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«Ο προϋπολογισμός πρέπει να
εξισορροπήσει, τα ταμεία να
ξαναγεμίσουν, το δημόσιο χρέος
πρέπει να μειωθεί, η αλαζονεία
των αξιωματούχων να
κατευνασθεί και να ελεγχθεί,
η βοήθεια σε ξένους τόπους 

θα πρέπει να περιοριστεί, 
ώστε να μη χρεοκοπήσει η Ρώμη.
Ο λαός πρέπει να μάθει να
δουλεύει και όχι να ζει από την
κρατική αρωγή».

Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας 
(106 π.Χ. - 43 π.Χ.), ρήτορας 
και πολιτικός, έζησε στα τέλη 
της Ρωμαϊκής ∆ημοκρατίας (*)
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Η ιστορία
επαναλαμβάνεται…
Ή πώς μπορούν οι ανθρωπιστικές επιστήμες, 
η Ιστορία (και οι διεθνείς σπουδές) 
να υποστηρίξουν τον σκεπτόμενο επιχειρηματία 
της ναυτιλίας

Σ
ε όλες τις εποχές διεθνούς οικονομικής κρίσης, ο ∆ημ. Κωττάκης εξερευνούσε αναλυτικά τις οικονομί-
ες αλλά και τον κρατικό παρεμβατισμό όλων των κρατών με ναυτιλιακή δύναμη αλλά (κυρίως) με εξω-
στρέφεια στον εμπορικό και παραγωγικό τομέα.

Σε μια εποχή που οι διεθνείς σχέσεις και η διπλωματική ιστορία της διεθνούς οικονομίας δεν ήταν τόσο θεμελιω-
μένες ως γνωστικά αντικείμενα, ο τότε εκδότης των «Ναυτικών Χρονικών» μελετούσε τις συνιστώσες εκείνες που (θα)
επηρέαζαν την ποντοπόρο ναυτιλία. Σήμερα, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους στην οικονομική ιστορία της με-
ταπολεμικής Ευρώπης, οι αναλυτές μέσα από εικασίες και αβεβαιότητες απλά παρατηρούν την ανοησία των υπευθύ-
νων (της κρίσης), την αμηχανία των αρχηγών (του πολιτικού κατεστημένου) και τις πιέσεις τόσο του πάσχοντος
(απλού πολίτη) όσο και του παθόντος (του επιχειρηματικού) πληθυσμού.

Σε όλη την ιστορία της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης η ιδέα της οικονομικής εξωστρέφειας και της συμμετο-
χής των επιχειρηματιών της Γηραιάς Ηπείρου φαίνεται να μετατρέπεται σε βραχνά για όσους μικρομεσαίους επιχει-
ρηματίες «τόλμησαν» ό,τι κάποτε οι εμπνευστές της Συνθήκης της Ρώμης οραματίζονταν μεγαλεπήβολα. 

Ας αναλογιστούμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπου οι ελληνικές επενδύσεις βρήκαν
ένα (φαινομενικά) πρόσφορο έδαφος.

Στη Ρουμανία, η Ελλάδα αποτελεί τον πέμπτο πιο σημαντικό ξένο επενδυτή. Πλην των μεγαθηρίων της ελληνι-
κής βιομηχανίας και των γνωστών τραπεζών που μέχρι τώρα απολαμβάνουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο μι-
κρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας υπήρξε στυλοβάτης της γειτονικής χώρας. Σήμερα, εικονικές - κακόπιστες πτω-
χεύσεις (μυριάδες σε αριθμό), πάγωμα στην αγορά ακινήτων, κατάρρευση του κατασκευαστικού τομέα, ξέφρενη δια-
φθορά και αλματώδης αύξηση της ανεργίας -με παράλληλη εγκατάλειψη της επαρχίας- φέρνουν τη χώρα στα πρό-
θυρα της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης. Η επιδημία των πτωχεύσεων που αναστατώνει τους παρατηρη-
τές των Βρυξελλών φέρνει στα πρόθυρα της κατάρρευσης και όλες τις ελληνικές συνεργαζόμενες εταιρείες, που μέ-
νουν ξεκρέμαστες από τις οικονομικές δοσοληψίες με τις τόσες κακόπιστες ή απλά άτυχες ρουμανικές εταιρείες. Η κυ-
βέρνηση εκεί παραμένει αμήχανη (ή ανίκανη;).

Στη Βουλγαρία, τα δεδομένα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Η χώρα δεν είχε γευθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης των
υπολοίπων νέων κρατών - μελών της Ε.Ε. και έχει ήδη περάσει μια τεράστια εσωτερική κρίση πριν από 10 χρόνια. Τρί-
τος μεγάλος επενδυτής είναι η Ελλάδα στη χώρα αυτή, με μεγάλη εμβέλεια και γκάμα επενδύσεων που περιλαμβάνει
βιομηχανικές, γεωργικές, τουριστικές καθώς και λιανικές δραστηριότητες. Ο κατασκευαστικός κλάδος πλήττεται σε
επικίνδυνο ρυθμό, ενώ η αγοραστική δύναμη του μέσου Βουλγάρου και πάλι κλονίζεται. Οι ελληνικές τράπεζες ελέγ-
χουν το 30% της συγκεκριμένης τραπεζικής αγοράς, όμως τα φαινόμενα της κακόπιστης πτώχευσης και εδώ αρχί-
ζουν και παρατηρούνται.
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Λίγο πιο βόρεια η Ουγγαρία (με σημαντική βιομηχανική και γεωργική παρα-
γωγή) και κυρίως οι χώρες της Βαλτικής αδυνατούν να ελέγξουν τα επακόλουθα
της παγκόσμιας κρίσης στην εσωτερική τους αγορά. Παρατηρείται ένα ευάλωτο
τραπεζικό σύστημα (όπου τα τραπεζικά δάνεια δεν αντιστοιχούν σε ένα πλαίσιο
ασφάλειας με τις αντίστοιχες τραπεζικές καταθέσεις) ενώ τα ελλείμματα στο ΑΕΠ
είναι επίσης ανησυχητικά. Επιπροσθέτως η διαφθορά, η κοινωνική ανησυχία, ο
εκνευρισμός και η ανεργία, που αναγκάζουν σε ευρεία εργατική μετανάστευση, δί-
νουν ένα στίγμα στην πορεία των χωρών αυτών. 

Στην Πολωνία, το συγκεκριμένο έλλειμμα στο ΑΕΠ θα ξεπεράσει το 8%. Ως
προς την υπόλοιπη Ευρώπη η Ελλάδα και η Ιρλανδία ίσως είναι τα μαύρα πρόβατα
της Ε.Ε., αλλά τουλάχιστον εμείς, ως χώρα, σωζόμαστε από ένα οξύμωρο γεγονός:
την εσωστρέφειά μας. Εάν είχαμε ως οικονομική δύναμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια
(και περισσότερη εισροή ξένων κεφαλαίων/επενδύσεων) τα αποτελέσματα θα
ήταν πιο ανησυχητικά αφού η «μόλυνση» άλλων κρατών θα μεταδιδόταν αστρα-
πιαία σαν «ίωση» σε μας. 

Σε παγκόσμιο πλαίσιο, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Πακι-
στάν, η Βραζιλία, η Τουρκία η Ρωσία, η Αργεντινή, η Βενεζουέλα, η Ινδονησία, η
Ταϊλάνδη, η Ινδία, η Ταϊβάν και η Μαλαισία αντιμετωπίζουν υψηλότατους κινδύ-
νους για τις αναδυόμενες οικονομίες τους, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές. Οι
χώρες αυτές, ας μην ξεχνάμε, αποτελούν μέρος των 20 σημαντικών κρατών του
πλανήτη με τεράστιους πληθυσμούς και σημαντική εμπορική και κυρίως παραγω-
γική/βιομηχανική δραστηριότητα. Τα χειρότερα μάλλον δεν έχουν έρθει ακόμα, με
αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν τεράστια κρίση σε θέματα ανεργί-
ας, κατακόρυφης πτώσης της παραγωγής με συνέπεια και τη μείωση εισαγωγής και
εξαγωγής προϊόντων και αγαθών. Real estate, τουρισμός και κατασκευές πάνε επί-
σης περίπατο...

Στην Ευρώπη, συναντάμε το εξής περίεργο πλαίσιο δράσης: Προστατευτισμός,
κρατικός παρεμβατισμός, επιδοτήσεις, όλα αυτά τα κάποτε αθέμιτα και μεμπτά
επανεξετάζονται στην Ευρώπη των «27». Ό,τι εξοστράκιζαν κάποτε, σήμερα οι
ηγέτες το επαναφέρουν στο προσκήνιο. Ο επίτροπος Αλμούνια επιμένει ότι κανένα
κράτος δε θα αφεθεί εγκαταλελειμμένο να οδεύσει προς χρεοκοπία (κάτι τέτοιο θα
έπληττε ανεπανόρθωτα την ευρωπαϊκή ενότητα και ολοκλήρωση άλλωστε). Απέ-
ναντί του, όμως, η επίτροπος Χούμπνερ πονοκεφαλιάζει αφού βλέπει ότι τα χρημα-
τοδοτικά της πακέτα προς τις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέχρι το 2007 δε θα μπορέ-
σουν μάλλον να εκπληρωθούν. Ας μην ξεχνάμε ότι οι συνεισφορές των κρατών -
μελών της Ε.Ε. που συνυπολογίζονται με βάση το ΑΕΠ και το ΦΠΑ δε θα κυμανθούν
στα αναμενόμενα κα προσχεδιασμένα επίπεδα, με συνέπεια οι απώλειες πόρων να
πλήξουν τον προϋπολογισμό των Βρυξελλών και κυρίως τους πόρους των ΕΣΠΑ,
που τόσο έχει η Ανατολή και ο Νότος ανάγκη, ειδικά σήμερα. 

Η τωρινή Επιτροπή Barroso ίσως είναι τυχερή μέσα στην ατυχία της, διότι η
παρούσα κρίση θα επανεξεταστεί και θα αναμορφωθεί (πιθανώς) από το επόμενο
Κολέγιο των Επιτρόπων που θα σχηματιστεί μετά τις ερχόμενες ευρωεκλογές. 

∆ε χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη μαντική ικανότητα για να εικάσουμε τι έρχεται
μπροστά μας. Τα παγκόσμια στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Χωρίς σημαντικό
εμπόριο, χωρίς αυξανόμενη παραγωγή, η ναυτιλία θα εξακολουθεί να νοσεί.

Ο σκεπτόμενος επιχειρηματίας της ναυτιλίας, χωρίς κλειστοφοβική διάθεση,
οφείλει να μελετάει και να κατανοεί το παγκόσμιο σκηνικό, τις διεθνείς σχέσεις και
την οικονομία των κρατών με μεγάλη εμπορική δύναμη. Όπως συνέστησε κάποτε
και ο ∆ημ. Κωττάκης...
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Ηλίας Μπίσιας

* Όταν παρακολουθούσα Ρωμαϊκό δίκαιο και πολιτική στα φοιτητικά μου χρόνια, αγνοούσα τη σημασία και τη σπουδαιότητα των λόγων του
Κικέρωνα. 20 χρόνια μετά, ο φίλος και συνεργάτης Πέτρος Κεφαλωνίτης μού θύμισε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η γνώση της
ιστορίας ίσως είναι δύναμη...





ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Με αφορμή τις συνεχόμενες συζητήσεις και τους ψιθύρους για το παρόν και το
μέλλον των P & I Clubs, απευθυνθήκαμε σε δύο γνώστες των συγκεκριμένων θε-
μάτων του κλάδου με σκοπό την αποσαφήνιση καίριων ερωτήσεων και απαντή-
σεων. Οι δύο παράλληλες συνεντεύξεις των κ.   Σπύρου Πολέμη (τ. διευθυντή North
of England P&I Club) και  Ντίνου Καρούση (διευθυντή UK P&I Club) αποτελούν ένα
εφαλτήριο σκέψεων και προβληματισμού.

To παρόν και το μέλλον των  

P & I Clubs 



Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πίεση που ασκείται

από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισμού της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιμένει ότι η

ισχύουσα πρακτική των P&I Clubs αντιβαίνει

στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνι-

σμού; Έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των

Clubs από την Ε.Ε.;  

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: ∆εν ασκείται καμία πίεση

από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για μια υποτιθέμενη πρακτική

των P&I Clubs, η οποία δήθεν αντιβαίνει στην ευ-

ρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. 

Μάλιστα, η Ε.Ε. έχει δεχθεί τον τρόπο συνεργασίας

μεταξύ των P&I Clubs και δεν προβλέπεται κάποια

περαιτέρω έρευνα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής. 

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Παρόλο που η απόφαση

της Κομισιόν σχετικά με τη νομική εξαίρεση είχε

αρχική διάρκεια 10 ετών (με λήξη 20/2/09), δεν υ-

πάρχει πλέον επίσημη οδός για την ανανέωση της

απόφασης. Το International Group of P&I Clubs (IG)

έχει πληροφορηθεί ότι η εξαίρεση θα συνεχίσει να

ισχύει «αυτόματα» μετά την ημερομηνία λήξης υπό

τον όρο ότι δε θα υπάρξει αλλαγή στην αγορά α-

σφαλίσεων ή στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η

Κομισιόν πήρε την αρχική της απόφαση. Αυτή τη

στιγμή, ούτε η Κομισιόν, και μάλιστα απ' ό,τι γνωρί-

ζει το IG, ούτε κανένα άλλο ενδιαφερόμενο σώμα

δεν ασκεί πίεση προκειμένου να αμφισβητηθεί η α-

πόφαση. Φυσικά, αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά

προς το παρόν το μέλλον των Clubs φαίνεται να εί-

ναι ασφαλές.

Τα αποθεματικά των Clubs έχουν μειωθεί αι-

σθητά. Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε την

έλλειψη ρευστότητας στο μέλλον δεδομένων: 

α) της σθεναρής αντίστασης που προβάλλουν

(και θα συνεχίσουν να προβάλλουν) οι εφο-

πλιστές για αυξήσεις στα ασφάλιστρα με

την αιτιολογία της χαμηλής ναυλαγοράς,

β) της αναμενόμενης αύξησης των Claims και 

γ) των δυσκολιών στο δανεισμό; 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Η μείωση των αποθεμα-

τικών των Clubs είναι σχετική και αφορά δύο θέ-

ματα. Το ένα, την περαιτέρω αύξηση των Claims,

δηλαδή, πέραν του προβλεφθέντος κόστους, και

δεύτερο, λόγω της μειώσεως των κερδών από τις

επενδύσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και σε

ορισμένες περιπτώσεις της μειώσεως των επεν-

δύσεων. 

(α) Η αντίσταση που προβάλλουν οι εφοπλιστές για

αυξήσεις στα ασφάλιστρα είναι αναμενόμενη και

δικαιολογημένη λόγο της πτώσεως της ναυλαγο-

ράς, αλλά τα Clubs είναι αμοιβαία ασφάλιση και,

επομένως, όλοι αναγκάζονται να μοιραστούν το

συνολικό κόστος αυτής της ασφαλίσεως.

(β) Η αύξηση των Claims προήλθε κατά κύριο λό-

γο από την αύξηση του αριθμού των πλοίων, και

των ταξιδιών αλλά και τη λανθασμένη αντιμετώπι-

ση ατυχημάτων από τις Αρχές σε ορισμένα μέρη

του κόσμου. 

(γ) Οι δυσκολίες δανεισμού δεν αφορούν τα P&I

Clubs. 

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Είναι πράγματι γεγονός

ότι όχι μόνο τα υψηλά claims των τελευταίων

χρόνων αλλά και οι χαμηλές ή ακόμη και αρνητι-

κές επενδυτικές αποδόσεις των τελευταίων μη-

νών είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθε-

μάτων των Clubs. ∆υστυχώς, αυτή η κατάσταση

μάλλον θα επικρατήσει για αρκετό καιρό ακόμη.

Πολλά Clubs έχουν αναγκαστεί να ζητήσουν συ-

μπληρωματικά ασφάλιστρα (supplementary

calls) και κατά πάσα πιθανότητα θα αναγκαστούν

και άλλα να κάνουν το ίδιο. Το UK Club έκανε και

κάτι παραπάνω, συγκεντρώνοντας από τη χρη-

ματαγορά ένα επιπλέον κεφάλαιο (Hybrid

Capital), της τάξεως των $100 εκατ., με σκοπό να

ενισχύσει τα αποθέματά του - πιθανώς και άλλα

Clubs να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό μό-

λις τους το επιτρέψουν οι συνθήκες. Βέβαια, ελπί-

ζει κανείς ότι σιγά σιγά, όπως και στο παρελθόν, η
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ύφεση στη ναυλαγορά θα οδηγήσει σε χαμηλότε-

ρα claims, αλλά πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό,

δεν μπορεί κάποιος εύκολα να προβλέψει.

Για ποιο λόγο, στη μέχρι πρότινος ανθηρή επο-

χή της ναυλαγοράς, δεν επιμείνατε σε μεγαλύ-

τερη αύξηση των ασφαλίστρων για την ενίσχυ-

ση κυρίως του αποθεματικού, προκειμένου να

αντεπεξέρχεστε στην κάλυψη μελλοντικών

απαιτήσεων και ζημιών;

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Οι εφοπλιστές/Directors

των Clubs, διαχρονικά, πάντοτε προτιμούσαν να

κρατούν τα ασφάλιστρα σε λογικά όρια και βασι-

κά μόνον σε ό,τι ήταν απαραίτητο. Επίσης, τα α-

ποθεματικά των Clubs κατά την ανθηρή εποχή

της ναυλαγοράς ήταν γενικώς πολύ καλά και στις

περισσότερες περιπτώσεις πάνω απ' όσα απαι-

τούνταν από τους ισχύοντες κανονισμούς.   

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Είναι πολύ δύσκολο να πεί-

σει κάποιος έναν πλοιοκτήτη να πληρώσει υψηλότε-

ρα ασφάλιστρα προκειμένου να συγκεντρωθεί ένα

ταμείο που θα καλύψει πιθανά αυξημένα claims στο

μέλλον. Όχι μόνον οι εφοπλιστές αλλά και γενικά οι

επιχειρηματίες προτιμούν να αντιμετωπίζουν τέ-

τοιου είδους προβλήματα αφού αυτά προκύψουν.

Μην ξεχνάτε ότι η αγορά των P&I είναι ανταγωνιστι-

κή, γεγονός που δεν τους επιτρέπει να λειτουργούν

μεμονωμένα και με τόση προνοητικότητα.

Σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας που επι-

κρατεί παγκοσμίως, ποιες είναι οι βασικές κι-

νητήριες δυνάμεις που μπορούν να επηρεά-

σουν τους παράγοντες της αγοράς και ιδιαί-

τερα τα P&I Clubs;

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Το κύριο μέλημα όλων

των κρατών είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης

στο τραπεζιτικό σύστημα και η αποκατάσταση

κανονικού δανεισμού προς ιδιώτες και επιχειρή-

σεις. Χωρίς πίστωση και δανεισμό προς ιδιώτες

και εταιρείες δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, και

χωρίς εμπόριο δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία

και αύξηση του πλούτου παγκοσμίως.

Τα P&I Clubs επηρεάζονται βεβαίως απ' όλα όσα

ανέφερα πιο πάνω, αλλά εφόσον εξ ορισμού η

ασφάλιση είναι αμοιβαία και μοιράζεται απ'

όλους τους εφοπλιστές, η βιωσιμότητα των Clubs

είναι εξασφαλισμένη.  

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Η παγκόσμια οικονομική

ύφεση έχει υποχρεώσει τα Clubs να καταρτίσουν

χρηματοοικονομικά σχέδια χωρίς την προστασία

και τη βοήθεια που τους προσέφεραν προηγουμέ-

νως τα επενδυτικά τους κέρδη. Αυτό απαιτεί περισ-

σότερη έμφαση σε πιο ακριβείς εκτιμήσεις ασφαλι-

στικού ρίσκου (underwriting risk) και κατά συνέ-

πεια μάλλον υψηλότερα, μελλοντικά, ασφάλιστρα

για τις περισσότερες κατηγορίες πλοίων. Επίσης, το

«counterparty risk», κυρίως των ασφαλιστών που

ανήκουν στο IG Reinsurance Contract, χρειάζεται ι-

διαίτερα στενή παρακολούθηση.

Πολλοί ιδιοκτήτες ψιθυρίζουν ότι σταδιακά

μειώθηκαν αισθητά τα κεφάλαια των P&I από

ελλιπή διαχείριση, καθώς και ότι δεν υπάρχει

αρκετή διαφάνεια στη διαχείριση των Clubs. Τι

απαντάτε σε αυτό; 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Νομίζω ότι απήντησα πιο

πάνω για τη μείωση των αποθεματικών των Clubs,

αλλά θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κάποιος ότι αυ-

τό ήταν από ελλιπή διαχείριση ή ότι δεν υπάρχει

αρκετή διαφάνεια. ∆εν υπάρχει αμφιβολία, πως

λάθη γίνονται και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις,

κρίνοντας εκ των υστέρων, θα μπορούσε κανένας

να ισχυριστεί ότι κάποιος Manager δεν έκανε κα-

λά τη δουλειά του. Σε γενικές γραμμές, όμως, η

πλειονότητα των Managers κάνει πολύ καλή δου-

λειά, μια εργασία, η οποία θέλει τρομερές γνώσεις

και πείρα.

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Τα αποθέματα των Clubs

έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως εξαιτίας

της υπερβολικής αύξησης στα claims, ειδικά το

2006 και το 2007 (και πιο πρόσφατα εξαιτίας των

χαμηλών επενδυτικών αποδόσεων), και όχι λόγω

κακών χειρισμών εκ μέρους των διοικητικών συμ-

βουλίων ή των Managers του κάθε Club. Μάλιστα,

τα τελευταία χρόνια, τα διοικητικά συμβούλια επη-

ρεάζουν και ελέγχουν τους Managers πολύ περισ-

σότερο απ' ό,τι παλιά, εν μέρει χάρη στην αυξημέ-

νη οικονομική παρακολούθηση (Financial

Regulation) που επιβάλλεται σήμερα. Αυτό έχει ο-

Το κύριο μέλημα όλων των κρατών είναι η επαναφο-
ρά της εμπιστοσύνης στο τραπεζιτικό σύστημα και η
αποκατάσταση κανονικού δανεισμού προς ιδιώτες
και επιχειρήσεις. Χωρίς πίστωση και δανεισμό προς
ιδιώτες και εταιρείες δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο,
και χωρίς εμπόριο δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία
και αύξηση του πλούτου παγκοσμίως.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

12 Σπύρος Πολέμης





Είναι πολύ δύσκολο να πείσει κάποιος έναν πλοιο-
κτήτη να πληρώσει υψηλότερα ασφάλιστρα προκει-
μένου να συγκεντρωθεί ένα ταμείο που θα καλύψει
πιθανά αυξημένα claims στο μέλλον. Όχι μόνον οι 
εφοπλιστές αλλά και γενικά οι επιχειρηματίες προτι-
μούν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα
αφού αυτά προκύψουν. 

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
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δηγήσει σε μεγαλύτερη και όχι λιγότερη διαφάνεια,

όπως και παράλληλα, το γεγονός ότι πολλά Clubs ε-

λέγχονται από τη Standard and Poors (ή κάποιο α-

ντίστοιχο σώμα) έχει και αυτό ως αποτέλεσμα την

αυξημένη διαφάνεια των λογαριασμών τους.

Ποιες στρατηγικές κινήσεις θα μπορούσαν να

υποστηρίξουν τα P&I Clubs προκειμένου να

εξαλειφθούν τα ανησυχητικά φαινόμενα της

πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και των λη-

στειών στα λιμάνια της ∆υτικής Αφρικής;

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Τα P&I Clubs είναι σε μια

συνεχή συνεννόηση με τους άλλους διεθνείς οργα-

νισμούς, όπως είναι το ICS, το Round Table και ο

IMO για τα θέματα της πειρατείας. Η πειρατεία είναι

ένα θέμα το οποίο αφορά άμεσα τις διεθνείς εφο-

πλιστικές οργανώσεις και η εξάλειψή της είναι βε-

βαίως ευθύνη των κυβερνήσεων. Τα Clubs μπο-

ρούν μόνο να παίξουν ένα ρόλο υποστηρίξεως των

εφοπλιστικών θέσεων. 

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Ο κύριος ρόλος των P&I

Clubs στο θέμα της πειρατείας είναι συμβουλευτι-

κός και, σε συνεργασία με άλλες ναυτιλιακές οργα-

νώσεις όπως οι ICS, BIMCO, INTERTANKO, OCIMF, ε-

νημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις πιο πρό-

σφατες εξελίξεις στην πρόληψη της πειρατείας. Εί-

ναι ελάχιστα τα claims στα P&I Clubs σχετικά με την

πειρατεία, η οποία είναι μάλλον ειδικότητα των α-

σφαλιστών του War Risk and K&R (Kidnap and

Ransom).

Ορισμένοι κύκλοι εκφράζουν αμφιβολίες για

το μέλλον των P&I Clubs και ότι ενδεχομένως

θα αντικατασταθούν από συνηθισμένους α-

σφαλιστικούς οργανισμούς. Τι απαντάτε σε

αυτές τις αμφιβολίες; 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Αυτοί οι ψίθυροι, νομί-

ζω, δεν είναι καθόλου εποικοδομητικοί. Κατά τη

γνώμη μου, τα P&I Clubs δεν αντικαθίστανται, ό-

πως λέτε, από συνηθισμένους ασφαλιστικούς ορ-

γανισμούς, δηλαδή, φαντάζομαι ότι εννοείτε την

ασφαλιστική αγορά, όπως το Lloyd's, για τον α-

πλούστατο λόγο ότι η αγορά θέλει κέρδος για να

υπάρξει, αλλά και διότι η διαχείριση όλων των υ-

ποθέσεων που επιλαμβάνονται τα Clubs θα είναι

ακόμη πιο μακριά από τον άμεσο έλεγχο των ε-

φοπλιστών, απ' ό,τι ορισμένοι πιστεύουν πως εί-

ναι σήμερα. 

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Το αμοιβαίο σύστημα

αλληλασφάλειας P&I έχει επιβιώσει ακέραιο για

πάνω από έναν αιώνα, και όλα δείχνουν ότι θα

συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια προς τρίτους, όχι

μόνο σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και σε επίπε-

δα κάλυψης (πάνω από $6 δισ.) ανέφικτα για μια

εμπορική ασφαλιστική εταιρεία, που είναι υπο-

χρεωμένη να δείχνει κέρδη. Η συνέχεια και η υγι-

ής κατάσταση του συστήματος των Clubs βασίζε-

ται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, πρέπει να υπάρ-

χουν αρκετά Clubs ώστε να μπορεί να καλλιεργεί-

ται ανταγωνισμός ανάμεσά τους και, δεύτερον,

πρέπει να διατηρηθεί ως αρχή η αμοιβαιότητα

(Μutuality) μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών

πλοίων έτσι ώστε να μπορούν τα Clubs να απαι-

τούν τα σωστά ασφάλιστρα σύμφωνα με τον κίν-

δυνο που ασφαλίζουν.

Ντίνος Καρούσης
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Έχει εκφρασθεί η άποψη της δημιουργίας ενός

ξεχωριστού οργάνου αποτελούμενου από

πλοιοκτήτες, το οποίο θα επιβλέπει τη διαχείρι-

ση των Clubs. Πώς το σχολιάζετε αυτό; 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Ομιλείτε, νομίζω, για το

«Users Committee» του οποίου η χρησιμότητα

και η πρακτική εφαρμογή συζητείται ανελλιπώς.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω του

International Group, αλλά αλλεπάλληλες συζητή-

σεις μεταξύ των εφοπλιστών δεν έχουν καταλήξει

στην πρακτική χρησιμότητά του.

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Αυτή η ιδέα απέκτησε

δημοτικότητα όταν τα Clubs ουσιαστικά διευθύ-

νονταν από τους Managers και όχι από τα εκλεγ-

μένα διοικητικά τους συμβούλια. Σήμερα, τα

συμβούλια ασκούν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στις

υποθέσεις των Clubs, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει

πιο εντατική συνεργασία μεταξύ του εκάστοτε

συμβουλίου και των Managers. Συνεπώς, η ιδέα

μιας «Επιτροπής Χρηστών» (Users Committee)

είναι μάλλον ξεπερασμένη. Στο κάτω κάτω, αυτή

η επιτροπή θα μπορούσε να παίξει μόνο συμβου-

λευτικό ρόλο, εφόσον την τελική εξουσία την κα-

τέχει το εκλεγμένο συμβούλιο του κάθε Club.

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Αν-

θρωπίνων ∆ικαιωμάτων απέρριψε την προ-

σφυγή του πλοιάρχου του «Prestige» κ. Από-

στολου Μάγκουρα, ο οποίος είχε καταδικα-

στεί από το ισπανικό δικαστήριο σε 83 ημέ-

ρες προφυλάκισης και εγγύηση 3 εκατομμυ-

ρίων δολαρίων. Αυτές οι εγγυήσεις καλύπτο-

νται τελικώς από τα Clubs ή όχι;

ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ: Η δικαστική εγγύηση ο-

πωσδήποτε δεν καλύπτεται από το Club. Αυτό το

οποίο έγινε με τον κ. Μάγκουρα ήταν μια ειδική α-

πόφαση που πήρε το συγκεκριμένο Club, προσω-

ρινά και κατ' εξαίρεση μόνο και μόνο, διότι η προ-

φυλάκιση του κ. Μάγκουρα ήταν απαράδεκτη.

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ: Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων απεφάνθη ότι η χρημα-

τική εγγύηση των 3 εκατ. ευρώ ήταν μεν υψηλή αλ-

λά όχι δυσανάλογη, ενώ έκρινε πως οι 83 μέρες

προφυλάκισης δεν ήταν υπερβολικές. Αυτή η από-

φαση είναι σαφώς απογοητευτική. Πρέπει να ση-

μειωθεί ότι κανένα συμβόλαιο μεταξύ πλοιοκτητών

και P&I Clubs δεν καλύπτει την πληρωμή χρηματι-

κής εγγύησης για αποφυλάκιση και ότι στην προ-

κειμένη περίπτωση πληρώθηκε από το London

Club μόνο αφού το διοικητικό του συμβούλιο συμ-

φώνησε να κάνει εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λό-

γους. Υπάρχει και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα

μιας εξίσου αξιοπερίεργης ενέργειας εκ μέρους των

δικαστηρίων: η απόφαση να φυλακιστούν οι δύο α-

ξιωματικοί του «Hebei Spirit» στη Νότια Κορέα. Οι

ναυτικοί μας συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο ποι-

νικοποίησης σε υποθέσεις ρύπανσης του περιβάλλο-

ντος και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη

ναυτιλία. ∆υστυχώς, προς το παρόν, δεν προβλέπε-

ται καμία λύση.�







∆
εν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκίνησαν

όλα: την κρίση γέννησε ένα εκκεντρικό

αγγλοσαξονικό χρηματοπιστωτικό σύ-

στημα, που λειτουργούσε χωρίς εποπτεί-

α και θεσμικό έλεγχο και βασιζόταν αποκλειστικά σε μια

επίπλαστη ρευστότητα που έπρεπε να διοχετευθεί εδώ

κι εκεί. Ιδίως η αμερικανική οικονομία είχε φτάσει στα

όρια του παραδόξου, με χρηματιστές και τραπεζικά

στελέχη να διάγουν μια πολυτελή ζωή με εικονικά χρή-

ματα, την ίδια στιγμή που οι οργανισμοί για τους οποί-

ους ήταν υπεύθυνα, δάνειζαν, επένδυαν -ή απλώς έπαι-

ζαν- με κεφάλαια χωρίς καμία εγγύηση αποπληρωμής.

Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σκηνικό,

όπου οι ροές των κεφαλαίων είναι υπερεθνικές ενώ οι

κανόνες -όπου αυτοί υπάρχουν-, η λογοδοσία και ο δη-

μοκρατικός έλεγχος παραμένουν σε εθνικό επίπεδο,

ήταν απλώς θέμα χρόνου η επιμόλυνση και των ευρω-

παϊκών οικονομιών από τον εισαγόμενο ιό της κρίσης.

Η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι
γεμάτη από παραδείγματα κρίσεων, που απο-
τέλεσαν την αφορμή για νέες ευκαιρίες που
διορθώνουν τα κακώς κείμενα, επαναπροσδιορί-

ζουν τις συλλογικές μας προτεραιότητες και γεννούν

φρέσκες κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα.

Πιστεύω ότι η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας βρίσκονται

σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι.

Πέρα από την αντίδραση των κρατών-μελών της Ε.Ε.

στις συνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία,

είναι εξαιρετικά επείγον να αποφασίσουμε ένα θεσμικό

πλαίσιο κανονιστικών διατάξεων που θα προλαμβάνει

παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, αλλά και να δώσου-

με προοπτική στον πολίτη για ένα νέο αναπτυξιακό πρό-

τυπο που θα επαναφέρει τη δημοσιονομική σταθερότη-

τα και θα στηρίζει τους ασθενέστερους. Ένα νέο πρότυ-

πο οικονομικής αρχιτεκτονικής που θα διορθώνει τις

ατέλειες της παγκοσμιοποίησης χωρίς να την καταργεί.

Σε επίπεδο αντίδρασης, το ευρωπαϊκό σχέδιο
εξόδου από την κρίση, παράλληλα με τα ανά-
λογα εθνικά σχήματα που διασυνδέονται μετα-
ξύ τους μέσω της λογικής της εσωτερικής αγο-
ράς αλλά και της συνοχής της Ευρωζώνης, έχει
ήδη δρομολογηθεί. Η εγγύηση των καταθέσεων, η

επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως όχημα ανα-

ζωογόνησης της πραγματικής οικονομίας, η αύξηση

των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και η χαλάρωση

των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν το

κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Απομένει

η εφαρμογή στην πράξη αυτού του σχεδιασμού, που προ-

ϋποθέτει fair play απ' όλους όσοι έχουν την ευθύνη υλο-

ποίησής του στις Βρυξέλλες, στη Φρανκφούρτη και στις

εθνικές πρωτεύουσες.

Σε επίπεδο πρόληψης, τίποτα δε θα είναι το ίδιο στο

Παγκόσμια ύφεση:  
μια νέα ευκαιρία;
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Βιώνουμε σήμερα τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης που άρχισε ως χρηματοπιστωτική,
εξελίχθηκε σε οικονομική και κινδυνεύει να καταλήξει σε κρίση ανεργίας, με κίνδυνο να
επηρεάσει και τις βασικές συνιστώσες της πολιτικής και κοινωνικής μας ανάπτυξης.

Ευρωβουλευτή της Νέας ∆ημοκρατίας

Του Μαργαρίτη Σχοινά*



θεσμικό πλαίσιο του παγκόσμιου και ευρωπαϊκού χρη-

ματοπιστωτικού συστήματος μετά την κρίση. Θα υπάρ-

ξουν κανόνες, εποπτεία, λογοδοσία και δημοκρατικός

έλεγχος εκεί όπου άνθησαν η ανομία, οι δήθεν δεσμεύ-

σεις για αυτορρύθμιση και η εξαπάτηση των πολλών

από τους λίγους. Κανόνες για την κεφαλαιουχική επάρ-

κεια των τραπεζών, για την αποτίμηση πολύπλοκων

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, για τον έλεγχο των

ελεγχόντων όπως οι οργανισμοί αποτίμησης πιστολη-

πτικής ικανότητας και για τις αμοιβές των τραπεζικών

στελεχών που μέχρι σήμερα εξαρτιόνταν από την εικο-

νική και όχι την πραγματική οικονομία.

Σε επίπεδο ανάδειξης ενός νέου αναπτυξιακού
μοντέλου, που θα συνδυάζει δημοσιονομική
σταθερότητα και στήριξη όσων έχουν ανάγκη
από βοήθεια, η Ευρώπη μπορεί να διαδραματί-
σει ένα νέο ιστορικό ρόλο. Με τις συλλογικές άμυ-

νες της Ευρωζώνης, που αποδείχθηκαν εξαιρετικά απο-

τελεσματικές στη μέχρι τώρα διαχείριση της κρίσης, αλ-

λά και τη δέσμευση όλων των κυβερνήσεων της Ε.Ε. να

πορευθούν συντεταγμένα στο μέλλον, η Ευρώπη μπορεί

να τα καταφέρει. Οι νέες προοπτικές που ανοίγουν η

πράσινη οικονομία και η έξυπνη ανάπτυξη, οι υπερε-

παρκείς κοινοτικοί πόροι, που τουλάχιστον μέχρι το

2013 θα διορθώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, και

η διακηρυγμένη συνοχή της Ευρωζώνης προσφέρουν

το σωστό μείγμα πολιτικής για τη μετα-κρίση εποχή.

Τέλος, η χώρα μας ως αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της

συλλογικότητας επωφελείται από την καλύτερη δυνατή

άμυνα στο σημερινό κλίμα - όπου «η αβεβαιότητα είναι

η μόνη βεβαιότητα», όπως εύστοχα παρατήρησε ο

πρωθυπουργός στη Βουλή. Μέσα από έναν καλόπιστο

διάλογο με την Ε.Ε. και τους εταίρους μας θα αποσαφη-

νίσουμε το ενδεδειγμένο πρόγραμμα οικονομικής δρά-

σης, που θα μας επαναφέρει σύντομα στη σταθερότητα

χωρίς όμως να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη. Πέρα

από τους άκοπους και ευκαιριακούς χαρακτηρισμούς,

η ελληνική οικονομία αντέχει όντας μία από τις ελάχι-

στες ευρωπαϊκές με θετικό πρόσημο ανάπτυξης και α-

νεκτά επίπεδα ανεργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση βε-

βαίως για να πετύχουμε σε αυτή τη στόχευση αποτελεί

η ομοθυμία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, η υ-

πευθυνότητα των κοινωνικών της εταίρων και φυσικά

το κοινωνικό consensus. 

Επιγραμματικά, αν δράσουμε με αποφασιστι-
κότητα και συνέπεια στο τρίπτυχο αντίδραση -
πρόληψη - νέο αναπτυξιακό πρότυπο μπορού-
με να μετατρέψουμε τη σημερινή κρίση σε αυ-
ριανή ευκαιρία. Γιατί όπως έλεγε και ο Αλ. Αϊνστάιν:

«Τα σοβαρά μας προβλήματα δεν μπορούν να βρουν τη

λύση τους αν επιμείνουμε στον ίδιο τρόπο σκέψης: αυτόν

που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε».�
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* Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς

είναι μέλος της επιτροπής

Προϋπολογισμών,

Οικονομικών και

Νομισματικών Υποθέσεων

και  της αντιπροσωπείας

της Μεικτής

Κοινοβουλευτικής

Επιτροπής Ε.Ε. - Τουρκίας.



Η
ναυτιλία και ο τουρισμός, οι δύο κλάδοι
που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες
αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας,
ανήκουν στους πιο ευάλωτους διεθνώς

κλάδους σε συνθήκες κρίσεως. Ειδικότερα, η ζήτηση
για ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι παράγωγος και εξαρτά-
ται από τη ζήτηση για μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ
συνδέεται άμεσα με τους ρυθμούς αναπτύξεως της πα-
γκόσμιας οικονομίας. Κατά συνέπεια, η μείωση του
ρυθμού αναπτύξεως σε διεθνές επίπεδο έχει επηρεάσει
τη ναυτιλία, σε μια περίοδο μάλιστα που ο μεγάλος
αριθμός των παραγγελιών για νέα πλοία, σε συνδυασμό
με τη μείωση του ρυθμού αυξήσεως της ζητήσεως, έχει
οδηγήσει στο φαινόμενο της υπερπροσφοράς ναυτιλια-
κών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, η λιμενική βιομηχανία, η
οποία αποτελεί την υποδομή της ναυτιλίας, δεν είναι
δυνατό να βγει ανεπηρέαστη από την κρίση. Ωστόσο, ο
χώρος των λιμένων αντιμετωπίζει την κρίση από καλύ-
τερες θέσεις σε σχέση με τη ναυτιλία, γιατί: 

• Σε πολλούς λιμένες υπήρχε και εξακολουθεί να υ-
πάρχει πρόβλημα με την αδυναμία εξυπηρετήσεως
του όγκου της ζητήσεως, με αποτέλεσμα η μείωσή
της να μην εμφανίζει τον ίδιο βαθμό αρνητικών επι-
πτώσεων που εμφανίζεται στο χώρο της ναυτιλίας.

• Η πραγματοποίηση λιμενικών έργων απαιτεί περισ-
σότερο χρόνο υλοποιήσεως και προετοιμασίας σε
σχέση με το χρόνο που απαιτείται για την παραγγελί-
α και κατασκευή ενός πλοίου, με αποτέλεσμα ο σχε-
διασμός για την κατασκευή νέων έργων, αντικειμενι-
κά, να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κρίση.

Η επίδραση της κρίσεως στην κίνηση 
των κυριότερων ελληνικών λιμένων 
Βασική ένδειξη για τις επιπτώσεις της κρίσεως στους
ελληνικούς λιμένες αποτελεί το ύψος της κινήσεως επι-
βατών και φορτίων. Στους δύο μεγαλύτερους λιμένες
της χώρας, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, έχει πα-
ρατηρηθεί μείωση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτί-
ων, η οποία, ωστόσο, οφείλεται κυρίως στις κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων. Ειδικότερα, στο λιμένα του
Πειραιά η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων τον Ιανουάριο
του 2009 παρουσίασε κάμψη σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο 2007 και 2006 - έτη κατά τα οποία δεν υ-
πήρχαν κινητοποιήσεις. Επίσης, με βάση τις τάσεις που
επικρατούν διεθνώς σε αυτοκινητοβιομηχανία και χα-
λυβουργία, εκτιμάται μια μείωση της τάξεως του 25%
έως και 30% στη διακίνηση αυτοκινήτων. Αντίστοιχα,
στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, μειώθηκε η κίνηση
εμπορευματοκιβωτίων κατά 46% το έτος 2008 σε σχέ-
ση με το 2007. Η μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε
τους πρώτους μήνες του 2009 στη διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων δεν είναι ενδεικτική της καταστάσεως
που πρόκειται να επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
Περισσότερο ενδεικτική της κρίσεως είναι η μείωση,
κατά μέσον όρο περίπου 20%, της διακινήσεως συμ-
βατικού φορτίου μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης το
τελευταίο τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση με το μέσον
όρο του πρώτου εννιαμήνου του 2008, που οφείλεται
κυρίως στη μείωση έως και σχεδόν μηδενισμό της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας μεγάλων εργοστασίων των
βαλκανικών χωρών. 
Μειωμένη κίνηση έδειξαν επίσης τα στοιχεία που αφο-

Κίνδυνοι και ευκαιρίες 
για τους ελληνικούς λιμένες 

σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως 

Του Γεωργίου Βλάχου
Γεν. γραμ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
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Η ανάπτυξη και η βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών λιμένων αποτελεί στόχο
προτεραιότητας της κυβερνήσεως. Οι δυνατότητες που διανοίγονται για τη δη-
μιουργία μιας ισχυρής λιμενικής βιομηχανίας στη χώρα μας είναι σημαντικές, ενώ
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ο ιδιαίτερος ρόλος των λιμένων ως βασικής υποδο-
μής για την εξυπηρέτηση της οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο. Η σπουδαιότητα της συμβολής των λιμένων στην εθνική οικονομί-
α και στην περιφερειακή ανάπτυξη επιβάλλει στο υπουργείο την αξιολόγηση των
κινδύνων αλλά και των ευκαιριών, οι οποίες παρουσιάζονται στο νέο περιβάλλον
που διαμορφώνεται μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως.



ρούν στα δρομολόγια Ελλάδος - Ιταλίας μέσω των λιμέ-
νων Πάτρας και Ηγουμενίτσας. Ειδικότερα, το δίμηνο
Νοεμβρίου - ∆εκεμβρίου η διακίνηση επιβατών από
τους δύο λιμένες ελαττώθηκε κατά 7,74% σε σχέση με
το 2007, ενώ σε ό,τι αφορά τα οχήματα η μείωση αγγί-
ζει το 7,4%. Ανάλογη πτώση παρατηρείται και για το
πρώτο εξάμηνο του Ιανουαρίου του 2009 σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2008, που φθάνει το 11,9% για
τους επιβάτες και το 20,54% για τα οχήματα. 
∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά εμφανίζει ο λιμένας της
Κέρκυρας, που εξυπηρετεί κυρίως επιβατική κίνηση
συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιεροπλοΐας. Η επιβα-
τική κίνηση πλην κρουαζιεροπλοίων το δεύτερο εξάμη-
νο του 2008 παρουσίασε μείωση 7,42% έναντι του α-
ντιστοίχου εξαμήνου του 2007, ενώ η κίνηση οχημάτων
παρουσίασε μια μικρή αύξηση της τάξεως του 0,85%.
Στο χώρο της κρουαζιέρας, παρά το γεγονός ότι η επι-
βατική κίνηση αυξήθηκε κατά 40,58% το 2008 σε σχέ-
ση με το 2006, το 2009 αναμένεται πτώση της κινήσε-
ως εξαιτίας της μειώσεως των κρατήσεων στα κρουα-
ζιερόπλοια κατά 20%. 
Στο λιμένα του Βόλου η τρέχουσα κρίση δεν έχει προς
το παρόν αρνητικό αντίκτυπο στη διακίνηση φορτίου
(πλην εμπορευματοκιβωτίων), η οποία αυξήθηκε κατά
14,80% το 2008 σε σχέση με το 2007, στη διακίνηση ε-
μπορευματοκιβωτίων, που αυξήθηκε κατά 19,3% το ί-
διο χρονικό διάστημα, ενώ η επιβατική κίνηση έμεινε
σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2007, σημειώνοντας μι-
κρή μείωση της τάξεως του 1,2%. Αντίστοιχη, περίπου,
εικόνα παρουσιάζει η επιβατική κίνηση στο λιμένα της
Καβάλας, η οποία, ενώ εμφάνισε άνοδο το διάστημα

2006-2007 κατά 17,2%, παρέμεινε σχεδόν σταθερή
μεταξύ 2007 και 2008.
Στο λιμένα της Ελευσίνας παρατηρείται μια μικρή πτώ-
ση της ποσότητας του διακινούμενου φορτίου κατά
τους τελευταίους μήνες του 2008, για την οποία ωστό-
σο είναι αναγκαίο να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία
προκειμένου να κριθεί εάν πρόκειται για εποχικό φαι-
νόμενο ή αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο της γενικότερης
κρίσεως. Επίσης, η εποχικότητα της κινήσεως στους λι-
μένες του Λαυρίου και της Ραφήνας δε διευκολύνει τη
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων από την αξιολό-
γηση των στοιχείων των τελευταίων μηνών. Θα πρέπει,
ωστόσο, να σημειωθεί πως στο λιμένα του Λαυρίου η
επιβατική κίνηση παρουσίασε μείωση το 2007 κατά
10% σε σχέση με το 2008, ενώ η διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 30% το δεύτερο εξάμη-
νο του 2008 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου
έτους. Στο λιμένα της Ραφήνας παρουσιάζεται μια ελα-
φρά κάμψη στη διακίνηση εμπορευμάτων και οχημά-
των της τάξεως του 4%-5% σε σύγκριση με το ίδιο
διάστημα του ίδιου έτους, παρά ταύτα η κίνηση επιβα-
τών παραμένει σταθερή. 
Στοιχεία εποχικότητας παρουσιάζει, επίσης, η κίνηση και
στο λιμένα του Ηρακλείου. Το 2008, στο συγκεκριμένο
λιμένα σημειώθηκε αύξηση της επιβατικής κινήσεως,
που αφορά σε ακτοπλοΐα και κρουαζιέρα, σταθερότητα
στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και μικρή αύξηση
στη διακίνηση των χύδην εμπορευμάτων. Ωστόσο, ση-
μειώνεται ότι ο λιμένας του Ηρακλείου, ιδίως κατά τη
χειμερινή περίοδο, εξυπηρετεί κυρίως επιβατική και ε-
μπορική κίνηση τοπικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να
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Στους δύο 
μεγαλύτερους 
λιμένες της χώρας,
στον Πειραιά και
στη Θεσσαλονίκη,
έχει παρατηρηθεί
μείωση στη 
διακίνηση 

εμπορευματοκιβω-
τίων, η οποία, 
ωστόσο, οφείλεται
κυρίως στις 
κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων



μην έχουν γίνει εμφανή τα σημάδια της κρίσεως. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική 
των ελληνικών λιμένων 
σε συνθήκες κρίσεως 
Η διεθνής οικονομική κατάσταση δεν αναμένεται να
επηρεάσει τους λιμένες και τις τοπικές κοινωνίες, που ε-
ξυπηρετούν στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο. Οι
αναμενόμενες επιδράσεις της κρίσεως αποτελούν και το
κριτήριο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής των ελ-
ληνικών λιμένων για την αντιμετώπιση των δυσμενών
συνθηκών. Η όξυνση του ανταγωνισμού σε διεθνές επί-
πεδο επιβάλλει στους ελληνικούς λιμένες να λειτουργή-
σουν κατά τρόπο που θα εξυπηρετήσει την παραγωγική
βάση της ελληνικής οικονομίας. 
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του λιμένα του Πει-
ραιά, με την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματο-
κιβωτίων και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύ-
σεων, αναμένεται να συμβάλει προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η διεθνής
οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση
της εταιρείας Hutchison από τη διαγωνιστική διαδικα-
σία. Θα πρέπει, βεβαίως, να επισημανθεί ότι στο λιμένα
πραγματοποιούνται επενδύσεις, οι οποίες θα αναβαθμί-
σουν τη λειτουργία του. 
Η σπουδαιότητα της αποτελεσματικής εξυπηρετήσεως
της επιβατικής κινήσεως και της κρουαζιεροπλοΐας σε
λιμένες τουριστικού ενδιαφέροντος είναι αναμφισβήτη-
τη. Η όποια ενδεχόμενη μείωση της κινήσεως στα
κρουαζιερόπλοια και στην τουριστική κίνηση σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία ο τουρισμός αντιμετωπίζει κάμ-
ψη, θα έχει αρνητικές συνέπειες στις τοπικές οικονομίες
και γενικότερα στους τοπικούς πληθυσμούς. Οι λιμένες
της Κέρκυρας και του Ηρακλείου περιλαμβάνονται σε
αυτή την κατηγορία λιμένων. Η υλοποίηση σημαντικών
έργων επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού των
εγκαταστάσεων του λιμένα Κερκύρας, τα οποία αναμέ-
νεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2009, και η κα-
τασκευή νέων υποδομών για την υποδοχή σκαφών α-

ναψυχής θα δώσουν τη δυνατότητα στο λιμένα και στην
ευρύτερη περιοχή να αντισταθμίσει ενδεχόμενες απώ-
λειες από τη μείωση της υπόλοιπης τουριστικής κινήσε-
ως. Αντίστοιχα έργα προγραμματίζονται και εκτελού-
νται στο λιμένα του Ηρακλείου, τα οποία θα τον μετα-
τρέψουν σε ένα σύγχρονο λιμένα, προσανατολισμένο
στην εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας και του θαλάσσιου
τουρισμού. 
Πέραν των ανωτέρω, η υλοποίηση σημαντικών επενδυ-
τικών προγραμμάτων και στους υπόλοιπους λιμένες της
χώρας θα αποτελέσουν ασπίδα προστασίας των λιμέ-
νων και των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην κρίση.
Ενδεικτικά αναφέρονται: η ολοκλήρωση της Γ΄ φάσεως
του λιμένα της Πάτρας, η δημιουργία μεγάλης μαρίνας
και η αξιοποίηση του χώρου της Πατραϊκής-Πειραϊκής,
η δημιουργία του νέου εμπορικού λιμένα της Καβάλας
και η σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, η ολοκλήρωση
της Β΄ φάσεως των έργων στο λιμένα της Ηγουμενί-
τσας, η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και η άφιξη
του προαστιακού σιδηροδρόμου στο λιμένα του Λαυρί-
ου, καθώς και η ολοκλήρωση των νέων προβλητών στο
λιμένα της Ραφήνας, που θα δώσουν τη δυνατότητα
προσέλκυσης νέων γραμμών και φορτίων μειώνοντας
τυχόν επιπτώσεις από την απώλεια κινήσεως. Ταυτό-
χρονα, η υιοθέτηση μέτρων για την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των χρηστών, όπως η βελτίωση της αποδοτικότη-
τας των λιμένων, η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσι-
μων χώρων και η μείωση των γραφειοκρατικών διαδι-
κασιών, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. 
Οι νέες συνθήκες θα οδηγήσουν σε αναδιάταξη δυνά-
μεων στο χώρο της ναυτιλίας και των λιμένων και πιθα-
νότατα θα αναδείξουν νέες αγορές παραγωγής και δια-
θέσεως προϊόντων, προσφέροντας νέες ευκαιρίες προς
αξιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνεργασί-
α όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αναβάθμι-
ση της λιμενικής βιομηχανίας στη χώρα μας, έτσι ώστε,
με την έξοδο από τη δυσμενή κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί, οι ελληνικοί λιμένες να καταλάβουν ισχυρή
θέση στο διεθνές μεταφορικό γίγνεσθαι. �
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ÁíáëáìâÜíïõìå:

• åðéóêåõÝò êáé êáôáóêåõÝò çëåêôñéêþí åãêáôáóôÜóåùí

• áõôïìáôéóìü ôùí ìç÷áíþí

• êáôáóêåõÞ ðéíÜêùí êõñßùí êáé âïçèçôéêþí êõêëùìÜôùí

• êáôáóêåõÞ ðéíÜêùí ðáñáëëçëéóìïý ãåííçôñéþí

• åðéóêåõÝò óõíôçñÞóåéò çëåêôñéêþí ìç÷áíçìÜôùí

• ðåñéåëßîåéò êéíçôÞñùí êáé ãåííçôñéþí AC - DC 
ðáíôüò ôýðïõ, (ISO 9001)

• åðéóêåõÞ êáé åãêáôÜóôáóç  áõôüìáôùí óõóôçìÜôùí åëÝã÷ïõ 
êáé ëåéôïõñãßáò (alarms, inner gas, boiler e.t.c.)

• åðéèåþñçóç êáé åðéóêåõÞ çëåêôñïíéêþí óõóôçìÜôùí 
(åêôüò ôçëåðéêïéíùíéþí) 

• åðéóêåõÞ, ðñïìÞèåéá, êáé åãêáôÜóôáóç AVR ãåííçôñéþí 
üëùí ôùí ôýðùí

• åðéèåþñçóç, åðéóêåõÞ  ðíåõìáôéêþí óõóôçìÜôùí

• åðéèåþñçóç êáé åðéóêåõÞ äéáêïðôþí éó÷ýïò êáé 
üëùí ôùí áóöáëéóôéêþí äéáôÜîåùí ôùí çëåêôñïìç÷áíþí 
(REVERSE POWER, OVERCURRENT RELEASE) 
êáé SIMULATION BREAKERS ìå çëåêôñïíéêÞ ìïíÜäá

• ðñïìÞèåéá çëåêôñïêéíçôÞñùí, çëåêôñïðáñáãùãþí
æåõãþí êáé áíôáëëáêôéêþí.



Σ’
αυτό το τεύχος θα εξετάσουμε κάποιες
πρόσθετες πτυχές, οι οποίες συνήθως
απασχολούν περισσότερο τους επαγγελ-
ματίες οικονομολόγους παρά τους ανθρώ-

πους της ναυτιλίας, αρχίζοντας από τον πρώτο πίνακα,
όπου αναφέρονται και αξιολογούνται οι χρηματοοικο-
νομικές κρίσεις από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμε-
ρα. Σημειωτέον ότι οι αναφερόμενες κρίσεις δεν έχουν
αποκλειστικά καθολικό, αλλά και εθνικό χαρακτήρα. 
Στα τριάντα επτά χρόνια που καλύπτει ο πίνακας 1,
βλέπουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Περιοριζόμαστε
εδώ να επισημάνουμε κάποια από αυτά περιληπτικά για
λόγους οικονομίας:
• Σε σύγκριση με τις νομισματικές κρίσεις, οι τραπεζι-

κές κρίσεις είναι αισθητά λιγότερες μεν, αλλά τείνουν
να παρουσιάζουν έξαρση κατά τις αυτές περιόδους
με τις πρώτες.

• Πηγαίνοντας στην τέταρτη στήλη βλέπουμε ότι, ενώ η
δεκαετία του 1970 ήταν ήσυχη, οι επόμενες δύο δε-
καετίες ήταν πολύ πιο ταραγμένες, σε αντίθεση με την
παρούσα δεκαετία η οποία μέχρι πέρυσι ήταν επίσης
άνευ μεγάλου αριθμού διπλών -τραπεζικών, δηλαδή,
και ταυτόχρονα συναλλαγματικών- κρίσεων.

• Στην πέμπτη στήλη βλέπουμε ότι εμφανίζονται στον
πίνακα για πρώτη φορά τριπλές κρίσεις - προστέθη-
κε η εξυπηρέτηση εξωτερικού χρέους. Το γνωστό
μας 1981/83, ακολούθησαν πέντε χρόνια χωρίς μεί-
ζονος σημασίας κρίσεις, μετά άλλη μία το 1989,
οκτώ χρόνια χωρίς μέχρι το 1998 και μετά μια τριπλή

κρίση στα πρώτα χρόνια της παρούσας δεκαετίας. 
• Σε όλες τις ανωτέρω εποχές υπήρχε πρόβλημα ναύ-

λων από σοβαρό, δηλαδή με χαμηλούς ναύλους, έως
πολύ σοβαρό με χαμηλά ναύλα, πολλά δεμένα πλοί-
α και έξαρση στις διαλύσεις σε εξευτελιστικές τιμές.

Περνώντας τώρα στη σημερινή κρίση, ας εξετάσουμε
κάποια συμπτώματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προ-
ειδοποιήσει τους ιθύνοντες για όσα ακολούθησαν, με
πρώτο και καλύτερο το ζήτημα του δανεισμού των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Στον πίνακα 2 βλέπει κανείς το ποσοστό δανεισμού
σημαντικών επενδυτικών τραπεζών των ΗΠΑ από το
2003 μέχρι το 2007. ∆εν είναι συμπτωματικό πως ορι-
σμένες από αυτές σήμερα δεν υπάρχουν, ενώ άλλες υ-
ποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν ή να περάσουν σε ειδι-
κές συμφωνίες με το αμερικανικό ∆ημόσιο.
Αυτή η κατάσταση αυξημένου δανεισμού δεν προήλθε
από το πουθενά, αλλά κυρίως από τις πρωτοφανείς
μειώσεις στα επιτόκια του δολαρίου, οι οποίες είχαν κύ-
ριο σκοπό να συντηρήσουν τη φούσκα του real estate
που θα απειλούσε με το σκάσιμό της ολόκληρη την
αμερικανική οικονομία. 
Όπως βλέπουμε στον πίνακα 3, σε αντίθεση με την Αγ-
γλία και την Ευρωζώνη, η αμερικανική οικονομία δοκί-
μασε να μιμηθεί βραχυχρονίως την ιαπωνική, η οποία
όμως είχε ακολουθήσει μια μακροχρόνια πολιτική χα-
μηλών επιτοκίων προσπαθώντας να ξεφύγει από την
παγίδα του στασιμοπληθωρισμού που ακολούθησε την
κατάρρευση των λεγόμενων «ασιατικών τίγρεων».
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Σε προηγούμενα άρθρα έχουν γίνει συχνές επισημάνσεις για τα αίτια στα οποία οφείλεται η
παρούσα κατάσταση στις ναυλαγορές. Σ' αυτές μάς δόθηκε η ευκαιρία να δείξουμε ότι όσα
βλέπουμε σήμερα δεν ανήκουν στον κλασικό κύκλο της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Ο ναυ-
τιλιακός κύκλος έλκει την καταγωγή του από την ύπαρξη μεγάλου χρονικού διαστήματος με-
ταξύ τοποθέτησης παραγγελίας για νέο πλοίο και της παράδοσης αυτού, αφενός, και από την
αδυναμία του ναυτιλιακού συστήματος να εξηγήσει την -εξωγενή προς αυτό- ζήτηση για ναυ-
τιλιακές υπηρεσίες μεταφοράς. Αυτό, δηλαδή, που συμβαίνει στην πράξη έχει άμεση σχέση με
τη συστημική αδυναμία προσαρμογής της προσφοράς ναυτιλιακών υπηρεσιών προς τα επί-
πεδα της ζήτησης στο παρόν, αλλά και στο -άδηλου ύψους- μέλλον.

και Γεράσιμου Σαπουντζόγλου1

Των Άλκη Κορρέ*

Μια εξερεύνηση της χρηματοοικονομικής κρίσης
Ή, ακριβέστερα, κάποιων αδυναμιών 
του οικονομικού μας συστήματος
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*Ο δρ Κορρές διδάσκει
∆ιεθνή Ναυτιλιακή
Πολιτική στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και είναι πρόεδρος
της Ένωσης Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων Ελλάδος.

1. Ο ∆ρ Γεράσιμος
Σαπουντζόγλου είναι
καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έτος Τραπεζική κρίση Νομισματική κρίση Κρίση εξυπηρέτησης ∆ιπλή κρίση Τριπλή κρίση
κρατικού χρέους

(1) (2) (3) (1) + (2) (1)+(2)+(3)

1970 3
1971 4
1972 6
1973 1
1974 3
1975 12
1976 2 6 1
1977 2 3 1
1978 7 3
1979 6 2
1980 3 2 3 3
1981 3 45 6 2 1
1982 5 11 9 2 1
1983 7 14 10 2 1
1984 1 9 4
1985 2 9 3
1986 1 8 3
1987 6 13 1
1988 7 8 1
1989 4 8 3 1 1
1990 7 10 2 3
1991 10 14 1
1992 8 15 1 3
1993 7 3 1
1994 11 23 4
1995 13 8 5
1996 4 15 2
1997 7 15 5
1998 7 6 2 3 3
1999 11 2
2000 2 7 1
2001 1 5 2 1 1
2002 1 7 4 1 1
2003 1 3 1 1 1
2004 2 1
2005 2
2006 1
2007 2 1

Σύνολο 124 208 63 42 10

Πίνακας 1: Συχνότητα χρηματοοικονομικών κρίσεων (1970-2007)

Πηγή: IMF 11/2008

Όπως μπορεί κάποιος να θυμηθεί, η περίοδος αυτή κα-
τά την οποία υπήρξε γενικευμένη κατάρρευση της τρα-
πεζικής πίστης χαρακτηρίστηκε από εξαγορές τοπικών
βιομηχανιών κυρίως από τη ∆ύση σε ένα κλάσμα της
αξίας τους.
Παρά τα χαμηλά επιτόκια στις ΗΠΑ μετά τα μέσα του
2007 το δολάριο συντηρήθηκε και εξακολουθεί να συ-
ντηρείται, άγνωστο με ποιους τρόπους, σε μιαν αξιο-
πρεπή σχέση ανταλλαγής με το ευρώ, παρά το γεγονός
ότι το δεύτερο απαρτίζεται από νομίσματα με βάση

χρυσού σε αντίθεση με το δολάριο. 
Το ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 είχε τουλάχι-
στον τρεις ολόκληρες εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο
επιτόκιο, ενώ το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ έφθανε τα
10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια θέτοντας ερωτήματα
για την ικανότητα της αμερικανικής οικονομίας να
αντέξει το κόστος της εξυπηρέτησής του ως προς το
σκέλος του τόκου. 
Η εξέλιξη των επιτοκίων απεικονίζεται στον πίνακα 3.
Παρά τις απέλπιδες προσπάθειες διατήρησης της κατά-



στασης στις ΗΠΑ, η οικονομική της ανάπτυξη, όπως απεικονίζε-
ται από την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, τελικά
κατέρρευσε κατά τον τρόπο που απεικονίζεται στον πίνακα 4.
Η τιμή μηδενικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ δεν είναι πρωτοφανής μεν,
αλλά την τελευταία φορά που αυτό συνέβη δεν είχαν προηγηθεί
τέτοια φαινόμενα διάλυσης όπως αυτά που παρουσιάστηκαν κα-
τά τη διάρκεια των τελευταίων δραματικών δώδεκα μηνών.
Συνοψίζοντας μέχρι εδώ, οι αγορές θεωρούν ως τις σημαντικότε-
ρες αιτίες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης τις ακόλου-
θες, χωρίς όμως να είναι οι μόνες, διότι υπάρχουν πολλά ερωτή-
ματα εν σχέσει με την ικανότητα του παρόντος διεθνούς χρημα-
τοοικονομικού πλαισίου να χειρίζεται τις σύγχρονες διεθνείς συ-
ναλλαγές.2

• Η υπέρμετρη πιστωτική επέκταση και ο μηχανισμός της χρη-
ματοοικονομικής μόχλευσης.

