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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
(ΕΝΑΕ) – ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Το τελευταίο τρίμηνο έχουν πυκνώ-
σει ιδιαίτερα οι δημοσιεύσεις άρ-
θρων και ειδήσεων για τα ΕΝΑΕ, 
όπου την εποχή της έντονης δραστη-
ριοποίησης τους (δεκαετίες ’60, ’70, 
’80) κάλυπταν πάνω από το 60% του 
συνολικού δυναμικού της ελληνικής 
«Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχα-
νίας» (ΝΕΒ). 

Έτσι δημιουργήθηκε και το παρόν 
ενημερωτικό άρθρο, ενόψει μάλιστα 
ραγδαίων εξελίξεων όσον αφορά την 
επαναδραστηριοποίηση του Ν/Γ, γε-
γονός που σηματοδοτεί το τέλος των 
τιμωρητικών μέτρων της ΕΕ, που 
αφορούσαν αποκλεισμό του Ν/Γ 
από όλες τις εμπορικές του δραστη-
ριότητες (είτε νέες κατασκευές, είτε 
επισκευές / μετασκευές). 

1. Η απόφαση του Πρωτοδικείου 
Πειραιά για την κατακύρωση στον 
νέο ιδιοκτήτη / πλειοδότη των 2 δια-
γωνισμών του Ν/Γ (στρατιωτικό και 
εμπορικό σκέλος).

Το Πρωτοδικείο Πειραιά τήρησε το 
άτυπο χρονοδιάγραμμάω του και 
εξέδωσε σχετική απόφαση την 1η 
εβδομάδα του Νοεμβρίου, δεχόμενο 
τις αποφάσεις των δυο εκκαθαρι-
στών του Ναυπηγείου, και οι οποίες 
επιβεβαιώνουν την κατακύρωση και 

των δυο ιδιοκτησιών στον πλειοδό-
τη/ πλοιοκτήτη Γιώργο Προκοπίου 
και που πρόκειται να είναι ο νέος 
ιδιοκτήτης του ενοποιημένου Ναυ-
πηγείου (Ν/Γ).

Ελάχιστα είναι γνωστά στο πως προ-
βλέπεται να κινηθεί ο νέος ιδιοκτή-
της, ο οποίος όμως έχει ήδη επι-
σκεφτεί 3-4 φορές τους χώρους του 
Ναυπηγείου και έχει μιλήσει τόσο με 
εργαζόμενους, όσο και με εκπροσώ-
πους του εργοστασιακού σωματείου 
«Τρίαινα».

2. Η υπάρχουσα προσφυγή του Δή-
μαρχου Χαϊδαρίου στο Συμβούλιο 
Επικρατείας που δημιουργεί μια πε-
ρίεργη πολυπλοκότητα. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου φαίνεται να 
επιμένει πιεστικά για «να αποδοθούν 
προβλήτες και επιφάνειες – χώροι 
του Ν/Γ προς τους δημότες του». 

Ωστόσο η απαίτηση αυτή δεν ήταν 
γνωστή για δεκάδες χρόνια, αλλά 
εμφανίζεται τώρα με ένταση και επι-
μονή και αφού φάνηκε από το καλο-
καίρι και μετά να βρίσκεται λύση για 
τα ΕΝΑΕ (που ταλαιπωρούνται για 
δεκαετίες με αλλαγές διοικήσεων, 
αποκλεισμό από νέες κατασκευές και 
επισκευές, έλλειψη πελατών, εκτός 
του ΠΝ, και με τον ηλεκτρομηχανο-
λογικό εξοπλισμό του ασυντήρητο 
για πάνω από μια δεκαετία).

3. Η παράταση για ένα ακόμα τρίμηνο 
για το υπάρχον καθεστώς λειτουργί-
ας των ΕΝΑΕ (μέχρι 31/12/2021) και 
με το ΠΝ σε 2 ρόλους (πελάτη και δι-
αχειριστή του Ν/Γ).

Υπάρχει παράταση ισχύος (από την 
ελληνική πολιτεία) του τωρινού κα-
θεστώτος μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
2021 και μετά το «άγνωστο». 

Στο μεταξύ συνεχίζεται οι σειρές επι-
σκέψεων, επισκευών, μετασκευών 
και επιθεωρήσεων σε υποβρύχια και 
μάχιμες αλλά και βοηθητικές μονά-
δες του στόλου με αμείωτο ενδιαφέ-
ρον από πλευράς ΠΝ, που παραδίδει 
στις συμφωνημένες ημερομηνίες, 
επιτρέποντας έτσι στο ΓΕΝ να εφαρ-
μόσει το δικό του πιεστικό πρόγραμ-
μα για δράσεις σε Αιγαίο και Ανατο-
λική Μεσόγειο. 

Οπότε τα βασικά ερωτήματα, που 
αυτομάτως τίθενται, αφορούν:

α) Ποιος δημότης του Χαϊδαρίου θα 
μετακινηθεί με το αυτοκίνητο του, 
αρκετά χιλιόμετρα για να κάνει μπά-
νιο ή περίπατο σε μια έντονα βιομη-
χανοποιημένη περιοχή, με αμφίβολη 
ποιότητα νερού και αέρα, ανάμεσα 
σε πλευρισμένα πλοία και γερανούς 
προβλήτας και μέσα σε έντονο θόρυ-
βο; Μάλλον κανείς, οπότε που τελικά 
αποσκοπεί η προσφυγή του Δήμου 
Χαϊδαρίου; 

Γράφει ο Δήμος Ηλιόπουλος*
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β) Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η εκδί-
καση της προσφυγής στο Συμβούλιο 
Επικρατείας και πότε τελικά το Ν/Γ 
θα αποδοθεί «ελεύθερο βαρών και 
προϋποθέσεων», όπως το ζητεί (και 
με το δίκιο του) ο νέος ιδιοκτήτης 
του; 

Υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα του 
Αεροδρομίου Ελληνικού, το οποίο 
δεν προϊδεάζει για σύντομες λύσεις, 
αν και στην περίπτωση του αερο-
δρομίου οι προσφυγές ήταν σημα-
ντικά πολλαπλάσιες, από πολλούς 
φορείς αλλά και από ομάδες κατοί-
κων γειτονικών περιοχών.

