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Σε μια ακόμα διάθεση αντιπαρά-
θεσης φαίνεται να βρίσκεται η
ελληνική κυβέρνηση (και να συ-
μπαρασύρει και τη ναυτεργασία)
ως προς το θέμα της σύνθεσης.
Ως γνωστόν, το θέμα αφορά τα υ-
πό ελληνική σημαία πλοία με α-
ποκλειστικά και μόνον Έλληνες
αξιωματικούς (και όχι Ευρωπαί-
ους υπηκόους) όπου η Επιτροπή,
με γνώμονα τόσο τη νομοθεσία
όσο και τη νομολογία του ∆ικα-
στηρίου του Λουξεμβούργου, ζη-
τεί να τροποποιηθεί η σχετική
ελληνική νομοθεσία. 
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«Το θέμα είναι να μιλάς με
Έλληνες στα καράβια σου»

Πολύ κακό για το τίποτα, η αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ΥΕΝΑΝΠ με θέμα τις συνθέσεις των υπό ελληνική σημαία πλοίων

Ζ
ητεί, δηλαδή, να «ελευθερωθούν» οι θέσεις του πλοιάρχου και του υποπλοιάρχου σε ελληνικά πλοία

ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πλοιάρχους - πολίτες της Ένωσης. Το ΥΕΝΑΝΠ, από

την πλευρά του, θεωρεί πως ο Έλληνας πλοίαρχος ασκεί παράλληλα με τις πολυσήμαντες δραστηριό-

τητές του και καθήκοντα δημόσιου λειτουργού, και επικαλείται τη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων - λειτουρ-

γών, όπου τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν την εθνικότητα μόνο στους υπηκόους τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ζητεί από το ∆ΕΚ να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική ∆ημοκρατία, διατηρώντας στη

νομοθεσία της την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε θέσεις πλοιάρχου και αξιωματικού (υπο-

πλοιάρχου) σε όλα τα πλοία με ελληνική σημαία, παρέβη την ισχύουσα νομοθεσία περί ελεύθερης κυκλοφορίας (και

εργασίας) των υπηκόων της Ε.Ε. Επίσης, ξεκάθαρα αποκρούει την ελληνική θέση, ισχυριζόμενη πως η ελληνική πλευ-

ρά δε θα μπορέσει να θεμελιώσει τους ισχυρισμούς της (βάσει του άρθρου 39 παρ. 4 της Συνθήκης) αφού οι όποιες

αρμοδιότητες δημόσιας εξουσίας δεν ασκούνται πράγματι και κατά τρόπο συνήθη από τις θέσεις πλοιάρχων και αντι-

πλοιάρχων". Με αυτή την τροπή, η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να αποδείξει ότι οι Έλληνες πλοίαρχοι και οι αντι-

καταστάτες τους ασκούν στην πράξη αρμοδιότητες δημόσιου λειτουργού. 

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, θορυβημένη από τις εξελίξεις, απέστειλε επιστολή προς

το υπουργείο σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν τις ίδιες ευ-

καιρίες εξεύρεσης εργασίας ως ναυτικοί, εκτός από τις θέσεις του πλοιάρχου και του νόμιμου αντικαταστάτη του. Η

εξαίρεση αυτή δεν εισήχθη ως μια προσπάθεια να περιορίσει την πρόσβαση των πλοιάρχων από άλλα κράτη-μέλη

στην ελληνική αγορά εργασίας, αλλά επειδή στους Έλληνες πλοιάρχους έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα από το ελ-

ληνικό κράτος, που είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη… Οι πλοίαρχοι των υπό ελληνική σημαία πλοίων,

όλων των κατηγοριών, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία, ασκούν και καθήκοντα δημόσιου λειτουργού, όπως του

ληξιάρχου σε περιπτώσεις θανάτων ή γεννήσεων, εκδίδοντας πιστοποιητικά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν

και προανακριτικό έργο».
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Επιπλέον, η ΠΕΠΕΝ αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια, «τα ελληνικά

πλοία όλων των κατηγοριών και τύπων ενδεχομένως να κληθούν σε περίπτωση

συρράξεως να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις που αφορούν την εθνική άμυνα και α-

σφάλεια. Συνεπώς, ο πλοίαρχος και ο νόμιμος αντικαταστάτης του στο πλοίο εκτε-

λούν τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, τα οποία είναι εξαιρετικής

και ζωτικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον». 

Αν και η τοποθέτηση της ΠΕΠΕΝ βασίζεται σε ορθές νο-

μικές βάσεις, είναι μάλλον αμφίβολη η έκβαση της

υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη της γενικότε-

ρης αντιμετώπισης των ευρωπαϊκών οργά-

νων σε θέματα ελευθερίας κυκλοφορίας

και εργασίας των υπηκόων των κρατών-

μελών της Ε.Ε. Χωρίς να θέλουμε να στα-

θούμε ως επιπόλαιες Κασσάνδρες της

σύγχρονης ναυτιλιακής πραγματικότητας,

οφείλουμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις ε-

γκρίτων νομικών, που πιστεύουν ότι η έκβαση της

υπόθεσης αυτής θα είναι μάλλον αρνητική για την Ελλάδα.

Σε μια κατ' ιδίαν έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών» με σοβαρούς εφοπλιστι-

κούς οίκους που στηρίζουν την ελληνική σημαία, διατυπώθηκε μία και μόνο θέση:

οποιαδήποτε αλλαγή στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας δε θα επηρεάσει την α-

πόφασή τους για την επάνδρωση των συγκεκριμένων θέσεων από αλλοδαπά ευρω-

παϊκά πληρώματα. Εάν οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν επιθυμούσαν πλοίαρχο ή Α΄ μη-

χανικό Έλληνα, θα προτιμούσαν άλλες ευρωπαϊκές σημαίες, που προσφέρουν πα-

ράλληλες υπηρεσίες με την ελληνική. «Είχαμε την ευκαιρία να το πράξουμε και δεν

το πράξαμε, το ξεκαθάρισμα έγινε πριν από λίγα χρόνια και οι διαθέσεις των πλοιο-

κτητών φάνηκαν ξεκάθαρα. Το θέμα είναι να μιλάς με Έλληνες στα καράβια σου. Να

τους καταλαβαίνεις και να σε καταλαβαίνουν», είπε χαρακτηριστικά ένας σημαντι-

κός και έμπειρος πλοιοκτήτης. 

Με αυτόν το γνώμονα, καλώς μεν το θέμα θα καταλήξει στο ∆ικαστήριο του

Λουξεμβούργου, για να τοποθετηθούν οι αρμόδιοι κα έγκριτοι δικαστικοί λειτουρ-

γοί οριστικά επί του θέματος, από την άλλη πλευρά όμως, εμείς οι μακροπρόθεσμοι

υποστηρικτές της ελληνικής ναυτοσύνης οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στις

τοποθετήσεις μας και να μην επηρεαζόμαστε από τα λεκτικά βεγγαλικά των πολι-

τικών που έρχονται και (πάντα) παρέρχονται από τις ακτές του Πειραιά. Να μη μας

συμπαρασύρουν, δηλαδή, στον όποιο κλεφτοπόλεμο με τους απρόσωπους μασκο-

φόρους των Βρυξελλών.

Ας αναλογιστούμε ότι η ελληνική ναυτοσύνη υπάρχει και διατηρείται πέρα α-

πό νομοθεσίες. Πέρα από τις αγκυλώσεις, τις παρενθέσεις, τους περιορισμούς και

τις επιβολές του οποιουδήποτε νομοθέτη. Υπάρχει επειδή όλο το σύγχρονο οικο-

δόμημα της ελληνικής ναυτιλίας στηρίχθηκε στην πολύπλευρη εμπειρία και γνώση

του Έλληνα ναυτικού. Ακόμα και μια (επιβεβλημένη;) τροποποίηση της ισχύουσας

νομοθεσίας δε θα περιορίσει την απόφαση όσων θέλουν να ναυτολογούν Έλληνες

στα βαπόρια τους. Πολύ απλά, διότι με αυτούς ξέρουν (και θέλουν) να συνομιλούν

στην ίδια γλώσσα. 
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Ηλίας Μπίσιας
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Η
επίσκεψη του νέου προέδρου της Έ-
νωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) κ.
Θεόδωρου Βενιάμη στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου σηματοδοτεί, κατά την άποψή μας, μια
μεταστροφή της μέχρι σήμερα στάσης της ηγεσί-
ας της σημαντικής ένωσης στο θέμα της επικοι-
νωνίας με τη νέα γενιά. Ο κ. Βενιάμης κράτησε την
υπόσχεση - δέσμευσή του και επισκέφθηκε τη γε-
νέτειρά του, όπου και έδωσε την πρώτη του ομι-
λία σε φοιτητές, ως πρόεδρος της ΕΕΕ, ενώ δε δί-
στασε να αναπτύξει μια εποικοδομητική συνομι-
λία με τους φοιτητές του τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Άμεσος, ευθύς και ρεαλιστής, ο νέος
πρόεδρος μίλησε στο ενδιαφερόμενο νεανικό
κοινό για την παρούσα κρίση και τη συνέκρινε με
την κρίση του ‘85. «Από τον 100ό όροφο μας πή-

γε στην άσφαλτο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο
ίδιο πλαίσιο επισήμανε τα αποθαρρυντικά στοι-
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος, που κατέγραψε
για τον περασμένο ∆εκέμβριο μείωση στην εισ-
ροή ναυτιλιακού συναλλάγματος της τάξης του
12%, όταν το ενδεκάμηνο που προηγήθηκε είχε
σημειώσει αύξηση 15,8%. Εν τούτοις παρέμεινε
αισιόδοξος και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα
της «επόμενης μέρας» μετά την κρίση. «Ο κύκλος
της κρίσης, όσο παρακινδυνευμένο και αν είναι το
να προβλέψει κάποιος το βάθος και τη διάρκειά
του, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι νομοτελειακά
προορίζεται να κλείσει», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Βενιάμης αναφέρθηκε επίσης στους
Έλληνες αξιωματικούς Ε.Ν., υποστηρίζοντας με
ξεκάθαρη διάθεση ότι κανείς ναυτικός δε θα χά-
σει τη δουλειά του αφού υπάρχουν μεγάλες ανά-

γκες από την ελληνική ναυτιλία, ακόμα και σε αυ-
τούς τους δύσκολους καιρούς. Αίσθηση επιπλέον
προκάλεσε στη φοιτητική κοινότητα η εξαιρετική
του διάθεση για επικοινωνία με τη νέα γενιά,
αφού δέχθηκε να απαντήσει σε αρκετές ερωτή-
σεις χωρίς να δίνει μονολεκτικές, δυσνόητες ή α-
σαφείς απαντήσεις. ∆ε δίστασε μάλιστα να επιση-
μάνει σε έναν νέο φοιτητή την απρόβλεπτη λει-
τουργία του χρηματιστηρίου και τον ασταθή πα-
ράγοντα που επηρεάζει όσους «παίζουν» στο
χρηματιστήριο. 

Στο ίδιο πλαίσιο, λίγες ημέρες πριν, ο κ. Γιάν-
νης Παχούλης, πρόεδρος του Σωματείου Μεσιτών
Ναυτιλιακών Συμβάσεων, και ο κ. Γ. Γαβριήλ, μέ-
λος της διοικούσας επιτροπής του ΝΕΕ, συνομίλη-
σαν εκτενώς με τους καθηγητές και φοιτητές του
αντίστοιχου τμήματος στον Πειραιά. Οι δύο ναυτι-
λιακές προσωπικότητες στις αυθόρμητες και πολυ-
μέτωπες ομιλίες τους αναφέρθηκαν σε αρκετά θέ-
ματα της επικαιρότητας. Παράλληλα δε δίστασαν
να απαντήσουν με αμεσότητα σε σειρά ενδιαφε-
ρουσών ερωτήσεων από τους φοιτητές. 

Το ενδιαφέρον μας ως σχολιαστών της
ναυτικής καθημερινότητας εστιάζεται στο εξής:
Ειδικά, η επίσκεψη του κ. Βενιάμη σε ελληνικό εκ-
παιδευτικό ίδρυμα σηματοδοτεί μια διαφοροποί-

H επίσκεψη σημαντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού εφοπλισμού στα ΑΕΙ της
χώρας αποτελεί σημείο αναφοράς αλλά και μια διαφοροποιημένη αφετηρία για τις
σχέσεις της ναυτιλίας με τη νέα γενιά.

Α Π Ο Ψ Η

Καιρός για διάλογο



ηση προηγούμενων ιδεολογιών που διάχυτα κυ-
ριαρχούσαν στην Ακτή Μιαούλη και ήθελαν τη
ναυτική οικογένεια αποστασιοποιημένη από την
εκπαιδευτική και φοιτητική κοινότητα της χώρας.
Ήταν χαρακτηριστική η μέχρι πρότινος άποψη
αρκετών, πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυρί-
ως οι ΑΕΝ δεν είναι αξιοθέατα για να τα επισκέπτο-
νται τα αιρετά συμβούλια και οι διοικήσεις τους.

Εάν οι φορείς και οι ενώσεις της πλοιο-
κτησίας και της ναυτεργασίας πραγματικά επιθυ-
μούν την ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος της νέ-
ας γενιάς (αλλά και της κοινής γνώμης γενικότε-
ρα) για τη θάλασσα αλλά και για το ναυτικό επάγ-
γελμα, κινήσεις σαν αυτές που αναφέρθηκαν είναι
πλέον επιβεβλημένες. Ο αυθορμητισμός, η αμε-
σότητα αλλά και η τακτική επαφή με τη νέα γενιά

είναι πλέον απόλυτη προτεραιότητα. Το ΝΕΕ, βέ-
βαια, έχει και στο παρελθόν υποστηρίξει παρό-
μοιες κινήσεις και ο υπογράφων έχει παρακολου-
θήσει πολύτιμες συνομιλίες των αξιόλογων μελών
του με μαθητές στο ΕΠ.ΑΛ. Πειραιά και σπουδα-
στές στην ΑΕΝ της Ύδρας.

∆εν αμφισβητεί κανείς ότι είναι εξαιρετικά
σωστές, επιτυχημένες και άξιες πολλών επιβρα-
βεύσεων οι πολυδάπανες διαφημιστικές εκστρα-
τείες σχετικά με το ναυτικό επάγγελμα. Εν τούτοις,
η άμεση και τακτική ανθρώπινη επικοινωνία, σε
μια εποχή που όλοι διστάζουν και μεμψιμοιρούν
στο να την προσφέρουν, είναι απόλυτα αναγκαία.
Εκεί υστερούμε, και σε αυτό το σημείο συμφω-
νούν όλοι οι νέοι ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ
των ναυτιλιακών φορέων και της νεολαίας. 

Εν ολίγοις, καιρός είναι για όλους εμάς

που ασχολούμαστε ενεργά με τη ναυτιλία να
βγούμε από τα γραφεία μας, να ξεπεράσουμε τα
«αόρατα» τείχη που μας εγκλωβίζουν, να αγνοή-
σουμε τις ιδεοληψίες του παρελθόντος (και τους
παρακινητές τους) και να ακολουθήσουμε το α-
ξιοπρεπές και θαρραλέο παράδειγμα των παρα-
πάνω προσωπικοτήτων. Αξιοπρεπές παράδειγμα,
διότι συνομίλησαν με τη νέα γενιά με σεβασμό,
πραότητα και υπευθυνότητα, ως ίσοι προς ίσους.
Θαρραλέο παράδειγμα, διότι αγνόησαν τις Κασ-
σάνδρες της εποχής (μερικοί έχουν και θαλασσινό
άρωμα) και τόλμησαν, σε δύσκολους ομολογου-
μένως καιρούς, να έρθουν σε άμεση επαφή με μια
γενιά ανήσυχη, αναστατωμένη, θορυβημένη και
κυρίως παρεξηγημένη. 

«Ν.Χ.»
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Η
γνώριμη στη ναυτιλία διαδικα-
σία, που θίγει κυρίως αυτούς που προ-
χώρησαν σε παραγγελία και κατα-

σκευή νέων πλοίων μέσω εκτεταμένης μόχλευσης
κεφαλαίων και ευνοεί όσους κατοχύρωσαν εγκαί-
ρως επαρκή ίδια κεφάλαια και ρευστότητα στα υ-
ψηλά της ναυλαγοράς, βρίσκεται σε πλήρη εξέλι-
ξη. Ένας ναυτιλιακός κύκλος τελειώνει και σίγου-
ρα ένας νέος ξεκινά. Το κρίσιμο ζήτημα που προ-
κύπτει αφορά τη διάρκεια της κρίσης και το κό-
στος που κάθε πλοιοκτήτης και, ευρύτερα, κάθε
φορέας της ναυτιλίας θα κληθεί να πληρώσει στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης και υπέρβασής της.

Καταλύτης στη διαμόρφωση τόσο του
χρονικού αλλά και ποσοτικού εύρους της κρίσης
αποτελεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των
ναυτιλιακών εταιρειών.  

Στη φάση αυτή η χρηματοδότηση διαμορφώνει
τα χρηματικά αποθέματα που διευκολύνουν ή δυ-
σχεραίνουν μια ναυτιλιακή εταιρεία να διαχειρι-
στεί τη δυσμενή συγκυρία και εν τέλει δυσχεραί-
νει ή διευκολύνει τον κλάδο στην προσπάθεια να
βρει τη νέα δυναμική αναπτυξιακή ισορροπία
του. Το ζητούμενο είναι η παροχή χρονικών περι-
θωρίων στις ναυτιλιακές εταιρείες και η συγκρό-
τηση δανειακών συμβάσεων που να ανταποκρί-
νονται στη σημερινή πραγματικότητα, που θα
τους επιτρέψει να επανασχεδιάσουν τις αποφά-
σεις και τις ενέργειές τους ώστε να κατορθώσουν
να υπερβούν τη δυσμενή συγκυρία.  

Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων των
δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες είναι βε-
βαία. Η συνήθης τακτική επαναδιαπραγμάτευσης
στη διαχείριση μιας χρηματοδότησης αφορά το

ύψος του κεφαλαίου, τη χρονική διάρκεια της δα-
νειακής σύμβασης, το κόστος του δανεισμού και
το ύψος και την ποιότητα των εξασφαλίσεων που
έχουν παρασχεθεί. Η πρώτη επιλογή των τραπε-
ζών είναι να μειωθεί το άνοιγμά τους έναντι των
ναυτιλιακών. Η αμυντική αυτή στρατηγική μετα-
τρέπεται σε προσπάθεια να μειωθεί ο δανεισμός
με παράλληλη αύξηση των εξασφαλίσεων και
των spreads. 

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω επιφέρει
δραματική επιδείνωση στην κατάσταση των ναυ-
τιλιακών και θέτει τις ίδιες τις τράπεζες στη δύ-
σκολη θέση να προχωρήσουν σε κατασχέσεις ή
άλλα παρόμοια μέτρα, που ιδιαίτερα στη ναυτιλί-
α είναι περιορισμένης απόδοσης. Χρειάζεται επει-
γόντως μια εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείρι-
ση της χρηματοδότησης, με προτεραιότητα τη
διεύρυνση των χρονικών περιθωρίων που μπο-
ρούν να παρασχεθούν στις ναυτιλιακές. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο στόχος των τραπεζών θα αφορά
τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέπουν
στις πλοιοκτήτριες ανταπόκριση στις δανειακές υ-
ποχρεώσεις τους και θα βασίζεται στην πορεία
του ναυτιλιακού κύκλου. Ουσιαστικά, η τακτική
αυτή θα απομονώνει τις ναυτιλιακές που αντιμε-
τωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας του ναυτιλιακού κύ-

Κρίση στη ναυτιλία 
και η αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης
Mια πρόταση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει παρασύρει  τη ναυτιλία στη δίνη της. Η κατάρρευση
των ναύλων ιδιαίτερα στο ξηρό φορτίο έχει πλέον επιδράσει στις αποτιμήσεις των
πλοίων και βέβαια στις τιμές του scrap  και της κατασκευής νέων πλοίων. Βρισκόμαστε
μπροστά σε ύφεση, που δε θίγει απλώς την προοπτική του κλάδου αλλά και την ίδια τη
διάρθρωση των υφιστάμενων δυνάμεών του. Εταιρείες βρίσκονται στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας, άλλες έχουν ήδη κλείσει, ενώ κάποιες άλλες ετοιμάζονται να κυριαρχή-
σουν ή να δημιουργηθούν. 

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη1
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κλου από άλλες που έχουν διολισθήσει σε επιχει-
ρηματικά λάθη πέραν αυτών που μπορεί να επι-
φέρει η εξέλιξη των αγορών. 

Μια τέτοια θεώρηση των σχεδίων χρηματο-
δοτικής αναδιάρθρωσης βασίζεται σε σχέδια δα-
νείων που δομούνται γύρω από την κυμαινόμενη
λήξη (maturity structured loans). Με βάση αυτή
την πρόταση, οι τακτικές πληρωμές των δανείων
(τοκοχρεολύσια ή τόκοι) προσαρμόζονται ως πο-
σοστό επί των εσόδων - κερδών του κάθε πλοίου.
Οι λήξεις των δανείων παρακολουθούν την πορεί-
α των εσόδων και του κύκλου εργασιών της ναυ-

τιλίας, ενώ τα επιτόκια προσδιορίζονται βάσει της
αγοράς. Για παράδειγμα, ένα καλό συμβόλαιο
ναύλωσης θα περιορίζει αυτόματα το χρόνο απο-
πληρωμής ενώ ένα μέτριο συμβόλαιο θα επιμηκύ-
νει το χρόνο. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό οι
τράπεζες αποκτούν δυνατότητα άμεσης συνεργα-
σίας με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και άρα άμε-
σο περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου που θα
έχουν αναλάβει. Από την άλλη, οι υγιείς ναυτιλια-
κές αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου των υπο-
χρεώσεων χρηματοδότησης μέσω του κύκλου ερ-
γασιών τους και υποβοηθούνται ουσιαστικά στην
προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την κρίση.
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόβλημα της διαφοράς
στην αποτίμηση της αξίας των πλοίων όταν εκδό-
θηκε το δάνειο σε σχέση με την τρέχουσα συγκυ-
ρία, που βάσει των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ δη-
μιουργεί και το πρόβλημα επισφάλειας στις τρά-

πεζες, που μετατρέπεται σε θέμα πολιτικής δια-
χείρισης από την πλευρά των τραπεζών.  

Στο σημείο αυτό , πάντως, αναδεικνύεται ο
ρόλος της κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να πιέσει
τις τράπεζες να αναθεωρήσουν την πολιτική δια-
χείρισης επισφαλειών και να εξετάσει την παροχή
εγγυήσεων μέρους ή του συνόλου των πληρωμών
των τόκων των ναυτιλιακών δανείων που δεν ξε-
περνούν το 1 δισ. ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι κάτι
που θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του γνωστού
πακέτου στήριξης των τραπεζών και σε μια προ-
σπάθεια μετατροπής του σε πακέτο στήριξης της

πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, μια τέτοια πολι-
τική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για
την επιστροφή στην ελληνική σημαία πλοίων που
έχουν χρηματοδοτηθεί από ελληνικές τράπεζες.   

Η κρίση είναι ολιστική και βαθιά. Σίγου-
ρα στη διαδρομή της κρίσης θα υπάρχουν εκείνοι
που θα τα καταφέρουν αλλά και εκείνοι που θα α-
ποτύχουν. Ωστόσο, καθήκον όλων -και ιδιαίτερα
των τραπεζών που διαχειρίζονται το δημόσιο α-
γαθό, «χρήμα», και της Πολιτείας- είναι να βοη-
θήσουν έτσι ώστε το δρόμο της επιτυχίας να τον
ακολουθήσουν όσο δυνατόν περισσότερες επιχει-

ρήσεις, αλλά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις α-
πό αυτές που τελικά θα αποτύχουν. Το γεγονός
αυτό υπογραμμίζεται από την ίδια τη συμβολή της
ναυτιλίας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας, τη στήριξη της απασχόλησης, αλλά και τη
σημαντική θετική συσχέτιση με φορείς όπως οι
τράπεζες, τόσο στις καλές όσο και στις κακές πε-
ριόδους των αγορών. �

1. Επίκουρος καθηγητής στη ∆ιεθνή Οικονομική στο Παν/μιο του

Αιγαίου. Έχει εργαστεί ως γενικός διευθυντής στη Γενική Τράπεζα,

διευθύνων σύμβουλος στην Εθνική Χρηματιστηριακή και σύμβουλος

∆ιοίκησης στην Εθνική Τράπεζα και του υπουργού στο υπουργείο

Εθνικής Οικονομίας. Είναι διδάκτωρ της Οξφόρδης.

Το ζητούμενο είναι η παροχή
χρονικών περιθωρίων
στις ναυτιλιακές εταιρείες και 
η συγκρότηση δανειακών 
συμβάσεων που να ανταποκρί-
νονται στη σημερινή 
πραγματικότητα, που θα 
τους επιτρέψει να επανασχεδιά-
σουν τις αποφάσεις και 
τις ενέργειές τους ώστε 
να κατορθώσουν να υπερβούν
τη δυσμενή συγκυρία. 







Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε θεωρητικό
επίπεδο όλα έμοιαζαν, στην αρχή, θετικά. Η
τοπική εξειδίκευση και η σώρευση εμπειρίας
θα μεγιστοποιούσε τις οικονομίες κλίμακος,

ένα πολύ αποτελεσματικό παγκόσμιο σύστημα διανομής θα
διένειμε τα αγαθά στις χώρες του κόσμου, ενώ η αγορά, εν
απουσία των στρεβλώσεων που προκαλούν οι επιδοτήσεις,
οι δασμοί εισαγωγής και οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισα-
γωγές, θα εξασφάλιζε ότι η τιμολόγηση θα γινόταν κατά
τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο.

Η αναπάντεχη ανάσχεση των διεθνών συναλλαγών που προ-
έκυψε ως ένα από τα αποτελέσματα της διεθνούς χρηματο-
πιστωτικής κρίσης, επηρέασε τη διεθνή ναυτιλιακή διακίνη-

Α Π Ο Ψ Η
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Πολύ μελάνι και χαρτί έχουν ξοδευτεί στη διερεύνηση των
ωφελειών για την οικονομία, οι οποίες θα προέκυπταν ως αποτέ-
λεσμα της ανάθεσης σε κάθε μία χώρα της παραγωγής των αγα-
θών και των υπηρεσιών στις οποίες είναι πιο αποτελεσματική.

Όταν η ανεργία
ενισχύει τον

προστατευτισμό

Του Άλκη Κορρέ*

ση σε πολύ σημαντικό βαθμό. Πρόσφατοι υπολογισμοί της
Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι έγιναν για τη σύνοδο του
G20 στις 4 Απριλίου 2009, έδειξαν ότι το σημερινό έλλειμμα
στη χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου έχει ήδη φθάσει
τα 100 δισ. δολάρια. Αυτό είχε συνέπεια οι πωλητές να μην
μπορούν να πωλήσουν, οι αγοραστές να μην μπορούν να
αγοράσουν και οι μεταφορείς να μη βρίσκουν κάτι για να με-
ταφέρουν. 

Ενώ συμβαίνουν αυτά, οι ελλείψεις στις χώρες του Τρίτου
Κόσμου έχουν ήδη φθάσει σε επίπεδο προβλήματος και σύ-
ντομα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και στις
ώριμες οικονομίες εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί. Από
την άλλη πλευρά, η μετάθεση των κέντρων παραγωγής και
κατανάλωσης αγαθών διεθνώς έχει επιφέρει μια μείωση
στην απασχόληση στον ανεπτυγμένο κόσμο και ιδιαίτερα
στο δευτερογενή τομέα.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ανεργία, η
οποία είναι άμεση συνέπεια της μετακόμισης των επενδύσε-
ων στην Άπω Ανατολή κατά τη διάρκεια της τελευταίας δε-



καετίας, επιδεινώνονται όταν η εγχώρια κατανάλωση -συχνά διευρυμένη α-
πό εγχώριο δανεισμό και εν μέρει επιδοτούμενη από τα επιδόματα ανεργίας-
εξάγεται διαμέσου των εισαγωγών. Οι οικονομολόγοι διαφωνούμε επί του
συγκεκριμένου θέματος.

Πολλοί από εμάς θεωρούν πως οι περιορισμοί στις εισαγωγές σε συνδυασμό
με παροχή κινήτρων για επενδύσεις στην εγχώρια αγορά είναι ο μόνος τρό-
πος για να επανέλθουν η παραγωγή και η απασχόληση στη χώρα. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν άλλοι οικονομολόγοι οι οποίοι θεωρούν ότι ο προ-
στατευτισμός θα αποκλείσει οποιαδήποτε πιθανότητα επα-
νόδου στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του διεθνούς
εμπορίου που παρατηρήθηκαν κατά τα τελευταία πέντε
χρόνια.

Ενώ λοιπόν οι μεν βλέπουν τη διατήρηση της φιλελευθε-
ροποίησης του εμπορίου ως τη μόνη επιλογή για οικονο-
μική πρόοδο, οι δε εμφανίζονται προβληματισμένοι από
τη γενική εφαρμογή του δόγματος του συγκριτικού πλεο-
νεκτήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιος έχει δίκιο; 

Εάν εξετάσουμε πιο αναλυτικά τις δύο θέσεις θα διαπιστώσουμε ότι η πλευ-
ρά των διεθνιστών απαιτεί από όλες τις κυβερνήσεις ταυτόχρονα, αλλά η κά-
θε μία δρώντας ξεχωριστά, να δώσουν έμφαση στην κατανάλωση με γενναία
μέτρα στήριξής της ενώ διατηρείται το υφιστάμενο στάτους στο διεθνές
εμπόριο. Εάν ακολουθηθεί αυτή η οδός, θα πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό
βήμα προς τα εμπρός στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, όταν βέβαια οι τρά-
πεζες ξαναπιάσουν δουλειά και οι μεγάλες εξαγωγικές χώρες θα επαναβε-
βαιώσουν το ρόλο τους ως μαζικοί προμηθευτές της εγχώριας κατανάλωσης
των χωρών της ∆ύσης για κάποιο χρονικό διάστημα, του οποίου η διάρκεια
δεν μπορεί να προβλεφθεί. 

Εκείνο που είναι πάντως βέβαιο είναι ότι αυτή η κατάσταση δε δύναται να
διατηρηθεί για πολύ, δεδομένου ότι η αύξηση στην κατανάλωση έχει προέλ-
θει από έκτακτα μέτρα των κυβερνήσεων, που είχαν ως στόχο την αποτροπή
της ύφεσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα μέρος αυτών των χρημάτων είναι προ-
ϊόν δανεισμού και θα πρέπει να επιστραφεί.

Η δεύτερη σχολή εστιάζει στον προστατευτισμό της εσωτερικής αγοράς, και
το επιχείρημά τους διαμορφώνεται ως εξής.
Περιορισμοί στις εισαγωγές και δασμοί επί των εισαγόμενων προϊόντων θα
καταστήσουν τα εισαγόμενα προϊόντα πιο ακριβά. Παράλληλα, επενδυτικά
κίνητρα προς τους τοπικούς επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν ένα κατάλλη-
λο εμπορικό κλίμα για τη δημιουργία επιχειρήσεων, οι οποίες θα φροντίσουν
για την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κατανάλωσης. Αυτές οι επιχει-
ρήσεις θα έχουν μεν υψηλότερο κόστος, γεγονός που αναπόφευκτα θα οδη-
γήσει και σε υψηλότερες τιμές, αλλά από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις αυ-
τές θα απασχολούν εγχώριους εργάτες και υπαλλήλους. Οι δύο προσεγγίσεις
αντιστοιχούν σε δύο διαμετρικά διαφορετικές πολιτικο-οικονομικές θεωρίες.

Η παγκοσμιοποίηση πέρα από πάσα αμφιβολία προσφέρεται για μια πολύ
ορθολογικότερη κατανομή των οικονομικών πόρων διεθνώς εάν συγκριθεί
με μια σειρά από κλειστές οικονομίες διαφόρων μεγεθών και διαφορετικού
επιπέδου ανάπτυξης, οι οποίες θα προσπαθούν η κάθε μια χωριστά να ικανο-
ποιήσουν την εγχώρια κατανάλωσή τους με εγχώρια παραγωγή. Εξάλλου,
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως όταν είναι απελευθερωμένο το διεθνές
εμπόριο αναπτύσσεται ταχύτερα.

∆υστυχώς, όμως, η παγκοσμιοποίηση φαίνεται ότι έχει κάποια σημαντικά
μειονεκτήματα για τις χώρες που εισάγουν περισσότερα απ'
ό,τι εξάγουν. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπί-
ζει τη δεύτερη γενική απεργία μέσα σε έξι μήνες με γενική
απαίτηση τη μείωση της ανεργίας. Κατά την προηγούμενη
γενική απεργία ο αριθμός των απεργών ξεπέρασε τα δυό-
μισι εκατομμύρια, ενώ σύμφωνα με μια πρόσφατη μέτρη-
ση της κοινής γνώμης, το 78 % των ερωτηθέντων θεωρεί
σήμερα ότι οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η απεργία εί-
ναι υπαρκτοί και δίκαιοι. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα σαν αυτά της Γαλλίας -που είναι οι περισσό-

τερες χώρες-μέλη της Ε.Ε. αλλά και πολλές ακόμα εκτός αυτής- δοκιμάζονται
από την οικονομική καχεξία, την απαξίωση παγίων και εξοπλισμού, την αντι-
στροφή των οικονομιών κλίμακος στους πληττόμενους κλάδους και την αύ-
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• 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
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ξηση της ανεργίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εγχώρια κατανάλωση, τις
τραπεζικές επισφάλειες και τα δημοσιονομικά έσοδα.

