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«Η 
Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά του 
ακτοπλοϊκού µεταφο-
ρικού δικτύου, καθώς 

µεταφέρει 104 εκατ. τόνους, που ισοδυναµούν 
µε το 75% των φορτίων που µεταφέρονται διά 
θαλάσσης στην Ελλάδα και το 5% σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο». Αυτό επισηµαίνει σε συνέντευξή του 
στον «Φ» ο Χαράλαµπος Σηµαντώνης, πρόεδρος 
της Ενωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων, τονίζοντας τον νευραλγικό ρόλο 
της ελληνικής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, 
που µε πλεονεκτήµατα όπως η ευελιξία και το 
µικρότερο εκτόπισµα των βαποριών διαδραµατίζει 
σηµαντικότατο ρόλο στις θαλάσσιες µεταφορές.

Σήµερα η Ενωση απαριθµεί έναν στόλο 
από 800 πλοία, τα οποία δραστηριοποιούνται 
στις θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές σε 
Ευρώπη, Μαύρη Θάλασσα αλλά και στις όµορες 
χώρες, δηλαδή τις χώρες της Β. Αφρικής, καθώς 
και τις ποτάµιες µεταφορές εντός Ευρώπης. Ο 
κ. Σηµαντώνης αναφέρεται και στα αιτήµατα 
που έχει η Ενωση από την κυβέρνηση, όπως ο 
εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου και η 
επικαιροποίηση των κανονισµών σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων, καθώς υπάρχουν αγκυ-
λώσεις πολλών δεκαετιών από διατάξεις που 
θεσµοθετήθηκαν τη 10ετία του ’50, µε άλλους 
γεωπολιτικούς και οικονοµικούς όρους. Σύµφωνα 
µε τον κ. Σηµαντώνη, ο κλάδος συµβάλλει κατά 
3,6 δισ. ευρώ σε όρους προστιθέµενης αξίας, ενώ 
άµεσα και έµµεσα απασχολεί περίπου 17.500 
εργαζοµένους.

Tι ακριβώς αντιπροσωπεύει η Ενωση 
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων; Πόσα πλοία ανήκουν στους 
πλοιοκτήτες της Ενωσής σας; Πώς καθο-
ρίζεται η έννοια των µικρών αποστάσε-
ων; Ποια είναι η αξία των εµπορευµάτων 
που διακινείτε;

Η Ενωσή µας ιδρύθηκε το 1940, αντιπροσωπεύ-
οντας αρχικά τη µεσογειακή ναυτιλία. Σήµερα, 
ύστερα από 80 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, 
αντιπροσωπεύει την ελληνική Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων, η οποία απαριθµεί έναν στόλο της 
τάξης των 800 πλοίων που δραστηριοποιούνται 
στις θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές σε 
Ευρώπη, Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στις όµορες 
χώρες, δηλαδή τις χώρες της Β. Αφρικής, καθώς 
και τις ποτάµιες µεταφορές εντός Ευρώπης.

Τα πλοία αυτά ανήκουν σε όλες τις κα-
τηγορίες, όπως για παράδειγµα των φορτηγών, 
των δεξαµενόπλοιων, των µεγάλων αλιευτικών 
- πλην των ακτοπλοϊκών. Το µέσο µέγεθος ενός 
τυπικού ελληνικού πλοίου short sea ανέρχεται 
στους 10.000 τόνους. Η αξία των εµπορευµάτων 
προς µεταφορά είναι τεράστια, δεδοµένου ότι 
αφορά ολόκληρο το εσωτερικό εµπόριο της Ευ-
ρώπης των 500 περίπου εκατοµµυρίων πολιτών, 
καθώς και τη διακίνηση των προϊόντων που 
καταφθάνουν από την Ασία και µεταφορτώνονται 
από το λιµάνι του Πειραιά µε προορισµό άλλα 
ευρωπαϊκά µεσογειακά λιµάνια. Ειδικά για την 
Ελλάδα µπορώ να αναφέρω ότι η ναυτιλία µικρών 
αποστάσεων αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ακτο-
πλοϊκού µεταφορικού δικτύου, καθώς µεταφέρει 
104 εκατ. τόνους που ισοδυναµούν µε το 75% 
των φορτίων που µεταφέρονται διά θαλάσσης 
στην Ελλάδα και το 5% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με δεδοµένο ότι οι θαλάσσιες οδοί που 
εξυπηρετείτε βρίσκονται στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη, σε ποιο βαθµό επηρε-
άζεται η δραστηριότητά σας από τον 
Covid-19 και από την αναµενόµενη επι-
βράδυνση της παγκόσµιας οικονοµίας;

