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E D I T O R I A L

Ατενίζοντας
το επόμενο
απάνεμο λιμάνι
ο 2008 ήταν ένα έτος ανακατατάξεων, αναταραχών, αποκαλύψεων και
ανατροπών. Ήταν τελικά μια χρονιά, που μας αιφνιδίασε όλους με τα απρόσμενα γεγονότα που συνέβησαν.
Το στερητικό πρόθεμα -α- κυριάρχησε σε όλο του το μεγαλείο. Από την α-συδοσία
στην α-βεβαιότητα, από την α-διαλλαξία στην α-νοησία, από την α-διαφάνεια στην αναρχία.
Για την ελληνική ναυτιλία, αλλά και την οικογένεια που την υποβαστάζει, σε αυτή τη
δύσκολη χρονική περίοδο, κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις και εκτιμήσεις. Εντούτοις, περιέργως για το συντηρητισμό του χώρου μας, μερικοί έμπειροι και στωικοί παρατηρητές στην Ακτή Μιαούλη όχι μόνον παραμένουν αισιόδοξοι αλλά αποκαλύπτονται και
συγκρατημένα τολμηροί. Έπειτα από κάθε κρίση, μας λένε, οι σώφρονες Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτικοί, που γνωρίζουν και αναμένουν τους κύκλους της ναυτιλίας, επαναπροσδιορίζουν τις δυνάμεις τους και εξαπλώνουν την κυριαρχία και το δυναμισμό τους.
Ο υπογράφων, ανατρέχοντας σε προηγούμενες εκδόσεις των «Ναυτικών Χρονικών»,
εστίασε στο πνεύμα που πάντα κυριαρχούσε στη γραφή των αρθρογράφων των τότε σελίδων, σε περιόδους δύσκολες και κρίσιμες. Παρά τη θαλασσοταραχή, πάντα υπήρχε μια
δύναμη αισιοδοξίας. Η ναυτιλία πάντα έχει τα πάνω και τα κάτω της. Σαν τη φουρτούνα.
Σήμερα, ανατρέχουμε στη φωνή μιας σημαντικής ναυτικής οικονομολόγου, η οποία
σε πρόσφατους καιρούς, ευοίωνους και ασυλλόγιστους, επεσήμαινε χαριτολογώντας (ή
μάλλον σοβαρολογώντας;) στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της:
Έχε πληρώματα καλά
τα δάνεια πληρωμένα
στην άκρη να 'χεις μετρητά
μη φοβηθείς κανέναν...*
Όσοι δεν άκουσαν, δεν κατανόησαν ή απλώς αγνόησαν αυτό το ποίημα -σημείο αναφοράς- σήμερα αντιμετωπίζουν τη δύναμη της αναμενόμενης θαλασσοταραχής, της κάθαρσης.
Όσοι πάλι το σιγοψιθύρισαν σε πείσμα της αλαζονείας των καιρών (και καταφέρνουν
και το σιγοψιθυρίζουν ακόμα) θα μας οδηγήσουν με σοβαρότητα και συνέπεια στο επόμενο απάνεμο λιμάνι.
Από την ανατροπή, στην αναπροσαρμογή. Εκεί θα επικεντρωθούμε φέτος. Αυτό θα
είναι το επόμενο λιμάνι μας. 

T

Κατά την παρούσα χρονική
περίοδο δεν είναι εύκολο για
ένα ναυτιλιακό συντάκτη ή σχολιαστή να απευθυνθεί με τα άρθρα του αισιόδοξος και ευοίωνος προς το αναγνωστικό του
κοινό. Η άνοδος, η πτώση (και η
κάθαρση) στις διεθνείς ναυλαγορές, η ύφεση της παγκόσμιας
οικονομίας και η δυσκινησία στο
διεθνές εμπόριο δεν επιτρέπουν
πολλές ανελίξεις στο ήδη γενικευμένα γκρίζο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό.

Ηλίας Μπίσιας
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* Ευχαριστώ θερμά την κ. Ελένη Θανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που μου «ψιθύρισε» το ποίημα αυτό το
Σεπτέμβριο, μου το «υπενθύμισε» το Νοέμβριο, και μου ανέλυσε την ουσία του το ∆εκέμβριο, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου στη Χίο.

ΑΠΟΨΗ

Μ

ε αφορμή την αναλυτική ομιλία του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αναστάση Πα-

παληγούρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόμου για τον κρατικό προϋπολογισμό, και τη διαβεβαίωσή του ότι πρωταρχικός στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση των συνθηκών ανταγωνιστικότητας του εμπορικού μας στόλου σε συνδυασμό με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, είναι ευκαιρία να διατυ-

2009
πώσουμε ορισμένες σκέψεις.

Αφελείς σκέψεις
με αφορμή το Νέο Έτος

Του Άλκη Κορρέ*

H έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι από τη φύση της πολυδιάστατη. Αν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας ποιο είναι το
ανταγωνιστικό πλοίο, μας έρχονται στο μυαλό κατά τρόπο αυθόρμητο ορισμένες παραστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στοιχεία της ανταγωνιστικότητας είναι η ηλικία του
πλοίου, το ύψος των ναύλων που διεκδικεί, η κατανάλωση
καυσίμων σε σχέση με την ταχύτητα, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης που διαθέτει, και ούτω καθεξής. Η ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, δηλαδή κατά κύριο
λόγο η ασφάλεια που παρέχει το πλοίο στο φορτίο
και στους επιβαίνοντες, καθώς και η μειωμένη επιβάρυνση στο περιβάλλον που προκαλεί, πρέπει ασφαλώς να συμπεριληφθούν στην έννοια της ανταγωνιστικότητας, και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν
πετρέλαια και χημικά. Το ανασφαλές και ρυπογόνο πλοίο είναι
το πλοίο που δε ναυλώνεται, συνεπώς είναι άτοπο να μιλάει
κανείς για ανταγωνιστικότητα.
Στις σχέσεις μεταξύ του εφοπλισμού και της Πολιτείας πάντως, αναφερόμενος πάντοτε στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, τα πράγματα είναι πιο απλά. Η μία πλευρά, αυτή του
εφοπλισμού, ζητάει ένα πράγμα από τη σημαία, την ευελιξία
στους κανονισμούς επάνδρωσης των πλοίων. Η άλλη πλευρά,
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αυτή της σημαίας, ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα, όπως
παραδείγματος χάριν καλές επιδόσεις των πλοίων στους λιμενικούς ελέγχους, μεγάλο αριθμό πλοίων εγγεγραμμένων στη
σημαία, επαρκή απασχόληση Ελλήνων στις συνθέσεις επάνδρωσης, μεγάλη εισροή συναλλάγματος και ενδεχομένως
επενδύσεις στην ξηρά.
Είναι γεγονός ότι η ελληνική σημαία κατά τα τελευταία δέκα χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο
στους τομείς της ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών. Η επιβράβευση αυτών των προσπαθειών ήρθε με την κατάταξή
της στη λευκή λίστα των σημαιών του Μνημονίου των Παρισίων επί σειρά ετών. Όλα δείχνουν ότι ο ποιοτικός προβιβασμός
των πλοίων υπό ελληνική σημαία θα συνεχιστεί τα ερχόμενα
χρόνια, καθώς ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού εμπορικού
στόλου θα αντικατασταθεί από νέα πλοία.
Αυτή η εξέλιξη ευνοεί τις ποιοτικές σημαίες μια και
δεν έχει έννοια η προσπάθεια για παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών να καταστρατηγείται από την ένταξη σε
μια σημαία της οποίας τα πλοία επιδεικνύουν χαμηλές επιδόσεις και γίνονται αντικείμενο διασυρμού κατά τους
λιμενικούς ελέγχους. Κατά συνέπεια, οι προοπτικές για την ελληνική σημαία είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές και αυτή η ευκαιρία

δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει κανείς να αγνοεί τον ανταγωνισμό σημαιών
εντός της Ε.Ε. Ο ανταγωνισμός αυτός, σε αντιδιαστολή με το διεθνή ανταγωνισμό, διεξάγεται μεταξύ ποιοτικών σημαιών οι οποίες μάλιστα υπόκεινται στο
ίδιο γενικότερο διοικητικό πλαίσιο, το σύνολο δηλαδή των οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που καθιστά το
συγκεκριμένο ανταγωνισμό ιδιαίτερα σκληρό. Αν και ο ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από κάποια κεκτημένη ταχύτητα σε εθνικό επίπεδο, η κατάσταση
είναι σχετικώς ρευστή και υπάρχει η άμεση προοπτική τα ευρωπαϊκά πλοία να
αποδειχθούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στις λεπτομέρειες που κάνουν να διαφέρει το
ένα νηολόγιο από το άλλο.
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι λεπτομέρειες; ∆ιαφορές στη φορολογία, διαφο-

θα διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ασθενέστερων. Οι
πρόσφατες επισημάνσεις του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στη Βουλή
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ίσως να μην είναι άσχετες με το παραπάνω ζήτημα.
Πάντως, ο τρόπος με τον οποίον έχουν κινηθεί τα πράγματα στο
πλαίσιο της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής είναι αυστηρά παραδοσιακός και χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη φαντασίας. Είναι δύσκολο κάποιος να καταλήξει ποια από τις δύο πλευρές ευθύνεται περισσότερο, το πιθανότερο είναι ότι ευθύνονται και οι δυο. Προτού όμως αρχίσει να σκέπτεται διαφορετικά για τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει η
ελληνική σημαία ελκυστικότερη, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα: Πώς
θέλει να δει η Ελλάδα να εξελίσσεται η σημαία της. Τι είναι δηλαδή το επι-

ρές στην επάνδρωση, διαφορές ως προς τους υπάρχοντες μηχανισμούς δανεισμού και χρηματοδότησης, και πολύ πρόσφατα -μεσούσης της κρίσεως- διαφορές ως προς τη στήριξη που είναι σε θέση να παράσχει η κυβέρνηση της κάθε χώρας στο ναυτιλιακό χώρο.
Θα μπορούσε κάποιος να διατυπώσει το ερώτημα, πόσο ρεαλιστικό είναι
να υπάρχουν διαφορές στους τρόπους στήριξης της ναυτιλίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. όταν όλες οι χώρες-μέλη υπόκεινται στο αυτό πλαίσιο ανταγωνισμού και διέπονται από την ίδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απάντηση στο
ερώτημα αυτό είναι ότι σε έκτακτες καταστάσεις όπως η σημερινή, παράλληλα
με τη δημοσιονομική χαλάρωση, προωθείται αντίστοιχη χαλάρωση και στο χώρο του ανταγωνισμού, με αντίστοιχη ανάληψη πρωτοβουλίας από τη μεριά των
κρατών-μελών στο χώρο στήριξης των βιομηχανιών τους, και κατ' επέκταση
της ναυτιλίας.
Το πώς ακριβώς κάθε κράτος-μέλος θα οργανώσει τη στήριξη της
εμπορικής του ναυτιλίας είναι κάτι που σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή.
Ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής αυτών των πολιτικών είναι ότι όσα μέτρα
σχεδιάζονται για τη σημαία ενός κράτους-μέλους, θα ισχύουν κατά τον ίδιο
τρόπο είτε τα πλοία ανήκουν σε υπηκόους της χώρας της είτε σε υπηκόους μιας
άλλης χώρας-μέλους. Αναμένεται πως αυτός ο παράγων θα μετρήσει πολύ τα
επόμενα χρόνια στο ποια σημαία επιλέγει ο κάθε κοινοτικός εφοπλιστής, ενώ
δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οικονομικά ισχυρότερα κράτη-μέλη

διωκόμενο στη μέση περίοδο. Θέλουμε η ελληνική σημαία να είναι η
σημαία του ελληνικού εμπορικού στόλου ή θέλουμε η ελληνική
σημαία να έχει έναν ευρύτερο ρόλο μέσα στην Ε.Ε. με φόντα να
προσελκύσει και πλοία από άλλες κοινοτικές σημαίες στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Αν ισχύει η πρώτη επιλογή, τα πράγματα είναι απλούστερα και η σημερινή
πολιτική θα χρειαστεί κάποιες περιορισμένης έκτασης προσαρμογές. Αν όμως ισχύει η δεύτερη περίπτωση, το σημερινό πλαίσιο είναι τελείως ακατάλληλο και όλες οι εν ισχύι σήμερα πολιτικές θα πρέπει να αναθεωρηθούν
ώστε να καταστούν συμβατές με τις νέες επιδιώξεις και να απομακρυνθούν
τυχόν αντικρουόμενοι στόχοι.
Αυτό προϋποθέτει συστηματική δουλειά, αίσθηση προορισμού
και επιστημονική γνώση, πράγματα που κατευθείαν παραπέμπουν σε
ανάθεση του έργου σε ομάδες ειδικών, κατά το προηγούμενο παράδειγμα
της Ολλανδίας. Μπορεί να φαντάζει δύσκολο, αλλά από την άλλη πλευρά,
μια προσεκτικά σχεδιασμένη ναυτιλιακή πολιτική που θα στηρίζει στόλο και
υποδομή μπορεί να προσθέσει έναν ακόμα πόρο στην ελληνική οικονομία,
εκμεταλλευόμενη το σπουδαίο όνομα των Ελλήνων στη διεθνή ναυτιλία.
Καλή Χρονιά σε όλους. 
*Ο δρ Κορρές διδάσκει ∆ιεθνή Ναυτιλιακή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι
πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.
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ΑΠΟΨΗ
 Η εκκρεμότητα στη λήψη
αποφάσεων για τα αέρια του
θερμοκηπίου της ναυτιλίας

ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2008
Ποια ήταν σημαντικά γεγονότα το 2008 στον τομέα
της ναυτιλίας; Ιδού πέντε, από την οπτική του υπογράφοντος. Τα πρώτα δύο αφορούν το παγκόσμιο σκηνικό και τα υπόλοιπα την Ελλάδα. Η ιεράρχηση κατωτέρω είναι τυχαία, καθαρά προσωπική και σίγουρα όχι εγκυκλοπαιδική.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στον τομέα
αυτό από πλευράς ΙΜΟ το περασμένο έτος,
αποφάσεις για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για
τον περιορισμό των ρύπων από αέρια του θερμοκηπίου ακόμη εκκρεμούν, λόγω έντονης
διαφωνίας μεταξύ κρατών-μελών του ΙΜΟ περί του πρακτέου. Το θέμα είναι επείγον,
αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τέτοιες αποφάσεις θα ληφθούν το 2009.

 Η υπογραφή της σύμβασης
ΟΛΠ - COSCO

 Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή ΕΜΠ

 Η ύφεση στην παγκόσμια ναυτιλία
Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, αλλά
σίγουρα κανένας δεν μπορούσε να
προβλέψει πόσο γρήγορα θα ερχόταν η πτώση και για ποιον λόγο. Σε
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η κρίση στα χρηματοπιστωτικά του αμερικανικού real
estate market προκάλεσε καταστάσεις ντόμινο ακόμη και σε τομείς
χωρίς καμία άμεση σύνδεση με αυτόν. Ο Θεός ας βάλει το χέρι του το
2009.
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Προφανώς, η υπογραφή της σύμβασης
αυτής είναι κοσμοϊστορικό γεγονός για τα λιμάνια στην Ελλάδα, αν και πολλά νομικά θέματα
που έχουν σχέση με τη σύμβαση είναι ακόμη
εκκρεμή (κύρωση στη Βουλή, απόφαση
του Συμβουλίου Επικρατείας στην προσφυγή
των λιμενεργατών κ.λπ.).

 Η μη απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για τον ΟΛΠ

Η απόφαση της υπόθεσης αυτής, στην
οποία ο ΟΛΠ κατηγορείται από τις εταιρείες
συμφερόντων Σαρλή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, επίκειται εδώ και τουλάχιστο
ένα έτος. Ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο καθεστώς λειτουργίας του ΟΛΠ στο
μέλλον.

 Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΛΘ και Hutchison
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ΟΛΠ - COSCO, λογικά θα περίμενε κανείς το ίδιο αποτέλεσμα με τις διαπραγματεύσεις στη Θεσσαλονίκη. Η μη υπογραφή της σύμβασης ΟΛΘ - Hutchison (για λόγους που ακόμη
δεν ξέρουμε) αποτελεί πλήγμα στο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για τα λιμάνια, με άγνωστες μέχρι στιγμής
επιπτώσεις.

Emmissions Trading Scheme
και η Ναυτιλία

Άρθρο του κ. Ε.Γ.Ε. Εμπειρίκου,
Προέδρου Greek Shipping
Co-operation Committee

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναθέσει μελέτη που θα υποστηρίζει την επέκταση και στη ναυτιλία του συστήματος ETS - Emmissions
Trading Scheme (εμπόριο καυσαερίων), που έχει επιβληθεί νομοθετικά στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από το 2005.

ένταξη της ναυτιλίας στο ETS της Ευρ.
Ενώσεως θα προωθηθεί, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν ευοδωθούν
εντός του 2009 προτάσεις που έχουν υποβληθεί
στον ΙΜΟ, για ένα παγκόσμιο σύστημα ETS. Το
σύστημα αυτό φαίνεται ήδη να απορρίπτει η
πλειοψηφία των κυβερνήσεων, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της πρώτης του συζήτησης στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΙΜΟ, τον περασμένο Οκτώβριο.
H βασική θεωρία του ETS είναι καθαρά
αντι-αναπτυξιακή, διότι στηρίζεται στην
ποινή και στο πρόστιμο ή, κατ' άλλους, στον
άμεσο φόρο καυσαερίων σε επιχειρήσεις για να
αντικαταστήσουν το πετρέλαιο, που εκπέμπει
CO2, με άλλη πηγή ενέργειας που δεν παράγει CO2
(π.χ. ηλεκτρισμός ή φυσικές πηγές).
Το πλοίο όμως στην ανοιχτή θάλασσα δεν είναι
δυνατόν, επί του παρόντος τουλάχιστον, να αντικαταστήσει το πετρέλαιο, διότι δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή ενέργειας. ∆ηλαδή ο άμεσος περιβαλλοντικός στόχος του ETS στη ναυτιλία δεν έχει αντικείμενο.

H
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Απομένει έτσι ο έμμεσος, αλλά όπως φαίνεται ουσιαστικός στόχος της επιδιωκόμενης επιβολής
του ETS στη ναυτιλία, που είναι τα χρήματα από
τα πρόστιμά της. ∆ιότι, κάθε πλοίο θα πρέπει
να καταβάλει το «πρόστιμο» ή το «φόρο
καυσαερίων» κατ' άλλους, καθ' όσον, όπως
προαναφέρθηκε, το πλοίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πετρέλαιο για την κίνησή του. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα βαρύνει τον
πλοιοκτήτη καθώς η τιμή των καυσαερίων, ως

κυμαινόμενη χρηματιστηριακή αξία, δε θα είναι
δυνατό να περάσει στο ναυλωτή και συνέχεια
στην αλυσίδα της κατανάλωσης. Ο μόνος άμεσος τρόπος να μειώσει το πλοίο τα καυσαέριά του είναι να μειώσει τον αριθμό
των ταξιδιών του, που σημαίνει στην πράξη
μείωση του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνον αν αλλάξει η συμπεριφορά των
καταναλωτών ή να σταματήσει η ανθρωπότητα
να αυξάνεται, που οπωσδήποτε κανένα σύστημα ETS δεν μπορεί να επιτύχει. ∆ηλαδή, το ETS
είναι ένα τελείως αναποτελεσματικό σύστημα για να μειώσει τις εκπομπές CO2
της ναυτιλίας. Είναι δε φανερό ότι επιδιώκεται για οικονομικά οφέλη, εις βάρος της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που είναι το πλέον φιλικό
προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Σημειώνεται πως με την εισαγωγή του ETS στη ναυτιλία,
προσδοκάται να εισρεύσουν στο χρηματι-

στήριο καυσαερίων πάνω από 150 billion U.S. Dollars το χρόνο.


Το σημαντικό είναι ότι τα πρόστιμα ETS της ναυτιλίας θα πολλαπλασιάσουν την τρέχουσα τιμή
του CO2 στο χρηματιστήριο καυσαερίων, ενώ
αναμένεται να επωφεληθούν, γι' αυτό και
το επιδιώκουν κυρίως μεγάλες χρηματιστηριακές ή/και επενδυτικές επιχειρήσεις
που εξειδικεύονται στον τομέα αυτόν,
καθώς και οι μεγάλες εταιρείες πετρελαίου που
έχουν ή αναμένουν credits από τα projects που
προωθούν. Τούτο διότι η πεμπτουσία του ETS
είναι η αγοραπωλησία και το εμπόριο των εκπομπών, κυρίως διά του χρηματιστηρίου. Μάλιστα, δε, για να ανεβαίνει και η τιμή των καυσαερίων στην αγορά, η θεωρία προβλέπει και τη

θέσπιση ανώτατων ορίων (max limit or cap)
των εκπομπών ή/και πλειοδοτικούς διαγωνισμούς (auctions). ∆εν είναι τυχαίο πως το
59% των ETS credits στο διεθνές χρηματιστήριο καυσαερίων του Λονδίνου, κατά το 2007, αγοράστηκαν από αγγλικές
εταιρείες με κύριο σκοπό την περαιτέρω
εμπορία τους στη διεθνή αγορά.


Είναι προφανές ότι το ETS είναι οικονομικό θέμα
και οικονομικά είναι και τα κίνητρά του. Με απλή σκέψη, για τις χώρες που δεν έχουν οικονομική ευρωστία να υποστηρίξουν με υποδομή
και κεφάλαια τις αναγκαίες αλλαγές στις πηγές
ενέργειας και στον εξοπλισμό, το ETS σημαίνει
περιορισμό της παραγωγής ή εξαγωγή κεφαλαίων για την αγορά εκπομπών CO2. ∆ηλαδή, το

Είναι προφανές λοιπόν πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη, τα ανωτέρω θέματα να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα. Να επισημανθούν τα μεγάλα και σοβαρά μειονεκτήματα του
ETS, οι δυσμενείς του επιπτώσεις στην οικονομία και η έλλειψη αντικειμένου στη ναυτιλία.
Παράλληλα, να γίνει αντιληπτό και να επιδοκιμαστεί η μεγάλη μείωση παραγωγής CO2 που
έχει επιτευχθεί στη ναυτιλία και που συνεχίζεται με συνεχή πτωτικό ρυθμό.

ETS συντελεί στον οικονομικό μαρασμό στις χώρες αυτές, που μάλλον
αποτελούν και την πλειονότητα των χωρών του κόσμου. Παράλληλα, ευνόητο
είναι ότι το ETS λειτουργεί υπέρ των εύρωστων οικονομικά χωρών, που έχουν
τα μέσα, οικονομικά, τεχνολογικά και γεωφυσικά, που σκέφθηκαν το σύστημα,
γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, το λειτουργούν, το ελέγχουν, το κατευθύνουν και
το αναπτύσσουν και που οι επιχειρήσεις τους επιδιώκουν και αναμένουν να επωφεληθούν τα μέγιστα από την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξάπλωση του συστήματος και μάλιστα σε κλάδους όπως η ναυτιλία, που δεν πρόκειται να συμμετέχει στη διανομή των εσόδων, αλλά μόνο να πληρώνει και μάλιστα στο διηνεκές.


Συμπερασματικά, το ETS είναι ένα κακό οικονομικό σύστημα, διότι
διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό και δεν υποστηρίζει την ανάπτυξη
και την ευημερία των λαών. Αποτελεί, δε, κυρίως οικονομικό θέμα και όχι
τεχνικό, και ως εκ τούτου θα πρέπει να το χειριστούν, σε διεθνές, ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο, τα οικονομικά κυρίως υπουργεία και υπηρεσίες των κυβερνήσεων.
Επιπροσθέτως, η επέκτασή του στη ναυτιλία, πέραν των προαναφερθεισών επιπτώσεων, θα ήταν άκαιρη και άδικη διότι:
Όλες οι διεθνούς κύρους έρευνες και μελέτες για την αλλαγή του κλίματος αποφαίνονται ότι το ποσοστό της συνεισφοράς της ναυτιλίας στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου είναι ελάχιστη σε σύγκριση με κάθε άλλο μέσο μεταφοράς.
Οι μελέτες αποδεικνύουν επιπλέον ότι το ποσοστό αυτό της ναυτιλίας, σε απόλυτους αριθμούς, έχει μειωθεί σταθερά τα τελευταία
χρόνια με εντυπωσιακούς ρυθμούς και χωρίς κανονισμούς που να
της το επιβάλλουν. Είναι δε τούτο αποτέλεσμα της συνεχούς εξέλιξης της
ναυτικής τεχνολογίας, της ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά και της καλής δια16

χειρίσεως των ναυτικών μεταφορών. Σημαντικό είναι επίσης ότι για το παρόν
και το μέλλον η τεχνολογική ανάπτυξη και χρήση μεγαλύτερων πλοίων συνεχώς και σταθερά βελτιώνει τις εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις της ναυτιλίας.
Ένας αντικειμενικός κριτής δε θα παρέλειπε, επίσης, να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του και το πρόσθετο εντυπωσιακό εύρημα διεθνών μελετών, που ήδη συμπεριλαμβάνεται και σε σχετική έρευνα του ΙΜΟ, ότι η καύση του πετρελαίου, που επιτρέπει η αναθεωρημένη διεθνής σύμβαση MARPOL
να χρησιμοποιούν τα πλοία στην ανοικτή θάλασσα για τα επόμενα
15 χρόνια, περίπου, προκαλεί συνολικά ένα «cooling effect» στο
κλίμα, σε αντιδιαστολή με τα αέρια των άλλων μέσων μεταφοράς,
αλλά και της βιομηχανίας, που προκαλούν μόνο «warming» με το
CO2 που παράγουν.


Είναι προφανές λοιπόν πως υπάρχει επιτακτική ανάγκη, τα ανωτέρω θέματα να
αντιμετωπιστούν με τη δέουσα σοβαρότητα. Να επισημανθούν τα μεγάλα
και σοβαρά μειονεκτήματα του ETS, οι δυσμενείς του επιπτώσεις
στην οικονομία και η έλλειψη αντικειμένου στη ναυτιλία. Παράλληλα, να γίνει αντιληπτό και να επιδοκιμαστεί η μεγάλη μείωση παραγωγής CO2
που έχει επιτευχθεί στη ναυτιλία και που συνεχίζεται με συνεχή πτωτικό ρυθμό.
Θα ήταν δε τελείως οπισθοδρομικό και ζημιογόνο και γι' αυτό ακόμη το περιβάλλον, αν συνεχιστεί αυτή η μονόπλευρη και ατεκμηρίωτη επιμονή των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Ευρ. Επιτροπής για ETS στη ναυτιλία, παραβλέποντας όλα τα ανωτέρω, το γεγονός ότι η ναυτιλία, που μεταφέρει με τον πλέον
οικονομικό τρόπο πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, υποστηρίζει
την ανάπτυξη και την ευημερία και ότι η περαιτέρω προώθηση και υποστήριξή της αποτελεί τη χρυσή λύση για την ουσιαστική μείωση του CO2 από τα μέσα μεταφοράς. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Της Ρόδης Κράτσα, Ευρωβουλευτού Ν.∆., αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για τη ναυτιλία
Ένας θετικός απολογισμός για το 2008
ο 2008 αποτέλεσε μια εξαιρετικά σημαντική χρονιά για την
ευρωπαϊκή ναυτιλία και για το
ναυτικό κλάδο ευρύτερα, τόσο από
άποψη παραγωγής νομοθεσίας όσο
και σχετικών πρωτοβουλιών
μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
Προσωπικά συνέχισα τη μακροχρόνια ενασχόληση με θέματα ναυτιλίας
και είχα την ευκαιρία, είτε μέσω του
νομοθετικού μου έργου (εκθέσεις,
τροπολογίες) είτε μέσω του κοινοβουλευτικού έλεγχου (επίκαιρες
ερωτήσεις) είτε ως αρμόδια αντιπρόεδρος του Ε.Κ. για τη Συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο Υπουργών και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμβάλω στην προώθηση θεμάτων που
αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή
και, κατά συνέπεια, την ελληνική
ναυτιλία.

Τ
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Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας
Σημαντικό βήμα για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για τους ναυτικούς στην Ε.Ε. προώθησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ψήφιση σχετικής μου έκθεσης που αφορά την αναθεώρηση της Οδηγίας για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών. Η πρόταση Οδηγίας αναφέρεται στην κωδικοποίηση όλων
των προβλέψεων της ∆ιεθνούς Σύμβασης για την εκπαίδευση των ναυτικών (STCW - Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Συμβάλλει έτσι στην κατοχύρωση του απαραίτητου
επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων τους και κατά συνέπεια στην παροχή μεγαλύτερων εγγυήσεων για την ασφάλεια και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως και για την ασφάλεια των
ιδίων των ναυτικών, την ασφάλεια του πλοίου, των επιβατών ή του μεταφερόμενου φορτίου,
καθώς το 80%, περίπου, των θαλάσσιων ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Μην ξεχνάμε ότι η εξασφάλιση αυτού του απαραίτητου επιπέδου κατάρτισης μέσω μιας διεθνούς σύμβασης έχει ιδιαίτερη σημασία αφού περίπου το 75% των ναυτικών που επανδρώνουν πλοία νηολογημένα στην Ε.Ε. προέρχεται από χώρες (40
διαφορετικές εθνότητες) εκτός Ε.Ε. έχοντας λάβει εκπαίδευση σε σχολές εκτός Ε.Ε. (Φιλιππίνες, Ρωσία, Ουκρανία κ.α.). Είναι σημαντικό, λοιπόν, να εξασφαλίζεται εκπαίδευση βασισμένη σε κοινά πρότυπα και αξιώσεις.

Ευρωπαϊκή πολιτική λιμένων
Μετά τη διαδοχική απόρριψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, ένα νέο βήμα έγινε επίσης τη χρονιά αυτή για μια συγκροτημένη λιμενική πολιτική. H Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σχετική έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική λιμένων, όπου καθορίζονται οι κατευθύνσεις σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ιδίως στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης, της χρηματοδότησης, καθώς και της πρόσβασης στην αγορά και των διοικητικών ρυθμίσεων, ενόψει του διεθνούς ανταγωνισμού και της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, όπως τουλάχιστον καταγραφόταν προ της οικονομικής κρίσης.
Σειρά προτάσεων - τροπολογιών που κατέθεσα, και που είχαν στόχο να τονίσουν τις ανάγκες των εθνικών μας
λιμένων και νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων, υπερψηφίσθηκαν, όπως ότι η βοήθεια προς τις λιμενικές αρχές για την
ανάπτυξη της υποδομής τους, για τον περιορισμό της συμφόρησης και τη μείωση του όγκου των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων δε θα πρέπει να θεωρείται κρατική ενίσχυση, ειδικά μάλιστα όταν οι επιδοτήσεις αυτές
κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (π.χ. νησιά).
Υπερψηφίστηκε επίσης η τροπολογία μου για την αναγκαιότητα συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα για τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και την επίτευξη του τετράπτυχου «ασφάλεια, ταχεία εξυπηρέτηση, χαμηλό κόστος, σεβασμός στο περιβάλλον».
Υποστήριξα, δε, κάτι που έγινε αποδεκτό, την άμεση δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
κατά την εκτέλεση έργων ανακατασκευής των λιμανιών και των υποδομών τους για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των χώρων που περιβάλλουν τους λιμένες.

Παγκόσμια κρίση και ευρωπαϊκή ναυτιλία
Το δεύτερο εξάμηνο του 2008 οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έγιναν αισθητές πλέον και στην ευρωπαϊκή ναυτιλία. Ο αδιαμφισβήτητα πρωταρχικός ρόλο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην οικονομική ανάπτυξη
και τη σημασία της για τους αναπτυξιακούς και γεωστρατηγικούς στόχους της
Ε.Ε. και η βαρύνουσα σημασία της ελληνικής ναυτιλίας επιβάλλουν εγρήγορση
και ετοιμότητα για μια συντονισμένη αντίδραση με στόχο την ευρύτερη προστασία του κλάδου. Για το λόγο αυτό με σχετική ερώτησή μου προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούω τον κώδωνα του κινδύνου για την κρίση
στο ναυτιλιακό κλάδο και ζητώ συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της
ευρωπαϊκής ναυτιλίας, που θα εκδοθεί άμεσα, αναμένουμε να συμπεριληφθούν
και να αναλυθούν οι νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η διεθνής ύφεση αλλά και τα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων συνεπειών της στη ναυτιλία.
Με την ερώτηση που ήδη κατέθεσα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτρέπω
και για ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης παγκόσμιας
δράσης και αντιμετώπισης των κρίσεων και επίλυσής τους σε πολυμερές επίπεδο και λήψη από κοινού δράσεων με τους άλλους εμπορικούς και ναυτιλιακούς
μας εταίρους -όπως την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία- αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, για ενέργειες και προστασία του κλάδου.