• Η υπερδιόγκωση και εν συνεχεία η κατάρρευση της στεγαστι-

κής αγοράς των ΗΠΑ. 
• Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου και οι ε-

πικίνδυνες πρακτικές δανεισμού.
• Ο ρόλος των διαμεσολαβουσών εταιρειών (brokers) στην α-

γορά στεγαστικών δανείων.
• Η κερδοσκοπική συμπεριφορά ορισμένων επενδυτών και πι-

στωτικών οργανισμών.
• Οι πρακτικές της τιτλοποίησης των απαιτήσεων των τραπε-

ζών. 
• Η επιτήδευση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊό-

ντων.
• Ο ρόλος των εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης.
• Οι ανεπαρκείς μηχανισμοί της τραπεζικής εποπτείας από τις

αρμόδιες αρχές (π.χ. Fed) σε συνδυασμό με τις κρατικές πο-
λιτικές.

• Η προσπάθεια αποφυγής των κεφαλαιακών υποχρεώσεων.
• Η έλλειψη διαφάνειας.
• Η σύγκρουση συμφερόντων και οι στρεβλώσεις στις πολιτικές

αμοιβών. 
Οι συνέπειες του σκασίματος της φούσκας των κατοικιών -μιας
μόνο από τις φούσκες που περιμένουμε να σκάσουν, οι άλλες έ-
χουν να κάνουν με αδυναμία εξυπηρέτησης επιχειρηματικών και
ιδιωτικών δανείων- ήταν τρομακτικές τόσο για τον αμερικανικό
χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και για τα διεθνή χρηματιστήρια,
που κατέρρευσαν. 
Η μέση μεταβολή σε δωδεκάμηνη βάση είναι της τάξεως του
μείον 50%, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποια συνταξιοδοτικά
ταμεία είχαν επενδύσει το 50% των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ
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2. ∆εν πρέπει να μας διαφεύγει
ότι το σημερινό πλαίσιο
ελέγχου διεθνών συναλλαγών
διαμορφώθηκε για έναν κόσμο
χωρίς παράγωγα και 
investment funds, στο οποίο
υπήρχε δασμολογική
προστασία των οικονομιών,
νομοθεσία προστασίας του
εθνικού νομίσματος, χρυσή
βάση και εθνική νομοθεσία
επενδυτικών κινήτρων, 
που από καιρό έχει
απαγορεύσει η Ε.Ε.

Πίνακας 2

Πίνακας 4
Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ τριμήνου ΗΠΑ (%) (1999-2008)

Πίνακας 3





υποθετικών αποθεματικών τους σε μετοχές, προ έτους, σήμερα έχουν μόνον
7,5 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχουν επενδύσει ούτε μία δεκάρα σε «τοξικά».
Η άλλη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι στα χρηματιστήρια
το μέγεθος σαφώς μετράει θετικά μια και οι χειρότερες αποδόσεις συνδέονται
με τα μικρότερα, ενώ οι επιπτώσεις στα μεγάλα αμερικανικά, όπου βέβαια άρ-
χισε αυτή η υπόθεση, φαίνεται ως ποσοστό να μην είναι τόσο μεγάλες.
Αν τώρα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε μια υποθετική ερώτηση σχετικά με
την προβλεπόμενη διάρκεια της κρίσης, δεν είναι πολλά αυτά που μπορεί κά-
ποιος να πει. Όμως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι κατά την προηγούμενη
περίπτωση οπότε η αμερικανική οικονομία είχε αρνητική ανάπτυξη, στην αρ-
χή αυτής της δεκαετίας, ακολούθησε μια περίοδος εκρηκτικής ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, αυτή η κρίση έχει σαφέστερα εντονότερο διεθνή χαρα-
κτήρα και γι' αυτό είναι αναγκαία η κίνηση όλων των παικτών προς την αυτή
κατεύθυνση και συντονισμένα. 
Συνεπώς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αντίδρασης ίσως να είναι σημαντι-
κότερα από τα ποσοτικά, ενώ καθίσταται πλέον προφανής η ανάγκη για ανα-
σχεδιασμό των θεσμών και διεθνή παρακολούθηση των συναλλαγών. Ίσως η
Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ να δύναται να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης,

αφού όμως οι γενικότερες επιπτώσεις της μελετηθούν στην πράξη, χωρίς αυ-
τό πάντως να σημαίνει ότι μπορεί από μόνη της να αποτελέσει τη λύση για ό-
λα τα προβλήματα, που όχι μόνο είναι πολλά, αλλά και στη ρύθμισή τους αλ-
ληλένδετα. Η διεθνής κοινότητα είναι σε κάθε περίπτωση ασυγχώρητη που ά-
φησε τα ζητήματα αυτά να αιωρούνται για χρόνια χωρίς να αισθανθεί την α-
νάγκη να τα αντιμετωπίσει, και τώρα καλείται να βρει επειγόντως λύσεις εν μέ-
σω κρίσης μεγάλων διαστάσεων.
Κομβικό σημείο ενδιαφέροντος για την ποντοπόρο ναυτιλία έχει βέβαια η δια-
τήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στο ∆ιεθνή Οργανισμό Εμπορίου και η
μη διασάλευση του σημερινού status quo στο διεθνές εμπόριο με πρωτοβου-
λίες προστατευτικού χαρακτήρα. Τα σημάδια πάντως δεν είναι καλά έχοντας
δει τις προθέσεις του προέδρου Ομπάμα, που ανέκρουσε πρύμναν την τελευ-
ταία στιγμή μετά από διαμαρτυρίες της αρμόδιας επιτρόπου της Ε.Ε., αλλά και
από φημολογίες για επιβολή δασμολογικής προστασίας από την Ε.Ε. σε ορι-
σμένα κινεζικά προϊόντα. Αν τέτοιες δράσεις λάβουν γενικευμένο χαρακτήρα,
οι επιπτώσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία θα είναι στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων ορατές.�
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∆είκτης Χώρα Τιμή δείκτη Τιμή δείκτη Μεταβολή Χειρότερη ημερήσια
24/10/07 24/10/08 απόδοση 

30/10/07-30/10/08
Γενικός ∆είκτης Χ.Α. Ελλάδα 5.214,17 1.728,49 - 66,85% 24.10.2008 - 9,71%
CAC 40 Γαλλία 5.674,67 3.193,79 - 43,72% 06.10.2008 - 9,04%
Dow Jones ΗΠΑ 13.675,20 8.378,95 - 38,73% 15.10.2008 - 7,87%
NASDAQ ΗΠΑ 2.774,76 1.552,03 - 44,07% 29.09.2008 - 9,14% 
Hang Seng Χονγκ Κονγκ 29.333,50 12.618,40 - 56,98% 27.10.2008 - 12,7%
SMI Ελβετία 8.851,02 5.675,09 - 35,88% 10.10.2008 - 7,79%
NIKKEI Ιαπωνία 16358,4 7649,08 - 53,24% 16.10.2008 - 11,41%
KOSPI Ν. Κορέα 1933,36 938,75 - 51,44% 24.10.2008 - 10,57%
XETRA DAX Γερμανία 7.828,96 4.295,67 - 45,13% 06.10.2008 - 7,07%
FTSE Μ. Βρετανία 6.482,00 3.883,36 - 40,09% 10.10.2008 - 8,85%
ATX Αυστρία 4.742,26 1.856,83 - 60,85% 27.10.2008 - 9,74%
BRSP BOVESPA Βραζιλία 62.624,80 31.481,50 - 49,73% 15.10.2008 - 11,39%
BUSE Burcap Αργεντινή 8.239,51 3.378,66 - 58,99% 15.10.2008 - 12,91%
TAIWAN WEIGHTED Ταϊβάν 9.442,62 4.579,62 - 51,50% 08.10.2008 - 5,76%
ALL ORDS Αυστραλία 6.652,10 3.831,60 - 42,40% 16.10.2008 - 6,66%
BSE SENSEX Ινδία 18.512,90 8.701,07 - 53,00% 24.10.2008 - 10,96%
JSX Ινδονησία 2.524,98 1.244,86 - 50,70% 08.10.2008 - 10,38%
THAILAND SET Ταϊλάνδη 866,03 432,87 - 50,02% 27.10.2008 - 10,5%

Πίνακας 5
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M
ε πρωτοπόρους τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο και κατ' επέκτασιν την Ευρω-
παϊκή Ένωση, τα κυβερνητικά όργανα,
υπεύθυνα για τη σταθερότητα του εγ-

χώριου οικονομικού συστήματος, προέβησαν σε κρατικο-
ποιήσεις, εγγυήσεις οφειλών και χαρτοφυλακίων, εξαγορά
πλειοψηφικών πακέτων μετοχών καθώς και στην ευρύτερη
αναζωογόνηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων των εν λό-
γω προβληματικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Κεφαλαιακή αλληλεξάρτηση
Χρησιμοποιώντας φορολογικά έσοδα και αποθέματα
κρατικού πλούτου, οι κυβερνήσεις επιχειρούν να στηρί-
ξουν την κινητήρια δύναμη των εγχώριων και διεθνών
αγορών, που δεν είναι άλλη από το κεφάλαιο και την
κατανομή και αξιοποίησή του. 
Στο σημείο αυτό ο υπογράφων θα επιθυμούσε  να απο-
σαφηνίσει τον όρο «κατανομή και αξιοποίηση του κε-
φαλαίου». Εδώ επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην
«οικονομικά παραγωγική κατανομή και αξιοποίηση»
του κεφαλαίου. ∆ηλαδή, στη διαφορά μεταξύ του κα-
θαρού χρηματικού κέρδους μιας επένδυσης και στην
ιδιότητα του κεφαλαίου ως παραγωγικού πόρου μιας
οικονομίας για την αύξηση του εγχώριου προϊόντος της.
Για παράδειγμα, η κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής
οποιουδήποτε προϊόντος αποφέρει χρηματικά κέρδη
στον επιχειρηματία, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τους πα-
ραγωγικούς πόρους και το εγχώριο προϊόν μιας οικονο-
μίας, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί πηγή ε-
σόδων για το κράτος. 
Οι οικονομικοί παράγοντες παραγωγής διαχωρίζονται
σε κεφαλαιουχικά αγαθά, εργασία, γη και επιχειρηματι-
κότητα. Επειδή όμως τα αποθέματα του κεφαλαίου,

όπως και των υπόλοιπων πηγών, δεν είναι άπειρα και
κάποια στιγμή τελειώνουν, η παραγωγική κατανομή
τους καθορίζει την καλύτερη αξιοποίησή τους. Εναλλα-
κτικά, μιλάμε για σπατάλη.
Η παγκοσμιοποίηση επέτρεψε την παραγωγι-
κή και κατά συνέπεια την επικερδή κατανομή
και αξιοποίηση του κεφαλαίου σε εποικοδομη-
τικές επενδύσεις εκτός συνόρων. Η δυνατότητα
να δρομολογηθεί το κεφάλαιο από οικονομίες με κεφα-
λαιακό πλεόνασμα και επενδυτικό έλλειμμα σε οικονο-
μίες με τις ακριβώς αντίθετες προδιαγραφές, οδήγησε
στους ρυθμούς ανάπτυξης που παρατηρήσαμε την τε-
λευταία εικοσαετία. 
Ένα πολύ απτό παράδειγμα σχετικά με το παραπάνω
επιχείρημα, είναι η ανάμειξη διεθνών χρηματοπιστωτι-
κών οργανισμών στην ελληνική ναυτιλία και η επαυξη-
μένη δραστηριότητα που παρατηρήθηκε την τελευταία
πενταετία. 
Αναμφίβολα, η συγκεκριμένη βιομηχανία παίζει
πρωτεύοντα αναπτυξιακό ρόλο για την ελληνι-
κή οικονομία αλλά και επικερδή θεσμική επέν-
δυση τόσο για εγχώρια όσο και για διεθνή συμ-
φέροντα. Η διαθεσιμότητα των κεφαλαίων, όμως, α-
πό την εγχώρια οικονομία δεν επαρκεί για τη στήριξη
και την ανάπτυξή της. 
Συνεπώς, οι εύρωστες οικονομίες, των οποίων πλεονα-
σματικός παραγωγικός πόρος είναι το κεφάλαιο, όπως
π.χ. οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε μικρότερο
βαθμό η Γερμανία και η Γαλλία, το εξήγαγαν με απώτε-
ρο σκοπό την οικονομική ανάπτυξή του. 
Οι αποδόσεις που προσέφεραν οι επενδύσεις στην ελ-
ληνική ναυτιλία ήταν σαφώς ανώτερες από τις αποδό-
σεις που προσέφεραν π.χ. οι επενδύσεις σε μια αγγλική
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Στην προσπάθειά τους να διασώσουν τους τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς που
συρρικνώνονται από την έλλειψη ρευστότητας, οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών
προέβησαν στην άμεση ανάμειξή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Κρατικοποίηση και κεφαλαιακός
προστατευτισμός - Ένα μείζον 
σύγχρονο θέμα επανεξετάζεται

Shipping Finance Analyst, Eurofin S.A. 

Του Πέτρου Κεφαλωνίτη



στήματος, στην κλίμακα που το γνωρίσαμε την τελευ-
ταία εικοσαετία.
Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να
δανείζουν και να δανείζονται καταθέσεις μετα-
ξύ τους, μέσω του διατραπεζικού συστήματος,
και να επενδύουν το 300% και 400% των κατα-
θέσεών τους εκτός συνόρων.
Το κανάλι αυτό αξιοποιήθηκε και μεγάλωσε μέσω του
ανταγωνισμού που σημειώθηκε ανάμεσα στους διεθνείς
οργανισμούς, δίνοντας μεγαλύτερη πρόσβαση στους
διεθνείς επενδυτές σε ευκαιρίες εκτός συνόρων.
Κατά συνέπεια, μπορούμε να αντιληφθούμε το γεγονός
ότι οι τοπικές οικονομίες είναι αλληλένδετες μέσω του
διατραπεζικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και συ-
ναρτούν αυτό που λέμε «παγκόσμια οικονομία». 

Ο ρόλος του κράτους
Αναλογιζόμενοι τόσο τις οικονομικές όσο και κοινωνι-
κές προεκτάσεις της πιθανής κατάρρευσης των χρημα-
τοπιστωτικών οργανισμών, η ανάμειξη του κράτους σε
μια περίοδο γενικότερης διεθνούς οικονομικής και κατ'
επέκτασιν πολιτικής και κοινωνικής κρίσης καθίσταται
μονόδρομος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στο σημείο αυτό δη-
μιουργείται μια αντίθεση: Οι οικονομίες στις οποίες οι
προβληματικοί αυτοί οργανισμοί έχουν συγχωνευθεί και
ως αποτέλεσμα αποτελούν και μέρος του Ακαθάριστου

από την κατοικία τους. 
Αυτή είναι μια ύψιστη κοινωνική ευθύνη που ανέλαβε η
αμερικανική κυβέρνηση όταν προσάρτησε τους οργα-
νισμούς αυτούς στον κρατικό ισολογισμό. Καλείται λοι-
πόν να συντηρεί τις ζημίες στις οποίες υπεισέρχονται οι
εν λόγω οργανισμοί από την κατάρρευση των αγορών,
χρησιμοποιώντας κρατικά κεφάλαια. 
Κατ' επέκτασιν, είναι αντιληπτό ότι τα λεγόμενα «πακέ-
τα στήριξης» των τραπεζών θα δρομολογηθούν πρώτα
στην ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας και των επιχει-
ρήσεων και μετά στη στήριξη των υπαρχουσών επεν-
δύσεων εκτός συνόρων. 
Η πιθανώς ανεπαρκής στήριξη των επενδύσεων της
μιας οικονομίας σε μία άλλη, μέσω κυρίως της ανεπαρ-
κούς στήριξης των οργανισμών οι οποίοι δρομολόγη-
σαν και ολοκλήρωσαν αυτές τις επενδύσεις, θα καθυ-
στερήσει την ανάκαμψη των κλάδων που εξαρτώνται
από διεθνή κεφάλαια. Οπότε, ενδέχεται να καθυστερή-
σει περαιτέρω η ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας. 
Εντούτοις, η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των
διεθνών κυβερνήσεων για την από κοινού λήψη μέ-
τρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα για την ανάκαμψη της παγκό-
σμιας οικονομίας. 
Η παγκοσμιοποίηση συνέδεσε τις διεθνείς οικονομίες.
Ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό πρόβλημα δε δύ-
ναται να λυθεί επιμέρους από κάθε κυβέρνηση.�

τράπεζα ή άλλες επενδύσεις στην εγχώρια οικονομία,
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Παρουσιάστηκε έτσι η ευκαιρία στις τράπεζες να εξαγά-
γουν το πλεόνασμά τους στον κλάδο μιας οικονομίας, ο
οποίος έχει έλλειμμα επενδυτικού κεφαλαίου αλλά πλε-
όνασμα δυνατοτήτων ανάπτυξης και ανταγωνιστικές
αποδόσεις για τους επενδυτές.  

Ο ρόλος του διατραπεζικού συστήματος
Καταλυτικό παράγοντα για την ευρεία ανάπτυξη των
αγορών με αυτά τα χαρακτηριστικά και την προσέλκυ-
ση διεθνών επενδυτών για τη μεταφορά και την αξιο-
ποίηση του κεφαλαίου ανάμεσα στις οικονομίες με τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, αποτέλεσε η ανάπτυξη και
διεύρυνση του διατραπεζικού χρηματοπιστωτικού συ-

Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), βρίσκονται αντιμέτωπες με
ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κατ' αντανά-
κλαση απειλητικά υψηλούς ρυθμούς συρρίκνωσης.
Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, μέσω της ανάμειξής
τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά πλέον και
στην πραγματική οικονομία, δίνουν προτεραιότητα στο να
κατευνάσουν τις κοινωνικές προεκτάσεις της κρίσης,
πρωτίστως όμως τις τοπικές οικονομικές προεκτάσεις της. 
Για παράδειγμα, οι αμερικανικοί οργανισμοί χρηματο-
δότησης υποθηκών κατοικίας Fannie Mae και Freddie
Mac έχουν συνολικά US$ 5 τρισ. σε χρέη και οφειλές
(τη στιγμή σύνταξης του παρόντος). Η χρεοκοπία των
οργανισμών αυτών θα εξανάγκαζε πολλούς ανθρώπους
σε αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους που
συνεπάγεται μια υποθήκη, με αποτέλεσμα την έξωση
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Σ
ύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου και συγκεκριμένα του Lloyds List, ο επικεφαλής του διεθνούς ναυτιλιακού
τμήματος της τράπεζας, Λάμπρος Βαρναβίδης, δήλωσε ότι η RBS θα τιμήσει τις σχέσεις της με τους σταθερούς, καλούς
πελάτες της, που είναι συνδεδεμένοι μαζί της μέσω πολλών προϊόντων.

Ο κ. Βαρναβίδης σημείωσε, επίσης, ότι η τράπεζα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων
που αφορούν νέες κατασκευές και ανέρχονται στο ποσόν των 5 - 6 δισ. δολαρίων. 
Για το ελληνικό ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιo της Royal Bank of Scotland, το οποίο ανέρχεται στα 13 δισ. δολάρια, «η τράπεζα αναμέ-
νεται να παραμείνει ο υπ' αριθμόν ένα χρηματοδότης της ελληνικής ναυτιλίας λαμβανομένης υπ’ όψιν της σημαντικής παρουσίας
που έχει στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα», τόνισε στις δηλώσεις του ο κ. Βαρναβίδης.
Άλλα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου υποστήριζαν αποκλειστικές ειδήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση της Royal Bank of
Scotland Group σκοπεύει να διασπάσει την τράπεζα σε δύο εταιρείες. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι ο περιορισμός των λειτουρ-
γικών δαπανών κατά 1 εκατ. λίρες (1,46 δισ. δολάρια), περικόπτοντας, παράλληλα, περίπου 20.000 θέσεις εργασίας. 
Ο CEO της τράπεζας, Stephen Hester, σχολίασε πως θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό «κεφάλαιο» στις λογιστικές
καταστάσεις της εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετά δισ. δολάρια από «ανεπιθύμητα και επικίνδυνα κεφάλαια». 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο διαχωρισμός που σχεδιάζεται θα έχει τη μορφή «κακής τράπεζας» (bad bank), η οποία θα επι-
τρέπει στους επενδυτές να αποτιμήσουν καλύτερα την αξία της τράπεζας. 
Με αυτό το μέτρο, η RBS σχεδιάζει να αποσυρθεί από τουλάχιστον 60 χώρες. Τα κεφάλαια που θα κριθούν επικίνδυνα θα μπουν
στη διαδικασία πώλησης, η οποία θα διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια.
Τα προβλήματα που δημιουργούν στους ελληνικούς ναυτιλιακούς κύκλους οι εξελίξεις του μεγαλύτερου χορηγού δανείων προς την
ελληνόκτητη ναυτιλία, συγκεκριμένα με 13 δισ. δολάρια κατέχοντας το 19,34% της ελληνικής αγοράς, συζητάμε με τους κ.

- Γιάννη Πλατσιδάκη, Managing Director Anangel Maritime Services Inc.
- Θεόδωρο Συριόπουλο, επίκουρο καθηγητή Χρηματοοικονομικής, τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, σχο-

λή Επιστημών ∆ιοίκησης, Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Εμμανουήλ Γ. Καβουσανό, καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
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Royal Bank of Scotland:
Οι καθοριστικές εξελίξεις για το
μεγαλύτερο χορηγό της ελληνικής ναυτιλίας 

Στη σταδιακή μείωση του ναυτιλιακού δανειακού της χαρτοφυλακίου στα 18 δισ.
δολάρια από 30 δισ. δολάρια που ανέρχεται σήμερα, σχεδιάζει η βρετανική τράπεζα
Royal Bank of Scotland.
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E
να από τα τελευταία «θύματα» της οι-
κονομικής κρίσης που μαστίζει την υ-
φήλιο από το 2007 είναι και η Royal

Bank of Scotland (RBS), 68% της οποίας βρί-
σκεται υπό κρατικό έλεγχο στην παρούσα

στιγμή. Η RBS, με παρουσία στην Ελλάδα από το 1973, ανακοίνωσε πρόσφατα
ζημιές που ανέρχονται σε £24,1 δις. για το 2008. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες
εταιρικές ζημιές που έχουν ανακοινωθεί ποτέ από εταιρεία στην ιστορία της Με-
γάλης Βρετανίας. Πέραν από τις ζημιές αυτές όμως, εκτιμάται ότι £325 δις του
χαρτοφυλακίου της τράπεζας αποτελούν «τοξικά» προϊόντα, τα οποία έχουν τε-
θεί υπό το κυβερνητικό πρόγραμμα προστασίας επενδύσεων (Government
Asset Protection Scheme) της ΜΒ. Αυτό βέβαια υπό τις προϋποθέσεις: 

• Ότι η τράπεζα θα αυξήσει το δανεισμό της προς άτομα και επιχειρήσεις με
ποσά τουλάχιστον £25 δις για το επόμενο έτος. 

• Ότι θα ελεγχθούν οι λειτουργικές της δαπάνες κατά £1 εκ., συμπεριλαμβανο-
μένων των δαπανών των εργαζομένων, με εκτιμήσεις ότι θα χαθούν άνω των
20.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 10.000 στο ε-

ξωτερικό. Το τελευταίο σχεδιάζεται να επιτευχθεί με κλείσιμο ή πώληση ενός
μεγάλου μέρους των επενδυτικών δραστηριοτήτων της τράπεζας, του λιανι-
κού της μέρους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και των δραστηριοτή-
των της στην Ασία. Η RBS θα διατηρήσει ως μέρος του «υγιούς» σκέλους της
λιανικές και εμπορικές δραστηριότητες στη Βρετανία, Αμερική και μικρό α-
ριθμό χωρών όπου διατηρεί ισχυρή παρουσία. 

• Τέλος, περαιτέρω ευθύνες αναμένεται να αποδοθούν σε διάφορα επίπεδα
μέσα στην τράπεζα, ακόμα και σε επίπεδο μονάδων (ανθρώπινου δυναμι-
κού) που ήταν υπεύθυνα για τη χορήγηση «τοξικών» δανείων. Ένας αριθ-
μός απ' αυτούς δεν ανήκει πλέον στα στελέχη της RBS. 

Το σχήμα μέσω του οποίου προβλέπεται να «εξυγιανθεί» η τράπεζα είναι η δη-
μιουργία «υγιούς» και «τοξικής» τράπεζας, μέσα στην ίδια την τράπεζα. Έτσι, θα
προσδιοριστούν τα «τοξικά» ή «επικίνδυνα κεφά-
λαια» και θα πωληθούν, μέσω μιας διαδικασίας, η
οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μια τριετία. Τα
παραπάνω συνάδουν με την οδηγία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης προς τις 27 κυβερνήσεις μέλη, ότι θα

Γιάννης Πλατσιδάκης, Managing Director Anangel Maritime Services Inc.

Π
ροβλήματα δημιουργεί στους ελληνικούς ναυτιλιακούς κύκλους το γεγονός ότι διε-
θνείς τράπεζες που χρηματοδοτούν παραδοσιακά ή ευκαιριακά τη ναυτιλία φαίνεται
ότι δεν έχουν την πρόθεση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να συνεχίσουν τη

χρηματοδότηση με τον ίδιο ζήλο. ∆εδομένου ότι η παγκόσμια ναυτιλία είναι βιομηχανία κεφα-
λαιακής έντασης, θα πρέπει να προβληματίσει μια τέτοια εξέλιξη.�

Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
∆ιευθυντής M.Sc./PhD στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής



Η
πρόσφατη ανακοίνωση για τον επικείμενο περιορισμό του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της Royal Bank of Scotland
(RBS) κατά ποσοστό 40% (δηλαδή 12 δισ. δολ.) επιβαρύνει περαιτέρω το αρνητικό κλίμα που ήδη επικρατεί τόσο
στον τραπεζικό όσο και στο ναυτιλιακό κλάδο. Οι συνέπειες αναμένεται να πλήξουν και τις ελληνόκτητες ναυτιλιακές

εταιρείες, δεδομένου ότι η RBS κατέχει μακράν ηγετική θέση στις ναυτιλιακές χορηγήσεις στην ελληνική και διεθνή αγορά, με
εγχώριο χαρτοφυλάκιο ανερχόμενο σε 12,945 δισ. δολ. (+24% έναντι 2007) και μερίδιο αγοράς 19,34% (Petrofin Bank
Research, Απρίλιος 2008). Σε μια αρνητική διεθνή συγκυρία, που οι τράπεζες αποτελούν κεντρικό μέρος του προβλήματος και,
παράλληλα, καλούνται να προσαρμοσθούν στις αυστηρές επιταγές της Βασιλείας ΙΙ (περιορισμός κινδύνου χαρτοφυλακίου χορη-
γήσεων, κεφαλαιακή επάρκεια κ.λπ.), οι ναυτιλιακές χορηγήσεις έχουν εκμηδενισθεί, το κόστος κεφαλαίου επιβαρύνεται από πε-
ριορισμένη διατραπεζική ρευστότητα, ενώ ναύλοι και αξίες πλοίων εξανεμίσθηκαν σε μικρό διάστημα, με τη ναυτιλία ευάλωτη
και υψηλής επικινδυνότητας επιχειρηματικότητα, οι κατέχοντες υψηλά αποθέματα ρευστότητας και περιορισμένο δανεισμό μπο-
ρούν να διαχειρισθούν την κρίση αποτελεσματικότερα. Παρά το δραματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ναυτιλία έχει διαχρο-
νικά ανάγκη την τραπεζική χρηματοδότηση. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν δείξει ότι είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελε-
σματικά τις διεθνείς κρίσεις και να τις μετατρέπουν σε πλεονέκτημα, καθώς είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι αυτές φέρνουν και
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.�

Θεόδωρος Συριόπουλος, Επίκουρος καθηγητής Χρηματοοικονομικής, τμήμα Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών ∆ιοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

πρέπει να εξυγιανθούν
οι «επικίνδυνες»
(«zombi») τράπεζες,
καθώς η διατήρησή
τους στο υφιστάμενο
καθεστώς τους απλά θα
επιμηκύνει την οικονο-
μική κρίση. Περαιτέρω,
ο σχεδιασμός προγραμ-

ματισμένης βοήθειας α-
πό κυβερνήσεις προς προβληματικές τράπεζες αναμένεται να διασφαλίζει ότι
δεν θα τις φέρει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, τις
«υγιείς» τράπεζες. 
Μία από τις χώρες στις οποίες έχει ισχυρή παρουσία η RBS είναι και η Ελλάδα.
Αρχικά, έκανε την εμφάνισή της στον ελληνικό χώρο με αποκλειστικό αντικεί-
μενο την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στον πιο ανταγωνιστικό κλάδο της ελ-
ληνικής οικονομίας: Τη ναυτιλία. Έκτοτε, έχει αναπτύξει μια σειρά από προϊόντα
που σκοπεύουν να εξυπηρετήσουν τον κλάδο και έχει ένα αξιοζήλευτο δίκτυο
σχέσεων και δανείων, που την τοποθετούν πρώτη ανάμεσα στις τράπεζες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο στον ελληνικό χώρο. Πολλές φορές πρωτοπο-
ριακή, εκτός από τα κλασσικά τραπεζικά προϊόντα του δανεισμού για αγορά
πλοίων, χρηματοδότηση εταιρειών κ.α., μεταξύ άλλων προσφέρει: Προθεσμια-
κά Ναυλοσύμφωνα (FFAs) ως «ενέχυρα», αντί για τα παραδοσιακά ναυλοσύμ-