Εδώ πρέπει να επισημάνω μια μεγάλη αντίφαση. Ενώ η παγκοσμιοποίηση έχει
ξεκάθαρα διεθνή χαρακτήρα, η πολιτική διαχείριση στον πλανήτη παραμένει
μια σαφώς εθνική υπόθεση. ∆εν μπορεί κανείς να διατηρεί επ' αόριστον ένα πα-
γκοσμιοποιημένο σύστημα στο διεθνές εμπόριο χωρίς σημαντικές προσαρμογές
στο σύστημα της πολιτικής διαχείρισης που μέχρι σήμερα διατηρεί ακέραιο τον
τοπικό του χαρακτήρα. Είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι
δυνατόν να ισχύσει στη μακρά περίοδο και ότι τα αναφυόμενα προβλήματα,
που είναι πιεστικά και συχνά οδηγούν σε αδιέξοδα, θα διατηρούνται εφόσον το
ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται.

Ενώ οι εκλεγμένες κυβερνήσεις τελούν υπό την υποχρέωση να αντιμετωπίζουν
τα οικονομικά προβλήματα σε εθνικό ή, έστω, σε περιφερειακό επίπεδο, η απο-

τελεσματικότητα της παρέμβασης παρεμποδίζεται από την παρουσία φθηνότε-
ρων και ενδεχομένως εξίσου καλής ποιότητας εισαγόμενων αγαθών από τρίτες
χώρες. Υπ' αυτές τις προϋποθέσεις μόνη δυνατότητά τους παραμένει η επιδό-
τηση της εγχώριας παραγωγής, η οποία όμως γενικώς απαγορεύεται από την
Ε.Ε., όπως έχει ήδη απαγορευτεί και στο ∆ιεθνή Οργανισμό Εμπορίου.

Ενόψει των παραπάνω, διερωτάται κανείς αν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις προς
τα πού πηγαίνει το πράγμα.
Ο προσεκτικός παρατηρητής θα διαπιστώσει ότι τέτοιες σκέψεις έχουν ήδη πε-
ράσει από το μυαλό του καινούργιου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ει-
σαγωγές χάλυβα στις ΗΠΑ ήταν ένα παράδειγμα, αν και δεν μπόρεσαν να εφαρ-
μοστούν μετά από ενστάσεις από την πλευρά της Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά εί-
ναι βέβαιο ότι ένας απροσδιόριστος αριθμός πρωθυπουργών εντός της Ε.Ε. έχει
σκεφθεί κατά αντίστοιχο τρόπο. ∆ιερωτάται πάλι κανείς αν τα επόμενα χρόνια
θα χαρακτηριστούν από τάσεις που θυμίζουν τις δεκαετίες 1960 και 1970.

Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν κατ' αυ-
τόν τον τρόπο. 
Αυτό το οποίο μπορεί να αναμένει κανείς ως μια πιθανή εξέλιξη είναι ότι μεγά-
λες οικονομικές περιοχές θα χαρακτηρίζονται από ελεύθερο εξωτερικό εμπό-
ριο, δηλαδή εμπόριο χωρίς δασμολογικά ή άλλα εμπόδια, οι οποίες όμως θα συ-
ναλλάσσονται με άλλα μεγάλα οικονομικά μπλοκ μέσω κλασικών περιορισμών,
οι οποίοι θα έχουν ως αποστολή την προστασία των εγχώριων παραγωγών από
ξένους ανταγωνιστές με χαμηλό κόστος και που απολαμβάνουν, στη θεωρία ή
στην πράξη, αθέμιτων πλεονεκτημάτων έναντι αυτών.

Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως υπάρχει
άμεση ανάγκη νέων επενδύσεων τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες. Αμφότερες αυτές οι περιοχές έχουν υποφέρει από την έλλειψη επενδύ-
σεων στις εγχώριες αγορές δικών τους εταιρειών, οι οποίες έχουν δείξει σαφή
προτίμηση για τις αγορές της Ασίας. Η ελευθερία στη διακίνηση κεφαλαίων

άνευ περιορισμών οδήγησε τα επενδυτικά κεφάλαια σε περιοχές όπου η οικο-
νομική πρόοδος ήταν ταχύτερη και οι προοπτικές για μεγάλες χρηματικές απο-
δόσεις καλύτερες.

Υπό τις σημερινές συνθήκες οικονομικής στενότητας, πάντως, όλο και περισσό-
τεροι πολίτες και κυβερνήσεις φαίνονται διατεθειμένοι να υποστούν τις υψηλό-
τερες τιμές στην εσωτερική αγορά υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν περισ-
σότερες δουλειές και εντονότερη εμπορική δραστηριότητα. Ίσως να υπήρχαν ή-
δη κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση στην Ε.Ε. αν δεν είχε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή την αποκλειστική αρμοδιότητα για θέματα διεθνούς εμπορίου, και όχι τα
κράτη-μέλη. 
Είναι ζήτημα χρόνου να δούμε ποια πλευρά είχε δίκιο. �

* Ο δρ Κορρές διδάσκει ∆ιεθνή Ναυτιλιακή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι πρόεδρος

της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.

ΑΠΟΨΗ
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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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K
ατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, η άνοδος του γενικού δείκτη
BDI συνεχίστηκε φθάνοντας τις 2.298 μονάδες, με μόνο ανησυχητι-
κό δεδομένο την πτώση των πλοίων Capers, που συνήθως «τρα-
βούν» και την αγορά των υπόλοιπων κατηγοριών, λόγω

μεγέθους. Τα Capers έκλεισαν κατά το μήνα Φεβρουάριο στις
2.963 μονάδες αλλά από την αρχή του Μαρτίου άρχισε
μια σταδιακή πτώση, χωρίς ευτυχώς να επηρεάζει τις
υπόλοιπες κατηγορίες, οι οποίες κινούνταν ανοδικά. 

Κύριος λόγος αυτής της πτώσεως ήταν προφανώς
η εξαγγελία της Βραζιλίας ότι θα μειώσει την πα-
ραγωγή σιδηρομεταλλεύματος κατά περίπου
30%, αλλά και η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική
δυστοκία που δεν επιτρέπει στο παγκόσμιο εμπόριο
να αναπτυχθεί. Οι φήμες, επίσης, για κάποια μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας επηρέασαν αρνητικά τις ναυ-
λώσεις των εξειδικευμένων αυτών πλοίων, ρίχνοντας τον επιμέ-
ρους δείκτη τους στις 26 Μαρτίου στις 2.134 μονάδες, μια αξιόλογη πτώση της
τάξεως του 28%. 

Μετά όμως το πρώτο δεκαήμερο η πτώση επηρέασε και τα Panamax και αργότε-
ρα, στο τέλος του δευτέρου δεκαημέρου, όλες τις κατηγορίες στο ξηρό φορτίο.
Από τα μέσα του μήνα επίσης παρατηρήσαμε μια δυστοκία από πλευράς ναυλω-
τών στις μακρόχρονες ναυλώσεις. Πρωτοκλασάτοι ναυλωτές, που μέχρι το πρώ-
το δεκαήμερο είχαν μεγάλη κινητικότητα σε χρονοναυλώσεις περιόδου, σταδια-
κά ή έχασαν το ενδιαφέρον τους ή κατέβασαν δραστικά τις ιδέες τους, κάνοντας
απαγορευτικές οικονομικά σε πολλές περιπτώσεις τις αντίστοιχες ναυλώσεις. 
Ήταν φανερό πλέον πως η άνοδος δε θα είχε συνέχεια και η καθοδική πορεία, η

οποία αναμενόταν από πλευράς ναυλωτών, επαληθεύθηκε. Το κλείσιμο της 26ης
Μαρτίου ήταν κατά γενική ομολογία ένα ξεφούσκωμα της αγοράς. Ο γενικός δεί-
κτης έπεσε στις 1.714 μονάδες χάνοντας περίπου 13-14% από το κλείσιμο του

Φεβρουαρίου κυρίως λόγω της προαναφερθείσης πτώσεως των
Capers, με τα Panamax σταθερά να κλείνουν στις 1.531 μονά-

δες, τα Supramax στις 1.365 μονάδες με πτώση της τά-
ξεως του 11% και, τέλος, τα Handymax να έχουν το

μοναδικό θετικό πρόσημο κερδίζοντας περίπου
14% στις 717 μονάδες, έχοντας όμως αγγίξει και
τις 800 μονάδες στα μέσα του μήνα.

Είναι γεγονός ότι κάθε πρόβλεψη μπορεί να απο-
δειχθεί παρακινδυνευμένη και ίσως αναξιόπιστη,

γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η κρίση που βιώ-
νουμε δεν είναι μια αμιγώς ναυτιλιακή κρίση, αλλά χρη-

ματοπιστωτική, που σχέση έχει με την εμπιστοσύνη μεταξύ
των τραπεζικών ιδρυμάτων και την αποδοχή των πιστώσεων, που

θα επιτρέψουν ανάκαμψη του εμπορίου και κατ' επέκταση της ναυτιλίας.

Εάν όμως αποδεχθούμε τις προβλέψεις κάποιων ναυλωτών, η κατάσταση δεν
πρόκειται να αλλάξει στον επόμενο μήνα. 
Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν είναι το γεγονός ότι μετά την
εξαγγελία της αμερικανικής ηγεσίας για στήριξη των επενδυτών στα τοξικά ομό-
λογα και την ημερήσια έκρηξη του NYSE, καμία αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στο
χώρο της ναυλαγοράς, αποδεικνύοντας έτσι την ιδιαιτερότητά της και τη μη
εξάρτηση από κανένα χρηματιστήριο. �

(Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανασκόπηση αφορούν μέχρι και την 26η Μαρτίου 2009.)

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

Αν και το ξεκίνημα του μηνός Μαρτίου ήταν εξίσου αισιόδοξο με την πορεία της ναυλαγοράς κατά το Φεβρουάριο, δυ-
στυχώς οι εξελίξεις διέψευσαν κάθε ελπίδα για σταθεροποίηση των τιμών σε ανεκτά ή κερδοφόρα επίπεδα. 

Ανασκόπηση
ναυλαγοράς Μαρτίου

∆υστοκία για μακροχρόνιες
ναυλώσεις
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Με μια πρώτη ματιά, λοιπόν, καταλαβαίνει εύκο-
λα κανείς ότι η περίοδος που διανύουμε, όπως για
τις περισσότερες αγορές άλλωστε αλλά και για τη
ναυτιλία γενικότερα, δεν είναι και η πιο ρόδινη για
τον τομέα των LPG. Βεβαίως, όπως θα δούμε και
στην ανάλυση της ναυλαγοράς παρακάτω, η δια-
φορά του «ιδιαίτερου» αυτού τομέα -όσον αφορά
στην πορεία των ναύλων- συγκριτικά με άλλους
τομείς, όπως π.χ. Dry, Tankers, Containers, είναι η
διαφορετικότητα στα ποσοστά των αποκλίσεων
των ναύλων σε περιόδους αρνητικής αλλά και θε-
τικής διάθεσης της αγοράς. Ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα θα αναφερθούμε συγκριτικά στον το-

μέα του ξηρού φορτίου, όπου μεταξύ 2007 και
2009 είδαμε τα Capers να «πέφτουν» από τα $150
k/day στα $10 k/day και ακόμα χαμηλότερα, ενώ
οι αντίστοιχες αποκλίσεις που είχαμε στα 60 k cbm
LPGs ήταν από τα $32 k/day στα $25 k/day, ενώ
για τα Handy size LPGs τα επίπεδα μείωσης στους
ημερήσιους ναύλους ήταν της τάξεως των $2
k/day. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, ότι
αν και ελαφρώς αυξανόμενες μεν σε ποσοστό, αλ-
λά παραμένοντας σε σχετικά ανάλογα μεγέθη, εί-
ναι και οι θετικές αποκλίσεις που καταγράφονται
σε περιόδους ανοδικής πορείας της αγοράς. 
Συνεπώς μιλάμε για μια πιο «σταθερά» μεταβαλ-

λόμενη αγορά, με μικρότερα μεν περιθώρια αυξη-
μένου κέρδους, αλλά με σαφώς πιο προβλέψιμη
πορεία, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει λιγότερο αντα-
γωνισμό από την πλευρά των ενεργών πλοιοκτη-
τών. Σαφώς και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι ευ-
μεγέθη, αρκεί να αναλογιστεί κάποιος το σύνολο
των υπό κατασκευήν projects παραγωγής φυσικού
αερίου και αντίστοιχων υποπροϊόντων, όπως και τη
συνεχώς αυξανόμενη χρήση -και συνεπώς ζήτηση-
LPG ως μέσου εναλλακτικής ενέργειας. 

Ας δούμε όμως τι έγινε από την Πρωτοχρονιά μέχρι
το τέλος των 2 πρώτων μηνών του 2009…

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009
Η πορεία των VLGCs και πιο συγκεκριμένα η spot α-
γορά δείχνει απαράλλαχτη από αυτό που μας είχε
συνηθίσει κατά τη διάρκεια του «κλεισίματος» του
2008, με τους ναύλους να κινούνται σε ελαφρά χα-
μηλότερα επίπεδα (-2%), ενώ ανατολικά του
Σουέζ, το «idle time» να παραμένει ένας σημαντικά
ρυθμιστικός παράγοντας για την αγορά, όσον αφο-
ρά την αναλογία διαθεσιμότητας - ζήτησης ton-
nage στην προκειμένη ισχνή περίοδο. Ταυτόχρονα,
η ανακοίνωση της Saudi Aramco σχετικά με την ε-
πικείμενη μείωση στο σύνολο των εξαγωγών προϊό-
ντων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο μόνο
ενθαρρυντικά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έδρασε
στην ψυχολογία των παικτών αλλά και στις προβλέ-
ψεις για το άμεσο μέλλον της συγκεκριμένης αγο-
ράς, ενώ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 8 VLGCs
βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της κατασκευής
τους κι οδεύουν προς την τελετή παράδοσης, μας
προσδίδουν μια ακριβή περιγραφή τού τι θα πρέπει

K
οιτάζοντας πίσω, στην αρχή του τρέχοντος έτους, προκειμένου να καταγρά-
ψουμε εν συντομία την πορεία της LPG αγοράς μέσα στο 2009, ως αξιοσημείω-
τες παρατηρήσεις θα μπορούσε κανείς να περιοριστεί στις εξής δύο:

• Την παρατεινόμενη αρνητική διάθεση των τραπεζικών και πιστωτικών παραγό-
ντων της αγοράς να προτείνουν επιτέλους την καιρό τώρα προσβλέπουσα «χείρα
βοηθείας», τουλάχιστον σε όσους κρίνονται επαρκώς φερέγγυοι, προκειμένου να
αποκτήσει και πάλι η «ιδιαίτερη» αυτή αγορά μια στοιχειωδώς θετική δυναμική,
παρασέρνοντας στην ίδια πορεία και τις τιμές των ναύλων.

• Τη σχεδόν μηδενική κινητικότητα στον τομέα των αγοραπωλησιών κυρίως νεότευ-
κτων καραβιών, όπως και τις επιπτώσεις (αρνητικές και θετικές) που δείχνει να
έχει στο σύνολο της αγοράς το φαινόμενο των ακυρώσεων ή/και καθυστερήσεων
στην παραλαβή των μονάδων που βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο της κατα-
σκευής.

Του Χρίστου Τριανταφυλλίδη Broker Oil Gas (Chartering Dep.) Stealth Maritime Corp. 

Η πορεία της LPG αγοράς:
Μια περίοδος όχι και τόσο ρόδινη
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να περιμένει κανείς από αυτήν την αγορά στο
προσεχές μέλλον.
Η παρούσα κατάσταση έχει προκαλέσει φαινόμε-
να, όπου φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε το εν-
δεχόμενο του να δεχτούμε ως «θετικό» παράγο-
ντα -αν μπορεί βέβαια κανείς να το χαρακτηρίσει
έτσι- το φαινόμενο της πειρατείας, που όλοι πα-
ρακολουθούμε να εκτυλίσσεται επί καθημερινής
πλέον βάσεως κυρίως στα Στενά του κόλπου του
Άντεν, καθώς είναι ξεκάθαρα αντιληπτή η επιρρο-
ή του φαινομένου όχι μόνο λόγω της παροδικής
μείωσης του μεγέθους του διαθέσιμου tonnage
και στις 2 πλευρές του κόλπου, αλλά και στα
«freight rates» που απαιτεί ο πλοιοκτήτης, αφού
στη μεν περίπτωση που στο βωμό του επιπρόσθε-
του κέρδους αποφασιστεί να διαβεί το καράβι α-
πό τα Στενά -με ό,τι ρίσκα αυτό εμπεριέχει- συνυ-
πολογίζονται πλέον έξτρα κόστος, π.χ. επιπλέον
ασφάλιση του πλοίου, πιθανό bonus πληρώματος
κτλ.-, ενώ στην αντίθεση περίπτωση λαμβάνεται
υπόψη το έξτρα λειτουργικό κόστος πλεύσης του
πλοίου από τον Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας.
Όσον αφορά στους τομείς των μικρότερων καρα-
βιών και πιο συγκεκριμένα στα LGCs, τα MGCs και
τα Handy size, και εκεί παρατηρήθηκε μια ελαφρά
πτωτική πορεία στους ναύλους, με αποκλίσεις της
τάξεως του 0%-3% συγκριτικά με αντίστοιχα με-
γέθη στο τέλος του ∆εκεμβρίου του '08 (βλ. Πίνα-
κα 1Α), με πιο σταθερούς τους τομείς των 3.200
cbm s/r - 3.500 cbm press.
Αναφορικά με το σχετικό Orderbook τώρα, παρά
το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε κάποια παραγγε-
λία μέσα στο μήνα Ιανουάριο, αν και ταυτόχρονα
οι τιμές των νεότευκτων παρουσιάζουν μια μείω-
ση της τάξεως του 4,5% συγκριτικά με τις αντί-
στοιχες το 2008 (μ.ό.), η σχετική λίστα με τις μο-
νάδες που έχουν ήδη ενταχθεί στη γραμμή παρα-
γωγής κατόπιν παραγγελίας αναφέρει πως είναι
56 πλοία για το έτος 2008, ενώ τα αντίστοιχα με-
γέθη για τα έτη 2007 και 2006 ήταν 72 και 92
πλοία. 
Κατά το μήνα Ιανουάριο, λοιπόν, είναι εμφανής

αυτή η προαναφερόμενη στασιμότητα της αγοράς
όσον αφορά στις αγοραπωλησίες καραβιών, όπως
στάσιμα άλλωστε παραμένουν και τα επίπεδα κι-
νητικότητας της αγοράς από πλευράς trading και
ζήτησης μεταφοράς LPG προϊόντων σε παγκόσμια
κλίμακα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
Αφήνοντας πίσω τον Ιανουάριο και μπαίνοντας
στις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου, και ενώ τα
επίπεδα της εμπορικής δραστηριότητας στον το-
μέα των VLGCs παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα εν
αναμονή των ανακοινώσεων για τις τιμές συμβο-
λαίων των προϊόντων (contract prices) για τον ε-
περχόμενο μήνα, η ναυλαγορά παρουσίασε κά-
ποιες συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις: ένας περιο-
ρισμένος αριθμός «fixtures» spot ταξιδιών και
στις 2 πλευρές του Σουέζ (είτε «long-haul» ή
«short-haul») που συνεπάγεται αυτομάτως και
μείωση του μεγέθους του διαθέσιμου tonnage, σε
συνδυασμό με κάποιες συζητήσεις/ διαπραγμα-
τεύσεις για «κλείδωμα» ορισμένων μονάδων σε
συμβόλαια COA's, συνέβαλαν σε μια πιο δημιουρ-
γική αγορά -τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των
πρώτων ημερών του μήνα-, χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει πως τα επίπεδα των ναύλων κρίνονται ι-
κανοποιητικά από την πλευρά των πλοιοκτητών
(βλ. Πίνακα 2Α). 
Κατά την υπόλοιπη διάρκεια και μέχρι το τέλος

Π ί ν α κ α ς  1 Α

12 Month Average '08 2-Jan-09 Market

Time Charter Monthly Daily Monthly Daily Changes

Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates

3.200 cbm S/R $307.000 $10.088 $285.760 $9.400 Softer

3.500 cbm press $242.000 $7.957 $200.000 $6.575 Softer

8.250 cbm (Eth) $642.750 $21.143 $594.700 $19.562 Softer

15.000 cbm S/R $625.000 $20.559 $648.400 $21.329 Steady  

24.000 cbm $715.860 $23.548 $689.600 $22.685 Softer

35.000 cbm $861.750 $28.347 $714.600 $23.507 Softer

54.000 cbm $687.500 $22.613 $449.800 $14.795 Firmer

59.000 cbm modern $907.700 $29.858 $744.620 $24.494 Firmer

78.000 cbm modern $668.900 $22.003 $614.600 $20.220 Steady

82.000 cbm modern $697.500 $22.945 $624.700 $20.548 Steady

Σχεδόν μηδενική κινητικότη-
τα στον τομέα των αγοραπωλη-
σιών κυρίως νεότευκτων 
καραβιών, όπως και τις 
επιπτώσεις (αρνητικές και θε-
τικές) που δείχνει να έχει στο
σύνολο της αγοράς το φαινό-
μενο των ακυρώσεων ή/και 
καθυστερήσεων στην παραλαβή
των μονάδων που βρίσκονται 
ήδη στο τελικό στάδιο 
της κατασκευής.



του μήνα, η πορεία της VLGC αγοράς παρέμεινε
σταθερή όπως και οι τιμές των ναύλων, βασιζόμε-
νη κυρίως σε όσα fixtures τελικώς πραγματοποιή-
θηκαν, ενώ περιορισμένες ήταν και οι ευκαιρίες για
τις λιγοστές αυτές μονάδες που εκμεταλλεύτηκαν
την όποια τύχη τους και μπόρεσαν να βρίσκονται
στα λιμάνια εκφόρτωσης τις απαιτούμενες ημερο-
μηνίες, αντικαθιστώντας άλλα που αδυνατούσαν να
φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως. Τα επίπε-
δα των ναύλων παρουσίασαν μειώσεις της τάξεως
του 6%-8% συγκριτικά με τον Ιανουάριο (βλ. Πί-
νακα 3A).
Η κατάσταση όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη
των LPGs μπορεί να χαρακτηριστεί εν μέρει παρό-
μοια, αν και σαφώς τα επίπεδα εμπορικής δραστη-
ριότητας στη spot αγορά συγκεκριμένα είναι υψη-
λότερα συγκριτικά με τα VLGCs κατά τη διάρκεια ο-
λόκληρου του μήνα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό
της αγοράς είναι η μείωση ζήτησης τονάζ για μα-
κροχρόνια ναύλωση (πέραν του 1 έτους), μιας και
η πλειοψηφία των ναυλωτών δε δείχνει διάθεση να
«κλειδώσει» ένα συγκεκριμένο αριθμό καραβιών
για μεγάλο διάστημα, ακόμα και αν ο πλοιοκτήτης
προσφέρει έκπτωση επί του ναύλου. Πλέον διαβά-
ζουμε για συμβόλαια χρονομίσθωσης με διάρκεια
από 30 - 45 ημέρες έως 6 μήνες, με λιγότερο συχνά
πια αυτά του 1 έτους και πόσω μάλλον για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στα επίπεδα
των ναύλων, τα LGCs και τα MGCs κυμάνθηκαν στο
-4% - 8%, ενώ τα Handy size παρουσίασαν πιο
σταθερή πορεία με μειώσεις μόνο έως -2% (βλ. Πί-

νακα 3Α).
Αναφορικά με την αγορά του τομέα των
αγοραπωλησιών τώρα, μηδενική παρέμεινε η
κίνηση που παρατηρείται στις παραγγελίες και το
μήνα Φεβρουάριο, δείχνοντας ανεπηρέαστη από τη
μια πλευρά από τη μείωση των τιμών των
νεότευκτων κατά 5,2%-6,9% συγκριτικά με τις

αντίστοιχες του 2008, αλλά από την άλλη, σαφώς
επηρεασμένη από τη μηδενική ενίσχυση και
παροχή πιστωτικής υποστήριξης από τα τραπεζικά
και πιστωτικά ιδρύματα, καθώς η πλειονότητα των
πλοιοκτητών αδυνατούν πλέον να επενδύσουν τα
απαιτούμενα κεφάλαια για αγορά νεότευκτων
καραβιών από ιδίους πόρους.�
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Π ί ν α κ α ς  2 Α

12 Month 02-Jan-09 06-Feb-09 Market

Time Charter Monthly Daily Monthly Daily Changes

Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates

3.200 cbm S/R $285.760 $9.400 $260.000 $8.548 Softer

3.500 cbm press $200.000 $6.575 $190.000 $6.247 Softer

8.250 cbm (Eth) $594.700 $19.562 $580.000 $19.562 Softer

15.000 cbm S/R $648.400 $21.329 $595.000 $20.220 Softer 

24.000 cbm $689.600 $22.685 $654.600 $21.535 Softer

35.000 cbm $714.600 $23.507 $674.600 $22.192 Softer

54.000 cbm $449.800 $14.795 $440.000 $14.466 Steady

59.000 cbm modern $744.620 $24.494 $729.600 $24.001 Softer

78.000 cbm modern $614.600 $20.220 $600.000 $19.726 Softer

82.000 cbm modern $624.700 $20.548 $608.000 $20.055 Steady

Π ί ν α κ α ς  3 Α

12 Month Average-Jan-09 27-Feb-09 Market

Time Charter Monthly Daily Monthly Daily Changes

Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates T/C Rates

3.200 cbm S/R $265.000 $8.713 $260.000 $8.548 Steady

3.500 cbm press $192.000 $6.312 $190.000 $6.247 Steady

8.250 cbm (Eth) $573.000 $18.839 $560.000 $18.411 Softer

15.000 cbm S/R $619.000 $20.351 $608.000 $20.055 Softer 

24.000 cbm $670.600 $22.061 $624.700 $20.548 Softer

35.000 cbm $691.600 $22.751 $644.500 $21.206 Softer

54.000 cbm $448.700 $14.762 $415.000 $13.644 Softer

59.000 cbm modern $747.600 $24.592 $700.000 $23.012 Softer

78.000 cbm modern $578.000 $19.055 $569.700 $18.740 Steady

82.000 cbm modern $619.700 $20.384 $580.000 $19.069 Softer



Å Ã Ê Á Ô Á Ó Ô Á Ó Å É Ó :  Â É . Ð Á .  Ó × É Ó Ô Ï Õ ,  Ï . Ô . :  1 2 ,  4 ç  Ï Ä Ï Ó ,  Ô . Ê . :  1 8 8 6 3 ,  Ð Å Ñ Á Ì Á  
ÔÇË. :  + 3210-41.73.500 -  210-41.14.990,  FAX:  210-41.74.039 • ÊÉÍ. :  6932-339494,  6932-339501,  6932-339499
e - m a i l :  e l e c m a r @ o t e n e t . g r ,  w w w . e l e c t r i c m a r i n e l t d . g r

ÃÃååííééêêÝÝòò  ççëëååêêôôññééêêÝÝòò  ååööááññììïïããÝÝòò
ÅË. ÌÁÍÏÕÓÁÊÇÓ - ÁÑ. ÑÅÍÉÅÑÇÓ - Ð. ÄÉÁÌÁÍÔÇÓ ÅÐÅ

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.



«Επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ» ονομάστηκε η πρώτη ναυτική αποστολή

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο την πάταξη της πειρατείας στη

θαλάσσια περιοχή της Σομαλίας. Η «Επιχείρηση Αταλάντα» εγκρίθηκε

στις 11 Νοεμβρίου από το Συμβούλιο της Ε.Ε. και είναι η πρώτη ναυτι-

κή επιχείρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ά-

μυνας και ασφάλειας. Σκοπός της είναι η αναχαίτιση, η πρόληψη και η

καταστολή της πειρατείας στα ανοιχτά των σομαλικών ακτών, καθώς

και η προστασία των πλοίων που φέρουν επισιτιστική βοήθεια στους

πρόσφυγες στη Σομαλία. Επικεφαλής της ευρωπαϊκής δύναμης διορί-

στηκε ο Έλληνας αρχιπλοίαρχος Αντώνης Παπαϊωάννου. 

Η παρουσία του κυβερνήτη της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά»

αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό στρατιωτικό και δι-

πλωματικό επίπεδο, ενώ η πρόσφατη επιτυχής αποτροπή απόπειρας

πειρατείας σε βάρος γερμανικού πετρελαιοφόρου, νοτίως της Υεμέ-

νης, έκανε το γύρο του κόσμου.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. Παπαϊωάννου, μας

αναλύει τις δυσκολίες και τους κινδύνους του περιβάλλοντος στο

οποίο επιχειρούν, τους σκοπούς και τις επιτεύξεις αυτής της αποστο-

λής, την αγωνία και το άγχος των ναυτικών όταν προσεγγίζουν τη θα-

λάσσια περιοχή της Σομαλίας. 
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Το πρόβλημα της πειρατείας είναι πρωταρχικά
πολιτικό και η εξάλειψή του απαιτεί αποκατάσταση 

του νόμου και της τάξης στη Σομαλία

Το πρόβλημα της πειρατείας είναι πρωταρχικά
πολιτικό και η εξάλειψή του απαιτεί αποκατάσταση 

του νόμου και της τάξης στη Σομαλία

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
του διοικητού της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ»,

Αρχιπλοιάρχου Αντώνη Παπαϊωάννου
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� Είστε επικεφαλής της πρώτης ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρη-

σης, «ΑΤΑΛΑΝΤΑ», της πρώτης ναυτικής ευρωπαϊκής επιχείρη-

σης που διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής

άμυνας και ασφάλειας. Ποιος ο ακριβής αριθμός των πλοίων

που συμμετέχουν και από ποιες χώρες; Ποια είναι η κύρια απο-

στολή σας;

Η επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια
να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις απαραίτητες δομές και ικανότητες που θα
της επιτρέπουν να διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Η επι-
λογή μου ως του πρώτου τακτικού διοικητή των ευρωπαϊκών ναυτικών δυνάμε-
ων που επιχειρούν στην περιοχή της Σομαλίας, ήταν για εμένα ένα ιδιαίτερα τι-
μητικό γεγονός. Παράλληλα, η ανάθεση του καθήκοντος σε Έλληνα διοικητή
αποτελεί σαφή αναγνώριση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πολεμικού
Ναυτικού της πατρίδας μας.
Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης διοίκησής μου έχουν συμμετάσχει στη δύνα-
μη συνολικά 14 πλοία, από την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη
Μ. Βρετανία και την Ιταλία. 
Η αποστολή της ευρωπαϊκής δύναμης περιλαμβάνει την προστασία των πλοίων
που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Σομαλία, στο πλαίσιο του επισιτι-
στικού προγράμματος του ΟΗΕ (WFP), την προστασία ευάλωτων στην πειρατεί-
α εμπορικών πλοίων που διαπλέουν την περιοχή και, τέλος, την αποτροπή και
καταστολή της πειρατείας σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας
1846. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση είναι αποκλειστικά ναυτική. Η ευρωπαϊκή δύνα-

μη δεν έχει εξουσιοδότηση να διεξάγει χερσαίες στο έδαφος της Σομαλίας. 

� Πρόσφατα η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μ. Κοππά υποστή-

ριξε ότι επιβάλλεται μια επανεκτίμηση και βελτίωση των σχέ-

σεων Ε.Ε. και ΝΑΤΟ σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατί-

ας. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις των

δύο «συμμαχιών», πόσο εφικτή αλλά και αναγκαία είναι αυτή η

συνεργασία;

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντή-
σω διότι δε σχετίζεται με την επιχείρηση. Αναφορικά όμως με την πειρατεία, η
Ε.Ε. επιθυμεί τη συνεργασία με όλες τις δυνάμεις που δρουν στην περιοχή. Η κύ-

ρια διαφοροποίηση της Ε.Ε. έναντι της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι η πιο σφαι-
ρική προσέγγιση του φαινομένου. Η Ε.Ε. ως πολιτικο-οικονομικός οργανισμός,
πέραν της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή, υποστηρίζει ενεργά τις πολι-
τικές διεργασίες στη Σομαλία αλλά και ενισχύει οικονομικά τη χώρα.  

� Μέχρι σήμερα κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο σκοπός αυτής της

αποστολής; Θεωρείτε ότι τα κρούσματα πειρατείας έχουν

μειωθεί σημαντικά;

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης μπορούν με βεβαιότητα να εξαχθούν κα-
τά τον τερματισμό αυτής, τη 13η ∆εκεμβρίου 2009. Παρότι είναι πρόωρο να
προβούμε σε οποιαδήποτε ασφαλή εκτίμηση, τα δεδομένα που έχουμε έως

Παρά την τεράστια θαλάσσια έκταση 
επιχειρήσεων, 1.500.000 τετραγωνικά 

μίλια, έχουν αποτραπεί 47 πειρατείες 
μέχρι σήμερα λόγω της δράσης 

των πολεμικών πλοίων στην περιοχή 
και της εγρήγορσης των πληρωμάτων

των εμπορικών πλοίων.
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« Ο σύγχρονος πειρατής, εκμεταλλευόμενος την πολιτική
κατάσταση στο εσωτερικό της Σομαλίας, επιτίθεται στη διεθνή
ναυσιπλοΐα διαταράσσοντας τις εμπορικές ροές και κατακρατά

ως ομήρους τα πληρώματα των πλοίων προκειμένου 
να επιτύχει υψηλά λύτρα. »

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

χείς προσπάθειες των πειρατών να φτάσουν τον αριθμό των 15, γεγονός που
οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς.

� Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας

για την πειρατεία, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι που δεν

έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα στη λύση του προβλήματος;

Το πρόβλημα της πειρατείας είναι πρωταρχικά πολιτικό. Μόνο με τα κατα-
σταλτικά μέτρα της παρουσίας πολεμικών πλοίων στην περιοχή δεν μπορεί να
επιλυθεί το πρόβλημα. Η εξάλειψη του φαινομένου απαιτεί αποκατάσταση του
νόμου και της τάξης στη Σομαλία. Μόνο με τη δημιουργία βιώσιμων κρατικών

τώρα, τα οποία συμπίπτουν με τις εκτιμήσεις των Βρυξελλών και του επιχειρη-
σιακού στρατηγείου στο Northwood της Αγγλίας, είναι ότι υπάρχει σημαντική
κάμψη στη δραστηριότητα των πειρατών. Παρά την τεράστια θαλάσσια έκτα-
ση επιχειρήσεων, 1.500.000 τετραγωνικά μίλια, έχουν αποτραπεί 47 πειρατεί-
ες μέχρι σήμερα λόγω της δράσης των πολεμικών πλοίων στην περιοχή και της
εγρήγορσης των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Με βάση τις υπάρχου-
σες πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι ο μέγιστος αριθμός πλοίων που δύναται να
κατακρατάται ανά πάσα χρονική στιγμή από τους πειρατές σε λιμένες της Σο-
μαλίας είναι περί τα 15. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση υπήρχαν σε ομηρία 15
πλοία. Σήμερα έχουμε μόνον 8 εμπορικά πλοία υπό κατάληψη, παρά τις συνε-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

« Η Ε.Ε. επιθυμεί τη συνεργασία με όλες
τις δυνάμεις που δρουν στην περιοχή. 
Η κύρια διαφοροποίηση της Ε.Ε. έναντι 
της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι η πιο 
σφαιρική προσέγγιση του φαινομένου.»

της διοίκησής μου είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ εμπορικά πλοία που διέ-
πλεαν την περιοχή. Από τις επαφές με τους ναυτικούς μπορεί κανείς να καταλά-
βει την αγωνία και το άγχος που έχουν όταν διαπλέουν τις ακτές της Σομαλίας.
Η αντίδρασή τους στη θέα πολεμικών πλοίων θα μείνει για πάντα χαραγμένη
στη μνήμη μου.

� Είστε έμπειρος αξιωματικός, με μακρά θητεία στο ελληνικό Πο-

λεμικό Ναυτικό και συμμετοχή σε δύσκολες πολυεθνικές απο-

στολές στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό κόλπο. Σε σύ-

γκριση με το παρελθόν, πώς θα περιγράφατε την εμπειρία σας

ως αρχηγού της ναυτικής επιχείρησης «ΑΤΑΛΑΝΤΑ»;

Η προηγούμενη εμπειρία στην περιοχή με βοήθησε να ανταποκριθώ με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά μου. Είναι όμως αυτονόητο ότι η εμπειρί-
α της διοίκησης μιας επιχείρησης είναι τελείως διαφορετική. Θα ήθελα να τονί-
σω ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιχείρησης αυτής είναι η τεράστια πε-
ριοχή επιχειρήσεων και το γεγονός ότι οι πειρατές έχουν το πλεονέκτημα του
αιφνιδιασμού, εκμεταλλευόμενοι το πλήθος των αλιευτικών σκαφών στην πε-
ριοχή, τα οποία τους παρέχουν φυσική κάλυψη.  

� Ποιο είναι το προφίλ του σύγχρονου πειρατή;

Ο σύγχρονος πειρατής δεν έχει σχέση με την εξιδανικευμένη, ρομαντική μορφή
που συναντάμε στα παιδικά παραμύθια. Ο σύγχρονος πειρατής, εκμεταλλευόμενος
την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της Σομαλίας, επιτίθεται στη διεθνή ναυ-

δομών είναι δυνατό να ξεριζωθεί η πειρατεία από την περιοχή.

� Ποιες σκέψεις υπάρχουν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στη

∆υτική Αφρική;

∆υστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας. Η δική μας επιχείρηση
διεξάγεται μόνο στο Κέρας της Αφρικής.

� Η κατάσταση είναι ανησυχητική, όπως περιγράφεται από το διε-

θνή Τύπο, ή υπάρχει δόση υπερβολής από τα ΜΜΕ;

Η περιγραφόμενη κατάσταση στα ΜΜΕ δεν είναι υπερβολική. Κατά τη διάρκεια

σιπλοΐα διαταράσσοντας τις εμπορικές ροές και κατακρατά ως ομήρους τα πληρώ-
ματα των πλοίων προκειμένου να επιτύχει υψηλά λύτρα. Παράλληλα, θέτει σε σο-
βαρό κίνδυνο τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα. Όμως, πρέπει να
τονιστεί ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, δε διαφαίνεται διασύνδεση της πει-
ρατείας με τη διεθνή τρομοκρατία.�

Λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο αρχιπλοίαρχος Π.Ν. Αντώνης Παπαϊωάννου, πραγματοποιήθηκε

η τελετή παράδοσης – παραλαβής τακτικού διοικητή ναυτικών δυνάμεων επιχείρησης EUFOR ATALANTA.

Ο Έλληνας αρχιπλοίαρχος Π.Ν. Αντώνιος Παπαiωάννου  παρέδωσε καθήκοντα στον Ισπανό πλοίαρχο Juan Garat Carame.
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Η
ιστορία αυτή τυπικά ξεκίνησε το καλο-
καίρι του 2007, όταν ο υπογράφων ορί-
στηκε από την Επιτροπή Προστασίας

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Environment
Protection Committee- ΜEPC) του ΙΜΟ συντονι-
στής «ομάδας αλληλογραφίας» (correspondence
group), με ζητούμενο τη διατύπωση κριτηρίων
αξιολόγησης περιβαλλοντικού ρίσκου στη μεθοδο-
λογία του Formal Safety Assessment (Τυπική Αξιο-
λόγηση Ασφάλειας - FSA). 

Είναι  γνωστό ότ ι  η  FSA είναι το επιστημο-
νικό εργαλείο του ΙΜΟ στη διαδικασία διατύπω-
σης και στήριξης κανονισμών. Ο ΙΜΟ έχει αναπτύ-
ξει συγκεκριμένες προδιαγραφές (τις οποίες κατά
καιρούς επικαιροποιεί) για την εφαρμογή της με-
θοδολογίας της FSA στη διατύπωση κανονισμών.
Όμως, μέχρι στιγμής, στη χρήση της FSA, οι επι-
πτώσεις ενός ατυχήματος αφορούν μόνο θανά-

τους, τραυματισμούς ή απώλεια του πλοίου. Οι
πάσης φύσεως περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν
έχουν ακόμη ενσωματωθεί στη μεθοδολογία αυ-
τή. Το βασικό ερώτημα είναι: πώς μπορούν αυτές
να ενσωματωθούν;

Ο λόγος  που το  ερώτημα αυτό είναι ση-
μαντικό αλλά δύσκολο έχει σχέση με ενδεχόμενα
μέτρα που μπορεί να υιοθετηθούν για τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός ατυχήμα-
τος. Ως παράδειγμα, η χρήση ηλεκτρονικών χαρ-
τών (ECDIS) θα μπορούσε να μειώσει την πιθανό-
τητα προσάραξης ενός tanker, άρα και την πιθα-
νότητα πετρελαιοκηλίδας. Το ίδιο ισχύει για ένα
εξελιγμένο σύστημα έλεγχου της θαλάσσιας κυ-
κλοφορίας (VTMIS). Όμως, το φάσμα των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων ενός ατυχήματος είναι
πολύ ευρύ, περιλαμβάνοντας, εκτός από τη ρύ-
πανση από το πετρέλαιο (που μπορεί να είναι όχι

μόνον από tanker αλλά από οποιοδήποτε πλοίο -
όρα «Sea Diamond»), περιπτώσεις όπως θαλάσ-
σιο έρμα, απόβλητα, σκουπίδια, ανακύκλωση
πλοίων, επικίνδυνες ουσίες, καυσαέρια, χρώματα,
θόρυβος και ένα σωρό άλλα θέματα. Στο γενικό
του πλαίσιο, το θέμα των περιβαλλοντικών κριτη-
ρίων είναι εν πολλοίς ακόμη παρθένο, μια και εί-
ναι στο στάδιο της θεωρητικής προσέγγισης από
διάφορες ερευνητικές ομάδες. Αλλά ακόμη και τo
πιο βατό θέμα από όλα αυτά, το θέμα της πετρε-
λαϊκής ρύπανσης, που αποτελεί και το μοναδικό
θέμα τη στιγμή αυτή υπό διερεύνηση για την επέ-
κταση της μεθοδολογίας της FSA, δεν είναι καθό-
λου εύκολο.

Πριν από περίπου 3 με 4 χρόνια, το ευρω-
παϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Safedor ανέπτυξε μια
μεθοδολογία που πρότεινε, μεταξύ άλλων, την υιο-
θέτηση της τιμής των 60.000 δολαρίων ανά μετρι-
κό τόνο πετρελαίου ως κριτήριο βάσει του οποίου
μπορούν να αξιολογούνται μέτρα για την αποφυγή
της πετρελαϊκής ρύπανσης. Με βάση την τιμή αυτή,
το πρόγραμμα περάτωσε το καλοκαίρι του 2008
μια μελέτη FSA για δεξαμενόπλοια, η οποία ακο-
λούθως υπεβλήθη επίσημα στον ΙΜΟ εκ μέρους της
∆ανίας - χώρας της οποίας η αρμόδια ναυτιλιακή
αρχή μετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τι  σημαίνουν  τα  60.000 δολάρια; Ση-
μαίνουν ότι, εάν κάποιο από τα προτεινόμενα μέ-

Αξιολόγηση περιβαλλοντικού ρίσκου:
για μια χούφτα (60.000) δολάρια

θ Ε Μ Α
Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ

Πολύ πρόσφατα (τέλη Φεβρουαρίου 2009) το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του ΕΜΠ
φιλοξένησε διεθνή ημερίδα με θέμα τα κριτήρια περιβαλλοντικού ρίσκου στη ναυτιλία.
Στην ημερίδα μετείχαν σημαντικοί εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες και συζήτησαν
ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον ΙΜΟ και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος1. 
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τρα αποφυγής της ρύπανσης έχει κόστος ανά μο-
νάδα όγκου αποτρεπόμενης πετρελαϊκής ρύπαν-
σης κάτω από 60.000 δολάρια ανά τόνο, τότε εί-
ναι αυτόματα υποψήφιο για υιοθέτηση από τον Ι-
ΜΟ ως οικονομικά συμφέρον. Και όντως, με βάση
το νούμερο αυτό, η μελέτη της ∆ανίας προτείνει
την υποχρεωτική υιοθέτηση σειράς μέτρων για
νεότευκτα δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων ευ-
ρύτερες πλευρικές δεξαμενές, υψηλότερα διπύθ-
μενα, πιο πυκνές υποδιαιρέσεις δεξαμενών και
αλλά. Μέτρα που εάν υιοθετηθούν ενδέχεται να
αλλάξουν ριζικά το design των tankers στο μέλ-
λον, με σημαντικό κόστος για τη ναυτιλία.

Είναι  προφανές πως όσο πιο υψηλό είναι ένα
τέτοιο νούμερο (60.000 ή άλλο), τόσο πιο εύκολο
είναι να προτείνει κανείς μέτρα που συμφέρει να
γίνουν αποδεκτά από πλευράς κόστους - οφέλους.
Αντίστροφα, όσο πιο χαμηλό είναι, τόσο πιο δύ-
σκολο γίνεται κάτι τέτοιο. Ένα πολύ υψηλό νούμε-
ρο ενδεχομένως θα μπορούσε να προτείνει ακόμη
και πλοία με τριπλά τοιχώματα. 

Ένα από τα   προβλήματα της προσέγγισης
στο θέμα αυτό είναι ότι το κόστος της ρύπανσης
δεν είναι γραμμική συνάρτηση του όγκου της κη-
λίδας (αφ' ενός) και έχει τεράστια διακύμανση α-
νάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (αφ' ετέρου).
Το ανά μονάδα όγκου κόστος πέφτει όσο μεγαλώ-
νει ο όγκος, η δε διακύμανση γεωγραφικά μπορεί

να κυμαίνεται από μερικά δολάρια ο τόνος μέχρι
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ο τόνος. Εί-
ναι επίσης το κόστος αυτό συνάρτηση του τύπου
του πετρελαίου και πολλών άλλων παραγόντων.
Έτσι, οι πολλές παραδοχές που υπεισέρχονται
στον υπολογισμό του προτεινόμενου ορίου των
60.000 δολαρίων, το οποίο παρουσιάζεται ως μέ-
σος όρος για την υδρόγειο, δεν είναι σαφές ότι ι-
σχύουν αναγκαστικά σε όλες τις περιπτώσεις. 

Στην  56η σύνοδο της MEPC το καλοκαίρι
του 2007, η Ελλάδα υπέβαλε μια εμπεριστατωμέ-
νη έκθεση, που μεταξύ άλλων εξέφραζε τις επιφυ-
λάξεις της για τη μεθοδολογία αυτή, με αποτέλε-
σμα τη σύσταση της ως άνω ομάδας αλληλογρα-
φίας για το θέμα αυτό, υπό το συντονισμό της Ελ-
λάδας και συγκεκριμένα του υπογράφοντος. 

Χωρίς  να  υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες,
η συζήτηση στον ΙΜΟ τα τελευταία δύο χρόνια έ-
χει περιστραφεί γύρω από το εξής κεντρικό ερώ-
τημα: Είναι σωστή η τιμή των 60.000 δολαρίων,
και αν όχι, ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος ώ-
στε να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια;
Στην ομάδα αλληλογραφίας, πλην της Ελλάδας,
κατατέθηκαν από άλλες χώρες και μη κυβερνητι-
κούς οργανισμούς αρκετές απόψεις, όχι αναγκα-
στικά συγκλίνουσες, πράγμα που πιστοποιεί τη με-
γάλη δυσκολία του θέματος. Η Ελλάδα δεν ήταν η
μόνη χώρα που είχε επιφυλάξεις για το θέμα αυτό
και γενικά κατεγράφησαν πολλές πτυχές του προ-
βλήματος που χρήζουν προσοχής. 

∆ύο χρόνια  μετά , το θέμα αυτό, όντως δύ-
σκολο, δεν έχει ακόμη κλείσει. Είναι όμως πολύ πι-
θανό ότι εάν η Ελλάδα δεν είχε αντιδράσει τότε, η
τιμή αυτή των 60.000 δολαρίων θα είχε ήδη υιο-
θετηθεί από τον ΙΜΟ. Σήμερα, περίπου δυο χρόνια
μετά, δεν είναι σαφές ποιοι εξακολουθούν να υπο-
στηρίζουν τα 60.000 δολάρια. Η πλειοψηφία της ο-
μάδας αλληλογραφίας έχει συμφωνήσει ότι πρέπει
να υιοθετηθεί μια κλίμακα κόστους, με υψηλότερες
τιμές ανά μονάδα όγκου για μικρούς όγκους ρύ-
πανσης και χαμηλότερες για μεγαλύτερους όγκους.
Ποια είναι η κλίμακα αυτή δεν έχει ακόμη συμφω-
νηθεί, και είναι το βασικό ζητούμενο.

Η επόμενη σύνοδος  του  ΙΜΟ που θα εξε-
τάσει το θέμα αυτό είναι η 59η σύνοδος της
MEPC, που θα γίνει στο Λονδίνο τον Ιούλιο. Πα-
ράλληλα, και περίπου ένα μήνα πριν, στην 86η
σύνοδο της Επιτροπής Θαλάσσιας Ασφάλειας
(Maritime Safety Committee - MSC) του ΙΜΟ θα
αρχίσει η αξιολόγηση πολλών μελετών FSA που έ-
χουν υποβληθεί, περιλαμβανομένης και εκείνης
των δεξαμενόπλοιων. Χωρίς όμως να έχει κλείσει
ακόμη το θέμα των περιβαλλοντικών κριτηρίων, η
εξέταση της συγκεκριμένης μελέτης μάλλον οδεύ-
ει προς αναβολή.�

1. Ολες οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι στην ιστοσελίδα
http://www.martrans.org/wsenv.htm

Ένα από τα  προβλήματα της
προσέγγισης στο θέμα αυτό 
είναι ότι το κόστος 
της ρύπανσης δεν είναι 
γραμμική συνάρτηση 
του όγκου της κηλίδας
(αφ' ενός) και έχει τεράστια 
διακύμανση ανάλογα με 
τη γεωγραφική περιοχή
(αφ' ετέρου). 
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Τα «Ναυτικά Χρονικά» βράβευσαν 
τις προσωπικότητες της χρονιάς 2008

Η
απονομή των βραβείων, που ετελέ-
σθη από κοινού με την κοπή πίτας
της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομο-

λόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), έγινε σε ειδική πανη-
γυρική τελετή στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη παρουσία του γενικού γραμματέα του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της
ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος, αντιπροσώ-
πων του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και
προέδρων εφοπλιστικών, ναυτεργατικών και
βιομηχανικών ενώσεων και φορέων. 
Την τελετή άνοιξε με χαιρετισμό του ο πρόε-
δρος του Ιδρύματος Λασκαρίδη κ. Πάνος Λα-

σκαρίδης, ενώ ο πρόεδρος της ΕΝΟΕ δρ Άλκης
Κορρές στη σύντομη ομιλία του σημείωσε, με-
ταξύ άλλων, ότι «η ΕΝΟΕ συγκεντρώνει κάτω
από τη σκέπη της ό,τι καλύτερο υπάρχει στο
χώρο της επιστημονικής ναυτιλιακής έρευνας. 
Τα μέλη της είναι πίσω από οτιδήποτε ενισχύει
τις ελληνικές θέσεις στα διεθνή όργανα και κα-
τέχουν την πιο σημαντική θέση στη ∆ιεθνή
Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (ΙΑΜΕ).
Η ΕΝΟΕ, αν και σχετικά νέα, ήδη αποτελεί έναν
από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους θεσμούς
στην ελληνική ναυτιλιακή πραγματικότητα και
η προσφορά της αναγνωρίζεται από όλα τα θε-

Συνεχίζοντας το θεσμό των ετήσιων βραβείων «Οι προσωπικότητες της χρονιάς», τα «Ναυτικά
Χρονικά» επιβράβευσαν τους επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς και πολιτικούς που ξεχώρισαν
στη ναυτιλιακή καθημερινότητα, με την αντικειμενικότητα και την ορθή κρίση τους. 

Αριστερά:
Η εκδότις των «Ν.Χ.» Ιωάννα Μπίσια
και ο κ. Πάνος Λασκαρίδης παραδίδουν
το βραβείο στο γενικό γραμματέα του ΙΜΟ,
Ευθ. Μητρόπουλο.

01. Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος
παραλαμβάνει το βραβείο από τον
Γεώργιο Μπάνο.

02. Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης ανοίγει 
την απονομή των βραβείων «Ευκράντη
2008», απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό.

03. Ο καπετάν Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος.

04. Ο δρ Ιωάννης Κούστας
παραλαμβάνει το βραβείο από τον
καθηγητή Κωνσταντίνο Γκιζιάκη.

05. Η κα. Μαρία Λεκάκου με το
βραβευθέντα ∆ημήτρη Μελισσανίδη.

06. Το βραβείο του Γιάννη Σ.
Βαρδινογιάννη παρέλαβε 
ο operation manager της ΑΝΕΚ 
Σταύρος Αγγελιδάκης. 

07. Ο πρόεδρος του τμήματος 
Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, Ανδρέας
Μερίκας, με το βραβευθέντα 
δρα Άλκη Κορρέ.

Χορηγοί της εκδήλωσης: 
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ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ «ΕΥΚΡΑΝΤΗ»
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08. Ο κ. Χρήστος ∆ήμας, γιος 
του επιτρόπου Σταύρου ∆ήμα,
παραλαμβάνει το βραβείο από 
τον αναπληρωτή καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πειραιά Κωνσταντίνο
Χλωμούδη.

09. Η ευρωβουλευτής Ν.∆. Μαρία
Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

10. Η βράβευση του γενικού γραμματέα
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 
ΥΕΝΑΝΠ από την επίκουρη καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαρία Λεκάκου. 

11. Το βραβείο του Ιωάννη Αγγελικούση
παρέλαβε ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, 
Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc., από το δημοσιογράφο
Σάββα Αθανασίου.

12. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
κ. Ελπίδα Τσουρή στο σύντομο
χαιρετισμό της. 

13. Ο δήμαρχος Τήλου, Αναστάσιος
Αλιφέρης, στη σύντομη ομιλία του. 

σμικά όργανα.
Στην ομιλία του εκ μέρους της εκδοτικής οικογέ-
νειας των «Ναυτικών Χρονικών», ο κ. Ηλίας Μπί-
σιας επισήμανε ότι «στην προσπάθεια του περιο-
δικού να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα στην
ετυμηγορία της επιτροπής, προσκαλέσαμε 22
μέλη που αντικατοπτρίζουν την πολυσυλλεκτική
δράση στα ναυτιλιακά γράμματα του τόπου μας. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ναυτιλιακού
Τύπου της χώρας μας, μια τόσο πολύπλευρη επι-
τροπή απονέμει ναυτιλιακά βραβεία.
Έντεκα καθηγητές πανεπιστημίων, εφτά έγκριτοι
δημοσιογράφοι του ναυτιλιακού ρεπορτάζ και
τέσσερις μόνιμοι αρθρογράφοι των "Ν.Χ." προ-
σκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιτροπή».
Τα βραβεία «Ναυτιλιακές Προσωπικότητες της
Χρονιάς 2008» απονεμήθηκαν στις ακόλουθες
προσωπικότητες, από μέλη της κριτικής επιτρο-
πής:
• κ. Ιωάννη Αγγελικούση, το βραβείο πα-

ρέλαβε ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης,
Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc., 

• κ. Νίκο Βαρβατέ, που το παρέλαβε η κα
Πηγή Σικινιώτη

• κ. Γιάννη Σ. Βαρδινογιάννη, το βραβείο
παρέλαβε ο Σταύρος Αγγελιδάκης,
Operation Manager της ΑΝΕΚ, 

• δρ Ελένη Θανοπούλου, 
• δρ Άλκη Κορρέ, 
• δρ Γιάννη Κούστα,
• καπτ. Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, 
• κ. ∆ημήτρη Μελισσανίδη, 
• καπτ. Παναγιώτη Τσάκο.

Στη δεύτερη κατηγορία, πολιτικοί -προστάτες
και αρωγοί της ελληνικής ναυτιλίας- τα βραβεία
απονεμήθηκαν στους κ. Αναστάσιο Αλιφέρη,
δήμαρχο Τήλου, κ. Γεώργιο Βλάχο, γενικό
γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΥΕ-

ΝΑΝΠ, κ. Σταύρο ∆ήμα, επίτροπο αρμόδιο για
το Περιβάλλον -το βραβείο παρέλαβε ο υιός του
Χρήστος ∆ήμας-, και στις Χιώτισσες πολιτικούς
κ. Ελπίδα Τσουρή, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, και Μα-
ρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Ευρω-
βουλευτή Ν.∆. 

Τέλος, ως κορυφαίες εκδηλώσει της χρονιάς τι-
μήθηκαν η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το
Ναυτικό Επιμελητήριο για τις ενέργειες για την
προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Το
βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό του ΝΕΕ ο κ.
Τζ. Γαβριήλ, ο οποίος μίλησε για τις σημαντικές
δράσεις της ΕΕΕ και του Επιμελητηρίου που ολο-
κληρώθηκαν με επιτυχία το περασμένο έτος. 

Η εκδήλωση της απονομής έκλεισε με τη βράβευ-
ση του γενικού γραμματέα ΙΜΟ Ευθύμιου Μη-
τρόπουλου, για τις πανηγυρικές εκδηλώσεις του
εορτασμού των 60 χρόνων του Οργανισμού.
Ο κ. Μητρόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του
ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής που του δί-
δεται η ευκαιρία να ανακοινώσει ενώπιον του
εφοπλιστικού κόσμου τη δημιουργία δύο νέων
Κέντρων Έρευνας και ∆ιάσωσης στην Τανζανία
και στις Σεϋχέλλες, τα οποία θα έχουν τη δυνα-
τότητα παροχής βοήθειας από εκπαιδευμένο
προσωπικό σε κινδυνεύοντα πλοία.
Ο κ. Μητρόπουλος στη συνέχεια δήλωσε ευτυ-
χής που διαπιστώνει την ύπαρξη ομόνοιας, συ-
ναδελφικού πνεύματος και συναίνεσης στην ελ-
ληνική ναυτιλιακή κοινότητα, της οποίας θεωρεί
εαυτόν αναπόσπαστο μέλος. Μιλώντας για την
Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος ο
γενικός γραμματέας του ΙΜΟ τόνισε ότι αποτελεί
ένα σημαντικό όπλο της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας λόγω της επιστημονικής υποστήριξης
των ελληνικών θέσεων στα διεθνή όργανα, αλλά
και λόγω του ρόλου που διαδραματίζει ως παρα-
γωγός υψηλού επιπέδου διαχειριστών της ναυτι-

λίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τα ηνία ώστε να
συνεχιστεί η λαμπρή ελληνική παράδοση. 
Ο κ. Μητρόπουλος επιπλέον επισήμανε πως για
πρώτη φορά το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά»
κάτω από τη σημερινή τους ιδιοκτησία εμφανί-
ζονται ως συνεχιστές του έργου του ιδρυτή τους
∆.Ν. Κωττάκη, με τον οποίον είχε την τιμή ως αν-
θυποπλοίαρχος να συνεργαστεί. Επίσης επαινώ-
ντας το ναυτιλιακό Τύπο διαπίστωσε ότι μια δυ-
νατή ελληνική ναυτιλία χρειάζεται σημαντικά
ναυτιλιακά γράμματα. 
Κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί ο θε-
σμός της βράβευσης των προσωπικοτήτων της
χρονιάς, ένας θεσμός που λαμπρύνει την ελληνι-
κή ναυτιλία».

Τα βραβεία φιλοτέχνησε η κ. Ευγενία Μανω-
λιουδάκη, M ART MANOLIOUDAKIS. 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες: KIMI
S.A., ELKCO MARINE και το ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ. 

Χορηγοί της εκδήλωσης: 
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14. Οι κ. ∆ημήτρης
Μελισσανίδης και
Περικλής
Παναγόπουλος.

15. Το μέλος της διοικούσας
επιτροπής του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γεώργιος Γαβριήλ.

16. Η κ. Ελένη Θανοπούλου
παραλαμβάνει το
βραβείο από τον 
κ. Γιάννη Παχούλη. 

17. Η κ. Πηγή Βαρβατέ
παραλαμβάνει το βραβείο
του Νικ. Βαρβατέ από το
δημοσιογράφο Νίκο
Μπαρδούνια.

18. Μερική άποψη της
αίθουσας. 

19. Οι κ. Ελπίδα Τσουρή και
Μαρία Λεκάκου με τον
κ. ∆ημήτρη Καρύδη,
γραμματέα του τομέα
Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.

20. Στιγμιότυπο από την ώρα
της απονομής. ∆ιακρίνονται
η κ. Ελένη Θανοπούλου
και οι κ. ∆ημ. και Γιώργος
Μελισσανίδης, Γιάννης
Πλατσιδάκης και η
αντιπρόεδρος του
Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά 
κ. Ελένη Κορωνάκη.

21. Ο Executive Director της
Thenamaris και Chairman
της Intertanko Hellenic
Forum, Εμμανουήλ
Βορδώνης. 
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22. Ο γενικός γραμματέας
ΙΜΟ με τον καπετάν
Παναγιώτη Τσάκο.

23. Οι κ. Άννα Μαρία
Μονογιούδη, πρόεδρος
WISTA Hellas, Μαρία
Παναγιωτοπούλου -
Κασσιώτου, Ιωάννα
Μπίσια, Τζένη
Πουρνάρα και Ελπίδα
Τσουρή.  

24. Οι κ. Σάββας
Αθανασίου και Νίκος
Πενθερουδάκης. 

25. Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης
με το δήμαρχο Τήλου,
Αναστάσιο Αλιφέρη.

26. Οι κ. Πάνος Ζαχαριάδης
και Απόστολος
Πουλοβασίλης. 

27..Ο κ. Θεόδωρος Βώκος
με τις κ. Λούση
Μυλωνάκη και Ελίζα
Γιγουρτάκη των Marshall
Islands. 

28..Η καλλιτέχνις κ. Ευγενία
Μανωλιουδάκη,
δημιουργός των γλυπτών
«Ευκράντη» με την
κ. Αφροδίτη
Παπαδάκου.

29. Καπετάν Παναγιώτης
Τσάκος και καπετάν
Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος. 

30. Ο γ.γ. του ΙΜΟ με 
τους κ. Εμμανουήλ
Βορδώνη, Γιάννη
Παχούλη και Γιάννη
Πλατσιδάκη. 
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31. Ο γ.γ.της HELMEPA 
∆ημ. Μητσάτσος
με τους καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλο
και Nigel Lawry.

32. Η επίκουρη καθηγήτρια
Ελένη Θανοπούλου
με τον κ. Εμμανουήλ
Bορδώνη.

33. Οι κ. Μαριλένα
και Σουζάννα
Λασκαρίδη με τον
καπετάν Βασίλη
Κωνσταντακόπουλο.

34. Ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοηγών Θεμιστοκλής
∆ασκαλάκης με τον 
τ. γενικό γραμματέα του
υπουργείου Ε.Ν. Λάμπρο
Λαμπρόπουλο.

35. Οι καθηγητές Βασίλης
Τσελέντης και 
Μαρία Λεκάκου.

Σ ε ειδική τελετή, που έγινε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

βραβεύτηκε η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα -  Τσαγκαροπούλου. 

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της βράβευσης, ο σύμβουλος έκδοσης,

Ηλίας Μπίσιας, εξήρε την άμεση συνεργασία και εξωστρέφεια της Ελλη-

νίδας ευρωβουλευτού, α΄ αντιπροέδρου του Ε.Κ., ενώ η επίκουρη καθηγή-

τρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Λεκάκου, παραδίδοντας το βρα-

βείο «Ευκράντη», σημείωσε την πρωτοβουλία της κ. Κράτσα για την καθιέ-

ρωση της 20ής Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα, την ιδιαίτε-

ρη δράση της στον τομέα του Liner Shipping καθώς και το ενδιαφέρον που

επέδειξε γενικότερα για τη ναυτιλία, γεγονός όχι τόσο συνηθισμένο από τα

μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. 

Στην τελετή παρεβρέθησαν από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τμήμα Ναυτιλια-

κών Σπουδών ο Ανδρέας Μερίκας - καθηγητής, πρόεδρος τμήματος, και

από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπη-

ρεσιών, με έδρα τη Χίο, οι επίκουροι καθηγητές Γιάννης Θεοτοκάς και

Μαρία Λεκάκου. 

Η κα. Ρόδη Κράτσα με τον κ. Ανδρέα Μερίκα Οι κ. Ρόδη Κράτσα, Μαρία Λεκάκου  και  Γιάννης Θεοτοκάς.
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Του Πάνου Ζαχαριάδη Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management S.A.*

Σκοπός, πορεία και εξέλιξη 
των Goal Based Standards



T α Goal Based Standards (GBS) ξεκίνησαν από την Ελλάδα και τις Μπαχάμες με

σκοπό τη βελτίωση των κανονισμών κατασκευής για φορτηγά πλοία χύδην

φορτίου και δεξαμενόπλοια. Στην πορεία, όμως, οι εσκεμμένες κωλυσιεργίες

και το «θόλωμα των νερών» από τα ναυπηγεία και τους νηογνώμονες έχουν αποδυναμώσει

την ιδέα με πιθανό αποτέλεσμα το «κουκούλωμά» τους από άλλα τελείως διαφορετικά GBS.

Αυτά τα νέα «GBS No 2» (βασισμένα στην ανάλυση ρίσκου και πιθανοτήτων, το λεγόμενο Risk

Based Approach) εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για το μέλλον της θαλάσσιας ασφάλειας.
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Μα τι είναι επιτέλους αυτά
τα Goal Based Standards;
Αυτή η ερώτηση μου τίθεται αρκετά συχνά. ∆υ-
στυχώς η απάντηση δεν είναι απλή και, επιπλέον,
αλλάζει όσο περνάει ο καιρός. Κάποιος τακτικός
συνεργάτης του περιοδικού, τον οποίο δε θα κα-
τονομάσω, αλλά που κατά κοινή ομολογία είναι
από τα μεγαλύτερα μυαλά του χώρου μας, μου
εξομολογήθηκε ότι κάθε φορά που προσπαθώ να
του εξηγήσω τι είναι Goal Based Standards, τον
μπερδεύω περισσότερο από πριν.
Παρ' όλα αυτά, ακάθεκτος θα το αποτολμήσω
εδώ. Ο λόγος που το κάνω είναι διότι θεωρώ ότι
τα Goal Based Standards Νο 2, μαζί με μια άλλη
πρόσφατη ανακάλυψη που λέγεται FSA (Formal
Safety Assessment), θα αλλάξουν τελείως τον
τρόπο που φτιάχνονται οι καινούργιοι κανονισμοί
πλοίων. Όχι μόνον αυτό, αλλά ανοίγουν το δρόμο
για την (πολύ σύντομα κατά τη γνώμη μου) αντι-
κατάσταση όλων των υπαρχόντων διεθνών κανο-
νισμών συμπεριλαμβανομένου του SOLAS.