4. Η επιλογή του ΠΝ για τις νέες φρε-
γάτες (Φ/Γ) Belharra από τη Γαλλία, 
τη συνεργασία του με τον γαλλικό 
όμιλο Group Naval και πως αυτό το 
πρόγραμμα φρεγατών ουσιαστικά 
«δεν επηρεάζει» τα ΕΝΑΕ. 

Η επιλογή των γαλλικών φρεγατών 
είναι οριστική και όλες οι μονάδες 
προβλέπεται να κατασκευαστούν 
σε γαλλικό Ν/Γ, το ίδιο που θα κα-
τασκευάσει τις ανάλογες Φ/Γ για το 
γαλλικό ΠΝ, κερδίζοντας έτσι αυτό 
το Ν/Γ σημαντικά από το “learning 
curve effect” και παράλληλα δίνο-
ντας συντομευμένους χρόνους πα-
ράδοσης. 

Ο οργανισμός που διαχειρίζεται και 
τα δυο έργα (Group Naval) για τις 
δυο σειρές φρεγατών (γαλλικές / ελ-

ληνικές) έχει δημοσιοποιήσει το τε-
λευταίο εξάμηνο μια σειρά από ελλη-
νικές κατασκευαστικές και μελετητι-
κές εταιρίες, που όπως δηλώνει θα 
συνεργαστεί για τις κατασκευές και 
παραδόσεις των 3+1 ελληνικών Φ/Γ.

Δυστυχώς σε κανέναν από τους κα-
ταλόγους (όπως δημοσιεύτηκαν) δεν 
περιλαμβάνονται τα ΕΝΑΕ!!! (πέραν 
βεβαίως του προφανούς ερωτήμα-
τος στο κατά πόσο είναι «ρεαλιστι-
κή» μια τέτοια συνεργασία, όπου τα 
σχέδια και μελέτες των Φ/Γ Belharra 

είναι πρακτικά ολοκληρωμένα, αφού 
αυτές κατασκευάζονται ήδη! και η 
πρώτη είναι στο στάδιο της ανέγερ-
σης!). 

Παράλληλα (και σύμφωνα με δή-
λωση στον τύπο) ο νέος ιδιοκτήτης 
φαίνεται να μην προγραμματίζει 
δραστηριοποίηση των ΕΝΑΕ για κα-
τασκευές μάχιμων και βοηθητικών 
μονάδων του στόλου μας. Οπότε το 
νέο ερώτημα που αυτομάτως γεννά-
ται είναι: Που και πως το ΠΝ θα έχει 
άμεση τεχνική υποστήριξη για τις 
μονάδες του; (ιδιαίτερα αυτές που 
κατασκευάστηκαν στα ΕΝΑΕ), ενώ 
εμφανίζονται οι 2 ναύσταθμοι που 
όμως δύσκολα να τις εξυπηρετή-
σουν, έλλειψη μέσων κ.λ.π.). 

5. Η αναβάθμιση των γερμανικών 
φρεγατών ΜΕΚΟ 200: το πρόγραμμα 
είναι σε αμφιβολία, με τα δεδομένα 
των: 
α) 3 γαλλικών κορβετών GOWIND, 
β) των 3 ευρωπαϊκών φρεγατών 
PESCO / ΕPC και 
γ) των 2+2 φρεγατών ενδιάμεσης λύ-
σης. 

Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι από 
τις 25 Φ/Γ ΜΕΚΟ 200 (όπως κατα-
σκευάστηκαν συνολικά για τα ΠΝ 
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των Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας, 
Πορτογαλίας, Τουρκίας και Ελλάδας) 
μόνο οι 4 ελληνικές ΜΕΚΟ 200 δεν 
έχουν εκσυγχρονιστεί με το “Middle 
Life Conversion” (MLC). 

Συνεπώς τώρα, βρίσκοντας την πα-
λαιότερη Φ/Γ «ΥΔΡΑ» να έχει ηλικία 
29 ετών τι ακριβώς πρακτικό νόημα 
θα είχε το σχετικό της MLC;

Οπότε έτσι δημιουργούνται και οι 
σχετικές / νέες απόψεις, (όπως κα-
ταγράφονται άλλοτε διστακτικά και 
άλλοτε επιτακτικά) στο κατά πόσο 
έχουν ουσιαστική βάση και τεκμη-
ρίωση οι εκσυγχρονισμοί των Φ/Γ 
ΜΕΚΟ 200, συγκριτικά με την εναλ-
λακτική λύση της κατασκευής νέων 
πλοίων ανώτερης τεχνολογικής 
στάθμης, αν και μικρότερα σε μέγε-
θος (π.χ. κορβέτες). 

Το πρόγραμμα των γαλλικών κορ-
βετών θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
με τις τελικές αποφάσεις του ΠΝ / 
ΥΠΕΘΑ και τους ακριβείς χρόνους 
παραδόσεών τους, λαμβάνοντας επί-
σης υπόψη τις παραδόσεις των Φ/Γ 
Belharra, αλλά και των υπολοίπων 
ανταγωνιστικών προγραμμάτων. 

Παράλληλα, εκτός των γαλλικών 
κορβετών η Ιταλία επανέρχεται δελε-
αστικά με τη δική της κορβέτα (υπο-
τίθεται βελτιωμένο design σχετικά 
με αυτές που κατασκευάζονται για 

το Qatar και με το δέλεαρ της κα-
τασκευής τους στο Ν/Γ Ελευσίνας), 
στην περίπτωση που η Fincantieri θα 
θελήσει να συμμετάσχει τελικά στο 
νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ν/Γ.

