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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Αλήθειες και ψέματα 
για τα ναυτικά ταξίδια
Με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ
κ. Ιωάννη Πρωτούλη προς τον υπουργό Θαλασσίων Υπο-
θέσεων, Νήσων και Αλιείας, αναζητήσαμε την αλήθεια από
όλους τους εκπροσώπους της ναυτιλίας σε αυτό το θέμα.

Με την ευγενική 
χορηγία
της
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Kατά τον ομιλητή της ημερίδας κ. David
Schwartzman, η πληροφόρηση σε όλες
τις χώρες σήμερα αλλάζει τόσο τον

τρόπο μετάδοσής της, όσο και τους πομπούς των
μηνυμάτων που αποστέλλονται. Ο ρόλος του δημο-
σιογράφου επαναπροσδιορίζεται και εν μέρει ανα-
στέλλεται, ίσως και περιορίζεται, αφού τα blogs
αλλά και οι πολυάριθμες ιστοσελίδες επιτρέπουν
στον ίδιο τον αναγνώστη να μεταδώσει ή να ανα-
μεταδώσει πληροφορίες ή ειδήσεις με τον αυθορ-
μητισμό και την ευθύτητα του άμεσα ενδιαφερό-
μενου. Ο ίδιος ο αναγνώστης γίνεται πλέον ρεπόρ-
τερ, αρθρογράφος ή σχολιαστής της καθημερινό-
τητας (του) και δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια
άλλους χρήστες να παρακολουθούν την οποιαδή-
ποτε είδηση ή ιστορία όπως εξελίσσεται σε πραγ-
ματικό χρόνο με κύριο πομπό της είδησης τον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο. Οι δυνατότητες της πληροφό-
ρησης αλλάζουν ανατρεπτικά όλα τα δεδομένα
όπως τα γνωρίζαμε, και έχουν ήδη προβληματίσει
επιχειρηματίες ή φορείς της εξουσίας, που έχουν
πραγματικό ενδιαφέρον τόσο για τη δημόσια εικόνα
τους όσο και για την κοινωνική αποδοχή τους. Και
όπως αναφέρει ο Φρανσουά Ντε Λα Ροσφουκό «είναι
πιο εύκολο να σε αγαπούν παρά να σε εκτιμούν».

Τα παραπάνω στοιχεία, που παρουσιά-
στηκαν στη συγκεκριμένη ημερίδα, εμπε-
ριέχονται σε πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες, οι
οποίες πλέον καθοδηγούν τους ηγέτες του χώρου
ώστε να δρουν αναλόγως.

Εν πρώτοις, κάποιος θα μπορούσε να ανα-
ρωτηθεί ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των so-
cial media, δηλαδή του Facebook, των
blogs, του Τwitter, με την ελληνική ναυτι-
λιακή οικογένεια. Και όμως, σε μια εποχή
γενικευμένης κοινωνικής αναστάτωσης και
οικονομικής συρρίκνωσης της χώρας μας,
όπου επηρεάζεται άμεσα η νέα γενιά, η δη-
μόσια εικόνα του ναυτιλιακού κλάδου ζητεί
ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτείται, δηλαδή, ανα-
σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής όλου
του κλάδου με βασικό γνώμονα, όχι όσα ήδη ξέ-

ρουμε ή φανταζόμαστε για τη νέα γενιά, αλλά όσα
δεν αντιλαμβανόμαστε και απλώς υποθέτουμε ή ει-
κάζουμε χωρίς όμως τεκμηριωμένη και ενδελεχή
ανάλυση. 

Οι νέοι είναι πασιφανές ότι δεν πληροφο-
ρούνται και δεν λαμβάνουν τα μηνύματα που επι-
θυμούμε ως ναυτιλιακή οικογένεια αποκλειστικά
και μόνο με τα «μέσα» και τις μεθοδολογίες που κά-
ποτε εμάς μας άγγιζαν και μας επηρέαζαν. Οι κοι-
νωνίες και οι εποχές έχουν αλλάξει, και εμείς ίσως
κάπου μείναμε στάσιμοι ως προς τις μεθόδους ενη-

N.X4

Όποιος δεν εμπιστεύεται 
τον απέναντι,

δεν εμπιστεύεται και τον εαυτό του*

EDITORIAL

Σε μια πρόσφατη ημερίδα, που διοργάνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, αναλύθηκαν διεξοδικά
και ουσιαστικά οι νέες επικοινωνιακές στρατηγικές που εφαρμόζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι
φορείς της εξουσίας διεθνώς στο χώρο της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Κεντρικό σημείο ανα-
φοράς και ανάλυσης ήταν τόσο το Διαδίκτυο όσο, κυρίως, τα επονομαζόμενα social media στον κυ-
βερνοχώρο, όπως το Facebook, το Τwitter, το flickr, αλλά και τα blogs, που αποκτούν μια ξεχωριστή
δυναμική και αποτελούν την κύρια μορφή πληροφόρησης και ενημέρωσης της νέας γενιάς.
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Ποιος ο λόγος να ξοδεύει μια περιουσία ο ελληνικός
εφοπλισμός για τις πολυσυλλεκτικές καμπάνιες στις
τηλεοράσεις, στα περιοδικά και τα σχολεία της χώρας, όταν
η Πολιτεία στο τέλος, αυθαίρετα, αποφασίζει να μειώσει
κατά 20% τη δυναμική των Ακαδημιών της, αλλά και
να αγνοήσει τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα που
δυσκολεύουν τη σπουδαστική καθημερινότητά τους;

μέρωσης που υιοθετούμε με στόχο τη νέα γενιά και
τον κοινωνικό της περίγυρο, που τόσο την επηρεά-
ζει. Οι Αμερικανοί ειδικοί ήταν ξεκάθαροι: Παγκο-
σμίως, όλες οι ουσιαστικές καμπάνιες διεξάγονται
από τον κυβερνοχώρο, ενώ το marketing αποτελεί
επικουρικό εργαλείο στις προωθητικές ενέργειες
δημοσίων σχέσεων που απαιτούν άμεση και ουσια-
στική επαφή μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αλλοπρόσαλλη και δυσ-
νόητη στάση της Πολιτείας απέναντι στη ναυτική
εκπαίδευση και την παντελή απουσία της σε θέματα
ενημέρωσης και προσέλκυσης των νέων στο ναυ-
τικό επάγγελμα, οφείλουμε να γίνουμε πιο αυστη-
ροί: να αναλογιστούμε την τεράστια ζημία που
συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους ίδιους μας τους
κόλπους, όπου οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και
η έλλειψη δημόσιων κονδυλίων δεν επιτρέπουν τη
χάραξη μιας εμπνευσμένης στρατηγικής. 
Φέτος, αυθαίρετα και αναπάντεχα, η Πολιτεία απο-
φάσισε να προκηρύξει 900 θέσεις για τις ΑΕΝ, από
1.300 που προκήρυσσε έως πρόσφατα, και δυστυ-
χώς κανείς δεν δημοσιοποίησε αυτό το δυσοίωνο
γεγονός, που προμηνύει σμίκρυνση ίσως και αφα-
νισμό οποιασδήποτε προσπάθειας για ενημέρωση
των νέων να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Διότι, ποιος ο λόγος να ξοδεύει μια περιουσία ο ελ-
ληνικός εφοπλισμός για τις πολυσυλλεκτικές καμ-
πάνιες στις τηλεοράσεις, στα περιοδικά και τα
σχολεία της χώρας, όταν η Πολιτεία στο τέλος, αυ-
θαίρετα, αποφασίζει να μειώσει κατά 20% τη δυ-
ναμική των Ακαδημιών της, αλλά και να αγνοήσει
τα χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα που δυ-
σκολεύουν τη σπουδαστική καθημερινότητά τους;
Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται πολυσυλλεκτικές
και ενδελεχείς έρευνες. Αφενός, όσον αφορά τους
τρόπους για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των

νέων για τη θάλασσα, αφετέρου, στο να παρακινή-
σουμε γονείς και εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν
την απόφασή τους και να την ολοκληρώσουν επι-
τυχώς. Παράλληλα, οφείλουμε να αναλύσουμε πε-
ραιτέρω τα ευρήματα μελετών, που ήδη
ολοκληρώθηκαν, και προσδιορίζουν ότι οι νέοι επη-
ρεάζονται κυρίως από τους συνομηλίκους τους και
το στενό οικογενειακό περιβάλλον όσον αφορά τις
επαγγελματικές τους αποφάσεις . Η δημόσια εικόνα
της ναυτιλίας σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες απαιτεί,
δηλαδή, επανεξέταση και ολοκληρωμένη μελέτη
από ειδικούς του χώρου. 

Με αυτόν το γνώμονα, απογοητευόμαστε
όταν στον κυβερνοχώρο διαβάζουμε, τον
τελευταίο χρόνο, κατ’ επανάληψιν, μειωτικές
και ενίοτε προσβλητικές απόψεις εναντίον της ελ-
ληνικής ερευνητικής κοινότητας που σχετίζεται με
τη ναυτιλία, που τελικά οδηγούν σε μια συνεχιζό-
μενη εμφύλια διαμάχη τη μικρή μας ναυτιλιακή οι-
κογένεια.
Οι φωνές αυτές που συχνά-πυκνά εξοστρακίζουν
μέσω της κριτικής τους τη δύναμη και τη δυναμική
της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, αυθαίρετα
μιλούν στο όνομα της ελληνικής ναυτιλίας, ενώ 
εκφράζουν συγκεκριμένες απόψεις και πεπαλαι-
ωμένες ιδεολογίες μεμονωμένων ατόμων με καθο-
ρισμένες ατζέντες. Οι ιδεολογίες τους, δυστυχώς,
καθηλώνουν τον κλάδο σε μικροπολιτικές σκοπιμό-
τητες συγκεκριμένων αθέατων πρωταγωνιστών και,
τελικά, δεν εκφράζουν την άποψη κάποιου συλλο-
γικού οργάνου ούτε του εφοπλισμού ούτε της ναυ-
τεργασίας. Συγκεκριμένοι -ευτυχώς ελάχιστοι-
πανεπιστημιακοί και συγκεκριμένοι αρθρογράφοι -
ελάχιστοι επίσης- μετατρέπουν την Ακτή Βασιλει-
άδη σε πεδίο μάχης και αλληλοκατηγοριών,

παρακινούμενοι από προσωπικούς λόγους, μικρο-
συμφέροντα και οραματισμούς. Η κυβερνητική
απουσία και η συνεχιζόμενη αναβλητικότητα ενός
έτους σε θέματα ναυτιλίας δυσχέρανε την κατά-
σταση σε προκλητικό βαθμό.

Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, στους οποί-
ους η ελληνική ναυτιλία είναι ουσιαστι-
κός επίκουρος σε θέματα εμπορίου και
ενέργειας, έχουν ξεπεράσει προ πολλού τις συμ-
πληγάδες πέτρες που εμάς μας παγιδεύουν στην
απομόνωσή μας και βρίσκουν τρόπους ώστε η επι-
χειρηματική κοινότητα, το εργατικό δυναμικό, τα
ΜΜΕ αλλά και η επιστημονική κοινότητα να
(συμ)πλέουν και να (συν)εργάζονται για έναν κοινό
σκοπό: τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας. Εμείς
προτιμάμε να ανταλλάσσουμε ύβρεις, αγνοώντας
το μεγαλείο και τη δύναμη που μας προσδίδει η
εφοπλιστική μας οικογένεια με την παγκόσμια υπε-
ροχή της, η οποία και συμπαρασύρει σε ευμάρεια
όλο το υπόλοιπο ναυτιλιακό cluster. Ας αφήσουν
όλες οι μεριές κάτω τις σαΐτες και τα δό-
ρατα, ας συνομιλήσουν επιτέλους χωρίς
κρυφές ατζέντες -κυρίως οι πανεπιστημια-
κοί, οι σύμβουλοι Επικοινωνίας και οι δη-
μοσιογράφοι- και ας συνεργαστούν για τη
συνέχιση της ναυτικής παντοδυναμίας μας.
Διότι, όσοι αυθαίρετα γράφουν ότι η ελληνική ναυ-
τιλία είναι και θα παραμείνει
πρωταγωνίστρια, δυστυχώς δεν
αντιλαμβάνονται τη σημερινή
πραγματικότητα, που δεν απαι-
τεί στρουθοκαμηλισμό και δυ-
σπιστία αλλά εγρήγορση και
πρωτοπορία. 

N.X6

EDITORIAL

Ηλίας Μπίσιας

* Καρδινάλιος Ντε Ρετζ
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Τo ΕΕDI 
και η διαμάχη στον ΙΜΟ

(μέρος δεύτερο)
Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στην τεράστια επίπτωση που αναμέ-
νεται να έχει το ΕΕDI (Energy Efficiency Design Index) στα οικονομικά μεγέθη
κάθε πλοίου. Από τους ναύλους μέχρι και την τιμή μεταπώλησης. Θυμίζουμε ότι
ο μαθηματικός τύπος του ΕΕDI δημιουργήθηκε από την Ιαπωνία και τη Δανία, με
αποτέλεσμα: α) να μην επηρεάζει τα πλοία container και β) να ευνοεί πλοία ελα-
φράς κατασκευής με μικρές μηχανές. Επίσης, τυχόν εθελοντικές βελτιώσεις στην
αντοχή του πλοίου (άρα περισσότερο ατσάλι) θα κατέληγαν σε δυσμενή τιμή
ΕΕDI, με αποτέλεσμα τέτοιες βελτιώσεις να μην πραγματοποιούνται.

Του ΠΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
Technical Director 

Atlantic Bulk Carriers Maritime Ltd

Hαντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΙΜΟ
αντέδρασε έγκαιρα με σκοπό την ανά-
δειξη αυτών των αδυναμιών του ΕΕDI

και με συγκεκριμένες προτάσεις πρότεινε αλλαγές,
οι οποίες θα εξαιρούσαν τις εθελοντικές βελτιώ-
σεις στην αντοχή του πλοίου, αλλά και τις μεγα-
λύτερες μηχανές, από τον τρόπο υπολογισμού.
Παρόλο ότι όλοι συμφωνούσαν πως το ΕΕDI δεν
θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη
ασφάλεια των πλοίων και παρότι οι συγκεκριμένες
και τεκμηριωμένες προτάσεις της Ελλάδας θα έλυ-
ναν το πρόβλημα, τα συμφέροντα και οι συμμα-
χίες πάντα παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο.

Οι προτάσεις της Ελλάδας δεν άρεσαν κα-
θόλου στην Ιαπωνία και την Κορέα. Με τον
υπάρχοντα τύπο του  ΕΕDI θα έχτιζαν τα ελαφρύ-
τερα και φθηνότερα πλοία και κανένας δεν θα μπο-
ρούσε να παραπονεθεί. Αλλά, το σπουδαιότερο,
θα ανακτούσαν το προβάδισμα που είχαν χάσει
από την Κίνα στις κατασκευές πλοίων. Για τους Κι-
νέζους σχεδιαστές θα ήταν πολύ δύσκολο να φτιά-
ξουν πλοία όσο ελαφρά τα φτιάχνει η Ιαπωνία,
χωρίς ελαττώματα, τουλάχιστον για τα επόμενα με-
ρικά χρόνια.

Έτσι η Ιαπωνία στρατολόγησε συμμάχους
για να μην περάσουν οι ελληνικές προτάσεις. Με-
ταξύ των συμμάχων της οι ΗΠΑ και δορυφόροι
της (Καναδάς, Marshall Islands κ.λπ.), όλες οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο IACS (Διε-
θνής Ένωση Νηογνωμόνων). Να σημειωθεί ότι οι
ανησυχίες των ανωτέρω «συμμάχων» ήταν δια-
φορετικές. Οι ΗΠΑ, π.χ., ανησυχούσαν μήπως οι
ελληνικές προτάσεις καταλήξουν να γίνουν σημείο
διαφυγής (loophole) για τα κακοσχεδιασμένα
πλοία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούσε μήπως
υπάρξει καθυστέρηση στην εφαρμογή του κανο-
νισμού, ενώ ο IACS πρότεινε να μη γίνουν αποδε-
κτές οι προτάσεις της Ελλάδας πριν από τη
σύνταξη συγκεκριμένων οδηγιών εφαρμογής
(πρακτικά, παραπομπή στις ελληνικές καλένδες). 

Παρά την οργανωμένη αυτή μεγάλη αντίσταση,
αλλά και την απροθυμία των παραδοσιακών συμ-
μάχων της Ελλάδας (Bahamas, Κύπρος κ.λπ.) να
αντιταχθούν ανοιχτά σε ΗΠΑ και Ε.Ε., η ελληνική
αντιπροσωπεία τα κατάφερε για άλλη μια φορά.
Το πώς είναι θέμα σωστού χειρισμού και διπλω-
ματίας. Η Ελλάδα δήλωσε, χωρίς να το περιμένει
κανείς: «Δεχόμαστε την πρόταση του IACS για

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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εφαρμογή του κανονισμού στην πράξη, οπότε
θεωρείται ότι υπάρχει χρόνος για να γραφούν
οι οδηγίες. Το πρόβλημα βέβαια με αυτό είναι
ότι κατά την ψήφιση οι περισσότερες χώρες δεν
ξέρουν τι ακριβώς ψηφίζουν, αφού κανείς δεν
μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς ακριβώς
θα εφαρμόζεται ο κανονισμός - το πώς θα το
καθορίσουν οι μελλοντικές οδηγίες-guidelines.
Και αυτό έχει φέρει πολλές φορές σε δύσκολη
θέση τον ΙΜΟ, όταν τελικά οι οδηγίες αποκαλύ-
πτουν ελλείψεις και αδυναμίες στον βασικό κα-
νονισμό που ψηφίστηκε. Και ένας κανονισμός
δεν είναι εύκολο να διορθωθεί. Απαιτείται η
χρονοβόρα διαδικασία αλλαγής (amendment),
που μπορεί να πάρει και 2 χρόνια.

Στην περίπτωση, όμως, των καινούρ-
γιων κανονισμών εκπομπών, τα πράγματα
ήταν διαφορετικά. Η πίεση να αποδείξει ο ΙΜΟ
στο αφεντικό του (δηλαδή τον ΟΗΕ) ότι μπορεί
να τακτοποιεί μόνος του τα του οίκου του ήταν
μεγάλη. Έτσι, έπρεπε να μπορεί να παρουσιάσει
συμφωνημένα μέτρα στις διασκέψεις του ΟΗΕ
για το κλίμα, ιδίως στην επόμενη διάσκεψη στο
Κανκούν του Μεξικού τον Δεκέμβριο. Ειδάλλως
τα μέτρα ίσως καθορίζονταν άνωθεν από κέ-
ντρα όχι και τόσο σχετικά με τη ναυτιλία. Όμως,
πολλές χώρες-μέλη του ΙΜΟ αντιδρούσαν (και
πολλές συνεχίζουν να αντιδρούν). Κατ’ αρχάς
για έναν τόσο σημαντικό κανονισμό, με τερά-
στιες επιπτώσεις σε όλη τη ναυτιλία, οι περισ-
σότεροι δεν θα συμφωνούσαν να ψηφίσουν
έναν κανονισμό χωρίς τελειωμένες οδηγίες-
guidelines. Κατά δεύτερο, οι λεγόμενες «ανα-
πτυσσόμενες» χώρες (Κίνα, Ινδία, αφρικανικές
και λατινικές χώρες κ.ά.) αντιδρούν επί της
αρχής, λέγοντας ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο
τούς δίνει το δικαίωμα να μην υποστούν τα ίδια
μέτρα με τις ανεπτυγμένες χώρες αλλά πολύ
ελαφρύτερα ή και τίποτα. Έτσι, κατά το σκε-
πτικό τους, αν ο ΙΜΟ θέλει το ΕΕDI, ας το κάνει
υποχρεωτικό μόνο για τις ανεπτυγμένες χώρες
και όχι γι' αυτές (τώρα, πώς η Κίνα με το ταχύ-
τερο τρένο bullet του κόσμου και τον ταχύτερο
ηλεκτρονικό υπολογιστή του κόσμου μπορεί
ακόμα να θεωρείται «αναπτυσσόμενη», δεν το
γνωρίζω).

σύνταξη συγκεκριμένων οδηγιών εφαρμογής
και προσφερόμεθα να τις συγγράψουμε από
κοινού με τον IACS, υπό την προϋπόθεση ότι θα
δουλέψουμε γρήγορα για να είναι οι οδηγίες
έτοιμες εγκαίρως για κατάθεση πριν από την
επόμενη «MEPC 62» (οπότε θεωρητικά θα γίνει
η τελική έγκριση του κανονισμού αυτού). Φυ-
σικά, η πρόταση του IACS δεν ήταν ακριβώς
αυτή. Η πρόταση ήταν: μην αποδεχτείτε τις ελ-
ληνικές προτάσεις έως ότου γραφούν οι οδηγίες.
Αλλά, με τον ανωτέρω χειρισμό, η Ελλάδα το
ανέστρεψε και πέτυχε πρώτα οι προτάσεις της
να συμφωνηθούν και οι οδηγίες να έπονται. 

Έτσι, ήταν πολύ δύσκολο για τον IACS να
αρνηθεί κάτι τέτοιο, το οποίο αμέσως έσβηνε
τις ανησυχίες των ΗΠΑ για «loopholes». Επίσης,
όλα θα είναι έτοιμα για έγκαιρη κατάθεση και
συζήτηση στην επόμενη σύνοδο MEPC χωρίς
καθυστέρηση στην εφαρμογή του κανονισμού
(άρα η δικαιολογία των ευρωπαϊκών χωρών για
μη υποστήριξη λόγω καθυστέρησης καταρρέει).   

Μετά αυτή την εξέλιξη, ήταν αδύνατο για ΗΠΑ
και Ε.Ε. να επιμένουν να αντιτίθενται στις ελλη-
νικές προτάσεις, αφήνοντας την Ιαπωνία και
πάλι μόνη της να φωνάζει. Βέβαια, μην ξεχνάμε
ότι ο πρόεδρος του IACS είναι τώρα ο Ιάπωνας
πρόεδρος του νηογνώμονα ΝΚΚ. Ελπίζουμε πως
δεν θα υπάρξουν προσπάθειες εκτροχιασμού
της δημιουργίας οδηγιών εφαρμογής των ελ-
ληνικών προτάσεων. Οι σχέσεις Ελλάδας - IACS
είναι (μετά την εφαρμογή των CSR - κοινών κα-
νόνων κατασκευής) αρκετά τεταμένες και μια
κοινή κατάθεση Ελλάδας - IACS στον ΙΜΟ θα
ήταν ευπρόσδεκτη.  

Συνήθως, πολύπλοκοι κανονισμοί προς
ψήφιση στον ΙΜΟ συνοδεύονται από οδηγίες
(guidelines) που επεξηγούν τον ακριβή τρόπο
εφαρμογής του κανονισμού. Πολλές φορές ο
κανονισμός ψηφίζεται χωρίς καν τα guidelines
να έχουν αρχίσει να γράφονται (και έτσι βλέ-
πουμε πολλές φορές ο κανονισμός να παραπέ-
μπει σε «guidelines to be developed»). Και
τούτο, διότι πάντα υπάρχει ένα χρονικό περιθώ-
ριο τουλάχιστον 2 ετών από την ψήφιση έως την
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Προκειμένου, λοιπόν, α) να γραφούν όλα τα συ-
νοδευτικά guidelines εγκαίρως και β) να βρεθεί
η Κίνα και οι άλλοι αντιρρησίες σχεδόν προ τετε-
λεσμένων, οι συνηθισμένες χρονοβόρες διαδικα-
σίες του ΙΜΟ «επισπεύσθηκαν». Η Ιαπωνία με δύο
συμμάχους κατέθεσε πριν από μερικές συνόδους
ό,τι χρειαζόταν, δηλαδή ένα προτεινόμενο κεί-
μενο κανονισμού, αλλά σε τελική μορφή και τρεις
λεπτομερέστατες συνοδευτικές οδηγίες που κά-
λυπταν τα πάντα για την εφαρμογή του κανονι-
σμού, από το πώς θα υπολογίζεται το ΕΕDI για
κάθε τύπο πλοίου μέχρι το πώς θα γίνεται η επι-
βεβαίωση από τους νηογνώμονες. Περιττό να
αναφέρουμε ότι στις οδηγίες αυτές υπάρχουν
«σημεία και τέρατα» υπέρ των ναυπηγείων, τα
οποία ακόμη η αντιπροσωπεία της Ελλάδας προ-
σπαθεί να συμμαζέψει. Για παράδειγμα, το πώς
υπολογίζεται η ταχύτητα του πλοίου κατά τις δο-
κιμές sea trial εναπόκειται σε όποιο τρόπο ή μέ-
θοδο θέλει το ναυπηγείο, ακόμα και σε μέθοδο
αποκλειστικής εμπνεύσεως του ναυπηγείου
(μέχρι τώρα η μέθοδος ήταν σύμφωνα με τα διε-
θνώς αποδεκτά πρότυπα ISO). Και φυσικά, η τα-
χύτητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τον
καθορισμό του ΕΕDI, άρα το ναυπηγείο θα μπορεί
να μαγειρέψει το νούμερο ΕΕDI μαγειρεύοντας
την ταχύτητα που υποτίθεται ότι πέτυχε το πλοίο
στα sea trial. Η αλλαγή αυτή στον τρόπο υπολο-
γισμού της ταχύτητας, αν τελικά περάσει, φυσικά
θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις στην επιβεβαί-
ωση της ταχύτητας του πλοίου σύμφωνα με το
συμβόλαιο κατασκευής.

Μετά τις προτάσεις αυτές της Ιαπωνίας,
για περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών συ-
στήθηκαν έκτακτες επιτροπές για να τις συζητή-
σουν (στις οποίες η Ελλάδα έδινε τις μάχες της
καταφέρνοντας πολλές βελτιώσεις) και να τις εγ-
κρίνουν. Και έτσι για πρώτη ίσως φορά κατατίθε-
ται κανονισμός προς ψήφιση με όλες τις
συνοδευτικές οδηγίες του τελειωμένες. Όμως, οι
αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν σφόδρα αν-
τίθετες, και οι προβλέψεις για το αν τελικά θα ψη-
φιστεί ο κανονισμός είναι παρακινδυνευμένες.
Κανονικά η ψήφιση απαιτεί πλειοψηφία κατά δύο
τρίτα. Όμως, έντεχνα οι υποστηρικτές του νέου
αυτού κανονισμού, επικαλούμενοι το επείγον της
περίπτωσης, κατάφεραν από νωρίς να θεωρηθεί
ως αλλαγή (amendment) του υπάρχοντος κεφα-
λαίου (annex) 6 του κανονισμού της MARPOL. Ο
λόγος που το πρότειναν τότε ήταν για να ισχύσει
ο κανονισμός πιο γρήγορα, εφόσον ένας τελείως
ξεχωριστός κανονισμός θα έπαιρνε πολύ περισ-
σότερο χρόνο να εφαρμοστεί λόγω των συγκε-
κριμένων διαδικασιών που ισχύουν στον ΙΜΟ.
Ίσως όμως να υπήρχε και κρυφή «ατζέντα». Με
το να είναι ο κανονισμός κομμάτι του MARPOL 6,
αρκεί μόνο οι χώρες που ήδη έχουν προσυπογρά-
ψει το κεφάλαιο 6 να τον ψηφίσουν για να ισχύσει
(με απλή πλειοψηφία). Οι χώρες αυτές είναι πε-
ρίπου 60, οι περισσότερες «ανεπτυγμένες». Η
Κίνα και οι περισσότερες άλλες «αναπτυσσόμε-
νες» χώρες δεν έχουν εγκρίνει το κεφάλαιο 6 της
MARPOL, άρα δεν ψηφίζουν. Η επόμενη σύνοδος
της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
(MEPC) του ΙΜΟ, το Μάιο, αναμένεται να είναι
θυελλώδης.  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ταχύτητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τον καθο-
ρισμό του ΕΕDI, άρα το ναυπηγείο θα μπορεί να μαγειρέψει το
νούμερο ΕΕDI μαγειρεύοντας την ταχύτητα που υποτίθεται ότι πέ-
τυχε το πλοίο στα sea trial. Η αλλαγή αυτή στον τρόπο υπολογι-
σμού της ταχύτητας, αν τελικά περάσει, φυσικά θα έχει και
αρνητικές επιπτώσεις στην επιβεβαίωση της ταχύτητας του
πλοίου σύμφωνα με το συμβόλαιο κατασκευής.

IMO_Layout 1  4/11/2010  9:45 πμ  Page 10





N.X12

Σοβαρός κίνδυνος να χαθούν πάνω 
από 300.000 θέσεις εργασίας

Με βάση τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) σχετικά με την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το πρώτο
εξάμηνο του 2010, και στην οποία αποτυπώνονται εκτιμήσεις μέχρι και το τέλος του έτους, διαπι-
στώνονται τα εξής: Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα (20,9%) θεωρεί πολύ πιθανό
να προχωρήσει σε κλείσιμο το επόμενο διάστημα. Αυτό υπολογίζεται σε 175.000 επιχειρή-
σεις. Το συγκεκριμένο ποσοστό σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το αντίστοιχο της έρευνας των
ΙΜΕ/ ΓΣΕΒΕΕ το Μάιο του 2009 (11,7%).  Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι άλλες σχεδόν 200.000
επιχειρήσεις (23,5%) δηλώνουν δυσκολίες συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
Εκτιμώντας όλα τα παραπάνω και με ένα μετριοπαθές σενάριο, υπολογίζεται ότι υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να χαθούν πάνω από 300.000 θέσεις απασχόλησης έως το τέλος του 2011 (εργοδότες, αυ-
τοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). H κατάσταση, σύμφωνα με τη δυσοίωνη έρευνα, είναι απελπιστική
αν αναλογιστούμε ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση.
Ειδικά στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής και της πα-
ραναυτιλίας οι οιωνοί δεν είναι καλοί.

‘’I still don’t see
how the whole
Greek thing is going
to work’’

«Αν και φαίνεται να έχουν ηρεμήσει
κάπως οι αγορές, εξακολουθώ να μη
βλέπω πώς θα λειτουργήσει "αυτό" που
γίνεται στην Ελλάδα», δήλωσε πρόσφατα
σε δημόσια ομιλία ο νομπελίστας Αμερι-
κανός και για πολλούς αιρετικός οικονο-
μολόγος Πολ Κρούγκμαν, προσθέτοντας
ότι και η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι
πολύ αβέβαιη. Ο καθηγητής, μιλώντας
στο Free University στο Βερολίνο, προει-
δοποίησε ότι η κρίση χρέους στην Ευρω-
ζώνη δεν έχει τελειώσει και προέβλεψε
ότι η Κίνα οδηγείται σε εμπορικό πόλεμο
με τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες.
«Αυτό που κάνει η Κίνα, με την τε-
χνητή υποτίμηση του νομίσματός
της, είναι ουσιαστικά ισοδύναμο
με την επιβολή δασμών στις εισα-
γωγές της και τη θέσπιση επιδοτή-
σεων στις εξαγωγές της», είπε,
προσθέτοντας: «Αν το έκανε με τον κα-
νονικό τρόπο, θα αντιμετώπιζε αμέσως
υψηλούς ανταποδοτικούς δασμούς». 
Μία ακόμη «προφητική» (ίσως) φωνή
για να ξέρουμε πού βαδίζουμε;

Η χώρα δεν έχει πιάσει ακόμη πάτο

Η ομιλία του καθηγητή Sir Βασίλη Μαρκεζίνη ήταν ίσως η πιο σημαντική και ενδιαφέρουσα για θέ-
ματα εξωτερικής πολιτικής αυτή την περίοδο. O υψηλός προσκεκλημένος του Ιδρύματος Λασκαρίδη
μίλησε ως Έλληνας, ως επιστήμονας και ως προβληματισμένος πολίτης στις κατάμεστες αίθουσες
της «Μεγάλης Βρεταννίας». Παρουσία του Αρχιεπισκόπου, υπουργών, πολιτικών, επιχειρηματιών,
πανεπιστημιακών και απλών πολιτών, ο διακεκριμένος Έλληνας επισήμανε ότι «στην παρούσα φάση
η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της ιστορίας της, το κράτος δεν δουλεύει, ο πολιτικός κόσμος
έχει κουραστεί και εν τέλει, μπορεί όλοι να φάγαμε, αλλά άλλοι έφαγαν ψίχουλα και άλλοι έφαγαν
τον αγλέουρα», ενώ σημείωσε ότι «οι Έλληνες δεν θέλουν εκδίκηση και εξεταστικές επιτροπές,
αλλά δικαιοσύνη για εκείνους που διέπραξαν ποινικά αδικήματα». 
Όπως υποστήριξε στην εισαγωγή του ο κ. Μαρκεζίνης, «τα οικονομικά, τα εξωτερικά και τα ηθικά
προβλήματα της χώρας μας συνδέονται μεταξύ τους, με τη διαφορά ότι τα οικονομικά προβλήματα
πονάνε σήμερα, ενώ τα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική θα πονάνε αύριο».
Σημείωσε, δε, ότι «ο 13ος και ο 14ος μισθός μπορεί να επανέλθουν με μια απλή απόφαση για τους
εργαζομένους, ενώ, αν προχωρήσουμε σε οποιουδήποτε είδους απεμπόληση κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της χώρας μας, αυτά δεν μπορούν να επανέλθουν». Οι προβλέψεις του για το οικονομικό
μέλλον της χώρας ήταν ιδιαίτερα δυσοίωνες, λέγοντας ότι «η χώρα δεν έχει πιάσει ακόμη πάτο»,
αποδίδοντας τα τελευταία θετικά σχόλια των ξένων επιτελών στο γεγονός ότι «οι πρώτοι που θα
ζημιωθούν αν η Ελλάδα βαρέσει "κανόνι", είναι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι τραπεζίτες».
Κλείνοντας ο σημαντικός Έλληνας προειδοποίησε πως, εάν δεν γίνουν τώρα οι απα-
ραίτητες αλλαγές, η αλλαγή «θα έρθει από το πεζοδρόμιο».