φωνα (time charters), σε δάνεια χρηματοδότησης πλοίων. Στα τέλη του 2007,
η RBS εξαγόρασε την ABN AMRO, με σκοπό τη δυναμική επέκταση των δραστη-
ριοτήτων της σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία-Ειρηνικό. Για παράδειγμα,
στην Ελλάδα η κίνηση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το δίκτυο
και το προσωπικό της ABN AMRO, προσφέροντας έτσι ένα ευρύ φάσμα προϊό-
ντων και υπηρεσιών, όπως: παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συναλλαγμα-
τικά και επιτοκιακά προϊόντα, διοργάνωση κοινοπρακτικών δανείων, κ.α. 
∆εδομένου του ισχυρού χαρτοφυλακίου της RBS στη ναυτιλία, πολλά θα εξαρ-
τηθούν από το πόσο επισφαλή είναι τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την
τράπεζα στον κλάδο. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης, είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό το πως θα κινηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα οι αγορές των ναύλων.
∆άνεια, τα οποία μπορεί να είναι προβληματικά στα «βάθη» της ναυλαγοράς, έ-
χουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.
Αυτό έχει συνέπειες, όχι μόνο για τις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και για τον τρα-
πεζικό κλάδο που τις χρηματοδοτεί, καθώς μείωση των τραπεζών που παρέ-
χουν δάνεια στον κλάδο οδηγεί σε μείωση του ανταγωνισμού και πιθανά σε αύ-
ξηση του κόστους κεφαλαίου για τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Αξιοσημείωτες όμως είναι και οι κινήσεις των εκατομμυριούχων επιχειρηματιών
και κοινοπρακτικών κεφαλαίων που εξετάζουν την αγορά «τοξικών» προϊόντων
για επενδυτικές ευκαιρίες. Όπως πάντα, στην κατάλληλη τιμή, τα πάντα μπο-
ρούν να αποτελέσουν ευκαιρία, και το ίδιο ισχύει και στον χώρο των τραπεζών.
Αναμένονται λοιπόν σημαντικές ανακατατάξεις στον τραπεζικό κλάδο, και κατ'
επέκταση και στο ναυτιλιακό τραπεζικό χώρο και στην Ελλάδα. �
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Η
ετήσια μελέτη των «Ναυτικών Χρονικών»
με θέμα την αξιολόγηση των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού αλλά και το μέλλον

των τελειοφοίτων των Ακαδημιών αυτών, από τους ί-
διους τους φοιτητές, αποτελεί ένα πρώτο σημείο
προβληματισμού ως προς το παρόν και το μέλλον της
ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα συνολικά
στοιχεία της έρευνας αυτής, που απευθύνθηκε στο
σύνολο των τελειοφοίτων των ΑΕΝ της χώρας, ο-
φείλει να προβληματίσει τόσο το ΥΕΝΑΝΠ όσο και
τους ναυτεργατικούς και εφοπλιστικούς φορείς στο
μέτρο που τους αναλογεί. Εν πρώτοις, είναι παρήγο-
ρο που η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδα-

στών δε μετανιώνουν για την επιλογή τους ως προς
τη φοίτησή τους στη συγκεκριμένη σχολή (74,5%)
ενώ, παράλληλα, το 67,2% επιθυμεί να σταδιοδρο-
μήσει ως αξιωματικός Ε.Ν. Είναι επίσης ενθαρρυ-
ντικό για τους ποντοπόρους πλοιοκτήτες (και εξαι-
ρετικά ευοίωνο για τους συνεχιστές της ναυτικής μας
παράδοσης) που το 36,7% θέλει να σταδιοδρομήσει
σε δεξαμενόπλοια και το 18,2% σε bulk carriers, ε-
νώ μόνο το 8,4% στην ακτοπλοΐα, το 5,2% στα
containers και το 3,9% στη μεσογειακή ναυτιλία! 
Εντούτοις, είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό που η
πλειοψηφία (53%) των σπουδαστών δε θα συνι-
στούσε σε έναν απόφοιτο λυκείου να ακολουθήσει

σπουδές σε κάποια ΑΕΝ, ενώ δύο στους τρεις σπου-
δαστές θεωρούν πως τόσο το επίπεδο της γνώσης
και της μεταδοτικότητας των καθηγητών τους αλλά
και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των ΑΕΝ
είναι μέτριο έως καθόλου ικανοποιητικό. Σε
ορισμένες αλλά λίγες μεγάλες σχολές, όπως της Χίου
και της Κρήτης (μόνο πλοιάρχων όμως), τα αποτε-
λέσματα είναι πολύ πιο ενθαρρυντικά και αισιό-
δοξα, ενώ στις πολύ μικρές σχολές τα αποτελέσμα-
τα είναι μάλλον αναμενόμενα (π.χ. μεγάλες ελλείψεις
στις υλικοτεχνικές υποδομές). ∆υστυχώς, τα στοι-
χεία από τα ερωτηματολόγια ορισμένων μεγάλων
ΑΕΝ όπως είναι του Ασπροπύργου και της Ηπεί-
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Oι τελειόφοιτοιτων ΑΕΝ της χώρας



ρου κατεβάζουν σημαντικά και ανατρεπτικά το γε-
νικό μέσον όρο στη βαθμολόγηση που μας έδωσαν
οι πολυπληθείς σπουδαστές τους, με αποτέλεσμα να
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μελετητή των
στοιχείων η προσεκτική ανάγνωση των αποτελε-
σμάτων της κάθε Ακαδημίας ξεχωριστά.
Τέλος, εξαιρετικά αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι το
74,9% των σπουδαστών έμεινε ικανοποιημένο από
τα δύο του εκπαιδευτικά ταξίδια. Παρατηρούμε, δη-
λαδή, ότι παρά το γενικευμένο αρνητισμό της νέ-
ας γενιάς προς την κοινωνία και την παιδεία/εκ-
παίδευση που τους παρέχει, τα εκπαιδευτικά στοι-
χεία δεν αποτελούν μια δυσάρεστη και κατακριτέα

από αυτούς εκπαιδευτική προσέγγιση.
Τα στοιχεία αυτά οφείλουν κυρίως να προβληματί-
σουν τους εκπαιδευτικούς ως προς τον τρόπο προ-
σέγγισής τους με τους σπουδαστές, αλλά και τους
σπουδαστές για το μερίδιο ευθύνης τους στη γενι-
κευμένη απαξίωση της καθημερινότητας και της εύ-
ρυθμης λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
της χώρας. Μακριά από τη γνωστή ελληνική μεμ-
ψιμοιρία και τη φοβία ως προς την ανάληψη πρω-
τοβουλιών αλλά κυρίως ευθυνών και υποχρεώσεων,
όλοι οφείλουμε να προβληματιστούμε. Τα στοιχεία
αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν και τα σημερινά
ναυτιλιακά ΜΜΕ, που έχουν σταθεί για χρόνια απα-

θή και αποστασιοποιημένα ως προς τα συγκε-
κριμένα προβλήματα λειτουργίας της κάθε σχολής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την ηγεσία του Λι-
μενικού Σώματος και ιδιαίτερα τον Β’ Υπαρχηγό Λ.Σ.
αντιναύαρχο Γιώργο Γιαννημάρα καθώς επίσης και  το
διευθυντή Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΕΝΑΝΠ πλοί-
αρχο Λ.Σ. Παναγιώτη Πετρόπουλο και τον αντιπλοίαρ-
χο Λ.Σ. Γρ. Κουφαλιώτη (γραφείο Εποπτείας και
Λειτουργίας σχολών και Ναυτολογήσεων σπουδαστών)
για την ιδιαίτερη υποστήριξη και το συντονισμό της
συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης τους διευθυντές και
ιδιαίτερα τους σπουδαστές των ΑΕΝ. Χωρίς αυτούς
δεν θα είχαμε κατορθώσει να ολοκληρώσουμε τα
ακόλουθα αποτελέσματα.
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προσδιορίζουν τους οραματισμούς
και τις βλέψεις τους
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 548 74,5%

Όχι 188 25,5%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 495 67,2%

Όχι 241 32,8%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 336 47%

Όχι 390 53%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 59 8%

Ικανοποιητικά 233 31,6%

Μέτρια 324 44%

Καθόλου 120 16,4%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 72 9,8%

Ικανοποιητικά 244 33,2%

Μέτρια 306 41,5%

Καθόλου 114 15,5%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 53 7,2%

Ικανοποιητικά 116 15,8%

Μέτρια 219 29,7%

Καθόλου 348 47,3%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 551 74,9%

Όχι 185 25,1%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

134 270 62 58 37 28 147

18,2% 36,7% 8,4% 7,8% 5,2% 3,9% 19,8%

Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ της χώρας

Σύνολο ερωτηθέντων: 736
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AEN Ασπροπύργου: Σχολή Πλοιάρχων   Σύνολο απαντήσεων: 160

Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 109 68,1%

Όχι 51 31,9%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 106 66,2%

Όχι 54 33,8%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 62 38,8%

Όχι 98 61,2%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 4 2,5%

Ικανοποιητικά 29 18,1%

Μέτρια 94 58,8%

Καθόλου 33 20,6%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 4 2,5%

Ικανοποιητικά 37 23,1%

Μέτρια 88 55%

Καθόλου 31 19,4%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 1 0,6%

Ικανοποιητικά 1 0,6%

Μέτρια 30 18,8%

Καθόλου 128 80%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 118 73,8%

Όχι 42 26,2%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

20 60 20 13 5 6 36

12,5% 37,5% 12,5% 8,1% 3,1% 3,8% 22,5%

Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α



Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 40 63,5%

Όχι 23 36,5%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 42 66,6%

Όχι 21 33,4%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 21 33,3%

Όχι 42 66,7%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 4,7%

Ικανοποιητικά 25 39,7%

Μέτρια 17 27%

Καθόλου 18 28,6%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 5 7,9%

Ικανοποιητικά 16 25,4%

Μέτρια 26 41,3%

Καθόλου 16 25,4%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 2 3,2%

Ικανοποιητικά 6 9,5%

Μέτρια 19 30,1%

Καθόλου 36 57,2%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 41 65%

Όχι 22 35%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

2 25 5 10 5 2 14

3,2% 39,7% 7,9% 15,9% 7,9% 3,2% 22,2%

41

AEN Ασπροπύργου: Σχολή Μηχανικών   Σύνολο απαντήσεων: 63
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 141 85%

Όχι 25 15%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 111 66,8%

Όχι 55 33,2%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 99 59,6%

Όχι 67 40,4%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 19 11,5%

Ικανοποιητικά 59 35,6%

Μέτρια 75 45,2%

Καθόλου 13 7,7%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 21 12,7%

Ικανοποιητικά 69 41,6%

Μέτρια 69 41,6%

Καθόλου 7 4,1%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 14 8,4%

Ικανοποιητικά 41 24,7%

Μέτρια 45 27,1%

Καθόλου 66 39,8%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 128 77%

Όχι 38 23%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανένα
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

39 66 9 10 6 3 33

23,5% 39,7% 5,5% 6,1% 3,6% 1,8% 19,8%

AEN Μακεδονίας: Σχολή Πλοιάρχων & Μηχανικών Σύνολο απαντήσεων: 166
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 9 64,3%

Όχι 5 35,7%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 9 64,3%

Όχι 5 35,7%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 8 57%

Όχι 6 43%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 1 7%

Ικανοποιητικά 4 28,6%

Μέτρια 6 43%

Καθόλου 3 21,4%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 1 7%

Ικανοποιητικά 6 43%

Μέτρια 2 14,3%

Καθόλου 5 35,7%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ - -

Ικανοποιητικά 3 21,4%

Μέτρια 4 28,6%

Καθόλου 7 50%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 10 71,4%

Όχι 4 28,6%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

3 5 1 1 1 - 3

21,5% 35,7% 7,1% 7,1% 7,1% - 21,5%

AEN Ύδρας: Σχολή Πλοιάρχων     Σύνολο απαντήσεων: 14
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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AEN Κρήτης: Σχολή Πλοιάρχων     Σύνολο απαντήσεων: 38

Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 32 84,2%

Όχι 6 15,8%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 29 76,3%

Όχι 9 23,7%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 19 50%

Όχι 19 50%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 10 26,3%

Ικανοποιητικά 13 34,2%

Μέτρια 10 26,3%

Καθόλου 5 13,2%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 10 26,3%

Ικανοποιητικά 13 34,2%

Μέτρια 10 26,3%

Καθόλου 5 13,2%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 12 31,7%

Ικανοποιητικά 8 21%

Μέτρια 8 21%

Καθόλου 10 26,3%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 31 81,6%

Όχι 7 18,4%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

9 12 3 6 4 4 -

23,7% 31,7% 7,9% 15,7% 10,5% 10,5% -

Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α



AEN Κρήτης: Σχολή Μηχανικών     Σύνολο απαντήσεων: 55

Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 37 67,3%

Όχι 18 32,7%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 35 63,7%

Όχι 20 36,3%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 14 25,4%

Όχι 41 74,6%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 5%

Ικανοποιητικά 12 22%

Μέτρια 28 51%

Καθόλου 12 22%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 1 1,8%

Ικανοποιητικά 2 3,6%

Μέτρια 30 54,6%

Καθόλου 22 40%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 4 7,3%

Ικανοποιητικά 11 20%

Μέτρια 27 49%

Καθόλου 13 23,7%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 42 76,3%

Όχι 13 23,7%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

4 21 9 5 1 3 12

7,3% 38,2% 16,4% 9,1% 1,8% 5,5% 21,7%

47
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 71 74,8%

Όχι 24 25,2%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 60 63,1%

Όχι 35 36,9%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 49 51,6%

Όχι 46 48,4%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 3,1%

Ικανοποιητικά 23 24,2%

Μέτρια 54 56,9%

Καθόλου 15 15,8%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 5 5,2%

Ικανοποιητικά 33 34,8%

Μέτρια 43 45,2%

Καθόλου 14 14,8%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ - -

Ικανοποιητικά 6 6,3%

Μέτρια 39 41,1%

Καθόλου 50 52,6%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 76 80%

Όχι 19 20%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

21 32 8 4 6 4 20

22,1% 33,7% 8,4% 4,2% 6,3% 4,2% 21,1%

AEN Hπείρου: Σχολή Πλοιάρχων (Πρέβεζα)  Σύνολο απαντήσεων: 95
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 26 81,2%

Όχι 6 18,8%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 24 75%

Όχι 8 25%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 21 65,6%

Όχι 11 34,4%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 9,3%

Ικανοποιητικά 18 56,3%

Μέτρια 10 31,2%

Καθόλου 1 3,2%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 3 9,3%

Ικανοποιητικά 24 75%

Μέτρια 5 15,7%

Καθόλου - -

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 4 12,5%

Ικανοποιητικά 18 56,3%

Μέτρια 9 28,1%

Καθόλου 1 3,1%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 26 81,2%

Όχι 6 18,8%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

12 13 1 2 1 1 2

37,6% 40,7% 3,1% 6,2% 3,1% 3,1% 6,2%

AEN Χίου: Σχολή Πλοιάρχων                     Σύνολο απαντήσεων: 32
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 22 71%

Όχι 9 29%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 22 71%

Όχι 9 29%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 13 41,9%

Όχι 18 58,1%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 4 12,9%

Ικανοποιητικά 8 25,8%

Μέτρια 8 25,8%

Καθόλου 11 35,5%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 8 25,8%

Ικανοποιητικά 8 25,8%

Μέτρια 5 16,1%

Καθόλου 10 32,3%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 8 25,8%

Ικανοποιητικά 6 19,4%

Μέτρια 9 29%

Καθόλου 8 25,8%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 20 64,5%

Όχι 11 35,5%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανένα
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

6 11 2 2 3 - 7

19,4% 35,5% 6,5% 6,5% 9,6% - 22,5%

AEN Οινουσσών: Σχολή Πλοιάρχων       Σύνολο απαντήσεων: 31
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α



AEN Ιονίων Νήσων: Σχολή Πλοιάρχων Σύνολο απαντήσεων: 23
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 17 74%

Όχι 6 26%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 13 56,5%

Όχι 10 43,5%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 10 43,5%

Όχι 13 56,5%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 13,1%

Ικανοποιητικά 11 47,9%

Μέτρια 7 30,4%

Καθόλου 2 8,6%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 5 21,8%

Ικανοποιητικά 9 39,1%

Μέτρια 8 34,8%

Καθόλου 1 4,3%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ - -

Ικανοποιητικά 3 13,1%

Μέτρια 2 8,6%

Καθόλου 18 78,3%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 16 69,6%

Όχι 7 30,4%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανένα
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

6 4 1 1 1 - 10

26,2% 17,4% 4,3% 4,3% 4,3% - 43,5%
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 27 87,1%

Όχι 4 12,9%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 26 83,9%

Όχι 5 16,1%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 17 54,9%

Όχι 14 45,1%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 9,7%

Ικανοποιητικά 22 71%

Μέτρια 5 16,1%

Καθόλου 1 3,2%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 6 19,4%

Ικανοποιητικά 18 58%

Μέτρια 7 22,6%

Καθόλου - -

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 4 12,9%

Ικανοποιητικά 7 22,6%

Μέτρια 16 51,6%

Καθόλου 4 12,9%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 23 74,2%

Όχι 8 25,8%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

9 12 1 1 2 3 3

29,1% 38,7% 3,2% 3,2% 6,4% 9,7% 9,7%

AEN Kύμης: Σχολή Πλοιάρχων      Σύνολο απαντήσεων: 31
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Ως τελειόφοιτος/ η είστε ικανοποιημένος τελικά 
με την επιλογή σας να φοιτήσετε σε μια ΑΕΝ;

Ναι 18 64,2%

Όχι 10 35,8%

Επιθυμείτε μετά την αποφοίτησή σας να
σταδιοδρομήσετε μακροπρόθεσμα ως αξιωματικός Ε.Ν.;

Ναι 18 64,2%

Όχι 10 35,8%

Θα ενθαρρύνατε κάποιον τελειόφοιτο λυκείου 
να ακολουθήσει σπουδές σε μια ΑΕΝ;

Ναι 13 46,4%

Όχι 15 53,6%

Είστε ευχαριστημένοι από τις γνώσεις 
που αποκτήσατε στην ΑΕΝ που φοιτήσατε;

Πολύ 3 10,7%

Ικανοποιητικά 9 32,2%

Μέτρια 10 35,8%

Καθόλου 6 21,3%

Είστε ικανοποιημένοι από το επίπεδο γνώσεων
και μεταδοτικότητας των καθηγητών σας;

Πολύ 3 10,7%

Ικανοποιητικά 9 32,2%

Μέτρια 13 46,4%

Καθόλου 3 10,7%

Είστε ικανοποιημένοι από τον υλικοτεχνικό και
εργαστηριακό εξοπλισμό στην ΑΕN που φοιτήσατε;

Πολύ 4 14,2%

Ικανοποιητικά 7 25%

Μέτρια 10 35,8%

Καθόλου 7 25%

Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των
γνώσεων και της εμπειρίας όπως επίσης και την
εκπαιδευτική συμπεριφορά των αξιωματικών Ε.Ν.
που λάβατε στα δύο εκπαιδευτικά σας ταξίδια;

Ναι 20 71,4%

Όχι 8 28,6%

Εάν ναι, σε ποιον τομέα;

Μεταφορά Tankers Ακτοπλοΐα Κρουαζιέρα Containers Μεσογειακή ναυτιλία Κανέναν
ξηρού φορτίου κοντινών αποστάσεων τομέα

3 9 2 3 2 2 7

10,7% 32,2% 7,1% 10,7% 7,1% 7,1% 25,1%

AEN Σύρου: Σχολή Πλοιάρχων Σύνολο απαντήσεων: 28
Ε Τ Η Σ Ι Α  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α





Θ
υμάμαι το 1997, στο 2ο έτος της θη-
τείας μου στον ΟΛΠ (1996 - 2002), εί-
χαμε σκληρές διαπραγματεύσεις με το
σωματείο των λιμενεργατών για τη

μείωση της περιβόητης «πόστας», δηλαδή της σύν-
θεσης της εργατικής ομάδας κάτω από κάθε γερα-
νογέφυρα του ΣΕΜΠΟ. Η σύνθεση αυτή την εποχή
εκείνη ήταν 9 εργάτες και 2 αρχιεργάτες, εκτός από
τους τεχνικούς-χειριστές (υπαλλήλους του ΟΛΠ,
μέλη της ΟΜΥΛΕ) που δούλευαν τις γερανογέφυ-
ρες και τα λοιπά μηχανήματα. 
Αυτοί οι 9+2 αμείβονταν σύμφωνα με έναν κανο-
νισμό εργασίας που ίσχυε από το 1970, και προφα-
νώς οι αμοιβές αυτές επιβάρυναν αρκετά το λει-
τουργικό κόστος του ΣΕΜΠΟ. Θέλαμε αυτό να πέ-
σει, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ανταγωνι-
στικότερα τιμολόγια, κυρίως σε εταιρείες που ήθε-
λαν να έρθουν στον Πειραιά να κάνουν μεταφόρτω-
ση. Υπόψη ότι το καλοκαίρι του 1996 δύο εταιρεί-
ες, η Evergreen και η Lloyd Triestino, είχαν μετακο-
μίσει τις μεταφορτωτικές τους δραστηριότητες από
τον Πειραιά στο Gioia Tauro της Ιταλίας. Έπειτα από
διαπραγματεύσεις που κράτησαν περίπου ένα έτος,
το 1997 επέλεξαν τον Πειραιά για μεταφόρτωση η
Norasia και η MSC. Μετά έφυγε η Norasia και έμει-
νε μόνη η MSC, αργότερα ήρθε και η China
Shipping Container Line (ανταγωνίστρια της Cosco)
για 2 χρόνια (2000 - 2001). Όλα αυτά είχαν ως
αποτέλεσμα την καθιέρωση του Πειραιά ως μείζο-
νος μεταφορτωτικού κέντρου στη Μεσόγειο, με
υπερδιπλασιασμό της κίνησης εμπορευματοκιβω-
τίων μέσα σε 5 χρόνια, από 575.000 TEU το 1996 σε
1.160.000 TEU το 2001. Η κίνηση του ΣΕΜΠΟ συ-
νέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο μέγιστο το

2003, με 1.605.000 TEU, επίπεδο που ουδέποτε
από τότε ξεπέρασε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα
χρόνια η πόστα παρέμεινε η ίδια. Μετά το 2004 η
πόστα μειώθηκε, αλλά μόνον οριακά και υπό προϋ-
ποθέσεις, χωρίς κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα
στη μείωση του κόστους. 
Από εδώ και πέρα όλα αυτά ανατρέπονται άρδην,
με την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ στην Cosco (και
συγκεκριμένα του Προβλήτα ΙΙ και του μελλοντικού
ΙΙΙ). Το μοντέλο landlord port είναι ευρέως διαδε-
δομένο ανά τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα είναι μέ-
χρι στιγμής ξένο, εξ ου και οι πολλές αντιδράσεις.
Εκ των υστέρων, δεν είναι να απορεί κάποιος και
πολύ για την εξέλιξη αυτή. Εάν ο ίδιος ο ΟΛΠ είχε
μπορέσει να βρει τρόπους να λειτουργήσει o ΣΕ-

ΜΠΟ με μικρότερο κόστος (βλέπε πόστα, μεταξύ
άλλων) μπορεί και να μη χρειαζόταν η παραχώρη-
ση. Η πόστα που θα έχει η Cosco θα είναι 4+0 (α-
ντί για 9+2), συν ένας χειριστής (αντί για 2). Υπό-
ψη ότι άλλα terminals (όπως το Delta terminal στο
Ρότερνταμ) είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και
δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος κάτω από τη γερα-
νογέφυρα. 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι, με ποια πόστα θα
ανταγωνίζεται την Cosco ο ΟΛΠ που θα λειτουργεί
μόνος του τον Προβλήτα Ι λίγα μέτρα πιο πέρα; Το
ερώτημα αυτό έχει νόημα, μια και έχει πολλάκις
αναπτυχθεί από πλευράς ΟΛΠ και κυβέρνησης το
επιχείρημα πως η λειτουργία του Προβλήτα Ι από
τον ίδιο τον ΟΛΠ θα αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα
στον όποιο κίνδυνο η Cosco να εγκαθιδρύσει μονο-
πώλιο στο ΣΕΜΠΟ, και μάλιστα ιδιωτικό. Το σκεπτι-
κό είναι ότι ακόμη και αν κάνει κάποιο αστείο η
Cosco στους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, εδώ θα είναι ο
ΟΛΠ με τον Προβλήτα Ι για να μας σώσει. 
Για να είναι όντως έτσι, πρέπει είτε να υπάρχει είτε
να διαμορφωθεί τάχιστα κάποιο σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης του ΟΛΠ που να απαντάει στο εξής απλό
ερώτημα: Τι αλλαγές θα κάνει ο ΟΛΠ στους κανονι-
σμούς εργασίας και στα τιμολόγιά του (κατ' ελάχι-
στο) ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί την Cosco;
Όποιος πιστεύει ότι το θέμα αυτό θα τακτοποιηθεί
από μόνο του και χωρίς μείζονες παρεμβάσεις, είναι
γελασμένος. Και εάν ο ΟΛΠ τελικά δεν αντέξει στον
ανταγωνισμό της Cosco και αυτή αναλάβει και τον
Προβλήτα Ι, τότε θα έχουμε ένα πλήρες ιδιωτικό μο-
νοπώλιο στον Πειραιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Υπόψη επίσης ότι η ευελιξία του ΟΛΠ στο θέμα αυ-
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Με την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή του σχεδίου νόμου που κυρώνει τη σύμβαση ΟΛΠ - Cosco, θα
ήταν ίσως χρήσιμο να ανατρέξουμε σε κάποια γεγονότα που φαινομενικά δεν έχουν σχέση με τις τε-
λευταίες εξελίξεις, αλλά ουσιαστικά έχουν. 

Νέα σελίδα στην ιστορία του ΟΛΠ

>>

Εάν ο ίδιος ο ΟΛΠ είχε μπορέσει να
βρει τρόπους να λειτουργήσει το
ΣΕΜΠΟ με μικρότερο κόστος, μπορεί
και να μη χρειαζόταν η παραχώρηση.

Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή ΕΜΠ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε.

E Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α
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τό είναι περιορισμένη, μια και θα έχει και άλλα βάρη που δε θα έχει η Cosco, ό-
πως ενδεικτικά η χρηματοδότηση των επενδύσεων του επιβατικού λιμένα και
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος. Οι δραστηριότητες αυτές είτε έ-
χουν πολύ χαμηλό δείκτη κερδοφορίας είτε είναι ζημιογόνες (το πιο πιθανό).
Ζητούμενο είναι κατά πόσο το ενοίκιο που θα εισπράττει από την Cosco θα πα-
ρέχει αρκετά έσοδα στον ΟΛΠ για τη χρηματοδότηση αυτή. Εκτός και αν και αυ-
τές οι δραστηριότητες παραχωρηθούν σε ιδιώτες (κάτι που εγώ προσωπικά θε-
ωρώ ενδιαφέρουσα ιδέα, ιδίως για το Πέραμα). 
Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για την κύρωση της σύμβασης ΟΛΠ - Cosco δε
βοηθάει και τόσο την κατάσταση. Μετά το άρθρο πρώτο, που λέει ότι κυρώνε-
ται η υπογραφείσα σύμβαση, υπάρχει το άρθρο δεύτερο, «ρυθμίσεις φορολογι-
κών θεμάτων». Το άρθρο αυτό παρέχει, συγκεκριμένα, επιπλέον προνόμια στην
Cosco, όπως, ενδεικτικά, απαλλαγή του φόρου εισοδήματος από δεδουλευμέ-
νους τόκους που αποκτά μέχρι έναρξης λειτουργίας του Προβλήτα ΙΙΙ, δικαίωμα
επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ εντός 60 ημερών, ή αργότερα έντοκα,
δικαίωμα συμψηφισμού συσσωρευμένων ζημιών με τα φορολογητέα κέρδη
επόμενων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό, ευελιξία στη μέθοδο προσδιο-
ρισμού των αποσβέσεων και απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου.

Στο θέμα αυτό, ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του Επιστημονικού Συμβου-
λίου της Βουλής στην έκθεσή του επί του σχεδίου νόμου, ότι μια τέτοια παροχή
φορολογικών προνομίων μπορεί να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, και προς τού-
το θα πρέπει να ικανοποιούνται οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (η οποία
είναι κατά κανόνα κατά των κρατικών ενισχύσεων). Η Ελλάδα είναι υποχρεωμέ-
νη τουλάχιστο να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ρυθμίσεις αυτές,

ελπίζοντας πως θα γίνουν αποδεκτές. 
Από πλευράς ουσίας, το βασικό ερώτημα που τέθηκε από πολλούς είναι για ποιο
λόγο δόθηκαν αυτά τα προνόμια στην Cosco, δεδομένου μάλιστα ότι ο ΟΛΠ δεν
έχει τα ίδια προνόμια (εγείροντας έτσι φόβους για στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού). Και μάλιστα, τα προνόμια αυτά παρέχονται εξωσυμβατικά, με τη βούλα
του ελληνικού Κοινοβουλίου και χωρίς να ήταν στους όρους του παιχνιδιού όταν
έγινε ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση. Και ίσως αναρωτιέται τώρα
η AP Moller Terminals (τυχαίο όνομα), «αν ήξερα από πριν για τα προνόμια αυ-
τά, μήπως υπέβαλλα και εγώ προσφορά, και μάλιστα καλύτερη της Cosco;» Εί-
ναι απόλυτα θεμιτό ως χώρα να παρέχουμε κάποια προνόμια για να προσελκύ-
σουμε ξένες επενδύσεις (και μπορώ να πω μάλιστα ότι πάσχουμε σαφώς στον
τομέα αυτόν). Αλλά στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση τα προ-
νόμια αυτά θα έπρεπε να ήταν γνωστά από πριν. Η άποψη ότι παρόμοια προνό-
μια είχαν δοθεί και στα Σπάτα και στο Ρίο - Αντίρριο δεν αναιρεί το γεγονός πως
οι διαγωνιζόμενοι για το ΣΕΜΠΟ δεν ήξεραν γι' αυτά όταν η προκήρυξη του
διαγωνισμού βγήκε στον αέρα.

Στη νέα εποχή που ανατέλλει, μένει να δούμε και στην πράξη ποιο από τα δύο
θα αποδειχθεί αληθινό: Θα είναι η σύμβαση αυτή η απαρχή για μια δυναμική
ανάπτυξη του ΟΛΠ με σημαντικά οφέλη για τη χώρα, όπως ισχυρίζεται η κυβέρ-
νηση; Ή θα γίνει ακριβώς το αντίθετο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση; Η σύμ-
βαση με την Cosco λήγει κάπου το 2043, ημερομηνία που πολλοί από τους πρω-
ταγωνιστές των πρόσφατων εξελίξεων ενδέχεται να έχουν αποδημήσει εις Κύ-
ριον. Υπό αυτή την έννοια, ελπίζουμε να ξέρουμε πολύ νωρίτερα προς τα πού
πάνε τα πράγματα! �



Κ
ατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου
στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστάσης Πα-

παληγούρας, υπογράμμισε ότι η σύμβαση που υπο-
γράφηκε δεν αφορά σε πώληση όπως η αντιπολί-
τευση ισχυρίζεται, ούτε και σε ιδιωτικοποίηση, αλ-
λά η παραχώρηση αποτελεί μακροχρόνια ενοικία-
ση για 35 χρόνια έναντι σημαντικού οικονομικού
ανταλλάγματος για τον ΟΛΠ και δεσμεύεται ο ανά-
δοχος για κατασκευή μιας ακόμη προβλήτας. 
Ο υπουργός επισήμανε ότι δεν πωλούνται υποδο-
μές αλλά, αντίθετα, για όλη τη χρονική περίοδο της
παραχώρησης οι υφιστάμενες υποδομές συνεχί-
ζουν να ανήκουν στο κράτος, οι νέες υποδομές που
θα κατασκευαστούν επίσης θα ανήκουν στο κράτος
και όλος ο κινητός εξοπλισμός μετά την πλήρη ανα-
βάθμισή του παραδίδεται κατά κυριότητα χωρίς
αντάλλαγμα στον ΟΛΠ και άρα στο ∆ημόσιο, μετά
το πέρας των 35 ετών. 
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι κανένας εργαζόμενος
δε θα απολυθεί ούτε αλλάζει το εργασιακό καθε-
στώς κι αυτό διότι ο ΟΛΠ θα συνεχίσει να παρέχει
υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβω-
τίων στην Προβλήτα Ι, που μεταμορφώνεται σε
σύγχρονο ανεξάρτητο τερματικό σταθμό. 
Η επένδυση των 160 εκατ. ευρώ για την Προβλήτα
Ι ολοκληρώνεται από χρηματοδότηση με ίδια κε-
φάλαια και δανειακά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010. 
Επιπλέον, με το ν. 3654/2008 παρέχονται στους
εργαζομένους περαιτέρω επιλογές, τις οποίες μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν εφόσον οι ίδιοι το επιθυ-
μούν. Και αυτές είναι:

Η ένταξη σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και χο-
ρήγηση πλήρους σύνταξης, μετά από αναγνώριση
μέχρι 6 πλέον έτη πλασματικού χρόνου εργασίας -
σύμφωνα και με τη σχετική τροπολογία που, προ-
κειμένου να περιλάβει περισσότερους εργαζόμε-
νους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, επεκτεί-
νει κατά 1 χρόνο το διάστημα αυτό. 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω, οι εργαζό-
μενοι στον ΟΛΠ μπορούν να επιλέξουν την εξασφα-
λισμένη παραμονή τους στον Οργανισμό ή ακόμη,
εφ' όσον το επιθυμούν, να ζητήσουν μετάταξη ή να
ενταχθούν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου.
Εάν, τέλος, το κρίνουν συμφερότερο γι' αυτούς θα
μπορούσαν να εργαστούν και στην εταιρεία του
αναδόχου.