Αντιλαµβάνεστε ότι η επιρροή του ιού στην πο-
ντοπόρο έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα, 
καθυστερήσεις και βέβαια ακυρώσεις, αρκετό 
καιρό τώρα, της ροής των προϊόντων από την 
Ασία προς την Ευρώπη. Τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν για 2.000.000 «εγκλωβισµένα» 
κοντέινερ στην Ασία, η µεγάλη πλειονότητα των 
οποίων θα έφταναν στον Πειραιά για περαιτέρω 
µεταφορά τους στις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τα 

προϊόντα δεν έχουν φθάσει και µε άγνωστο το 
πότε θα έρθουν έχει διακοπεί η φυσιολογική ροή, 
επηρεάζοντας κατ’ επέκταση και τις ευρωπαϊκές 
µεταφορές.

Πρέπει βέβαια να αναφέρω ότι η κατάστα-
ση στο short sea είναι, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, 
ποιο οµαλή σε σχέση µε την ποντοπόρο, που 
ουσιαστικά έχει -ας µου επιτραπεί η έκφραση- 
µπλοκάρει, υπό την έννοια: πρώτον, ότι τα πλοία 
µας συνεχίζουν να κινούνται διότι µεταφέρουν 
µικρότερες ποσότητες και δεύτερον, σε πολλές 
περιπτώσεις έχει αλλάξει ο τρόπος της µεταφοράς, 
π.χ. από πλοίο µεταφοράς containers σε πλοία 
είτε τύπου general cargo, Ro-Ro ή ακόµα και bulk 
carriers. Με αυτό τον τρόπο η αγορά δίνει λύσεις 
στις όποιες ελλείψεις, δίνοντας παράλληλα απα-
σχόληση στα πλοία µας. Παρά ταύτα, ο ιός έχει 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΡΟΚΟΠΟ

Ο πρόεδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
τονίζει τον νευραλγικό ρόλο της, που µε τα πλεονεκτήµατα, όπως η 
ευελιξία και το µικρότερο εκτόπισµα των βαποριών, διαδραµατίζει 

σηµαντικότατο ρόλο στις θαλάσσιες µεταφορές
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πλέον φθάσει στην Ευρώπη και κατά συνέπεια 
σε εµάς, γεγονός που πραγµατικά δεν είµαστε 
σε θέση να αξιολογήσουµε τις επιπτώσεις του 
και το εύρος της οικονοµικής, εκτός των άλλων, 
ζηµιάς που θα έχει προκληθεί. Το βέβαιο είναι 
ότι η ζηµιά θα είναι εξαιρετικά µεγάλη εάν ο ιός 
τελικά δεν τεθεί υπό έλεγχο.