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη
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Στην 78η θέση ανάμεσα σε 178 χώρες και τελευταία ανάμεσα στα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας
σύμφωνα με τη βαθμολογία στο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το
2010. Παράλληλα, η χώρα μας παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη επι-
δείνωση στην κατάταξη, καθώς υποχώρησε επτά θέσεις, από την 71η
στην οποία βρισκόταν το 2009. Η χώρα μας βαθμολογήθηκε με 3,5 στην

κλίμακα από 0 (άκρως διεφθαρμένες χώρες) έως 10 (χαμηλά επίπεδα διαφθοράς). Σύμφωνα με
την ανακοίνωση της οργάνωσης, «μεταξύ των χωρών που σημείωσαν επιδείνωση ξεχωρίζουν
εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, η οποία επισπεύσθηκε λόγω της
ύπαρξης ελλείμματος διαφάνειας και ακεραιότητας - η Ελλάδα δυστυχώς δεν αποτελεί εξαίρεση». 
Ο πρόεδρος του ελληνικού τομέα της Διεθνούς Διαφάνειας, Κώστας Μπακούρης, τόνισε: «Η δυ-
σάρεστη αυτή κατάσταση διαμορφώθηκε παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας με θετικές νομο-
θετικές παρεμβάσεις (προστασία πληροφοριοδοτών, παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης,
"διαύγεια", νέος νόμος για τον έλεγχο των δαπανών στις περιφερειακές εκλογές, παρεμβάσεις με
τον "Καλλικράτη"). Η προσπάθεια δεν είναι αρκετή, καθώς οι ενέργειες αυτές δεν έχουν καταφέρει
ακόμη να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρηματιών… Επιλογές της
κυβέρνησης όπως η περαίωση και η εξαγγελία της πρόθεσης για νομιμοποίηση αυθαιρέτων/ημιυ-
παίθριων οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση και στέλνουν λάθος μηνύματα».  
Και η διαφθορά δεν αφορά μόνο το ξένο σπίτι αλλά και το δικό μας.

Μια αισιόδοξη
πρωτοβουλία
Eξαιρετικά θετική και αισιόδοξη η πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κουμουτσάκου και προσκαλεί σε μια
συζήτηση σημαντικούς παράγοντες των Βρυξελλών και μέλη της ελ-
ληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.
Αχρωμάτιστα και σφαιρικά, η
πρωτοβουλία του νέου πολιτικού
που ασχολείται με θέματα μεταφο-
ρών στο Ευρωκοινοβούλιο είναι
άξια συγχαρητηρίων, διότι επιτρέ-
πει έναν υγιή δίαυλο επικοινωνίας
όλων των πρωταγωνιστών των ευ-
ρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με
τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊ-
κής ναυτιλίας, τους Έλληνες. 
Η ημερίδα, που θα διοργανωθεί στο
αμφιθέατρο του υπουργείο Εξωτε-
ρικών στην Αθήνα, θα φέρει κοντά την επίτροπο Μαρία Δαμανάκη, ευ-
ρωβουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ με παράγοντες της
ευρύτερης ναυτιλιακής οικογένειας.

Η Ελλάδα, πρώτη στη διαφθορά στην Ε.Ε.
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Το fast track
του κ. Βγενόπουλου

Σε χαιρετισμό του στη διάρκεια εγκαινίων Παιδια-
τρικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Μητέρα», που
ανήκει στον Όμιλο Υγεία, ο πρόεδρος της Marfin In-

vestment Group (MIG)
και αντιπρόεδρος του δι-
οικητικού συμβουλίου
του Ομίλου Υγεία Αν-
δρέας Βγενόπουλος ανα-
κοίνωσε ότι οι συνολικές

επενδύσεις του Ομίλου MIG σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό θα ανέλθουν το 2010 στα 100 εκατ. ευρώ. Για
το 2011 εκτιμάται πως θα είναι ακόμη μεγαλύτερες
και θα φθάσουν τα 160 εκατ. ευρώ. «Εμείς ήδη
εφαρμόζουμε το δικό μας fast track και είναι από-
λυτα επιτυχημένο», επισήμανε ο κ. Βγενόπουλος.

Οι αιρετοί δεν συμπαραστέκονται 
στα ουσιαστικά προβλήματα της Ζώνης

Στην πρόσφατη εσπερίδα του ΒΕΠ σε συνεργασία με σημαντικούς
επιχειρηματικούς φορείς του Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για το μέλλον της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, παρατηρή-
σαμε την παντελή απουσία των αιρετών πολιτικών της ευρύτερης πε-
ριοχής. Τόσο καλά πια γνωρίζουν τα θέματα οι υψηλοί άρχοντες του
τόπου, που αγνοούν τις προσκλήσεις μιας σημαντικής πρωτοβουλίας
πολιτών και επιχειρηματιών, που βρίσκονται σε πραγματική κρίση;
Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση αγνόησαν τις προσκλήσεις
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, του Βιοτε-
χνικού και του Επαγγελματικού, για μια καινοτόμο «πράσινη» πρόταση
για την τόνωση της μάλλον εγκαταλελειμμένης Ζώνης Περάματος και
του Σχιστού. Και μετά μας μιλάνε από τους πολιτικούς τους θρόνους
για τόνωση της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού. Μόνο ο
βουλευτής του Συνασπισμού κ. Λαφαζάνης και εκπρόσωποι των Οι-
κολόγων παρέμειναν μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.
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Να δώσουμε συγχαρητήρια(;) στη Νέα Δημο-
κρατία, αλλά και στη βουλευτή Επικρατείας της
Διονυσία Αυγερινοπούλου. Η νέα βουλευτής
απηύθυνε στους υπουργούς Θαλασσίων Υπο-
θέσεων, Νήσων και Αλιείας, και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ερώτηση
σχετικά με τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης
που ενδέχεται να λάβει η κυβέρνηση για την πε-
ριοχή της Καλντέρας της Σαντορίνης από τις το-
ξικές ουσίες του ναυαγίου του Sea Diamond.
Επικοινώνησε με τους κατοίκους στη Σαντορίνη
καθώς και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που

ερευνά το θέμα αυτό. Με την εταιρεία Louis
Cruises άραγε, που έχει δώσει τόσα εκατομμύ-
ρια για το ζήτημα αυτό, επικοινώνησε; Κατά τα
άλλα, μας αρέσει που ο κ. Σαμαράς μιλάει δη-
μόσια για ξένες επενδύσεις, για υποστήριξη του
επιχειρηματία που βάλλεται και τα γνωστά θε-
ωρητικά. 
Απλώς, λυπούμαστε για τη μονόπλευρη τοπο-
θέτηση (και ερώτηση) της νέας βουλευτού σε
αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Θα μπορούσε
με διαφορετικό τρόπο να προκαλέσει η κ. Αυ-
γερινοπούλου.

Μονόπλευρες τοποθετήσεις

Οι αφίξεις των τουριστών στη χώρα μας

Είτε αναφερόμαστε σε αυξήσεις είτε σε μειώσεις,
και οι δύο αντίθετες έννοιες είναι πλέον συνυφα-
σμένες με αρνητικά αποτελέσματα. 
Όπως η μείωση κατά 5,4% που σημείωσε ο αριθ-
μός των αφίξεων των τουριστών στη χώρα μας
το πρώτο εξάμηνο του 2010. Συγκεκριμένα
και σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η
Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι ξένοι
τουρίστες που ήρθαν στη χώρα μας ήταν 4.920.181, δηλαδή 265.017 λιγότεροι
από το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί το μεγαλύτερο μερίδιο της τουριστικής αγοράς
(87,5%), εμφάνισαν κάμψη κατά 7,4%, ενώ τα κράτη–μέλη της Ε.Ε. κατέγραψαν επίσης πτώση κατά
6%. Και από τις τέσσερις σημαντικότερες για τον ελληνικό προορισμό αγορές (βρετανική, γερμανική,
ιταλική και γαλλική) σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αφίξεων διαπιστώνεται μείωση. 
Πτώση κατά 11% παρουσίασαν οι αφίξεις από τη Βρετανία, κατά 9,2% από την Ιταλία, κατά 8,9% από
τη Γαλλία και κατά 5,5% από τη Γερμανία. Το μερίδιο των Γερμανών τουριστών είναι το μεγαλύτερο
στην πίτα των συνολικών αφίξεων στη χώρα μας και διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2009, σε πο-
σοστό 14,2%. Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τις αγορές που σημείωσαν
άνοδο, και αυτά είναι οι αφίξεις από το Ισραήλ κατά 87,7%, από τη Ρωσία κατά 67,3%, από την Κύπρο
κατά 48,9% και από την Τουρκία κατά 45,7%.
Αυτά τα λίγα για όσους επενδύουν στον τουρισμό.

Επαναλαμβανόμενες
υπουργικές υποσχέσεις

Ο νέος υπουργός μιλάει συχνά-πυκνά για την από-
λυτη προτεραιότητα της υπουργίας του στα θέματα
ναυτικής εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι, στα 14
χρόνια της σύγχρονης κυκλοφορίας των «Ν.Χ.»,
όλοι οι υπουργοί -και ήταν αρκετοί- είχαν μόνο
αυτό το θέμα ως απόλυτη(!) προτεραιότητα. Εμείς
επισημαίνουμε: Αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία,
κ. υπουργέ, μη σταθείτε (και εσείς) στις υποσχέσεις
και τις όμορφες δεσμεύσεις. Συνομιλήστε με τους
παράγοντες της ναυτιλίας και πάρτε άμεσα απο-
φάσεις, που θα υλοποιούνται.

Πολλές δευτεροετείς σπουδάστριες σε ΑΕΝ της
χώρας τηλεφωνούν στα «Ν.Χ.» ζητώντας θέσεις
για εκπαιδευτικά ταξίδια. Μήπως πρέπει πλέον να
βρεθούν, αλλά και να δοθούν επιτέλους κάποιες
ριζικές λύσεις από την Πολιτεία στο θέμα αυτό,
που κάθε χρόνο θα γίνεται και πιο δύσκολο με τη
σταδιακή αύξηση της προσέλκυσης περισσότερων
σπουδαστριών στους κόλπους της ναυτικής εκ-
παίδευσης;

Αναζητώντας μία θέση 
για εκπαιδευτικό ταξίδι

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη
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Παρατηρήσαμε στην εκδήλωση των βραβείων AMVER την παρουσία του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Χρήστου Παπουτσή και την απουσία του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Γιάννη Διαμαντίδη. Λέγεται ότι μήλον της Έριδος στις μεταξύ τους σχέσεις παραμένει ακόμη το Λι-
μενικό Σώμα. Έτσι, παρά την παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη, ο οποίος ανέλαβε
να κάνει τον διαμεσολαβητή προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι διαφωνίες για την ίδρυση
του αρχηγείου Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι δύο υπουργοί εμμένουν στις αρχικές τους θέσεις. Αποτέ-
λεσμα, όπου προσέρχεται ο ένας, να απέρχεται ο άλλος, όπως τουλάχιστον φαίνεται.
Οι νησιώτες αναγνώστες αναρωτιούνται, επίσης, γιατί ο υπουργός δεν προσκαλεί την υφυπουργό του
στις εθιμοτυπικές συνομιλίες του με όλους τους φορείς της ναυτιλίας. Ακόμη μαθαίνουμε ότι το
γραφείο της δεν είναι κοντά του στην Ακτή Βασιλειάδη. Και καλά, στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει
συνεννόηση μεταξύ των υπουργών για το ποιος έχει τι, με την κ. Τσουρή τι συμβαίνει; 

Αν δεν υπήρχε η Κίνα… 

Ναυλομεσιτικοί οίκοι υποστηρίζουν ότι το
άλμα (25,1%) των κινεζικών εξαγωγών, σε
συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι η κινεζική
ανάπτυξη θα επιταχυνθεί το 2011 σε 10%
από 9,9%, είναι το φιλί ζωής της ναυλαγο-
ράς των bulkers. Οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυ-
ξής της διατηρούν αμείωτες τις εξαγωγές,
με αποτέλεσμα τα πλοία ξηρού φορτίου να
μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Βέβαια, δεν
υπάρχει σύγκριση με τους ναύλους του
2006-2007, αλλά οι σημερινές τιμές καλύ-
πτουν τα λειτουργικά έξοδα και αφήνουν και
κέρδος. Αυτά σε αντίθεση με τα tankers,
όπου το πρόβλημα επιβίωσης είναι έντονο
και ορισμένοι πλοιοκτήτες πρέπει να περ-
νάνε δύσκολες μέρες... 

«IAN M»

Το μήλο ή τα μήλα της Έριδος; 

N.X18

Περιμένουν ανάκαμψη
της αγοράς;

Ενδιαφέρουσα ήταν μια παρατήρηση ενός γνώστη των ναυτιλιακών δρώ-
μενων, ο οποίος σημείωσε για πλοιοκτήτες που συνεχίζουν να αγοράζουν
containers ships ότι δεν έχουν διδαχθεί από το πρόσφατο παρελθόν και πα-
ραμένουν αμετανόητοι. Και είναι γεγονός. Παρά τη σοβαρή κρίση που δια-
νύουν τα containers, υπάρχουν εφοπλιστικοί οίκοι που προβαίνουν σε αγορές αυτού του τύπου πλοίων
ακόμα και second hand, φυσικά σε χαμηλές τιμές και αμέσως τα δένουν. Αυτές οι κινήσεις, όμως, δείχνουν
ότι οι συγκεκριμένοι δεν είναι αμετανόητοι, απλώς «ρισκάρουν» περιμένοντας ανάκαμψη της αγοράς.

Η βάπτιση του bulk carrier «IAN M», που ανήκει στην πανίσχυρη ΤΕΝ, παρουσία του ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, της συζύγου του,
ιατρού, κ. Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου και της προέδρου του Ιδρύματος Μαρίας Τσάκου, Μαρίας Π. Τσάκου (στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση στην
Ελλάδα) αποτέλεσε ένα σημαντικό, μεγαλοπρεπές γεγονός στη συννεφιασμένη Αθήνα του περασμένου Οκτωβρίου. Παρά τη σφοδρή βροχόπτωση, που την
ίδια μέρα έπληξε τη γενέτειρα του καπετάν Παναγιώτη Χίο, η λαμπρή τελετή του υπερσύγχρονου bulk carrier, που μόλις είχε αναχωρήσει από τα ναυπηγεία
της Ρουμανίας στο παρθενικό του ταξίδι, υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής και σηματοδότησε σε γενικότερο πλαίσιο την αγάπη της ελληνικής πλοιοκτησίας προς
τη σημαία και τον ναυτικό της πατρίδας της. Σύσσωμη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της ναυτιλίας ήταν παρούσα εκείνη τη βροχερή Δευτέρα, υπο-
δηλώνοντας την ακλόνητη και στενή σχέση της Πολιτείας, αλλά και της παρούσας κυβέρνησης, με τον εφοπλισμό και την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα
του Πειραιά. Λίγοι ίσως κατάλαβαν ότι η σημαντική εκδήλωση δεν ήταν μια περιττή αφορμή για γιορτή, αλλά αντιθέτως μια σημαντική πρωτοβουλία, που
υποδηλώνει ότι η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια και ιδίως ο εφοπλισμός, παρά τους δύσκολους καιρούς, επιμένει «ελληνικά» και υψώνει ελληνική σημαία
στα πλοία του, δίνοντας θέσεις εργασίας όχι μόνο για τους ναυτικούς αλλά και για όλους τους υπόλοιπους κλάδους που τον επικουρούν.

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Παρά τις εισαγγελικές πα-
ρεμβάσεις και την άμεση με-
θόρμιση που αποφάσισε το
Δ.Σ. του ΟΛΠ., παρά τις απο-
φάσεις του Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Πειραιά, που τα
κρίνουν επικίνδυνα για τη

ναυσιπλοΐα, τα πλοία των εταιρειών Γ. Αγούδημου και Φ. Μανούση πα-
ραμένουν παροπλισμένα στο λιμάνι του Πειραιά. 
Μια αδικαιολόγητη παραμονή, που, πλην της αντιαισθητικής εικόνας των
σάπιων κουφαριών που μόνον ημέρες δόξας της ακτοπλοΐας ΔΕΝ θυμί-
ζουν, ενέχει και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των υπόλοιπων
ακτοπλοϊκών πλοίων. 
Διαβάσαμε επίσης ότι η διαδικασία απομάκρυνσης των συγκεκριμένων
πλοίων άρχισε πριν από αρκετούς μήνες αλλά λόγω της πολυπλοκότητας
της νομοθεσίας τα βήματα είναι αργά. Τελικώς, ποια διαδικασία είναι
σύντομη σε αυτό το κράτος; Ίσως η διαδικασία fast track, που και αυτή
ακόμη την αναμένουμε... 

Η απομάκρυνση παροπλισμένων
πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά

Στο χώρο του σιλό, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο της βιομηχανικής ιστο-
ρίας του Πειραιά, θα ιδρυθεί το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο. Εκεί θα βρουν
στέγη και οι ενάλιες αρχαιότητες της χώρας, οι οποίες ξεπερνούν τις 10.000.

Μέχρι σή-
μερα, βέ-
βαια, δεν
υ π ά ρ χε ι
εκθεσια-
κός χώρος
να τις φι-
λοξενήσει
και βρί-
σ κ ο ν τ α ι

θαμμένες, όχι στο βυθό της θάλασσας, αλλά στο πάτωμα ενός κτιρίου
στην Πλάκα! Μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα φυσικά…
Ως επιστέγασμα των πολιτιστικών σχεδίων, το πλοίο «Ελλάς Λίμπερτι» έχει
δέσει ήδη μπροστά στο σιλό.

Οι αθέατες… 
αρχαιότητες

Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών: το νέο 
φιλόδοξο δημιούργημα 

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο πολιτιστικός χάρτης της Αθήνας αλλάζει με τα εγ-
καίνια της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών - το νέο αυτό δημιούργημα που
θα φιλοξενεί τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό με επίκεντρο το θέατρο,
το χορό, τα εικαστικά, τη μουσική και τα γράμματα.
Στη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος, ο πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, σημείωσε: «Ζούμε σήμερα σε
μια Ελλάδα που, ναι μεν έχει έντονα οικονομικά προβλήματα, αλλά του-
λάχιστον προσπαθεί. Έχουμε μια Ελλάδα που σφύζει κυριολεκτικά από
καταπιεσμένη, πολλές φορές, πολιτισμική ζωή, αλλά όποια πέτρα και αν
σηκώσεις, κάτι γίνεται. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που η Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών θέλει μαζί με το κοινό να αντιμετωπίσει. Δηλαδή,
να πάψει ο ελληνικός πολιτισμός να είναι κάτω από μια πέτρα. Να έχει
πλέον τον τόπο, τα οργανωτικά και τα υλικά μέσα, που θα είναι ανάλογα
με την πραγματική ποιότητα, που σίγουρα έχει και που δεν μπόρεσαν οι
υφιστάμενες δομές να αναδείξουν επαρκώς».
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

ΟΛΠ 1

Μεγαλόπνοα σχέδια για το λιμάνι του Πειραιά ανακοίνωσε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γιώργος Ανωμερίτης, στην πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου. Από τα πιο εντυπωσιακά είναι το έργο με τίτλο: «Υπο-
θαλάσσια σύνδεση πεζών με σήραγγα μεταξύ της Ηετιώνιας Ακτής και
της Ακτής Λέοντος». Πρόκειται για ένα έργο που θα συνδέει (α) την Πο-
λιτιστική Ακτή Πειραιά με το Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Α.Ε.
και (β) το λιμένα κρουαζιερόπλοιων με την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά.
Σύμφωνα με τον κ. Ανωμερίτη, η μελέτη θα έχει ολοκληρωθεί σε πέντε
μήνες και αμέσως θα ακολουθήσει η δημοπράτηση της κατασκευής της. 

ΟΛΠ 2

Όποια δραστηριότητα είναι ζημιογόνος για τον Οργανισμό θα σταματά, δή-
λωσε ο κ. Ανωμερίτης και ανέφερε το παράδειγμα του σιλό αποθήκευσης
δημητριακών, οι εργασίες του οποίου έπαυσαν. Για την ιστορία, τα έσοδα
του σιλό το 2009 ήταν 213 χιλ. ευρώ και οι δαπάνες του 3,9 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή ήταν ζημιογόνο κατά 3,7 εκατ. ευρώ.
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ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ

Τον Οκτώβριο η ιδιαίτερη κινητικότητα
των Capers οδήγησε το δείκτη σε θετικά
πρόσημα, τα οποία συνεχίστηκαν καθ’

όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθημέρου,
πριν αρχίσει και πάλι μια ελαφρά πτώση, χωρίς
όμως ουσιαστικές μεταβολές ιδιαίτερα για τα μι-
κρότερης χωρητικότητας πλοία. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την αρχή του μηνός
τα Supramax, με σαφώς μικρότερη χωρητικότητα
από τα Panamax, είχαν καλύτερα αποτελέσματα
από πλευράς ύψους χρονοναυλώσεων κατά περί-
που 1.000 δολάρια ημερησίως, εν αντιθέσει με το
μήνα Σεπτέμβριο, που τα αντίστοιχα στοιχεία έδει-
ξαν τα Panamax να λαμβάνουν κατά μέσον όρο
περίπου 2.000 δολάρια την ημέρα περισσότερα
από τα Supramax. 

Παρατηρούμε λοιπόν μια αξιοπρόσεκτη
πτώση της ζήτησης των Panamax καθ’ όλη τη
διάρκεια του Οκτωβρίου, που οδήγησε το δείκτη
τους στις 20 του μηνός στις 2.172 μονάδες και
πτώση στις τιμές χρονοναυλώσεων περίπου κατά
10%. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η πτώση είναι
αποτέλεσμα της απαγόρευσης των εξαγωγών σι-
τηρών από τη Ρωσία. Δεδομένου ότι αυτός ο
τύπος πλοίων χρησιμοποιείται κατ’ εξοχήν για τη
μεταφορά σιτηρών, η πτώση της ζήτησης και κατ’

επέκταση η πτώση των τιμών χρονοναυλώσεων
ήταν αναμενόμενη.
Τα Supramax, αντίστοιχα, έχοντας ένα μεγα-
λύτερο εύρος φορτίων αλλά και λιμένων, λόγω της
μικρότερης χωρητικότητας και βυθίσματος, έχον-
τας επιπλέον και το πλεονέκτημα της φορτοεκ-
φόρτωσης με ίδια μέσα, που λείπει από τα
Panamax, έδειξαν μια σταθερότητα στο ύψος των
τιμών χρονοναυλώσεων, με ιδιαίτερα μικρές απο-
κλίσεις της τάξεως του 2 - 3%.

Ας δούμε όμως πώς διαμορφώθηκαν οι
τιμές χρονοναύλωσης των διαφόρων τύπων
πλοίων έως και τις 22 Οκτωβρίου.

Τα Capers αποδείχθηκαν οι μεγάλοι κερδισμένοι
έχοντας το δείκτη αυξημένο κατά 1.003 μονάδες
από το κλείσιμο του Σεπτεμβρίου στις 4.373 μο-
νάδες και τις τιμές χρονοναυλώσεων από τις
31.942 δολάρια να εκτοξεύονται στις 45.657 δο-
λάρια κατά μέσον όρο με αύξηση περίπου 43%
σε 22 ημέρες. Αιτία αυτής της αύξησης υπήρξε η
μεγαλύτερη ζήτηση, από πλευράς Κίνας, σιδηρο-
μεταλλεύματος, αμέσως μετά την εβδομάδα των
αργιών στη χώρα αυτή.
Τα Panamax, όπως προαναφέραμε, είχαν μια
πτώση από 19.784 δολάρια στο τέλος Σεπτεμ-
βρίου σε 17.869 δολάρια, που αντιστοιχεί σε πε-
ρίπου 10%.

Η ναυλαγορά μετά την πτωτική τάση από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση το
διήμερο 27 και 28 του μηνός που κέρδισε 70 μονάδες από την αυξημένη ζήτηση
των Capers, συνέχισε την ελαφρά αρνητική διόρθωση με μικρές αποκλίσεις έως
το τέλος του μήνα, κλείνοντας στις 2.446 μονάδες του δείκτη BDI, με τους επιμέ-
ρους δείκτες ανά κατηγορία στις 3.370 μονάδες τα Capes, τις 2.462 τα Panamaxes,
τις 1.847 για τα Supramax και, τέλος, τα Handymax /Handies στις 1.039 μονάδες.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΧΟΥΛΗ
General Manager Megachart Inc., προέδρου Hellenic Shipbrokers Association

Η κινητικότητα των Capers
οδηγεί το δείκτη σε θετικά πρόσημα
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Τα Supramax, πιο σταθερά, από 19.313 στις
18.731 δολάρια με πτώση περίπου 3%, που θε-
ωρείται ιδιαίτερα μικρή λαμβανομένου υπ’ όψιν
του μεγάλου αριθμού των νεότευκτων αυτού του
τύπου πλοίων, που παραδίδονται συνεχώς.
Τα Handymax επίσης είχαν πτώση της τάξεως
του 9%, από 15.192 σε 13.875 δολάρια ημερη-
σίως, έχοντας να αντιμετωπίσουν σε πολλές περι-
πτώσεις τον ανταγωνισμό από τα παραπλήσιου
τύπου αλλά νεότερα ηλικιακά και κατά περίπου
10.000 dwt μεγαλύτερης χωρητικότητας Supra-
max, με το ίδιο εύρος επιλογής φορτίων.

Είναι φανερό πλέον ότι η κινητήριος δύναμη
της ναυλαγοράς είναι τα Capers και η ζήτησή
τους από τις εισαγωγές της Κίνας. Η εμπειρία των
τελευταίων χρόνων μάς έχει διδάξει ότι, όταν τα
μεγάλης χωρητικότητας πλοία κινούνται ανοδικά

ή καθοδικά, τα μικρότερα πάντοτε ακολουθούν,
με μικρότερες αναμφισβήτητα αποκλίσεις είτε
στην άνοδο ή στην πτώση.

Σε γενικές γραμμές, όμως, η ναυλαγορά πα-
ρέμεινε αρκετά σταθερή όπως αναμέναμε και
αυτό μας δίνει μια πνοή αισιοδοξίας για το μέλλον. 
Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για τις εισαγωγές
πρώτων υλών για το 20ετές πρόγραμμα ανάπτυ-
ξης της Κίνας και πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα
εξαγωγών του σιδηρομεταλλεύματος της Σιέρα
Λεόνε, που όπως έχει αναφερθεί αγγίζει τα 10,5
δισεκατομμύρια τόνους με κύριο προορισμό την
Κίνα, σε συνδυασμό με την απόσυρση στα διαλυ-
τήρια των μεγαλυτέρων σε ηλικία πλοίων, ευελ-
πιστούμε ότι η ναυλαγορά και γενικότερα η
ναυτιλία θα βιώσει ακόμη καλύτερες ημέρες στο
μέλλον.

N.X23

Όταν τα μεγάλης 
χωρητικότητας πλοία 

κινούνται ανοδικά 
ή καθοδικά, 

τα μικρότερα πάντοτε 
ακολουθούν, με μικρότε-

ρες αναμφισβήτητα 
αποκλίσεις είτε στην

άνοδο ή στην πτώση.
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Διάγραμμα 3
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ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ

Κίνα: η αδιαμφισβήτητα 
παγκόσμια δύναμη 

στη βιομηχανία κατασκευής πλοίων

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΞΗΡΑΔΑΚΗ
Διευθύνοντος συμβούλου XRTC-Business Consultants

Aπό το σύνολο των παγκόσμιων παραγγελιών, 43% των πλοίων (2.993
πλοία) χτίζονται στην Κίνα, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα η παγκό-
σμια μεγάλη δύναμη στη βιομηχανία κατασκευής πλοίων. Ακολουθεί

η Κορέα, στην οποία χτίζονται 1.599 πλοία, ήτοι το 22% των υπό κατασκευήν
πλοίων.
Οι χώρες στις οποίες κατασκευάζονται τα 768 ελληνόκτητα πλοία αναφέρονται
στον πίνακα 2. Η συντριπτική πλειοψηφία των υπό κατασκευήν πλοίων, δη-
λαδή το 96%, κατασκευάζονται στην ανατολική Ασία. 
Η πλειονότητα των πλοίων κατασκευάζεται στην Κορέα (διάγραμμα 1), και ει-
δικότερα το 51% (σε αριθμούς) του υπό κατασκευήν ελληνόκτητου στόλου και
το 55% (σε χωρητικότητα). Η Κορέα, άλλωστε, ήταν ανέκαθεν η χώρα στην οποία
προτιμούσαν οι Έλληνες να παραγγέλνουν τα πλοία τους.
Από το 2007, όμως, περίοδο κατά την οποία οι παραγγελίες νεόκτιστων πλοίωνΔιάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από 3.996 πλοία, συνολικής χωρητικότη-
τας 258.121.898 dwt, εκπροσωπώντας το 20% του παγκόσμιου στόλου. 
Το σύνολο των παραγγελιών νεόκτιστων πλοίων από Έλληνες πλοιοκτήτες
ανέρχεται στα 768 πλοία συνολικής χωρητικότητας 73,3 εκατ. dwt, συνολικής
επένδυσης $55 δισ. Τα υπό παραγγελία ελληνόκτητα πλοία αποτελούν το 15%
τού υπό παραγγελία παγκόσμιου στόλου.

XIRADAKIS_FINAL_Layout 1  5/11/2010  12:52 μμ  Page 24



ADV_Layout 1  1/11/2010  12:22 μμ  Page 8



N.X26

είχαν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, ο χρόνος
παράδοσης των πλοίων στην Κορέα διπλασιά-
στηκε, με αποτέλεσμα οι Έλληνες πλοιοκτήτες να
στραφούν στην Κίνα, η οποία προκειμένου να εκ-
μεταλλευτεί την αλματώδη αύξηση ζήτησης
πλοίων προχώρησε στη δημιουργία νέων ναυπη-
γείων (διαγράμματα 2 και 3). 
Σήμερα, λοιπόν, στην Κίνα κατασκευάζονται 2.993
πλοία, εκ των οποίων τα 317 είναι ελληνόκτητα,
με τις παραγγελίες να έχουν δοθεί από 70 εταιρείες
και η αξία αυτών υπολογίζεται σε $14 δισ.
Τα είδη των πλοίων που κατασκευάζονται στην
Κίνα είναι στην πλειονότητά τους φορτηγά, αφού
η τεχνογνωσία των Κινέζων επικεντρώνεται στα
πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (πίνακας 3). 
Η λίστα των ελληνικών εταιρειών που χτίζουν τα
περισσότερα (σε χωρητικότητα) πλοία παρατίθε-
ται στον πίνακα 4. Έτσι, στην πρώτη θέση βρί-
σκεται η Dynacom του κ. Γιώργου Προκοπίου με
22 πλοία και ακολουθούν ο Όμιλος Βίκτωρα
Ρέστη, η Transmed του κ. Μυλωνά και ο Όμιλος
Γ. Οικονόμου.