Σύντομη ιστορική αναδρομή
Επισήμως ο οργανισμός ΙΜΟ στην ιστοσελίδα του
αναφέρει ότι η γέννηση των GBS έγινε με μια κα-
τάθεση - πρόταση από την Ελλάδα και τις Μπαχά-
μες, στην οποία γρήγορα προσχώρησε ο IACS
(∆ιεθνής Ένωση Νηογνωμόνων). Όμως υπάρχει
πλούσιο παρασκήνιο. 
Η ιστορία άρχισε με μια κατάθεση - πρόταση της
Ελλάδας το 2002 στην Επιτροπή Ασφαλείας του
ΙΜΟ (MSC) με τίτλο «Building of robust ships»
(Κτίζοντας εύρωστα πλοία). Εκεί η Ελλάδα ανέφε-
ρε ότι ο ΙΜΟ ασχολείται με τα πάντα που έχουν να
κάνουν με τα πλοία εκτός από το σχεδιασμό και
την κατασκευή τους, τα οποία αφήνει στον «ειδι-
κό» IACS. Βλέποντας όμως το συνεχιζόμενο «opti-
mization» (=minimization) στην κατασκευή
πλοίων και την αδυναμία του IACS να σταματήσει
τις ευτελείς κατασκευές, η κατάθεση ζητούσε από
τον ΙΜΟ να λάβει πιο ενεργή συμμετοχή στον το-
μέα των κανονισμών κατασκευής πλοίων και ζη-
τούσε από τον IACS να σουλουπώσει προς το πιο

«robust» τους κανονισμούς του. Στην κατάθεση
αυτή μπορεί κανείς να βρει όλα τα θεμέλια των
μετέπειτα Goal Based Standards, δηλαδή σχεδια-
σμό πλοίων για τουλάχιστον 25 έτη, με αντοχή
χωρίς να υπολογίζονται οι αυξήσεις ελασμάτων
λόγω φθοράς (corrosion margin), 15ετή ζωή
χρωμάτων κτλ. Επίσης προέτρεπε τα ναυπηγεία
για μεγαλύτερη προσοχή στα ποσοστά χάλυβα υ-
ψηλής αντοχής (high tensile) που χρησιμοποιούν
και για εγγύηση στο πλοίο που σχεδιάζουν και πα-
ραδίδουν μεγαλύτερη από το (γελοίο) 12μηνο.
Φυσικά, η κατάθεση αυτή έφερε τις αντιδράσεις
του IACS και των ναυπηγείων (δεν ξέρουμε εμείς
τη δουλειά μας;) και σχεδόν αγνοήθηκε. Όμως, η
Ελλάδα βρήκε σύμμαχο τις Μπαχάμες και αμέσως
ακολούθησε νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στην
Ολομέλεια του ΙΜΟ. Τώρα τα πράγματα σοβάρε-
ψαν. Πώς μπορούσε ο ΙΜΟ να αγνοήσει ότι πράγ-
ματι υπάρχει ανταγωνισμός ναυπηγείων και νηο-
γνωμόνων για το ποιος θα κατασκευάσει το φθη-
νότερο (= ελαφρύτερο) πλοίο και ποιος θα υπο-



στήριζε σοβαρά ότι καλώς ο ΙΜΟ δεν ασχολείται με
το πιο σημαντικό ίσως στάδιο για την ασφάλεια ενός
πλοίου, δηλαδή το σχεδιασμό και την κατασκευή
του;
Η Ολομέλεια λοιπόν είδε το θέμα θετικά (αναγκα-
στικά) και το έστειλε πάλι πίσω ως «καυτή πατάτα»
στην Επιτροπή Ασφαλείας (MSC) να το προχωρή-
σει. Βλέποντας ο IACS να φεύγει το έδαφος κάτω
από τα πόδια του (ποιος ξέρει τώρα τι θα μας φο-
ρέσει ο ΙΜΟ;) έκανε την έξυπνη κίνηση να πλησιά-
σει τους αντιπάλους -Ελλάδα και Μπαχάμες- προ-
σφέροντας «δώρα» (δηλαδή, δέχομαι να συνεργα-
στώ και να βελτιώσω τους κανονισμούς μου καθ' υ-
πόδειξή σας και, για να το αποδείξω, να κάνουμε
μαζί κατάθεση στην Επιτροπή Ασφαλείας). Τουλά-
χιστον οι Έλληνες στο σημείο αυτό θα έπρεπε να

θυμούνται τη ρήση «φοβού τους ∆αναούς και δώ-
ρα φέροντας». Φυσικά, για να είμαστε ρεαλιστές,
πρέπει να πούμε ότι με τη συμμετοχή του IACS ήταν
πλέον σίγουρο ότι η ιδέα θα γινόταν αποδεκτή από
την πλειοψηφία του ΙΜΟ και συνεπώς ήταν μια σω-
στή κίνηση πολιτικής.
Και έτσι ακολούθησε, το 2004, η κατάθεση με τον τί-
τλο «Goal-Based New Ship Construction Standards»
από κοινού από Μπαχάμες, Ελλάδα και IACS, που έ-
θετε τα θεμέλια των Goal Based Standards.

Η αρχή του προβλήματος: 
διαφορετικοί σκοποί και 
στόχοι των συγγραφέων
Από τη μια, η Ελλάδα και οι Μπαχάμες σκόπευαν σε
ξεκάθαρα ισχυρότερους κανονισμούς κατασκευής,

που θα διασφάλιζαν πιο εύρωστα πλοία. Από την
άλλη, ο IACS είχε τα εξής «βαρίδια»:
α) Μέλη, όπως ΝΚΚ, που υπηρετούν τη ναυπηγι-

κή τους βιομηχανία.
β) Μέλη, όπως DNV, GL και άλλοι Ευρωπαίοι, που

θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι (prescriptive)
κανονισμοί εμποδίζουν την καινοτομία, ιδίως
για πλοία που αφορούν την Ευρώπη, δηλαδή
επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια. 

Έτσι, από την αρχή οι δύο συγγραφικές ομάδες της
κατάθεσης είχαν διαφορετικά πράγματα στο μυαλό
τους. Με ελεύθερη απόδοση, Goal Based
Standards σημαίνει Πρότυπα Βασιζόμενα Στο Απο-
τέλεσμα (Στόχο). Φαίνεται ότι οι μεν Ελλάδα και
Μπαχάμες είχαν στο μυαλό τους περισσότερο τη
λέξη «Standards» - Πρότυπα, ο δε IACS τη λέξη

«Goal» - Στόχος [δηλαδή, πείτε μας τι θέλετε να
πετύχετε (goal) αλλά το πώς είναι δικιά μας δου-
λειά).   
Όταν αυτή η διαφορά απόψεων έγινε εμφανής κα-
τά τις πρώτες συζητήσεις (ομάδα εργασίας) στον
ΙΜΟ για την ανάπτυξη του θέματος, γρήγορα δη-
μιουργήθηκαν δύο αντίπαλες ομάδες, αυτή των
χρηστών των πλοίων (Ελλάδα και άλλες σημαίες
καθώς και Intertanko /Bimco κτλ.) και αυτή των
ναυπηγικών χωρών και των χωρών που έχουν κρα-
τικούς νηογνώμονες-μέλη του IACS.
Στη μέση υπήρχαν αρκετά «αδιάφορα» μέλη (π.χ.
χώρες χωρίς κρατικό νηογνώμονα ή μεγάλους στό-
λους) τα οποία σιωπηλά απολάμβαναν τις οξύτατες
αντιπαραθέσεις των δύο αντίπαλων ομάδων. Και
βέβαια, για να επικρατήσει η μία ή η άλλη  πλευρά

πρέπει να πείσει όσο περισσότερους «αναποφάσι-
στους» γίνεται για να αποκτήσει την πλειοψηφία.
Σύντομα επίσης αναδείχθηκε και ο απώτερος σκο-
πός των δύο ομάδων. Ενώ οι χρήστες των πλοίων
ήθελαν βελτιωμένους κανονισμούς για πιο ανθεκτι-
κά και βιώσιμα πλοία, χωρίς υπερβολικές επισκευές
κατά τη διάρκεια της ζωής τους, οι νηογνώμονες,
και ιδίως οι βορειοευρωπαϊκές χώρες, έφεραν στο
προσκήνιο το Risk Based Approach (ανάλυση ρί-
σκου χρησιμοποιώντας στατιστικές αναλύσεις και
θεωρία πιθανοτήτων).

Τα Goal Based Standards και
το Risk Based Approach
Οι υποστηρικτές του Risk Based Approach ισχυρί-
ζονταν ότι τα Goal Based Standards πρέπει να θέ-

τουν μόνο γενικά το ζητούμενο αποτέλεσμα -τα
goals (δηλαδή, τα πλοία να είναι ασφαλή, φιλικά
προς το περιβάλλον και άλλα τέτοια ευχολόγια)-
και να αφήσουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων
αυτών στους ειδικούς (δηλαδή τον IACS).
Ξεκαθάρισαν μάλιστα ότι αυτό σκοπεύουν να το
κάνουν χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, αυτές
των στατιστικών αναλύσεων και πιθανοτήτων (Risk
Analysis).
Το σκεπτικό τους ήταν ως εξής: ένας απόλυτα συ-
γκεκριμένος κανονισμός (όπως είναι αυτοί στο
SOLAS) που λέει ότι, π.χ., «το κιγκλίδωμα στην
κουβέρτα του πλοίου πρέπει να είναι μεταλλικό και
ύψους τουλάχιστον 1,20 μέτρων» (ώστε να μην πέ-
φτει ο κόσμος στη θάλασσα) είναι πολύ περιοριστι-
κός. Αν κάποιος σχεδιαστής έχει μια καλύτερη ιδέ-
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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  
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α, δε δύναται να την εφαρμόσει. Έτσι, τέτοιοι κανο-
νισμοί πρέπει να αλλάξουν με έμφαση στο ζητού-
μενο αποτέλεσμα και όχι στον τρόπο, π.χ. «τα πλοί-
α πρέπει να έχουν σύστημα προστασίας στην κου-
βέρτα που να προστατεύει τον κόσμο από το να πέ-
φτει στη θάλασσα». Έτσι οι «ειδικοί» θα κάνουν τις
μελέτες τους (που μπορεί να περιλαμβάνουν ανά-
λυση παλαιών ατυχημάτων, πειράματα, προσομοί-
ωση σε υπολογιστές κ.λπ.) και θα βρουν ίσως καλύ-
τερους και φθηνότερους τρόπους προστασίας. 
Ακούγεται καλό. Τα προβλήματα όμως είναι τερά-
στια. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι με έξυπνη
χρήση στατιστικών και πιθανοτήτων μπορείς να α-
ποδείξεις τα πάντα. Στο κυνήγι των κερδών (π.χ.
φθηνότερη κατασκευή ή για υποστήριξη ενός εθνι-
κού κατασκευαστή που φτιάχνει π.χ. κιγκλιδώματα
από πλαστικό και σχοινί) μπορείς να αποδείξεις με
την κατάλληλη «μελέτη» ότι το σχοινί ίσως είναι
καλύτερο από το μέταλλο (extra bonus: δεν τραυ-
ματίζει αν πέσεις πάνω με δύναμη κ.λπ.). Φυσικά,
το ανωτέρω παράδειγμα είναι απλό, αλλά το ίδιο
μπορεί να γίνει με όλα τα μέρη σχεδιασμού και κα-
τασκευής του πλοίου, από ελάσματα μέχρι χρώματα.
Οι μελέτες αυτές, που ο ΙΜΟ ονομάζει Formal
Safety Assessment (FSA), είναι τόσο πολύπλοκες
που για να ελέγξεις την ορθότητά τους συνήθως
χρειάζεσαι άλλη μεγαλύτερη μελέτη. Χρησιμο-
ποιούν πληθώρα υποθέσεων εργασίας (assump-
tions), νούμερα που εμφανίζονται από το πουθενά
κ.λπ. Με τέτοιες «μελέτες» κόντεψαν να γίνουν υ-
ποχρεωτικά τα διπλά τοιχώματα στα bulk carriers.
Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε εκτενέστερα
στο FSA και πώς σύντομα στοχεύει να πετάξει στο
καλάθι των αχρήστων όλους τους υπάρχοντες κα-
νονισμούς πλοίων ως «αναχρονιστικούς».
Προς το παρόν, ο αναγνώστης μπορεί να πάρει μια

μικρή ιδέα διαβάζοντας το παραπλήσιο άρθρο του
καθηγητή Ψαραύτη, που περιγράφει τις περιπέ-
τειές του ως συντονιστή ομάδας αλληλογραφίας
του ΙΜΟ προκειμένου να συμφωνηθεί ένα από τα
κριτήρια που θα χρησιμοποιείται στις μελέτες FSA
(πόσο κοστίζει ο καθαρισμός ενός τόνου πετρελαί-
ου που χύνεται στη θάλασσα).
Όταν φυσικά τα ανωτέρω έγιναν κατανοητά στην
ομάδα εργασίας των Goal Based Standards του
ΙΜΟ, το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων έγινε πραγ-
ματικά αγεφύρωτο. Οι χρήστες πλοίων ανέφεραν
ότι, ακόμα και με τους συγκεκριμένους κανονι-
σμούς που έχουμε, τα ναυπηγεία βρίσκουν παρα-
θυράκια για να τους αλλάζουν κατά το δοκούν και
εσείς λέτε να τους δώσετε λευκή επιταγή;

Ο διαχωρισμός των Goal
Based Standards σε δύο
Όμως, τα Goal Based Standards είχαν εγκριθεί από
την Ολομέλεια του ΙΜΟ (και μάλιστα είχαν ενταχθεί
στις στρατηγικές προτεραιότητες), συνεπώς ήταν
αδύνατο να μην προχωρήσουν. Έτσι πάρθηκε η
απόφαση να γίνουν δύο Goal Based Standards: αυ-
τά που αρχικά ήθελαν Ελλάδα και Μπαχάμες, τα
λεγόμενα prescriptive GBS, στοχευμένα στη βελτί-
ωση των bulk carriers και tankers, και αυτά που θα
βασίζονται στο Risk based Approach με μεγαλύτε-
ρο χρονικό ορίζοντα, καθώς ήταν γενικά αποδεκτό
πως η διαμόρφωση του Risk Analysis για πλοία έχει
πολύ δρόμο μπροστά. Τα δύο διαφορετικά GBS
αποφασίστηκε να αναπτυχθούν παράλληλα, με μια
άτυπη συμφωνία των δύο μερών ότι δε θα εμποδί-
σουν την πρόοδο και των δύο GBS. Βέβαια, οι συμ-
φωνίες δεν τηρούνται πάντα, ιδίως όταν τα συμφέ-
ροντα είναι μεγάλα.

Ποια συμφέροντα; 
1. Το ένα είναι σαφές: τα ναυπηγεία πάντα επι-

διώκουν τη φθηνότερη κατασκευή. Και εφό-
σον η τιμή πώλησης του πλοίου καθορίζεται
αποκλειστικά από την τρέχουσα αγορά, και όχι
από την ποιότητα του πλοίου, δεν έχουν κανέ-
να συμφέρον να κατασκευάζουν ανθεκτικότε-
ρα/καλύτερα (= ακριβότερα) πλοία. 

2. Το άλλο είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Safedor), που έτρεχε την περί-
οδο εκείνη με 20 εκατομμύρια ευρώ χρηματο-
δοτήσεις για έρευνες που θα ωφελούσαν τη
ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης. Στο πρό-
γραμμα αυτό πήραν νωρίς θέσεις οι Ευρωπαίοι
νηογνώμονες (DNV, GL και RINA) και περίπου
50 άλλες εταιρείες (ιταλικά ναυπηγεία, κατα-
σκευαστές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
ακόμα και εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερό-
πλοιων). Παρότι δεν έχω εσωτερική πληροφό-
ρηση, θεωρώ ότι ο DNV, ο οποίος είχε ασχολη-
θεί από πολλά χρόνια πριν με τη μέθοδο Risk
Analysis και είχε έτοιμη τη μέθοδο και τα εργα-
λεία (λόγω εφαρμογών στα τρυπάνια της Βό-
ρειας Θάλασσας), έπεισε ότι αυτό που χρειάζο-
νται τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία για να είναι πιο α-
νταγωνιστικά είναι πιο εύκαμπτοι κανονισμοί.
Και εφόσον τα πλοία που φτιάχνει η Ευρώπη εί-
ναι σχεδόν μόνο επιβατηγά και κρουαζιερό-
πλοια που όλο και μεγαλώνουν σε μέγεθος, την
ιδέα αμέσως ενστερνίστηκαν τα ιταλικά και φιν-
λανδικά ναυπηγεία και όχι μόνον.

Για σκεφτείτε: αυτή τη στιγμή χτίζεται κρουαζιερό-
πλοιο για 5.400 επιβάτες (7.500 ψυχές με το πλή-
ρωμα: «Oasis» της Royal Caribbean) που θα παρα-
δοθεί στο τέλος του 2009. Σύντομα θα ακολουθή-
σουν πλοία 8.000 και 10.000 επιβατών(!). Aν
εφαρμόζονταν ο SOLAS, που λέει ότι κάθε επιβάτης
και πλήρωμα πρέπει να έχει θέση σε σωσίβια βάρ-
κα, πού θα μπουν όλες αυτές οι βάρκες; ∆ε θα
υπάρχει χώρος για καμπίνες! Άρα, τι κάνουμε για
να μπορέσουμε να χτίσουμε τέτοια τεράστια πλοία;
Απλό - αλλάζουμε τους κανονισμούς και επιτρέ-
πουμε εναλλακτικούς! Κάποιοι θα αναρωτηθούν αν
έτσι πάμε πίσω στον Τιτανικό, όπου οι βάρκες δεν
έφταναν για τους επιβάτες; Το γεγονός είναι ότι με
τους υπάρχοντες κανονισμούς τέτοια πλοία δε θα
μπορούσαν να κτιστούν. Αν αυτό είναι για καλό ή
όχι, θα φανεί στο μέλλον. (Σημειωτέον ότι ο Τιτανι-
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κός ήταν ο λόγος που έγινε ο ΙΜΟ και το πρώτο
SOLAS. Και το άλλο παράδοξο; Το πλοίο αυτό των
5.400 επιβατών, που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά
«εναλλακτικούς» από το SOLAS κανονισμούς για
πυρασφάλεια, ευστάθεια και εκκένωση, θα έχει ση-
μαία Μπαχαμών(!) η οποία αντιτίθεται στον ΙΜΟ
στο σκεπτικό των «εναλλακτικών κανονισμών» και
Risk Analysis.) 
Και έτσι υποστηρίζεται ότι προάγεται η εφευρετι-
κότητα, παρακάμπτονται οι αναχρονιστικοί κανονι-
σμοί και αυξάνεται, λένε, η ασφάλεια. Πάντως, οι
εναλλακτικοί του SOLAS κανονισμοί των επιβατη-
γών πλοίων μελετήθηκαν από τον ΙΜΟ αρκετά συ-
γκεκριμένα και αναγνωρίστηκαν. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι το Safedor και οι εμπλεκόμενοι θέλουν να
εφαρμόσουν το σκεπτικό «εναλλακτικών» κανονι-
σμών ελεύθερα (βάσει όποιας «μελέτης» χωρίς
αναγκαστικά πρότερη έγκριση του ΙΜΟ) σε όλα τα
πλοία και για όλους τους υπάρχοντες κανονισμούς.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος χρηματοδότησής
τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να πετύ-
χουν την αλλαγή νοοτροπίας στον ΙΜΟ από συγκε-
κριμένους κανονισμούς σε «εναλλακτικούς», κατά
περίπτωση, βάσει «μελετών». Αν κρίνουμε από τις
μελέτες που έχουμε δει ώς τώρα, αρκετές των
οποίων φαίνονται «πρόχειρες», αυτό εγκυμονεί
κινδύνους (περισσότερα για το θέμα αυτό στο επό-
μενο άρθρο).
3. Το τρίτο «συμφέρον» που επέβαλε την εναντί-

ωση στα prescriptive GBS: Ο IACS ήδη είχε βά-
λει εμπρός τους καινούργιους κανονισμούς
κατασκευής bulk carriers και tankers
(Common Structural Rules - CSR). Μόλις είδε
ότι τώρα έρχεται ο ΙΜΟ να υποδείξει τι πρέπει
να περιέχεται στους κανονισμούς, έτρεξε να
τελειώσει όπως όπως τα CSR. Από τότε η προ-
σπάθεια του IACS (και των ναυπηγείων) είναι
πώς θα κόψουν και θα ράψουν τα prescriptive

Goal Based Standards του ΙΜΟ ώστε να γίνουν
τα ίδια με τα CSR και να μη χρειαστεί καμία αλ-
λαγή τους.

Τα «prescriptive» GBS 
για bulk carriers και tankers
Αφού χωρίστηκαν λοιπόν τα Goal Based Standards
σε δύο (τα prescriptive GBS των Ελλάδας/Μπαχα-
μών για φορτηγά και δεξαμενόπλοια και τα πιο γενι-
κά Risk Based GBS των IACS/ναυπηγείων/Βορειοευ-
ρωπαίων) η κάθε ομάδα άρχισε το παιχνίδι της. H ο-
μάδα χρηστών πλοίων στον ΙΜΟ άρχισε να προσπα-
θεί για τη βελτίωση των κανονισμών κατασκευής
bulk carriers και tankers βασιζόμενη σε σύστημα 5 ε-
πιπέδων (tiers). Το πρώτο επίπεδο είναι τα επιθυμη-
τά αποτελέσματα/στοιχεία που πρέπει να πληρούν
τα πλοία (goals). Το δεύτερο επίπεδο περιέχει τα
στοιχεία που πρέπει να περιέχουν και να πληρούν οι
κανονισμοί των νηογνωμόνων για να επιτύχουν τα
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Το τεράστιο  πλοίο με 5.400
επιβάτες  και 2.100 πλήρωμα,
όπου για πρώτη φορά
εφαρμόζονται εναλλακτικοί
από το SOLAS κανονισμοί για
πυρασφάλεια, εκκένωση και
ευστάθεια. 

«goals» του πρώτου επιπέδου, όπως π.χ. τη διάρκεια
ζωής (design life), σε ποιες συνθήκες (North
Atlantic), με ποιες αντοχές (structural strength) και
κοπώσεις κτλ. Το τρίτο επίπεδο περιέχει τον τρόπο
και τα κριτήρια με τα οποία ο ΙΜΟ θα επιβεβαιώσει
ότι οι κανονισμοί των νηογνωμόνων ικανοποιούν ό-
λα τα στοιχεία του δεύτερου επιπέδου (και συνεπώς
αυτομάτως και τα goals). Το τέταρτο επίπεδο είναι οι
κανονισμοί των νηογνωμόνων και το πέμπτο διάφο-
ρες μη υποχρεωτικές οδηγίες - πρότυπα ISO κ.λπ. 
Με λίγα λόγια, το σκεπτικό ήταν ότι οι κανονισμοί
κατασκευής bulk carriers και tankers των νηογνωμό-
νων δεν είναι επαρκείς και ο ΙΜΟ πρέπει να υποδεί-
ξει στους νηογνώμονες τι και πώς πρέπει να πληρούν
οι κανονισμοί. Όχι μόνον αυτό, αλλά οι κανονισμοί
των νηογνωμόνων, πριν εφαρμοστούν, θα πρέπει να
περάσουν από έλεγχο επιτροπής ειδικών του ΙΜΟ
για πιστοποίηση ότι ικανοποιούν όλα τα κριτήρια
των GBS. Οι μάχες που δόθηκαν ήταν σκληρές, ενώ
οι πολιτικές τρικλοποδιές και τα τεχνάσματα των δύ-
ο πλευρών εφευρετικότατα. Οι μεν (Ελλάδα και Σία)
να θέλουν να εισαγάγουν συγκεκριμένα κριτήρια, οι
δε (IACS και Σία) να θέλουν μόνο ευχολόγια. Τα δε
ναυπηγεία της Ανατολής δελεάστηκαν με τη βασική
ιδέα του Safedor. Τι καλά θα ήταν με μια «μελέτη» να
μπορούν να σχεδιάζουν το πλοίο όπως θέλουν ανε-
ξάρτητα από το τι θα λέει ο SOLAS; 
Τη μάχη όμως κέρδιζε προς το παρόν η Ελλάδα με
μια έξυπνη κίνηση: αποκτώντας ως σύμμαχο τη μέ-
χρι τότε «ανεξάρτητη» Ισπανία, η οποία (παίρνοντας
«σκονάκια» από την Ελλάδα) παρουσίαζε τις ισπανι-
κές προτάσεις ως ανεξάρτητες και συγκαταβατικές.
Έτσι κερδιζόταν η ψήφος των άλλων «αναποφάσι-
στων» μελών. Βλέπετε, η μάχη Ισπανίας - ABS λόγω

Prestige είχε φουντώσει την εποχή εκείνη. Βλέπο-
ντας οι αντίπαλοι να χάνουν κατά κράτος, άρχισαν
την τακτική της καθυστέρησης. Με τη δικαιολογία
ότι πρέπει να γίνει μία δοκιμή στην πράξη των GBS
και ιδίως για το πώς ο ΙΜΟ θα έλεγχε τους κανονι-
σμούς των νηογνωμόνων (αυτό τους έκαιγε πιο πο-
λύ, ο έλεγχος, δηλαδή το επίπεδο 3 των GBS) πέτυ-
χαν να συμφωνηθεί μια επιτροπή ειδικών να δοκιμά-
σει κατά πόσο δουλεύει καλά ο έλεγχος (επίπεδο 3).
Μετά δύο χρόνια δοκιμών, χρησιμοποιώντας τους
καινούργιους κανονισμούς του IACS CSR για τα
tankers (αλλά με σκοπό τον έλεγχο των κριτηρίων
του GBS και όχι τον έλεγχο των CSR), το τελικό πό-
ρισμα των ειδικών επιβεβαίωσε την ορθότητα του
αρχικού κειμένου GBS προς μεγάλη απογοήτευση
του IACS, των Βορειοευρωπαίων και των ναυπηγι-
κών χωρών της Ανατολής. Η απάντηση των απογο-
ητευμένων; Κατενάτσιο και η μπάλα στην εξέδρα -
ξανά πάλι να προσπαθούν να εισαγάγουν το Risk
Approach (που υποτίθεται αναπτυσσόταν ανεξάρ-
τητα) και καινούργιες προτάσεις από το πουθενά, ό-
πως: «Θα είναι πολύ ακριβός για τον ΙΜΟ ο έλεγχος
των κανονισμών των νηογνωμόνων, άρα ας αρκε-
στούμε σε έναν εσωτερικό έλεγχο από τον ίδιο τον
IACS» (να μας πει δηλαδή ο IACS ότι, ναι οι κανονι-
σμοί μου ικανοποιούν τα Goal Based Standards και
ας αρκεστούμε σε αυτό). Μια άλλη κινδυνολογία
που χρησιμοποιείται είναι ότι τώρα που η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έβαλε χέρι στον IACS για θέματα ανταγω-
νισμού, δεν μπορεί ο IACS να καταθέσει ένα μόνο
κοινό πακέτο CSR στον ΙΜΟ για έλεγχο. Θα πρέπει
κάθε μέλος να καταθέσει το δικό του πακέτο = 10
πακέτα. Πώς θα προλάβει ο ΙΜΟ να τα ελέγξει και,
επιπλέον, όποιο πακέτο νηογνώμονα εγκρίνει πρώ-

το θα δώσει αθέμιτο αβαντάζ έναντι των άλλων. Βέ-
βαια, το γεγονός ότι και τα δέκα πακέτα θα είναι ί-
δια κατά 99% (IACS CSR) αποκρύπτεται, με αποτέ-
λεσμα το ακροατήριο να μπερδεύεται.
Με αυτά και διάφορα τεχνάσματα και «θολώματα
των νερών» σε ορισμένα, δευτερευούσης σημασί-
ας, σημεία στο κείμενο των GBS, κατάφεραν να α-
ναστείλουν την έγκριση των prescriptive GBS, που
ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη σύ-
νοδο της Επιτροπής Ασφαλείας του ΙΜΟ, και να πε-
τύχουν νέα καθυστέρηση. Είναι προφανές πως ο
σκοπός τους είναι η μεγαλύτερη δυνατή καθυστέ-
ρηση, ώστε αφενός να μην έχουν άμεσο πρόβλημα
οι νέοι κανονισμοί CSR του IACS, και αφετέρου να
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους οπαδούς των
«εναλλακτικών» κανονισμών να εδραιώσουν το
Risk Based Approach. 
Ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά, ακόμα κι αν περάσουν
τελικά τα prescriptive GBS, τα θεριά που λέγονται
Risk Based Approach και FSA ίσως τα καταβροχθί-
σουν πριν καν μπουν σε εφαρμογή και πριν μπορέ-
σουν να βελτιώσουν τους κανονισμούς κατασκευ-
ής. Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν τα prescriptive GBS
ενταχθούν στον υποχρεωτικό SOLAS, μια «μελέτη -
FSA» θα αρκεί για να τα παρακάμψει και ανατρέψει
τα πάντα σε σχεδιασμό, κατασκευή, αντοχή κ.λπ.
των πλοίων (κατά το δοκούν των συγγραφέων της
«μελέτης»). �

* Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης έχει λάβει μέρος, για την Ελ-

λάδα, σε όλες τις ομάδες εργασίας και αλληλογραφί-

ας του ΙΜΟ για τη δημιουργία των κανονισμών Goal

Based Standards.
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Γ 
ια τον πρόσφατο κανονισμό και την οδηγία της Ε.Ε. σχετικά με τα κοινά πρότυπα

για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων συνομιλήσαμε με τον κ.

Ντίνο Τσερετόπουλο,  Naval architect - marine engineer, τ. τεχνικό διευθυντή

Thenamaris, part time technical advisor Intertanko. 

Όπως είναι γνωστό, το νέο σύστημα επιθεωρήσεως πλοίων θέλει να διασφαλίσει ότι τα

κράτη - μέλη εκπληρώνουν αποτελεσματικά και με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κρά-

τη σημαίας, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους νηογνώμονες. Και η συζή-

τησή μας ξεκινά από την πρακτική ερμηνεία και εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας:

Του Ντίνου Τσερετόπουλου, Naval architect - marine engineer, τ. τεχνικός διευθυντής Thenamaris, part time technical advisor Intertanko

Η Ε.Ε. με τις καλύτερες προθέσεις αποφάσισε να
ψηφίσει πρόσφατα μια νέα νομοθεσία, η οποία
αναγκάζει τους εγκεκριμένους από αυτήν επιθεω-
ρητές να αναγνωρίζουν από κοινού τα πιστοποιητι-
κά όλων των τύπων μηχανημάτων των πλοίων. 
Έτσι, παρέχει τη δυνατότητα σε ένα νηογνώμονα να
πιστοποιεί και οι υπόλοιποι να είναι αναγκασμένοι
να αποδέχονται την πιστοποίησή του.
Αυτή η νομοθεσία έγινε όπως είπαμε με καλές προ-
θέσεις, για να διευκολύνει Ευρωπαίους κατασκευα-
στές μηχανημάτων και εξοπλισμών πλοίων, καθώς
και για να προωθήσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή
να αποτρέψει μονοπώλια.
∆υστυχώς, όμως, άλλο είναι ο ανταγωνισμός σε θέ-
ματα οικονομικά και άλλο σε θέματα ασφάλειας και
ποιότητας.
Αυτή η νέα νομοθεσία δεν μπορεί να παραλληλιστεί
με τα Common Rules του IACS, τα οποία αφορούν
το πάχος της λαμαρίνας (scantlings) και γενικότερα
τη σιδηροκατασκευή του πλοίου. Εδώ μιλάμε για

μηχανήματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σημα-
ντικές διαφορές τόσο στην ποιότητα των μηχανη-
μάτων όσο και των υλικών κατασκευής τους, που
βέβαια δημιουργούν διαφορές στο κόστος τους.
Επίσης, αυτή η νομοθεσία παρέχει στο κάθε ναυπη-
γείο ή κατασκευαστή μηχανημάτων τη δυνατότητα
να ψάξει και να βρει το νηογνώμονα που θα έχει τις
λιγότερες απαιτήσεις και που θα κατασταλάξει στο
φθηνότερο κόστος. 
Έτσι οι διάφοροι φορείς και ενώσεις της ναυτιλίας
ανησυχούν και πιστεύουν ότι οδεύουμε προς μια
χαμηλότερη ποιότητα και ασφάλεια.

� Στην πράξη ποιες επιπτώσεις μπορεί

να επιφέρει σε ένα πλοίο ο συγκεκριμέ-

νος κανονισμός-οδηγία;

Η  εγγύηση του ενός έτους που παρέχει το ναυπη-
γείο, είναι ένα μηδενικό χρονικό διάστημα. 
Συνήθως ο κύκλος επιθεωρήσεων είναι στα πέντε
χρόνια. Μόνο αν το πλοίο έχει βεβαρημένο πρόγραμ-

μα μπορούν τα μηχανήματα να επιθεωρηθούν εντός
2½ - 3 χρόνων. Τότε, δηλαδή, που δεν ισχύει καμία
εγγύηση, έχουν λήξει τα πάντα και το ναυπηγείο ούτε
θέλει να ξέρει αν έχεις πρόβλημα και ποιο είναι.
Οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν στην πορεία
μπορεί να είναι πολύ μεγάλες, και ο μόνος που θα
τις αντιμετωπίσει είναι ο εφοπλιστής.
Γι' αυτό εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή από τις
ενώσεις και τους ναυτιλιακούς φορείς, είμαστε πο-
λύ επιφυλακτικοί.
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι πως η νομοθεσία δεν
αναφέρεται ή δεν περιορίζεται ξεκάθαρα στους
μεγάλους νηογνώμονες του IACS Classifications
αλλά περιλαμβάνει όλες τις αναγνωρισμένες οργα-
νώσεις επιθεωρητών (δηλαδή τους Recognized
Organizations). Αυτό είναι κάτι που μας φοβίζει.
Και σας εξηγώ το γιατί. Ας υποθέσουμε ότι αγοράζου-
με ένα βαπόρι στην Κίνα. Με αυτή τη νέα νομοθεσία
οι κύριες μηχανές θα κατασκευάζονται σε κινεζικά
εργοστάσια, που κάλλιστα θα μπορούν να έχουν κά-

Το νέο 
σύστημα 
επιθεωρήσεως 
πλοίων 

Το νέο 
σύστημα 
επιθεωρήσεως 
πλοίων 
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ποια τοπική οργάνωση επιθεωρητών, η οποία να εί-
ναι αναγνωρισμένη από το κινεζικό κράτος.
Και παρότι εμείς έχουμε υπογράψει συμβόλαιο αγο-
ράς που να ζητάει ABS ή Lloyd's ή κάποιον άλλο νηο-
γνώμονα, οι επιθεωρητές θα είναι αναγκασμένοι να ε-
γκρίνουν πιστοποιητικά επιθεωρήσεως από τους τοπι-
κούς επιθεωρητές. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίν-
δυνος προς την ποιότητα γενικότερα και ειδικότερα.