Πώς επηρεάζεται ο κλάδος σας από τις 
αλλαγές στους κανονισµούς για τα καύ-
σιµα, την ηλικία και τον εκσυγχρονισµό 
των σκαφών και την υιοθέτηση της πρά-
σινης τεχνολογίας;

Ο στόλος της short sea ναυτιλίας σίγουρα επηρε-
άζεται από την εφαρµογή του νέου κανονισµού 
από 1/1/20 που αφορά τη χρήση καυσίµων µε 
χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο, όχι όµως στον 
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προώθησε το Europa Ship Plan, το οποίο ψη-
φίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
αφορά ένα πρόγραµµα δανειοδότησης από την 
Ε.Ε. για την ανανέωση και την περιβαλλοντική 
αναβάθµιση του ελληνικού στόλου ΝΜΑ. Οµως, 
αφενός η αδυναµία διαθεσιµότητας των ελληνι-
κών ναυπηγείων να αναλάβουν τις κατασκευές 
και αφετέρου οι εγγυήσεις κατασκευής (refund 
guarantees), που αδυνατούσαν να παράσχουν 
τα ναυπηγεία, οδήγησε το πλάνο στις ελληνικές 
καλένδες. Το Europa Ship Plan θα µπορούσε 
να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων, επι-
καιροποιηµένο όµως, ώστε να ανταποκρίνεται 
στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Γνωρίζουµε ότι οι κανονισµοί λειτουρ-
γίας λιµένων είναι ιδιαίτερα απαρχαι-
ωµένοι, όπως για παράδειγµα για την 
υποχρεωτική χρήση ρυµουλκών και πλο-
ηγών. Σε ποιο βαθµό ανταποκρίνονται οι 
κανονισµοί αυτοί στις σηµερινές δυνα-
τότητες των πλοίων; Τι πρέπει να γίνει;

Το πλοίο Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον εντελώς 
αναχρονιστικό, ενώ αποδεδειγµένα είναι το πιο 
ακριβό, µε τα υψηλότερα λειτουργικά κόστη, όχι 
µόνο σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές σηµαίες αλλά 
και στον κόσµο. Το υφιστάµενο νοµοθετικό πε-
ριβάλλον της χώρας και η εσωτερική ναυτιλιακή 
λειτουργία της είναι τόσο απαρχαιωµένα που 
καθηµερινά τα πλοία αντιµετωπίζουν νόµους 
και κανονισµούς που, χωρίς υπερβολή, θεσµο-
θετήθηκαν τη δεκαετία του ’50, ενώ σίγουρα 
υπάρχουν σε ισχύ ακόµα παλαιότεροι. Ολοι αυτοί 
οι κανονισµοί αντιλαµβάνεστε ότι αναφέρονταν 
σε άλλα χαρακτηριστικά πλοίων, σε άλλα λιµά-
νια, σε άλλες τεχνολογίες και γενικά σε µια άλλη 
πραγµατικότητα, που έχει ξεπεραστεί ήδη από 
τις εξελίξεις. Και δεν αναφέροµαι στο κεντρικό 
λιµάνι του Πειραιά, αλλά σε µικρότερα λιµά-
νια σε ολόκληρη την Ελλάδα, που πραγµατικά 
η κατάσταση λειτουργίας τους παραπέµπει σε 
πρακτικές τριτοκοσµικών χωρών λόγω αυτών 
των αγκυλώσεων.

∆ηλαδή, πρακτικά τι δυσκολίες υπάρ-
χουν;

Για παράδειγµα, σε ένα περιφερειακό ελληνι-
κό λιµάνι, ο χρόνος πλεύρισης ενός πλοίου για 
φορτοεκφόρτωση γίνεται σε διπλάσιο ή σε πολ-
λαπλάσιο χρόνο. Και αυτό, διότι ένα σύγχρονο 
πλοίο που καταπλέει πρέπει να αναµένει έναν 
πλοηγό, που είναι µόνο ένας και ταυτόχρονα 
εξυπηρετεί και άλλα λιµάνια στην περιοχή, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις δεν υπάρχει καν. ∆υστυ-
χώς, βρίσκεται εν ισχύ µία υπουργική απόφαση 
του 1996, που επιβάλλει όλα τα πλοία άνω των 
1.000 κόρων χωρητικότητας να παίρνουν πλοηγό. 
Οµως τα σύγχρονα πλοία διαθέτουν την απαραί-