Παγκόσμιες παραγγελίες (Οκτώβριος 2010) Ελληνικές παραγγελίες (Οκτώβριος 2010)

Αριθμός 
πλοίων

Χωρητικότητα
(εκατ. dwt)

% παγκοσμίου
στόλου 

(σε dwt)

Αριθμός 
πλοίων

Χωρητικότητα
(εκατ. dwt)

% παγκοσμίου
στόλου 

(σε dwt)
7.018 471 36% 768 73,3 16%

Source: Clarksons

Πίνακας 2.
Παραγγελίες ελληνόκτητου στόλου ανά κράτος

Εθνικότητα 
ναυπηγείων

Αριθμός
πλοίων

Χωρητικότητα 
(σε dwt)

Kορέα 388 40.323.062

Κίνα 317 28.586.537

Ιαπωνία 35 2.528.586

Ινδία 14 902.000

Δανία 1 182.000

Φιλιππίνες 2 360.000

Βιετνάμ 8 264.000

Ινδονησία 1 50.000

Ελλάδα 1 15.000

Άγνωστο 1 76.000

Σύνολο 768 73.290.185

Πίνακας 3. Είδη ελληνόκτητων πλοίων
που χτίζονται στην Κίνα

Είδη
Αριθμός
πλοίων

Χωρητικότητα 
(σε dwt)

Φορτηγά 227 23.178.849

Δεξαμενόπλοια 14 2.934.781

Προϊόντων 
πετρελαίου

24 635.375

Κοντέινερ 7 572.600

Χημικά 18 334.628

Μεταφοράς
Καυσίμων

7 38.500

Άλλα 20 891.804

Σύνολο 768 73.290.185

Εταιρεία Εφοπλιστής Είδος πλοίου Χωρητικότητα Αριθμός πλοίων
Dynakom Tankers Mngt Γ. Προκοπίου Φορτηγά / Δεξαμενόπλοια 4.005.400 22
Enterprises Shpg. Ρέστης Φορτηγά 1.678.400 10
Transmed Shipping Μυλωνάς Φορτηγά 1.595.000 11
Cardiff / Dryships Γιώργος Οικονόμου Φορτηγά / Δεξαμενόπλοια 1.556.790 8
Angelicoussis Group Αγγελικούσης Φορτηγά 1.193.000 10
Polembros Shipping Πολέμης Φορτηγά 1.075.800 6
Common Progress Μ.Πατέρας Φορτηγά 1.025.000 4
Gleamray Maritime Οικονόμου Φορτηγά 1.014.000 10
Centrofin Mngt Δημ. Προκοπίου Φορτηγά 881.000 5
Laskaridis Shpg. Λασκαρίδης Φορτηγά 799.000 12
Evalend Shpg. Λεντούδης Φορτηγά 660.000 10
Ocean Freight Inc. Κανδυλίδης Φορτηγά 618.000 3
Vardinoyannis Group Βαρδινογιάννης Παράγωγα Πετρελαίου 600.800 8
Iolcos Hellenic Πετράκης Φορτηγά 552.000 7
Rex Shpg. Corp. Βογιατζίδης Φορτηγά 522.000 9
Teo Shipping Corp. Θεοχαράκης Φορτηγά 522.000 6
Danaos Shpg. Κούστας Κοντέινερ 505.000 5
Golden Union Βενιάμης Φορτηγά 500.000 6
Allseas Marine S.A. Βοδούρογλου Φορτηγά 476.800 8
Blue Planet Shipping Απόδιακος Φορτηγά 455.000 3
Diana Shipping Inc. Παληός Φορτηγά 412.000 2
Goldenport S/Mngt Δράγνης Φορτηγά / Κοντέινερ 410.000 8
Delphin Shipping Ζούλας / Kelso Φορτηγά 380.500 7
Sea Pioneer Shpg. Μπακολίτσας Φορτηγά / Xημικά 378.000 4
Thenamaris Δ. Μαρτίνος Κοντέινερ / Δεξαμενόπλοια 348.000 4
Leros Management Κάστης Φορτηγά 342.000 6
Marine Management Μιχαλόπουλος Δεξαμενόπλοια 288.300 8
Allied Maritime Inc. Μαρίνης Φορτηγά 285.000 5
Safe Bulkers Inc. Π. Χατζηιωάννου Φορτηγά 267.000 3
Trojan Maritime Inc. Ντεμπονέρας Φορτηγά 230.800 4

ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ
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είχαν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, ο χρόνος
παράδοσης των πλοίων στην Κορέα διπλασιά-
στηκε, με αποτέλεσμα οι Έλληνες πλοιοκτήτες να
στραφούν στην Κίνα, η οποία προκειμένου να εκ-
μεταλλευτεί την αλματώδη αύξηση ζήτησης
πλοίων προχώρησε στη δημιουργία νέων ναυπη-
γείων (διαγράμματα 2 και 3). 
Σήμερα, λοιπόν, στην Κίνα κατασκευάζονται 2.993
πλοία, εκ των οποίων τα 317 είναι ελληνόκτητα,
με τις παραγγελίες να έχουν δοθεί από 70 εταιρείες
και η αξία αυτών υπολογίζεται σε $14 δισ.
Τα είδη των πλοίων που κατασκευάζονται στην
Κίνα είναι στην πλειονότητά τους φορτηγά, αφού
η τεχνογνωσία των Κινέζων επικεντρώνεται στα
πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (πίνακας 3). 
Η λίστα των ελληνικών εταιρειών που χτίζουν τα
περισσότερα (σε χωρητικότητα) πλοία παρατίθε-
ται στον πίνακα 4. Έτσι, στην πρώτη θέση βρί-
σκεται η Dynacom του κ. Γιώργου Προκοπίου με
22 πλοία και ακολουθούν ο Όμιλος Βίκτωρα
Ρέστη, η Transmed του κ. Μυλωνά και ο Όμιλος
Γ. Οικονόμου.

Παγκόσμιες παραγγελίες (Οκτώβριος 2010) Ελληνικές παραγγελίες (Οκτώβριος 2010)

Αριθμός 
πλοίων

Χωρητικότητα
(εκατ. dwt)

% παγκοσμίου
στόλου 

(σε dwt)

Αριθμός 
πλοίων

Χωρητικότητα
(εκατ. dwt)

% παγκοσμίου
στόλου 

(σε dwt)
7.018 471 36% 768 73,3 16%

Source: Clarksons

Πίνακας 2.
Παραγγελίες ελληνόκτητου στόλου ανά κράτος

Εθνικότητα 
ναυπηγείων

Αριθμός
πλοίων

Χωρητικότητα 
(σε dwt)

Kορέα 388 40.323.062

Κίνα 317 28.586.537

Ιαπωνία 35 2.528.586

Ινδία 14 902.000

Δανία 1 182.000

Φιλιππίνες 2 360.000

Βιετνάμ 8 264.000

Ινδονησία 1 50.000

Ελλάδα 1 15.000

Άγνωστο 1 76.000

Σύνολο 768 73.290.185

Πίνακας 3. Είδη ελληνόκτητων πλοίων
που χτίζονται στην Κίνα

Είδη
Αριθμός
πλοίων

Χωρητικότητα 
(σε dwt)

Φορτηγά 227 23.178.849

Δεξαμενόπλοια 14 2.934.781

Προϊόντων 
πετρελαίου

24 635.375

Κοντέινερ 7 572.600

Χημικά 18 334.628

Μεταφοράς
Καυσίμων

7 38.500

Άλλα 20 891.804

Σύνολο 768 73.290.185

Εταιρεία Εφοπλιστής Είδος πλοίου Χωρητικότητα Αριθμός πλοίων
Dynakom Tankers Mngt Γ. Προκοπίου Φορτηγά / Δεξαμενόπλοια 4.005.400 22
Enterprises Shpg. Ρέστης Φορτηγά 1.678.400 10
Transmed Shipping Μυλωνάς Φορτηγά 1.595.000 11
Cardiff / Dryships Γιώργος Οικονόμου Φορτηγά / Δεξαμενόπλοια 1.556.790 8
Angelicoussis Group Αγγελικούσης Φορτηγά 1.193.000 10
Polembros Shipping Πολέμης Φορτηγά 1.075.800 6
Common Progress Μ.Πατέρας Φορτηγά 1.025.000 4
Gleamray Maritime Οικονόμου Φορτηγά 1.014.000 10
Centrofin Mngt Δημ. Προκοπίου Φορτηγά 881.000 5
Laskaridis Shpg. Λασκαρίδης Φορτηγά 799.000 12
Evalend Shpg. Λεντούδης Φορτηγά 660.000 10
Ocean Freight Inc. Κανδυλίδης Φορτηγά 618.000 3
Vardinoyannis Group Βαρδινογιάννης Παράγωγα Πετρελαίου 600.800 8
Iolcos Hellenic Πετράκης Φορτηγά 552.000 7
Rex Shpg. Corp. Βογιατζίδης Φορτηγά 522.000 9
Teo Shipping Corp. Θεοχαράκης Φορτηγά 522.000 6
Danaos Shpg. Κούστας Κοντέινερ 505.000 5
Golden Union Βενιάμης Φορτηγά 500.000 6
Allseas Marine S.A. Βοδούρογλου Φορτηγά 476.800 8
Blue Planet Shipping Απόδιακος Φορτηγά 455.000 3
Diana Shipping Inc. Παληός Φορτηγά 412.000 2
Goldenport S/Mngt Δράγνης Φορτηγά / Κοντέινερ 410.000 8
Delphin Shipping Ζούλας / Kelso Φορτηγά 380.500 7
Sea Pioneer Shpg. Μπακολίτσας Φορτηγά / Xημικά 378.000 4
Thenamaris Δ. Μαρτίνος Κοντέινερ / Δεξαμενόπλοια 348.000 4
Leros Management Κάστης Φορτηγά 342.000 6
Marine Management Μιχαλόπουλος Δεξαμενόπλοια 288.300 8
Allied Maritime Inc. Μαρίνης Φορτηγά 285.000 5
Safe Bulkers Inc. Π. Χατζηιωάννου Φορτηγά 267.000 3
Trojan Maritime Inc. Ντεμπονέρας Φορτηγά 230.800 4

ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο νεότερος συσταθείς κρατικός φορέας
για τη διαχείριση και το χειρισμό 

των θαλασσίων εν γένει υποθέσεων 
της ευρύτερης περιοχής

Ο πρωθυπουργός της χώρας, ως έχων τη γενική ευθύνη, αρμοδιότητα και εξουσία ασκήσεως της κυ-
βερνητικής πολιτικής της χώρας κατ’ αντικειμενική και ορθή κρίση, και ανεπηρέαστα, αφού έλαβε υπ’
όψιν του τα επί ένα έτος ναυτιλιακά και συναφή δεδομένα και δρώμενα, αποφάσισε τη σύσταση του
υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, δημοσιευθέντος ούτω του Π.Δ. 96/2010 (Α΄
170) στο άρθρο 1, του οποίου ορίζονται επακριβώς οι αρμοδιότητές του με την επιπρόσθετη ένταξη -
προσθήκη της αλιείας κατά το πνεύμα και το γράμμα της Ε.Ε. 

Του ΜΙΧ. ΜΑΛΕΡΜΠΑ
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.) 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί
ότι δεν υπάρχουν επί του προκειμένου
«νικητές» και «ηττημένοι», ωφεληθέντες

και μη. Εκ της πολιτικής αυτής αποφάσεως και εκ
του επιδιωκόμενου σκοπού αυτής μοναδικός ωφε-
λημένος είναι και θα πρέπει να είναι οι θαλάσσιες
υποθέσεις, καθ’ όσον τα δεδομένα στοιχεία που τις
αποτελούν θα λειτουργούν από τούδε και στο εξής
«ενιαίως», «αλληλεγγύως» και εις «ολόκληρον».
Βεβαίως, σχόλια επί της ως άνω αποφάσεως συστά-
σεως του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων
Νήσων και Αλιείας, δυσμενή (ιδιαίτερα για τον τίτλο)
ή ευμενή για την επανασύνδεση των συναφών ναυ-
τιλιακών αρμοδιοτήτων δεν χωρούν και δεν απαι-

τούνται. Καθ' ο δε μέρος αφορούν τις αρμοδιότητες
του Λιμενικού Σώματος ως καθορίζονται στην πργ.
(β) του άρθρου 1, δεδομένου ότι είναι στρατιωτικώς
συντεταγμένο, υπενθυμίζουμε τη ρητή δήλωση του
Ευ. Βενιζέλου διά τις Ε.Δ. ότι υπακούουν και υπο-
τάσσονται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
Επαναλαμβάνουμε δε ότι κάθε κυβερνητική από-
φαση κρίνεται μεταγενέστερα εκ του θετικού και
αποδοτικού αποτελέσματός της. 

1. Ο τίτλος του νέου υπουργείου 
και ο διορισμός υπουργών
α. Καθ' ο μέρος αφορά τον τίτλο του υπουργείου,
εκτιμάται ότι ουδείς ναυτιλιακός παράγων (δημό-

σιος ή ιδιωτικός) ανέμενε την ένδειξη «Θαλασσίων
Υποθέσεων», αλλά τους γνωστούς «Εμπορικής
Ναυτιλίας» ή «Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυ-
ξης» κ.λπ., ορισμένοι δε τον χαρακτήρισαν και
ατυχή. Βεβαίως ο όρος «Υποθέσεις» θεωρητικώς
σημαίνει μέθοδο και δράση, η θάλασσα όμως δεν
είναι μόνο θεωρία, αλλά διέπεται και απαρτίζεται
από συγκεκριμένα δεδομένα όπως το πλοίο ως οι-
κονομική μονάδα, το πλήρωμα (εκπαίδευση -
επάνδρωση), η ασφάλεια ναυσιπλοΐας (ναυτικά
ατυχήματα), η προστασία από ρυπάνσεις, ο πλοι-
οκτήτης και εφοπλιστής, η εξασφάλιση του ναύ-
λου, η ναυπήγηση κ.λπ.  
Πραγματικά, όμως, ο τίτλος θέλει να συμπεριλάβει
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σφαιρικώς ότι υποθέσεις αφορούν τη θάλασσα και βεβαίως ο τίτλος δεν είναι
η ουσία του επιδιωκόμενου σκοπού περί του οποίου κατωτέρω σχετικώς θα
επισημάνουμε: 
β. Η τοποθέτηση του Γιάννη Διαμαντίδη, ενασχολούμενου και δρώντος ενερ-
γώς για πολλά χρόνια ως βουλευτή (Β΄ Πειραιώς) στο συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο, όπερ και κατέχει, θεωρείται και είναι επιτυχής. 
Η τοποθέτηση της Ελπίδας Τσουρή ομοίως είναι επιτυχής, πλην όμως, η εν
λόγω επιστήμων και βουλευτής οφείλει και στην πράξη ως ανώτατη δημόσιος
πλέον λειτουργός να αποδείξει την άριστη επιστημονική της κατάρτιση περί
τα θέματα των συγκεκριμένων θαλασσίων υποθέσεων που θα τις ανατεθούν
με Υ.Α., διότι άλλο η θεωρία και άλλο η άμεσα επιτυχής και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των ανακυπτουσών θαλασσίων υποθέσεων, και είμεθα βέβαιοι
ότι θα επιτύχει. 
γ. Η ως άνω πολιτική ηγεσία θα συνεπικουρείται από ειδικούς συνεργάτες και
συμβούλους ως ορίζονται στις υπ' αριθμ. 5111.01/42/30-9-2010 και
5111.01/43/30-9-2010 (Β΄1607/2010) αποφάσεις του νέου υπουργού, οι
οποίοι θα πρέπει να έχουν την ανάλογη εμπειρία και κατάρτιση περί τις θα-
λάσσιες υποθέσεις και συγχρόνως την απόλυτη επί συνεχούς 24ώρου βάσεως
συνδρομή και υπηρεσιακή κάλυψη του προσωπικού του υπουργείου, χωρίς
απαιτήσεις καταβολής υπερωριών, συμβουλίων, απεργίες κ.λπ. λόγω της υπη-
ρεσιακής μορφής που το διέπει. 
δ. Στους ανωτέρω δύο εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους με αποτελέσματα
θετικά για την πλοιοκτησία, τον ναυτικό, το κράτος, τη θάλασσα, την ακτοπλοΐα
και καλή συνεργασία με τον ΟΛΠ. 

2. Ο επιδιωκόμενος σκοπός
α. Ο επιδιωκόμενος σκοπός εστιάζεται στο οικονομικό υπέρ της χώρας απο-
τέλεσμα και στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Ειδικότερα:
i Εισροή ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ με την ύψωση ελληνικής σημαίας

και το «άνοιγμα ναυτολογίων» καθ’ όσον τώρα ένας ναυτικός ναυτολογείται
- ταξιδεύει και συνταξιοδοτούνται αντίστοιχα πέντε ναυτικοί. Δεν είναι δυ-
νατό και νοητό να αναφέρονται επίσημα οι φορείς διεθνώς για τη μεγάλη
παγκοσμίως ελληνική δραστηριότητα και ανάπτυξη και το ΝΑΤ να ευρίσκε-
ται σε ολική οικονομική κατάρρευση επιχορηγούμενο από το κράτος (Έλ-
ληνα φορολογούμενο). 

ii Εισροή ναυτιλιακού συναλλάγματος στον κρατικό προϋπολογισμό (φορο-
λογία πλοίων κ.λπ.) και στην οικογένεια του ναυτικού. 

iii Αναπτυξιακή οικονομία όλων των επιμέρους τομέων των θαλασσίων υπο-
θέσεων. 
Ως εκ τούτου, ο επιδιωκόμενος σκοπός θα επιτευχθεί διά της επαναφοράς
υψώσεως της ελληνικής σημαίας και της άρτιας, εύρυθμης και ομαλής διε-
ξαγωγής της ακτοπλοΐας. 

β. Επί του προκειμένου η πολιτική ηγεσία γνωρίζει επαρκώς ότι το πλοίο όλων
των κατηγοριών (Δ/Ξ, Φ/Γ - Ν/Τα - Α/Κ - Π/Θ κ.ά.) συγκροτείται νομικώς και
ναυτιλιακώς από τους εξής δεδομένους παράγοντες, ήτοι:
i Την ασφάλεια του πλοίου, πιστοποιητικά ασφάλειας (SOLAS), γραμμής φορ-

τώσεως και MARPOL με επισήμανση ότι η πραγματική κατάσταση του

πλοίου (ναυπηγική, ναυτιλιακή, μηχανολογική κ.λπ.) πρέπει να είναι ως
ορίζουν οι σχετικές διεθνείς και εθνικές διατάξεις και κανονισμοί και να ταυ-
τίζονται με την τυπική ύπαρξη των πιστοποιητικών, τα οποία πρέπει να είναι
σε ισχύ. 

ii Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του πλοιάρχου και του πληρώματος ως
ορίζουν οι σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις σε συνδυασμό με τη συ-
νεχή εκπαίδευση αυτού καθώς και τη σύνθεση πληρώματος, ώστε να μην
είναι αντικανονική ή ελλιπής, με τις αντίστοιχες επακόλουθες δυσμενείς επι-
πτώσεις. 

iii Τη δύσκολη και δυσβάστακτη ζωή που διάγουν οι ναυτικοί ιδίως στα
ποντοπόρα πλοία. 

iv Το άγχος και το επιχειρηματικό πνεύμα των πλοιοκτητών εφοπλιστών προς
εξασφάλιση του ναύλου. 

v Τα ανακύπτοντα ακτοπλοϊκά θέματα.  
γ. Βεβαίως, η πολιτική  ηγεσία γνωρίζει καλώς ότι οι ως άνω παράγοντες δέον
να λειτουργούν «ενιαίως», «αλληλεγγύως» και εις «ολόκληρον». 

Ένας εκ των ανωτέρω παραγόντων να μη «λειτουργεί» σωστά στην τυπική
του νομολατρία και την ουσιαστική του απόδοση, το όλο σύστημα καταρρέει
μετά τα γνωστά δυσμενή αποτελέσματα και βεβαίως με τη μη εισροή ναυτι-
λιακού συναλλάγματος.

• Major Steel fabrication onboard all
types of vessels 

• Specialized in repairs of LPG car-
riers 

• 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 en-

gine performance analysis 
• Riding Crew Teams  
• Spare Parts

ENTIRE RANGE OF FACILITIES TO CATER TO YOUR REQUIREMENTS

AL JADAF SHIP DOCKING YARD, SHED NO. 147, P.O. BOX 6849 DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES

TEL: 00 9714 3241762 / FAX: 00 9714 3241567 

E-MAIL: adamship@emirates.net.ae /  WEBSITE: www.adamshiprepairs.com

Adams Ship Repairs
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3. Προτάσεις για μια ουσιαστική και
αποδοτική διαχείριση και χειρισμό
των θαλασσίων υποθέσεων. 
α. Επιβάλλεται άμεσα η διαβούλευση με όλους
τους φορείς της ναυτιλίας, προκειμένου να επι-
τευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός ως ανωτέρω πα-
ρατίθεται. Η επί του προκειμένου διαβούλευση,
ειδικώς με τη ναυτιλιακή εργοδοσία, πρέπει να
εστιάσει στο τι προσφέρουν, τι δίδουν και τι ζη-
τούν από την Πολιτεία ανταποδοτικώς και, επι-
προσθέτως, τι οφέλη και πλεονεκτήματα
προσφέρει η Πολιτεία στους πλοιοκτήτες εφοπλι-
στές και σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς που
ασχολούνται με θαλάσσιες υποθέσεις. 
β. Επιπροσθέτως, σε επίπεδο διοικητικών και νο-
μικών ενεργειών, προκειμένου να λειτουργήσει
εύρυθμα, ομαλά και αποδοτικά η διαχείριση και
ο χειρισμός των θαλασσίων υποθέσεων, επιβάλ-
λεται άμεσα να ξεκινήσουν από τα αρμόδια διοι-
κητικά όργανα του νέου υπουργείου με την εντολή
και τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας αυτού οι κα-
τωτέρω νομοτεχνικές διαδικασίες, ειδικότερα:
i Άμεση έκδοση Υ.Α. καθορισμού αρμοδιοτή-

των υφυπουργού. 
ii Νέος οργανισμός του νεοσυσταθέντος υπουρ-

γείου ως ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού στο
άρθρο 1 του Π.Δ. 96/2010 καθώς και νέα Υ.Α.
εξουσιοδότησης υπογραφών διοικητικών
πράξεων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα
αυτού. 

iii Σύσταση ειδικής επιτροπής για την αναθεώ-
ρηση του ΚΔΝΔ (σχετικό επί του προκειμένου
άρθρο μου στα «Ναυτικά Χρονικά») είχε αρ-
χίσει μια τέτοια επιτροπή το 2005 αποτελού-
μενη από χημικούς και άλλους επιστήμονες,
με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη της υποθέ-
σεως, και επιπροσθέτως σύσταση ειδικής επι-
τροπής για την αναθεώρηση του ΚΙΝΔ. 

iv Επαναπροσδιορισμός και σύνταξη νέων κανο-
νισμών εσωτερικής υπηρεσίας Φ/Γ και Ε/Γ
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΜΟ
και της Ε.Ε. και τη νεότερη εθνική ναυτική
πρακτική και εμπειρία. 

v Κύρωση της Δ.Σ. Ναυτικής Εργασίας 2007.
vi Επαναπροσδιορισμός υπάρξεως και λειτουρ-

γίας του Συμβουλίου Ε.Ν. (ΣΕΝ) με δεδομένα
τη χρονοβόρο και γραφειοκρατική λειτουργία
αυτού και το πραγματικό γεγονός ότι οι κανο-
νισμοί και οι οδηγίες που αφορούν όλους τους
τομείς της ναυτιλίας (ασφάλεια πλοίων - MAR-
POL - εκπαίδευση - καθήκοντα πληρώματα)
αποτελούν από πολλών ετών νομικό προϊόν
του ΙΜΟ και της Ε.Ε. και απ’ ευθείας εφαρμό-
ζονται κυρούμενα κατά τα κεκανονισμένα. 

vii Λοιπές διοικητικές εργασίες επαναπροσδιορι-
σμού διατάξεων και κωδικοποίηση αυτών
αναφερομένων 
- Στα διπλώματα και στις άδειες των ναυτικών 
- Στις οργανικές συνθέσεις πληρωμάτων 
- Στη ναυτική εκπαίδευση 

viii Κατάργηση της γραφειοκρατίας με μέριμνα
της πολιτικής ηγεσίας - ΚΥΑ, που αφορούσε
την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος,
μέχρι να δημοσιευθεί «πήρε» 40 υπογραφές
στο σχέδιο, ήτοι 5 υπουργοί επί 8 μέλη της ιε-
ραρχίας κάθε υπουργείου. 

γ. Βεβαίως, για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, προ-
απαιτείται υποδομή από ικανά και έμπειρα στε-
λέχη που απαρτίζουν και συγκροτούν
λειτουργικώς επί μονίμου βάσεως το φορέα διοι-
κήσεως του νεοσυσταθέντος υπουργείου Θαλασ-
σίων Υποθέσεων. Ειδικότερα τα στελέχη αυτά
πρέπει: 
i Να έχουν πείρα υπηρεσιακή μεγάλου χρονι-

κού διαστήματος και όχι μόνο, αλλά και να
γνωρίζουν πλήρως τη λειτουργικότητα του
πλοίου, τα συναφή προβλήματα των ναυτικών
και να έχουν πνεύμα κωδικοποιήσεως των συ-
ναφών διατάξεων.

ii Το προσήκον και επιβαλλόμενο εκ των περι-
στάσεων υπηρεσιακό ενδιαφέρον και παρα-
γωγικό έργο. Δεδομένου, δε, ότι οι
περιστάσεις θαλασσίων υποθέσεων επι-
κεντρώνονται στο γεγονός ότι το πλοίο λει-
τουργεί ως μονάδα όλο το 24ωρο και ειδικά
για την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία μακράν
Ελλάδος, τα στελέχη αυτά μόνο στις Δ/νσεις
που αυστηρά επιβάλλεται οφείλουν να είναι
σε ετοιμότητα υπηρεσιακή όλο το 24ωρο επί
καθημερινής βάσεως άνευ λήψεως αποδοχών

(υπερωριών, επιτροπών, συμβουλίων κ.λπ. -
άλλωστε, πιστώσεις δεν υπάρχουν).

4. Η αλιεία [άρθρο 1 πργ. (ε) 
του Π.Δ. 96/2010] 
α. Ο τομέας αυτός, που προσετέθη στις μεταφε-
ρόμενες αρμοδιότητες του νεοσυσταθέντος
υπουργείου, σύμφωνα με το πνεύμα και το
γράμμα των επί του προκειμένου ισχυόντων στη
Ε.Ε. (Μ. Δαμανάκη, επίτροπος Ναυτιλίας και Αλι-
είας) χρήζει ιδιαιτέρας επιμέλειας και προσοχής,
δεδομένου ότι το σύνολο των εθνικών διατάξεων
που την απαρτίζουν τυγχάνει να είναι επιεικώς
απαράδεκτο και απορριπτέο σε νομοτεχνική κα-
τάσταση ως αναλυτικώς επισημαίνω σε ειδικό επί
τούτοις άρθρο μου. Ενδεικτικώς σημειώνω τώρα: 
i Οι διατάξεις του Αλιευτικού Κώδικα είναι διά-

τρητες τροποποιήσεων, καταργήσεων, αντι-
καταστάσεων και συμπληρώσεων. 

ii Ισχύουν εισέτι οι διατάξεις του 1909 για τη σύ-
σταση του κεφαλαίου δυτών και του 1914 ο
νόμος για τον υγειονομικό έλεγχο των ιχθύων. 

iii Ισχύουν περίπου 80 διατάγματα πριν από την
έκδοση του Αλ. Κωδ. διάτρητα τροποποι-
ήσεων και λοιπές νομοτεχνικές «εκκρεμότη-
τες». 

iv Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας έχει τον επιτελικό
σχεδιασμό και τη χάραξη της αλιευτικής πο-
λιτικής και οι βασικές διατάξεις που αναφέ-
ρονται στους επαγγελματίες αλιείς
(συνδικαλισμός, οργάνωση σωματείων, μη-
τρώο, συνταξιοδοτικά κ.λπ.) είναι εντεταγμέ-
νες στους περί τη γεωργία νόμους,
εξομοιούμενοι, αναλόγως, οι αλιείς με τους
αγρότες. 

v Με τον πρόσφατο νόμο («Καλλικράτης») όλες
οι σχετικές αρμοδιότητες χειρισμού αλιευτι-
κών και συναφών θεμάτων μεταβιβάζονται
στους δήμους. 

β. Εκτιμάται πως, λόγω της σοβαρότητος και του
όγκου (Ε.Ε. συν εθνικές διατάξεις) του γνωστικού
αυτού αντικειμένου, επιβάλλεται ο ορισμός ειδι-
κού γραμματέα κατέχοντος σε επαρκή βαθμό τα
θέματα αλιείας, χωρίς να παραγνωρίζουμε και να
υποτιμάμε την αξία του γενικού δ/ντή Αλιείας. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η ελπίδα
πεθαίνει πάντα τελευταία

ρωναν, μιλούσαν με τα κινητά τους, κουβέντιαζαν
μεταξύ τους. Αυτές οι στιγμές χαλαρότητας ήταν
οι πιο αγχωτικές για μας τους επικεφαλής, οι πιο
επικίνδυνες και πιο δύσκολες της αποστολής μας.

• Η αποστολή διέθετε µία από τις καλύτερες οµά-
δες ερευνητών, ενώ η συµµετοχή της ΝΑSΑ στην
όλη προσπάθεια ήταν ιδιαίτερης σηµασίας. «Η
ΝΑSΑ µάς έδινε πληροφορίες και συµβουλές σε
ιατρικά και φαρµακευτικά θέµατα. Από το πόση
βιταµίνη D θα έχει ανάγκη κάθε μεταλλωρύχος
µέχρι και για την πίεση που ασκείται στο βάθος
των 700 μέτρων όπου βρίσκονταν οι μεταλλω-
ρύχοι. 

• Ναι, γνώριζαν ότι μπορεί να πεθάνουν. Κανένας
δεν είναι προετοιμασμένος για να πεθάνει. Αλλά
είναι διαφορετικό να πεθαίνεις παλεύοντας, μα-
χόμενος... Και οι άνθρωποί μας το πάλεψαν
πραγματικά. 

• Από τους μεγαλύτερους φόβους μας ήταν οι σει-
σμικές δονήσεις, φαινόμενο συχνό στη χώρα μου.
Είχαμε τραβήξει σε κάποιο σημείο του βράχου
με κόκκινο μαρκαδόρο μια γραμμή και υπήρχαν
μέρες που η γραμμή μετακινείτο και 5 εκ. 

• Δεν είμαστε εμείς οι ήρωες. Αλλά εκείνοι. Σε όλη
τη διάρκεια της επιχείρησης οι 33 μεταλλωρύχοι
βοηθούσαν ενεργά τα συνεργεία διάσωσης και συμ-
μετείχαν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού τους.

• Η ψυχολογική υποστήριξη προς τους μεταλλω-
ρύχους συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για αρκετό
διάστημα. Υπήρξαν και ορισμένα ευτράπελα με
διπλές συζύγους που εμφανίστηκαν να αναζη-
τούν τον ίδιο άντρα. Αλλά αυτά συμβαίνουν όταν
έχεις διπλή ζωή... Εγώ ευτυχώς έχω μόνο μία
γυναίκα και τέσσερα παιδιά μαζί της. 

• Στο Ναυτικό δεν σταδιοδρομείς για να πλουτί-
σεις, αλλά για κάποιες ανάλογες, μεγαλειώδεις
στιγμές σαν αυτές που έζησα.

«Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία», είπε σε άπταιστα ελλη-
νικά ο καπετάνιος Renato Navarro Genta, ο επικεφαλής των
ομάδων διάσωσης των ανθρακωρύχων του Copiano στη Χιλή.
Τον συναντήσαμε σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύ-
ξεις Τύπου που έχουμε παρακολουθήσει, προσκεκλημένο του
Propeller Club, από το οποίο το προηγούμενο βράδυ, σε ειδική
εκδήλωση των βραβείων AMVER, βραβεύτηκε ως αναγνώριση
της ανδρείας και της αφοσίωσης όλων των ατόμων που συνέ-
βαλαν στη διάσωση των ανθρακωρύχων υπό την αρχηγία του.

Συγκλονιστικός στις αφηγήσεις του, ο κ.
Navarro μάς μετέφερε το κλίμα που επικρα-

τούσε στη δίμηνη διάρκεια του απεγκλωβισμού
των 33 ανθρώπων. 

Σας μεταφέρουμε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία
της συνέντευξης.
• Χρησιμοποιήσαμε όλα τα μέσα που μας παρείχε

η σύγχρονη τεχνολογία και το μυστικό της επι-
τυχημένης αποστολής μας ήταν η συλλογική
προσπάθεια. 

• Όλος ο λαός της Χιλής ήταν σε καθημερινή
εγρήγορση. Μια αποστολή είναι επιτυχής όταν
προσφέρεις περισσότερα από όσα απαιτούνται.

• Η πιο επικίνδυνη στιγμή της διάσωσης ήταν όταν
όλα πήγαιναν καλά. Τις στιγμές που όλοι χαλά-
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πράξη τις γνώσεις, τις συνθήκες  αλλά και τις απαι-
τήσεις που χρειάζονται ως φερέλπιδες αξιωματικοί
στην εργασιακή καθημερινότητα ενός πλοίου.

Τα «Ναυτικά Χρονικά» δημοσιεύουν σε
πρώτη αποκλειστικότητα τις κορυφαίες ελληνικές
ναυτιλιακές εταιρείες που ναυτολογούν άνω των
10 σπουδαστών ανά εκπαιδευτικό έτος και ειδικό-
τητα. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημά-
νουμε πως το σύνολο του ελληνικού εφοπλισμού
επικουρεί τη ναυτική εκπαίδευση ακόμα και αν μια
εταιρεία με μικρό στόλο ναυτολογεί έναν ή, έστω,
λίγους σπουδαστές. Διότι σημασία έχει η ποιότητα
της παρεχόμενης εκπαίδευσης και διαβίωσης σε
ένα πλοίο και όχι μόνο ο «όγκος» των σπουδαστών
που ναυτολογούνται. 

Εντούτοις, οφείλουμε να επικροτήσουμε
την αξιοσημείωτη προσπάθεια των εφοπλιστικών
οίκων με σημαντικό αριθμό πλοίων στην ελληνική

σημαία που, πέραν της υποστήριξης του νηολο-
γίου μας, θεωρούν εθνική υποχρέωσή τους την
ουσιαστική υποστήριξη και τον εναγκαλισμό του
νέου Έλληνα ναυτικού στα πρώτα βήματα της εκ-
παίδευσης και σταδιοδρομίας του. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι παρακάτω πίνακες επικεντρώνονται σε
συγκεκριμένες εταιρείες, που υπερβαίνουν αριθ-
μητικά κατά μεγάλο βαθμό το μέσον όρο ως προς
τη ναυτολόγηση των σπουδαστών.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους.