«Τρίτο πακέτο» για την ασφάλεια στη θάλασσα
Μετά δύο χρόνια νομοθετικής επεξεργασίας και ύστερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -της αντιπροσωπείας του οποίου είχα την τιμή
να ηγηθώ- και το Συμβούλιο υπό τη γαλλική προεδρία επέτυχαν μιαν οριστική συμφωνία σχετικά με το «τρίτο πακέτο» για την ασφάλεια στη θάλασσα.
Μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρείται ότι τελικά υιοθετήθηκε το πακέτο στο σύνολό του, δηλαδή και οι επτά νομοθετικές προτάσεις,
πάρα τις αρχικές αντιδράσεις του Συμβουλίου, και έτσι επιτεύχθηκε η απαραίτητη πληρότητα και ισορροπία.
Πράγματι, η δέσμη αυτή των νομοθετικών μέτρων σκοπεύει να παρέμβει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά. Επιθυμεί να βελτιώσει την ασφάλεια των πλοίων, των
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
πληρωμάτων, των επιβατών και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, αλλά και να επιβάλει μέτρα κοινά και συντονισμένα
σε περίπτωση ατυχήματος. Επιθυμεί επίσης να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου.
Οι νομοθετικές προτάσεις αφορούν τα εξής θέματα:
Αποζημιώσεις των επιβατών. Σε περιπτώσεις ατυχήματος, που σήμερα εξαρτώνται από τη διακριτική ευχέρεια των κρατώνμελών επικύρωσης της σχετικής «Σύμβασης των Αθηνών», η σχετική συμφωνία προβλέπει πως μέχρι το τέλος του 2012 το αργότερο θα καλυφθούν οι επιβάτες των κατηγοριών Α και Β (μεγαλύτερα πλοία) ενώ από τα μέσα του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση τη νομοθεσία που καλύπτει τις κατηγορίες Γ και ∆ (μικρότερα πλοία). Ουσιαστικά, οι μεταφορείς
θα πρέπει να πληρώσουν την αποζημίωση μέχρι 2.587 ευρώ για τις χαμένες ή κατεστραμμένες αποσκευές και μέχρι 460.000 ευρώ
στην περίπτωση της φυσικής φθοράς ή θανάτου που προκαλείται από λάθος ή αμέλεια.
∆ιερεύνηση των ατυχημάτων. Το Κοινοβούλιο επέτυχε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα έρευνας για κάθε είδους ατυχήματος
(όχι μόνο των ιδιαιτέρως σοβαρών) καθώς και η διενέργεια προκαταρκτικών ερευνών και εκθέσεων για ατυχήματα όπου υπάρχουν
αμφιβολίες.
Επιθεώρηση σκαφών και τους οργανισμούς επιθεωρήσεων. Τα κράτη-μέλη ως κράτη σημαίας, με τη θέσπιση των κοινών
κανόνων και των προτύπων για τους νηογνώμονες, παρακολουθούν, ελέγχουν και αξιολογούν την ποιότητα των επιθεωρήσεων.
Έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Εισάγεται η μαύρη λίστα. Τα πλοία που επανειλημμένως παραβιάζουν τους κανόνες μπορούν να τεθούν σε μια κοινοτική μαύρη λίστα μόνιμα. Οι απαιτήσεις ελέγχου θα ισχύσουν σύμφωνα με την Οδηγία και για τα
σκάφη που εισέρχονται στα παράκτια αγκυροβόλια, και όχι μόνο στους λιμένες. Προβλέπονται συχνότεροι έλεγχοι, και επίσης ο κρατικός έλεγχος λιμένων θα αφορά την επιθεώρηση και των πλοίων τρίτων κρατών στους εθνικούς λιμένες.
Για τον κοινοτικό έλεγχο κυκλοφορίας πλοίων, τα κράτη-μέλη θα υποδείξουν μια ειδική ανεξάρτητη αρχή που θα έχει την
αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση διάσωσης και με σχέδιο δράσης αποτροπής μιας καταστροφής. Η ανεξάρτητη αυτή
αρχή οφείλει να υποδεικνύει ποιος λιμένας πρέπει να «φιλοξενήσει» ένα «σκάφος που έχει ανάγκη από βοήθεια».
Ως προς τις υποχρεώσεις κρατών σημαίας, υπάρχει πλέον η πολιτική δέσμευση (δήλωση) των κρατών-μελών να επικυρώσουν
τις βασικές διεθνείς συμβάσεις με την υποχρέωση σχετικού έλεγχου στα κράτη σημαίας κάθε 7 έτη από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα δημοσιοποιούνται.
Για την αστική ευθύνη των πλοιοκτητών, σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η υποχρέωση όλων των πλοίων (κοινοτικών και μη)
που εισέρχονται σε λιμένα της Ε.Ε. να φέρουν πιστοποιητικό ασφάλισης, με τη δυνατότητα απομάκρυνσής τους εάν δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις.
Ο ραγδαία εξελισσόμενος και γοητευτικός χώρος της ναυτιλίας αποτελεί μια μεγάλη ιστορική και οικονομική πραγματικότητα για τη
χώρα μας και παράλληλα μια σταθερή δύναμη για την Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε με προσοχή και ισχυρή βούληση να εργαζόμαστε
για τη ναυτιλία, για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τους εργαζομένους, τους καταναλωτές.
Είμαι σίγουρη ότι τα επιτεύγματα του 2008 θα αποτελέσουν μια εξαιρετική υποδομή για ένα δυναμικό 2009!
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Του Γιάννη Παχούλη, Προέδρου Hellenic Shipbrokers Association, Technical Manager Megachart Inc.

Ναυτιλιακή κρίση
ή χρηματοπιστωτικό
κραχ;
Με εδραιωμένη πλέον την πτώση σε επίπεδα «κρίσης» της παγκόσμιας ναυλαγοράς κατά το
τελευταίο τετράμηνο, είναι φυσικό να αναζητούνται από όλους και ιδιαίτερα από τους αναλυτές τα αίτια που οδήγησαν σ' αυτήν την κατάσταση, αλλά και η αναμενόμενη διάρκειά της.
Το ερώτημα που συνήθως τίθεται είναι «φταίει η ναυτιλία» για τη σημερινή κατάσταση ή
εξωγενείς παράγοντες ώθησαν την πτώση στα επίπεδα που βιώνουμε;
Το σίγουρο είναι ότι η ναυτιλία ουσιαστικά είναι αμέτοχη ή, έστω, έχει ελάχιστο ποσοστό
ευθύνης στις πρόσφατες εξελίξεις. Συμπερασματικά θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια σε
άλλους τομείς της διεθνούς οικονομίας γενικότερα.

ίναι γεγονός ότι μετά την παρατεταμένη ανθηρή κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου την τελευταία εξαετία
είχαν δημιουργηθεί νέες υψηλότατες παγιωμένες τιμές
στις πρώτες ύλες αλλά και στα αναγκαία καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα. Υπακούοντας στο νόμο της προσφοράς και
της ζήτησης, το εμπόριο και κατ' επέκτασιν η ναυτιλία, λόγω
των τεράστιων αναγκών της Κίνας ιδιαίτερα με την προετοιμασία της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και της αποδοχής
των συνεχώς αυξανόμενων τιμών των προϊόντων, σταδιακά
εδραίωσαν τα υψηλά επίπεδα αξιών και ναύλων, τα οποία δε
θα ήταν δυνατό να απορροφηθούν από τους τελικούς καταναλωτές στις προσφερόμενες τιμές καθώς η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου δεν κάλυπτε τις αυξήσεις αυτές.

Ε

22

∆εν ήταν όμως αυτός ο κύριος λόγος της
πτώσης. Πρωτίστως ήταν η χρηματοπιστωτική κρίση, που
ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα επισφαλή
δάνεια για αγορά κατοικιών, τα οποία δημιούργησαν ένα
«τσουνάμι» με ανεξέλεγκτες διαστάσεις και συνέπειες, που έπληξε ιδιαιτέρως το διεθνές τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα επιφυλακτικότητας και δυσπιστίας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που δεν επέτρεπε να πραγματοποιηθούν ακόμη και ανειλημμένες υποχρεώσεις του παγκόσμιου εμπορίου και, φυσικά, ούτε λόγος
για νέες συμβάσεις που ίσως να μετρίαζαν την πτώση αυτή.
Η αντιμετώπιση αυτή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε
αποτέλεσμα μια κρίση ρευστότητας, που έφερε στην επιφάνεια

και άλλα συναφή προβλήματα, που στο βωμό του εύκολου κέρδους μέσω επικίνδυνων χρηματιστηριακών επενδύσεων σε μη ασφαλή προϊόντα ανάγκασαν τεράστιες εταιρείες του εμπορικού, ασφαλιστικού αλλά και τραπεζικού χώρου να πτωχεύσουν ή
να χρειαστούν έξωθεν βοήθεια για να παραμείνουν ενεργές.
Το ουσιαστικό αποτέλεσμα ήταν η κατακόρυφη πτώση των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων με άμεση επίδραση ιδιαίτερα στις παγκοσμιοποιημένες βιομηχανίες του
εμπορίου και των μεταφορών. Στην αρχή της κρίσης αυτής υπήρξαν γνώμες πως η
δυναμική του εισαγωγικού εμπορίου της Άπω Ανατολής θα μπορούσε να αποτελέσει
τροχοπέδη στην πτώση, αλλά δεν ελήφθη υπ' όψιν το σημαντικό προτέρημα των Κι-

και τραπεζικών οίκων που οδήγησαν σε αναστολή των δανειοδοτήσεων, ανάγκασαν
πολλούς πλοιοκτήτες να ακυρώσουν τις παραγγελίες, με ζημία ακόμη και των ιδίων
επενδυθέντων κεφαλαίων.
Οι ναυλώτριες εταιρείες, πολλές εκ των οποίων είχαν πραγματοποιήσει μακρόχρονες
ναυλώσεις σε μεγάλο αριθμό πλοίων, αναγκάστηκαν να ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση των ήδη συμφωνημένων συμβάσεων ή και να ακυρώσουν κάποιες έναντι αποζημιώσεων, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις τεράστιες ζημίες που θα υφίσταντο. Σ' αυτό το μικρό χρονικό διάστημα της κατακόρυφης πτώσης, κάποιες ναυλώτριες εταιρείες αναγκάστηκαν επίσης σε πτώχευση ή σε αναγκαστική επιτήρηση

Η διάρκεια της κρίσης θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα χρειαστούν οι χρηματοπιστωτικοί οίκοι να ανακάμψουν για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους
και να εγκριθούν νέες πιστώσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στο διεθνές εμπόριο να
ξεφύγει από το σημερινό τέλμα, με συνέπεια και την όποια ανάταση στη ναυτιλία.
νέζων, που είναι η «υπομονή» στη λήψη αποφάσεων, αλλά και η γνώση της αγοραστικής τους δύναμης, αποτελώντας περίπου το σαράντα τοις εκατό του παγκόσμιου
εμπορίου, που τους παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, μέσω της ελεγχόμενης μείωσης της ζήτησης και του ρυθμού ανάπτυξής τους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να
χαλιναγωγήσουν τις τιμές των προϊόντων στα συμφέροντα γι' αυτούς επίπεδα.
Η πτώση αυτή των εμπορικών συναλλαγών και η απροθυμία στη χορήγηση και έκδοση πιστώσεων όπως ήταν φυσικό έφερε την κάθετη πτώση της ναυλαγοράς με επιπτώσεις σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δρώμενων. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικονομική αυτή λαίλαπα, που ουσιαστικά απειλεί να αποτελέσει ένα νέου τύπου οικονομικό κραχ, με άγνωστα αποτελέσματα στο μέλλον, δεν έχει παρουσιαστεί στο σύνολό
της ακόμη. Εάν, δε, δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα απ' όλα τα επιτελεία λήψεως αποφάσεων και η κρίση αυτή περάσει στην πραγματική οικονομία, τα αρνητικά αποτελέσματα θα είναι ανυπολόγιστα.
Η πτώση της ναυλαγοράς, που στο τελευταίο τετράμηνο έχασε πάνω από
το 93% από το υψηλότερο σημείο της -που σημειώθηκε στις 20 Μαΐου του
2008- ήταν προφανώς κάθετη. Οι 11.793 μονάδες του δείκτη BDI του Μαΐου έφθασαν τις 663 μονάδες στις αρχές ∆εκεμβρίου με μια σταθεροποίηση μεταξύ 700 και 840 μονάδων έκτοτε.
Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια, τα πλοία στην πλειονότητά τους δεν καλύπτουν από τους ναύλους τα καθημερινά τους έξοδα, μη υπολογιζομένων φυσικά των
τραπεζικών υποχρεώσεων από τα δάνεια κτήσεως. Οι αξίες των πλοίων, νεοτεύκτων
αλλά και μεταχειρισμένων, ακολούθησαν την πτωτική πορεία της αγοράς χάνοντας
ένα μεγάλο μέρος της αξίας αγοράς τους. Ιδίως πλοία που αποκτήθηκαν την τελευταία διετία σε ιδιαίτερα υψηλά τιμήματα και δεν τους δόθηκε αρκετός χρόνος εκμετάλλευσης στην υψηλή αγορά, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Στον τομέα των νεότευκτων σκαφών, οι αυξημένες παραγγελίες των τελευταίων ετών, λόγω της έλλειψης
ρευστότητας και της, σε πολλές περιπτώσεις, αρνητικής στάσης των χρηματοδοτικών

λόγω οικονομικών δυσχεριών. Η ζήτηση έπεσε στο ελάχιστο και το πάγωμα των πιστώσεων ήταν αυτό που μείωσε δραστικά τα προς πώληση και μεταφορά εμπορεύματα και συνεπώς τις ευκαιρίες ναυλώσεων.
Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι πως οι πλοιοκτήτες ήδη άρχισαν να στέλνουν τα υπερήλικα πλοία, που μέχρι πρότινος ήταν κερδοφόρα, προς διάλυση, δίνοντας έτσι μιαν ανάσα για εύρεση εργασίας στα νεότερα.
Ταυτόχρονα, ένας αριθμός πλοίων αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση και έδεσαν
σε ασφαλή αγκυροβόλια μειώνοντας τον ανταγωνισμό.
Στην ερώτηση τώρα «τι μέλλει γενέσθαι», η απάντηση εξαρτάται
κατά βάσιν από τα μέτρα που θα ληφθούν. Η κατάσταση θα σωθεί μόνο με δραστικά μέτρα στη βάση των οικονομικών δεδομένων, με αναδόμηση από επαΐοντες όπου
χρειαστεί - και όχι με χρηματικές ενέσεις συντήρησης του υπάρχοντος κατεστημένου,
που απεδείχθη αναξιόπιστο.
Η διάρκεια της κρίσης θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα χρειαστούν οι χρηματοπιστωτικοί οίκοι να ανακάμψουν για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ τους και να
εγκριθούν νέες πιστώσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν στο διεθνές εμπόριο να ξεφύγει
από το σημερινό τέλμα, με συνέπεια και την όποια ανάταση στη ναυτιλία.
Το ευτύχημα είναι ότι η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, βοηθώντας κάπως την κατάσταση, ταυτόχρονα το αμερικανικό δολάριο παραμένει σταθερό με μικρή ανάκαμψη στο χώρο των αξιών.
Για τη χρονική περίοδο ανάτασης οι γνώμες διίστανται, κάποιοι αναλυτές μιλούν για
ένα χρόνο, κάποιοι άλλοι για δύο ή περισσότερα χρόνια. Το γεγονός είναι πως ευρισκόμενοι στην αρχή του φαινομένου, με αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ και
ασταθείς καταστάσεις στη Μέση Ανατολή, θα ήταν παρακινδυνευμένη όποια πρόβλεψη για λύση της υπάρχουσας κρίσης. Ας ελπίσουμε για ένα καλύτερο μέλλον και
ας προσπαθήσουμε γι' αυτό.
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Η κεφαλαιοποίηση
των ελληνόκτητων εισηγμένων
ναυτιλιακών εταιρειών
Του Γιώργου Ξηραδάκη, ∆ιευθύνοντος συμβούλου «XRTC-Business Consultants»

Η πρωτοφανής κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος «χτύπησε» το διεθνές
εμπόριο, το οποίο εξυπηρετείται κατά 80% από τη ναυτιλία. Αλυσιδωτές οι αντιδράσεις,
οδήγησαν τη ναυτιλία στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Η κατακόρυφη πτώση των ναύλων
και των τιμών των πλοίων αποτελεί μια πραγματικότητα, την οποία οι εφοπλιστές πρέπει να
χειριστούν όσο το δυνατό καλύτερα προκειμένου να την ξεπεράσουν με τις λιγότερο δυνατές απώλειες.

ι πρώτες εταιρείες που διαπίστωσαν άμεσα την επίδραση της κρίσης ήταν οι εισηγμένες ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες στα ξένα χρηματιστήρια. Χωρίς καμία
εξαίρεση, οι εταιρείες αυτές είδαν την κεφαλαιοποίησή τους να κατακρημνίζεται αφού η τιμή των μετοχών
τους πέφτει με ρυθμούς που αγγίζουν κατά μέσον όρο το 68%
από την αρχή του έτους. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ στις αρχές
του έτους έφτανε τα $19,5 δισ., ποσό που σήμερα έχει
πέσει στα $6,3 δισ. Οι εταιρείες αυτές έχουν χάσει δη-
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λαδή $13,2 δισ. από την κεφαλαιοποίησή τους, ποσό που
φαίνεται δυσθεώρητο για το επενδυτικό κοινό.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στην κεφαλαιοποίησή της, που φτάνει το -86% από την αρχή του έτους, εμφανίζει η εταιρεία Aries. Όσον αφορά την αριθμητική μείωση, η Dryships ηγείται ακολουθούμενη από την
Excel Maritime. Η Dryships έχει χάσει $4 δισ. από την αγοραία αξία της ενώ τόσο η Excel Maritime όσο και η Diana
Shipping έχουν χάσει η καθεμία γύρω στα $1,2 δισ. Ακο-

λουθούν η Aegean Marine, η Danaos Corp. και η Navios Holdings με μείωση της
τάξης του $1 δισ. η καθεμία.
Οι εν λόγω ναυτιλιακές εταιρείες είναι απόλυτα υγιείς και εύρωστες
αφού τα οικονομικά τους αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά, αλλά
και οι διαχειριστικές τους ικανότητες είναι αδιαμφισβήτητες. Παρά το γεγονός λοιπόν
ότι οι χρηματιστηριακές απώλειες των μετοχών τους είναι αναίτιες, οφείλονται δηλαδή στη διεθνή οικονομική κρίση και όχι σε πραγματικές αιτίες, η μείωση της κεφαλαιοποίησής τους αποτελεί τροχοπέδη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανακύπτει ως προϊόν αυτής της κρίσης είναι η μείωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, με αποτέλεσμα να εξανεμίζονται οι ελπίδες τόσο εξεύρεσης κεφαλαίων όσο και δανειοδότησης από τις τράπεζες.
Η χρηματιστηριακή εξεύρεση κεφαλαίων γίνεται μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή δευτερεύουσας προσφοράς μετοχών κ.λπ. Είναι σχεδόν απίθανο όμως να πετύχει κάτι τέτοιο μια εισηγμένη εταιρεία με πτωτική κεφαλαιοποίηση και σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές δυσπιστούν για τη μελλοντική ανάκαμψη των αγορών.
Η άλλη πηγή εξεύρεσης κεφαλαίων είναι η τραπεζική χρηματοδότη-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ποσά σε εκατ.$)
Εταιρεία

Συμφερόντων

Είδος πλοίων

1. AEGEAN MARINE
PETROL NETWORK Inc
2. CAPITAL PRODUCT
PARTNERS
3. OMEGA NAVIGATION
4. TEN
5. TOP SHIPS
6. OCEAN TANKERS
HOLDING PUBLIC CO

∆ημήτρης Μελισσανίδης

∆εξαμενόπλοια

$1.649,43

$1.085,88

$466,69

-$563,55

-$1.182,74

-$1.746,29

-72%

Ευάγγελος Μαρινάκης

∆εξαμενόπλοια

$227,54

$143,35

$108,98

-$84,19

-$118,56

-$202,75

-52%

Γιώργος Κασσιώτης
Νίκος Τσάκος
Ευάγγελος Πιστιόλης
Μιχάλης Ιωαννίδης

∆εξαμενόπλοια
∆εξαμενόπλοια
∆εξαμενόπλοια
∆εξαμενόπλοια

$239,56
$1.413,76
$69,12
$187,99

$195,75
$1.159,11
$82,66
$157,13

$109,82
$905,24
$34,04
$111,82

-$43,80
-$254,65
$13,54
-$30,86

-$129,74
-$508,52
-$35,08
-$76,16

-$173,55
-$763,16
-$21,54
-$107,02

-54%
-36%
-51%
-41%

Συμεών Παληός
Γιώργος Οικονόμου
Σοφοκλής Ζούλας
Αριστείδης Πίττας
Βίλλυ Παναγιωτίδης

ΣΥΝΟΛΟ
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά

$3.787,38
$2.310,86
$4.919,37
$1.236,60
$383,11
$1.708,13

$2.823,87
$1.612,25
$2.893,93
$886,29
$282,09
$825,12

$1.736,59
$1.073,59
$868,56
$459,75
$154,89
$460,95

-$963,51
-$698,62
-$2.025,44
-$350,31
-$101,03
-$883,01

-$2.050,79
-$1.237,27
-$4.050,81
-$776,85
-$228,23
-$1.247,18

-$3.014,31
-$1.935,89
-$6.076,24
-$1.127,16
-$329,25
-$2.130,19

-50,87%
-54%
-82%
-63%
-60%
-73%

Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά
Φορτηγά

$126,17
$1.261,63
$192,06
$496,48
$304,30

$104,16
$682,82
$166,03
$276,45
$787,53
$234,52

$44,78
$226,58
$189,13
$153,30
$381,50
$163,03

-$22,02
-$578,80
-$26,03
-$220,02
-$69,78

-$81,39
-$1.035,05
-$2,93
-$343,18
-$406,03
-$141,27

-$103,41
-$1.613,85
-$28,96
-$563,20
-$211,06

-65%
-82%
-2%
-69%
-46%

Φορτηγά
$701,90
Φορτηγά
$303,14
Φορτηγά
$198,84
ΣΥΝΟΛΟ
$14.142,59
Μεταφοράς
$304,53
Υγροπ. Προϊοντων
Πετρελαίου (LPG)
Φορτηγά/Μεταφ.Εμπ
$571,95
∆εξαμενόπλοια/
$191,47
Μεταφ.Εμπ
Μεταφορά Εμπορ.
$1.451,84
∆εξαμενόπλοια/
$278,73
Φορτηγά
ΣΥΝΟΛΟ
$2.798,52

$395,30
$178,89
$171,41
$9.496,78
$307,43

$215,72
$49,31
$60,78
$4.501,86
$136,31

-$306,60
-$124,25
-$27,43
-$5.433,34
$2,90

-$486,18
-$253,84
-$138,07
-$10.428,26
-$168,22

-$792,78
-$378,09
-$165,50
-$15.455,58
-$165,32

$355,79
$65,54

$101,89
$26,04

-$216,16
-$125,93

-$470,06
-$165,42

-$686,22
-$291,35

-82%
-86%

$944,98
$220,57

$435,39
$83,61

-$506,86
-$58,16

-$1.016,45
-$195,13

-$1.523,32
-$253,29

-70%
-70%

$1.894,31

$783,24

-$904,21

-$2.015,28

-$2.919,49

-72,77%

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

$14.214,96

$7.021,68

-$6.513,54

-$7.193,28

-$13.535,22

7. DIANA SHIPPING
8. DRYSHIPS INC
9. EAGLE BULK SHIPPING
10. EUROSEAS Ltd
11. EXCEL MARITIME
CARRIERS
12. FREESEAS INC
13. NAVIOS HOLDINGS
14. OCEANAUT INC.
15. PARAGON SHIPPING
16. SAFE BULKERS
17. SEANERGY MARITIME
18. STAR BULK CARRIERS
19. GLOBUS MARITIME
20. HELLENIC CARRIERS LTD

Ίων Βαρουξάκης
Αγγελική Φράγκου
Βίκτωρ Ρέστης
Μιχάλης Βοδούρογλου
Πόλυς & Νίκ. Χατζηιωάννου
Βίκτωρ Ρέστης/
Γιώργος Κουτσολιούτσας
Άκης Τσιριγκάκης
Γιώργος Φιδάκης
Φωτεινή Καραμανλή

21. STEALTHGAS

Χάρης Βαφειάς

22. GOLDENPORT HOLDINGS
23. ARIES MARITIME

Πάρης ∆ράγνης
Γαβριήλ Πετρίδης

24. DANAOS CORPORATION INC
25. OCEANFREIGHT INC

Ιωάννης Κούστας
Γιώργος Οικονόμου

Κεφαλαιοποίηση Κεφαλαιοποίηση Κεφαλαιοποίηση Μεταβολή
Μεταβολή
Σύνολο
∆%
2/1/2008
23/9/2008
7/11/2008 κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποίησης μεταβολής
23/92/1-23/9/2008 23/9-7/11/2008 κεφαλαιοποίησης 7/11/08
από την αρχή
έτους

$20.728,50

-69%
-84%
-69%
-62,87%
-55%
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ση. Οι τράπεζες όμως στην παρούσα χρονική συγκυρία δείχνουν μια τάση αποστροφής σε κάθε είδους νέα χρηματοδότηση και ειδικά σε εταιρείες με μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, ενώ προτιμούν να διατηρήσουν τα κεφάλαιά τους για να καλύψουν τις δικές
τους κεφαλαιακές ανάγκες και να διατηρήσουν ένα «ανεκτό» επίπεδο ρευστότητας.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα να
ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν και παραγγελίες νεόκτιστων πλοίων για τα οποία έχουν
ήδη δοθεί προκαταβολές. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη στενωπό οι εφοπλιστές, καθώς δύσκολα θα
προχωρήσουν στην κατασκευή των πλοίων χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων. Οι ακυρώσεις παραγγελιών είναι μια
λύση, η οποία μπορεί βραχυπρόθεσμα να «φορτώσει» τους ισολογισμούς των εταιρειών, από την άλλη όμως θα τους απελευθερώ-

σει από δυσβάσταχτες υποχρεώσεις προς τα ναυπηγεία, αφού οι τιμές παραγγελιών
είναι πολύ υψηλές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή τις πτώσεις των ναύλων και των τιμών των πλοίων.
Ένας άλλος κίνδυνος που ελλοχεύει από τη μείωση της κεφαλαιοποίησης
των εταιρειών είναι ότι αυτές καθίστανται ευάλωτες σε επιθετικές εξαγορές από άλλες μεγάλες εταιρείες. Μια εταιρεία της οποίας η χρηματιστηριακή της αξία από $1
δισ. έπεσε στο μισό, δηλαδή $500 εκατ., σαφώς αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.
Οι επενδυτές βέβαια των συγκεκριμένων εταιρειών είναι θεσμικοί επενδυτές, εταιρείες που ασχολούνται με εξειδικευμένους κλάδους όπως αυτός της ναυτιλίας, που απασχολούν ειδικούς αναλυτές για τις επενδύσεις τους. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες εφοπλιστές, που είναι οι βασικοί μέτοχοι των εταιρειών αυτών, έχουν
πλέον την εμπειρία να εκμεταλλεύονται αυτές τις «δύσκολες» στιγμές στις κεφαλαιαγορές. Είναι γεγονός βέβαια ότι τα ποσά που εξανεμίζονται στα χρηματιστήρια είναι
υπέρογκα, όμως και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι εξίσου μεγάλες. Ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν οι Έλληνες εφοπλιστές στις εισηγμένες εταιρείες αυξάνεται τις περιόδους που η τιμή των μετοχών τους καταβαραθρώνεται, αφού τις
αγοράζουν οι ίδιοι προκειμένου να τις πουλήσουν αργότερα, όταν οι θεσμικοί ή άλλοι επενδυτές θα έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους στο συγκεκριμένο τομέα.
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*Τα στοιχεία και ο πίνακας του
άρθρου συγκεντρώθηκαν μέχρι
τις 15 ∆εκεμβρίου 2008.

Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η ναυτιλία βρίσκεται στο κάτω μέρος του κύκλου της. Το ερώτημα είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι και να ξεπεραστεί η διεθνής χρηματοπιστωτική, και να
ανακάμψει η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις διεθνείς χρηματαγορές, οι ναυτιλιακές εταιρείες, εισηγμένες ή μη, θα αντιμετωπίσουν τις χαμηλές ναυλαγορές και το
μεγάλο αριθμό παραγγελιών που έχουν ήδη δοθεί για την κατασκευή νέων πλοίων.
Η ακύρωση κάποιων παραγγελιών όπως προαναφέρθηκε θα βοηθήσει βραχυπρόθεσμα τις συγκεκριμένες ελληνόκτητες εισηγμένες εταιρείες, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των νέων πλοίων που θα παραδοθεί το 2009 και 2010, που ολόκληρος ο τομέας της ναυτιλίας θα επηρεαστεί. 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Του Γ. Μπάνου,Shipbuildind Consultant George Moundreas Company S.A.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (2008)
(Μια πρώτη αποτίμηση)
Το παρόν άρθρο γράφεται στα τέλη ∆εκεμβρίου 2008 και, ως εκ τούτου, δε λαμβάνει υπ' όψιν τυχόν πρόσθετα στοιχεία μέχρι τέλους του έτους, ενώ είναι ακόμα νωρίς προς επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των μέχρι τώρα
δεδομένων. Οπωσδήποτε, ό,τι είναι γνωστό είναι αρκετό για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων γενικής φύσεως, που αποτελεί και το αντικείμενό του. Άλλωστε, υπό τις τρέχουσες συνθήκες είναι μάλλον απίθανο να προστεθούν
νέες παραγγελίες στις ήδη καταγεγραμμένες ενώ, αντιθέτως, οι τάσεις προς ακύρωση σημαντικού ποσοστού εξ αυτών ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο ματαίωσή τους, μείωση σε αριθμό και όγκο μάλλον παρά την αύξησή τους
προοιωνίζεται.

δη από τις αρχές του λήγοντος έτους είχαμε επισημάνει τη βαθμιαία μείωση της ελληνικής δραστηριότητας
(βλ. Μηνιαία Ανασκόπηση της George Moundreas &
Co. Ιανουαρίου 2008), χωρίς, βεβαίως, τούτο να σημαίνει ότι
είχαμε «προβλέψει» και την κατά το 4ο τρίμηνο του
έτους επελθούσα κρίση. Μια κρίση, άλλωστε, οφειλομένη σε λόγους ξένους προς τις εσωτερικές διεργασίες της εμπορικής ναυτιλίας (κρίση stock, υπερπροσφορά χωρητικότητας).
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Στα μέσα του έτους, ήταν πλέον φανερό πως οδηγούμεθα σε
μια χρονιά σαφώς πιο υποτονικής δραστηριότητας. Στο σχετικό δελτίο Τύπου που εκδώσαμε κατά το μήνα Ιούλιο, συγκρίναμε το πρώτο εξάμηνο με το αντίστοιχο του 2007 και παραθέταμε τους σχετικούς αριθμούς που, με άκρα συντομία, έδειχναν 119 νέες παραγγελίες έναντι 303 του α΄ εξαμήνου 2007,
περίπου 12,5 εκατομμύρια τόνους έναντι 25,3 εκατομμυρίων
και ολική επένδυση $ 8,25 δισ. αντί $ 16,8 δισ. Οι αριθμοί είναι
αποκαλυπτικοί και δεν απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση.

Ακόμη εναργέστερη φαίνεται η σύγκριση των συνολικών παραγγελιών του 2008 με
εκείνες του 2007. Πράγματι, με την προϋπόθεση μη δραστικής (θετικής) μεταβολής
μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, το σύνολο των παραγγελιών του 2008 συμποσούται στα 172 πλοία των 19,3 εκατ. τόνων, συνολικής επένδυσης $
12,3 δισ. που αντιπαρατίθεται στις 547 μονάδες των 42,8 εκατ. τόνων,
συνολικής επένδυσης $ 30,8 δισ. του 2007. Η σύγκριση είναι πράγματι
άκρως συντριπτική. Και ακόμη, τα ως άνω δεδομένα του 2008 δεν περιλαμβάνουν τις κατά τους τελευταίους δύο μήνες και τις τρέχουσες ακυρώσεις, σημαντικό
μέρος των οποίων αναφέρεται και στις πράξεις του 2008.
∆εδομένου ότι ο, έστω και προσεγγίζων, αριθμός των ακυρώσεων ή των για όποιον
άλλο λόγο ματαιώσεων υφισταμένων παραγγελιών δε δύναται αυτή τη στιγμή να
προσδιοριστεί με σαφήνεια, το παρόν άρθρο αρκείται να επισημάνει τη σημασία των
ακυρώσεων χωρίς λεπτομερείς αναφορές σε αυτές. Πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε
ότι σημαντικό ποσοστό των ακυρώσεων οφείλεται σε αδυναμία των ναυπηγείων μάλλον παρά σε πρωτοβουλία των αγοραστών. Πτωχεύσεις, αδυναμία υποβολής εγγυήσεων (refund guarantees), υπέρβαση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ασυνέπεια στην εκπλήρωση συμβατικών
υποχρεώσεων στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και άλλες δυσλειτουργίες ασφαλώς έπαιξαν μεγάλο εν προκειμένω ρόλο.
Συμπερασματικά, το τέλος του 2008 μάς δείχνει την ελληνική δραστηριότητα στον
τομέα των ναυπηγικών παραγγελιών σημαντικά υπολειπόμενη εκείνης του 2007,

ακόμη και του 2006, που αριθμούσε 322 μονάδες των 27,5 εκατ. τόνων. Τώρα, το
εάν τούτο πρέπει να αποδοθεί στη «διορατικότητα» του ελληνικού εφοπλισμού ενώπιον της επερχόμενης, αλλά μη εισέτι τότε εκδηλωθείσης χρηματοπιστωτικής κρίσης,
ή σε μία ή περισσότερες άλλες αντικειμενικές αιτίες, αποτελεί ερώτημα που επιδέχεται περισσότερες της μιας απαντήσεις.
Το παρόν άρθρο ελάχιστη θα είχε σημασία εάν ο γράφων, έστω και με διακινδύνευση μέρους της επαγγελματικής αξιοπιστίας του, δεν αποτολμούσε κάποιες προγνώσεις για τουλάχιστον το αμέσως προσεχές μέλλον. Παράμετροι που εν προκειμένω
πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν είναι:
1. Η ραγδαία αύξηση (για να μη γράψουμε «ανάσταση») των διαλύσεων (demolition), που, αναγόμενη σε ετήσια βάση, προοιωνίζεται την απαλλαγή της αγοράς από περίπου 500 μονάδες των 40 έως 50 εκατομμυρίων τόνων. Ας σημειωθεί ότι το
μεγαλύτερο μέρος των διαλύσεων αφορά πλοία ξηρού φορτίου, που κυρίως πλήττονται από την παρούσα κρίση.
2. Η για τους παραπάνω εκτεθέντες λόγους ακύρωση, ή η καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο ή λόγο ματαίωση της εκτέλεσης σημαντικού μέρους των ναυπηγήσεων που, σε
παγκόσμια βάση, εκτιμώνται στο 20 έως και 25% του συνόλου των εκκρεμουσών παραγγελιών.
3. Οι μετά την πρόσφατη απότομη καθίζηση της παγκόσμιας ναυλαγοράς ξηρού φορτίου ήδη διαφαινόμενες ανοδικές τάσεις που, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, αρχίζουν να εκδηλώνονται με την ποσοστιαία σημαντική
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διακύμανση των ναύλων (με μάλλον ανοδική συνισταμένη) του ευαίσθητου τύπου και μεγέθους capesize bulkcarrier - και, σε σημαντικό βαθμό, του panamax. Ειδήσεις από την Κίνα, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ινδία, τις χώρες δηλαδή που διαμορφώνουν
τις εξελίξεις στους τομείς διακίνησης του σιδηρομεταλλεύματος και του άνθρακα, συντείνουν στην εύλογη παραδοχή πως οι διαφαινόμενες ευθετήσεις μπορεί να οδηγούν σε σταθεροποίηση της ναυλαγοράς, όχι βεβαίως στα επίπεδα του τελευταίου Μαΐου αλλά κάπου στο μέσο του δρόμου (ας πούμε κάπου στις 5.000-6.000 μονάδες του δείκτη BDI).
4. Αν η αναφορά στα δεξαμενόπλοια έχει εν προκειμένω κάποια σημασία, η απόσυρση των μονάδων μονού τοιχώματος από το 2010 δυνατόν να δημιουργήσει συνθήκες «ευφορίας» του τομέα που, σύμφωνα με την υπάρχουσα πείρα, δευτερογενώς
ασκεί ευνοϊκή επίδραση στον τομέα ξηρού φορτίου.
5. Τελευταίο, αλλά ίσως το πιο σημαντικό, η επίλυση του παρόντος προβλήματος περί την έκδοση τραπεζικών επιστολών πιστώσεως (Letters of Credit) θα επιφέρει την εξομάλυνση της διαδικασίας αγοραπωλησιών αγαθών, που, αυτήν τη
στιγμή, αποτελεί το βασικό εμπόδιο ομαλής διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν είναι, νομίζω, αβάσιμο να πιθανολογήσω με πολλές ελπίδες επαλήθευσης της πρόβλεψής μου,
ότι σε διάστημα ολίγων μόνο μηνών είναι δυνατό να ξαναζήσουμε σε συνθήκες «ομαλής» αγοράς. Για όλους εκείνους που διαθέτουν ρευστό χρήμα, και στο βαθμό που αυτό δε χρειάζεται σαν εξασφάλιση απρόσκοπτης επιχειρηματικής δράσης κατά τον παρόντα χρόνο, η ευκαιριακή αγορά νέων (τονίζω: νέων) σε ηλικία πλοίων φαντάζει θετικό βήμα.
Το δίλημμα έγκειται σε όλους εκείνους που έχουν προβεί σε ναυπηγικές παραγγελίες που ευρίσκονται σε φάση εκτέλεσης. Και για μεν
εκείνους που ενήργησαν χωρίς ταυτόχρονη χρηματοδοτική κάλυψη και αδυνατούν τώρα να αντεπεξέλθουν στις συμβατικές υποχρεώσεις τους, και με δεδομένη την τρέχουσα στενότητα, εναλλακτική λύση πέραν της κατά τον κατάλληλο χρόνο ακύρωσης με τις κατά το δυνατόν λιγότερες συνέπειες ίσως να μην υπάρχει.
Για τις περιπτώσεις όμως εκείνες που δεν προβάλλει ζήτημα καλής εκτέλεσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και που, για τους
λόγους που ήδη αναφέραμε, ακύρωση της παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή είναι δυνατή με, σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια, «αποδεκτές» αλλά όχι αμελητέες συνέπειες, «δεύτερη» σκέψη είναι, κατά τη γνώμη του γράφοντος, ό,τι καλύτερο θα είχε κανείς να κάνει.
Πιο συγκεκριμένα (και τελειώνω με αυτό το ερώτημα-σύσταση): Μήπως, για έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω
λόγους, ένα πλοίο που μέλλει να παραδοθεί το 2010 ή το 2011 αποτελεί ένα πολύτιμο επιχειρηματικό εργαλείο
που θα κληθεί (και θα ανταποκριθεί με επάρκεια) στην πρόκληση μιας νέας οικονομικής άνοιξης που θα διαδεχθεί την παρούσα δυσπραγία; Μήπως, με την ίδια ορμή, την ίδια ευκολία που τρέξαμε να παραγγείλουμε πλοία στα ναυπηγεία, με την ίδια βιασύνη, αν όχι με απερισκεψία, σπεύδουμε να αποξενωθούμε από εν δυνάμει «εργαλεία» που θα φέρουν το μελλοντικό πλούτο;
Ας το σκεφτούμε...
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ανασκόπηση του ραγδαία μεταβληθέντος περιβάλλοντος της ναυτιλίας κατά το 2008, με
τους οικονομικούς δείκτες να καταρρέουν
πριν από τη ναυλαγορά, επιβεβαίωσαν τουλάχιστον
ένα απαραίτητο πλέον στοιχείο του shipping management: Kαθημερινό εάν είναι δυνατόν follow up όσων περισσότερων γίνεται εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ώστε τουλάχιστον τα διαρκή,
γενικά και ισχυρά θετικά ή αρνητικά φαινόμενα να
μην περνούν απαρατήρητα για τις ανάλογες επεκτατικές ή περιοριστικές επιχειρηματικές αποφάσεις,
καθώς οι επιπτώσεις της πορείας της παγκόσμιας οικονομίας στον όγκο του εμπορίου και στη ναυλαγορά
έπονται νομοτελειακά.

