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Ας μιλήσουμε για στρατηγική ως προς τη
δημόσια εικόνα της ναυτιλίας

«Ìðïñåßôå íá öáíôáóôåßôå ôé èá ìðïñïýóá íá åðéôý÷ù
åÜí Ýêáíá üëá üóá ðñáãìáôéêÜ äýíáìáé;» Óïõí Ôæïõ

Σ
ε αυτό το πλαίσιο, για μία ακόμα χρονιά, παρατηρούμε την πρόθεση του εφοπλισμού για την
άμεση κοινωνική παρακίνηση, με σκοπό την αύξηση του νεανικού ενδιαφέροντος για το ναυτικό επάγ-
γελμα. Επιπλέον, όμως, παρατηρούμε την πλήρη αδιαφορία (ίσως και ραθυμία) τόσο της πολιτικής όσο και

της διοικητικής ηγεσίας του ΥΕΝΑΝΠ καθώς και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσον αφορά την προσέλκυση.
Επιπροσθέτως, μάλιστα, διακρίνουμε ότι πλην των μεμονωμένων πολιτικών κινήσεων στο ζήτημα της προσέλκυσης,
που προέρχονται κυρίως από την ΕΕΕ και το ΝΕΕ, οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) ναυτεργατικοί και εφοπλιστικοί παρά-
γοντες και ενώσεις δεν έχουν σαφώς τοποθετηθεί με έμπρακτα μέτρα και τακτικές στο θέμα αυτό. 

Το ζήτημα της προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, πάντως, δεν είναι παρά μια μεμονωμένη
πτυχή (ή αποτέλεσμα) μια γενικότερης, «γκρίζας» σελίδας, που ονομάζεται δημόσια εικόνα της ναυτιλίας. Ανήκει μά-
λιστα σε μια από τις πολλές παραγράφους της σελίδας αυτής, όπως οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης
της ναυτικής οικογένειας με το γενικότερο κοινωνικό σύνολο, οι επαφές με τους αιρετούς και τη γενικότερη πολιτική
οικογένεια εντός και εκτός των συνόρων μας, η συνδιαλλαγή με τα ΜΜΕ, η συνομιλία με τη νέα γενιά και τελικά η
προσέλκυση (και η συγκράτηση) των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Όλες αυτές οι παράμετροι συνθέτουν ένα κολάζ -
ίσως και μια αλυσίδα- που αφορά άμεσα τη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας.

Μέχρι πρόσφατα, οι διοικήσεις και τα προεδρεία στην Ακτή Μιαούλη επέμεναν πως οι ενώσεις και οι
ομοσπονδίες έχουν μια σταθερή θέση, ένα σαφές όραμα πάνω στη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας. Εντούτοις, φαίνεται
να ξεχνούν ότι ακόμα και η σύγχρονη τέχνη (είτε αυτή ονομάζεται κινηματογράφος, μουσική, ποίηση ή λογοτεχνία),
ως σταθερός και σίγουρος καθρέφτης της κοινωνίας, ανέκαθεν στεκόταν αρνητική απέναντι στον εφοπλισμό και δυ-
σοίωνη, αλλά και «θλιμμένη» απέναντι στον ναυτικό. Μετρήστε σε πόσες δεκάδες ελληνικές ταινίες, στο πέρασμα του
χρόνου, ο Έλληνας εφοπλιστής παρουσιάζεται πάντα ως ο σκληροτράχηλος επιχειρηματίας, οι απόγονοί του ως αιθε-
ροβάμονες και οι ναυτικοί μας μάλλον δυστυχείς και αδικημένοι. Μήπως ήρθε η ώρα μιας αυτοκριτικής για όσους
στέκονται περήφανοι για τις έως τώρα προτροπές τους και γι' αυτούς που μιλούν για ένα επιτυχές «όραμα» στην Ακτή
Μιαούλη; Πολλοί ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο όραμα ναυάγησε προ καιρού, αφού σύσσωμη πλέον η κοινή γνώ-
μη αδιαφορεί ή μάλλον απαξιώνει τον πιο εύρωστο οικονομικό κλάδο της χώρας και κυρίως λοιδορεί τους πρωταγω-
νιστές της. Ας αναλογιστούν οι κύριοι: Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε…

Óå ëßãåò çìÝñåò áðü ôçí Ýêäïóç ôïõ ôñÝ÷ïíôïò ôåý÷ïõò ôùí «Íáõôéêþí
×ñïíéêþí» áíáêïéíþíïíôáé ôá áñéèìçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá ôùí íÝùí óðïõ-
äáóôþí -åéóáêôÝùí óôéò ÁÅÍ- ðïõ åíäÝ÷åôáé íá áêïëïõèÞóïõí ìéá íáõ-
ôéêÞ óôáäéïäñïìßá. Ç áíáêïßíùóç ôùí åéóáêôÝùí áðïôåëåß óçìåßï áíá-
öïñÜò êÜèå óõæÞôçóçò ðïõ ðåñéóôñÝöåôáé óôï ìüíéìï êáé öëÝãïí èÝìá
ôçò ðñïóÝëêõóçò íÝùí óôï íáõôéêü åðÜããåëìá. Êá÷õðïøßá êáé... åöçóõ-
÷áóìïß, Ýðáéíïé êáé... ìåìøéìïéñßåò áðïôåëïýí ðÜíôá ôá üñéá ìÝóá óôá ï-
ðïßá êéíïýíôáé üëïé ïé ðñïâëçìáôéóìïß êáé ïé äéÜëïãïé ãýñù áðü ôï óçìá-
íôéêü áõôü æÞôçìá.
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Είναι εμφανές πως ούτε επιτυχημένο όραμα υπάρχει ούτε μια ξε-
κάθαρη στρατηγική για το «image» της ναυτιλίας έχει ποτέ μελετηθεί.
Αντιθέτως, υπάρχει μόνο ένας βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του εκάστοτε υπουργού καθώς και κάθε αι-
ρετού προέδρου ενός σωματείου ή ένωσης. 

Προσφάτως, είχα την ευκαιρία να μελετήσω το εξαιρετικό σύγ-
γραμμα ενός διακεκριμένου Έλληνα καθηγητή, τη Στρατηγική των
Επιχειρήσεων του καθηγητή Βασίλη Παπαδάκη, το οποίο συνοψίζει όσα η
ελληνική ναυτιλία αμελεί ή δεν γνωρίζει όσον αφορά τη δημόσια εικόνα της.
Ο κ. Παπαδάκης ορίζει ως στρατηγική την κατεύθυνση και το εύρος δρα-
στηριοτήτων μιας επιχείρησης (ή ενός κλάδου) μακροπρόθεσμα, η οποία
εξασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση (ή έναν

κλάδο) μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στόχος είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών αλλά και στις
προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μελών.

Ο ορισμός ίσως είναι λίγο ακαδημαϊκός για τους έμπειρους πρωταγωνιστές της ναυτιλίας μας, αλλά α-
ξίζει να τον μελετήσουμε κα να εντοπίσουμε κάποια σημεία του. Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κάποια μακρο-
πρόθεσμη στρατηγική στο θέμα της δημόσιας εικόνας, του «image» της ναυτιλίας δηλαδή. Εντοπίζουμε μόνο βραχυ-
πρόθεσμες τακτικές - πολιτικές, που καλύπτουν εποχικές επιδιώξεις ή ανάγκες, με αποτέλεσμα ένας ανταγωνιστικός
κλάδος όπως η ναυτιλία να θεωρείται λιγότερο ενδιαφέρων σε σύγκριση με σχεδόν όλους τους άλλους. Τουρισμός, αε-
ρομεταφορές, περιβάλλον, εμπόριο φαίνεται να υστερούν σε οικονομική δύναμη, υπερτερούν όμως σε φήμη. 

Επιπλέον, είναι εμφανές πως πολλές σκουριασμένες ιδέες που επικρατούν στον Πειραιά δεν αντα-
ποκρίνονται αλλά ούτε εξυπηρετούν τις ανάγκες των αγορών, οι σύμβουλοι - πρωταγωνιστές τους μάλλον δεν με-
λετούν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και κυρίως δεν συνοψίζουν τις προσδοκίες των Stakeholders. Eιδικά η τελευ-
ταία παράμετρος έχει ιδιαίτερη δυσκολία, αφού η πείρα μας αποδεικνύει ότι στο θέμα της δημόσιας εικόνας της
ναυτιλίας δεν εντοπίζεται μια σαφής τοποθέτηση ή και προσδοκία από τον ίδιο τον κλάδο ως σύνολο. 

Η στρατηγική, λοιπόν, για έναν κλάδο είναι ό,τι η προσωπικότητα για έναν άνθρωπο. Η στρατηγική
έπεται του οράματος αλλά προηγείται των πολιτικών και των τακτικών. Είναι η ραχοκοκαλιά για κάθε εμπνευσμένη
και επιτυχή εκστρατεία. Ας μην ξεχνάμε ότι, όπως λέει στα αποφθέγματά του ο Κινέζος στρατηγός Σουν Τζου: «Εάν
γνωρίζεις καλά τόσο τον εαυτό σου όσο και τον αντίπαλό σου, χίλιες νίκες θα είναι με το μέρος σου»…

Σε μια περίοδο τεράστιας επιβεβαιωμένης κρίσης, οπότε πολιτικοί, νομοθέτες και δικαστικοί στέκονται φι-
λύποπτα απέναντι στη ναυτιλία, οφείλουμε να επανατοποθετηθούμε στο θέμα αυτό. Να μελετήσουμε εκ βαθέων τις
δυσκολίες του ίδιου μας του εαυτού, να σταματήσουμε να κατασκευάζουμε (και να εξοστρακίζουμε) φαντάσματα
και να αναζητούμε συμμάχους και υποστηρικτές. Η ναυτιλία απαιτεί έμπειρους στρατηγούς με όραμα και έμπνευ-
ση, καθώς και αξιωματικούς με γνώση και υπομονή. Οι εποχές άλλαξαν συθέμελα την κοινωνική τοποθέτηση απέ-
ναντι στην κάθε βιομηχανία και εμείς φαίνεται ότι μάλλον μείναμε αγκυλωμένοι στο παρελθόν μας, κλειστοφοβικοί
και απομονωμένοι σαν τα πλοία μας.

Η ναυτιλιακή οικογένεια μήπως τελικά οφείλει να μελετήσει τα σημάδια μιας ψυχοπαθολογίας που
μαρτυρεί τα πρόθυρα της κατάρρευσης, ειδικά ως προς τη δημόσια εικόνα της. Μήπως τελικά η ναυτιλιακή μας οι-
κογένεια εμφανίζει κάποια από τα σημάδια που επισημαίνονται στη συνέχεια;
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι παθολογίες αυτές χαρακτηρίζονται από μια μεταξύ τους εναλλαγή, η οποία συνεχί-
ζεται επί μακρόν και ακολουθεί ένα φαύλο κύκλο (κεφάλαιο 7.3.4). Το γνωστό ως σπιράλ θανάτου έχει τις ακόλου-
θες συνιστώσες: 
- μυστικοπάθεια - απομόνωση - άρνηση 

*Το βιβλίο «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιε-
θνής Εμπειρία» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπένου και απο-
τελεί ένα εξαιρετικό σύγγραμμα όχι μόνο για σπουδαστές αλλά
(κυρίως) για έμπειρους managers (και συμβούλους), που
οφείλουν να ακολουθούν την παγκόσμια γνώση και έρευνα
στο συγκεκριμένο, πολύτιμο γνωστικό αντικείμενο. Ευελπιστώ
οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ να το μελετήσουν και να το
εφαρμόσουν, εμπνευσμένα, στο όραμά τους για το σύγχρονο
image του κλάδου αλλά, γιατί όχι, και στην επιχειρηματική
καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ τους φίλους και συνεργάτες
καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νικήτα Νικητάκο, Μαρία
Λεκάκου και Θάνο Πάλλη για την παρότρυνσή τους να μελετή-
σω, αλλά και να κατανοήσω τόσο το συγκεκριμένο σύγγραμμα
όσο και την «Τέχνη του Πολέμου» του στρατηγού Σουν Τζου.

Ηλίας Μπίσιας

- κατηγορίες - απαξιωτική συμπεριφορά 
- αποφυγή - προστασία κεκτημένων - παθητικότητα 
- ανικανότητα.
Σύμφωνα με τους μελετητές μόνον ένας εμπνευσμέ-
νος και ικανός ηγέτης μπορεί να απεγκλωβίσει μια ε-
πιχείρηση (και έναν κλάδο) από αυτόν το φαύλο κύ-
κλο, αφού όμως αντιμετωπίσει ξεχωριστά και ξεκά-
θαρα κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν, τώρα όσο ποτέ, ικα-
νούς και άξιους ηγέτες τόσο στο ΥΕΝΑΝΠ όσο και
σε όλες τις ενώσεις και ομοσπονδίες. Ηγέτες, που θα
μπορούν να δρουν συλλεκτικά, εντοπίζοντας και
προσδιορίζοντας ένα κοινό όραμα (επιτέλους) και μια
σαφή στρατηγική. Και όπως αναφέρει ο πατριάρχης
της στρατηγικής Σουν Τζου: «Εάν οι εντολές του στρα-
τηγού δεν είναι ξεκάθαρες και σαφείς, και εάν επίσης
δεν είναι εύκολα αντιληπτές, τότε υπαίτιος είναι μόνο
ο στρατηγός. Εάν όμως οι εντολές είναι ξεκάθαρες και
οι στρατιώτες δεν υπακούν, τότε οι τελευταίοι μόνο θα
είναι υπαίτιοι». 
Ειδικά για την Ακτή Μιαούλη, το παραπάνω απόφθεγ-
μα έχει σαφές νόημα (και υπονοούμενο).





Οι άνθρωποί μας στις Βρυξέλλες
Ποιοι είναι οι νέοι Έλληνες ευρωβουλευτές
αρμόδιοι για θέματα ναυτιλιακών μεταφορών

Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελείται από επιτροπές κα υποεπιτροπές. Ειδικά στην πολιτική των
μεταφορών, οι ευρωβουλευτές έχουν εξαιρετικές  αρμοδιότητες αφού το Ε.Κ. μπορεί να συναποφασίζει ή να απορρίπτει τις προτά-
σεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών. Ο δίαυλος επικοινωνίας μαζί τους είναι λοιπόν όχι απλά σημαντικός αλλά απαραί-
τητος, διότι από αυτούς τους συγκεκριμένους αιρετούς εξαρτάται το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Oι νέοι Έλληνες
ευρωβουλευτές, αρμόδιοι για θέματα που άπτονται των ναυτιλιακών μεταφορών, συμμετέχουν σε ξεχωριστές ειδικές επιτροπές, με
διαφορετικούς προσανατολισμούς. Εκτός από την επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ξεχωρίζουμε τις επιτροπές Περιβάλλοντος,
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, Αλιείας αλλά και την επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Aξίζει επίσης να τονίσουμε ότι για
πρώτη φορά δύο Έλληνες πολιτικοί κατέχουν τόσο υψηλές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο: η κυρία Κράτσα εξελέγη β' αντιπρόεδρος και
ο κ. Λαμπριανίδης γ' αντιπρόεδρος. Τα ελληνικά μέλη των παραπάνω επιτροπών είναι τα ακόλουθα.

*Τις διευθύνσεις επικοινωνίας των ευρωβουλευτών αλλά και επίκαιρες ειδήσεις τους μπορείτε να τις αναγνώσετε στο www.europarl.eu.
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Θεόδωρος Σκυλακάκης (Ν.∆.)
Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος

Γ
εννήθηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1959. Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (MBA) από το City University του Λονδίνου και Diploma
από την British Market Research Society στην Έρευνα Αγοράς. Το 1989 υπηρέτησε ως σύμβουλος του πρω-
θυπουργού Τζ. Τζαννετάκη και από το 1989 έως το 1990 σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Αμύνης. Από το

1990 έως το 1993 διετέλεσε σύμβουλος του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και προϊστάμενος του Γραφείου Σχεδιασμού
& Επικοινωνίας του πρωθυπουργού.
Από το 1997 έως το 1998 υπήρξε μέλος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας ∆ημοκρατίας.
∆ημοτικός σύμβουλος του ∆ήμου Αθηναίων από το 2003 μέχρι το 2006 ενώ το 2003 έως το 2006 διετέλεσε αναπληρω-
τής δήμαρχος Αθηναίων, αντιδήμαρχος Οικονομικών, αντιδήμαρχος ∆ημοτικής Αστυνομίας, πρόεδρος της ∆ημαρχιακής
Επιτροπής και υπεύθυνος αντιδήμαρχος για το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ» του ∆ήμου Αθηναίων. Την περίοδο 2003-2004,
ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία του ∆ήμου Αθηναίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη διάρκεια των οποίων εί-

χε οριστεί αναπληρωτής City Manager. 
∆ιετέλεσε γενικός γραμματέας ∆ιεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο υπουργείο Εξωτερικών καθώς και ειδικός εκπρόσωπος του
ΥΠΕΞ σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Κρίτων Αρσένης (ΠΑΣΟΚ)
Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Αλιείας

Ε
ίναι χωροτάκτης και οικονομολόγος. Γεννήθηκε το 1977 και έχει μεταπτυχιακό στη ∆ιεθνή Ανάπτυξη από τη Σχο-
λή Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι του Χάρβαρντ. Σχεδίασε το πρόγραμμα «Αειφόρο Αιγαίο» της Ελληνικής Εταιρείας Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια εκστρατεία για την ανάδειξη της σημασίας της προστασίας του
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Αιγαίο. Είναι μέλος στο Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων Χω-

ροτακτών και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μιλάει αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και έχει σπουδάσει ιταλικά και κέτσουα
(κύρια διάλεκτος των Άνδεων). Ο κ. Αρσένης είναι επίσης τακτικό μέλος και στην Επιτροπή Αλιείας. 

Ιωάννης Τσουκαλάς (Ν.∆.)
Μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
και Επιτροπής Αλιείας

Σ
πούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του
δίπλωμα. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και έχει στο παρελθόν διατελέσει γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογί-

ας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα περιοδικά, μονογραφίες και διδακτικά συγγράμματα.
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Γεώργιος Κουμουτσάκος (Ν.∆.), Μέλος Επιτροπής Μεταφορών
και Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

∆
ιπλωμάτης και πρόσφατα εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών. Κάτοχος μεταπτυχιακού σε θέματα
∆ιπλωματίας, Στρατηγικής και Άμυνας από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και ∆ιεθνούς Πολιτικής από το
Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, απ' όπου αποφοίτησε με την ανώτατη διάκριση, ο κ. Κουμουτσάκος έχει υπηρε-
τήσει στο διπλωματικό γραφείο του Προέδρου της ∆ημοκρατίας κ. Κ. Στεφανόπουλου και στη μόνιμη αντιπρο-

σωπεία της Ελλάδας στη ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μαριλένα Κοππά (ΠΑΣΟΚ), Αναπληρωματικό Μέλος 
Επιτροπής Μεταφορών, Μέλος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Γ
εννήθηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 1963. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris
X Nanterre. Είναι διδάκτωρ Συγκριτικής Πολιτικής του Paris X Nanterre και επίκουρη καθηγήτρια Βαλκανικής Πολιτικής στο τμήμα ∆ιεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1987. ∆ιετέλεσε τακτικό μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, από το 2003 μέχρι το 2007, ενώ από τον Ιανουάριο 2008 ορίσθηκε αναπλη-

ρωματικό μέλος του. Είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον Οκτώβριο 2007 και αντιπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-Τουρκίας.

Άννυ Ποδηματά (ΠΑΣΟΚ), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας και Αναπληρωματικό Μέλος στην Επιτροπή ∆ιεθνούς Εμπορίου

Σ
πούδασε Γαλλική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφι-
κή σταδιοδρομία της από την εφημερίδα «Η Αυγή». Το 1987 εντάσσεται στην πρώτη δημοσιογραφική ομά-
δα που ιδρύει τον Αθήνα 9,84 και παράλληλα εργάζεται στο «Βήμα της Κυριακής». Από το 1990 έως το 1994
εργάστηκε στο Παρίσι ως ανταποκρίτρια του ΑΠΕ και της ΕΤ1. Από το 1995 έως το 1997 εργάστηκε ως δι-

πλωματική συντάκτις στο «Βήμα» και στο «Βήμα της Κυριακής». 
Το 2000 τής απονεμήθηκε το Βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας από την Ένωση ∆ημοσιογράφων Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων της
Τουρκίας για τη συμβολή της στην προσέγγιση μεταξύ των δυο χωρών. Το βραβείο επιδόθηκε σε ειδική τελετή στην Άγκυρα
από τους τότε υπουργούς Εξωτερικών των δυο χωρών, Γεώργιο Παπανδρέου και Ισμαήλ Τζεμ. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. 

Νίκη Τζαβέλλα (ΛΑΟΣ), Μέλος Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής Μεταφορών

Η
κ. Τζαβέλλα είναι οικονομολόγος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Λιντς του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Πα-
νεπιστήμιο Howard των ΗΠΑ, απ' όπου και αποφοίτησε με τιμητικές διακρίσεις. Μετεκπαιδεύτηκε με υπο-
τροφίες σε Αγγλία, Βέλγιο και Γερμανία. ∆ιετέλεσε βουλευτής Επικρατείας της Ν.∆., καθώς και διοικήτρια
του ΟΑΕ! Επίσης, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Λάτση, αντιπρόεδρος της εταιρείας Intracom και αντιπρόε-

δρος της «ΟΕΟΑ Αθήνα 2004». Είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλη με τομέα ευθύνης την Οικονομική Ανάπτυξη
και την Ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη. Είναι επίτιμο μέλος του ∆ιεθνούς Αραβικού Συνδέσμου Γυναικών, μέλος του Συμβου-
λίου του πρύτανη του Kennedy School του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Σήμερα εργάζεται ως εντεταλμένη σύμβουλος
∆ιεθνούς Ανάπτυξης στον όμιλο του ΑΝΤ1. Γνωρίζει αγγλικά και ισπανικά.
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Γεώργιος Τούσσας (ΚΚΕ), Μέλος Επιτροπής Μεταφορών

Γ
εννήθηκε το 1954 στην Κοιλάδα Αργολίδας. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ναυτεργάτης, πρόεδρος
της ΠΕΜΕΝ από το 1997 έως το 2004, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ από το 1999 έως το 2004.
Υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των εργαζομένων μέσα από τις γραμμές των ναυτεργατών και του ΠΑΜΕ,
καθώς και στο Ευρωκοινοβούλιο ως ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.

∆
ημοσιογράφος, συγγραφέας, νομικός, με μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Οικολογία. Γεννήθη-
κε στις Σέρρες. Εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά το 1998.
Ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πρασίνων, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, επικεφαλής
του ευρωψηφοδελτίου και το 2004. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της Ένωσης για

την Ποιότητα της Ζωής, της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βα-
σανιστηρίων, του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας, οικολογί-
ας και μη βίας «Αντιγόνη» και ενεργό μέλος στο καταναλωτικό κίνημα, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και
στο αντιρατσιστικό κίνημα.

Ο
Γεώργιος Σταυρακάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Είναι πτυχιούχος φυσικός και διδάκτωρ
σεισμολόγος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και στην Ιαπωνία. ∆ιετέλεσε
ερευνητής και στη συνέχεια, επί δεκαετία, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, με πλούσια ερευνητική εμπειρία στο χώρο των γεωεπιστημών. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει μεγάλα

ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει προωθήσει σημαντικές συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών ευρωπαϊκών ινστιτούτων,
σε θέματα γεωδυναμικής έρευνας. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση. 

Γεώργιος Σταυρακάκης (ΠΑΣΟΚ), Αντιπρόεδρος Επιτροπής
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γ
εννήθηκε το 1954 στο Πίτσιο Φθιώτιδας. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ από
το 1991, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μέλος της ΚΝΕ και της ΑΝΤΙ - ΕΦΕΕ από τη δικτατορία, βουλευτής Φθιώτιδας στην
περίοδο '89 - '93. Έχει διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής για
τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη και γενικός γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. 

Αθανάσιος Παφίλης (ΚΚΕ), Μέλος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μιχαήλ Τρεμόπουλος (Οικολόγοι Πράσινοι),
Αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Αναπληρωματικό Μέλος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 
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Πρόσφατα, κάνατε κάποιες σημαντικές
συζητήσεις με τον υπουργό Μεταφορών
της Νιγηρίας πάνω στο θέμα της πειρατεί-
ας στη ∆υτική Αφρική. Πόσο σημαντικές
ήταν αυτές οι συζητήσεις για τον ΙΜΟ και
ποια ουσιαστικά αποτελέσματα αναμένο-
νται από έναν τέτοιο διάλογο; 
Ανησυχώ ιδιαίτερα με τη δυσάρεστη προοπτική ότι
το πρόβλημα της πειρατείας στις ακτές της Σομαλί-
ας ενδεχομένως να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές
της αφρικανικής ηπείρου. Το διεθνές αυτό
πρόβλημα έχει, για παράδειγμα, πάρει ανησυχητικές
διαστάσεις στον Κόλπο της Γουινέας, για διαφορετι-
κούς όμως λόγους, και με δεδομένα εντελώς διαφο-
ρετικά απ' όσα επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή
γύρω από το Κέρας της Αφρικής. Προσκάλεσα τη νι-
γηριανή κυβέρνηση μέσω του υπουργού Μεταφο-
ρών, Ιμπραχίμ Μπίο, να παρέμβει ώστε να βοηθήσει
στη μείωση των περιστατικών πειρατείας στο ∆έλτα
του Νίγηρα και στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισα την
ανάγκη να ληφθούν μέτρα επειγόντως, ώστε η διε-
θνής ναυτιλιακή κοινότητα να πεισθεί ότι η Νιγηρία
είναι διατεθειμένη όχι μόνο να δώσει απόλυτη προ-
τεραιότητα στην επίλυση του σοβαρού προβλήμα-
τος που πρόσφατα παρουσιάζει έξαρση αντί της
αναμενόμενης ύφεσης, αλλά και αποφασισμένη να
το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. 
Ο υπουργός Μπίο έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυ-
χίες μου, υπεσχέθη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα
αντιμετώπισης της κρίσης και να ενημερώσει σχετι-
κά τον Νιγηριανό πρόεδρο. Με πληροφόρησε ότι,
σαν μια πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα, η κυβέρνηση είχε ήδη δημιουργήσει ένα
ειδικό υπουργείο -το υπουργείο του ∆έλτα του πο-

Η προσωπικότητα του κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου στην παγκόσμια ναυτιλία είναι
καθοριστική και καταλυτική, όπως και η συνεισφορά του στην ασφάλεια ναυσι-
πλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Στη διάρκεια της πρώτης αλλά και της δεύτερης θητείας του από τη θέση του γενι-
κού γραμματέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) αποδεικνύει τη δέ-
σμευσή του για πρόοδο, ανάπτυξη, καινοτομία.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Μητρόπουλος στοχεύει σε καίριες επισημάν-
σεις για τα τρέχοντα θέματα. Αναφέρεται στους βασικότερους άξονες και στόχους
που περιλαμβάνει η ατζέντα του Οργανισμού, τοποθετείται στο καυτό θέμα των
σχέσεων της Ε.Ε. με τον ΙΜΟ, αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σοβαρό
θέμα της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας και επισημαίνει την αναγκαιότητα
λήψης άμεσων μέτρων για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και τη
διατήρηση της απασχόλησής τους. 
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ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

O ΙΜΟ νομοθετεί και η Ευρώπη 
(όπως και ο υπόλοιπος κόσμος)
εφαρμόζει όσα νομοθετεί ο ΙΜΟ
‘‘‘‘

’’’’

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Ευθύμιου Μητρόπουλου 
Γενικού Γραμματέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)



ταμού Νίγηρα- με πλήρη δικαιοδοσία να αντιμετω-
πίζει περιπτώσεις ανάγκης, μεταξύ των οποίων είναι
και τα προβλήματα της πειρατείας και των ένοπλων
εξεγέρσεων στα νότια διαμερίσματα της χώρας.
Μου υπενθύμισε πως, μόλις το 2008, η Νιγηρία είχε
οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο με θέμα την πειρα-
τεία και την ένοπλη ληστεία εναντίον πλοίων που
βρίσκονται στο ∆έλτα του ποταμού Νίγηρα. Το σχέ-
διο δράσης που είχε συμφωνηθεί στη διάσκεψη
εκείνη, είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή. 
Η πειρατεία έχει καταστεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλη-
μα, που επηρεάζει το θαλάσσιο εμπόριο και τη ναυ-
τιλία διεθνώς, και ο ΙΜΟ κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως
δυνατό για να το αντιμετωπίσει. Η βοήθεια και υπο-
στήριξη που μπορούν να παράσχουν στην καταπο-
λέμησή του όλα τα κράτη-μέλη της παγκόσμιας κοι-
νότητας θα είναι καθοριστική. 

Τον Ιούνιο εξελέγησαν τα νέα μέλη του Ευ-
ρωκοινοβουλίου και το Σεπτέμβριο μια
καινούργια Επιτροπή θα οριστεί στις Βρυ-
ξέλλες. Ποιες σκέψεις, προσδοκίες και
οράματα σε σχέση με την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσ-
σιας ζωής θα θέλατε να μοιράζεστε με τη
νέα ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια; 
Ελπίζω να μοιραζόμαστε, όπως συνέβη και στο πα-
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ρελθόν -με καλά αποτελέσματα, οφείλω να ομολο-
γήσω, και για τις δύο πλευρές- όλους τους κοινούς
στόχους μέσα στο πλαίσιο της διαρκούς προσπά-
θειας βελτίωσης των επιπέδων ναυτικής ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος από ναυτιλιακές
δραστηριότητες πάνω στη βάση: ο ΙΜΟ νομοθετεί
και η Ευρώπη (όπως και ο υπόλοιπος κόσμος) εφαρ-
μόζει όσα νομοθετεί ο ΙΜΟ.
Ελπίζω ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς (η Επιτροπή, το Συμ-
βούλιο και το Κοινοβούλιο) θα συνεχίσουν να υποστη-
ρίζουν τις προσπάθειες του ΙΜΟ να υιοθετεί μέτρα πα-
γκόσμιας εφαρμογής, μια και  η ίδια η φύση της
ναυτιλίας δεν προσφέρεται για μονομερείς και μεμονω-
μένες, εθνικές ή περιφερειακές, λύσεις και μέτρα.
Ελπίζω επίσης ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα συνεχί-
σουν να συμμετέχουν ενεργά στο έργο του ΙΜΟ, ό-
που ανέκαθεν διακρίνονταν για την εποικοδομητική
συμβολή τους προσφέροντας, με την εμπειρία και
την τεχνογνωσία τους, θετικές υπηρεσίες σε όλα τα
θέματα της εκάστοτε ατζέντας του Οργανισμού.

Πόσο ικανοποιημένος είστε με τη συνερ-
γασία του ∆ΝΟ και της Ε.Ε. τα πέντε τελευ-
ταία χρόνια, με πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τον κ. Μπαρόζο; 
Πάντα είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή θετικές, εποικοδομητικές και

αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, τόσο σε θεσμικό όσο και
σε προσωπικό επίπεδο, ιδιαίτερα επί της επιτροπείας
τoυ Ζακ Μπαρό. Τόσο στην εποχή του όσο και πριν,
επί των ημερών της Λογιόλα ντε Παλάθιο, διατηρού-
σαμε ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας και πάντα βρίσκα-
με ευκαιρίες για να ανταλλάξουμε απόψεις και να εξη-
γήσουμε τις αμοιβαίες θέσεις μας πάνω σε σημαντικά
και επίκαιρα ζητήματα. Ο κύριος Μπαρόζο έχει κατ' ε-
πανάληψιν εκφραστεί υπέρ της ανάγκης προστασίας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της προστασίας του
περιβάλλοντος από ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Η Ε.Ε. έχει υποστηρίξει (οικονομικά και άλλως πως)
πολλά προγράμματα τεχνικής συνεργασίας υπό την
αιγίδα του ΙΜΟ - κάτι που εκτιμώ όλως ιδιαιτέρως.
Για παράδειγμα, η Ε.Ε. συγχρηματοδότησε το
SAFEMED, ένα περιφερειακό πρόγραμμα που τέθηκε
σε εφαρμογή από το REMPEC, το Περιφερειακό Κέ-
ντρο ∆ράσης για Επείγοντα Περιστατικά Θαλάσσιας
Ρύπανσης που λειτουργεί συνεργασιακά μεταξύ ΙΜΟ
και UNEP με έδρα τη Μάλτα. Στο πρόγραμμα μετεί-
χαν δέκα μεσογειακές χώρες, ενδιαφερόμενες να α-
ναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους στους τομείς της
ναυτικής ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. 
Ποιες οι απόψεις σας για το καινούργιο πα-
κέτο για τη ναυτιλία (Erika III), που πρό-
σφατα υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο; 
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Αν και δεν θα ήθελα να σχολιάσω συγκεκριμένες λε-
πτομέρειες, σε γενικές γραμμές υποστηρίζω τους
στόχους του πακέτου, όπως υποστηρίζω και κάθε
προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της ναυ-
τικής ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Θεωρώ θετική προσφορά οποιαδή-
ποτε κίνηση που αποβλέπει στην ανάσχεση ναυτι-

λιακών δραστηριοτήτων και πρακτικών που δεν τη-
ρούν τους διεθνώς αποφασισμένους κανόνες του
ΙΜΟ και, προς μια τέτοια κατεύθυνση, οποιαδήποτε
πρωτοβουλία συνάδει με τις πολιτικές και τους
στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού με βρίσκει
σύμφωνο και συμπαραστάτη. 

Μετά τις πρόσφατες συναντήσεις της
Ομάδας Εργασίας πάνω στο θέμα των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου, πόσο γρή-
γορη και αποτελεσματική είναι η πρόο-
δος των εργασιών στα διπλωματικά και
νομικά κανάλια του Οργανισμού σας; 
Από το 2005, που εκπονήσαμε ένα περιεκτικό και
λεπτομερές σχέδιο δράσης, έχουν γίνει σημαντικές
πρόοδοι. Η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασί-
ας του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (GHG) από τα πλοία έλαβε χώρα το
Μάρτιο 2009 και συμφώνησε σειρά μέτρων για τη
βελτίωση της λεγόμενης «ενεργειακής αποτελεσμα-
τικότητας» για περαιτέρω μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία - παρ' ότι η τε-
λευταία «ενέχεται» για ποσοστό μόνο 2,7% του πα-
γκόσμιου συνόλου εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κος. 
Η Ομάδα Εργασίας συζήτησε πάνω από 200 τοποθε-
τήσεις πάνω στο θέμα από χώρες και οργανισμούς
απ' όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν
κυρίως γύρω από τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα,

που θα μείωναν τις περί ων ο λόγος εκπομπές από τα
πλοία. Το τρίτο θέμα του σχεδίου δράσης, που άπτε-
ται οικονομικών πλευρών, συζητήθηκε στις αρχές
Ιουλίου στο πλαίσιο της 59ης συνόδου της Επιτροπής
του ΙΜΟ για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλ-
λοντος και θα επανασυζητηθεί στις προγραμματι-
σμένες για του χρόνου δύο συνόδους της Επιτροπής. 
Όλες αυτές οι συντονισμένες και πολυεπίπεδες προ-
σπάθειες αναμένονται να καταλήξουν στην κατάρ-
τιση ενός συνολικού πακέτου τεχνικών και επιχειρη-
σιακών μέτρων, τα οποία και έχω εξουσιοδοτηθεί
να καταθέσω στη ∆ιάσκεψη για τις Κλιματικές Αλ-
λαγές, την οποία έχουν συγκαλέσει τα Ηνωμένα
Έθνη τον ερχόμενο ∆εκέμβριο στην Κοπεγχάγη,
όπου και θα συζητηθεί η διάδοχος κατάσταση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο. 
Για να είμαι πιο συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά την
ταχύτητα της προόδου των εργασιών του ΙΜΟ, δεν
εκπλήσσομαι με οποιαδήποτε ασυμφωνία ήθελε
παρατηρηθεί μεταξύ αυτών που επιδιώκουν γρήγο-
ρες αποφάσεις και εφαρμογή και αυτών που προτι-
μούν μια πιο προσεκτική προσέγγιση που ενδεχο-
μένως να απαιτήσει περισσότερο χρόνο για καλύτε-
ρα αποτελέσματα. Οι ανήκοντες στη δεύτερη
κατηγορία πιστεύουν πως με μια πιο ενδελεχή και
σε βάθος θεώρηση των υπό κυοφορία μέτρων και
των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και στην
οικονομία των πλοίων και θαλάσσιων μεταφορών
θα διασφαλίσουν την εφαρμογή λύσεων, που όχι

μόνο θα έχουν πλήρως αναλυθεί και κατανοηθεί
από όλους, αλλά και τη σχεδίαση μέτρων που θα εί-
ναι ευρέως αποδεκτά, εφαρμόσιμα και αποτελε-
σματικά. Θεωρώ ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι μέχρι
τούδε προσπάθειες του ΙΜΟ αποδεικνύουν ότι είμα-
στε σε καλό δρόμο στην αναζήτηση της σωστής
ισορροπίας ανάμεσα στις θέσεις των δύο ομάδων
προσέγγισης του θέματος.