Τα «Ν.Χ.» δεν φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων
που μας παραχώρησε το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αξιωμα-
τικούς του Λιμενικού Σώματος, που είναι άψογοι υποστηρικτές
των δημοσιογραφικών πρωτοβουλιών μας, με την αμεσότητα και
την ταχύτητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων μας.
Χωρίς τον επαγγελματισμό και την εγρήγορση των αξιωματι-
κών του Λ.Σ., οι έρευνες των «Ν.Χ.» σχετικά με τη ναυτική 
εκπαίδευση δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν. Το Λ.Σ. είναι
ο άξιος αρωγός της ναυτικής εκπαίδευσης στον τόπο μας.

Ποιοι ναυτιλιακοί οίκοι
πρωτοστατούν 
στη ναυτολόγηση 
πρωτοετών και 
δευτεροετών 
σπουδαστών ΑΕΝ

Ο εφοπλισμός, 
αρωγός της ναυτικής εκπαίδευσης

Οελληνικός εφοπλισμός επικουρεί με
πολυσήμαντες δραστηριότητες και
υποστηρικτικές κινήσεις την αειθαλή

ανάπτυξη της ελληνικής ναυτοσύνης. Βασική πο-
λιτική των κορυφαίων ελληνικών ναυτιλιακών
εταιρειών είναι η ναυτολόγηση σπουδαστών από
τις ΑΕΝ κατά τα δύο υποχρεωτικά εκπαιδευτικά
ταξίδια τους. Χωρίς τη συγκεκριμένη ναυτολόγηση
οι σπουδαστές δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους και να αποφοιτήσουν. Επίσης, χωρίς τα συγ-
κεκριμένα ταξίδια δεν μπορούν να αντιληφθούν στην

ΕΡΕΥΝΑ
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ΑΣΠΡ/Π ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ/Π ΚΥΜΗΣ ΜΑΚ/Π ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ

ANANGEL MARITIME & MARAN TANKERS/ GAS 16 3 4 1 4 5 1 3 10 5 2 1 1 5 1 62

ANDRIAKI SHIPPING 2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 17

ANEK LINES 2 1 1 8 2 1 1 16

ARCADIA SHIPMANAG & ΑΕGEAN BULK 7 1 2 1 1 1 7 20

CARDIFF MARINE 2 1 2 2 1 2 10

CERES 4 1 4 1 10

CHANDRIS HELLAS INC 3 1 1 5 1 1 12

CORE MARINE 1 2 1 2 2 1 1 10

COSTAMARE SHIPPING 5 1 1 4 1 12

DELTA TANKERS & MARMARAS NAV. 4 7 1 3 1 2 1 19

ELETSON CORPOR 7 5 3 2 1 1 2 21

EURONAV SHIP 2 6 1 2 2 1 14

HELLENIC SEAWAYS 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 25

MINERVA MARINE 9 12 4 3 2 2 2 2 36

MINOAN LINES 2 4 1 4 2 2 2 1 1 1 2 1 23

NEDA MARITIME 6 2 2 3 2 3 18

TSAKOS 5 1 4 6 2 1 3 2 1 2 1 28

Α΄ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 2010 - ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ 26/10/2010)

Α΄ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 2010 - MHXANIKOI (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ 26/10/2010)

ΑΕΝ/ΑΣΠ/Μ ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ/Μ ΑΕΝ/ΜΑΚ/Μ ΑΕΝ/ΧΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ

ALPHA TANKERS 5 1 11 1 18

ANANGEL MARITIME & MARAN TANKERS/ GAS 24 2 14 24 1 7 72

ANEK LINES 6 2 3 2 1 2 16

ARCADIA SHIPMANAG & ΑΕGEAN BULK 7 2 8 1 18

ATLANTIC BULK CARR 3 6 4 13

CHANDRIS HELLAS 6 7 13

COSTAMARE SHIPPING 8 5 8 21

ELETSON CORPOR 8 2 5 15

EURONAV SHIP 4 7 2 13

HELLENIC SEAWAYS 6 4 1 1 2 14

MINERVA MARINE 9 11 12 32

MINOAN LINES 5 1 3 1 2 12

NEDA MARITIME 4 1 1 5 11

TSAKOS 6 4 5 15

Σ.ΛΙΒΑΝΟΣ -ΕΛΛΑΣ 5 6 11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρείες δημοσιεύονται κατά αλφαβητική σειρά
(Α= άνδρες σπουδαστές, Γ= γυναίκες σπουδάστριες).
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B΄ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 2010 - ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ 26/10/2010)

B΄ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 2010 - MHXANIKOI (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ 26/10/2010)

ΑΣΠΡ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ/Π ΚΥΜΗΣ ΜΑΚ/Π ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ ΥΔΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ

ANANGEL MARITIME & MARAN TANKERS/ GAS 11 4 5 11 3 2 2 10 2 2 5 5 62

ANEK LINES 2 1 1 2 2 1 1 10

ARCADIA SHIPMANAG & ΑΕGEAN BULK 6 1 1 4 12

ATTICA GROUP 2 4 1 3 1 3 2 1 17

CHANDRIS HELLAS INC. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11

COSTAMARE SHIPPING 3 2 2 1 1 1 10

DELTA TANKERS & MARMARAS NAV. 4 3 2 2 1 12

ELETSON CORP. 8 3 2 6 4 1 6 1 3 34

MINERVA MARINE 7 3 1 8 1 8 3 31

NEDA MARITIME 7 3 1 1 12

SPRINGFIELD SHIP 2 4 1 2 2 2 1 14

TSAKOS 5 2 1 1 1 1 1 1 3 1 17

ΑΕΝ/ΑΣΠ/Μ ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ/Μ ΑΕΝ/ΜΑΚ/Μ ΑΕΝ/ΧΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ

ANANGEL MARITIME & MARAN TANKERS/ GAS 17 1 5 14 2 1 40

ATTICA GROUP 7 3 1 2 13

DELTA TANKERS & MARMARAS NAV. 7 5 12

ELETSON CORPOR 7 3 3 3 16

EURONAV SHIP 6 4 10

MINERVA MARINE 3 9 6 3 21

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εταιρείες δημοσιεύονται κατά αλφαβητική σειρά
(Α= άνδρες σπουδαστές, Γ= γυναίκες σπουδάστριες).

ΕΡΕΥΝΑ
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Με αφορμή την επίκαιρη ερώ-
τηση (88/5-10-2010) του βου-
λευτή του Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος Ελλάδος κ. Γιάννη Πρωτούλη προς τον
υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι-
είας, αλλά και τις συχνές συζητήσεις πάνω στο
θέμα τόσο των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπου-
δαστών όσο και τη συμμετοχή των γυναικών στα
εν λόγω ταξίδια, καθώς και τη μετέπειτα εξέλιξή
τους, αναζητήσαμε πολυσυλλεκτικά την αλήθεια
από όλους τους εκπροσώπους της ναυτιλίας που
έχουν γνώση και δεν διστάζουν να την εκ-
φράσουν, πάνω σε αυτό το θέμα.
Στην ερώτησή του, ο κ. Πρωτούλης έκανε ειδική
αναφορά στη δυσκολία των ναυτιλιακών εται-
ρειών να ναυτολογήσουν σπουδαστές των ΑΕΝ
προκειμένου να κάνουν τα δύο εξάμηνα εκπαι-
δευτικά ταξίδια, τα οποία είναι υποχρεωτικά. 

Απαντώντας ο υπουργός Θαλασσίων Υπο-
θέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννης Δια-
μαντίδης σημείωσε πως «θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια, τουλάχιστον από την πλευρά
μας, για τη διευκόλυνση πραγματοποίησης των θα-
λασσίων εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών

και σπουδαστριών των ΑΕΝ και την έγκαιρη ναυ-
τολόγησή τους σε ποντοπόρα φορτηγά (Φ/Γ-Δ/Ξ)
πλοία, καθώς και σε επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβα-
τηγά-οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) ακτοπλοϊκά πλοία».

Επιπλέον, ο υπουργός σημείωσε την ανάγκη
τροποποίησης της υφιστάμενης νομοθε-
σίας και, όπως τόνισε, θα είναι μία από τις άμεσες
προτεραιότητές του. Στην απάντησή του ο κ. Δια-
μαντίδης σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Προτεραιότητα του νεοσύστατου υπουργείου θα
αποτελέσει η ουσιαστική προσπάθεια αναβάθμι-
σης της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
Χωρίς σωστή, ολοκληρωμένη και σύγχρονη ναυ-
τική εκπαίδευση δεν μπορούν οι πλοιοκτήτες και
η εφοπλιστική κοινότητα να εμπιστευτούν σε αξιω-
ματικούς του εμπορικού ναυτικού -οι οποίοι δεν
διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα- πλοία νέας τε-
χνολογίας και μεγάλης αξίας. Γι' αυτό λοιπόν η ανα-
βάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά και η
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των ναυτι-
κών μας, θα είναι από τις προτεραιότητές μου». 
Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι: 
«Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, που στοχεύει,
μεταξύ άλλων, στη βελτίωση των συνθηκών λει-

τουργίας των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ), συνεξετάζονται σαφώς και άλλες παράμε-
τροι, αλλά βέβαια πρωταρχική και εκ των ων ουκ
άνευ είναι η δυνατότητα διασφάλισης πρόσθετων
πόρων, που θα χρηματοδοτήσουν τις υλικοτεχνι-
κές ανάγκες, τη βελτίωση των υποδομών και την
πρόσληψη μονίμου προσωπικού.
Η αλλαγή λοιπόν του πλαισίου αυτού είναι επιτα-
κτική ανάγκη και θα γίνει με σοβαρότητα και προ-
σοχή βάσει και όσων είπα και στην πρωτολογία
μου σχετικά με την αναβάθμιση της ναυτικής εκ-
παίδευσης. Προτάσεις υπάρχουν για όλα τα θέ-
ματα. Η πολιτική βούληση υπάρχει, για να δοθούν
λύσεις στα προβλήματα αυτά, και θα προσπαθή-
σουμε να τις υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τη ναυτική εκπαίδευση, θα ήθελα
να πω ότι ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με το νόμο
2632/1999, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε
πολλές φορές, μέχρι που φτάσαμε στο νόμο
3450/2006, ο οποίος γέμισε με προσδοκίες τη ναυ-
τική κοινότητα και τους νέους σπουδαστές, αλλά
αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ δύσκολος στην εφαρ-
μογή του όσο και πρόχειρος στη σύνταξή του». 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλήθειες 
και ψέματα
για τα εκπαιδευτικά

ταξίδια
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Tη ναυτιλία την έχουμε επειδή, καλύτερα
από κάθε άλλη χώρα, έχουμε αναπτύξει
και διατηρούμε την τεχνογνωσία σε όλους

τους τομείς. Για να συνεχίσει η πατρίδα μας να
απολαμβάνει τα οφέλη από τη ναυτιλία, θα πρέπει
να διατηρηθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία, που
πρέπει να αναβαθμίζεται για να καλύψει τις όλο
και αυξανόμενες απαιτήσεις. Ένα μεγάλο μέρος
αυτής της τεχνογνωσίας έχουν κυρίως οι Έλληνες
αξιωματικοί που στελεχώνουν ελληνικά, ελληνό-
κτητα και ξένα πλοία, οι οποίοι αργότερα, μαζί με
άλλους ειδικούς, στελεχώνουν διαχειριστικά γρα-
φεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Για να διατηρηθεί αυτή η αλυσίδα της τεχνογνω-
σίας, πρέπει να γίνει εθνικό μέλημα ο επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός των νέων προς το ναυτικό
επάγγελμα και τις προοπτικές που ανοίγει. Τούτο
με στόχο, αφενός, την εξασφάλιση του αναγκαίου
αριθμού Ελλήνων αξιωματικών για τη στελέχωση
όσων εκ των περίπου 3.500 ελληνόκτητων πλοίων
το θέλουν και, αφετέρου, τη δυνατότητα να εισέρ-
χονται στο επάγγελμα νέοι υψηλών δυνατοτήτων. 
Τα Ελληνόπουλα που ακολουθούν το ναυτικό
επάγγελμα θα έχουν σίγουρα καλοπληρωμένη
δουλειά, αν όχι στα ελληνικά και ελληνόκτητα
πλοία, στα πολύ περισσότερα ευρωπαϊκά και ξένα,
καθ’ ότι όλες οι μελέτες δείχνουν πως οι αξιωμα-

τικοί για τη ναυτιλία είναι δυσεύρετοι, οι δε καλοί
αξιωματικοί είναι ακόμη πιο πολύτιμοι. 

Τα ποντοπόρα πλοία ταξιδεύουν σε όλο
τον κόσμο και ανταγωνίζονται πλοία άλλων
εθνικοτήτων για ναύλους. Για να επιβιώνουν, τα
πλοία πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Ο ορισμός
της ανταγωνιστικότητας είναι η προσφορά έργου
ανά μονάδα κόστους. Η λογική της νοικοκυράς
ορίζει ότι για την ίδια ποιότητα διαλέγεις το προϊόν
ή την υπηρεσία που έχει το χαμηλότερο κόστος,
εφ’ όσον όμως διαφοροποιείται η ποιότητα, θα
διαλέξεις αυτό που πιστεύεις ότι θα σου φέρει το
καλύτερο αποτέλεσμα.  
Εδώ θέλω να τονίσω ότι οι αξιωματικοί πρέπει να
έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων, που ορίζε-
ται από τον ΙΜΟ και τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (STCW). Αυτό δεν
φθάνει για να είναι ανταγωνιστικοί οι Έλληνες
αξιωματικοί, οι οποίοι είναι ακριβότεροι.
Η δουλειά του αξιωματικού δεν είναι χειρωνα-
κτική εργασία. Η ελληνόκτητη ναυτιλία χρειάζεται
καλά εκπαιδευμένους και συνειδητοποιημένους
αξιωματικούς/χειριστές. Καπετάνιοι και μηχανικοί
είναι μια μικρή ηγετική ομάδα, στους οποίους η
πλοιοκτησία εμπιστεύεται δεκάδες αλλά ακόμη
και εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων περι-
ουσίες. Για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις,
χρειάζονται γνώσεις, ικανότητα και κρίση. Ένας
αξιωματικός που θα αποφύγει προβλήματα, ζη-
μιές κ.ά., τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν
και να ζημιώσουν το πλοίο, προσφέρει ανεκτίμη-
τες υπηρεσίες και έτσι, παρόλο το υψηλότερο κό-
στος του, η παρουσία του αυξάνει την ανταγωνι-
στικότητα του πλοίου.

Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους νέους
να αγκαλιάσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Οι υποψήφιοι αξιωματικοί πρέπει να είναι συνει-
δητοποιημένοι ναυτικοί, να εκπαιδεύονται και να
αποκτούν τις επικαιροποιημένες γνώσεις, που οι
σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές απαιτούν, πολύ
πέραν των τετριμμένων γνώσεων που σήμερα δι-
δάσκονται. 
Οι αξιωματικοί πρέπει να αποκτούν τη σωστή νο-
οτροπία, το ερώτημα όμως είναι: ποιος θα τους
τη δώσει; Πρέπει να αποκτήσουν διοικητικές ικα-
νότητες, να ενθαρρύνονται να παίρνουν πρωτο-
βουλίες αφού πρώτα αντιληφθούν καταστάσεις
και τις επιπτώσεις τους. 

N.X40

Εθνικό μέλημα 
ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός των νέων
προς το ναυτικό επάγγελμα

Η Ελλάδα είναι μια θάλασσα
σπαρμένη με νησιά. 
Το θαλάσσιο στοιχείο, για 
χιλιετίες, ήταν η δύναμη και 
η πεμπτουσία της Ελλάδας. 
Η θάλασσα είναι 
στο DNA μας.

Του Γ. Α. ΓΡΑΤΣΟΥ
Προέδρου Ναυτικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΝΕΕ) 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τα εγχειρίδια που διδάσκονται στις σχολές είναι
ογκώδη. Ξένες εκδόσεις είναι πιο περιεκτικές.
Πρέπει επίσης να μαθαίνουν και καλά αγγλικά, όχι
μόνον τα στοιχειώδη.     
Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να έχει πρόσφατη
θαλάσσια εμπειρία, η οποία να ανανεώνεται ανά
διετία, άλλως οι γνώσεις τους είναι πεπερασμένες. 
Πρέπει στις Σχολές και στα ΚΕΣΕΝ να οργανώνον-
ται σεμινάρια από ειδικούς περί τη ναυτιλία όπως
ασφαλιστές, κυρίως από τα P+I Clubs, τα οποία
έχουν τεράστια πείρα στα ατυχήματα που μπο-
ρούν να συμβούν στα πλοία, από κατασκευαστές
μηχανημάτων, από νηογνώμονες, από ναυτο-δι-
κηγόρους κ.ά., οι οποίοι θα ανοίγουν τα μάτια των
σπουδαστών στο εύρος των γνώσεων και της προ-
σοχής που πρέπει να έχουν ως μετέπειτα υπεύθυ-
νοι αξιωματικοί που θα διοικούν τα πλοία της
ελληνόκτητης ναυτιλίας. 
Τέτοιοι αξιωματικοί θα έχουν πάντα καλοπληρω-
μένη δουλειά όχι μόνο σε ελληνόκτητα, αλλά και σε
πλοία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα. 
Το ίδιο ισχύει και για όλους τους κλάδους των ναυ-
τικών επαγγελμάτων, αλλά και όλων των επαγγελ-

μάτων παντού. Εργασία θα έχει αυτός που προσφέ-
ρει αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες της ειδι-
κότητάς του, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει
κάθε εταιρεία, οι οποίες προφανώς διαφέρουν.
Οι προστατευτικές διατάξεις για θέσεις εργασίας
στα πλοία δεν είναι παρά η ομολογία ανεπαρκούς
εκπαίδευσης στο επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτούν
οι εταιρείες. Ανεπαρκής εκπαίδευση καθιστά τους
ναυτικούς μη παραγωγικούς και, ως εκ τούτου, επι-
ζήμιους για το πλοίο. Τέτοιοι ναυτικοί δεν έχουν ζή-
τηση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Η μη απορρόφηση όλων των σπουδαστών είναι
ατυχώς ένα φυσικό επακόλουθο των ανωτέρω. Το
πλοίο πρέπει να είναι ανταγωνιστικό για να συνεχίσει
να υπάρχει. Θα έπρεπε να επανεξεταστεί το πλαίσιο
βάσει του οποίου λειτουργεί η ναυτολόγηση των
σπουδαστών, για να μπορούν να ναυτολογούνται
όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε ελληνόκτητα πλοία
ή ακόμα και σε ευρωπαϊκά πλοία. 

Οι γυναίκες αξιωματικοί έχουν αποδεί-
ξει τις ικανότητές τους και στο πλοίο.

Ενδεχομένως, η μη απορρόφηση να είναι επειδή
το πλοίο λειτουργεί σαν μια κλειστή κοινωνία για
πολλές εβδομάδες ή και μήνες. Στη θάλασσα είναι
απομονωμένο. Φορτώνει και ξεφορτώνει σε εγκα-
ταστάσεις μακριά από πόλεις. Αυτό φαίνεται να
προβληματίζει κάποιες εταιρείες.
Η ουσία, όμως, παραμένει ότι υπάρχει, και θα συ-
νεχίσει να υπάρχει στο προβλεπόμενο μέλλον, έλ-
λειψη αξιωματικών στα πλοία παγκοσμίως, άρα,
εφόσον αυτοί που παράγουμε είναι καλοί, θα είναι
περιζήτητοι. 

Καταλήγοντας, πρέπει να γίνει συνεί-
δηση ότι για την προσέλκυση και παραμονή στο
ναυτικό επάγγελμα, σε μια παγκοσμιοποιημένη οι-
κονομία, είναι απαραίτητα το κατάλληλο περιβάλ-
λον, οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Η εν γένει
απόδοση των ναυτικών πρέπει να είναι στο επί-
πεδο των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και
όχι στα νομοθετημένα minima. 
Εύχομαι αυτό να γίνει συνείδηση, για να βελτιώ-
σουμε την ανταγωνιστικότητα και τις υπηρεσίες
που παρέχει η ναυτιλία μας.
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Oι ΑΕΝ (χωρίς να θέλω να πρωτο-
τυπήσω), εκφράζοντας την άποψή
μας, πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Απαρχαιωμένη διδακτική ύλη και υλικοτεχνικό
υλικό, έλλειψη καθηγητών, ειδικά ναυτοδασκάλων ,
και όραμα κοντά στο μηδέν.
Τι να πει κανείς που να μην έχει χιλιοειπωθεί για
την απαξιωτική αυτή κατάσταση, στη οποία με
αργά αλλά σταθερά βήματα οδηγούνται η ναυτική
εκπαίδευση και οι μετέχοντες σε αυτήν. 

Γιατί, δηλαδή, δεν είναι απαξιωτικό το γεγονός
ότι μέχρι και οι διευθυντές σπουδών των Ναυ-

τικών Ακαδημιών να μην προέρχονται από τη
θάλασσα; Έχουμε πλείστα παραδείγματα ΑΕΝ πλοι-
άρχων όπου οι διευθυντές σπουδών δεν είναι πλοί-
αρχοι αλλά καθηγητές άλλης ειδικότητας. 
Πότε πέρασε τελευταία φορά υπουργός από κά-
ποια ΑΕΝ για να ακούσει τους σπουδαστές-δο-
κίμους να του μεταφέρουν τις ανησυχίες τους και
την αγωνία τους για το μέλλον;
Θα μου πείτε ότι ο εκάστοτε υπουργός έχει άλλες
ασχολίες, πολύ σοβαρές κ.λπ... Ναι, δεν αντιλέγω,
αλλά ας αναλογιστούμε τι σημαίνει ελληνική 
εμπορική ναυτιλία για την Ελλάδα και τι
μορφή και σχήμα θα αποκτήσει χωρίς Έλ-

N.X42

Υπάρχει ερώτημα;
Και όμως υπάρχει μόνο ένα ερώτημα: «Ποιος κοροϊδεύει ποιον».
Στο οποίο είναι δύσκολο να πούμε (χωρίς να παρεξηγηθεί κά-
ποιος) ότι κάποιον ξεχάσαμε. Δηλαδή, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πλην
των σπουδαστών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μοναδικά θύματα
της κατάστασης αυτής είναι οι σπουδαστές. Οι δόκιμοι, όπως τους
αποκαλούμε εμείς.

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης 
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ληνες. Εκεί οδηγείται η κατάσταση για άλλη μια
φορά. Ελληνική ναυτιλία, ελληνικά πλοία
χωρίς Έλληνες.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι από την
είσοδό τους στις ΑΕΝ μέχρι να αποκτήσουν το
πρώτο τους δίπλωμα, είναι πολλές.
Αρχικά, από τις ελλείψεις που αναφέρω πιο πάνω.
Δευτερευόντως, από το τεράστιο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν στην εύρεση πλοίου για να ταξι-
δέψουν στα δύο εκπαιδευτικά ταξίδια, τα οποία
βεβαίως είναι υποχρεωτικά.
Εδώ, οι δόκιμοι βρίσκουν πόρτες κλειστές σε αρκε-
τές περιπτώσεις - ειδικά οι δευτεροετείς και ακόμη
πιο ειδικά και συγκεκριμένα οι γυναίκες δόκιμοι.

Κάποια στιγμή, πρέπει, όλοι οι εμπλεκόμενοι
με τη ναυτιλία φορείς, να αναλάβουν το μερίδιο
ευθύνης που τους αναλογεί και να βρεθούν λύσεις.
Δεν είναι δυνατόν από τη μια μεριά να ακούγονται
φωνές περί προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγ-
γελμα και από την άλλη τα παιδιά να μη βρίσκουν
καράβι για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια.

Κανείς δεν ξεχνάει τις πρόσφατες ημερίδες που
έγιναν σε διάφορα μέρη της χώρας, όπου το μή-
νυμα ήταν σαφές προς τους νέους να έρθουν στη
θάλασσα για μια καλή και αξιοπρεπή καριέρα.
Όπως φαίνεται, το μήνυμα πέτυχε και μάλιστα
υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Αφού λοιπόν εισαχ-
θούν στις ΑΕΝ, αρχίζει το πρόβλημα. Ελλείψεις
στα πάντα, για να μην το επαναλαμβάνω.
Πρόβλημα στην εύρεση πλοίου για την πρακτική
τους εκπαίδευση και... απογοήτευση.

Όσον αφορά τις γυναίκες σπουδάστριες, το
πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Παλαι-
ότερα, που υπήρχε ποσόστωση στην εισαγωγή
τους, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπήρχε
πρόβλημα απασχόλησης. Τώρα τα πράγματα είναι
πολύ πιο δύσκολα.
Οι γυναίκες έχουν αποδείξει, ειδικά στις βορειοευ-
ρωπαϊκές ναυτιλίες, την αξία τους και αναμφισβή-
τητα μπορούν να σταθούν επάξια μέσα σ’ ένα πλοίο.
Στη χώρα μας, η νοοτροπία είναι διαφορετική και,
στο ευρύτερο πλαίσιο της εύρεσης απασχόλησης

για τα εκπαιδευτικά ταξίδια των δοκίμων, εκείνες
αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Εμείς, μιλώντας ως ναυτικοί αλλά και ως γο-
νείς, πιστεύουμε ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν
μια πιο αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Μπήκαν στο
ναυτικό όνειρο με ελπίδες και σχέδια. Είναι αξιό-
λογα άτομα και είναι το μέλλον της ναυτιλίας. Το
μέλλον της Ελλάδας μας. Μην τα απογοητεύουμε.
Να σταθούμε δίπλα τους όλοι και να τα βοηθή-
σουμε να γίνουν άξιοι συνεχιστές σε αυτό που όλοι
εμείς κάνουμε.
Αυτά τα παιδιά που τώρα αγωνιούν για να βρουν
πλοίο, για το εκπαιδευτικό μπάρκο τους, θα είναι
οι αυριανοί πλοίαρχοι, μηχανικοί, ναυτοδάσκαλοι,
στελέχη εταιρειών και επιχειρήσεων. 

Η ναυτιλία ήταν, είναι και θα είναι ζωοδότρια για
τη χώρα μας. 
Ελληνική ναυτιλία δεν νοείται χωρίς Έλλη-
νες. Οτιδήποτε άλλο θα έχει ημερομηνία λήξεως
και μάλιστα σύντομη.
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Aπό όσα γνωρίζω, λόγω προσωπικής
αλλά και γενικότερης εμπειρίας και από
συζητήσεις με συναδέλφους, δεν υπάρ-

χει κανένα θέμα «άρνησης» των εταιρειών που
έχουν πλοία ελληνική σημαία για ναυτολόγηση
δοκίμων στα πλοία τους. Το αντίθετο, μάλιστα,
συμβαίνει, αφού όλοι το επιδιώκουν στην προ-
σπάθειά τους να «βγάλουν» δικά τους πληρώ-
ματα. Για παράδειγμα, εμείς στο παρελθόν, όταν
είχαμε περισσότερα πλοία με ελληνική σημαία, εί-
χαμε περί τους 15 δοκίμους, πρωτοετείς και δευ-
τεροετείς.
Όσον αφορά τους δευτεροετείς δοκίμους, αυτοί,
μιας και είναι ήδη πολύ κοντά στην απόκτηση του
διπλώματος πλοιάρχου Γ΄, είναι φυσικό να προτι-
μώνται αφού θα χρησιμοποιηθούν πολύ σύντομα.
Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αρκετές εται-
ρείες, μεταξύ των οποίων και η δική μας,
προσφέρουν μισθούς και επιδόματα αρ-
κετά υψηλότερα από αυτά των ΣΣΕ, έτσι ώστε
να τους προσελκύσουν. 
Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την εταιρεία
μας, δεν αρνηθήκαμε ποτέ ναυτολόγηση δοκίμων,
αλλά αντιθέτως προχωρήσαμε και σε ναυτολό-
γηση υπεραρίθμων.
Πάντως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το
ότι οι δόκιμοι, αλλά και εν γένει οι αξιωματικοί,
είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν μόνο σε πλοία
με ελληνική σημαία, ώστε να αναγνωρίζεται η υπη-
ρεσία τους. Όπως είναι σε όλους γνωστό, το μεγα-
λύτερο μέρος του ελληνόκτητου στόλου είναι υπό

ξένη σημαία και επομένως αποκλείονται από τη
ναυτολόγηση όλοι οι εν λόγω δόκιμοι και αξιωμα-
τικοί. 
Αυτό ίσως να είναι και μια «παγκόσμια πρωτοτυ-
πία», που πάντως θα πρέπει να αλλάξει το συντο-
μότερο. Αυτό θα «ανοίξει» πολύ περισσότερες
θέσεις δοκίμων, αλλά και αξιωματικών. 
Υπάρχουν, όμως, και μερικά εξωγενή θέματα, τα
οποία είτε αποτρέπουν είτε περιορίζουν τις ναυτο-
λογήσεις και την εξέλιξη των δοκίμων. Ένα από
αυτά είναι το ότι οι εισερχόμενοι στις ΑΣΔΕΝ κατά
πλειοψηφία χρησιμοποιούν την εγγραφή τους για
αναβολή από το στρατό ή για να ξαναδώσουν την

επόμενη χρονιά πανελλήνιες εξετάσεις κ.λπ. Ένα
άλλο είναι το γεγονός πως ένα μεγάλο πο-
σοστό των δοκίμων παραμένει στη στεριά
και απασχολείται σε άλλες εργασίες. Οπότε,
είναι συγκριτικά λίγοι αυτοί που παραμένουν και
ακολουθούν το επάγγελμα.
Αναφορικά με το ζήτημα της ναυτολογήσεως γυ-
ναικών στα πλοία, είναι βέβαιο ότι έως πρόσφατα
υπήρχαν αντιρρήσεις από εταιρείες με ποντοπόρα
πλοία. Έτσι, κατ' ανάγκην μπορούσαν να ναυτολο-
γηθούν, ως επί το πλείστον σε Ε/Γ - Ο/Γ και κρουα-
ζιερόπλοια. Ωστόσο, οι σημερινές συνθήκες έχουν

αλλάξει, και ως προς τη νοοτροπία και ως προς το
περιβάλλον στα ποντοπόρα πλοία, προς το καλύ-
τερο και έτσι ανοίγονται νέες προοπτικές τόσο ναυ-
τολόγησης όσο και σταδιοδρομίας γυναικών σε
αυτά. Ίσως, βέβαια, να είναι απαραίτητο οι σχετικές
κινήσεις να γίνουν με βάση συγκεκριμένο σχέδιο
για κάθε πλοίο που θα επιλεγεί να ενισχυθεί με γυ-
ναίκες (όπως π.χ. να υπάρχει ορισμένος αριθμός
γυναικών κ.λπ.), αλλά το γεγονός είναι ότι αυτό θα
γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως έλ-
λειψη πληρωμάτων (παγκοσμίως), ανεργία κ.ο.κ.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, νομίζω ότι ο δρόμος
είναι ανοιχτός και το μόνο που λείπει είναι κάποιες

σχετικές πρωτοβουλίες. 
Βέβαια, παράλληλα με τα ανωτέρω θα πρέπει να
αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις και πρωτο-
βουλίες τόσο από πλευράς κυβερνήσεως όσο και
από πλευράς ΕΕΕ, ώστε να βελτιωθεί το νομοθε-
τικό/θεσμικό πλαίσιο, να αναβαθμιστεί/εκσυγχρο-
νιστεί η ναυτική εκπαίδευση, αλλά και να
προβληθεί το επάγγελμα κατάλληλα. 
Ελπίζω τα ανωτέρω να βοήθησαν, καθώς αντα-
ποκρίνονται στην πραγματικότητα, πέραν των
κομματικών/συνδικαλιστικών στείρων αντιπαρα-
θέσεων. 

N.X44

Του Γιώργου Φραγκιαδάκη, Operation Manager Tomasos Brothers Inc.