Τα έσοδα του κράτους
Τα εκτιμώμενα έσοδα για το κράτος, από τα εγγυημέ-
να κατά τη σύμβαση φορτία, περιλαμβάνουν φόρους
επί των κερδών, μερίσματα, φόρους επί των μερι-
σμάτων και το αντάλλαγμα της παραχώρησης. Το σύ-
νολό τους ανέρχεται σε περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε τρέ-
χουσες τιμές για την περίοδο της παραχώρησης. 
Οι επενδύσεις του αναδόχου προκειμένου να επι-
τευχθεί η προβλεπόμενη από τη σύμβαση δυναμι-
κότητα, περιλαμβανομένης της κατασκευής της
Προβλήτας ΙΙΙ, ανέρχονται σε περίπου 620 εκατ. ευ-
ρώ, εκ των οποίων τα 300 εκατ. ευρώ εντός της επό-
μενης επταετίας, τα δε υπόλοιπα περίπου 320 εκατ.
ευρώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της παραχώρησης. 
Σύμφωνα με τον κ. Παπαληγούρα, η δυναμικότητα
του λιμανιού τριπλασιάζεται, καθώς ο όγκος του φορ-
τίου που θα μπορεί ετησίως να διακινηθεί εκτινάσσε-
ται από 1,6 σε 4,7 εκατ. TEU, ενώ οι θέσεις εργασίας
προκειμένου να κατασκευαστούν τα έργα θα ανέλ-
θουν σε 200. Οι νέες μόνιμες θέσεις εργασίας που δη-
μιουργούνται για τη λειτουργία της παραχώρησης από
τον ανάδοχο, ανέρχονται σε περίπου 1.000.
Η παραλιμενική βιομηχανία υπολογίζεται να απα-
σχολήσει τριπλάσιο έως και τετραπλάσιο αριθμό
εργαζομένων σε σχέση με σήμερα, ενώ η Ναυπη-
γοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα προβλέπεται να
υπερδιπλασιάσει τις θέσεις απασχόλησης από την
αύξηση των επισκέψεων πλοίων. 

Οι παραχωρήσεις 
των ευρωπαϊκών λιμένων

Ο
ΥΕΝΑΝΠ αναφέρθηκε, επίσης, στα θετικά
αποτελέσματα των παραχωρήσεων των άλ-
λων ευρωπαϊκών λιμένων και στις εξελίξεις
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Με 149 «ναι» των βουλευτών της πλειοψηφίας, έναντι 131 αρνητικών ψήφων, ψηφίστηκε επί της αρ-
χής στις 5/03/2009 το σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση παραχώρησης των λιμενικών
εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ της ΟΛΠ Α.Ε. 
Κατά της κύρωσης ψήφισαν οι βουλευτές (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ) ενώ παρών ψήφισε ο ανεξάρ-
τητος βουλευτής Πέτρος Τατούλης. Η ψήφιση του νομοσχεδίου έγινε με τη διεξαγωγή ονομαστικής
ψηφοφορίας κατόπιν αιτήματος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Βήμα ανάπτυξης για τον τόπο χαρακτήρισε τη σύμβαση
παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων του ΟΛΠ 
ο Αναστάσης Παπαληγούρας 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

>>

Τη σημασία της συμφωνίας αυτής 
θέλησε σημειολογικά να τονίσει 
η παρουσία του Κινέζου προέδρου
Χου Ζιντάο για πρώτη φορά ιστορικά
στη χώρα μας, κατά την υπογραφή
της σύμβασης παραχώρησης 
το Νοέμβριο του 2008.





στη λιμενική βιομηχανία επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έκανε πρώ-
τα τις εκτιμήσεις της και κατόπιν προχώρησε στην προκήρυξη του σχετικού δια-
γωνισμού. «Η επιτυχής ολοκλήρωσή του συνεπάγεται, πέραν των αμιγώς οικο-
νομικών, σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη στα οποία δεσπόζει η στρατηγική συμ-
μαχία με μια παγκόσμια δύναμη, οικονομικά ραγδαία αναπτυσσόμενη, με ρυθ-
μούς ανάπτυξης άνω του 10% ετησίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκα-
ετίας και με πληθυσμό 1,4 δισ. κατοίκους», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας
ότι «τη σημασία της συμφωνίας αυτής θέλησε σημειολογικά να τονίσει η παρου-
σία του Κινέζου προέδρου Χου Ζιντάο για πρώτη φορά ιστορικά στη χώρα μας,
κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης το Νοέμβριο του 2008. Μή-
τρα της στρατηγικής αυτής συνεργασίας αποτέλεσε το Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας του Ιανουαρίου 2005 που υπογράφηκε μεταξύ του πρωθυπουργού της Ελλά-
δος κ. Κ. Καραμανλή και του Κινέζου ομολόγου του, που προβλέπει ότι οι δύο
χώρες θα υποστηρίζουν την απ' ευθείας μεταφορά εμπορευμάτων ανάμεσα σε
ελληνικούς και κινεζικούς λιμένες, καθώς και την αξιοποίηση λιμένων κάθε μιας
χώρας ως διαμετακομιστικών κέντρων προώθησης προϊόντων της άλλης σε γει-
τονικές χώρες και περιοχές. Ας σημειώσουμε εδώ με έμφαση ότι 1 στα 2 con-
tainers παγκοσμίως και 4 στα 5 containers που έχουν προορισμό την Ευρώπη
προέρχονται από τη Κίνα». 
Και ο κ. Παπαληγούρας δήλωσε καταλήγοντας: «Με τη σύμβαση παραχώρησης
μέρους του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για την ελληνική πλευρά διασφα-
λίζονται:
Μια τεράστιας σημασίας στρατηγική εμπορική συμμαχία με μία παγκόσμια οι-
κονομική δύναμη - την Κίνα.
Πρόδηλα γεωπολιτικά οφέλη. 

Η ανάδειξη του Πειραιά ως βασικής πύλης εισόδου των κινεζικών προϊόντων
στην Ευρώπη.
Η ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά με τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητάς του.
Η ένταξη του λιμανιού του Πειραιά στο δίκτυο των παγκόσμιων λιμενικών δια-
χειριστών και εγγυημένη πελατεία - δηλαδή εγγυημένα φορτία.
Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, τα
πρώτα 7 χρόνια καθώς και επιπλέον 320 εκατ. ευρώ τα επόμενα. 
Η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας.
Η ανάπτυξη της παραλιμενικής βιομηχανίας. 
Ο υπερδιπλασιασμός των θέσεων απασχόλησης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
Η διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του
ΟΛΠ στην ακτοπλοΐα και στην κρουαζιέρα. 
Εγγυημένο αντάλλαγμα για τον ΟΛΠ ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες
τιμές ή 664 εκατ. ευρώ σε καθαρά παρούσα αξία. Το ποσό αυτό είναι 2,5 φορές
μεγαλύτερο από τη σημερινή κεφαλαιοποίηση του Οργανισμού. 
Έσοδα περίπου 2,4 δισ. ευρώ για το ελληνικό ∆ημόσιο σε τρέχουσες τιμές στη
διάρκεια της 35ετίας. 
Η επιστροφή των υποδομών και ανωδομών που θα κατασκευάσει ο ανάδοχος
στον ΟΛΠ και άρα στο ελληνικό ∆ημόσιο».

Οι λόγοι που η αξιωματική αντιπολίτευση 
καταψήφισε το σχέδιο νόμου

Σ
την ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής, η πολιτική εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ για θέματα ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, Ελπίδα Τσουρή,
εξέθεσε τους λόγους που η αξιωματική αντιπολίτευση οδηγήθηκε στην

καταψήφιση της σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων στις
Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στην κινεζική εταιρεία Cosco.
Η κ. Τσουρή επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε θέσει από την αρχή ως μοναδικό
της στόχο την άνευ όρων παράδοση των δύο υγιών κερδοφόρων δημοσίων ορ-
γανισμών, ΟΛΠ και ΟΛΘ, σε ξένων συμφερόντων μονοπώλια, με αμφίβολης,
μάλιστα, νομιμότητας διαδικασίες. 
Απαριθμώντας τα βασικά συστατικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας, η κ. Τσου-
ρή ισχυρίστηκε ότι με την έλευση της Cosco διασφαλίζεται καθεστώς ελεύθερου
και υγιούς ανταγωνισμού στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών καταλήγοντας ότι
ο ανάδοχος αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, κατά συνέπεια, αποσπά
μεγάλο μερίδιο της εγχώριας διακίνησης, κάτι που οδηγεί σε αύξηση των ναύ-
λων και ολιγοπώλιο.

Τα ερωτήματα
Τα ερωτήματα που θέτουν οι χρήστες και στα οποία πρέπει να απαντήσει ο υπουρ-
γός ΕΝΑΝΠ είναι:
Πώς εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός, όχι μόνο στις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά και
στις θαλάσσιες μεταφορές, όταν ο ανάδοχος είναι θυγατρική ναυτιλιακής εταιρεί-
ας; Η πληροφόρηση και μόνο ως προς τα φορτία των ανταγωνιστών δημιουργεί
συνθήκες απόκτησης και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ή όχι; 
Πώς θα εξασφαλίζεται η διακριτική και εμπιστευτική αντιμετώπιση των εμπορι-
κών πληροφοριών στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, τις οποίες θα διαχειρίζε-
ται η Cosco Pacific, θυγατρική του ομίλου Cosco, και η οποία έχει και πλοία με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων;
Πώς θα εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και δε θα έχει πλεονέκτημα η Cosco ως
πλοιοκτήτρια εταιρεία; �
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

• 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

ENTIRE RANGE OF FACILITIES TO CATER TO YOUR REQUIREMENTS

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

Adams Ship Repairs
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Η ευρωβουλευτής Μαριλένα Κοππά, σε μια ριζοσπαστική τοποθέτησή της, 
μίλησε για σύμπραξη Ε.Ε. και ΝΑΤΟ

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πάταξη των κοινών απειλών όπως η πειρατεία, 
οι κλιματικές αλλαγές και η τρομοκρατία

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πάταξη των κοινών απειλών όπως η πειρατεία, 
οι κλιματικές αλλαγές και η τρομοκρατία

M
ια επανεκτίμηση των σχέσεων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ προς
αντιμετώπιση των κοινών απειλών ί-
σως αποβεί προς το συμφέρον όλων,

κατά την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και επίκουρη κα-
θηγήτρια Βαλκανικής Πολιτικής Μαριλένα Κοππά. Στην
πρόσφατη παρέμβασή της στην Ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, δήλωσε μάλιστα
ότι το διεθνές σύστημα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο
και οι προκλήσεις είναι μεγάλες για όλους. 

∆ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η



Σύμφωνα με την ευρωβουλευτή, επιβάλλεται, λοι-
πόν, μια επανεκτίμηση και βελτίωση των σχέσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ προς αντιμε-
τώπιση των κοινών απειλών, όπως είναι η τρομο-
κρατία, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστρο-
φής, η έξαρση της διεθνούς πειρατείας, αλλά και
τα νέα προβλήματα που ήδη προκύπτουν από την
κλιματική αλλαγή.
Αναφερόμενη στο έργο και στη σημασία των διε-
θνών οργανισμών, η κ. Κοππά τόνισε ότι είναι η
σωστή στιγμή για να επιβεβαιώσουμε το ρόλο του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως βασικού εγ-
γυητή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. «Η α-
νάγκη αναθεώρησης του Οργανισμού κα-
θίσταται πλέον επιτακτική και εμείς έχου-
με δεσμευτεί να την προωθήσουμε, ώστε να
μπορεί ο ΟΗΕ να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη α-
ποτελεσματικότητα στο σημαντικό του έργο. Ο-
φείλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι όλα τα κράτη
και οι διεθνείς οργανισμοί, του ΝΑΤΟ συμπεριλαμ-
βανομένου, θα πρέπει να απέχουν από την απειλή
και χρήση βίας με οποιονδήποτε τρόπο δε συνά-
δει με τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατι-
κού Χάρτη του ΟΗΕ» επισήμανε η Ελληνίδα ευρω-
βουλευτής.
Ως προς τη συνεργασία με τους διεθνείς φορείς η
ευρωβουλευτής ανέλυσε ότι το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. έ-
χουν κοινά συμφέροντα και οι σχέσεις τους δε θα
πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Μια πιο ισορρο-
πημένη εταιρική σχέση με καλύτερο συντονισμό
ενεργειών και ενδυνάμωση της συνεργασίας των
δύο πλευρών, όπου όμως η κάθε πλευρά θα πρέ-
πει να σέβεται την ανεξαρτησία του άλλου σε ό,τι
αφορά τη λήψη των αποφάσεων, και να διασφα-
λίζεται η αλληλοκατανόηση όταν προκύπτουν α-
ποκλίνουσες στρατηγικές εκτιμήσεις, είναι για τη
διεθνολόγο η απαραίτητη βάση για συνεργασία.
Ειδικά για το φαινόμενο της πειρατείας στη θά-
λασσα, η κυρία Κοππά τόνισε αποκλειστικά στα

«Ναυτικά Χρονικά»: «Η επί πολλούς μήνες συ-
νεχιζόμενη πολιτική αστάθεια και οι
εχθροπραξίες στη Σομαλία προκάλεσαν
ανησυχία και φαινόμενα πειρατείας στην
περιοχή αυτή. Τους τελευταίους μήνες, όλο και
πιο συχνά, εμπορικά και αλιευτικά πλοία που πλέ-
ουν στο Κέρας της Αφρικής δέχονται επιθέσεις
πειρατών με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η
ζωή των ναυτικών και να παρεμποδίζεται η ασφα-
λής άσκηση του διεθνούς εμπορίου και του επαγ-
γέλματός τους στη θάλασσα.
Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση της διεθνούς κοι-
νότητας ώστε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα και
να βρεθούν οι τρόποι εκείνοι που θα αντιμετωπί-
ζουν αλλά και α προλαμβάνουν το φαινόμενο αυ-
τό, φυσικά μέσα στο πλαίσιο του δικαίου της θά-
λασσας και σε συνεργασία με το ∆ιεθνή Ναυτιλια-
κό Οργανισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε
από το Συμβούλιο να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε
να αναθεωρηθούν οι νομικές διατάξεις εκείνες και
η πειρατεία να αντιμετωπίζεται ως έγκλημα με τις
αντίστοιχες καταδικαστικές πράξεις.
Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού δεν είναι
απαραίτητη μόνο για το εμπόριο και τη ναυτιλία
αλλά και για την επιτυχή αποστολή της ανθρωπι-
στικής βοήθειας σε διάφορες χώρες, δεδομένου
ότι πολλά από τα εμπορικά πλοία ασκούν και αυτή
την αποστολή.
Η Ελλάδα είναι, όπως είναι απόλυτα φυσικό
και δικαιολογημένο, ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένη στο θέμα της πειρατείας στη θά-
λασσα και υποστηρίζει κάθε μέτρο και συ-
νεργασία για την καταπολέμησή της.
Αυτή την περίοδο κρίνεται παραπάνω από απα-
ραίτητο να υπάρξει συνεργασία με όλες τις γειτο-
νικές αλλά και τις τρίτες χώρες για την προστασία
όλων των θαλάσσιων διαύλων και την εξασφάλιση
της ανεμπόδιστης διέλευσης όλων ανεξαιρέτως
των νομίμων εμπορικών πλοίων».�
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Ο συμβιβασμός για την 3η
δέσμη μέτρων σχετικά με 
την ασφάλεια στη θάλασσα,
στον οποίο κατέληξαν
εκπρόσωποι του
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όδευε το
διάστημα που τυπωνόταν 
το περιοδικό προς τελική
έγκριση στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο Στρασβούργο. 

Το συνολικό νομοθετικό πακέτο πε-
ριλαμβάνει την καταβολή αποζη-
μιώσεων στους επιβάτες πλοίων σε
περίπτωση ατυχήματος, τις επιθε-
ωρήσεις πλοίων, τους ελέγχους των

πλοίων από το κράτος λιμένα, τον ορισμό μιας
Αρχής για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν
κίνδυνο και τη διερεύνηση ατυχημάτων στις θα-
λάσσιες μεταφορές. Οι νέες ευρωπαϊκές νομοθε-
σίες θα προβλέπουν τα ακόλουθα:

Καταβολή αποζημιώσεων 
στους επιβάτες κατόπιν ατυχήματος
Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016 τα επιβατη-
γά πλοία της κατηγορίας Α που πλέουν σε ευρω-
παϊκά ύδατα θα φέρουν την ευθύνη για οποιαδή-
ποτε ζημιά προκαλείται στους επιβάτες τους. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβάλουν έως και
2.587 ευρώ για απολεσθείσες ή φθαρμένες απο-
σκευές και έως και 460.000 στην περίπτωση σω-
ματικών βλαβών ή και θανάτου εξαιτίας λάθους ή
αμέλειας. Χάρις στην επιμονή του Κοινοβουλίου,
η υποχρέωση αυτή δε θα αφορά μόνο τα πλοία
της κατηγορίας Α, δηλαδή τα μεγαλύτερα πλοία
στις ενδοευρωπαϊκές διαδρομές, αλλά και, από το
2018, αυτά της κατηγορίας Β.

Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία πέτυχε ο σχε-
τικός κανονισμός να καταστεί εφαρμοστέος όταν
η σύμβαση των Αθηνών τεθεί σε ισχύ για την Κοι-
νότητα αλλά όχι αργότερα από τις 31.12.2012,
καθώς μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πότε η εν
λόγω σύμβαση θα εφαρμοστεί στην Ε.Ε. 
Πέτυχε επίσης την προσθήκης μιας ρήτρας, σύμ-
φωνα με την οποία η Επιτροπή, όχι αργότερα από
τις 30.6.2013, «παρουσιάζει, εφόσον αρμόζει,
νομοθετική πρόταση προκειμένου, μεταξύ άλλων,
να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού σε πλοία που καλύπτονται από τις κα-
τηγορίες C και D».

Ένα νέο σύστημα 
για τις επιθεωρήσεις πλοίων
Ένας κανονισμός και μια οδηγία σχετικά με τα κοι-
νά πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης
και εξέτασης πλοίων θα διασφαλίσει ότι τα κρά-
τη-μέλη εκπληρώνουν αποτελεσματικά και με συ-
νέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας
θεσπίζοντας κοινούς κανόνες και πρότυπα για
τους νηογνώμονες. Τα δύο αυτά νομοθετικά κεί-
μενα αναθεωρούν τις ρυθμίσεις για τους νηογνώ-
μονες στην Ε.Ε. και εισάγουν την αμοιβαία ανα-
γνώριση των πιστοποιητικών των εν λόγω οργανι-
σμών. 

Μαύρη λίστα 
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον έλεγ-
χο των πλοίων από το Port State Control, το Συμ-
βούλιο έκανε τελικά δεκτό το αίτημα των ευρω-
βουλευτών να μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα και να
απαγορεύονται μόνιμα τα πλοία που επανειλημ-
μένως παρέβησαν τους κανόνες ασφάλειας. Οι
ευρωβουλευτές πέτυχαν επίσης την επέκταση του
πεδίου εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ώστε να
συμπεριληφθούν και τα πλοία που καταπλέουν σε
αγκυροβόλια (στα ανοικτά των λιμανιών). Κατά-
φεραν ακόμη να αυξήσουν τη συχνότητα επιθεώ-
ρησης των πλοίων. Ο έλεγχος των πλοίων από το
PSC αφορά την επιθεώρηση ξένων πλοίων στα ε-
θνικά λιμάνια.
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Ασφάλεια στη θάλασσα: 
Προς υιοθέτηση της τρίτης δέσμης μέτρων 
(third maritime package)

Ασφάλεια στη θάλασσα: 
Προς υιοθέτηση της τρίτης δέσμης μέτρων 
(third maritime package)



Ανεξάρτητη Αρχή για την υποδοχή
πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο
Το Κοινοβούλιο κατόρθωσε να πείσει το Συμβού-
λιο να διευκρινίσει τον ορισμό της Αρχής που εί-
ναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτω-
ση ατυχήματος. Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε ό-
τι η αρμόδια Αρχή θα διαθέτει την απαραίτητη α-
νεξάρτητη (ναυτιλιακή) εμπειρογνωμοσύνη ώστε
να μπορεί να αποφασίζει ανεξάρτητα για την κα-
λύτερη ακολουθητέα πορεία, συμπεριλαμβανο-
μένης της επιλογής του λιμανιού που θα πρέπει να
επιδεχθεί ένα πλοίο σε ανάγκη βοήθειας, έτσι ώ-
στε να αποφευχθεί ή να περιοριστεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερο μια καταστροφή. 

∆ιερεύνηση ατυχημάτων 
στις θαλάσσιες μεταφορές
Μία άλλη οδηγία, επί της οποίας συμφώνησαν οι
εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη διερεύνη-
ση των θαλάσσιων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο των

διαπραγματεύσεων οι ευρωβουλευτές
έπεισαν το Συμβούλιο ότι οι εν λόγω
έρευνες δε θα πρέπει να περιορίζο-
νται μόνο στα πολύ σοβαρά ατυχήμα-
τα. Σε περίπτωση ενός σοβαρού αλλά
όχι καταστροφικού ατυχήματος θα
πρέπει να γίνεται μια προκαταρκτική
εκτίμηση για να διαπιστωθεί αν απαι-
τείται μια πλήρης διερεύνηση ασφά-
λειας.
Το Κοινοβούλιο ενίσχυσε ακόμη την αρχή βάσει
της οποίας κάθε ατύχημα θα διερευνάται από ένα
και μόνο κράτος-μέλος. Μόνο σε εξαιρετικές και
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις (για παρά-
δειγμα, λόγω της εθνικότητας των θυμάτων, της
θέσης του ατυχήματος ή της σημαίας του πλοίου)
είναι δυνατό να διεξαχθούν παράλληλες έρευνες.

Κοινή θέση για 
τα δύο εναπομένοντα θέματα
Μέχρι πρόσφατα, το Συμβούλιο μπλόκαρε δύο

προτάσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του κρά-
τους σημαίας και την αστική ευθύνη, οι οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την
ασφάλεια στη θάλασσα. 
Αντιδρώντας, το Κοινοβούλιο εισήγαγε, στο στά-
διο της δεύτερης ανάγνωσης, τροπολογίες επ' αυ-
τών των ζητημάτων σε άλλες εκθέσεις της δέσμης
μέτρων. Το Συμβούλιο αναγκάστηκε έτσι να προ-
βεί στην υιοθέτηση κοινών θέσεων και για τα δύο
αυτά θέματα. �



ξηρού φορτίου
Ναυλαγορά

ξηρού φορτίου

Επιχειρώντας μια ανασκόπηση του μηνός Φεβρουαρίου δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην
άνοδο που πραγματοποίησε ο δείκτης του BDI, που έφερε κάποια ευεξία στο ναυτιλιακό χώρο
μετά την πτώση που βιώσαμε το τελευταίο τετράμηνο του 2008.
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Ιανουάριος ξεκίνησε με ανοδικές τάσεις μετά τον καταστροφικό ∆ε-
κέμβριο και από τις 773 μονάδες στις αρχές του μήνα έκλεισε στις
1.070 μονάδες, μία άνοδο της τάξεως του 45%, που επηρέασε θε-
τικά το κλίμα που επικρατούσε. 

Ο ναυτιλιακός κόσμος προσδοκούσε στο πέρας των αργιών της Κί-
νας, λόγω του Νέου Έτους, αλλά και στην οικονομική πολιτική της
νέας αμερικανικής ηγεσίας, σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει τη
μελλοντική πορεία της ναυλαγοράς. 
Οι πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου έδειξαν μια δυναμική, ιδιαίτερα στα μεγά-
λου μεγέθους πλοία (Capers), λόγω αυξημένης ζήτησης, τα οποία παρέσυραν και
τις υπόλοιπες κατηγορίες σε αντίστοιχη άνοδο ξεπερνώντας τις 2.000 μονάδες
την 11η Φεβρουαρίου. 
Ο ρυθμός ανόδου ξεπέρασε το 90% το πρώτο δεκαήμερο φέρνοντας
τα πρώτα χαμόγελα αισιοδοξίας στο ναυτιλιακό κόσμο. Οι επιμέρους
δείκτες των πλοίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του BDI είχαν αντίστοιχη
άνοδο και οι αναφερόμενες χρονοναυλώσεις έδειξαν μια σταθεροποίηση σε ανε-
κτά για την πλοιοκτησία επίπεδα.
Ταυτόχρονα, αισιόδοξα ήταν και τα μηνύματα από την πλευρά της Άπω Ανατο-
λής για νέες αγορές πρώτων υλών και όπου υπήρχε διαπραγμάτευση. 
Όπως είναι φυσικό, η προσδοκία όλου του εμπορικού και ναυτιλιακού κόσμου ε-
πικεντρώθηκε πλέον στο πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στο
μέλλον των διατραπεζικών σχέσεων, που ουσιαστικά αποτέλεσε και την τροχο-
πέδη στην πραγματοποίηση νέων συμβάσεων που θα έδιναν ανάσα στο μουντό
οικονομικό περιβάλλον.
Το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, όμως, άρχισε με πτώση

του γενικού δείκτη, κατά 209 μονάδες, επακόλουθο της πτώσεως των δει-
κτών των Capers και Panamax, από τη 12η έως και τη 16η του μηνός, κατά 652
και 182 μονάδες. Στα Supramax και Handymax πάντως παρατηρήθηκε συνέχι-
ση της ανοδικής τους πορείας με σταθερότητα, σημαίνοντας ότι η ζήτηση γι' αυ-
τού του είδους και χωρητικότητας πλοία ήταν και παρέμεινε αυξημένη. 
Οι αναμενόμενες διακυμάνσεις του δείκτη αλλά και της ναυλαγοράς συνεχίστη-
καν έως το τέλος του μηνός, φθάνοντας την 20ή Φεβρουαρίου στο μέγιστο ση-
μείο του 2009, ήτοι τις 2.099 μονάδες, πάντοτε όμως με τις δύο κατηγορίες των
μεγαλύτερων σε μέγεθος πλοίων να αντιμετωπίζουν τις διακυμάνσεις, τα δε μι-
κρότερα να συνεχίζουν σταθερά ανοδικά.
Ο μήνας έκλεισε με το γενικό δείκτη στις 1.986 μονάδες και τους επι-
μέρους στις 2.963 (Capers), 1.542 (Panamax), 1.529 (Supramax) και
628 (Handy), σημειώνοντας μια δραστική άνοδο της τάξεως του
80%, 48%, 85%, 185% και 105% κατά κατηγορία αντίστοιχα. 
Η άνοδος αυτή, όσο και εάν φαίνεται τεράστια, με δεδομένα τα πολύ χαμηλά επί-
πεδα που άρχισε, ουσιαστικά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια επάνοδο στην
άριστη ναυλαγορά της περασμένης πενταετίας, δίνει όμως θετική προσέγγιση σε
ένα σταθερότερο πλαίσιο, που ίσως αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. 
∆υστυχώς, τα νέα και οι φήμες για την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο δε
βοηθούν σε αισιόδοξες προβλέψεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να
περιμένουμε μια περαιτέρω άνοδο της ναυλαγοράς ή σταθεροποίηση σε αποδε-
κτά επίπεδα. 
Τρανό παράδειγμα αυτής της ιδιαιτερότητας και της όποιας αισιοδοξίας υπήρξε
η άνοδος αυτή κατά το μήνα Φεβρουάριο, όταν τα σύννεφα των οικονομικών
προβλημάτων είχαν ήδη κατακλύσει το χώρο. �

Του Γιάννη Παχούλη Προέδρου Hellenic Shipbrokers Association, Technical Manager Megachart Inc. 

Επιχειρώντας μια ανασκόπηση του μηνός Φεβρουαρίου δεν μπορούμε παρά να σταθούμε 
στην άνοδο που πραγματοποίησε ο δείκτης του BDI, που έφερε κάποια ευεξία στο ναυτιλιακό χώρο 
μετά την πτώση που βιώσαμε το τελευταίο τετράμηνο του 2008.



E
ίναι γνωστό ότι η αγορά της ναυτιλίας χαρακτηρίζεται
από συχνές μεταβολές και ανακατατάξεις και από έντο-
νο ανταγωνισμό. Είναι επίσης γεγονός ότι η διεθνής οι-

κονομική ύφεση έχει επηρεάσει τη ναυτιλιακή κοινότητα, προκαλώντας
έντονο προβληματισμό. Η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης στη συ-
γκεκριμένη αγορά απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των επικείμε-
νων εξελίξεων και ενδελεχή εκτίμηση των δεδομένων του ανταγωνι-
σμού και των κυρίαρχων τάσεων. Απαιτεί επίσης ολοκληρωμένη ανάλυ-
ση των επιχειρηματικών αναγκών της και πλήρη αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων της.

Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, με 65 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά, αποτελεί μια από τις μακροβιότερες ιδιω-
τικές ασφαλιστικές εταιρείες και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυ-
ξη  της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Ο Όμιλος Ασπίς, ένας από
τους ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα αποτε-
λεί το αποκορύφωμα αυτής της δυναμικής πορείας και είναι ο άμεσος
κληρονόμος και συνεχιστής μιας μακράς ασφαλιστικής παράδοσης
γνώσης και πείρας. Σήμερα περιλαμβάνει 16 κύριες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται σε 7 χώρες παγκοσμίως και έχει περισσότερους από 1
εκ ικανοποιημένους και ταυτόχρονα πιστούς πελάτες.

Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και
υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως και τις πλέον εξειδικευμένες
απαιτήσεις τόσο ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων. Ειδικά για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται  στο χώρο της ναυτιλίας, ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ μπο-
ρεί να ικανοποιήσει ανάγκες όπως εξεύρεση κεφαλαίων, χρηματοδότη-
ση, διαχείριση διαθεσίμων και χαρτοφυλακίων, οικονομικός σχεδια-
σμός, απόκτηση ή μίσθωση ακινήτων, αλλά και ανάγκες ασφάλισης πε-
ριουσίας, παγίων και προσωπικού.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις κρίσεις που ανά διαστήματα
πλήττουν την παγκόσμια ναυτιλία, η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα των
Ελλήνων διαπρέπει. Ο Όμιλος ΑΣΠΙΣ μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες
πλοιοκτήτες να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων τους. Όποια κι αν είναι η ανάγκη της ναυτιλιακής επιχείρησης ο
Όμιλος ΑΣΠΙΣ είναι σε θέση να την καλύψει, προσφέροντας εξατομικευ-
μένες, ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

65 Xρόνια Πορείας

Κωνσταντίνος Γ. Φειδόπουλος
Επιχειρηματικός  Σύμβουλος 

Λεωφ. Συγγρού 128, 17671 Καλλιθέα
Τηλ. Γραφ. 2109233940 

Fax. 2109233945
Kιν. 6930144638

e-mail. feidopoulos@in.gr  



Επιχειρώντας μια ανασκόπηση του μηνός Φεβρουαρίου δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην
άνοδο που πραγματοποίησε ο δείκτης του BDI, που έφερε κάποια ευεξία στο ναυτιλιακό χώρο
μετά την πτώση που βιώσαμε το τελευταίο τετράμηνο του 2008.