τητη τεχνολογία, ώστε να πλευρίζουν λιµάνια 
χωρίς να χρησιµοποιούν ρυµουλκά. Οµως αυτό 
δεν γίνεται, γιατί το επιβάλλει ο κανονισµός, µε 
αποτέλεσµα και την οικονοµική επιβάρυνση του 
πλοίου, αλλά και καθυστερήσεις. Ο δε παραλο-
γισµός είναι ότι επιβάλλεται πρόστιµο για τη µη 
χρήση ρυµουλκού, ακόµα και όταν το λιµάνι δεν 
διαθέτει ρυµουλκό! Ενα ακόµα παράδειγµα του 
πλήθους των αναχρονιστικών κανονισµών και 
νοµοθετηµάτων που εξακολουθούν να είναι σε 
ισχύ και είναι σαφές ότι δεν ανταποκρίνονται στο 
σήµερα, είναι η υποχρεωτική πληρωµή για την 
παράδοση καταλοίπων των πλοίων στα λιµάνια, 
ακόµα και όταν δεν υπάρχουν κατάλοιπα! Τέλος, 
να αναφέρουµε τη µη ανταγωνιστική επιβολή 
ΦΠΑ 24% στη ναυπηγοεπισκευή, όταν άλλα 
κράτη, όπως η Κύπρος, δεν έχουν επιβάλει ΦΠΑ 
ή έχουν επιβάλει τον µικρότερο δυνατό. Ως απο-
τέλεσµα, ελάχιστα πλοία επιλέγουν τα ελληνικά 
ναυπηγεία για επισκευή και ακόµα λιγότερα για 
κατασκευή.

Ποια είναι τα ανοιχτά προς συζήτηση 
θέµατα µε τη σηµερινή κυβέρνηση;

Τα ανοιχτά θέµατα µε τη σηµερινή κυβέρνηση 
και την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, είναι ο εκσυγχρονισµός 
του θεσµικού πλαισίου και η επικαιροποίηση των 
κανονισµών σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες 
λειτουργίας της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. 
Θέµατα όπως η πλοήγηση, η χρήση ρυµουλκών, 
η ορθολογική παράδοση καταλοίπων, καθώς και 
η συγκοµιδή των απορριµµάτων, η ενθάρρυνση 
εγκατάστασης πράσινης τεχνολογίας στα πλοία 
αλλά και τα λιµάνια, η δηµιουργία µηχανισµών 
δανειοδότησης για την εγκατάσταση πράσινου 
εξοπλισµού είναι σειρά ενεργειών που πρέπει 
να προχωρήσουν άµεσα. ∆εν χρειάζεται να ανα-
καλύψουµε εκ νέου τον τροχό ή τη φωτιά. Αρκεί 
να ακολουθήσουµε αυτά που κάνουν ήδη πολλά 
χρόνια τώρα οι γείτονές µας σε όλη την Ευρώπη. 
Πιστεύουµε ότι σήµερα είναι ευκαιρία να πά-
ρουµε εκείνα τα µέτρα που απαιτούνται ώστε να 
επαναφέρουµε στο εθνικό νηολόγιο τα περίπου 
500 πλοία που απολέσαµε σταδιακά από το 2007, 
όταν αποκλείστηκε τότε αυτή η κατηγορία πλοίων 
από την ελαστικοποίηση των πληρωµάτων που 
θεσµοθετήθηκε για την ποντοπόρο ναυτιλία. 
Από τότε το ελληνικό πλοίο short sea έγινε το 
πιο αντιοικονοµικό και λιγότερο ανταγωνιστι-
κό σε ολόκληρο τον κόσµο, µε αποτέλεσµα την 
απώλεια θέσεων εργασίας, απόρροια της φυγής 
των πλοίων από την ελληνική σηµαία. Σήµερα 
παρατηρείται το εξής παράδοξο. Ενα πλοίο χω-
ρητικότητας 4.500 τόνων έχει τον ίδιο αριθµό 
Ελλήνων ναυτικών και τα ίδια έξοδα µισθοδοσίας 
µε ένα πλοίο τύπου Panamax 70.000 τόνων. Οι 
συνθήκες αυτές οδήγησαν στη δραµατική µείωση 
αυτής της κατηγορίας πλοίων. Και ενώ κάποτε 
τα πλοία αυτά δέσποζαν στη Μεσόγειο κάτω από 
την ελληνική σηµαία, σήµερα απειλούνται µε 
αφανισµό, κινδυνεύοντας να χαθούν και άλλες 
θέσεις εργασίας Ελλήνων ναυτικών. Ο πρωθυ-
πουργός σε κεντρική οµιλία του ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση αυτή θα λειτουργήσει µε γνώµονα την 
κοινή λογική. Ελπίζουµε λοιπόν τα θέµατα του 
κλάδου µας να αντιµετωπιστούν µέσα στο πλαί-
σιο της κοινής λογικής, λαµβάνοντας υπόψη τις 
σηµερινές συνθήκες λειτουργίας της παγκόσµιας 
ναυτιλίας, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ελληνικού συστήµατος. Και µιλάµε για έναν 
κλάδο που συµβάλλει µε 3,6 δισ. ευρώ σε όρους 
προστιθέµενης αξίας και άµεσα και έµµεσα απα-
σχολεί περίπου 17.500 άτοµα.