� Από την πλευρά των διεθνών οργανώ-

σεων και φορέων εφοπλιστικών ενώ-

σεων πώς αντιμετωπίζετε το όλο θέμα;

Εμείς πιέζουμε τους νηογνώμονες να αντεπεξέλ-
θουν όσο καλύτερα γίνεται στον έλεγχο κατασκευ-
ής του πλοίου και των ζωτικών μηχανημάτων του.
Όπως γνωρίζετε, μέχρι πρότινος όλοι οι νηογνώμο-
νες εργάζονταν κάτω από πολύ πιεστικές συνθήκες
λόγω του αυξημένου αριθμού των new buildings
που χτίζονταν στα ναυπηγεία ανά τον κόσμο. 
Τα μηχανήματα όμως του πλοίου, όπως π.χ. αντλί-
ες, γεννήτριες, μέσα φορτοεκφόρτωσης (cranes),
κατασκευάζονται σε άλλες χώρες από αυτές όπου
χτίζεται το πλοίο και είναι πιθανόν να έχουν εξαρ-
τήματα κατασκευασμένα σε 4 και 5 επιπλέον χώ-
ρες. Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις κα-
τασκευές; Σίγουρα οι νηογνώμονες δεν έχουν το
χρόνο αλλά και το δυναμικό να τρέχει ανά την υφή-
λιο και να επιθεωρεί τα διάφορα εργοστάσια κατα-
σκευής εξαρτημάτων και μηχανημάτων. 
Η παρούσα νομοθεσία διευκολύνει το έργο τους,
αφήνοντάς τους να χρησιμοποιούν τοπικούς, ανε-
ξάρτητους αλλά και ανεύθυνους επιθεωρητές. Αυ-
τά δεν είναι ευχάριστα νέα για εμάς που κυνηγάμε
την ποιότητα και την ασφάλεια.
Και όλα τα παραπάνω επιβαρύνονται περισσότερο
αν σκεφτούμε ότι έως την παράδοση του πλοίου οι
νηογνώμονες εργάζονται για το ναυπηγείο και όχι
για τον εφοπλιστή. Εδώ θέλω να σας προσθέσω την
ανησυχία που εκφράζουν και οι ίδιοι οι νηογνώμο-
νες για τις επιπτώσεις αυτής της νομοθεσίας, οπότε
φαντάζεστε ότι η δική μας ανησυχία εντείνεται. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι πως η νέα νομοθεσία
ισχύει για τους επιθεωρητές που είναι αναγνωρι-
σμένοι και εγκεκριμένοι από την Ε.Ε. 
Αλλά μπορεί να υπάρχει περίπτωση κάποια σημαία
ή χώρα να μη δέχεται τους εγκεκριμένους της Ε.Ε.
και τα μηχανήματα που έχουν επιθεωρήσει. 
Αυτό μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για

τους εφοπλιστές που θέλουν να αγοράσουν ένα βα-
πόρι που βρίσκεται σε προχωρημένη φάση της κα-
τασκευής του ή τη στιγμή που θα προσπαθήσουν
να το νηολογήσουν σε αυτή τη χώρα. Έτσι, φοβάμαι
ότι θα δημιουργηθεί ένας λαβύρινθος από παρεξη-
γήσεις με άγνωστες προοπτικές και εξελίξεις.

� Πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση η

Intertanko;

Οι δικηγόροι των διαφόρων διεθνών ναυτιλιακών
φορέων και οργανώσεων όπως η Intertanko και η
BIMCO μελετούν αυτή τη στιγμή το κατά πόσον
μπορούν να προσθέσουν τροποποιήσεις στα συμ-
βόλαια κατασκευής πλοίων, οι οποίες θα βοηθή-
σουν να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα. 
Η Intertanko αντιλαμβάνεται τις καλές προθέσεις
της Ε.Ε. αλλά από την άλλη υπάρχει μεγάλη ανησυ-
χία για το κατά πόσον μπορεί να δουλέψει αυτό το
νέο σύστημα, που μπορεί να αποβεί εις βάρος της
ποιότητας. ∆ιότι αναμφισβήτητα ο κάθε κατα-
σκευαστής, η κάθε εταιρεία ψάχνει να βρει τρόπους
για να ελαττώσει το κόστος της  και με την πίεση της
παρούσας οικονομικής κατάστασης να αναγκαστεί
να μειώσει την ποιότητα των υλικών και το γενικό
performance των μηχανημάτων στο σύνολό τους. 

� Συνοψίζοντας, ποιοι πιστεύετε ότι είναι

οι λόγοι που η Ε.Ε. προώθησε τη νέα

νομοθεσία;

Ουσιαστικό ζητούμενο είναι να αποφύγουν τα καρ-
τέλ και το μονοπώλιο. Θέλουν τον ελεύθερο αντα-
γωνισμό, μόνον που αυτός στην προκειμένη περί-
πτωση δεν έχει να κάνει με το κόστος, αλλά φοβά-
μαι πως θα λειτουργήσει εις βάρος της ποιότητας.  
Άλλος ένας λόγος είναι το υπάρχον lobby των ευ-
ρωπαϊκών ναυπηγείων και των Ευρωπαίων κατα-
σκευαστών μηχανών και εξαρτημάτων γενικότερα
των πλοίων, που πιέζουν την Ε.Ε. για την καλύτερη
επιβίωσή τους.�

Από το γραφείο της ευρωβουλευτού Ρόδης Κράτσα -
Τσαγκαροπούλου λάβαμε την παρακάτω διευκρίνιση: 
Η σχετική νομοθεσία για το κοινοτικό σύστημα επιθεώρησης των
πλοίων και το σύστημα επιθεώρησης των πλοίων εντός της
Κοινότητας θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα (συνεπώς πριν το καλοκαίρι). 
Σημειώνουμε ότι της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο
πλαίσιο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής (3η ανάγνωση) ηγήθηκε η
1η αντιπρόεδρός του, κ. Κράτσα. 



P U B L I

Σ
ε μια δύσκολη περίoδο για τη διεθνή οικονομία, αλλά και σε μια χρονιά
που προβλέπεται σε παγκόσμιο επίπεδο γεμάτη από άχρωμα συναισθή-
ματα και γενικευμένη απαισιοδοξία, είναι εξαιρετικά ευοίωνο όταν ορι-

σμένοι επιχειρηματίες τολμούν να ξεπεράσουν την άνευρη διάθεση και τις ομι-
χλώδεις προβλέψεις, που τόσο επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Λί-
γες ημέρες πριν από την τελική εκτύπωση του παρόντος τεύχους των «Ναυτι-
κών Χρονικών», ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος βάπτισε δύο υπερσύγχρονα δε-
ξαμενόπλοια από το ναυπηγείο Sungdong της Νότιας Κορέας. Με αυτή την
αφορμή, προσκάλεσε συνεργάτες και φίλους για να τιμήσουν τη μακρόχρονη
και επιτυχημένη πορεία της εταιρείας Tsakos Shipping and Trading στα ναυτι-
λιακά δρώμενα, τη συνεργασία του ομίλου με την κορεατική ναυπηγική βιομη-
χανία, αλλά κυρίως για να πλαισιώσουν και να στηρίξουν τις δύο αναδόχους κυ-
ρίες, κ. Soon Taek Yoo και Chantal Μητροπούλου. 
Η κ. Soon Taek Yoo, ανάδοχος του 78.300 dwt δεξαμενόπλοιου «World
Harmony», είναι η σύζυγος του γ.γ. του ΟΗΕ κ. Ban Ki Moon, ενώ η κ. Chantal
Μητροπούλου, ανάδοχος του αδερφού πλοίου «Chantal», είναι η σύζυγος του
γ.γ. του ΙΜΟ κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου. Η επιλογή καθώς και η αποδοχή των
δύο κυριών στην πρόσκληση της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας αποτελεί
ορόσημο και σημείο αναφοράς για τα σύγχρονα ναυτιλιακά δρώμενα, τόσο για
την πρωτοτυπία και τη λαμπρότητα της συγκεκριμένης τελετουργικής πράξης
όσο, κυρίως, για τον εύκολα αντιληπτό συμβολισμό της. 
Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Εθνών, όπως αποκαλείται από το διεθνή Τύπο,
ως σύζυγος του γ.γ. του ΟΗΕ, «αγκαλιάζει» μητρικά ένα έργο εξαιρετικής ση-
μασίας για τη διεθνή κοινωνία εάν αναλογιστούμε ότι ο Οργανισμός θεσπίστη-
κε για να συνδράμει στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των κρατών-

P U B L I

Παραδόσεις
και συμβολισμοί 
μιας διπλής,
μεγαλοπρεπούς βάπτισης

Η κυρία Soon Taek Yoo, 
σύζυγος του γ.γ. του ΟΗΕ

και η κ. Chantal 
Μητροπούλου, σύζυγος του

γ.γ. του ΙΜΟ, ανάδοχες 
σε ελληνικά δεξαμενόπλοια

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

Του Ηλία Μπίσια

52



μελών του, όπως και στην οικονομική και πολιτιστική ανέλιξη των
λαών τους. Ο ΟΗΕ αποτελεί έναν οργανισμό- σύμβολο για την προά-
σπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ευημερίας και
της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδοχή της πρόσκλησης από
την κυρία Soon Taek Yoo, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την
παγκόσμια οικονομία αλλά και την κοινωνική σταθερότητα, σηματο-
δοτεί τη σημασία που δίνει τόσο ο διεθνής οργανισμός όσο και ο γε-
νικός γραμματέας του στην παγκόσμια ναυτιλία και συγκεκριμένα
στην ελληνική διεθνή ναυτιλιακή παρουσία. 
Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόσκληση και η αποδοχή της κ. Μητροπούλου
σηματοδοτεί την αναγνώριση του ΙΜΟ καθώς και του γ.γ. κ. Μητρό-
πουλου ως προς το δυναμισμό της ελληνικής ναυτικής οικογένειας. Ο
ΙΜΟ υποστηρίζει (και κυρίως συμβολίζει) εξάλλου τη διεθνή ναυτι-
λιακή συνεργασία, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ενεργός συμμετοχή της κ. Chantal
Μητροπούλου στην τελετή βάπτισης έχει λοιπόν προφανή σημασία
και σπουδαιότητα.
Σε γενικότερο πλαίσιο, όμως, η αποδοχή της πρόσκλησης από τις
δύο υψηλές πρώτες κυρίες της διεθνούς διπλωματίας, όπως εύστοχα
αποκαλούνται, δεν είναι μόνο μια επιτυχία του Ομίλου Τσάκου, είναι
μια επιτυχία του συνόλου της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας.
Ανατρέχοντας πιο αναλυτικά στη διαδικασία της αναδοχής και αφού
εξετάσουμε τους συμβολισμούς που «κρύβονται» πίσω από την κα-
θέλκυση και τη βάπτιση ενός πλοίου, θα αντιληφθούμε τη σπουδαιό-
τητα της συγκεκριμένης τελετουργίας και συνεισφοράς από τις δύο
σύγχρονες προστάτιδες - Νηρηίδες. 
Σύμφωνα με τους ιστορικούς και κοινωνιολόγους της ναυτιλίας,
όπως αναγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, η ανάδοχος -νονά-
είναι πάντα θηλυκού γένους αφού συμβολίζει τη μητρική αγκαλιά,
την αγάπη, αλλά και την αποχώρηση του νεογέννητου από τη μητέ-
ρα του. Το κόψιμο της κορδέλας συμβολίζει το κόψιμο του ομφάλιου
λώρου, τα μπαλόνια τη γυναικεία μήτρα από την οποία ξεπηδούν -
μικρότερα μπαλόνια και σερπαντίνες- πολύχρωμοι καρποί χαράς. 
Η ρίψη της σαμπάνιας συμβολίζει το αμνιακό υγρό που είναι προάγ-
γελος χαράς, ενώ οι τρεις πρώτοι ήχοι του πλοίου, το κλάμα του νε-
ογέννητου. Είναι λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως πλάι σε αυτή τη συμ-
βολική και πανέμορφη τελετουργία στάθηκαν ακούραστες δύο γυ-
ναίκες - σύζυγοι, που αντικατοπτρίζουν τη διεθνή αρωγή και ευημε-
ρία, ως σύγχρονες Νηρηίδες και Ωκεανίδες. 
Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις κράτησαν 3 ημέρες. Ξεκίνησαν στις 8
Απριλίου 2009 με δείπνο που παρετέθη προς τιμήν των δύο κυριών
και της οικογένειας Τσάκου και των καλεσμένων τους από τον πρέ-
σβη της Ελλάδας στην Κορέα και την κυρία Πέτρου Αυγερινού, στο
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ξενοδοχείο Millennium Hilton στη Σεούλ. 
Την επόμενη μέρα, ο καπετάν Παναγιώτης, η σύζυγός του ιατρός κ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, ναυτικοί και
στελέχη της Tsakos και της TEN παρέθεσαν μεγαλοπρεπές δείπνο προς τιμήν των υψηλών προσκεκλημένων
και των διευθυντών του ναυπηγείου, στο λαμπρό ξενοδοχείο Lotte στη γνωστή πόλη Μπουσάν, το μεγαλύ-
τερο λιμάνι της χώρας. 
Η βάπτιση των δύο πλοίων πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου
Sungdong. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με περιήγηση των επισκεπτών στις υπερσύγχρονες μονάδες και κατέλη-
ξαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τοπικοί χορευτικοί σύλλογοι έδωσαν μια ενδιαφέρουσα χο-
ρευτική παράσταση - δρώμενο με συμβολικές παραδοσιακές αξίες. 
Οι δύο «υψηλές» κυρίες ακολούθησαν το θεσπισμένο τελετουργικό και ονόμασαν τα πλοία «World
Harmony» και «Chantal». Η ονομασία του πλοίου «World Harmony», επιλογή της κυρίας Soon Taek Yoo,
αποτελεί μια εμπνευσμένη ισορροπία ανάμεσα στη λέξη παγκόσμιος -που συμβολίζει τον ΟΗΕ- και αρμονία,
που συμβολίζει τη σημαία της Κορέας με τα 4 σύμβολα (γη, ουρανός, φωτιά, θάλασσα).
Ακολούθησε ξενάγηση στο πλοίο «World Harmony» και λειτουργία, όπου ο ιερέας μίλησε για την παγκο-
σμιότητα της ναυτιλίας αλλά και την αναγκαιότητα για συνεύρεση και συνύπαρξη όλων των πληθυσμών της
Γης, για την ευημερία της θάλασσας. «Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες φτιάχνουν τα πλοία, Έλληνες τις επεν-
δύσεις και τους αξιωματικούς, Ρώσοι και Φιλιππινέζοι τα πληρώματα, Ελβετοί τις χρηματοδοτήσεις, Άγγλοι
τις ασφάλειες, Αμερικανοί, Γάλλοι και Γερμανοί την τεχνολογία». Η διεθνής ναυτιλία, όπως χαρακτηριστικά
είπε ο ιερέας, στηρίζεται στη συνεργασία των λαών.
Μετά την ξενάγηση, το πλήρωμα και οι προσκεκλημένοι μαζί με τους πρέσβεις κ. Βασιλάκη και Αυγερινό
τραγούδησε τον εθνικό ύμνο και ανύψωσε περήφανα τη Γαλανόλευκη, που ανέμιζε στα ασιατικά νερά δη-
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1, 2, 3) Εικόνες από τις εορταστικές
εκδηλώσεις.
4) O καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με τον πρόεδρο
του ναυπηγείου DSME κ. Hong- Jun Jung.
5) O πρόεδρος της ΤΕΝ κ. ∆ιονύσιος
Σταυρόπουλος, με τη σύζυγό του Αλέκα
Σταυροπούλου.
6) Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με τις
αναδόχους των πλοίων, φίλους και συνεργάτες.
∆ιακρίνονται οι πρέσβεις Αδαμάντιος Βασιλάκης
και Πέτρος Αυγερινός.
7) Ο πλοίαρχος του «World Harmony» Μάρκος
Μαυρομαράς με τον α’μηχανικό Φώτη Τάντο και
τον αρχιπλοίαρχο ∆ημήτρη Γοuρνά.
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μιουργώντας σε όλους συναισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης. Και
τα δύο πλοία θα ταξιδεύουν την ελληνική σημαία στις θάλασσες και τα λι-
μάνια του κόσμου.
Προς το τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ναυπηγείου παρέθεσε με-
γαλοπρεπές γεύμα, στο οποίο οι δύο εταιρείες αντάλλαξαν δώρα στα στε-
λέχη αλλά και στις αναδόχους κυρίες. Αίσθηση αλλά και συναισθηματική
ικανοποίηση προκάλεσε η αυθόρμητη παρέμβαση της κ. Ειρήνης Σαρό-
γλου-Τσάκου όταν εδόθησαν δώρα - αντίγραφα από τους τάφους του
βασιλιά Φιλίππου στην κ. Soon Taek Yoo. Η ιατρός μίλησε με ευαισθησία
και υπερηφάνεια για τον Φίλιππο, τη μακεδονική ιστορία και παράδοση
και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι
η Νότια Κορέα δεν έχει αναγνωρίσει τα Σκόπια με το συνταγματικό της
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8) Ο Μanaging Director της Ιntertanko κ. Peter Swift, η σύζυγός του και ο
κ. Γ. Σκοπελίτης, CEO της Tsakos Commerce.
9) Οι υπεύθυνοι ναυπήγησης των πλοίων της Tsakos Group στην Κορέα, κ.
Αριστείδης Πάντζος και ∆ημήτρης Ψαραδάκης.
10) Η ιατρός κ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου με τον αντιπρόεδρο του
Ομίλου Τσάκου, Βασίλη Παπαγεωργίου.
11)Οι ανάδοχοι κυρίες με την κ. Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου κόβουν την κορδέλα.
12) O πατέρας Νικόλαος κατά τη διάρκεια της τέλεσης αγιασμού του πλοίου.
13) Οι σημαίες του ΟΗΕ, του ΙΜΟ, της Ελλάδας, της Ν. Κορέας, της
Tsakos Group και του ναυπηγείου Sungdong κυματίζουν μπροστά από τα
πλοία.
14) Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με το πλήρωμα του «World Harmony».
15) H στιγμή των υπογραφών.
16) Ο καπετάν Παναγιώτης περιγράφει τη γενέτειρά του, τα Καρδάμυλα,
στην κ. Soon Taek Yoo.

όνομα, πολιτική κίνηση που ο νυν γ.γ. του ΟΗΕ γνωρίζει καλά αφού διε-
τέλεσε υπουργός Εξωτερικών της χώρας του.
Λίγες ώρες μετά, ο καπεταν Παναγιώτης Τσάκος, στελέχη και προσκεκλη-
μένοι του αποχαιρέτησαν από την προβλήτα του ναυπηγείου το «World
Harmony». To πρώτο παρθενικό του ταξίδι, με τη γαλανόλευκη στην πρύ-
μη του, είναι για τον Ειρηνικό Ωκεανό, μας είπαν. 
Ευχόμαστε και στα δύο πλοία καλά και ήρεμα ταξίδια. Επιπροσθέτως στη
ναυτιλιακή οικογένεια και στα στελέχη του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου
ευημερία και αειθαλή εγρήγορση. Σε μια γκρίζα εποχή χρειάζονται προ-
σωπικότητες και εταιρείες που με μικρές, λαμπρές (συμβολικές) κινήσεις
θα μας ξαναοδηγήσουν από την εσωστρέφεια και τη μεμψιμοιρία στην
αισιοδοξία και στην ευκταία ανασυγκρότηση.

Στο επόμενο τεύχος τα «Ν.Χ.» θα φιλοξενήσουν πολυσέλιδη συνέντευξη
με μέλη του πληρώματος του «World Harmony» και φωτογραφική ξενά-
γηση του σύγχρονου πλοίου.
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Τα βραβεία της Ernst & Young για την ανάδειξη του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς 2008» απονεμήθηκαν στις 7 Απριλίου του 2009. «Ο θε-

σμός στοχεύει στην προβολή και διεθνή αναγνώριση επιχειρηματιών που ξεχωρίζουν και διακρίνονται για τις επιδόσεις, τη δυναμι-

κότητα, τη διορατικότητα και το πρωτοπόρο πνεύμα τους. Το όραμα της Ernst & Young είναι να προβάλει τους Έλληνες επιχειρημα-

τίες που αποτελούν πρότυπο επιχειρηματικής συμπεριφοράς», μας αναφέρει στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. Λιανόπουλος, διευθύ-

νων σύμβουλος της Ernst & Young Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι στα 22 χρόνια διοργάνωσης του διαγωνισμού, περισσότεροι από 15.000 επιχειρηματίες έχουν λάβει μέρος, ενώ επιχειρήσεις 50

και πλέον νικητών έχουν ήδη εισαχθεί στο NASDAQ 100, όπως η DELL Computers, η Oracle, η Starbucks, η Yahoo! και η Amazon.com. 
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Oι δυσμενείς συνθήκες αποτελούν ευκαιρία 
για τους επιχειρηματίες που διαθέτουν ψυχραιμία, 

δημιουργικότητα και τόλμη

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

» Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τ ο υ  Θ έ μ η  Λ ι α ν ό π ο υ λ ο υ ,  ∆ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ ο ς  σ υ μ β ο ύ λ ο υ  τ η ς  E r n s t  &  Y o u n g Ε λ λ ά δ ο ς



τόμους πρακτικές για να βελτιστοποιήσουν τη δυναμική των επιχειρήσεών τους,
με βάση ένα όραμα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. 
Στην Ernst & Young στεκόμαστε πλάι στους πρωταγωνιστές του σήμερα και του
αύριο, αναδεικνύουμε την επιτυχία τους, επιβραβεύουμε την προσφορά τους
και εν τέλει ενθαρρύνουμε τη δυνατότητά τους να αναπτύσσονται συνεισφέρο-
ντας καταλυτικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας,
αλλά και της ποιότητας ζωής των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.

� Μπορούμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του θεσμού; 

Ο θεσμός του «Επιχειρηματία της Χρονιάς» είναι ένας θεσμός με ιστορία και
μέλλον. Η πρώτη βράβευση πραγματοποιήθηκε το 1986 και από τότε επεκτά-
θηκε σε περίπου 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, φτάνοντας σήμερα να αποτελεί
ένα μοναδικό στο είδος του θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας. Στην Ελλάδα, ο πρώ-
τος διαγωνισμός διεξήχθη το 2006 και φέτος πραγματοποιείται ο δεύτερος δια-
γωνισμός, που πιστεύουμε και φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός και στη χώρα μας.  

� Ποιους σκοπούς και στόχους εξυπηρετεί;

Ο διαγωνισμός για τον «Επιχειρηματία της Χρονιάς» στοχεύει στην προβολή και

� Στην εποχή της οικονομικής ύφεσης που διανύουμε δεν είναι

παράτολμη ως ενέργεια η φετινή βράβευση;

Το ότι διανύουμε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης είναι πλέον ένα αδιαμφισβή-
τητο γεγονός. Έτσι, αν και σε μια πρώτη ανάγνωση η διεξαγωγή ενός διαγωνι-
σμού μπορεί να ακούγεται σχήμα οξύμωρο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο δια-
γωνισμός της Ernst & Young για την ανάδειξη του «Επιχειρηματία της Χρονιάς»
είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. 
Όλοι συζητάμε και αναζητούμε διεξόδους από την κρίση και πιστεύω ότι σε με-
γάλο βαθμό συμφωνούμε πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία από τις πιθα-
νές διεξόδους από αυτή, που εκτός από την ατομική επιτυχία συμβάλλει κατα-
λυτικά και στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο ενός τόπου. Σε αυτό το πλαί-
σιο ο διαγωνισμός για τον «Επιχειρηματία της Χρονιάς» αποτελεί μια νότα αισιο-
δοξίας πως υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα επιτυχίας,
που ακόμη και σε περιόδους κρίσης επιχειρούν, επιτυγχάνουν, διακρίνονται,
αναγνωρίζονται και βραβεύονται. 
Πιστεύουμε ότι οι χαρισματικοί επιχειρηματίες είναι απαραίτητοι για την επανα-
φορά του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά και εκτιμούμε ότι ακόμη και οι
δυσμενείς συνθήκες αποτελούν ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που διαθέτουν
την ψυχραιμία, τη δημιουργικότητα, την τόλμη, τη μεθοδικότητα και τις καινο-
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διεθνή αναγνώριση επιχειρηματιών που ξεχωρίζουν και διακρίνονται χάρη στις
υψηλές επιδόσεις τους, τη δυναμικότητα, τη διορατικότητα και το πρωτοπόρο
πνεύμα τους, πάντα με αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο. Το όραμα
της Ernst & Young είναι να προβάλει τους Έλληνες επιχειρηματίες που αποτελούν
πρότυπο επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Οι διαγωνιζόμενοι και βραβευμένοι ε-
πιχειρηματίες στο διαγωνισμό είναι οι πρωταγωνιστές του αύριο. Είναι εκείνοι που
τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανά-
πτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι, εκτός των άλλων, ο θεσμός του «Επιχειρηματία της Χρο-
νιάς» στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο διαλόγου για το μέλλον και τις
προκλήσεις της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

� Ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις δικές σας βρα-

βεύσεις;

Ο θεσμός του «Επιχειρηματία της Χρονιάς» είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που
χαρακτηρίζεται από την παγκόσμια εμβέλειά του, το κύρος της κριτικής επιτρο-
πής και των διαγωνιζομένων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 22 χρόνια διοργάνωσης του διαγωνισμού, περισσό-
τεροι από 15.000 καταξιωμένοι επιχειρηματίες έχουν λάβει μέρος. Επιχειρήσεις
50 και πλέον νικητών έχουν ήδη εισαχθεί στο NASDAQ 100, όπως η DELL
Computers, η Oracle, η Starbucks, η Yahoo! και η Amazon.com. 

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, θεσμοί όπως αυτός της ανάδειξης του «Επι-
χειρηματία της Χρονιάς», που ενισχύουν και προβάλλουν την επιχειρηματικότη-
τα, είναι πάντα επίκαιροι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

� Ποια είναι η απήχηση του «Επιχειρηματία της Χρονιάς» στον

επιχειρηματικό κόσμο;

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του «Επιχειρηματία της Χρονιάς» έχει πολύ ισχυ-
ρή απήχηση στον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα.
Παρά το γεγονός ότι φέτος είναι μόλις η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται ο
διαγωνισμός στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και ενθουσιασμό. Όλοι οι υποψήφιοι συμφωνούν ότι, ανεξάρτητα από το αποτέ-
λεσμα, η όλη διαδικασία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μια που τους δίνει
την ευκαιρία να ανατρέξουν στη μέχρι τώρα πορεία τους, να αναλογιστούν τα βή-
ματα που τους έχουν οδηγήσει στην επιτυχία και εν τέλει να γνωρίσουν τον εαυ-
τό τους πολύ καλύτερα. 
Οι φετινές συμμετοχές στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον
και η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων.

� Για ποιο λόγο στα φετινά βραβεία δε συμπεριλαμβάνονται ναυ-

τιλιακές εταιρείες όταν αρκετές από αυτές είναι εισηγμένες σε

διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές;

Επιπροσθέτως, η κριτική επιτροπή αποτελείται πάντα από καταξιωμένες προσω-
πικότητες με αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά και επιτυχημένη πορεία στον
οικονομικό, επιχειρηματικό, θεσμικό, τραπεζικό και ακαδημαϊκό χώρο. Φέτος έ-
χουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε  τον κύριο Οδυσσέα Κυριακόπουλο, πρόε-
δρο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ως πρόεδρο της
κριτικής επιτροπής. 
Επίσης, μια ειδοποιός διαφορά είναι ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό του «Επι-
χειρηματία της Χρονιάς» αποτελεί ιδία πρωτοβουλία του συμμετέχοντα και όχι
δική μας πρόταση. 

� Θεωρείτε πως ο θεσμός των βραβεύσεων θα διέλθει και αυτός

τη δική του κρίση;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του «Επιχει-
ρηματία της Χρονιάς» παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα αναφορικά με
τη διαδικασία συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες δεν επιλέγονται από τους διοργα-
νωτές αλλά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες αποφασίζουν να υποβάλουν την αίτηση
συμμετοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι επιχειρηματικοί τομείς να μην
έχουν εκπροσωπηθεί ή βραβευθεί ακόμη, και ανάμεσα σε αυτούς τυχαίνει να εί-
ναι και ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας. 
Στην Ernst & Young, αναγνωρίζουμε ότι η ναυτιλία είναι και θα συνεχίσει να είναι
ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και υπάρχουν σημα-
ντικοί και εξέχοντες Έλληνες επιχειρηματίες που διακρίνονται για το έργο τους
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αναμένουμε με χαρά τη συμμετοχή ναυτιλια-
κών εταιρειών στον επόμενο διαγωνισμό μας. �

«O διαγωνισμός για τον «Επιχειρηματία της Χρονιάς» αποτελεί μια νότα αισιοδοξίας
πως υπάρχουν λύσεις, ότι υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα επιτυχίας, 

που ακόμη και σε περιόδους κρίσης επιχειρούν, επιτυγχάνουν, διακρίνονται, 
αναγνωρίζονται και βραβεύονται. »





Σ
ήμερα θέλουμε να πληροφορήσουμε, μέ-
σω της αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής
και Εμπορίου, την εθνική αντιπροσωπεία

για τα αποτελέσματα μιας διακομματικής προσπά-
θειας με τη συμπαράσταση όλων των κοινωνικών
φορέων, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνι-
κής ∆ημοκρατίας.
Αποτελέσματα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να
προτείνουμε στη Βουλή των Ελλήνων να νομοθετή-
σει το από δεκαετίες εθνικό ζητούμενο, την ανά-
πτυξη της νησιωτικής και ιδιαίτερα της παραμεθό-
ριας Ελλάδας.
Η τελική φάση αυτής της προσπάθειας ξεκινά στις
29.12.06 με μια επιστολή μου προς τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και τους αρ-
χηγούς των κομμάτων.
(Σε αυτό το σημείο παρατίθεται η επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ημοκρατίας η οποία
κοινοποιείται και προς τον πρωθυπουργό, τον αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς και
προς τους γ.γ. του ΚΚΕ, πρόεδρο του ΣΥΝ και πρό-
εδρο του ΛΑΟΣ).
Ακολουθεί ένας οργασμός ενεργειών, ταξι-
διών, διαβουλεύσεων, με θεσμικά όργανα εθνι-
κά και ευρωπαϊκά ανταποκρινόμενα στην πρώτη,
στιβαρή και αποφασιστική συμπαράσταση του
πρώτου πολίτη της χώρας, ο οποίος πρώτος αγκά-
λιασε αυτήν τη δραστηριότητα.
Το Συμβούλιο Νησιωτικών ∆ήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (ΣΥΝ∆ΚΕ) οφείλει σε μεγάλο βαθμό την ε-

πιτυχία του στο γεγονός ότι συνεργάστηκε ισότιμα
και πολλές φορές επικουρικά με άλλους φορείς πα-
ρόμοιου σκοπού, καταργώντας ανταγωνιστικές
διαδικασίες που το μόνο που προσφέρουν είναι α-
νάλωση δυνάμεων.
Έτσι, σε συνεργασία με το Ελληνικό ∆ίκτυο Μι-
κρών Νησιών, μέσω των διασυνδέσεών του λόγω
της συμμετοχής του στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό δίκτυο,
πετύχαμε απίστευτες επαφές και συγκεντρώσαμε πο-
λύτιμο υλικό για την τεκμηρίωση του στόχου μας.
Τεκμηρίωση που βρήκε την επιστημονική κατοχύ-
ρωση μέσα από τη συνεργασία μας με την αρμόδια
επιτροπή της ΚΕ∆ΚΕ και κυρίως με τους κ. Γιαννό-
πουλο και Βιρβιδάκη, και συνεργαζόμενοι μέσω του
ΙΤΑ αξιοποιήσαμε την τεράστια εργασία εκπληκτι-
κής αξίας των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Αιγαίου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ»
Οι κάτοικοι των νησιωτικών δήμων και κοινοτήτων
της Ελλάδας, καθώς και τα εκατομμύρια των Ευρω-
παίων πολιτών που περνούν τις διακοπές τους σε
αυτά τα νησιά, υφίστανται μια εις βάρος τους μετα-
χείριση, που δεν επιτρέπουν ούτε η συνθήκη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε
τα διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, για τη μεταφορά προσώπων στις
θαλάσσιες συγκοινωνίες της Ελλάδας, πληρώνουν
μέχρι και 1.200% παραπάνω από τους υπόλοιπους
Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες, όπως αποδεικνύ-
εται από τον παρακάτω πίνακα 1.