70

Συγχρόνως, οι προοπτικές της μελλοντικής διακύμαν-
σης προσφοράς-ζήτησης «παίζονται» στους εξής το-
μείς:

1.Πληθαίνουν οι αιτήσεις ακύρωσης υφισταμένων
παραγγελιών με τύχη που ποικίλλει από τη σχε-

τική επιτυχία (συνάρτηση πλήθους παραγόντων και με
όχι πάντα ανώδυνες συνέπειες) μέχρι της πλήρους αρ-
νήσεως.

2.Βαθμηδόν προδιαγράφεται αδυναμία εκτέλεσης
σημαντικού αριθμού εκ των παραγγελιών σε μι-

κρά ή και νέα ναυπηγεία που είχαν στηρίξει τη ναυπή-
γηση στην επέκταση των υπαρχουσών ή στην κατα-
σκευή νέων εγκαταστάσεων, που τώρα αδυνατούν να
πραγματοποιήσουν λόγω χρηματοδοτικών δυσχερειών
ή και (περίπτωση Κίνας) κυβερνητικών φραγμών στις
νέες επεκτάσεις.

3.Οι διαλύσεις παλαιών πλοίων (με έμφαση στο
ξηρό φορτίο) υποδηλώνουν μια «δυναμική» που

προδιαγράφει χρονιά-ρεκόρ σε αριθμό και όγκο δια-
λύσεων.

4.Παρά τις πολύ συχνές διακυμάνσεις, η παγκό-
σμια ναυλαγορά ξηρού φορτίου μάλλον οδηγεί-

ται σε επίπεδα ναύλων που, αν δε θυμίζουν σε τίποτα
την αγορά του περασμένου Μάη, επιτρέπουν αποσβέ-
σεις με ναυπηγικές τιμές της «καλής» περιόδου.

5.Ακόμη («επί του πιεστηρίου»), ο πρόεδρος
Obama μόλις μας υποσχέθηκε ένα μέλλον χωρίς

ιδιαίτερα προβλήματα στη χρηματοδότηση της οικονο-
μίας!

Στα παραπάνω, ας προστεθεί και η ακόλουθη παρατή-
ρηση: Στη διάρκεια της μεγάλης κρίσης 1981-1987, ο
γράφων είχε επισημάνει πλήρη απουσία ναυπηγικών
παραγγελιών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως
σε ορισμένους τύπους (π.χ. VLCC), πράγμα ισοδύναμο
με την έλλειψη μονάδων του είδους στις προσεχείς ε-
ξελίξεις. Ηδη διανύουμε περίοδο έξι (6) μηνών με πλή-
ρη απουσία νέων παραγγελιών. Μήπως αυτό σημαίνει
μια «black hole» παραδόσεων από το 2011 και για κά-
ποιο μετέπειτα διάστημα ή -σε άλλη εκδοχή- μήπως τα
πλοία που μέλλει να παραδοθούν το 2010-2011 θα
«παίζουν» μόνα τους στο γήπεδο μιας πλήρως αποκα-
τεστημένης οικονομίας;�

Από την George Moundreas Company S.A.

Για έναν ακόμη μήνα, τα ημερήσια δελτία ναυπηγικών παραγγελιών αλλά και 
όλος ο ναυτιλιακός Τύπος, με το ίδιο περίπου λεκτικό, αναφέρουν:

«Sorry, no newbuilding orders reported today»

Mηνιαία ανασκόπηση

ναυπηγήσεων πλοίων



1 Personal Survival Techniques 
2 Fire Prevention and Fire Fighting
3 Elementary First Aid  
4 Personal Safety and Social Responsibilities  
5 General Tanker Familiarization  
6 Advanced Oil Tanker  
7 Advanced Chemical Tanker  
8 Advanced Gas Tanker  
9 Crowd Management Leadership  
10 Crisis Management and Human Behavior Leadership  
11 STCW 78/95 Updating Course for Engine Officers in charge of the

Navigational Watch   
12 STCW 78/95 Updating Course for Deck Officers in charge of the

Navigational Watch  
13 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch with 

experience  
14 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch  (OS,

Steward, Cook, Wiper)  
15 Rating Forming Part of the Navigational and Engineering Watch  (OS,

Steward, Cook, Wiper)  
16 GMDSS  
17 Proficiency in Survival Craft & Rescue Boat other than Flat Rescue Boat  
18 Advanced Fire Fighting  
19 Upgrading Standard of Competence for Captain or Master on Ship of 500

Gross Tonnage or more  
20 Upgrading Standard of Competence for First Deck Officer or Chief Mate on

Ship of 500 Gross Tonnage or more  
21 Upgrading Standard of Competence for Chief Engineer on Ships of

Propulsive Power more than 3000 Kw.  
22 Upgrading Standard of Competence for First Eng. Officer on Ships of

Propulsive Power more than 3000 Kw   
23 Competence for "Officer in Charge of the Navigational Watch  
24 Competence for "Officer in charge of an Engineering Watch"  
25 Ship Security Officer  
26 Company Security Officer  
27 Port Facility Security Officer  
28 Combined Security Course  (SSO/CSO/PFO)  
29 Medical Care  
30 ARPA  
31 RADAR  
32 Ordinary Seaman  (1 Month practice on board)  
33 Wiper (1 Month practice on board)  
34 Bridge Team Management  
35 ECDIS  (ELECTRONIC CHARTS) 
36 Train the Trainer  
37 Formacion de Marinero para Buques de Pasaje  

(Passenger Ship Training for Seamen)  
38 Actualizacion de Patrones de Pesca (Captain for Fishing Vessel )  
39 Operadores Portuarios ( Port Operations )  
40 Transporte de Mercancias y Materiales Peligrosos  

(Transportation of Dangerous Merchandise and Materials)  
41 Capitan de Yates o Embarcaciones de Recreo  (Pleasure Yacht Captain)  
42 Crowd Management for Ro-Ro and Passenger Ship  
43 Advanced Passenger Ships and Ro-Ro Passenger Ships  

PANAMA MARITIME 
TRAINING SERVICES, INC.
GREECE 

ÅãêåêñéìÝíï êÝíôñï åêðáßäåõóçò 
áðü ôï õðïõñãåßï ôïõ ÐáíáìÜ

Åêäßäïõìå ðáíáìaúêÜ
äéðëþìáôá íáõôéêþí 
Issuance of panamanian 
crew licenses

Using IMO Approved 
"TRANSAS" software

2 Gounari & Akti Posidonos Street,  Piraeus 185 31 
Tel: +30 210-41.32.881 - +30 210-41.14.146 
Fax: +30 210-41.32.987
Mail: info@crewcertification.com
Web: www.crewcertification.com
Persons in Charge: Georgios Rapitis, mob: +30 697-59.02.186
Nikos Giamakidis, mob: +30 697-58.61.112

APPROVED BY PANAMANIAN ADMINISTRATION



Του Γ. Γρηγοριάδη 
Finance & Research 
George Moundreas
Company S.A.

Το οικονομικό
περιβάλλον
της Ναυτιλίας 

Α Γ Ο Ρ Α Π Ω Λ Η Σ Ι Ε Σ

Τ
ο εμπόριο και οι μεταφορές εξαρτώ-
νται όλο και περισσότερο από τις λίγες περι-
φερειακές και αναδυόμενες οικονομίες που

διατηρούν ακόμα ρυθμούς ανάπτυξης, έστω μειω-
μένους περίπου στο 50% των ρυθμών που είχαν μέ-
χρι την άνοιξη του 2008. Σημειωτέον ότι και από αυ-
τές τις χώρες, μετά το πέρασμα της Ρωσίας σε ύφε-
ση, απειλείται πλέον και η Βραζιλία μετά τη στασιμό-
τητα του ΑΕΠ κατά το δ΄ τρίμηνο. 
Καθώς λοιπόν δεν υπάρχει πλέον στήριξη και από
μεταφορές των μεγάλων οικονομικών κέντρων, στα
οποία η ύφεση ακόμη βαθαίνει, είναι επόμενο ότι οι
ναύλοι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το πα-
ραμικρό που συμβαίνει στις περιφερειακές αυτές οι-
κονομίες, όπως π.χ. η επίκληση force majeure για τις
φορτώσεις της Rio Tinto λόγω πλημμυρών στην Αυ-
στραλία και οι κινήσεις τακτικής της Κίνας απέναντι
στις μεταλλευτικές εταιρείες λόγω διαπραγματεύσε-
ων για την επιδιωκόμενη μείωση 30% στις νέες τιμές
σιδηρομεταλλεύματος. Έτσι, παρατηρείται συχνή
παλινδρόμηση στους ναύλους των πιο άμεσα εξαρ-
τώμενων από την Κίνα Capers, που διακόπτει κάθε
τόσο τη μικρή τάση βελτίωσης. Στα μικρότερα πλοί-
α η βελτίωση είναι μεν αναιμική αλλά σταθερότερη,
καθώς τα μεγέθη τους έχουν και το πλεονέκτημα να
ταιριάζουν περισσότερο στις μειωμένες παρτίδες της
ύφεσης.

Παρ' όλα αυτά, οι παραπάνω συνθήκες
που βιώνει η ναυλαγορά το τελευταίο δίμη-
νο, είναι... προνομιακές σε σύγκριση με τη συνεχιζό-
μενη κατάρρευση άλλων αγορών και θα μπορούσε
να προβλεφθεί βάσιμα ότι θα συνεχιζόταν βελτιού-
μενη έστω στοιχειωδώς, εάν τα δεδομένα της οικο-
νομικής κρίσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες πα-
ρουσίαζαν κάποια ανάσχεση. Όπως εξελίσσονται ό-
μως τα πράγματα, η ανεξάντλητη δυναμική της κρί-
σης φθάνει στο σημείο να αποτελεί απειλή για τις ι-
σχνές ανοδικές τάσεις της ναυλαγοράς, που πηγά-
ζουν κυρίως από τη γενική πτώση των αποθεμάτων
πρώτων υλών κάτω από τα όρια ασφαλείας, και την
Κίνα, η οποία απέμεινε σχεδόν... μοναχικός καβαλά-
ρης στο δρόμο της ανάπτυξης 

Στις ΗΠΑ, ο αναθεωρημένος ρυθμός ύφεσης δ΄
τριμήνου -6,2% αντί -3,8% που υπολογιζόταν αρχι-
κά, οι αναθεωρημένες τελευταία ζημίες του τραπε-
ζοασφαλιστικού τομέα σε ρεκόρ όλων των εποχών
(π.χ. AIG κ.ά.), η ανεργία που αναμένεται να ανακοι-
νωθεί την Παρασκευή κοντά στο 8%, ο αριθμός των
πλειστηριασμών ακινήτων που αποτελεί πλέον το
45% των πωλήσεων ακινήτων και το σχέδιο του
Oμπάμα των... ∆ασών να εισπράξει $ 1 τρισ. σε βά-
θος δεκαετίας από νέους φόρους, στα 2,6 εκατομμύ-
ρια των πλουσίων Αμερικανών, δείχνουν αναπόφευ-
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κτη διάρκεια για την... επισκευή της άλλοτε ατμομηχανής της παγκόσμιας
οικονομίας. Οι σημερινές ενδείξεις ότι ακόμα βαθαίνει η ύφεση στις ΗΠΑ
είναι η ανακοίνωση των απωλειών θέσεων εργασίας το Φεβρουάριο με
νέο ρεκόρ 697.000 και η νέα υποχώρηση του δείκτη υπηρεσιών Φε-
βρουαρίου στο 41,6 από 42,9 τον Ιανουάριο. Στην ίδια ρότα και η Ε.Ε. με
επιστροφή της ανεργίας σε άνοδο, με 8,2% τον Ιανουάριο, μεγαλύτερη
του προβλεπομένου πτώση των βιομηχανικών δεικτών ιδίως στη Γερμα-
νία και σαφώς ανεπαρκές πρόγραμμα διάσωσης των ανατολικών οικονο-
μιών. Στην Ιαπωνία, η πτώση των εξαγωγών Ιανουαρίου κατά 45,7% από
πέρυσι μάλλον σηματοδοτεί επιτάχυνση της ύφεσης. Η δυναμική της
ύφεσης γίνεται έντονα αντιληπτή από την… άφιξή της και στις παραδο-
σιακά ευημερούσες σκανδιναβικές οικονομίες, όπου μετά τη ∆ανία υπο-
χώρησαν κατά το δ΄ τρίμηνο η Σουηδία με -2,4, η Φινλανδία με -1,3%
και η Νορβηγία με -0,2% . 

Μέσα στο παραπάνω κλίμα, μοναδικές αχτίδες φωτός προς το
παρόν είναι οι διαβεβαιώσεις Κινέζων παραγόντων πως η ανάπτυξή τους
θα επιταχυνθεί ακόμα και από το β΄ τρίμηνο, και η εκστρατεία κινεζικών
επενδυτικών αποστολών στην Ευρώπη για εξαγορές και συγχωνεύσεις,
για εκμετάλλευση φυσικά ευκαιριών αλλά και αποκατάσταση ισορρο-
πιών, διότι αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι δεν τους συμφέρει η κατάρ-
ρευση της οικονομίας των πελατών τους. Πιο άμεσου ενδιαφέροντος για
τις μεταφορές είναι η πρόβλεψη πως οι αυστραλιανές εξαγωγές σιτηρών
θα είναι εφέτος αυξημένες κατά 5 εκατ. τόνους περίπου. 

Η παρακολούθηση αυτή του παγκόσμιου σφυγμού, που
αποδείχθηκε ότι πέρυσι το καλοκαίρι έδειχνε πολλά από αυτά που ακο-
λούθησαν και ότι η τότε έναρξη της πτώσης της ναυλαγοράς δεν οφειλό-
ταν στο κινεζικό... προ-Ολυμπιακό slow down, είναι τελικά μια αξιόπιστη
γραμμή άμυνας ή σήμα... έγκαιρης προειδοποίησης.

Οι πωλήσεις των Capers CHLOE, 160.089 dwt (1997, Hyundai) προς $ 29
εκατ. και BLAZING RIVER, 150.809 dwt (1993, Koyo) προς 21,5 εκατ.
φαίνεται να έγιναν σε τιμές μάλλον αναλογικά χαλαρότερες από πρόσφα-
τα last done. Εντύπωση προκαλεί η νέα ανακοίνωση για πώληση του
Panamax GLORIOUS WIND, 72.119 dwt (1997, Hitachi) σε Έλληνες

προς $ 25 εκατ., αντί της ανακοίνωσης των αρχών Φεβρουαρίου ότι που-
λήθηκε σε άγνωστους προς $ 20 εκατ. plus. Στον τομέα των Supramax,
έχουμε την πώληση του LOWLANDS MIMOSA, 52.479 dwt (2002,
Kanasashi) σε Έλληνες σε μάλλον σταθερά επίπεδα προς $ 22,8 εκατ.
Στον τομέα των Handies, όπου σπανίζουν οι πωλήσεις μοντέρνου τονάζ
και επομένως τα συγκριτικά στοιχεία, το IVS KENSO, 32.642 dwt (2005,
Kanda) πουλήθηκε σε Έλληνες προς $ 22,5 εκατ. Το μικρό SIDER YEL-
LOW, 18.100 dwt (2009, Yamanishi) πουλήθηκε σε Έλληνες προς $ 17
εκατ., όσο και το αδελφό SIDER BLACK την προηγούμενη εβδομάδα.
Σαφώς αυξημένη πάντως ήταν η τιμή των $ 12,3 εκατ. που πουλήθηκε το
TINOS, 23.725 dwt (1995, Shin Kurushima) στο Βιετνάμ, σε σύγκριση με
την πώληση στις αρχές Φεβρουαρίου του SPRING ACCORD, 24.000 dwt
(1999, Kanda) προς $ 12 εκατ. Κατά τ' άλλα, ακολούθησε μια πλειάδα
παλαιού τονάζ, που άλλαξε χέρια όπως κάθε εβδομάδα.
Από τις λιγοστές ως συνήθως τους τελευταίους μήνες συναλλαγές δεξα-
μενόπλοιων, η πιο εντυπωσιακή για το ύψος της τιμή ήταν η πώληση του
double hull MARLIN, 83.870 dwt (1987, B&W) για μετασκευή, προς $
18 εκατ. Το single hull IMO II/III HEDDA, 13.749 dwt (1987, Kyokuyo)
πουλήθηκε σε πλειστηριασμό προς $ 2,1 εκατ. και τα ΙΜΟ ΙΙ/ΙΙΙ MER-
CATOR και NAVIGATOR, 5.700 dwt (2009, Qindao) πουλήθηκαν σε Έλ-
ληνες προς $ 10 εκατ. το καθένα.

• ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
∆εδομένου ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και για αρκετό κατά τα φαινό-
μενα χρονικό διάστημα, περισσότερα μπορεί να περιμένει η ναυτιλία από
τις δικές της δυνάμεις προσαρμογής παρά από το εξωτερικό περιβάλλον,
η μείωση του ρεύματος προς τα διαλυτήρια δεν είναι ό,τι καλύτερο θα
μπορούσε να συμβεί. Υπάρχει βέβαια το γεγονός του κορεσμού των δια-
λυτηρίων, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά
συμβάλλει και η... αναθάρρηση της πλοιοκτησίας από την ελάχιστη βελ-
τίωση των ναύλων από το βυθό. Αποτέλεσμα ήταν οι διαλύσεις του επτα-
ημέρου να σημειώσουν νέα πτώση από το προηγούμενο στις 207.000
dwt για τα Bulkers, δηλαδή στο 40% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των
τελευταίων μηνών, και στις 128.000 dwt γενικού φορτίου, δηλαδή στο
50%. Τα επίπεδα τιμών διατηρήθηκαν σταθερά.�
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T α παραπάνω τονίστηκαν στην κοινή συνε-
δρίαση των διοικητικών συμβουλίων της

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής
Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Greek
Shipping Co-operation Committee) στο Λονδίνο. 
Οι δύο εφοπλιστικές ενώσεις διαπίστωσαν ότι την
προηγούμενη χρονιά η ελληνόκτητη ναυτιλία συ-
νέχισε να διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως
και να αυξάνει τη δύναμη του στόλου της, παρά
την οικονομική κρίση που ενέσκηψε προ πεντα-
μήνου περίπου. Και αυτό αποδεικνύεται από το υ-
πό εκτέλεση ναυπηγικό πρόγραμμα των Ελλήνων
εφοπλιστών, το οποίο εστιαζόταν (στις
16.2.2009) σε περισσότερα από 1.087 νέας τε-
χνολογίας πλοία άνω των 1.000 gt και σε περίπου
94 εκατομμύρια τόνους d.w.
Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ∆.Σ. ε-
πισημαίνεται, μεταξύ άλλων, πως η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση -απόρροια της κατάρρευσης του
διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος- ήταν
επόμενο να επηρεάσει άμεσα τις θαλάσσιες μετα-
φορές, με την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης των
προηγμένων και αναπτυσσομένων χωρών, τον πε-
ριορισμό των πιστωτικών ροών και την κάθετη

συστολή της διακίνησης του διεθνούς εμπορίου.
Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εφοπλιστικών
ενώσεων από κοινού αποδοκίμασαν την εκτροπή
ορισμένων ναυλωτών από τις βασικές συμβατικές
τους υποχρεώσεις, «γεγονός που μπορεί να έχει
τεράστιες και απρόβλεπτες αλυσιδωτές συνέπειες
σε πολλούς οικονομικούς τομείς. Στις κρίσιμες
στιγμές της οικονομίας, όταν δοκιμάζονται οι αρ-
χές και οι κανόνες των συναλλαγών και της ναυτι-
λιακής πίστης, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπά-
θεια για προστασία και εξασφάλιση, με παράλλη-
λη προσήλωση στην τήρηση των βασικών αρχών
και κανόνων», τονίζεται χαρακτηριστικά στην
ανακοίνωση. 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σχολιάστηκε, επιπλέον,
η αύξηση που σημείωσαν τα συναλλαγματικά
έσοδα της χώρας από τη ναυτιλία, που έφτασαν τα
19,2 δισ. ευρώ. «Η συνεισφορά αυτή στην οικονο-
μία της χώρας, της οποίας είναι ο πλέον σταθερός
και μεγάλος τροφοδότης, αποτελεί πολύτιμο αγα-
θό αλλά και μέτρο, η αύξηση του οποίου θα πρέ-
πει να αποτελεί κύριο και βασικό στόχο της δρα-
στηριότητας της εκάστοτε κυβερνήσεως προκει-
μένου να εξασφαλίζεται η ευημερία και η πρόο-

δος της χώρας και των πολιτών της» επισημαίνε-
ται στην ανακοίνωση. 
Τα διοικητικά συμβούλια επιδοκίμασαν το σταθε-
ρό ενδιαφέρον της κυβερνήσεως για τη ναυτιλία
και την υποστήριξη του θεσμικού της πλαισίου
σύμφωνα με το Σύνταγμα. Λαμβάνοντας δε υπό-
ψη τις κατά καιρούς μη φιλικές προς τη ναυτιλία
τάσεις και εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο, επιση-
μάνθηκε η ανάγκη για τη διατήρηση του κλίματος
εμπιστοσύνης του εφοπλισμού προς την Πολιτεία
και το θεσμικό της πλαίσιο, και παράλληλα τις κρί-
σιμες αυτές ημέρες να συνεχιστεί η έμπρακτη και
θαρραλέα υποστήριξη των θεμάτων της σε εθνι-
κό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.  
Επίσης, τα δύο συμβούλια χαιρέτισαν την ανταπό-
κριση της κυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή
της στην καταπολέμηση της πειρατείας στον Κόλ-
πο του Άντεν και στις πέριξ της Σομαλίας θαλάσ-
σιες περιοχές.
Ιδιαίτερη μνεία δόθηκε στην προσπάθεια προσέλ-
κυσης νέων στη ναυτική σταδιοδρομία που έγινε
τον περασμένο χρόνο. Η μεθοδική προετοιμασία
έδειξε ότι υπάρχουν περιθώρια, παρά το εγγενές
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, να αντιμετω-
πιστεί σε επαρκή βαθμό το οξύ πρόβλημα της ελ-
λείψεως στελεχών. Η αύξηση των υποψηφίων για
τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δικαιολογεί
αισιοδοξία και ενθαρρύνει τη συνέχιση της προ-
σπάθειας σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από τις
εξελίξεις στην οικονομία και στη ναυτιλία διεθνώς. 
Στην κοινή συνάντηση των δύο συμβουλίων συ-
ζητήθηκαν επίσης και άλλα τρέχοντα θέματα που
απασχολούν την ελληνική ναυτιλία σε διεθνές επί-
πεδο, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές αερίων ρύ-
πων, όπου τονίστηκε για μία ακόμη φορά η αντί-
θεση του ελληνικού εφοπλισμού στη συμμετοχή
της ναυτιλίας στο εμπόριο ρύπων και αντιπροτά-
θηκε η επιβολή τέλους επί των καυσίμων για περι-
βαλλοντικούς σκοπούς. 
Ακόμη, η συμφωνία αναθεώρησης του Παραρτή-
ματος VI της ∆ιεθνούς Συμβάσεως MARPOL, περί
εκπομπών θείου από τα πλοία, στην επιτυχή κατά-
ληξη της οποίας οι θέσεις της ελληνικής ναυτιλίας
ήταν καταλυτικές. 
Σχετικά με το θέμα του CO2 υπογραμμίστηκαν οι
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� Οι νέοι σπουδαστές δεν είναι ευκαιριακοί, αλλά με όραμα και στόχους
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Στο δυσμενές οικονομικό διεθνές περιβάλλον, η ελληνόκτητη ναυτιλία αντιδρά με σύνεση και
αποφασιστικότητα, ενισχυμένη από έναν υψηλής ποιότητας νεότευκτο στόλο. Το γεγονός αυτό
δίνει βάσιμες ελπίδες πως εφόσον υπάρξει μια έστω βαθμιαία ομαλοποίηση της παγκόσμιας οι-
κονομίας στο άμεσο μέλλον, η ναυτιλία θα εξέλθει και από αυτή την κρίση, που έχει σαφή εξω-
γενή χαρακτηριστικά, χωρίς να ανακοπεί η σταθερή αναπτυξιακή της δυναμική που ακολουθεί
για τρεις και πλέον δεκαετίες.



πολύ μικρές εκπομπές των πλοίων, καθώς και η συνεχής και σταθερά καθοδική
πορεία των εκπομπών αυτών. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η αναθεωρημένη
μελέτη του ΙΜΟ για τα Green House Gases (GHG) αποφαίνεται, μεταξύ άλλων,
ότι τα καυσαέρια των πλοίων σήμερα και για πολλά χρόνια στο μέλλον συντε-
λούν στην «ψύξη» του κλίματος και όχι στη θέρμανσή του, όπως προκαλούν τα
καυσαέρια των άλλων μέσων μεταφοράς και της βιομηχανίας γενικότερα. 
Τα διοικητικά συμβούλια σχολίασαν εκτενώς αυτές τις θετικές προς το περιβάλ-
λον επιδόσεις της ναυτιλίας, ενώ εκφράστηκαν σοβαρές αντιρρήσεις κατά του
συστήματος εμπορίας των καυσαερίων εκτιμώντας πως ισοδυναμεί με αγνώστου
ύψους φόρο επί του εμπορίου, αυξάνει το κόστος υπηρεσιών και προϊόντων,
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ευνοεί κυρίως χρηματιστηριακές κερδοσκοπι-
κές πρακτικές. Και όλα αυτά αποβαίνουν ζημιογόνα προς τη ναυτιλία χωρίς να έ-
χουν κανένα θετικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι τα δύο
συμβούλια είναι αντίθετα με τα Market Based Instruments, εν τούτοις, απλούστε-
ρη και πιο αποτελεσματική θα ήταν η διεθνής εφαρμογή ενός τέλους επί των
καυσίμων με ένα ειδικό ταμείο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπό τον ΙΜΟ.
Για την προσεχή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομοθετι-
κή δέσμη Erika III, επισημάνθηκαν τα θετικά αποτελέσματα των διαβουλεύσεων
των οργάνων της Ε.Ε. με τους εκπροσώπους της ναυτιλίας. Είναι δε σημαντικό
ότι αναγνωρίστηκαν τελικά τα οφέλη υποστηρίξεως της εφαρμογής των διε-
θνών συμβάσεων του ΙΜΟ περί αστικής ευθύνης, που αποτελούν θεμελιώδη και
βασική αρχή λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχειρήσεως. Απαιτείται πάντως συ-

νεχώς αυξημένη προσοχή, καθώς οι φιλοδοξίες για την αύξηση των αρμοδιοτή-
των της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιθυμία να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη στον
ΙΜΟ, όπως και οι τάσεις για μονομερή μέτρα αποτελούν μόνιμη επιδίωξη. 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται, επίσης, ότι «επαινέθηκαν οι συντονισμένες
ενέργειες των οργανισμών της ναυτιλίας, αλλά και ατομικές προσπάθειες και
πρωτοβουλίες πολλών συναδέλφων, στην άσκηση πιέσεων για την αποφυλάκι-
ση των αξιωματικών του ∆/Ξ Hebei Spirit στην Κορέα. Ταλαιπωρίες και αδικίες
αυτού του είδους θα προκαλέσει η εφαρμογή της Οδηγίας της Ευ. Ενώσεως σε
παρόμοιο περιστατικό που τυχόν συμβεί σε θαλάσσια περιοχή αυτής. Αυτός
ήταν και ο λόγος προσφυγής των οργανισμών ναυτιλίας στο ∆ικαστήριο των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο τελικά με την απόφασή του αρνήθηκε ουσια-
στικά να πάρει θέση». 
Επιπλέον συζητήθηκαν ασφαλιστικά θέματα των P & I Clubs, η νέα υπό υιοθέ-
τηση σύμβαση περί ανακυκλώσεως των πλοίων και τα μέτρα που επιδιώκει να
προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, καθώς και οι δυσκολίες που
εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή της ∆ιεθνούς Σύμβασης για τα καύσιμα
(Bunkers Convention), για την οποία θεωρήθηκαν αναγκαία η βελτίωση και ο
εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εκδόσεως των σχετικών πιστοποιητικών από
τις ελληνικές Αρχές, για να περιοριστούν η γραφειοκρατία και οι παρεπόμενες
καθυστερήσεις.
Η επόμενη κοινή συνάντηση των διοικητικών συμβουλίων των δύο ενώσεων θα
πραγματοποιηθεί στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 2009.�
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Σ υνάντηση με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία
της κινεζικής κυβέρνησης είχε ο γενικός

γραμματέας του ΥΕΝΑΝΠ καθηγητής Ιωάννης
Τζωάννος με επικεφαλής τον πρόεδρο του κινεζι-
κού Νηογνώμονα κ. Li Kejun, και τον πρέσβη της
Κίνας στην Ελλάδα κ. Luo Linquan.
Την ημερήσια διάταξη της συνάντησης απασχό-
λησε το θέμα των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, θέμα
στο οποίο οι δύο χώρες αποδίδουν βαρύνουσα
σημασία καθώς αφορά στην προστασία του περι-
βάλλοντος.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εν εξελίξει δια-
πραγματεύσεις για το θέμα GHG από τη ναυτιλία
σε επίπεδο ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(IMO) και ειδικότερα θέματα που άπτονται της
ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων.    
Οι δύο αντιπροσωπείες διαπίστωσαν από κοινού
ότι οι τεχνικές προτάσεις που θα διαμορφωθούν,

είναι σκόπιμο να τύχουν εφαρμογής, κατ' αρχήν
σε εθελοντική βάση, και σε βάθος χρόνου, μετά
την καθ' όλα αναγκαία περίοδο πρακτικών δοκι-
μών, και εφόσον αποδειχθεί απαραίτητο, να κα-
ταστούν υποχρεωτικές.�

� Κινεζική αντιπροσωπεία στο ΥΕΝΑΝΠ 
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Σ τις 23 Ιανουαρίου 2009, η εταιρεία Euronav
NV παρέλαβε από τα ναυπηγεία Hyundai

Heavy Industries της Κορέας το VLCC τάνκερ δι-
πλού τοιχώματος και χωρητικότητας 318.000 dwt
«Antarctica», το οποίο ύψωσε τη γαλλική σημαία.
Είναι το δεύτερο πλοίο αυτού του τύπου, σε συνέ-
χεια της παράδοσης από το ίδιο ναυπηγείο του α-
δελφού «Olympia» το Νοέμβριο του 2008.
Η Euronav NV έχει ένα πρόγραμμα ναυπήγησης
δεξαμενοπλοίων στα ναυπηγεία Samsung Heavy

Industries της Κορέας, το οποίο περιλαμβάνει 6
Suezmax και 2 VLCC δεξαμενόπλοια και αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί το 2012.
Η εταιρεία Euronav Ship Management (Hellas)
Ltd, η οποία εδρεύει στον Πειραιά και διαχειρίζε-
ται ένα στόλο 15 δεξαμενόπλοιων διπλού τοιχώ-
ματος υπό την ελληνική σημαία, έχει αναλάβει την
επίβλεψη του παραπάνω προγράμματος κατα-
σκευής.�

� Ναυτιλιακό συνάλλαγμα Σ ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης
Ελλάδος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρ-

ρευσε στη χώρα μας, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου
- ∆εκεμβρίου 2008, ανήλθε σε 19.188,3 εκατομμύρια
ευρώ έναντι 16.939,3 εκατομμυρίων ευρώ του αντί-
στοιχου δωδεκαμήνου 2007 παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 11,7% (2.249 εκατομμύρια ευρώ). 
Ειδικότερα, κατά το μήνα ∆εκέμβριο 2008, το εισρεύ-
σαν ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 1.365,4 εκατομ-
μύρια ευρώ έναντι 1.551,4 εκατομμυρίων ευρώ του α-
ντιστοίχου μηνός ∆εκεμβρίου 2007. �

� Diana Shipping: 
Θετικά οικονομικά

αποτελέσματα εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης

T α αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου
και του συνόλου της χρήσης του 2008 α-

νακοίνωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Diana
Shipping. 
Συγκεκριμένα, η εισηγμένη στο NYSE εταιρεία
μεταφοράς ξηρού φορτίου ανακοίνωσε για το
τέταρτο τρίμηνο του 2008 κέρδη ύψους 54,2
εκατ. δολ. έναντι 36,4 εκατ. δολ. το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2007.
Το ίδιο διάστημα, τα έσοδα της εταιρείας α-
νήλθαν στα 84,3 εκατ. δολ. έναντι 58,9 εκατ.
το τέταρτο τρίμηνο του 2007. Το μέσο ημερή-
σιο έσοδο ανά πλοίο (TCE) ανήλθε στα 45.824
δολ. για το εξεταζόμενο τρίμηνο έναντι 36.459
το τρίτο τρίμηνο του 2007. Η Diana διαχειρί-
στηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2008 ένα στό-
λο από 19 πλοία (μέσος όρος) έναντι 16,8
πλοίων το τέταρτο τρίμηνο του 2007.
Στο σύνολο της χρήσης τα έσοδα της εταιρεί-
ας το 2008 ανήλθαν στα 337,4 εκατ. δολ. ένα-
ντι 190,5 εκατ. δολ. το 2007 ενώ τα καθαρά

κέρδη ανήλθαν
στα 221,7 εκατ.
δολ. έναντι 134,2
εκατ. δολ. στη
χρήση 2007.
Το μέσο ημερήσιο
έσοδο ανά πλοίο
ανήλθε το 2008
στα 46.777 δολ.,

έναντι 31.272 δολ. το 2007. Στο σύνολο της
χρήσης του 2008 απασχόλησε κατά μέσον όρο
18,9 πλοία έναντι 15,9 πλοίων το 2007.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος
της εταιρείας κ. Συμεών Παληός σημείωσε α-
κόμη ότι οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν
ευμετάβλητες, ενώ η εταιρεία έχει ενδυναμώ-
σει και επεκτείνει τις σχέσεις με ορισμένους α-
πό τους πλέον σημαντικούς ναυλωτές της. �
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� Η Euronav παρέλαβε το «Antarctica»





«Η οικονομική κρίση που ενέσκηψε σε όλο τον κό-
σμο από το Σεπτέμβριο του 2008 καθημερινά
παίρνει νέες, μεγαλύτερες διαστάσεις. Η ναυτιλία
έχει πληγεί καίρια και ιδίως οι κλάδοι των πλοίων
εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών χύδην φορ-
τίων. Με τις πρόσφατες προβλέψεις του ∆ιεθνούς
Νομισματικού Ταμείου για παγκόσμια ανάπτυξη
μόλις 0,5% για το 2009, η χρονιά αυτή θα πρέπει
να είναι δύσκολη», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος
του Ναυτικού Επιμελητηρίου, Γεώργιος Γράτσος,
στην ετήσια εκδήλωση της κοπής της πίτας του
ΝΕΕ με παρόντες τον πολιτικό και το ναυτιλιακό
κόσμο της χώρας. 
Τα βασικά σημεία όπου εστίασε την ομιλία του ο
πρόεδρος του ΝΕΕ ήταν:

• Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, στο οποίο κυ-
ρίως οφείλεται η παρούσα κρίση, έχει στηριχθεί
από τα κράτη για να προσφέρει την απαραίτητη
ρευστότητα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ώστε
να ξεπεράσουν αυτή τη λαίλαπα. Είναι αυτονόητο
ότι ο μικρότερος επενδυτικός κίνδυνος προέρχεται
από τις εταιρείες που έχουν γνώση και πείρα να
αντιμετωπίζουν κρίσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
οι τράπεζες που ασχολούνται με την ελληνόκτητη
ναυτιλία θα τη στηρίξουν με κάθε τρόπο, ούτως
ώστε να βγει ισχυρή από αυτή τη δοκιμασία. 
• Πρέπει να αναλογιστούμε γιατί καταφέραμε να
εξοντώσουμε τη βιομηχανία κρουαζιέρων στην πα-
τρίδα μας με τη νομοθεσία που απαγορεύει το
home-porting στην Ελλάδα κρουαζιερόπλοιων ξέ-
νης σημαίας. Η αλλαγή του άρθρου 165 του Κώδι-
κα ∆ημοσίου Ναυτικού ∆ικαίου θα μπορούσε να
προσφέρει στην Ελλάδα από μισό έως ένα δισεκα-
τομμύριο ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει πολ-
λές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Με τη σημερινή
νομοθεσία, τα σημαντικά αυτά επιπλέον οφέλη από
τους ωραίους ελληνικούς προορισμούς τα καρπού-
νται η Ισπανία, η Ιταλία και η Τουρκία. Η Ελλάδα δεν
έχει την πολυτέλεια να χάνει αυτά τα έσοδα. 
• Το πλαίσιο λειτουργίας της ακτοπλοΐας είναι τέ-
τοιο που κάνει το μεταφορικό έργο ακριβό. Αυτό
εντείνεται από την επιβολή μη ανταποδοτικών τε-
λών, που αγγίζουν το 30% στα εισιτήρια. ‘Ολα αυτά
δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα στο νησιωτικό

μας σύμπλεγμα, με αποτέλεσμα αυτά τα μοναδικά
φυσικά κάλλη της πατρίδας μας να μην αναπτύσσο-
νται όσο θα μπορούσαν. Για να αναστραφεί η κατά-
σταση αυτή, πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός
3577/92 της Ε.Ε.
• Χρόνια τώρα, το λιμάνι του Πειραιά έπεφτε στη
διεθνή κατάταξη ενώ αντιδρούσαν κάποιοι στην
ιδιωτικοποίησή του. Τώρα τα έσοδα του ∆ημοσίου
θα πολλαπλασιαστούν. Αν οι διαδικασίες είχαν αρ-
χίσει νωρίτερα θα είχε καταφέρει η κυβέρνηση να
ιδιωτικοποιήσει και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Αυτή η ευκαιρία για την ώρα χάθηκε.
• Για να γίνει η Ελλάδα διαμετακομιστικό κέντρο
χρειάζεται καλά σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα.
Λιμάνι χωρίς καλή πρόσβαση είναι εν πολλοίς
άχρηστο. Οι υποδομές που θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν άμεσα, πρέπει να έχουν προτεραιότητα να
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας. Η εύκολη πρόσβαση στα κύρια λιμάνια της
χώρας πρέπει να είναι προηγηθεί άμεσα. 
• Το όφελος στην εθνική οικονομία από τη ναυτι-
λιακή συστάδα (maritime cluster) θα μεγιστοποιη-
θεί αν συντονιστούν και βοηθηθούν οι συνέργειες.
Μόνον έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να προ-
σελκύσει όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους εφο-
πλιστές ο Πειραιάς. Πρέπει οι εταιρείες υπηρεσιών
να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας διεθνώς αξιό-
πιστες. Βασικότερο όμως από όλα είναι να υπάρχει
αίσθηση σταθερού νομικού πλαισίου και ασφάλειας
για τους επενδυτές. Τα πρόσφατα γεγονότα, όπου
οργανωμένες μειοψηφίες θέλουν να επιβάλουν τη

βούλησή τους στην πλειοψηφία, τείνουν να απο-
θαρρύνουν επενδυτές και επιχειρηματίες να εγκα-
τασταθούν στην Ελλάδα.
• Μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία δημιουργεί αντα-
γωνιστικές και έτσι βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ο
κρατισμός, ο προστατευτισμός, ο κρατικός παρεμ-
βατισμός και η απερίγραπτη γραφειοκρατία μας,
πράγματα που υπάρχουν και παραμένουν αδιόρ-
θωτα για πάρα πολλά χρόνια, έχουν φέρει την Ελ-
λάδα σε δεινή θέση, όπου στη σημερινή οικονομική
κρίση δεν έχει ευελιξία κινήσεων.
• Το επίκαιρο θέμα της στελέχωσης των ελληνό-
κτητων πλοίων με ικανούς, σωστά εκπαιδευμένους
αξιωματικούς με γνώσεις αιχμής. Μόνο αν παρά-
γουμε τέτοιους αξιωματικούς θα μπορέσουμε να
κρατήσουμε, στα χρόνια που έρχονται, τη ναυτιλία
στην Ελλάδα. Το θέμα αυτό είναι επίκαιρο όσο ποτέ
άλλοτε και έχει προεκτάσεις στην ελληνική κοινωνία
και οικονομία. Ο εφοπλισμός, χρόνια τώρα, προ-
σπαθεί να ενημερώσει την κοινή γνώμη και ειδικό-
τερα τα Ελληνόπουλα για τα οφέλη από το επάγγελ-
μα του αξιωματικού της εμπορικής ναυτιλίας. ∆εν υ-
πάρχει μόνο η γενιά των 700 ευρώ όπως λένε πολ-
λοί, υπάρχει και η γενιά των 3.000 ευρώ και άνω για
τους αξιωματικούς της εμπορικής ναυτιλίας. Προς
αυτή την κατεύθυνση έχει θεσπιστεί από την Πολι-
τεία, σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, η
γιορτή του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού την
οποία από φέτος θα γιορτάσουμε μαζί με την Ευρω-
παϊκή Ημέρα για τη Ναυτιλία στις 20 Μαΐου.�

� Ας αναλογιστούμε…
Προβλέψεις και επισημάνσεις του προέδρου του ΝΕΕ για τη ναυτιλία
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� Η Ελπίδα Τσουρή ερωτά τον υπουργό ΕΝΑΝΠ

Ε ρώτηση με θέμα «∆ιαγωνισμός κατάταξης δοκίμων λιμενοφυλάκων» κατέθε-

σε στη Βουλή η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, Ελπίδα Τσουρή. 

Στην ερώτησή της, που απευθύνεται προς τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, η βου-

λευτής του ΠΑΣΟΚ ερωτά: 

Στις 8.8.2008, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα 670

δοκίμων λιμενοφυλάκων, με το γνωστό διαβλητό σύστημα των γραπτών εξετάσεων,

το οποίο επανέφερε η κυβέρνηση.

Στην παρούσα φάση, εκκρεμεί η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, η οποία έχει

αδικαιολόγητα καθυστερήσει και για την οποία, ακόμη και σήμερα, δεν έχει ανακοι-

νωθεί ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι 4.000 υποψή-

φιοι να τελούν υπό καθεστώς ομηρίας.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την προκήρυξη και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.

3569/07, οι 67 από τις 670 θέσεις θα καλυφθούν από ιδιώτες που συμμετείχαν ενερ-

γά σε επιχειρήσεις του υπουργείου ή των Λιμενικών Αρχών, για τη διάσωση ατόμων

στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ., χωρίς γραπτές εξε-

τάσεις, έχοντας όλα τα προβλεπόμενα προσόντα, πλην του αναστήματος και του

βαθμού απολυτηρίου. Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται με Ένορκη

∆ιοικητική Εξέταση, που διενεργήθηκε ή που πρόκειται να διενεργηθεί και μετά την

υποβολή της αίτησης!

Βάσει των παραπάνω:

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Πότε και πού θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις του διαγωνισμού;

2. Παρακαλώ για την κατάθεση όλων των αιτήσεων που αφορούν στην κατηγορία

ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θά-

λασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. Αναφέρατε επακριβώς

τα περιστατικά στα οποία συμμετείχαν. Να συμπεριληφθούν και αντίγραφα των

Ε∆Ε που πραγματοποιήθηκαν.

3. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην κατηγορία V των ιδιωτών

που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης, από ποια κατηγορία θα κα-

λυφθούν; �
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Θ εωρώ εξαιρετικά θετικό ότι ο αρμόδιος επίτροπος
για τις μεταφορές κ. Tajani συμμερίζεται και κατα-

νοεί τις ανησυχίες που εξέφρασα για τις σοβαρές συνέ-
πειες της οικονομικής κρίσης στην ευρωπαϊκή ναυτιλία.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική που
προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μένει μόνο σε
βραχυπρόθεσμες προτάσεις και άμεσα μέτρα υποστήρι-
ξης του κλάδου που είναι αναγκαία, αλλά προχωρούμε
σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής
έως το 2018 με μακρόπνοες πολιτικές ενίσχυσης της α-
νταγωνιστικότητας και του εκσυγχρονισμού της ευρω-
παϊκής ναυτιλίας με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κλάδος να ξε-
περάσει τα προβλήματά του και να συμβάλει στη συνο-
λική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μην ξεχνά-
με ότι ένας υγιής και ανταγωνιστικός ναυτιλιακός τομέας
είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του συνολι-
κού ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, της ενιαίας ε-
σωτερικής μας αγοράς και της διεθνούς ανταγωνιστικό-
τητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. �

� Στατιστικά στοιχεία
λαθρομετανάστευσης 

Α πό την αρμόδια ∆ιεύθυνση Ασφάλειας
του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αι-

γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε
ότι το μήνα Ιανουάριο του 2009, σε 40 περιστα-
τικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών υπηκό-
ων, συνελήφθησαν από το προσωπικό του Λι-
μενικού Σώματος σε όλη τη χώρα συνολικά 555
λαθρομετανάστες και 8 διακινητές, ενώ κατα-
σχέθηκαν 5 πλοία-λέμβοι. �

� Ο επίτροπος
Μεταφορών κ. Tajani
συμμερίζεται τις
ανησυχίες για τις
συνέπειες της
οικονομικής κρίσης
στη ναυτιλία 

Αποκλειστική δήλωση
της α΄ αντιπροέδρου του Ε.Κ. 
και μέλους της Επιτροπής 
Μεταφορών και Τουρισμού, 
Ρόδης Κράτσα, στα «Ν.Χ.»





T ο πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το ε-
ξής: ∆εδομένου ότι σύμφωνα με την πρό-

σφατη διαδικασία αποκρατικοποίησης του Σταθ-
μού Εμπορευματοκιβωτίων (προβλήτα ΙΙ, Πει-
ραιώς), ο ιδιώτης επενδυτής ΑΕΑΣ (COSCO) θα α-
πολαμβάνει:
α) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών

προσώπων στη βάση της συμφωνίας αποφυ-
γής διπλής φορολογίας (άρ. 7 της σύμβασης)
που ουσιαστικά οριοθετεί μία εκτός Ελλάδος
φορολογική ελεύθερη ζώνη, στην οποία η ε-
ταιρεία μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπη-
ρεσία -ακόμα και εργοστάσιο- που δυνητικά
δίνει τη δυνατότητα παροχής ευρέος φάσμα-
τος αφορολόγητων προϊόντων και υπηρεσιών. 

β) Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου για όλα τα
δανεικά κεφάλαια που αντλήθηκαν για τη χρη-
ματοδότηση του έργου (άρ. 6 της σύμβασης),
ενώ ακόμα και απλοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα
έχουν αυτή την επιβάρυνση στην Ελλάδα για
δάνεια που συνάπτουν από τις επιχειρήσεις
στις οποίες εργάζονται.

γ) Επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.
1676/1986) άμεσα και -μετά το πέρας 60 ημε-
ρών- έντοκα, ενώ η συνήθης πρακτική για άλ-
λες επιχειρήσεις (άρ. 4 της σύμβασης) -συμπε-
ριλαμβανομένου και του ίδιου του ΟΛΠ- είναι
η άτοκη επιστροφή με καθυστέρηση 2-3 χρό-
νων. 

δ) Τυχόν συσσωρευμένες ζημίες της ΑΕΑΣ δύνα-
νται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με
φορολογητέα κέρδη επόμενων χρήσεων, χω-
ρίς χρονικό περιορισμό (άρ. 5 της σύμβασης),
ενώ για άλλες επιχειρήσεις -συμπεριλαμβανο-
μένου και του ίδιου του ΟΛΠ- το δικαίωμα αυ-
τό έχει συγκεκριμένο ορίζοντα 5ετίας.

στ) Τέλος, σε αντίθεση με κάθε άλλον ιδιώτη και
τον ίδιο τον ΟΛΠ, η ΑΕΑΣ εξαιρείται από ο-
ποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής απαλλο-
τρίωσης για χρέη προς το ∆ημόσιο (άρ. 11). Ας

σημειωθεί επίσης ότι τέτοια χρέη θα είναι σε
κάθε περίπτωση δύσκολο να διαπιστωθούν α-
φού η ΑΕΑΣ μπορεί να κρατά λογιστικά βιβλία
και ισολογισμούς στο νόμισμα της χώρας από
την οποία έχουν εισαχθεί τα επενδυτικά της
κεφάλαια (Κίνα), που σημαίνει ότι το ελληνικό
∆ημόσιο πρέπει να έχει ορκωτούς λογιστές με
τα προσόντα να διεξάγουν τέτοιες έρευνες. 

Με δεδομένο ότι ο ΟΛΠ είναι εταιρεία εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επομένως κρίνε-
ται η εμπιστοσύνη χιλιάδων επενδυτών στη φε-
ρεγγυότητα του ελληνικού ∆ημοσίου, ερωτάται η
Επιτροπή: 
α) Γεννάται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, δε-

δομένου ότι ο ΣΕΜΠΟ της COSCO (προβλήτα Ι-
Ι) θα απολαμβάνει φοροελαφρύνσεις που δε
θα χαίρει ο ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ (προβλήτα Ι) στον
ίδιο λιμένα; 

β) Είναι θεμιτό μία εταιρεία, η οποία έχει βασικό
μέτοχο το κινεζικό ∆ημόσιο και δραστηριο-
ποιείται στην ευρωπαϊκή αγορά λιμενικών υ-
πηρεσιών, να απολαμβάνει επενδυτικά προνό-
μια που υποσκελίζουν την ανταγωνιστικότητα
οποιασδήποτε εταιρείας ελληνικών ή άλλων
ευρωπαϊκών συμφερόντων; �

� Ιδιωτικοποίηση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την ιδιωτικοποίηση του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων της προβλήτας ΙΙ του ΟΛΠ κατέθεσε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Μαριλένα Κοππά. 
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� Απομακρύνονται 
τα ναυπηγήματα 

Σ το πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτι-
κής, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

(ΟΛΠ) εφάρμοσε πρόγραμμα απομάκρυνσης
επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και ναυπη-
γημάτων (ναυάγια) από τη λιμενική περιοχή του.
Τα ναυπηγήματα παρεμπόδιζαν την εύρυθμη
λειτουργία του λιμένα, καταλαμβάνοντας ζωτι-
κούς του χώρους, και αποτελούσαν πηγή ρύ-
πανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Από το 2006 έως σήμερα, 36 ημιβυθισμένα και
πλήρως βυθισμένα πλοία και ναυπηγήματα
απομακρύνθηκαν ή είναι σε διαδικασία απομά-
κρυνσης από τις περιοχές του Περάματος, της
Κυνοσούρας, του Κερατσινίου, των Αμπελακί-
ων και από την ευρύτερη περιοχή αρμοδιότη-
τας του ΟΛΠ, ενώ υπάρχουν άλλα 7 τα οποία
έχουν δεσμευτεί από το ∆ημόσιο και δεν υπάρ-
χει δυνατότητα απομάκρυνσης άνευ συναίνε-

σης του εισαγγελέα. 
Στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΛΠ έχει υπο-
βάλει σχετικές αιτήσεις, αλλά παρόλο τον κίν-
δυνο που δημιουργείται είτε στη ναυσιπλοΐα εί-
τε στο περιβάλλον, δεν έχει δοθεί άδεια. Η πλή-
ρης απομάκρυνση των ναυαγίων από την ευ-
ρύτερη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του
Οργανισμού θα καταστήσει το λιμάνι ακόμη
περισσότερο ασφαλές, με άμεσα οφέλη τόσο
για το θαλάσσιο περιβάλλον του λιμένα όσο και
για τους χρήστες του. �





M ετά τη θανάσιμη επίθεση κατά Έλληνα
πλοιάρχου στο λιμάνι Ντουάλα του Καμε-

ρούν από πειρατές και την επίθεση σε ελληνόκτη-
το πλοίο στα ανοι-
χτά της Σομαλίας, η
αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Μέλος
της Επιτροπής Με-
ταφορών και Του-
ρισμού, Ρόδη Κρά-
τσα, επαναφέρει με

ερώτησή της προς τα ευρωπαϊκά όργανα το ζή-
τημα της αντιμετώπισης της πειρατείας και των
δυσμενών συνεπειών της για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και των ναυτικών. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Ναυτιλίας, 120 πειρατείες έλαβαν χώρα μέ-
σα στο 2008, πάνω από 35 πλοία καταλήφθηκαν,
ανάμεσα στα οποία και πλοία ευρωπαϊκών και ελ-
ληνικών συμφερόντων, και πάνω από 600 άν-
θρωποι απήχθησαν με σκοπό την απόσπαση λύ-
τρων για την απελευθέρωσή τους, ενώ οι επιθέ-
σεις συνεχίζονται και μέσα στο 2009. 
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, αναφερόμενη στην
πρώτη ευρωπαϊκή ναυτική στρατιωτική αποστολή
Atalanta, που ξεκίνησε στις 8 ∆εκεμβρίου 2008 με
προορισμό την περιοχή των ακτών της Σομαλίας
με αρχηγό της επιχείρησης το Βρετανό υποναύαρ-
χο, Philip Jones, και επικεφαλής του ευρωπαϊκού

στόλου πολεμικών πλοίων τον Έλληνα αρχιπλοί-
αρχο, Αντώνη Παπαϊωάννου, ζήτησε πληροφορί-
ες από το Συμβούλιο σχετικά με τα πρώτα αποτε-
λέσματά της καθώς και τα σχέδια αντιμετώπισης
των προκλήσεων που παρουσιάζονται. 
Η κ. Κράτσα ερωτά παράλληλα και για την πιθα-
νότητα επιπλέον ναυτικών αποστολών της Ε.Ε. με
προορισμό άλλες επικίνδυνες περιοχές για την
ασφάλεια των πλοίων, όπως πχ. η περιοχή του
Καμερούν ή τα στενά της Malacca. 
Τέλος απευθυνόμενη προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη
(από 21 Ιανουαρίου 2009) πραγματοποίηση σε-
μιναρίου με πρωτοβουλία της Επιτροπής για την
εξέταση προτάσεων για την καταπολέμηση της
πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, με τη συμ-
μετοχή πολλών ιδιωτικών και δημόσιων παραγό-
ντων από το ναυτιλιακό χώρο, ζήτησε να ενημε-
ρωθεί για τα αποτελέσματα του σεμιναρίου και τις
προοπτικές αξιοποίησης και εφαρμογής τους.
Αναφερόμενη επίσης στη σχεδιαζόμενη χρημα-
τοδότηση προγράμματος για την προστασία
«κρίσιμων θαλάσσιων δρόμων» για το 2009-
2011 μέσω του Μηχανισμού Σταθερότητας, η κ.
Κράτσα ερωτά για τις προϋποθέσεις και το χρο-
νοδιάγραμμα λειτουργίας του εν λόγω Μηχανι-
σμού καθώς και αν προβλέπεται σύντομα πρότα-
ση εκ μέρους της Επιτροπής για τη θέσπιση ολο-
κληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
αντιμετώπιση της πειρατείας. �

� Παρέμβαση της κ. Ρόδης Κράτσα, προς τα Ευρωπαϊκά
όργανα για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας 
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� Αξιοκρατική
διαδικασία για 
τις μεταθέσεις και
αποσπάσεις του Λ.Σ.  

Σ χέδιο Προεδρικού ∆ιατάγματος που αφο-
ρά την υπηρεσιακή κατάσταση του προ-

σωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και συ-
γκεκριμένα τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και
αποσπάσεις του προσωπικού του Λ.Σ. στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό υπέγραψε ο υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας ΑΝΠ 
Με το συγκεκριμένο Προεδρικό ∆ιάταγμα θε-
σπίζονται αντικειμενικά, υπηρεσιακά και κοινω-
νικά κριτήρια και καθιερώνεται μια αντικειμενι-
κή και αξιοκρατική διαδικασία για τις τοποθετή-
σεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις του προσωπι-
κού του Λ.Σ. 
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου υποστη-
ρίζει ότι αφενός μεν ικανοποιείται ένα πάγιο αί-
τημα του προσωπικού του Λ.Σ. και αφετέρου
επιτυγχάνεται η κάλυψη των υπηρεσιακών ανα-
γκών και η εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμέ-
νου σώματος.
Επίσης στη διάρκεια της συζήτησης του Ν/Σ για
την «Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των
λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και
ΙΙΙ της Ο.Λ.Π Α.Ε και συναφών θεμάτων», ο κ.
Παπαληγούρας ανακοίνωσε ότι η νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή για την τροποποίηση του
Κανονισμού του προσωπικού του Λιμενικού Σώ-
ματος, έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες της
και στο άμεσο μέλλον θα κατατεθεί το σχετικό
νομοσχέδιο στη Βουλή.
Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόμη, ότι βρίσκεται σε
εξέλιξη διαπραγμάτευση με την Ελληνική Αερο-
πορική Βιομηχανία, η οποία πιθανότατα θα ανα-
λάβει τελικά την ενεργοποίηση ελικοπτέρων και
αεροπλάνων του Λιμενικού Σώματος. Τόνισε δε,
ότι είχε αίσιο τέλος η προσπάθεια που έγινε κα-
τά τη διάρκεια των προηγουμένων μηνών για
την επανενεργοποίηση των τριών μεγαλυτέρων
σκαφών του Λιμενικού Σώματος (Π.Α.Θ.).�

� Νέο διοικητικό συμβούλιο 

Μ ετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες στο Σωματείο Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων ανεδείχθη νέο διοικητικό
συμβούλιο η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Παχούλης
Αντιπρόεδρος: Θωμάς Παγώνης
Γενικός γραμματέας: ∆ημήτριος Ηλιού
Ταμίας: Σπύρος Καζιάνης
Σύμβουλοι: Ιωάννα Πενθερουδάκη, Μάριος Λομβράνος και ∆ημήτριος Πούλης 
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M ετά μια μα-
ραθώνια συ-

νεδρίαση, την Παρα-
σκευή 6 Μαρτίου
2009, ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία οι
διαπραγματεύσεις
μεταξύ του ομίλου

της Marfin Investment
Group (MIG) και των χρηματοοικονομικών συμβού-
λων της κυβέρνησης για την υπογραφή της οριστικής
συμφωνίας πώλησης της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Το ίδιο βράδυ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η επί-
σημη ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης Κω-
στή Χατζηδάκη προς τα ΜΜΕ ανέφερε: «Οι επεν-
δυτικοί και νομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης
μας ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις τους με
τους συμβούλους της MIG για την πώληση στοι-
χείων ενεργητικού του πτητικού έργου και της τε-
χνικής βάσης της Ολυμπιακής είχαν επιτυχή κατά-
ληξη. Τα συνολικά έσοδα για το ∆ημόσιο ανέρχο-
νται σε 177,2 εκατ. ευρώ».
Επόμενο στάδιο ήταν το αποτέλεσμα της συμφωνί-
ας των συμβούλων να τεθεί υπό την κρίση της ∆ι-
υπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η
οποία με τη σειρά της ανέμενε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τη σχετική έγκριση για τη διαδικασία. 
Το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου η Κομισιόν άνα-
ψε το «πράσινο φως» δίνοντας τη συγκατάθεσή
της διά στόματος του αντιπροέδρου και αρμοδίου
επιτρόπου για τις Μεταφορές Αντόνιο Ταγιάνι. 
Ο επίτροπος μιλώντας στους δημοσιογράφους στο
Στρασβούργο δήλωσε ότι «η διαδικασία αποκρατι-
κοποίησης εξελίχθηκε με διαφάνεια χωρίς διακρί-
σεις, αλλά δυστυχώς οι προσφορές ήταν χαμηλότε-
ρες από την τιμή που ο ανεξάρτητος εκτιμητής είχε
καθορίσει ως ελάχιστη τιμή στην πώληση».

Συνεχίζοντας ο κ. Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «η συ-
νεργασία με τις ελληνικές αρχές ήταν υποδειγμα-
τική» και ότι η τελική κατάληξη για την πώληση
των τριών μερών στα οποία χωρίζεται η Ολυμπια-
κή είναι: Η επίγεια εξυπηρέτηση (handling) πω-
λείται στη Swissport Aviarets Hellas για το συνο-
λικό ποσό των 44,8 εκατ. ευρώ, το πτητικό έργο
και η τεχνική βάση στη Marfin Investment Group
(MIG) για τα αντίστοιχα ποσά 45,7 εκατ. και 16,7
εκατ. ευρώ.
Αναφερόμενος στη νέα εταιρεία, ο επίτροπος δή-
λωσε ότι θα είναι «ολοκληρωτικά ιδιωτική και μι-
κρότερη από την παλαιά Ολυμπιακή ενώ η πώλη-
ση έγινε στην τιμή της αγοράς». Εξέφρασε δε την
πεποίθηση ότι έτσι θα δοθούν περισσότερες ευ-
καιρίες και σε άλλες εταιρείες για μια μεγαλύτερη
συμμετοχή στην ελληνική αγορά.
Παράλληλα, με γραπτή ανακοίνωσή της η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αποδέχεται ότι «το αναθεωρημένο
σχέδιο ιδιωτικοποίησης δε συνεπάγεται προβλή-
ματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις», καθώς
και ότι «η άμεση πώληση της Ολυμπιακής διασφα-
λίζει τη συνέχιση των δρομολογίων που διέπονται
από τις διατάξεις περί παροχής δημόσιων υπηρε-
σιών, προφυλάσσοντας έτσι τους κατοίκους απο-
μακρυσμένων νήσων από το ενδεχόμενο διατάρα-
ξης των παρεχόμενων αεροπορικών υπηρεσιών».
Στην ανακοίνωση, επίσης, γίνεται μια ιστορική
αναδρομή στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και
στα βήματα που ακολούθησε η κυβέρνηση μετά
την απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2008. Με
την εν λόγω απόφαση η Επιτροπή απεφάνθη πως
το σχέδιο των ελληνικών αρχών για την πώληση
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των Ολυμπια-
κών Αερογραμμών και των υπηρεσιών της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας πριν από την εκποίηση (εκ-
καθάριση) των δύο εταιρειών δεν πραγματοποιεί-

ται με κρατική ενίσχυση, εφόσον οι ελληνικές αρ-
χές τηρήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις που έχουν
αναλάβει σχετικά. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι
ελληνικές αρχές δρομολόγησαν διαδικασία δημό-
σιου διαγωνισμού. Πρωτίστως λόγω της χρηματο-
οικονομικής κρίσης, όλες οι προσφορές υπήρξαν
χαμηλότερες των ελάχιστων αξιών που είχαν δια-
μορφωθεί κατόπιν ανεξάρτητης αποτίμησης των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. ∆εδομένης
της εν λόγω κατάστασης, οι ελληνικές αρχές ενη-
μέρωσαν την Επιτροπή ότι ο μόνος τρόπος για να
εφαρμοστεί η απόφασή της, της 17ης Σεπτεμβρί-
ου 2008 ήταν να επιτραπεί η άμεση πώληση των
περιουσιακών στοιχείων, πράγμα που έγινε. 
Την ώρα που συντάσσονται οι τελευταίες πληρο-
φορίες για την Ολυμπιακή αναμένεται να συνε-
δριάσει, στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι-
κών, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσε-
ων για να επισφραγίσει με απόφασή της τη συμ-
φωνία μεταξύ του ελληνικού ∆ημοσίου και του
ομίλου MIG. Το επόμενο στάδιο είναι η συμφωνία
να κατατεθεί στη Βουλή για κύρωση. 
Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις οι υπουργός
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η
έγκριση της Ε.Ε. είναι απόδειξη πως η προσπάθεια
της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της Ο.Α.
στηρίζεται σε πολύ γερά θεμέλια. 
Αναφερόμενος στους εργαζομένους ο υπουργός
υπογράμμισε ότι με το νόμο που έχει ψηφιστεί
από τη Βουλή υπάρχει πλήρης κάλυψη, ενώ χαρα-
κτήρισε λογικό και το να εργαστούν στη νέα εται-
ρεία κάποιοι από τους νυν εργαζομένους. 
Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επιπλέον, στο γεγο-
νός ότι όπως έχει δρομολογηθεί η διαδικασία δεν
υπάρχει κανένα κενό στο αεροπορικό έργο, αφού
η εταιρεία θα εκτελεί συνεχώς, και κατά το μετα-
βατικό διάστημα, το πτητικό της έργο. �

Η επικύρωση της εξαγοράς 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας
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Το δεύτερο στοιχείο της ναυτιλιακής γνώσης συν-
δέεται ευθέως με την ανάγκη εξασφάλισης ναυτι-
κών στελεχών ποιότητας για την επάνδρωση των
ελληνόκτητων πλοίων.
Και αυτή την ανάγκη ξεκάθαρα διατύπωσε στην
επιτροπή της Βουλής ο πρόεδρος της ΕΕΕ, ότι για
να καταστεί ο Πειραιάς διεθνές ναυτιλιακό κέντρο
δεν επαρκούν μόνο ούτε οι θεσμικές ρυθμίσεις για
τη δημιουργία χρηματιστηριακού κέντρου ούτε
προφανώς τα ναυτιλιακά μεγέθη σε αριθμό μονά-
δων πλοίων και χωρητικότητες.
Χρειάζεται ακόμη και η ψυχή των πλοίων αυτών
να είναι ελληνική, δηλαδή και τα ναυτικά τους

Οι φορείς της ναυτιλίας, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), ανέ-
πτυξαν σε ειδική συνεδρίαση επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία στον
Πειραιά ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου.