Η
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Έτσι, μπορεί η ναυλαγορά παρά τις καθοδικές διακυμάνσεις της κατά το α΄
τρίμηνο να μην προδιέθετε για μεγάλη κατάρρευση, οι συνέπειες όμως της
αμερικανικής πιστωτικής κρίσης, που έρχονταν από το 2007, ήταν τόσο
έντονες ώστε έκαναν την πρώτη ανασκόπηση του έτους στις 16/1 να αρχίσει
με τη φράση «οι δείκτες και οι νέες τραπεζικές ζημίες θα ήταν αρκετά με τα προ δεκαετίας δεδομένα, για να χάσουν τον ύπνο τους
οι υπεύθυνοι της οικονομίας, των επιχειρήσεων και φυσικά της
ναυτιλίας».
Παρ' όλα αυτά, δεν έλειπαν τα θετικά στοιχεία που συντηρούσαν τις ελπίδες,
γι' αυτό άλλωστε και η αγορά δεν κατέρρευσε πριν από το τέλος του γ΄ τριμήνου. Πολλές ελπίδες επενδύθηκαν στα Soveign Funds της Σ. Αραβίας, του
Αμπού Ντάμπι, της Temasek και της Κίνας που κινήθηκαν να στηρίξουν τη
∆ύση, στη διατήρηση των επιδόσεων της ιαπωνικής οικονομίας, στην πορεία
των BRIC το α΄ τρίμηνο και ιδίως της Κίνας, που έδειξαν σε πρώτη φάση ότι
δεν επηρεάζονται από την κρίση της ∆ύσης. Είχε βέβαια τονιστεί από το
2007 και επαναλήφθηκε στις 5/3, πως «οι BRIC αντέχουν μια ήπια ύφεση της
∆ύσης αλλά όχι μια πτώση σε κρίση».
Ήταν όμως άγνωστα τα στοιχεία της τραπεζικής φούσκας των ΗΠΑ ώστε να υπάρχει βεβαιότητα πως η ύφεση θα έφθανε σε κρίση και θα έπεφταν και οι BRIC και μαζί με αυτές η ναυτιλία.
Ούτε η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγιζε το Φεβρουάριο ότι το βάθος της κρίσης
των ΗΠΑ θα έπληττε την κινεζική ανάπτυξη, που δεν την τοποθετούσε κάτω
του 9,6%, αλλά ούτε και οι διεθνείς επενδυτές που αύξησαν τις άμεσες ξένες
επενδύσεις τους στην Κίνα το α΄ τρίμηνο κατά 100% σε σχέση με το 2007.

Παρ' όλα αυτά, ήμασταν τόσο υποψιασμένοι για το τι μας επεφύλασσε η Αμερική, ώστε στις 23 Ιανουαρίου γράψαμε: «Το σημείο που φθάσαμε τις τελευταίες ημέρες είναι τέτοιο, ώστε η επιστροφή των ΗΠΑ και των άλλων ανεπτυγμένων σε καλύτερους ρυθμούς να φαίνεται δύσκολη υπόθεση, ίσως και για το β΄ εξάμηνο». Γι' αυτό στις 13 Φεβρουαρίου γράψαμε ότι «οι
γραμμές στήριξης της οικονομίας και των αγορών προϋποθέτουν ότι θα συμβεί μόνο επιβράδυνση έως
ήπια ύφεση στις ΗΠΑ».
Συμπερασματικά, το α΄ τρίμηνο έκλεισε (α) με την ενισχυμένη υποψία πως δε φαίνονται να υπάρχουν
διέξοδοι για την αμερικανική οικονομία (12 Μαρτίου), που πέφτει στη μεγαλύτερη ύφεση από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (19 Μαρτίου), ενώ οι φούσκες καιροφυλακτούν να εξουδετερώσουν τα μέτρα διάσωσης
(2/4) και με την κρυφή ελπίδα ότι οι ανέλπιστα λαμπρές ακόμα επιδόσεις των BRIC θα σώσουν την κατάσταση, αφού και η Παγκόσμια Τράπεζα θεωρούσε ότι «είναι καλά προστατευμένες για να ξεπεράσουν την
καταιγίδα» (12/3). Εν τούτοις, η ανασκόπηση της 2/4 κατέληγε με το συμπέρασμα ότι δε θα διατηρηθεί
η ισορροπία της ναυλαγοράς εάν δεν επανέλθουν οι ΗΠΑ σε ρυθμό ανάπτυξης 3,5% και η Ε.Ε. 2,5%.
Το β΄ τρίμηνο ήταν η αποθέωση του ετεροχρονισμού των επιπτώσεων στη ναυλαγορά από την κίνηση τωον οικονομικών δεικτών, καθώς οι δείκτες άρχισαν μεν να καταρρέουν ενώ η ναυλαγορά απογειωνόταν μέχρι τις 20 Μαΐου, όταν σημείωσε υψηλό όλων των εποχών κάτω από την κεκτημένη αναπτυξιακή ταχύτητα
των BRIC και τις έκτακτες εισαγωγές πρώτων υλών της Κίνας πριν ισχύσουν οι νέες υψηλότερες τιμές σιδηρομεταλλεύματος. Τα μηνύματα όμως από τις ανεπτυγμένες χώρες ήταν τόσο άσχημα, επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο για το βάθος της τραπεζοοικονομικής κρίσης, ώστε ήταν
πλέον ορατό ότι οι οικονομίες των BRIC δε θα αντέξουν να σηκώσουν το βάρος. Η καταρρέουσα ρευστότητα των τραπεζών και η πτωτική κερδοφορία των επιχειρήσεων α΄ τριμήνου, η απασχόληση, οι βιομηχανικές
παραγγελίες, οι υπηρεσίες, η κατανάλωση, η αναβάθμιση των ζημιών subprimes από το ∆ΝΤ σε $ 1 τρισ. και
η πτώση του δολαρίου που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου, πάλευαν εναντίον της αλματώδους ανάπτυξης των BRIC και των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας που αμύνονταν γενναία. Μέχρι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου σημείωνε πως «χάρη στις BRIC, η κρίση της ∆ύσης δεν έχει
διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο». Εμείς όμως, τρομαγμένοι από την παράταση και νέα ένταση των
προβλημάτων της ∆ύσης, δεν τρέφαμε αυταπάτες από τη συνεχιζόμενη άνοδο της ναυλαγοράς και ευχόμασταν στις 23 Απριλίου για την οικονομία: Καλή Ανάσταση. Γιατί οι κάποιες αναλαμπές που διακρίναμε έσβηναν από τα ελλείμματα των ΗΠΑ, το ακριβό ευρώ που γονάτιζε την Ευρώπη και τις δηλώσεις των Bernanke,
Greenspan, Buffet και Volker, που ήξεραν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των ΗΠΑ και εξέφραζαν την απαισιοδοξία τους σε... συγχορδία στις αρχές Μαΐου. Έτσι, φθάσαμε στις 20 Μαΐου, όταν
η μεν ναυλαγορά χτύπησε ρεκόρ ύψους, συγχρόνως όμως με τις πρώτες ενδείξεις κλονισμού της ασφαλιστικής ΑIG και της Citigroup, τις πρώτες ενδείξεις για ακυρώσεις παραγγελιών ναυπηγήσεων κατά 10% λόγω πιστωτικής κρίσης και τη δραματική αναθεώρηση των
προβλέψεων του ΟΗΕ για την παγκόσμια ανάπτυξη εφέτος στο 1,8%. Το τελευταίο αυτό στοιχείο το σχολιάσαμε στις 21 Μαΐου, πως «εάν επαληθευθεί, το εμπόριο θα είναι ανεπαρκές για να συγκρατηθεί
η ναυλαγορά ιδίως το 2009». Και ενώ αναζητούσαμε μέχρι το τέλος του β΄ τριμήνου σημεία στήριξης της
ελπίδας στους συνεχιζόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, εξαγωγών και πλεονασμάτων της Κίνας, τις αλματώδεις
ξένες επενδύσεις και αυξήσεις συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας, την επιτάχυνση και τις υποδομές
της Ινδίας και τις νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων πετρελαίου της Βραζιλίας, τα οικονομικά στοιχεία, η
νέα ένταση των τραπεζικών ζημιών στις ΗΠΑ και οι αλυσιδωτές επεκτάσεις στον υπόλοιπo
κόσμο άρχισαν να επιβεβαιώνουν το χειρότερο σενάριο που δεν άφηνε περιθώρια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να αντέξει. Το διπλό ερώτημα στην ανασκόπηση της 11ης Ιουνίου «εάν θα αντέξουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι μεταφορές», μιλούσε αφ' εαυτού. Πράγματι, κατά τις επόμενες λίγες εβδομάδες μέχρι το τέλος του β΄ τριμήνου, ούτε κάποια ισχνή ανοδική αντίδραση στη βιομηχανική παραγωγή, την κατανάλωση κ.λπ. των ΗΠΑ ούτε ο συνωστισμός στα λιμάνια ούτε τα τονομίλια σιδηρο33
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μεταλλεύματος από Βραζιλία για Κίνα κ.ά. στοιχεία
από Ιαπωνία και Ρωσία, δεν ήταν ικανά να αντιστρέψουν τη γενική πτωτική τάση οικονομίας και αγορών, που ξέσπασε στη ναυτιλία με τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του δείκτη Baltic όλων των εποχών
κατά 16% στις 12 Ιουνίου - αρχή της αποσύνθεσης
που ακολούθησε. Το αίτημα της ανασκόπησης της
25/6 ότι «δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο η
παγκόσμια οικονομία από τραπεζικές ζημίες
για να διατηρηθεί η γενική ισορροπία» δεν ικανοποιήθηκε τους επόμενους μήνες, ενώ από το τέλος ήδη του β΄ τριμήνου φάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις πως οι κρατικές παρεμβάσεις για τόνωση της οικονομίας, όπως οι επιστροφές φόρων 168 δισ. στις
ΗΠΑ, δεν αποδίδουν.
Το κύριο χαρακτηριστικό της έναρξης του
γ΄ τριμήνου ήταν η παραπλάνηση που πρόσφερε απλόχερα η σκόπιμη προ-ολυμπιακή επιβράδυνση της κινεζικής βιομηχανικής παραγωγής για
περιβαλλοντικούς λόγους, που μαζί με την περίοδο των διακοπών έκανε τους operators και τους
brokers να εφησυχάζουν ότι όλα θα περάσουν με
τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και της καλοκαιρινής ραστώνης. Είχε επισημανθεί όμως στην
ανασκόπηση στις 9/7 η πρώτη πτώση σε ύφεση,
της ∆ανίας, καθώς και το αρνητικό β΄ τρίμηνο
Πορτογαλίας, Ιαπωνίας και Ιταλίας, που έθεσαν και αυτές υποψηφιότητα πτώσης σε ύφεση εάν είχαν
αρνητικό και άλλο ένα τρίμηνο. Πλην του παραπάνω γεγονότος σημειώναμε στις 9/7 τους τέσσερις
λόγους για πιθανή γενίκευση της ύφεσης.
1) Τάση για υψηλότερες τιμές πετρελαίου και ενδείξεις για πολύ μεγαλύτερες ζημίες subprimes από $400 δισ.
2) Επιμονή των κεντρικών τραπεζών σε υψηλά επιτόκια για καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ η απειλούμενη ύφεση απαιτούσε το αντίθετο.
3) Οι μεικτοί δείκτες που έχουν εμβέλεια 3 - 6 μηνών ήταν παντού αρνητικοί.
4) Η συνεχιζόμενη πτώση των αγορών ακινήτων, της κατανάλωσης βιομηχανικής παραγωγής, υπηρεσιών, που μαζί με τις αυξανόμενες τραπεζικές ζημίες προκαλούν αδράνεια στο φρενάρισμα για
τον κατήφορο.
Συνέπεια των ανωτέρω ήταν τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης των κινεζικών εξαγωγών αλλά και της
ινδικής βιομηχανικής παραγωγής κατά 50%, που οδήγησε στις επιφυλάξεις της
16/7, εάν τα «συν» των BRIC αρκούν για να αντισταθμίσουν τα «πλην» των
ανεπτυγμένων. Τα σποραδικά θετικά στοιχεία όπως Mergers &
Acquisitions, η συντήρηση της κερδοφορίας β΄ τριμήνου αρκετών πολυεθνικών, η επενδυτική δραστηριότητα κινεζικών και αραβικών Sovereign
Funds στη ∆ύση, καθώς και οι πρώτες ενδείξεις πτώσης των τιμών του πετρελαίου, έδωσαν κάποιες ελπίδες απέναντι στον ορυμαγδό των τραπεζικών χρεοκοπιών. Η έκταση όμως των ζημιών αυτών γρήγορα αποδείχθηκε πέραν κάθε μέτρου και προσδοκίας ώστε μπορούσαν
να οδηγήσουν σε απώλεια στήριξης του συστήματος. Ακόμα και

τον Αύγουστο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούσαν πως τα
$460 δισ. ζημιών μέχρι τότε ήταν το 80% και είχαμε να
δούμε λίγα ακόμα. Υπήρχαν πάντως άλλοι, καλύτερα
πληροφορημένοι, που ανέφεραν ότι είχαμε δει το 45%
των ζημιών μόνο. Είχαμε τότε αναφέρει στις 30/7 ότι ευχόμαστε «να μην επαληθευθεί η πρόβλεψη αυτή,
γιατί οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές στις ναυλαγορές».
Παρά το ότι η τραπεζική κρίση συνέχισε να εντείνεται
τον Αύγουστο και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια ανάπτυξη έπεσαν στο 3,5%, η αισιοδοξία ότι είδαμε τα χειρότερα επικρατούσε παντού. Εμείς περιμέναμε την εσωτερική κατανάλωση στην Κίνα να βοηθήσει εξισορροπητικά, η Rio Tinto αποφάσιζε να... τετραπλασιάσει την εξορυκτική της ικανότητα, η Petrobras να παραγγείλει... 40 oil rigs ανοικτής θαλάσσης για να βγάλει πετρέλαιο από τα... 6 χιλιόμετρα και τα M&A's ιδίως στις μεταλλευτικές έδιναν και έπαιρναν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Επρεπε να ακολουθήσουν τα 8 Ρίχτερ της χρεοκοπίας της Lehman Brothers, της ασφαλιστικής AIG
και των ενυπόθηκων δανειστών Fannie και Freddie,
για να συνειδητοποιηθεί από όλους πλέον ότι ο δρόμος
της λύτρωσης από την κρίση θα είναι μακρύς. Η σαφής
πλέον πορεία των ΗΠΑ, Ε.Ε. και Ιαπωνίας προς βαθιά ύφεση δεν άφηνε περιθώριο να επαληθευθούν αισιόδοξες προβλέψεις πως η ανάπτυξη Κίνας, Ινδίας, Βραζιλίας
και Ρωσίας θα μειωθεί μόνο κατά 1%, όπως πιστευόταν.
Αμεση ένδειξη ήταν οι πρώτες πληροφορίες για αμείωτα αποθέματα σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας, γιατί
μειωνόταν φυσικά η βιομηχανική παραγωγή λόγω μείωσης εξαγωγών. Η εκτίμηση στις 17 Σεπτεμβρίου ότι
«δεν έχουν ακόμα σπάσει τα φρένα και κάποια
στιγμή θα σταματήσει η απαξίωση», αποδείχθηκε υπερ-αισιόδοξη.
Η αναγγελία του πακέτου Polson $700 δισ., που φαινόταν ήδη ανεπαρκές, σήμαινε απελπισμένο αγώνα
διάσωσης τραπεζών, παρά μέτρο ανάπτυξης. Ούτως ή
άλλως, μέτρα διάσωσης χωρίς αντιστροφή του de-regulation της οικονομίας και των...
μπόνους επί της... παραγωγής αλλά με επιστροφή
στην ποιότητα, δε γίνεται να
αποδώσουν. Και αυτό θέλει
ακόμα περισσότερο χρόνο.
Έτσι η παράταση και επιδείνωση των προβλημάτων επέφερε εξαφάνιση της διατραπεζικής εμπιστοσύνης,
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που οδήγησε σε πτώση της διακίνησης αγαθών πολύ κάτω απ' ό,τι θα δικαιολογούσε η μείωση της κατανάλωσης παγκοσμίως.
Αυτό έθεσε τις βάσεις στο τέλος του γ΄ τριμήνου για την ολοκληρωτική κατάρρευση της ναυλαγοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, δικαίως αναφέραμε την 1/10
ότι «χωρίς τραπεζικό σύστημα, είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η
κρίση». Η μεταπήδηση των τραπεζικών ζημιών από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη με
ανάλογα σωστικά πακέτα σε Ε.Ε., Βρετανία αλλά και Ιαπωνία έδειξε ότι η γενίκευση της κρίσης θα ρίξει περισσότερο τη διατραπεζική εμπιστοσύνη, τη διεθνή
κατανάλωση και το εμπόριο. Συγχρόνως, κατά το β΄ ήμισυ του Οκτωβρίου
ακούστηκαν οι πρώτες φήμες για τεράστιες ζημίες στα διαθέσιμα εταιρειών από τα τοξικά χρηματιστηριακά προϊόντα, για κινήσεις ακυρώσεως ναυπηγήσεων και οι πρώτες νύξεις των τραπεζών για events of default στις ναυτιλιακές εταιρείες με βάση τη security maintenance clause των δανειακών συμβάσεων λόγω της κάθετης πτώσης των τιμών τονάζ.
Παράλληλα, τα μηνύματα από την άμυνα κατά της κρίσης δε βοηθούσαν. Οι παλινωδίες και οι διαφωνίες στη δομή, το σκοπό και την εφαρμογή των πακέτων
διάσωσης τραπεζών, δανειοληπτών και φτωχών χωρών έδειχναν την αμηχανία
μπροστά στο μέγεθος της κρίσης και την ανεπάρκεια των μηχανισμών. Επιπλέον,
η πρώτη αιτία, οι ζημίες των subprimes και οι κατασχέσεις κατοικιών
στις ΗΠΑ, επιταχυνόταν παρά το 18μηνο που είχε προηγηθεί, ενώ η επισημοποίηση της μείωσης του ΑΕΠ, δηλαδή της ύφεσης σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες,
και οι κινήσεις πανικού προκάλεσαν κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου τις
πρώτες ενδείξεις απειλής της χειρότερης μορφής οικονομικής κρίσης, του αποπληθωρισμού, δηλαδή της γενικής πτώσης του επιπέδου τιμών. Ακόμα και στην
Κίνα, η πτώση του πληθωρισμού στο 2,4% αποτελεί απειλή αποπληθωρισμού.
Μπαίνοντας στο Νοέμβριο με βεβαιωμένη ύφεση σε όλο τον ανεπτυγμένο
κόσμο και επιβράδυνση του αναπτυσσόμενου, απέμεναν οι ελπίδες πως θα δράσουν οι δυνάμεις αντιστροφής που δημιουργεί η ίδια η κρίση, δηλαδή η πτώση
των τιμών ενέργειας, α΄ υλών, επιτοκίων και κόστους εργασίας, ώστε να ζωηρέψουν η κερδοφορία και η οικονομική δραστηριότητα και να πάρει πάλι στροφές
η μηχανή της οικονομίας. Στη συνέχεια, όμως, η νέα επιτάχυνση της απώλειας θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν το μισό εκατομμύριο το
Νοέμβριο, οι νέες ζημίες subprimes, η κατάρρευση της κατανάλωσης ακόμα και
σε παραδοσιακές περιόδους καταναλωτικής έξαρσης όπως η Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, τα τελεσίγραφα των αυτοκινητοβιομηχανιών για κήρυξη πτώχευσης μέχρι τον Ιανουάριο και η απόλυτη αδιαφορία της οικονομίας στις μειώσεις επιτοκίων και στα μέτρα τόνωσης και η συνεχιζόμενη εξασθένηση των τιμών
του πετρελαίου παρά τις δύο μειώσεις παραγωγής του OPEC κατά 3,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα συνολικά, δεν αφήνουν αμφιβολία πλέον ότι πάμε για πιο σοβαρές και μακροχρόνιες καταστάσεις. Έτσι φθάσαμε στο τέλος του έτους
με εκτιμήσεις ότι μπορεί η ύφεση σε ορισμένες βιομηχανικές χώρες να φθάσει
κατά το 2009 ακόμα και στο -3%, η δε επιβράδυνση σε Κίνα και Ινδία να ρίξει
την ανάπτυξη στο 5-6% από 10-12%. Αυτά συνεπάγονται στην καλύτερη περίπτωση έναν παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης 0,75% έως 1%, σύμφωνα
με το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι τελείως ανεπαρκές για να
στηρίξει τις ναυλαγορές, τουλάχιστον για το μεγαλύτερο μέρος του 2009.
Για τους παραπάνω λόγους, εκτός από τις προσδοκίες να δούμε κάποια στιγμή να
αποδώσουν τα διεθνή μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και κυρίως να αποκα-

τασταθεί η ρευστότητα και η διατραπεζική αξιοπιστία για επανάληψη του εμπορίου και των μεταφορών, προσβλέπουμε και στις ραγδαίες εσωτερικές διεργασίες προσαρμογής της ίδιας της ναυτιλίας με μαζικές διαλύσεις υπερήλικου τονάζ και ακυρώσεις παραγγελιών, που θα συμβάλουν σε βάθος χρόνου στην εξυγίανση των ναυλαγορών.

Συνοπτική αναφορά στις ναυλαγορές
• BULKERS
Η οικονομική επιτάχυνση του 2007 και η ξέφρενη άνοδος των μεταφορών κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2008, παρά την ήδη εκδηλωθείσα τραπεζική κρίση, λες
και έγινε μόνο και μόνο για να είναι πιο αισθητή η πτώση που επρόκειτο να ακολουθήσει. Οι αδυναμίες του ∆υτικού τραπεζικού συστήματος είναι τελικά τόσο
μεγάλες, που οι αναπτυσσόμενες χώρες αδυνατούν να το συγκρατήσουν τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν άρθρο.
Η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης των τραπεζών μεταξύ τους δεν
τους επιτρέπει να ανοίξουν πιστωτικές επιστολές (letters of credit), με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουληθούν και να μεταφερθούν τα φορτία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις έγκριτων διεθνών οργανισμών, από τα $14 τρισ. δολάρια του 2007/2008, οι πιστωτικές επιστολές περιορίστηκαν μόνο κατά $1,4
τρισ. δολάρια. ∆ηλαδή μόνο το 10%, και αυτό περιλαμβάνει όλα τα φορτία και
το πετρέλαιο.
Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες χρεοκοπίες ναυλωτών και υπάρχουν έντονες
φήμες και για πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου.
Η παρούσα πτώση της ναυλαγοράς δεν αντικατοπτρίζει από πλευράς οικονομίας το σημερινό όγκο της διεθνούς οικονομίας. Ως εκ τούτου, εάν και όταν η
διατραπεζική εμπιστοσύνη αποκατασταθεί, τότε και η ναυλαγορά θα διαφοροποιηθεί σημαντικότατα προς τα επάνω σε σχέση με σήμερα. Αυτό θα βελτιώσει
πάρα πολύ και την αίσθηση εμπιστοσύνης προς το άμεσο μέλλον της ναυτιλίας
όλων των παραγόντων, στοιχείο απολύτως απαραίτητο, σήμερα εν ανεπαρκεία.

Οι ναύλοι μετά την απίστευτη άνοδο που πήραν από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Ιούνιο του 2008 σε όλο το φάσμα του ξηρού φορτίου, έφθασαν τελικά σε απίστευτα χαμηλά σημεία τους δύο τελευταίους μήνες του χρόνου. Επίπεδα ναύλων τέτοια, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν σχεδόν ούτε τα
μισά τρέχοντα έξοδα (running expenses) του οποιουδήποτε μεγέθους πλοίου. Ας
μη μιλήσουμε βέβαια για δόσεις δανείου.
Η σημερινή κατάσταση απεικονίζεται στους κατωτέρω πίνακες. Ελπίζουμε βάσιμα πως η σημερινή ναυλαγορά θα μεταστραφεί προς πολύ υγιέστερα επίπεδα
αμέσως μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του διεθνούς τραπεζικού συστήματος ως προς τον εαυτό του.

• ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ

• TANKERS
Στο υγρό φορτίο είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Εκεί, κυρίως λόγω μεγέθους
των παραγόντων εμπορίας πετρελαίου, δεν υπάρχει έλλειμμα διατραπεζικής εμπιστοσύνης, οι πιστώσεις ανοίγονται κανονικά και η ροή των
φορτίων παρέμεινε πρακτικά αδιατάρακτη, με μόνη μείωση στις μεταφορές αυτό που αναλογεί λόγω της ύφεσης της οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι ναύλοι διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα.
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Προς το τέλος του έτους απέκτησαν τη σημασία, που είχε σχεδόν ξεχαστεί όλα τα
προηγούμενα χρόνια.
Οι διαλύσεις πλοίων βοηθούν σημαντικά στην εξισορρόπηση της ζήτησης/προσφοράς τονάζ και στην άνοδο της ναυλαγοράς.
Τα τελευταία χρόνια οι διαλύσεις ήταν πρακτικά ανύπαρκτες, με αποτέλεσμα να
κλείσουν τα περισσότερα διαλυτήρια σε Ινδία, Πακιστάν, Κίνα, και οι τιμές είχαν
φθάσει σε μυθικά ύψη (μέχρι και πάνω απο $1.000 ανά τόνο βάρους για stainless
steel tanker) και τιμή βάσης για τα φορτηγά τα $700 δολάρια ανά τόνο βάρους.
Μόλις παρουσιάστηκαν τέσσερα πλοία ταυτοχρόνως για διάλυση, οι τιμές έπεσαν
στην περιοχή των $450 με $500 δολάρια ανά τόνο βάρους. Συνέχισαν την καθοδική τους τάση μέχρι και τα $180 ανά τόνο βάρους, και λόγω επαναδραστηριοποίησης των διαλυτηρίων έφθασαν κοντά στα $300 ανά τόνο βάρους.
Ο ρυθμός διαλύσεων συνεχίστηκε με αυξανόμενο ρυθμό, για να φθάσουμε να
πωληθούν προς διάλυση 800.000 tdw την πρώτη εβδομάδα του ∆εκεμβρίου.
Εάν αυτός ο ρυθμός διατηρηθεί (και δε βλέπουμε γιατί όχι), τότε -μαζί με τις
αναμενόμενες ακυρώσεις νέων κατασκευών- η ναυλαγορά θα εξισορροπήσει
πολύ συντομότερα.
Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν πολύ καθαρά την εικόνα. Ο τελευταίος πίνακας δείχνει δραστηριότητα λίγο μεγαλύτερη και απο το 2004. Αυτό οφείλεται
στις πωλήσεις για διάλυση του μηνός Νοεμβρίου μέχρι και τις 10 ∆εκεμβρίου, και
είναι πολύ καθοριστικός ως προς το τι θα επικρατήσει και το 2009.
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Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς των μεταχειρισμένων
Οι αξίες των πλοίων ακολούθησαν έντονα ανοδική πορεία το πρώτο εξάμηνο,
ακολουθώντας την τάση της ναυλαγοράς. Έφθασαν σε δυσθεώρητα ύψη, για να
ακολουθήσει λίγους μήνες μετά πτώση στα μικρής ηλικίας πλοία ξηρού φορτίου
μέχρι και 60%, ενώ στα πλοία που έχουν ηλικία από 20 έως 25 ετών, οι αξίες μηδενίστηκαν στο επίπεδο του scrap. Οι τράπεζες με μεγάλο ναυτιλιακό πορτοφόλι
είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από την αγορά από το καλοκαίρι. Προς το τέλος του καλοκαιριού σχεδόν όλες οι τράπεζες είχαν βγει εντελώς από την αγορά.
Έτσι οι συναλλαγές του έτους ήταν οι μικρότερες όλων των τελευταίων ετών, τόσο σε όγκο όσο και σε επένδυση κεφαλαίου.
Η τόσο ταχεία όσο και δραστική απαξίωση των αξιών των πλοίων
οφείλεται βεβαίως στη ναυλαγορά, αλλά κυρίως σε (όπως ακούγεται) υψηλές
απώλειες ζωτικού cash flow των πλοιοκτητών σε διάφορα μη αναμενόμενα τοξικά τραπεζικά προϊόντα και τα παράγωγά τους, ή πυραμίδες τύπου Madoff, που
έφεραν ξαφνικά σε πολύ δύσκολη θέση την ελληνική και τη διεθνή πλοιοκτησία.
Η παγκόσμια ναυτιλία είχε αυτορρυθμιστεί για εντελώς διαφορετικό κλίμα και η ανάγκη αυτοχρηματοδότησης ανειλημμένων επενδυτικών υποχρεώσεων που προέκυψε από την αδυναμία των τραπεζών να τα χρηματοδοτήσουν, αναγκάζει τις εταιρείες που βρέθηκαν εκτεθειμένες να ακυρώσουν συμβόλαια νέων κατασκευών όπου αυτό είναι δυνατόν, και να πουλήσουν πλοία όσο όσο, για
να χρηματοδοτήσουν τα τρέχοντα επενδυτικά τους προγράμματα. Μεγάλο ερώτημα παραμένει το τι θα κάνουν, εάν θα κάνουν, οι τράπεζες για να εξομαλύνουν
τη διαταραχθείσα σχέση αξιών - δανείων. Είναι φανερό σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι οποιαδήποτε διατάραξη της σημερινής ασταθούς ισορροπίας από
τις τράπεζες, που εν τέλει φέρουν και την κύρια ευθύνη για ό,τι συνέβη, θα οδη-

γήσει σε μεγάλες καταστροφές.
Όσον αφορά τα Tankers, η αγορά είναι πολύ καλύτερη, αν και πτωτική (20%25%) από το peak. Ακολουθούν σχετικοί πίνακες με τις διακυμάνσεις των τιμών,
συγκριτικός πίνακας ελληνικής και ξένης δραστηριότητας, καθώς και οι τύποι των
πλοίων ελληνικού ενδιαφέροντος και η συμμετοχή τους.
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• Ιανουάριος
Η Costamare αγόρασε τέσσερα παλαιά Containers κατασκευής 1983-1984, τα EVER GARDEN, EVER GENTLE,
EVER GATHER, LT GOING, 43.198 tdw περίπου, έναντι
69.000.000 δολαρίων, μαζί με τρία containers της
Maersk, τα KATRINE MAERSK, REGINA MAERSK,
KIRSTEN MAERSK, 90.000 tdw, built 1996-97 έναντι
280.500.000 δολαρίων. Η Danaos επίσης αγόρασε τρία Containers, τα HYUNDAI HIGHWAY, HYUNDAI
BRIDGE, HYUNDAI PROGRESS, έναντι 90.000.000 δολαρίων.
• Φεβρουάριος
Η Stealth αγόρασε τα aframax tankers CAPE ANGLIA,
CAPE ALBA, 114.000 tdw, built 2008 & 2009, αντί
76.000.000 δολαρίων έκαστο, ενώ η Starbulk το cape
SINFONIA, 184.400 tdw, built 1991, αντί 83.700.000
δολαρίων, και η Polembros το panamax GEMSTAR,
74.000 tdw, built 1999, αντί 65.000.000 δολαρίων.
• Μάρτιος
Η Dryships το NORD LUNA, panamax 73.288 tdw, built
2000, αντί 72.500.000 δολαρίων. Το ίδιο και η Blossom
shipping το panamax BLACK CEDAR, 73.300 tdw, built
1998, αντί 72.000.000 δολαρίων.
• Απρίλιος
Η Thenamaris και η Minerva τα aframax tankers POLAR
MARINER, POLAR MERCHANT, 117.000 tdw, built 2007, αντί
84.000.000 δολαρίων έκαστο.
• Μάιος
Η Dryships πλήρωσε 158.000.000 δολάρια για το cape NIGHTFLIGHT, 170.000 tdw, built 2004. H
Prime Marine τα panamax tankers GULF GRACE και GULF PROGRESS, 65.000 tdw, built 2000, έναντι
109.000.000 δολαρίων. Επίσης η Louis Cruis αγόρασε το κρουαζιερόπλοιο NORWEGIAN MAJESTY, αντί 162.000.000. Η Oceanbulk το FALCON CAPE, 150.000 tdw, built 1991, αντί του ποσού των
87.000.000 δολαρίων.
• Ιούνιος
Η Swiss Marine το MEDI ROMA, panamax bulker 74.255 tdw, built 2001, αντί των 84.000.000 δολαρίων. Η Entrust Maritime Co. Ltd το panamax bulker AENAOS, 72.413 tdw, built 1998, αντί
75.000.000 δολαρίων.
• Ιούλιος
Η Ever Energy τα τέσσερα suezmax TIMELESS, STOPLESS, PRICELESS, FLAWLESS, 155.000 tdw, built
1991, αντί 165.000.000 δολαρίων.
• Αύγουστος
Τίποτα το άξιο αναφοράς.
• Σεπτέμβριος
Η Stealth το handy chemical tanker BEFFEN, 19.700 tdw, built 2007 αντί των 50 εκατ. δολαρίων.
Η Dryships το RAINKISS, panamax bulker 69.053 tdw, built 1996 αντί των 62 εκατ. δολαρίων.