17 ∆εκεμβρίου 2008 (η ημερομηνία κατάθεσης στη Βουλή). 
Φαίνεται ότι το 17 είναι ένας αριθμός που σε αυτήν τη χώρα συμβαίνουν μεγάλα πράγματα. 
Και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο μεγάλα, αλλά και ωραία.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Ακτοπλοΐα
και Μεταφορικό Ισοδύναμο

Του Αναστάσιου Αλιφέρη* Ι ∆ημάρχου Τήλου, προέδρου ΣΥΝ∆ΚΕ, μέλους ∆.∆. Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μικρών Νησιών
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Έτσι, οι κάτοικοι ιδιαίτερα των μικρών νησιών που πρέπει να μετακινη-
θούν είτε για θέματα υγείας, παιδείας, εργασίας, ψυχαγωγίας κτλ., πολλές φορές
στερούνται και αυτών των υπηρεσιών λόγω κόστους μεταφοράς.
Έχουμε υπηρεσίες με δυσμενή ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού πλη-
ρώνουμε 12 φορές περισσότερο για μεταφορές με πλοία κακής ποιότητας, μικρής
ταχύτητας και ακόμα μικρότερης μεταφορικής συχνότητας δρομολογίων.
Το δικαίωμα όλων σε ίση μεταχείριση, το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι άμεση ε-
πιτακτική ανάγκη γιατί είναι ο βασικότερος και αναγκαίος συντελεστής επιτυχίας
των νησιωτικών πολιτικών, της εδαφικής συνοχής, προσπελασιμότητας και σύ-
γκλισης όλων των διακηρυγμένων πολιτικών της Ε.Ε.
Αν εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο όπως π.χ. στη Γαλλία για την Κορσική,
που το μέτρο είναι το χιλιομετρικό κόστος με το τρένο, προκύπτει:

Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;
Με την εξομοίωση των δραστηριοποιούμενων στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ανε-
ξαρτήτως νομικής μορφής (ΟΤΑ, ναυτικές εταιρείες, ιδιώτες) με αυτούς των χερ-
σαίων παρέχοντας τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε να προκύπτουν με-
τά την εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας παρόμοιας ποιότητας υπηρεσίες
με το ανάλογο κόστος.

(1) Να μπορούν δραστηριότητες όπως η ναυπήγηση πλοίου για μια συγκεκριμέ-
νη ακτοπλοϊκή γραμμή δημοσίου συμφέροντος να χρηματοδοτηθούν όπως η κα-
τασκευή ενός τρένου, μετρό ή λεωφορείου, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις των χερσαίων μεταφορών υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού αφού
δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς, ενώ ιδιαίτερα στα μικρά νησιά οι συνθήκες
συνήθως είναι μονοπωλιακές και όπως τις περιγράψαμε παραπάνω.
2) Να είναι δυνατόν, στο ΕΣΠΑ της χώρας μας, να ενταχθούν αυτά σε αντίστοιχους
άξονες και μέτρα, για την εδαφική συνοχή και προσπελασιμότητα και να θεσμο-
θετηθούν εξειδικευμένα μέτρα και πόροι για τις νησιωτικές αυτές πολιτικές.
3.1) Οι γραμμές που εξυπηρετούν μικρά ή απομακρυσμένα νησιά, για τα οποία η
ακτοπλοϊκή σύνδεση είναι ζωτικής και κεφαλαιώδους σημασίας, χαρακτηρίζονται
απ' ευθείας ως γραμμές για τις οποίες επιτρέπεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η σύ-

ναψη  σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Ο ίδιος χαρακτηρισμός μπορεί
να δοθεί και σε άλλες γραμμές εφ' όσον υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας που να α-
ποδεικνύει την αναγκαιότητα αυτή
3.2) Οι γραμμές αυτές χαρακτηρίζονται γραμμές για τις οποίες πρέπει να εξασφα-
λιστεί μια ελάχιστη υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, η οποία και θα καθορίζεται
κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕΣΟ ΧΙΛΙΟΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΛΜ. ΕΠΙΒΑΡ.

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΑΥΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ-ΡΟ∆ΟΣ ΠΛΟΙΟ 469 75 0,16 530%

ΤΗΛΟΣ-ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 66 24,50 0,371 1230%

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΡΕΝΟ 515 15,1 0,029

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΕΝΟ 331 10,6 0,032

ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΤΡΕΝΟ 854 24,8 0,029

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΜΕΣΟ ΧΙΛΙΟΜ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΛΜ. ΕΠΙΒΑΡ.

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΑΥΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ-ΡΟ∆ΟΣ ΠΛΟΙΟ 469 14* 0,03 0%

ΤΗΛΟΣ-ΡΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 66 2** 0,03 0%

* 14 ευρώ αντί 75 που κοστίζει σήμερα.    ** 2 ευρώ αντί 24,50 που κοστίζει σήμερα.
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3.3) Για το χαρακτηρισμό των γραμμών αυτών
λαμβάνεται υπ' όψιν το πόσο αποκλεισμένη είναι
μια νησιωτική περιοχή ή λιμένας και το αν ευρί-
σκεται εκτός της συνήθους πορείας και των δρο-
μολογίων των επιβατικών πλοίων.
4.1) Κατά την προκήρυξη για πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος, ως κριτήρια ανάθεσης, πέραν των όσων
χρησιμοποιούνται ήδη, καθορίζονται:
- Η δυνατότητα της εξυπηρέτησης των επιβατών
και με άλλα μέσα.
- Η ταχύτερη και με τη μικρότερη ταλαιπωρία με-
ταβίβαση των επιβατών, σε περίπτωση περισσότε-
ρων μέσων μεταφοράς.
- Η ύπαρξη ενιαίου εισιτηρίου για όλη τη διαδρο-
μή του επιβάτη.
- Η συχνότητα εξυπηρέτησης, ο χρόνος ταξιδιού, η
ποιότητα μεταφοράς, η δυνατότητα αντιμετώπι-
σης των καιρικών συνθηκών, η ασφάλεια στο ταξί-
δι, η αξιοπιστία των δρομολογίων.
4.2) Η προκήρυξη για σύναψη σύμβασης ανάθε-
σης δημόσιας υπηρεσίας αναφέρεται σε μεταφο-

ρικό έργο και σημειώνονται σε αυτή υποχρεωτικά
οι προορισμοί προς συγκεκριμένα νησιά και λιμέ-
νες, οι χρονικές περίοδοι εκτέλεσης των δρομολο-
γίων και η συχνότητα δρομολογίων.
Το μεταφορικό έργο περιλαμβάνει και εξυπηρετή-
σεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά-
γραφο περί κριτηρίων ανάθεσης δημόσιας υπηρε-
σίας.
5.1) Για τη χρηματοδότηση γραμμών δημοσίου
συμφέροντος:
Α) Εγγράφεται στον προϋπολογισμό του κράτους -
μέλους συγκεκριμένο ποσό.
Β) Πηγές χρηματοδότησης θα είναι εθνικοί αλλά
και κοινοτικοί πόροι από τους ήδη θεσμοθετημέ-
νους, όπως ο άξονας προσπελασιμότητας του Ε-
ΣΠΑ ή ειδικοί πόροι για τις νησιωτικές πολιτικές.
5.2) (α) Αν από τα στοιχεία της μελέτης σκοπιμό-
τητας της γραμμής που είχε αρχικά υποβληθεί κα-
τά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα φορολογι-
κά στοιχεία εισπράξεων και εξόδων εκμετάλλευ-
σης, προκύπτει ζημία ή τέτοιο ελάχιστο κέρδος

ΑΝΑΛΥΣΗ

που δεν καθιστά επιθυμητή τη δραστηριότητα -ι-
διαίτερα εν όψει των αναλαμβανομένων επιχειρη-
ματικών κινδύνων-, τότε είναι δυνατή η χρηματο-
δότηση του κόστους παροχής δημόσιας υπηρεσί-
ας, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
(β) Η χρηματοδότηση γραμμής που χαρακτηρί-
στηκε δημοσίου συμφέροντος και θα έχει κόμι-
στρο - εισιτήριο ποσό με χιλιομετρικό κόστος ανά-
λογο του μεταφορικού ισοδυνάμου (χλμ. κόστος
π.χ. με τρένο), μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:
1. Εάν η διαφορά ανάμεσα στο κόστος και στα α-
ποτελέσματα εκμετάλλευσης δεν καλύπτει το 50%
του κόστους, τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί το
μεταφορικό μέσο ή το λειτουργικό κόστος ή το ει-
σιτήριο.
2. Εάν η διαφορά αυτή κυμαίνεται ανάμεσα στο
50% με 100% του κόστους, μπορεί να χρηματο-
δοτηθεί το λειτουργικό κόστος ή το εισιτήριο.
3. Εάν καλύπτεται το 100% του κόστους, μπορεί
να χρηματοδοτηθεί το εισιτήριο.
Το τοπίο λοιπόν ήταν αυτό που όλοι γνωρίζουμε ό-
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τι στην ακτοπλοΐα, και παρά τις προσπάθειες και
τις εντολές μεγάλων ηγετών όπως του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου για
ανάπτυξη αυτών των περιοχών, τα αποτελέσματα
ήταν πενιχρά και πολλές φορές αρνητικά.
Υπήρχε η πεποίθηση πως οι θεσμοί της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και οι κανονισμοί τους λειτουργούν
δεσμευτικά για γενναίες επιδοτήσεις και απαγο-
ρευτικά για τη ναυπήγηση σκαφών.
Έτσι, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζι-
κής μεταφοράς οι Έλληνες και οι Ευρωπαί-
οι πολίτες απολαμβάνουν το δημόσιο αγα-
θό της μετακίνησης με ποσοτικά και ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκού επιπέδου,  α-
φού χρηματοδοτούνται γι' αυτήν την υπηρεσία το
μέσο, η λειτουργία και το εισιτήριο, οι Έλληνες νη-
σιώτες είναι 10ης κατηγορίας πολίτες καθώς πλη-
ρώνουν έως 10 φορές περισσότερα για μια διαδρο-
μή και με μέσα δεκαπλάσιας ηλικίας.
Ξεκινάμε λοιπόν από τη διαπίστωση ότι αυτό που
είναι συνταγματική επιταγή και νομική υποχρέωση
για ένα κράτος, όταν παρέχει μια δημόσια υπηρε-
σία να την παρέχει ισοδύναμα σε όλους τους πολί-
τες, δεν είναι δυνατόν να μην ισχύει για τους ακρί-
τες της νησιωτικής Ελλάδας.
Να εφαρμοστεί δηλαδή η αρχή του μεταφορικού
ισοδυνάμου.
∆εν ωφελεί να αναφερθούμε περισσότερο στη
διαδικασία, έχει σημασία να δούμε τι πετύχαμε και
τις δυνατότητες που έχουμε από εδώ και πέρα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας αντιμετωπί-
ζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες σχετικά με τη μετα-
φορά ανθρώπων και αγαθών, που γίνονται εξαιρε-
τικά δύσκολες αναφορικά με τις μικρονησιώτικες
περιοχές της χώρας. Καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους οι κάτοικοι των νησιών αυτών, αλλά
και οι επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τις τουριστικές
περιόδους, είτε δυσκολεύονται να έχουν υπηρεσί-
ες μεταφοράς είτε δεν τις έχουν καθόλου. Μέχρι
τώρα η προσπάθεια, που συχνά έμενε ημιτελής ή

αναποτελεσματική, ήταν να εξασφαλιστεί το μετα-
φορικό μέσο, δηλαδή με το πλοίο, με την καταβο-
λή σημαντικών ποσών, η οποία όμως επαναλαμ-
βανόταν κάθε χρόνο χωρίς να δημιουργεί ούτε καν
την αρχή επίλυσης του προβλήματος.
Η πολιτική, που ακολουθείται μέχρι σήμερα, καθι-
στά αρμόδια τέσσερα υπουργεία και μερικούς ορ-
γανισμούς και έχει επίκεντρο το μεταφορικό μέσο,
αλλά όχι το μεταφορικό έργο. Από την όλη κατά-
σταση, τα μικρά απομακρυσμένα νησιά βρίσκονται
στη χειρότερη μοίρα και το σύστημα που ακολου-
θείται δεν εξυπηρετεί τους κατοίκους και τους επι-
σκέπτες, ούτε τις εμπορευματικές μεταφορές ούτε
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νη-
σιών. Αντί να βοηθάει στη σύγκλιση και στη μείω-

ση της ανισότητας ανάμεσα στους πολίτες τη διο-
γκώνει, με προφανή κοινωνικό και εθνικό κίνδυνο
την εγκατάλειψη του νησιωτικού χώρου από τους
κατοίκους του.
Η παρούσα πρόταση ξεκινάει από τη διαπί-
στωση πως το κράτος έχει υποχρέωση να δια-
σφαλίσει συνδέσεις με επαρκή συχνότητα, ασφά-
λεια και αξιοπιστία σε όλους τους πολίτες της χώ-
ρας. Όπως το κράτος εξασφαλίζει την κατασκευή
υποδομών (δρόμοι, γέφυρες κ.λπ.) στην ξηρά για
τις οδικές μεταφορές ή αεροδρόμια για τις αερο-
πορικές μεταφορές, έχει την υποχρέωση να εξα-
σφαλίσει και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η εξασφά-
λιση των θαλάσσιων μεταφορών δεν εξαντλείται
στις υποδομές λιμανιών ή και στην επιδότηση των

λεγόμενων άγονων γραμμών. Ακόμα και αν τα δύ-
ο αυτά θέματα είχαν εξασφαλιστεί, θα έμενε το τε-
ράστιο θέμα τής οικονομικά προσιτής μεταφορι-
κής υπηρεσίας για όλο το νησιωτικό πληθυσμό.
Για λόγους ισότητας των πολιτών, για την
κάλυψη της αντίστοιχης απόστασης, οι προ-
σφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών
πρέπει να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες χερσαίων
μεταφορών όσον αφορά στην οικονομική επιβά-
ρυνση του χρήστη, στη χρονική διάρκεια του ταξι-
διού και στην προσφερόμενη ποιότητα. Η εφαρ-
μοζόμενη πολιτική πρέπει να αποσκοπεί στην εξυ-
γίανση αυτών των υπηρεσιών με την εισαγωγή α-
νταγωνιστικών πρακτικών προς όφελος του χρή-
στη. Μαζί με την αντιμετώπιση της δημιουργίας
και συντήρησης των αναγκαίων υποδομών, θα
πρέπει ταυτότοχρονα να αντιμετωπιστεί το γεγο-
νός της εποχικής ζήτησης και να συνυπολογιστούν
οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και οι ανα-
πτυξιακές δυνατότητες των νησιών.
Με την παρούσα τροπολογία εισάγεται στη νομοθε-
σία η έννοια του μεταφορικού ισοδυνάμου, έννοια
και θεωρία που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει α-
ναπτυχθεί εδώ και 35 χρόνια. Το μεταφορικό ισοδύ-
ναμο ορίζει την ισοδυναμία των μέσων μεταφοράς
σχετικά με τη συχνότητα της υπηρεσίας, το κόστος,
το χρόνο ολοκλήρωσης και την παρεχόμενη ποιό-
τητα. Ειδικά και σε σχέση με το κόστος, κατά την
παραπάνω αρχή, το κόστος του επιβάτη που διασχί-
ζει μια διαδρομή μέσω μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης
θα πρέπει να συνδεθεί και να είναι ισοδύναμο με το
κόστος της διαδρομής που διασχίζει ένας επιβάτης
για την ίδια απόσταση μέσω του δρόμου.�

* Στο άρθρο του ο κ. Αλιφέρης περιλαμβάνει την επιστολή που απέστειλε

στον Dirk Ahner, γενικό διευθυντή Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις απαντήσεις που

έλαβε από: την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Danuta Hubner (εξ

ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και τον επίτροπο Μεταφορών

Antonio Tajani (εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Το περιεχόμενο των επιστολών  είναι στη διάθεση των αναγνωστών.
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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  
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Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η
P U B L I

Μ
ε εμπειρία σαράντα ετών στο χώρο της εξειδικευμένης κρουαζιέρας και του εκπαιδευτικού και πολιτισμικού τουρισμού, η εταιρεία

Travel Dynamics International πρόσφατα ανακαίνισε πλήρως το περίφημο Clelia II, το οποίο και ενέταξε στο στόλο της.  Τα 3 υπερπο-

λυτελή κρουαζιερόπλοια, μεσαίας χωρητικότητας, της εταιρείας ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες των επιβατών τους, ενώ

προσφέρουν αυτή την άνοιξη εξαιρετικά μελετημένες κρουαζιέρες. 

Σημεία αναφοράς αυτή την περίοδο είναι η λεκάνη και οι ακτές της Μεσογείου, αλλά και οι καναδικές ακτές και οι λίμνες της Βορείου Αμερι-

κής. 

Οι κρουαζιέρες εξειδικεύονται σε ειδικές θεματολογίες και προσβλέπουν στην πλήρη κάλυψη των προσδοκιών κάθε επισκέπτη που επιθυμεί

απόλυτη άνεση, ηρεμία, καθώς και επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες που καλύπτει το κάθε μοναδικό ταξίδι. 

Ειδικότερα την προσεχή περίοδο, η Travel Dynamics International οργανώνει τα παρακάτω ταξίδια - κρουαζιέρες, που ενδεικτικά καλύπτουν

τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Kρουαζιέρες στο ΑιγαίοKρουαζιέρες στο Αιγαίο
Travel Dynamics InternationalTravel Dynamics International
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Μυθικά νησιά της Μεσογείου
Από τις 26 Μαΐου 2009 έως τις 5 Ιουνίου 2009, με το Corinthian II
Porto Vecchio, Σαρδηνία, Μενόρκα, Σικελία, Μάλτα, μερικοί σταθμοί σε

ένα περίφημο μυθικό ταξίδι στην ιστορία της πιο λαμπρής θάλασσας. Θα

επισκεφθούμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της

Ιταλίας, της Μάλτας και της Ελλάδας.

Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής: Κλασσικά μουσικά
δρώμενα από τη Βενετία μέχρι τη Βαρκελώνη
Από τις 17 Μαΐου έως τις 27 Μαΐου, με το Corinthian II
Aς ανακαλύψουμε τις πολιτείες και τις ακτές που ενέπνευσαν τον

Vivaldi, τον Puccini, τον Ravel και τον Debussy. Η Βενετία, οι ∆αλματι-

κές Ακτές της Κροατίας, το Παλέρμο, η Νάπολη, η νήσος Έτνα και η

Κυανή Ακτή αποτελούν σημεία αναφοράς σε αυτό το ταξίδι - ελεγεία

στη μουσική. Μια ονειρική διαδρομή στις θαλασσινές πολιτείες που α-

νέδειξαν τους κορυφαίους μουσουργούς του δυτικού πολιτισμού.

Μεσογειακές πολιτισμικές μητροπόλεις και λαμπροί κήποι 
Aπό τις 22 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου, με το Clelia II
Ένα μοναδικό ταξίδι στις κοιτίδες του πολισμού αλλά και στους πιο λα-

μπρούς κήπους της Μεσογείου: Φλωρεντία, Γαλλική Ριβιέρα, Βαρκελώ-

νη, Γρενάδα, Ανδαλουσία. Ο Lynden B. Miller θα μας ξεναγήσει σε μερι-

κούς υπέροχους κήπους όπως τη La Mortella στο νησί Ίσκια, στη

Sainte-Claire le Chateau αλλά και στους κήπους της Generalife της Αλά-

μπρα. 
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Ο νησιωτικός κόσμος του Ατλαντικού: Αζόρες, 
ένας ξεχασμένος παράδεισος
Από την 1 Ιουνίου έως τις 14 Ιουνίου, με το Clelia II
Αν και μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, οι 9 ηφαιστειογενείς νήσοι

που ανήκουν στην πολυνησία Αζόρες είναι οι λιγότερο επισκέψιμες

περιοχές της Ευρώπης. 700 μίλια δυτικά από τη Λισαβόνα, μερικοί

ιστορικοί θεωρούν ότι το σύμπλεγμα των νήσων ίσως αντιστοιχεί στη

χαμένη Ατλαντίδα. Οι Αζόρες κατοικούνται από το 15ο αιώνα, όταν ο

Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος τις εξερεύνησε για πρώτη φορά στη με-

σαιωνική ιστορία. Μοναδικής ομορφιάς, με σπάνιες ακτές και κολπί-

σκους, οι ταξιδιώτες θα επισκεφθούν 5 νησιά και θα απολαύσουν τη

μοναδική φύση και την ομορφιά μιας ανεξερεύνητης γωνιάς του Α-

τλαντικού.

Σημαντικοί ιστορικοί σταθμοί: Εξουσία και συγκρούσεις από την Αρχαιότητα έως το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Από τις 4 Ιουνίου έως τις 16 Ιουνίου, με το Corinthian II
Η ιστορία των ευρωπαϊκών πολέμων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα… μέσα από ένα απροσδόκητο ταξίδι. Θα επανεξετάσουμε τις αναφορές

του Ηροδότου, του Θουκυδίδη και του Πλουτάρχου, αλλά και θα επαναπροσεγγίσουμε τις αποτυπώσεις σύγχρονων ιστορικών, ενώ θα ανακαλύ-

ψουμε  ιστορικές τοποθεσίες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Μάλτα.

Οι ιστορικές πόλεις του Καναδά: Από τον Ατλαντικό στο St. Lawrence Seaway και τη λίμνη Ontario
Από τις 13 Ιουνίου 2009 έως τις 23 Ιουνίου 2009, με το Clelia II
Οι ακτές του Βόρειου Ατλαντικού αλλά και οι ρομαντικές γαλλόφωνες πόλεις του Καναδά αποτελούν τα σημεία αναφοράς για ένα ιδιαίτερο ταξίδι.

Θα ανακαλύψουμε τον επίγειο νησιωτικό παράδεισο του Witless Bay, θα προσεγγίσουμε την πρωτεύουσα του Newfoundland, St. John, θα κατα-

πλεύσουμε στον κόλπο του St. Lawrence, θα επισκεφθούμε το νησί Prince Edward, το Gaspe Peninsula και το νησάκι Bonaventure. Θα λατρέψου-

με το Κεμπέκ ενώ θα καταλήξουμε στο Μόντρεαλ. 



Τα πλοία της εταιρείας
Corinthian II 
Το υπερπολυτελές Corinthian II είναι ένα σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο που μπορεί να φιλοξε-

νήσει μέχρι 114 επιβάτες. Κατασκευάστηκε το 1992 και διακοσμήθηκε εκ νέου το 2005. Το

πλοίο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο 57 σουίτες των 20-27 τ.μ., ενώ οι 6 του

καταστρώματος είναι 37 τ.μ. η κάθε μία. Όλες έχουν θέα στη θάλασσα (μερικές με ιδιωτικές

βεράντες), ειδικά διαμορφωμένο χώρο καθιστικού, δορυφορική TV, DVD/CD player, τηλέ-

φωνο, ψυγείο, μαρμάρινα μπάνια. Το πλοίο προσφέρει επίσης 24ωρο room service και δια-

θέτει βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και Jaccuzi.

Clelia II
Το διάσημο σε όλους μας Clelia II επανασχεδιάστηκε και ανακαινίστηκε το 2009. Σήμερα α-

ποτελεί την πλέον σύγχρονη και ξεχωριστή επιλογή στην κατηγορία του. Με 24ωρο room

service, διαθέτει αποκλειστικά και μόνο 52 σουίτες (με την πιο μικρή 20 τ.μ. και τη

μεγαλύτερη 27 τ.μ.) και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 114 επιβάτες. Όλες οι σουίτες έχουν

θέα στη θάλασσα, ειδικά διαμορφωμένο χώρο καθιστικού, δορυφορική TV, DVD/CD player,

τηλέφωνο, ψυγείο, μαρμάρινα μπάνια. To πλοίο διαθέτει βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και

Jacuzzi. 

Το Callisto
Το Callisto καθρεπτίζει την έννοια της έκφρασης «σοφιστικέ»! Ο αριθμός των φιλοξενούμε-

νων είναι έως και 34 άτομα. Το μέγεθος του σκάφους επιτρέπει στους επισκέπτες του να ε-

ξερευνήσουν παρθένες παραλίες, μικρά νησιά και μοναδικά λιμανάκια, εκεί, δηλαδή, που με

άλλα κρουαζιερόπλοια θα ήταν αδύνατη η πρόσβαση.

Το σκάφος διαθέτει 17 καμπίνες, περίπου 20 τ.μ. η κάθε μία, διαμορφωμένες με εξαιρετική

διακόσμηση, προσφέροντας όλες τις ανέσεις στους φιλοξενούμενους.

Μερικές από τις παροχές που διαθέτουν οι καμπίνες είναι: ∆ορυφορική τηλεόραση, DVD/cd

player, τηλέφωνο, ψυγείο. Τα μπάνια είναι επενδεδυμένα με μάρμαρο, ενώ υπάρχει 24ωρο

room service. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι ζεστοί και φιλόξενοι, διακοσμημένοι με ακριβά

υφάσματα, σπάνιες αντίκες και έργα τέχνης ενώ τα έπιπλα με τα ζεστά χρώματα του ξύλου

δίνουν μια νότα ανυπέρβλητης πολυτέλειας. Το Callisto διαθέτει βιβλιοθήκη, σαλόνι με οπτι-

κοακουστικές παροχές, τραπεζαρία, 2 sundecks, jacuzzi και πλατφόρμα κολύμβησης. Το

σκάφος είναι διαθέσιμο και για ιδιωτικές ναυλώσεις.

Για πληροφορίες ή κρατήσεις επικοινωνήστε με την Helios Shipping, 

Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς, 

τηλ. 210-42.80. 451, e-mail: reservations@helios-shipping.gr 
και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.traveldynamicsinternational.com

Corinthian ΙΙ

To CallistoClelia

71



Ε
πίσης, η συρρίκνωση της τουριστικής
δραστηριότητας στη χώρα μας θα έχει
σημαντικά αρνητική επίδραση στον το-

μέα της απασχόλησης. Ειδικότερα, μια μείωση
των αφίξεων κατά 5%, 10% ή 15% θα οδηγή-
σει στην απώλεια θέσεων εργασίας για ολόκλη-
ρη την οικονομία, της τάξης των 69.000, 96.000
και 144.000 θέσεων εργασίας, αντίστοιχα. 

Τα συμπεράσματα της συστηματικής προ-
σέγγισης των αναμενόμενων στον παγκό-
σμιο και τον ελληνικό τουρισμό συνεπειών της
κρίσης περιλαμβάνονται στην έκθεση «∆ιεθνής
οικονομική κρίση και τουρισμός», την οποία κα-
τάρτισε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Η εν λόγω προσέγγιση και ε-
ξαγωγή εκτιμήσεων - προβλέψεων βασίζεται στις
εκτιμήσεις της Eurostat για την πορεία του ΑΕΠ
(Ιανουάριος 2009) στις κύριες αγορές του ελληνι-
κού τουρισμού και στη συμπεριφορά των δυνητι-
κών τουριστών των αγορών αυτών, με βάση τις
μεταβολές στο εισόδημά τους.

Τα πρώτα σημάδια της κρίσης βρίσκουν από
τη μία τους καταναλωτές να μειώνουν δραστικά
τις δαπάνες τους και από την άλλη τους μεγάλους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να καταρρέουν. 
Αποτέλεσμα είναι πως οι καταναλωτές επανα-
προσδιορίζουν τις προτιμήσεις τους και διαμορ-
φώνουν τελικά νέα πρότυπα κατανάλωσης, ενώ
οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μειωμένη ζήτη-
ση και δυσκολία στη χρηματοδότηση.

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι η οικονομία ει-
σέρχεται σε περίοδο παρατεταμένης ύφεσης που
θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2010, με κυριό-
τερα χαρακτηριστικά, εκτός από τη μείωση των
καταναλωτικών δαπανών, την αύξηση της ανερ-
γίας και τις ισχυρές αποπληθωριστικές πιέσεις.
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Η ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η του-

ριστική κίνηση προς τη χώρα μας θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 4,24% το 2009, ενώ η μείωση της

τουριστικής κίνησης από τις παραδοσιακές αγορές θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, τουλάχιστον 4,58%. 

Ελληνική οικονομία και τουρισμός
Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης για το
2009 (0,2% - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος
2009) πρoοιωνίζεται την είσοδο της ελληνικής
οικονομίας σε περίοδο παρατεταμένης ύφεσης.
Οι κλάδοι που θα δεχτούν κατά κύριο λόγο τις
δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης είναι εκείνοι
της αγοράς αυτοκινήτων, της αγοράς ακινήτων
και του τουρισμού, ενώ από πλευράς μεγέθους
των επιχειρήσεων, αναμένεται να πληγούν πε-
ρισσότερα οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιμετωπίζουν
μειωμένη ρευστότητα και απροθυμία από πλευ-
ράς των τραπεζών να τις δανείσουν. Κλονισμένη
φαίνεται, επίσης, η φερεγγυότητά τους και αυ-
ξημένες οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές και άλ-
λες δανειακές υποχρεώσεις τους.
Ο παγκόσμιος τουρισμός αναμένεται να
παρουσιάσει μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης
το επόμενο διάστημα, της τάξης του -2% - 0%
(ΠΟΤ, Ιανουάριος 2009). Η συγκεκριμένη κρίση
διαφέρει από προηγούμενες στο γεγονός ότι ο
τουρίστας σήμερα αντιμετωπίζει οικονομικό πρό-
βλημα για να χρηματοδοτήσει τις διακοπές του, ε-
νώ στις προηγούμενες τον κυριαρχούσε ο φόβος
για την ακεραιότητά του (ασφάλεια). ∆ημιουρ-
γούνται έτσι νέες τάσεις, που αφορούν τη μείωση
της απόστασης του προορισμού από τον τόπο μό-
νιμης κατοικίας και της διάρκειας του ταξιδιού.
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επικρατήσει η ανάδειξη
προορισμών με καλή σχέση ποιότητας - τιμής.
Όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού, αυ-
τές δε θα υποστούν στον ίδιο βαθμό τις επιπτώ-
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σεις της κρίσης. Συγκεκριμένα, εκείνες που θα ε-
πηρεαστούν λιγότερο είναι ο πολιτιστικός τουρι-
σμός, ο τουρισμός ευεξίας και ο τουρισμός υγείας.
Λίγο μεγαλύτερη θα είναι η επίδραση που
θα δεχτεί ο συνεδριακός τουρισμός, ενώ
στο θαλάσσιο τουρισμό οι συνέπειες θα αφορούν
κυρίως τον τομέα της κρουαζιέρας. Αμφίβολη εί-
ναι η επίδραση που θα δεχθούν ο χειμερινός, ο α-
θλητικός και ο εκθεσιακός τουρισμός, ωστόσο ι-
σχυρό πλήγμα θα δεχθούν ο θρησκευτικός τουρι-
σμός και ο τουρισμός τρίτης ηλικίας.
Ως γνωστόν, η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες
και προϊόντα εξαρτάται από το μέγεθος του κιν-
δύνου που μπορεί να ανεχθεί ο δυνητικός τουρί-
στας. Όσο αυξάνεται ο κίνδυνος τόσο εντείνεται
η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα κι επομένως
μειώνεται η ζήτηση. Η εξέλιξη στην τουριστική

κίνηση εξαρτάται, επίσης, από τα μέτρα που
λαμβάνει η κάθε χώρα, τόσο για την αντιμετώπι-
ση του συμβάντος εφόσον αυτό την επηρεάζει
άμεσα, όσο και για την εκμετάλλευση της συγκυ-
ρίας εφόσον αυτή επηρεάζει αρνητικά άλλες
χώρες, ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως ανταγωνι-
στικό της πλεονέκτημα.
Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, οι επιπτώσεις στον
τουριστικό κλάδο από δυσμενή γεγονότα, όχι
της έντασης και διάρκειας αυτού που βιώνουμε σήμε-
ρα, κάνουν συνήθως την εμφάνισή τους μέσα στο πρώ-
το τρίμηνο που ακολουθεί την πραγματοποίηση του
συμβάντος και ολοκληρώνονται σε 6 - 9 μήνες.

Η τουριστική πραγματικότητα 
χθες και σήμερα
Κατά το διάστημα πριν από την εμφάνιση της

παρούσας κρίσης, η τουριστική κίνηση στην Ελ-
λάδα κινούνταν με ταχύτερο ρυθμό από τον ευ-
ρωπαϊκό και τον παγκόσμιο - οι τουριστικές ει-
σπράξεις αυξάνονται κατά 3% το χρόνο (διά-
στημα 2000-2004).
Εντούτοις η Ελλάδα από πλευράς ανταγω-
νιστικότητας εμφανίζεται σε χειρότερη
κατάσταση από το 2007 (24η από 22η το
2007). Ειδικότερα, από πλευράς ανταγωνιστικό-
τητας τιμών, παρόλο που ανεβαίνει 6 σκαλοπά-
τια στην 114η θέση επί συνόλου 133 χωρών, κα-
τέχει μία από τις κατώτερες θέσεις, σε μια περί-
οδο που η οικονομική κρίση θα αυξήσει κατακό-
ρυφα το ειδικό βάρος του ανταγωνισμού τιμών
ως κορυφαίου κριτηρίου τουριστικής επιλογής.
Στο κατώφλι της οικονομική κρίσης, η μείωση
των προκρατήσεων, όσο και η έλλειψη ρευστό-



τητας των τουριστικών επιχειρήσεων, καταδει-
κνύουν την έναρξη μιας περιόδου για το ελληνι-
κό τουριστικό προϊόν που θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί το λιγότερο δύσκολη. 
Οι περισσότερες από τις ανταγωνίστριες της Ελλά-
δας χώρες σε τουριστικό επίπεδο παρουσίασαν ε-
πίσης μείωση στις αφίξεις, με τη χώρα μας να κα-
ταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στη με-
ταξύ τους σύγκριση. Εξαίρεση αποτελεί η πορεία
της Κροατίας (+2,1%), αλλά κυρίως της Τουρκί-
ας, που με 16,1% είναι η μόνη χώρα με διψήφιο
ποσοστό αύξησης του εν λόγω μεγέθους.
Κατά το 2009 ο ελληνικός τουρισμός θα βρεθεί
υπό το καθεστώς της διεθνούς οικονομικής ύφε-
σης και ενός ισχυρού ανταγωνισμού, σε ένα συ-
νεχώς επιδεινούμενο διεθνές πολιτικό και οικο-
νομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας παράλλη-
λα τη συνεχιζόμενη πολιτική και κοινωνική
αστάθεια σε εσωτερικό επίπεδο και τις δυσμε-
νείς εξελίξεις των εθνικών μακροοικονομικών
παραμέτρων.
θα έχει να αντιμετωπίσει τη μεταστροφή στην
καταναλωτική συμπεριφορά και τις επιλογές των
Ευρωπαίων τουριστών υπέρ του εσωτερικού
τουρισμού, των κοντινών προορισμών και κυρί-

Μείωση των αφίξεων κατά 5%, 10% ή 15% θα οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας 

για ολόκληρη την οικονομία, της τάξης των 69.000, 96.000 και 144.000 θέσεων εργασίας, 

αντίστοιχα.