Προσφέρουμε μισθούς  
και επιδόματα υψηλότερα από αυτά των ΣΣΕ

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και το ότι οι δόκιμοι, αλλά
και εν γένει οι αξιωματικοί, είναι υποχρεωμένοι να υπηρε-
τούν μόνο σε πλοία με ελληνική σημαία.
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Μήπως είναι μεθοδευμένη  
η απομάκρυνση των ναυτικών από τις ΑΕΝ;

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ναυτιλιακές
εταιρείες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και,
όπως ο κάθε βιομήχανος επιλέγει τον ερ-

γάτη που θα δουλέψει στο εργοστάσιό του, έτσι
και ο πλοιοκτήτης τον ναυτικό που θα ταξιδέψει
στο πλοίο του.
Για την επιλογή των σπουδαστών που θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια και
τη ναυτολόγησή τους, θα πρέπει να είναι υπεύθυνο
το υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΕΕ και τις ναυτι-
λιακές εταιρείες, υποχρεώνοντάς τους, με κάποιον
τρόπο, να τους ναυτολογήσουν. Είναι άδικο να χά-
νουν χρόνο από τις σπουδές τους λόγω μη εύ-
ρεσης πλοίου προς ναυτολόγηση και, αν αυτό
συμβεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, ακόμη πιο άδικη
θα είναι η διαγραφή τους από τη σχολή.
Για τις σπουδάστριες, είναι δυσκολότερη η κατάσταση.
Πολλές εταιρείες δεν τις ναυτολογούν για διάφορους,
ευνόητους λόγους. Γι' αυτές τις κοπέλες, που αποφα-
σίζουν να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα
σπουδάζοντας στις ΑΕΝ, πρέπει κατά τη γνώμη μου
να γίνεται σωστή ενημέρωση στα λύκεια, πριν από τη
συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, όχι μόνο
για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στη σχολή,
αλλά και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.
Λύση, βέβαια, για τα προβλήματα που παρουσιάζον-
ται στη ναυτολόγηση των σπουδαστών δεν είναι σε
καμία περίπτωση η κατάργηση των sandwich
courses, που το θεωρώ ό,τι καλύτερο έχει γίνει έως
σήμερα για τη ναυτική εκπαίδευση.
Σχετικά με το καλύτερο αύριο γι' αυτήν την εκπαί-
δευση που ζητάτε τη γνώμη μου, σας παραπέμπω στο
περιοδικό Εφοπλιστής, τεύχος 208  του Αυγούστου
2010, που αναφέρεται στη ναυτική σχολή της Κων-

σταντινούπολης.
Αν δεν υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός με επαρκές εκ-
παιδευτικό προσωπικό για την εκπαίδευση των μελ-
λοντικών αξιωματικών Ε.Ν., για τι είδους εκπαίδευση
μιλάμε; Η αναβάθμιση των σχολών δεν επιτυγχάνεται
με τίτλους καθηγητών, όπως επίκουρος, αναπληρω-
τής, καθηγητής Εφαρμογών κ.λπ., αλλά με σωστή
δουλειά του καθενός μας πάνω στο αντικείμενό του
και αναπροσαρμογή της ύλης των μαθημάτων, χωρίς
να χάνουν οι σχολές τον ναυτικό τους χαρακτήρα.
Με το νόμο 2638 του 1998 και, κατόπιν, τον 3450 του
2006 αναβαθμίστηκαν με τίτλους οι καθηγητές των

σχολών και υποβαθμίστηκαν οι σχολές. Το πτυχίο της
σχολής θεωρείται πλέον «απαραίτητο τυπικό προσόν»
για τη συνέχιση του ναυτικού επαγγέλματος και το δί-
πλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού Α  ́τάξης έγινε ισότιμο
πτυχίου ΤΕΙ. Αυτό πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτο-
τυπία. Φαίνεται, σε κάποιους δεν άρεσε να μπορούν
να συνεχίσουν οι σπουδαστές για την απόκτηση κά-
ποιου μεταπτυχιακού ή ακόμα και διδακτορικού τίτ-
λου σπουδών.
Στο όνομα της αναβάθμισης ανέβηκαν τα στάνταρ για
την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ ταυ-
τόχρονα έχει πέσει το επίπεδο των σπουδαστών. Ζη-
τούνται μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τίτλοι που
κάποιος πλοίαρχος ή μηχανικός δεν έχει το χρόνο για

την απόκτησή τους. Μήπως είναι μεθοδευμένη
η απομάκρυνση των ναυτικών από τις ναυτικές
σχολές; Και αν ναι, τότε ποιος θα διδάξει τους μελλον-
τικούς ναυτίλους ναυτιλία; Ο μαθηματικός;
Για να μην παρεξηγηθώ, πάντως, δεν λέω πως δεν είναι
απαραίτητοι οι μαθηματικοί, οι φυσικοί, οι μηχανολό-
γοι, οι μετεωρολόγοι κ.ά. Για την πρόσληψή τους, όμως,
πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να υποχρεώνονται σε κά-
ποιο ταξίδι με ποντοπόρο πλοίο, για να ξέρουν πού και
πώς εφαρμόζεται η επιστήμη τους στο ναυτικό επάγ-
γελμα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο μαθηματικός να
δίνει έμφαση στην εξίσωση ευθείας και να αφήνει σε

δεύτερη μοίρα τη σφαιρική τριγωνομετρία.
Από την άλλη μεριά, ο ναυτικός που θα διοριστεί στη
ναυτική εκπαίδευση, πρέπει και αυτός ανά πενταετία
να υποχρεώνεται για περίπου ένα μήνα το καλοκαίρι
να ταξιδεύει σε κάποιο ποντοπόρο πλοίο. Η επιλογή
του πλοίου πρέπει να γίνεται από το υπουργείο, για τη
σωστή ενημέρωσή του όσον αφορά στην εξέλιξη της
τεχνολογίας και τη χρήση της επάνω στο πλοίο.
Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και η ναυτική εκ-
παίδευση στην Ελλάδα δεν μπορεί να την παρακο-
λουθήσει.
Τελειώνοντας, για να μη σας κουράσω άλλο, πιστεύω
ότι η ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται αναβάθμιση σε
όλους τους τομείς.

Του Απόστολου Παράσχη,
Διευθυντή ΑΕΝ Ηπείρου, 
πλοιάρχου Α΄ Ε.Ν.

Η αναβάθμιση των σχολών δεν επιτυγχάνεται με τίτλους
καθηγητών, όπως επίκουρος, αναπληρωτής, καθηγητής
Εφαρμογών κ.λπ., αλλά με σωστή δουλειά του καθενός
μας πάνω στο αντικείμενό του και αναπροσαρμογή της
ύλης των μαθημάτων, χωρίς να χάνουν οι σχολές τον
ναυτικό τους χαρακτήρα.
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Είναι αναμφισβήτητο ότι η καλή εκπαί-
δευση και κατάρτιση σε οποιαδήποτε βιο-
μηχανία είναι κρίσιμες για την επιτυχία της.

Όπως όλες οι άλλες βιομηχανίες, έτσι και η ναυτι-
λιακή απαιτεί εκπαιδευμένο και καταρτισμένο αν-
θρώπινο δυναμικό σε αποδεκτά γι' αυτήν επίπεδα
με τις γνώσεις και καινοτομίες που φέρνει η μετα-
βολή του χρόνου. 
Η ναυτική εκπαίδευση έχει, λοιπόν, δύο διαφορετι-
κές υποχρεώσεις: 
• Την εξασφάλιση της τήρησης των όρων απονο-

μής ενός ακαδημαϊκού τίτλου (ακαδημαϊκή εκ-
παίδευση) και 

• την κάλυψη των διεθνών κανονισμών, προ πάν-
των των ελάχιστων απαιτήσεων του IMO (επαγ-
γελματική κατάρτιση).

Ο IMO, προσπαθώντας να μειώσει το χάσμα εκπαί-
δευσης-εργασίας ή, ακριβέστερα, το χάσμα εκπαί-
δευσης/κατάρτισης-εργασίας, τροποποιεί τα
πρότυπα κατάρτισης, πιστοποίησης και τήρησης φυ-
λακής (βάρδια - υπηρεσία) για τους ναυτικούς με τη
STCW 1995, η οποία εισάγει τις απαιτήσεις ικανότη-
τας, εκτός από τις απαιτήσεις γνώσης στις οποίες βα-
σιζόταν η προηγούμενη STCW του 1978. Έτσι, η
STCW 95 ορίζει ότι δεν είναι αρκετό για το προσω-
πικό πλοίου με ευθύνη για την ασφάλεια και την πρό-

ληψη ρύπανσης να ξέρει πώς γίνεται κάτι (γνώση), αλλά και να είναι σε θέση να το κάνει (ικανότητα). 
Στην ελληνική ναυτική εκπαίδευση, η μοναδική θεσμική αλλαγή που έγινε προς αυτή την κατεύθυνση είναι η
θέσπιση της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης. 
Ενός θεσμού, που στηρίζει ουσιαστικά τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα στην προσπάθειά της να αντιστέ-
κεται στις συνεχείς απόπειρες αποναυτικοποίησής της.
Ενός θεσμού, που προσφέρει στους μελλοντικούς αξιωματικούς Ε.Ν. την ευκαιρία να έρθουν πολύ γρήγορα
σε επαφή με το επάγγελμα που επέλεξαν, να αποκτήσουν την απαραίτητη πρακτική εμπειρία υποβοηθώντας
τη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εξαμήνων στις σχολές, αλλά και να αποφασίσουν έγκαιρα αν
επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό.
Ενός θεσμού, που κρατά σε διαρκή επαφή τις σχολές με την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, απαραίτητη
προϋπόθεση ώστε να παρέχεται σύγχρονη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα σημερινά αλλά
και αυριανά δεδομένα της ναυτιλίας.
Ενός θεσμού, που κινδυνεύει, όμως, εκ των έσω, καθώς υπάρχουν σπουδαστές που δεν βρίσκουν θέσεις για το
εκπαιδευτικό τους ταξίδι, αποκλειόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο από την έγκαιρη συνέχιση των σπουδών τους.
Κυρίως, όμως, πρόβλημα εξασφάλισης θέσης αντιμετωπίζουν οι σπουδάστριες (σε τριπλάσιο ποσοστό, σε
σχέση με τους άνδρες, όπως αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα).

N.X48

Των Γ. Γκοτζαμάνη, Διευθυντή Σχολής Μηχανικών Μακεδονίας, και Αθ. Καρπώνη, Διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων Μακεδονίας

Σπουδαστές – σπουδάστριες ΑΕΝ Μακεδονίας που απέκτησαν δικαίωμα εκτέλεσης Α΄
εκπ. ταξιδιού(100%) και δεν εξασφάλισαν πλοίο για την εκτέλεσή του

Πλοίαρχοι Μηχανικοί

Σύνολο 24 (18,8%) 05 (3,2%)

Άνδρες 09 (11,6%) 04 (2,8%)

Γυναίκες 15 (30,0%) 01 (7,6%)

Ζητούμε 
μια σύγχρονη εκπαίδευση
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Όπως δείχνουν τα δεδομένα, η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα δεν φαίνεται πρόθυμη να απασχολήσει
ικανό αριθμό γυναικών, έστω και σε θέσεις δοκίμων,
παρότι πολύ συχνά οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι
θετικότατες. Ίσως αυτό θα πρέπει να γίνει θέμα ευ-
ρύτατης συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη και στοι-
χεία άλλων στόλων, ώστε να καταδειχθεί αν η
επιλογή αυτή βασίζεται σε αντικειμενικές δυσκολίες
ανταπόκρισης των γυναικών στο επάγγελμα ή όχι.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ενώσεις τους
πρέπει να φροντίσουν, ιδιαίτερα σήμερα
οπότε παρατηρείται ένα έντονο ενδιαφέρον

από τους νέους να ακολουθήσουν το ναυ-
τικό επάγγελμα, να εξασφαλιστούν οι θέσεις
πρακτικής εκπαίδευσης για όλους όσοι, βάσει του
κανονισμού εκπαίδευσης των ΑΕΝ, αποκτούν το δι-
καίωμα εκτέλεσης εκπαιδευτικού ταξιδιού. Σε αν-
τίθετη περίπτωση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η
αδυναμία εύρεσης θέσης εκπαίδευσης επί πλοίου
θα είναι ένα πολύ σοβαρό αντικίνητρο και θα ανα-
τρέψει τάχιστα τη θετική προς το ναυτικό επάγγελμα
στάση των νέων όπως αυτή παρουσιάζεται σήμερα
λόγω της κρίσης. 
Η σοβαρότητα του προβλήματος επιβάλλει μια 

κεντρικότερη αντιμετώπιση με συμμετοχή και του
φορέα της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να μην «αι-
σθάνονται» οι δόκιμοι μόνοι στην αναζήτηση των
εταιρειών. 
Λύση στο θέμα αυτό θα μπορούσε να δώσει η δη-
μιουργία Τμήματος Δοκίμων στη ΓΕΝΕ (Γραφείο Ευ-
ρέσεως Ναυτικής Εργασίας) το οποίο, σε
συνεννόηση και με τις ενώσεις, θα αναλαμβάνει τη
ναυτολόγηση των δοκίμων για λογαριασμό της
ΔΕΚΝ (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών).
Τα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζουν την κατά-
σταση στην ΑΕΝ Μακεδονίας.
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Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας εξαρτάται
κατά μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα
άνθρωπο και από την ποιοτική εκπαίδευση

που του παρέχεται. Ως γνωστόν, την εκπαίδευση των
αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού την παρέχουν
οι Ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, που μέχρι
τώρα τα έχουν καταφέρει χάρις στις υπεράνθρωπες
προσπάθειες των καθηγητών.
Εν όψει, όμως, της αναθεώρησης της STCW και
των αυξημένων κοινοτικών οδηγιών, θα πρέπει οι
Ακαδημίες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Στους μελλοντικούς αξιωματικούς του εμπορικού
ναυτικού πρέπει να παρέχεται ποιοτική γνώση,
ώστε να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογι-
κές απαιτήσεις, καθώς και στις νέες απαιτήσεις της
STCW - π.χ. επιβάλλεται να παρέχεται υποχρεω-

τική εκπαίδευση σε προσομοιωτές, σύμφωνα με
τα πρότυπα του IMO.
Χρειάζεται λοιπόν, κατά πρώτον, αναδιάρ-
θρωση και εκσυγχρονισμός της διδακτέας
ύλης των Ακαδημιών, με περισσότερες υποχρε-
ωτικές διδακτικές ώρες στους προσομοιωτές. Η πα-
ρούσα διδακτέα ύλη δεν αντιπροσωπεύει τη
σύγχρονη τεχνολογία των πλοίων. Η Ακαδημία Εμ-
πορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου διαθέτει σύγ-
χρονο προσομοιωτή μηχανοστασίου νέας γενιάς,
τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένο με ISO 9001,
ο οποίος εκμεταλλεύεται όλες τις σύγχρονες δυνα-
τότητες των Η/Υ με λειτουργικό ορίζοντα μιας δε-
καετίας. Παράλληλα, το σύστημα έχει δυνατότητα
να παρέχει εκπαίδευση σε αξιωματικούς Α΄, Β΄, Γ΄
μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού, που μέχρι σή-

μερα, αν και υπάρχει ενδιαφέρον από τοπικές ναυ-
τιλιακές εταιρείες, δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Με το ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι ώρες εκ-
παίδευσης στον προσομοιωτή δεν είναι αρκετές.
Κατά δεύτερον, χρειάζεται πρόσληψη ικανών κα-
θηγητών με προσόντα τυπικά και επαγγελματικά,
ειδικότερα καθηγητών ναυτικών μαθημάτων (Α΄
πλοιάρχων και μηχανικών), οι οποίοι θα πρέπει
ανά τακτά διαστήματα να ταξιδεύουν εκπαιδευό-
μενοι στις σύγχρονες τεχνολογίες. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί ότι σε όλες τις Ακαδημίες Μηχανικών
Ε.Ν. διδάσκουν δύο μόνιμοι Α΄ μηχανικοί και αυτοί
είναι στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου. Στις υπόλοιπες
Ακαδημίες Μηχανικών, οι ανάγκες καλύπτονται
με συνταξιούχους Α΄ μηχανικούς, που και αυτοί
από φέτος δεν θα μπορούν να διδάξουν, με συνέ-

πεια να υπάρχει ΑΕΝ Μηχανικών χωρίς καν ωρο-
μίσθιο καθηγητή μηχανικό εμπορικού ναυτικού
και τα ναυτικά μαθήματα να διδάσκονται από μη-
χανολόγους μηχανικούς των πανεπιστημίων.
Το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης στα
πλοία είναι πολύ αποτελεσματικό με οφέλη για
τους σπουδαστές των ΑΕΝ. Οι σπουδαστές μετά
το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι γνωρίζουν πλέον
την τεχνολογία των πλοίων, με αποτέλεσμα οι κα-
θηγητές των ναυτικών μαθημάτων να διδάσκουμε
σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Ακούγεται ότι υπάρ-
χουν σπουδαστές που δεν βρίσκουν πλοία για να
πραγματοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια,
όμως έως σήμερα στην Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού Μηχανικών Χίου, όχι μόνο δεν
υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά και ναυτι-

λιακές εταιρείες αναζητούν περισσότε-
ρους σπουδαστές για ναυτολόγηση. Η αλή-
θεια είναι ότι προτιμούν τους σπουδαστές που δεν
οφείλουν μαθήματα και αυτό μας υποχρεώνει να
είμαστε περισσότερο απαιτητικοί και οι σπουδα-
στές μας περισσότερο συνεπείς. Άλλωστε, η Ακα-
δημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου έχει
λόγους να υπερηφανεύεται, καθώς είναι η καλύ-
τερη ακαδημία, σύμφωνα με την έρευνα των
«Ναυτικών Χρονικών» τεύχος Μαρτίου 2009.   
Ένα άλλο πρόβλημα που ανέκυψε λόγω της μεγά-
λης προσέλευσης στις ΑΕΝ υποψήφιων σπουδα-
στριών, είναι το θέμα της ναυτολόγησής τους. Το
πρόβλημα νομίζω ότι λύνεται με συντονισμένες
προσπάθειες του ΥΘΥΝΑΛ και της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών. Στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικών Χίου δεν έχουμε πολλές σπουδάστριες,
ώστε να δημιουργείται πρόβλημα. Μία σπουδά-
στρια κατά το εκπ. έτος 2008-09 πραγματοποίησε
το πρώτο εκπαιδευτικό της ταξίδι με επιτυχία, σε
χιώτικη ναυτιλιακή εταιρεία και μάλιστα σε τάνκερ.
Τέλος, οι ΑΕΝ πρέπει να συνεργαστούν πιο συστη-
ματικά με πανεπιστήμια, ώστε οι μεν σπουδαστές
να αποκτήσουν και ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά
και οι υπάρχοντες καθηγητές να εξοικειωθούν πε-
ρισσότερο με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκα-
λίας. Ειδικά στη ναυτομάνα Χίο, όπου υπάρχει η
άρρητη γνώση της ναυτιλίας (δεν είναι τυχαίο ότι
πολλοί εφοπλιστές ξεκίνησαν από Α΄ πλοίαρχοι ή
μηχανικοί), επιβάλλεται η συνεργασία της Ακαδη-
μίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών με το Τμήμα
Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης,
υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης φοι-
τητών πανεπιστημίου και σπουδαστών ΑΕΝ αντι-
μετωπίζοντας από κοινού  περιπτώσεις κρίσεως,
π.χ. προσάραξη, ρύπανση κ.ά. Η φετινή μεγάλη
ζήτηση των Ακαδημιών (περίπου 3.700 υποψή-
φιοι), καθώς και η προσφορά της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας στον κρατικό προϋπολογισμό, επιβάλλουν
την αναβάθμιση των Ακαδημιών.

N.X50

Του Δανιήλ Νικολάου, Διευθυντή Σχολής ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, Α΄ μηχανικού Ε.Ν.

Η φετινή μεγάλη ζήτηση των Ακαδημιών (περίπου 3.700
υποψήφιοι), καθώς και η προσφορά της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας στον κρατικό προϋπολογισμό, επιβάλλουν την ανα-
βάθμιση των Ακαδημιών.

Χρειάζεται 
αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός
της διδακτέας ύλης των Ακαδημιών 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Η παρέμβαση του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου του ΟΛΠ, Γιώργου Ανωμερίτη, με την
ίδρυση του εξειδικευμένου φορέα που ακούσει
στην ονομασία ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε., πρόκειται να δώσει
ουσιαστικές λύσεις στα αγωνιώδη αιτήματα των
Ελλήνων επιχειρηματιών και των εργαζομένων; 
Διέξοδο με σειρά διορθωτικών μέτρων από την
Πολιτεία αναζητούν 490 επιχειρήσεις, οι οποίες
απασχολούν περί τις 4.000 άτομα και ισάριθμο
αριθμό εκτάκτου προσωπικού.
Στην προσπάθεια αποτύπωσης μιας πλήρους ει-
κόνας γύρω από τη σημερινή κατάσταση που επι-
κρατεί στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη,

απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο και δ/οντα σύμ-
βουλο του ΟΛΠ Γιώργο Ανωμερίτη καθώς και
στους κ. Σταύρο Κασιδιάρη, πρόεδρο της Ένωσης
Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών
Πλοίων Πειραιά και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπον-
δίας Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυ-
πήγησης και Επισκευής Πλοίων Πειραιά, και
Θεόδωρο Πιτσιρίκο, μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυπήγη-
σης και Επισκευής Πλοίων Πειραιά.
Οι απόψεις των τεχνικών διευθυντών εφοπλιστικών
οίκων συνέβαλαν στην ολοκληρωμένη εικόνα της
κατάστασης στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Η Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη, μια από τις πλέον 
βασικές πηγές ανάπτυξης 
της ευρύτερης περιοχής του
Πειραιά, παραμένει στη δίνη
του κυκλώνα, με τις 
επιχειρήσεις του κλάδου 
να διανύουν μια σκληρά 
δοκιμαζόμενη περίοδο. 

Οι απαντήσεις των τεχνικών διευθυντών δημοσιεύονται με αλφαβητική σειρά των εταιρειών που εκπροσωπούν.

Με την ευγενική χορηγία της
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Γιώργου Ανωμερίτη, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Θα αποδείξουμε ότι η πολύπειρη, 
αλλά και πολύπαθη, Ζώνη μπορεί 
να ξαναγίνει δημιουργική

Έχοντας ως στόχο τη συνένωση για μια δημιουργική πορεία και με το σύνθημα «να σπρώξουμε
τη Ζώνη προς τα εμπρός», ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ξεκινά ένα φι-
λόδοξο σχέδιο με την ίδρυση θυγατρικής
εταιρείας υπό τον τίτλο «Ναυπηγοεπισκευα-
στικές Υπηρεσίες ΟΛΠ Α.Ε.» (ΝΑΥΣΟΛΠ).

Θα αποδείξουμε ότι η πολύπειρη, 
αλλά και πολύπαθη, Ζώνη μπορεί 
να ξαναγίνει δημιουργική
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Αυτή η εταιρεία, που επί σειρά ετών ήταν
στόχος των επαγγελματιών και των συνδι-
κάτων της Ζώνης, έρχεται να καλύψει το

κενό του συντονισμού των διάσπαρτων και μικρής
δυναμικότητας εταιρειών του κλάδου και να λει-
τουργήσει ως καταλύτης στις δυνατότητες της
Ζώνης.
Όπως και σε κάθε νεοϊδρυθείσα εταιρεία τα ερω-
τήματα είναι πολλά και αγωνιώδη. Στην κάτωθι
συνέντευξη ο κ. Ανωμερίτης απαντά, προτείνει,
αναλύει στόχους, σχεδιάζει και αντιμετωπίζει το
αύριο με μια νότα αισιοδοξίας και βεβαιότητας
πως τα χρόνια εμπόδια θα ξεπεραστούν. 

Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ξεπεραστεί η
χρόνια κρίση της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης; 
Η κρίση στη Ζώνη έρχεται ως αποτέλεσμα πολλών
λανθασμένων πρακτικών από όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη (κράτος, ΟΛΠ, εργοδότες, εργαζόμενοι) και
σε βάθος δεκαετιών. Απλώς, σήμερα βιώνουμε το
αποτέλεσμα, το οποίο και λόγω της διεθνούς κρί-
σης είναι ακόμη πιο επώδυνο. Εξωστρέφεια, με-
ρική αλλαγή στο αντικείμενο εργασίας έτσι ώστε
αυτό να προσαρμόζεται στις νέες διεθνείς απαι-
τήσεις, στροφή σε νέες τάσεις και ιδέες, αξιοποί-
ηση όλων των διαθέσιμων πόρων και εύρεση
κοινής βάσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι
οι πέντε βασικοί άξονες, στους οποίους θα πρέπει
να στηριχθούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση.

Κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι πιο σο-
βαρές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή
κατάσταση «μαρασμού» τη ΝΕΖ; Σήμερα
πώς σχεδιάζετε να τις αντιμετωπίσετε; 
Οχι απαραίτητα με σειρά σημαντικότητας, θα λέ-
γαμε ότι είναι οι ακόλουθες:
• Η Ελλάδα γενικότερα έχει γίνει μη ανταγωνιστική

από πλευράς τιμών. Όταν ανταγωνίστριες χώρες
προσφέρουν το ίδιο σχεδόν προϊόν, ποιοτικά και
χρονικά, με εμάς αλλά στο 1/3 της τιμής, οι ελπί-
δες μας να προσελκύσουμε πελάτες είναι μικρές.
Και, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, αυτό θα συνε-
χιστεί για τουλάχιστον 4 - 5 χρόνια ακόμη. Το χρο-
νικό αυτό διάστημα είναι πολύ μεγάλο για να

περιμένει κανείς ανάκαμψη, ό,τι είναι να γίνει πρέ-
πει να γίνει στην επόμενη διετία.

• Οταν οι καταστάσεις ήταν καλές (και ήταν καλές
ακόμη και 2 - 3 χρόνια πριν), δεν υπήρχε βού-
ληση από κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη να
σκεφτεί για τις δύσκολες μέρες που πιθανώς θα
έρθουν. Η ιστορία θυμίζει έντονα το μύθο του
Αισώπου με το Μέρμηγκα και τον Τζίτζικα και,
δυστυχώς, ο χειμώνας έχει ήδη έρθει.

• Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική σύμπνοια μεταξύ
των εμπλεκόμενων μερών - καθένας ακολου-
θούσε το δρόμο του, χωρίς να ενδιαφέρεται για
το κοινό καλό και την καλή πορεία των υπόλοι-
πων εμπλεκομένων. Και αυτό αποτελεί ένα
ακόμη ελληνικό φαινόμενο, από το οποίο η ΝΕΖ
δεν έχει ξεφύγει. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.; Με
ποιους τρόπους θα συμβάλει στην επιχει-
ρηματικότητα της Ζώνης;
Οπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν, στόχος είναι
να ξαναγίνει μεσοπρόθεσμα η ΝΕΖ κυρίαρχος
χώρος στη ναυπηγοεπισκευή της ευρύτερης πε-
ριοχής. Άλλωστε, λιμάνι διεθνώς χωρίς επισκευα-
στική βάση δεν νοείται. Κράτος, επιχειρήσεις,
συνδικάτα και ΟΛΠ Α.Ε. οφείλουν να συνεργα-
στούν στη δημιουργική ανασυγκρότηση της πε-
ριοχής. Eνας πολύχρονος στόχος της δημιουργίας
στρατηγικού φορέα για τη Ζώνη έγινε πραγματι-
κότητα μέσω της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. Μέσα σε ένα δύ-
σκολο οικονομικό περιβάλλον, καλούμαστε να

Φωτ.: Μαρία Ζέρβα
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αποδείξουμε ότι η πολύπειρη, αλλά και πολύπαθη, Ζώνη μπορεί να ξαναγίνει
δημιουργική. 
Ως προς τους επιμέρους στόχους μας σχετικά με την επιχειρηματικότητα στη
Ζώνη, η εταιρεία θα αναλάβει σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εμπορικών
προωθήσεων των υπηρεσιών και παραγόμενων προϊόντων στη διεθνή αγορά
και την προώθηση πολιτικής δημόσιων σχέσεων και πωλήσεων της Ζώνης και
των επιχειρήσεών της. Ήδη, ως πρώτο βήμα, έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα
www.nazo.gr, στην οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία όλων
των εταιρειών που ενεργοποιούνται στη Ζώνη, καθώς και πολλές άλλες πλη-
ροφορίες. Το όνομα «nazo» προέρχεται από το «Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη», καθώς αισιοδοξούμε ότι σύντομα η περιοχή θα γίνει Βιομηχανική Ζώνη.
Η ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. είναι ό,τι από το 1995 (26 σημεία) ονομάζουμε «Φορέα για
τη Ζώνη», ως αναγκαιότητα για την ανάπτυξή της. Σε ένα χώρο, στον οποίο
λειτουργούν πολλές και μάλιστα μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις,
είναι ανάγκη να υπάρχει ένας φορέας κύρους, για να προωθεί τα συμφέροντα
όλων των παραγόντων.

Πώς θα προχωρήσει στις εξαγγελίες που έχουν ανακοινωθεί η ΝΑΥ-
ΣΟΛΠ με ένα τόσο μικρό μετοχικό κεφάλαιο;  Ειδικότερα, με αυτό
το κεφάλαιο πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες που
έχει η περιοχή σε υποδομές και εκσυγχρονισμό;
Προβλέπονται συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα γίνουν
είτε με καταβολή κεφαλαίου από τον ΟΛΠ είτε με καταβολή κεφαλαίου από
τους νέους μετόχους, οι οποίοι όπως έχει ειπωθεί θα προέρχονται από τους
χρήστες της Ζώνης. Ανάλογα με τις καταβολές κεφαλαίου, το μέγεθος και το
χρονοδιάγραμμα αυτών, θα ακολουθήσουν οι επενδύσεις σε υποδομές και ο
εκσυγχρονισμός της Ζώνης.

Υπάρχουν προοπτικές οικονομικής ενίσχυσης της ΝΑΥΣΟΛΠ και
από ποιες πηγές; 
Εκτός από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρθησαν ανωτέρω, γί-
νονται προσπάθειες ανεύρεσης πόρων από άλλες πηγές, όπως το ΕΣΠΑ και
λοιπούς κοινοτικούς πόρους ευρύτερα. Ειδικότερα: 
•  Γίνονται προσπάθειες δημιουργίας Κέντρου Καινοτομίας στη Ζώνη. Δεν νο-

είται να θέλουμε να καλούμαστε ναυτική χώρα και να μην έχουμε ένα Κέντρο
Καινοτομίας για τη Ναυτιλία. Τα κέντρα καινοτομίας και οι εταιρείες που συμ-
μετέχουν σε αυτά επιδοτούνται από προγράμματα της ΓΓΕΤ.

• Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης (ΕΣΠΑ) έχουν ήδη αρχίσει να
«τρέχουν» διάφορες προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν και τη ΝΕΖ. Το ίδιο
ισχύει και για τα προγράμματα της Ψηφιακής Σύγκλισης. Είμαστε σε επαφή
με τις αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές για κατάθεση προτάσεων.

•  Μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και της Ε.Ε., θα προσπαθήσουμε να κατα-
πολεμήσουμε τη μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ανεργία στην περιοχή και
να βελτιώσουμε τις δυνατότητες εκπαίδευσης και δεξιότητες των εργαζο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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μένων. Οι πελάτες μας, ιδιοκτήτες πλοίων, μας
ζήτησαν πιστοποιημένους εργάτες και κινούμα-
στε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

• Έχουν πλέον αρχίσει οι διαδικασίες, ώστε η ΝΕΖ
και οι σχετικές δραστηριότητες να ενταχθούν
στον αναπτυξιακό νόμο και να χαρακτηριστεί η
περιοχή βιομηχανική, με όλα τα θετικά που αυτό
συνεπάγεται (φορολογικά κίνητρα κ.λπ.).

Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες που
προβλέπονται στο καταστατικό για τους
χρήστες της Ζώνης, αλλά και τους μετό-
χους που θα διαθέσουν κεφάλαια;
Το ήδη υπάρχον καταστατικό είναι το αρχικό της
εταιρείας και κατά συνέπεια χρήζει τροποποιήσεων
και αλλαγών. Επεται η τροποποίηση του καταστα-
τικού, στην οποία θα περιληφθούν οι αναγκαίες
ασφαλιστικές δικλίδες για τους μετόχους και τους
χρήστες. Οι λεπτομέρειες επί αυτών θα προκύψουν
κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων με τα εμπλεκό-
μενα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, εταιρεία ή φορέας
για τη Ζώνη χωρίς τον ΟΛΠ δεν μπορεί να υπάρξει.
Όχι γιατί είναι ο κύριος της γης ή των εγκαταστά-
σεων, αλλά γιατί είναι εκείνος, ο οποίος διαχρονικά
επενδύει σε υποδομές και λειτουργεί τις τέσσερις
δεξαμενές της Ζώνης, με βαρύ κόστος, αφού λει-
τουργικά αποτελούν για τον ΟΛΠ έναν ζημιογόνο
κλάδο (5 εκατ. ευρώ ετησίως), τον οποίο διατηρεί
λόγω κοινωνικής ευθύνης.

Πόσα μέλη προβλέπετε να έχει το διοικη-
τικό συμβούλιο και πόσα από αυτά τα μέλη

θα αντιπροσωπεύουν τους μετόχους και
τους χρήστες;
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται σήμερα από
επτά μέλη, εκ των οποίων δύο (πρόεδρος και αν-
τιπρόεδρος) είναι και στο διοικητικό συμβούλιο
του ΟΛΠ. 
Τα μέλη του Δ.Σ. θα αυξηθούν με προσθήκες
μελών κατ' αρχάς από τις επιχειρήσεις της ΝΕΖ και
πιθανόν σε επόμενο στάδιο από τους λοιπούς εμ-
πλεκομένους (εργαζόμενοι).

Σκοπεύετε οι μέτοχοι να έχουν το δι-
καίωμα να ασκήσουν βέτο σε βασικά θέ-
ματα όπως, για παράδειγμα, στην
περίπτωση αλλαγής του χαρακτήρα της
Ζώνης ή εκμίσθωσης - υπεκμίσθωσης σε
χώρους της Ζώνης σε τρίτους που δεν θα
έχουν σχέση με ναυπηγοεπισκευαστικές
εργασίες;
Η απάντηση είναι κατ' αρχάς θετική. Εντούτοις,
θα πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά το πώς αυτό
θα εκφραστεί γραπτώς, έτσι ώστε να μην απαγο-
ρεύει τη χρήση για άλλου είδους λειτουργίες, οι
οποίες θα είναι προς ώφελος της Ζώνης. 
Για παράδειγμα, η δημιουργία Κέντρου Καινοτο-
μίας με σκοπό την παραγωγή προϊόντων όπως
ανεμογεννήτριες και ρομποτικά συστήματα καθα-
ρισμού υφάλων πλοίων, θεωρείται μη ναυπηγοε-
πισκευαστική εργασία; 
Χρειάζεται προσοχή στη σύνταξη του καταστατι-
κού και του κανονισμού λειτουργίας, έτσι ώστε να
μη βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. 