Τέλος, η Globus Shipmanagement Corp. το panamax bulker SELEDANG TIARA, 72.928 tdw, built
1998, αντί των 66,8 εκατ. δολαρίων.
• Οκτώβριος
Η Conbulk Corporation αγόρασε τα containers
MSC LONDON, MSC BRASILIA, MSC SARDINIA,
MSC BALI, MSC ZANZIBAR, KUO FU, KUO KUO,
LUNG HUNG, KUO TAI, διαφόρων ηλικιών, από το
1980 έως και το 1998, και dwt από 18.500 μέχρι
43.000 αντί 262.000.000 δολαρίων.
• Νοέμβριος
Η Target Marine το panamax bulker NORD SUN,
76.830 tdw, built 2004, αντί 28.500.000 δολαρίων, η Eastmed τα supramax bulkers COSMOS και
NORDHOLT, 50.000 tdw και 55.700 tdw αντίστοιχα, built 2001 & 2005, αντί 22.000.000 δολαρίων
και 25.000.000 δολαρίων.
• ∆εκέμβριος
H Reefer and General αγόρασε το NORD VISION,
supramax bulker 52.000 tdw, built 2004, αντί
25.000.000 δολαρίων.

Αντί επιλόγου
«...Το πάρτι συνεχίζεται» είχαμε γράψει πέρυσι.
Το πάρτι τελείωσε ξαφνικά, χωρίς η ναυτιλία, η διεθνής οικονομία και το διεθνές εμπόριο να φέρουν
την ευθύνη για κάτι που θα συνέβαινε κάποτε, αφού
πρώτα οι υπό ανάπτυξη οικονομίες των ταχύτατα αναπτυσσόμενων χωρών θα περνούσαν στη φάση
της ωρίμασης. ∆υστυχώς, για άλλη μία φορά επαληθεύτηκε δίκην αξιώματος ότι «η ναυτιλία επηρεάζεται απ' όλους τους παράγοντες του συστήματος, αλλά δεν επηρεάζει κανέναν».
Στη ναυτιλία για μια ακόμα φορά φάνηκε ότι «πρέπει πάντα να περιμένεις το απρόσμενο». Βεβαίως, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τελικά το καπιταλιστικό σύστημα, μετά το θάνατο του κομμουνισμού, θα τραυματιζόταν
τόσο βαριά από τους καπιταλιστές. Τώρα το
2009 προβλέπεται πολύ δυσοίωνο, τουλάχιστον για
το πρώτο διάστημα. Eλπίζοντας να αποφύγουμε τα
χειρότερα, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε σχετικά
ασφαλείς προβλέψεις για μεγαλύτερο διάστημα.
Σημείωση: Όλα τα στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε η παρούσα ανασκόπηση προέρχονται από τα αρχεία της γνωστής
μεσιτικής εταιρείας του Πειραιά George Moundreas and Co. S.A.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ LPG

Ναυλαγορά LPG

Η συγκλονιστική πορεία του 2008

εράσανε κιόλας 12 μήνες από την προηγούμενη ετήσια ανασκόπηση του κλάδου των LPG, που φιλοξένησε στις σελίδες του
το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» για χάρη των αναγνωστών του... ∆ώδεκα μήνες γεμάτοι συγκλονιστικές αλλαγές για την ευρύτερη παγκόσμια οικονομία, 12 μήνες που έφεραν τα πάνω κάτω στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας. Αλλαγές, τις οποίες ούτε ο πιο απαισιόδοξος αναγνώστης θα μπορούσε να προβλέψει πέρυσι τέτοια εποχή.

Π

Του Χρίστου Τριανταφυλλίδη Ι Broker Oil-Gas (Chartering Dept.) STELTH MARITIME Corp.

Τι είναι όμως αυτό που προκάλεσε τον «εκτροχιασμό»
αυτής της «βαριάς αμαξοστοιχίας»;
Στο δεύτερο εξάμηνο του 2007, οι αρχικοί φόβοι για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας έγιναν ακόμα πιο έντονοι, με τη λέξη «recession» να αιωρείται
στον αέρα για πρώτη φορά. Με το τέλος του Οκτωβρίου του 2007, η ανάπτυξη
της αμερικανικής οικονομίας κυμάνθηκε μετά από πολλά χρόνια στο επίπεδο του
2% ανά έτος και οι σχετικές προβλέψεις μιλάγανε για ακόμη μικρότερα μεγέθη για
το 2008. Όσον αφορά στο 2009, δεν έχει περάσει ακόμα ένας μήνας από τότε που ακούσαμε τα ΜΜΕ να αναφέρονται σε εκθέσεις οικονομικών αναλυτών και τις σχετικές προβλέψεις τους, κατονομάζοντας το
2009 ως τη χειρότερη χρονιά από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου!
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Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τη ναυτιλία και
ποιες είναι οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον τομέα
των LPG συγκεκριμένα;
Παρατηρείται αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως στην
Αμερική και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα τα επίπεδα ανάπτυξης των αντίστοιχων οικονομιών βρίσκονται σε καθοδική πορεία στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Ο πληθωρισμός στην Κίνα
είναι πλέον σε διψήφια νούμερα, ενώ τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης είναι
κάτω από το 10%, με προβλέψεις για ακόμα πιο μειωμένες τιμές.
Πολλές εμπορικές τράπεζες βρίσκονται στο στάδιο της αναζήτησης τρόπων αποδέσμευσης ή έστω καθυστέρησης συμφωνιών χρηματοδότησης αγορών νεότευκτων πλοίων, κυρίως όταν τέτοιου ύψους επενδύσεις δεν «καλύπτονται» α-

Πίνακας 1

πό αντίστοιχα υψηλές χρονοναυλώσεις των υποψήφιων καραβιών προς χρηματοδότηση.
Το επίπεδο των τρεχόντων ναύλων βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που
προσφέρουν κέρδη ελάχιστα (αν καθόλου), συμπεριλαμβανομένου
του ανάλογου κόστους αποπληρωμής της σχετικής χρηματοδότησης, όπως και των λειτουργικών εξόδων του πλοίου.
Τα λειτουργικά κόστη ενός καραβιού συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, ενώ
η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ικανών πληρωμάτων, το κόστος της συντήρησης, των επισκευών όπως και το κόστος ασφάλισης συμβάλλουν στην αύξηση
του σχετικού κόστους λειτουργίας ενός πλοίου.
Το βιβλίο παραγγελιών («orderbook») για νεότευκτα πλοία βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παρά τις ήδη ακυρωμένες παραγγελίες και
τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις κάποιων άλλων.
Οι γιάρδες δείχνουν σημάδια ανησυχίας σχετικά με τις μελλοντικές
αγορές αλλά και τη μείωση του δανεισμού και των χρηματοδοτήσεων. Πρόσφατες προβλέψεις αναφέρουν ότι παραγγελίες συνολικού
ύψους περίπου $30 δισ. θα ακυρωθούν μέσα στην προσεχή χρονιά.
Εν τω μεταξύ, το άνοιγμα καινούργιων γιαρδών στην Κίνα αλλά και σε άλλα μέρη στον κόσμο, δίχως όμως το κατάλληλα εκπαιδευμένο δυναμικό για τη στελέχωση και αποτελεσματική τους προσφορά, προσθέτει στην ήδη αυξημένη ανησυχία της τρέχουσας αγοράς.
Μεγάλο μέρος των χρηματοπιστωτικών οργανισμών έχουν ήδη αποφασίσει τη
διακοπή χρηματοδοτήσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποια επίπεδα θα σταθεροποιηθεί η αγορά.
Οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν πλέον απομακρυνθεί από
τη ναυτιλία και οι δημόσιες αγορές είναι πλέον «κλειστές» προς αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs), κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την επανεκκίνηση των χρεοπιστωτικών αγορών.
Ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη προβεί στην παραλαβή πανάκριβων
νεότευκτων πλοίων δίχως να έχουν φροντίσει εγκαίρως τη χρονοναύλωσή τους
σε τέτοια επίπεδα, ώστε να καλύπτονται επαρκώς τα πραγματικά έξοδα της λειτουργίας του καραβιού, όπως και όσες εταιρείες πρόκειται να παραλάβουν παρόμοια καράβια μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωπες με μια spot αγορά η οποία, λαμβάνοντας υπ' όψιν το σχετικό κόστος

αποπληρωμής του κεφαλαίου, προσφέρει πλέον πολύ μικρά περιθώρια επιπλέον κέρδους στους ιδιοκτήτες τους.
Αρκετές ακόμα εισηγμένες σε χρηματιστήρια ναυτιλιακές εταιρείες
καταβάλλουν προσπάθειες με σκοπό την άνοδο των τιμών των μετοχών τους μέσω της διανομής υψηλών μερισμάτων, ενώ στην
πραγματικότητα μειώνουν στο ελάχιστο τα αποθεματικά τους σε
ρευστό. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης από κάποιο ανάλογο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μετατρέποντας τη σχέση
της εταιρείας με το ίδρυμα αυτό -αλλά και το σύστημα ολόκληρο- σε μια σχέση
εξάρτησης.

Ποιες θα είναι όμως οι επιπτώσεις της κρίσης στον
τομέα των LPG;
Η παγκόσμια παραγωγή LPG αναμένεται να παρουσιάσει μια σταθερή αύξηση
του ύψους των 30 εκατ. μ.τ. ανά χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, φτάνοντας στο
επίπεδο των 245 εκατ. μ.τ. μέχρι το τέλος του 2012, με το Κατάρ, το Ιράν και τη
Ρωσία να εξάγουν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής (πίνακας 1).
Αναμένεται ετήσια αύξηση στη ζήτηση «tonnage» για μεταφορά πετροχημικών αερίων, της τάξεως του 9%. Η αύξηση στη ζήτηση οδηγείται κυρίως από την ανάπτυξη στο εμπόριο αιθυλενίου και προπυλενίου.
Η παγκόσμια «χωρητικότητα»/παραγωγή σε πετροχημικά προϊόντα πρόκειται να
υποστεί μια περίοδο επέκτασης εντός των επόμενων ετών, η οποία με τη σειρά
της αναμένεται να προκαλέσει τις ακόλουθες αυξήσεις στην παραγωγή την περίοδο '08 -'12: αιθυλένιο:+33%, προπυλένιο: +30%, βουταδιένιο: +30%, μονομερές χλωρίδιο του βινυλίου: +10%.
Οι εισαγωγές των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν λόγω της αντίστοιχης
ανόδου της εγχώριας δυνατότητας εισαγωγών. Η Μέση Ανατολή, κυρίαρχος της αγοράς εξαγωγών χάρη στην επέκταση της σχετικής παραγωγής (βλ.
Αμπού Ντάμπι, Κατάρ), αλλά και σημαντική αύξηση εξαγωγών από την Αφρική.
Η συνολική ποσότητα προϊόντων προς μεταφορά αναμένεται να φτάσει από τους
51 εκατ. τόνους στους 74,2 εκατ. έως το 2010.
43

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ LPG
Πίνακας 2

Η θέση και η επίδραση της Κίνας στην παρούσα αγορά
Η αξιοπρόσεκτη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την τελευταία δεκαετία έχει χτιστεί με βάση την ευρεία προσφορά φτηνής μεταφοράς, χωρίς την οποία το φτηνό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας θα είχε μικρή επιπλέον
αξία. Η Κίνα ξανάχτισε και ταυτόχρονα επέκτεινε την ιαπωνική οικονομία, ενώ συν τοις άλλοις
δημιούργησε νέες αγορές για πρώτες ύλες και αγαθά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 6 κινεζικές
γιάρδες συμπεριλαμβάνονται στις 15 καλύτερες του κόσμου, ενώ ο εγχώριος στόλος πηγαίνει ολοταχώς να
σπάσει το φράγμα των 100 εκατ. dwt εντός των επόμενων ολίγων ετών.
Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι αυτή η απρόβλεπτη σε μέγεθος επανάσταση της Κίνας έχει μέχρι και σήμερα τη
μεγαλύτερη και πιο διαρκή επιρροή απ' όλα τα προηγούμενα ιστορικά γεγονότα. Όλο και περισσότερα καράβια χρειάζονται σήμερα προκειμένου να υποστηρίξουν την τρέχουσα ζήτηση μεταφοράς
προϊόντων από και προς την Κίνα, ενώ η Κίνα από την πλευρά της έχει μετατραπεί από μια κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία σε αγορά οδηγούμενη από τη ζήτηση.
Για την παγκόσμια ναυτιλία, η κινεζική βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα δώρο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 5 ετών, ερχόμενη μετά μια χρονική περίοδο περίπου 15 ετών με μεσαίες αποδόσεις. Αλλά, όπως αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη βοήθησε τις γιάρδες και τους πλοιοκτήτες να μετατραπούν σε μέγιστη δύναμη, το ίδιο εύκολα δείχνει πως μπορεί να τους μετατρέψει σε θύματα μιας αντίστροφης αγοράς, έτοιμη να χτυπήσει πολλούς, μερικοί από τους οποίους είναι ακόμα στο αρχικό
στάδιο της εταιρικής τους ανάπτυξης. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Κίνας, τους οποίους πολλοί περίμεναν
να είναι μια γιορτή για την κινεζική οικονομία, μετατράπηκαν στην αφετηρία του πρώιμου τέλους της προϋπάρχουσας οικονομικής ανάπτυξης.

Πίνακας 3
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια σύντομη,
τουλάχιστον, αναφορά στην ασιατική βιομηχανία κατασκευής νεότευκτων πλοίων, η οποία έχει πλέον διπλασιάσει τις δυνατότητές της σε σύγκριση με το 2000, κυρίως επικεντρώνοντας στη νέα ζήτηση καραβιών
ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
(containers) τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κινεζική αγορά, όπως και
μεταφοράς φυσικού αερίου (LNG) τα οποία
με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά αποθεμάτων φυσικού αερίου
προερχομένων από τη Μέση Ανατολή, τη
∆υτική Αφρική κτλ.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα χρειαστεί να περιορίσει σημαντικά την ανάπτυξή της από πλευράς
υπερπροσφοράς πλοίων στην αγορά, προκειμένου
να επαναφέρει τους ναύλους στα προηγούμενα
υψηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα είναι πιθανό να αδράξει την ευκαιρία που της
εμφανίζεται από την ακύρωση παραγγελιών και να εκμεταλλευτεί τα όποια άδεια
«slots» σε γιάρδες της, προκειμένου να κατασκευάσει με χαμηλό κόστος καράβια χαμηλότερων προδιαγραφών προς χρήση της
ίδιας και συνεπώς την αποφυγή πληρωμής
ναύλων σε δεύτερους. Ήδη έχει ξεκινήσει η
κατασκευή τέτοιων πλοίων, τα οποία δεν
πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές και
πλέουν υπό την κινεζική σημαία, ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει δηλώσει ήδη ότι
για τη μεταφορά και την εισαγωγή των

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ LPG
Πίνακας 4

Πηγή: Clarksons

πρώτων υλών στη χώρα θα χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον
πλοία κινεζικών συμφερόντων.
Μιλώντας όμως για την επέκταση του παγκοσμίου στόλου, παρατίθενται συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα τα σχετικά μεγέθη παραγγελιών και παραδόσεων LPG
πλοίων για την περίοδο 2008-2010 (βλ. πίνακας 2), όπως και οι σχετικές αποκλίσεις στις τιμές των νεότευκτων και μεταχειρισμένων μονάδων (βλ. πίνακας 3).
Με ετήσια έξοδα πάνω από $100 δισ. για αγορές νεότευκτων καραβιών και περισσότερα από $30 δισ. το χρόνο για αγορές μεταχειρισμένων καραβιών, η ναυτιλία είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές κεφαλαίων. Από το 2002 έως και
το 2006 η ναυτιλία γνώρισε μια αλματώδη άνοδο στους ναύλους όπως και στις
τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τα μεγάλα επενδυτικά προγράμματα σε «κλασικού» τύπου πλοία όλων των αγορών
ήδη να έχουν περιοριστεί, ενώ οι νέες επενδύσεις του έτους που διανύουμε είναι κατά 80% μειωμένες από τις περασμένες χρονιές. Σημαντικό στοιχείο που οδηγεί στην περαιτέρω μείωση των νέων επενδύσεων για τους
Έλληνες εφοπλιστές είναι η δυσχερής θέση μεγάλων ναυπηγείων της Κίνας και
της Νότιας Ασίας στην προσπάθεια που κάνουν για την ανεύρεση τραπεζών που
θα στηρίξουν τις νέες ή και υπάρχουσες παραγγελίες. Η προβλεπόμενη μείωση
του παγκόσμιου εμπορίου σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες νέες παραλαβές
για το 2009 και 2010 βαραίνουν περισσότερο τα σύννεφα πάνω από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και κυρίως για την αγορά ξηρού φορτίου.
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Συγκριτική πορεία των ναύλων (Voyage Vs Period rates)
Όσον αφορά στα LPGs τώρα, αντιπαρατίθεται ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας
(βλ. πίνακας 4) με τις σχετικές τιμές των χρονοναυλώσεων για τα έτη 2006, 2007
όπως και για το 2008, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μεγέθη που αποτελούν αυτό
που ονομάζουμε LPG αγορά.
Κλείνοντας την αναφορά αυτή σε ένα σίγουρα ξεχωριστό και συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα της ναυτιλίας όπως είναι αυτός των LPG, και ταυτόχρονα κοιτάζοντας το ιστορικό του κλάδου και τις δυνατότητες εξέλιξης που παρουσιάζει, προβλέπουμε μια αγορά με μέλλον, το οποίο και πιστεύουμε ότι οι ενασχολούντες με το συγκεκριμένο κομμάτι της ναυτιλίας ατενίζουν με
αισιοδοξία. Βεβαίως, εξαρτώνται πολλά από την παρούσα οικονομική κρίση
και τα απομεινάρια που θα αφήσουν οι προαναφερόμενες επιπτώσεις της στην αγορά των LPGs. Από την άλλη πλευρά, παρατηρώντας ιστορικά τη μεταβλητότητα στους ναύλους όπως και τα προγράμματα ανάπτυξης που
έχουν ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο οι χώρες-παραγωγοί και
γενικότερα οι έμποροι τωνLPG προϊόντων, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι τα πολύ μεγάλου μεγέθους καράβια (VLGCs) είναι αυτά που παρουσιάζουν μια πιο επιρρεπή τάση σε περιόδους κρίσης και αυξομειώσεις όσον αφορά στους ναύλους, ενώ τα μικρότερου μεγέθους
και κυρίως τα handysize έχουν να παρουσιάσουν μια πιο σταθερή
πορεία. Η ζήτηση όπως και η προσφορά και γενικότερα η αγορά για LPG προϊόντα είναι εδώ, το μέλλον όμως -άμεσο και έμμεσο- θα αποδείξει κατά πόσο θα
δικαιωθούν όσοι έχουν επενδύσει σε αυτόν τον τομέα της ναυτιλίας ή όχι.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H υιοθέτηση του «κλιματικού - ενεργειακού
πακέτου» από το Ευρωκοινοβούλιο
σημείο αναφοράς για την περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε.

τις 17 ∆εκεμβρίου 2008, η Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο επισφράγισε με ψηφοφορία της, σε πρώτη ανάγνωση, τη στρατηγική της ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υπερψήφιση του Κλιματικού Ενεργειακού Πακέτου.
Μια περίπλοκη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Επιτροπής και
του Ε.Κ. στέφθηκε τελικά με μια συμβιβαστική επιτυχία. Υπήρξαν πάντως έντονες ανησυχίες, οι οποίες είχαν εκφρασθεί από πολλές πλευρές, για μια ενδεχόμενη υποβάθμιση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά ως προς την αναβολή για την
ανάληψη δράσης μεσούσης της οικονομικής κρίσης. «Η συμφωνία που επετεύχθη είναι προϊόν συμβιβασμού και ως τέτοια δεν είναι τέλεια. Είναι ωστόσο αρκετά ισορροπημένη
και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να συνδυάσει ικανοποιητικά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές πτυχές

Σ
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Τη δέσμη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια, με την οποία η Ε.Ε.
θέλει να εκπληρώσει ώς το 2020 τους περιβαλλοντικούς στόχους που έθεσε το
2007, ενέκρινε τον περασμένο ∆εκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγονται η μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, η αύξηση κατά 20% της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση κατά 10% της χρήσης των βιοκαυσίμων.

των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αποτελεί, αναμφίβολα, το μόνο όπλο που διαθέτει η Ε.Ε. στη μάχη για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και γι'
αυτόν το λόγο πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία. «Επιπλέον, προσδίδει ηγετικό χαρακτήρα διεθνώς στην Ε.Ε., πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αυτήν
την περίοδο, καθώς διεξάγονται διαπραγματεύσεις
στο πλαίσιο του ΟΗΕ για μια νέα πλανητική συμφω-

νία για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της Ν.∆. Νίκος Βακάλης.

Τι υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές
Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης, παρουσία του υπουργού Οικολογίας, Ενέργειας, Βιώσιμης
Ανάπτυξης και Χωροταξίας της Γαλλίας Jean Louis Borloo και των αρμόδιων επιτρόπων Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σ. ∆ήμα και A.

Piebalgs, αντίστοιχα, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Άννυ Ποδηματά τόνισε ότι
«το πακέτο προτάσεων για την ενέργεια και το κλίμα δεν αντικατοπτρίζει τους φιλόδοξους στόχους που είχε παρουσιάσει πριν από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αρκετά σημεία βρίσκεται πίσω από τις εισηγήσεις των αρμόδιων Επιτροπών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του Κοινοβουλίου».
Η ευρωβουλευτής του ΠAΣOK εστίασε την κριτική της στην Οδηγία για τον «επιμερισμό της προσπάθειας», καθώς επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν
το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων που καλούνται να υλοποιήσουν, μέσω πιστωτικών έργων σε τρίτες χώρες, με κίνδυνο να σταλεί ένα λάθος μήνυμα ενόψει
της Κοπεγχάγης.
Τέλος, η κ. Ποδηματά χαρακτήρισε αναγκαία την υπερψήφιση του πακέτου, υπογραμμίζοντας πως «ο μεγαλύτερος κίνδυνος από όλους είναι να μην καταστούν νομικά δεσμευτικοί οι στόχοι της Ένωσης για το 20-20-20,
μέχρι το 2020».
Εντούτοις, ευρωβουλευτές προερχόμενοι από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. υποστήριξαν με μεγάλη πλειοψηφία τη συμβιβαστική πρόταση που επετεύχθη μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η αύξηση κατά 20% της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με τη συνολική κατανάλωση
ενέργειας έως το 2020, μέσω διαφοροποιημένων εθνικών στόχων.
Επίσης, έως το 2020 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να αυξήσουν κατά 10%
τη χρήση των ΑΠΕ και στον τομέα των μεταφορών.
Το κείμενο που εγκρίθηκε προβλέπει μηχανισμούς ευελιξίας προκειμένου τα κράτη-μέλη να πετύχουν ευκολότερα το στόχο του 20%,
καθώς και μια ενδιάμεση ενδεικτική πορεία για την επίτευξή του, μέτρα για την
πληροφόρηση και προστασία των καταναλωτών, πρότυπα για τα σχέδια δράσης
που υποχρεούνται να καταρτίσουν τα κράτη-μέλη, καθώς και πλήθος άλλων
ρυθμίσεων.
Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει έναν Ενεργειακό Οδικό Χάρτη
για την περίοδο μετά το 2020, και το 2021 θα παρουσιάσει μια έκθεση αναθεώρησης της Οδηγίας ΑΠΕ.

Η Οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα
Θερμής υποδοχής έτυχε και η συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την Οδηγία
για τη ∆έσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Σύμφωνα με αυτήν, καθορίζεται για πρώτη φορά το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία και εφαρμογή τής εν λόγω τεχνολογίας. Παρ' όλα αυτά, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας δε θα είναι υποχρεωμένοι από το 2015 και στο εξής να διαθέτουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, όπως είχε αρχικώς προταθεί, δεδομένου ότι
η τελευταία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής δε θα τα γνωρίζουμε πριν από το 2020. Επιπλέον, οι εθνικές κυβερνή-

Adams Ship Repairs
ENTIRE RANGE OF FACILITIES TO CATER TO YOUR REQUIREMENTS
• Major Steel fabrication onboard all
types of vessels
• Specialized in repairs of LPG
carriers
• Major fabrication workshop
services
•Major mechanical works
onboard
• Mechanical workshop
services
• Turbo chargers
• Piping
• Automation
• Hydraulic Services
• Generators
/ Motor Rewinding
• Crude Oil Wash
/ Butterworth
• Testing Tank Facility
• Diesel Engine repairs and
engine performance analysis
• Riding Crew Teams
• Spare Parts
AL JADAF SHIP DOCKING YARD, SHED NO. 147, P.O. BOX 6849 DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES
TEL: 00 9714 3241762 / FAX: 00 9714 3241567
E-MAIL: adamship@emirates.net.ae / WEBSITE: www.adamshiprepairs.com
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σεις θα διαθέσουν 300 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου από το πλεόνασμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου, προκειμένου να επιδοτήσουν την κατασκευή πιλοτικών σχεδίων δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Το ύψος της έμμεσης αυτής χρηματοδότησης των 10-12 πιλοτικών σχεδίων
αναμένεται να ανέλθει σε 9 εκατ. ευρώ (30 ευρώ/τόνο άνθρακα, δηλαδή ανά δικαίωμα), ενώ η τεχνολογία αναμένεται να είναι εμπορικά διαθέσιμη έως το 2020.

Η Οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
∆εκτός με ικανοποίηση έγινε και ο συμβιβασμός που επετεύχθη σχετικά με την Οδηγία για το Σύστημα Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Η υπερψήφισή του κατέστη δυνατή παρά τις ενστάσεις Γερμανών ευρωβουλευτών για μη ικανοποιητική μεταχείριση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το εν λόγω θέμα υπήρξε από τα πιο ακανθώδη, κυρίως λόγω του φόβου μετανάστευσης
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε χώρες με πιο ελαστική περιβαλλοντική νομοθεσία
και απώλειας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (πάνω από 90%)
δε θα αναγκαστεί να αγοράζει τα δικαιώματα σε πλειστηριασμό. Αντιθέτως, θα του παρέχονται δωρεάν βάσει σημείων αναφοράς σε σχέση με την καλύτερη τεχνολογία διαθέσιμη στην αγορά (το λεγόμενο benchmarking) μέχρι να
επιτευχθεί μια διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οι υπόλοιπες βιομηχανίες θα αγοράζουν το 20% των δικαιωμάτων εκπομπών
μέσω της διαδικασίας δημοπράτησης, αρχής γενομένης από το 2013. Το ποσοστό αυτό θα ανέρθει σταδιακά στο 70% το 2020 και στο 100% το 2027.

Οι υπόλοιποι συμβιβασμοί
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Λιγότερο αυστηρή μεταχείριση από την αρχικά προβλεπόμενη επιφυλάσσει ο
συμβιβασμός και στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Οι σταθμοί παραγωγής άνθρακα των πρώην ανατολικών χωρών της Ε.Ε. δε θα πληρώσουν παρά το 30%
των δικαιωμάτων εκπομπών που τους αναλογούν το 2013, ενώ το υπόλοιπο 70%
θα συνεχίσει να χορηγείται δωρεάν έως το 2020, οπότε και θα ανέλθει στο 100%.
Σημαντική είναι και η θέσπιση μηχανισμού αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία
το 12% των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών θα χορηγείται ως βοήθημα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε.
Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, εγκρίθηκε και ο συμβιβασμός
που αφορά την πρόταση για τον επιμερισμό των προσπαθειών που
πρέπει να καταβάλουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στους τομείς που δεν κα-

λύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας ∆ικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (όπως οι μεταφορές, τα νοικοκυριά, η γεωργία κ.λπ.) για τη μείωση
των οικείων εκπομπών τους.
Πρόκειται για ένα συμβιβασμό που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αγοράσουν πιστώσεις από προγράμματα που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Βάσει της συμφωνίας, μέχρι και τα 2/3 των
προσπαθειών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κράτημέλη μπορούν να επιτευχθούν εκτός Ε.Ε., με αποτέλεσμα να μειώσει τις εκπομπές
της εσωτερικά λιγότερο από 3,5% έως το 2020. Πεποίθηση πολλών είναι πως με
αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά κράτη χάνουν την ευκαιρία προσαρμογής στις απαιτήσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ενώ καθυστερούν και οι αναγκαίες επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές.

Τι ψήφισε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τέσσερις εκθέσεις [την Οδηγία για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, την Οδηγία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕ∆Ε), την Οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και
την Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων] και ψήφισε αποχή στον κανονισμό
για τη μείωση εκπομπών CO2 στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και στην απόφαση
για τον επιμερισμό της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η ευρωβουλευτής Ευαγγελία Τζαμπάζη, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του
Ε.Κ., και η ευρωβουλευτής Άννυ Ποδηματά, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας Βιομηχανίας, δήλωσαν σχετικά:
«Η υπερψήφιση του "κλιματικού - ενεργειακού πακέτου" αποτελεί
ορόσημο στην πολιτική της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ελπίζουμε να συμβάλει στην επίτευξη μιας νέας φιλόδοξης συμφωνίας του χρόνου το ∆εκέμβριο στην Κοπεγχάγη. Θα
θέλαμε το μήνυμα της Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση να ήταν πολύ πιο ισχυρό, δυστυχώς όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό, με ευθύνη της συντηρητικής
πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση το πακέτο, εκτός από τις αδυναμίες του, εμπεριέχει και πολλές ευκαιρίες καθώς σηματοδοτεί τη δέσμευση της Ένωσης να αλλάξει ενεργειακό προσανατολισμό και να προωθήσει την πράσινη οικονομία. Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι πρωτοπόρος σε αυτή την πορεία. Χρειάζεται βεβαίως όραμα και ισχυρή πολιτική δέσμευση και η σημερινή κυβέρνηση δε διαθέτει
τίποτα από τα δύο». 

PANAMA MARITIME
TRAINING SERVICES, INC.
GREECE
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Personal Survival Techniques
Fire Prevention and Fire Fighting
Elementary First Aid
Personal Safety and Social Responsibilities
General Tanker Familiarization
Advanced Oil Tanker
Advanced Chemical Tanker
Advanced Gas Tanker
Crowd Management Leadership
Crisis Management and Human Behavior Leadership
STCW 78/95 Updating Course for Engine Officers in charge of the
Navigational Watch
STCW 78/95 Updating Course for Deck Officers in charge of the
Navigational Watch
Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch with
experience
Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch (OS,
Steward, Cook, Wiper)
Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch (OS,
Steward, Cook, Wiper)
GMDSS
Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat other than Flat Rescue Boat
Advanced Fire Fighting
Upgrading Standard of Competence for Captain or Master on Ship of 500
Gross Tonnage or more
Upgrading Standard of Competence for First Deck Officer or Chief Mate on
Ship of 500 Gross Tonnage or more
Upgrading Standard of Competence for Chief Engineer on Ships of
Propulsive Power more than 3000 Kw.
Upgrading Standard of Competence for First Eng. Officer on Ships of
Propulsive Power more than 3000 Kw
Competence for "Officer in Charge of the Navigational Watch
Competence for "Officer in charge of an Engineering Watch"
Ship Security Officer
Company Security Officer
Port Facility Security Officer
Combined Security Course (SSO/CSO/PFO)
Medical Care
ARPA
RADAR
Ordinary Seaman (1 Month practice on board)
Wiper (1 Month practice on board)
Bridge Team Management
ECDIS (ELECTRONIC CHARTS)
Train the Trainer
Formacion de Marinero para Buques de Pasaje
(Passenger Ship Training for Seamen)
Actualizacion de Patrones de Pesca (Captain for Fishing Vessel )
Operadores Portuarios ( Port Operations )
Transporte de Mercancias y Materiales Peligrosos
(Transportation of Dangerous Merchandise and Materials)
Capitan de Yates o Embarcaciones de Recreo (Pleasure Yacht Captain)
Crowd Management for Ro-Ro and Passenger Ship
Advanced Passenger Ships and Ro-Ro Passenger Ships

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το πολυσήμαντο και πολύπλευρο έργο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
10 χρόνια ενδυνάμωσης και επέκτασης
Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Χίο, ο πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής Νικήτας Νικητάκος, το υπόλοιπο ακαδημαϊκό και επιστημονικό
προσωπικό αλλά και η φοιτητική κοινότητα διοργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων στην πόλη της Χίου. Ο καθηγητής κ. Νικητάκος σε μια κατ' ιδίαν συζήτηση που είχε με τον υπογράφοντα εξέφρασε τη συγκίνησή του
για τη συμπλήρωση δέκα ετών από την πρώτη εισαγωγή φοιτητών στο
τμήμα. Αναφέρθηκε μάλιστα στο αρχικό όραμα του καθ. Νικολάου Λίτινα με μια σειρά άξιων συνεργατών. Μεταξύ των πανεπιστημιακών συνεργατών ήταν και ο ∆ημήτρης Πετρόγκονας, του οποίου τη μνήμη,
τρία χρόνια από τον άδικο χαμό του, τίμησαν το ίδιο απόγευμα, μετά
την καθομολόγηση και την απονομή βραβείων στους αποφοίτους.