Ποια υπήρξε η αφορμή για την πρωτο-
βουλία Go to Sea!, η οποία ξεκίνησε κι ορ-
γανώθηκε από τον ΙΜΟ. 
Θα μιλήσω πρώτα απ' όλα για το γενικότερο πλαίσιο

της εκστρατείας που ονομάσαμε Go to Sea!. Σκοπός

είναι να προσελκύσει τους νέους στη θάλασσα. Εδώ

και αρκετά χρόνια παρατηρείται, δυστυχώς, μεγάλη

έλλειψη σε ναυτικούς, ειδικά σε αξιωματικούς, σε

παγκόσμια κλίμακα. Το πρόβλημα καθίσταται οξύ-

τερο από δημογραφική άποψη, δεδομένου ότι ο

μέσος όρος ηλικίας των εν ενεργεία ναυτικών ολοέ-

να και αυξάνεται. Τα σύγχρονα πλοία αντιπροσω-

πεύουν οικονομικές μονάδες πολύ υψηλής ποιότη-

τας και αξίας. Πρέπει, κατά συνέπεια, να τα εμπι-

στευόμαστε σε επαγγελματίες ανάλογης κατάρτισης

και υψηλών προσόντων. Προς μια τέτοια κατεύθυν-

ση κινείται η διεθνής ναυτιλία, η οποία και βρίσκε-

ται σε διαρκή αναζήτηση στελεχών ποιότητας, τα

οποία θα κατέχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις

σε συνδυασμό με ικανοποιητικά managerial skills. 
Γι' αυτό και το επάγγελμα του ναυτικού θα πρέπει να
θεωρείται μια εξαιρετικά καλή σταδιοδρομία, για
άριστους όμως επαγγελματίες. Από την άλλη πλευ-
ρά, για να προσελκύσουμε στη θάλασσα στελέχη
τέτοιων υψηλών απαιτήσεων θα πρέπει να εξασφα-
λίσουμε πως οι συνθήκες εργασίας τους είναι συ-
γκρίσιμες με αυτές σε άλλους χώρους και τομείς,
ιδιαίτερα της ξηράς. 

Ποιες είναι οι στρατηγικές και οι μέθοδοι
που πρέπει να αναπροσαρμοστούν και να
αναπτυχθούν από τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία, έτσι ώστε να αποδώσουν καλύτε-
ρα αποτελέσματα τέτοιου είδους διαφη-
μιστικές εκστρατείες; 

Ç Å.Å. Ý÷åé õðïóôçñßîåé (ïéêïíïìéêÜ êáé Üëëùò ðùò) ðïëëÜ ðñï-
ãñÜììáôá ôå÷íéêÞò óõíåñãáóßáò õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÉÌÏ - êÜôé ðïõ
åêôéìþ üëùò éäéáéôÝñùò.
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Oι παράγοντες της ναυτιλίας θα πρέπει να προσπα-
θήσουν να κάνουν το επάγγελμα του ναυτικού πιο
ελκυστικό, δεδομένου ότι η βιομηχανία των θαλάσ-
σιων μεταφορών λειτουργεί στο πλαίσιο μιας αγο-
ράς εργασίας που έχει γίνει πολύ ανταγωνιστική διε-
θνώς. Πώς θα γίνει το ναυτικό επάγγελμα πιο ελκυ-
στικό; Πρώτα απ' όλα με το να προσφέρουμε στους
ναυτικούς μας προσεγμένη εκπαίδευση, που να α-
νταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Με το να φρο-
ντίζουμε να έχουν καλές συνθήκες εργασίας στα
πλοία, καλούς μισθούς, καλή ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, επαγγελματική σταθερότητα και ευπρε-
πείς όρους ζωής στην απομαχία. Με το να τους προ-
σφέρουμε επαγγελματική ικανοποίηση και προοπτι-
κές ανέλιξης σχετικά νωρίς στη σταδιοδρομία τους. 
Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλία πρέ-
πει να αποτελούν μια εναλλακτική λύση, που να φα-

ντάζει ενδιαφέρουσα, ελκυστική και πρακτική για ό-
λους όσοι τελειώνουν το λύκειο αλλά και το γυμνά-
σιο. Η ναυτιλία και η ενασχόληση με τη θάλασσα,
γενικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφα-
λίζει σταδιοδρομίες που να ανταποκρίνονται στις φι-
λοδοξίες νέων και ικανών επαγγελματιών. Τέτοιους
νέους θέλουμε να προσελκύσουμε και να κρατή-
σουμε στο χώρο. 

Υπάρχουν δυσκολίες που καλείται να α-
ντιμετωπίσει η εκστρατεία αυτή; Πώς α-
ντιδρούν οι κυβερνήσεις και οι τοπικές
κοινωνίες σε τέτοιες πρωτοβουλίες; 
Υπό την αιγίδα και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας Go to Sea! θα μπορέσουν οι ναυτι-

λιακές εταιρείες και όλες οι ενδιαφερόμενες κυβερ-
νήσεις να εισαγάγουν ευκολότερα τις δικές τους κα-
μπάνιες στις ιδιαιτερότητες του εθνικού τους χώρου,
έτσι ώστε να αυξηθούν οι προσλήψεις στη ναυτιλία.
Για να επιτύχουν όμως τέτοιες καμπάνιες, θα πρέπει
να έχουν συγκεκριμένους στόχους, ξεκάθαρους και
μετρήσιμους απώτερους σκοπούς και, βέβαια, αρ-
κετά χρήματα, για να ικανοποιήσουν όλες τις πα-
ρεμφερείς ανάγκες.

Θεωρείτε ότι στο παρελθόν υπήρχε έλλει-
ψη διαφάνειας στον τομέα της ναυτιλίας;
Μήπως αυτή η έλλειψη διαφάνειας είναι
που στιγμάτισε το χώρο, αλλά ευθύνεται
επίσης και για το μειωμένο ενδιαφέρον
των νέων για μια καριέρα στη θάλασσα; 
Η ναυτιλία παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες επιτυχούς

σταδιοδρομίας σε νέους με ευρείς ορίζοντες και διά-
θεση να ξεφύγουν από τα περιορισμένα και τετριμ-
μένα της στεριάς. Οι απολαβές των ναυτικών είναι
σήμερα υψηλές και μια επιτυχής σταδιοδρομία
στη θάλασσα παρέχει στους ναυτικούς τη δυνα-
τότητα να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις στην ξη-
ρά σχετικά νωρίς στην καριέρα τους με ελκυστι-
κές προοπτικές περαιτέρω επαγγελματικής ανέλι-
ξης. Ενώ, σήμερα, απουσιάζουν μικρότερα χρονι-
κά διαστήματα από την πατρίδα και την οικογέ-
νειά τους, έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν σε ό-
λον τον κόσμο, να έρχονται σε επαφή και να συ-
νεργάζονται με ανθρώπους από πολλές και δια-
φορετικές χώρες και έτσι να διευρύνουν τις γνώ-
σεις και την ευρύτερη κατάρτισή τους. 

Όλα αυτά μαζί προσφέρουν ένα δελεαστικό πα-
κέτο για όποιον ενδιαφέρεται να μπει σε έναν ε-
κλεκτικό, διεθνή χώρο εργασίας, ένα χώρο που έ-
χει ανάγκη από επαγγελματίες με πολλά προσό-
ντα, από στελέχη, τα οποία επωμίζονται την τε-
ράστια ευθύνη να μεταφέρουν εμπορεύματα και
επιβάτες, σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη, με α-
σφάλεια και συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλ-
λον, σε όλον τον κόσμο. 
Για το θέμα της διαφάνειας τώρα. Σε παλαιότε-

ρους χρόνους μπορεί οι ναυτιλιακές δραστηριό-
τητες να χαρακτηρίζονταν από μια τάση μυστικο-
πάθειας, που ασφαλώς, ακόμα και στις πιο αθώες
των περιπτώσεων, παρουσίαζε τη ναυτιλία όχι με
τα λαμπρότερα χρώματα. Αυτά όμως ανήκουν
στο παρελθόν. Σήμερα η ναυτιλία κινείται και
διαδραματίζει τον εκ των ων ουκ άνευ ρόλο της,
υπό συνθήκες διαφάνειας, έχοντας συνειδητοποι-
ήσει ότι μόνον υπό καθεστώς άπλετου φωτισμού
μπορεί να διαμορφώσει και να διαφυλάξει θετικά
την εικόνα της στον παγκόσμιο χώρο - γεγονός
που ασφαλώς θα έχει, σαν μια πρακτική συνέπεια,
και θετική απήχηση στην προσέλκυση νέων στο
ναυτικό επάγγελμα. �

Ôá åðáããÝëìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç íáõôéëßá ðñÝðåé íá áðïôå-
ëïýí ìéá åíáëëáêôéêÞ ëýóç, ðïõ íá öáíôÜæåé åíäéáöÝñïõóá, åëêõ-
óôéêÞ êáé ðñáêôéêÞ ãéá üëïõò üóïé ôåëåéþíïõí ôï ëýêåéï áëëÜ êáé
ôï ãõìíÜóéï.





Ï
ι εκδηλώσεις κράτησαν 2 ημέρες, στη
διάρκεια των οποίων οι προσκεκλημένοι
αλλά και η οικογένεια Τσάκου συνομίλη-

σαν και αντάλλαξαν σκέψεις και επισημάνσεις με
τοπικούς παράγοντες, καθώς και εκπροσώπους του
ναυπηγείου, που αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ
της κορεατικής Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering και της 2nd Mai Mangalia Shipyard. 
Στο λόγο του, ο πρόεδρος του ομίλου, καπετάν Πα-
ναγιώτης Τσάκος, εξήρε τις καλές σχέσεις συνερ-
γασίας και εμπιστοσύνης Ελλάδας και Ρουμανίας,
όπως και την πρόοδο που έχουν εδώ και δεκαετίες

Ç âÜðôéóç ôïõ öïñôçãïý ðëïßïõ 

MV «Stella»
Må éäéáßôåñç ëáìðñüôçôá ôåëÝóôçêå óôéò 7 Áõãïýóôïõ ç âÜðôé-
óç ôïõ öïñôçãïý ðëïßïõ MV «Stella», óôï íáõðçãåßï Daewoo -
Mangalia óôéò áêôÝò ôçò ñïõìáíéêÞò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò. Ôçí
ôåëåôÞ ðáñáêïëïýèçóå ç ïéêïãÝíåéá ÔóÜêïõ óõíïäåßá ðëÞèïõò
ðñïóêåêëçìÝíùí áðü ôïí åëëçíéêü ðïëéôéêü, ôñáðåæéêü, ïéêïíï-
ìéêü êáé íáõôéëéáêü êýêëï. ÁíÜìåóÜ ôïõò ï õðïõñãüò Ìåôáöï-
ñþí Åõñéðßäçò Óôõëéáíßäçò êáé ç óýæõãüò ôïõ, ç âïõëåõôÞò Åðé-
êñáôåßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáèçãÞôñéá ê. Ëïýêá ÊáôóÝëç ìå ôïí óý-
æõãü ôçò ðñ. õðïõñãü ÃåñÜóéìï ÁñóÝíç, ï ê. ÉùÜííçò Êùóôü-
ðïõëïò, ðñüåäñïò ôçò Alpha Bank, êáé ðïëëïß Üëëïé.
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σημειώσει οι Έλληνες στη γειτονική χώρα. Μίλησε,
επίσης, για τη ρουμανική παράδοση τόσο στη ναυ-
τιλία όσο και στη ναυπηγική τεχνολογία. Η εταιρεί-
α μάλιστα είχε ναυπηγήσει στο Galatz ένα πλοίο της
το 1981, ενώ από τότε έχει ναυπηγήσει πάνω από
60 πλοία στην Άπω Ανατολή. Η επιστροφή στην
Ευρώπη, λοιπόν, είναι ένα ορόσημο για τον καπε-
τάνιο και τον Όμιλο Τσάκου.
Για τον καπετάνιο η συγκεκριμένη μέρα ήταν ιδιαί-
τερα σημαντική, αφού ο όμιλος προσέθεσε ένα
ακόμα πολύτιμο απόκτημα, και μάλιστα το πιο σύγ-
χρονο στο στόλο των πλοίων μεταφοράς ξηρού
φορτίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε με θερμά λόγια
στη ναυλώτρια εταιρεία Cargill και στους εκπροσώ-
πους της, κ. Sven Frykman και Jan Dieleman, αλλά
και στη σύζυγο και ανάδοχο του πλοίου, κ. Henrika
Frykman. To πλοίο μάλιστα φέρει το όνομα της κό-
ρης του ζεύγους Frykman, Stella (που στα λατινικά
σημαίνει αστέρι). O καπετάνιος μίλησε επίσης για
την άριστη συνεργασία του ομίλου με την Alpha
Bank και ευχαρίστησε τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο,
πρόεδρο της τράπεζας, για την παρουσία του.�

Ευχαριστούμε την κα. Νίνα Σταυροπούλου 
για την ευγενή παραχώρηση των φωτογραφιών.
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Όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο άρθρο μας, η εμπλοκή της Ελλάδος στη διαμόρφω-
ση των τιμών του αργού πετρελαίου είναι από ασήμαντη έως μηδενική. Παρά την πι-

θανή ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και τη μικρή
μονάδα άντλησης πετρελαίου στον Πρίνο, η Ελλάδα δεν θεωρείται πετρελαιοπα-

ραγωγός χώρα. Αντίθετα, εισάγει το σύνολο του πετρελαίου που χρησιμοποιεί,
μόνο που σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό του εισαγόμενου πετρελαίου είναι σε
μορφή αργού, ενώ πριν από πενήντα χρόνια το σύνολο των εισαγωγών ήταν υ-
πό μορφή προϊόντων πετρελαίου. 

Ολόκληρο πάντως το κοστολογικό κομμάτι, που αρχίζει από την εξερεύνηση
πετρελαίου και τελειώνει με την πώληση ενός φορτίου αργού με τελικό προο-
ρισμό την Ελλάδα, παραμένει εκτός χειρισμού, έχοντας ήδη ενσωματώσει στο
μεταξύ κάθε είδους υπερτιμήσεις, κερδοσκοπίες και στρεβλώσεις του διε-
θνούς πετρελαϊκού χώρου. Το «ελληνικό» κομμάτι του κόστους αρχίζει με
την αγορά της ποσότητας πετρελαίου, συνεχίζεται με τη ναύλωση του πλοί-
ου που θα φέρει το πετρέλαιο στην Ελλάδα και ολοκληρώνεται με τη διύλιση
και πώληση προϊόντων πετρελαίου κάθε είδους στον τελικό καταναλωτή.
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Η διαμόρφωση των τιμών
των πετρελαιοειδών 
στην ελληνική αγορά

ΤΩΝ ΑΛΚΗ ΚΟΡΡΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / ΙΟΒΕ, 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΙ SVETOSLAV DANCHEV, 

Ερευνητών του Ιδρύματος Οικονομικών 
& Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
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H
διαδρομή του πετρελαίου από τη
σκοπιά της ελληνικής αγοράς παρου-
σιάζεται στο Σχήμα 1. Εδώ πρέπει να

επισημανθεί ότι μέρος των τελικών προϊόντων
πετρελαίου που καταναλώνονται στην ελληνική
αγορά εισάγεται κατευθείαν από τις διεθνείς αγο-
ρές πετρελαιοειδών χωρίς να περάσει από τις ελ-
ληνικές εταιρείες διύλισης, ενώ, ταυτόχρονα, μέ-
ρος των πετρελαιοειδών, που παράγονται στην
Ελλάδα, παρακάμπτει τις εταιρείες εμπορίας κα-
ταλήγοντας σε ανεξάρτητα πρατήρια. 

Η εσωτερική αγορά εμπορίας προϊόντων πετρε-
λαίου, από την οποία εξαιρούνται οι πολύ μεγάλοι
καταναλωτές όπως π.χ. η ∆ΕΗ, περιλαμβάνει τις
εξής κατηγορίες προϊόντων: Βενζίνες, πετρέλαιο
κίνησης εσωτερικής καύσης, πετρέλαιο θέρμαν-
σης, μαζούτ, υγραέριο, φωτιστικό πετρέλαιο,
άσφαλτος, μαζούτ και marine gasoil για πλοία,
Jet fuels για την αεροπορία. Πλην των ανωτέρω
κάποια από τα διυλιστήρια παράγουν και άλλα
προϊόντα, όπως π.χ. βασικά λάδια για την παρα-
σκευή λιπαντικών για κινητήρες εσωτερικής καύ-
σεως, προϊόντα για χρήση από την πετροχημική
βιομηχανία κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγχώριου ε-
νεργειακού ισοζυγίου, το 2007 η τελική κα-
τανάλωση προϊόντων πετρελαίου για ενερ-
γειακούς σκοπούς ανήλθε σε 14,6 εκατομ-
μύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ).
Στην εσωτερική αγορά δεσπόζουσα θέση από
πλευράς όγκου στην τελική κατανάλωση κατέχει
ο τομέας των μεταφορών με 59%. Το κομμάτι
των οδικών μεταφορών αντιπροσωπεύει περισ-
σότερα από τα 3/4 της ζήτησης πετρελαιοειδών
στις μεταφορές και ακολουθούν η αεροπλοΐα με
15%, η ακτοπλοΐα με 8% και οι σιδηροδρομικές
μεταφορές με μόνο 0,4%. Οι βενζίνες και το πε-
τρέλαιο για κινητήρες εσωτερικής καύσεως απο-
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τελούν το 81% της συνολικής κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών στις μεταφορές και το ποσοστό τους
διευρύνεται με την αύξηση στον αριθμό των οχη-
μάτων, όσο τα υβριδικά και τα αυτοκίνητα μηδε-
νικών εκπομπών παραμένουν σε περιορισμένο α-
ριθμό. Οι διαμορφούμενες τιμές στα δύο
αυτά προϊόντα τραβούν επάνω τους το εν-
διαφέρον του κοινού λόγω της επίδρασής
τους στον οικογενειακό προϋπολογισμό, κατά
άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 

Ο δεύτερος από πλευράς ενδιαφέροντος τομέας
κατανάλωσης πετρελαιοειδών, με συμμετοχή
18% στην τελική κατανάλωση το 2007, είναι ο οι-
κιακός τομέας, στον οποίο το κυρίαρχο προϊόν
κατανάλωσης είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και
ακολουθεί ο τομέας της βιομηχανίας, με μερίδιο
στην τελική κατανάλωση 14%, ο οποίος όμως πα-
ρουσιάζει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια α-
κολουθώντας τη συρρίκνωση της ελληνικής βιο-
μηχανίας, που ποτέ δεν πρόλαβε να αναπτυχθεί1.
Μικρότερες, τέλος, είναι οι συμμετοχές του αγρο-
τικού τομέα στην τελική ζήτηση (6%) και αυτού
των υπηρεσιών με 3%.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται τα στάδια διαμόρ-
φωσης της τιμής των πετρελαιοειδών στην ελλη-
νική αγορά. Η διαμόρφωση των τιμών λιανικής
στην ελληνική επικράτεια βασίζεται στο άθροισμα
τριών παραμέτρων: της τιμής πώλησης προϊόντων
από τα διυλιστήρια, των φόρων και δασμών και,
τέλος, των μεικτών περιθωρίων κέρδους εται-

ρειών εμπορίας ή/και των πρατηριούχων.
Για τον υπολογισμό της τιμής πώλησης των προϊ-
όντων πετρελαίου από τις εγχώριες εταιρείες διύ-
λισης (τιμές διυλιστηρίου) λαμβάνεται υπόψη συ-
γκεκριμένος μαθηματικός τύπος, στον οποίο συ-
νυπολογίζονται: (α) ο μέσος όρος των τεσσάρων
προηγούμενων δημοσιευμένων στο δελτίο Platt's2

των ανώτερων τιμών CIF Med Ιταλίας, δηλαδή το
προϊόν παραδοτέο σε λιμένα της Μεσογείου, η ο-
ποία αποτελεί μια ενοποιημένη (περιφερειακή)
γεωγραφική αγορά παραγωγής και προμήθειας
πετρελαιοειδών, (β) προσαύξηση (premium)
ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος3 και (γ) η συ-
ναλλαγματική ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου. 

Οι τιμές διυλιστηρίου, δηλαδή, δεν δια-
μορφώνονται με βάση την αρχή «κόστος
παραγωγής + περιθώριο κέρδους» αλλά με
βάση τις τιμές της διεθνούς αγοράς. Κατ' αυτόν
τον τρόπο, είναι παραπλήσιες με τις τιμές που επι-
κρατούν στην Ιταλία και άρα ανταγωνιστικές ως
προς τις αντίστοιχες τιμές εισαγωγής (import par-
ity). Επιπλέον, προσεγγίζουν το κόστος ευκαιρίας
που προκύπτει από τη δυνατότητα εξαγωγής των
εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων πετρελαίου. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση όπου κάποια
προϊόντα των εγχώριων διυλιστηρίων δεν περι-
λαμβάνονται στο δελτίο Platt's, ο προσδιορισμός
της τιμής τους πραγματοποιείται ως μείγμα προϊ-
όντων που η τιμή τους είναι διαθέσιμη στο δελτίο.  
Αν και ακολουθούν τις διακυμάνσεις της τιμής του
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αργού πετρελαίου, οι μεταβολές στις διεθνείς τι-
μές των προϊόντων πετρελαίου -και κατ' επέκτα-
ση στις εγχώριες τιμές διυλιστηρίου- μπορεί να εί-
ναι περισσότερο ή λιγότερο έντονες έναντι του
αργού ανάλογα με την επίδραση των ειδικών πα-
ραγόντων προσφοράς και ζήτησης που σχετίζο-
νται με κάθε προϊόν, όπως η σύνθεση και εποχι-
κότητα ζήτησης, η διυλιστική ικανότητα και ε-
πάρκεια της βιομηχανίας διύλισης, οι περιβαλλο-
ντικές και ποιοτικές προδιαγραφές καθώς και οι
καιρικές συνθήκες (π.χ. βλ. ∆ιάγραμμα 1 για την
περίπτωση της αμόλυβδης βενζίνης). Επιπροσθέ-
τως, οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτι-
μίας €/$ αποτελούν έναν εξίσου καθοριστικό πα-
ράγοντα προσδιορισμού των τιμών διυλιστηρίου. 

Το κόστος εισαγωγής του αργού πετρελαί-
ου σε συνδυασμό με το κόστος διύλισης,
τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες και
τις μεταβολές στην αποτίμηση των αποθε-
μάτων προσδιορίζει το συνολικό κόστος
των εγχώριων διυλιστηρίων. Η λειτουργία
των διυλιστηρίων σε μια διεθνοποιημένη αγορά
συνεπάγεται την πώληση των παραγόμενων προ-

ϊόντων όχι με κριτήριο το κόστος των προϊόντων
πετρελαίου, αλλά με βάση τις τιμές των προϊό-
ντων πετρελαίου που διαμορφώνονται διεθνώς.
Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι -για δεδομένη
ποιότητα προϊόντος- στον προσδιορισμό της διε-
θνούς τιμής για κάθε προϊόν λαμβάνεται υπόψη το
κόστος της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μαζί με
το οριακό περιθώριο διύλισης, δηλαδή το κόστος
του (οριακού ή πιο ακριβού) διυλιστηρίου που
καλύπτει τις ζητούμενες ποσότητες πετρελαιοει-
δών. Αν αυτό συμβαίνει να είναι μικρότερο του
κόστους των εγχώριων διυλιστηρίων, τότε τα εγ-
χώρια διυλιστήρια εμφανίζουν ζημιά. Αν είναι με-
γαλύτερο τότε απολαμβάνουν κέρδη. Για το λόγο
αυτόν τα διυλιστήρια επιδιώκουν τη συνεχή βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητάς τους προκειμέ-
νου να επωφελούνται στις περιπτώσεις που το πε-
ριθώριο διύλισης που επιτυγχάνουν δεν ξεπερνά
αυτό που διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά4.  

Η φορολογία των καυσίμων στην ελληνική επικρά-
τεια, όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, αποτελεί σημαντικό μέρος των τελι-
κών τιμών. Στην αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ

κίνησης, για παράδειγμα, το σύνολο των φόρων
και δασμών κυμαίνεται στο 50% της τελικής τιμής. 
Οι φόροι και δασμοί που επιβαρύνουν τις
τιμές των πετρελαιοειδών περιλαμβά-
νουν: (α) Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο
οποίος είναι σταθερός ανά φυσική ποσότητα του
προϊόντος, (β) τα ειδικά τέλη και τις εισφορές υ-
πέρ τρίτων, (γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ), ο οποίος διαμορφώνεται σε ευρώ ανάλο-
γα με την τιμή πώλησης του προϊόντος. Για τον
ΕΦΚ υπάρχουν ελάχιστα όρια που επιβάλλονται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε ενδεικτικά
να αναφέρουμε ότι το ύψος των δασμών και των
φόρων που επιβλήθηκαν στις τελικές τιμές λιανι-
κής της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου
κίνησης την τετραετία 2005 - 2008 παρέμεινε σε
επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με το μέσον όρο
Ε.Ε.-27, αποτελώντας το 63% και 72%, περίπου,
του αντίστοιχου ύψους του μέσου όρου των 27
κρατών-μελών.

Όπως έχει γίνει αντιληπτό, το κόστος κτήσης των
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών συντίθεται
από το άθροισμα της τιμής διυλιστηρίου, των φό-
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Σχήμα 1: Η αλυσίδα αξίας του πετρελαίου
από τη σκοπιά της ελληνικής αγοράς

Σχήμα 2: Τα στάδια διαμόρφωσης της τιμής των πετρελαιοειδών

Πηγή: ΙΟΒΕ. * Απευθείας στους πρατηριούχους σύμφωνα με το Ν. 3335/2005.





ρων και των δασμών, στο σύνολο του οποίου υπο-
λογίζεται ο ΦΠΑ. Εάν στο κόστος κτήσης των εται-
ρειών εμπορίας, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, προστε-
θεί το μεικτό περιθώριο των εταιρειών εμπορίας,
προκύπτει το κόστος κτήσης των πρατηριούχων.
Οι τελικές τιμές με τις οποίες διατίθενται
τα πετρελαιοειδή από τα πρατήρια διαμορφώ-
νονται με την προσθήκη του μεικτού περιθωρίου
των πρατηριούχων και με την επιβολή του ΦΠΑ, ο
συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 19% στη φο-
ρολογητέα αξία. 

Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο,
∆ωδεκάνησα, Κυκλάδες, Θάσο, Σαμοθρά-
κη, Βόρειες Σποράδες, Σκύρο, ο συντελεστής
ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%. Τα περιθώρια τόσο
των εταιρειών εμπορίας όσο και των πρατηριού-
χων είναι συνάρτηση του εγχώριου ή/και τοπικού
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, το μεικτό περιθώριο
κέρδους των εταιρειών εμπορίας εξαρτάται από:

• Τη γεωγραφική τοποθεσία του σημείου τελι-
κής πώλησης και κατά συνέπεια του κόστους
μεταφοράς που βαρύνει την εταιρεία (π.χ. η
θαλάσσια μεταφορά σε νησιά και περιφερεια-
κές εγκαταστάσεις έχει ιδιαίτερα αυξημένο
κόστος).

• Τους όγκους καταναλώσεων ανά προϊόν.

• Τις πιστώσεις προς τους πρατηριούχους.
• Τα διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα.
• Τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και εργασίες στα

πρατήρια.
• Λοιπές παροχές (προκαταβολές ενοικίων,

συμμετοχή στα έξοδα κ.λπ.).
• Επιπρόσθετα διαχειριστικά έξοδα που δύναται

να συνεπάγεται η έκαστη συνεργασία με τον
πελάτη.

• Το κέρδος προς απόδοση δεσμευμένων κεφα-
λαίων στους μετόχους της εταιρείας. 

Το μεικτό περιθώριο κέρδους των κατόχων
άδειας λιανικής εξαρτάται κυρίως από τις λει-
τουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία, επι-
χειρηματικό κέρδος κ.λπ.), τον όγκο των πωλήσε-
ων, τα έσοδα από άλλες υπηρεσίες που παρέχουν
και το επίπεδο τοπικού ανταγωνισμού.

Όλοι οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπά-
νω, άμεσα ή έμμεσα, καθορίζουν το επίπεδο των
τιμών των προϊόντων πετρελαίου στην ελληνική
αγορά. Η δομή της αγοράς σε κάθε τμήμα της α-
λυσίδας αξίας, καθώς και παράγοντες που σχετί-
ζονται με το θεσμικό περιβάλλον καθορίζουν την
αποτελεσματικότητα με την οποία πραγματο-
ποιείται τελικά ο εφοδιασμός των καταναλωτών.
Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει διαμορφωθεί

σήμερα ένα ιδιαίτερα αυστηρό ελεγκτικό πλαίσιο,
που καλύπτει και τις τρεις αγορές πετρελαιοει-
δών5 το οποίο, μετά την ολοκλήρωσή του, αναμέ-
νεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ορισμένες
από τις χρόνιες αδυναμίες του κλάδου. Πάντως,
παραμένει ανοικτό το ερώτημα αν αυτές οι πρω-
τοβουλίες σχετίζονται με πρόσφατες εξελίξεις
στην ελληνική πετρελαϊκή σκηνή ή όχι. 

Στο επόμενο τεύχος θα αναλυθούν ορισμένοι δομι-
κοί παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των τι-
μών των πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά.�

1.  Χωρίς αυτό τελικά να είναι αρνητικό, αν κανείς
αναλογιστεί τα τεράστια προβλήματα άλλων κοινοτικών
χωρών από την αποβιομηχάνιση λόγω αλλαγών στους
όρους διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου, οι οποίοι
ευνοούν αναφανδόν τις χώρες της Άπω Ανατολής.

2. Στο συγκεκριμένο δελτίο, το οποίο εκδίδεται κατά τις
εργάσιμες μόνον ημέρες, αναγράφονται εκφρασμένες σε
δολάρια ΗΠΑ ανά μετρικό τόνο ($/ΜΤ) η ανώτερη και
κατώτερη τιμή συναλλαγών των προϊόντων αμόλυβδης
βενζίνης 95 (Premium Unleaded), νάφθας (Naphtha),
καυσίμου αεριωθουμένων (κηροζίνης Jetav), πετρελαίου
κίνησης (10 ppm ULSD), πετρελαίου θέρμανσης (Gasoil
0,1% και Gasoil 0,2%), μαζούτ χαμηλού (HFO 1%) και
υψηλού θείου (HFO 3,5%), προπανίου (Propane) και
βουτανίου (Butane), όπως διαμορφώθηκαν από την
προσφορά και τη ζήτηση μεγάλων φορτίων (cargoes
sales περίπου 30.000 τόνοι) FOB και CIF (ή ex refinery
storage για τα υγραέρια) στην Ιταλία κατά την
προηγούμενη ημέρα.

3. Το ποσό προσαύξησης (premium) για κάθε προϊόν δεν
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εγχώριων διυλιστηρίων.
Η προσαύξηση περιλαμβάνει το κόστος τήρησης
αποθεμάτων και οποιοδήποτε άλλο κόστος δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή Platt's. Για παράδειγμα, το
διαχειριστικό κόστος που είναι ενσωματωμένο στο pre-
mium αντανακλά και το μικρότερο μέγεθος των φορτίων
στην εσωτερική αγορά (που κυμαίνονται από 20 τόνους
για ένα βυτιοφόρο έως 2.000 για πλωτά μέσα) συγκριτικά
με τα φορτία στα οποία αναφέρονται οι τιμές στις διεθνείς
αγορές. Οι τιμές διυλιστηρίου περιλαμβάνουν επίσης τις
ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), το ΦΠΑ των ειδικών
υπηρεσιών και την εισφορά του ταμείου επικουρικής
ασφάλισης βενζινοπωλών.

4. Ο προσδιορισμός αυτών των τιμών αποτέλεσε
πρόσφατα αντικείμενο έρευνας της Αυστριακής
Επιτροπής Ανταγωνισμού, της οποίας τα συμπεράσματα
αναμένονται. 

5. ∆ιυλιστήρια προς εταιρείες εμπορίας, εταιρείες
εμπορίας προς πρατήρια και πρατήρια προς
καταναλωτές.
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∆ιάγραμμα 1: Τιμές αργού πετρελαίου τύπου Brent και αμόλυβδης (Med FOB) 
εκφρασμένες σε $ ανά τόνο, Ιαν. 2004 - ∆εκ. 2008

Πηγή: Platt's
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Paris êáé
Ôokyo MïU:

Αυξητική «φορά» φαίνεται να έχει πάρει η μαύρη λίστα του Paris MoU, παρά τις δεσμεύσεις της παγκόσμιας κοινότητας για τήρηση των διε-
θνών κανόνων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ναυτικής ασφάλειας. 21 σημαίες, δύο περισσότερες από το 2007, προστέ-
θηκαν στη μαύρη λίστα, ενώ 41 παραμένουν στη λευκή. Αλβανία, Κορέα και Βόρεια Κορέα θεωρούνται «άκρως» αποτρόπαιες, ενώ η Βολιβί-
α, η Λιβύη και η Ντομίνικα κατατάχθηκαν στη μαύρη λίστα. Έκπληξη θεωρήθηκε η μετακίνηση, ή μάλλον το κατρακύλισμα, των ΗΠΑ στην
γκρίζα λίστα, ενώ στην ίδια δυσμενή θέση βρέθηκε και το Ιράν. Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν στη λευκή λίστα σε ικανοποιητική σειρά. Λι-
θουανία, Τουρκία και Ιαπωνία τις συναντάμε πλέον στη λευκή λίστα, ενώ οι Βερμούδες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία βρίσκονται μεταξύ
των κορυφαίων της ίδιας λίστας. Από τους νηογνώμονες την καλύτερη επίδοση είχαν ο Det Norske Veritas, ο Germanischer Lloyd και ο
Registro Italiano Navale. Ο Register of Shipping (Albania), ο Korea Classification Society (Korea, DPR), ο Bulgarski Koraben Registar και ο
International Register of Shipping (USA) είχαν ανησυχητικά αποτελέσματα.

Στην άλλη γωνιά της γης, τα πρόσφατα αποτελέσματα από τις επιθεωρήσεις στο Tokyo MoU ήταν ε-
πίσης ανησυχητικά. Οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 19% και έφτασαν τις 292, σε σχέση με το 2007. Οι μεγαλύτερες
κρατήσεις αφορούν πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου αλλά και ψυγεία. Ως προς τα νηολόγια: Γεωργία, Κιριμπάτι, Σιέ-
ρα Λεόνε, Σεντ Κιτς και Νέβις και Ινδονησία βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ Γαλλία, ∆ανία, Νότια Κορέα, Κί-
να, Χονγκ Κονγκ και Ηνωμένο Βασίλειο στην κορυφή της λίστας. Οι ΗΠΑ επίσης παραμένουν αρκετά υψηλά στη λευκή
λίστα, όπου συναντάμε και τις Ελλάδα και Κύπρο. 
Είναι εμφανές πως οι δύο λίστες των κορυφαίων επιθεωρήσεων συγκλίνουν σε πάρα πολλά σημεία, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις που αφορούν κυρίως τη λευκή και την γκρίζα λίστα. Η μαύρη λίστα σχεδόν πάντα συμπίπτει. Ως προς τους νη-
ογνώμονες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ομοιογενή.

ïìïéïìïñößá êáé éóïññïðßá 
óôá åôÞóéá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò

P o r t  S t a t e  C o n t r o l
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Καθαρός στόχος του νομοθέτη (MoU) είναι η αύξηση των επιπέδων ασφαλείας στα πλοία που επισκέπτονται τα λιμάνια

της δικαιοδοσίας του και η ξεκάθαρη θέση πως περιπτώσεις πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς αποφάσεις

σε επίπεδο που δημιουργούνται προϋποθέσεις ατυχήματος, δεν πρόκειται να αποπλέουν από το λιμάνι.