Εξάλλου, στη χώρα μας υπάρχει θεσμική εμπειρία
σε θέματα λειτουργίας και εταιρικού δικαίου. Σε
καμία περίπτωση, όμως, δεν θα μπορούν να γί-
νουν αποδεκτά βέτο, τα οποία θα εμποδίζουν την
ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι ενώσεις των επιχειρήσεων της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής διατηρούν σοβαρές
επιφυλάξεις για το αν και το πότε θα υλο-
ποιηθούν τα σχέδια της ΝΑΥΣΟΛΠ. Έχετε
οριοθετήσει κάποιο χρονοδιάγραμμα, που
θα αρχίσει να λειτουργεί και να αποδίδει ο
νέος φορέας, ή μετά από λίγα χρόνια θα εί-
μαστε πάλι στο ίδιο σημείο;
Αρχικά όλοι ελπίζουμε να μην είμαστε στο ίδιο ση-
μείο σε λίγα χρόνια. 
Ακόμη περισσότερο, αν δεν γίνουν κάποιες κινή-
σεις άμεσα, η Ζώνη κινδυνεύει να μην υπάρχει σε
λίγα (2 με 3) χρόνια. 
Θα διαμορφωθεί από κοινού χρονοδιάγραμμα με
τα εμπλεκόμενα μέρη και ελπίζουμε σύντομα να
έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. 
Σε κάθε περίπτωση, αποδείχθηκε από το 1995 ότι
οι φορείς της Ζώνης και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις
δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο συν-
τονιστικό σχήμα, αν και το επιχείρησαν. 
Δυστυχώς, η πολυδιάσπαση στη Ζώνη είναι πο-
λυδιάσπαση συμφερόντων. 
Ένα στόχο έχουμε, να συνενώσουμε και να βοη-
θήσουμε όλους σε κάποια δημιουργική πορεία.
Να σπρώξουμε τη Ζώνη προς τα εμπρός. 

N.X58

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στόχος είναι να ξαναγίνει μεσοπρόθεσμα η ΝΕΖ
κυρίαρχος χώρος στη ναυπηγοεπισκευή της ευρύ-
τερης περιοχής. Άλλωστε, λιμάνι διεθνώς χωρίς
επισκευαστική βάση δεν νοείται
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Προτάσεις
για εξυγίανση της ΝΕΖ

Σημειώνουμε ορισμένες από
αυτές τις προτάσεις 
1. Οριοθέτηση Ν/κής
Ζώνης: Αυτό είναι ένα πάγιο αί-
τημα. Πρέπει σαφώς να προσδιο-
ριστούν οι συγκεκριμένοι χώροι
και η έκτασή τους, και να μην πα-
ραμένει το θέμα άλλο στα χαρτιά.
2. Σύσταση Φορέα Διαχεί-
ρισης και Εκμετάλλευσης
της Ν/κής Ζώνης: Να ιδρυθεί
ένας φορέας διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης της Ν/κής Ζώνης. Να
ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις
(χρήστες) της Ν/Ζ και της ευρύτε-
ρης περιοχής προτίθενται με καταστατικό να συ-
στήσουν τον οικείο φορέα, να διαθέσουν κεφάλαια,
με την προϋπόθεση παραχώρησης του χώρου της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για τουλάχιστον
30 έτη, έναντι ανταλλάγματος, και τη σύναψη σύμ-
βασης παραχώρησης από την ΟΛΠ Α.Ε.
3. Δημιουργία κατάλληλων υποδομών,
εκσυγχρονισμού Ν/κής Ζώνης: Σύμφωνα
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο
7 Π.Δ. 70/90-ΦΕΚ3/Α) θα έπρεπε να είχαν βελτιω-
θεί οι υπάρχουσες υποδομές και να είχαν περαιτέρω
δημιουργηθεί νέες και σύγχρονες, ικανές να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις-ανάγκες της εποχής. 

Η κατάσταση στη Ζώνη, αντί να βελτιώνεται, χει-
ροτερεύει, οι υπάρχουσες υποδομές δεν συντη-
ρούνται, ενώ νέες δεν έχουν, όπως προαναφέραμε,
ούτε καν σχεδιαστεί ούτε προγραμματιστεί από την

ΟΛΠ Α.Ε., λόγω μη υπάρχοντος επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικά σημειώνονται και οι προτάσεις της
Ομοσπονδίας, που αφορούν τη χάραξη ναυπηγο-
επισκευαστικής πολιτικής καθώς και τα κίνητρα
για την προσέλευση πλοίων:
• Χρηματοδότηση ναυπηγοεπισκευαστικών ερ-

γασιών πλοίων από ελληνικές τράπεζες
• Χορήγηση χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων
• Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού
• Εργασιακή ειρήνη - συλλογικές συμβάσεις

Αναφορικά οι προτάσεις για την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων είναι: 
• Επιδότηση εργοδοτικών προς ΙΚΑ εισφορών
• Επιδότηση εργασίας
• Ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-

τας - δημιουργία εγγυοδοτικού

• Αναστολή πλειστηριασμών από
τράπεζες, πάγωμα οφειλών των
επιχειρήσεων
• Αναστολή των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς ΔOY για επί-
σης δύο έτη
• Αναστολή των όποιων ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων - ρυθμί-
σεων προς ασφαλιστικά ταμεία
και ΙΚΑ, για επίσης δύο έτη
• Παροχή μακροπρόθεσμων δα-
νείων
• Επιδότηση των επιχειρήσεων
• Συνέχιση λειτουργίας των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά

• Καθιέρωση βεβαίωσης της οικείας εργοδοτικής
ένωσης

• Συμμετοχή εκπροσώπων ναυπηγοεπισκευαστι-
κών επιχειρήσεων στις συζητήσεις - διαβου-
λεύσεις για θέματα που αφορούν τον κλάδο

• Οριστική διευθέτηση του θέματος εκτέλεσης
εργασιών στην περιοχή Κυνόσουρας

• Σύσταση και στελέχωση γραφείου χορήγησης
αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής
και συντήρησης των πλοίων

Τέλος, οι προτάσεις της Ομοσπονδίας όσον αφορά
τη συγκράτηση των θέσεων εργασίας και τη βελ-
τίωση του εργατοτεχνικού προσωπικού, είναι:
• Επιδότηση εργασίας  
• Εκπαίδευση-επιμόρφωση εργατοτεχνικού προ-

σωπικού
• Μητρώο Εργαζομένων
• Διεκδίκηση-ικανοποίηση εργατικών αιτημάτων.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυπήγησης και Επισκευής Πλοίων Πειραιά έχει
υποβάλει γραπτώς προς τους επικεφαλής των υπουργείων τ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και προς τον πρόεδρο του ΟΛΠ και τη Νομαρ-
χιακή Διοίκηση Πειραιά, ένα εκτενές υπόμνημα με προτάσεις για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό
της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. 

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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1. Κατ’ αρχάς, θέλω να δώσω έμφαση στον
τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διεκδικήσεις των
συνδικάτων στο Πέραμα. Είναι αυτό που στην
ερώτησή σας το λέτε «συμπεριφορά» και έχει ως
αποτέλεσμα την άσχημη εικόνα που δείχνει σή-
μερα το Πέραμα όταν γίνονται απεργίες. 
Ο συνδικαλισμός είναι ένα εργαλείο και όπως όλα
τα εργαλεία μπορεί να είναι ωφέλιμο, αλλά και
επικίνδυνο. 
Να σας φέρω ένα παράδειγμα:
Τα συνδικάτα έχουν πετύχει για τους εργαζομέ-
νους προνόμια, τα οποία στις μέρες μας είναι έως
προκλητικά. Δηλαδή: α) ωράριο εργασίας 35
ώρες την εβδομάδα (στην πράξη γίνεται 32
ώρες), β) το ημερομίσθιο είναι 80% έως 120%
υψηλότερο από το αντίστοιχο του εργαζομένου
της ξηράς, γ) για υπερωριακή ενασχόληση 3
ωρών παίρνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο και δ)
πολλά άλλα μικρότερης σημασίας, τα οποία χρει-
άζεται μια ολόκληρη σελίδα για να τα αναφέρω
(παροχές σε είδος, πρόσθετες αργίες-ημιαργίες
κ.λπ.).
Παρ’ όλα αυτά -και εδώ είναι το λάθος- τα συνδι-
κάτα δεν σταμάτησαν τις υπερβολικές διεκδική-

σεις ούτε σήμερα, που δεν υπάρχει δουλειά, και
έτσι όσα πέτυχαν μέχρι σήμερα είναι άχρηστα
αφού δεν υπάρχει μεροκάματο.  

2. Να σας πω. Το πραγματικό κόστος μιας επι-
σκευής είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων,
όπως η ποιότητα των εργασιών, ο χρόνος παρά-
δοσης και βέβαια το εργατικό κόστος. Ακόμη και
οι τιμές της ναυλαγοράς παίζουν σημαντικό ρόλο,
διότι, όταν οι ναύλοι είναι υψηλοί, έχει μεγάλη ση-
μασία ο χρόνος παράδοσης του πλοίου. Πάντως,
θέλω να επισημάνω ότι ακόμη και σήμερα οι εφο-
πλιστές θέλουν να φέρουν τα πλοία στο Πέραμα.
Αρκεί να πειστούν ότι είναι καλοδεχούμενοι. 

3. Δυστυχώς, στο χρόνο παράδοσης των εργα-
σιών ενός πλοίου προσμετρούνται και οι μέρες κι-
νητοποιήσεως των συνδικάτων. Να λάβουμε, δε,
υπ’ όψιν μας ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά
συνδικάτα, τα οποία πολλές φορές προγραμματί-
ζουν τις κινητοποιήσεις τους έτσι ώστε, μόλις λή-
ξουν του ενός, να ξεκινούν του επόμενου.
Αντιλαμβάνεστε, έτσι, την αναστάτωση και την
καθυστέρηση που δημιουργούν. Συμπερασμα-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ

1. Σύμφωνα με μελέτη του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, η συμπε-
ριφορά των συνδικάτων
εμφανίζεται σαν ένα από τα
πλέον έντονα προβλήματα κατά
τη γνώμη των πελατών, όπου το
74% δηλώνει ότι η συμπερι-
φορά χρήζει σημαντικής βελτίω-
σης. Πόσο επηρέασε ο
συνδικαλισμός την ανταγωνιστι-
κότητα της Ζώνης και ποιες είναι
οι δικές σας προτάσεις για να 
αλλάξει η προς τα έξωθεν 
εικόνα των επιχειρήσεων;  

2. Οι προσφερόμενες τιμές 
προς τους πελάτες είναι ανταγω-
νιστικές με τις αντίστοιχες επιχει-
ρήσεις του εξωτερικού;
Θεωρείτε ότι οι τιμές της Ζώνης
είναι ανάλογες με την παρεχό-
μενη ποιότητα των εργασιών;  

3. Η προαναφερόμενη μελέτη
κατέδειξε σοβαρό πρόβλημα,
επίσης, στο χρόνο παράδοσης
και κατέγραψε μεγάλο ποσοστό
αρνητικών απαντήσεων στη 
χρησιμοποίηση της ΝΕΖ για 
μετασκευές και νέες ναυπηγή-
σεις (75% και 92%) σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές του 
εξωτερικού. Υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτίωσης και υπό ποιες
προϋποθέσεις; 

Η ναυτιλία προσφέρει ευκαιρίες

και το Πέραμα 
έχει δυνατότητες

Του ΣΤΑΥΡΟY ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου C&A Stavros Kassidiaris S.A.
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τικά, λοιπόν, να σημειώσω ότι η εργασιακή ειρήνη είναι βασική προϋπόθεση όχι μόνο βελτίωσης του
χρόνου παράδοσης, αλλά και προσέλευσης νέων εργασιών στο Πέραμα.   

4. Για εμάς τους επιχειρηματίες της Ζώνης, είναι χρόνιο αίτημα να έχουμε τον πρώτο λόγο στη διαχείριση
του χώρου όπου εργαζόμαστε. Έτσι, η ίδρυση της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. μάς βρίσκει θετικούς, αλλά και επιφυ-
λακτικούς, μέχρι να καθοριστούν αρμοδιότητες και όροι συμμετοχής στη ΝΑΥΣΟΛΠ των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων. Η συμμετοχή στο Δ.Σ. και η δυνατότητα βέτο σε αποφάσεις αντίθετες με τα συμφέροντα
του χώρου είναι κύριο αίτημά μας, έχει ψηφιστεί από την ομοσπονδία των εργοδοτικών ενώσεων και έχει
κατατεθεί με σχετικό υπόμνημα στον κύριο Ανωμερίτη. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι από τον τρόπο λει-
τουργίας της ΝΑΥΣΟΛΠ θα προκύψει εάν θα υπάρξει βελτίωση και συντονισμός των επιχειρήσεων της
Ζώνης. 

5. Όταν λέτε αμυντική βιομηχανία, προφανώς εννοείτε το πολεμικό ναυτικό. Η συμμετοχή επιχειρήσεων
της Ζώνης σε νέες κατασκευές και επισκευές πλοίων του Π.Ν. είναι μια δραστηριότητα που θα μπορούσε να
ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση του κλάδου. Για να γίνει αυτό απαιτούνται: 
α) Πολιτική βούληση
β) Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και
γ) Εξασφάλιση των εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τέτοια έργα

6. Για τις ασφαλιστικές εισφορές έχουμε λάβει προφορική υπόσχεση ότι πρόκειται να μειωθούν στα επί-
πεδα των εργαζομένων ξηράς. Ελπίζουμε να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση. Θα είναι το πρώτο βήμα για
τη μείωση του εργατικού κόστους και πιστεύω πως θα αντιμετωπιστεί θετικά από τους πλοιοκτήτες. 

7. Οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει στο παρελθόν αρκετές επιχειρήσεις της Ζώνης και ειδικότερα του
ΒΙΠΑΣ. Σήμερα, όμως, οι εγγυήσεις που απαιτούν οι τράπεζες προκειμένου να δανειοδοτήσουν μια επι-
χείρηση οποιουδήποτε κλάδου έχουν αυξηθεί. 
Οι επιχειρήσεις της Ζώνης είναι κυρίως παροχής υπηρεσιών και οι εμπράγματες εγγυήσεις που διαθέτουμε
είναι λίγες. Η περιουσία μας είναι η εμπειρία, η γνώση και τα εργατικά χέρια. Μόνον η ενεργοποίηση του
ΤΕΜΠΜΕ και η ένταξή μας σε αυτό μπορεί να βοηθήσει, ώστε να αποκτήσουν ρευστότητα οι επιχειρήσεις
μας αυτή την εποχή. 

8. Έως το 2006 αρκετές επιχειρήσεις επένδυσαν χρήματα και εκσυγχρονίστηκαν. Παράδειγμα οι επιχει-
ρήσεις του ΒΙΠΑΣ, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε νέα κτίρια και επένδυσαν σε σύγχρονο εξοπλισμό. Το
αποτέλεσμα τους απογοήτευσε. Οι αδικαιολόγητες κινητοποιήσεις των συνδικάτων, η αδιαφορία της Πο-
λιτείας και το υψηλό κόστος έδιωξαν τα πλοία από τον Πειραιά. Συνεπώς, σκέψεις για επενδύσεις και εκ-
συγχρονισμό, μόνο από λίγες και εξειδικευμένες επιχειρήσεις υπάρχουν. 

9 & 10. Συμφωνώ μαζί σας. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Πιστεύω, όμως, ότι είναι μια καλή ευκαιρία
για να στήσουμε το Πέραμα από την αρχή. Χρειάζεται να μην επαναληφθούν τα λάθη που μας οδήγησαν
εδώ. Η ναυτιλία προσφέρει ευκαιρίες και το Πέραμα έχει δυνατότητες.

4. Για ποιους λόγους χρειάζεται
ένας φορέας εποπτείας της Ζώνης,
όπως είναι η νεοϊδρυθείσα ΝΑΥ-
ΣΟΛΠ Α.Ε.; Συμφωνείτε με τις δη-
λώσεις του κ. Ανωμερίτη ότι θα
καλύψει ένα μεγάλο κενό, σχετικό
με το συντονισμό των μικρών και
διάσπαρτων εταιρειών και πως θα
λειτουργήσει σαν καταλύτης των
δυνατοτήτων της Ζώνης; 
Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις
γύρω από αυτό το θέμα; Θα έχετε
παρουσία στο νέο Δ.Σ. και θέση
βέτο στις μελλοντικές αποφάσεις; 

5. Πιστεύετε ότι η ΝΕΖ 
θα μπορούσε να συμμετάσχει
στην αμυντική βιομηχανία και
υπό ποιες συνιστώσες θα 
μπορούσε να επιτευχθεί αυτό;

6. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα
των ασφαλιστικών εισφορών;
Υπάρχουν συγκεκριμένες προτά-
σεις για να διαμορφωθούν στα
επίπεδα των ανταγωνιστών της
ΝΕΖ; 

7. Το τραπεζικό σύστημα, πώς σας
αντιμετωπίζει; 

8. Ποιες λύσεις προτείνετε για τον
εκσυγχρονισμό των μονάδων;
Υπάρχουν προοπτικές ένταξης στο
ΕΣΠΑ; 

9. Γενικότερα στα χρόνια της ενα-
σχόλησής μου με τη δημοσιογρα-
φία, θεωρώ ότι πάλι βρισκόμαστε
στο σημείο μηδέν και συζητάμε τα
ίδια προβλήματα από διαφορετική
οπτική γωνία. Τελικά, υπάρχουν
προοπτικές;      

10. Θεωρείτε ότι η σημερινή 
εικόνα έχει περιθώρια βελτίωσης
και απαγκίστρωσης από τις αμαρ-
τίες του παρελθόντος ή όλα αυτά
είναι το φιλί της ζωής σε μια 
ετοιμοθάνατη κατάσταση;       
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1. Η έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά απο-
τελεί μια σημαντική προσπάθεια, που στοχεύει
στην επίλυση των προβλημάτων της Ζώνης μέσα
από την ανάδειξή τους. Σημαντικό θέμα το οποίο
αγγίζει η μελέτη είναι αυτό των συνδικάτων των
εργαζομένων, των παράνομων απεργιακών κι-
νητοποιήσεων και των παράλογων απαιτήσεών
τους. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα
αρνητική εικόνα για τη ΝΕΖ και πραγματικά επη-
ρέασαν την ανταγωνιστικότητά της, καθώς η μη
ύπαρξη εργασιακής ειρήνης δημιουργεί ένα αί-
σθημα ανασφάλειας και αστάθειας. 
Η ύπαρξη εργασιακής ειρήνης είναι απαραίτητη
και βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της
Ζώνης. Για να επιτευχθεί, θα πρέπει να γίνουν
αμοιβαίες υποχωρήσεις από όλους, να δημιουρ-
γηθούν στρατηγικές συμφωνίες, που θα τηρη-
θούν υπεύθυνα και σε βάθους χρόνου. Θα
πρέπει κατ' αρχάς να υπάρξει μια συμφωνία
ανάμεσα στους εργοδοτικούς και τους συνδικα-
λιστικούς φορείς, η οποία θα καθορίζει το πλαί-
σιο λειτουργίας της ΝΕΖ και θα εξασφαλίζει την
αποχή από απεργίες και κινητοποιήσεις που ζη-
μιώνουν τη Ζώνη. Σημαντικό επίσης είναι να

επενδύσουμε και στην εκπαίδευση - επιμόρ-
φωση τόσο του εργατοτεχνικού προσωπικού και
των επιτελικών στελεχών όσο και της εργοδο-
σίας των επιχειρήσεων της ΝΕΖ με σεμινάρια
σχέσεων εργασίας και συμπίεσης κόστους πα-
ραγωγής, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα
στα συνδικάτα και στους εργοδότες. Στοχεύουμε
και ελπίζουμε στην ουσιαστική κατανόηση των
αιτιών που οδήγησαν τον κλάδο στη δυσμενή
αυτή θέση, στην ανάληψη των ευθυνών, που
αφορούν αναλογικά τον καθένα από εμάς, και
στην εστίαση των προσπαθειών μας στην επα-
ναλειτουργία των ναυπηγείων και την επιστροφή
των πλοίων στη Ζώνη.  

2&3. Η Ζώνη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνι-
στική όσον αφορά στην ποιότητα των εργασιών
που προσφέρει. Ένα πλοίο που χρειάζεται μηχα-
νουργικές και άλλες εργασίες έχει όφελος ερχό-
μενο στα ελληνικά ναυπηγεία για προγραμ-
ματισμένες εργασίες επιθεώρησης/drydock, και
από άποψη κόστους, καθώς οι εργασίες εδώ γί-
νονται σαφώς πιο γρήγορα και με διασφαλισμένη
ποιότητα.

Του ΘΕΟΔΩΡΟY ΠΙΤΣΙΡΙΚΟY, Πρoέδρου ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ

Η εργασιακή ειρήνη
είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την ανάκαμψη της Ζώνης

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ

1. Σύμφωνα με μελέτη του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
η συμπεριφορά των συνδικάτων
εμφανίζεται σαν ένα από τα
πλέον έντονα προβλήματα κατά
τη γνώμη των πελατών, όπου 
το 74% δηλώνει ότι η συμπερι-
φορά χρήζει σημαντικής 
βελτίωσης. Πόσο επηρέασε ο 
συνδικαλισμός την ανταγωνιστι-
κότητα της Ζώνης και ποιες είναι
οι δικές σας προτάσεις για να 
αλλάξει η προς τα έξωθεν εικόνα
των επιχειρήσεων;  

2. Οι προσφερόμενες τιμές 
προς τους πελάτες είναι ανταγω-
νιστικές με τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις του εξωτερικού; 
Θεωρείτε ότι οι τιμές της Ζώνης
είναι ανάλογες με την παρεχό-
μενη ποιότητα των εργασιών;  

3. Η προαναφερόμενη μελέτη
κατέδειξε σοβαρό πρόβλημα,
επίσης, στο χρόνο παράδοσης
και κατέγραψε μεγάλο ποσοστό
αρνητικών απαντήσεων στη 
χρησιμοποίηση της ΝΕΖ για 
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4. Πραγματικά η ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης και πολλαπλασιαστής των δυ-
νατοτήτων της ΝΕΖ για όλες τις επιχειρήσεις. Οι προτεραιότητες της εταιρείας αυτής θα πρέπει να είναι η
οριοθέτηση αυτού που σήμερα ονομάζεται Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και η οργάνωση ενός τμήματος
marketing, που θα προωθεί τον κλάδο και θα παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή.
Κυρίως, όμως, θα πρέπει μέσω της εταιρείας αυτής να οργανωθεί και να εκσυγχρονιστεί η περιοχή, και να
χαρακτηριστεί πράσινη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Αυτό μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση των υφι-
στάμενων υποδομών και επενδύσεις σε νέες υποδομές όπως είναι οι πλωτές δεξαμενές τύπου panamax,
ρεύμα, νερό, τηλέφωνα, σκάλες γερανοί και άλλα. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε ποντοπόρα πλοία,
κρουαζιερόπλοια και φυσικά την ακτοπλοΐα. Άλλωστε, όπως ανέφερε πρόσφατα και ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Γιώργος Ανωμερίτης, λιμάνι χωρίς ναυπηγοεπισκευαστική βάση δεν νοείται.
Εμείς στηρίζουμε τη δημιουργία της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. όπως και τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης
των ναυπηγείων, και πιστεύουμε πως οι δύο αυτοί φορείς μπορούν να δώσουν νέα πνοή στη Ζώνη, ανα-
λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή της καθώς και
την προβολή της μέσω ενός οργανωμένου τμήματος marketing.
Όσον αφορά στο Δ.Σ. της ΝΑΥΣΟΛΠ, η Ομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων με έγγραφη επιστολή της έχει
ζητήσει τη συμμετοχή 4 μελών από επιχειρήσεις της Ζώνης με δικαίωμα άσκησης βέτο, καθώς και τη συμ-
μετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων. Αυτό είναι πραγματικά αναγκαίο, καθώς τα προβλήματα της Ζώνης
τα ζούμε καθημερινά και τα γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως βέβαια γνωρίζουμε και τις διορθωτικές κινήσεις
που πρέπει να εφαρμοστούν, χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν πολλά χρήματα στο ξεκίνημα της λει-
τουργίας της ΝΑΥΣΟΛΠ. Ένα πολύ αποφασιστικό και αποτελεσματικό Δ.Σ., που θα εντοπίσει και θα κατα-
γράψει τα προβλήματα της Ζώνης, αποτελεί τον κεντρικό άξονα για την περαιτέρω ανάκαμψή της.

5. Ναι, πράγματι, η συμμετοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη ΝΕΖ στην αμυντική βιο-
μηχανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, αποτελεί και έναν από τους στόχους μας,

μετασκευές και νέες ναυπηγή-
σεις (75% και 92%) σε σχέση 
με τους ανταγωνιστές του 
εξωτερικού. Υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτίωσης και υπό ποιες
προϋποθέσεις; 

4. Για ποιους λόγους χρειάζεται
ένας φορέας εποπτείας της Ζώνης,
όπως είναι η νεοϊδρυθείσα 
ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.; Συμφωνείτε με τις
δηλώσεις του κ. Ανωμερίτη ότι θα
καλύψει ένα μεγάλο κενό, σχετικό
με το συντονισμό των μικρών και
διάσπαρτων εταιρειών και πως 
θα λειτουργήσει σαν καταλύτης
των δυνατοτήτων της Ζώνης; 
Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις
γύρω από αυτό το θέμα; 
Θα έχετε παρουσία στο νέο Δ.Σ. 
και θέση βέτο στις μελλοντικές
αποφάσεις; 

5. Πιστεύετε ότι η ΝΕΖ 
θα μπορούσε να συμμετάσχει
στην αμυντική βιομηχανία και
υπό ποιες συνιστώσες θα 
μπορούσε να επιτευχθεί αυτό;
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αφού θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύ-
ξηση της πίτας της ελεύθερης αγοράς και θα ισχυ-
ροποιήσει τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους συνεχή
ροή εργασίας. Βασικές συνιστώσες βέβαια της
συμμετοχής τους είναι ο εκσυγχρονισμός τους, η
διασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιήσεων και
η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

6. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προ-
τείνεται ως ένας τρόπος για να μειωθεί το κόστος
και να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική η Ζώνη.
Είναι ενδεικτικό ότι ένα μηχανουργείο που είναι
εγγεγραμμένο στο μητρώο της Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Ζώνης καταβάλλει σε μηνιαία βάση
για ΙΚΑ και ταμείο μετάλλου 1.177,50 ευρώ, ενώ
ένα μηχανουργείο μη εγγεγραμμένο στο μητρώο
καταβάλλει κατά μέσον όρο σε μηνιαία βάση για
ΙΚΑ και ταμείο μετάλλου μόλις 674,50 ευρώ.  
Εμείς προτείνουμε επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών καθώς και τη καθιέρωση πλαφόν
ασφαλιστικών εισφορών με την ενσωμάτωση των
υπερωριών (ενδεικτικά 80 ευρώ ημερομίσθιο).
Με αυτήν μας την πρόταση, οι εργαζόμενοι πα-
ραμένουν στην ανώτερη ασφαλιστική κλάση
χωρίς να χάνουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώ-
ματα. Ταυτόχρονα, όμως, με αυτόν τον τρόπο μει-
ώνεται το εργασιακό κόστος και ωθείται σε
επενδύσεις η ΝΕΖ, ώστε σε συνδυασμό με την ποι-
ότητα και την ταχύτητα κατασκευής να γίνουμε
ακόμη πιο ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. 

7. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι

από το τραπεζικό σύστημα. Θα επιθυμούσαμε,
ωστόσο, την ένταξή μας στο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης που ισχύει για τις ναυτιλιακές επιχει-
ρήσεις, ώστε να μειωθούν  τα spreads δανεισμού
και να εξαλειφθούν οι προσωπικές εγγυήσεις.    

8. Οι επιχειρήσεις της Ζώνης διακρίνονται σε
δύο βασικές κατηγορίες: στις ναυπηγοεπισκευα-
στικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται αμιγώς
με τη ναυπήγηση, μετατροπή και επισκευή
πλοίων, και στις ειδικές επιχειρήσεις, οι οποίες
ασχολούνται τόσο με τη ναυπηγοεπισκευή όσο και
με την ενέργεια, το τροχαίο υλικό και τις βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις. Οι αμιγώς ναυπηγοεπι-
σκευαστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, κάτι που σαφώς μειώνει τα
περιθώρια ανάπτυξής τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να
δημιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για τις επι-
χειρήσεις αυτές, ώστε να μπορούν να ενταχθούν.    

9 & 10. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει στην
επιφάνεια η πραγματική δύναμη της Ζώνης.
Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να παίζουν
σημαντικό ρόλο στη Ζώνη, μέσα από την ανάληψη
πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη του υγιούς πε-
ριβάλλοντος στη ΝΕΖ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν προβλήματα θα πρέπει να
βοηθηθούν ώστε να τα ξεπεράσουν και να συμ-
βάλουν και αυτές στην περαιτέρω ανάπτυξη της
Ζώνης. Σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν η
Ομοσπονδία και τα Επιμελητήρια, με αρωγό όλης
αυτής της προσπάθειας την Πολιτεία. 

6. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα
των ασφαλιστικών εισφορών;
Υπάρχουν συγκεκριμένες προτά-
σεις για να διαμορφωθούν στα
επίπεδα των ανταγωνιστών της
ΝΕΖ; 

7. Το τραπεζικό σύστημα, πώς σας
αντιμετωπίζει; 

8. Ποιες λύσεις προτείνετε για τον
εκσυγχρονισμό των μονάδων;
Υπάρχουν προοπτικές ένταξης στο
ΕΣΠΑ; 

9. Γενικότερα στα χρόνια της ενα-
σχόλησής μου με τη δημοσιογρα-
φία, θεωρώ ότι πάλι βρισκόμαστε
στο σημείο μηδέν και συζητάμε τα
ίδια προβλήματα από διαφορετική
οπτική γωνία. Τελικά, υπάρχουν
προοπτικές;      

10. Θεωρείτε ότι η σημερινή 
εικόνα έχει περιθώρια βελτίωσης
και απαγκίστρωσης από τις αμαρ-
τίες του παρελθόντος ή όλα αυτά
είναι το φιλί της ζωής σε μια 
ετοιμοθάνατη κατάσταση;       

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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1. Η επιλογή του ναυπηγείου στο οποίο θα πραγματοποιήσουμε κάποιο δεξαμενισμό και ερ-
γασίες συντήρησης εξαρτάται κατ’ αρχάς από τη γεωγραφική θέση του πλοίου την εποχή που
έχει προγραμματιστεί να γίνουν αυτές οι εργασίες. Εν συνεχεία τα επόμενα κριτήρια που λαμ-
βάνουμε υπ’ όψιν είναι:
- Προηγούμενη εμπειρία με το ναυπηγείο (σε σχέση με ποιότητα, χρόνους και συνεργασία)
- Προσφερόμενες τιμές
- Προσφερόμενος χρόνος επισκευής
- Όροι πληρωμής

2. Τα πλοία που έχουμε υπό διαχείριση ταξιδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στα λι-
μάνια της Άπω Ανατολής (κυρίως Κίνα). Κατά συνέπεια, δεν δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε κά-
ποια επισκευή στα ναυπηγεία του Περάματος και έχουμε αρκετά χρόνια που δεν ήλθε κάποιο
πλοίο σε αυτό.

3. Η ΝΕΖ έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από τις άλλες ναυπηγοεπισκευαστικές
μονάδες της περιοχής (Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Μάλτα κ.λπ.). Η στρατηγική που θα πρέπει
να ακολουθήσει η νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ πρέπει να περιλαμβάνει στήριξη στις εταιρείες που
προσπαθούν να εκσυγχρονιστούν ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, που εκπαιδεύουν
νέα παιδιά, απορροφούν ανέργους και χρησιμοποιούν τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον.
Οποιαδήποτε νομοθετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν θα πρέπει να έχουν στόχο να βοηθήσουν τις
εταιρείες της ΝΕΖ να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Καλό θα είναι να θυμηθούμε ότι μια από
τις πιο ανθηρές περιόδους της ΝΕΖ (χρονιές 1980-1995) συνέπεσε με μια εποχή κρίσης της ναυ-
τιλίας. Αν οι εταιρείες της ΝΕΖ βοηθηθούν να προσφέρουν τιμές στα επίπεδα των ανταγωνιστών,
δεν βλέπω λόγους να μη φέρνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες τα πλοία τους για επισκευές στη ΝΕΖ.

4. Η ανάγκη προστασίας περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη διάφορων τεχνολογιών
ώστε οι επισκευαστικές εργασίες να έχουν σημαντικά λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την αντικατάσταση της αμμοβολής με υδροβολή
υψηλής πίεσης για τις εργασίες καθαρισμού γάστρας και άλλες πολλές μεθόδους. Οι Δήμοι Πε-
ράματος, Δραπετσώνας και Σαλαμίνας θα πρέπει να σταθμίσουν τα οφέλη από μια έντονα δρα-
στηριοποιημένη ΝΕΖ και να συνταχθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΟΥ, Τεχνικού διευθυντή Allseas Marine S.A.