Του Ηλία Μπίσια

αρχική σκέψη της δημιουργίας του τμήματος υλοποιήθηκε βέβαια και με την απόλυτη ηθική, πνευματική και οικονομική συμπαράσταση της τοπικής χιακής κοινωνίας. Στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών φοιτούν σήμερα από 70 έως 110 πρωτοετείς φοιτητές κάθε χρόνο αλλά και 40
μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ στελεχώνεται από 18 μόνιμους καθηγητές όλων των βαθμίδων και αρκετούς ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και σημαντικούς επισκέπτες καθηγητές.
Στη δεκαετία που πέρασε, ο επικεφαλής καθηγητής υποστήριξε ότι το έργο του τμήματος ήταν πολυσήμαντο
και πολύπλευρο τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό πεδίο: Η οργάνωση μεγάλου αριθμού
παγκοσμίων και εθνικών συνεδρίων στο νησί, η συμμετοχή σε δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στο διεθνές μεταπτυχιακό Transportnet με 7 άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός σημαντικών επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού αλλά και
των αποφοίτων, με αποκορύφωμα την έκδοση συλλογικού τόμου στην Αγγλική με θέμα το υπόδειγμα της ελ-
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ληνικής ναυτιλίας, αποτελούν μέρος της ερευνητικής και διδακτικής εγρήγορσης του τμήματος. Παράλληλα, η σημαντική δραστηριότητα και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά
ερευνητικά προγράμματα, η άμεση διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τη ναυτιλιακή κοινότητα
μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, αλλά και η συνεργασία με σειρά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων αντίστοιχης κατεύθυνσης στη ναυτιλία και τις μεταφορές, αποτελούν κορυφαίες εκφάνσεις των πολυσήμαντων δραστηριοτήτων εξωστρέφειας του τμήματος.
Επιπλέον, ανάμεσα στα ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα που έχει συμμετάσχει κατά καιρούς
το πανεπιστήμιο, ξεχωρίζουμε προγράμματα νέων
τεχνολογιών ∆ιαδικτύου στη ναυτική εκπαίδευση
(SLIM-VRT self Learning Integration Method Virtual technology techniques), στη διοίκηση μικρών λιμένων (I - Ports), στις μεταφορές (POET),
στο περιβάλλον (Πλωτή Οικολογική Αφαλάτωση).
Έχει εκπονήσει σειρά μελετών για τη ναυτιλία
(ναυτεργατικό δυναμικό, ακτοπλοΐα, επιχειρηματικότητα, ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
κ.λπ.) για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (μελέτη κυκλοφοριακού Χίου, στρατηγικός σχεδιασμός πόλε-

ως Χίου, οικολογική ανάπτυξη μικρών νησιών πράσινο νησί κ.λπ.).
Όπως όλα τα δημόσια ιδρύματα, όμως, το πανεπιστήμιο, στη Χίο, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι η παντελής έλλειψη κτιριακής υποδομής αλλά
και η αδυναμία εύρεσης κατάλληλων χώρων για προσωρινή στέγαση. Αν και οι οικογένειες Λω και Καλαματούση έχουν ολοκληρώσει
σημαντικές δωρεές, τα γρανάζια της γραφειοκρατίας δεν έχουν επιτρέψει την άμεση και καθολική
ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών. Αποτέλεσμα είναι το τμήμα να μην έχει το δικό του χώρο
και να αναγκάζεται να στεγάζεται σε κτίρια της Βιβλιοθήκης Κοραή, τα οποία δεν είναι απολύτως
κατάλληλα, αλλά και η άμεση μετακόμιση σε άλλο
χώρο δεν είναι εφικτή λόγω των νόμων που διέπουν τις μισθώσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η ολοκλήρωση της πανεπιστημιούπολης
σε σύντομο διάστημα είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Επιπροσθέτως, η ουσιαστική και απρόσκοπτη οικονομική στήριξη της Πολιτείας με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του είναι επιτακτική προκειμένου να μπορέσει ένα πανεπιστημιακό τμήμα στην περιφέρεια να
αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών που θα
επιφέρει ιη ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. «Πρέπει το πανεπιστήμιό μας να είναι ένα κέντρο αριστείας, ενώ θα επιχειρήσουμε να εξειδικευθεί σε νέα γνωστικά αντικείμενα όπως οι συνδυασμένες μεταφορές, η ασφάλεια, οι νέες τεχνολογίες αλλά και οι πράσινες μεταφορές» μας είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Νικητάκος.
Την τελετή αποφοίτησης τίμησε ο καθ. Κώστας
Γραμμένος, αντιπρύτανης του City University οf
London, πρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής ∆ιεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο οποίος ήταν επίσημος
προσκεκλημένος ομιλητής. Στην ομιλία του ο καθηγητής Γραμμένος μίλησε για το ρόλο των σύγχρονων πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι «η ακαδημαϊκή κοινότητα κρίνεται όχι μόνο από την έρευνα
και τη διδασκαλία της, αλλά και για το τι προσφέρει
στην κοινωνία που εξυπηρετεί, όπως και για το
διοικητικό της έργο. Στην έρευνα όμως και στη
διδασκαλία χτυπάει η καρδιά ενός πανεπιστημίου». Ο διακεκριμένος Έλληνας πανεπιστημιακός
παράλληλα πρόσθεσε ότι «ένα πανεπιστήμιο επίσης
κρίνεται από το μέσον όρο των αποφοίτων του και
όχι μόνο από τους αριστούχους του».

Ο κ. Γραμμένος αναφέρθηκε και στην οικονομική
συρρίκνωση που μαστίζει τις διεθνείς αγορές και
αναφέρθηκε στην έλλειψη πιστωτικής ανάλυσης
από τους τραπεζίτες και στα τοξικά δάνεια που
προκάλεσαν τη γνωστή κατάρρευση του συστήματος. «Όλα αυτά σε συνδυασμό με την απληστία οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Η
Ελλάδα θα επηρεαστεί και αυτή ειδικά εξαιτίας των επενδύσεών της στα Βαλκάνια» τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γραμμένος μίλησε και
για την κρίση στη ναυτιλία, η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ύφεση στο διεθνές εμπόριο. «Όταν θα πάτε στις δουλειές σας θα δείτε την
άλλη "πλευρά". Έχει ενδιαφέρον να διαχειρίζεστε με σοφία τα χρήματα σε κακές περιό-

δους, η εμπειρία που θα λάβετε θα είναι
τεράστια, ανεπανάληπτη. ∆είτε την εργασία
σας ως μια αφετηρία και μη σταθείτε μόνο στις
καλές οικονομικές απολαβές αλλά και στην πλατφόρμα της γνώσης που θα αποκτήσετε. Προσπαθήστε να έχετε κέφι και ενθουσιασμό γι'
αυτό που θα κάνετε. Αποδείξτε ότι είστε χρήσιμοι. Η ζωή είναι δημιουργία». Κλείνοντας ο Έλληνας αντιπρύτανης αναφέρθηκε στη μητέρα του,
η οποία του έλεγε «κοίτα μπροστά, κοίτα ψηλά», και με αυτή την αφορμή παρότρυνε τους αποφοίτους να κάνουν υπερήφανους τους δασκάλους και τους γονείς τους. «Ευχαριστήστε τους γονείς σας για όσα έκαναν» είπε χαρακτηριστικά. 

Από τη θεωρία στην πράξη / Της Ελένης Λούση
Με αφορμή τα 10 έτη λειτουργίας του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και της παράλληλης δραστηριοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, έλαβε χώρα πριν από λίγες
μέρες στην πόλη της Χίου ημερίδα με κεντρικό θέμα «Από τη θεωρία στην πράξη».
Η ημερίδα, που φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής ∆ιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άνοιξε από τον κ. Ηλία
Μπίσια, εκδότη των «Ναυτικών Χρονικών».
Ο κ. Μπίσιας, ως προσκεκλημένος συντονιστής της συζήτησης, μετέφερε την εμπειρία του σχετικά με τη σημασία της ναυτιλίας για τη σύγχρονη Ευρώπη. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του προέδρου του τμήματος, καθηγητή Νικήτα Νικητάκου, και
η παρέμβαση της κ. Μαρίας Λεκάκου, επίκουρης καθηγήτριας και επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος.
Οι δύο καθηγητές στις ομιλίες τους τόνισαν τη θετική επιρροή του συγκεκριμένου προγράμματος στην εργασιακή εμπειρία ενός φοιτητή αλλά και την απαραίτητη εξοικείωση των
φοιτητών με τον εργασιακό χώρο, την αγορά και τους επιχειρηματίες. Στις παρεμβάσεις
που ακολούθησαν, φοιτητές και τελειόφοιτοι εστίασαν και επισήμαναν στις ομιλίες τους τις
αγκυλώσεις που συναντά ένας προπτυχιακός φοιτητής μεταξύ της θεωρίας και πράξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο δρ Άλκης Κορρές, πρόεδρος ΕΝΟΕ και επισκέπτης καθηγητής του
ΤΝΕΥ, έδωσε έμφαση στο καινούργιο μοντέλο στελεχών που κρίνονται απαραίτητα στις
σύγχρονες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους-ομιλητές από το χώρο της ναυτιλίας, ο κ. Μιχάλης Σαρλής μετέφερε στους παρευρισκόμενους τις πολυσυλλεκτικές εμπειρίες και διαπιστώσεις
του από τον κλάδο της Ναυτιλίας Κοντινών Αποστάσεων, ενώ επισήμανε ορισμένα απαραίτητα
γνωστικά προσόντα που καλείται να διαθέτει ο σύγχρονος εργαζόμενος μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.
Στην ομιλία της η κ. Νανά Κάζη, εκπρόσωπος της Barry Rogliano Salles, τόνισε την ανάγκη στενών συνεργασιών και εποικοδομητικών δεσμών μεταξύ των κέντρων γνώσης, μόρφωσης και έρευνας με την αγορά εργασίας.
Ο κ. Ν. Βεράρος, έμπειρος αναλυτής της ναυτιλίας, αναφέρθηκε στο χαμηλό επικοινωνιακό προφίλ του κλάδου, ενώ παράλληλα ανέλυσε το διεθνοποιημένο χαρακτήρα του.
Κλείνοντας, ο επίκουρος καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς στάθηκε στον αυξημένο ανταγωνισμό αλλά και στη σύγχρονη
πραγματικότητα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, ενώ ο κ. Μπίσιας αναφέρθηκε σε θέματα σταδιοδρομίας στη ναυτιλιακή
δημοσιογραφία καθώς και στην ανάγκη εξωστρέφειας του σύγχρονου εφοπλισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η
πολύωρη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των ομιλητών και των φοιτητών, οι οποίοι κατέθεσαν πολυσυλλεκτικές
εμπειρίες, εμπεριστατωμένες θέσεις και εποικοδομητικές προτάσεις για το μέλλον του προγράμματος. 
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∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα , Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.)

Το συντελεσθέν νομοθετικό έργο του ΥΕΝ Α&Ν.Π. στον τομέα Ναυτιλίας κατά το έτος 2008 και σχετικές εκδοθείσες συνάδουσες εθνικές
και διεθνείς διατάξεις.
Κατά το διαρρεύσαντα χρόνο 2008 εξεδόθησαν υπό του ΥΕΝ Α&Ν.Π. οι κατωτέρω παρατιθέμενοι, αρμοδιότητος ναυτιλίας, κατά τομείς,
νόμοι και κανονιστικές πράξεις (Π.∆. - Υ.Α.) καθώς και συναφείς Κανονισμοί - Οδηγίες ΙΜΟ και Ε.Ε. Σημειώνω ότι οι Οδηγίες του ΙΜΟ και
της Ε.Ε. κυρώνονται υποχρεωτικά κατά τα κεκανονισμένα με νόμο ή κανονιστική πράξη (Π.∆. - Υ.Α.) κατά περίπτωση εξουσιοδοτήσεως
και ούτω εισέρχονται στην εθνική νομοθεσία. Τουναντίον, οι κανονισμοί της Ε.Ε. έχουν άμεση εφαρμογή.
∆εν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν το υπηρετούν στο ΥΕΝ προσωπικό (στρατιωτικό - πολιτικό) και αυτά που δεν είναι αρκούντως σοβαρά ή δεν έχουν άμεση σχέση με τη ναυτιλία. Τα δε εντός παρενθέσεως διαλαμβανόμενα αποτελούν επισημάνσεις - σημειώσεις
του επιμελητού.

Α. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και επιθεώρηση
πλοίων
Α1 ∆ιεθνείς διατάξεις
α. Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 536/2008 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή του
άρθρου 6 πργ. 3 και άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ)
υπ' αριθμ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία και για την τροποποίηση
του εν λόγω κανονισμού.
β. Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 324/2008 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2008, για θέσπιση αναθεωρημένων διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων από την Επιτροπή στον τομέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Α2 Εθνικές διατάξεις
1. Υπ. Αποφάσεις
α. Απ. υπ' αριθμ. 4113.248/01/2008/30-9-2008 (Β΄
2184/08)
«Αποδοχή τροποποιήσεων του ∆ιεθνούς Κώδικα για
54

την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων μεταφοράς υγροποιημένων αερίων χύδην (the IGC Code), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν με τις υπ' αριθμ. MSC 220(82) 8.12.2006
και MSC 225(82) 8.12.2006 αποφάσεις του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».
β. Απ. αριθμ. 4113.246/01/2008/30-9-2008 (Β΄
2210/08)
«Αποδοχή τροποποιήσεων του ∆ιεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας (the FSS Code), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ' αριθμ. 4113.171./01/2002 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1399), όπως οι τροποποιήσεις
αυτές υιοθετήθηκαν με τις υπ' αριθμ. MSC 206 (81)
15.5.2006 και MSC 217 (82) 8.12.2006 αποφάσεις του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».
γ. Αριθμ. 4113.247/01/2008/ 24.10.2008 (Β΄
2354/08)
«Αποδοχή τροποποιήσεων του ∆ιεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (the LSA Code), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ' αριθμ. 4113.170/01/2002 Υπουργική
Απόφαση (Β΄ 1418), όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιο-

θετήθηκαν με τις υπ' αριθμ. MSC 207(81)18.5.2006 και MSC
218(82)8.12.2006 αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)».
δ. Αριθμ. 4113.224/01/2008/ 5.11.2008 (Β΄ 2380/08)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1218.38/1/1998 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 704 Β΄) «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία».
B. Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
1. Υπ. Αποφάσεις
α. Απόφαση υπ' αριθμ. 2431.02/03/08/6-3-08 (Β΄ 403/08)
«Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 σχετικά
με τη ∆.Σ. για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 1973» (καθορισμός
των θαλασσίων υδάτων Νοτίου της Νοτίου Αφρικής ως ειδική περιοχή).
β. Απόφαση υπ' αριθμ. 4113.237/02/28-2-2008 (Β΄ 613/08)
«Καθορισμός τύπου του Πιστοποιητικού Πρόληψης της Ρύπανσης από
Πετρέλαιο».
γ. Απόφαση υπ' αριθμ. 2432.06/03/08 4-9-2008 (Β΄ 1877/08)
«∆ιαδικασία ενημέρωσης των Λιμενικών Αρχών για την παράλειψη καταβολής εισφορών από τους υπόχρεους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3482/2006».
Γ. Ακτοπλοΐα
1. Νόμοι
α. Νόμος 3709/08 (Α΄ 213/08)
«∆ικαιώματα - Υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις επιβατικές
τακτικές θαλάσσιες μεταφορές».
2. Υπ. Αποφάσεις
α. Απόφ. υπ' αριθμ. 3331/.1/01/2007/30-10-2007 (Β΄ 52/2008)
«Καθαρισμός γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση
τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες» (αφορά τη δρομολο-

γιακή περίοδο 1-11-2008 έως και 31-10-2009).
β. Απόφ. υπ' αριθμ. 3323.1./01/08/19-3-2008 (Β΄ 509/08)
«Τροποποίηση - Αναπροσαρμογή της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-52005 απόφασης "Ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, πλην
ταχυδρομικών αποστολών, πλοίων ακτοπλοΐας κατά σύνδεση και κατά
κατηγορία πλοίου" (Β΄ 718), όπως ισχύει».
γ. Απόφ. υπ' αριθμ. 3331.1/01/2008/31-10-2008 (Β΄ 2262/08)
«Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες» (αφορά
τη δρομολογιακή περίοδο 1-11-2009 έως και 31-10-2010).
ΣΤ. Λιμενική Αστυνομία και Ασφάλεια λιμένων
1. Νόμοι
α. Νόμος 3622/07 (Α΄ 281/07) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών
εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις». (∆ημοσιεύθηκε τέλος του
2007 μετά τη σύνταξη του προηγούμενου περσινού αντίστοιχου άρθρου μας.)
Βασικός στόχος των διατάξεων του εν λόγω νόμου είναι η θέσπιση και εφαρμογή εθνικών διαδικασιών και μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας στα υπό ελληνική σημαία πλοία, που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές
και στην εθνική θαλάσσια κυκλοφορία, ως και στις λιμενικές εγκαταστάσεις
και λιμένες που εξυπηρετούν αυτά, από απειλές διάπραξης σκόπιμων παράνομων ενεργειών.
2. Υπ. Αποφάσεις για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων
Κατ' εξουσιοδότηση άρθρων του ως άνω μνημονευομένου νόμου 3622/07
(Α΄ 281) εξεδόθησαν οι κατωτέρω Υπ. Αποφάσεις:
α. Υ.Α. υπ' αριθμ. 4434.1/2008/28-2-08 (Β΄ 590/08)
«Μεταφορά στο Εθνικό ∆ίκαιο των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας
2005/65 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων».
β. Υ.Α. υπ' αριθμ. 4442.20/01/2008/24-3-2008 (Β΄ 674/2008)
«Μεταφορά στο Εθνικό ∆ίκαιο του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 2005/65
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ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26/10/2005 σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων (L310
της 25.11.2005) και καθορισμός απαιτήσεων διαδικασιών και τρόπου ελέγχου για την αναγνώριση Οργανισμών Ασφαλείας». Η εν λόγω Υ.Α. τροποποιήθηκε με την Υ.Α. υπ' αριθμ. 4442.20/01/2008 / 24.10.2008 (Β΄ 2308/08).
γ. Υ.Α. υπ' αριθμ. 4433.7/11/2008/21-4-2008 (Β΄ 1182/08)
«Σύσταση - συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΣΕΝΑ)».
δ. Υ.Α. υπ' αριθμ. 4433.7/12/2008/21-5-2008 (Β΄ 1020/08)
«Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για το χαρακτηρισμό και την ανάδειξη λιμενικής εγκατάστασης υπόχρεης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, ως λιμενικής εγκατάστασης περιστασιακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων, καθώς και καθορισμός του βαθμού εφαρμογής σε αυτήν του Κεφαλαίου ΧI-2 της

∆.Σ. SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS».
ε. Υ.Α. υπ' αριθμ. 4434.1/02/08/27-8-2008 (Β΄ 1877/08)
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφαλείας».
3. Αποφάσεις εγκρίσεως Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων
α. Υπ. Απ. υπ' αριθμ. 2122/03/2008/24-7-2008 (Β΄ 1608/08)
Έγκριση του ΓΚΛ υπ' αριθμ. 46 «Συμπλήρωση διατάξεων του υπ' αριθμ. 10 Γενικού Κανονισμού Λιμένα».
β. Υπ. Απ. υπ' αριθμ. 2122/01/2008 (Β΄ 1535/08)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ' αριθμ. 45 «Συμπλήρωση - τροποποίηση των Γενικών Κανονισμών Λιμένων υπ' αριθμ. 20, 23 και 38 και άλλες διατάξεις».
γ. Απόφαση υπ' αριθμ. 2121/01/2008/24-3-2008 (Β΄ 590/08)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου με αριθμό 30 «Απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία μηχανότρατας στους θαλάσσιους διαύλους μεταξύ Λαυρίου - Κέας και άλλες διατάξεις».
4.Αποφάσεις γενικής φύσεως Λιμ. Αστυν.
α. ΚΥΑ υπ' αριθμ. 2111.21.19/06/08/10-7-2008 (Β΄ 1399/08)
«Έγκριση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στη θαλάσσια περιοχή λιμένα Πύλου».
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E. Ναυτική Εργασία
1. Πρ. ∆ιατάγματα
α. Π.∆. 37/08 (Α΄ 64/08)
«Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου».
β. Π.∆. 107/08 (Α΄ 167/08)
Τροποποίηση του Π.∆. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
γ. Π.∆. 109/08 (Α΄ 168/08)
Αποδοχή τροποποιήσεων της ∆ιεθνούς Σύμβασης «Για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε.
δ. Π.∆. 110/08 (Α΄ 168/08)
Τροποποίηση του Π.∆. 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων

υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
ε. Π.∆. 90/08 (Α΄ 248/08)
Θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και διαβούλευσης πληρωμάτων ποντοπόρων πλοίων, σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».
2. Υπ. Αποφάσεις οργανικών συνθέσεων πλοίων
α. Απόφαση της υπ' αριθμ. 3511.1/02/2008/15-5-08 (Β΄ 1032/08)
«Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3511.1/11/2007/9-7-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1327) απόφασης ΥΕΝ περί επανακαθορισμού

οργανικής συνθέσεως του πληρώματος των επιβατηγών τουριστικών πλοίων και Ε/Γ - Π/Κ που επιτελούν ημερινούς τοπικούς πλόες μέχρι 6 ν.μ. και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2743 (Β΄ 245)».
β. Απόφαση υπ' αριθμ. 3511.1/05/2008/9-6-2008 (Β΄ 1170/08)
«Καθορισμός οργανικής σύνθεσης πληρώματος των δρομολογουμένων επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ)
πλοίων ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι τελικό λιμάνι προορισμού έως και τριάντα (30) ν.μ.».
γ. Απόφαση υπ' αριθμ. 3511.1/07/2008/7-7-2008 (Β΄ 1398/08)
Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 3511.1/22/2004/8-12-2004 (Β΄ 1894) απόφασης ΥΕΝ περί καθορισμού σύνθεσης πληρώματος των Ε/Γ - Ο/Γ της γραμμής Ρίου - Αντιρρίου.
3. Υπ. Αποφάσεις κυρώσεως ΣΣΝΕ
Με αντίστοιχες αποφάσεις ΥΕΝ, Α&Ν.Π. κυρώθηκαν κατά το έτος 2008 Σ.Σ. Ναυτικής Εργασίας με επισήμανση
στις
α. Πλοιάρχων φορτηγών πλοίων από 4.500 tdw και άνω (Β΄ 1631/08).
β. Πληρωμάτων φορτηγών πλοίων από 4.500 tdw και άνω (Β΄ 1631/08).
γ. Πληρωμάτων των ακτοπλοϊκών Ε/Γ πλοίων (Β΄ 1631/08).
δ. Πληρωμάτων μεσογειακών - τουριστικών Ε/Γ πλοίων έτους 2008 (Β΄ 2239/08).
ε. Πλοιάρχων μεσογειακών φορτηγών πλοίων 501-3.000 κοχ ή 801 - 4.500 tdw (Β΄ 2451/08).
στ. Πληρωμάτων ρυμουλκών βιομηχανικών επιχειρήσεων (Β΄ 2451/08).
ζ. Πληρωμάτων μεσογειακών Φ/Γ 501-3.000 κοχ ή 801-4.500 tdw (Β΄ 2481/08).
η. Πληρωμάτων των ακτοπλοϊκών Φ/Γ πλοίων Μ/S - Π/Κ - Ι/Φ μέχρι 500 κοχ έτους 2008 (Β΄ 2481/08).
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ΣΤ. Ναυτική Εκπαίδευση
1. Υπ. Αποφάσεις
α. ΚΥΑ υπ' αριθμ. Μ. 3614.1/02/28-3-2008 (Β΄ 584/08)
Κύρωση Κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ΑΕΝ, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Μ. 3614.1/07/2008/4-7-2008 (Β΄ 1440/08).
β. ΚΥΑ υπ' αριθμ. 3627.11/3/2008/3-6-2008 (Β΄ 1174/08)
Επίδοση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου. Εκπαιδευτικού έτους 2006-2007.
γ. ΚΥΑ υπ' αριθμ. Μ. 3615.3/02/08/10-4-2008 (Β΄ 668/08)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Κανονισμού σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π.Μ.) των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ).
δ. Απ. ΥΕΝ υπ' αριθμ. Μ. 31615.4/01/11-7-2008 (Β΄ 1399/08)

Τροποποίηση - συμπλήρωση του Κανονισμού Σπουδών των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν.
(Κ.Σ./ΚΕΣΕΝ).
Z. Ναυτιλιακή οικονομία και πολιτική
1. Υπ. Αποφάσεις
∆ημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, κατά έτος 2008, πληθώρα
Υ.Α. που αφορούν εγκριτικές πράξεις με τις οποίες
εγκρίνονται οι όροι από τους οποίους θα διέπεται η
νηολόγηση ελληνικών πλοίων σύμφωνα με το Ν.∆.
2687/53. Επίσης, δημοσιεύθηκαν Υ.Α. που αφορούν
τροποποιήσεις ήδη εκδοθεισών εγκριτικών πράξεων.
Η. Λιμενική Πολιτική
1. Νόμοι
α. Νόμος 3654/08 (Α΄ 57/08)
«Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του
ελληνικού ∆ημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος
Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.),
ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις».
(Με τον εν λόγω νόμο συμπληρώνεται το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της χρήσης και λειτουργίας των
Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων των λιμανιών του
Πειραιά και της Θεσσ/νίκης.)
Θ. Οργανωτικά θέματα ΥΕΝ
1. Υπ. Αποφάσεις μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και
υπογραφής
α. Απόφαση υπ' αριθμ. 5221.1/01/2008/4-1-2008
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(Α΄ 19/08)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
β. Απόφαση υπ' αριθμ. 3337.3/01/2008/28-2-2008
(Β΄ 394/08)
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας και του δικαιώματος υπογραφής με εντολή υπουργού επί θεμάτων δρομολογίων - ακινησιών δρομολογημένων πλοίων και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας ∆ιεύθυνσης Θαλασσίων
Συγκοινωνιών».
γ. Απόφ. υπ' αριθμ. 6221.α/10/2008/29-3-08 (Β΄
601/08)
«Ορισμός υπευθύνου συντονιστή - μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή υπουργού" σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα του ΥΕΝ Α&Ν.Π.».
δ. Αριθμ. ∆ΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560/ 31.10.2008 (Β΄
2299/08)
Καθορισμός διαδικασιών και τροποποίηση των υπ'
αριθμ. 10003/23.5.2005 (ΦΕΚ 760/Β/7.6.2005) και
∆ΙΑ∆Π/Ε/20596/6.10.2006 (ΦΕΚ 1476/Β) κοινών
υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό
διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
ε. Απόφ. υπ' αριθμ. 5221/10.11.2008 (Β΄ 2333/08)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Καμμένο». 

>> ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ >>

ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΟΥ 2008
Στις επόμενες σελίδες σάς παραθέτουμε τις σημαντικότερες
«θέσεις και προτάσεις» οι οποίες μέσα από τις σελίδες
των «Ν.Χ.» στοιχειοθέτησαν τις προτεραιότητες
και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε
η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα το 2008.

Οι απόψεις των Ελλήνων πλοιοκτητών, τις οποίες και
αναδημοσιεύουμε, είχαν ως βάση το διάλογο ανάμεσα
στους νομοθέτες και τους φορείς της πλοιοκτησίας,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεμελιώνουν επίσης σαφείς θέσεις και προτάσεις
στα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας και το ρόλο που
καλείται να διαδραματίσει στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα το 2009.

Mε την ευγενή χορηγία της
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>>

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΒΑΤΕΣ
Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Chairman Naftotrade Shipping S.A.
ι στόλοι, όπως ξέρετε, θέλουν πολλά χρόνια για να γίνουν ή να ανανεωθούν. ∆ε φτιάχνονται με κυνήγια μαγισσών, απαγορεύσεις εγγυοδοσίας και σαφάρι κατά επιδοτήσεων του ναυπηγικού κόστους όπως το είδε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, θα έλεγα, έχουμε ανάγκη από μακροχρόνιες πολιτικές κινήτρων. Ας κοιτάξουν τι έχει φτιάξει μέσα σε είκοσι χρόνια η Τουρκία και θα καταλάβουν. Σήμερα, είναι γεγονός ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχουν ούτε τα ναυπηγεία για μια αξιοπρεπή καμπάνια ανανέωσης του μεσογειακού στόλου. Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση «όσο λιγότερο ανακατεύεται το κράτος στη ναυτιλία, τόσο το καλύτερο», σκέπτομαι ότι όσο λιγότερο επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη ναυτιλία, τόσο το καλύτερο και για τις δύο!

Ο

ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΣ
Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος Stealthgas Ομίλου Βαφειά
σως η διεθνής κρίση να αποδειχτεί ευεργετική για τη ναυτιλία διότι με το «φρένο» στα δάνεια θα μειωθούν οι κατασκευές νέων πλοίων, θα ακυρωθούν αρκετές παραγγελίες και θα κλείσουν αρκετά μικρά ή νέα ναυπηγεία. Η αγορά των κοντέινερ έχει επηρεαστεί και αυτή αρκετά, αλλά είναι λίγο νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
Οι τυχεροί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά των δεξαμενόπλοιων έχουν
ανακουφιστεί διότι ούτε οι ναύλοι ούτε οι αξίες έχουν υποχωρήσει έως τώρα... Θα υπάρξει κάποια υποχώρηση, αλλά δε θα είναι τόσο απότομη και δραματική όπως με
τα φορτηγά. Όλοι μας θα πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις νέες επενδύσεις, ειδικά τις παραγγελίες νέων πλοίων, να κρατήσουμε ρευστότητα (αν και το να διαλέξεις πού θα καταθέσεις τα χρήματά σου σήμερα είναι «καζίνο»), να πουλήσουμε για
παλιοσίδερα τα παλιότερα πλοία μας και να προσέχουμε σε ποιον ναυλώνουμε, διότι
πολλοί ναυλωτές δε θα αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους!

Ί

Mε την ευγενή χορηγία της

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΗΣ
Πρόεδρος Golden Union Co. S.A.
εν περιμένουμε καμία καλυτέρευση των αγορών εάν πρώτα δεν ισορροπήσει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μολονότι οι κεντρικές τράπεζες αλλά και οι οικονομικά ισχυρότερες κυβερνήσεις έχουν πάρει γενναίες αποφάσεις για τη στήριξη του συστήματος, θα περάσουν αρκετοί μήνες μέχρις ότου επέλθει η ισορροπία. Μέχρι τότε δε
βλέπω να υπάρχει καμία διαφοροποίηση από την υπάρχουσα πτώση της αγοράς. Από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω κάποιος να είναι σε θέση να προβλέψει πώς θα προχωρήσουν οι
αγορές. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι και θετικά να κινηθούν οι αγορές, οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι σαφώς χαμηλότεροι από αυτούς που υπήρχαν προ της εμφάνισης της πιστωτικής κρίσης, αλλά πάντως χρειαζόμαστε χρόνο.
Για να αντιμετωπίσει κάποιος την κρίση αυτή, θα έπρεπε να είχε ήδη προετοιμάσει τις κινήσεις του αλλά και την οργάνωσή του. Πλοία υπερήλικα τα οποία συνέχιζαν την εμπορική
τους εκμετάλλευση πέραν της αναμενόμενης διάρκειας ζωής των λόγω των υψηλών ναύλων της περασμένης περιόδου, θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από την ενεργό δράση.
Θα πρέπει να συμπτυχθούν τα έξοδα και πολλές φορές να παρθούν γενναίες επιχειρηματικές αποφάσεις για την υποστήριξη των κεκτημένων.