Πρέπει να θυμηθούμε, όμως, ότι ο νομοθέτης δεν τιμωρεί μόνο τα πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις

αποφάσεις του διεθνούς θεσμικού πλαισίου, αλλά επιβραβεύει και τα πλοία που δείχνουν να συμμορφώνονται με τις

παραπάνω αποφάσεις και δημιουργούν εξαρχής την αίσθηση της ασφάλειας στους επιθεωρητές που διεξάγουν τον έλεγχο.

Είναι φυσικό, λοιπόν, τέτοια πλοία σε επόμενη επίσκεψή τους στο λιμάνι να μη χρειαστεί να υποστούν τέτοιους χρονοβόρους

ελέγχους, αυξάνοντας την εμπορική τους αξιοπιστία απέναντι σε ναυλωτές, φορτωτές, παραλήπτες. Σε διαστήματα ύφεσης

της αγοράς, η αξιοπιστία προσθέτει στην επιχείρηση μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Είναι, λοιπόν, στο χέρι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων να απαλλαγούν από την παραδοσιακή εσωστρέφεια και να

υποδέχονται τους επιθεωρητές του Port State Control, δίνοντας την εικόνα ότι επιβιβάζεται συνεργάτης και όχι αντίπαλος.

Ïé ¸ëëçíåò áîéùìáôéêïß

äéáèÝôïõí ôá ðñïóüíôá ãéá

íá äéáôçñïýí ôçí áóöÜëåéá

ôïõ ðëïßïõ óôï õøçëüôåñï

åðßðåäï

Στο πλαίσιο της έρευνας απευθύναμε σειρά ερωτή-
σεων στον κ. Γεώργιο Γεωργούλη, υποψήφιο διδά-
κτορα και πλοίαρχο Ε.Ν. του τμήματος Ναυτιλίας και Ε-
πιχειρηματικών Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Σας παραθέτουμε τις απαντήσεις:

Θεωρείτε ότι οι έλεγχοι στο

πλαίσιο του Port State

Control αντικατοπτρίζουν τη

φιλυποψία του νομοθέτη

προς τη ναυτιλιακή

κοινότητα;
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Πόσο καταρτισμένοι είναι οι αρμόδιοι λιμενικοί προκειμένου να διενεργούν επιτυχώς τους συγκεκριμένους ελέγχους και πόσο ενημερωμένοι είναι οι αξιωματικοί

Ε.Ν. για τη βελτίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τις Αρχές;

Οι αξιωματικοί που διεξάγουν τον έλεγχο Port State Control στις ανεπτυγμένες χώρες όπως:

• ΗΠΑ (Coast Guard)

• χώρες που ανήκουν στο Σύμφωνο του Παρισιού (Paris MoU)

• χώρες που ανήκουν στο Σύμφωνο του Τόκιο

είναι απόλυτα καταρτισμένοι όσον αφορά τη βαθιά γνώση του διεθνούς θεσμικού πλαισίου, της ναυτικής πρακτικής και της σύγχρονης ναυτιλιακής τεχνολογίας.

Είναι σίγουρα ικανοί να διεξάγουν έναν ουσιαστικό έλεγχο στο πλοίο, αναζητώντας στοιχεία που θα πιστοποιήσουν την ασφάλεια των διαδικασιών

και λειτουργιών του πλοίου, με έμφαση σε αυτά που περιορίζουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή την αντίδραση του πλοίου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Οι

Έλληνες αξιωματικοί διαθέτουν όλα τα προσόντα που τους επιτρέπουν να διατηρούν την ασφάλεια του πλοίου στο υψηλότερο επίπεδο.

Η ενημέρωση όμως των Ελλήνων αξιωματικών στην καλυτέρευση της εποικοδομητικής συνεργασίας χρειάζεται και η ίδια βελτίωση. Ο αξιωματικός που διεξάγει

τον έλεγχο πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν συνεργάτης που έχει κοινούς στόχους με τον αξιωματικό του πλοίου και όχι σαν αντίπαλος που έχει στόχο να βλάψει

το πλοίο. Πρέπει, λοιπόν, να δημιουργούνται εξαρχής οι προϋποθέσεις συνεργασίας και πρώτος στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας να συμβάλλει ο

ελεγχόμενος. Την αίσθηση του καλοδεχούμενου λοιπόν πρέπει να έχει ο αξιωματικός που διεξάγει τον έλεγχο, και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εστιάζουν

οι αξιωματικοί του πλοίου, παρουσιάζοντας την πραγματική εικόνα του πλοίου στον αξιωματικό του Port State Control. 

Το πρόβλημα συνεργασίας, όμως, μεταξύ των αξιωματικών που διεξάγουν τον έλεγχο Port State Control και των αξιωματικών του πλοίου γίνεται εντονότερο σε

ορισμένες χώρες που δεν έχουν ανεπτυγμένες υποδομές, όπου ο έλεγχος σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται με έπαρση και επίδειξη δύναμης από τον αξιωματικό

των αρχών λιμένα, αφήνοντας να εννοηθεί στους αξιωματικούς του πλοίου ότι η ουσία είναι το τελευταίο που αναζητούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο έλεγχος

διεξάγεται υπερβαίνοντας κάθε χρονικό όριο, διότι ο ελέγχων εξαντλεί τα όρια της εξουσίας που του δίνεται από τον νομοθέτη στο να επιδείξει τη δύναμή του

και να υποβάλει το πλοίο σε ανεπιθύμητες καθυστερήσεις. Τέτοιου είδους έλεγχοι δεν βοηθούν φυσικά στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των

αξιωματικών και του πληρώματος του πλοίου, αλλά και δημιουργούν κακό προηγούμενο σε περίπτωση που το πλοίο επισκεφθεί το λιμάνι στο εγγύς μέλλον. 

Πόσο επηρεάζει μια γκρίζα (ή ακόμα και μαύρη) σημαία την ψυχολογία αλλά και την καθημερινή προσπάθεια ενός αξιωματικού Ε.Ν. πάνω σε ένα πλοίο που

φέρει μια «κατακριτέα σημαία»;

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έλεγε κανείς ότι μια γκρίζα ή ακόμα και μαύρη σημαία επιδρούσε αρνητικά για τους αξιωματικούς που υπηρετούν πάνω

σε πλοία που φέρουν τέτοιες σημαίες, αλλά τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει και οι λίστες των σημαιών αρχίζουν να υπολογίζονται όλο και λιγότερο.

Χαρακτηριστικά, για την AMSA (Australian Maritime Safety Agency) το κριτήριο της σημαίας ως προς την αξιολόγηση των πλοίων έρχεται τρίτο σε

προτεραιότητα, μετά την ηλικία του πλοίου και τη διαχειρίστρια εταιρεία. Περισσότερο, λοιπόν, επηρεάζει την ψυχολογία των αξιωματικών η κατάσταση του

πλοίου που υπηρετούν, η αξιοπιστία του και το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας. 

Με βάση τα παραπάνω, ακόμα και μια «χρωματισμένη» σημαία σε ένα αξιόπιστο πλοίο μιας εταιρείας διαπιστευμένης για τις πολιτικές της γύρω από την

ασφάλεια και το περιβάλλον δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους αξιωματικούς του πλοίου, ακόμα και αν σε κάθε κατάπλου περνάει από εξονυχιστικό έλεγχο. 

Τι συναισθήματα γεννάει στο πλήρωμα ένας έλεγχος από το Port State Control;

Το πλοίο πρέπει να συμμορφώνεται, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του ελέγχου με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς ασφαλείας, αλλά και σε κάθε

επιχειρησιακό στάδιο (εν πλω, στο λιμάνι, κατά τους χειρισμούς φορτίου). Με αυτή την έννοια, το πλοίο πρέπει να είναι έτοιμο σε κάθε ένα από τα παραπάνω

στάδια να ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάθε έλεγχο Port State Control και όχι μόνον όταν είναι στο συγκεκριμένο λιμάνι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, βέβαια, κάθε

αξιωματικός και μέλος του πληρώματος νιώθει ότι αξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (σαν φοιτητής στις εξετάσεις) και, παρότι γνωρίζει ότι είναι καλά

προετοιμασμένος, δεν παύει να είναι σε εγρήγορση.

Eίνα αληθές ότι η εφαρμογή του Tokyo MoU είναι πιο αυστηρή από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την Ευρώπη;
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Ο έλεγχος στις χώρες υπό το Tokyo MoU είναι πιο αυστηρός αλλά και πιο ουσιαστικός, ειδικά στην Αυστραλία. 

Οι αξιωματικοί που πιστοποιούνται για τη διεξαγωγή ελέγχων Port State Control έχουν κατά κανόνα τη μεγαλύτερη θαλάσσια εμπειρία από τους αντίστοιχους Ευρωπαίους

συναδέλφους τους, μια και αυτό είναι η βασική προϋπόθεση για την πιστοποίησή τους. Συνεπώς τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι περισσότερο ουσιαστικά, εφόσον οι

αξιολογητές γνωρίζουν ή έχουν οι ίδιοι αντιμετωπίσει τους κινδύνους που δημιουργούνται σε όλα τα επιχειρησιακά στάδια, στους τομείς των επιπέδων ασφαλείας του πλοίου. 

Οι αξιολογητές με την επιβίβασή τους στο πλοίο έχουν μιαν αρχική εικόνα για το επίπεδο ασφάλειας του πλοίου (υποδοχή - τήρηση διαδικασίας επισκέπτη -

κλίμακα επιβίβασης - εξοπλισμός) και με βάση αυτή την εικόνα σχηματίζεται και η ατζέντα του ελέγχου. Η AMSA εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με διαφορετικής

διαβάθμισης κριτήρια, όπως η ηλικία του πλοίου, η διαχειρίστρια εταιρεία και μετά η λίστα της σημαίας, κάτι που πιθανώς να υιοθετηθεί και από άλλα MoU. 

Τελικά, δεν θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει αυστηρό το Tokyo MoU χωρίς να το χαρακτηρίσει και ως ουσιαστικότερο. 

Παράλληλα με τους συγκεκριμένους ελέγχους, ο Τύπος συχνά αναφέρεται σε παράνομες δοσοληψίες μεταξύ του ελεγχόμενου και του ελεγκτή του. Πώς μπορούν να

αποφευχθούν τα μελανά σημεία αυτών των ελέγχων;

Η εξουσία που δίδεται από τα MoU στις Αρχές του λιμανιού αφορά τη συμμόρφωση των πλοίων με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο και την παροχή αποδείξεων ότι στο πλοίο

τηρούνται διαδικασίες που πραγματικά ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ατυχήματος, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του πληρώματος σε

καταστάσεις ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες, όμως, κατά κανόνα αναπτυσσόμενες, η εξουσία που δίδεται στις Αρχές που διεξάγουν τον έλεγχο, εκλαμβάνεται ως ευκαιρία για

κερδοσκοπία και εξυπηρέτηση ίδιων μικροσυμφερόντων. Συνήθως τα πλοία δεν ενδίδουν σε τέτοιου είδους εκβιασμούς, με αποτέλεσμα να διεξάγονται μακροσκελείς, άνευ

ουσίας έλεγχοι με επιπτώσεις για την αξιοπιστία στην εκτέλεση της ναύλωσης και την ανταγωνιστικότητα του πλοίου. Αυτό πρέπει να σταματήσει και η μόνη λύση είναι η

ακλόνητη θέση του πλοίου πως δεν διαπραγματεύεται την αξιοπιστία του, αλλά και η πίεση που πρέπει να ασκηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς της ναύλωσης προς τις

Αρχές του λιμένα. 

Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα με σκοπό την ασφάλεια της θάλασσας αλλά και τη μη διατάραξη της ήρεμης καθημερινότητας μιας ναυτιλιακής

εταιρείας και ενός πλοίου;

Η καθημερινότητα στο πλοίο από τον Ιούλιο του 1998 (ISM) έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί. Τα καθήκοντα του πληρώματος είναι καθορισμένα με κάθε λεπτομέρεια και η διαχείριση

του χρόνου αλλά και του φόρτου εργασίας τηρούνται με μαθηματική ακρίβεια. Σε μια τέτοια καθημερινότητα προστίθενται και οι υποχρεώσεις του πλοίου στο λιμάνι και φυσικά

μέσα σε αυτές είναι και οι έλεγχοι του Port State Control. Η ετοιμότητα του πλοίου προς τη διεξαγωγή επιτυχούς ελέγχου είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας του πλοίου

και φυσικά προσθέτει στο φόρτο εργασίας του πληρώματος. 

Προτάσεις για βελτίωση του συστήματος μπορούν να θεωρηθούν οι εξής:

• Η εφαρμογή του μοντέλου της AMSA και η δημιουργία βάσης δεδομένων με ιεράρχηση των κριτηρίων για τη συχνότητα των ελέγχων.

• Η δημιουργία και δημοσίευση λίστας επιβράβευσης (Award Lists) παράλληλα με τις λίστες κράτησης (Detention lists) για πλοία και εταιρείες που διατηρούν υψηλά

πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας με πιθανή έκπτωση των λιμενικών τελών. 

Με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων επιτυγχάνεται η διεξαγωγή ουσιαστικότερων ελέγχων με κριτήρια όπου η σημαία παραμένει ο μόνος παράγοντας που

διαμορφώνει τη συχνότητα των ελέγχων στα πλοία, ενώ παράλληλα δεν δημοσιοποιούνται μόνον οι κρατήσεις των πλοίων, αλλά και οι επιβραβεύσεις  αυτών των οποίων

πιστοποιήθηκε, κατά τον έλεγχο, το υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας. 

P o r t  S t a t e  C o n t r o l
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ÁñêåôÜ MoU 
äåí åîõðçñåôïýí
ôï óêïðü
ãéá ôïí ïðïßï
óõóôÜèçêáí

Σε ποιες περιπτώσεις αυτοί οι έλεγχοι επικουρούν γενικότερα τη ναυτική ασφάλεια και σε ποιες αναβιώνουν και διαιωνίζουν απλώς τη φιλυποψία του τοπι-
κού νομοθέτη;
Οι έλεγχοι από σωστά οργανωμένα MoU διαπιστώνεται ότι επικουρούν στη ναυτική ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, αρκετά MoU δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο συ-
στάθηκαν. 

Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί το υπάρχον σύστημα με σκοπό την ασφάλεια
της θάλασσας αλλά και τη μη διατάραξη της ήρεμης καθημερινότητας μιας ναυτι-
λιακής εταιρείας;
Στην παρούσα φάση, τα πλοία επιθεωρούνται από 8 διαφορετικά MoU. Χαιρετίζουμε
λοιπόν την πρωτοβουλία του Paris MoU να ξεκινήσει ένα νέο τρόπο επιθεωρήσεων βασι-
σμένο σε μηχανισμούς διαχείρισης ρίσκου, που θα στοχεύει στην επιβράβευση των ποιο-
τικών στόλων και θα ενισχύει τις επιθεωρήσεις επί των πλοίων υψηλού ρίσκου. Μεγάλο
θα είναι το όφελος σε χρόνο εφόσον την πρωτοβουλία αυτή ακολουθήσουν και τα υπό-
λοιπα MoU. 
Συνοψίζοντας, εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης, το ποιοτικό
πλοίο θεωρείται εξ ορισμού έτοιμο για οποιαδήποτε επιθεώρηση, η δε εταιρεία βέβαιη
ότι η επιθεώρηση θα εξελιχθεί απρόσκοπτα και χωρίς καμία διαταραχή στην
καθημερινότητά της.

P o r t  S t a t e  C o n t r o l

ΤΟΥ ∆ρoς ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΣΤΑ
Προέδρου & CEO

Danaos Corporation

Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα, ως προς την
εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση ενός πλοίου, έ-
νας έλεγχος του Port State Control; 
Οπωσδήποτε ένας έλεγχος Port State Control απαιτεί
την 4ωρη, περίπου, ενασχόληση τουλάχιστον τεσσά-
ρων αξιωματικών στην εξυπηρέτηση των αναγκών της
επιθεώρησης. Ο χρόνος παραμονής του πλοίου στο λι-
μάνι καθορίζει και τη βαθμονόμηση της αναγκαιότη-
τας παρουσίας των αξιωματικών στην εύρυθμη λει-
τουργία του πλοίου. 

Áðåõèýíáìå óå åêðñïóþðïõò
ôïõ åëëçíéêïý åöïðëéóìïý 

ïñéóìÝíåò åðßêáéñåò åñùôÞóåéò:
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Η
μαρτυρία ενός μάλλον τυπικού σημερινού αξιωματικού φυλακής γέφυρας παρουσιάζει ρεαλιστικά τους κινδύνους που προκύπτουν στη λειτουργία του πλοίου α-
πό τις επιθεωρήσεις που -ίσως- αναίτια επηρεάζουν την ασφάλεια, την οποία υποτίθεται ότι διασφαλίζουν. «Στο πλοίο υπηρέτησα 5 μήνες και 6 ημέρες. Στο διά-
στημα αυτό το πλοίο πέρασε από έλεγχο του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης, επιθεωρήθηκε έξι φορές από εταιρείες πετρελαίου, δύο από αρχές λιμένος, μία

φορά από αρχές σημαίας και πέρασε και την ετήσια επιθεώρηση του νηογνώμονα. Λάμβανα κατά την άφιξη στο λιμάνι από 4 έως 8 αναγγελίες προς ναυτιλλομένους και
έπρεπε το συντομότερο να ενημερωθούν όλοι οι χάρτες και οι ναυτικές εκδόσεις του πλοίου. Επίσης είχα επιφορτιστεί με την ευθύνη των επικοινωνιών για αποστολή/λή-
ψη μηνυμάτων. Στην προσπάθειά μου να αντεπεξέλθω στις ανωτέρω υποχρεώσεις μου, το πλοίο μου, εν ώρα φυλακής μου, ενεπλάκη σε ένα παρ' ολίγον ατύχημα το ο-
ποίο απεφεύχθη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μετά από χειρισμό του πλοιάρχου. Έχασα την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου».

P o r t  S t a t e  C o n t r o l

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Vice Chairman 

Tsakos Shipping 

Οι επιθεωρήσεις από Port State Control πολλές φορές επηρεάζουν την
ίδια την ασφάλεια του πλοίου. Σ' αυτό συντελεί ένας αριθμός διαφορετι-
κών παραγόντων, μέρος των οποίων αναφέρεται ακολούθως:

Ïé åðéèåùñÞóåéò
ðñÝðåé íá åßíáé
áðïôåëåóìáôéêÝò,
ãñÞãïñåò êáé
ðåñéåêôéêÝò

Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα ως προς
την εύρυθμη λειτουργία και οργάνωση ενός
πλοίου ένας έλεγχος του Port State Control.

Σε ποιες περιπτώσεις αυτοί οι έλεγχοι
επικουρούν γενικότερα τη ναυτική ασφάλεια και
σε ποιες αναβιώνουν και διαιωνίζουν απλώς τη
φιλυποψία του τοπικού νομοθέτη;



P o r t  S t a t e  C o n t r o l

1. Η έλλειψη ικανών, επαρκώς καταρτισμένων και έμπειρων επιθεωρητών.
2. Η εν γένει νοοτροπία των επιθεωρητών να παρουσιάζουν συμπεριφορά «αστυνομικού» και όχι

συνεργάτη, που προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων. Ξεχνώντας ότι ίσως
το λιμάνι να έχει περισσότερη ανάγκη από το πλοίο απ' ό,τι το αντίθετο.

3. Η έλλειψη κατανόησης της λειτουργίας του πλοίου και ακόμη περισσότερο της αντίληψης της
κοινωνίας αυτού.

4. ∆ιαφορετική κουλτούρα των ανθρώπων στο πλοίο με αυτή των γηγενών.
5. ∆ιαφορές θρησκευτικές/εθνικές/φυλετικές κ.λπ. μεταξύ πλοίου - τόπου.
6. Επιθεώρηση κατ' ευφημισμόν, ενώ κατ' ουσίαν γίνεται εκβιασμός και καταναγκασμός ικανοποί-

ησης προσωπικών αιτημάτων ή εξυπηρέτηση τοπικών δικτύων πώλησης αγαθών/ανταλλακτι-
κών.

7. Αναίτια επί μακρόν επιθεώρηση με ανάλογη απασχόληση του πληρώματος, με αποτέλεσμα την
επιβάρυνση της κόπωσής του.

8. Χειρισμός από τους επιθεωρητές συστημάτων του πλοίου χωρίς επαρκή γνώση και χωρίς εξοι-
κείωση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τραυματισμοί ή βλάβες.

9. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες που οφείλουν οι επιθεωρητές να ακολουθήσουν είναι πολύπλο-
κες, ασαφείς, χρονοβόρες και αναποτελεσματικές.

10. Οι διαφορετικές απαιτήσεις κάθε κράτους.

Η ανάγκη από πλευράς εταιρείας αλλά και μέρους του πληρώματος του πλοίου για επιτυχές αποτέ-
λεσμα στην επιθεώρηση συνεπάγεται ικανοποίηση των αιτημάτων των επιθεωρητών, και σε συν-
δυασμό με πιθανή έλλειψη επαρκούς χρόνου προετοιμασίας, πιθανόν να επιφέρουν παραβιάσεις
στην εφαρμογή ασφαλών πρακτικών με αποτέλεσμα η έκθεση πλοίου, πληρώματος και περιβάλλο-
ντος σε κινδύνους να είναι αυξημένη.
Οι επιθεωρήσεις από Port State Control θα πρέπει να αποσκοπούν σε διασφάλιση
των κατωτέρω:

- Επαλήθευση ότι το πλοίο είναι αξιόπλοο και σε καλή κατάσταση.
- Επιβεβαίωση ότι το πλοίο είναι επανδρωμένο με προσοντούχο, ικανό και υγιές πλήρωμα.
- Επαλήθευση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. ∆ηλαδή ότι το πλοίο έχει «άδεια να εκτελεί

ασφαλείς πλόες».

Με γνώμονα αυτόν, οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, γρήγορες, περιεκτικές και
να εκτελούνται από έμπειρους, σοβαρούς και με πλήρη επίγνωση της σημαντικότητας του έργου
που επιτελούν επιθεωρητές, με σεβασμό στους ανθρώπους του πλοίου, κατανόηση των δυσκολιών
της καθημερινότητας της ναυτικής ζωής και των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού και εθνικότητας.
Θα πρέπει να υπάρχει κοινή συνισταμένη στην κατανόηση της ασφάλειας και της εφαρμογής της ε-
πιβαλλόμενης νομοθεσίας, και ο επιδιωκόμενος στόχος να είναι η περαιτέρω βελτίωση των συνθη-
κών δραστηριότητας των πλοίων έτσι ώστε να ωφελείται πολλαπλά η παγκόσμια κοινωνία, με πλή-
ρη σεβασμό στην προσωπικότητα των ανθρώπων της θάλασσας, αλλά και στην αναγνώριση της
συμβολής του πλοίου στην ανάπτυξη των επιμέρους οικονομιών, καθώς και στην παγκόσμια οικο-
νομική και όχι μόνον ανάπτυξη.
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Η καθημερινότητα ενός πλοίου σίγουρα επηρεάζεται και εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της επιθεώρη-
σης PSC, η οποία πολλές φορές συμπίπτει με τη μικρή παραμονή των πλοίων στα λιμάνια.
Η πολύ λεπτομερής και υπερβολικά αυστηρή επιθεώρηση επίσης επηρεάζει την καθημερινότητα και εύρυθ-
μη λειτουργία του πλοίου και έχει το αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
Έχουν επισημανθεί περιπτώσεις, που οι επιθεωρητές PSC έχουν καταχωρίσει παρατηρήσεις σε πλοία (μη
συμμορφώσεις) οι οποίες δεν προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς SOLAS - MARPOL - STCW για
τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε κάνει έγγραφες προσφυγές προς τα συγκεκριμένα PSC χωρίς να πάρουμε απά-
ντηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν δεχθεί τη γνώμη του παρακολουθούντος το πλοίο νηογνώμονα. 

P o r t  S t a t e  C o n t r o l

ΤΟΥ Capt. ΣΤΑΥΡΟY ΚΟΥΚΟΥΡΑ
SMS-DPA/CSO

Anangel Maritime Ser vices Inc.

Οι έλεγχοι των PSC που διενεργούνται μέσα σε
σωστό πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών έ-
χουν ευνοϊκές επιπτώσεις στο πλοίο, στο πλήρω-
μα, αλλά και στις διαχειρίστριες εταιρείες, διότι
αυξάνουν και ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό τη
ναυτική ασφάλεια.
Αντιθέτως, εάν οι επιθεωρήσεις αποσκοπούν
στην επιβολή κυρώσεων στο πλοίο και  στην κα-
ταγραφή παρατηρήσεων που πολλές φορές δεν
έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο, απλώς δημιουρ-
γούν αρνητικές εντυπώσεις σε όλους και ταλαι-
πωρούν το πλοίο και το πλήρωμα. 

ÇÇ  ááõõóóôôççññÞÞ
ååððééèèååþþññççóóçç
ååððççññååÜÜææååéé  
ôôççíí  ååýýññõõèèììçç  
ëëååééôôïïõõññããßßáá  
ôôïïõõ  ððëëïïßßïïõõ
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Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα ως
προς την εύρυθμη λειτουργία και
οργάνωση ενός πλοίου ένας έλεγχος του
Port State Control.

Σε ποιες περιπτώσεις αυτοί οι έλεγχοι
επικουρούν γενικότερα τη ναυτική
ασφάλεια και σε ποιες αναβιώνουν και
διαιωνίζουν απλώς τη φιλυποψία του
τοπικού νομοθέτη;



H ïéêïãÝíåéá ÔïìÜæïõ äåí åßíáé Üãíùóôç óôï ëéìÜíé êáé óôç íáõôéëéáêÞ êïéíüôçôá ôçò ÍÜðïëçò.
Ìå ìáêñéíÞ êáôáãùãÞ áðü ôç ×ßï êáé ôç ËÝñï, óôéò áñ÷Ýò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá, 

ôï 1910, ï Êùíóôáíôßíïò ÔïìÜæïò åãêáôáóôÜèçêå óôç ÍÜðïëç ôçò Éôáëßáò, 
üðïõ êáé îåêßíçóå ôéò íÝåò íáõôéëéáêÝò ôïõ äñáóôçñéüôçôåò. 
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ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ

Äéáó÷ßæïíôáò ôï Ôõññçíéêü ðÝëáãïò: 
οι κατακτήσεις της οικογένειας Τομάζου στη γειτονική Ιταλία

E
κεί δημιούργησε το πρακτορείο Costantino
Tomasos Agenzia Marittima, που ακόμα
και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ιστο-

ρικά και δραστήρια της Ιταλίας. Οι γιοι του Κων-
σταντίνου Τομάζου, Νικόλαος και Εμμανουήλ, επέ-
στρεψαν κατόπιν απόφασής του στη μακρινή γενέ-
τειρα Χίο, προκειμένου να αποφύγουν τις δυσκολί-
ες που αντιμετώπιζε ο ιταλικός λαός στην περίοδο
του φασισμού και του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.
Εκεί έλαβαν την εκπαίδευσή τους και αγάπησαν
την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και τη λησμο-
νημένη γενέθλια γη. 
Ο Νικόλαος διαδέχθηκε τον πατέρα του Κωνστα-
ντίνο μετά το θάνατό του, στις αρχές της δεκαετίας
του '50, ενώ ο Εμμανουήλ σταδιοδρόμησε ως ια-
τρός. Ο Νικόλαος Τομάζος έζησε μια χρυσή περίο-
δο για τη διεθνή ναυτιλία. Μεγαλούργησε και διοί-
κησε ένα στόλο από σύγχρονα δεξαμενόπλοια και
πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ενώ πάντα διε-
ρευνούσε τις προκλήσεις της εποχής και τις προο-
πτικές για ευδοκίμηση σε νέους τομείς. Πριν ακόμα
η Ε.Ε. αρχίσει τις συζητήσεις περί ναυτιλίας κοντι-
νών αποστάσεων, προφήτεψε τις προοπτικές για

την αναζωογόνηση και επανίδρυση του κλάδου και
άρχισε να επεξεργάζεται τις προοπτικές ανάμειξής
του στον κλάδο των RoRo. ∆ραστήριος, αποφασι-
στικός, τολμηρός, εργασιομανής και ενθουσιώδης,
ο Νικόλαος Τομάζος συνέχισε την οικογενειακή
παράδοση, που ξεκίνησε στο χώρο του εφοπλι-
σμού το 1845, αλλά και την ξεπέρασε. Φιλέλληνας
και πολίτης του κόσμου, ταξίδευε διαρκώς μεταξύ
Πειραιά και Νάπολης, στις δύο επαγγελματικές
έδρες που είχε δημιουργήσει για τις εταιρείες του.
Υπήρξε επίσης, σημαντικός αρωγός της ελληνικής
κοινότητας στη Νάπολη με ποικίλες δραστηριότη-
τες, βοηθώντας και την ελληνοορθόδοξη κοινότη-
τα. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και το έρ-
γο του ανακηρύχθηκε από το Πατριαρχείο Μέγας
Άρχοντας.
Με το θάνατό του, το 2002, ο ανήσυχος πλοιοκτή-
της είχε ήδη κατορθώσει το ακατόρθωτο: έναν πο-
λυάριθμο στόλο από πλοία της ποντοπόρου ναυτι-
λίας, αλλά και παραγγελίες για δύο νεότευκτα
RoRo. Το όνειρό του υλοποιήθηκε και συνεχίστηκε
μετά θάνατον από τους απογόνους του, αλλά και
από τους μακροχρόνιους συνεργάτες του.

Στο χώρο της ακτοπλοΐας, ο υιός του αείμνηστου
Νικόλαου Τομάζου, Αλέξης, έφερε αναστάτωση
στα λιμνάζοντα ύδατα στην ακτοπλοΐα της γειτονι-
κής χώρας, επιβάλλοντας τελικά και τον εκσυγχρο-
νισμό του κλάδου. Τα Μ/n Trinacria και M/n
Partenope, δύο αδελφά πλοία, παραγγέλθηκαν στα
περίφημα ιταλικά ναυπηγεία Visentini. Και τα δύο
έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 160 φορτηγά,
μέχρι 16 μ. μήκος, 75 αυτοκίνητα Ι.Χ. καθώς και
950 επιβάτες. Τα πλοία ακόμη και σήμερα δεν είναι
τα συνηθισμένα «σκοτεινά» RoRo, αφού οι ιδιοκτή-
τες επέμειναν και επέτυχαν τη βελτίωση της γενικό-
τερης εικόνας των συγκεκριμένων πλοίων. Θέλησαν
να αλλάξουν το μέχρι τότε άβολο ταξίδι των ταξι-
διωτών προς τη Σικελία σε μια νέα εμπειρία, εφά-
μιλλη με τα κριτήρια της υπόλοιπης Ευρώπης. 
Τα δύο πλοία ξεκίνησαν τα δρομολόγιά τους μετα-
ξύ Νάπολης και Κατάνια το Μάιο του 2002, ανα-
πτύσσοντας μια σχετικά παρθένα αγορά με πολλές
προοπτικές. Ο Ιταλός αλλά και Ευρωπαίος διαμε-
ταφορέας, ο επισκέπτης, καθώς και ο τουρίστας θα
μπορούσαν για πρώτη φορά να αποφύγουν τη δύ-
σκολη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου και να τα-



ξιδέψουν διά της θαλασσίας οδού προς το Νότο:
πρώτη φορά, νέα, υπερσύγχρονα πλοία θα έδιναν
μιαν οικονομική και άνετη εναλλακτική λύση στον
ταξιδιώτη της συγκεκριμένης σημαντικής οδού.
Τα πλοία της TTT lines ταξιδεύουν σήμερα καθημε-
ρινά από και προς την Κατάνια. Αναχωρούν κάθε
βράδυ, εναλλάξ, από το λιμάνι είτε της Νάπολης εί-
τε της Κατάνια, προκειμένου να καταφθάσουν το
επόμενο πρωινό στο λιμένα άφιξης. Το κάθε πλοίο
ταξιδεύει με 22 knots, διαθέτει 198 αεροπορικά
καθίσματα, 78 καμπίνες με ιδιωτικό λουτρό, αλλά
και συγκεκριμένες για άτομα με προβλήματα κίνη-
σης. ∆ιαθέτουν επίσης εστιατόριο και μπαρ, επι-
πλέον υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για
slot machines για video games, αλλά και εμπορικό
κατάστημα. Το M/n Trinacria διαθέτει επίσης δύο
σουίτες. Από τεχνολογικό εξοπλισμό το ιταλικό νη-
ολόγιο επιβάλλει υπερσύγχρονα συστήματα ναυσι-
πλοΐας, μηχανολογίας, αλλά και διαρκείς ελέγχους
ως προς την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Σήμερα, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλίμα που ε-
πικρατεί στην ιταλική αλλά και στην ευρωπαϊκή α-
κτοπλοΐα, η TTT lines, δηλαδή η εταιρεία του ομί-
λου που διαχειρίζεται τα δύο πλοία, εστίασε σε μια
νέα στρατηγική, προκειμένου να διαφυλάξει το με-
ρίδιο της αγοράς που κατείχε πρωτοποριακά για
τόσα χρόνια. Τα δεδομένα πλέον είναι δύσκολα και
οι υπάρχουσες συνιστώσες που καθορίζουν το νέο
παιχνίδι της αγοράς προκαλούν προβληματισμούς,
αν όχι παρατεταμένες αγωνίες: η δρομολόγηση
καινούργιων πλοίων άλλων εταιρειών, μεγαθηρί-
ων, επέσπευσε την ανάγκη για έναν καθοριστικό
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O πλοίαρχος και ο αρχιλογιστής

Το πλοίο M/n «TRINAGRIA».
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και ριζοσπαστικό εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κρατήσεις
μέσω Internet, ειδικές προσφορές με ανταγωνιστικούς ναύλους, προγράμματα επιβράβευσης τακτικών επι-
βατών, πολύτιμες συνεργασίες με ταξιδιωτικούς φορείς και γιγαντιαίες καμπάνιες μάρκετινγκ. Κινήσεις που
στην Ελλάδα δρομολογήθηκαν τους τελευταίους μήνες -και σε συγκεκριμένους κύκλους ακόμα δεν υπάρ-
χουν-, στην ιταλική επαρχία θεωρούνται δεδομένες και καθοριστικές. Η υπάρχουσα οικονομική κρίση όπως
και οι αυξανόμενες τάσεις για σκληρό ανταγωνισμό δεν επιτρέπουν περιθώρια εφησυχασμού και απραγίας,
ειδικά στο χώρο της εμπορικής και επικοινωνιακής πολιτικής μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας.
Τα πλοία του ομίλου, παρόλο που ταξιδεύουν την ιταλική σημαία στο Τυρρηνικό πέλαγος, έχουν τις ρίζες τους
σε ένα ελληνικό όνειρο και σε μια μακροχρόνια νησιωτική παράδοση δεκαετιών. Η ελληνική ναυτιλιακή ομο-
γένεια μεγαλουργεί εκτός συνόρων και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει να διαπρέπει διεθνώς σε αυτές τις δύ-
σκολες θάλασσες με τόσα απρόσμενα, φουρτουνιασμένα κύματα.�

Εσωτερική άποψη του πλοίου

ÏÄÏÉÐÏÑÉÊÏ
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Οι διαφημιστικές αφίσες της ακτοπλοϊκής εταιρείας του Ομίλου, «TTT Lines», είναι ανηρτημένες στα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Αφορμή για το ταξίδι μας στην Ιταλία ήταν ο γάμος του πλοιοκτήτη Αλέξη

Τομάζου και της δικηγόρου Φεντερίκα Φρανκέτι, ο οποίος ετελέσθη στις 27

Ιουνίου  στην ονομαστή βασιλική της Santa Chiara στη Νάπολη.

Ακολούθησε δεξίωση στην οικία των νεόνυμφων στο λόφο Posillipo, με πλήθος προσκεκλημένων από

την Ιταλία και την Ελλάδα. Oι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ευχηθούν στο ζεύγος αλλά και να απο-

λαύσουν μια μοναδική φιλοξενία στον πανέμορφο κήπο του Parco Elena, που περιβάλλει τη νέα οικία του

Αλέξη και της Φεντερίκα.

Ο Αλέξης Τομάζος, υιός του αείμνηστου και πρωτοπόρου Νίκου Τομάζου, συνεχίζει τη μακρινή παράδο-

ση της ιστορικής ναυτικής οικογένειάς του, που ξεκινά από τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ στο χώρο της

πλοιοκτησίας δραστηριοποιείται από το 1845. Από νεαρή ηλικία ο Αλέξης Τομάζος ηγείται δύο σημαντι-

κών εταιρειών που δραστηριοποιούνται τόσο στην ποντοπόρο ναυτιλία όσο και στην ακτοπλοΐα. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικοί Ιταλοί και Έλληνες πλοιοκτήτες, εκπρόσωποι ναυτιλια-

κών φορέων και λιμενικών αρχών, καθώς και αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης της Νάπολης.