Η Ευρωπαϊκή κορβέτα (EPC) αρχίζει 
να «προχωράει» / υλοποιείται,  όσον 
αφορά το διοικητικό σκέλος του 
προγράμματος, ενώ πρόσφατα κατέ-
ληξαν (τα 4 συμμετέχοντα ΠΝ) στην 
κατασκευή 2 εκδόσεων: 

α) Corvette for long range patrolling 
(Γαλλία & Ισπανία)

β) Corvette of heavy type, combat 
version (Ιταλία & Ελλάδα).

Ωστόσο, η παράδοση για το δικό μας 
ΠΝ πηγαίνει πολύ μετά (στο μακρι-
νό 2030) και προφανώς το σχετικό 
κενό θα πρέπει να αναπληρωθεί με 
τις «φρεγάτες ενδιάμεσης λύσης» 
και μάλλον είναι οι Ολλανδικές που 
έχουν σχεδίαση, εξοπλισμό κοινό/ 
παρόμοιο με τη σειρά των 9 Φ/Γ 
τύπου «S» που χρησιμοποιεί το ΠΝ, 
από τις 13 που περιλαμβάνονται συ-
νολικά στο στόλο των ελληνικών Φ/Γ. 

Για το θέμα των ναυπηγήσεων πολε-
μικών πλοίων φαίνεται ότι η χώρα 
μας μένει συνέχεια πίσω από τις 
εξελίξεις, δεδομένου ότι η ελληνι-
κής σχεδίασης κορβέτα είχε αρχίσει 
να συζητείται από το 1989 (Τεχνικός 
Υποναύαρχος Ευάγγελος Ρουχωτάς) 
και με την τότε συμμετοχή των ΕΝΑΕ 
/ Σχολή Ναυπηγών ΕΜΠ, και ειδι-
κότερα μετά την ήδη επιτυχημένη 
σχεδίαση των ελληνικών κανονιοφό-
ρων, κλάσης «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» / «ΠΟ-
ΛΕΜΙΣΤΗΣ». 

Δυστυχώς, έχουν περάσει 32 χρόνια 
και ακόμα συζητούν διάφοροι ελλη-
νικοί και ξένοι φορείς την «ελληνική 
κορβέτα», ενώ στο μεταξύ οι Τούρκοι 
και Ισραηλινοί όχι μόνο κατασκεύ-
ασαν τις δικές τους, αλλά δημιούρ-
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γησαν νέες εκδόσεις για εξαγωγές σε 
φίλια ΠΝ! 

Πόσο σαφές να γίνει ότι είμαστε «ει-
δικοί» στο να χάνουμε ευκαιρίες; 

6. Ποια από τα παραπάνω προγράμ-
ματα κορβετών και φρεγατών θα 
μπορούσαν να ενδιαφέρουν και να 
απασχολήσουν τα ΕΝΑΕ.

Όλα τα παραπάνω προγράμματα 
θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα 
ΕΝΑΕ, ακόμα και τα MLC των ΜΕΚΟ 
200, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάλο-
γες αναβαθμίσεις τύπου “Hender”, 
που αφορούσαν τα τότε αντιτορπι-
λικά κλάσης «Fram» (Gearing class), 
και που αυτές βεβαίως έγιναν πολύ 
καθυστερημένα για την εποχή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο νέος 
ιδιοκτήτης των ΕΝΑΕ δεν φαίνεται 
θετικός στην εμπλοκή του Ν/Γ σε 
προγράμματα πολεμικών πλοίων, 
τουλάχιστον για νέες κατασκευές. 

Οπότε τα ΕΝΑΕ που είχαν πάντα δί-
πλα τους (δυνητικά και ουσιαστικά) 
ένα πολύ καλό πελάτη από το 1968 
(το ελληνικό ΠΝ), γιατί τελικά τα νέα 
ΕΝΑΕ «φαίνεται» να μην χρειάζονται 
το ΠΝ σαν μελλοντικό πελάτη; 
Είναι τόσο προσοδοφόρα τα «εναλ-
λακτικά» προγράμματα, που θα μπο-
ρούσαν να απασχολήσουν πλήρως 
και αποκλειστικά τα ΕΝΑΕ; 

Όμως η παλαιά ρήση «όχι όλα τα 
αυγά στο ίδιο καλάθι» έχει και εδώ 
εφαρμογή και είναι και επίκαιρη.

7. Η ενεργοποίηση του Ν/Γ Ελευσί-
νας μέσω ομάδας νέων ιδιοκτητών / 
επενδυτών και πως αυτό θα μπορού-
σε να επηρεάσει τα ΕΝΑΕ (και κάτω 
από ποιες προϋποθέσεις / συνθή-
κες). 

Φαίνεται να κερδίζει έδαφος ένα νέο 
ιδιοκτησιακό σχήμα, αποτελούμενο 

από τους Ν/Γ Σύρου - Ξενοκώστας, 
Αμερικανικό επενδυτικό σχήμα DFC 
και τα Ιταλικά Ν/Γ Fincantieri. 

Αν τελικά σχηματοποιηθεί στην πρά-
ξη αυτή η νέα συνεργασία, θα είναι 
μια πολύ επιτυχημένη λύση για τα 
Ν/Γ Ελευσίνας, όμως τα εμπόδια εί-
ναι πολλά και κυρίως η συσσωρευ-
μένη ζημιά του Ν/Γ που ξεπερνάει τα 
430 εκατ. Ευρώ! 

Kαι προφανώς το ερώτημα είναι 
ποιος, πότε και πως θα πληρώσει «το 
μάρμαρο»;

Έχουν δημιουργηθεί, δημοσιευτεί 
διάφορα σενάρια (μέχρι και αποπλη-
ρωμής σε 100 χρόνια), αλλά τα πε-
ρισσότερα δεν είναι ρεαλιστικά και 
δεν αξίζει τον κόπο να καταγράφο-
νται μέχρι να βρεθεί μια ουσιαστική 
λύση. 