σόδων είναι μεγαλύτερη κατά 8-10 ποσοστιαίες
μονάδες αυτής των αφίξεων.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στην παρούσα φάση είναι
αδύνατο και επικίνδυνο να προσπαθήσει κάποιος
να εκτιμήσει το προς τα άνω όριο των αρνητικών
επιπτώσεων της κρίσης. Επειδή η οικονομική
δραστηριότητα εξαρτάται κυρίως από το ψυχο-
λογικό κλίμα που υπάρχει δίπλα μας, θα πρέπει
να αποφεύγονται εκτιμήσεις καταστροφής, οι
οποίες μόνο κακό μπορούν να προκαλέσουν, χω-
ρίς βέβαια να ωραιοποιούνται καταστάσεις.
Εν τούτοις στους παράγοντες που εκτιμάται ότι θα
βοηθήσουν στην ανάσχεση της δραματικής πτώ-
σης της τουριστικής κίνησης συγκαταλέγονται η
ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει στο παρελθόν ο
κλάδος, η μεταπήδηση των διακοπών από το επί-
πεδο της πολυτέλειας σε εκείνο της ανάγκης, οι
τάσεις αποπληθωρισμού που σημειώνονται σε
πολλές χώρες εξαιτίας της κρίσης και η συγκράτη-
ση του κόστους και οι προσφορές στις οποίες ανα-
μένεται να προβούν οι επιχειρηματίες του κλάδου.
Οι παραδοσιακές τουριστικές αγορές της
Ελλάδας είναι χώρες που έχουν πληγεί ι-
διαίτερα από την κρίση (Γερμανία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιταλία). Για το λόγο αυτόν είναι επιβε-
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ως των τουριστικών αγορών χαμηλού κόστους.

Εκτιμήσεις ως προς την κίνηση
Από την προσπάθεια του ΙΤΕΠ να εκτιμήσει τη
μεταβολή που θα υπάρξει το 2009 στην τουρι-
στική κίνηση της Ελλάδας προέκυψε πως τα πλέ-
ον αισιόδοξα σενάρια έχουν ως εξής:
Θα μεταβληθεί η τουριστική κίνηση από το Ηνω-
μένο Βασίλειο (-5,54%), τη Γερμανία (-5,29%)
και την Ιταλία (-5,48%). Οι αγορές αυτές συνι-
στούν το 38%, περίπου, του εισερχόμενου του-
ρισμού μας, μερίδιο που ενδέχεται να μεταβλη-
θεί αισθητά, δεδομένης της σημαντικής μεταβο-
λής του ΑΕΠ που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τις εν λόγω χώρες.
Συνολικά, η τουριστική κίνηση προς τη
χώρα μας θα μειωθεί κατά 4,24% το 2009,
ενώ η μείωση της τουριστικής κίνησης από τις
παραδοσιακές αγορές θα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη (-4,58%). 
Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, για την πορεία του
τουριστικού κλάδου δεν εξαρτάται μόνο από την
πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίως από τον αριθ-
μό των διανυκτερεύσεων και την πραγματοποι-
ηθείσα δαπάνη. Εκτιμάται πως η μείωση των ε-
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βλημένο το ελληνικό τουριστικό προϊόν να
στραφεί και σε άλλες αγορές, όπως αυτές της τέ-
ως Σοβιετικής Ένωσης και της Κεντρικής και Α-
νατολικής Ευρώπης, αλλά και στον εσωτερικό
τουρισμό.
Ειδικά για τον εσωτερικό τουρισμό, κατά τα φαι-
νόμενα, αυτός θα επηρεαστεί άμεσα και έμμεσα
από τη διεθνή οικονομική κρίση: άμεσα εξαιτίας
της μείωσης του εισοδήματος των Ελλήνων, αλ-
λά και των περιορισμένων κεφαλαίων που θα
μπορέσουν να έχουν υπό τη μορφή δανείου, και
έμμεσα λόγω της μείωσης των εισοδημάτων
εκείνων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον
τουριστικό κλάδο.

Τα προτεινόμενα αναγκαία μέτρα
Για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος εν μέσω αυτών των δυσμενών συνθη-
κών απαιτείται σε επίπεδο κεντρικής και τοπικής
κυβέρνησης η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση
της απασχόλησης, την αναπλήρωση μέρους

τουλάχιστον του χαμένου εισοδήματος των
ανέργων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την
προώθησή του και τη στήριξη της ρευστότητας
και βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσε-
ων. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι η διεύρυν-
ση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτι-
σης, η μείωση των τελών αεροδρομίων (σπατό-
σημο, τέλη προσγείωσης και διαμονής κ.ά.) και
η επαναδιαπραγμάτευση των τελών του αερο-
δρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», η μείωση του
κόστους της ακτοπλοΐας, η μείωση του συντελε-
στή ΦΠΑ σε επίπεδο που να προσεγγίζει το επί-
πεδο των ανταγωνιστριών χωρών (Ισπανία,
Πορτογαλία), η αξιοποίηση των κεφαλαίων της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδυτών για τις ΜΜΕ,
η ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικού του-
ρισμού, η μείωση των φορολογικών επιβαρύν-
σεων στις μεταφορές κ.ά.
Η τουριστική κοινότητα της χώρας, αντιλαμβανόμε-
νη το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης και τις επι-
πτώσεις του στην Ελλάδα, έδρασε καταλυτικά ωθώ-
ντας την κυβέρνηση να εξαγγείλει διά στόμα-
τος του πρωθυπουργού δέσμη μέτρων, βασι-
κά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η αύξηση των
δαπανών για την προβολή της χώρας, η κατάρτιση
των εργαζομένων στον κλάδο, αλλά κυρίως η διευ-
κόλυνση των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τη χρημα-
τοδότηση, την επιστροφή του ΦΠΑ κ.λπ. 
Εκτός από τη δράση στην οποία πρέπει να προ-
βεί η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της παγκό-
σμιας οικονομικής κρίσης, αναγκαία είναι και η
ανάληψη πρωτοβουλίας από την πλευρά των ί-
διων των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η πολιτι-
κή που προτείνεται να ακολουθηθεί αφορά τον
επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών στό-
χων, του τύπου δανεισμού, των επενδύσεων και
της στρατηγικής marketing, τον περιορισμό των
λειτουργικών εξόδων, την αναβάθμιση της προ-
σφερόμενης ποιότητας, την επανεξέταση της τι-
μολογιακής πολιτικής και την εστίαση στο αν-
θρώπινο δυναμικό.�
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κρίση έχει πάρει πιο έντονες διαστάσεις και έτσι ό-
λοι είναι περισσότερο επιφυλακτικοί. Αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν θα ταξιδέψουν, αλλά ότι λαοί οι
οποίοι ήταν κατεξοχήν early bookers θα περιμέ-
νουν να κάνουν κράτηση πιο αργά, καθώς οι συν-
θήκες αυτή τη στιγμή δεν το ευνοούν. Όσον αφο-
ρά στα φορτηγά, τα μηνύματα από τις μεταφορι-
κές εταιρείες πανευρωπαϊκά δεν είναι ενθαρρυ-
ντικά, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην κί-
νηση των φορτηγών από την αρχή του έτους μέ-
χρι σήμερα.
� Ποιες είναι οι προβλέψεις από τους

αρμόδιους φορείς για τους επόμε-

νους μήνες; 

Όλοι είναι συγκρατημένοι. Ένα θετικό μήνυμα
που εισπράττουμε όσον αφορά στις μετακινή-
σεις των Ευρωπαίων τουριστών είναι πως έχουν
περιορίσει τα υπερατλαντικά ταξίδια για φέτος
και έχουν αποφασίσει να κάνουν ταξίδια σε κο-
ντινούς προορισμούς εντός Ευρώπης, κάτι που
ευνοεί τη χώρα μας καθώς αποτελεί έναν από
τους δημοφιλέστερους προορισμούς. Πάντως,
από τους αρμόδιους φορείς προβλέπεται μείω-
ση της τουριστικής κίνησης κατά περίπου 15%.
� Ποια στρατηγική σκέπτεστε να ακο-

λουθήσετε για να προσελκύσετε αλλά

και να κρατήσετε το επιβατικό κοινό; 

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και το 2009
το μερίδιο αγοράς μας στους επιβάτες και στα
φορτηγά. Πολιτική της εταιρείας μας είναι η
διατήρηση των καθημερινών προγραμματισμέ-
νων δρομολογίων, προσφέροντας υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες σε ελκυστικές τιμές. �

� Οι παράγοντες του ελληνικού τουρι-

σμού έχουν προειδοποιήσει για τις

δυσκολίες που θα παρουσιάσει το

2009, καθώς οι μεγαλύτερες οικονο-

μίες του κόσμου έχουν διολισθήσει σε

ύφεση με άγνωστη διάρκεια.

Πιστεύετε ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρεί-

ες, ως βασικός κρίκος της τουριστικής

αλυσίδας, θα έχουν δυσκολίες; 

Όλη η οικονομία διανύει μια περίοδο έντονης κρί-
σης. Είναι αναμενόμενο, αυτή να επηρεάσει και
την επιβατηγό ναυτιλία. Ο κόσμος μειώνει τις με-
τακινήσεις του και επομένως αυτό έχει αντίκτυπο
στο μεταφορικό μας έργο.
� Οι εκτιμήσεις σας ως προς την εξέλιξη

της κίνησης των Ferries ποιες είναι;

Ειδικότερα, ο όμιλος αντιμετωπίζει

σημάδια ύφεσης στις κρατήσεις επι-

βατών και οχημάτων; Παρατηρήθηκε

μείωση της κίνησης των φορτηγών

αυτοκινήτων σε σύγκριση με την

προηγούμενη χρονιά;

Η  συνολική κίνηση στην αγορά της Αδριατικής το
2008 σε σχέση με το 2007 παρουσίασε μείωση
στους επιβάτες κατά 1% και στα φορτηγά αύξη-
ση 3%. Για το ίδιο διάστημα η Attica Group
εμφάνισε μείωση στους επιβάτες κατά 1% και στα
φορτηγά αύξηση 5%. Στην αύξηση των φορτη-
γών συνέβαλε βέβαια η απεργία στο λιμάνι του
Πειραιά, η οποία ώθησε την αγορά των φορτηγών
να κινηθεί προς την Αδριατική. Εστιάζοντας στην
περίοδο Νοεμβρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009, η
συνολική αγορά της Αδριατικής μειώθηκε κατά
8% στους επιβάτες και 12% στα φορτηγά σε σύ-

γκριση με πέρυσι. Για την ίδια περίοδο η Attica
Group παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1%
και στους επιβάτες και στα φορτηγά.
Αυτή τη στιγμή οι προκρατήσεις μας για την Αν-
κόνα είναι στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες πέ-
ρυσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατήσεών
μας προέρχεται από την Ευρώπη (Ιταλία, Γερμα-
νία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο) όπου η οικονομική
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο θαλάσσιος τουρισμός και κυρίως οι ακτοπλοϊκές

εταιρείες, ως βασικός κρίκος της τουριστικής αλυσίδας, αλλά και για την εξέλιξη της κίνησης

των κρουαζιερόπλοιων, συνομιλήσαμε με διευθυντικά στελέχη της Superfast Ferries, οι

οποίοι μας εξέθεσαν τις απόψεις τους.

T O U R I S M  T O D A Y





80

H
διεθνής οικονομική κρίση ήταν αναμενόμενο ότι θα πλήξει σοβαρότατα τις διε-
θνείς αερομεταφορές. Ήδη οι αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν περικοπές
δρομολογίων, αναπροσαρμογή των στρατηγικών τους και επανασχεδιασμό

των δρομολογίων τους. Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν στόχο τη μείωση των συνολικών
ετήσιων προβλεπόμενων ζημιών του κλάδου, οι οποίες θα ξεπεράσουν σύμφωνα με
την ΙΑΤΑ τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια. «Το 2009 θα είναι η σκληρότερη χρονιά που
οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ποτέ γνωρίσει», δήλωσε ο πρόεδρος της IATA, Τζιοβά-
νι Μπιζινιάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη. 

Νέες απογειώσεις 
(παρά την κρίση)

Α Ε Ρ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ
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Ε
ν τούτοις, η κίνηση στο αεροδρόμιο της
Αθήνας προβλέπεται ανέλπιστα αυξητι-
κή! Η Aegean Airlines παρά τη διεθνή

κρίση συνεχίζει την αλματώδη ανάπτυξή της και
προσθέτει την Πάφο, τη Βαρκελώνη, τη Βενετία,
το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες στο θερινό πρό-
γραμμα δρομολογίων της. Από τους διεθνείς αε-
ρομεταφορείς, ο εθνικός αερομεταφορέας των Η-
νωμένων Αραβικών Εμιράτων, η πολυβραβευμέ-
νη Etihad Airways, ξεκινά νέα δρομολόγια, 3 φο-
ρές την εβδομάδα, προς το Άμπου Ντάμπι. Προς
την ίδια γεωγραφική περιοχή, η πρώτη low cost
εταιρεία του Αραβικού κόλπου, η Air Arabia, αρ-
χίζει επίσης 3 πτήσεις την εβδομάδα προς τη
Sharjah των ΗΑΕ. Eπίσης η Libyan Arab Airlines,
μετά απουσία πολλών ετών από τη χώρα μας,
επανασυνδέει την Αθήνα με τη Βεγγάζη και την

Τρίπολη της Λιβύης με δύο πτήσεις την εβδομά-
δα. Η Easyjet ξεκινά νέα δρομολόγια προς το Μά-
ντσεστερ και η LOT προς την Κρακοβία.
Από τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες που εξυπηρε-
τούν το αεροδρόμιο Αθηνών, η Emirates προσθέ-
τει ένα επιπλέον βραδινό καθημερινό δρομολόγιο
προς το Ντουμπάι, ενώ η British Airways ξεκινά
μια τέταρτη καθημερινή πτήση προς Λονδίνο. Αύ-

ξηση δρομολογίων από την Αθήνα εμφανίζουν
αρκετοί αερομεταφορείς όπως η Αustrian Airlines
(προς Βιέννη), η ELAL (προς Τελ Αβίβ), η Royal
Jordanian (προς Αμμάν) και η Baboo (προς Γενεύ-
η και Νίκαια). Παράλληλα η Αir France, η Iberia, η
KLM, η Lufthansa, η Cyprus Airways, η CSA και η
Swiss διατηρούν τα πολυάριθμα καθημερινά τους
δρομολόγια προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και
μητροπόλεις. Η Air One απορρόφησε την αποχώ-
ρηση της Alitalia από τις πτήσεις προς Μιλάνο, ε-
νώ η My Air συνεχίζει να συνδέει την Αθήνα με το
Μπάρι και τη Βενετία, μετά την κατάρρευση της
Alpi Eagles. Η Easyjet με έως και 9 καθημερινές
πτήσεις προς το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μι-
λάνο, το Παρίσι και το Βερολίνο θεμελιώνεται πλέ-
ον ως ο μεγαλύτερος αλλοδαπός αερομεταφορέας
από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Προς την Αμερική επανέρχονται η Continental (με
καθημερινές πτήσεις προς Νιούαρκ), η Delta (με
καθημερινές πτήσεις προς Ατλάντα και JFK) και η
USAirways (με καθημερινές πτήσεις προς Φιλα-
δέλφεια). Οι Ολυμπιακές Αερογραμμές επίσης
εξακολουθούν να πετούν προς τη Νέα Υόρκη και
τον Καναδά.
Παρά τη διεθνή κρίση, έκπληξη προκαλεί επι-
πλέον και η εμφάνιση ενός νέου ελληνικού αερο-
μεταφορέα, της Athens Airways. H εταιρεία, με
jet αεροσκάφη τύπου Embraer, 49 θέσεων, συν-
δέει εδώ και ένα μήνα καθημερινά την Αθήνα με
τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Καβά-
λα, τα Χανιά, το Ηράκλειο και τη Μυτιλήνη. Πολύ
σύντομα μάλιστα θα ξεκινήσουν και νέες πτήσεις
για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Χίο, την Κεφαλο-
νιά και τη Ζάκυνθο.�

Η Air One απορρόφησε 
την αποχώρηση της Alitalia
από τις πτήσεις προς Μιλάνο, 
ενώ η My Air συνεχίζει 
να συνδέει την Αθήνα με 
το Μπάρι και τη Βενετία, μετά 
την κατάρρευση της Alpi Eagles.



Π ολλά και ενδιαφέροντα ήταν τα σημεία της
ομιλίας του προέδρου Εφοπλιστών Ναυτιλί-

ας Μικρών Αποστάσεων, Νίκου Βαρβατέ, στη διάρ-
κεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΕΝΜΑ.
Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα των δύο τελευταίων
χρόνων, ο κ. Βαρβατές μίλησε για την έναρξη μιας
πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης που άρχισε το τε-
λευταίο εξάμηνο και η οποία επηρέασε άμεσα τη
ναυτιλία, σημειώνοντας ότι η επίδρασή της δεν έχει
ακόμη φανεί σε όλη της την έκταση και κανείς δεν
μπορεί να εκτιμήσει πότε οι αγορές θα σταθεροποι-
ηθούν. Ειδικότερα για τη Ναυτιλία Μικρών Απο-
στάσεων, ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ τόνισε πως «ο
κλάδος μας δεν απήλαυσε, όπως η ποντοπόρος
ναυτιλία, την καλή αγορά και αναγκάζεται να παλέ-
ψει με παλιά πλοία, μη ανταγωνιστικά σε ένα περι-
βάλλον όπου οι ανταγωνιστές διεκδικούν μεγαλύ-
τερο μερίδιο αγοράς».
Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της τελευταίας διε-
τίας, ο κ. Βαρβατές επισήμανε για τα μέτρα αντα-
γωνιστικότητας ότι «θεσμικά, υπάρχουν εμπορικές
ναυτιλίες δύο ταχυτήτων, όπου για τη μια τα μέτρα
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας εφαρμόστηκαν
το 2007, ενώ για τα κάτω των 3.000 κόρων, είτε
αυτά του άρθρου 13 είτε των παγίων διατάξεων, να
ισχύουν δυσανάλογες συνθέσεις, κανόνες ναυτολό-
γησης αλλοδαπών και εισφορές στο ΝΑΤ».
Όσο για το Χ.Α. δήλωσε αισιόδοξος, σημειώνοντας
πως οι συνεννοήσεις κατέληξαν επιτυχώς και το νέ-
ο πλαίσιο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου είναι έ-
τοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο
μόλις τα πράγματα επανέλθουν σε καθεστώς ομα-
λότητας.
Στάσιμη παραμένει η κατάσταση στο στόχο του
bareboat charter, το οποίο αντιμετώπισε ισχυρές α-
ντιδράσεις από κλάδους της ναυτιλίας καθώς και
της ναυτεργασίας. 

Προώθηση Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων 
«Είναι μια ιδέα της που έχει πλέον υιοθετηθεί πα-
γκοσμίως και όχι μόνο από την Ε.Ε. Ο κορεσμός των
οδικών δικτύων, το υψηλό κόστος κατασκευής υ-
ποδομών, αλλά και η όλο και εντονότερη ανησυχία
για την προστασία της ατμόσφαιρας, υπαγορεύουν

μέτρα για την ενίσχυση της θαλάσσιας μεταφοράς»,
επισήμανε ο κ. Βαρβατές, συμπληρώνοντας πως
αντίστοιχα μέτρα είναι στον μεν διεθνή χώρο η επι-
βολή τέλους εκπομπής καυσαερίων, σε δε κοινοτι-
κό επίπεδο, η κατάργηση περιορισμών και υιοθέ-
τηση κινήτρων που περιλαμβάνονται στην πρό-
σφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού
θαλάσσιου χώρου, χωρίς εμπόδια. 
Αναφερόμενος στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελμα, ο πρόεδρος της ΕΝΜΑ τόνισε ότι η
αναβάθμιση των ΑΕΝ παραμένει βασική επιδίωξη
των φορέων της ναυτιλίας, οι υφισταμένες όμως
κρατικές αγκυλώσεις και τα συντεχνιακά συμφέρο-
ντα εμποδίζουν την υλοποίησή της. Εκτός από την
προσέλκυση, εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση

πως οι αξιωματικοί παραμένουν στο ναυτικό επάγ-
γελμα και αυτό αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων
με τους άλλους φορείς της ναυτιλίας και το υπουρ-
γείο, κατέληξε ο κ. Βαρβατές.
Τελειώνοντας την ομιλία του, σχολίασε τις παροχές
των λιμένων, για τις οποίες δήλωσε πως «παρά την
εξαγγελία εκσυγχρονιστικών προθέσεων, τα λιμάνια
και ειδικότερα ο ΟΛΠ διατηρεί την αλαζονική συ-
μπεριφορά που αποθαρρύνει το χρήστη των υπηρε-
σιών του. Αύξηση τιμολογίων, γραφειοκρατία, μο-
νοπώλιο σε παροχή υπηρεσιών όπως τα στερεά και
υγρά κατάλοιπα, έλλειψη σύγχρονων επισκευαστι-
κών χώρων είναι, δειγματοληπτικά, οι τομείς όπου
διαχρονικά διατηρούνται ανορθολογικές και αντι-
παραγωγικές πρακτικές».�

� Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων: Ο κλάδος που δεν απήλαυσε την καλή ναυλαγορά 
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Ε ξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, στις αρ-
χαιρεσίες που διεξήχθησαν στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Το νέο, με τριετή

θητεία, συνεκλήθη σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος . . . . . . . . . . . . . .Βαρβατές Νικόλαος
Α΄ αντιπρόεδρος . . . . . .Τερζής Βασίλειος
Β΄ αντιπρόεδρος  . . . . . .Αλεξανδράτος Σπ. Γεώργιος
Γεν. γραμματέας  . . . . . .Λεονάρδος Παναγιώτης
Ταμίας . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σημαντώνης Χαράλαμπος
Μέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . .Κορρές Αλκιβιάδης
Μέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ρούσσος Σταύρος
Μέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . .Σπυριδάκης ∆ημήτριος
Μέλος . . . . . . . . . . . . . . . . . .Τσαούση Ευσταθία-Χριστίνα

� Το νέο διοικητικό συμβούλιο των εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων



� Η ημερίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά

Τ ο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς και ο σύλλογος των αποφοί-

των Maritime Business Alumni (MBA) of the
University of Piraeus διοργανώνουν, στις 14 Μαΐου,
στον Πειραιά ημερίδα με θέμα:

«The 1st Shipping Investment and 
Asset Management Forum

of the University of Piraeus (SIM-FUP)»
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος του χαρτοφυλα-
κίου των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το τμή-
μα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς για να πρωτοστατεί στο οικονομικό γίγνεσθαι,
που στηρίζεται στο αίσθημα της κοινωνικής ευθύ-
νης και προσφοράς μας ως «δάσκαλοι». Το τμήμα
μας δεν είναι δυνατόν να απέχει από τις οικονομικές
συνθήκες που διανύουμε, οι οποίες σίγουρα θα κα-
ταγραφούν στην οικονομική ιστορία. 

Η συνεδρίαση αυτή αποσκοπεί να αποτελέσει το Ελ-
ληνικό, Επιστημoνικό Εconomic Forum στον Πει-
ραιά, όπου θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να πα-
ρουσιαστούν απόψεις και αξιολογήσεις:
α) Για τις τρέχουσες ιστορικές οικονομικές συνθή-

κες με έμφαση στη ναυτιλία, από Έλληνες και
ξένους opinion leaders, και 

β) για τις διαμορφούμενες ευκαιρίες.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συ-
νεδρίαση, που αποσκοπεί να αποτελέσει ένα ανοικτό
economic forum, από professionals του shipping
industry, τους αποφοίτους του τμήματός μας και ε-
μάς τους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Περισσότε-
ρες πληροφορίες για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
και για τον τελικό κατάλογο των συμμετεχόντων θα
ανακοινωθούν σύντομα.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του συνεδρίου είναι ο
καθηγητής Ανδρέας Γ. Μερίκας, πρόεδρος τμήμα-
τος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς. 
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ως εξής: 
α) Τα μέλη ∆ΕΠ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπου-
δών και β) ο πρόεδρος και τα μέλη του ΜΒΑ UP
(Maritime Business Alumni of the University of
Piraeus). �



Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Α  Ν Ε Α  

T ον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης επισκέ-
φθηκαν πρόσφατα ο πρόεδρος της ESPO

(European Sea Ports Organisation) κ. Shoenmakers
και ο γενικός γραμματέας. Σκοπός της επίσκεψης
ήταν η συνάντησή τους με τον πρόεδρο του ∆.∆.
του ΟΛΘ Λ. Καναβούρα και το διευθύνοντα σύμ-
βουλο Ι. Τσάρα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η γενικό-
τερη κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές οικο-
νομικό περιβάλλον, στη ναυτιλία και τη λιμενική
βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ε-
πίσης, αναλύθηκε η τρέχουσα ατζέντα της ESPO,

που αφορά τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λιμενική
πολιτική, τις μεταφορές, τη διοίκηση λιμένων, την
αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περι-
βάλλοντος στους λιμένες, τη συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση λιμένων κ.λπ.
Στόχος της επίσκεψης της ESPO, που αποδεικνύει
το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν φορείς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λιμένα της Θεσσα-
λονίκης και την ΟΛΘ Α.Ε., ήταν η αναβάθμιση και
ενίσχυση της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ
των δύο οργανισμών. �

� Τελετή παράδοσης - παραλαβής καθηκόντων στην επιχείρηση «ΑΤΑΛΑΝΤΑ»
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� Ο πρόεδρος της ESPO στον ΟΛΘ

(Deputy Operational Commmander) Admiral Labonne.
Ο Έλληνας αρχιπλοίαρχος Π.Ν. Αντώνης Παπαϊωάννου,
παρέδωσε καθήκοντα στον Ισπανό πλοίαρχο Juan
Garat Carame.
Στην τελετή παρευρέθησαν ο αναπληρωτής πρέσβης
Ε.Ε. / Γαλλίας κ. Bertin, o διοικητής των γαλλικών δυνά-
μεων στο Τζιμπουτί Brigadier General AF Leffort, ο σε-
βασμιώτατος μητροπολίτης Αιθιοπίας - Κένυας - Σομα-
λίας - Τζιμπουτί κ. Πέτρος, ο διοικητής φρεγατών αρχι-
πλοίαρχος Π.Ν. Κ. Τσέτης, o Contralmirante Javier
Franco, οι πρόξενοι της Ελλάδος και της Ισπανίας στο
Τζιμπουτί κα Γεωργαλή και κ. Liorente καθώς και εκ-
πρόσωποι των Aρχών της Ε.Ε. και του Τζιμπουτί.�

Σ τις 6 Απριλίου 2009, επί της ισπανικής φρεγάτας
ESPS NUMANCIA στο Τζιμπουτί, πραγματοποιή-

θηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής τακτικού διοι-
κητή ναυτικών δυνάμεων επιχείρησης EUFOR ATALAN-
TA παρουσία του αναπληρωτή επιχειρησιακού διοικητή

Oι κ. Shoenmakers,  Ι. Τσάρας, Λ. Καναβούρας,  P. Verhoeven

� Η προστασία της
διεθνούς ναυτιλίας
από την πειρατεία 

Μ ε τον πρόεδρο της ∆ιεθνούς Ένωσης
Πλοιοκτητών ∆εξαμενοπλοίων (INTER-

TANKO) Νίκο Φιστέ και το διευθύνοντα σύμ-
βουλο, καθηγητή Peter Swift, συναντήθηκε ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, καθηγητής Ιωάννης Τζωάννος.
Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν όλα
τα θέματα που απασχολούν τη διεθνή ναυτιλία,
περιβαλλοντικά θέματα, νομοθετικές εξελίξεις
κ.ά.

Επίσης ο κ. Φιστές εξέφρασε στον καθηγητή κ.
Τζωάννο τις ευχαριστίες της INTERTANKO για
την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ελλάδα κατά
το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυ-
ξέλλες σχετική με την προστασία της διεθνούς
ναυτιλίας από την πειρατεία, ιδιαίτερα στις α-
κτές της Σομαλίας.
Ο καθηγητής Peter Swift τόνισε ότι η πρωτο-
βουλία αυτή απέδειξε ότι η Ελλάδα αποτελεί έ-
να σοβαρό παράγοντα, με σημαντικό ρόλο στην
περιοχή. 
Οι εκπρόσωποι της INTERTANKO υπογράμμι-
σαν τη στρατηγική σημασία του Κόλπου του Ά-
ντεν στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και κυρίως
στη μεταφορά πετρελαίου και άλλων ενερ-
γειακών προϊόντων. �
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� Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης για τη Ναυτική ∆ιαιτησία 

Σ τα γραφεία της Ένωσης για τη Ναυτική ∆ιαιτησία, επί της οδού Νοταρά 131 στον Πειραιά, έγινε την Τετάρτη 11
Μαρτίου 2009 η προγραμματισμένη ετήσια γενική συνέλευση.

Όπως είναι γνωστό, ο σκοπός της ένωσης είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδι-
κότερα στον Πειραιά.

Η προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστεί η διαιτησία αυτή μια εναλλακτική διαδι-
κασία επίλυσης ναυτιλιακών διαφορών αξιόπιστη, διεθνώς αποδεκτή και ικανή
να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με μικρότερο κόστος και ταχύτερα

από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα.
Κατά τη γενική συνέλευση, λόγω λήξεως της θητείας του, εξελέγη μετά από αρχαιρεσί-

ες το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
α. Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος  . . . . . . . . . . . . . . . .πρόεδρος
β. Ρακιντζής Λέανδρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .αντιπρόεδρος
γ. Αβραμέας Παύλος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .γραμματέας
δ. Πουρνάρα - Βαρδαβίλια Ιωάννα (Τζένη)  . . . . .ταμίας
ε. Καπαϊτζής ∆ημήτρης (Μίκης) . . . . . . . . . . . . . . . . . .μέλος
Αναπληρωματικά μέλη:
Πενθερουδάκης Νικόλαος, Τσαβδαρίδης Αντώνιος.

Από την Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργείων Πειραιά λάβαμε την
παρακάτω ανακοίνωση, την οποία και αναδημοσιεύουμε:
«Αγαπητοί συνάδελφοι
Από την έναρξη των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ετήσιας
ΤΣΣΕ με το αντιπροσωπευτικό των εργαζομένων Συνδικάτο Μετάλλου, καταστήσα-
με σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η ένωσή μας εκπροσωπεί αυτόνομα και
αντιπροσωπευτικά τους εργοδότες μηχανουργούς του Πειραιά. 
Καταστήσαμε επίσης σαφές στο Συνδικάτο Μετάλλου ότι στη διαπραγμάτευση προ-
σερχόμαστε με καλή πίστη, χωρίς υπεκφυγές και κωλυσιεργίες. Αυτή μας την πρόθε-
ση υλοποιήσαμε και υλοποιούμε απαρέγκλιτα μέχρι σήμερα. Παρά την αρνητική και
εκβιαστική συμπεριφορά του, επιμένουμε, μέσα από νόμιμες διαδικασίες, στην ολο-
κλήρωση της διαπραγματευτικής μας προσπάθειας. Και θα επιμένουμε μέχρι τέλους.
Το Συνδικάτο Μετάλλου προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με την πεποίθηση ότι θα
επιτύχει τους στόχους του υπερβαίνοντας τις νόμιμες διαδικασίες, παρακάμπτοντας
κάθε μορφή ελεύθερης συνδικαλιστικής διαπραγμάτευσης και επιβάλλοντας το δι-
κό του εκβιαστικό τρόπο στην Ν/Ζ. Με βάση μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μεθοδευ-
μένα, αποκλείει το διάλογο και υλοποιεί τη μέθοδο των "διμερών" της εκβίασης και
της παρανομίας.
Έτσι, την τελευταία εβδομάδα το Συνδικάτο Μετάλλου, συγκροτημένο και μεταλ-
λασσόμενο κατά το δοκούν, φόρεσε τον άλλο μανδύα του και  επέβαλε στους χώ-
ρους εργασίας το δόγμα: "Όποιος δεν υπογράψει δήλωση πλήρους υποταγής, ό-
ποιος δε δεχθεί την επικυριαρχία του συνδικάτου στη Ν/Ζ δε δουλεύει". Ομάδες ε-
γκαθέτων του δόγματος έχουν αναλάβει την εφαρμογή του εγκληματικού σχεδια-
σμού. Έτσι, εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας σύρονται αιμόφυρτοι έξω από τα
πλοία, και η Ν/Ζ έχει αφεθεί στο έλεος των "δηλωσιών" του κλάδου πού εξαργυρώ-
νουν τα… αργύρια της προδοσίας τους που την ονομάζουν "ανάγκη".

Η αποτύπωση της όλης κατάστασης είναι απλή. Μια οργάνωση ασκεί εκβιασμό με
τη συνέργεια των "δηλωσιών". Όπως και στα Ζωνιανά, έτσι και εδώ "όλοι το ξέρουν,
κανείς δε μιλάει". Οι λιμενικές και αστυνομικές Αρχές ζουν το έγκλημα, και στα πα-
ράπονα των αιμόφυρτων εργαζόμενων απαντούν "Κάντε μήνυση" και απεκδύονται
κάθε ευθύνης.
Οι συνάδελφοί μας που προσέρχονται στη συναλλαγή αυτή με το συνδικάτο έχουν
πλήρη συνείδηση του αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και της συμμετοχής τους στην
υλοποίηση των πιο πάνω εγκληματικών ενεργειών. Απευθυνόμαστε σε αυτούς, ζη-
τώντας τους να σταματήσουν άμεσα αυτή τους τη συμπεριφορά. Τα χρήματα που
βγάζουν από την "εξυπηρέτηση" του Συνδικάτου δε θεραπεύουν παράνομες συ-
μπεριφορές και η τιμωρία που ακολουθεί δεν αντισταθμίζει.