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.



Θα ήθελα να μου περιγράφατε το πώς
αποφασίσατε να ακολουθήσετε το ναυτι-
κό επάγγελμα. 
Από μικρός έτρεφα μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα
και τα ταξίδια. Σταδιακά αυτή η αγάπη, καθώς και η
αίσθηση της φυγής και της ανακάλυψης του κόσμου,
με οδήγησε στο ναυτικό επάγγελμα, το οποίο υπη-
ρετώ τα τελευταία 30 χρόνια.

Σας προβληματίζει το μειωμένο ενδια-
φέρον των νέων για το ναυτικό επάγ-
γελμα; Ποια μέτρα πιστεύετε ότι θα βο-
ηθούσαν τόσο στην αναμόρφωση της
ναυτικής εκπαίδευσης, όσο και στην αύ-
ξηση του αριθμού των νέων στις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού; 
Ως παραδοσιακός Έλληνας ναυτικός και κυρίως
άνθρωπος της θάλασσας, με προβληματίζει ιδιαί-
τερα η αποστασιοποίηση και σταδιακή απομά-
κρυνση των νέων μας από το ναυτικό επάγγελμα. 
Ο λόγος είναι ότι χάνεται τόσο η ναυτική μας πα-
ράδοση, η ιστορία, όσο και η τεχνογνωσία της ελ-
ληνικής ναυτοσύνης, που μας έκανε και συνεχίζει
να μας κάνει περήφανους σε όλο τον κόσμο.
Για το λόγο αυτόν, είναι άμεση ανάγκη να προχω-
ρήσουν συντονισμένα μέτρα Πολιτείας και εμπλε-
κομένων φορέων, προκειμένου να προχωρήσει
κυρίως η αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης. Χρειάζονται κίνητρα για να προσελκύσουμε
τους νέους στο ναυτικό επάγγελμα και σωστή
ενημέρωση για τις απαιτήσεις καθώς και τις προ-
οπτικές του.
Θεωρώ, τέλος, ότι απουσιάζει η ολοκληρωμένη
και σαφής πληροφόρηση για τη ναυτική σταδιο-
δρομία, ενώ γενικά υπάρχει μια λανθασμένη εντύ-

E ίναι ο πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου «CRISTAL» της Louis Hellenic Cruises. Ένα
από αυτά τα πλωτά ξενοδοχεία που συνδυάζουν τις διακοπές με ξεκούραση, δια-

σκέδαση, πολιτισμό και ποικιλία δραστηριοτήτων. Συνταξιδέψαμε από Πειραιά για
Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Ένα ταξίδι που
η έκφραση «μαγευτικό» μοιάζει κοινότοπη, αλλά αποδίδει την ουσία των υψηλών προ-
διαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο του πληρώματος όσο και των στελεχών
του ομίλου Louis.
Ο κ. Λεωνίδας Πανόπουλος υπηρετεί το ναυτικό επάγγελμα εδώ και τριάντα χρόνια. Πε-
λοποννήσιος στην καταγωγή, αθλητής του στίβου με πολλές διακρίσεις, αποφάσισε να
ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα οδηγούμενος από την εφηβική αίσθηση φυγής και
την ανάγκη να ανακαλύψει τον κόσμο μέσα από θαλασσινές διαδρομές. Στην αρχή με
πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας και αργότερα καπετάνιος σε κρουαζερόπλοια. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η του Λεωνίδα Πανόπουλου
Πλοιάρχου «CRISTAL», Louis Hellenic Cruises στη Λίζα Μαρέλου
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Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα
από την Πολιτεία για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας 
του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου

‘‘‘‘
’’’’



πωση ή άγνοια ή ακόμα και «προκατάληψη» από
τον κόσμο, που επίσης επιβάλλεται να απαλειφθεί. 

Η εταιρεία Louis κάθε χρόνο εκπαιδεύει
πολυάριθμους πρωτοετείς φοιτητές στο
εκπαιδευτικό μπάρκο τους. Ποιες είναι οι
εντυπώσεις σας από τους σπουδαστές; 
Οι σπουδαστές σε σχέση με την εποχή μου δεν
δείχνουν δυστυχώς τον απαιτούμενο ζήλο και το
μεράκι που χρειάζεται, τουλάχιστον η πλειονότη-
τα των σπουδαστών. Βέβαια, στον κανόνα υπάρ-
χουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις δοκίμων, που έρ-
χονται με συνειδητή επιλογή και αγάπη για τη θά-
λασσα, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται θετικά
στην εκπαίδευση και στις απαιτήσεις.

Θεωρείτε ότι οι Ευρωπαίοι προτιμούν τα
μεσαίου μεγέθους πλοία, για να έχουν
μια κρουαζιέρα λιγότερο απρόσωπη; 
Ναι, πράγματι, ισχύει ότι οι Ευρωπαίοι και κυρίως
οι Γερμανοί επιλέγουν τα μεσαίου μεγέθους πλοί-
α, γιατί ενδιαφέρονται για την οικεία και ζεστή α-
τμόσφαιρα που επικρατεί. Είναι αλήθεια ότι σε
αυτά τα πλοία αισθάνεσαι ότι είσαι «σαν στο σπίτι
σου», γιατί εξοικειώνεσαι με το χώρο, τους συντα-
ξιδιώτες και κυρίως με το προσωπικό. Αντίθετα
στα μεγαλύτερα πλοία, που δεν τα προτιμούν οι
Ευρωπαίοι λόγω κουλτούρας, επικρατεί πολλές
φορές η απρόσωπη και ψυχρή μαζικότητα.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Αμερικα-
νών και Ευρωπαίων τουριστών; Για
ποιους λόγους οι Έλληνες δεν έχουν εντά-
ξει την κρουαζιέρα στις ταξιδιωτικές προ-
τιμήσεις τους; 
Οι Αμερικανοί τουρίστες διαφέρουν κατά πολύ σε
σχέση με όλες τις υπόλοιπες εθνικότητες, καθώς
διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο ταξίδι της
κρουαζιέρας και στις διακοπές «value for money».
Αυτό σημαίνει ότι είναι απαιτητικοί, γνωρίζουν πολύ
καλά το προϊόν και τι θέλουν, αλλά ταυτόχρονα είναι
πιστοί -φανατικοί θα έλεγα- λάτρεις των εν πλω δια-
κοπών. Οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά καινούργιοι επι-
βάτες, σταδιακά βέβαια αυξάνουν τις απαιτήσεις και
την αναζήτηση ποιότητας στη σωστή τιμή.
Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την κρουαζιέρα, έχουν
ακόμα μια λανθασμένη αίσθηση πως αφορά τους
«λίγους». Ο λόγος είναι ότι δεν έχει προωθηθεί
σωστά και κυρίως τα πλεονεκτήματά της, καθώς
συνδυάζει ευχάριστα την ψυχαγωγία, την ξεκού-
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ραση, την ηρεμία σε πολύ προσιτές τιμές για ό-
λους. Χαρακτηριστικά, σας λέω ότι μια επταήμερη
κρουαζιέρα μπορεί να κοστίσει όσο ένα Σαββατο-
κύριακο σε ελληνικό νησί.

Ποια είναι η αντιμετώπιση των Αρχών και
των λιμενικών υπηρεσιών στην Ελλάδα σε
σύγκριση με το εξωτερικό; 
Η αντιμετώπιση των Αρχών και λιμενικών υπηρε-
σιών είναι πολλές φορές «εχθρική» σε σχέση με
τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Όταν λέω εχθρι-
κή, εννοώ φυσικά όλη τη διαδικασία και τη γρα-
φειοκρατία που ταλανίζει την κρουαζιέρα και δεν
την αφήνει να αναπτυχθεί, παρά τις θετικές προο-
πτικές και κυρίως τους μοναδικούς και απίθανους
προορισμούς που διαθέτει η Ελλάδα. Αντίθετα,
στο εξωτερικό, η αντιμετώπιση είναι τελείως δια-
φορετική και πολλές φορές με πιο οργανωμένες
υποδομές και γρήγορες διαδικασίες, με αποτέλε-
σμα να προσελκύουν πλοία και τουρισμό χωρίς να
έχουν τις ομορφιές της χώρας μας.

Στην Ελλάδα υπάρχει συντονισμένη και
οργανωμένη προσπάθεια προώθησης της
κρουαζιέρας; Ποιες προτάσεις θα είχατε
προκειμένου να αναπτυχθούν και άλλοι
προορισμοί πλην των συνηθισμένων 3 - 4
νησιών; Ποιες υποδομές χρειάζονται προ-
κειμένου να αναπτυχθεί ακόμα ένα λιμάνι
κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά; 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχει συντονισμένη

και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης της
κρουαζιέρας, ούτε σε επίπεδο Πολιτείας αλλά ούτε
και σε επίπεδο τοπικών Αρχών. 
Η κρουαζιέρα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς ως
«επιλογή» διακοπών, για το λόγο αυτόν επιβάλλεται,
εκτός των άλλων, η αντίστοιχη βελτίωση των υποδο-
μών στα ελληνικά νησιά, για την ανάπτυξη και άλλων
προορισμών καθώς και για την προσέλκυση περισσό-
τερων και μεγαλύτερων πλοίων και φυσικά αριθμού
τουριστών. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι, για να αναπτυχθεί ένα λι-
μάνι προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων προσελκύο-
ντας τα σημερινά μεγάλα κρουαζιερόπλοια, εκτός
από τους αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους τουρι-
στικού ενδιαφέροντος, απαιτούνται πρώτα από όλα
λειτουργικές λιμενικές υποδομές που, σε συνδυα-
σμό με αίθουσες υποδοχής τουριστών, εστιατόρια,
καταστήματα, παροχές τουριστικών πληροφοριών,
συστήματα ασφαλείας και ελέγχων χωρίς καθυστε-
ρήσεις και ταλαιπωρίες για τον επιβάτη, θα αποτε-
λούν πόλους έλξης για τους επιβάτες και κατά συ-
νέπεια τα πλοία.
Η αλήθεια είναι ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων της χώ-
ρας μας, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, δεν υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες για την πρόσδεση
κρουαζιερόπλοιων, με αποτέλεσμα είτε να μην προ-
σεγγίζουν τα συγκεκριμένα λιμάνια είτε η αποβίβα-
ση να γίνεται μέσω λέμβων, που προκαλεί δυσκολί-
ες σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και σε αν-
θρώπους με ειδικές ανάγκες. 
Θεωρούμε, ως Louis Hellenic Cruises, ότι καθορισμός
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του αριθμού των πλοίων που δύναται να φιλοξενη-
θεί από το κάθε λιμάνι σε συνδυασμό με την εκ των
προτέρων κράτηση των θέσεων πρόσδεσης με σει-
ρά προτεραιότητας, όπως γίνεται στα περισσότερα
λιμάνια του κόσμου, θα επιλύσει πολλά από τα ανω-
τέρω προβλήματα. 
Επίσης μικρότερες παρεμβάσεις, όπως για παρά-
δειγμα ένα υπόστεγο για τον ήλιο, καλύτερος διαχω-
ρισμός στις προβλήτες αποβίβασης κάποιων λιμα-
νιών ώστε να διαχωρίζονται οι τουριστικές λειτουρ-
γίες από αυτές των φέρι, θα βοηθούσαν αρκετά στην
ασφαλή κυκλοφορία και άνεση των επιβατών. Βέ-
βαια, καλό επίσης θα ήταν να γινόταν και μια προ-
σπάθεια ευταξίας και καλλωπισμού κάποιων λιμα-
νιών, καθώς αποτελούν βιτρίνα της χώρας, όπως και
τα αεροδρόμια, που επισκέπτονται κάθε χρόνο εκα-
τομμύρια επιβάτες. Τέλος, θα πρότεινα την ανάπτυ-
ξη και άλλων προορισμών κρουαζιέρας πλην των
νησιών, όπως τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και σε άλλα
ενδιαφέροντα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ποια μέτρα θα προτείνατε ως προς την
ενίσχυση της κρουαζιέρας; 
Εάν μιλάμε για την ελληνική κρουαζιέρα, την οποία
η Louis εκπροσωπεί με τα πλοία μας που αναχωρούν

από τον Πειραιά, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής.
Ο όμιλος Louis ήταν η μοναδική εταιρεία που το
2004 - 2005 ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ηγεσί-
ας του ΥΕΝ και των ναυτεργατικών σωματείων και
ύψωσε την ελληνική σημαία στα πλοία της.
Με αυτόν τον τρόπο, από το μοναδικό υπό ελληνι-
κή σημαία κρουαζιερόπλοιο εξωτερικού που υπήρ-
χε το 2004 - 2005 (το «Έμεραλντ») φθάσαμε το
2008 να δραστηριοποιούνται 7 συνολικά δικά μας
ελληνικά κρουαζιερόπλοια, απασχολώντας περίπου
1.000 Έλληνες αξιωματικούς και πληρώματα. 
∆υστυχώς, όμως, η αντιμετώπιση του ελληνικού
κρουαζιερόπλοιου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε,
λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά του, τόσο στην
εθνική οικονομία όσο και στη διατήρηση της τεχνο-
γνωσίας από Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι θα εξελι-
χθούν σε στελέχη που θα προαγάγουν, θα εξελίξουν
και θα μεταβιβάσουν τις γνώσεις τους για να υπάρ-
ξει η συνέχεια της ελληνικής κρουαζιέρας.
Το ένα και μοναδικό μέτρο της επιδότησης των α-
σφαλιστικών εισφορών που δόθηκε το 2005 για να
προσελκύσει τα πλοία στην ελληνική σημαία, δεν
έχει ακόμη εφαρμοστεί λόγω ασυμφωνίας των
εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, το υψηλό κό-
στος λειτουργίας σε συνδυασμό με διάφορες άλλες

γραφειοκρατικές διαδικασίες ταλαιπωρούν τα υπό
ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια, καθιστώντας τα
μη ελκυστικά για νέους επενδυτές, ενώ δίνουν συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα σε πλοία άλλων σημαιών,
ευρωπαϊκών ή μη, που δραστηριοποιούνται στον
ελληνικό χώρο.
Από τα παραπάνω είναι εύκολο να αντιληφθεί κα-
νείς ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την
Πολιτεία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας
του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου.
Επίσης, είναι ανάγκη η σωστή και οργανωμένη προ-
ώθηση τόσο των προορισμών όσο και της κρουα-
ζιέρας ως επιλογής διακοπών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. 
Για να γίνει αυτό, θα μπορούσε για παράδειγμα να
δημιουργηθεί ειδική διεύθυνση κρουαζιέρας στο υ-
πουργείο Τουρισμού, ώστε να αναλάβει να την ανα-
πτύξει περαιτέρω, παράλληλα φυσικά με την ανα-
βάθμιση και βελτίωση των λιμενικών υποδομών της
χώρας μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την κινητοποίηση
και την προσπάθεια που χρειάζεται απ' όλους και
όχι από μεμονωμένους φορείς, είναι ότι ο όμιλος
Louis, προκειμένου να εξασφαλίσει την προβολή
της Ελλάδας, των νησιών της, του τουρισμού και ευ-
ρύτερα της κρουαζιέρας, δραστηριοποιείται σε συ-
νολικά 16 πόλεις ανά τον κόσμο όπως το Λονδίνο, η
Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Παρίσι, η Γένοβα, η Βαρ-
κελώνη, μέχρι και το Πεκίνο. Είναι δε σημαντικό να
αναφέρουμε πως κάθε χρόνο δαπανώνται πολλά
εκατομμύρια ευρώ στην προβολή της Ελλάδας
πρωτίστως και βεβαίως της κρουαζιέρας και της φι-
λοξενίας γενικότερα. �

Ως παραδοσιακός Έλληνας ναυτικός και κυρίως άνθρωπος της
θάλασσας, με προβληματίζει ιδιαίτερα η αποστασιοποίηση και
σταδιακή απομάκρυνση των νέων μας από το ναυτικό επάγγελμα.
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Μαθήματα αμερικανικής (ναυτιλιακής) ιστορίας:  
η επόμενη μέρα ενός καλά κρυμμένου μυστικού

Áí êáé ïé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò ÁìåñéêÞò óôçñßæïõí ôçí åìðïñéêÞ ôïõò äýíáìç êáé õðåñï÷Þ óôç äéåèíÞ íáõ-
ôéëßá, åíôïýôïéò, åëÜ÷éóôïé Áìåñéêáíïß ãíùñßæïõí ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ åéêüíá ôùí èáëÜóóéùí ìåôáöïñþí. Ôï
«êáëýôåñá êñõììÝíï ìõóôéêü» ôçò áìåñéêáíéêÞò ïéêïíïìßáò, ç íáõôéëßá, åßíáé ìéá Üãíùóôç æþíç ãéá ôïí ìÝóï
Áìåñéêáíü óýìöùíá ìå ôçí ÝñåõíÜ ìáò, óå ðñüóöáôï ôáîßäé ôïõ õðïãñÜöïíôïò óôéò ÇÐÁ.

ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΙΣΙΑ

Ό
μέσος Αμερικανός δεν κατοικεί κοντά σε
παράλιες ζώνες, δεν ταξιδεύει με πλοίο,
αποφεύγει τα λιμάνια και γνωρίζει ελά-

χιστα για τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου
κλάδου. Οι κάτοικοι του Ντένβερ, του Σικάγου, του
Ντάλας και της Ατλάντα πιθανώς να έχουν ταξιδέ-
ψει μόνο με κάποιο κρουαζιερόπλοιο (αν είναι οι-
κονομικά ευκατάστατοι), ενώ το αεροπλάνο τούς
είναι πολύ πιο προσιτό οικονομικά αλλά και βολικό
προς όλες τους τις μετακινήσεις. ∆εν γνωρίζει πώς
έχουν έρθει στο τραπέζι του το φαγητό που τρώει,
η θέρμανση του σπιτιού του, ο ρουχισμός του, τα
προϊόντα που τόσο αγαπάει. ∆εν αναρωτιέται καν. 

Μαθήματα από την αεροπορική 
βιομηχανία
Στον αντίποδα, η αεροπορική βιομηχανία, παρά
την τεράστια οικονομική κρίση που την ταλαιπωρεί
τα τελευταία 15 χρόνια, είναι συνυφασμένη με τη
μετακίνηση και τις διακοπές του μέσου Αμερικα-
νού, ενώ οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ε-
πενδύσει εκτενώς στη βελτίωση της εικόνας τους
καθώς και στην ενδυνάμωση των σχέσεών τους με
τις τοπικές κοινωνίες. Αερολέσχες, Plane spotters,
σχολές χειριστών μικρών αεροπλάνων ευδοκιμούν
στις πολιτείες των ΗΠΑ… Οι θαυμαστές του αέρα
είναι πολυάριθμοι, ενώ η σχέση οικονομικής και

κοινωνικής εξάρτησης των μεταφορέων με τους
τοπικούς πληθυσμούς αποδεδειγμένη. Το ίδιο ισχύ-
ει και με τα τρένα. Πριν από λίγους μήνες η συγκε-
κριμένη βιομηχανία, που επίσης ταλαιπωρείται οι-
κονομικά εδώ και χρόνια, ξόδεψε σημαντικά κον-
δύλια για μια γιγαντιαία καμπάνια για τη διαφήμιση
και την καλυτέρευση της εικόνας του κλάδου στον
μέσο πολίτη.

Το παράδειγμα του Σαν Φρανσίκο 
και της Βαλτιμόρης
Στη ναυτιλία, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορε-
τικά. Η βασική αφετηρία για τη διαφοροποίηση του
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συγκεκριμένου κλάδου είναι ακόλουθη και για τον υπογράφοντα καθαρά κοι-
νωνιολογική: σε αντίθεση με την Ευρώπη, τα περισσότερα αμερικανικά λιμάνια
είναι απομονωμένα από τις πολύβουες και πολυδιαφημιζόμενες τουριστικά πό-
λεις. Ενδεικτικό είναι ότι το Σαν Φρανσίσκο προτίμησε εδώ και δεκαετίες να «ξε-
φορτωθεί» το λιμάνι του και να κρατήσει μόνο μια μικρή σχετικά ζώνη με κύρια
δραστηριότητα τα κρουαζιερόπλοια. Η κίνηση μεταφέρθηκε στο γειτονικό
Oakland, μια πόλη με τεράστια κοινωνικά προβλήματα, εγκληματικότητα και α-
νεργία. Στη θέση του λιμανιού έγιναν χώροι αναψυχής και τουριστικά αξιοθέα-
τα… Εν ολίγοις, το τότε δημοτικό συμβούλιο είπε «δεν σας θέλουμε εδώ» και
η τοπική κοινωνία επικρότησε την απόφαση αυτή.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τη Βαλτιμόρη: «Η πόλη είναι μέσα στην εγκληματικό-
τητα διότι έχει ένα λιμάνι», μας λένε οι Αμερικανοί κοινωνιολόγοι με τους οποί-
ους συζητήσαμε εκτενώς, χωρίς όμως να στηρίζουν την άποψή τους σε τεκμη-
ριωμένες επιστημονικές και κυρίως εγκληματολογικές έρευνες ή μελέτες. Το λι-
μάνι φέρνει εγκληματικότητα στις πόλεις, και η εγκληματικότητα των πόλεων
είναι συνυφασμένη με τη λιμενική κίνηση, φαίνεται να ισχυρίζονται οι περισσό-
τεροι πανεπιστημιακοί, και αυτή η άποψη ευδοκιμεί και στο κοινωνικό σύνολο.
Ένας σύγχρονος αστικός μύθος επικρατεί παντού, ευρέως διαδεδομένος, χωρίς
όμως να τεκμηριώνεται ή να στηρίζεται σε κάποια επιστημονικά δεδομένα. ∆εν
είναι, εξάλλου, τυχαίο ότι στα αμερικανικά ΑΕΙ αγνοείται παντελώς -και δεν δι-
δάσκεται- το γνωστικό αντικείμενο της «κοινωνιολογίας της ναυτιλίας», δηλαδή
η σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης του συγκεκριμένου κλάδου με το
κοινωνικό σύνολο.

Το κοινωνικό πρόσωπο της ναυτιλίας
Είναι γεγονός πως οι ενώσεις των λιμένων, αλλά και τα ίδια τα λιμάνια, επικε-
ντρώνονται πλέον αρκετά στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους. Επιμορφω-
τικά σεμινάρια, κινήσεις μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων θεωρούνται επιβε-
βλημένα κάθε χρόνο. Ο μέσος Αμερικανός φαίνεται όμως να μην ενδιαφέρεται
γι' αυτόν τον «αποκλεισμένο» και «περίεργο» κόσμο. 
Οι βασικές συνιστώσες που οδηγούν σε αυτή την αδιαφορία του γενικότερου
πληθυσμού, είναι δύο: τα ΜΜΕ αγνοούν αυτόν τον κλάδο και οι δημοσιογράφοι
δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Ως συνήθως, ο δημοσιογράφος α-
παξιώνει τη ναυτιλιακή οικογένεια και η ναυτιλιακή οικογένεια τον δημοσιογρά-
φο - αυτό το φαινόμενο φαίνεται τελικά ότι είναι παγκόσμιο. Μόνο οι περιβαλ-
λοντικές καταστροφές της ναυτιλίας ενδιαφέρουν τα ΜΜΕ και τίποτ' άλλο ως
θέμα. 
Είναι ενδεικτικό ότι στο πρόσφατο ατύχημα του «Cosco Busan» στον κόλπο του
Σαν Φρανσίσκο, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν αν το πλοίο
ήταν κοντέινερ ή δεξαμενόπλοιο, ενώ η ίδια η εταιρεία δεν έκανε καμιά απολύ-
τως δημόσια ανακοίνωση. Ο Αμερικανός τηλεθεατής έβλεπε στην τηλεόραση
ό,τι του παρουσίαζε ο δημοσιογράφος με κάποιες, ελάχιστες και συγκεχυμένες
πληροφορίες από την Ακτοφυλακή. «Η ναυτιλία είναι ο εχθρός του περιβάλλο-
ντος και πιθανώς κίνδυνος για την ασφάλειά μας», ήταν το κύριο μοτίβο που α-
πλοϊκά μεταδιδόταν από τους νευρικούς ρεπόρτερ σε όλα τα μήκη και πλάτη. 

Η επόμενη μέρα
Η ναυτιλιακή οικογένεια στις ΗΠΑ είναι, κατά την άποψή μας, αρκετά συντηρη-
τική και ίσως κλειστοφοβική. ∆εν έχει καμιά σχέση σύγκρισης με τον Αμερικα-

νό βιομήχανο, έμπορο, μεταπράτη. Οι αμερικανικές εταιρείες, «χαϊδεμένες» α-
πό ετεροχρονισμένες νομοθεσίες προστατευτισμού, που δεν συνάδουν με τη φι-
λελεύθερη αμερικανική οικονομία, πληρώνουν σήμερα το τίμημά τους: πεπα-
λαιωμένος στόλος, νηολόγιο που δεν βρίσκεται σε ικανοποιητική αξιολόγηση α-
πό τους διεθνείς ελεγκτικούς φορείς, ανησυχητικά αυξανόμενη ανεργία στους
ναυτικούς. ∆ιαφαίνεται πως «κάτι» δεν βαίνει γενικά καλώς στη συγκεκριμένη
αμερικανική «ιστορία». 

Η νέα κυβέρνηση Ομπάμα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του κλάδου για το ε-
μπόριο, ανασκουμπώθηκε αμέσως και φαίνεται να επιθυμεί μια ριζική επανεξέτα-
ση των ζητημάτων που δυσκολεύουν τον κλάδο. Άμεση και απόλυτη προτεραιότη-
τα είναι η ναυτική εκπαίδευση. Και είναι προς τιμήν του Καπιτωλίου, που πρωτοπο-
ρεί με μια ριζοσπαστική διάθεση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στο πολυποίκι-

Ο μέσος Αμερικανός δεν κατοικεί κοντά σε παρά-
λιες ζώνες, δεν ταξιδεύει με πλοίο, αποφεύγει τα
λιμάνια και γνωρίζει ελάχιστα για τη σημαντικό-
τητα του συγκεκριμένου κλάδου. 

• 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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λο θέμα αυτό. Η παρούσα κυβέρνηση στηρίζει τα
ναυτικά λύκεια της χώρας και βελτιώνει τόσο τις Α-
καδημίες Εμπορικού Ναυτικού (τις οποίες κατατάσ-
σει ως πανεπιστήμια), όσο και τα ΑΕΙ όπου διδάσκε-
ται η ναυτιλιακή οικονομία. Οι σχολές και τα πανεπι-
στήμια, μάλιστα, «συμπλέουν» και έχουν κοινές ανα-
φορές - κάτι που δεν παρατηρείται στην Ευρώπη. Α-
ντίθετα με την τεράστια εσωτερική οικονομική κρίση,
οι Ακαδημίες είναι αξιοζήλευτες, πρωτοποριακές και
υπερσύγχρονες, και παρά τον μικρό αριθμό τους (κά-
τω από 15 σε όλη τη χώρα) δεν υπάρχουν κατά την
άποψή μας ισάξιες στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι σε όλες τις ΑΕΝ έχουν παρευρεθεί σε πολυά-
ριθμες αποφοιτήσεις τόσο οι σύγχρονοι πρόεδροι
των ΗΠΑ όσο και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη
και αιρετοί. Πότε άραγε επισκέφθηκε Έλληνας πρω-
θυπουργός μια ελληνική ΑΕΝ;
∆εύτερη προτεραιότητα της κυβέρνησης διαφαίνε-
ται ότι είναι η μείωση της ανεργίας των ναυτικών.

∆ιεθνείς συνεργασίες αλλά και εμβάθυνση της γνώ-
σης σε συγκεκριμένα τεχνολογικά πεδία είναι οι εν-
δεδειγμένοι και αποφασισμένοι δρόμοι. Συνεργα-
σίες με αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες, και ειδικά
στοχευμένα μαθήματα για την τεχνολογία των LNG
και LPG είναι μερικά από τα μέτρα που ελήφθησαν
ως προς τον εκσυγχρονισμό του συγκεκριμένου
χώρου. 
Τρίτη προτεραιότητα τα λιμάνια, η ναυτιλία κοντι-

νών αποστάσεων και οι συνδυασμένες μεταφορές.
Με πράξεις, όχι λόγια. Σκοπός είναι η αποφόρτιση
των οδικών μεταφορών αλλά και η ταχύτερη εξυ-
πηρέτηση των πλοίων στα λιμάνια. Τεράστια κον-
δύλια ήδη ξοδεύονται και σημαντικές έρευνες εκ-
πονούνται, με σκοπό να ολοκληρωθούν άμεσα, όχι
σε δέκα χρόνια όπως στη Μεσόγειο… Όλα βεβαί-
ως ολοκληρώνονται και εξελίσσονται κάτω από την
επίβλεψη της Ακτοφυλακής, που πλέον ελέγχεται
και «διοικείται» από το υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης
και όχι από το υπουργείο Μεταφορών. Οι λόγοι και
κυρίως τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης αρμο-
διοτήτων είναι σαφείς αλλά και προφανείς.

∆αμάζοντας τα κύματα
Ο Αμερικανός φαίνεται να αγαπά τη θάλασσα,
όμως παράλληλα τη φοβάται, δεν τη γνωρίζει. Στα
οικονομικά πανεπιστήμια της χώρας, όπως και στα
ανθρωπιστικά τμήματα, ελάχιστες έρευνες ή μελέ-

τες γίνονται για τον κλάδο. Ο μέσος Αμερικανός δεν
εισπράττει τη θάλασσα στην παιδεία του, εντούτοις
στηρίζεται σε αυτήν. Υπάρχουν, πάντως, μεμονω-
μένες κινήσεις πολιτών για να γνωρίσει ο κάτοικος
μιας παραθαλάσσιας πόλης τη σημασία του κλάδου
και την ομορφιά του, αλλά διακρίνουμε ότι το κοι-
νωνικό σύνολο δεν ανταποκρίνεται. Στη Νέα Υόρ-
κη, ένας σύλλογος πολιτών, που δουλεύουν αλλά
κυρίως παθιάζονται με τη θάλασσα, επιμένουν και

προσπαθούν να εξάψουν το ενδιαφέρον των παι-
διών. Μας λένε ότι έχουν επιτυχία και πως οι μαθη-
τές του δημοτικού ξετρελαίνονται με τις ιστορίες
και τους μύθους της θάλασσας. Εκεί ίσως πρέπει να
δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση. 
Εμείς οι Έλληνες ίσως απορήσουμε επίσης με το γε-
γονός ότι ακόμα και οι ειδήμονες Αμερικανοί δεν
γνωρίζουν την παράδοση και υπεροχή μας στο συ-
γκεκριμένο κλάδο. Λίγοι ίσως αναφέρονται στο
θρύλο της οικογένειας Ωνάση, αλλά και πάλι συ-
νταυτίζεται με τη νεότερη αμερικανική ιστορία και
την οικογένεια Κένεντι. Τη σημερινή υπέρβαση του
ελληνικού εφοπλισμού ελάχιστοι τη γνωρίζουν. Οι
πιο εξοικειωμένοι λένε: «Έχετε και πλοία», ελάχι-
στοι όμως γνωρίζουν κάτι περαιτέρω.
Η ναυτιλία, και στις ΗΠΑ, δεν είναι κοινωνικοποιη-
μένη. Αν και η τεράστια πλειονότητα των εισαγω-
γών και εξαγωγών της χώρας στηρίζεται στα πλοί-
α, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι τοπικοί φορείς δεν

ανέπτυξαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ένα ο-
λοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης και εκπαί-
δευσης της κοινής γνώμης. Σήμερα, τα δεδομένα
φαίνεται να αλλάζουν και οι ΗΠΑ αναζητούν νέους
συμμάχους. Ειδικά απ' όσους κλάδους, και κυρίως
από φυσικά και νομικά πρόσωπα, συντελούν στην
οικονομική και κοινωνική ευμάρειά τους. Η αμερι-
κανική (ναυτιλιακή) ιστορία αλλάζει σελίδα. Ή μάλ-
λον αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο.�
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T
ο 2007, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας, ο πρόεδρος του Hellenic Shipbrokers Association (της Ένω-

σης Ελλήνων Ναυλομεσιτών) είχε προβλέψει ότι με τις υπάρχουσες παραγγελίες πλοίων, στο τέλος

του 2009, θα υπάρξει πλήρης κάλυψη της ζήτησης και θα αρχίσει η πτώση των ναύλων ως αποτέλε-

σμα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας. Όλοι όσοι ασχολούνται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για χρόνια γνω-

ρίζουν ότι μετά την άνοδο των ναύλων επέρχεται η πτώση εξαιτίας της υπερβολής της αγοράς και της υπερπρο-

σφοράς χωρητικότητας. Υπήρξαν, ωστόσο, διαφορετικές εκτιμήσεις για τη χρονική στιγμή που θα αρχίσει η

σταδιακή κάθοδος - κρίση.

Η τωρινή κατάσταση παρουσιάζει ένα ακόμη χαρακτηριστικό: το γεγονός ότι υπάρχει μια γενική κρίση στα πε-

ρισσότερα μέρη του κόσμου. Αυτό το γεγονός έχει επιτείνει και οξύνει την κάμψη στη ναυτιλιακή βιομηχανία

εξαιτίας της πτώσης της ζήτησης για θαλάσσιες υπηρεσίες. Όλοι σήμερα κάνουν λόγο για γενικευμένη
κρίση, αλλά αυτή η πτώση του διεθνούς ΑΕΠ αποτελεί ένα έμφυτο μέρος του καπιταλιστικού συστήματος, προ-

κειμένου να θεραπευτεί το οικονομικό σύστημα και να διορθωθούν υπερβολές ή λανθασμένη χρήση των παρα-

γωγικών πόρων. Ασφαλώς, έχει σοβαρές επιπτώσεις για κάποιους και αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για άλλους.

Υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις από την πολιτική ηγεσία κάθε χώρας, η οποία έχει συνήθως δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει να περιορίσει μερικές σοβαρές συνέπειες στον πληθυσμό (για παράδειγμα την
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ανεργία) και αυτές οι επεμβάσεις είναι απαραίτητες

προκειμένου να διατηρηθεί ο υπάρχων κοινωνικοοι-

κονομικός πολιτισμός. Η δεύτερη κατεύθυνση έχει

στόχο να αναστραφούν οι συνέπειες για τη μείωση

του ΑΕΠ. Αλλά αυτό είναι σαν να επιδιώκει κάποιος

να διατηρήσει τον ασθενή τομέα της οικονομίας που

αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη και την ανανέωση

του οικονομικού συστήματος. Όπως αναφέρεται

ανωτέρω, η πτώση - κρίση είναι ένα ενδογενές χα-

ρακτηριστικό του υπάρχοντος οικονομικού συστή-

ματος το οποίο είναι, επομένως, αυτορρυθμιζόμενο.

Όπως θα γνωρίζετε, η κρίση ξεκίνησε από το
χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω των πολλών

υπερβολών και της υπερβολικής συσσώρευσης κε-

φαλαίων τα οποία δεν επενδύονται σε παραγωγικές

Προβλέψεις και εκτιμήσεις
ãéá ôç ìåßùóç ôùí íáýëùí

¼ðùò åßíáé ãíùóôü, õðÜñ÷ïõí êýêëïé áíüäïõ êáé êáèüäïõ ôùí

íáýëùí óôç íáõôéëéáêÞ âéïìç÷áíßá. Ôçí ðôþóç ôïõ íáýëïõ ôïõ

íáõôéëéáêïý êýêëïõ èá ìðïñïýóáìå íá ôçí ïñßóïõìå ùò êñßóç.

Ìðïñåß íá õðÜñ÷åé êñßóç óôç íáõôéëéáêÞ âéïìç÷áíßá åîáéôßáò

ôçò õðåñðñïóöïñÜò ÷ùñçôéêüôçôáò, ðáñüëï ðïõ äåí õößóôá-

ôáé êÜìøç óå Üëëïõò ôïìåßò ôçò ïéêïíïìßáò. ÁõôÞ ç åíäïãåíÞò

êñßóç ðïõ ó÷åôßæåôáé ìå ôçí õðåñðñïóöïñÜ ÷ùñçôéêüôçôáò,

åß÷å ðñïâëåöèåß áð' üëïõò åêåßíïõò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç

íáõôéëéáêÞ âéïìç÷áíßá. 
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επενδύσεις, αλλά στον τομέα των χρηματοπιστωτι-

κών προϊόντων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών

μεθόδων (κεφάλαια - κέρδη - κεφάλαια). Η μείω-
ση των ναύλων από το υψηλό επίπεδο που
είχε φθάσει το 2008 είναι ενδογενής λόγω της υ-

περπροσφοράς χωρητικότητας, αλλά και εξωγενής

εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης που προέρχεται α-

πό τη διεθνή κρίση και τη μείωση του παγκόσμιου Α-

ΕΠ. Η κατάσταση αυτή δεν είναι πρωτόγνωρη για τη

ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι Έλληνες εφοπλιστές προ-

τιμούν τη λεγόμενη αντι-κυκλική πολιτική, πράγμα

που σημαίνει ότι αγοράζουν σε χαμηλές τιμές τώρα

και περιμένουν την ανάκαμψη της αγοράς, προκει-

μένου να πωλήσουν ή να αυξήσουν τα κέρδη τους

εκμεταλλευόμενοι τις νέες συνθήκες.