∆

>> ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ >>

>> ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ >>

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Πρόεδρος Greek Shipping Co-operation Committee
ίναι πολύ λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Ένωση για μία ακόμη φορά διαβουλεύεται τη λήψη μονομερών μέτρων για τη ναυτιλία, στην προκειμένη περίπτωση για τις εκπομπές CO2 από πλοία. Η ναυτιλία είναι μια διεθνής βιομηχανία και τα πλοία δραστηριοποιούνται στις τέσσερις άκρες της γης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να νομοθετηθεί σωστά είναι μέσω του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Μονομερή μέτρα δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν σε σύγχυση, περιπλοκές, αναποτελεσματικότητα και αναπόφευκτα αντίμετρα από άλλα κράτη των οποίων οι στόλοι επηρεάζονται. Επιπλέον, είναι άξιο κατακρίσεως να διαβουλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τη λήψη μονομερών μέτρων, την ίδια εποχή που το όλο θέμα διαβουλεύεται ως
θέμα προτεραιότητας στο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

E

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ - ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος Ομίλου Ευγενίδου
ι αναμεμειγμένοι στον κλάδο των τακτικών γραμμών είμαστε μαθημένοι
σε σοβαρές κρίσεις ακόμη και σε περιόδους δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης, κυρίως λόγω υπερβάλλουσας προσφοράς tonnage. Aυτή η κρίση,
όμως, πιστεύω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρότερη σε σύγκριση με εκείνη
της δεκαετίας του '80.
Η βασική παράμετρος της σημερινής πιστωτικής κρίσης είναι η βαθιά δομική
της μορφή, που άπτεται του παγκόσμιου γίγνεσθαι, με την κατάρρευση των δύο κλασικών συστημάτων και την ανάγκη κάτι νέου να προκύψει. Είναι σημαντικό, οι παγκόσμιοι ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και με κάθετες δομικές ιεραρχίες να οδηγήσουν την παγκόσμια κοινωνία και οικονομία σε μια σωστά οριοθετημένη ανάκαμψη.
∆ε θα ξαναδούμε όμως τους αριθμούς των τελευταίων χρόνων, και αυτοί που
είναι σε θέση να το διαχειριστούν σωστά θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Μεγάλο
ρόλο θα παίξει η ορθολογική και αντικειμενική διαχείριση του προβλήματος κι
από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

O

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΓΚΙΓΚΙΛΙΝΗΣ
Managing director Gigilinis Salvage & Towage
υτό που μας δίδαξε η ελληνική οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση είναι ότι η επιτυχία κρύβεται στις άμεσες αποφάσεις και
πρωτοβουλίες. Η συλλογικότητα είναι αναγκαία στη λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, αλλά συχνά αποτελεί τροχοπέδη
για ταχείες αποφάσεις που κατεξοχήν απαιτεί η ναυτιλία. Η στρατηγική μας για την ανάπτυξη της εταιρείας συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένη γνώση και εμπέδωση των σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων ποιότητας από τη μια και ανανέωση του στόλου μας από
την άλλη με ένταξη και νέων μονάδων πολλαπλών δυνατοτήτων. Προσωπικό μου στοίχημα είναι η δυναμική είσοδος της επιχείρησης σε νέους τομείς δραστηριοτήτων, όπως αυτός των Offshore & Supply Services, αλλά και η επέκτασή μας σε νέες -γεωγραφικάαγορές και προκλήσεις.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος Ομίλου εταιρειών Θεοχαράκη
η ναυτιλία πλέον σήμερα την κατευθύνει κατά ένα μεγάλο μέρος το χρηματιστήριο. Παίζονται τα χαρτιά της ναυτιλίας στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Είναι όμως παράλογο, δεν αντιλαμβάνομαι πώς στο χρηματιστήριο το παιχνίδι, το ρίσκο είναι αυτοσκοπός. Εγώ αποφεύγω αυτό το παιχνίδι. ∆εν τα καταφέρνω κιόλας.
Έχω μετοχές αλλά δεν μπαίνω στη λογική της διαρκούς αγοραπωλησίας. Τα τελευταία 2 - 3 χρόνια η ναυτιλία είχε μια τεράστια άνθηση. Ήταν υπερβολική. Και τελικά πού κατέληξε η άνθηση; Στο να πέσουν οι ναύλοι καθέτως! Και σήμερα ο πλοιοκτήτης να μην καλύπτει ούτε το χρεολύσιο ούτε τα έξοδά του; Συνέβη και αυτό. Ακριβώς διότι και αυτή παίζεται στο χρηματιστήριο. Στις μεγάλες κρίσεις όπως τώρα, τα εργοστάσια αφενός μειώνουν την παραγωγή τους, αφετέρου προσπαθούν να
μειώσουν τα αποθέματά τους όπως τις πρώτες ύλες. Αυτό θα τους σώσει. Αν όμως
δε δίνουν παραγγελίες για πρώτες ύλες, λογικά πέφτουν οι ναύλοι.
Η κρίση θα κρατήσει και στη ναυτιλία. Το παράκαναν αρκετοί και με τις νέες παραγγελίες. Υπερέβαλαν. Τα πολλά λεφτά, ξέρετε, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, δεν τη βλέπεις καθαρά. Έχεις 10 πλοία; Θες 15, μετά 20, μετά τη ναυτιλία όλου
του κόσμου... λες και αυτό είναι ουσιώδες.

Τ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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CEO Globus Maritime Ltd.

(Προβλέποντας, το μήνα Ιούλιο, τη μελλοντική πορεία της ναυλαγοράς)
εν μπορώ να σας απαντήσω διότι οι παράμετροι που επηρεάζουν τη ναυτιλία είναι τόσο πολλές που είναι αδύνατο όλες να προβλεφθούν σωστά. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η ζήτηση για τη μεταφορά ξηρών φορτίων θα διατηρηθεί ψηλά από τις ανερχόμενες οικονομίες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, τουλάχιστον για
τα επόμενα δύο χρόνια. Από την άλλη μεριά, οι μελλοντικές παραγγελίες στα ναυπηγεία και ο τεράστιος αριθμός αναμενόμενων παραδόσεων καινούργιων πλοίων είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά τη ναυλαγορά μετά το 2008. Οι συνολικές παραγγελίες αγγίζουν τα 232 εκατομμύρια dwt, ήτοι το 58% του υπάρχοντος
στόλου, που εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια dwt. Ερωτήματα γεννιόνται για το αν θα πέσουν άραγε στο νερό όλα αυτά τα πλοία και πότε; Η πρόσφατη κρίση στις κεφαλαιαγορές δυσκόλεψε τη χρηματοδότηση αρκετών παραγγελιών και επέφερε κάποιες ακυρώσεις καθώς και δυσκολίες στη χρηματοδότηση των ναυπηγιών.
Τέλος, στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, πρέπει να μην παραβλέπει κάποιος και τα υπερήλικα πλοία, εκ των οποίων ελάχιστα πωλούνται σήμερα για «παλιοσίδερα». Πόσο ακόμα θα συνεχίσουν οι ναυλωτές να ναυλώνουν τέτοια πλοία ηλικίας πάνω από 30 έως 35 ετών;

∆

ΠΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ

∆ιευθύνων σύμβουλος Ομίλου Λασκαρίδη

άποτε οι περισσότεροι ναυτικοί ήταν Άγγλοι, μετά Σκανδιναβοί, Ιάπωνες και στη συνέχεια Κορεάτες. Όσο αυτές οι χώρες εξελίσσονταν οι ναυτικοί εξέλειπαν. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και στην Ελλάδα. Υπάρχει τεράστια δυσκολία ευρέσεως, εκπαιδεύσεως και διατηρήσεως πληρωμάτων.
Σχετικά με την προσέλκυση, πράγματι θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει ότι θα υπήρχαν και καλύτεροι τρόποι για να έλξει κανείς
νέους στη ναυτιλία. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δε γίνονται προσπάθειες κυρίως από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ίσως να μη γίνονται με τόσο εντυπωσιακό ή φανταχτερό τρόπο, ο οποίος θα ήταν πιθανόν πιο επιτυχημένος. Αλλά αναμφισβήτητα γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει στους νέους πως το ναυτικό επάγγελμα είναι μια πολύ καλή προοπτική. Είναι ακόμα «σκεπασμένο» με κάποιες αρνητικές αποχρώσεις, όπως η εργασία μακριά από το σπίτι, οι κίνδυνοι των
ατυχημάτων κ.λπ. Υπερτονισμένες καταστάσεις δηλαδή, ενώ από την άλλη είναι υποτιμημένο το πόσο αποδοτικές και ελπιδοφόρες
είναι οι προοπτικές των νέων σε αυτό το επάγγελμα.

Κ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος Aegean Shipping Management
άποψή μου είναι ότι ένας επιτυχημένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη μιας εταιρείας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο στην έγκαιρη, όσο και στην ορθή εκτίμηση των εξελίξεων στο χώρο της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
στο χώρο των αποθεμάτων πετρελαίου ανά τον κόσμο. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και με βάση τα συμπεράσματα που βγάζουμε κάθε φορά, αναπροσαρμόζουμε στους στόχους μας.
Πάντως, εκτός από τις στρατηγικές αποφάσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας (παραγγελίες νέων δεξαμενοπλοίων, αγορές
κ.λπ.), δίνουμε μεγάλο βάρος στην τεχνολογία, ο ρόλος της οποίας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια στη διοίκηση και
τη λειτουργία μια εταιρείας, αλλά και των ίδιων των πλοίων.

Η

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΟΥΝ∆ΡΕΑ
Director Moundreas Nicholas G. Shipping S.A.
ιστεύω πως, παρόλο που η ελληνική ναυτιλία σήμερα είναι η πρώτη στον κόσμο, στο μέλλον θα συναντήσει μεγάλο ανταγωνισμό από ισχυρές οικονομικές δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, οπότε θα δούμε να μπαίνουν δυναμικά και στο χώρο
της ναυτιλίας, επομένως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Το όραμά μας περιλαμβάνει την επέκταση της εταιρείας μας, τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης και του
εκσυγχρονισμού του στόλου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και αν αυτές είναι δυσμενείς και γι' αυτόν το λόγο προχωρούμε σχετικώς συντηρητικά στους στόχους μας.
Τέλος, έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η ναυτιλία είναι ένας χώρος, που πρέπει να είσαι πάντα ευέλικτος και όπου η στρατηγική και οι αποφάσεις δεν πρέπει να είναι απόλυτες, αλλά να αναθεωρούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.

Π

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ
Director Sea Pioneer Shipping Corporation
α ήθελα να αναφέρω ότι έχοντας αρνηθεί διάφορες προτάσεις εισαγωγής σε διεθνή χρηματιστήρια (για λόγους που
άπτονται της πολιτικής ναυλώσεων που ακολουθούμε), πιστεύουμε ακράδαντα στο αγγλικό «small is beautiful»,
προσθέτοντας την ίδια στιγμή το «private is flexible». Με άλλα λόγια, η δυνατότητα που έχουμε, ως οικογενειακή επιχείρηση, να παίρνουμε αποφάσεις γρήγορα και μόνοι μας σε ό,τι αφορά αγοραπωλησίες αλλά και ναυλώσεις πλοίων, μας έχει δώσει τη δυνατότητα πολλές φορές μέχρι σήμερα να αποβούμε σε εξαιρετικά συμφέρουσες επιχειρηματικές κινήσεις,
κάτι που δύσκολα θα γινόταν κάτω από συνθήκες αναγκαστικής και αναλυτικής επεξήγησης αυτών των κινήσεων σε τρίτους συμμέτοχους.

Θ
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ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΑΪΦΑ
Stavros Daifas Marine Enterprises S.A.
δώ και καιρό συζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό «Emission Trading Scheme» (ETS), που
έχει ήδη επιβάλει στη βαριά βιομηχανία από το 2005. Ένα τεράστιο λάθος, στο οποίο θα πρέπει να αντιταχθούν όλοι οι άνθρωποι του
ναυτιλιακού χώρου. Από όλες ανεξαιρέτως τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα, και για λογαριασμό της Ε.Ε., κατέγραψαν το «πλοίο»
μακράν το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς και ότι το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπει είναι
ιδιαίτερα χαμηλό. Ο χώρος της ναυτιλίας έχει να επιδείξει τεράστια οικολογική ευαισθησία και συνείδηση, σε εποχές που το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και η μείωση των ρύπων που ευθύνονται για διοξείδιο του άνθρακα ήταν έννοιες άγνωστες στην πλειονότητα των ανθρώπων. Λαμπρό παράδειγμα η ίδρυση της Helmepa (Hellenic Marine Environment Protection Association) πριν από 26 χρόνια, το 1982!

Ε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ
President & CEO Ariston navigation Corp.
ο όραμά μου είναι η δουλειά μου να είναι πηγή ικανοποίησης και ευχαρίστησης,
δικής μου αλλά και των συνεργατών μου. Ο στόχος μου δέν είναι να έχω τη μεγαλύτερη εταιρεία, ούτε τα περισσότερα πλοία, άλλωστε «ουκ εν τω πολλώ το ευ»,
αλλά μία επιχείρηση που προσφέρει στην παγκόσμια κοινωνία, αλλά και στην τοπική.
Έχει τη δυναμική να αυξάνεται σταθερά και να επιτυγχάνει τους σκοπούς της.
Η στρατηγική είναι απλή: Άξια και ικανά στελέχη, γιατί τα στελέχη είναι ο μεγαλύτερος πλούτος των εταιρειών, και αργά, σταθερά βήματα. Και όπως έλεγε ο πάππους
μου: «Να βλέπεις πέντε λεπτά νωρίτερα από τους άλλους».

Τ

ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΛΗΟΣ
Chief Executive Officer Diana Shipping Inc.
(Προβλέποντας, το μήνα Ιούλιο, τη μελλοντική πορεία της ναυλαγοράς)
υτή είναι βέβαια μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Όλοι οι αναλυτές της Wall Street και όλοι οι πλοιοκτήτες στο χρηματιστηριακό
και τον ιδιωτικό τομέα αναζητούν την απάντηση σε αυτήν ακριβώς την ερώτηση.
Εμείς απαντάμε ότι είμαστε σίγουροι μόνο για το ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το πότε η ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές θα αρχίσει να πέφτει. Γι' αυτόν το λόγο και η ανάπτυξη του στόλου μας χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από νέα κεφάλαια. Οι διαδοχικές αντλήσεις νέων κεφαλαίων από τότε που μπήκαμε στο χρηματιστήριο, έχουν ενισχύσει τον ισολογισμό μας
και έχουν περιορίσει το δανεισμό στο ελάχιστο. Στις 31 Μαρτίου 2008, η αναλογία δανείων προς την αξία κεφαλαιοποίησης ήταν
κάτι λιγότερο από 20% ενώ η αναλογία δανείων προς το Net Asset Value του στόλου μας ήταν ακόμη χαμηλότερη. Αυτή η στρατηγική σημαίνει ότι έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτυσσόμαστε ανεξάρτητα από τη δυναμική της ναυλαγοράς. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει δάνεια από πολλές μεγάλες τράπεζες και θα μπορούσαμε να έχουμε αυξήσει το στόλο μας πολύ πιο επιθετικά. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι ο ισολογισμός μας θα επιβαρυνόταν με δάνεια σε
κάποια στιγμή ύφεσης για τη ναυτιλία. Οι κίνδυνοι είναι φανεροί και δεν επιθυμούμε να διακινδυνεύσουμε με λάθος κινήσεις τα χρήματα των επενδυτών μας.
Οι ναύλοι θα μειωθούν όταν η προσφορά πλοίων υπερβεί τη ζήτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς λόγους, ανεξάρτητους ή αλληλένδετους. Κάποιοι απ' αυτούς τους λόγους είναι ο ενδεχόμενος υπέρογκος ρυθμός ανάπτυξης στις νέες κατασκευές
πλοίων, κάποια μείωση στο ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας και των υπόλοιπων αναπτυσσόμενων χωρών, μια δραστική μείωση στη διάθεση τραπεζικής πίστης προς τα ναυπηγεία και τους πλοιοκτήτες, μια δραστική μείωση στις οικονομικές δραστηριότητες των δυτικών χωρών, η οποία και θα μειώσει τη ζήτηση για εμπορεύματα από χώρες όπως η Κίνα κ.ά. Έχουν υπάρξει φορές που οι αγορές
κλείνουν από εξωγενείς παράγοντες και άρα η οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη.

Α
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ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πρόεδρος διοικητικού
συμβουλίου του
Κοινωφελούς Ιδρύματος
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
σημερινή κρίση δεν είναι μόνο πιστωτική. Είναι δομική
γιατί καταλαμβάνει όλους τους τομείς και τις οικονομικές δραστηριότητες. Ποτέ δεν πίστεψα αυτούς που, αφού έψελναv τα εγκώμια του globalization, μετά προσπαθούσαν να μας πείσουν για το decoupling. Η θεμελιώδης αιτία της κρίσης έγκειται, κατά τη γνώμη μου, στο γεγονός ότι οι δομές ελέγχου
της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει υστέρησαν θεσμικά από την εξυπνάδα και ευρηματικότητα των νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας. Η κρίση στη ναυτιλία όμως δεν εξαρτάται μόνο από την ανάκαμψη της ζήτησης των
μεταφορικών υπηρεσιών, που θα επέλθει με την ανάκαμψη της πραγματικής
οικονομίας αργά ή γρήγορα. Εξαρτάται και από την υπερπροσφορά πλοίων, η
οποία θα επιδεινωθεί τα επόμενα δύο έτη, ακόμα και αν ακυρωθεί σημαντικός
αριθμός παραγγελιών.
Η κρίση θα οδηγήσει στην εκκαθάριση των ασθενέστερων και στην επικράτηση των ισχυροτέρων. Αυτό που δε σε σκοτώνει σε δυναμώνει.

Η

ΘΕΜΙΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος Iolkos Hellenic Maritime Enterprises
(Προβλέποντας, το μήνα Ιούλιο, τη μελλοντική πορεία
της ναυλαγοράς)
ομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να κάνει κανείς προβλέψεις. Η αγορά
έχει πολλές φορές διαψεύσει ακόμη και τους πιο έμπειρους αναλυτές. Θα
θεωρηθεί ίσως τετριμμένο να λέγαμε ότι πιστεύουμε στη δυναμική της ανάπτυξης των οικονομιών των BRIC, ενώ στον αντίποδα οι επερχόμενες προσθήκες
στο παγκόσμιο τονάζ θα είναι μεγάλης κλίμακας. Οι αστάθμητοι παράγοντες,
όμως, που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά είναι τόσο πολλοί και παρουσία ή
απουσία τους μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας «καλής» και «κακής»
ναυλαγοράς. ∆εν μπορεί, π.χ., να αγνοήσουμε κινδύνους όπως τις φωνές που
μιλάνε για είσοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση, τις υψηλές τιμές του
πετρελαίου που απειλούν ΗΠΑ και Ε.Ε. με στασιμοπληθωρισμό, την πιθανή ενίσχυση του δολαρίου κ.ά., αλλά ταυτόχρονα να παραβλέψουμε παράγοντες που
μπορεί να επιδράσουν θετικά όπως καθυστέρηση της υλοποίησης έργων υποδομής σε κύρια λιμάνια, καθυστερήσεις ή ακόμη και ματαιώσεις παραδόσεων
νεότευκτων πλοίων -ως επί το πλείστον από τα υποδεέστερα ναυπηγεία-, παγκόσμια ανάπτυξη πέραν των προσδοκιών και πλήρης αξιοποίηση του πλεονάζοντος τονάζ κ.ά.

Ν

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
Πρόεδρος ∆ιεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), πρόεδρος ∆ιεθνούς Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας (ISF),
αντιπρόεδρος Greek Shipping Co-operation Committee
αμβάνοντας υπόψη το κόστος για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, θεωρούμε ότι θα είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις να λάβουν
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιες μεταφορές δε θα γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικές σε σύγκριση με μεταφορές με
άλλα μέσα, τα οποία δεν είναι τόσο φιλικά προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις εκπομπές άνθρακος.
Είναι στη φύση των συμβιβασμών, βεβαίως, ότι το κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δε θα μπορέσει να είναι ευχαριστημένο από την τελική έκβαση, αλλά η ναυτιλιακή βιομηχανία δεσμεύεται να σεβαστεί από την πλευρά της αυτή τη συμφωνία.

Λ

Mε την ευγενή χορηγία της

>> ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ >>

ΒΙΚΥ ΡΟΥΣΣΟΥ
Chief Financial Officer J.G. Roussos Shipping S.A.
νωρίζουμε όλοι καλά το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία με την έλλειψη ποιοτικών πληρωμάτων και την ανάγκη που υπάρχει για συνεχή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Η εταιρεία μας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα αυτό με μεγάλη προσοχή,
προσπαθεί και στοχεύει, εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική για τα πληρώματα, να αξιολογεί και να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό ναυτικών με προσόντα
που πληρούν τα στάνταρ της.

Γ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ
∆ιευθύνων σύμβουλος Blue Star Ferries

Mε την ευγενή χορηγία της

ταν ακούω για μέτρα, αρχίζω και τρομάζω. Οι ακτοπλοϊκές μας υπηρεσίες θα ήταν σαφώς καλύτερες εάν ήταν ελεύθερες και απαλλαγμένες από τις κρατικές παρεμβάσεις.
Οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες σήμερα παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Οι τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει και αυτές που
έπονται, καθώς και οι όποιες λειτουργικές ζημίες των εταιρειών, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σε αντίθεση με
τα άλλα μέσα μεταφοράς τα οποία άμεσα ή έμμεσα επιδοτούνται και ενισχύονται.
Το αίτημα των εταιρειών για πλήρη απελευθέρωση πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό, και το κράτος να περιοριστεί στο
συντονιστικό του ρόλο αλλά και τον κοινωνικό, για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μικρά νησιά μας.

Ό

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Πρόεδρος Enterprises Shipping & Trading S.A.

ιστεύω ότι σύντομα θα ζήσουμε πολύ ιδιαίτερες στιγμές στη ναυτιλία, όπου θα επικρατεί ένα οξύμωρο σχήμα, με την αγορά
να είναι ταυτόχρονα καλή, μέτρια και κακή. Η ναυλαγορά, δηλαδή, θα είναι διαφορετική για τον καθέναν, ανάλογα με το χρόνο και τις συνθήκες που επέλεξε για να μπει σ' αυτόν τον τρελό χορό των εκατομμυρίων που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες. Παραμένει πάντως γεγονός ότι η εποχή που διανύουμε είναι αρκετά δύσκολη και για ορισμένους θα αποδειχθεί εφιαλτική. Για κάποιους
άλλους που έχουν πορευτεί μέχρι στιγμής με σύνεση και διορατικότητα είναι πιθανόν να αποτελέσει ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη. Ας θυμηθούμε ότι αντίστοιχα στη δεκαετία του '80 και ενώ παγκοσμίως υπήρξε μείωση της παγκόσμιας χωρητικότητας των
πετρελαιοφόρων, οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολούθησαν αυτή την τάση. Αντιθέτως, επωφελήθηκαν από τις εξελίξεις και αύξησαν τη συνολική χωρητικότητα των δεξαμενόπλοιων που διηύθυναν και διπλασίασαν σχεδόν τη συμμετοχή τους στον παγκόσμιο
στόλο δεξαμενόπλοιων, και έτσι αποτέλεσαν την ισχυρότερη ομάδα πλοιοκτητών πετρελαιοφόρων στον κόσμο.

Π

Καπετάν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΤΣΑΚΟΣ

Ιδρυτής Ομίλου Τσάκου

ίχα κατά την κρίση του ’80 διατυπώσει την άποψη πως η αγορά θα ανακάμψει, αλλά ότι η άνθηση το Boom ανήκει οριστικά στο
παρελθόν, και προσδοκούσα μια κερδοφόρο ναυτιλιακή επιχείρηση όχι υπό τη μορφή αποδόσεως πακτωλού χρημάτων αλλά υπό τη μορφή μιας υγιούς επιχειρήσεως, που καταλείπει λογικό επιχειρηματικό κέρδος, όμως συνεπάγεται και λογικό επαγγελματικό κίνδυνο αντίστοιχα με ό,τι συμβαίνει στις υγιείς χερσαίες επιχειρήσεις. Οι προβλέψεις μας εκείνες επαληθεύτηκαν για περίπου 2 δεκαετίες. Την κρίση διαδέχτηκε μια κατάσταση ομαλή σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αλλά τα τελευταία χρόνια ήρθε ξαφνικά και το Boom
και ο λογικός επιχειρηματικός κίνδυνος ξεχάστηκε, με συνέπεια να φορτώσουμε την αγορά με πλοία που δε χρειάζονται και κατ’ακολουθία να ακυρώσουμε από μόνοι μας τις ευεργετικές συνέπειες της άνθησης και στην ουσία να δημιουργήσουμε ή και να συμβάλουμε στην κρίση. Για να επανέλθω, όμως, στην αισιόδοξη σκέψη που διατύπωσα για την ελληνική ναυτιλία και τις δυνάμεις της, πιστεύω
ότι όσο απροσδόκητη, υπερβολική, σχεδόν ανώμαλη ήταν η άνθηση ναύλων των πρόσφατων χρόνων, τόσο ανώμαλη και ψεύτικη μπορεί να φαντάζει και η τωρινή κατρακύλα τους όταν μια μέρα –ελπίζω σύντομα– αποκατασταθεί η ισορροπία στο χρηματοπιστωτικό
τομέα και στον τομέα της Οικονομίας γενικότερα.

Ε
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>>

ΕΠΑ.Λ.

Eξερευνούμε τα λησμονημένα φυτώρια
της ναυτοσύνης
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

« Μ έ σ α α π ό τ α ν α υ τ ι κ ά λ ύ κ ε ι α α ν ο ί γ ε ι μ ι α ν έ α π ο ρ ε ί α π λ ε ύ σ η ς » είχε επισημάνει σε πρόσφατη ομιλία του ο
σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Παύλος Μάραντος. Αυτός ο δρόμος πρόσβασης που οδηγεί στο ναυτικό επάγγελμα ξεκινά μετά το γυμνάσιο- με τη φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), στις ειδικότητες (βοηθών) πλοιάρχων και (βοηθών)
μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.
Η πρώτη μας προσέγγιση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται τα ναυτικά λύκεια, έγινε στο τεύχος του Οκτωβρίου
2008. Κάτω από τον τίτλο «∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ο ρόλος του ξεχασμένου πρωταγωνιστή» μεταφέραμε τις συνομιλίες που είχαμε
με τους διευθυντές και καθηγητές των ΕΠΑ.Λ., καταγράψαμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο παιδαγωγικό έργο τους, επισημάναμε τις αγωνίες τους.
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Σε αυτό το τεύχος ήρθαμε σε άμεση επαφή με
τ ο υ ς μ α θ η τ έ ς , οι οποίοι μας απάντησαν -ανώνυμα- σε ορισμένες ερωτήσεις που τους υποβάλαμε γραπτώς.
Τα στοιχεία που συλλέξαμε από τις απαντήσεις των παιδιών μάς δημιούργησαν ορισμένα ερωτήματα:
Από τις ουσιαστικότερες ήταν το γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο των παιδιών, και
αυτό διότι ανάμεσα στις ερωτήσεις που στείλαμε υπήρξε μία στην οποία ζητούσαμε
να μας αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους ακολούθησαν το ναυτικό λύκειο.
Σκοπός μας ήταν, εκτός από τις σημαντικές πληροφορίες που θα
λαμβάναμε, να διαπιστώσουμε ταυτόχρονα το επίπεδο
σκέψης και γραπτής έκφρασης των ερωτηθέντων.
Τα αποτελέσματα στην πλειοψηφία τους ήταν
μάλλον απογοητευτικά, αφού τα ορθογραφικά και τα συντακτικά λάθη σε μια
παράγραφο τριών προτάσεων ήταν
εντυπωσιακά.
Η κ. Ελπίδα Τσουκιά, διευθύντρια του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω, μας τόνισε γενικότερα αλλά και σχετικά με
αυτή τη διαπίστωσή μας τα παρακάτω:
«Η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση διακατέχεται από το σύνδρομο της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δρα μόνο σαν μέσο, δεν είναι ανεξάρτητο ελεύθερο σχολείο αλλά φοβικό, δημιουργώντας παιδιά-ρομπότ που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν σε ύψη πάνω από τις φυσικές δυνάμεις τους,
με αποτέλεσμα να χρειάζονται δεκανίκι το φροντιστήριο εις όφελος ορισμένων.
Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιο ζωντανή, αποτελείται από προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων, είναι καθρέπτης της κοινωνίας, φιλοξενεί όμως κατά βάσιν τα πιο
αδύναμα μαθησιακά παιδιά, πράγμα άτοπο. ∆ηλαδή, θα εμπιστευτώ την επισκευή
του αυτοκινήτου μου σ' ένα χαμηλονοήμονα και μόνο, γιατί; Για να μη χαθεί η πελατειακή σχέση του γενικού λυκείου, που διαιωνίζει την κατάσταση και καμιά πολιτική
δεν τόλμησε να θίξει δημιουργώντας τομές.
Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο του σχολείου φόβου, του σχολείου που θέλει κατάληψη και όχι του σχολείου αγάπης και συντροφικής σχέσης, αλλά το σχολείο μίσους
και αλληλοεξόντωσης.
Είναι απαραίτητη η αναγέννηση του σχολείου μέσα από τις στάχτες της αμάθειας που
μας οδήγησε το πελατειακού τύπου λύκειο, που το ανέχεται η Πολιτεία για να μην
τολμήσει να θίξει το άλλο μεγάλο ζήτημα, τους κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς,
που βολεύονται στις μετριότητες, δουλεύουν με μόνο το φιλότιμό τους, αλλά αυτό δε
φθάνει.

Πρέπει να αλλάξουν οι εντολές ριζικά, να γίνει αναθεώρηση της θέσης της Παιδείας,
ως προς τη γλώσσα και την όλη εκπαίδευση των μαθητών, που σημαίνει αλλαγή της
κατεύθυνσης από επιφανειακή σε βασική».
Μια άλλη διαπίστωση της έρευνας είναι ο αριθμός των μαθητών της Α΄ Λυκείου, που
είναι αρκετά αυξημένος σε σχέση με όσους τελικά αποφοιτούν από τα ΕΠΑ.Λ., που
παρουσιάζεται σε φθίνουσα πορεία:
Η μείωση των μαθητών που παρατηρείται στα ΕΠΑ.Λ. από την Α΄ στη Γ΄ Λυκείου είναι χαρακτηριστική. Το βασικότερο, ίσως, λόγο αυτής της μείωσης μας αναλύει ο κ.
∆ημήτριος Αθανασόπουλος, διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου, υπό τον τίτλο μάλιστα: «Μια άνιση μεταχείριση».
«Η αλλαγή στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση με την ίδρυση των ΕΠΑ.Λ. συνοδεύτηκε από μια αρνητική ιδιαιτερότητα για το ναυτικό κύκλο. Ενώ οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ.
και του γενικού λυκείου που προάγονται από την πρώτη τάξη έχουν
τη δυνατότητα να εγγραφούν σε
οποιονδήποτε τομέα στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., αυτό δε συμβαίνει για τους τομείς πλοιάρχων
και μηχανικών. Σε αυτούς έχουν
τη δυνατότητα εγγραφής μόνον
όσοι μαθητές φοίτησαν στην Α΄
τάξη στο ναυτικό κύκλο.
Η αλλαγή στα λύκεια έγινε με τέτοιο
τρόπο ώστε η βασική και τελική επιλογή
των μαθητών να γίνεται στη Β΄ Λυκείου, όταν
αυτοί θα είναι και μαθησιακά και ηλικιακά πιο ώριμοι. Εκεί επιλέγουν τύπο λυκείου, κατευθύνσεις στα γενικά
λύκεια και τομείς στα ΕΠΑ.Λ. Από αυτή τη δυνατότητα επιλογής όμως εξαιρείται ο ναυτικός κύκλος. Παρατηρήθηκε έτσι το φαινόμενο, στα δύο έτη λειτουργίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., να έχουμε μαθητές που επιθυμούσαν να εγγραφούν στους
ναυτικούς τομείς και να μην μπορούν γιατί στην Α΄ τάξη δεν είχαν φοιτήσει στο ναυτικό κύκλο του ΕΠΑ.Λ.
Η απάντηση του ΥΠΕΠΘ στο εύλογο ερώτημα-υπόμνημα γι' αυτή την εξαίρεση ήταν
η ακόλουθη: Επειδή οι απόφοιτοι των ναυτικών τομέων του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του υποπλοιάρχου ή του Β΄ μηχανικού θα
έπρεπε σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα στη βασική τους εκπαίδευση να έχουν διδαχθεί ορισμένες ώρες ναυτικών μαθημάτων, που υποχρεωτικά κατανέμονται και
στην Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.
Παρ' όλη τη σοβαρότητα της απάντησης, εκτιμούμε πως οι 8 ώρες την εβδομάδα
ναυτικών μαθημάτων στην Α΄ τάξη θα μπορούσαν κάλλιστα να αναπληρωθούν σε
κάποια στιγμή για όσους ακολουθούσαν το ναυτικό επάγγελμα αμέσως μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑ.Λ. Άλλωστε, η πολύχρονη εμπειρία έχει δείξει ότι αυτοί είναι
ελάχιστοι. Οι περισσότεροι απόφοιτοι ναυτικών τομέων ΤΕΛ-ΤΕΕ-ΕΠΑ.Λ. που ακο73
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λουθούν το ναυτικό επάγγελμα όλα αυτά τα χρόνια εισάγονται στις Ναυτικές Ακαδημίες. Το μοναδικό μέχρι τώρα αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι να μπαίνουν περαιτέρω εμπόδια φοίτησης στους ναυτικούς τομείς του ΕΠΑ.Λ. και να συρρικνώνεται
για έναν επιπλέον λόγο ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτούς».
Θετικότερη είναι η άποψη για το ίδιο ερώτημά μας του κ. Ιωάννη Ιακώβου, διευθυντή 1ου ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου:
«Ο αριθμός των μαθητών που εισέρχονται στην Α΄ τάξη του λυκείου σε σχέση με αυτούς που εξέρχονται από τη Γ΄ τάξη, παραμένει ο ίδιος σε γενικές γραμμές. Η μείωση που παρατηρείται είναι συνήθως εσωτερική, εννοώντας ότι η μεταβολή των μαθητών είναι από μετεξεταστέους μαθητές που επανέλαβαν την τάξη λόγω μη προαγωγής τους. Γι' αυτό φέτος παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των μαθητών της
Α΄ τάξης σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών της Β΄.
Ένας άλλος παράγοντας που φέτος η Α΄ τάξη εμφανίζει μεγάλο αριθμό εισακτέων σε
σχέση με τα παρελθόντα έτη οφείλεται και στην ενημέρωση που έγινε πέρυσι από
τους καθηγητές ναυτιλιακού τομέα στα γυμνάσια της Καλύμνου. Για πρώτη φορά πέρυσι έγινε συγκροτημένη παρουσίαση του τομέα στα γυμνάσια του νησιού με τη βοήθεια των Γραφείων ∆ιασύνδεσης, πράγμα το οποίο θα συνεχιστεί και φέτος.
Πιστεύουμε ότι από του χρόνου, οπότε το σχολείο μας θα διαθέτει και τις τρεις τάξεις,
θα φανεί η σταθεροποίηση του αριθμού των μαθητών. ∆ιότι τα παρελθόντα χρόνια
δεν μπορούσαμε να έχουμε συνέχεια και τους δύο τομείς (πλοιάρχων - μηχανικών),
λόγω έλλειψης χώρου αλλά και εργαστηρίων. Πράγμα το οποίο διευθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό φέτος και θα έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε απώλειες λόγω μη
δημιουργίας τομέα».
Για το σοβαρότατο πρόβλημα των ελλείψεων τεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, αλλά και των ακατάλληλων συνθηκών στέγασης αρκετών ΕΠΑ.Λ., ο κ.
Σταύρος Μπέλεσης, διευθυντής 9ου ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, μας επισημαίνει:
«Είναι γνωστό ότι έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αυξανόμενη
παγκοσμίως έλλειψη καταρτισμένων στελεχών για τη ναυτιλία. Εξ αιτίας αυτού έγιναν
και γίνονται στην Ελλάδα ημερίδες για την ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών, φορέων, με αντικείμενα που αφορούν τη ναυτική εκπαίδευση γενικότερα και τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που προσφέρει. Εξυπακούεται ότι τα ΕΠΑ.Λ. είναι βιώσιμα σχολεία και αποτελούν τον προθάλαμο των Ναυτικών Ακαδημιών της

χώρας μας, η οποία εξακολουθεί να είναι παγκοσμίως μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις.
Το 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, καθαρά ναυτικό σχολείο, με ειδικότητες πλοιάρχων και μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, δεν έχει κανένα πρόβλημα λειτουργίας από το 1982 μέχρι
σήμερα με την αυθόρμητη προσέλευση μαθητών, που οφείλεται κυρίως στην άοκνη
προσπάθεια όλων των εκπαιδευτικών του λυκείου μας. Το μέγιστο πρόβλημα, όμως,
του 9ου ΕΠΑ.Λ. Πειραιά είναι το κτιριακό και η ανεπάρκειά του να στεγάσει περισσότερους μαθητές σε ένα χώρο αυστηρά ακατάλληλο, που έχει χαρακτηριστεί "αποθήκη".
Οι σπουδαστές που έρχονται είναι νέοι συνειδητοποιημένοι και γνωρίζουν πολύ καλά
ότι το ναυτικό επάγγελμα του αξιωματικού έχει προοπτική, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, εξασφαλίζει υψηλές απολαβές από πολύ μικρή ηλικία και θέλουν να
είναι οι συνεχιστές μιας ένδοξης παράδοσης, όπως είναι η ναυτιλία για τον Έλληνα.
∆υστυχώς, όμως, οι "υπεύθυνοι φροντίζουν" ώστε οι αυριανοί αξιωματικοί να στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια με ανάλογο εργαστηριακό εξοπλισμό και όχι με αυτόν
που απαιτεί η εκπαίδευση σύγχρονων αξιωματικών Ε.Ν. της εποχής μας.
Και, τέλος, ας ελπίσουμε πως η παρούσα οικονομική κρίση δε θα σταθεί αφορμή να
εκδιωχθούν οι Έλληνες αξιωματικοί από τα πλοία, μεθοδεύοντας έτσι με εύσχημο
τρόπο την είσοδο αξιωματικών από τριτοκοσμικές χώρες, γιατί τότε θα είναι μάταιη
η προσπάθεια όλων μας για την προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα».
Πάντως, οι πλέον αδιάψευστες μαρτυρίες είναι αυτές των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., οι
οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις. Σας παραθέτουμε, σε σύνολο 333, απαντήσεις μαθητών που συγκεντρώσαμε από τα ερωτηματολόγια που αποστείλαμε σε 8 ΕΠΑ.Λ.
από τα 13 που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.
Τα στοιχεία δημοσιεύονται ανά ΕΠΑ.Λ. καθώς και στο σύνολό τους.
*Ευχαριστούμε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη και το συντονισμό της έρευνας.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., οι απαντήσεις των οποίων οδήγησαν στην ολοκλήρωση της έρευνας.