Ωστόσο, ακόμα και αν μόνο η 
Fincantieri συμμετάσχει στην ανα-
συγκρότηση του Ν/Γ Ελευσίνας θα 
είναι πάλι επιτυχία για την ελληνική 
πλευρά, γιατί θα διαχειρίζεται τα Ν/Γ 
ένας οργανισμός που θεωρείται να 
είναι ο 4ος παγκοσμίως με μεγάλη 
σειρά ναυπηγήσεων σε 4 ηπείρους 
και με ταυτόχρονες κατασκευές πο-
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λεμικών & εμπορικών πλοίων (αλλά 
και επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, με 
πολλές παραγγελίες και που αυτά 
έχουν δώσει σημαντική ώθηση στον 
οργανισμό Fincantieri τα τελευταία 
10 χρόνια).

Η συμμετοχή της Fincantieri (και 
όντας στη γειτονιά των ΕΝΑΕ) θα 
δημιουργήσει έναν μεγάλο αντα-
γωνισμό, δεδομένου ότι εφαρμόζει 
ένα πολύ επιθετικό μάρκετινγκ σε 
πολλούς τομείς και ιδιαίτερα για τα 
mega yachts, που φαίνεται να ενδια-
φέρεται ο νέος ιδιοκτήτης των ΕΝΑΕ. 

Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η 
Fincantieri κέρδισε οριστικά από το 
αμερικανικό ΠΝ τον διαγωνισμό για 
τη σχεδίαση / κατασκευή της νέας 
αμερικανικής Φ/Γ (FFG-X). 
Μετέφεραν και με δικά τους έξοδα 
στις ΗΠΑ μια υπάρχουσα ιταλική Φ/Γ 
(πρόσφατη παραλαβή τύπου Fremm, 
που ήταν κοινής σχεδίασης με το 
γαλλικό ΠΝ). 

Έτσι, και σε συμφωνία με το US Navy, 
έκαναν κοινά γυμνάσια για να αξιολο-
γηθεί η απόδοση της νέας σχεδίασης 
της Fincantieri (που πήρε τελικά την 
κωδική ονομασία “Constellation”), 
όντας βασισμένη στο τελευταίο 
Fremm design.

Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό 
για την Fincantieri: κέρδισαν στον 
διαγωνισμό όλα τα υπόλοιπα αμερι-
κανικά Ν/Γ και τεχνικά γραφεία και 
για 1η φορά στην ιστορία των ΗΠΑ 

ένα τέτοιο μάχιμο πλοίο τους θα 
μελετηθεί, σχεδιαστεί από τους Ιτα-
λούς και ναι μεν θα κατασκευαστεί 
σε «αμερικανικό» Ν/Γ, αλλά όπου 
κάποια χρόνια πριν είχε εξαγοραστεί 
και επαναδραστηριοποιηθεί από την 
Fincantieri. 

8. Η σημερινή κατάσταση των υπο-
δομών των ΕΝΑΕ, του ναυτικού του 
τμήματος και του ηλεκτομηχανολο-
γικού εξοπλισμού του.

Δυστυχώς, βρίσκεται σε πολύ άσχη-
μη κατάσταση, όντας ασυντήρητος 
για πολλά χρόνια (ίσως και από το 
2010), έχοντας χάσει όλα τα πιστο-
ποιητικά, που προηγουμένως υπήρ-

χαν πλήρως (και που τώρα είναι 
πολύ δύσκολο να ανανεωθούν με 
πλήρη εφαρμογή απαιτήσεων νηο-
γνώμονα). 

Πρακτικά, η Νο. 5 μόνιμη δεξαμενή 
(Μ/Δ) είναι εκτός λειτουργίας, κα-
τακλισμένη με θάλασσα και με το 
θυρόπλοιο της να χρειάζονται ου-
σιαστικές ανακατασκευές, όπως και 
αυτό της ναυπηγικής  κλίνης (που 
όμως είναι ένα ευκολότερο πρόβλη-
μα). 

Σε κάποιους προβλήτες (Νο. 1 & 2) 
δεν υπάρχουν γερανοί, ενώ στους 
προβλήτες Νο. 3 & 4 οι υπάρχοντες 
χρειάζονται σοβαρή αποκατάσταση 
και πιστοποίηση. 

Ρυμουλκό υπάρχει μόνο ένα, μικρό 
και χωρίς πιστοποιητικά, όπως και 
ένας πλωτός γερανός (και αυτός χω-
ρίς πιστοποιητικά), ενώ και οι 3 πλω-
τές Δ/Ξ δεν υπάρχουν πια. 

Για δεξαμενισμούς προσφέρεται 
μόνο η Μ/Δ Νο. 4 (χωρητικότη-
τας μέχρι 250,000 DWT) για όλα τα 
οποιαδήποτε μικρά, μεσαία, και με-
γάλα σκάφη. 

Είναι επόμενο ότι η επανεργοποίηση 
του Ν/Γ θα πρέπει να υλοποιηθεί αρ-
χίζοντας με τα τμήματα παραγωγής 
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τους να κατασκευάσουν αυτές τις 
υποδομές και ευκολίες, όπως αρχι-
κά έγινε και με τη δημιουργία του 
Ν/Γ στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
(εφαρμογή ενός γνωστού και ανα-
γκαίου “establish plan”). 

9. Οι εγκαταστάσεις του στρατιω-
τικού σκέλους των ΕΝΑΕ σαν βάση 
και πόλος μελλοντικής συνεργασίας 
με το ΠΝ, με συνεχή και διαχρονικά 
προγράμματα.