∆ιά του παρόντος, παρουσιάζεται η επιρροή της
ναυτιλιακής βιομηχανίας στην ελληνική οι-
κονομία.

Η μελέτη της επίδρασης του ναυτιλιακού συναλλάγ-

ματος στην ελληνική οικονομία πραγματοποιήθηκε

από το Ερευνητικό Εργαστήριο Ναυτιλιακής Οικονο-

μίας, ∆ιοίκησης και Ναυτικών Ατυχημάτων του Πα-

νεπιστημίου Πειραιά για λογαριασμό του Ναυτικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος1.

Οι επίσημες εκθέσεις που δημοσιεύονται από την

Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Στατιστική

Υπηρεσία περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με την

άμεση φορολογία των πλοίων και τον αριθμό των

ναυτικών που απασχολούνται. Για να καθοριστεί ο

αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε άλλους

κλάδους της ελληνικής οικονομίας και για τον υπο-

Cost Categories % Distribution
1 Commissions from freights  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00
2 Loading and unloading costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,80
3 Cost of register and surveys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70
4 Bunkers and lubricants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,20
5 Spare parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30
6 Salaries of greek seamen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,20
7 Employer insurance contributions to SPF*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50
8 Cost of travelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50
9 Provisions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,40
10 Shiprepairs in shipyards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,00
11 Sundries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50
12 Hull and machinery insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,30
13 P & I club insurance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,20
14 Financial costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,10
15 Salaries and insurance contributions of employees of shipping companies 3,10
16 General expenses of shipping companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,90
17 Cost of services from third parties (lawyers etc.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50
18 Telecommunications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90
19 Other expenses including tax payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,90

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00

*  SPF: Seamen Pension Fund

Source: Study of Input-Output analysis - Dept of Economics, University of Piraeus, 2001.

T A B L E  1 .  E S T I M A T E D   D I S T R I B U T I O N  O F  N E T  F O R E I G N  E X C H A N G E  F R O M  M A R I T I M E  I N D U S T R Y



T A B L E  2 . I N F L U E N C E  O F  N E T  F O R E I G N  E X C H A N G E  T O  T H E  G R E E K  E C O N O M Y  
F R O M  M A R I T I M E  I N D U S T R Y  ( N E T  F O R E I G N  E X C H A N G E  9 , 5  B I L L I O N  E U R O S )

CODES SECTOR OF ECONOMY INFLUENCE OF  VAT EMPLOYMENT
STAKOD-91 MARITIME DUE TO MARITIME DUE TO 

ACTIVITY PER SECTOR ACTIVITY MARITIME ACTIVITY
('000000 �) ('000000 �) (NO OF PEOPLE)

1 01-05 Agriculture-Livestock-Forestry-Fishery 165,3 13,2 10.690
2 10-14 Mining and quarrying 0,0 0,0 0
3 15-16 Food & tobacco products & beverages 637,3 51,0 21.844
4 17 Manufacture of textiles 65,9 11,9 3.585
5 18 Manufacture of wearing apparel 156,1 28,1 8.788
6 19 Manufacture of footwear, leather & luggage related products 48,6 8,7 2.083
7 20 Manufacture of wood products except furniture 2,0 0,4 137
8 21-22 Paper-printing and publishing products 57,8 10,4 1.518
9 23 Manufacture of coke and refined petroleum products 838,7 151,0 5.651
10 24 Chemical products 204,7 36,8 4.064
11 25 Rubber and plastic products 140,5 25,3 4.627
12 26 Other non-metallic mineral products 20,8 3,7 439
13 27 Non basic metals 0,0 0,0 0
14 28 Metal products except machinery 9,3 1,7 512
15 29 Machinery and equipment 493,4 88,8 29.633
16 30-33 Computer, electronic and optical tools 93,4 16,8 2.720
17 34 Manufacture of motor vehicles 85,5 15,4 2.778
18 35 Manufacture of other transport equipment 777,4 139,9 17.788
19 36-37 Furniture, recycling and other industries 181,8 32,7 8.373

λογισμό του φόρου από έσοδα που προέρχονται από το ξένο συνάλλαγμα που πραγματοποιείται από τη ναυτι-

λιακή βιομηχανία, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη μέθοδος.

(1) Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και το ποσοστό απασχόλησης του τομέα υπολογίστηκαν από τους πίνακες

που εκδίδονται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

(2) Το 18% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (8% για τα τρόφιμα, τον καπνό, τα ποτά και τη γεωργία)

υπολογίστηκε ως έμμεση φορολογία (ΦΠΑ) για τις κατηγορίες αυτές που ωφελούνται από την υπερπόντια

ναυτιλιακή δραστηριότητα.

(3) Λαμβάνοντας υπ' όψιν το ποσοστό των οικονομικών επιπτώσεων της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην ακα-

θάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας, υπολογίστηκε στη συνέχεια η έμμεση συμβολή της ναυτιλιακής

βιομηχανίας στο συνολικό ποσοστό απασχόλησης.

(4) Λάβαμε υπ' όψιν το επίπεδο φορολογίας που επιβάλλεται στα ιδιωτικά εισοδήματα που δημιουργούνται από

διάφορες ομάδες επαγγελματιών (πηγή: ετήσια έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος). Στη συνέ-

χεια υπολογίζονται οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υπερπό-

ντιας θαλάσσιας δραστηριότητας και τα έσοδα που προκύπτουν από την άμεση προσωπική φορολογία.

Η εκτιμώμενη κατανομή από την ανάλυση εισροών - εκροών της ελληνικής οικονομίας του καθαρού ξένου συ-

ναλλάγματος που γίνεται από τις θαλάσσιες μεταφορές παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Βάσει του συνολικού ετή-

σιου ξένου ναυτιλιακού συναλλάγματος, προχωρή-

σαμε στη διανομή του στους διαφορετικούς τομείς

της οικονομίας. Για την περίοδο μεταξύ 2004 - 2008

εφαρμόσαμε το χαμηλότερο επίπεδο του ετήσιου

ξένου συναλλάγματος για το έτος 2004. Έτσι, έχουμε

τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα

2: ναυτιλιακό συνάλλαγμα 13,3 δισ. ευρώ και η κα-

θαρή εισροή ύψους 9,5 δισ. ευρώ ενσωματώθηκαν

στην ανάλυση εισροών - εκροών της ελληνικής οι-

κονομίας2.

Αν αναλύσουμε τα αποτελέσματα του πίνακα 2 για

13,3 δισ. ευρώ:

Α. Το καθαρό ξένο συνάλλαγμα ανήλθε στα 9,5

δισ. ευρώ.

Β. Οι προβλέψεις εσόδων ΦΠΑ έφθασαν τα 1,63

δισ. ευρώ.

ÁÍÁËÕÓÇ
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Γ. Οι θέσεις που δημιουργούνται σε άλλους

τομείς πλην της ναυτιλιακής βιομηχανίας υ-

πολογίζεται ότι είναι 255.000 ευρώ.

∆. Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ εκτιμώνται στο

6,5%.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία θεωρείται ότι
είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Το ξένο

ναυτιλιακό συνάλλαγμα εξαρτάται από την εξέ-

λιξη της βιομηχανίας αυτής και είχε άνοδο με-

ταξύ 2004 και 2008. Έτσι, οι επιπτώσεις του

στην ελληνική οικονομία αυξήθηκαν. Για το έτος

2009, το ξένο ναυτιλιακό συνάλλαγμα αναμένε-

ται να φθάσει σε χαμηλότερο επίπεδο από εκεί-

νο των ετών 2007 και 2008, αλλά σε υψηλότερο

από αυτό του 2004. Σε αυτή την παρουσίαση, τα

αποτελέσματα δείχνουν την επίδραση της ναυ-

τιλιακής βιομηχανίας για ένα σχετικά χαμηλό ε-

πίπεδο συναλλάγματος 13,3 δισ. ευρώ.

Στον πίνακα 3, θα δείτε μια εκτίμηση των εσό-

δων που προκύπτουν από την άμεση φορολογί-

α που επιβάλλεται σε 255.000 εργαζομέ-
νους στους διάφορους τομείς της οικονομίας,

πλην της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η αντίστοιχη

εκτίμηση ανέρχεται σε 402,2 εκατ. ευρώ.

Η συμβολή του τομέα της ναυτιλίας προς το πο-

σοστό απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Εάν το επίπεδο του ξένου συναλλάγματος που

παράγεται από το ναυτιλιακό τομέα είναι περί-

που 13 δισ. ευρώ, τότε ο αριθμός των ατόμων

που απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ναυτι-

λίας είναι 50.000 (από τους οποίους οι 35.000 εί-

ναι ναυτικοί και οι 15.000 υπάλληλοι γραφείου).

Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που απασχο-

λούνται έμμεσα ανέρχεται στους 255.181. Μια

αύξηση ή μείωση στο επίπεδο του ξένου συναλ-

λάγματος θα επηρεάσει το ποσοστό απασχόλη-

σης και την πορεία των εσόδων ανάλογα.�

1. Μελέτη για τις επιπτώσεις του ξένου συναλλάγματος της
ναυτιλιακής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία,
Πειραιάς  2005 - Ερευνητικό Εργαστήριο Ναυτιλιακής
Οικονομίας, ∆ιοίκησης και Ναυτικών Ατυχημάτων.
2. Η επίδραση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας στην
ελληνική οικονομία, Πειραιάς 2001 - Ερευνητικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου Πειραιά (Τμήμα Οικονομικών).

CODES SECTOR OF ECONOMY ESTIMATED
STAKOD-91 REVENUES DUE TO

DIRECT TAXATION
('000000 €)

1 01-05 Agriculture-Livestock-Forestry-Fishery 1,2
2 10-14 Mining and quarrying 0
3 15-16 Food & tobacco products & beverages 25,6
4 17 Manufacture of textiles 4,2
5 18 Manufacture of wearing apparel 11,9
6 19 Manufacture of footwear, leather & luggage related products 2,8
7 20 Manufacture of wood products except furniture 0,2
8 21-22 Paper-printing and publishing products 2,1
9 23 Manufacture of coke and refined petroleum products 6,6
10 24 Chemical products 4,8
11 25 Rubber and plastic products 5,4
12 26 Other non-metallic mineral products 0,5
13 27 Non basic metals 0
14 28 Metal products except machinery 0,7
15 29 Machinery and equipment 40,3
16 30-33 Computer, electronic and optical tools 3,7
17 34 Manufacture of motor vehicles 3,3
18 35 Manufacture of other transport equipment 20,8
19 36-37 Furniture, recycling and other industries 11,4
20 40-41 Electricity, natural gas, water supply 4,1
21 45 Construction 48,4
22 50-52 Commerce, repairing 38,3
23 55 Accommodation & food service activities 56,4
24 60-61 Land transport, transport via pipeline 3,6
25 62 Air transport 9,5
26 63 Support activities for transportation 24,6
27 64 Postal & telecommunication activities 2,5
28 65 Intermediate financial entities 6,6
29 66 Insurance and pension funding 7,8
30 67-70 Other financial entities, management of real estate 1,1
31 71-73 Rental and leasing of machinery & household goods, 

information service activities, research and development 1,0
32 74 Other administrative activities 5,2
33 75 Public administration and defence 9,2
34 80 Education 4,9
35 85 Human health & social work activities 6,9
36 90-95 Other service activities 26,9

ALL SECTORS 402,2

T A B L E  3 . E S T I M A T E D  R E V E N U E S  D U E  T O  D I R E C T  T A X A T I O N  
(Based on 255.181 people shown on table 2)



E
ιδικά αυτή τη φορά (ομιλία στο forum των Ελλήνων Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων - Ευγενίδειο
Ίδρυμα, 18 Ιουνίου 2009) ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γκιζιάκης μάς χάρισε και κάτι παραπάνω: την
ευρύτερη χρήση δεδομένων, που πηγάζουν τόσο από προηγούμενες μελέτες του πανεπιστημίου ό-

σο και από εκείνες κρατικών φορέων υψηλού κύρους (Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική Στατιστική Υπηρεσία).
Το αποτέλεσμα είναι μια ακριβής και κατά τομέα της οικονομίας μας παρουσίαση της επίδρασης των καθαρών
ναυτιλιακών συναλλαγματικών εισροών, των εκ της φορολόγησής των εισπράξεων του ελληνικού ∆ημοσίου
και, τέλος, της θετικής επίδρασης της ναυτιλίας μας στον τομέα της απασχόλησης.

∆εν πρόκειται να υπεισέλθω στα επιμέρους θέματα που θίγονται στην εν λόγω παρουσίαση, το πρώτο μέρος
της οποίας αναλύει τους λόγους και τις αιτίες της ναυτιλιακής κρίσης, που ήδη συμπληρώνει περίπου 10 μήνες.
Αποδεχόμενος σαν μία των αιτιών της κρίσης την περιοδικότητα των ναυτιλιακών αγορών καθώς και την (αρ-
νητική) επίδραση του αριθμού και όγκου των ναυπηγικών παραγγελιών, εγώ τουλάχιστον θα έδινα μεγαλύτε-
ρη έμφαση στο ρόλο της χρηματοπιστωτικής κρίσης ενώ, χωρίς την παρουσία της τελευταίας, θα περίμενα βε-
βαίως μια κάποια καθοδική πίεση των ναύλων κάπως αργότερα (ίσως αρχές του 2010), με ηπιότερη εξέλιξη,
που να παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής των επενδυτικών σχεδίων της πλοιοκτησίας (ναυπηγικές παραγ-
γελίες, δανεισμός κ.λπ.).

Η βασική ιδέα που αναδύεται μέσα από την όλη παρουσίαση, κατά τη γνώμη του γράφοντος, είναι ο βαθμός της
συνεισφοράς της ελληνικής ναυτιλίας στην όλη ανέλιξη της ελλαδικής οικονομίας και στις εισπράξεις του ∆ημο-
σίου, με μια ακόμη (κοινωνική αυτή) διάσταση που αναφέρεται στην απασχόληση (έμμεση ή και άμεση). Από
αυτήν την άποψη, το κείμενο της παρουσίασης του κ. καθηγητή δικαιούται μια ευρύτερη διάδοση στον ελληνι-
κό χώρο, προκειμένου η ελληνική κοινωνία να συνειδητοποιήσει τις παραπάνω αλήθειες και να πράξει δεόντως.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
(«PIREAS 2009» - 18 Éïõíßïõ 2009)

Και «αρπάζομαι» από την τελευταία φράση, για να
φωτίσω εκείνο το 39,2% που αναφέρεται σαν το
ποσοστό της ναυτιλιακής προσόδου που διοχετεύε-
ται στο πλήρωμα, για να σημειώσω τη θλιβερή εικό-
να μέρους της ελληνικής νεότητας, που συνθλίβεται
στους καπνούς μιας καφετέριας εν αναμονή της «σι-
γουριάς» ενός διορισμού σε κάποια δημόσια θέση,
έναντι γλίσχρων απολαβών και με παράλληλο θάψι-
μο των ονείρων της.

Μετέχω ακόμη της αγωνίας που κατέχει το σύνολο
σχεδόν των παρατηρητών των ναυτιλιακών μας
πραγμάτων ως προς το μέλλον της ελληνικής ναυτι-
λίας, τη δυνατότητά της για επιβίωση χωρίς ικανό
αριθμό νέων ναυτικών, που όχι απλά θα επανδρώ-
σουν το ελληνικό πλοίο αλλά, σε δεύτερη φάση, θα
αποτελέσουν έναν από τους πυλώνες του manage-
ment της ελληνικής ναυτιλιακής επιχείρησης. 

Όλα αυτά μας θύμισε κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο ο
κ. Γκιζιάκης, και όλοι εμείς, τα μέλη της ναυτιλιακής
οικογένειας, του οφείλουμε χάριτας… �

Äåí åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ôï ÔìÞìá Íáõôéëéáêþí Óðïõäþí ôïõ Ðáíåðé-

óôçìßïõ ÐåéñáéÜ áðïäåéêíýåé ôçí éêáíüôçôÜ ôïõ íá åîåôÜæåé óðïõäáßá üóï

êáé åðßêáéñá íáõôéëéáêÜ èÝìáôá, êÜíïíôáò ÷ñÞóç ôüóï ôçò áðïäåäåéãìÝíçò

ðéá áêáäçìáúêÞò ôïõ åðÜñêåéáò óå óõíäõáóìü -êáé áõôü ßóùò åí ðñïêåé-

ìÝíù åßíáé ðñáãìáôéêÜ áîéïóçìåßùôï- ìå ìéá áêñéâÞ ðñïóÝããéóç ôùí óõ-

ìðåñáóìÜôùí ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí åðáããåëìáôéêÞ ðñáêôéêÞ, ôçí êáèç-

ìåñéíüôçôá ôïõ íáõôéëéáêïý ãñáöåßïõ.
ΤΟΥ Γ. ΜΠΑΝΟΥ*

*Shipbuilding Consultant George Moundreas Company S.A. 

Ó×ÏËÉÏ





H
ταν για μια ακόμη φορά φανερό ότι η
ζήτηση στα μεγάλης χωρητικότητας
πλοία έκρινε τις διακυμάνσεις και κατ'

επέκταση την πορεία της αγοράς. 
Ο μήνας άρχισε με τον BDI στις 3.742 μονάδες, τα
Capers να έχουν μια πτωτική τάση, αν και πολύ ισχυρά,
στις 7.122 μονάδες, και τους υπόλοιπους δείκτες σε
γενικώς αποδεκτά επίπεδα.
Η πτώση συνεχίστηκε έως τα μέσα του μήνα, σπάζο-
ντας για δύο μόνον ημέρες το φράγμα των 3.000 μο-
νάδων στις 14 Ιουλίου, με τον γενικό δείκτη στις 2.975
μονάδες και αυτόν των Capers στις 4.788.

Συγκριτικά βλέπουμε την πτωτική πορεία των μεγά-
λων πλοίων να παρασύρει τον γενικό δείκτη, με τους
δείκτες των υπόλοιπων κατηγοριών σταθερούς, ίσως
και ανοδικούς. 
Μετά το μέσον του μήνα σταθεροποιήθηκε κοντά στις
3.500 μονάδες, με τα Capers λίγο κάτω από τις 6.000
μονάδες με συνεχείς όμως διακυμάνσεις, που έφεραν
το δείκτη της 29ης Ιουλίου στις 3.499 μονάδες, με τα
Capers στις 5.704.

Είναι πλέον γεγονός πως η ναυλαγορά εξαρτάται από
τις κινήσεις αγοράς μεταλλευμάτων από την Κίνα, που
σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων ετών, όταν
τα αποθέματά τους μειώνονται, οι παραγγελίες τους
γιγαντώνονται, με αποτέλεσμα την άνοδο της μεταφο-
ρικής ζήτησης και συνεπώς της αγοράς.
Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι οι πωλήσεις σιδηρομε-
ταλλεύματος δεν περιορίζονται πλέον στις γνωστές
παραγωγικές χώρες όπως η Βραζιλία και η Αυστραλί-
α, αλλά ένας σημαντικός παίκτης πλέον είναι και η Ιν-
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Ç íáõëáãïñÜ êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôïõ ìçíüò Éïõëßïõ óõíÝ÷éóå ôçí ðïñåßá ðïõ äéÝ-
ãñáøå êáé ôïõò ðñïçãïýìåíïõò ìÞíåò ìå óõíå÷åßò äéáêõìÜíóåéò, óôáèåñïðïéç-
ìÝíç üìùò ðÜíù áðü ôéò 3.000 ìïíÜäåò, äéáøåýäïíôáò ôéò ÊáóóÜíäñåò ðïõ Þèå-
ëáí ôçí áãïñÜ íá êáôáãñÜöåé ìéá êÜèåôá ðôùôéêÞ ðïñåßá óôç äéÜñêåéá ôïõ ìçíüò. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΧΟΥΛΗ 
Προέδρου Hellenic Shipbrokers

Association, Technical 
Manager Megachart Inc. 

δία, η οποία φορτώνει συνεχώς, αν και σε μικρότερης χωρητικότητας πλοία, συνήθως Supramax ή Panamax, ανεβά-
ζοντας στα ύψη τη ζήτηση για τέτοιου είδους πλοία στην περιοχή και με υψηλούς για την εποχή ναύλους. Έτσι παρα-
τηρήσαμε να πληρώνονται τα Supramax σε χρονοναύλωση πάνω από 30.000 δολάρια την ημέρα, που θεωρείται
ιδιαίτερα υψηλή τιμή για την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.
Με τον υπόλοιπο κόσμο να έχει μια σχετική κινητικότητα, κρατώντας αποδεκτά επίπεδα στον Ατλαντικό, μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι η αγορά εν μέσω καλοκαιριού, που συνήθως είναι πτωτική, δεν μας εξέπληξε αρνητικά. 
Ας μείνουμε όμως στην Κίνα, που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό του παγκόσμιου εμπορίου. Η αχανής αυτή χώρα
με τις τεράστιες δυνατότητες βρέθηκε με ένα μοναδικό προσόν το τελευταίο διάστημα, που ο υπόλοιπος κόσμος αντι-
μετωπίζει τη χρηματοπιστωτική κρίση. Το προσόν της ρευστότητας. Με σωστή διαχείριση των παραγωγικών της δυ-
νατοτήτων κατάφερε να είναι ο γνώμονας της εμπορικής και κατ' επέκταση της ναυτιλιακής κίνησης. Η χώρα όμως
αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα, αυτό της εσωτερικής μετανάστευσης και της αστυφιλίας. Κατά την προετοιμα-
σία των Ολυμπιακών Αγώνων η ανάγκη εργατικών χεριών στις παράκτιες περιοχές και στην πρωτεύουσα ανάγκασε
αρκετούς κατοίκους της ενδοχώρας να μεταναστεύσουν στα αστικά κέντρα. Μετά το πέρας των Αγώνων, έχοντας ζή-
σει με έναν πιο «δυτικό» τρόπο ζωής, οι εσωτερικοί αυτοί μετανάστες θα δυσκολευτούν προφανώς να εγκλιματιστούν
στον προηγούμενο και απλούστερο τρόπο ζωής τους. Οι ιθύνοντες, για να επαναφέρουν τον τεράστιο αριθμό των με-
ταναστών στις εστίες τους και να αποφύγουν ένα υψηλό ενδεχομένως ποσοστό ανεργίας, πιθανόν να κατανόησαν και
προφανώς έθεσαν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα υποστήριξης και ανάπτυξης υποδομών της ενδοχώρας, το οποίο
όμως για να υλοποιηθεί χρήζει πρώτων υλών. Πιθανώς, αυτός είναι και ο κύριος λόγος που υπάρχει μεγάλη κινητικό-
τητα φορτίων προς την Κίνα και οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της να είναι συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο
πολύ υψηλοί.
Εάν οι προαναφερθείσες εικασίες και σκέψεις επαληθευτούν, τότε με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξή
τους θα συνεχιστεί με παρόμοιους ρυθμούς και ο εκσυγχρονισμός της ενδοχώρας θα δώσει και κάποια μορφή αυτάρ-
κειας σε αγροτικά προϊόντα, που είναι απαραίτητα για μια τόσο μεγάλη πληθυσμιακά χώρα. Αυτά φυσικά φαίνεται ότι
θα είναι μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά αν κρίνουμε από την ταχύτητα υλοποίησής τους στο παρελθόν, τότε μπορού-
με να περιμένουμε μερικά ακόμη «θαύματα» από αυτήν τη χώρα και τους ανθρώπους της.

Ο δεύτερος πληθυσμιακός γίγαντας, η Ινδία, αν και αναπτύσσεται με πιο ήπιους ρυθμούς από την Κίνα, συνεχίζει με
άνοδο των εξαγωγών της, αλλά υλοποιεί και το πενταετές πρόγραμμα εισαγωγών άνθρακα με περίπου ετήσια άνοδο
κατά 10 - 15 τοις εκατό, αποτελώντας έναν ακόμη καλό λόγο για σταθεροποίηση της ναυλαγοράς, με όποιες παρα-
δόσεις νεότευκτων πλοίων πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα περίοδο.

Με μια παγκόσμια οικονομία να πλήττεται από τη χρηματοπιστωτική κρίση, οι ανωτέρω εξελίξεις κρίνονται άκρως θε-
τικές και ίσως βοηθήσουν στην περαιτέρω διατήρηση της ναυλαγοράς στα σημερινά επίπεδα.�

ÍáõëáãïñÜ
îçñïý öïñôßïõ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANAMA MARITIME 
TRAINING SERVICES, INC.
GREECE 

ÅãêåêñéìÝíï êÝíôñï åêðáßäåõóçò 
áðü ôï õðïõñãåßï ôïõ ÐáíáìÜ

Åêäßäïõìå ðáíáìaúêÜ
äéðëþìáôá íáõôéêþí 
Issuance of panamanian 
crew licenses

Using IMO Approved 
"TRANSAS" software

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

APPROVED BY PANAMANIAN ADMINISTRATION
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Áíáóêüðçóç 
LPG áãïñÜò 
Áðñßëéïò-Éïýëéïò ´09

Π ί ν α κ α ς  1

12 Month 01-Απριλίου-09 01-Μαίου-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 $275,000 $9,046 $275,000 $9,046 Steady

8,250 cbm (Eth) $560,000 $18,421 $560,000 $18,421 Steady

15,000 cbm S/R $580,000 $19,079 $580,000 $19,079 Steady 

24,000 cbm $600,000 $19,737 $600,000 $19,737 Steady

28,000 cbm $605,000 $19,901 $605,000 $19,901 Steady

30,000 cbm $630,000 $20,724 $630,000 $20,724 Steady

35,000 cbm $660,000 $21,710 $660,000 $21,710 Steady

54,000 cbm $400,000 $13,158 $400,000 $13,158 Steady

57,000 cbm $675,000 $22,204 $645,000 $21,217 Softer

78,000 cbm $530,000 $17,434 $515,000 $16,941 Softer

Π ί ν α κ α ς  1 Α

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '09
Κατά το μήνα Απρίλιο, το μεγαλύτερο μέρος της α-
γοράς κινήθηκε σε σταθερή πορεία όσον αφορά
στις τιμές των ναύλων για τα handy και mid-size
LPGs, ενώ μια ελαφρά πτωτική τάση ακολούθησαν
τα LGCs και VLGCs με αποκλίσεις της τάξεως του  3-
4% (βλ. Πίνακα 1). 
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να σταθούμε
στα ακόλουθα σημεία :
• Χαμηλά επίπεδα εμπορικής δραστηριότητας 
• Άυξηση διαθεσιμότητας τοννάζ (κυρίως σε

MED και NWE)
• Σταθερότητα στα ναύλα των μικρότερων σε

μέγεθος πλοίων (handy/mid-size) - μικρή
πτώση στα ναύλα των μεγαλύτερων
(LGC/VLGCs)

Κοιτώντας αναλυτικότερα το  ιστορικό της πορείας
των «spot» νάυλων ενός  handy-size καραβιού,
παρατηρούμε μια σταθερότητα στις αντίστοιχες τι-
μές (βλ. Πίνακας 1Α). Αυτή η σταθερότητα είναι
χαρακτηριστικό της αγοράς των handy LPGs, τα ο-
ποία εν΄αντιθέση με τα μεγαλύτερου μεγεθους
LPGs, καταφέρνουνε σε σχεδόν μόνιμη βάση να
διατηρούνε τις τιμές των ναύλων τους σε τέτοια ε-
πίπεδα ώστε ακόμα και σε περιόδους «ισχνών αγε-
λάδων», το «πρόσιμο» να παραμένει θετικό...

ΜΑΙΟΣ '09
Όσο πιο μικρά, τόσο πιο καλά...Αυτό μας δείχνει
άλλωστε κ ο συγκριτικός πίνακας (βλ. Πίνακας 2)
των ναύλων για τον μήνα Μάιο... Μόνο τα handy's
κατάφεραν να διατηρήσουνε σταθερά τα ναύλα
τους για ακόμα ένα μήνα, ενώ τα mid-size ακολού-

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η
Broker Oil Gas (Chartering Dept.) Stealth Maritime Corp



θησαν με την σειρά τους κ αυτά την πτωτική πο-
ρεία που είχανε «χαράξει» από τον Απρίλιο τα
Large και τα Very Large Gas Carriers. Οι αποκλίσεις
που παρατηρήσαμε στα νάυλα για τον Μάιο ήταν
ως ακολόυθως:

• Πτώση 1,6% στα MGCs
• Πτώση 5% στα LGCs
• Πτώση 10% στα VLGCs
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να σταθούμε
στα ακόλουθα σημεία :

• Αύξηση των επιπέδων εμπορικής δραστηριό-
τητας (κυρίως σε FEAST και NWE)

• Μείωση διαθεσιμότητας τοννάζ (κυρίως σε
NWE), λόγω απασχόλησης συγκεκριμένων
μονάδων σε συμβόλαια «COA».

• Σταθερότητα στα ναύλα των handy πλοίων -
αυξανόμενα πτωτική πορεία στα ναύλα των
μεγαλύτερων (mid-size/LGC/VLGCs)

ΙΟΥΝΙΟΣ '09
Μπαίνοντας στον τελευταίο μήνα του 1ου εξαμή-
νου του 2009 (αλλά και επίσημα πια στην αρχή
της καλοκαιρινής περιόδου), σαφώς και αναμένα-
με μια σχετική μείωση τόσο στα επίπεδα εμπορι-
κής δραστηριότητας (λόγω της συνηθισμένης αλ-
λά και προφανούς μείωσης στη ζήτηση προιόντων
κατά την θερινή περίοδο) όπως και στις αντίστοι-
χες τιμές των ναύλων (άλλωστε, η «φύση» της
χρήσης των προιόντων LPG είναι τέτοια που σα-
φώς επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθή-
κες και την αντίστοιχη θερμοκρασία που επικρα-
τεί, οπότε μια σχετικά πτωτική πορεία της αγοράς
είνα πάνται αναμενόμενη κατά την διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου).
Αναλυτικότερα, κατά τον μήνα Ιούνιο, τα handy's
και τα LGCs διατηρήσανε τα ναύλα τους σε σταθε-
ρές τιμές, ενώ τα mid-size «παρασύρθηκαν» για
ακόμα ένα μήνα από την αρνητική πορεία των
VLGCs. Συνεπώς, οι αποκλίσεις που παρατηρήσα-
με στα νάυλα για τον Ιούνιο διαμορφώνοται πλέον
ως ακολόυθως:
• Πτώση από 3% έως και 7% στα MGCs
• Πτώση 4% στα VLGCs

Επι προσθέτως, παρατηρήσαμε τις εξής «τάσεις»
στην αγορά:
• Μείωση των επιπέδων εμπορικής δραστηριό-

τητας (κυρίως σε MED και NWE)
• Άυξηση διαθεσιμότητας τοννάζ (κυρίως σε

MED και NWE)
• Σταθερότητα στα ναύλα των handy και LGC

πλοίων -συνεχόμενα πτωτική πορεία στα ναύ-
λα των mid-size και VLGCs.
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Π ί ν α κ α ς  3

12 Month 01-Ιουνίου-09 01-Ιουλίου-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 $275,000 $9,046 $275,000 $9,046 Steady

8,250 cbm (Eth) $560,000 $18,421 $560,000 $18,421 Steady

15,000 cbm S/R $565,000 $18,585 $565,000 $18,585 Steady  

24,000 cbm $590,000 $19,408 $550,000 $18,092 Softer

28,000 cbm $595,000 $19,572 $575,000 $18,914 Softer

30,000 cbm $620,000 $20,395 $600,000 $19,737 Softer

35,000 cbm $635,000 $20,888 $610,000 $20,066 Softer

54,000 cbm $380,000 $12,500 $380,000 $12,500 Steady

57,000 cbm $615,000 $20,230 $615,000 $20,230 Steady

78,000 cbm $465,000 $15,296 $445,000 $14,638 Softer

Π ί ν α κ α ς  2

12 Month 01-Μαίου-09 01-Ιουνίου-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 $275,000 $9,046 $275,000 $9,046 Steady

8,250 cbm (Eth) $560,000 $18,421 $560,000 $18,421 Steady

15,000 cbm S/R $580,000 $19,079 $565,000 $18,585 Softer  

24,000 cbm $600,000 $19,737 $590,000 $19,408 Softer

28,000 cbm $605,000 $19,901 $595,000 $19,572 Softer

30,000 cbm $630,000 $20,724 $620,000 $20,395 Softer

35,000 cbm $660,000 $21,710 $635,000 $20,888 Softer

54,000 cbm $400,000 $13,158 $380,000 $12,500 Softer

57,000 cbm $645,000 $21,217 $615,000 $20,230 Softer

78,000 cbm $515,000 $16,941 $465,000 $15,296 Softer



ΙΟΥΛΙΟΣ '09
Κατά το μήνα Ιούλιο, το μεγαλύτερο μέρος της αγο-
ράς κινήθηκε σε μια ελαφρά πτωτική πορεία όσον
αφορά στις τιμές των ναύλων για τα mid και large -
size LPGs, ενώ μια ελαφρά ανοδική τάση ακολού-
θησαν  VLGCs, ενώ σταθερες παρέμειναν οι τιμές
των ναύλων για τα handy's.(βλ. Πίνακα 4). 
Συνεπώς, οι αποκλίσεις που παρατηρήσαμε στα
νάυλα για τον Ιούλιο διαμορφώνοται πλέον ως ακο-
λόυθως:
• Πτώση από 4% έως και 8% στα MGCs
• Πτώση 1% στα LGCs
• Άνοδος 2% στα VLGCs
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να σταθούμε

στα ακόλουθα σημεία:
• Χαμηλά επίπεδα εμπορικής δραστηριότητας 
• Άυξηση διαθεσιμότητας τοννάζ (κυρίως σε

MED)
• Σταθερότητα στα ναύλα των μικρότερων σε

μέγεθος πλοίων (handy) - μικρή πτώση στα

ναύλα των μεγαλύτερων (MGC / LGCs), μικρή
άνοδος στα ναύλα των VLGCs.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
Μεταβαίνοντας από την ανάλυση της πορείας των
ναύλων σε αυτή του τομέα των αγοραπωλησιών,
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Π ί ν α κ α ς  4

12 Month 01-Ιουλίου-09 31-Ιουλίου-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 $275,000 $9,046 $275,000 $9,046 Steady

8,250 cbm (Eth) $560,000 $18,421 $550,000 $18,092 Steady

15,000 cbm S/R $565,000 $18,585 $555,000 $18,256 Softer  

24,000 cbm $550,000 $18,092 $525,000 $17,270 Softer

28,000 cbm $575,000 $18,914 $530,000 $17,434 Softer

30,000 cbm $600,000 $19,737 $560,000 $18,421 Softer

35,000 cbm $610,000 $20,066 $575,000 $18,914 Softer

54,000 cbm $380,000 $12,500 $380,000 $12,500 Steady

57,000 cbm $615,000 $20,230 $610,000 $20,065 Softer

78,000 cbm $445,000 $14,638 $455,000 $14,967 Firmer

Π ί ν α κ α ς  5

NEW-BUILDING Vessels Contracted

ACTIVITY 2006 2007 2008 2009

LPG Carriers 92 74 56 0

Π ί ν α κ α ς  5 Α





θα πρέπει κατ΄αρχάς να αναφέρουμε ότι παρέμει-
νε σε  μηδενικά επίπεδα η κίνηση που παρατηρεί-
ται στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και για το
δεύτερο 3μηνο του 2009 (βλ. Πίνακας 5), δείχνο-
ντας ανεπηρέαστη από την μια πλευρά από την μεί-
ωση των τιμών των νεότευκτων συγκριτικά με τις
αντίστοιχες του 2008, αλλά από την άλλη, σαφώς
επηρεασμένη από την μηδενική ενίσχυση και πα-
ροχή πιστωτικής υποστήριξης από τα τραπεζικά κ
πιστωτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα, το τρέχον
«Orderbook» αναλογεί στο 16,2% του παρόντος
στόλου (σε αριθμό πλοίων), ενώ αν κοιτάξει κανείς
το ποσοστό αύξησης του παγκόσμιου LPG στόλου
με βάση το DWT θα διαπιστώσει ότι το τρέχον
«Orderbook» αντιστοιχεί στο 16,1% του παρόντος
συνολικού DWT του παγκόσμιου LPG στόλου (βλ.
Πίνακας 5Α).