Συνολικός πίνακας απαντήσεων για τα 8 ΕΠΑ.Λ.
>> Σύνολο απαντήσεων: 333 μαθητές
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 42%

Πόσο ενήμεροι είστε για ναυτικό επάγγελμα;

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην
Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 58%

Ναι: 75%

Όχι: 25%

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

60%

40%

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
10%

Λιμενικό Σώμα
14%

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
8%

∆εν γνωρίζω ακόμα
10%
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Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
28%

Συγγενικό περιβάλλον
15%

Φίλοι
39%

Καθηγητές - Σχολείο
28%

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
52%

Μέτριο
34%

Με ελλείψεις
14%

ΣΧΟΛΙΟ
Aπό τα παραπάνω στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το 58% των μαθητών δεν προέρχονται από ναυτική οικογένεια, γεγονός που σημαίνει
ότι υπάρχει μερίδιο στην ελληνική μαθητική κοινωνία που
επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στη θάλασσα, ακόμα και αν
δεν έχει οικογενειακές καταβολές και επιρροές.
Είναι επίσης ενθαρρυντικό πως το 75% των μαθητών
είναι πρόθυμοι να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί Ε.Ν., ποσοστό που στις δύο πρώτες τάξεις του

λυκείου είναι ακόμα πιο υψηλό.
Απογοητευτικό ως στοιχείο είναι ότι το 40% των μαθητών δεν είναι επαρκώς ενήμεροι για το ναυτικό
επάγγελμα, που ίσως σημαίνει ως εύρημα τη μέτρια πληροφόρηση αλλά και τη σταθερή επικοινωνία με τους φορείς
της ναυτιλίας. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό, που αγγίζει το 43%, οι νέοι γνώρισαν την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. από το συγγενικό τους περιβάλλον, το 39% από φίλους και μόλις το 28% από τα ίδια τα

ΕΠΑ.Λ. και τους καθηγητές τους. Ίσως είναι σκόπιμο τόσο το
υπουργείο Παιδείας όσο και οι φορείς της ναυτιλίας να επικεντρωθούν σχετικά άμεσα σε κινήσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης γονέων και μαθητών στις τάξεις του γυμνασίου.
Τέλος, το 52% θεωρεί ότι το επίπεδο σπουδών
στα ΕΠΑ.Λ. είναι ικανοποιητικό και μόνο το 14%
με ελλείψεις, στοιχείο όχι μεν αποθαρρυντικό αλλά άξιο προβληματισμού για τη νέα ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα στοιχεία και τα ονόματα των διευθυντών των 8 ΕΠΑ.Λ. που επικοινωνήσαμε είναι:
 9ο Πειραιά: ∆ιευθυντής Σταύρος Μπέλεσης, τηλ.: 210-41.24.091,
∆εληγιώργη 10, Τ.Κ. 185 33, Πειραιάς
 1ο Ασπροπύργου: ∆ιευθυντής Θεόδωρος Γατσόρης, τηλ.: 210-55.79.908,
Κριεζή & Αθανασίου ∆ιάκου, Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος
 4ο Πατρών: ∆ιευθύντρια Κατερίνα Γκίκα, τηλ.: 2610-438.103,
Αυστραλίας 62, Τ.Κ.264 42, Πάτρα
 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου: ∆ιευθυντής Ιακώβου Ιωάννης, τηλ.: 22430-29.600,
Εν. Ανάληψης, Τ.Κ. 852 00, Κάλυμνος

 1ο ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου: ∆ιευθυντής ∆ημήτρης Αθανασόπουλος, τηλ.: 22710-92.255,
Παναγία Μούτσαινα, Τ.Κ. 822 00, Χίος
 Λιβάνειο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων: ∆ιευθυντής Μιχάλης Τσατσαρώνης,
τηλ.: 22720- 82.300, Τ.Κ. 823 00 Καρδάμυλα Χίος
 1ο ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών: ∆ιευθύντρια κ. Αχλιόπτα, τηλ.: 22710-55.205,
Τ.Κ. 821 01 Οινούσσες, Χίος
1Ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω: ∆ιευθύντρια Ελπίδα Τσουκιά, τηλ.: 210-56.99 .597,
Θηβών & Πέτρου Ράλλη, Αιγάλεω

Τα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ. ανά την επικράτεια είναι:
•1ο ΕΠΑ.Λ. Ιθάκης: τηλ.: 22430-29.600 •1ο ΕΠΑ.Λ. Άνδρου: τηλ.: 22820-23.693 •1ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων: τηλ.: 28210-43.146 •1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Λέσβου: τηλ.: 22510-29.769.
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9o EΠΑ.Λ. Πειραιά

>> 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, A’ Λυκείου (κοινή κατεύθυνση για πλοιάρχους και μηχανικούς) Σύνολο απαντήσεων: 87
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 41
(47,1%)

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 46
(52,9%)

Ναι: 69
(79,3%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

52
(59,7%)

35
(40,2%)

Όχι: 17
(19,5%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
9
(10,3%)

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
8
5
(9,1%)
(5,7%)

∆ε γνωρίζω ακόμα
7
(8%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
28
(32,1%)

Συγγενικό περιβάλλον
14
(16%)

Φίλοι
37
(42,5%)

Καθηγητές - Σχολείο
15
(17,2%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
36
(41,3%)
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Μέτριο
38
(43,6%)

Με ελλείψεις
11
(12,6%)

>> 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, B’ Λυκείου Πλοιάρχων Σύνολο απαντήσεων: 34
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 14
(41,17%)

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;
Ναι: 25
(73,5%)

Όχι: 20
(58,8%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

19
(55,8%)

15
(44,1%)

Όχι: 8
(23,5%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
4
(1,17%)

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
6
4
(1,7%)
(1,17%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
4
(1,17%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
12
(35,3%)

Συγγενικό περιβάλλον
3
(9%)

Φίλοι
15
(44,1%)

Καθηγητές - Σχολείο
7
(2,05%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
23
(67,6%)

Μέτριο
8
(23,5%)

Με ελλείψεις
3
(8,8%)

>> 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, Β’ Λυκείου Μηχανικών Σύνολο απαντήσεων: 14
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 5
(35,17%)

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;
Ναι: 11
(78,6%)

Όχι: 9
(64,2%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

7
(50%)

7
(50%)

Όχι: 3
(21,4%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
2
(14,3%)

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
1
1
(7,1%)
(7,1%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
3
(21,4%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
7
(50%)

Συγγενικό περιβάλλον
-

Φίλοι
3
(21,4%)

Καθηγητές - Σχολείο
4
(28,6%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
8
(57,1%)

Μέτριο
1
(7,1%)

Με ελλείψεις
5
(35,7%)
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>> 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, Γ’ Λυκείου Πλοιάρχων Σύνολο απαντήσεων: 27
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 12
(44,4%)

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;
Ναι: 16
(59,2%)

Όχι: 13
(48,1%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

18
(66,6%)

9
(33,3%)

Όχι: 11
(40,8%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
6
(22,2%)

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
10
2
(37%)
(7,4%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
2
(7,4%)
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Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
5
(18,5%)

Συγγενικό περιβάλλον
6
(22,2%)

Φίλοι
13
(48,1%)

Καθηγητές - Σχολείο
6
(22,2%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ;
Ικανοποιητικό
12
(44,4%)

Μέτριο
12
(44,4%)

Με ελλείψεις
3
(11,1%)

>> 9ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά, Γ’ Λυκείου Μηχανικών Σύνολο απαντήσεων: 14
Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 3
(21,4%)

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;
Ναι: 10
(71,4%)

Όχι: 11
(78,6%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

9
(64,3%)

4
(28,6%)

Όχι: 3
(21,4%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
4
(28,6%)

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
2
1
(14,3%)
(7,1%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
2
(14,3%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
1
(7,1%)

Συγγενικό περιβάλλον
3
(21,4%)

Φίλοι
4
(28,6%)

Καθηγητές - Σχολείο
6
(42,9%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
10
(71,4%)
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Μέτριο
2
(14,2%)

Με ελλείψεις
2
(14,2%)

1o Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω

>> 1o Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αιγάλεω Σύνολο απαντήσεων: 19

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α’ Λυκείου: 19 μαθητές
(κατεύθυνση πλοιάρχων

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 6
31,5%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 13
68,5%

Ναι: 17
(89,5%)

Όχι: 2
(10,5%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

19
(100%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
1
(5,3%)

Λιμενικό Σώμα
3
(15,8%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
6
(31,6%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
4
(21%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
4
(21%)

Συγγενικό περιβάλλον
-

Φίλοι
11
(58%)

Καθηγητές - Σχολείο
5
(26,3%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
14
(73,7%)
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Μέτριο
5
(26,3%)

Με ελλείψεις
-

1ο ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου

>> 1o ΕΠΑ.Λ. Ασπροπύργου Σύνολο απαντήσεων: 35
Α΄ Λυκείου: 20 μαθητές
Β΄ Λυκείου: 10 μαθητές
Γ΄ Λυκείου: 15 μαθητές
(κατεύθυνση πλοιάρχων)

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 8
23,5%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 26
76,5%

Ναι: 18
(52,9%)

Όχι: 15
(44,1%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

13
(38,2%)

20
(58,8%)
Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
-

Λιμενικό Σώμα
3
(8,1%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
1
(2,7%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
3
(8,1%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
4
(11,8%)

Συγγενικό περιβάλλον
3
(8,9%)

Φίλοι
16
(47%)

Καθηγητές - Σχολείο
12
(35,3%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
14
(41,2%)

Μέτριο
14
(41,2%)

Με ελλείψεις
6
(17,6%)
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4o ΕΠΑ.Λ. Πάτρας

>> 4o ΕΠΑ.Λ. Πάτρας Σύνολο απαντήσεων: 28
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Α΄ Λυκείου: 15 μαθητές
Β' Λυκείου: 7 μαθητές
Γ' Λυκείου: 6 μαθητές
(κατεύθυνση πλοιάρχων)

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 8
28,6%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 20
71,5%

Ναι: 24
(86%)

Όχι: 4
(14,2%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

22
(78,6%)

6
(21,4%)
Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
2
(7,1%)

Λιμενικό Σώμα
2
(7,1%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
-

∆εν γνωρίζω ακόμα
-

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
10
(35,8%)

Συγγενικό περιβάλλον
7
(25%)

Φίλοι
7
(25%)

Καθηγητές - Σχολείο
7
(25%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
16
(57,1%)
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Μέτριο
8
(28,6%)

Με ελλείψεις
4
(14,2%)

1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου

>> 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου Σύνολο απαντήσεων: 37

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α΄ Λυκείου (κοινή κατεύθυνση για πλοιάρχους και μηχανικούς): 24 μαθητές.
Στη Β΄ Λυκείου: 14 μαθητές, εκ των οποίων 8 στην κατεύθυνση
πλοιάρχου και 6 στην κατεύθυνση μηχανικού.
Στη Γ΄ Λυκείου: 10 μαθητές στην κατεύθυνση του μηχανικού.

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 22
59,5%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 15
40,5%

Ναι: 31
(83,8%)

Όχι: 5
(13,5%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

31
(83,8%)

6
(16,2%)
Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
-

Λιμενικό Σώμα
3
(8,1%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
1
(2,7%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
3
(8,1%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
11
(29,7%)

Συγγενικό περιβάλλον
11
(27%)

Φίλοι
10
(42,5%)

Καθηγητές - Σχολείο
11
(29,7%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
24
(64,9%)
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Μέτριο
9
(24,3%)

Με ελλείψεις
4
(10,8%)

Λιβάνειο, 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδάμυλων

>> ΛΙΒΑΝΕΙΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδάμυλων Σύνολο απαντήσεων: 8
Α΄ Λυκείου: 4 μαθητές
Β΄Λυκείου: 2 μαθητές
Γ΄ Λυκείου: 2 μαθητές (κατεύθυνση πλοιάρχων)

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 5
62,5%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 3
37,5%

Ναι: 4
(50%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

6
(75%)

2
(25%)

Όχι: 4
(50%)

Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);
Στρατιωτικές Σχολές
-

Λιμενικό Σώμα Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
2
(25%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
2
(25%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
3
(37,5%)

Συγγενικό περιβάλλον
1
(12,5%)

Φίλοι
3
(37,5%)

Καθηγητές - Σχολείο
3
(37,5%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
4
(50%)

Μέτριο
4
(50%)

Με ελλείψεις
-
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1ο ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών

>> 1ο ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών Σύνολο απαντήσεων: 20

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α' Λυκείου: 12 μαθητές
Β΄ Λυκείου: 4 μαθητές
Γ΄ Λυκείου: 4 μαθητές
(κατεύθυνση πλοιάρχων)

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 8
40%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 12
60%

Ναι: 17
(85%)

Όχι: 3
(15%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

10
(50%)

10
(50%)
Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
2
(10%)

Λιμενικό Σώμα
3
(15%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
-

∆εν γνωρίζω ακόμα
1
(5%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
5
(25%)

Συγγενικό περιβάλλον
4
(20%)

Φίλοι
7
(35%)

Καθηγητές - Σχολείο
8
(40%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
8
(40%)
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Μέτριο
6
(30%)

Με ελλείψεις
5
(25%)

1ο ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου

>> 1ο ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου Σύνολο απαντήσεων: 11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Α' Λυκείου: 3 μαθητές
Β' Λυκείου: 4 μαθητές
Γ' Λυκείου: 4 μαθητές
(κατεύθυνση πλοιάρχων)

Προέρχεστε από ναυτική οικογένεια;
Ναι: 10
90%

Επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε στην Εμπορική Ναυτιλία ως αξιωματικός;

Όχι: 1
10%

Ναι: 8
(73%)

Όχι: 3
(27%)

Πόσο ενήμεροι είστε για το ναυτικό επάγγελμα;

Ικανοποιητική
ενημέρωση

Μέτρια
ενημέρωση

4
(36%)

7
(64%)
Εάν όχι, σε ποιες άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις θα στραφείτε (1-2 επιλογές);

Στρατιωτικές Σχολές
2
(18%)

Λιμενικό Σώμα
3
(27%)

Άλλα ΑΕΙ & ΤΕΙ
1
(10%)

∆εν γνωρίζω ακόμα
1
(10%)

Πώς γνωρίσατε την ύπαρξη των ΕΠΑ.Λ. (1-2 επιλογές);
Οικογένεια (γονείς - αδέλφια)
1
(10%)

Συγγενικό περιβάλλον
1
(10%)

Φίλοι
1
(10%)

Καθηγητές - Σχολείο
8
(72%)

Πώς κρίνετε το επίπεδο των σπουδών στο ΕΠΑ.Λ.;
Ικανοποιητικό
4
(36%)
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Μέτριο
6
(54%)

Με ελλείψεις
1
(10%)

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η

Lufthansa δε φαίνεται να προβληματίζεται από τη γενικότερη κρίση στα οικονομικά
των αερομεταφορέων. Μετά την εξαγορά της Swiss, την ίδρυση της German Wings αλλά και την ενδυνάμωση
των σχέσεών της, μέσω της Star Alliance, με τις γειτονικές SAS και LOT, o γερμανικός κολοσσός προχώρησε σε
μια κίνηση-ματ: τη σταδιακή εξαγορά της Brussels Airlines και της Austrian Airlines. Οι αερογραμμές του Βελγίου, που δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα μετά την κατάρρευση της Sabena και τη συγχώνευση, πριν από ένα έτος, με την ιδιωτική Virgin Express, αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα και αδιέξοδα. To ίδιο και
ο αυστριακός αερομεταφορέας, που βρισκόταν στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Στο ίδιο σκεπτικό με τη Swiss, οι εταιρείες αναζητούσαν έναν ισχυρό επενδυτή και σωτήρα.

Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή
αεροπορική αγορά
Η Lufthansa εξαγοράζει στρατηγικό μερίδιο σε Brussels Airlines και Austrian Airlines

Το χρονικό της Brussels Airlines
Σε αντίθεση με τη Swiss, οι κινήσεις θα είναι λίγο πιο αργές χρονικά, αφού ο
διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber, και ο διευθύνων
σύμβουλος της S.N. Airholding, Eitienne Davignon, υπέγραψαν συμφωνία, η οποία προβλέπει αρχικά μερίδιο στη S.N. Airholding SA/NV και, σαν δεύτερο
βήμα, την πλήρη ενσωμάτωση του βελγικού αερομεταφορέα στον
όμιλο της Lufthansa. Απώτερος σκοπός της Lufthansa είναι
η διείσδυση στην αφρικανική αγορά όπου η Brussels
Airlines διατηρεί σημαντικό δίκτυο, πείρα και σημαντικούς δεσμούς. Η Brussels Airlines διατήρησε
τους δεσμούς της Sabena με τους λαούς της Αφρικής λόγω των πρώην βελγικών αποικιών
και γενικότερων εθνικών οικονομικών συμφερόντων του Βελγίου στη Μαύρη Ήπειρο.
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Όπως ανακοινώθηκε, σε πρώτη φάση, η Lufthansa αποκτά μερίδιο 45%
της S.N. Airholding SA/NV. Το κόστος ανήλθε στα 65 εκατ. ευρώ. Κατόπιν,
η Lufthansa θα έχει την επιλογή να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό της εταιρείας μέχρι το 2011. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα έρθει ολοκληρωτικά
στην κυριότητά της ο βελγικός αερομεταφορέας.
Η αξία του υπόλοιπου 55% εξαρτάται από παράγοντες σχετικούς με την
απόδοση και έτσι το κόστος για την ολοκληρωτική απόκτηση των
αερογραμμών των Βρυξελλών μπορεί να ανέλθει στα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρότυπο συγχώνευσης που συνέταξαν οι εταιρείες από κοινού, διαμορφώνεται στις ίδιες γραμμές τής ώς τώρα επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ Lufthansa και Swiss: Προβλέπει
πως οι αερογραμμές των Βρυξελλών θα λειτουργούν

κατά ένα μεγάλο μέρος σαν ανεξάρτητη εταιρεία στον όμιλο της Lufthansa ενώ η μητρική εταιρεία θα θέσει συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές οδηγίες, αλλά η Brussels Airlines θα έχει τους δικούς της οικονομικούς πόρους.
Σημαντικό γεγονός είναι ότι η Brussels Αirlines θα πρέπει να διατηρήσει
την έδρα της και τη διαχείριση του στόλου της στις Βρυξέλλες, ενώ
θα συνεχίσει να λειτουργεί και να αναπτύσσει δυνάμεις κάτω από τη γνωστή επωνυμία με δικά της αεροσκάφη και πλήρωμα.

Το χρονικό της Austrian Airlines
Η αυστριακή επιτροπή εποπτείας, OIAG, έδωσε στις 5 ∆εκεμβρίου το πράσινο
φως στη Lufthansa για την αγορά του μεριδίου 41,56% της Austrian Airlines.
Η αποδοχή της προσφοράς της Lufthansa είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου 2008, σύμφωνα με τις οδηγίες ιδιωτικοποίησης της Ε.Ε. Η σταδιακή διαδικασία πραγματοποιήθηκε από την OIAG και την
επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch. Ο Peter Michaelis, διευθύνων σύμβουλος
της OIAG, δήλωσε μάλιστα ότι η πώληση που ολοκληρώθηκε είναι η σωστή απόφαση για την Austrian Airlines αλλά και για το διεθνή αερολιμένα της Βιέννης γενικότερα. Τα συμφέροντα των καίριων μετόχων της
Austrian θα προστατεύονται με τη βοήθεια ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος θα
ιδρυθεί ακριβώς για το ρόλο αυτόν. H OIAG επομένως εκπλήρωσε το έργο ιδιωτικοποίησης που της ανατέθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και η διαδικασία διαπραγματεύσεων, αν και υπό ταραχώδεις συνθήκες, παρήγαγε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και CEO της Lufthansa, Wolfgang
Mayrhuber, υπογράμμισε το εξής: «Η Austrian Airlines πρέπει να γίνει
και πάλι κερδοφόρα. Εάν πρόκειται να κάνει αυτό, οφείλουν να
συμβάλουν όλοι όσοι σχετίζονται. Αναλαμβάνουμε μια ιδιαίτερη
υποχρέωση με τη σημερινή αναγγελία - και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Η αυστριακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την υποστήριξή της. Επίσης, αναμένουμε αλληλεγγύη και ευθύνη για το μέλλον της
Austrian Airlines από όλους τους συνεργάτες. Είναι ο μόνος τρόπος για να χτίσουμε μια δυνατή προοπτική για την εταιρεία».
Η Austrian Airlines θα παραμείνει ανεξάρτητη, με τα κεντρικά
γραφεία της στην Αυστρία, το εμπορικό της σήμα, το στόλο και το
πλήρωμά της, και θα διοικείται ως επικερδές κέντρο στον όμιλο της
Lufthansa. Η Lufthansa έχει συμφωνήσει να διατηρήσει την αυστριακή υποδομή εναέριας μεταφοράς στη μέγιστη πιθανή έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Βιέννης ως επιχειρηματικού κέντρου. Η Austrian Airlines θα διατηρήσει την παρουσία της στο διηπειρωτικό τομέα της αεροπορίας με
το στόλο της και θα συμβάλει στον όμιλο της Lufthansa με

τη στρατηγική της «focus east».
Εκτός από τη βελτιωμένη πρόσβαση στις διεθνείς κινήσεις επιβατών και κοινό
μάρκετινγκ, τα οφέλη για τη Austrian Airlines θα έρθουν από τις περικοπές δαπανών και τη γενικότερη μείωση κόστους που θα προκύψουν από την ένταξη
στον όμιλο της Lufthansa. Η συνολική συνεργία από τα έσοδα και τις δαπάνες
υπολογίζεται περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Lufthansa θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της OIAG στην Austrian Airlines με αντίτιμο 366.268,75 ευρώ. Η OIAG θα λάβει επίσης εντολή οφειλών που προβλέπει ένα μερίδιο κέρδους βασισμένο στην οικονομική ανάπτυξη των αυστριακών αερογραμμών και την τιμή μεριδίου της Lufthansa έναντι άλλων αερογραμμών μετά τρία χρόνια. Συγχρόνως, η Lufthansa θα εισπράξει πληρωμή
500 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για την αρνητική τιμή της μετοχής των
αυστριακών αερογραμμών. Στόχος είναι να αποκτηθεί η πλειοψηφία των μετοχών της Austrian Airlines.
Η εφαρμογή της σύμβασης, που ολοκληρώθηκε στις 5 ∆εκεμβρίου, εξαρτάται
συγκεκριμένα από τον ανασταλτικό όρο ενός ψηφίσματος από το Υπουργικό
Συμβούλιο της αυστριακής ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς και από έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ενίσχυση των 500 εκατ. ευρώ
που καταβάλλει η ∆ημοκρατία της Αυστρίας για την αναδιάρθρωση.
Με την εξαγορά του βελγικού και του αυστριακού αερομεταφορέα, η
Lufthansa μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στη σημαντική και ελκυστική ευρωπαϊκή αγορά με την τεράστια οικονομική δυνατότητα και κινητικότητα, θα
πάρει τεράστιο προβάδισμα στον ανταγωνισμό. Ο πελάτης, δηλαδή, της
Lufthansa θα έχει πλέον να διαλέξει ανάμεσα σε 4 διαφορετικά εταιρικά προϊόντα και 5 σημαντικά Hubs στην Ευρώπη.
Συνοπτικά οι μέχρι σήμερα εταιρείες του ομίλου της Lufthansa μετέφεραν 63
εκατομμύρια επιβάτες σε 208 προορισμούς κατά τον περσινό χρόνο.
Η Lufthansa απασχολεί περίπου 105.000 υπαλλήλους και έχει στο δυναμικό της ένα
στόλο 513 αεροσκαφών.
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LLOYD' S LIST
Greek Shipping Awards 2008

Achievement Award: Καπετάν Νικόλας Σ. Λαιμός
Ο καπετάν Νικόλας Σ. Λαιμός παραλαμβάνει το βραβείο από
τον κ. Χρήστο Κοκκίνη, διευθυντή ναυτιλίας της Alpha Bank.

Greek Shipping Personality of the Year: Ευθύμιος Μητρόπουλος
Το βραβείο απενεμήθη στον γ.γ. ΙΜΟ Ευθ. Μητρόπουλο από τον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, της Royal Bank of Scotland. ∆εξιά η κόρη του κ. Μητρόπουλου, Αθηνά.

Achievement in Education or Training: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ο πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Νίκος Ευθυμίου παραλαμβάνει το βραβείο
από τον υφυπουργό ΥΕΝΑΝΠ κ. Πάνο Καμμένο.

Greek Shipping Newsmaker of the Year: Ο κ. Γαβριήλ
Παναγιωτίδης της Ecxel Maritime παραλαμβάνει το βραβείο
από τον κ. Γ. Ξηραδάκη της XRTC Business Consultants.

Tanker Company of the Year: Eletson Corporation
Το βραβείο παρέλαβαν οι κ. Κωστής Κέρτσικωφ και Γιάννης
Καρασταμάτης από τον κ. Αλέξανδρο Μαμιδάκη της JetOil Bunkering.

Dry Cargo Company of the Year: Anangel Maritime Services
Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης της Anangel Maritime Services παραλαμβάνει
το βραβείο από τον κ. Κώστα Καπράλο.

International
Personality of the
Year: Ο ναύαρχος
Thad W. Allen
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Man of the Sea Special Award: Ο καπετάνιος Kristo Laptalo
Το τιμητικό βραβείο δόθηκε στον κροάτη πλοίαρχο του «Coral Sea». Το βραβείο
παρέλαβε αντ’αυτού, ο κ. Predrag Brazadurro από τον κ. Chris Mayer της Lloyd's List.

«∆ιεθνής προσωπικότητα»
ανεδείχθη ο ναύαρχος
της Αμερικανικής Ακτοφυλακής Allen W. Thad. Παρέλαβε από
τον κ. Σπύρο Φωκά της Aegean Marine Petroleum ο Captain Michael
Morgan, Defence & Naval Attache of the American Embassy in Athens.

Για πέμπτη συνεχομένη χρονιά δεκαπέντε βραβεία απονεμηθήκαν σε Έλληνες πλοιοκτήτες και
φορείς της ναυτιλίας που διακριθήκαν με τη δραστηριότητά τους τη χρονιά που μας πέρασε,
από τη βρετανική εφημερίδα Lloyd's List.

Achievement in
Safety and/or
Environmental
Protection:
Ο κ. Βασίλης Φρίξος
Παπαχρηστίδης MR.
Seafarer of the Year: Ο καπετάν Λάζαρος Βασιλειάδης
Το βραβείο από την κ. Αλεξάνδρα Τσαβλίρη παραλαμβάνει αντ’αυτού,
ο καπετάν Πέτρος Κωτσόπουλος.

Ο κ. Αλέξανδρος Παπαχρηστίδης-Bove παρέλαβε το βραβείο, εξ ονόματος του κ.
Βασ. Παπαχρηστίδη, από τον κ. Απόστολο Πουλοβασίλη του Lloyd's Register.

Technical Innovation Award: Ο κ. ∆ημήτρης Τσαλαπάτης
Ο κ. ∆ημ. Τσαλαπάτης της Costamare παραλαμβάνει το βραβείο
Joe Hughes του the American Club.

Ship of the Year: Toisa Pegasus
Ο κ. Bruce Norris της Sealion Shipping, παραλαμβάνει
από τον κ. τον κ. Κωστή Φραγκούλη της Franman.

Shipping Financier of the Year: Ο κ. ∆ημήτρης Αναγνωστόπουλος
Ο κ. Κώστας ∆εινόπουλος της Optima Shipbrokers Ltd.,
παραδίδει το βραβείο στον κ. ∆ημ. Αναγνωστόπουλο.

Piraeus International Centre Award: Laboratory for Maritime
Transport (NTUA) O καθηγητής Χαρ. Ψαραύτη παρέλαβε το βραβείο από
τον κ. ∆ημ. Βρανόπουλο της Marine Plus.

Passenger Line of the Year
Ο κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης παραλαμβάνει το βραβείο
από τον κ. Torsten Schramm του Germanischer Lloyd.

Shipbroker of the Year: Carriers Chartering Corporation
Ο κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης της Allied Shipbroking Inc. παραδίδει
το βραβείο στον κ. Τάκη Χριστοφίδη της Carriers Chartering Corporation.
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Περιοδεία του ΥΕΝΑΝΠ - Σχόλια της αντιπολίτευσης



H Aegean επενδύει
στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα

νισχύει σημαντικά τη θέση της στον Περσικό Κόλπο η Aegean μετά τη συμφωνία
που υπέγραψε ο κ. ∆ημήτρης Μελισσανίδης με
την τοπική κυβέρνηση.
Ειδικότερα, βάσει της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Aegean θα κατασκευάσει τερματικό
σταθμό (oil terminal), χωρητικότητας 500.000

Ε

Ο

λοκληρώθηκε η διήμερη περιοδεία που έκανε ο
υπουργός ΕΝΑΝΠ σε έντεκα μικρά νησιά του Αι-

γαίου.
Ο κ. Παπαληγούρας, που συνοδευόταν από τον υφυπουργό Πάνο Καμμένο και το γενικό γραμματέα Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Κουρούση, επισκέφτηκε τα νησιά: Κίμωλο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Κουφονήσια,
∆ονούσα, Αγαθονήσι, Φούρνους, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά
και Άγιο Ευστράτιο.
Ο υπουργός πήγε σε σχολεία και μοίρασε δώρα σε 450
μαθητές. Παράλληλα, συνομίλησε με κατοίκους και
φορείς των νησιών, οι οποίοι του εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και στη Χίο ο κ. Παπαληγούρας επισκέφθηκε τις ΑΕΝ (Χίου και Οινουσσών).
Επικοινωνιακό κόλπο χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή
η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελπίδα Τσουρή, δηλώνοντας ότι «στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε
ως χώρα, από μία κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει τους
νησιώτες ως πολίτες β΄ κατηγορίας, μην παρέχοντάς
τους το αυτονόητο δικαίωμα της επαρκούς, ποιοτικής
και φτηνής ακτοπλοϊκής μεταφοράς, ακυρώνοντας οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου τους
και καταδικάζοντάς τους, πολλές φορές, ακόμα και σε
απομόνωση, προκαλούν το δημόσιο αίσθημα». 
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Ο κ. ∆ημήτρης Μελισσανίδης με τον επικεφαλής της
βιομηχανίας F2 και Οικονομίας της Fujairah, σεΐχη Saleh
Bin Mohammed al Sharqui.

cm, στο νεοκατασκευαζόμενο πετρελαϊκό λιμάνι της Fujairah (New Fujairah Oil Port).
Ο τερματικός σταθμός θα κατασκευαστεί σε
δύο φάσεις και προβλέπεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2010, χρονολογία οπότε αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία και το νέο λιμάνι της
Fujairah.
Οι εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού θα
κατασκευαστούν με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, με βάση τα στάνταρ API, ενώ θα τηρηθούν
οι πλέον αυστηροί όροι για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή της Fujairah, με την
κατασκευή του νέου πετρελαϊκού λιμανιού, τις
επόμενες δεκαετίες θα αναχθεί σε στρατηγικό
κόμβο για την είσοδο και έξοδο των δεξαμενόπλοιων από τον Περσικό Κόλπο. 



Oι ναυτιλιακές προσωπικότητες της χρονιάς
Η ετήσια επιλογή των «Ν.Χ.»

?
ετήσια έρευνα των Ναυτικών Χρονικών για
την ανάδειξη των ναυτιλιακών προσωπικοτήτων της χρονιάς οι οποίες με την πορεία, τις θέσεις και τις προτάσεις τους σημάδεψαν το παρελθόν έτος, έχει γίνει πλέον θεσμός.
Μέχρι πρόσφατα, η κριτική επιτροπή, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας εξέλεγε τους επικρατέστερους,
αποτελούνταν από τους μόνιμους αρθογράφους
του περιοδικού.
Φέτος στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την
πολυσυλλεκτικότητα και πολυφωνία στην ετυμηγορία της Επιτροπής μας αποφασίσαμε να διευρύνουμε τα μέλη της. Με αυτό το γνώμονα ζητήσαμε από
σημαντικούς καθηγητές των ΑΕΙ καθώς και από δημοσιογράφους του ναυτιλιακού ρεπορτάζ να συμ-

Η



Μ

μετάσχουν με την εμπεριστατωμένη κρίση τους
στην επιλογή των ναυτιλιακών προσωπικοτήτων
και των πολιτικών της χρονιάς.
Τα μέλη της Επιτροπής επιλογών του 2009 απαρτίζουν:
Οι πανεπιστημιακοί:
• Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα ναυτιλίας
και επιχειρηματικών υπηρεσιών οι καθηγητές, κκ.:
Νικήτας Νικητάκος, Θεόδωρος Συριόπουλος, Θάνος Πάλλης, Γιάννης Θεοτοκάς, Μαρία Λεκάκου.
• Από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τμήμα ναυτιλίας οι
καθηγητές κκ: Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Αγγελική
Παρδάλη, Ανδρέας Μερίκας, Ερνέστος Τζανάτος,
Βασίλης Τσελέντης.
Οι συντάκτες, διαπιστευμένοι στο ΥΕΝΑΝΠ: Σάββας

Αθανασίου, Λάμπρος Καραγιώργος, Γιάννης Λαζάρου, Νίκος Μπαρδούνιας, Μηνάς Τσαμόπουλος.
Οι τακτικοί αρθογράφοι των Ναυτικών Χρονικών:
Πλούτων Βάρβαρος, Γιώργος Γρηγοριάδης, Γιώργος Μπιτσάκης, Μιχάλης Σαρλής, Χαρίλαος Ψαραύτης.
Ο σύμβουλος έκδοσης Ηλίας Μπίσιας και η
διευθύντρια σύνταξης Λίζα Μαρέλου.
Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευθούν οι προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν το 2008 τόσο από
το χώρο της ναυτιλίας όσο και από το χώρο της
ναυτιλιακής πολιτικής τις οποίες θα ανακοινώσει
κατά απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που ελήφθησαν, η προαναφερθείσα Επιτροπή. 