Είναι σε πολύ καλή κατάσταση (συ-
γκριτικά με τις εγκαταστάσεις του 
εμπορικού / πολιτικού τμήματος), 
αφού χρησιμοποιούνται ανελλι-
πώς για τη συντήρηση, βελτιώσεις, 
επανεξοπλισμούς των μάχιμων και 
βοηθητικών μονάδων του στόλου 
μας, με πολλά από τα σκάφη αυτά 
να είναι κατασκευής των ΕΝΑΕ. Ιδι-
αίτερη μνεία γίνεται για την μονάδα 
synchrolift, που εξυπηρετεί αδιάκο-
πα τα υποβρύχια μας σε συνδυασμό 
με το παρακείμενο κλειστό / ψηλό 
υπόστεγο (όπου μέσα φτιάχτηκαν 3 
υποβρύχια κλάσης 214 και ένα κλά-
σης 209 εξοπλίστηκε με το σύστημα 
αναερόβιας πρόωσης). Η συνδυα-
σμένη μονάδα «synchrolift / υπό-
στεγο» παρέχει σημαντικές δυνατό-
τητες για άμεση τεχνική βοήθεια σε 
όλους τους τύπους υποβρυχίων που 
διαθέτει το ΠΝ. 

Ωστόσο μπορεί αργότερα να χρησι-
μοποιηθεί και για νέες κατασκευές, 
μετασκευές megayachts μήκους και 
άνω των 100 μ. (με ορισμένες προ-

ϋποθέσεις / τροποποιήσεις). Οπότε 
έτσι εξασφαλίζεται μια εναλλακτική / 
οικονομικότερη χρησιμοποίηση της 
συνολικής μονάδας, σε συνδυασμό 
με τους παρακείμενους αποθηκευτι-
κούς χώρους για σύγχρονο, αποδο-
τικό “Integrated Logistics Support” 
(ILS), με τεχνικές που περνάνε στα-
διακά στα σύγχρονα εμπορικά πλοία. 

10. Πως οι επισκευαστικές δραστη-
ριότητες των ΕΝΑΕ θα μπορούσαν να 
γίνουν ο βασικός κινητήριος μηχα-
νισμός για την επανεργοποίηση του 
Ν/Γ και παράλληλα με ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότη-
σής του. 

Είναι επιτακτική ανάγκη για άμεση 
δραστηριοποίηση του τομέα επι-

σκευών, έστω και με μόνο μια Μ/Δ 
(από τις 2 μεγάλες που είχαν τα ΕΝΑΕ) 
και καμία πλωτή (από τις 3 που αρχι-
κά διέθεταν). 

Χρειάζεται πολύ και μεγάλη προσπά-
θεια για την πλήρη ενεργοποίηση 
του παραγωγικού μηχανισμού / εξο-
πλισμού του Ν/Γ, δεδομένου ότι η 
τιμωρητική πολιτική της ΕΕ «έκανε 
πολύ καλά τη δουλειά της». 
Ξεχαρβάλωσε ένα ζωντανό και εθνι-
κής σημασίας Ν/Γ με σειρά μέτρων 
που υποτίθεται θα υποκαθιστούσαν 
τον «υγιή ανταγωνισμό», ανάμεσα 
στα ευρωπαϊκά Ν/Γ. 

Ύστερα από 10 περίπου χρόνια (όπου 
ενδιάμεσα λειτούργησαν αυτά τα τι-
μωρητικά μέτρα), ας μας πουν οι 
γραφειοκράτες των Βρυξελλών πόσα 
εμπορικά πλοία, που δεν κατάφεραν 
να επισκευαστούν στα ΕΝΑΕ εξυπη-
ρετήθηκαν από άλλα ευρωπαϊκά Ν/Γ;

Τελικά, ελάχιστα, δεδομένου ότι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία στρά-
φηκαν σε Ν/Γ της Κίνας, Σιγκαπού-
ρης, Περσικού κόλπου και Τουρκίας, 
ενώ σχεδόν όλες οι νέες κατασκευές 
αποκλειστικά σε Ν/Γ Κίνας, Κορέας, 
Ιαπωνίας.

Τελικά αποδεικνύεται ότι τα τιμωρη-
τικά μέτρα της ΕΕ καθόλου δεν ωφέ-
λησαν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Ν/Γ, 
αλλά πρακτικά πριμοδότησαν και με 
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υπερβολικά σκανδαλώδη τρόπο τα 
Ν/Γ της Άπω Ανατολής. 

Δηλαδή οι γραφειοκράτες της ΕΕ 
έδρασαν προς όφελος των ασιατι-
κών Ν/Γ και τα τιμωρητικά μέτρα 
για τα ΕΝΑΕ ουδόλως προήγαγαν τον 
ανταγωνισμό ανάμεσα στα Ν/Γ της 
ΕΕ, όπως κατά κόρον δήλωναν στο 
παρελθόν (και δυστυχώς εξακολου-
θούν να επιμένουν πεισματικά ακό-
μη!). 

Πέραν των πρώτων κινήσεων της 
εμπορικής διεύθυνσης για προσέλ-
κυση πελατών θα πρέπει να εμπλου-
τιστούν άμεσα οι υποδομές του Ν/Γ 
με νέες πλωτές Δ/Ξ, θυρόπλοια, ρυ-
μουλκά, πλωτούς γερανούς, γερα-
νούς προβλήτας και σταδιακά με 
έμπειρο τεχνικό προσωπικό διαφό-
ρων ειδικοτήτων. 

Οπότε μάλλον θα πρέπει να ακολου-
θηθεί και η πρακτική της δημιουργί-
ας των ΕΝΑΕ επί Νιάρχου (στα πρώτα 
χρόνια της δεκαετίας του ’60) όπου 
εν αναμονή πελατών και για να δη-
μιουργήσει παραγωγικές δραστη-
ριότητες για τα συνεργεία (κυρίως 
προκατασκευές και ανεγέρσεις), τε-
λικά κατασκεύασε τις 2 πλωτές Δ/Ξ 
και επιμήκυνε την 3η, που ήρθε από 
τη Γερμανία. 