Πιο αναλυτικά, αν κοιτάξει κανείς λεπτομερώς τον
τομέα των handy-size LPGs και πιο συγκεκριμένα
των πλοίων μεταξύ 2500-7999cbm, διαπiστώνει ό-
τι ενώ μεν με βάση το συνολικό cbm οι παραλαβές
που είναι προγραμματισμένες για την περίοδο
2009-2010 θα υπερβάλουν το αντίστοιχο συνολικό
cbm των πλοίων που θα κατευθυνθούν προς scrap-

ping (βλ. Πίνακας 6), το ενδεχόμενο του να οδηγη-
θούν ορισμένα πλοία προς τις γιάρδες για scrap-
ping νωρίτερα από την τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους είναι η μόνη εναλλακτική λύση προκειμένου
να περιοριστεί σε ένα βαθμό η άυξηση του πλεονα-
σμάτος του στόλου των  LPGs (βλ. Πίνακας 6Α  και
Πίνακας 6Β).�
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Π ί ν α κ α ς  6

Π ί ν α κ α ς  6 Α

Πλεόνασμα στόλου με βάση σεναρίου το «scrapping» στην 28ετία 
(αντί για 30ετία) και βάσει 3% αύξηση ετήσιας ζήτησης.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

30 έτη 5% 7% 11% 15% 13% 6%

28 έτη 5% 7% 5-8% 7% 2%

Π ί ν α κ α ς  6 Β

Ηλικία για scrapping βάσει συθηκών αγοράς

Περίοδος Μέση ηλικία scrap 3500 PR 1yr TC 3500 SR 1yr TC

2004-2009 29,5 (24) 234,000 297,600

2002-2003 26.8 (10) 133,000 156,000

2000-2001 30.4 (12) 158,000 180,000

1997-1999 27.6 (5) 150,000 arnd 200,000
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μεθοδολογία της παραχώρησης, τις επιπτώσεις στο εμπόριο και στις θαλάσσιες μεταφορές, την ανταγωνιστικότητα

και τη λειτουργικότητα του νέου συστήματος. Οι απόψεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία, ενώ θα έπρεπε να

αποτελούν σημεία διαβούλευσης. Τουλάχιστον ελπίζεται να αποτελέσουν υλικό για τον ιστορικό του μέλλοντος.

Η διακίνηση κοινοτικών αγαθών μέσω των ελληνικών ΣΕΜΠΟ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΡΛΗ 

Τ
ώρα που πλησιάζει η ώρα της εγκατάστασης του αναδόχου και, πρώτα ο
Θεός, της ολοκλήρωσης της επέκτασης της προβλήτας 1, θα πρέπει να ε-
πιλυθούν μια σειρά από θέματα που σχετίζονται, αφενός μεν, με τη δρα-

στηριοποίηση δύο ιδιότυπων ανταγωνιστών, αφετέρου δε, με τις χρόνιες εκ-
κρεμότητες στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
Μια από αυτές είναι η διακίνηση κοινοτικών αγαθών μέσω των ΣΕΜΠΟ του Πει-
ραιά, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Οι δύο τελευταίοι είναι χαρακτηρι-
σμένοι ως ελεύθερες ζώνες τύπου Ι, ενώ ο Πειραιάς ως τύπου ΙΙ.
Η μετατροπή σε τύπου ΙΙ, πριν από περίπου 10 χρόνια, ήταν το απο-
τέλεσμα «αιτιολογημένης γνώμης» από τον τότε επίτροπο Οικονο-
μικών, Μάριο Μόντι , που μας κατηγόρησε ότι δεν δικαιούται ένα κράτος-
μέλος να υποβάλλει τα κοινοτικά αγαθά σε τελωνειακές και άλλες διαδικασίες
που δεν απαιτούνται. Με την εφαρμογή του καθεστώτος τύπου ΙΙ, όποια ναυτι-
λιακή εταιρεία γραμμών επιθυμούσε μπορούσε να εφαρμόσει τις «απλουστευ-

μένες διαδικασίες», δηλαδή να καταθέσει στο αρμόδιο τελωνείο του Πειραιά
δηλωτικό του τελωνείου από το λιμάνι φόρτωσης, που βεβαίωνε την κοινοτική
προέλευση του φορτίου. Με τη χρήση αυτού του δηλωτικού, δεν απαιτούνταν
πλέον η έκδοση T2L, η κατάθεση διασάφησης και η ανάμειξη εκτελωνιστή.
Θα είχε δε ολοκληρωθεί η απλούστευση, εάν είχε επιτραπεί η απευθείας παρά-
δοση των εμπορευμάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται με αποθέσεις, πιθανώς με
αποθηκευτικά και με επιπλέον χρόνο. Το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε ακό-
μη καλύτερα, για όλη τη διακίνηση του ΣΕΜΠΟ, εάν υπήρχαν ξεχωριστή πύλη
στο σταθμό και ξεχωριστός διάδρομος διέλευσης έως την κύρια πύλη του ΟΛΠ
στο Ικόνιο. Ο φόβος για απώλεια εσόδων από τις αποθέσεις, τα συντε-
χνιακά αλλά και ανταγωνιστικά συμφέροντα, δεν επέτρεψε την πλήρη
εφαρμογή των απλουστευμένων διαδικασιών. Εξάλλου, ο ΟΛΠ πίστευε, και ίσως
πιστεύει ακόμη, ότι τα φορτία αυτά είναι ανελαστικά και συνεπώς δέσμια των υ-
πηρεσιών του. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής ήταν η αύξηση της μεταστρο-

Πολλά γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις

εξελίξεις στους Σταθμούς Εμπορευματικιβωτίων

(ΣΕΜΠΟ) του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Τα

οικονομικά ανταλλάγματα και οι κινητοποιήσεις των

εργαζομένων ήταν τα κυρίαρχα θέματα στα γραπτά

αυτά καθώς και στις σχετικές συζητήσεις στη Βουλή.

∆ιατυπώθηκαν και κάποιες απόψεις σχετικά με τη

αφιέρωμα ελληνικοί 
λιμένες
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τόσα χρόνια συνεχίζεται ακόμα η είσπραξη του ∆ΕΤΕ στα κοινοτικά φορτία, ενώ
αυτό δεν ισχύει στις άλλες πύλες διέλευσης (Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κόρινθος
κ.α.). Αποτέλεσε μάλιστα πρόσφατα αιτία απεργίας των τελωνειακών, όταν το
υπουργείο Οικονομικών αποπειράθηκε να το καρπωθεί.
Στη Θεσσαλονίκη, η ύπαρξη Ε.Ζ. προβλέπεται από διακρατική συμφωνία με την
τέως Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Έως ότου οι χώρες αυτές αποτελέσουν μέλη
της Ε.Ε., η διέλευση των φορτίων τους θα μπορούσε να ρυθμιστεί με άλλον τρόπο.
Για τον Πειραιά, δεν γνωρίζω εάν η λύση θα ήταν η κατάργηση της Ε.Ζ. ή ο πε-
ριορισμός της. Η διατήρηση του υφιστάμενου τελωνειακού καθεστώτος αποτε-
λεί υποχρέωση προς τον ανάδοχο; Εάν είναι έτσι, μήπως θα πρέπει  τουλάχιστον
η προβλήτα 1 να εξαιρεθεί;
Θέματα στα λιμάνια, όπως αυτό των κοινοτικών φορτίων, υπάρχουν
πολλά. Γνώμονας για την επίλυσή τους είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, μέ-
σα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει ως χώρα έναντι της Ε.Ε.
και των διεθνών συμβάσεων. Κάθε τι που υιοθετείται με στόχο την εξυπηρέτηση
ορισμένων συμφερόντων, προκαλεί πολλαπλάσια ζημιά σε όλους μας. Πρέπει η
Πολιτεία άμεσα, ευέλικτα και αποτελεσματικά, να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα
και προβλήματα. Τελειώνοντας, με αφορμή αυτό το άρθρο, θεωρώ χρήσιμο να
επισημάνω ότι οι επικείμενες αλλαγές στον ΣΕΜΠΟ θα πρέπει να παρακολου-
θούνται και να εποπτεύονται πολύ προσεκτικά, όχι μόνον από τις Αρχές αλλά και
από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς.�

φής προς την οδική μεταφορά.
Σήμερα υπολογίζεται ότι το 90% του γενικού φορτίου που διακινείται
μεταξύ της Ε.Ε. και της Ελλάδος, μεταφέρεται με φορτηγά ∆.Χ., που
μόνο σε μικρό μέρος της συνολικής διαδρομής χρησιμοποιούν πλοίο.
Μιλάμε για περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων, για επιβάρυνση του οδικού
δικτύου, την ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, ατυχήματα, αλλά
κάνουμε το αντίθετο από αυτό που επιβάλλει η κοινή λογική για να τα περιορί-
σουμε.
Η συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο 26, αναφέρει ότι «η εσωτερική αγορά πε-
ριλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων…».
Η σύμβαση μεταξύ ελληνικού ∆ημοσίου και ΟΛΠ υποχρεώνει τον Οργανισμό να
παρέχει όποια λιμενική υπηρεσία είναι απαραίτητη στο εισαγωγικό και εξαγωγι-
κό εμπόριο, ενώ ο νόμος τού απαγορεύει να επιβάλλει τέλη και διαδικασίες που
δεν απαιτούνται.
Ποιος είναι ο λόγος διατήρησης του καθεστώτος της ελεύθερης ζώνης;
Μήπως είναι για τη διευκόλυνση των μεταφορτούμενων φορτίων; Εάν είναι αυ-
τός, γιατί το Gioia Tauro, η La Spezia, το Taranto, το Cagliari, το Algeciras, η Μασ-
σαλία, η Γένοβα, λιμάνια με μεγάλη μεταφόρτωση δεν είναι ελεύθερες ζώνες; Α-
κόμα και στα λιμάνια όπου υπάρχουν Ε.Ζ., λειτουργούν τερματικοί σταθμοί εκτός
Ε.Ζ. ∆ηλαδή εκεί υπάρχει εναλλακτική λύση, ενώ στη χώρα μας δεν υπάρχει τέ-
τοια στη μεταφορά με containers.
Η Ε.Ε., στοχεύοντας στην ανάπτυξη της θαλάσσιας ενδοκοινοτικής μεταφοράς,
λαμβάνει κάποια σημαντικά μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών που περι-
λαμβάνονται στο European Maritime Space Without Barriers. Μεταξύ άλλων συ-
ζητούνται η εφαρμογή της ιδιότητας του Authorised Regular Shipping Service
για τακτικές γραμμές αποκλειστικά μεταξύ κοινοτικών λιμένων και του
Authorised Consignor για γραμμές που προσεγγίζουν και σε μη κοινοτικούς λι-
μένες. Από τις διαδικασίες αυτές εξαιρούνται οι Ε.Ζ. οποιουδήποτε τύπου. Με
άλλα λόγια, καταργείται η «απλουστευμένη διαδικασία», και το κοινοτικό φορ-
τίο θα αντιμετωπίζεται στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη ως «υποκείμενο».
Υπάρχει μία ακόμα σχετική παράμετρος, που αφορά αυτά τα φορτία. Μετά από
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Υπέρ τρίτων κρατήσεις:  μύθοι και πραγματικότητα

Ξ
εκινώ με την προφανή διαπίστωση πως το ακτοπλοϊκό εισιτήριο όντως
επιβαρύνεται με ορισμένες υπέρ τρίτων κρατήσεις. Αυτές καταβάλλο-
νται από τον επιβάτη και αποδίδονται από την ακτοπλοϊκή εταιρεία στον

εκάστοτε τρίτο. Η συνολική επιβάρυνση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου από τις
κρατήσεις αυτές μπορεί να ανέλθει μέχρι περίπου το 35% της ονομαστικής τι-
μής του εισιτηρίου. Άρα το επιχείρημα είναι, εάν αυτές καταργηθούν, χωρίς να
υπάρξει άλλη αλλαγή, το εισιτήριο θα γίνει φθηνότερο, πυροδοτώντας έτσι μιαν
έκρηξη της ακτοπλοϊκής ζήτησης. Είναι όμως όντως έτσι; Ας δούμε τις κρατή-
σεις αυτές μία προς μία.

ΦΠΑ
Η μεγαλύτερη από τις κρατήσεις είναι ο ΦΠΑ, τον οποίο εισπράττει η ακτο-
πλοϊκή εταιρεία μέσω του εισιτηρίου και μετά τον αποδίδει στην εφορία. Ο ΦΠΑ

αυτός κυμαίνεται από 9% για τα εισιτήρια των επιβατών μέχρι 19% για τα τρο-
χοφόρα. Για ποιο λόγο το κράτος αποφάσισε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
να υπόκεινται σε ΦΠΑ, και μάλιστα με τέτοια ποσοστά, είναι θέμα της
δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας, σε συμμόρφωση βέβαια με την κοινοτική
νομοθεσία. Υπόψη ότι στα αεροπορικά εισιτήρια δεν υπάρχει ΦΠΑ, αλλά εκεί
(σε αντίθεση με την ακτοπλοΐα) υπάρχουν αρκετά τσουχτεροί φόροι αεροδρο-
μίου. Προφανώς, εάν καταργηθεί ο ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάποιον άλ-
λο τρόπο θα βρει το κράτος να εισπράξει ώστε να ισοφαρίσει την απώλεια, ιδί-
ως την εποχή αυτή, που αναζητεί τρόπους για να αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Και
ιδίως εάν χρεώσει απευθείας την ακτοπλοϊκή εταιρεία, είτε με άμεσους ή με έμ-
μεσους φόρους είτε με αύξηση των λιμενικών τελών, η ακτοπλοϊκή εταιρεία σί-
γουρα θα βρει έναν τρόπο να περάσει τις χρεώσεις αυτές στον επιβάτη.
Θεωρείται βέβαια αυτονόητο ότι από τη στιγμή που το κράτος αποφάσισε ότι τα

Ακτοπλοϊκοί κύκλοι έχουν εδώ και πολύ καιρό προ-

βάλει το επιχείρημα ότι η κατάργηση των υπέρ τρίτων κρα-

τήσεων είναι η μοναδική λύση για να γίνει φθηνό το ακτοπλοϊκό ει-

σιτήριο και να έχουμε άνοδο της κίνησης επιβατών και οχημάτων. Σύμφω-

να με την άποψη αυτή, πολλές από τις κρατήσεις αυτές, ή ακόμη και όλες, είναι μη

ανταποδοτικές και ως τέτοιες πρέπει να καταργηθούν. Η λύση αυτή ακούγεται εύκολη σαν

το αυγό του Κολόμβου και προκάλεσε κόντρα μεταξύ ακτοπλόων και υπουργείου πρόσφατα.

Με το παρόν άρθρο, επιχειρώ να αναλύσω ψύχραιμα και αντικειμενικά, εάν και σε ποιο βαθμό οι υπέρ τρί-

των κρατήσεις είναι το κύριο εμπόδιο για φθηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗ
Καθηγητή, Εργαστήριο Θαλασσίων

Μεταφορών, ΕΜΠ
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ρεση, χρεώνοντας τέλη και στις δυο κατευθύνσεις.
Προφανώς κανένας δεν διανοείται ότι τα τέλη αυτά θα πρέπει να πληρώνονται
απευθείας από τον επιβάτη σε κάποιο κιόσκι στο λιμάνι ή κάπου αλλού και όχι μέ-
σω του εισιτηρίου του («κρατήστε 58 λεπτά»). Άρα, το όλο επιχείρημα πως η κρά-
τηση αυτή πρέπει να καταργηθεί, υπονοεί ότι ο επιβάτης δεν θα πρέπει να πληρώ-
νει αυτά τα τέλη καθόλου. ∆ηλαδή ότι οι πάσης φύσεως λιμενικές υποδομές θα
πρέπει να διατίθενται στον επιβάτη (και τα συν αυτώ τροχοφόρα) δωρεάν.
«There is no free lunch», λένε οι Αγγλοσάξονες. «User pays», λέει η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση. Αλλά εμείς στην Ελλάδα, θέλουμε λιμάνια δωρεάν. Φόρους αε-
ροδρομίου πληρώνει ο επιβάτης όταν πετάει, και μάλιστα όχι της τά-
ξεως του μισού ευρώ. Άρα, γιατί να μην πληρώνει λιμενικά τέλη και μάλιστα
ευτελή; Ή μήπως ο ΟΛΠ ή τα άλλα λιμάνια είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα; Κάποια
από τα λιμάνια αυτά είναι ανώνυμες εταιρείες και κάποιες από αυτές (ΟΛΠ και
ΟΛΘ) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και είναι υπόλογες στους μετόχους
τους, ιδιώτες και μη. Από κάπου πρέπει να εισπράξουν για να χρηματοδοτήσουν
τις υποδομές τους, μια και ο κρατικός προϋπολογισμός είναι όλο και πιο δύσκολο
να αναλάβει αυτόν το ρόλο (ιδίως δε για τον ΟΛΠ, η άποψη του κράτους είναι «ο
ΟΛΠ, λεφτά έχει»). 
Υπόψη ότι, εκτός από λιμενικά τέλη που πληρώνουν οι επιβάτες και τα τροχοφό-
ρα, λιμενικά τέλη επίσης πληρώνουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες απευθείας στα λι-
μάνια. Το παράδειγμα του Πειραιά είναι χαρακτηριστικό, όπου ακτοπλοϊκό πλοί-
ο μήκους 214 μέτρων (από τα μεγαλύτερα που ελλιμενίζονται εκεί) πληρώνει
στον ΟΛΠ δικαίωμα παραβολής (δηλαδή parking) 176 ευρώ την ημέρα, και δι-
καίωμα προσόρμισης 975 ευρώ ανά κατάπλου. Ναι, το πλοίο αυτό πληρώνει

ακτοπλοϊκά εισιτήρια υπόκεινται σε ΦΠΑ, και μάλιστα με τα ως άνω ποσοστά, η
είσπραξή του διαμέσου της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας είναι μονόδρομος,
μια και θα ήταν απίστευτη ταλαιπωρία εάν ο επιβάτης ή ο οδηγός του πούλμαν
ή του φορτηγού κατέβαλλε το ΦΠΑ απευθείας στην εκάστοτε ∆ΟΥ.

Λιμενικά τέλη
Ο επιβάτης πληρώνει διαμέσου του ακτοπλοϊκού του εισιτηρίου ένα τέλος για
χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται. Το ίδιο ισχύει για
τα πάσης φύσεως τροχοφόρα. Για τον Πειραιά, το λεγόμενο «τιμολόγιο χρήσεως
λιμένος» είναι 0,582 ευρώ (κάπου 198 δραχμές) ανά επιβάτη και εισπράττεται
και για τους επιβιβαζόμενους και για τους αποβιβαζόμενους επιβάτες. ∆ηλαδή,
ο επιβάτης που βγάζει εισιτήριο από τη Μύκονο για τον Πειραιά πληρώνει και
αυτός τέλος υπέρ ΟΛΠ, εκτός από τέλος υπέρ λιμένος Μυκόνου. Το τιμολόγιο
αυτό μειώνεται στα 0,139 ευρώ (47 δραχμές) για τις γραμμές Αργοσαρωνικού
και στα 0,035 ευρώ (12 δραχμές) για γραμμές όπως Πέραμα - Παλούκια Σαλα-
μίνας. Το τέλος αυτό εισπράττεται από την ακτοπλοϊκή εταιρεία διά του εισιτη-
ρίου και μετά αποδίδεται στον ΟΛΠ. Υπάρχουν εκπτώσεις για παιδιά μέχρι 12 ε-
τών και διάφορες άλλες κατηγορίες πολιτών.
Το αντίστοιχο τέλος για το Ι.Χ. του επιβάτη είναι το λεγόμενο «δικαί-
ωμα διέλευσης» και για τον Πειραιά είναι 1,04 ευρώ ανά Ι.Χ. και 5,2 ευ-
ρώ ανά λεωφορείο ή πούλμαν. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 10,4 ευρώ στα με-
γάλα φορτηγά. ∆ίκυκλα και τρίκυκλα δεν πληρώνουν, υπάρχουν δε εκπτώσεις
στα τιμολόγια αυτά για τις γραμμές Αργοσαρωνικού (Ι.Χ. 20%, υπόλοιπα 50%)
και για άλλες περιπτώσεις. 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει για τα λιμάνια των νησιών και άλλων προορισμών, περι-
λαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, με τη σημαντική διαφορά ότι εκεί το λιμενικό
τέλος είναι συνήθως ένα σταθερό ποσοστό επί του εισιτηρίου (συνήθως 5%) και
εισπράττεται μόνο στη μία κατεύθυνση (όταν αναχωρεί ο επιβάτης ή το αυτοκί-
νητο). Ο Πειραιάς δηλαδή, το κεντρικό ακτοπλοϊκό λιμάνι της χώρας, είναι εξαί-
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Λεμβουχικά - αχθοφορικά
Σε ορισμένα λιμάνια, υπάρχει αυτή η αναχρονιστική χρέωση, παρά το ότι ούτε
λεμβούχοι ούτε αχθοφόροι υπάρχουν πια. Προφανώς η χρέωση αυτή είναι μη
ανταποδοτική και δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εάν η Πολιτεία θεωρεί τους πρώην
λεμβούχους ή αχθοφόρους κοινωνική ομάδα την οποία πρέπει να επιδοτήσει, ας
το κάνει ευθέως, δίνοντάς τους μετρητά από το Ταμείο Ανεργίας ή από αλλού,
και ας μην πετάει το μπαλάκι στον ταξιδιώτη. Κατά τους ακτοπλόους, κατ' έτος
συγκεντρώνεται για την κατηγορία αυτή ποσό που αγγίζει τα 18.000.000 ευρώ
(ανά επιβάτη το ποσό δεν είναι μεγάλο, αλλά συνολικά δεν είναι ασήμαντο).

ΚΑΕΟ - ΝΑΤ
Το εισιτήριο επιβαρύνεται επίσης με 6,5% από την εισφορά υπέρ ΚΑΕΟ (Κεφά-
λαιο Ασφάλισης Επιβατών & Οχημάτων). Σεβαστό ποσοστό. Το πρόβλημα εδώ
είναι ότι, σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο, το ΚΑΕΟ χρηματοδοτεί τις συντά-
ξεις του ΝΑΤ αλλά και του Ταμείου Πρόνοιας των Αξιωματικών του Εμπορικού
Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ). Επίσης, τα πλοία και οι επιβάτες είναι ήδη καλυμμέ-
νοι ασφαλιστικά από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα P&I
Clubs. Το ερώτημα εδώ είναι: γιατί χρειάζεται και ασφάλιση μέσω ΚΑΕΟ και
(πλέον σημαντικό) γιατί πρέπει να πληρώνει για το ΝΑΤ και το ΤΠΑΕΝ ο επιβάτης
της ακτοπλοΐας; Ειδικά το ΝΑΤ είναι ιδιαίτερα προβληματικός οργανισμός, η μαύ-
ρη τρύπα του οποίου υπολογίζεται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και συ-
νεχώς μεγαλώνει. Ο επιβάτης της ακτοπλοΐας (είτε αυτός είναι ο νησιώτης είτε εί-
ναι ο Έλληνας είτε ο ξένος τουρίστας) δεν χρωστάει τίποτε στα ασφαλιστικά τα-
μεία, και η εξυγίανσή τους θα πρέπει να γίνει ορθολογικά αλλά σε καμία περίπτω-
ση σε βάρος του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Να λοιπόν και μια δεύτερη κράτηση υ-
πέρ τρίτων, που συμφωνώ ότι πρέπει να καταργηθεί (χωρίς να έχω βέβαια ελπί-
δες πως θα γίνει).

Επίναυλος
Υπάρχει, τέλος, ο επίναυλος 3% που από το Ν. 2932/2001 και μετά επιβάλλεται
στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την επιδότηση των άγονων γραμμών. Πάγια θέση
μου (από τότε που γίνονταν οι σχετικές συζητήσεις) ήταν ότι εάν η Πολιτεία θέ-
λει να επιδοτήσει τις άγονες γραμμές, αυτό θα πρέπει να γίνεται με απευθείας

στον ΟΛΠ για παρκάρισμα λίγο πιο πάνω από ό,τι εισπράττει το γκαράζ του ΟΛΠ
από μερικά Ι.Χ. και χαμηλότερα από όσο πληρώνει ένα κρουαζιερόπλοιο ίσου
μεγέθους (αυτό το τελευταίο δεν μοιάζει να είναι συμβατό με την κοινοτική νο-
μοθεσία). Τα έσοδα του ΟΛΠ από τέλη ελλιμενισμού ακτοπλοϊκών
πλοίων είναι πιο κάτω απ' όσα ο ΟΛΠ εισπράττει συνολικά από επιβά-
τες και οχήματα μέσω των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας, καθιστώντας το επιβατι-
κό λιμάνι από τους μη κερδοφόρους τομείς της εταιρείας (ας είναι καλά τα κέρ-
δη του ΣΕΜΠΟ). Εάν τα τέλη επιβατών και τροχοφόρων καταργηθούν, σίγουρα
θα αυξηθούν τα τέλη ελλιμενισμού και το αποτέλεσμα θα είναι συνολικά το ίδιο,
μια και η αύξηση αυτή σίγουρα θα μεταβιβαστεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες
στον επιβάτη.
Παρενθετικά εδώ αναφέρω ότι, εκτός από τα ως άνω τέλη, ο ΟΛΠ χρεώνει και
«τέλη μεταφοράς χειραποσκευών» για τους επιβάτες κρουαζιέρας. Αυτά είναι
4,16 ευρώ ανά επιβάτη και αφορούν τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
αποσκευών των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στον τερματικό σταθμό υπο-
δοχής από τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ, οι οποίοι και αμείβονται ειδικά γι' αυτή
την υπηρεσία. Το τέλος αυτό βαρύνει το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο προφανώς
το εισπράττει από τον επιβάτη, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον έμμεσα ως μέρος της
ολικής χρέωσης του πακέτου κρουαζιέρας που ο τελευταίος αγοράζει από αυτό.
Αλλά το τέλος αυτό δεν αφορά την ακτοπλοΐα.
Με βάση τα ανωτέρω, εγώ προσωπικά δεν βλέπω ούτε γιατί οι ανωτέρω υπέρ
τρίτων κρατήσεις θα πρέπει να καταργηθούν, ούτε τι θετικό αποτέλεσμα θα εί-
χε η τυχόν κατάργησή τους. Ας δούμε όμως, ισχύει το ίδιο και για τις υπόλοιπες;
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επιδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό (ή και από κοινοτικά κονδύλια)
και όχι από τους επιβάτες της ακτοπλοΐας μέσω επιναύλου. Και μάλιστα, η καλύ-
τερη επιδότηση δεν είναι η επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, όπως γίνε-
ται σήμερα, αλλά απευθείας των επιβατών που θέλουν να ταξιδέψουν (ούτε εδώ
έχω ελπίδες ότι αυτό θα γίνει). 
Η διατήρηση της κοινωνικοοικονομικής συνοχής της νησιωτικής
Ελλάδος είναι στρατηγική υποχρέωση του ελληνικού κράτους. Εάν ι-
σχύει αυτό, τότε όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν για
το σκοπό αυτόν, όπως άλλωστε πληρώνουν (και μάλιστα αδρά) για να γίνουν
δρόμοι στην Ευρυτανία ή για να πηγαίνει το τρένο στη Θράκη. Αντίθετα, ο επί-
ναυλος σημαίνει ότι τόσο οι νησιώτες όσο και οι τουρίστες καλούνται να σηκώ-
σουν ένα αυξημένο κομμάτι του βάρους αυτού. Είναι σαν να λέμε στον κάτοικο
της ορεινής Ναυπακτίας (όπως και σε κάποιον που θέλει να την επισκεφθεί)
«πλήρωνε εσύ για τους δρόμους της περιοχής». 
Η στρέβλωση που εισάγει ο επίναυλος είναι μια ακόμη κρατική παρέμβαση στο
κομμάτι της ακτοπλοϊκής αγοράς, που υποτίθεται πρέπει να είναι ελεύθερο, και
προστίθεται στις ουκ ολίγες άλλες στρεβλώσεις που ταλανίζουν εδώ και χρόνια
την ακτοπλοΐα. 

Ακριβά μου νησιά
Το αγαπημένο μου παράδειγμα, που δίνει μια γεύση των στρεβλώσεων που υ-
πάρχουν, είναι η σύγκριση του ναύλου για ένα Ι.Χ. στη διαδρομή Πειραιά - Σίφ-
νου (75 ναυτικά μίλια) με τον αντίστοιχο στη διαδρομή Πάτρας - Ανκόνα (512
ναυτικά μίλια). Ο πρώτος ναύλος είναι με επιστροφή 124 ευρώ με συμβατικό
πλοίο, και ο δεύτερος με επιστροφή 112 ευρώ, και μάλιστα με πλοίο που πηγαί-

νει περίπου δυο φορές πιο γρήγορα (φετινές καλοκαιρινές τιμές). 
Ανά μίλι, ο πρώτος ναύλος είναι περίπου 7,5 φορές πιο υψηλός από το δεύτερο.
Το ερώτημα είναι, γιατί να είναι τόσο πιο πάνω; Ακόμη και εάν αφαιρέσου-
με ΟΛΕΣ τις υπέρ τρίτων κρατήσεις από την εγχώρια διαδρομή, ο εγ-
χώριος ναύλος ανά μίλι θα είναι κάπου 5 φορές πιο πάνω από τον
διεθνή. Κάποιες οικονομίες κλίμακας που υπάρχουν στην Αδριατική ίσως μπο-
ρούν να δικαιολογήσουν χαμηλότερους ναύλους ανά μίλι. Αλλά 5 φορές είναι
πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Υπόψη ότι ο ναύλος της Σίφνου δεν έπεσε από πέ-
ρυσι (αντίθετα, ελαφρώς αυξήθηκε), αν και το πετρέλαιο από τότε έχει πέσει πε-
ρίπου στα μισά. Αντίθετα, σημαντικές μειώσεις και εκπτώσεις ναύλων έχουν πα-
ρατηρηθεί στην Αδριατική, της οποίας η αγορά είναι πλήρως απελευθερωμένη
(την άνοιξη ο συγκεκριμένος ναύλος ήταν στα 88 ευρώ, δηλαδή ανά μίλι 10 φο-
ρές πιο φθηνός).
Εάν το παράδειγμα αυτό θεωρηθεί μη δόκιμο (όσες φορές το έχω επικαλεσθεί,
έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από γνωστούς μου ακτοπλόους, που το
θεωρούν άδικο), ο αντίστοιχος ναύλος για τη διαδρομή Πειραιά - Ηρακλείου
(175 μίλια) είναι στο επίπεδο των 122 ευρώ, δηλαδή πάνω από 3 φορές υψηλό-
τερος εκείνου της Αδριατικής ανά μίλι, ή κάπου 2 φορές πιο πάνω εάν αφαιρε-
θούν ΟΛΕΣ οι υπέρ τρίτων κρατήσεις στη διαδρομή της Κρήτης. Εδώ όμως δεν
υπάρχει η δικαιολογία της οικονομίας κλίμακας, μια και τα πλοία στις δυο αυτές
διαδρομές είναι παρόμοια. Άρα το ερώτημα είναι, γιατί να είναι τουλάχιστο δύο
φορές πιο ακριβός ο ανά μίλι εγχώριος ναύλος, ακόμη και χωρίς υπέρ τρίτων
κρατήσεις; Υπόψη ότι τα ιταλικά τέλη ελλιμενισμού δεν είναι χαμηλότερα από τα
ελληνικά.
Τα παραδείγματα αυτά (και υπάρχουν και άλλα παρόμοια) με οδηγούν στο συ-
μπέρασμα πως οι ακτοπλοϊκοί ναύλοι στην Ελλάδα είναι υψηλοί, όχι λόγω των
υπέρ τρίτων κρατήσεων, αλλά για άλλους λόγους. Άρα το να εστιάζουμε στις
υπέρ τρίτων κρατήσεις δεν συμβάλλει στο να λυθεί το πραγματικό πρόβλημα,
έστω και εάν κάποιες από αυτές όντως πρέπει να καταργηθούν. Για να αρχίσου-
με να μιλάμε για φθηνότερα εισιτήρια, πρέπει τουλάχιστο να μας διαφωτίσει κά-
ποιος για ποιους λόγους, συγκεκριμένα, ναύλοι όπως της Σίφνου, της Κρήτης ή
άλλων εγχώριων προορισμών είναι ανά μίλι τόσο πιο πάνω από τους αντιστοί-
χους της Αδριατικής, ακόμη και εάν αφαιρέσουμε τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. Το
επιβατικό κοινό που καλείται να πληρώσει το μάρμαρο, έχει το δικαίωμα να ξέ-
ρει ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί.�
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Οι λιμένες της χώρας μας αποτελούν βασικό συ-

ντελεστή αναπτύξεως της εθνικής οικονομίας, ενώ το επί-

πεδο της λειτουργίας τους επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την

ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής επικράτειας. 

Η επιδίωξη στόχων, που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική λειτουργία του 

λιμενικού συστήματος, αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής λιμενικής πολιτικής. 

Το ΥΕΝΑΝΠ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση της υποδομής και 

ανωδομής των ελληνικών λιμένων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους για την προσέλκυση φορτίων και επιβατών. Η προσπάθεια αυτή εντάσ-

σεται στο πλαίσιο ενός ενιαίου και συνεκτικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση

του γεωγραφικού πλεονεκτήματος της Ελλάδος με την ανάδειξη των ελληνικών λιμένων

σε διαμετακομιστικά κέντρα διεθνούς εμβέλειας. 

Σε τροχιά αναπτύξεως 
οι ελληνικοί λιμένες

Π
έραν των στόχων που συνδέονται με τους λιμένες διεθνούς ενδιαφέρο-
ντος, ο προσανατολισμός της εθνικής λιμενικής πολιτικής στοχεύει
στην αναβάθμιση και των λιμένων τοπικής και περιφερειακής σημασί-

ας. Η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας λιμένων απαιτεί την αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τη δομή και τη λειτουργία τους και το ο-
ποίο παρουσιάζει εξαιρετικές αδυναμίες, που εμποδίζουν την ουσιαστική ανα-
βάθμισή τους. Η ηγεσία του ΥΕΝΑΝΠ, αντιλαμβανόμενη αυτές τις δυσκολίες,
στοχεύει στην αναμόρφωση του λιμενικού συστήματος της χώρας, με τη δη-
μιουργία ανωνύμων εταιρειών στις οποίες θα ενταχθούν τα λιμενικά ταμεία και
οι οποίες θα στηρίζονται στην ευρεία συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 
Παρά το γεγονός ότι η αναβάθμιση των ελληνικών λιμένων απαιτεί συνεχή προ-
σπάθεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, η πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέ-
χρι σήμερα ήδη αποδίδει καρπούς. Στα σημαντικά έργα που υλοποιούνται ή
σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στους μεγάλους λιμένες της χώρας και τα οποία πι-
στοποιούν την επιτυχία της ακολουθούμενης πολιτικής, περιλαμβάνονται μετα-
ξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Η υλοποίηση της Β΄ Φάσης του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋ-
πολογισμού 44 εκατ. ευρώ. 

• Τα έργα της αποπερατώσεως του νέου λιμένα Πατρών, η λειτουργία του νέ-
ου επιβατικού σταθμού και η πραγματοποίηση έργων συντηρήσεως, συνο-
λικού προϋπολογισμού 185 εκατ. ευρώ.

• Το έργο προστασίας και επεκτάσεως του προσήνεμου μόλου του κεντρικού
λιμένα της Καβάλας με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και η επέκταση των
κρηπιδωμάτων του εμπορικού λιμένα ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄, με προϋπολογισμό 25
εκατ. ευρώ. 

• Η ολοκλήρωση των έργων εκβαθύνσεως της λιμενολεκάνης και εκσκαφής
του διαύλου στο λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως, συνολικού προϋπολογι-
σμού 23 εκατ. ευρώ.

• Τα έργα της γεφυρώσεως του χειμάρρου Ξηριά και της ολοκληρώσεως των
εργασιών του επιβατικού σταθμού στο λιμένα του Βόλου, συνολικού προϋ-
πολογισμού 2,61 εκατ. ευρώ, καθώς και η ολοκλήρωση της προβλήτας ΙΙΙ
με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ.  

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
Γενικού γραμματέα Λιμένων 

και Λιμενικής Πολιτικής υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου 

& Λιμενικής Πολιτικής 
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• Η βελτίωση της όψεως της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου και η ολοκλή-
ρωση σημαντικών έργων αναπλάσεως στο λιμένα του Ηρακλείου συνολικού
προϋπολογισμού 9,4 εκατ. ευρώ.

• Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής στο λιμένα της Κέρκυρας, συνολικού
προϋπολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ, και η κατασκευή καταφυγίου τουριστι-
κών σκαφών με προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ. 

• Η ολοκλήρωση εντός του έτους των έργων αναβαθμίσεως και βελτιώσεως
των κρηπιδωμάτων στο λιμένα της Ραφήνας καθώς και οι απαραίτητες λει-
τουργικές παρεμβάσεις στο λιμένα της Αγίας Μαρίνας, συνολικού προϋπο-
λογισμού 2,1 εκατ. ευρώ.

• Η επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμένα της Θεσσαλονίκης με συνολικό
προϋπολογισμό 210 εκατ. ευρώ. 

• Η ολοκλήρωση της κατασκευής της προβλήτας Ι στο λιμένα του Πειραιά, συ-
νολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κό-
στους του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η ολοκλήρωση των επεν-
δύσεων της COSCO στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ συνολικού προϋπολογισμού 320
εκατ. ευρώ. 

Η υλοποίηση σπουδαίων έργων στους λιμένες της χώρας συνοδεύεται από τη
θεαματική βελτίωση της χρηματοοικονομικής καταστάσεως των Οργανισμών
Λιμένα την τετραετία 2004 - 2008. Συγκεκριμένα, το έτος 2008, το σύνολο σχε-
δόν των Οργανισμών Λιμένα παρουσίασε σημαντική κερδοφορία σε αντίθεση
με το έτος 2004, κατά το οποίο τέσσερις Οργανισμοί Λιμένα εμφάνισαν ζημίες.
Εξαίρεση αποτελεί ο Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος ωστόσο
αναμένεται να εισέλθει σε κερδοφόρο πορεία τα επόμενα έτη, μετά την ολοκλή-
ρωση των έργων εκβαθύνσεως της λιμενολεκάνης και του διαύλου. Χαρακτηρι-
στικότερες της σπουδαίας βελτιώσεως της χρηματοοικονομικής καταστάσεως
των Οργανισμών Λιμένα είναι οι περιπτώσεις του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας,
που εμφανίζει μιαν αύξηση κερδοφορίας της τάξεως του 22.469% (από 5.789
ευρώ το 2004 σε 1.306.607 το 2008) και του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας, που
εμφανίζει αύξηση κερδοφορίας κατά 11.249% (από 2.948 ευρώ το 2004 σε
334.655 το 2008). Μεγάλη αύξηση κερδών παρουσιάζουν επίσης ο Ο.Λ. Πα-
τρών (697%), ο Ο.Λ. Λαυρίου (325%), ο Ο.Λ. Κέρκυρας (307%), ο Ο.Λ. Καβά-
λας (238%), ο Ο.Λ. Ηρακλείου (227%) και ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου
(223%). Αύξηση στην κερδοφορία τους παρουσιάζουν και οι Ο.Λ. Ηγουμενί-
τσας (64,72%) και Θεσσαλονίκης (28,5%). Η μείωση που παρατηρείται στην

κερδοφορία του Ο.Λ. Πειραιά (65,1%) το 2008 οφείλεται στις δυσλειτουργίες
που προκάλεσαν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, ενώ η ομαλοποίηση της
λειτουργίας του λιμένα αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της κερδοφορίας
του. Η δυναμικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιώς
αναμένεται να αυξηθεί από 1,6 εκατ. TEUs ετησίως σε 4,9 εκατ. TEUs το 2014,
ενώ από το πρώτο τετράμηνο του 2010 θα ξεπερνά τα 2,7 εκατ. TEUs. 
Αντίστοιχα θετική εικόνα με αυτή της κερδοφορίας εμφανίζει η ρευστότητα των
Οργανισμών Λιμένα, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά την τετραετία 2004 - 2008.
Την υψηλότερη αύξηση ρευστότητας εμφανίζουν οι Οργανισμοί Λιμένα Λαυρίου
(2.120%), Κέρκυρας (1.393%) και Ελευσίνας (889%) ενώ μεγάλη αύξηση ση-
μείωσε η ρευστότητα των Οργανισμών Λιμένα Ραφήνας (230%), Κέρκυρας
(234%), Ηρακλείου (225%) και Πειραιά (202%). Η αύξηση της ρευστότητας
στον Ο.Λ. Πατρών ανήλθε στο 88%, στον Ο.Λ. Βόλου στο 72%, στον Ο.Λ. Ηγου-
μενίτσας στο 50% και στον Ο.Λ. Θεσσαλονίκης στο 32% ενώ μοναδικό αρνητικό
ήταν το πρόσημο της ρευστότητας στον Ο.Λ. Αλεξανδρουπόλεως (-81%).
Ενδεικτική της αναπτυξιακής πορείας των Οργανισμών Λιμένα είναι η σημαντι-
κή αύξηση του κύκλου εργασιών που σημείωσαν την τετραετία 2004 - 2008, με
εξαίρεση τον Ο.Λ. Πειραιά, που εμφάνισε μείωση της τάξεως του 22% για λό-
γους που ήδη αναφέρθηκαν. Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος του κύκλου εργασιών
στον Ο.Λ. Λαυρίου (632%), ενώ μεγάλη ήταν η αύξηση στους Οργανισμούς Λι-
μένα Καβάλας (160%), Ηρακλείου (134%) και Ελευσίνας (103%). Στον Ο.Λ.
Βόλου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 80%, στον Ο.Λ. Ραφήνας κατά 65%,
στον Ο.Λ. Ηγουμενίτσας κατά 38%, στον Ο.Λ. Πατρών κατά 32%, στον Ο.Λ.
Θεσσαλονίκης κατά 8% και στον Ο.Λ. Αλεξανδρουπόλεως κατά 2,4%. 
Η σημαντική βελτίωση της χρηματοοικονομικής καταστάσεως των Οργανισμών
Λιμένα, σε συνδυασμό με την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για την
περαιτέρω ανάπτυξή τους, επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του έργου που έχει
πραγματοποιηθεί στον τομέα των λιμένων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Είναι γεγονός ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν και ο δρόμος που θα πρέπει να
διανύσουμε είναι δύσκολος. Ωστόσο, είμαστε αισιόδοξοι πως το τελικό αποτέ-
λεσμα θα δικαιώσει τις επιλογές μας και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελ-
ληνικής κοινωνίας για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό λιμενικό σύστημα. 
Η κυβέρνηση ανέδειξε την άσκηση της λιμενικής πολιτικής σε μείζονα προτε-
ραιότητα για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της εθνικής οικονομίας και αι-
σθάνεται δικαιωμένη από τις μέχρι τώρα προσπάθειές της. �



Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης είναι αισθητές

Τι απαντούν 
οι επικεφαλής των 

Οργανισμών Λιμένων 

Η παγκόσμια οικονομική συγκυρία
Η απρόβλεπτη και ραγδαία υποχώρηση του διεθνούς εμπορίου, κυρίως στο
δεύτερο μισό του έτους 2008, έχει γίνει πλέον αισθητή.
Η μείωση του φορτίου έπληξε ιδιαίτερα τους σταθμούς αυτοκινήτων (car termi-
nals) καθώς η παραγωγή και οι πωλήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών σε πα-
γκόσμιο επίπεδο έχουν υποχωρήσει δραστικά. 
Μετά 3 συνεχή έτη, οπότε ο ΟΛΠ πραγματοποίησε στο Car Terminal διαδοχικά
ρεκόρ στη διακίνηση οχημάτων, κατακτώντας τη 10η θέση στην Ευρώπη, το
2008 σημειώνει 10% πτώση διακίνησης, η οποία εντείνεται το 2009 φθάνοντας
το 40% στο τέλος του α΄ τριμήνου εξαιτίας της παγκόσμιας συγκυρίας. 
Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης, παρά τα κάποια ενθαρρυντικά σημάδια σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι αισθητές. Στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων η διακί-
νηση φορτίων παρουσιάζει μεν στο πρώτο τρίμηνο του 2009 αύξηση της τάξης

Η αγορά σήμερα
Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική Μεσόγειο το 2008 αυξήθη-
κε 2,2%, αλλά αυτή η αύξηση είναι σχεδόν μηδενική συγκρινόμενη με το 2007,
οπότε καταγράφηκε ποσοστό αύξησης 50%.
Από τα 9 δρομολόγια που διακόπηκαν το 2008 στη Μεσόγειο, τα 7 αφορούν την
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 
Για το 2009, η εκτίμηση διακίνησης στα λιμάνια της Ν. Ευρώπης αφορά συρρί-
κνωση κατά ελάχιστο 1%, ενώ η επανάκαμψη συνδέεται απόλυτα με την ανά-
καμψη της κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες χώρες, που σύμφωνα με αισιόδοξες
προβλέψεις θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2010.
Ήδη περισσότερα από 300 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ή περίπου
10% του στόλου, έχουν παροπλιστεί και οι ναύλοι Ασίας - Ευρώπης έχουν σχε-
δόν μηδενιστεί. 
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,
∆ιευθύνοντος συμβούλου Οργανισμού

Λιμένoς Πειραιώς

Mε γνώμονα την πορεία του εκσυχρονισμού των
ελληνικών λιμένων και τους στρατηγικούς στόχους 
που έχουν τεθεί για την ανάπτυξή τους, 
αναζητήσαμε τις απόψεις των επικεφαλής 
ορισμένων λιμένων της χώρας. 
Οι απαντήσεις τους αφορούν τις 
προβλέψεις τους για τυχόν μείωση της 
ναυτιλιακής δραστηριότητας, τα μέτρα που 
έχουν λάβει για την αντιμετώπισή της καθώς και 
τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν για να 
πετύχουν την αύξησή της;

αφιέρωμα ελληνικοί 
λιμένες



ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΜΠΑΤΖΗ, Προέδρου Οργανισμού Λιμένος
Αλεξανδρούπολης

Με την ολοκλήρωση των έργων το λιμάνι 
θα καταστεί πλήρως λειτουργικό

Σ
το λιμάνι έγιναν και προγραμματίζονται να γίνουν, στο πλαίσιο συγ-
χρηματοδότησης από κοινοτικά προγράμματα, σημαντικές επενδύ-
σεις. Το βασικό και ζωτικής σημασίας έργο για το λιμάνι της Αλεξαν-

δρούπολης τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης
και η εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας, συνολικού προϋπολογισμού 23.100.000
ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ και μετά τον πρώτο άγονο δια-
γωνισμό επαναδημοπρατήθηκε πρόσφατα και εκτιμάται πως το Σεπτέμβριο του
2009 θα ολοκληρωθεί. 
Με την ολοκλήρωσή του, το λιμάνι μπορεί να καταστεί πλήρως λειτουργικό για
την εξυπηρέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του ευρύτερου ελλαδικού

χώρου αλλά και των γειτονικών χωρών. Επίσης, θα καταστεί δυνατή η αξιοποί-
ηση της μεγάλης νέας προβλήτας Ε/Κ με άριστης ποιότητας δάπεδα, υπο-
δοχές για τοποθέτηση εξοπλισμού και δικτύων και βάθη για την ε-
ξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων μεταφοράς Ε/Κ, ο οποίος
είναι διαθέσιμος στο σύνολό του και επιτρέπει
κάθε μορφής αξιοποίηση, ακόμα και
την αποκλειστική διάθεση σε
ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο
o p e r a t o r
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του 120% σε σχέση με το 2008, που ήταν όμως υποβαθμισμένο εξαιτίας των κι-
νητοποιήσεων του προσωπικού, αλλά υπολείπεται του 2007 κατά περίπου 50%
ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης εισαγωγών - εξαγωγών αλλά και της ρα-
γδαίας πτώσης των μεταφορτώσεων κυρίως προς τις χώρες των Βαλκανίων και
της Μαύρης Θάλασσας που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
Στον τομέα διαχείρισης οχημάτων, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες συνέπειες της ύ-
φεσης, καθώς η μείωση της διακίνησης το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι του 2008
είναι της τάξης του 40% και με τάση περαιτέρω πτώσης τους επόμενους μήνες. 
Αν και οιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη στην παρούσα συγκυρία,
αναμένεται προοδευτική ανάκαμψη από το Σεπτέμβριο, αλλά με σχετικά βραδύ
ρυθμό. Σε κάθε περίπτωση θετική εξέλιξη αποτελούν τα μέτρα της κυβέρνησης
σε συνδυασμό με τις προσφορές των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, που ώθη-
σαν την εξάντληση του υπάρχοντος στοκ, και συνεπώς αναμένεται έστω και μι-
κρή ενίσχυση των εισαγωγών στο Σταθμό Αυτοκινήτων. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στον τομέα κρουαζιέρας, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τη
τουριστική κίνηση, τα πρώτα στοιχεία που όμως δεν αφορούν την περίοδο αιχ-
μής εμφανίζουν οριακή αύξηση. Το λιμάνι του Πειραιά, μετά τη δυναμική προ-
βολή του και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών του, αποτελεί ση-
μαντικό κόμβο κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Απαιτείται πάντως να ληφθούν και
μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα με τη μορφή της άρσης του Cabotage, προκει-
μένου να αποτελέσει τον κύριο κόμβο κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο με
αποτέλεσμα την αυξημένη διακίνηση στο λιμάνι και την ανάλογη αύξηση του

τουριστικού συναλλάγματος για τα νησιά μας και την τοπική κοινωνία.  

Τα μέτρα του ΟΛΠ 
Όπως είναι φυσικό, ο ΟΛΠ δεν έμεινε απαθής στην εξέλιξη της κρίσης και έλα-
βε άμεσα μέτρα, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των χρηστών του λιμα-
νιού (∆ιεθνή Ναυτιλιακή Ένωση), για την τόνωση της κίνησης παγώνοντας τις
τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι τέλους του 2009 και υιοθετώντας ση-
μαντικό αριθμό κινήτρων για την ενίσχυση της σοβαρά πληττόμενης δραστη-
ριότητας της μεταφόρτωσης στα Car Terminals.
Η εφαρμογή ευνοϊκής κλίμακας τιμών, η κατάργηση ελάχιστου αριθμού ανά
φορτίο, η δυνατότητα αποθήκευσης μακράς διάρκειας με χαμηλό τιμολόγιο εί-
ναι μερικά από αυτά που στοχεύουν στην ενίσχυση του μεριδίου του Πειραιά
στη συγκεκριμένη αγορά.
Βασικό στόχο του ΟΛΠ, όμως, αποτελεί η χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση
του τεράστιου επενδυτικού του προγράμματος με βασικό άξονα την αύξηση της
δυναμικότητας στο Σταθμό των Ε.Κ. και την εξέλιξή του σε μείζον διαμετακομι-
στικό κέντρο της Μεσογείου και κύρια πύλη εισαγωγικού εμπορίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στη ΝΑ Μεσόγειο. Έτσι, εξασφάλισε μέσω αφενός της παραχώ-
ρησης στην Cosco των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ και αφετέρου της ανάπτυξης του
Προβλήτα Ι με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, το μεγαλόπνοο αυτό σχέδιο που
με το τέλος της κρίσης θα βρει έτοιμο το λιμάνι του Πειραιά να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της επόμενης 20ετίας. 
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ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΒΑΛΑΣΣΑ, ∆ιευθύνοντος
συμβούλου Οργανισμού Λιμένoς Βόλου

Στόχος παραμένει η εξασφάλιση 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας

Κ
ατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε σαφής μείωση της
ναυτιλιακής δραστηριότητας παγκοσμίως ως αποτέλεσμα κυρίως της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία, πλήττοντας πρωταρχικά το ε-

μπόριο, συμπαρασύρει και τις συναφείς με τούτο δραστηριότητες και κυρίως των
μεταφορών, στις οποίες ενταγμένες είναι και οι διά της θαλάσσης. Τα φαινόμενα

τερματικού σταθμού επιβατών κ.ά.). Σύντομα και εφόσον ολοκληρωθούν οι α-
παραίτητες διαδικασίες, θα είναι δυνατή η δημοσίευση αναλυτικότερων τεχνικών
και οικονομικών στοιχείων σχετικών με τα παραπάνω έργα. 

Προβλέπετε μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας ή ήδη ο
λιμένας διανύει περίοδο ύφεσης;
Ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος του γεωγρα-
φικού διαμερίσματος της Θράκης, και εμπορικά και ακτοπλοϊκά. Η επιβατική κί-
νησή του είναι μικρή, όπως και στα περισσότερα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος,
αφού εξυπηρετείται μόνο από Ε/Γ και Ο/Γ τα οποία πηγαίνουν σε νησιά του Βο-
ρείου και Ανατολικού Αιγαίου. Η εμπορική κίνηση τη δεδομένη χρονική στιγμή
και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας προβλήτας Ε/Κ, η οποία προσδιορί-
ζεται για το 2009, αφορά κυρίως διακίνηση σιτηρών, διακίνηση γενικού φορτί-
ου και διακίνηση καυσίμων χύδην. Συνεπώς, δεν μπορεί από τις παραπάνω ε-
κτιμήσεις να διαπιστωθεί κάποια ουσιαστική ύφεση της ναυτιλιακής δραστηριό-
τητας, αφού ούτως ή άλλως η κίνηση είναι χαμηλή.
Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς και την εμπορική, σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας έχουμε τον παρακάτω πίνακα: 

χωρίς περιορισμούς.
Παράλληλα με την πορεία εκτέλεσης του παραπάνω έργου, ολοκληρώθηκε πρό-
σφατα και εγκρίθηκε η μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαί-
ας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Σε αυτήν γίνεται ο σχεδιασμός των διαφό-
ρων κατασκευών, εγκαταστάσεων, μηχανικών εξοπλισμών κ.λπ. με οροφή το έ-
τος 2025, ώστε στο διατιθέμενο χώρο να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα
και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης και να μην υπάρξει σπατάλη σε τόπο
και χρόνο από κακό σχεδιασμό έργων και ενεργειών. Με βάση τη συγκεκριμένη
μελέτη και σε συνεργασία με το ΥΕΝ, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και την Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης, δρομολογείται ήδη ο σχεδιασμός και η διαδικασία ω-
ρίμασης έργων που θα μπορέσουν να συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ∆΄
Προγραμματικής Περιόδου ή να υλοποιηθούν μέσω Σ∆ΙΤ. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται τα οδικά έργα σύνδεσης του λιμένα με την περιφερειακή οδό της Αλεξαν-
δρούπολης και μέσω αυτής με την Εγνατία Οδό, η κατασκευή νέων κρηπιδωμά-
των και η διαμόρφωση της αντίστοιχης χερσαίας επιφάνειας ανατολικά της νέας
προβλήτας Ε/Κ, η διαμόρφωση νέου αλιευτικού λιμενίσκου στο νοτιοανατολικό
τμήμα του νέου λιμένα, η εκμετάλλευση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα,
καθώς και έργα στην περιοχή ακτοπλοΐας (νέες πύλες εισόδου - εξόδου, κτίριο

ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΠΛΟΙ ΑΠΟΠΛΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Ελλην.   Ξένη Σύνολο Ελλην.   Ξένη Σύνολο Αποβ. Επιβ. Σύνολο Αποβ. Επιβ. Σύνολο Φορτ. Εκφορ. Σύνολο Φορτ. Εκφορ. Σύνολο

σημαία σημαία σημαία σημαία

2004 1.157 119 1.276 1.140 113 1.253 83.684 84.920 168.604 16.395 17.582 33.977 96.574 32.291 128.865 282.991 369.340 652.331

2005 1.021 108 1.129 1.008 100 1.108 92.169 93.674 185.843 18.112 18.947 37.059 204.373 68.471 272.844 46.307 335.893 382.200

2006 710 101 811 727 101 828 75.456 80.300 155.756 16.611 16.855 33.466 129.192 56.382 185.574 50.089 305.560 355.649

2007 77.687 80.958 158.645 17.963 15.765 33.728 451.016

2008 97.613 98.011 195.624 18.935 19.096 38.031 502.622

ΣΥΝΟΛΟ 23.762 899 26.538 23.211 870 25.951 426.609 437.863 864.472 88.016 88.245 176.261 * * * * * *

ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

αφιέρωμα ελληνικοί 
λιμένες



τα οποία παρατηρούνται είναι μείωση των διακινούμε-
νων φορτίων τόσο των χύδην όσο και των συσκευασμέ-
νων σε εμπορευματοκιβώτια (C/N), ενώ μικρότερες εί-
ναι οι δυσμενείς επιπτώσεις στην επιβατική κίνηση των
λιμένων. 
Στρατηγικός στόχος της ΟΛΒ Α.Ε. παραμένει η εξασφά-
λιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάδειξης του
λιμένα Βόλου σε κόμβο μεταφορών στην Α. Μεσόγειο,
σε συνδυασμό με την αρμονική συνύπαρξη με την πό-
λη του Βόλου και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο υλοποίη-
σης του σχεδιασμού ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα
του λιμένα, εφαρμόζοντας στρατηγικές εκσυγχρονι-
σμού και εξυγίανσης των κύριων λιμενικών δραστηριο-
τήτων, παράλληλα με τον οργανωτικό και λειτουργικό
εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
Κύριο μέλημα της διοίκησης της ΟΛΒ Α.Ε. αποτελεί η
μείωση των λειτουργικών εξόδων, ο εξορθολογισμός

της εν γένει λειτουργίας του, η προσέλκυση φορτίων
διά της δημιουργίας ή διαμόρφωσης αποθηκευτικών
χώρων, η ολοκλήρωση - αποπεράτωση των εκτελού-
μενων έργων που διευκολύνουν συγκοινωνιακά τις με-
ταφορές των εμπορευμάτων από και προς το λιμέ-
να και η βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών κυρίως όσον αφορά τη
σύντμηση του απαιτού-
μενου χρόνου φορτοεκφόρ-
τωσης. 
Πολύτιμο αρωγό και υποστηρικτή των προσπα-
θειών μας αποτελεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στοχεύοντας με ε-
νέργειές του στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό
του ελληνικού λιμενικού συστήματος. 
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Αναδιοργάνωση του περιφερειακού λιμενικού συστήματος

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΑ1

Π ιο συγκεκριμένα, οι σκέψεις αφορούν στη δημιουργία τριών λιμενικών συ-
στημάτων:

Α) Το αττικό λιμενικό σύστημα (το οποίο θα περιλαμβάνει τους Ο.Λ. Πειραιώς,
Ελευσίνας, Λαυρίου και Ραφήνας και θα έχει έδρα τον Πειραιά - στην ουσία
πρόκειται για απορρόφηση των υπόλοιπων οργανισμών από τον ΟΛΠ).

Β) Το λιμενικό σύστημα Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη (το οποίο θα
περιλαμβάνει τους Ο.Λ. Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, ενώ
εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξης στο νέο διοικητικό - διαχειριστικό σύ-
στημα και του Ο.Λ. Βόλου).

Γ) Το λιμενικό σύστημα ∆υτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα (το οποίο θα πε-
ριλαμβάνει τους Ο.Λ. Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας και Πάτρας).

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό και θα
συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του.
Στόχος του ΥΕΝΑΝΠ είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η εξειδίκευση,
καθώς σε κάθε λιμενικό σύστημα οι λιμένες που θα το αποτελούν θα εξειδικευ-
θούν στο χειρισμό συγκεκριμένων φορτίων (χύδην ξηρό, εμπορευματοκιβώτια
κ.λπ.) και επιβατών (ακτοπλοΐας ή/και κρουαζιέρας).
Ο σχεδιασμός όμως του ΥΕΝΑΝΠ επεκτείνεται και στους λιμένες το-

πικής σημασίας, καθώς προτείνεται η ενοποίηση και η μετατροπή
υπαρχόντων λιμενικών ταμείων και η δημιουργία Οργανισμών Λιμέ-
νων. Οι νέοι προτεινόμενοι Ο.Λ. είναι: α) των Ιονίων Νήσων (που θα περιλαμ-
βάνει την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα και θα έχει έδρα την Κεφαλο-
νιά), β) της Κορινθίας (που θα περιλαμβάνει τα λιμάνια της Κορίνθου και το Κιά-
το, το οποίο εξυπηρετεί κίνηση κρουαζιέρας), γ) του Λασιθίου, δ) της Πρέβεζας,
δ) της Χαλκίδας, ε) των Σποράδων, στ) της Νοτίου Πελοποννήσου, ζ) των Χανί-
ων και η) του Βορείου Αιγαίου (που θα περιλαμβάνει Σάμο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο
και Σαμοθράκη και θα έχει έδρα τη Λέσβο). Τέλος, 31 λιμενικά ταμεία θα εκχω-
ρηθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σε σχέση με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό και έ-
χουν σχέση κυρίως με τη χρησιμότητα και τη χρηματοδότηση των νέων λιμενι-
κών συστημάτων και Ο.Λ. 
Σε ό,τι αφορά τη χρησιμότητα, το ΥΕΝΑΝΠ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των
λιμένων, προκειμένου να υπάρξει εξειδίκευση σε συνδυασμό με οικονομίες κλί-
μακας. Από μια πρώτη ανάγνωση, η συγκεκριμένη στρατηγική παρουσιά-
ζεται ελκυστική, αφού θα αποτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε λι-
μένες οι οποίοι ανταγωνίζονται για τις ίδιες αγορές, αλλά, το βασικό, έχουν τον

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ραγδαίες εξελί-

ξεις γύρω από την αναδιοργάνωση του εθνικού λιμενι-

κού συστήματος. Στο ΥΕΝΑΝΠ υπάρχουν σκέψεις για

την αναδιοργάνωση τόσο των λιμένων εθνικής σημασί-

ας όσο και των περιφερειακών. Στα σχέδια του υπουρ-

γείου είναι η συνένωση περιφερειακών λιμενικών οργα-

νισμών και η δημιουργία λιμενικών συστημάτων. 

αφιέρωμα ελληνικοί 
λιμένες



2738/1999 (άρθρο 28) υπήρχε πρόβλεψη για τη δυνατότητα μεταβίβασης
της αρμοδιότητας διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων στους ΟΤΑ, διάτα-
ξη η οποία αναφέρεται και στο άρθρο 224 του νέου δημοτικού και κοινοτι-
κού κώδικα. Με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι εγκατα-
λείπεται και συνεπώς απαιτείται προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και
νέα συμφωνία με τους ΟΤΑ.

• Μέχρις στιγμής δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πλαί-
σιο χρηματοδότησης των νέων Ο.Λ. Το ΥΕΝΑΝΠ αρκείται να εξαγγέλλει ότι
οι όποιες υποδομές απαιτηθούν θα χρηματοδοτηθούν από το Πρωτόκολλο
Χρηματοδότησης που έχει υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων. Αρκεί όμως αυτό; Οι νέοι Ο.Λ., εκτός από την ανάπτυξη των υποδομών,
θα πρέπει να καλύπτουν τα κόστη καθημερινής λειτουργίας. ∆εν έχει πραγ-
ματοποιηθεί, όμως, οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει τη βιωσιμό-
τητα των νέων λιμενικών σχημάτων (ορισμένα από τα οποία δεν παρουσιά-
ζουν μεγάλη διακίνηση φορτίων ή/και επιβατών). Το σημαντικό είναι να κα-
θοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χρηματοδοτείται η λειτουργία
του Λ.Ο. Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε όρους
βιωσιμότητας των προτεινόμενων επενδύσεων ή η άμεση ανάμειξη του κρά-
τους στην ιδιοκτησία του θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση υποδομών που

ίδιο ιδιοκτήτη και διαχειριστή. Το ερώτημα είναι αν τα προτεινόμενα λιμενικά
συστήματα θα είναι σε θέση, εφόσον προτείνεται η εξειδίκευση, να εξυπηρετή-
σουν επαρκώς την ενδοχώρα που καλούνται να τροφοδοτήσουν. Θα πρέπει να
υπάρξει ταυτόχρονα και σχεδιασμός για την ανάπτυξη υποδομών συνδυασμέ-
νων μεταφορών, ώστε ο κάθε «εξειδικευμένος» λιμένας να έχει πρόσβαση σε
όλη την ενδοχώρα που εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, αν αποφασιστεί ο λιμένας
της Ηγουμενίτσας να εξυπηρετεί χύδην φορτία, τότε θα πρέπει να δημιουργη-
θούν και οι κατάλληλες οδικές (π.χ. η Ιονία Οδός) και σιδηροδρομικές υποδομές
ώστε τα φορτία να μπορούν να μεταφέρονται στα κυριότερα οικονομικά κέντρα
της ∆υτικής Ελλάδας.
Όσον αφορά στη συνένωση περιφερειακών λιμένων και τη μετατροπή τους σε
Ο.Λ., το υπουργείο επιζητεί την ανάληψη της διαχείρισης των λιμένων που πα-
ρουσιάζουν σημαντική επιβατική ή/και εμπορική κίνηση. Οι υπόλοιποι λιμέ-
νες μικρού και μεσαίου μεγέθους θα περιέλθουν στην κυριότητα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι νέοι περιφερειακοί Ο.Λ. σχεδιά-
ζεται να ανήκουν κατά 55% στο ελληνικό ∆ημόσιο και κατά 45% σε ΟΤΑ και άλ-
λους φορείς των τοπικών οικονομιών (π.χ. Επιμελητήρια). Επ' αυτού του σχεδια-
σμού ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα:
• Το κυριότερο είναι τα νομικά εμπόδια που παρουσιάζονται. Με βάση το ν.



μπορεί να εξυπηρετούν στόχους κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής. 
• Με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, οι ΟΤΑ θα επωμιστούν το κόστος συντήρησης

και λειτουργίας των μικρών λιμένων. Στην ουσία, καλούνται να χρηματοδο-
τήσουν λιμένες οι οποίοι δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι (σε αυτούς περιλαμ-
βάνονται σε μεγάλο ποσοστό αλιευτικά καταφύγια), ενώ η κεντρική εξουσία
κρατάει στον έλεγχό της τους λιμένες που κρίνει ότι είναι κερδοφόροι.

• Ποιος ο ρόλος των ΟΤΑ στους νέους λιμενικούς οργανισμούς; Ο σχεδιασμός
προτείνει ανώτατο ποσοστό συμμετοχής το 45%, ενώ υπάρχουν δημοσιεύ-
ματα τα οποία αναφέρουν ότι στα ∆ιοικητικά Συμβούλια των νέων Ο.Λ. οι
ΟΤΑ θα εκπροσωπούνται με δύο μέλη (στη διοίκηση θα συμμετέχουν επίσης
εκπρόσωποι εργαζομένων στο λιμάνι και επαγγελματικών φορέων του εκά-
στοτε νομού). Οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα διορίζονται
από την κυβέρνηση (όπως συμβαίνει και με τους υπάρχοντες Ο.Λ.). Μήπως
απαιτείται η μεγαλύτερη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να γί-
νει πράξη η αυτονομία και η αποκέντρωση;

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που υπάρξει συνένωση λιμένων και δημιουργία
νέων Ο.Λ. (όπως για παράδειγμα η πρόταση για Ο.Λ. Βορείου Αιγαίου), τότε ελ-
λοχεύουν πρόσθετοι κίνδυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξή τους,
καθώς είναι πιθανόν να υπάρξει «αποξένωση» των λιμανιών από τη διοίκηση
της Α.Ε. Είναι δύσκολο για μια εταιρεία να ελέγχει τόσο πολλούς λιμέ-
νες, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
καθώς καθίσταται δυσχερή η καθημερινή επίβλεψή τους. Αυτό το μειονέκτημα
μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν η δημιουργία του Ο.Λ. στηρίζεται σε πολιτικές και
στρατηγικές, οι οποίες θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ενεργότερη συμ-
μετοχή των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ κάθε νησιού στη διοίκηση - διαχεί-
ριση του νέου λιμενικού οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανότερο
ο νέος Ο.Λ. να λειτουργεί προς όφελος των λιμένων που βρίσκονται στο νησί -
έδρα της ανώνυμης εταιρείας με κίνδυνο δημιουργίας αντιπαραθέσεων μεταξύ
των νομών-μελών του νέου Ο.Λ.
Σε γενικές γραμμές, ο σχεδιασμός του υπουργείου κινείται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, με την προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου λιμενικού συ-
στήματος με διακριτές λιμενικές λειτουργίες και στοχευμένες αγορές. Το ζήτη-
μα είναι αν θα μπορέσει το υπουργείο να κάνει την υπέρβαση και να ξεπεράσει
ορισμένες εγγενείς αδυναμίες του υπάρχοντος και του σχεδιαζόμενου λιμενικού
συστήματος όπως:
• Η μη στελέχωση της διοίκησης των Ο.Λ. από τεχνοκρατικά στελέχη με γνώ-

ση και εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση λιμενικών εγκαταστάσεων.
• Η κατ' ευφημισμόν «αυτονομία» των Ο.Λ. καθώς οι πολιτικές παρεμβάσεις

είναι συχνές και πιεστικές.
Απαιτείται, επίσης, καλύτερος προγραμματισμός ως προς τη δημιουργία και
λειτουργία των νέων Ο.Λ. ∆ύο ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή, είναι τα εξής:
• Οι προτεινόμενες συγχωνεύσεις λιμενικών ταμείων θα πρέπει να γίνουν με

σωστό σχεδιασμό, καθώς η χωρική διάσταση δύναται να αποτελέσει τροχο-
πέδη στην εύρυθμη λειτουργία των προτεινόμενων Ο.Λ., ιδιαίτερα δε αν δεν
συνοδευτούν με έργα υποδομής για συνδυασμένες μεταφορές.

• Να επιτραπεί μεγαλύτερη συμμετοχή των ΟΤΑ, εις βάρος της συμμετοχής
της κεντρικής εξουσίας, αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε για αποκέντρω-
ση εξουσιών και αυτονομία των Ο.Λ. Η μεγαλύτερη συμμετοχή τοπικών φο-
ρέων παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως η καλύτερη γνώση των
αναγκών της κάθε περιοχής, η μείωση της γραφειοκρατίας, η εισροή εσό-
δων στις τοπικές κοινωνίες (ιδιαίτερα των παραμεθόριων περιοχών) και ο
σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η συζήτηση για τη διαφαινόμενη αναδιοργάνωση του λιμενικού συ-
στήματος θα πρέπει να «ανοίξει» ώστε να συμπεριληφθούν οι άμεσα
ενδιαφερόμενοι φορείς. Μέχρις στιγμής, το ΥΕΝΑΝΠ έχει πραγματοποιήσει
δύο, περισσότερο διερευνητικές, συναντήσεις με μια επιτροπή της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ). Θα πρέπει στον όποιο σχεδια-
σμό να λάβουν μέρος και οι τοπικές κοινωνίες (μέσω των ΟΤΑ), οι οποίες είναι
αυτές που θα βιώσουν περισσότερο τις αλλαγές. Όπως άλλωστε γράφεται συχνά
στη λιμενική οικονομική, κάθε λιμάνι είναι μια μοναδική περίπτωση. Αυτές τις
«μοναδικές» περιπτώσεις με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία γίνονται
εντονότερα στις νησιωτικές περιοχές, θα πρέπει το υπουργείο να τις προσεγγίσει
μέσα από έναν ολοκληρωμένο διάλογο, στοχεύοντας πρωτίστως στην ανάπτυξη
των περιφερειών της χώρας.�

1. Ο Γ. Βαγγέλας διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας για τη λιμενική οικονομική και πολιτική και συμμετέχει
στην πρωτοβουλία PortEconomics.gr
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K
ύρια προβλήματα που αποτρέπουν τις προσεγγίσεις των πλοίων για τις
παραπάνω εργασίες, είναι η ακαταλληλότητα των λιμενικών εγκαταστά-
σεων, οι χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες, καθώς επίσης και οι

πεπαλαιωμένοι και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτοι κανονισμοί που ισχύουν.
Με σκοπό, λοιπόν, την αύξηση των προσεγγίσεων στο λιμάνι του Πειραιά, υιο-
θετώντας το σκεπτικό Πειραιάς - home port, καταθέσαμε τις ακόλουθες προτά-
σεις, οι οποίες ευελπιστούμε να δώσουν στο λιμάνι του Πειραιά νέα δυναμική,
προς όφελος του ΟΛΠ, των χρηστών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

• Να διατεθεί μια προβλήτα για τις ανωτέρω εργασίες, χωρίς χρέωση για 48
ώρες. Οι διαδικασίες διάθεσης της προβλήτας, πλεύρισης και πρυμνοδέτη-
σης, να είναι εύκολες και σύντομες. Να καταργηθεί η καταβολή εγγύησης
υπέρ του ΟΛΠ, εφ' όσον υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην
Ελλάδα του Ν. 89/77 (2234/94). Αν δεν υπάρχουν ειδικές σωληνώσεις για
πετρέλευση, να είναι δυνατή αυτή από ξηράς και από θαλάσσης (χώρος
στην προβλήτα για βυτίο, χώρος δίπλα στο πλοίο για «μπάριζα»). Το κόστος
της προβλήτας να είναι ανάλογο με αυτά που θα προσφέρει. Να υπάρχει
πρόσβαση σε νερό, γερανούς, παράδοση αποβλήτων. Να μη συνυπάρχουν
νεότευκτα πλοία Car Carriers με παροπλισμένα και κατασχεμένα πλοία (μό-
λος ∆ΕΗ). Να μπορούν να γίνουν χρήση φλόγας για τις μικροεπισκευές και
εξωτερικοί χρωματισμοί πλοίων.