H ΑΕΝ Ηπείρου υποδέχεται τους νέους σπουδαστές

ε επιτυχία έγινε η τελετή υποδοχής των 165 νέων σπουδαστών στην ΑΕΝ Ηπείρου. Στην τελετή παρέστησαν οι τοπικοί φορείς, διοικητές των σωμάτων ασφαλείας και στρατού,
εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών, κ.ά. 
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 ∆ρομολογιακές συνδέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

ρώτηση (υπ' αρ. 9875/376/13.11.2008) προς την κυβέρνηση με θέμα τις
δρομολογιακές συνδέσεις Ελλάδας και Τουρκίας κατέθεσαν οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Τσουρή, Ν. Ζωίδης και Ν. Σηφουνάκης.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των βουλευτών, το συγκεκριμένο θέμα «δεν έχει απασχολήσει τους αρμόδιους».
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση των βουλευτών τονίζονται τα εξής σημεία:
1. ∆εν υπάρχει σχεδιασμός ούτε πρόθεση λήψης μέτρων για τη στήριξη των υπό ελληνική σημαία πλοίων που εκτελούν πλόες από τα ακριτικά ελληνικά νησιά προς
τους λιμένες της γειτονικής χώρας, και τα οποία αντιμετωπίζουν καθεστώς αθέμιτου
ανταγωνισμού.

Ε

2. Ενώ αναγνωρίζεται, για το ειδικότερο ζήτημα της διανυκτέρευσης των τουρκικών
πλοίων σε λιμένες του Ανατολικού Αιγαίου, ότι «δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς ρύθμισης σε διεθνές επίπεδο», αλλά, προφανώς, ούτε και σε εσωτερικό - διμερές επίπεδο δεν υπάρχει καμία αιτιολογία γιατί αυτή είναι επιτρεπτή, ευνοώντας, με αυτό τον
τρόπο, τον αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των ελληνικών πλοίων.
3. Οι καταγγελίες που υπάρχουν πως, στους λιμένες αυτούς, επιτρέπεται, κατά παράβαση του νόμου και σχετικής εγκυκλίου του ΥΕΝΑΝΠ, η επιβίβαση στα υπό τουρκική σημαία πλοία επιβατών με σκοπό την περιήγησή τους, καθιστώντας τα ελληνικά λιμάνια ναυστάθμους των τουρκικών, θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν.
4. Το υπουργείο εμμένει ουσιαστικά στο ότι καλώς τα υπό τουρκική σημαία πλοία είναι ανασφάλιστα! Παρότι κάτι τέτοιο στερείται νομικής βάσης, ενόψει και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η κυβέρνηση δε διευκρινίζει τι προτίθεται να πράξει
ή/και πώς πρόκειται να αιτιολογήσει ένα τυχόν ναυτικό ατύχημα, από πλευράς ανθρώπινης ασφάλειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.
5. Το υπουργείο δεν απαντά εάν ενημερώνονται οι επιβάτες της Ε.Ε. ότι ταξιδεύουν
ανασφάλιστοι, όπως και δεν απαντά στο εάν προτίθεται εν προκειμένω το υπουργείο
να προβεί στη λήψη μέτρων, που να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των επιβατών!
6. Στο ζήτημα των επιθεωρήσεων των υπό ξένη σημαία πλοίων, η απάντηση του
υπουργείου δεν προσδιορίζει ποια και πόσα ακριβώς πλοία υπέπεσαν σε παραβάσεις
και σε ποιες, καθώς, επίσης, δε διευκρινίζει εάν τα πλοία αυτά εν τέλει συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις των Αρχών, εάν τα επιβληθέντα πρόστιμα τελικά εισπράχθηκαν και δεν καταθέτει τα σχετικά έγγραφα που ζητήθηκαν.

 Ημερίδα με θέμα την οικονομική ανάλυση της χρηματοοικονομικής ναυτιλιακής κρίσης
το πλαίσιο της προώθησης του διαλόγου σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής, η Ένωση Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) διοργάνωσε εκδήλωση
με θέμα «Οικονομική ανάλυση της χρηματοοικονομικήςναυτιλιακής κρίσης», με συντονιστή τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Γ. Καβουσανό και χρυσό χορηγό την Bureau Veritas Group.
Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. ∆ημήτρης Βασιλάκος,
διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρθηκε στο ιστορικό της κρίσης, στις επιπτώσεις της και τους μακροοικονομικούς παράγοντες
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πιθανή
έξοδο από την κρίση.
Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννης Κασιμάτης, αντιπρόεδρος της

Σ
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Jefferies του Λονδίνου, μίλησε για τα αντισταθμιστικά
κεφάλαια (hedge funds) αναλύοντας τη λειτουργία τους
και τις εναλλακτικές επενδυτικές προοπτικές που προσφέρουν, ειδικά για επενδυτές με σημαντικά κεφάλαια
προς επένδυση.
Ο κ. Ανδρέας Βεργωτής, διευθυντής έρευνας της Tufton
Oceanic Ltd, ανέλυσε με ιστορικά δεδομένα τα τελευταία 140 χρόνια των ναυτιλιακών κύκλων και τις αποδόσεις
των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων στον κλάδο, εστιάζοντας στις περιόδους κρίσεων που διήνυσε η παγκόσμια οικονομία.
Ο κ. ∆ημήτρης Παναγιωτόπουλος, διευθυντής του ναυτιλιακού τμήματος Proton Bank, προσέγγισε το αντικείμενο της κρίσης από τη σκοπιά της μικρής τράπεζας, με χα-

ρακτηριστικό χαρτοφυλάκιο δανείων σε πλοιοκτήτες μέχρι δέκα μικρού μεγέθους πλοία, με περιορισμένη ρευστότητα και ναύλωση των πλοίων στην άμεση αγορά, όπου οι εξασφαλίσεις αφορούν την προτεραιότητα της
τράπεζας στο πλοίο, το εισόδημα και τις ασφάλειές του,
ακόμα και στα περιουσιακά στοιχεία του πλοιοκτήτη.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε πως οι επιδράσεις της
κρίσης θα επηρεάσουν σοβαρά τις μικρότερες τράπεζες,
όπου αναμένονται επαναχρηματοδοτήσεις δανείων, πιθανές χρεοκοπίες και σύλληψη πλοίων, μεταξύ άλλων.
Το πρόβλημα της κρίσης από την πλευρά της πλοιοκτησίας εξέτασε ο κ. Σταυρός Τσολάκης, αντιπρόεδρος της DST
Shipping group S.A., εστιάζοντας στον τρόπο που συνδέονται οι διάφορες αγορές της ναυτιλίας μεταξύ τους. 



Επιτυχής κατάληξη της συνάντησης των υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών

ε την υιοθέτηση του τρίτου νομοθετικού
πακέτου για την ασφάλεια στη θάλασσα
έληξε η συνάντηση του Συμβουλίου υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών, που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες.
Την Ελλάδα εκπροσώπησε, κατόπιν συνεννόησης
με τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής Αναστάση Παπαληγούρα, ο
γενικός γραμματέας του ΥΕΝΑΝΠ, καθηγητής Ιω.
Τζωάννος, ο οποίος συνοδευόταν από τον αναπληρωτή μόνιμο αντιπρόσωπο, πληρεξούσιο υπουργό
Β΄ κ. Λ. Ροκανά, και υπηρεσιακούς παράγοντες του
ΥΕΝΑΝΠ.
Τα κυριότερα σημεία του πακέτου αφορούν κατ'
αρχάς ένα σημαντικό πλέγμα προτεραιοτήτων για
την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του

M



περιβάλλοντος, κυρίως ως προς τα εξής: (α) Νέες
διατάξεις για τους λιμένες καταφυγής, με ιδιαίτερη
έμφαση στην αρμόδια Αρχή και στο σύστημα
SafeSeaNet, (β) διασφάλιση του μηχανισμού ευελιξίας και του καθορισμού του μεριδίου επιθεωρήσεων (inspection share) σε κάθε κράτος-μέλος, (γ)
διασφάλιση της δομής της Ανεξάρτητης Αρχής για
τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και της
αποφυγής υπέρμετρου διοικητικού άχθους, (δ) ίδρυση φορέα αξιολόγησης και πιστοποίησης ποιότητας των αναγνωρισμένων οργανισμών, καθώς
και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών αναγνώρισης και εξουσιοδότησης των νηογνωμόνων και (ε)
χορήγηση προκαταβολής αποζημίωσης και μεταβατικής περιόδου εφαρμογής στις θαλάσσιες ενδομεταφορές της ∆.Σ. των Αθηνών.

Οίκος Ναύτου: Ο ασφαλιστικός οργανισμός των ναυτικών

το πλαίσιο του διοικητικού εκσυγχρονισμού του, ο Οίκος Ναύτου διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την «ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων». Η ημερίδα είχε
στόχο, αφενός, τη συστηματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών του ασφαλιστικού φορέα και, αφετέρου, τη σύγχρονη
διαχείριση των σχέσεων με τους ασφαλισμένους και το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως ανακοινώθηκε στη ημερίδα, ο Οίκος Ναύτου για να πετύχει τους στόχους του ανέπτυξε και εγκατέστησε δύο πληροφορικά συστήματα, τα οποία είναι: Το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα και το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Μέσω
των συστημάτων οι ασφαλισμένοι θα έχουν άμεση και οργανωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης.

Σ

Στην ομιλία του, ο γ.γ. Ιωάννης Τζωάννος ανέφερε
ότι η επιτυχής κατάληξη της συνδιαλλαγής με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τους ναυτικούς της, καθώς επίσης και για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ελλάδα, τόνισε, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επέδειξε εποικοδομητική στάση
για το σύνολο των νομοθετικών προτάσεων επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς την επίτευξη του κοινού στόχου της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας και την προστασία του Ευρωπαίου πολίτη. Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία, όπως οι νέες
πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του κοινοτικού στόλου και τη βελτίωση εν γένει της
αλυσίδας των θαλάσσιων μεταφορών.
Επίσης, στο Συμβούλιο υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών υιοθετήθηκε με ομοφωνία ψήφισμα για
το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆εδομένων LRIT, όπου η χώρα μας, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την αναγκαιότητα υλοποίησης και λειτουργίας του κέντρου εντός
των προβλεπομένων καταληκτικών ημερομηνιών
που έχουν συμφωνηθεί στον ΙΜΟ. Ως γνωστόν, το
παγκόσμιο σύστημα LRIT αποτελεί μία από τις πρόσφατες σημαντικές πρωτοβουλίες του ΙΜΟ για την
ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως ο Οίκος Ναύτου ιδρύθηκε το 1927 με σκοπό την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των
ναυτικών καθώς και την επιδότηση ασθένειας, χρόνιων παθήσεων και ανεργίας των ναυτικών και των οικογενειών τους.
Ο Οίκος Ναύτου, πλην του κεντρικού καταστήματος του Πειραιά, λειτουργεί 87 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων του, που είναι κάτοικοι όλης της επικράτειας, ανέρχεται στους 223.118, ενώ είναι συμβεβλημένος
με όλα τα κρατικά νοσοκομεία, με κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, ιδιωτικές
κλινικές και ιδιωτικά ιατρικά διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι του οργανισμού έχουν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής γιατρού και κλινικής για εγχειρήσεις και
επείγοντα περιστατικά. 
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Το σχέδιο
απάντλησης για το
«Sea Diamond»
την τελική ευθεία φαίνεται να οδεύει το θέμα της απάντλησης των ρυπογόνων ουσιών
από το ναυάγιο του «Sea Diamond» στην Καλντέρα της Σαντορίνης σε αντίθεση με το αίτημα της
Συντονιστικής Επιτροπής Θηραίων Πολιτών σχετικά με την ανέλκυση του βυθισμένου κρουαζιερόπλοιου, που παραμένει σε εκκρεμότητα.
Όσον αφορά το θέμα της απάντλησης, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Core Marine, κατέθεσε μελέτη απάντλησης ρυπογόνων ουσιών
αναλαμβάνοντας το κόστος υλοποίησής της.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το υπουργείο, κατόπιν εντολής του κ. Αναστάση Παπαληγούρα,
αξιολογεί τη μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Λιμενικού Σώματος ενώ παράλληλα ζητήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας να δοθεί προς
αξιολόγηση και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τεχνικό σύμβουλο του Λιμενικού Ταμείου.
Παράλληλα, ως τελευταίο βήμα καλής θέλησης
χαρακτηρίζει η πλοιοκτήτρια και οι διαχειρίστριες
εταιρείας του «Sea Diamond» την υποβολή προς
το ΥΕΝΑΝΠ του σχεδίου απάντλησης ρυπογόνων
ουσιών από το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου
στη Σαντορίνη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το σχέδιο απάντλησης συνέταξε ο βρετανικός οίκος Dronik Maritime Consultants Ltd και
βασίζεται σε καινοτόμους και πρωτοποριακές μεθόδους που είναι εφαρμόσιμες στην περίπτωση
του συγκεκριμένου ναυαγίου.
Το εν λόγω σχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα την
πλήρη και οριστική απομάκρυνση αυτών των ρυπογόνων ουσιών που μπορούν να απαντληθούν
από το βυθό.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η πλοιοκτήτρια και οι
διαχειρίστριες του «Sea Diamond» τονίζουν ότι
«η υποβολή του σχεδίου, καθώς και κάθε άλλη
σχετική με αυτό μελέτη, εργασία ή ενέργεια, δε
συνιστούν επ' ουδενί λόγο ανάληψη ευθύνης εκ
μέρους αυτών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου
σχετίζεται με το πλοίο». 
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Η συνάντηση της ευρωβουλευτού με το προεδρείο
της Επιβατηγού Ναυτιλίας

υνάντηση με το προεδρείο του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας είχε η
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,
κ. Ρόδη Κράτσα.
Στη διάρκεια της
συνάντησης, η κ.
Κράτσα ενημέρωσε τα μέλη του
Συνδέσμου για τη
ναυτιλιακή, λιμενική και τουριστική πολιτική της
Ε.Ε. Παράλληλα, η
ευρωβουλευτής
ενημέρωσε το προεδρείο για τις νέες δυνατότητες
που θα επιφέρει στον τομέα της κρουαζιέρας η Ένωση για τη Μεσόγειο, όπου η ενίσχυση των μεταφορών και του τουρισμού αποτελούν προτεραιότητα.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Περικλής Παναγόπουλος, και τα μέλη αναφέρθηκαν
στην αργοπορία των μεταρρυθμίσεων που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία του ανταγωνισμού,
την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και την τό-
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νωση της επιχειρηματικότητας του κλάδου. Ο κ.
Παναγόπουλος επισήμανε, επίσης, την έλλειψη λιμενικών υποδομών, που έχουν ως αποτέλεσμα τη
μη προσέλευση σύγχρονων κρουαζιερόπλοιων στα
λιμάνια της χώρας μας.
Στη συνέχεια, το προεδρείο εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης ενώ εκφράστηκαν φόβοι για
τις επιπτώσεις που θα έχουν στον τουρισμό οι πρόσφατες ταραχές που έγιναν σε μεγάλες πόλεις και
στην πρωτεύουσα.
Η κ. Κράτσα ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους
για τα αιτήματα που έχει ήδη διεθνώς διατυπώσει
σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την Ε.Ε. προκειμένου να ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων- και οι ανάγκες της ναυτιλίας. Σε αυτό το σημείο η αντιπρόεδρος υποστήριξε την ανάγκη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο αλλά και την
υπευθυνότητα των πολιτικών παραγόντων, των επιχειρηματικών φορέων και των συνδικάτων προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες
και τα κατάλληλα μέσα για τόνωση των δραστηριοτήτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Χωρίς
διορατικότητα και συναίνεση δε θα βγούμε από
την κρίση». 

Προτάσεις προς όφελος του επιβάτη - καταναλωτή

ύσκεψη με αντικείμενο την τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά στο επιβατηγό κοινό για το
έτος 2009 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του οργανισμού.
Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Επιβατών Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(ΠΣΕΑΣ) κ. Γιάννης Θεολογίτης έθεσε υπόψη της διοίκησης του ΟΛΠ τη σημασία διατήρησης ήπιας τιμολογιακής πολιτικής κατά το προσεχές έτος με στόχο την αποφυγή αυξήσεων που θα μετακυλισθούν στο ναύλο του εισιτηρίου.
Η διοίκηση του ΟΛΠ δεσμεύτηκε να εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο την πρόταση του ΠΣΕΑΣ σχετική με την κατάργηση των υπέρ τρίτων κρατήσεων που εισπράττονται στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο.
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 Απεβίωσε ο «βασιλιάς των τάνκερ», Λουκάς Χατζηιωάννου
Λουκάς Χατζηιωάννου απεβίωσε την Τετάρτη 17 ∆εκεμβρίου 2008, σε ηλικία 81
ετών, μετά από μακροχρόνια ασθένεια. Ο αυτοδημιούργητος μεγαλοεφοπλιστής,
γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση στην Ελλάδα και στην Κύπρο, υπήρξε μία από
τις σημαντικότερες προσωπικότητες στο χώρο της ναυτιλίας, μεσουρανώντας τη δεκαετία του '80 στις ελληνικές θάλασσες αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας τον
τίτλο του «βασιλιά των τάνκερ» όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν.
Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1927 στον Πεδουλά, ένα φτωχό, ορεινό χωριό της Κύπρου, και ήταν ο πρωτότοκος γιος μιας 12μελούς οικογένειας. ∆υναμικός νέος και άριστος μαθητής, ονειρευόταν από μικρός να ταξιδεύει στις θάλασσες, ενώ ξεκίνησε να εργάζεται από νεαρός για να βοηθήσει στο οικογενειακό εισόδημα, κερδίζοντας τα πρώτα του χρήματα στην ηλικία των 16 ετών.
Πολύ σύντομα τον κέρδισε ο χώρος του εμπορίου και ακόμη περισσότερο η εμπορική
ναυτιλία, όπου ξεκίνησε πραγματοποιώντας το πρώτο του ταξίδι το 1948 και σε ηλικία
21 ετών. Έτσι χτίζει τις εμπορικές σχέσεις που έμελλαν να θέσουν τα θεμέλια της δικής
του ναυτιλιακής αυτοκρατορίας, η οποία στο απόγειο της καριέρας του, τη δεκαετία του
'80, απαρτιζόταν από στόλο 50 δεξαμενοπλοίων. Συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη
της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας εργασία σε περισσότερες από 2.000
ναυτικές οικογένειες.
Παντρεμένος με την κ. Νέδη Χατζηιωάννου από το 1958, ο Λουκάς Χατζηιωάννου απέ-
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κτησε τρία παιδιά,
τον Πόλυ, τον Στέλιο και την Κλέλια,
αλλά και δύο εγγόνια, ενώ έζησε μια
ζωή μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας αφιερωμένος στην οικογένειά του και στις επιχειρήσεις του.
∆ιακρίθηκε για το μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο με ευεργεσίες και δωρεές σε ιατρικά
ερευνητικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας, ακαδημαϊκά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς, και υποτροφίες σε άπορους φοιτητές, ως πρόεδρος του Ιδρύματος «Λουκά Χατζηιωάννου» στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Το σημαντικό φιλανθρωπικό έργο του Ιδρύματος «Λουκά Χατζηιωάννου» θα συνεχίσουν στη μνήμη του μεγάλου Ελληνοκύπριου τα παιδιά του, ως μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του Ιδρύματος, ενώ η οικογένεια επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η κηδεία σε
κλειστό οικογενειακό κύκλο. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
 Αποτελεσματική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της Ε.Ε.

ι επικεφαλής των υπουργείων Εσωτερικών
και ΥΕΝΑΝΠ, Προκόπης Παυλόπουλος και
Αναστάσης Παπαληγούρας αντίστοιχα, υπέγραψαν συμφωνία με τον εκτελεστικό διευθυντή του
οργανισμού FRONTEX κ. Ilkka Laitinen για τη διά-
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θεση επιχειρησιακών μέσων που θα συμμετέχουν
σε κοινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις οποίες συντονίζει ο οργανισμός.
Συγκεκριμένα, το Λιμενικό Σώμα θα θέσει σε επιχειρησιακή διαθεσιμότητα μαζί με τα πληρώματα

Η οικονομική κρίση και η επίδρασή της στην ελληνική ναυτιλία

οικονομική κρίση και η επίδρασή της στην ελληνική ναυτιλία ήταν το θέμα της
ετήσιας ημερίδας επίκαιρων θεμάτων της WISTA Hellas (Women's International
Shipping and Trading Association).
Η εισαγωγή στην ημερίδα έγινε από το συντονιστή κ. Άγγελο
Παπούλια, διευθύνοντα σύμβουλο της Investments & Finance
Ltd, ο οποίος ανέλυσε πώς η σταδιακή μετάλλαξη του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια με την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος δημιούργησαν την
κατάρρευση στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων κατοικίας
υψηλού κινδύνου.
Στην ομιλία της η κ. Άννα Πολέμη, οικονομική διευθύντρια της
Remi Maritime Corporation, αναφέρθηκε στο Credit Crunch, τις
επιρροές και τα προβλήματα που δημιουργεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καταλήγοντας στην κοινή διαπίστωση πως η έλλειψη πίστωσης απλώνει παντού τα πλοκάμια
της και είναι ξεκάθαρο ότι η διαθεσιμότητά της είναι εντελώς απαραίτητη για την ελληνική ναυτιλία και όλους τους μεγάλους τομείς αυτής.
Στη συνέχεια, η κ. Άννα Καλαθάκη, Senior Vice President - Legal Risk Management
Navios Maritime Holdings Inc., ανέπτυξε τις απόψεις της από τη σκοπιά της εισηγμένης
στο χρηματιστήριο ναυτιλιακής εταιρείας ενώ ο κ. Γ. Ξηραδάκης, διευθύνων σύμβουλος
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ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα δικινητήριο ελικόπτερο και ένα κινητό σύστημα παράκτιας επιτήρησης για επιχειρήσεις φύλαξης εξωτερικών
θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε. και ελέγχου της λαθρομετανάστευσης, όπου αυτές θα διεξάγονται εντός της Ε.Ε. με το συντονισμό του οργανισμού
FRONTEX.
Στην ομιλία του ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Παπαληγούρας τόνισε μεταξύ άλλων: «Στις συνομιλίες με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, κ. Laitinen, δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθεί η πρόταση του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Οκτωβρίου, για τη συγκρότηση ενός εξειδικευμένου κέντρου για τα νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., θεωρώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη
θα ενισχύσει το ρόλο που διαδραματίζει ο οργανισμός στην αποτελεσματική φύλαξη των ευπαθών
τμημάτων των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

της XRTC-Business Consultants, αναφέρθηκε τόσο στα χαρακτηριστικά της ελληνικής
ναυτιλίας με συγκεκριμένα στοιχεία για τον ελληνόκτητο στόλο και τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και στα χαρακτηριστικά των δανειοδοτήσεων της εν
λόγω αγοράς.
Ο κ. Ηλίας Τσακίρης, διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Hull
Management (HMA) Ltd, τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν μπορούν ακόμη να
εκτιμηθούν επακριβώς, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν αυξήσεις στα ασφάλιστρα των πλοίων και κατά συνέπεια του ημερήσιου κόστους λειτουργίας τους. Και η κ. Πέγκυ Παπασταύρου, νομικός σύμβουλος της Hellenic Exchanges S.A., πρότεινε
μία εναλλακτική λύση στους εφοπλιστές για την άντληση κεφαλαίων.
Τέλος, η κ. Άννα-Μαρία Μονογιούδη, πρόεδρος της WISTA Hellas, ευχαρίστησε τα μέλη και τους συνέδρους και ευχήθηκε τα πορίσματα της ημερίδας να συμβάλουν στη θετικότερη αντιμετώπιση της ναυτιλιακής κρίσης.
Την ημερίδα παρακολούθησε ο γενικός γραμματέας του ΥΕΝΑΝΠ Ιωάννης Τζωάννος
ενώ η κ. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαιρέτισε με επιστολή της τους συνέδρους. 

ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

Το νέο υφαλόχρωμα υδρογέλης σιλικόνης HEMPASIL X3 εξασφαλίζει εξοικονόμηση καυσίμων
ια πρώτη φορά, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα
σύστημα υφαλοχρώματος, το οποίο εγγυάται μείωση της κατανάλωσης
καυσίμων του σκάφους κατά τουλάχιστον 4-8% μέσα στον πρώτο χρόνο, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου. Το HEMPASIL X3, ένα νέο σύστημα τρίτης γενιάς, το οποίο κυκλοφόρησε από τη Hempel A/S στα τέλη Νοεμβρίου 2008,
έχει ήδη δοκιμαστεί στη θάλασσα. Όπως αποδείχθηκε, μειώνει το κόστος
καυσίμων ενός πλοίου έως και κατά 1,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως*
- και, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2
για τη μείωση του ίχνους άνθρακα του πλοίου.
Το σύστημα HEMPASIL X3 είναι το μόνο σύστημα υφαλοχρώματος στον κλάδο το οποίο ενσωματώνει την πρωτοποριακή τεχνολογία υδρογέλης. Το σύστημα διατίθεται ως πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα βαφής, την εγγύηση εξοικονόμησης καυσίμων και ένα σύστημα παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμων, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν απλά και εύκολα τα οφέλη εξοικονόμησης.
«Είναι η πρώτη φορά που ένας προμηθευτής χρωμάτων προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υφαλοχρώματος, το οποίο παρέχει στον πλοιοκτήτη ένα εργαλείο παρακολούθησης της κατανάλωσης
καυσίμων και εγγυάται ταχεία απόδοση της επένδυσης με βάση την εξοικονόμηση» δήλωσε ο
κ. Torben Rasmussen, διευθυντής προϊόντων ομίλου στη Hempel.
Το HEMPASIL X3 χρησιμοποιεί σιλικόνη υδρογέλης, ώστε να προλαμβάνει τη ρύπανση στο
κύτος του σκάφους. Η φιλοσοφία είναι απλή: Η εξαιρετικά υδατοαπορροφητική υδρογέλη
σχηματίζει ένα δίκτυο πολυμερών στην επιφάνεια του κύτους. Οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται το κύτος ως υγρό και όχι σαν στερεή επιφάνεια - ως αποτέλεσμα, δεν προσπαθούν να
προσκολληθούν πάνω του. Το στρώμα υδρογέλης υποστηρίζεται αποτελεσματικά από τη σιλικόνη, γνωστή για τις ιδιότητες αυτοκαθαρισμού της.
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Το HEMPASIL X3 μπορεί να σχεδιαστεί για διαστήματα συντήρησης 90 μηνών και, σε αντίθεση με άλλα υφαλοχρώματα, δρα σε ταχύτητες εξίσου
χαμηλές με 8 ναυτικά μίλια και εξακολουθεί να αποδίδει σε επίπεδα δραστηριότητας ύψους 50%. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερα διαστήματα δεξαμενισμού και, ταυτόχρονα, επιτρέπει τη χρήση των υφαλοχρωμάτων σε μεγαλύτερη γκάμα πλοίων.
Η εξοικονόμηση καυσίμων που προσφέρει το HEMPASIL X3 έχει τεκμηριωθεί μέσα από εκτενείς δοκιμές σε δεξαμενές ρυμούλκησης και επικυρώνεται από εφαρμογές υπό πραγματικές συνθήκες σε περισσότερα από 20 σκάφη. Επιπλέον, μαζί με το πακέτο, οι πελάτες λαμβάνουν ένα σύστημα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων -το σύστημα SeaTrend της FORCE Technology- το οποίο μετράει και
τεκμηριώνει την εξοικονόμηση.
Ο κ. Kjeld Roar Jensen, διευθυντής προϊόντων στη FORCE Technology, εξηγεί: «Ένα σύστημα
όπως το SeaTrend είναι απολύτως απαραίτητο για τη σωστή μέτρηση της απόδοσης των καυσίμων ενός πλοίου και ιδιαίτερα της απόδοσης του κύτους και της προπέλας».
Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, το HEMPASIL X3 μπορεί επιπλέον να
μειώσει τις εκπομπές CO2 ενός σκάφους - μια ανεκτίμητη ιδιότητα, καθώς πολλοί πλοιοκτήτες προσπαθούν να μειώσουν το ίχνος άνθρακα του στόλου τους. Ο κ. Torben Rasmussen
σχολιάζει: «Το HEMPASIL X3 μπορεί να μειώσει σημαντικά το ίχνος άνθρακα. Για να το θέσουμε πρακτικά, εάν ο συνολικός παγκόσμιος στόλος μείωνε την κατανάλωση καυσίμων κατά 8%, το ίχνος άνθρακα του στόλου θα μειωνόταν κατά 80 εκατομμύρια τόνους ετησίως μείωση που ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές CO2 των Φιλιππίνων».
* Για μεγάλα δεξαμενόπλοια με επίπεδο δραστηριότητας 80%.

«Α. Χίλιος»: Προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα εργασιών
τον απολογισμό του 2008 η εταιρεία «Α. Χίλιος», μεταξύ άλλων, αναφέρει τη συνεργασία που έκλεισε με την CocaCola 3E αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων στο Κορωπί και τη σημαντική παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε άνω των 50 πλοίων που ανήκουν σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες.
Επίσης, η «Α. Χίλιος» συμμετείχε στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια 2008», καθώς και στην ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ). 
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ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

Ένας Αιώνας Ελληνικά επιβατηγά πλοία

ε εικαστικό θέμα «Ένας Αιώνας Ελληνικά Επιβατηγά Πλοία» εγκαινιάστηκε 21 Ιανουαρίου 2009 η έκθεση του Γεωργίου Μ. Φουστάνου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 125 ελληνόκτητα επιβατηγά πλοία, τα οποία παρουσιάζονται μέσα
από 700 και πλέον φωτογραφίες εποχής, άρθρα, και έντυπο υλικό, που εκτίθενται για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό.
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Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν μέσω
της εικόνας στα σημαντικότερα πλοία που χάραξαν την
πορεία της ελληνόκτητης επιβατηγού ναυτιλίας στο διεθνή χώρο στη διάρκεια του αιώνα που πέρασε και να έρθουν σε επαφή με ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
Μέσα από τη χρονολογική παρουσίαση των πλοίων, διαφαίνονται οι μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλλαν διαχρονικά διακεκριμένοι Έλληνες εφοπλιστές κυρίως της

Ένα χρυσό
βραβείο για
τη Minoan Lines
Ως η ακτοπλοϊκή εταιρεία με την καλύτερη φήμη για τη χρονιά 2008 ανεδείχθη η Minoan
Lines.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια πανελλαδική έρευνα «Famous Brands», που διεξάγεται σε δείγμα 1.000 ερωτώμενων σε Αθήνα και
Θεσαλλονίκη, από την Tradelink Reputation
Research & Consultancy, η Minoan Lines βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.
Η έρευνα καταγράφει τον παλμό της ελληνικής αγοράς και αναδεικνύει τις μάρκες
προϊόντων και τα εμπορικά σήματα με την καλύτερη φήμη και απήχηση στο ελληνικό κοινό.
Το βραβείο, από το γενικό διευθυντή της Tradelink, κ. Μάκη Οβαδία, παρέλαβε για
λογαριασμό της Minoan Lines ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Αντώνης
Μανιαδάκης. 
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ποντοπόρου ναυτιλίας, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες
και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που παρουσίαζε
ανέκαθεν ο τομέας της επιβατηγών πλοίων.
Η έκθεση, η οποία παρουσιάζεται σε δύο γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά), θα διαρκέσει από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου έως Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

Ο Ευγένιος Ευγενίδης και
οι συν αυτώ
Του Ευστάθιου Μπάτη,
Εκδοτική παραγωγή: Ίδρυμα Ευγενίδου
Με τίτλο «Ευγένιος Ευγενίδης και οι συν αυτώ» κυκλοφόρησε το
νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Ευστάθιου Μπάτη, στο οποίο βιογραφούνται οι προσωπικότητες που χάρισαν στην ελληνική κοινωνία την παιδεία και τον πολιτισμό του «Ιδρύματος Ευγενίδου». Ενός ιδρύματος που για πενήντα χρόνια κατευθύνει την ελληνική νεότητα στην τεχνική παιδεία, την τεχνολογία και την
επιστήμη με σειρά εκδόσεων, υποτροφιών, εκθέσεων, αλλά και με το πρώτο Πλανητάριο που
λειτούργησε, σε ψηφιακή μορφή, στην Ελλάδα και που σήμερα θεωρείται το πιο σύγχρονο σε
όλο τον κόσμο. Στα επιλεγόμενα του βιβλίου ο συγγραφέας σημειώνει μεταξύ άλλων: «Το Ίδρυμα Ευγενίδου που μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έδειξε στο ναυτικό πλούτο το δρόμο
προς την πατρίδα και την κοινωνία, ταξιδεύει τώρα με σιγουριά στη δεύτερη πεντηκονταετία
από τη σύστασή του. Και ταξιδεύει μετρώντας τους ανέμους και τις θάλασσες μιας άλλης
διαφορετικής εποχής. Όπως ακριβώς θα έκανε και ο δημιουργός του αν ο ίδιος κρατούσε
το πηδάλιο. Μήπως όμως το κρατά; Μέσα από την έμπνευση και το πάθος «των συν αυτώ»; Ερώτημα που δεν είναι δύσκολο σήμερα να απαντηθεί...». Η έκδοση των 180 σελίδων
είναι πολυτελής, με πανόδετο εξώφυλλο, τετράχρωμη εκτύπωση και φιλοξενεί σπάνιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό.
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