Κατασκεύασε επίσης 2 πλωτούς γε-
ρανούς, το θυρόπλοιο της ναυπηγι-
κής κλίνης, ρυμουλκά λιμένος για το 
Ν/Γ, αλλά και ρυμουλκά για το ΠΝ, 
όπως επίσης και τις 2 μικρές πλωτές 
Δ/Ξ του ΟΛΠ (που χρησιμοποιούνται 

μέχρι σήμερα), ενώ αργότερα συνέ-
χισε συνεργασία με διάφορες αρα-
βικές εταιρίες για ρυμουλκά λιμένος, 
μπάρτζες, εξοπλισμό για διυλιστήρια 
κλπ. 

11. Το αλουμινένιο ταχύπλοο «ΑΓΗ-
ΝΩΡ», σαν ένα ουσιαστικό παρά-
δειγμα ελληνικής σχεδίασης που ξε-
περνάει και τις προσδοκίες του ΠΝ, 
με βάση τα αποτελέσματα των πρό-
σφατων δοκιμών θαλάσσης.

Έχουν γραφτεί πολλά και με φωτο-
γραφίες έχει περιγραφεί αναλυτι-
κά αυτό το πρωτοποριακό σκάφος 
ανορθόδοξου πολέμου, που είναι 
100% ελληνικής σχεδίασης και κατα-
σκευής.

Προφανώς είναι πολύ μικρό (σε 
μέγεθος) σκάφος, σχετικά με τις 

ανάγκες της παραγωγής των ΕΝΑΕ, 
ωστόσο μπορεί να αποτελέσει την 
απαρχή σειράς κατασκευής αδελ-
φών τέτοιων πλοίων για τις μεγάλες 
ανάγκες του ΠΝ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επίσης μπορεί η ολοκλήρωσή του 
να εκληφθεί σαν ένα πολύ καλό 
παράδειγμα τόσο για τις δυνατότη-
τες και την αξιοσύνη των Ελλήνων 
ναυπηγών, όσο και για την ανάλογη 
συνεργασία που αναπτύχθηκε απο-
τελεσματικά με τους αξιωματικούς 
του Κλιμακίου ΠΝ, όσον αφορά τα 
τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά αυτού του «παράξενου» και 
πρωτοποριακού σκάφους, μέχρι και 
την τελική του πιστοποίηση με σειρά 
δοκιμών θαλάσσης.

Αυτό είναι ένα 2ο καλό παράδειγμα 
μετά από αντίστοιχες στενές συνερ-
γασίες των Μηχανικών των ΕΝΑΕ με 
τη Διεύθυνση Εξοπλισμού του ΠΝ 
(ΔΕΞ) για τις μελέτες, σχεδιάσεις, κα-
τασκευές δυο σειρών κανονιοφόρων 
και που αποτελούν τις 2 γενιές των 
«ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ / ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» (2 
πλοία) και τη βελτιωμένη τους εκ-
δοχή της 2ης γενιάς «ΜΑΧΗΤΗΣ» (4 
πλοία).

Τελικά αυτές οι 6 κανονιοφόροι αντι-
κατέστησαν ιδιαίτερα αποδοτικά 
(από το 1985 μέχρι σήμερα) τη σειρά 
των αμερικανικών αντιτορπιλικών 
συνοδείας (τα περίφημα «Θηρία») 
για περιπολίες σε όλα τα ανατολικά 
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μας παράλια, κάτω από τις οποιεσ-
δήποτε καιρικές συνθήκες και παρότι 
έχουν το 60% του μήκους τους, λιγό-
τερο από το 50% του εκτοπίσματος 
τους και με πολύ μειωμένη σύνθεση 
πληρώματος. 

Οι 2 πρώτες κανονιοφόροι έχοντας 
εγκατεστημένα τα data links έδιναν 
συνεχή εικόνα κατά τη διάρκεια της 
«κρίσης των Ιμίων» προς το Πεντά-
γωνο και ήταν επίσης πάντα παρό-
ντα στο οποιοδήποτε προωθημένο 
θαλάσσιο μέτωπο, για περιπολίες, 
ελέγχους και παρακολούθηση όλων 
των κινήσεων του απέναντι εχθρικού 
στόλου.

Το ΠΝ είναι πολύ ευχαριστημένο μέ-
χρι σήμερα με τις τεχνικές και λει-
τουργικές επιδόσεις αυτής της 100% 
ελληνικής σχεδίασης και είναι κρίμα 
που οι 2 σειρές τους δεν επεκτάθη-
καν με την κατασκευή κορβετών 
που ζητούσε τότε το ΠΝ (αλλά που 
τελικά τις σχεδίασε και κατασκεύα-
σε το γερμανικό Ν/Γ Blohm & Voss, 
Hamburg και με την εμπορική τους 
επωνυμία ΜΕΚΟ 100 πούλησε αυτές 
τις κορβέτες σε διάφορα ΠΝ μέχρι 
και τη νότιο Αμερική.

Όμως ανεξάρτητα της μη επέκτασης 
της συνεργασίας ΕΝΑΕ – ΠΝ και στο 
μελετητικό / σχεδιαστικό τομέα νέων 
πολεμικών πλοίων, τελικά αυτό είναι 
το ζητούμενο σε διαχρονική βάση, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη το με-

γάλο σε μέγεθος (αλλά και σε ηλικία) 
ελληνικό στόλο, τόσο σε μάχιμες όσο 
και σε βοηθητικές μονάδες. 
Τελικά αν θα μπορούσε να ευοδω-
θεί μια τέτοια συνεργασία, αυτή θα 
μπορούσε να κρατήσει πλήρως απα-
σχολημένα τα ΕΝΑΕ για πολλές δεκα-
ετίες, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες 
του ΠΝ και τις αποστολές που εκτε-
λεί.