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ναυπη-
γεία και επισκευαστικές μονάδες; 

2. Στις επιλογές σας είναι τα ναυπηγεία
του Περάματος ή άλλες επισκευαστικές
εγχώριες μονάδες; Πόσο συχνά τις χρη-
σιμοποιείτε; 

3. Ποια στρατηγική πιστεύετε ότι πρέ-
πει να ακολουθήσει η 
νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ για να υλοποι-
ήσει τις εξαγγελίες σχετικά με το συντο-
νισμό των μικρών 
εταιρειών και την αύξηση των 
λειτουργικών δυνατοτήτων της Ζώνης
γενικότερα; Ποια νομοθετικά και άλλα
μέτρα θα συνέβαλλαν κατά τη γνώμη
σας στην ανάκαμψη της ΝΕΖ; 

4. Με δεδομένες τις υφιστάμενες συν-
θήκες ανάπτυξης των Δήμων Περάμα-
τος, Δραπετσώνας, Σαλαμίνας, και
έχοντας υπόψη τις τρέχουσες περιβαλ-
λοντικές απαιτήσεις και ευαισθησίες, τι
προοπτική υπάρχει για μελλοντική ανά-
πτυξη της ΝΕΖ και σε ποιους τομείς; 

5. Πώς θα επηρεάσει, κατά τη γνώμη
σας, η ανάπτυξη του τμήματος εμπο-
ρευματοκιβωτίων του ΟΛΠ (Cosco) τη
λειτουργία και ανάπτυξη της Ζώνης;   

Αν κλείσει η ψαλίδα του κόστους
η υπεροχή της 

ΝΕΖ θα επανέλθει

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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& Bouboulinas Str, 185 35

Piraeus Greece
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Email: info@michaelmar.com

Providing a tailor-made service that meets clients’ demands, Michaelmar spe-

cializes in the supply of well trained and qualified crew, around the clock and

at short notice. We operate from our main offices in Piraeus and Manila and

are supported by branch offices in Male, Colombo and Odessa.

Michaelmar’s experience and expertise in the manning of all types of vessels

can help to keep your shipping business running smoothly.

Contact us to find out more.

6. Πώς συγκρίνετε τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες της ΝΕΖ σε σχέση
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτού-
νται για την άρση των προβλημά-
των; Εν γένει, ποιοι θεωρείτε ότι
είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες
για την επισκευή των πλοίων στην
Ελλάδα; 

7. Κατά πόσο επηρεάζει την επι-
λογή επισκευαστικής μονάδας η
έδρα της τεχνικής διαχείρισης του
πλοίου, αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση
πολλών πλοίων γίνεται από τον
Πειραιά. Αυτό μετράει θετικά για
την επιλογή ναυπηγοεπισκευαστι-
κής μονάδας της Ελλάδας ή όχι; 

8. Προαιρετικά αν θέλετε μπορείτε
να απαντήσετε και στην επόμενη
ερώτηση: Αριθμός και τύπος
πλοίων που διαχειρίζεται η εται-
ρεία σας και περιοχή δραστηριο-
ποίησης των πλοίων.    

5. Οποιαδήποτε δραστηριότητα αυξάνει τον αριθμό αφίξεων πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά σαφώς
ευνοεί τη λειτουργία και ανάπτυξη της ΝΕΖ για προφανείς λόγους. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι η λει-
τουργία του τμήματος εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ σε συνεργασία με την Cosco θα επηρεάσει
θετικά τη λειτουργία της ΝΕΖ.

6. Με βάση την εμπειρία των καλών εποχών της ΝΕΖ (1980-1995), οι προσφερόμενες υπηρεσίες
υπερείχαν σε σχέση με άλλες μονάδες του εξωτερικού στο θέμα της παραγωγικότητας (γρήγοροι χρόνοι
περάτωσης εργασιών), σε δημιουργικές ιδέες επίλυσης διαφόρων τεχνικών θεμάτων και στην αντιμε-
τώπιση οποιωνδήποτε τεχνικά δύσκολων θεμάτων. Βέβαια, με την παρέλευση του χρόνου, τόσο η δια-
φορά τιμών με τους ανταγωνιστές αυξήθηκε όσο και η παραγωγικότητά των βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα
να χαθούν αυτά τα πλεονεκτήματα. Αν ο νέος φορέας βοηθήσει να ξανακλείσει το άνοιγμα της ψαλίδας
του κόστους επισκευών μεταξύ της ΝΕΖ και των ανταγωνιστικών ναυπηγείων, η υπεροχή της ΝΕΖ θα
επανέλθει και θα επιστρέψουν οι επισκευές στη χώρα μας.

7. Αν μια εταιρεία έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τις επισκευές σε χώρο που είναι πολύ
κοντά στην έδρα της, είναι σε θέση και το κόστος διαχείρισης του πλοίου να μειώσει και να ελέγξει κα-
λύτερα τις επισκευές, και επιπλέον δίδεται η δυνατότητα σε περισσότερα στελέχη και από διαφορετικά
τμήματα της εταιρείας να επισκέπτονται το πλοίο. Επομένως, το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ναυτι-
λιακές εταιρείες με έδρα τον Πειραιά έχει σαφώς θετικό αντίκτυπο για τη ΝΕΖ.

8. Η εταιρεία μας διαχειρίζεται 11 πλοία φορτίου χύδην (bulk-carriers), 2 πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων (container vessels) και θα παραλάβει ακόμη 7 νεότευκτα πλοία φορτίου χύδην με
παράδοση 2011-2012.
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1. Η ναυτιλία απαιτεί ταχύτητα και ασφάλεια.
Τα κύρια κριτήρια επομένως είναι η υψηλή ποι-
ότητα της εργασίας, η αποπεράτωση στον προ-
γραμματισμένο χρόνο, το λογικό κόστος και η
γεωγραφική περιοχή. 

2. Ως σήμερα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ελ-
ληνικές μονάδες, παρά την ποιότητα της εργασίας
που προσφέρουν. Οι δύο βασικοί λόγοι είναι το
υψηλό και μη ανταγωνιστικό κόστος και ο μακρύς
χρόνος αποπεράτωσης. 

3. Η ΝΑΥΣΟΛΠ αποτελεί μια ευκαιρία για το λι-
μάνι και για τους εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη να βγουν από έναν φαύλο
κύκλο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια
και να αναδείξουν τα ελληνικά ταλέντα. Οι προ-
τάσεις θα μπορούσαν να είναι πολλές. Αυτό που
θεωρώ σημαντικό, όμως, είναι οι άνθρωποι που
θα διαχειριστούν και που καλούνται να συνεργα-
στούν μεταξύ τους, να ξεπεράσουν την καχυποψία
και να στοχεύσουν σε μια στρατηγική εξωστρέ-
φειας, κάνοντας το λιμάνι και τις ελληνικές υπη-
ρεσίες ανταγωνιστικές για τους Έλληνες αλλά και
τους ξένους πλοιοκτήτες.     

4. Πάντα υπάρχει το περιθώριο να αναπτυχθεί
η επισκευή πλοίων με ευαισθησία και σεβασμό
στο περιβάλλον. Είναι απαραίτητο, πιστεύω, να
υπάρξουν συντονισμός, αρκετά χρήματα για επεν-
δύσεις σε νέας τεχνολογίας υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό, ξεκάθαρη νομοθεσία και κίνητρα.

5. Σίγουρα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις ερ-

γασίας, όχι μόνο μέσα στο λιμάνι αλλά και στις
εταιρείες παροχής υπηρεσιών του χώρου γενικά.
Επίσης η αύξηση των πλοίων θα δημιουργήσει με-
γαλύτερες ανάγκες, που θα ενισχύσουν την ανά-
πτυξη της ΝΕΖ. Ο συνδυασμός με την ανάπτυξη
και αξιοποίηση των χερσαίων υποδομών της
χώρας μας θα συμβάλει γενικότερα πιστεύω στο
να αποτελέσει η Ελλάδα σημαντικό διαμετακομι-
στικό κόμβο.  

6. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση έχει εξαντλη-
θεί. Όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα
και τι πρέπει να κάνουμε. Το σημαντικό είναι να
αποφασίσουμε και να δράσουμε για το μοντέλο
ανάπτυξης που θέλουμε. Να θέσουμε τον πήχυ
και να επιλέξουμε τους ανταγωνιστές μας. Η Άπω
Ανατολή προσφέρει και έχει αναπτύξει τα τελευ-
ταία χρόνια μια γκάμα από ποιότητα/τιμή υπηρε-
σιών. Στην εξίσωση αυτή δεν πρέπει να ξεχνάμε
και τον ανθρώπινο παράγοντα, τα νέα παιδιά  που
καθημερινά αποθαρρύνονται να εργαστούν σε
έναν κλάδο που, αν αναπτυχθεί σωστά, θα τους
προσφέρει πολλά οφέλη. 

7.  Από τη στιγμή που τα πλοία της ποντοπόρου
ναυτιλίας μας επιχειρούν σε όλες τις γωνιές της
Γης, το γεγονός ότι η διαχείριση γίνεται από τον
Πειραιά δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Αυτό που
μετράει είναι να γίνει η σωστή εργασία, στο χρόνο
που πρέπει και που επιτρέπεται από τα ναυλοσύμ-
φωνα, και στο κόστος που έχει αποφασιστεί.

8. 9 Handy Bulk Carriers, τα οποία δραστηριο-
ποιούνται σε όλον τον κόσμο.  

Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ, Τεχνικού Διευθυντή Free Bulkers S.A.

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ναυ-
πηγεία και επισκευαστικές μονάδες; 

2. Στις επιλογές σας είναι τα ναυ-
πηγεία του Περάματος ή άλλες 
επισκευαστικές εγχώριες μονάδες;
Πόσο συχνά τις χρησιμοποιείτε; 

3. Ποια στρατηγική πιστεύετε ότι
πρέπει να ακολουθήσει η 
νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ για να
υλοποιήσει τις εξαγγελίες σχετικά
με το συντονισμό των μικρών 
εταιρειών και την αύξηση των 
λειτουργικών δυνατοτήτων της
Ζώνης γενικότερα; Ποια νομοθε-
τικά και άλλα μέτρα θα συνέβαλ-
λαν κατά τη γνώμη σας στην
ανάκαμψη της ΝΕΖ; 

4. Με δεδομένες τις υφιστάμενες
συνθήκες ανάπτυξης των Δήμων
Περάματος, Δραπετσώνας, 
Σαλαμίνας, και έχοντας υπόψη τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και ευαισθησίες, τι προοπτική
υπάρχει για μελλοντική ανάπτυξη
της ΝΕΖ και σε ποιους τομείς; 

5. Πώς θα επηρεάσει, κατά τη
γνώμη σας, η ανάπτυξη του τμήμα-
τος εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ
(Cosco) τη λειτουργία και ανάπτυξη
της Ζώνης; 

6. Πώς συγκρίνετε τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες της ΝΕΖ σε σχέση
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούν-
ται για την άρση των προβλημάτων; 
Εν γένει, ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι
αποτρεπτικοί παράγοντες για την 
επισκευή των πλοίων στην Ελλάδα;

7. Κατά πόσο επηρεάζει την επι-
λογή επισκευαστικής μονάδας η
έδρα της τεχνικής διαχείρισης του
πλοίου, αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση
πολλών πλοίων γίνεται από τον
Πειραιά. Αυτό μετράει θετικά για
την επιλογή ναυπηγοεπισκευαστι-
κής μονάδας της Ελλάδας ή όχι; 

8. Προαιρετικά αν θέλετε μπορείτε
να απαντήσετε και στην επόμενη
ερώτηση: Αριθμός και τύπος πλοίων
που διαχειρίζεται η εταιρεία σας και
περιοχή δραστηριοποίησης των
πλοίων. 

Όλοι γνωρίζουμε 
ποια είναι τα προβλήματα
και τι πρέπει
να κάνουμε

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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1. Αρχικά η επιλογή θα βασιστεί στην κατάλ-
ληλη, για την περιοχή λειτουργίας του πλοίου,
θέση του ναυπηγείου και στη συνέχεια, όπως συμ-
βαίνει και με κάθε προμηθευτή, στα κριτήρια του
κόστους. Σημαντικός και καθοριστικός παράγον-
τας, επίσης, είναι η προηγούμενη εμπειρία με το
συγκεκριμένο ναυπηγείο ή μονάδα ή οι πληρο-
φορίες που θα συλλέξουμε κυρίως στο θέμα αξιο-
πιστίας για την παράδοση του έργου εντός του
συμφωνηθέντος χρόνου και προϋπολογισμού,
αλλά και με την προσδοκώμενη ποιότητα. Και
αυτό συνδέεται άμεσα με την εμπειρία και τεχνο-
γνωσία, αλλά και με το ιστορικό της μονάδας σε
θέματα εργατικής «ειρήνης», τη δυνατότητα
εξεύρεσης υλικών και ανταλλακτικών στην εγγύς
του ναυπηγείου περιοχή, τη δυνατότητα χρησι-
μοποίησης του πληρώματος σε εργασίες συντή-
ρησης που εμπίπτουν φυσικά στις δυνατότητές
του, αλλά και εξωτερικών συνεργείων όπου κρί-
νεται σκόπιμο, είτε σε εξειδικευμένες εργασίες είτε
σε τομείς που η εταιρεία έχει μακροχρόνιες συμ-
φωνίες με συγκεκριμένα συνεργεία και, τέλος, τις
οικονομικές διευθετήσεις και όρους που εξασφα-
λίζει η συγκεκριμένη μονάδα. 

2. Για σχεδόν 20 χρόνια υπήρξαμε από τους πιο
«πιστούς» πελάτες του Περάματος, παρά τα όποια
προβλήματα αντιμετωπίζαμε, γιατί εκτιμούσαμε
την ποιότητα της δουλειάς και την τεχνογνωσία
που υπήρχε, αλλά και γιατί θεωρούσαμε ότι ως
Έλληνες αυτό ήταν το καθήκον μας. Όλα αυτά τα
χρόνια ήταν για μας αυτονόητο τα πλοία να εκτε-

λούν τις επισκευές τους στο Πέραμα, που είχε γίνει
για μας δεύτερο σπίτι και δεύτερο γραφείο. Τα τε-
λευταία χρόνια, όμως, με τις εκβιαστικές στην
πραγματικότητα «απεργίες» λίγο πριν από την
αναχώρηση των πλοίων και λόγω της δραστηριο-
ποίησης πλοίων της εταιρείας μακριά από την Ελ-
λάδα, αναγκαστικά αναζητήσαμε εναλλακτικές
λύσεις για την εκτέλεση των εργασιών συντήρη-
σης, επισκευών και αναβάθμισης. 

3. Πιθανόν σε καμιά χώρα της Ευρώπης το κα-
θημερινό γίγνεσθαι  δεν διέπεται  από τόσο με-
γάλο αριθμό νομοθετημάτων, κανονισμών,
διαδικασιών, μέτρων, επιτροπών και θεσμών αλλά
και στρατηγικών εξαγγελιών όσο στην Ελλάδα. Αν
κάτι σήμερα χρειαζόμαστε είναι πολιτική βούληση
να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, ορθολογιστικά
(αυτό που θα έκανε, δηλαδή, κάποιος που δεν θα
είχε προσωπικά συμφέροντα και ιδιοτελείς σκο-
πιμότητες να εξυπηρετήσει) και θέτοντας το συλ-
λογικό, το δημόσιο και μακροπρόθεσμο
συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων πάνω από
τα όποια ατομικά, συντεχνιακά, κομματικά, αλλά
κυρίως πρόσκαιρα συμφέροντα. Κάτι τέτοιο θα
μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα «καρκινώ-
ματα», που σταδιακά καταστρέφουν τις όποιες
προσπάθειες και το όποιο νομοθέτημα. Τη δια-
φθορά, δηλαδή, αυτών που θα κληθούν να εφαρ-
μόσουν και να διασφαλίσουν την επιτυχία της
όποιας προσπάθειας. Ας φανταστούμε προς στιγ-
μήν ότι χάσαμε σε έναν πόλεμο τα πάντα και ότι
αποφασίζουμε ότι η σημερινή γενιά θα πρέπει να

Του ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΙΟΚΟΥΡΟΥ, Ανώτερου τεχνικού διευθυντή Louis Cruises

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ναυ-
πηγεία και επισκευαστικές μονάδες; 

2. Στις επιλογές σας είναι τα ναυ-
πηγεία του Περάματος ή άλλες 
επισκευαστικές εγχώριες μονάδες;
Πόσο συχνά τις χρησιμοποιείτε; 

3. Ποια στρατηγική πιστεύετε ότι
πρέπει να ακολουθήσει η 
νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ για να
υλοποιήσει τις εξαγγελίες σχετικά
με το συντονισμό των μικρών 
εταιρειών και την αύξηση των 
λειτουργικών δυνατοτήτων της
Ζώνης γενικότερα; Ποια νομοθε-
τικά και άλλα μέτρα θα συνέβαλ-
λαν κατά τη γνώμη σας στην
ανάκαμψη της ΝΕΖ; 

Μετά από ένα χαμένο πόλεμο
υπάρχει και το 
δίκαιο της ανάγκης

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ

κάνει θυσίες, να «υποφέρει» γι' αυτή την ήττα, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε από την αρχή ένα
καινούργιο κράτος για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Τότε όλα
μπορούν να γίνουν, χωρίς ίσως ανάγκη για επιπρόσθετες στρατηγικές, νομοθετικά ή άλλα μέτρα.
Άλλωστε, μετά από ένα χαμένο πόλεμο, υπάρχει και το δίκαιο της ανάγκης.

4. Νομίζω πως την απάντηση θα πρέπει να τη δώσουν οι ίδιοι οι δημότες των περιοχών αυτών.
Αν δηλαδή θέλουν η περιοχή τους να μετατραπεί σε παραλίες λουομένων με ξενοδοχεία ή διαμερί-
σματα, ή να παραμείνει περιοχή που θα συνυπάρχει με τη βιομηχανία. Μια βιομηχανία που κάποτε
έγινε και η αιτία να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν οι περιοχές αυτές. 
Απλώς, σαν τροφή προς σκέψη να αναφέρω ότι στο Αμβούργο, μια πόλη-λιμάνι επίσης, το μεγαλύ-
τερο στη Γερμανία και ας απέχει πολύ από τη θάλασσα, έχουν επιτύχει να συνυπάρχουν, στις όχθες
του ποταμού που διασχίζει την πόλη και την ενώνει με τη θάλασσα, λιμενικές εγκαταστάσεις, ναυ-
πηγεία, βαριά βιομηχανία ακόμη και διυλιστήρια, μαζί με οικιστικές περιοχές, γραφεία, καταστήματα,
ζώνες αναψυχής, πάρκα με δάση και λίμνες. Άρα η δυνατότητα υπάρχει να συνυπάρξουν όλα αυτά,
φτάνει όλοι να σεβαστούμε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, το κράτος μας. Να κάνουμε, δηλαδή,
ως λαός την υπέρβαση που αναφέραμε και προηγουμένως. Για να είμαστε και εμείς υπερήφανοι για
τις πόλεις μας, για την ποιότητα ζωής μας, εντός του δικού μας κράτους.

5. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και τη Ζώνη. Αλλά εξαρτάται από μας να πεί-
σουμε, στις σχέσεις μας και με τους νέους πιθανούς πελάτες, για την αξιοπιστία μας, για τη δυνατότητα
να δούμε τη σχέση αυτή μακροπρόθεσμα και όχι στη λογική του πρόσκαιρου και εύκολου κέρδους.
Τη λογική, δηλαδή, με την οποία καταστρέψαμε πολλές από τις υποδομές αυτού του κράτους. Αλλιώς
και αυτοί, οι νέοι πιθανοί πελάτες, θα επιλέξουν να απευθυνθούν αλλού. Γιατί τα αντικείμενα της
συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα πλοία δηλαδή, έχουν αυτήν τη δυνατότητα, να μετακινούνται και να
έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών λόγω και σκληρού ανταγωνισμού.

6. Έχω νομίζω ήδη απαντήσει σε αυτό προηγουμένως.

7. Αυτό όντως μετράει θετικά, εφόσον βεβαίως και τα πλοία είναι επίσης στην περιοχή κατά τη
φάση των επισκευών τους, αλλά και εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αξιόπιστες και αντα-
γωνιστικές. Αλλά όμως, όσο και να θέλει να βοηθήσει κάποιος την πατρίδα του, δεν μπορεί ταυτό-
χρονα να αποδέχεται και παθητικά συμπεριφορές που χωρίς αιδώ επιδιώκουν μόνο την αποδόμηση
της χώρας. Ας σκεφτούμε προς στιγμήν τι εμπορικούς στόλους διαθέτουν η Τουρκία, η Φινλανδία, η
Ιταλία, όταν η ελληνική ναυτιλία μεγαλουργεί σε αυτόν τον τομέα εδώ και 60 χρόνια. Ας σκεφτούμε
ακόμη και τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, που αυτές βρίσκονταν πριν από 30 χρόνια. Και ας ανα-
ρωτηθούμε τι φταίει. Γιατί σίγουρα κάποιες εξ αυτών των χωρών δεν βασίζονται ούτε στο φθηνό
εργατικό κόστος, ούτε στους φυσικούς τους πόρους, ούτε καν στη γεωγραφική τους θέση.

8. Aquamarine - Πειραιάς
Cristal - Πειραιάς
Calypso - Πειραιάς
Sapphire - Ελλάδα/Κύπρος
Emerald - Ελλάδα/Κύπρος

Orient Queen - Γένοβα/Μασσαλία
Louis Majesty - Γένοβα/Μασσαλία
Coral - Γένοβα/Μασσαλία
Thompson Spirit - ναυλωμένο στην Thompson
Thompson Destiny - ναυλωμένο στην Thompson

4. Με δεδομένες τις υφιστάμενες
συνθήκες ανάπτυξης των Δήμων
Περάματος, Δραπετσώνας, 
Σαλαμίνας, και έχοντας υπόψη τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και ευαισθησίες, τι προοπτική
υπάρχει για μελλοντική ανάπτυξη
της ΝΕΖ και σε ποιους τομείς; 

5. Πώς θα επηρεάσει, κατά τη γνώμη
σας, η ανάπτυξη του τμήματος εμπο-
ρευματοκιβωτίων του ΟΛΠ (Cosco) τη
λειτουργία και ανάπτυξη της Ζώνης; 

6. Πώς συγκρίνετε τις προσφερόμε-
νες υπηρεσίες της ΝΕΖ σε σχέση με
άλλες μονάδες του εξωτερικού; Ποια
μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούνται για
την άρση των προβλημάτων; 
Εν γένει, ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι
αποτρεπτικοί παράγοντες για την 
επισκευή των πλοίων στην Ελλάδα;

7. Κατά πόσο επηρεάζει την επι-
λογή επισκευαστικής μονάδας η
έδρα της τεχνικής διαχείρισης του
πλοίου, αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση
πολλών πλοίων γίνεται από τον Πει-
ραιά. Αυτό μετράει θετικά για την
επιλογή ναυπηγοεπισκευαστικής μο-
νάδας της Ελλάδας ή όχι; 

8. Προαιρετικά αν θέλετε μπορείτε να
απαντήσετε και στην επόμενη ερώ-
τηση: Αριθμός και τύπος πλοίων που
διαχειρίζεται η εταιρεία σας και πε-
ριοχή δραστηριοποίησης των πλοίων. 
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ÁíáëáìâÜíïõìå:

• åðéóêåõÝò êáé êáôáóêåõÝò çëåêôñéêþí åãêáôáóôÜóåùí

• áõôïìáôéóìü ôùí ìç÷áíþí

• êáôáóêåõÞ ðéíÜêùí êõñßùí êáé âïçèçôéêþí êõêëùìÜôùí

• êáôáóêåõÞ ðéíÜêùí ðáñáëëçëéóìïý ãåííçôñéþí

• åðéóêåõÝò óõíôçñÞóåéò çëåêôñéêþí ìç÷áíçìÜôùí

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

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

• åðéèåþñçóç êáé åðéóêåõÞ çëåêôñïíéêþí óõóôçìÜôùí 
(åêôüò ôçëåðéêïéíùíéþí) 

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

• åðéèåþñçóç, åðéóêåõÞ  ðíåõìáôéêþí óõóôçìÜôùí

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

• ðñïìÞèåéá çëåêôñïêéíçôÞñùí, çëåêôñïðáñáãùãþí
æåõãþí êáé áíôáëëáêôéêþí.
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1. Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι το επίπεδο
τιμών, η ποιότητα του προϊόντος και η αξιοπιστία
του ναυπηγείου όσον αφορά την έγκαιρη παρά-
δοση του έργου. Τελικά, η σχέση ποιότητας - τιμής
σε συνδυασμό με το χρόνο παράδοσης του κάθε
έργου είναι αυτά που κρίνουν τον εκάστοτε εργο-
λάβο/ναυπηγείο.
Άλλα κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή, είναι
η γεωγραφική περιοχή όπου είναι ναυλωμένο το
πλοίο, η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων των
ναυπηγείων την εποχή που το πλοίο χρειάζεται
επισκευές, οι επιχειρησιακές ανάγκες και υποχρε-
ώσεις του πλοίου κ.ά. 

2. Στις επιλογές μας βρίσκονται οι επισκευαστι-
κές μονάδες του Περάματος και οι εγκαταστάσεις
του ΟΛΠ. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά συχνά.

3. Η στρατηγική του νέου φορέα καθώς και τα
θεσμικά και νομοθετικά μέτρα ανάπτυξης της ΝΕΖ
είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, στο πλαίσιο του
οποίου η συζήτηση μεταξύ... κωφών διατηρείται
για πολλά χρόνια χωρίς αποτελέσματα. 
Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις (και στρατηγικές)
είναι ζήτημα των θεσμικών φορέων του χώρου,
οι οποίοι θα πρέπει να δράσουν αποτελεσματικά
κάποια στιγμή, ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία της
ανάπτυξης μιας κατεξοχήν εξαγωγικής βιομηχα-
νίας, η οποία διαθέτει όλες τις βασικές υποδομές
και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό με σχεδόν

απεριόριστες δυνατότητες στο αντικείμενο.
Ο στόχος των μέτρων είναι εξαιρετικά απλός:
1. Βελτίωση των υποδομών με στόχο την ασφαλή
αγκυροβολία, την εξυπηρέτηση των αναγκών των
επισκευαζόμενων πλοίων.
- Εξοπλισμός των λιμενικών εγκαταστάσεων για

τη βελτίωση της παραγωγικότητας (λιγότερες
εργατοώρες ανά μονάδα παραγόμενου προ-
ϊόντος).

- Επανακαθορισμός και επανοργάνωση των
υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων και
βελτίωση της διαχείρισης αυτών.

- Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δεξαμενών
και μείωση του κόστους (είναι οι ακριβότερες
δεξαμενές του κόσμου).

- Βελτίωση των υποδομών ασφαλείας στους επι-
σκευαστικούς μόλους.

- Ανάπτυξη της συνεργασίας με το εμπορικό
κομμάτι των μεγάλων ναυπηγείων της περιοχής
με στόχο την παραγωγικότερη εκμετάλλευση
των εγκαταστάσεων.

2. Ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύσεων
των υγιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στη ΝΕΖ (όχι απαραίτητα με επιχορηγήσεις), με
την αύξηση της ροής εργασιών.
- Δραστηριοποίηση των φορέων στην ενημέ-

ρωση των δεκάδων εγχώριων ναυτιλιακών
εταιρειών και ένταση των επιρροών για επι-
σκευές στην Ελλάδα. Ροή εργασιών σημαίνει
ενθάρρυνση επενδύσεων.

Του ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΕΛΗ, Τεχνικού διευθυντή Queensway Navigation Co. Ltd

Η συζήτηση μεταξύ
... κωφών

διατηρείται για πολλά 
χρόνια χωρίς αποτέλεσμα

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ναυ-
πηγεία και επισκευαστικές μονάδες; 

2. Στις επιλογές σας είναι τα ναυ-
πηγεία του Περάματος ή άλλες 
επισκευαστικές εγχώριες μονάδες;
Πόσο συχνά τις χρησιμοποιείτε; 

3. Ποια στρατηγική πιστεύετε ότι
πρέπει να ακολουθήσει η 
νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ για να
υλοποιήσει τις εξαγγελίες σχετικά
με το συντονισμό των μικρών 
εταιρειών και την αύξηση των 
λειτουργικών δυνατοτήτων της
Ζώνης γενικότερα; Ποια νομοθε-
τικά και άλλα μέτρα θα συνέβαλ-
λαν κατά τη γνώμη σας στην
ανάκαμψη της ΝΕΖ; 
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Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ

- Αποθάρρυνση των φαινομένων του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ υγιών και προβληματικών επιχει-
ρήσεων, φαινόμενο που αποθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις.

- Κεφαλαιακή υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανάληψη μεγάλων έργων. Ενθάρρυνση τριμερών
συμφωνιών πλοιοκτητών, εργοληπτών, τραπεζών.

3. Αποκατάσταση του κλίματος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε σύνδεσμο με τους φορείς, ώστε να
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών στη συγκεκριμένη βιομηχανία της Ελλάδας.
- Ουσιώδης συζήτηση με τους εργαζομένους σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις, επίτευξη εργασιακής ει-

ρήνης μεγάλης διάρκειας, εξορθολογισμός της σχέσης αμοιβών, ασφαλιστικών εισφορών, αποζημίωσης
υπερωριών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων σε περιβάλλον εμπιστοσύνης.

- Διατήρηση του παραγωγικού διαλόγου με στόχο την εργασιακή ειρήνη και την παράλληλη βελτίωση
της θέσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Στην ουσία της ερώτησής σας οι στόχοι των στρατηγικών και των νομοθετημάτων είναι κοινός νους, μόνο
που πρέπει να αποπεμφθούν όλα τα συμφέροντα και οι σκοπιμότητες και από την πλευρά των εργαζομένων. 
Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στη γειτονική Τουρκία και στο λιμάνι της Tuzla. Τα δεκάδες εκεί ναυπηγεία
(μικρά-μεγάλα) δουλεύουν ακατάπαυστα για νέες κατασκευές, μετασκευές, επισκευές, εργασίες σε γεω-
τρύπανα (offshore oil drillings) κ.λπ. Γιατί να μη γίνονται αυτά στην Ελλάδα, όπου το ελληνικό ανθρώπινο
δυναμικό έχει μεγαλύτερες και απεριόριστες δυνατότητες; Γιατί;

4. Τα σύγχρονα πλοία είναι κατάλληλα εξοπλισμένα ώστε να μη μολύνουν τη θάλασσα και το περιβάλλον
σε κανονικές συνθήκες. Η βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και τα παρεχόμενα μέσα (αν βελτιω-
θούν) θα αποτρέψουν τους κινδύνους μόλυνσης κατά τη διάρκεια της επισκευής.
Όσον αφορά το κομμάτι των δεξαμενισμών και των αμμοβολών - βαφών, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές
(όπως ελεγχόμενοι χώροι και θέσεις) που μπορούν να εφαρμοστούν για να περιοριστούν τα φαινόμενα
μόλυνσης σε κατοικημένες περιοχές. Πρέπει, επίσης, να εξεταστεί και η περίπτωση ανάπτυξης της Κυνο-
σούρας. Να δημιουργηθούν, δηλαδή, μοντέρνες προβλήτες με όλες τις ευκολίες που χρειάζεται ένα πλοίο,
να κατασκευαστούν γέφυρες επικοινωνίας από/προς Πέραμα και να τοποθετηθούν επιπρόσθετες πλωτές
δεξαμενές. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και η συνεχής απασχόληση των εργαζομένων είναι δε-
δομένη. Επιπλέον, η συνεργασία των φορέων της ΝΕΖ με τα υπάρχοντα ναυπηγεία είναι μία από αυτές.

5. Η αύξηση των προσεγγίσεων πλοίων είναι μια θετική παράμετρος, αρκεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη.

6. Τα προαναφερόμενα για βελτίωση απαντούν σε αυτή την ερώτησή σας.
Όσον αφορά τις συγκρίσεις με το εξωτερικό, εκεί αντιμετωπίζουμε οργανωμένες μονάδες επισκευών (ναυ-
πηγεία), που φυσικά παρέχουν (συνήθως) καλές εγκαταστάσεις, ασφάλεια και οργάνωση.
Στην Ελλάδα, παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες, συναντάμε τεχνική γνώση και εμπειρία, ευελιξία, με ένα τελικό
προϊόν που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με το εξωτερικό.

7. Τα πλοία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, το ίδιο και οι Έλληνες τεχνικοί, όπως και τα στελέχη των ναυ-
τιλιακών. Δεν υπάρχουν σύνορα στη ναυτιλία.
Για τις εγχώριες εταιρείες, όμως, ένα περιβάλλον αξιόπιστο θα οδηγούσε περισσότερα πλοία στις εγκατα-
στάσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας της Ελλάδας.

8. 10 πλοία υγρού φορτίου.