Ε
ίναι πράγματι ένας φιλόδοξος στόχος και
μέσα στις δυνατότητες της χώρας μας με
προίκα της τη μεγάλη ελληνόκτητη ναυτι-

λία μας.
Όμως, μια τέτοια πολύφερνη νύφη, που πολλές
χώρες προσπαθούν να την προσελκύσουν, φαίνε-
ται ότι ο ουσιαστικός έλεγχός της από ναυτιλιακά
γραφεία εγκατεστημένα και λειτουργούντα στην
Ελλάδα μπορεί να επιδιωχθεί κατά τη σημερινή
εποχή της παγκοσμιοποίησης με άξονα δύο κυρί-
ως κριτήρια.
Τ ο  έ ν α είναι το ευνοϊκό κλίμα κατανόησης και υ-
ποδοχής, που είναι ανάγκη σταθερά και ενσυνεί-

δητα να διαμορφώνεται με κοινωνικό βάθος τόσο
για την εφοπλιστική επιχειρηματικότητα όσο και
για τους ίδιους τους εφοπλιστές, οι οποίοι είναι οι
δημιουργοί θέσεων εργασίας, επενδύσεων στη
χώρα, αλλά και κοινωνικής προσφοράς σε έργα υ-
γείας, πρόνοιας, αλληλεγγύης και πολιτισμού.
Τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο είναι η ναυτιλιακή γνώση που είναι
ανάγκη να παράγει η χώρα μας σε όλα τα επίπεδα
και σε όλες τις πτυχές που άπτονται του συνολικού
λειτουργικού περιβάλλοντος, όχι μόνον ως sup-
porting team από την ξηρά αλλά και ως combating
team μέσα στα πλοία για την ασφαλή λειτουργία
και αποτελεσματική κατά προορισμό χρήση τους.

� Του Χρήστου Ντούνη, Αντιναυάρχου, επίτιμου αρχηγού Λιμενικού Σώματος

Η πολύπλευρη 
προσπάθεια της 
προσέλκυσης
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ακόμη και τώρα, σε πρόσφατες τηλεοπτικές εκπο-
μπές, ορισμένοι εξακολουθούν να θεωρούν πως η
μη ανταπόκριση της νεολαίας μας οφείλεται στην
άγνοια και μόνον που επικρατεί για τις υψηλές
αμοιβές των αξιωματικών.
Αλήθεια, έτσι ορισμένοι αξιολογούν αρχές, αξίες,
όνειρα και φιλοδοξίες της σπουδάζουσας σήμερα
νεολαίας μας, για την οποία σχεδόν στο σύνολό
της η μόρφωση και ειδικότερα το πανεπιστημιακό
πτυχίο έχει καταστεί «λαϊκό ιδανικό κοινωνικής
καταξίωσης».
∆εν έχουν τίποτε ακούσει ότι σήμερα και η πιο
φτωχή οικογένεια έχει μία φιλοδοξία: να σπουδά-
σει το παιδί της;
Να δουλέψει, να στερηθεί, να πουλήσει μόνο και

υποσχόμενων και βεβαίως καταβαλλόμενων οικο-
νομικών απολαβών δεν έχει βρει ανταπόκριση
στην ελληνική κοινωνία, η οποία παραμένει ου-
σιαστικά αδιάφορη για τη ναυτική σταδιοδρομία.
Και οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η ακολου-
θούμενη μέχρι σήμερα πολιτική του καρότου, δη-
λαδή των υψηλών οικονομικών παροχών στους α-
ξιωματικούς, και του μαστιγίου, δηλαδή της υπο-
βάθμισης των ναυτικών σπουδών και συνακόλου-
θα της επιστημονικής και κοινωνικής απαξίωσης
της ναυτικής σταδιοδρομίας, οδήγησε στην ανα-
ποτελεσματικότητα της ναυτικής εκπαίδευσης και
για το λόγο αυτόν ο κορυφαίος φορέας θεωρεί
αναγκαία την αναμόρφωσή της.
Όμως θλίβεται ο άνθρωπος της ναυτιλίας όταν

στελέχη και κυρίως οι αξιωματικοί τους να είναι
Έλληνες.
∆ιερωτάται , όμως, ο κάθε καλόπιστος μήπως
αυτή την πλευρά του ανθρώπινου παράγοντα την
έχουμε ουσιαστικά υποβαθμίσει χάριν της αναζή-
τησης και μόνο της αριθμητικής επάρκειας;
Και όμως, στην αναζήτηση αυτή η πλειοδοσία των



μόνο για να αποκτήσει το παιδί τους ένα πανεπι-
στημιακό χαρτί. Ένα πτυχίο που το κορνιζάρει για
να το επιδεικνύει στο σαλόνι του σπιτιού έστω και
χωρίς αντίκρισμα, αφού αυτό θα οδηγεί στην
ανεργία.
∆εν αντιλαμβάνονται ότι η κοινωνική κατα-
ξίωση μέσα από τη μόρφωση προέχει και προτι-
μάται από μια απαξιωμένη επιστημονικά και κοι-
νωνικά σταδιοδρομία, έστω και αν η δεύτερη προ-
σφέρει επαγγελματικές προοπτικές;
Και νομίζω πως έκανε αρνητική εντύπωση όταν
συμπαθής νεαρός βλαστός εδήλωνε ότι εγώ σπού-
δασα για να εισέλθω στη ναυτιλία και δεν έγινα
ναυτικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ναυτική
σταδιοδρομία δεν απαιτεί σπουδές.
Και αυτό ίσως, χωρίς να συνειδητοποιείται, εξέπε-
μπε από μόνο του ένα αρνητικό μήνυμα.
Με άλλα λόγια και η φοίτηση στις Ακαδημίες Ε.Ν.
δεν αποτελεί σπουδή. Προφανώς γι' αυτό είναι μια
απλή μαθητεία, κάτι σαν το γνωστό ΟΑΕΛ.
Τον άνθρωπο δηλαδή που του εμπιστεύεται ολό-
κληρη την τεράστια περιουσία του τον θεωρεί κα-
τώτερης μόρφωσης και συνακόλουθα κατωτέρου
κοινωνικού επιπέδου!
Σ ε  π ε ί σ μ α όμως αυτή της απαξιωτικής άπο-
ψης το Lloyd's List της 30/5/08 (σελ. 9) έγραψε:
The officer is not just a boat driver, but a per-
son skilled in foreign languages, works with

technologies that you might have never
heard of, is able to perform managerial,
security, legal, commercial, operational,
repair, maintenance and reporting tasks
that you might have never heard of, is able
to do it far from his home and his family and
does it 24 hours a day, seven days a week.
Εδώ φαίνεται, στη ναυσίβια Ελλάδα, να συμβαίνει
το αντίθετο, δηλαδή τον καπετάνιο του καϊκιού τής
«κουλουρ-λάιν» να τον ταυτίζουμε σε όλα τα επί-
πεδα με τον πλοίαρχο του υπερωκεάνιου και του
ULCC!
Και πώς να μην τον ταυτίζουμε αφού, όπως ορι-
σμένοι ισχυρίζονται, όλα τα προβλήματα λύνονται
με το τηλέφωνο!
Εδώ σε μας η γραφή και ανάγνωση είναι αρκετή!
Η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η του βάθους και του εύρους
των επαγγελματικών τους γνώσεων και δεξιοτή-
των και η κατανόηση της προσφοράς των υπηρε-
σιών τους κάτω από το συγκεκριμένο ναυτιλιακό
και κοινωνικό περιβάλλον και συνθήκες δεν εξα-
ντλείται κάθε φορά με τη μονοσήμαντη λογιστική
αύξηση των αποδοχών.
Γιατί, το μέτρο αυτό της αποσπασματικής πλειοδο-
σίας διαχρονικά δεν απέδωσε τ' αναμενόμενα. Αντί-
θετα, μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται που
κατέστησε την ελληνική σημαία μη ανταγωνιστική.
Από τα πράγματα, λοιπόν, απαιτούνται πρόσθετα

μέτρα θεσμικού κοινωνικού χαρακτήρα με άξονα
την καταξίωση των ναυτικών σπουδών. Είναι η
διαφορετική προσέγγιση την οποία πολλοί ούτε
που διανοούνται να συζητήσουν.
Μήπως τελικά ωρίμασαν οι συνθήκες ώστε να
δούμε κατάματα το πρόβλημα των ναυτικών
σπουδών και της ναυτικής σταδιοδρομίας έξω από
αγκυλώσεις, προκαταλήψεις και συντεχνιακές
σκοπιμότητες και να εναρμονιστούμε περισσότερο
με αυτά που οι διεθνείς ανταγωνιστές μας, και όχι
μόνον αυτοί, εφαρμόζουν;
Α ς  ε λ π ί σ ο υ μ ε , λοιπόν, ότι η εκ βάθρων ανα-
μόρφωση θα είναι προς τα άνω και όχι προς τα κάτω.
Με άλλα λόγια, ο δρόμος προς την πλοιαρχία να
περιλαμβάνει και τις ναυτικές πανεπιστημιακές
σπουδές. Επαναλαμβάνω, ως πρόσθετη πηγή προ-
έλευσης και όχι αποκλειστική.
Επιτέλους, γιατί δε δημιουργούμε και αυτή την
πρόσθετη πηγή προέλευσης. Με ποια λογικά επι-
χειρήματα αρνούμεθα; ∆ε θα είμαστε πρωτοπό-
ροι. Ουραγοί θα είμαστε.
Τ ο  ε π α ν α λ α μ β ά ν ω : Η ∆ιεθνής Ένωση
Ναυτικών Πανεπιστημίων (IAMU) περιλαμβάνει
ως μέλη της σχεδόν 50 ναυτικά πανεπιστήμια.
Σε αυτή την Ένωση (IAMU) είναι απούσα η μεγαλύ-
τερη ναυτιλία του κόσμου, η ελληνόκτητη ναυτιλία.
Μπράβο μας που λάμπουμε με την απουσία
μας.�
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Η παρουσίαση της περιβαλλοντικής προμελέτης 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
Παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργών, βουλευτών και εκπροσώπων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, έγινε στο Ζάππειο Μέγαρο η παρουσίαση της πρωτοποριακής προμελέτης του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

H
παρουσίαση έγινε από το ∆.Σ. του Ιδρύματος και το διεθνούς φήμης Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιά-
νο, ο οποίος έχει αναλάβει το σχεδιασμό του έργου. Πρόκειται για ένα μεγαλειώδες έργο, ύψους 450
εκατ. ευρώ, σε ένα χώρο περίπου 166.000 τ.μ., που θα στεγάσει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Θα δη-
μιουργηθεί στο ∆έλτα Φαλήρου και θα περιλαμβάνει τις πλέον προηγμένες -περιβαλλοντικά και τεχνολογικά-
εγκαταστάσεις και οι επισκέπτες θα συνδυάζουν τις τέχνες, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση με την άμεση
πρόσβαση σε ένα χώρο πρασίνου.
Χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν στο χώρο, τόσο η Εθνική Βιβλιοθήκη όσο και η Λυ-
ρική Σκηνή θα ενταχθούν και θα συνυπάρξουν με το πάρκο το οποίο θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος. Κε-
ντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η επιστέγαση των εγκαταστάσεων: Πρόκειται για σειρές αλλεπάλληλων
και διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών κυψελών, οι οποίες θα καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του συγκροτή-
ματος αξιοποιώντας τις πράσινες πηγές ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που θα ενσωματωθεί στο Κέντρο Πολιτισμού είναι η θάλασσα. Σύμφωνα με
την προμελέτη, θα δημιουργηθεί ένα κανάλι φιλτραρισμένου θαλασσινού νερού με βάθος ενός μέτρου, πα-
ράλληλα με την Εσπλανάδα, το οποίο θα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα για χαλάρωση και δραστηριό-
τητες σχετικές με τη θάλασσα, ενώ θα λειτουργήσει και ως αντιπλημμυρικό έργο.

Ένα από τα βασικά μελήματα της αρχιτεκτονικής
ομάδας του Ρέντσο Πιάνο είναι τα δένδρα και τα
φυτά που θα συνθέσουν το Πάρκο Σταύρος Νιάρ-
χος, το οποίο θα έχει την ίδια έκταση με τον Εθνι-
κό Κήπο και θα τονίζει την ελληνικότητα του φυ-
σικού τοπίου.
Το ΚΠΙΣΝ αναμένεται να ολοκληρωθεί και εγκαι-
νιαστεί το 2015, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με τη σύμβα-
ση, το έργο θα παραδοθεί στο ελληνικό ∆ημόσιο
προς χρήση, μετά την ολοκλήρωσή του. 

nn Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι διεθνής κοινωφε-
λής οργανισμός, ο οποίος αναλαμβάνει δραστηριό-
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nn Renzo Piano

O Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο
είναι ο δημιουργός του Εργαστηρίου
Κατασκευών Ρέντσο Πιάνο, όπου ερ-
γάζονται 100 άτομα στο Παρίσι, στη
Γένοβα και στη Νέα Υόρκη.
Έργα του διεθνούς φήμης αρχιτέκτο-
να είναι, μεταξύ άλλων, το πολιτιστι-
κό κέντρο George Pompidou στο Πα-
ρίσι, η ανάπλαση του παλιού λιμανιού
της Γένοβας, η ανακατασκευή της
Potsdamerplatz στο Βερολίνο, ο τερ-
ματικός σταθμός του αεροδρομίου
Kansai στην Οσάκα, το κέντρο Paul
Klee στη Βέρνη, το μουσείο του Ιδρύ-
ματος Beyeler στη Βασιλεία, το νέο
κτίριο των New York Times στη Νέα
Υόρκη κ.ά.

τητες σε τέσσερις, κυρίως, τομείς, τέχνη και πολιτι-
σμός, παιδεία, υγεία και κοινωνική πρόνοια, και
πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς ορ-
γανισμούς ανά τον κόσμο. Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει
αναλάβει μια σημαντική δέσμευση, την υποστήριξη
προγραμμάτων στην Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση
της Ελληνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερο βάρος σε προσπάθειες
στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρό-
νοιας και της υγείας, οι οποίες αφορούν τα λιγότε-
ρο προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού, με
ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που επικε-
ντρώνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Υποστη-
ρίζει επίσης επίλεκτα προγράμματα τόσο εντός ό-
σο και εκτός Ελλάδος, που προάγουν, διατηρούν
και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονο-

μιά και παράδοση.
Οι δωρεές του Ιδρύματος περιλαμβάνουν, όπου
αυτό κρίνεται κατάλληλο, κεφάλαια για την ενί-
σχυση λειτουργικών εξόδων και προγραμμάτων,
καθώς και για κατασκευές κτιριακών εγκαταστά-
σεων. Ένας περιορισμένος αριθμός δωρεών πραγ-
ματοποιούνται σε περιοχές με τις οποίες συνδεό-
ταν ο ιδρυτής ή θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας
για την οικογένειά του.
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού
361.254.582 δολαρίων ΗΠΑ, με 1.647 δωρεές σε
86 κράτη ανά τον κόσμο σε διάφορους μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς. �



Π αρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέ-

ων ιδιόκτητων γραφείων της εταιρείας AIGAION. Στην εκδήλωση

παρευρέθησαν συνεργάτες, ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσε-

ων, αλλά και δημοσιογράφοι από τον ασφαλιστικό και ναυτιλιακό χώρο.

Η διοίκηση και το προσωπικό

της εταιρείας υποδέχθηκαν

τους καλεσμένους και ευχαρί-

στησαν όλους όσοι έδωσαν το

«παρών», ενώ η αποδοχή των

θετικών σχολίων αναφορικά με

τη λειτουργικότητα και την κα-

λαισθησία της νέας έδρας της ε-

ταιρείας αποτέλεσε ικανοποίη-

ση για όλους.�

ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

94

Συνάντηση της INTERMEPA
στην Κωνσταντινούπολη

H Συντονιστική Επιτροπή της INTERMEPA συναντήθηκε στις

16 Φεβρουαρίου 2009 στο Ναυτικό Επιμελητήριο της

Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνάντηση, που φιλοξέ-

νησε η TURMEPA υπό το νέο της πρόεδρο T. Yaramanci, εκπρό-

σωποι των CYMEPA, HELMEPA και NAMEPA είχαν την ευκαιρία

να συζητήσουν τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες και

δραστηριότητες της INTERMEPA. Συμμετείχαν οι κ. Ν. Παππαδά-

κης, εκ μέρους του προέδρου της HELMEPA Β. Κωνσταντακό-

πουλου, ο πρώην πρόεδρος της TURMEPA E. Cerrahoglu, ο πρό-

εδρος της CYMEPA Γ. Τσαβλίρης, ο γενικός διευθυντής της

HELMEPA και γραμματέας της INTERMEPA ∆. Μητσάτσος, η

διευθύντρια της NAMEPA C. Lyden - Kluss, ο αντιπρόεδρος και ο

διευθυντής της TURMEPA I. Yazici και L. Ballar, αντίστοιχα, καθώς

και ο νομικός σύμβουλος της INTERMEPA Π. Βρεττάκος.�

Έ νας σημαντικός καλλιτέχνης, ο Σακελλάρης Κουτούζης, εκθέτει για

πρώτη φορά γλυπτά του στην Αθήνα, στο Ιωνικό Κέντρο.

Ο Σακελλάρης Κουτούζης γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1950 και σπούδασε

μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία και διδάσκει επί χρόνια

στα παιδιά της Καλύμνου. Πέρα όμως από την τέχνη των μαθηματικών, ο

Κουτούζης ενδιαφερόταν από νεαρός για τη γλυπτική. Αυτό του το ενδια-

φέρον στη συνέχεια έγινε αγάπη και τέχνη. Πιο πρόσφατα, δε, το έχει κάνει

και επάγγελμα -ο ίδιος έγινε δεκτός ως μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών- οπότε άνοιξε δίπλα στο εργαστήρι του στην Κάλυμνο και μια αί-

θουσα τέχνης, τον Ναυτίλο.

Η Κάλυμνος είναι φημισμένη για τους σφουγγαράδες της. Χρησιμοποιώντας

αρχικά τη φυσική τους αναπνοή και στη συνέχεια το σκάφανδρο, επί αιώνες

οι Καλύμνιοι παλεύουν με τη θάλασσα και τη φύση. Αυτής της πάλης το δρά-

μα το έχει ο Κουτούζης νιώσει βαθιά και το έχει αποτυπώσει ως καλλιτέχνης

με τη δική του ψυχική ματιά στης τέχνης τη μνήμη. 

Έχοντας γνώση της ιδιαιτερότητας και του πολιτισμού της Καλύμνου, και γε-

νικά του Αιγαίου, ο Κουτούζης αποδίδει με μοναδική ευαισθησία και με πάθος τη ζωή και το δράμα αυτών των ανθρώ-

πων της θάλασσας. Η παραστατική γλυπτική που χρησιμοποιεί εμπεριέχει τα ίδια τα στοιχεία συγκίνησης των «αντικει-

μένων» του. Αποτυπώνοντας τα αισθήματά του κατά τρόπο μοναδικό, ο καλλιτέχνης εξαντλεί τα όρια των υλικών του,

και κατά βάση του ορείχαλκου που χρησιμοποιεί, δημιουργώντας γλυπτική κλασική - αλλά συνάμα και εντελώς σύγ-

χρονη. 

Ο Σακελλάρης Κουτούζης έστησε το εργαστήρι του στην Κάλυμνο από το 1980 και είναι αρκετά τα χρόνια τώρα που η

τέχνη του αναγνωρίζεται πέρα από τα όρια του νησιού του. Έργα του κοσμούν πλέον ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαρτίου, 2009. Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο 11 π.μ.-8 μ.μ., Κυ-

ριακή 11 π.μ.-4 μ.μ. Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα.�

Μορφές του Αιγαίου

Τα νέα γραφεία της ΑIGAION Ασφαλιστικής Α.Ε.
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Σ τo πλαίσιo της πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών του προγράμματος Β.Α Business

Shipping του University of Greenwich, το οποίο παρέχεται στην Ελλάδα από το New

York College, σπουδαστές του εν λόγω προπτυχιακού κύκλου σπουδών, συνοδευόμενοι από το

διευθυντή τού τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Νικόλαο Γκουσόπουλο, επισκέφθηκαν στα

ναυπηγεία Σκαραμαγκά το Product Carrier MINERVA VIRGO, της εταιρείας Minerva Marine Inc.

Oι σπουδαστές ενημερώθηκαν λεπτομερώς από ομάδα αξιωματικών με επικεφαλής τον αρχι-

μηχανικό της εταιρείας, Μανώλη Σωμαρίπα, επάνω σε τεχνικά και άλλα θέματα σχετικά με τη

λειτουργία του. 

Με ανακοίνωσή του, το Νew York College εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του στην

πλοιοκτήτρια εταιρεία, στους αξιωματικούς του πλοίου και τον αρχιμηχανικό της, για τις πολύ-

τιμες πληροφορίες - γνώσεις που παρείχαν στους σπουδαστές του, οι οποίες απετέλεσαν γι'

αυτούς μια ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία. �
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∆ιεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78
Αναθεωρημένα παραρτήματα Ι - VI, νέα
βιβλία, πιστοποιητικά & συναφείς εθνικές
και διεθνείς διατάξεις (ΙΜΟ - Ε.Ε.)
Για πλοία υπό ελληνική και ξένη σημαία
Συγγραφέας: Μ. Μαλέρμπας,
υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α) 

Ηπαρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αναθεωρημένη Σύμβαση Marpol

73/78, με την οποία επιβάλλονται στα υπόχρεα, κατά περίπτωση κατηγορίας και

είδους, πλοία αναβαθμισμένα και αυστηρότερα μέτρα για την προστασία του θαλασσί-

ου περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας κύρωσε με αντίστοιχα προεδρι-

κά διατάγματα τις εν λόγω τροποποιήσεις, εισάγοντας στο εθνικό δίκαιο τα αναθεωρη-

μένα Παραρτήματα I, II και IV προς εκτέλεση και εφαρμογή αυτών από τους καθ' ύλην

αρμόδιους εμπλεκόμενους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της ελληνικής ναυτιλίας. Το

Πρώτο Μέρος καλύπτει όλο το νομικό corpus της Marpol 73/78 στην αναθεωρημένη

του μορφή, με επισήμανση στα Παραρτήματα και τα κατ' επίκληση αυτών εκδιδόμενα

νέα βιβλία και πιστοποιητικά. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τις εθνικές και διεθνείς

διατάξεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με επισήμανση στις προσφάτως

κυρωθείσες ∆ιεθνείς Συμβάσεις, στους Κανονισμούς, στις Οδηγίες και στις Αποφάσεις

της Ε.Ε. Το έργο αφορά άμεσα τόσο τα υπό ελληνική σημαία πλοία όσο και τα υπό ξέ-

νη σημαία ελληνόκτητα, οιασδήποτε κατηγορίας και μεγέθους και σε οποιονδήποτε

θαλάσσιο χώρο της υφηλίου πλέουν. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα των κρατικών και

ιδιωτικών λειτουργών της ναυτιλίας, των ασχολούμενων με τον κλάδο πλοιάρχων και

μηχανικών Ε.Ν., των Λιμενικών Αρχών και των υπηρεσιών του ΥΕΝ, καθώς και κάθε

φορέα, όπως λ.χ. νηογνώμονα, δικηγόρου, που ασχολείται με την προστασία του θα-

λάσσιου περιβάλλοντος.

Την έκδοση έχει αναλάβει ο εκδοτικός οίκος ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Η επίσκεψη των σπουδαστών 
του New York College στο «Minerva Virgo»

Τα MARINA Stores τώρα και στη Λευκάδα Σ υνεχίζοντας δυναμικά την πορεία της με στόχο την κάλυψη όλης της Ελλάδος, η

μοναδική ελληνική αλυσίδα καταστημάτων ναυτιλιακών ειδών MARINA Stores,

μέλος της Lalizas Group, προχώρησε πρόσφατα σε υπογραφή συμφωνίας για το νέο της

κατάστημα franchise που θα ανοίξει το Μάρτιο του 2009, στη Λευκάδα.

Αυτό θα είναι το 11ο κατάστημα της αλυσίδας στον ελλαδικό χώρο και το 31ο παγκο-

σμίως. Υπεύθυνη του καταστήματος και νέα συνεργάτις της MARINA Stores είναι η κα

Σοφία Θεοχάρη. 

Η MARINA Stores παρέχει επίσης τη δυνατότητα franchise στην αλυσίδα καταστημάτων

της. Σε όσους ενδιαφέρονται να ανοίξουν ένα νέο κατάστημα -όπου υπάρχουν τα πά-

ντα για το σκάφος και τις θαλάσσιες δραστηριότητες- κάνοντας το χόμπι τους ένα α-

σφαλές και προσοδοφόρο επάγγελμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Franchise

Development Manager της MARINA Stores, κ. Γιάννη Τσιμπερίδη, τηλ: 210-42.26.274,

e-mail: info@marinastores.gr  
www.marinastores.gr
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Τ ο περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιδική HELMEPA μαζί με τους πρωταγω-

νιστές του, τα 48.000 παιδιά και τους 1.800 εθελοντές δασκάλους απ' όλη την Ελλάδα,

γιόρτασε τα 15α του γενέθλια σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχεί-

ο των Αθηνών.

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και συμπα-

ρουσιαστές της νέα και παλιά μέλη από όλη την Ελλάδα. Με το σύνθημα «Όλοι Μαζί Μπο-

ρούμε» τα παιδιά άνοιξαν τη ζωντανή εκπομπή και πριν καλέσουν στη σκηνή τους φιλοξε-

νούμενους, αναφέρθηκαν σε κύριες δραστηριότητές τους, όπως καθαρισμοί και υιοθέτηση

παραλιών και παρεμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ά-

ρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα υστερεί συγκριτικά με

άλλες χώρες στην περιβαλλοντική συνείδηση, την οικολογική ευαισθησία και τη χρήση εναλ-

λακτικών πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον. Όλοι μαζί πραγματικά μπορούμε με

καλύτερη περιβαλλοντική αγωγή, μέσα σε μια ανοιχτή συμμετοχική κοινωνία όπου ο πολί-

της είναι ενεργός και υπεύθυνος». 

«Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους και κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά να γίνονται

μέλη της Παιδικής HELMEPA», είπε στο μήνυμά του ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Ανα-

στάσης Παπαληγούρας, ο οποίος συμπλήρωσε με την προτροπή: «Πρέπει πάντα να έχουμε

στο νου ότι δεν κληρονομήσαμε το περιβάλλον από τους γονείς μας αλλά το δανειστήκαμε

από τα παιδιά μας».

Ο δήμαρχος Πειραιά, Παναγιώτης Φασούλας, συνεχάρη τα παιδιά της Παιδικής HELMEPA και

όλους τους συντελεστές τονίζοντας πως είναι ευχάριστο να υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτο-

βουλίες, και μάλιστα αυτές που ενώνουν παιδιά και μεγάλους με στόχο την προστασία του

θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Οι παρουσιαστές κάλεσαν ακόμα στη σκηνή τον εκπρόσωπο του προέδρου της Βουλής και

πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια οι δρ Μιχά-

λης Ιερείδης της CYMEPA στην Κύπρο, Levent Ballar της TURMEPA στην Τουρκία και Chris

Bastis και Antony Backos της NAMEPA στην Αμερική μίλησαν για τα αντίστοιχα προγράμ-

ματα στις χώρες τους.

Ο πρόεδρος της HELMEPA καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, καθισμένος ανάμεσα στα

παιδιά, αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιβανό, εμπνευστή της HELMEPA, και ευχαρίστησε τους

συναδέλφους του στο διοικητικό συμβούλιο, τους πλοιοκτήτες και ναυτικούς-μέλη της κα-

θώς και τα παρευρισκόμενα ιδρυτικά μέλη, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, Παύλο Ιωαννίδη και

δρα Μαθιό ∆. Λω. 

Ο γενικός διευθυντής της HELMEPA, ∆ημήτρης Μητσάτσος, μίλησε για το ξεκίνημα της Παι-

δικής HELMEPA δίνοντας στην εκπομπή και τον τίτλο «Ευχαριστούμε τα παιδιά στην Ελλάδα

που μας δείχνουν το δρόμο».�

TZENTA 
Της Αλεξάνδρας Παπαδημητρίου, εκδόσεις Καστανιώτη 

Τζέντα, δεκαετία του '50. Η πόλη όπου τα πάντα απαγορεύ-
ονται. O κινηματογράφος, το γραμμόφωνο, το οινόπνευμα,
ακόμα και το τηλέφωνο, θεωρούνται σύνεργα του ∆ιαβό-
λου. Οι γυναίκες δε βγαίνουν ασυνόδευτες ή ακάλυπτες και
μόνο οι ξένες έχουν το προνόμιο να κυκλοφορούν με μα-
κρυμάνικα φορέματα. Το επίνειο της Μέκκας προετοιμάζε-
ται για να γίνει η πατρίδα των πετρελαίων και η κοιτίδα των
οικονομικών εξελίξεων. Είναι η πόλη όπου ξεκινά η μάχη
του Αριστοτέλη Ωνάση για να σπάσει το αραβικό κατεστη-

μένο και ταυτόχρονα η πόλη όπου έρχονται, αφήνοντας την Αλεξάνδρεια, οι ήρωες του
βιβλίου, για να αψηφήσουν το άγνωστο και να αντιπαρατεθούν στην πρόκληση.
Στο εξομολογητικό αυτό αφήγημα της Αλεξάνδρας Παπαδημητρίου αναβιώνουν πρό-
σωπα υπαρκτά, μελωδίες αισθαντικές, αυθεντικές μυρωδιές και αρώματα της Αραβίας,
που ανασυστήνουν τη γοητευτική ατμόσφαιρα της Ανατολής, το εντυπωσιακό ψηφι-
δωτό μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και την αληθινή ιστορία μιας οικογένειας που ήταν
«εκεί» όταν γεννιόταν η νέα πόλη από τον πλούτο της ερήμου.�

«Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον»
Η Παιδική HELMEPA γιόρτασε τα 15 χρόνια λειτουργίας της
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