12. Τα επιχειρησιακά χαρακτηρι-
στικά δυτικοευρωπαϊκών Ν/Γ σαν 
παράδειγμα για την ανάπτυξη της 
εγχωρίας ναυπηγοεπισκευαστικής 
βιομηχανίας, με νέα designs και κα-
τασκευές νεότευκτων και με προ-
γράμματα για την «απανθρακοποί-
ηση» της ελληνόκτητης εμπορικής 
ναυτιλίας.

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους μας 
ότι οι κατασκευές εν σειρά «αδελ-
φών πλοίων» έχουν τελειώσει για 
πάντα και για όλα τα ευρωπαϊκά Ν/Γ 
(με μια μικρή εξαίρεση για τις μεγά-
λες σειρές αλιευτικών της Πολωνίας, 
Γαλλίας, Ισπανίας). 

Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι παρά τη 
δυσπραγία της ελληνικής ΝΕΒ, πάρα 
πολλά ευρωπαϊκά Ν/Γ επιβιώνουν 
και συνεχίζουν με κέρδος, παρά τον 
πολύ ισχυρό ανταγωνισμό των Ν/Γ 
της Άπω Ανατολής και τις φανερές 
/ κρυφές επιδοτήσεις που τους πα-
ρέχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις 
τους.

Συνεπώς, εμβαθύνοντας και αναλύο-
ντας τις δραστηριότητές τους (κυρί-
ως στις νέες κατασκευές) αυτών των 
αποδοτικών Ν/Γ, διαπιστώνει ένας 
τεχνικός αναλυτής κάποια βασικά 
τους χαρακτηριστικά και δραστηρι-
ότητες, όπως:

12.1) Έχουν ισχυρά και έμπειρα τμή-
ματα μελετών και σχεδιάσεων με δυ-
νατότητες να παράγουν γρήγορα τα 
δικά τους designs για τους νέους πε-
λάτες τους, αλλά και να προσαρμό-
ζουν τα χαρακτηριστικά των υπαρ-
χόντων designs για τους επόμενους 
πελάτες τους (χρησιμοποιώντας σε 
πλήρη έκταση τις τελευταίες εκδό-
σεις ολοκληρωμένων συστημάτων 
CAD/CAM). 

12.2) Τα τμήματα παραγωγής τους 
είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται 
άμεσα στα χαρακτηριστικά / ιδιαι-
τερότητες του κάθε project και πα-
ραδίδουν τα νέα πλοία τους χωρίς 
καθυστερήσεις, με αυξημένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, αλλά σε σειρές το 
πολύ 2-3 πλοίων.

12.3) Τα designs αφορούν κυρίως 
μικρά και μεσαία σκάφη (εκτός των 
ιταλικών και γαλλικών κρουαζιερο-
πλοίων / ferries), ωστόσο έχουν ιδι-
αίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
όπως προκύπτουν από τη λεπτομε-
ρή ανάλυση της αγοράς τους που 
κάνουν από κοινού με τους πελάτες 
τους (ευρωπαίους κυρίως αλλά και 
ομοεθνείς τους), με τους οποίους 
δημιουργούν μια στέρεη, πολύχρο-
νη, αποδοτική και ειλικρινή συνερ-
γασία.

12.4) Παράλληλα, παρόμοια μόνι-
μη συνεργασία αναπτύσσουν επί-
σης με ευρωπαίους κατασκευαστές 
εξοπλισμού & υλικών, πειραματικές 
δεξαμενές, νηογνώμονες, εξωτερι-
κούς συνεργάτες, ερευνητικά κέντρα 
και Πολυτεχνεία κλπ, στους οποίους 
κατανέμουν τμήματα των μελετών 
και σχεδιάσεών τους και τους οποί-
ους φορείς παρακολουθούν, ενημε-
ρώνουν και συντονίζουν σε συνεχή 
βάση για να κινούνται επακριβώς 
πάνω στα χρονοδιαγράμματα που 
συμφωνούνται από κοινού.
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12.5) Παρακολουθούν από κοντά 
όλες τις τάσεις, προοπτικές, εξελίξεις 
και καινοτομίες της ναυτικής τεχνο-
λογίας, είναι δεκτικοί σε αλλαγές 
και εφαρμογή προτύπων και πάντα 
έτοιμοι να ενσωματώσουν τεχνικούς 
νεωτερισμούς και νέους διεθνείς κα-
νονισμούς.

12.6) Έχουν δημιουργήσει μια πολύ 
καλή ισορροπία με τα τοπικά εργα-
τικά συνδικάτα και η κάθε πλευρά 
σέβεται το ρόλο και τις ευθύνες της 
άλλης, π.χ. οι εργατικές ενώσεις δεν 
προσπαθούν να ασκήσουν «συνδιοί-
κηση» και να εκβιάσουν για τα προ-
νόμια τους πάνω στην πρόοδο ενός 
έργου, δημιουργώντας καθυστερή-
σεις / λευκές απεργίες. 

12.7) Είναι ταχύτατα στην τεχνική 
τους αλληλογραφία, στις εγκρίσεις 
των μελετών και των σχεδιάσεων 
από νηογνώμονες, κρατικές αρχές ή 
άλλους σχετικούς οργανισμούς, έχο-
ντας δημιουργήσει μια διαχρονική 
και αποδοτική συνεργασία μαζί τους. 

12.8) Τα τμήματα μελετών, αγορών 
και παραγωγής είναι ιδιαίτερα ευ-
έλικτα στο να χρησιμοποιούν εναλ-
λακτικούς τύπους μηχανημάτων, 
υλικών και αναλώσιμων, αναλόγως 
της τιμής που είναι «διατεθειμένος 
να πληρώσει» ο πελάτης (και το ίδιο 
ισχύει και για τα επίπεδα ποιότητας 
που χρειάζεται ο κάθε πελάτης και 
που βεβαίως σαν ελάχιστο έχουν τα 
γνωστά IACS Quality Standards.