Το πλοίο Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον 
εντελώς αναχρονιστικό, ενώ 
αποδεδειγµένα είναι το πιο ακριβό, 
µε τα υψηλότερα λειτουργικά κόστη, 
όχι µόνο σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές 
σηµαίες αλλά και στον κόσµο

βαθµό που επηρεάζεται η ποντοπόρος. Και αυτό 
συµβαίνει διότι πολλά πλοία µας χρησιµοποιούν 
ήδη καθαρότερα καύσιµα, όπως gas oil ή µίξη 
ελαφρότερων πετρελαίων και όχι το µαζούτ 
που κατά κόρον χρησιµοποιείται στην ποντοπό-
ρο ναυτιλία. Τα µεγάλα προβλήµατα όµως του 
τοµέα µας, του ελληνικού short sea, τα οποία 
παραµένουν άλυτα επί σειρά δεκαετιών, είναι 
ο µεγάλος σε ηλικία στόλος µας και η αδυνα-
µία εκσυγχρονισµού του. Ετσι, ενώ έχουµε τις 
γεωπολιτικές δυνατότητες, έχουµε ταυτόχρονα 
πλοία 30 και 40, ακόµα και 50 ετών µε πολύ 
υψηλό κόστος για τους ίδιους τους πλοιοκτή-
τες προκειµένου να προσαρµόσουν τον στόλο 
τους στους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας, 
διότι δεν υπάρχουν οι µηχανισµοί εκείνοι που 
θα δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη 

συστηµατική ανανέωσή του. Πρέπει να τονίσω 
επιπροσθέτως, αναφερόµενος στην ερώτησή 
σας για την πράσινη τεχνολογία, ότι ο τοµέας 
του short sea είναι ο τοµέας της ναυτιλίας που 
ευνοεί την εφαρµογή νέων, φιλικότερων προς 
το περιβάλλον τεχνολογιών. Ενδεικτικά θα σας 
αναφέρω την ηλεκτροκίνηση και την ευρεία 
χρήση των ηλεκτρικών πλοίων στη Βόρεια Ευ-
ρώπη, καθώς και τη χρήση νέων εναλλακτικών 
καυσίµων, όπως το LNG, τα βιοκαύσιµα κ.λπ. 
Ειδικά ο ελλαδικός χώρος, λόγω της πολυνησιω-
τικότητας, είναι ιδανικός για πράσινες επενδύσεις 
ευρείας κλίµακας, δηµιουργώντας ένα βιώσιµο 
και αποδοτικό περιβάλλον λειτουργίας. Η Ενω-
σή µας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
διαστήµατος και προκειµένου να διαµορφώσει 
τις συνθήκες οµαλής µετάβασης για τον κλάδο 