Φτάνει πια. Η Ζώνη δεν είναι Ζωνιανά. Καιρός είναι η έννομη τάξη να επιβληθεί στη
Ν/Ζ. Εμείς με γνώμονα την αποκατάσταση του δικαίου πράττουμε και θα εξακολου-
θήσουμε να πράττουμε ό,τι επιβάλλει η καλή πίστη και θα ασκήσουμε το δικαίωμά
μας να αναφερόμαστε στις Αρχές. Και αυτό γιατί με τους εργαζόμενους στις επιχει-
ρήσεις μας δεν έχουμε καμιά αντιπαλότητα. Η κοινή προσπάθεια και ο κοινός στό-
χος επιβίωσης μας συνδέει. Οι πρακτικές πού ακολουθεί η ηγεσία του Συνδικάτου
μάς βρίσκει διάφορους. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να πράξουν το ίδιο.
Καλούμε το Συνδικάτο του Μετάλλου να αποστεί της παράνομης συμπεριφοράς του
και να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώπιον των μεσολαβητών
της ΟΜΕ∆».

Την ανακοίνωση υπογράφουν για την ένωση ο πρόεδρος Αθανάσιος Καλαμπόκας
και η γραμματέας ∆έσποινα Χρυσαφέλη Περηφάνου �

� Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α

Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλα-
βής του κεντρικού λιμενάρχη Πειραιά, από τον α-
περχόμενο λιμενάρχη υποναύαρχο Λ.Σ. Πουλιακα
Απόστολο στον παραλαμβάνοντα αρχιπλοίαρχο
Λ.Σ. Μανωλάκο Λεωνίδα.�



Σ υνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 5η εκπαιδευτική σειρά του προγράμματος ALBA
MBA in Shipping, η έναρξη του οποίου είναι το Νοέμβριο του 2009. Για την ενημέρωση των υποψήφιων

φοιτητών, το ALBA διοργανώνει παρουσίαση στον Πειραιά, την Πέμπτη 7 Μαΐου και ώρα 19.00 στη Ναυτιλια-
κή Λέσχη Πειραιά.
Η παρουσίαση απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φοιτητές, εργαζομένους και εκπροσώπους ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων και περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή της φιλοσοφίας, του περιεχομένου σπουδών και των άλ-
λων δραστηριοτήτων του προγράμματος. Την παρουσίαση θα κάνουν ο ακαδημαϊκός διευθυντής του προ-
γράμματος, επίκουρος καθηγητής Ηλίας ∆. Βισβίκης και η διοικητική διευθύντρια του προγράμματος, Αντω-
νίνα Καλκαβούρα. 
Το ALBA MBA in Shipping απευθύνεται σε στελέχη του ευρύτερου κλάδου της ναυτιλίας που επιθυμούν να ξε-
χωρίσουν στο δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο αυτό κλάδο, με σκοπό να είναι ικανά να ανταποκριθούν
με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις σύγχρονες προκλήσεις. Το πρόγραμμα είναι πιστο-
ποιημένο από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων «The Association of
MBAs (AMBA)», όπως όλα τα προγράμματα MBA του ALBA. Επιπλέον, η επιτυχημένη παρουσία του ALBA στο
χώρο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι το πρόγραμμα
αυτό σχεδιάστηκε «από τη ναυτιλία για τη ναυτιλία», αποτελεί εγγύηση για την υψηλή ποιότητα και αυτού του
προγράμματος.
Ακόμα, το ALBA Graduate Business School, στην προσπάθειά του να προσελκύσει αιτήσεις με εξαίρετες ακα-
δημαϊκές ή επαγγελματικές επιδόσεις, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων, προσφέ-
ρει μέσω της συνεργασίας του με τη WISTA Hellas συγκεκριμένο αριθμό μερικών υποτροφιών σε γυναίκες που
θα κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα.
Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
e-mail: shipping@alba.edu.gr �
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Η Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη φιλοξένησε 
τον καθηγητή Φώτη Καφάτο

Ο μιλία του καθηγητή Φώτη Καφάτου με θέμα «Επένδυση
στην έρευνα και την παιδεία: Η διέξοδος της Ευρώπης α-

πό την κρίση» πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύμα-
τος «Αικατερίνης Λασκαρίδη». 
Η εκδήλωση άρχισε με το χαιρετισμό της πρόεδρου της Βι-
βλιοθήκης, κ. Μαριλένας Λασκαρίδη. Στη συνέχεια, προλόγισε
ο ακαδημαϊκός, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge
και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος, Α-
θανάσιος Φωκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Φώτης
Καφάτος ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που εισήγαγαν
τη μοριακή βιολογία στη μελέτη της ανάπτυξης και έχει ασχο-
ληθεί με την κλωνοποίηση του DNA, την αποκωδικοποίηση
του γονιδιώματος της Drosophilia melanogaster και την εφεύ-
ρεση της τεχνικής dot-blot. 
Υπήρξε από τους σημαντικότερους ερευνητές της προσπά-
θειας για την αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του κουνου-
πιού και του παρασίτου της ελονοσίας, καθώς της σύνθεσης
του DNA, οι δε διακρίσεις του δεν αντανακλούν μόνο τις ατομι-
κές του επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο αλλά και τις μεγάλες δυ-
νατότητες των Ελλήνων επιστημόνων σε όλον τον κόσμο.
Ο καθηγητής Βιολογίας Φώτης Καφάτος έχει την έδρα «Insect
Immunogenetics» στο Imperial College, επίσης, είναι πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European
Research Council, ERC). Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια της ο-
μιλίας του, τόνισε ότι στην κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια
κοινότητα το ζήτημα της παιδείας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ,
καθώς και ο καταλυτικός ρόλος που αυτή καλείται να διαδρα-
ματίσει για να επιτευχθεί η διέξοδος της Ευρώπης από την κρί-
ση που αντιμετωπίζει. �

H Louis Hellenic Cruises εγκαινίασε την τουριστική περίοδο στις 6 Μαρτίου, προσφέροντας εξορμήσεις διάρκειας τριών,
τεσσάρων και εφτά ημερών, με τα κρουαζιερόπλοια «Cristal», «Aquamarine» και «The Aegean Pearl».

Στις 24 Απριλίου ξεκινά και το κρουαζιερόπλοιο «The Aegean Pearl», με το εναλλακτικό πρόγραμμα 3ήμερων κρουαζιέρων
«Αιγαιοπελαγίτικη εξερεύνηση» και το 4ήμερο «Αιγαιοπελαγίτικο πανόραμα» από το λιμάνι του Πειραιά, επισκεπτόμενο τη
Μύκονο, το Κουσάντασι (Έφεσος), την Πάτμο, τη Ρόδο (στο Αιγαιοπελαγίτικο Πανόραμα), το Ηράκλειο και τη Σαντορίνη και
στη συνέχεια επιστρέφει στον Πειραιά. 
Τον Απρίλιο επίσης έγινε η έναρξη των 7ήμερων κρουαζιέρων της ναυαρχίδας του στόλου της Louis Hellenic Cruises, του πο-
λυτελούς «Cristal» -  από το λιμάνι του Πειραιά κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη.
Παράλληλα, πλην των προγραμματισμένων κρουαζιέρων, το «Cristal» θα πραγματοποιεί και μεμονωμένες κρουαζιέρες σε
ειδικούς κάθε φορά προορισμούς, ξεκινώντας από τις 6 Μαρτίου μέχρι και το τέλος της τουριστικής περιόδου.  
Για τη Μεσόγειο η αρχή γίνεται με το κρουαζιερόπλοιο «Coral», που με αφετηρία τη Γένοβα στις 4 Απριλίου και μέχρι τις 3
Ιανουαρίου 2010 προσεγγίζει λιμάνια στη ∆υτική Μεσόγειο, τις ακτές της Β. Αφρικής και τις Καναρίους Νήσους. 
Τέλος, στις 20 Ιουνίου αρχίζουν και οι 9ήμερες οργανωμένες αναχωρήσεις από την Ελλάδα με τίτλο «Θησαυροί της Μεσο-
γείου», που περιλαμβάνουν μια κρουαζιέρα με μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό και μερικούς από τους ομορφότερους
προορισμούς της Μεσογείου. �

Οι κρουαζιέρες της Louis Hellenic Cruises
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νη και σίγουρη επιλογή του πλοιοκτήτη.
Να σημειωθεί ότι στην αγορά των ναυτιλιακών λι-
παντικών που παραδοσιακά κυριαρχείται από πο-
λυεθνικές εταιρείες, η AEGEAN μπήκε δυναμικά
και δραστηριοποιείται με όπλα τα υψηλής ποιότη-
τας λιπαντικά, τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές,
την τεχνογνωσία, την υποδομή και σκοπεύει να
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της ναυ-
τιλίας. ••••

AEGEAN MARINE PETROLEUM S.A.
Τηλ.: 210-45.86.000
Email: marinelubs@ampni.com
www.ampni.com

I N F O
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SRH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.
Εμπλουτισμός προϊόντων με ολοκληρωμένες λύσεις 

Η SRH, σε αποκλειστική συνεργασία με την
Collecte Localisation Satellites (CLS), επίσημο α-
ναγνωρισμένο πάροχο για Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία
και Μάλτα, εμπλούτισε την ευρεία γκάμα των
προϊόντων και υπηρεσιών της με ολοκληρωμένες
λύσεις LRIT (Σύστημα Αναγνώρισης και Εντοπι-
σμού Πλοίων Μακράς Αποστάσεως). Καλύπτονται
η προμήθεια, εγκατάσταση, ενεργοποίηση και το
testing σε επιβατηγά και φορτηγά πλοία άνω των
300 GTW, για περιοχές Α1+Α2+Α3+Α4 και 37
σημαίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρω-
παϊκών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών
οργανισμών SOLAS και IMO, από την 1η Ιανουαρί-
ου 2009.

Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των «Ν.Χ.» για νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου 

σας παρουσιάζουμε τις τελευταίες, αξιόπιστες όσο και καινοτόμες προτάσεις .

••••
SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε.
Τηλ.: 210-41.10.260
Email: info@srhmar.gr
www.srhmar.com

I N F O AEGEAN MARINE
PETROLEUM S.A.
Hyde Guardian Ballast
Water Treatment System

H εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
εταιρεία Aegean Marine Petroleum, και παγκόσμια
πρωταγωνίστρια στον εφοδιασμό ναυτιλιακών
καυσίμων, μετά την εξαγορά ενός από τα πλέον
σύγχρονα terminal και εργοστάσια παραγωγής λι-
παντικών στην Ελλάδα (πρώην TEXACO), άρχισε να
εφοδιάζει τους πελάτες της με τα δικά της ναυτι-
λιακά λιπαντικά σε όλα τα ελληνικά λιμάνια.
Επίσης, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της
Aegean με την Gulf Oil, τα λιπαντικά της εταιρείας
είναι διαθέσιμα σε περισσότερα από 450 λιμάνια
παγκοσμίως, αποτελώντας έτσι την ολοκληρωμέ-
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ELECTRIC MARINE 
Alternator Voltage Regulators

Τα τελευταία μοντέλα AVR σε γεννήτριες έως 150
KVA περίπου, οι οποίες επί το πλείστον είναι εγκα-
τεστημένες στα κότερα, έχουν υψηλό voltage διε-
γέρσεως πάνω από 120 V.
Τα συνηθισμένα AVR που διατίθενται στην αγορά
είναι μέχρι 90 V και δεν είναι δυνατόν να ανταπο-
κριθούν στα απότομα φορτία των γεννητριών, με
αποτέλεσμα να υπάρχει βύθιση στην τάση.
Είμαστε πλέον σε θέση να διαθέτουμε μεγάλη ποι-
κιλία AVR και νέα μοντέλα εισαγωγής από Αγγλία
για οποιονδήποτε τύπο γεννητριών με δυνατότητα
παραλληλισμού αυτών, ανεξαρτήτως στροφών
και ισχύος.

••••
Electric Marine 
ΕΛ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ - ΑΡ. ΡΕΝΙΕΡΗΣ 
- Π. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τηλ.: 210-41.73.50
Email: elecmar@otenet.gr
www.electricmarineltd.gr

I N F O

ELKCO MARINE 
GROUP OF COMPANIES
Hyde Guardian Ballast 
Water Treatment System 

Η ελβετική εταιρεία Straub, ηγέτις εδώ και 40 χρόνια στην κατηγορία των συνδέσμων σωληνώσεων, «προο-
δευτικής στεγανοποίησης», συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας λύσεις απλές και αξιόπιστες. 
Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, η Straub παρουσιάζει ένα νέο σύνδεσμο ανθεκτικό στη φωτιά, που χρησιμο-
ποιείται αποτελεσματικά, όπου οι κανονισμοί το απαιτούν. Ο σύνδεσμος STRAUB-FIRE-FENCE βασίζεται στον
αξιόπιστο, κλασικό σύνδεσμο Straub ενώ ικανοποιεί τους κανονισμούς του IMO και του IACS, οι οποίοι έχουν
τεθεί σε εφαρμογή από 1.1.2007.
Σε περίπτωση φωτιάς το ειδικό προστατευτικό υλικό διαστέλλεται και στεγανοποιεί, καλύπτοντας όλον το
σύνδεσμο. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο σύνδεσμος είναι πλήρως λειτουργικός, προστατεύοντας το
σύστημα στο οποίο έχει προσαρμοστεί. Ο νέος σύνδεσμος STRAUB-FIRE-FENCE δεν καταλαμβάνει επιπλέον
χώρο, εμφανίζει αυξημένη αντοχή και, χάρις στον επαναστατικό σχεδιασμό του, είναι πιο ελαφρύς. 
Το σχετικό προϊόν καθώς και η πλήρη γκάμα των προϊόντων της Straub διατίθενται αποκλειστικά στην Ελλά-
δα από την INTERNAFTIKI S.A., η οποία αντιπροσωπεύει την εν λόγω εταιρεία για πάνω από 25 χρόνια.

••••
Ιντερναυτική ΑΕΒΕ, τηλ.: 210-41.26.997, Email: info@internaftiki.gr
www.internaftiki.gr
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ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
Οι συνεχείς εξελίξεις της εταιρείας Straub 

Η Hyde Marine ασχολείται με τη διαχείριση έρμα-
τος από το 1969 και είναι πρωτοπόρος στην ανά-
πτυξη συστημάτων για τον έλεγχο των ιζημάτων
και την καταπολέμηση των βλαβερών μικροοργα-
νισμών του έρματος.
Είναι η πρώτη εταιρεία που
χρησιμοποίησε το μη-
χανισμό διαχωρι-
σμού και την απο-
λύμανση με υπε-
ριώδη ακτινοβο-
λία ως λύση δια-
χείρισης έρματος.
Το σύστημα Hyde
Guardian αποτελεί το ι-
δανικό σύστημα διαχείρισης
έρματος χάρις στην αυτόματη λειτουργία του, την
απουσία χημικών ουσιών, τη χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος, την ελάχιστη απαίτηση συντήρησης και
τη δυνατότητα εγκατάστασής του σε όλους τους
τύπους πλοίων.
Το Hyde Guardian, που έχει εγκατασταθεί και λει-
τουργεί αξιόπιστα σε πλοία από το 2000, συμμετέ-
χει στο πρόγραμμα αξιολόγησης της Αμερικανικής
Ακτοφυλακής. 

••••
Elkco Marine Group Of Companies
Τηλ.: 210-45.28.200
Email: elkcogr@hol.gr
www.elkco.gr

I N F O
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••••
Marina Stores
Πειραιάς: 210-41.77.020 
Γέρακας: 210-66.17.910 
Πάτρα: 2610-462.065
Σαντορίνη: 22860-23.654 
Τήνος: 22830-24.911
Χίος: 22710-40.522
Άνδρος: 22820-71.236
Λήμνος 22540-25.267
Λευκάδα - 26450-26.769
Λεμεσός: 00357 25384999
Σύντομα και στη Λευκωσία!
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• • • Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ • • • • • •

Η μακροχρόνια παρουσία της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στον τομέα της ναυτιλίας και βιο-
μηχανίας πιστοποιεί την ποιοτική εξυπηρέτηση των
πελατών της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην
κατασκευή και εισαγωγή ναυτιλιακών και βιομηχα-
νικών ανταλλακτικών (ενώσεις, ροδέλες, ανοξείδω-
τα φίλτρα, μεταλλικές κατασκευές) και είναι απο-
κλειστική αντιπρόσωπος του ελβετικού οίκου ΒΟΑ
A.G. (ανοξείδωτοι διαστολικοί σύνδεσμοι, εύκα-
μπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες, αντικραδασμικά) και
του ισπανικού οίκου Montero S.A. (περμανίτες άνευ
αμιάντου, σαλαμάστρες, θερμομονωτικά υλικά και
υφασμάτινοι διαστολικοί σύνδεσμοι).
Σημαντική εξέλιξη στην ποιοτική οργάνωση και
διεκπεραίωση της παραγωγής αποτελεί η χρήση
CNC μηχανημάτων κοπής. Βασικά προϊόντα κοπής
είναι τα παρεμβύσματα  και οι ροδέλες από διάφο-
ρες α΄ ύλες (περμανίτης άνευ αμιάντου, γραφίτης,
μικανίτης, λάστιχο, βελανιδόχαρτο, τεφλόν, πο-
λυουρεθάνη κ.λπ.). Με την παραγωγή σε CNC μηχα-
νήματα κοπής επιτυγχάνονται μεγαλύτερη ακρίβεια,
υψηλότερη ποιότητα και μείωση στους χρόνους πα-
ράδοσης, παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με
έμφαση την ανάγκη των τεχνικών τμημάτων για ά-
μεση ανταπόκριση.  
Η ελβετική εταιρεία ΒΟΑ A.G. αποτελεί μία από τις

πιο αξιόλογες και ποιοτικές εταιρείες στο χώρο της.
Τα προϊόντα εισάγονται και επεξεργάζονται στις ε-
γκαταστάσεις στον Πειραιά σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και κατευθύνσεις της ΒΟΑ A.G. Σε
αυτό έχει συμβάλει ιδιαίτερα και η παρακολούθηση
τεχνικών σεμιναρίων ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, που διοργανώνει ο ελβετικός οίκος. 
Σημαντική είναι και η επιτυχής αποδοχή του ισπανι-
κού οίκου Montero S.A. από την ελληνική αγορά με
ιδιαίτερη έμφαση στους περμανίτες άνευ αμιάντου
και τις σαλαμάστρες. Η Montero S.A. είναι πιστοποι-
ημένη με ISO 9001 και διακρίνεται για τα ποιοτικά
προϊόντα της και τις ανταγωνιστικές τιμές της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ABEE ήταν από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο της
που πιστοποιήθηκε από το Lloyd's Register, το έτος
2000. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με
τα καινούργια πρότυπα Συστημάτων ∆ιαχείρισης
Ποιότητας BS EN ISO 9001:2000. 

Τα MARINA Stores, η μοναδική αλυσίδα καταστη-
μάτων ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα, πα-
ρουσιάζει το νέο της κατάλογο 2009! 
Στον ανανεωμένο κατάλογο MARINA Stores 2009

θα βρείτε αναλυτικές πληροφο-
ρίες για περισσότερα από

13.000 προϊόντα, με πολ-
λά νέα σε αυτά, σε χα-

μηλότερες τιμές.
Συνολικά 50.000

κατάλογοι θα τυπω-
θούν στην Ελλάδα και άλ-
λοι τόσοι στο εξωτερικό,
οι οποίοι θα βρίσκονται
στα καταστήματα
MARINA Stores απο-
κλειστικά για εσάς. 

Μπορείτε να λάβετε το
δικό σας κατάλογο δωρεάν σε όλα τα καταστήματα
MARINA Stores ή να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF
από την ιστοσελίδα μας, στο www.marinastores.gr
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ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ
CNC μηχανήματα κοπής

••••
MΕΤΑΛΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ 
Τηλ.: 210-41.24.941 
Εmail: metalloviotechniki@tee.gr
www.metalloviotechniki.gr 
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MARINA STORES
Μια Θάλασσα 
στα Χέρια σας! 
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αστες τις ιδιότητες του
νερού. Η πολυετής με-
λέτη και σχεδίαση του
συστήματος που προ-
ηγήθηκε και η τεχνο-
λογία επεξεργασίας
που χρησιμοποιεί
προσφέρουν στους
πλοιοκτήτες, στα ναυ-
πηγεία και στο περι-

βάλλον σημαντικά οφέλη.
Η υψηλή απόδοση του σταδιακού διαχωρισμού
και το ενσωματωμένο σύστημα αποστείρωσης
EctoSys? παρέχει αποτελεσματική επεξεργασία ό-
λων των τύπων ύδατος που συναντά κανείς ανά
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των
λιμένων με υψηλή περιεκτικότητα ιζημάτων. Λό-
γω των πλεονεκτημάτων του, το Clean Ballast θε-
ωρείται το πιο καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας
έρματος και ξεχωρίζει ως ένα σύστημα που λει-
τουργεί οικολογικά αλλά και οικονομικά.

••••
Franman-group
Τηλ.: 210-95.32.350
Email: marketing@franman.gr 
www.franman-group.gr 
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θώς ελαττώνει σημαντικά τη σκόνη και τα επικίν-
δυνα αιωρούμενα σωματίδια. Το συγκεκριμένο υ-
λικό κατά την πρόσκρουση στη μεταλλική επιφά-
νεια αφαιρεί τη σκουριά και τα υπολείμματα χρώ-
ματος, αφήνοντας την επιφάνεια απολύτως καθα-
ρή για την επίστρωση της νέας βαφής, και επιπλέ-
ον προσδίδει στην επιφάνεια profile 0-140
micron.

••••
S. Hiliou LTD
Τηλ.: 210-44.10.431, 210-40.22.652 
Email: hilios@hilios.gr - info@hiliou.com 
www.hiliou.com 
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S. HILIOU LTD
Νέα τεχνολογία

Το Sponge Jet είναι μια νέα τεχνολογία που αντι-
καθιστά την άμμο και το νερό, προσφέροντας μο-
ναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη:
• Προσδίδει στην επιφάνεια Profile 0-140

micron. 
• Προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας

στο μηδέν τη διαχείριση αποβλήτων. 
• Ασφάλεια στους εργαζομένους (δε δημιουργεί

σκόνη ή επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια).
• Επιτρέπει παράλληλες εργασίες. 
• Χαμηλό κόστος χρήσεως. 
• Υλικό χαρακτηρισμένο ως φυσικό λειαντικό. 
• Αφαιρεί τη σκουριά και τα υπολείμματα χρώ-

ματος, αφήνοντας την επιφάνεια απολύτως
καθαρή για την επίστρωση νέας βαφής. 

Το Sponge Jet είναι μια νέα τεχνολογία, που αντι-
καθιστά την άμμο και το νερό προσφέροντας μο-
ναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη. Η χρήση του
νέου αυτού υλικού, το οποίο αποτελείται από πο-
λυουρεθάνη και προσμείξεις αλουμινίου, προσφέ-
ρει ασφάλεια στους εργαζομένους και προστασία
στο περιβάλλον. Επίσης επιτρέπει τη συνέχιση πα-
ράλληλων εργασιών πλησίον της αμμοβολής κα-

Το νέο καινοτόμο προϊόν της RWO's, Clean Ballast,
είναι ένα συμπαγές σύστημα υψηλής απόδοσης
αυτοματοποιημένης λειτουργίας για την επεξεργα-
σία του έρματος, το οποίο διαχειρίζεται κάθε ποιό-
τητα και ποσότητα έρματος, αφήνοντας ανεπηρέ-

FRANMAN GROUP
Με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον 
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2007, με εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά
στην εξοικονόμηση κυλινδρελαίου. Εκτός των άλ-
λων, σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος α-
ποτελεί το ότι το μεγαλύτερο μέρος της εγκατά-
στασης μπορεί να εκτελεστεί ενώ το πλοίο βρί-
σκεται σε λειτουργία.

••••
Wartsila Greece S.A.
Τηλ.: 210-41.35.450
Email: info@wartsila.com
www.wartsila.com
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ρουν ποιοτικές υπηρεσίες αρμάτωσης και αφαρ-
μάτωσης, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης.
Τεχνικοί μας έχουν ήδη εκπαιδευτεί και διαπιστευ-
τεί από σημαντικές κατασκευάστριες εταιρείες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (καθώς επίσης και
από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου &
Νησιωτικής Πολιτικής) και έχει δρομολογηθεί ανά-
λογη διαδικασία με άλλους κατασκευαστές. 

••••
Cargo Gear SRT Ltd
Τηλ.: 210-41.70.709, 210-41.27.501,
210-41.11.335, 210-41.01.642
Email: info@cargogear.gr
www.cargogear.gr 
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Κ. & Α. ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
CARGO GEAR SRT LTD
Επί 40 χρόνια ποιοτικές εργασίες 

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι εξελίξεις στην τεχνολο-
γία των συστημάτων ασφαλείας στα πλοία, ειδικό-
τερα δε στις σωσίβιες λέμβους και στα συστήματα
καθαίρεσής τους, υπήρξαν ραγδαίες, με αποτέλε-
σμα η χρήση τους όσο και η συντήρησή τους να
γίνει πολύπλοκη. Αυτά τα ζητήματα διευθετήθη-
καν με τροποποιήσεις στα σχετικά κεφάλαια του
SOLAS (Safety of Life at Sea) κατά τις αναθεωρή-
σεις του από τον ΙΜΟ (International Maritime
Organization).
Στην τελευταία αναθεώρηση του SOLAS καθορί-
στηκε ότι τους, ήδη θεσμοθετημένους, ετήσιους
και πενταετείς ελέγχους δε θα μπορούν πια να διε-
νεργούν μέλη του πληρώματος ή ανειδίκευτοι τε-
χνίτες, αλλά μόνον εξειδικευμένα συνεργεία, τα ο-
ποία μάλιστα θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένα και
εξουσιοδοτημένα από τους κατασκευαστές των
λέμβων και των συστημάτων καθαίρεσής τους. 
Οι εταιρείες μας Κ. & Α. Συνοδινός & Σία ΟΕ και
Cargo Gear SRT Ltd με συνεχή παρουσία στο χώρο
τα τελευταία 40 χρόνια παρακολουθούν τις εξελί-
ξεις αυτές και με τη μεγάλη συσσωρευμένη εμπει-
ρία των τεχνικών τους είναι σε θέση να προσφέ-

Τo Pulse Lubrication System (PLS) αποτελεί τη λύ-
ση στο πρόβλημα του κόστους λίπανσης των κυ-
λίνδρων των δίχρονων ναυτικών μηχανών. Αυτό το
σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε όλες τις δί-
χρονες μηχανές Wartsila και η λειτουργία του στη-
ρίζεται στον ηλεκτρονικά ελεγχόμενο χρονισμό της
έγχυσης κυλινδρελαίου στον κύλινδρο. Με αυτόν
τον τρόπο αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση κυ-
λινδρελαίου και επιτυγχάνεται μείωσή της έως και
60%, στα 0,8 gr/kWh. 
Το Pulse Lubrication System έχει δοκιμαστεί ήδη
με περισσότερες από 500.000 αθροιστικές ώρες
λειτουργίας σε περισσότερα από 110 πλοία από το

WARTSILA 
GREECE S.A.
PULSE LUBRICATING 
SYSTEM
Σύστημα μείωσης 
κατανάλωσης 
κυλινδρελαίου 
των δίχρονων 
ναυτικών μηχανών 
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Η εταιρεία ΧΙΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ είναι
μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στο χώρο των ε-
πισκευών και καθαρισμών πλοίων.
Ως εταιρεία προσπαθεί καθημερινά να εξελίσσεται
και να καινοτομεί στους τομείς που ειδικεύεται.
Μια από τις καινοτομίες της εταιρείας είναι η
σπογγοβολή, η οποία είναι μια εναλλακτική τεχνο-
λογία αντί της υδροβολής και της αμμοβολής προ-
σφέροντας μοναδικά πλεονεκτήματα και οφέλη.

Η χρήση του νέου αυτού υλικού το οποίο αποτε-
λείται από πολυουρεθάνη και προσμείξεις αλουμι-
νίου, προσφέρει ασφάλεια στους εργαζομένους
και προστασία στο περιβάλλον.
Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που έχει στα χέρια
της αυτό το υλικό, γιατί εκτός από σωστή παροχή
υπηρεσιών, θέλει το προσωπικό της να έχει μια
καλή ποιότητα ζωής.

A. HILIOS LTD
Η εταιρεία που εξελίσσεται και καινοτομεί  
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••••
A. HILIOS Ltd
Τηλ.: 210-40.20.304
Email: info@hilios.gr 
www.ahilios.gr
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••••
Katradis Marine Ropes Industry 
Τηλ.: 210-40.60.329
Email: info@katradis.com
www.katradis.com 
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Στο συνεχές πλαίσιο ανάπτυξης του ο-
μίλου Marichem Marigases Worldwide
Services το τμήμα Έρευνας και Ανά-
πτυξης, λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν
τους αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς,
για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε επι-
τυχώς στην πελατειακή ζήτηση και πα-
ρουσιάζει το PRELOAD 300. 
Το PRELOAD 300, ένα καινοτόμο, υ-
ψηλής τεχνολογίας προϊόν, εμποδίζει
τους διάφορους τύπους φορτίων να
κολλήσουν στις επιφάνειες των δεξα-
μενών φορτίων. Είναι, δηλαδή, ένα επίχρισμα
(coating) ειδικά μελετημένο έτσι ώστε να αφήνει
μια λεπτή και προσωρινή μεμβράνη στις επιφά-
νειες των δεξαμενών φορτίων. Επίσης είναι ένα ε-
ξαιρετικά δραστικό προϊόν, παρασκευασμένο από
διαλύτες υδατικής βάσης και ειδικά αδρανή πρό-
σθετα, τα οποία αναμειγνύονται και δημιουργούν
ένα ομογενοποιημένο και λεπτό φιλμ, που προ-
στατεύει τις επιφάνειες δεξαμενών φορτίων από
τα διαφορετικά είδη φορτίων που μπορεί να μετα-
φέρει ένα πλοίο. 
Το κύριο πλεονέκτημα του PRELOAD 300 είναι το
ότι σχηματίζει ένα υδατοδιαλυτό «φράγμα» ανά-
μεσα στην επιφάνεια και στο φορτίο, το οποίο
μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα, ακόμα και με
τη χρήση θαλασσινού νερού, ύστερα από την εκ-

φόρτωση του φορτίου. Μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για πλοία που μεταφέρουν φορτία τσιμέντου,
διάφορων τύπων αλάτων, κάρβουνου, sulphur και
pet-coke. Σημαντικό χαρακτηριστικό του προϊό-
ντος είναι ότι δεν είναι τοξικό, οξειδωτικό, δια-
βρωτικό και εύφλεκτο. Ένα ακόμα βασικό πλεονέ-
κτημα του PRELOAD 300 είναι ότι προστατεύει τις
μεταλλικές επιφάνειες από διάβρωση και δεν
αφήνει σωματίδια από τα διάφορα είδη φορτίων
να εισχωρήσουν στο χρώμα αυτής της επιφάνειας. 
Τέλος, το PRELOAD 300 διατίθεται σε εξαιρετικά
ανταγωνιστική τιμή, κάτι που στις μέρες που δια-
νύουμε είναι υψίστης σημασίας καθώς κάθε ναυτι-
λιακή εταιρεία ενδιαφέρεται για τη μείωση των
εξόδων της. 
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ΟΜΙΛΟΣ MARICHEM MARIGASES
PRELOAD 300 - Οικονομικό και αποτελεσματικό

••••
MARICHEM MARIGASES
Τηλ.: 210-41.48.800
Email: marichem@marichem-marigases.com
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OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΤΡΑ∆ΗΣ
Συνεχής παράδοση 
& υψηλή ποιότητα

Ο Όμιλος Εταιρειών
Κατράδης, με συνεχή
παράδοση στην υψη-
λή ποιότητα και στη
διαρκή έρευνα βελτι-
στοποίησης και επέ-

κτασης της γκάμας των προϊόντων του, συνέστησε
συνεργασία με την εταιρεία Honeywell, γνωστή εκτός
των άλλων για την παραγωγή του νήματος SPECTRA.
Το εν λόγω νήμα είναι 40% πιο ισχυρό από το νήμα
αραμιδίου και 3 φορές πιο ισχυρό από αυτό του πο-
λυεστέρα & του νάιλον, με το πλεονέκτημα όμως να
επιπλέει. Η Εταιρεία Κατράδης, έχοντας την αποκλει-
στικότητα αυτού του νήματος και με την παράδοση
στην παραγωγή σχοινιών, κατασκευάζει αυτά τα ειδι-
κής κατηγορίας σχοινιά τα οποία, όπως άλλωστε και
ολόκληρη η γκάμα του ομίλου, συμμορφώνονται α-
πολύτως με τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού
OCIMF για την ασφαλή πρόσδεση των δεξαμενοπλοί-
ων. Το SPECTRA ROPE έχει μακροχρόνια πολύ χαμη-
λότερο κόστος από τα υπόλοιπα συνθετικά σχοινιά,
είναι πιο εύχρηστο όντας κατά πολύ ελαφρύτερο από
το συρματόσχοινο που αντικαθιστά, και μειώνει κατά
πολύ το χρόνο πρόσδεσης και άπαρσης με σημαντι-
κότατα οικονομικά οφέλη. Επίσης, μειώνονται οι επι-
πτώσεις στην υγεία των χειριστών πάντα σε σχέση με
το κατά πολύ βαρύτερο συρματόσχοινο. Η χρήση των
UHMWPE Spectra σχοινιών εξαπλώνεται με μεγά-
λους ρυθμούς στα δεξαμενόπλοια και σε πολλές περι-
πτώσεις η χρήση τους είναι απαίτηση των πετρελαϊ-
κών εταιρειών.
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