Συμπέρασμα 1: 

Τα παραπάνω δεν καταγράφτηκαν 
τυχαία, αλλά για να καταδειχθεί πα-
ραστατικά ότι υπάρχει ένας πολύ 
«κοινός παρονομαστής», που χα-
ρακτηρίζει όλα αυτά τα δυτικά και 
βορειο-ευρωπαϊκά Ν/Γ και που 
μπορούν και επιβιώνουν μέσα από 
τις όποιες κρίσεις, αυξήσεις τιμών 
πετρελαίου, νέους και δύσκολους δι-
εθνείς κανονισμούς, εισαγωγές νέων 
τύπων καυσίμων, αυξήσεις εργατι-
κού κόστους και μετά από επενδύ-
σεις σε νέα μηχανήματα, συσκευές, 
υποδομές για αύξηση της παραγωγι-
κότητάς τους. 

Στο τέλος βγαίνουν νικητές και με 
επαρκή κέρδη, όχι μόνο για να επι-
βιώνουν, αλλά και για να χρηματο-
δοτούν άνετα την ανάπτυξή τους και 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 
τους. 

Συμπέρασμα 2: 

Τα νέα ΕΝΑΕ πρέπει να κινηθούν 
οπωσδήποτε με βάση αυτή τη δοκι-
μασμένη συνταγή των ανθεκτικών 
ευρωπαϊκών Ν/Γ και με κατάλλη-
λο benchmarking να υιοθετήσουν 
πρακτικές και μεθόδους που θα εί-
ναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες 
(εκτός των όποιων πολεμικών πλοί-
ων), όπως προκύπτει για:

α) την ανανέωση του μεγάλου ακτο-
πλοϊκού μας στόλου, που η πλειοψη-
φία των πλοίων του είναι άνω των 30 
ετών, 

β) την ανάλογη ανανέωση του στό-
λου των πλοίων που εκτελούν με-
σογειακούς πλόες και μικρά ακτο-
πλοΐα (των οποίων ο μέσος όρος 
ηλικίας είναι άνω των 30 ετών και 
με βάση στατιστικά στοιχεία, όπως 
προκύπτουν από την ιστοσελίδα της 
ΕΕΝΜΑ), 

γ) ότι προλάβουν από επαναεξοπλι-
σμούς υπαρχόντων πλοίων με BWTS, 
EGCS / scrubbers, αλλά και τις επερ-
χόμενες τοποθετήσεις των ESD / 
ETS, σε συνδυασμό με επισκευές, δε-
ξαμενισμούς και με βάση τους επερ-
χόμενους νέους κανονισμούς ΙΜΟ 
(όπως οριστικοποιούνται μέχρι το 
τέλος της χρονιάς και θα ισχύσουν 
από 1/1/2023 σε παγκόσμια βάση για 
τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης πλοίων και τη μείωση των αε-
ρίων ρύπων),

δ) Last but not least: Περίπου 1.000 
ελληνόκτητα εμπορικά πλοία κάθε 
χρόνο πραγματοποιούν renewal 
surveys, DDs, extensive paintings, 
και από τα οποία πάνω από το 60% 
του αριθμού αυτού περνούν από 
τη Μεσόγειο (πέραν των υπολοίπων 
intermediate & occasional surveys):
Αν τα μισά από αυτά τα πλοία εκτε-
λούσαν αυτές τις εργασίες στα 3-4 

ελληνικά Ν/Γ, τότε αυτά θα έπρεπε 
να δουλεύουν σε 3 βάρδιες και σε 
συνεχή βάση 24/7. 

Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ» είναι δίπλα μας, και 
αυτό που χρειάζεται ο «μικρόκοσμος 
της Αθήνας / Πειραιά» είναι συνέρ-
γεια και εξωστρέφεια. 

Βιογραφικό Δήμου Ηλιόπουλου:

* Ο Δήμος Ηλιόπουλος είναι διπλ. 
Ναυπηγός Μηχανικός, απόφοιτος 
1977 της Σχολής Ναυπηγών ΕΜΠ και 
εργάστηκε για μία 10ετία στο Ν/Γ 
Σκαραμαγκά (1981-1991 / 5 χρόνια 
με καθεστώς «Νιάρχος» / ιδιωτικός 
τομέας και 5 χρόνια με καθεστώς 
«ΕΤΒΑ» / Δημόσιο). 

Διετέλεσε project manager σε τέσ-
σερα προγράμματα Ν/Κ του ΠΝ στα 
ΕΝΑΕ και για τα 4 πλοία – ψυγεία (της 
Σ.Ε.), έχοντας υπηρετήσει τη θητεία 
του στο ΠΝ / Ναύσταθμος Κρήτης 
(Δ/Τ – Τμήμα Μελετών).

Από το 1991 εργάστηκε σε πολλές 
ναυτιλιακές εταιρίες (ελληνικές & 
αμερικανικές), σε διάφορες θέσεις 
ευθύνης, κυρίως στη διαχείριση με-
γάλων προγραμμάτων νέων κατα-
σκευών για λογαριασμό των πλοιο-
κτητών τους μέχρι το 2018 (υπογρα-
φές συμβολαίων, παρακολουθήσεις 
κατασκευών & παραδόσεις σε 12 
διαφορετικά ναυπηγεία Ευρωπαϊκά 
και Άπω Ανατολής, για πάνω από 90 
εμπορικά και πολεμικά πλοία). 

Παράλληλα, από το 2003 ασχολείται 
με τη δημιουργία και την παρουσία-
ση εξειδικευμένων τεχνικών σεμινα-
ρίων σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρι-
ών και αξιωματικούς του Πολεμικού 
Ναυτικού, έχοντας συνεργαστεί έτσι 
με 3 διαφορετικές Ακαδημίες Νηο-
γνωμόνων και τη Σχολή Ναυπηγών 
Μηχανικών του ΕΜΠ.             