• Τα τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι τρίτοι παροχείς πλην του
ΟΛΠ, να κινούνται μέσα σε ανώτερα - κατώτερα όρια που θα ορίζει ο ΟΛΠ
και θα γνωρίζουν εκ των προτέρων οι χρήστες.

• Η παραχώρηση των αδειών θα πρέπει να γίνεται σε πολλούς παρόχους των
λιμενικών υπηρεσιών, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις/προδιαγραφές
του λιμένος, ώστε να λειτουργεί η αρχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγω-

νισμού κατά το πρότυπο των Ρ/Κ-Ν/Γ. Σ' αυτό το πλαίσιο, παρακαλούμε για
την ανάκληση των νέων τιμολογίων διαχείρισης υγρών και στερεών κατα-
λοίπων.

• Αν κάποια εταιρεία προσεγγίζει πάνω από 5 φορές το χρόνο, να γίνονται οι
ανάλογες εκπτώσεις, που αφορούν λιμενικά και άλλα τέλη.

• Θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα του ανεφοδιασμού με καύσιμα καθ' ό-
λο το 24ωρο εντός και εκτός λιμένος.

• Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το καθεστώς της μη διέλευσης από το δίαυλο Πε-
ράματος/ Ελευσίνας κατά τις νυχτερινές ώρες, ακόμα και με χρήση πιλότου.

• Θυμίζουμε επίσης το πάγιο αίτημά μας για την εξαίρεση των μεσογειακών
Φ/Γ πλοίων από την υποχρεωτική πλοήγηση, για πλοία που έχουν τις απαι-
τούμενες ελικτικές ικανότητες ή προσεγγίζουν συχνά στον Πειραιά. Επιπλέ-
ον, είτε λόγω έλλειψης ικανού αριθμού πλοηγών, είτε λόγω δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών, είτε λόγω δυσκολίας πρόσβασης του πλοηγού στο πλοίο,
σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και ειδικότερα για τα πλοία τακτικών
γραμμών.

• Στην ίδια ανωτέρω λογική εντάσσονται και τα ρυμουλκά. Θεωρούμε ότι η υ-
ποχρεωτική χρήση ρυμουλκών για κάθε κατάπλου και απόπλου των μεσο-
γειακών πλοίων είναι υπερβολική, όταν όπως προαναφέρεται τα πλοία αυτά
διαθέτουν π.χ. δύο προπέλες, δύο τιμόνια, bow thruster κ.λπ. και προσεγγί-
ζουν συχνά τον Πειραιά. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα ελληνικά λιμάνια, ό-
που η υποχρεωτική ρυμούλκηση είναι υπερβολική. Άλλωστε, είναι πάντοτε
στην κρίση του πλοιάρχου να ζητήσει ρυμουλκά όταν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πιστεύουμε ότι όλα τα ανωτέρω θα βοηθήσουν, όχι μόνον τα μεσογειακά φορ-
τηγά πλοία, αλλά και όλες τις παρεμφερείς επιχειρήσεις, δραστηριότητες, επαγ-
γέλματα κ.λπ. της γύρω περιοχής και όχι μόνον.�

αφιέρωμα ελληνικοί λιμένες

Με γνώμονα ότι τα μεσογειακά Φ/Γ πλοία, εξ αντικειμένου (λόγω γεωγραφικής απασχόλησης), είναι οι
κατ' εξοχήν χρήστες του λιμένος Πειραιώς και σχεδόν αποκλειστικός πελάτης της ναυπηγοεπισκευαστικής

βάσης, είχαμε κατ' επανάληψη συναντήσεις τόσο με τους αρμόδιους στο ΥΕΝ όσο και με τη Γενική Γραμματεία
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, με θέμα την προσέλκυση των μεσογειακών φορτηγών πλοίων στο λιμάνι

του Πειραιά.Κατανοώντας ότι η καλύτερη λειτουργία του λιμένος θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των προσεγγίσεων των μεσογειακών φορτηγών πλοίων (υιοθετώντας το λιμάνι ως home port)

που επιθυμούν να ανεφοδιαστούν με τρόφιμα, καύσιμα, αλλαγές πληρωμάτων,
παράδοση καταλοίπων, μικροεπισκευές, ανανέωση πιστοποιητικών κ.λ.π., προτείναμε

την ειδική αντιμετώπιση τόσο από τον ΟΛΠ Α.Ε. όσο και από τους άλλους συναρμόδιους
φορείς αυτής της κατηγορίας των πλοίων.

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ∆. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ
Μέλους ∆.Σ. Ένωσης Εφοπλιστών 

Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων(ΕΕΝΜΑ), 
αρμοδίου για θέματα Λιμένων  

Tα προβλήματα προσέλκυσης 
των μεσογειακών φορτηγών πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά
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O
ι παρατηρήσεις για την κατάσταση των λιμανιών, που κατά καιρούς
αποστέλλουμε προς το ΥΕΝΑΝΠ, όπως και οι νέες παρατηρήσεις που
συγκεντρώσαμε από τους συναδέλφους πλοιάρχους πρόσφατα, σκοπό

έχουν να καταθέσουμε την αγωνία τους, τη στενοχώρια τους, αλλά και την αγα-
νάκτησή τους για την εικόνα που παρουσιάζουν τα περισσότερα από αυτά.
Σίγουρα έγιναν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, κάποια πράγματα βελτιώθη-
καν, όμως, η γενική εικόνα εξακολουθεί να είναι κακή και δεν είμαστε καθόλου
αισιόδοξοι πως στο άμεσο μέλλον θα αλλάξει.
∆εν έχουμε την απαίτηση και στο τελευταίο μικρονήσι να δημιουργηθεί λιμάνι
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είναι όμως αδιανόητο, ακόμη και κάποια μεγάλα
νησιά να είναι ουσιαστικά χωρίς λιμάνι.
Αρκετά λιμάνια δεν προστατεύονται από λιμενοβραχίονες, αφού η φύση δεν
φρόντισε να το διασφαλίσει από μόνη της.

Πολλές λιμενολεκάνες δεν έχουν το ανάλογο εύρος να δεχθούν με ασφάλεια τα πλοί-
α που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ακτοπλοΐα, αλλά ούτε και το ανάλογο βά-
θος. Οι προβλήτες σε πολλά λιμάνια δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα
περισσότερα του ενός πλοία, και σχεδόν σε όλα πλην ελαχίστων εκλείπει η δυνατό-
τητα πρυμνοπλαγιοδέτησης τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των ταχυπλόων.
Σε πολλά λιμάνια έχει υποσκαφτεί η θεμελίωση των προβλητών. Έχουν δη-
μιουργηθεί σπηλαιώσεις και υπάρχει κίνδυνος της κατάρρευσης. 
Είναι πολύ σημαντικό σε ένα λιμάνι, για ένα πλοίο να μπορεί να δέσει με ασφά-
λεια, να απο/επιβιβάσει επιβάτες, να φορτοεκφορτώσει οχήματα, αλλά και να
παραμείνει σ' αυτό αν χρειαστεί.
Οι προσκρουστήρες που υπάρχουν στις προβλήτες είναι ελαστικά αυτοκινήτων
και σε κάποια λιμάνια δεν υπάρχουν καθόλου.
Έχουμε όμως ένσταση και για τους νέου τύπου προσκρουστήρες που έχουν το-
ποθετηθεί σε κάποια λιμάνια (Μύκονος, Ηράκλειο, Πάτρα, Ρόδος κ.ά.). ∆εν εί-
ναι λειτουργικοί και εγκυμονούν κινδύνους ζημιών. 
Αρκετά λιμάνια δεν διαθέτουν τον ανάλογο χερσαίο χώρο ώστε να εξυπηρετη-
θούν τα οχήματα που πρόκειται να φορτωθούν στα πλοία. Σε πολλά λείπουν
σκιάδια και οι χώροι υγιεινής δεν μας τιμούν.
Επειδή σχεδόν όλα τα λιμάνια είναι, ταυτόχρονα, επιβατηγά, εμπορικά, αλιευτι-
κά, καταφύγια, αλλά και μαρίνες, απαιτείται καλύτερη αστυνόμευση και τάξη.
Για να μην κάνουμε πλήρη καταγραφή ένα προς ένα σε όλα τα λιμάνια των ελλεί-
ψεων και των παρατηρήσεων, θα σας παραπέμψουμε στην πρόσφατη έκθεσή μας,
που ευρίσκεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της ένωσής μας (www.pepen.gr).�

Είναι γνωστή η πολυσέλιδη, ετήσια έκθεση της 
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΠΕΝ) προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την κατάσταση
των λιμανιών της χώρας.
Τις μνείες για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτά
και τις συνοπτικές παρατηρήσεις του μας μεταφέρει 
παρακάτω ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ
κ. Γεώργιος Βλάχος.

Οι Έλληνες πλοίαρχοι καταθέτουν 
την αγωνία και την αγανάκτησή τους
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΟΥ

Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.), γενικού διευθυντή Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας

Η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας, με αγωνία κάθε έτος, γίνεται αποδέκτης της εκθέσεως της

ΠΕΠΕΝ για τα ελληνικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία τα έχουμε έγκαιρα, γιατί μας

περιέρχονται προς γνώση και περαιτέρω χειρισμούς από τα μέλη μας, τις πλοιοκτήτριες ακτοπλοϊκές εταιρείες. 

Ο
ι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες επένδυσαν για την αγορά και την κα-
τασκευή σύγχρονων, αξιόλογων, άνετων, πολυτελών επιβατηγών πλοί-
ων, τα οποία όμως καλούνται να προσδέσουν στα γερασμένα λιμάνια

των ελληνικών μας νησιών. 
Τα λιμάνια έχουν παραμείνει τα ίδια από την περίοδο 1960 - 1970. «Λιμάνι»
στην ελληνική πραγματικότητα θεωρείται μια τσιμεντένια προβλήτα στη μέση
του πελάγους, δίπλα σε αβαθή. ∆ηλαδή μια προβλήτα χωρίς ισχυρές δέστρες,
χωρίς χώρο υποδοχής οχημάτων, χωρίς δυνατότητα προσβασιμότητας μικρών
ή μεγάλων οχημάτων, χωρίς υποδομές για τους επιβάτες, όπως αίθουσες ανα-
μονής, W.C., φωνητικά συστήματα ανακοινώσεων, ηλεκτρονικούς πίνακες πλη-
ροφοριών, με υποσκαμμένες τις περισσότερες προβλήτες, που είναι έτοιμες να
πέσουν.  Τα πλοία φθάνουν έγκαιρα έξω από το λιμάνι, αλλά λόγω ανεπάρκειας
λιμενικών υποδομών, τελικά εκτελούν τα δρομολόγια με καθυστερήσεις. 
Οι Έλληνες ακτοπλόοι πλοίαρχοι είναι ήρωες, για το ασφαλές, πα-
ραγόμενο έργο που καθημερινά επιτελούν. Η καρδιά τους χτυπά έ-
ντονα, το μυαλό είναι σε υπερδιέγερση, κάτι μεταξύ «καρδιακού και
εγκεφαλικού επεισοδίου» σε κάθε προσέγγιση, και αιτία γι' αυτό είναι τα
κακά λιμάνια της χώρας. Αυτά όσον αφορά την επιτυχή πρόσδεση. Γιατί, εάν α-
κουμπήσει λίγο το πλοίο στην προβλήτα, σε περιπτώσεις κακών καιρικών συν-
θηκών (8 μποφόρ και πλέον), τότε οι ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις
χορηγούνται αφειδώς από το κράτος, ποινικοποιώντας τη ζωή πλοιοκτητών και
πλοιάρχων. Το τι ακούνε πλοίαρχοι και πλοιοκτήτες καθημερινά για την ανυ-
παρξία των υποδομών και την ένεκα τούτου παρουσίαση οποιουδήποτε προ-
βλήματος, δεν περιγράφεται. Λες και οι πλοίαρχοι, αλλά και οι πλοιοκτήτες, α-
σκούν αυτοί την κυβερνητική λιμενική πολιτική. Η λιμενική πολιτική στην Ελλά-
δα είναι καθαρά εισπρακτική, μερικώς ανταποδοτική, στο σύνολό της όμως α-
θλία. Τα μικρά λιμάνια, υπαγόμενα σε λιμενικά ή δημοτικά λιμενικά ταμεία, πα-
ρουσιάζουν προβλήματα και ζημίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν, δεν ξέρουν
και δεν θέλουν να επισκευάσουν. Από την άλλη μεριά, ο κάθε ανίδεος δικομα-
νής ιδιώτης, που έχει χρίσει εαυτόν «σωτήρα», καταγγέλλει κάθε προσπάθεια ε-
κτέλεσης έργου προς την κατεύθυνση επισκευής ζημίας σε λιμάνι. Έτσι, κανένα
έργο δεν προχωράει. Ο επιβάτης πληρώνει για τον εαυτό του και το όχημά του
5 ή 5,5% επί του ναύλου του εισιτηρίου. Πού καταλήγουν αυτά τα χρήματα; Έ-
χει λογοδοτήσει ποτέ κανένας για την εκτός λιμένων διαχείριση (σπατάλη) των
λιμενικών τελών; Αποτελούν μέρος ανταποδοτικής πολιτικής; Προτείναμε στο

ΥΕΝΑΝΠ την κατάργηση των μικρών λιμενικών ταμείων για τις περιπτώσεις που
δεν μπορούν να αυτοδιαχειρισθούν. Περιμένουμε! ∆εν ξέρουμε πόσο θα περι-
μένουμε ακόμη, γιατί ο χρόνος επιείκειας τελείωσε. Τα «μεγάλα λόγια» του υ-
ψηλότατου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου υπουργείου ΕΝΑΝΠ και Ευρωπαϊκής
Τραπέζης Επενδύσεων έμειναν στα χαρτιά. Το ΕΣΠΑ άρχισε και θα τελειώσει σύ-
ντομα, έργα ακούσαμε και ακούμε και έργα δεν βλέπουμε. Οτιδήποτε γίνεται, ο-
ποιαδήποτε επισκευή προβλήτας γίνεται, πραγματοποιείται μετά από καταγγε-
λίες της Ενώσεως Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας. Τι να πούμε για το σχεδιασμό και
την κατασκευή νέων λιμένων; Εκεί το αλαλούμ είναι σε όλο του το μεγαλείο. ∆εν
υπάρχει ο αρμόδιος να υποδείξει τον υπεύθυνο. ∆ιεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών
νομαρχίας, τεχνικές υπηρεσίες λιμενικών ή δημοτικών λιμενικών ταμείων ή ορ-
γανισμών λιμένων, προμελέτες, μελέτες, διαγωνισμοί, προσφυγές, νέοι διαγωνι-
σμοί, υπογραφή αποφάσεων ανάθεσης έργου, επικαιροποίηση αποφάσεων, έ-
λεγχος ΥΠΕΧΩ∆Ε, έλεγχος ΥΕΝΑΝΠ… Έτσι η απόφαση κατασκευής ενός προ-
σήνεμου μόλου του 1985 υλοποιείται το 2009. Ο Άγιος Νικόλαος ας βάλει για
άλλη μία φορά το χέρι του.
Ο δε επιβάτης, που καταβάλλει αναγκαστικά τα λιμενικά τέλη, παθαίνει θερμο-
πληξία το καλοκαίρι και ψύξη το χειμώνα, αναμένοντας στους λιμενικούς χώ-
ρους όλων σχεδόν των λιμανιών της χώρας την άφιξη των Ε/Γ πλοίων. 
Τριτοκοσμικές καταστάσεις, δυστυχώς. 
Επισημάνσεις, προτάσεις, υποδείξεις για την κατάσταση των λιμανιών γίνονται
σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση από την ένωσή μας προς το ΥΕΝΑΝΠ και τη Γενι-
κή Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ειδικότερα. Το μόνο που απο-
κομίζει η ένωσή μας είναι το προφορικό «έχετε απόλυτο δίκαιο, καταλαβαίνου-
με, αλλά δυστυχώς είναι θέμα των τοπικών αυτοδιοικήσεων». Πληθώρα εγγρά-
φων, συνεχής αλληλογραφία, αλλά λύσεις πουθενά. Λύσεις δίνονται μόνο υπό
την πίεση της γενικότερης κατακραυγής των νησιωτών και πάντοτε αφού το
πρόβλημα φθάσει στο απροχώρητο. 
∆υστυχώς, στην ελληνική λιμενική πολιτική δεν υπάρχουν «προμηθείς», κάποιοι
«επιμηθείς» υπάρχουν, που δειλά αλλά μάταια προσπαθούν να δικαιολογήσουν
τα αδικαιολόγητα. �

Η λιμενική πολιτική στην Ελλάδα είναι 
καθαρά εισπρακτική, μερικώς ανταποδοτική,  
στο σύνολό της όμως άθλια
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αφιέρωμα ελληνικοί λιμένες

Από την υπηρεσία επικοινωνίας
της Minoan Lines

Τα λιμάνια στη χώρα μας, την Ελλάδα, όπου η ναυτιλία και ο τουρισμός έχουν πρωτεύοντα ρόλο, αποτελούν έναν από τους

πιο σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση

των τοπικών κοινωνιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο)

και την οικονομική διαχείριση και εμπορική επιτυχία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Λ
όγω της ανωτέρω σημαντικότητας, βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά έρ-
γα υποδομής που αφορούν στην ασφαλή λειτουργία κάποιων λιμανιών
(π.χ. δημιουργία επαρκέστερων και σύγχρονων επιβατικών σταθμών,

συντήρηση λιμανιών, εκβαθύνσεις, επέκταση προβλητών, φωτοσήμανση και
φωτισμός). Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν πολλά λιμάνια που υστερούν σε έρ-
γα και υποδομές συντήρησης, ενώ κάποια απ' αυτά δεν πληρούν τις βασικές
προδιαγραφές ασφάλειας. 
Την επικινδυνότητα των λιμένων και την έλλειψη υποδομών και έργων αναφέ-
ρουν -σε σχετική δημοσιοποιημένη έκθεση της ΠΕΠΕΝ- και οι πλοίαρχοι των ε-
πιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον κα-
θένα την κατάσταση και καλούνται να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, ιδιαίτερα στην τουριστική υψηλή περίοδο με τα αυξημένα δρομολόγια,
τη δυσκολία προσέγγισης των νέων σύγχρονων πλοίων σε ακατάλληλα λιμάνια,
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των πλοίων όσο και των επιβατών.

Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι παράγοντες όπως η σημαντική τεχνολογική πρόο-
δος, η αύξηση του μεγέθους των πλοίων και η ανάπτυξη των θαλάσσιων λεω-
φόρων (μεταστροφή από τις οδικές στις θαλάσσιες μεταφορές) επιβάλλουν την
άμεση βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των
λιμανιών (ειδικά εκείνων με καίρια γεωγραφική θέση) και την προσαρμογή τους
στις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας λιμενικής αγοράς.
Επομένως, οι αναπτυξιακές πολιτικές του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υπο-
δομών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν εθνικό ζήτημα μείζονος σημασίας μέ-
σα από την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών (χρηματοδότηση από κοινοτικά
κονδύλια και δημόσιες επενδύσεις) με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας
των λιμένων και κατ' επέκταση την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι-
νού, την αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων λιμενικών υπηρεσιών και
την ενίσχυση ασφάλειας στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών ρυθ-
μίσεων και συμφωνιών.�

Η επικινδυνότητα των λιμένων και η έλλειψη υποδομών
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E
ιδικότερα, τα λιμάνια έμειναν μικρά σε επιφάνεια και βάθος, με μικρές
προβλήτες, μικρούς χερσαίους χώρους υποδοχής οχημάτων, ενώ τα
πλοία εξελίχθηκαν σε μέγεθος, και οι μεταφορές σε φορτία και οχήματα

έχουν αυξηθεί δυσανάλογα.
Παραθέτουμε τα κύρια προβλήματα σε ορισμένα λιμάνια:
Σητεία: Ημιτελές επί χρόνια, επικίνδυνα αβαθή στην είσοδο, με βορειοδυτικό
άνεμο, δε, η προσέγγιση είναι αδύνατη.
Κάσος: Με τα έργα που εκτελούνται έκλεισε η βόρεια είσοδος, με αποτέλεσμα
να δημιουργήσει χώρο για ελιγμούς 340 μέτρων, που είναι μικρότερος από το
μήκος του πλοίου και το έκταμα αγκυρών (αν χρειαστεί ο πλοίαρχος να ρίξει
άγκυρες). Όσο για την προσέγγιση τη νύχτα, αυτό είναι αδύνατο λόγω έλλειψης
φωτισμού, το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στα μικρά λιμάνια.
∆ιαφάνι: Το χειρότερο λιμάνι. Μικρή προβλήτα με αβαθή πολύ κοντά της και
μόνιμο άνεμο 40 έως 60 κόμβους όλον το χρόνο. Ελαστικά παρεμβύσματα θε-
ωρούνται πολυτέλεια.
Ανάφη: Αβαθή. ∆ύσκολη προσέγγιση πλοίων μεγέθους άνω των 100 μέτρων.

Λειψοί: Αβαθή. 
Πάρος: Η μία προβλήτα έχει πέσει και χρησιμοποιείται μόνο μία.
Κάλυμνος. Με τα νέα έργα το λιμάνι έκλεισε και έγινε δυσπρόσιτο για μεγάλα
πλοία.
Το ίδιο και το λιμάνι της Τήνου.
Το λιμάνι της Χίου, με αβαθή και σχεδόν ανύπαρκτες χερσαίες εγκαταστάσεις. 
Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και αν ένα λιμάνι είναι λειτουργικό, χρειάζεται συ-
νεχή φροντίδα και συντήρηση, γιατί τα λιμάνια είναι εκτεθειμένα στις θαλάσσιες
φουρτούνες και παθαίνουν συνεχώς καταστροφές.
Το γενικότερο πρόβλημα όλων των λιμανιών είναι οι χερσαίες υποδομές. Επι-
κρατεί πλέον το είδος του ασυνόδευτου φορτηγού οχήματος (καρότσα), που
απαιτεί χώρους στάθμευσης και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσής τους (τρά-
κτορες), που επιβαρύνουν τους χρόνους φορτοεκφόρτωσης στα ενδιάμεσα λι-
μάνια και μειώνουν την αξιοπιστία στην τήρηση των ωραρίων των προγραμμά-
των των δρομολογίων.�

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ

∆ιευθυντή Επιχειρησιακής Ετοιμότητας 
και Παρακολούθησης 

Πλοίων ακτοπλοϊκής εταιρείας ΑΝΕΚ 

Εάν προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε τα προβλήματα των ελληνικών λιμένων, θα χαθούμε στην πολυπλοκότητά τους.

Εντούτοις, επιγραμματικά και σε γενικές γραμμές, τονίζουμε πως το ότι υπάρχει το σημερινό επίπεδο των θαλάσσιων

συγκοινωνιών, οφείλεται κυρίως στο ρίσκο και στη ναυτοσύνη των Ελλήνων πλοιάρχων, δεδομένης της μέτριας μέχρι κακής

κατάστασης των μικρών λιμένων.

∆υσανάλογες οι εξελίξεις



Παιδιά από διάφορες χώρες ενώνουν τις φωνές τους 

O λοκληρώθηκε με επιτυχία ο 2ος διαγωνισμός παιδι-
κής ζωγραφικής της ∆ιεθνούς Ένωσης Προστασίας

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (INTERMEPA) με θέμα «Ας αλ-
λάξουμε συνήθειες… και όχι το κλίμα».
Στο διαγωνισμό πήραν μέρος παιδιά, 5 έως 13 ετών, σε
Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Βόρεια Αμερική, τα οποία
συμμετέχουν στα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγράμ-
ματα των HELMEPA, CYMEPA, TURMEPA και NAMEPA.
Στην Ελλάδα, τα μέλη της Παιδικής HELMEPA ανταποκρί-
θηκαν σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία υποβάλλοντας
110 ομαδικά έργα. Όπως κάθε χρόνο, την κριτική επιτρο-
πή του διαγωνισμού αποτέλεσε το προεδρείο του συμ-
βουλίου αντιπροσώπων της Παιδικής HELMEPA, που επέ-
λεξε τα βραβεία:

Α΄ βραβείο: Ομάδα 1528(Β), ∆ημοτικό Σχολείο Σαρωνί-
δας, Αττική.
Β΄ βραβείο: Ομάδες 1128(Γ)-1129(Γ)-1130(Γ)-1131(Γ),
3ο ∆ημοτικό Σχολείο Αριδαίας, Μακεδονία. 
Γ΄ βραβείο: Ομάδα 17(Κ), 6/θ ∆ημοτικό Σχολείο Εξαπλά-
τανου (τμήμα ένταξης), Μακεδονία.
Το Α΄ βραβείο εκτυπώθηκε σε κοινή αφίσα μαζί με τα
βραβευμένα έργα των άλλων χωρών και διανέμεται
στους μαθητές-μέλη της Παιδικής HELMEPA και τους
εθελοντές εκπαιδευτικούς τους, σε εταιρείες και πλοία-
μέλη της HELMEPA και ευρύτερα στην Ελλάδα. Έπαινοι
δόθηκαν στα παιδιά που κέρδισαν το Β΄ και Γ΄ βραβείο.
Την ίδια αφίσα, στην αγγλική, θα προωθήσει η κάθε
MEPA στη χώρα της.�

Έφυγε από τη ζωή ο Αναστάσιος Τζιαμτζής, αρχιπλοίαρχος Ε.Ν., συγγραφέας

ÐÁÑÁÍÁÕÔÉËÉÁÊÁ

Τ έλη του 19ου - αρχές 20ού
αιώνος, στο Αλμπερομπέλο

της Νότιας Ιταλίας και στην Κέρ-
κυρα.
Ιστορικά γεγονότα, γραπτές και
άγραφες συνήθειες της εποχής
διανθίζουν τη ζωή της Καρλότ-
τας, ερωμένης του φεουδάρχη
της περιοχής Λεονάρντο, και

του γιου της Ερνέστο.
Βαθιά αισθήματα, εσφαλμένες αποφάσεις, πίκρα, αγάπη και
τύψεις. Απρόσμενα παιχνίδια της τύχης, κόντρα στην ακε-
ραιότητα και τη γενναιοδωρία των ηρώων της, δημιουργούν
ερωτήματα γύρω από τα οποία υφαίνεται η πλοκή του βι-
βλίου.
Πώς ένας αφελής χαρτοπαίχτης γίνεται, σύμφωνα με προμε-
λετημένο σχέδιο, το πιόνι που καταστρέφει οικονομικά τον
έντιμο και υπερήφανο Ερνέστο; Πώς αντιδρά ένας άντρας ό-
ταν τον εγκαταλείπει η γυναίκα που αγαπά; Πώς αντιλαμβά-
νεται την ευτυχία του γιου της; Πόσο τιμάται για έναν πατέ-
ρα η τιμή της οικογένειάς του;
Μια αληθινή ιστορία, που μοιάζει με μυθιστόρημα.�

Alberobello
Η προσδοκία της τύχης
Μάρα Βίγκα, εκδόσεις: Αλεξάνδρεια
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Τ ο νέο βιβλίο του δημοσιογρά-
φου Ευστάθιου Μπάτη είναι α-

φιερωμένο σε μια ξεχωριστή προ-
σωπικότητα της θάλασσας, στον
Γκίκα Ν. Κουλούρα, καθώς φέτος
συμπληρώθηκαν πενήντα χρόνια α-
πό το θάνατό του.
Στις σελίδες του βιβλίου σκιαγρα-
φείται η περιπετειώδης ζωή και το
έργο του Υδραίου ναυτικού, ο οποί-
ος ξεκίνησε λαθρεπιβάτης, έγινε

καπετάνιος, πλοιοκτήτης, πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης
Εφοπλιστών, έγινε δύο φορές βουλευτής αλλά και μεγάλος ευερ-
γέτης του νησιού του. Παράλληλα, περιγράφεται η ιστορική όσο
και επική εποχή της πρώιμης ελληνικής ναυτιλίας, αυτή της μετά-
βασης από τα ιστία στον ατμό, στο μεταίχμιο του 19ου και του
20ού αιώνα.
Η σχετική έρευνα, που στηρίχθηκε σε αυθεντικά και σε πολλές πε-
ριπτώσεις άγνωστα στοιχεία και φωτογραφίες από το αρχείο της
οικογένειας Κουλούρα, στο προσωπικό ημερολόγιο του ίδιου, κα-
θώς και σε πηγές από την Ύδρα και το ιστορικό της αρχείο, οδη-
γεί τον αναγνώστη σε μια άλλη, τελείως διαφορετική εποχή, όταν
η ναυτιλία, κοντά στα άλλα, είχε έντονα ρομαντικά και εμφανή ι-
δεολογικά στοιχεία.�

Παράξενη σπονδή
Ο βίος και το έργο του Υδραίου
καπετάνιου Γκίκα Ν. Κουλούρα
(1865-1958)
Του Ευστάθιου Μπάτη, εκδόσεις: mg Books

A φησε την τελευταία του πνοή το Σάββατο 22 Αυ-
γούστου 2009, στην Αγριά Βόλου, στο Πήλιο ο

Αναστάσιος Τζιαμτζής, αρχιπλοίαρχος Ε.Ν., συγγραφέας
Ο εκλιπών ευτύχησε να δημιουργήσει μια αγαπημένη οι-
κογένεια, να μοιραστεί πολλές χαρούμενες στιγμές με τα
εγγόνια του και, εν τέλει, να κλείσει τα μάτια του ευτυχι-
σμένος και γαλήνιος, στην ηρεμία του σπιτιού του.
Άφησε πίσω του πλούσια παρακαταθήκη, τόσο στη φυσι-
κή του οικογένεια, όσο και στην ελληνική ναυτική οικογέ-
νεια, την οποία αγάπησε όσο λίγοι. Καθ' όλη τη διάρκεια
της ζωής του, αφοσιώθηκε στο πάθος του για την έρευνα

και την προβολή της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και πα-
ράδοσης, δημιουργώντας ένα πλούσιο συγγραφικό και
επιστημονικό έργο, γράφοντας έτσι τη δική του «αράδα»
στην ελληνική ναυτική κληρονομιά.
Για εμάς που τον ζήσαμε, το κενό είναι απλά πολύ μεγα-
λύτερο απ' ό,τι μπορούν οι λέξεις να περιγράψουν. Για
όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του, ελπί-
ζουμε να θυμόσαστε για καιρό τον εύθυμο και φιλικό του
χαρακτήρα, την επιθυμία του να βοηθήσει όσους τον
χρειάζονταν, αλλά και τη διάθεσή του να μοιραστεί το
βάθος των γνώσεών του με όποιον του το ζητούσε.�





Τ α MARINA Stores προσφέρουν
προσιτές λύσεις για τις θαλασσι-

νές σας αποδράσεις! Φουσκωτά με ολικό
μήκος από 270 cm μέχρι 520 cm, RIB και

συμβατικού τύπου, σε τιμές από 800 ευρώ έως
5.500 ευρώ (με ΦΠΑ). 

Η νέα σειρά φουσκωτών Sun Ray εγγυάται την υψηλή ποιότη-
τα κατασκευής με 3+1 αεροθαλάμους, ξεκινώντας από το μικρότερο μοντέ-

λο 270 cm και φθάνοντας σε ολικό μήκος 520 cm τους 5 αεροθάλαμους.

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, Λευκωσία: 00357-22497049.
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H Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργανώνει από τις
11 έως τις 18 Οκτωβρίου '09, στις ολυμπιακές εγκατα-

στάσεις της Μαρίνας ∆έλτα Φαλήρου, το παγκόσμιο πρωτά-
θλημα ιστιοπλοΐας για αθλητές με αναπηρία, αγώνα υψηλού ε-
πιπέδου, όπου θα συμμετάσχουν αθλητές από όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το σημαντικό γεγονός, χορηγός επικοινωνίας θα εί-
ναι η Lalizas, χορηγώντας είδη ρουχισμού για αθλητές, προ-
πονητές και συνοδούς.�

 

Tο «Louis Majesty» σαλπάρει για τη Louis Cruises από το ∆εκέμβριο 

Tα νέα φουσκωτά 
Sun Ray

ÐÁÑÁÍÁÕÔÉËÉÁÊÁ

T ο κρουαζιερόπλοιο «Norwegian Majesty», διατηρώντας τη βασιλική του αίγλη, αλλάζει
τα χρώματά του και σαλπάρει για τη Louis Cruises από τις 4 ∆εκεμβρίου 2009 και μετά,

με τη νέα του ονομασία «Louis Majesty». Το πλοίο αγόρασε η Louis από τη Star Cruises τον
Ιούλιο του 2008 και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2009 είναι ενοικιασμένο στη Norwegian Cruise
Lines εκτελώντας κρουαζιέρες στην Αμερική.
Το «Louis Majesty» θα αναλάβει τα δρομολόγια που εκτελεί το κρουαζιερόπλοιο «Coral» από
τη Γένοβα και τη Μασσαλία μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου 2010 και στη συνέχεια θα πραγματο-
ποιεί κρουαζιέρες από τα πιο πάνω λιμάνια σε μερικούς από τους πιο μαγευτικούς προορι-
σμούς της Μεσογείου, τα Κανάρια Νησιά και τη Βόρεια Αφρική. 
Το κρουαζιερόπλοιο «Louis Majesty» ναυπηγήθηκε το 1992, ενώ το 1999 προχώρησε σε επι-

μήκυνση και πλήρη ανακαίνιση συνολικού κόστους 53,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με την
προσθήκη 34 μέτρων στο μήκος του, που ανέρχεται πλέον στα 207,20 μέτρα. Πρόκειται για
ένα κομψό και σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο, που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ της Louis, κα-
θώς η προσωπική εξυπηρέτηση και η φιλική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν τη Louis Cruises
θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στη συνολική εμπειρία της κρουαζιέρας. Επιπλέον, ο συν-
δυασμός της εκλεπτυσμένης διακόσμησης του M/V Louis Majesty, με έμφαση στα όμορφα
και αρμονικά χρώματα, θα χαρίσει ονειρικά ταξίδια στη Μεσόγειο.
Το πλοίο διαθέτει 730 καμπίνες και σουίτες και φιλοξενεί 1.790 επιβάτες. Οι περισσότερες α-
πό τις 481 εξωτερικές του καμπίνες διαθέτουν μεγάλα παράθυρα.  
Πιστό στην παράδοση της Louis Cruises, το «Louis Majesty» θα ταξιδεύει με Έλληνες αξιωμα-
τικούς και πολύ καλά εκπαιδευμένο διεθνές προσωπικό, αναγνωρισμένο για την προσωπική
και πρόθυμη εξυπηρέτηση. 
Σχολιάζοντας την ενίσχυση του στόλου και των προγραμμάτων κρουαζιέρας της εταιρείας με
τη δρομολόγηση του «Louis Majesty», ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Louis κ. Κωστά-
κης Λοΐζου δήλωσε: «Η εξαγορά και επικείμενη έναρξη κρουαζιερών του Louis Majesty με τα
χρώματα της Louis αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη υλοποίηση της εξαγγελθείσας πολιτικής μας
για συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Louis Majesty,
ένα σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο, αυξάνει σημαντικά τον αριθμό επιβατών που κάθε χρόνο
επιλέγουν τη Louis Cruises. Η δρομολόγησή του από τη Γένοβα και τη Μασσαλία, όπου τα
προγράμματα κρουαζιερών της Louis σημειώνουν μεγάλη επιτυχία και απολαμβάνουν συνε-
χούς ανάπτυξης, είναι ενδεικτική της ανοδικής πορείας της εταιρείας στην παγκόσμια αγορά
κρουαζιέρας και της εδραίωσής της σε κύριο παροχέα κρουαζιέρας στη Μεσόγειο».�

H Lalizas χορηγός του παγκόσμιου
πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας για
αθλητές με αναπηρία 

Ενημερωθείτε καθημερινά με περισσότερα και επίκαιρα «Ναυτιλιακά Νέα»
από την ιστοσελίδα των Ναυτικών Χρονικών www.n-c.gr
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