4. Με δεδομένες τις υφιστάμενες
συνθήκες ανάπτυξης των Δήμων
Περάματος, Δραπετσώνας, 
Σαλαμίνας, και έχοντας υπόψη τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και ευαισθησίες, τι προοπτική
υπάρχει για μελλοντική ανάπτυξη
της ΝΕΖ και σε ποιους τομείς; 

5. Πώς θα επηρεάσει, κατά τη
γνώμη σας, η ανάπτυξη του 
τμήματος εμπορευματοκιβωτίων
του ΟΛΠ (Cosco) τη λειτουργία 
και ανάπτυξη της Ζώνης;   

6. Πώς συγκρίνετε τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες της ΝΕΖ σε σχέση
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτού-
νται για την άρση των προβλημά-
των; Εν γένει, ποιοι θεωρείτε ότι
είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες
για την επισκευή των πλοίων στην
Ελλάδα; 

7. Κατά πόσο επηρεάζει την επι-
λογή επισκευαστικής μονάδας η
έδρα της τεχνικής διαχείρισης του
πλοίου, αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση
πολλών πλοίων γίνεται από τον
Πειραιά. Αυτό μετράει θετικά για
την επιλογή ναυπηγοεπισκευαστι-
κής μονάδας της Ελλάδας ή όχι; 

8. Προαιρετικά αν θέλετε μπορείτε
να απαντήσετε και στην επόμενη
ερώτηση: Αριθμός και τύπος
πλοίων που διαχειρίζεται η εται-
ρεία σας και περιοχή δραστηριο-
ποίησης των πλοίων.    
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Του Φ. ΚΟΝΤΟΥ, Technical Director Sun Enterprises Ltd

Σ το σημερινό, έντονα ανταγωνιστικό,
διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον, η επι-
λογή επισκευαστικού ναυπηγείου δεν

θα μπορούσε παρά να επηρεάζεται από κατά
βάσιν οικονομοτεχνικές παραμέτρους.

Πιο συγκεκριμένα, για την τελική επιλογή συνυ-
πολογίζονται:
Α) Η γεωγραφική θέση του ναυπηγείου με στόχο

την ελαχιστοποίηση του off-hire.
Β) Ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης (η κα-

τάσταση των τοπικών περιβαλλοντικών συν-
θηκών συνεκτιμάται).

Γ) Η αξιοπιστία του ναυπηγείου όσον αφορά την
ποιότητα εργασιών και την τήρηση χρόνου
παράδοσης και, βέβαια,

Δ) Το κόστος επισκευής, συγκρινόμενο με αυτό
άλλων επισκευαστικών μονάδων.

Οι πλόες που εκτελούν τα πλοία της εταιρείας δεν
τα φέρνουν κοντά σε ελληνικά λιμάνια και ελλη-
νικές επισκευαστικές μονάδες. Τις σπάνιες φορές
όμως  που υπάρχει δυνατότητα επισκευής σε ελ-
ληνικά ναυπηγεία, το επισκευαστικό κόστος και
ο χρόνος παράδοσης σε σύγκριση με επισκευα-
στικές μονάδες άλλων χωρών, που δραστηριο-
ποιούνται στην περιοχή, είναι εις βάρος των
ελληνικών επισκευαστικών μονάδων. Οι όποιες
φορολογικές ελαφρύνσεις υπάρχουν, προκειμέ-
νου πλοία με ελληνική σημαία να προσεγγίζουν
ελληνικές επισκευαστικές βάσεις, δεν είναι αρ-
κετές για να καλύψουν την παραπάνω διαφορά.

Στην τρέχουσα συγκυρία, είναι ουτοπικό
να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να μετρήσει
θετικά για τις ελληνικές επισκευαστικές μονάδες
το γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση πολλών

πλοίων γίνεται στον Πειραιά. Η ανάγκη επαρ-
κούς τεκμηρίωσης της οποιασδήποτε απόφασης
στους πλοιοκτήτες και τους μετόχους της εται-
ρείας και η ολοένα περισσότερο βαρύνουσα
αρχή της λογοδοσίας δεν επιτρέπουν προνο-
μιακή μεταχείριση σε οποιονδήποτε.

Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κάθε
ελληνική ναυτιλιακή επιχείρηση θα ήταν ευτυ-
χής αν οι εγχώριες επισκευαστικές μονάδες
μπορούσαν να υπερκεράσουν τους ανταγωνι-
στές τους στην περιοχή σε επίπεδο τιμών, χρό-
νου παράδοσης και αξιοπιστίας συνδυαστικά.
Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των ανω-
τέρω κριτηρίων πρέπει να κινηθούν άμεσα οι
ελληνικές επισκευαστικές μονάδες, λαμβάνον-
τας επίσης υπ' όψιν ότι και οι ανταγωνιστές τους
στην περιοχή εξελίσσονται ταχύτατα.

Στο ανταγωνιστικό 
ναυτιλιακό περιβάλλον
η επιλογή επισκευαστικού 

ναυπηγείου επηρεάζεται 
από οικονομοτεχνικές παραμέτρους

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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1. Η επιλογή βασίζεται σε μια σειρά από κριτή-
ρια, ξεκινώντας από τη θέση όπου βρίσκεται το
σκάφος, τον τύπο του και το είδος της ανάγκης,
το όποιο μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε
τα υποψήφια ναυπηγεία, τα οποία με τη σειρά
τους αξιολογούνται ως προς το συνολικό κόστος.
Η όλη αξιολόγηση βασίζεται σε ένα εργαλείο/με-
θοδολογία αξιολόγησης που έχει αναπτυχθεί εσω-
τερικά και στο οποίο έχει γίνει προσπάθεια να
αποτυπωθούν όσο πιο σφαιρικά οι επιπτώσεις της
επιλογής. 

2. Ως γενική πολιτική έχουμε να είμαστε πάντα
ανοιχτοί για συνεργασία με όλα τα ναυπηγεία τα
οποία περνούν την αξιολόγησή μας. Η αξιολόγηση
λαμβάνει χώρα κάθε φορά που υπάρχει συγκε-
κριμένη ανάγκη, με στόχο να αξιολογηθούν οι
εκάστοτε συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Στο πα-
ρελθόν έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές με κά-
ποιες από τις εγχώριες επισκευαστικές μονάδες. 

3. Η ΝΕΖ έχει να αντιμετωπίσει τον διεθνή
ανταγωνισμό, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα έντονος.
Η ΝΕΖ πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέλος μιας
διεθνούς κοινότητας και να βοηθηθεί ώστε να πα-
ρακολουθεί τον διεθνή ανταγωνισμό  και να γίνει
πιο ανταγωνιστική, και σε κόστος και σε ευελιξία. 

4. Σε αρκετές περιπτώσεις, διεθνώς, η οικιστική
ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν

ασκήσει πίεση στις επισκευαστικές ζώνες. Οι λύ-
σεις που ιστορικά έχουν δοθεί, ήταν είτε η εξεύ-
ρεση νέου χώρου, ο οποίος κατάλληλα επιλεγμέ-
νος και διαμορφωμένος μπορεί να καλύπτει τις
σύγχρονες απαιτήσεις, είτε η αναδιαμόρφωση των
υπαρχόντων σε συνδυασμό με πειθαρχία ώστε να
είναι εφικτή η συνύπαρξη. Ποια είναι η καταλλη-
λότερη λύση εδώ και με τι χρονικό ορίζοντα, θέλει
προσεκτική μελέτη για να απαντηθεί.

5. Η ανάπτυξη του τμήματος εμπορευματοκι-
βωτίων έχει τη δυναμική να βοηθήσει θετικά στην
ανάπτυξη της Ζώνης, προσφέροντας ευκαιρίες για
αύξηση του όγκου εργασιών αλλά και τη διεύ-
ρυνση της επαφής της Ζώνης με τη διεθνή αγορά. 

6. Αποτρεπτικοί παράγοντες είναι πολλές φορές
το κόστος και η αστάθεια στο χρόνο ολοκλήρωσης
των εργασιών. 

7. Η επισκευή στην έδρα της τεχνικής διαχείρι-
σης του στόλου έχει ορισμένα σαφή πλεονεκτή-
ματα, όπως εύκολη πρόσβαση, καλύτερη γνώση
της τοπικής αγοράς, μακροχρόνιες και προσωπι-
κές σχέσεις, οι οποίες βοηθούν στην καλή επικοι-
νωνία με αποτέλεσμα τη γρήγορη αντιμετώπιση
δυσκολιών. Σίγουρα για μας η επιλογή της Ελλά-
δας έχει τα ανωτέρω πλεονεκτήματα και τα οποία
συμπεριλαμβάνονται κατά τη φάση της αξιολό-
γησης.

1. Με ποια κριτήρια επιλέγετε ναυ-
πηγεία και επισκευαστικές μονάδες; 

2. Στις επιλογές σας είναι τα ναυ-
πηγεία του Περάματος ή άλλες 
επισκευαστικές εγχώριες μονάδες;
Πόσο συχνά τις χρησιμοποιείτε; 

3. Ποια στρατηγική πιστεύετε ότι
πρέπει να ακολουθήσει η 
νεοϊδρυθείσα ΝΑΥΣΟΛΠ για να
υλοποιήσει τις εξαγγελίες σχετικά
με το συντονισμό των μικρών 
εταιρειών και την αύξηση των 
λειτουργικών δυνατοτήτων της
Ζώνης γενικότερα; Ποια νομοθε-
τικά και άλλα μέτρα θα συνέβαλ-
λαν κατά τη γνώμη σας στην
ανάκαμψη της ΝΕΖ; 

4. Με δεδομένες τις υφιστάμενες
συνθήκες ανάπτυξης των Δήμων
Περάματος, Δραπετσώνας, 
Σαλαμίνας, και έχοντας υπόψη τις
τρέχουσες περιβαλλοντικές απαιτή-
σεις και ευαισθησίες, τι προοπτική
υπάρχει για μελλοντική ανάπτυξη
της ΝΕΖ και σε ποιους τομείς; 

5. Πώς θα επηρεάσει, κατά τη
γνώμη σας, η ανάπτυξη του τμήμα-
τος εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ
(Cosco) τη λειτουργία και ανάπτυξη
της Ζώνης; 

6. Πώς συγκρίνετε τις προσφερό-
μενες υπηρεσίες της ΝΕΖ σε σχέση
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Ποια μέτρα πιστεύετε ότι απαιτούν-
ται για την άρση των προβλημάτων; 
Εν γένει, ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι
αποτρεπτικοί παράγοντες για την 
επισκευή των πλοίων στην Ελλάδα;

7. Κατά πόσο επηρεάζει την επι-
λογή επισκευαστικής μονάδας η
έδρα της τεχνικής διαχείρισης του
πλοίου, αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι η τεχνική διαχείριση
πολλών πλοίων γίνεται από τον
Πειραιά. Αυτό μετράει θετικά για
την επιλογή ναυπηγοεπισκευαστι-
κής μονάδας της Ελλάδας ή όχι; 

Του ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Τεχνικού διευθυντή Thenamaris Ships Management Inc.

Η ΝΕΖ έχει 
να αντιμετωπίσει

τον έντονο, διεθνή 
ανταγωνισμό 

Με την ευγενική χορηγία της

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΖ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι της Ολοκληρωμένης 
Θαλάσσιας Πολιτικής 

Στους διαδρόμους των Βρυξελλών

και στις θάλασσες. 
»Βασικό εργαλείο για την ορθολογική οριοθέτηση
χρήσεων της θάλασσας αποτελεί ο διασυνοριακός
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Πρέπει να
ενθαρρύνουμε τη θέσπιση ενιαίων ολοκληρωμέ-
νων δομών θαλάσσιας διακυβέρνησης σε περιφε-
ρειακό επίπεδο και την ανάπτυξη στρατηγικών για
τις θαλάσσιες μακρο-περιφέρειες της Ένωσης.
Θεωρούμε αναγκαία τη διερεύνηση της προοπτι-
κής δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής
για μια αποτελεσματική ολοκληρωμένη θαλάσσια
επιτήρηση. 
»Όσον αφορά τη ναυτιλία, δεν μπορεί κανείς να
διαφωνήσει πως και αυτή πρέπει να συμμετάσχει
στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. Η άσκηση συντονισμένων πιέσεων για συ-
νολική ρύθμιση στο πλαίσιο του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού είναι η ενδεδειγμένη,
ενώ μια μονομερής ευρωπαϊκή απόφαση για δη-
μιουργία συστήματος ETS για τη ναυτιλία θα έχει
καταστροφικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ναυ-
τιλία, απομακρύνοντας την ουσιαστική λύση, που
δεν μπορεί παρά να είναι η διεθνής ρύθμιση, και
ας μην ξεχνάμε ότι η ναυτιλία είναι μία κατ' εξοχήν
διεθνής δραστηριότητα». 

Kατά τη συζήτηση της σχετικής έκθεσης στη
σύνοδο ολομέλειας, ο ευρωβουλευτής του

ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «από πλευράς περιφερειακής
ανάπτυξης, είναι ζωτικής σημασίας η αξιοποίηση
της εδαφικής συνοχής ως νέας βάσης για περαι-
τέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Για τον
θαλάσσιο τομέα αυτό σημαίνει πως απαιτείται πε-
ραιτέρω προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών
μικρών αποστάσεων, καθώς και βελτίωση των
συνδέσεων των απόκεντρων θαλάσσιων περιφε-
ρειών και των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και
με την ηπειρωτική χώρα και με οικονομικά
κέντρα. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και
εδαφικής συνοχής». Στο ίδιο πλαίσιο, ο ευρωβου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει με τις προτάσεις
του τη σημασία του μεταφορικού ισοδύναμου για
τις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα για τα μικρά
νησιά.
Ο Γιώργος Σταυρακάκης, μετά την υπερψήφιση
της έκθεσης, τόνισε ότι «η βιώσιμη χρήση του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί ζωτική προϋπό-
θεση για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη όλης
της Ευρώπης και ιδιαίτερα των χωρών που η οι-
κονομία τους συνδέεται άμεσα με τη θάλασσα.

Μόνον έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η περαιτέρω
ανάπτυξη τομέων, όπως ο τουρισμός, η αλιεία, η
υδατοκαλλιέργεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι
οποίοι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για τις
τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζουν το επαγγελ-
ματικό μέλλον και τα εισοδήματα των πολιτών. 
Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα πρέπει, όμως, να ξε-
χνάμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι πιο απομακρυσμένες νησιωτικές περιφέρειες
και τα μικρά νησιά. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε
πως οι ανάγκες αυτών των περιοχών θα λαμβά-
νονται υπόψη σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για
βελτίωση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτι-
κής, καθώς και ότι όλοι οι πολίτες της Ε.Ε., σε
όποιο σημείο αυτής και αν κατοικούν, θα μπορούν
να συμμετέχουν ισότιμα τόσο στη διαμόρφωση
και την υλοποίηση όσο και στα οφέλη των όποιων
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών».

Στην ίδια συζήτηση, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρι-
σμού Σπύρος Δανέλλης τόνισε πως «η Ολοκλη-
ρωμένη Θαλάσσια Πολιτική απαιτεί μια
διατομεακή συνολική στρατηγική για βιώσιμη
ανάπτυξη στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές

Υιοθετήθηκε στις 21 Οκτωβρίου από την ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, έκθεση για την
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. 
Η έκθεση περιλαμβάνει και προτάσεις του ευρωβουλευτή του
ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανά-
πτυξης Γιώργου Σταυρακάκη, ο οποίος, ως εισηγητής αντίστοι-
χης γνωμοδότησης στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερειακής
Ανάπτυξης, διαμόρφωσε προτάσεις για τις κυριότερες προ-
κλήσεις του τομέα υπό το ειδικότερο πρίσμα της περιφερει-
ακής ανάπτυξης. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εμπόριο της Ε.Ε. με το βόρειο τμήμα της Κύπρου
πρέπει να βασιστεί στους κανόνες που διέπουν την
ενιαία αγορά της και την τελωνειακή ένωση, και όχι
στους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο. Βα-
σίζοντας το ενδεχόμενο εμπόριο με το βόρειο τμήμα
της Κύπρου στο άρθρο 207 της συνθήκης της Ε.Ε.
για το διεθνές εμπόριο, θα υπονοούσε, εσφαλμένα,
πως η περιοχή δεν αποτελεί τμήμα της Ε.Ε. Το συ-
μπέρασμα αυτό υποστήριξε η επιτροπή νομικών τη
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010. 

ΗΕ.Ε. πάντα θεωρούσε ότι η Κύπρος εντάχθηκε στο σύνολό της στην Ε.Ε.,
αλλά κατά την ένταξή της, το 2004, η εφαρμογή της νομοθεσίας της

Ε.Ε. «ανεστάλη προσωρινά» για τις περιοχές αυτές οι οποίες δεν βρίσκονται
υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.
Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του
Ε.Κ. υιοθέτησε τη
γνωμοδότηση της
Νομικής Υπηρεσίας
του Ε.Κ., η οποία
δηλώνει ότι η εδαφική
επικράτεια της Κύπρου
αποτελεί στο σύνολό της
μέρος της τελωνειακής ένω-
σης της Ε.Ε. Οι ευρωβουλευτές
υπενθύμισαν ότι η Ένωση δεν πρέπει να
ρυθμίσει το εσωτερικό καθεστώς σε ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των
αγαθών μεταξύ των κρατών-μελών στη βάση της κοινής εμπορικής πολιτικής,
όπως είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2004, γιατί κάτι τέτοιο
«θα υπονοούσε de facto ότι η γραμμή που χωρίζει το έδαφος της Κύπρου θα
ήταν ταυτόσημη με τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης».
Μετά την ψηφοφορία, ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Λαμπρινίδης, και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μαριλένα

Κοππά, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ε.Κ., έκαναν την ακό-
λουθη δήλωση: «Τυχόν αποδοχή της πρό-
τασης της Κομισιόν θα επέτρεπε την
ερμηνεία ότι η κατοχική γραμμή που δια-
χωρίζει το έδαφος της Κύπρου ισοδυνα-
μεί με ένα εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε. Η
χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Νομι-
κών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου δικαιώνει την επιχειρηματολογία
μας σχετικά με την εσφαλμένη εκτίμηση
της Κομισιόν στον ορισμό της νομικής
βάσης για το απευθείας εμπόριο. Η Κύ-
προς εντάχθηκε ενιαία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το γεγονός αυτό δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί». 
Ο εισηγητής για το θέμα αυτό, Kurt Lech-
ner (ΕΛΚ, Γερμανία), εξήγησε ότι: «Πρέ-
πει να κρατήσουμε τη διαδικασία όσο
γίνεται πιο απλή. Είναι δύσκολο να σχε-
διάσουμε κανονισμό στη βάση της εξω-
τερικής δράσης και εμπορίου,
γιατί η Κύπρος είναι

ήδη στο σύνολό της
μέλος της Ε.Ε.» και προσέθεσε:

«Ας δούμε την υπόθεση αυτή ως έχει και ας
μη χρησιμοποιούμε άλλα παραδείγματα, τα

οποία δεν ταιριάζουν». Τα μέλη της επιτροπής υιο-
θέτησαν με 18 ψήφους υπέρ, 5 κατά και μία

αποχή την πρόταση του εισηγητή να τεθεί ως
νομική βάση για τον κανονισμό το πρωτόκολλο

υπ' αρ. 10 από τις πράξεις περί των όρων προσχώρησης για την
Κύπρο.

Η άρση της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ε.Ε.
θα απαιτούσε την κατάθεση νέας πρότασης μέσα σε νέο νομικό πλαίσιο (αυτό
του πρωτοκόλλου 10 για την Κύπρο, άρθρο 1, παράγραφος 2), το οποίο ανα-
φέρει ότι το Συμβούλιο είναι αυτό που πρέπει να αποφασίσει επί της προτά-
σεως της Επιτροπής, για την άρση της αναστολής της εφαρμογής των κανόνων
για την εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση. Στο Συμβούλιο θα χρει-
αστεί ομόφωνη συμφωνία για να γίνει κάτι τέτοιο.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων θα τεθεί τώρα στη διάθεση
της διάσκεψης των προέδρων, η οποία είχε ζητήσει τη γνωμοδότησή της.

Το Ευρωκοινοβούλιο  επιμένει
στην άρνησή του ως προς 
το απευθείας εμπόριο 
με τα Κατεχόμενα 
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Οι εκλογές της ΕΝΟΕ
Η επόμενη μέρα για τους ναυτιλιακούς οικονομολόγους

τετραετίας, ο απερχόμενος πρόεδρος της ΕΝΟΕ,
δρ  Άλκης Κορρές, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακό-
λουθα ενδιαφέροντα:
«Συμπληρώνεται η πρώτη τετραετία λειτουργίας
της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλά-
δος, που δημιουργήθηκε το 2006 με πρωτοβου-
λία καθηγητών Ναυτιλίας των ελληνικών
πανεπιστημίων και συμμετοχή στελεχών από τον
ευρύτερο χώρο της εμπορικής ναυτιλίας.
Στο διάστημα αυτό έγιναν όλα όσα γνωρίζετε σή-
μερα περί της ΕΝΟΣ. Παραλάβαμε στην ουσία ένα
καταστατικό σωματείου με 25 ιδρυτικά μέλη και
παραδίδουμε σήμερα ένα θεσμικό της ναυτιλια-
κής οικονομίας όργανο με υπόσταση και εξαιρε-
τική προοπτική». 
Αναφορικά με τις σχέσεις της ΕΝΟΕ με όλους τους
φορείς της εμπορικής ναυτιλίας, σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο, «ήσαν και παραμένουν άριστες»,
δήλωσε με έμφαση ο δρ Κορρές.
Σχετικά με την επιρροή των μελών της τόνισε: 
«Πολλά εκ των μελών μας έχουν αναλάβει σημα-
ντικές θέσεις 
• στο χώρο της δημόσιας διοίκησης 
• σε διεθνείς οργανισμούς 
• σε διεθνή ακαδημαϊκά όργανα 
• στη μαχόμενη ναυτιλία 
• στον τραπεζικό κλάδο 
• στην πιστοποίηση ποιότητας κ.ο.κ.
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η επιρ-
ροή των μελών μας μεγαλώνει συνεχώς με θαυ-
μάσιες προοπτικές.
Η ΕΝΟΕ, η οποία ξεκίνησε όπως είπαμε κατ’ ου-

σίαν από λευκό χαρτί, γίνεται ολοένα και περισ-
σότερο αναγνωρίσιμη μέσα και έξω από την Ελ-
λάδα, και αν θυμηθούμε τα λόγια του γ.γ. του ΙΜΟ
κ. Ευθύμιου Μητρόπουλου στα περσινά βραβεία
ΕΥΚΡΑΝΤΗ, έχει μπροστά της μεγάλο μέλλον και
συμμετοχή στους κοινούς αγώνες για την προκοπή
του ελληνικού εμπορικού πλοίου. 
Η αναγνωσιμότητά της συνεπώς βαίνει αυξανό-
μενη και έχει καταστεί συνώνυμη με τη σοβαρό-
τητα και την αντικειμενικότητα στην έκφραση
απόψεων, ακόμα και όταν διαφωνεί.
Ο δρ Κορρές επισήμανε, επίσης, τα ακόλουθα ως
προς την πολιτική που πρέπει να παραχθεί:
Το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συμβάλει
στην ανάλυση και, γιατί όχι, στην επίλυση προ-
βλημάτων του χώρου -όπως π.χ. αυτών που σχε-
τίζονται με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
σημαίας- που χρονίζουν, σε συνεργασία με άλλα
θεσμικά όργανα.
Η ΕΝΟΕ, αλλά και οι άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι
της εμπορικής ναυτιλίας, πρέπει να αξιοποιήσουν
το γεγονός ότι οι Έλληνες ναυτιλιακοί οικονομο-
λόγοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα διεθνώς
στην αντιπροσώπευσή τους στα διεθνή φόρα. Η
ακαδημαϊκή τους υπόσταση αποτελεί εγγύηση
αξιοπιστίας και επιστημονικότητας, η οποία ολο-
ένα και περισσότερο καθίσταται αναγκαία στην
υπεράσπιση θέσεων. 
Η ουδετερότητα και η αντικειμενικότητα των εκ-
φραζόμενων θέσεων πρέπει να διατηρηθεί ως
κόρην οφθαλμού.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις της
ναυτιλιακής με την πανεπιστημιακή οικογέ-

νεια, οι αρχαιρεσίες και κυρίως το αποτέλεσμα των
εκλογών είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ση-
μαντική περίοδο για τις σχέσεις συνεργασίας και
συνοχής της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας
με την ευρύτερη ναυτιλιακή οικογένεια του τόπου.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (ΕΝΟΕ) απαρτίζεται
από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ση-
μαντική εμπειρία στο χώρο της έρευνας και της
ανάλυσης.
Το νέο Δ.Σ., η θητεία του οποίου είναι διετής, συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: Θάνος Πάλλης, επίκουρος καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Αντιπρόεδρος: Κώστας Χλωμούδης, καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γενικός γραμματέας: Γιάννης Θεοτοκάς,
αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου
Ταμίας: Δημήτρης Λυρίδης, επίκουρος καθη-
γητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μέλη: Ελένη Θανοπούλου, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μανώλης
Καβουσσανός, καθηγητής στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, Αιμιλία Παπαχρήστου, δι-
δακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Αναπληρωματικά μέλη: Γιάννης Πατινιώ-
της, καθηγητής Βασίλης Τσελέντης, Νίκος
Καλογεράς.
Στον απολογισμό των πεπραγμένων της πρώτης

Παρουσία του προέδρου του ΝΕΕ κ. Γεωργίου Γράτσου και μελών της εφοπλιστικής, ακα-
δημαϊκής και εκδοτικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή οι
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Mε επιτυχία έληξε το Διεθνές Συνέδριο 2010 της
WISTA, το οποίο προσείλκυσε 400 συμμετέ-

χοντες, ομιλητές και προσκεκλημένους από όλο το εύρος
της ναυτιλίας και των περιφερειακών αυτής τομέων.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρα, οι συμμετέχον-
τες ενημερώθηκαν ότι οι εθνικές WISTA αυξήθηκαν
σε 30. Οι νεότεροι εθνικοί οργανισμοί ιδρύθηκαν
στην Γκάνα, την Αίγυπτο και στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα. Όπως επισήμανε η πρόεδρος της διεθνούς
WISTA, κ. Βέρα Χαλκίδη, τα μέλη των επιμέρους ορ-
γανισμών έφτασαν συνολικά τα 1.300.
Η κ. Χαλκίδη έχει θέσει ως προτεραιότητα της θη-
τείας της την επέκταση της WISTA σε νέα κράτη. Τα
ανώτερα στελέχη της WISTA βρίσκονται σε στενή

συνεργασία με πιθανά μέλη στην Κίνα, την Ιαπωνία,
την Ινδία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και αλλού,
ενθαρρύνοντας την επίσημη ίδρυση εθνικών WISTA.
Η WISTA Νιγηρίας, μία από τις πολυπληθέστερες
αποστολές, συζητά με άλλα αφρικανικά έθνη μετά
την επιτυχή συνεργασία της με την Γκάνα για την
ίδρυση της εθνικής WISTA εκεί. 
Στην Ευρώπη υπάρχει ενδιαφέρον από Κροατία, Αυ-
στρία και άλλες χώρες. Καλωσορίζοντας η κ. Χαλκίδη
τους συμμετέχοντες στην Αθήνα, δήλωσε ότι η
WISTA είναι το σπίτι για επαγγελματίες, δυναμικές,
ανοιχτόμυαλες γυναίκες σε επίπεδο διοίκησης στους
τομείς της ναυτιλίας και του εμπορίου, γυναίκες αφο-
σιωμένες στην αριστεία και τη διαφάνεια στην επαγ-

γελματική ζωή.
Στο έδαφός της, η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύ-
τερη αποστολή συμμετεχόντων στο φετινό συνέδριο,
26 συμμετέχουσες ήρθαν από τις ΗΠΑ, 20 από την
Ολλανδία, 17 από τη Νιγηρία και 22 από το Λονδίνο,
ενώ και άλλες χώρες είχαν επίσης σημαντική συμμε-
τοχή - η νεοϊδρυθείσα Γκάνα απέστειλε 8 συνέδρους.
Η αποστολή της Σουηδίας, όπου θα λάβει χώρα το
επόμενο Διεθνές Συνέδριο της WISTA, ενημέρωσε
τις συνέδρους, ενώ η Αίγυπτος, ένα από τα νέα μέλη,
ανέλαβε την οργάνωση του συνεδρίου για το 2012.
Η εκπρόσωπος της Αιγύπτου δήλωσε ότι θεωρεί ότι
μέχρι το συνέδριο 2012 τα μέλη της WISTA από τον
αραβικό χώρο θα έχουν ξεπεράσει τα 50.

Διεθνές συνέδριο της WISTA

Απόστολος Πουλοβασίλης (Lloyd’s Register), Dr Αλέκα Μανταράκα Sheppard (London Shipping Law Centre),
Elisabeth Grieg (The Grieg Group), Γεώργιος Γράτσος (πρόεδρος ΝΕΕ), Δημήτρης Στρουμπάκης (ABS).

H πρόεδρος της WISTA Ελλάς  Άννα Μαρία Μονογιούδη 
κατά τη διάρκεια των πανηγυρικών εκδηλώσεων 
στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου.

Επάνω: Suzanne Williams, νικήτρια του βραβείου WISTA
(Προσωπικότητα της Χρονιάς), Βέρα Χαλκίδη, πρόεδρος της
WISTA International, Maria Dixon, πρόεδρος της WISTA UK.

Κάτω: O γ.γ. του ΔΝΟ Ευθύμιος Μητρόπουλος 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.
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Στις 21/10/2010 διοργανώθηκε από την SRH Marine Electronics
δείπνο καθώς και «Fleet Broadband and On Line Tools»

Η συγκεκριμένη εκδήλωση χορηγήθηκε από τον Inmarsat καθώς η SRH
Marine πιστοποιήθηκε ως Silver Partner.

Ο Inmarsat, σε μία προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη, αξιολόγησε τον κάθε πάροχο με κριτήρια
την ανάπτυξη, την ποιότητα του service / support και της γνώσης αναφορικά με τα νέα δορυφορικά συστήματα. Η εταιρεία SRH Marine

πέρασε την διαδικασία αξιολόγησης με την ένδειξη «Of Excellent».
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν.:
Ο κ. Τάκης Φαλιδούρης εκπρόσωπος της εταιρείας SRH Marine Electronics S.A., ο οποίος στη διάρκεια
της ομιλίας του ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, το προσωπικό της εταιρείας και όσους συνέ-
βαλλαν στο να πιστοποιηθεί η εταιρεία σαν Silver Partner του Inmarsat, Gold Partner της Thrane
καθώς και Elite Gold Partner της Vizada.
Η κα Αθηνά Βεζύρη, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας SRH Marine Electronics
S.A. η οποία με τη σειρά της ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους καθώς
και την μακροχρόνια συνεργασία τους. Η κα. Βεζύρη ανακοίνωσε ότι η SRH Marine Electronics S.A.
υπέγραψε συμβόλαιο για sales & service Mitsubishi Turbocharger jointly με την TRS, η οποία διαθέτει
έμπειρους και εκπαιδευμένους μηχανικούς στα Turbocharger της Mitsubishi, ώστε να παρέχουν από
κοινού ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες τους με εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία.    
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Joerg Voelker, Area Sales Manager της Vizada, ο οποίος παρου-

σίασε το FBB και τα added value services.  
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, υπήρξε ένα Live Demo FBB 250 συνδεδεμένο με υπολογιστή στη διάθεση των προσκεκλημένων καθώς
και scratch cards διαθέσιμες για e-mail, τηλεφωνία και web browsing. Ο Alex Krchma - Blanchard, Product Manager της Vizada απάντησε
σε απορίες και διευκρίνισε σημεία των ομιλιών 

Ακόμα μια πιστοποίηση για την
SRH Marine Electronics 

N.X92

Oι διοργανωτές των Ελληνικών Ναυτιλιακών
Βραβείων 2010 αναμένουν ότι οι υποψηφιό-

τητες για τα φετινά βραβεία θα υπερβαίνουν αυτές
του 2009. Η καταληκτική ημερομηνία για τις συμ-
μετοχές στα φετινά Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία
είναι η 29η Οκτωβρίου 2010. 
Τα βραβεία διανύουν τον έβδομο χρόνο λειτουργίας
τους, κατανέμονται σε 15 κατηγορίες, βασικότερες
των οποίων είναι αυτές για την αριστεία και τα επι-
τεύγματα ναυτιλιακών εταιρειών, οργανισμών πα-
ροχής υπηρεσιών και ατόμων. 
Τα  Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία 2010 θα παρου-
σιαστούν σε ειδική τελετή, στο ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental, την Παρασκευή 10 Δε-
κεμβρίου, 2010. Όπως και στο παρελθόν, η εκδή-
λωση αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες

επισκέπτες, καθώς και πολλά από τα σημαντικά ονό-
ματα της ελληνικής ναυτιλίας.
Οι νικητές επιλέγονται από μια ανεξάρτητη επιτροπή

κριτών, η οποία απαρτίζεται και εκπροσωπείται από
ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής ναυτιλίας. Οι επιλογές
βασίζονται σε υποψηφιότητες που λαμβάνονται εγ-

γράφως από οποιονδήποτε είναι συνδεδεμένος με
τη ναυτιλία, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε στο εξω-
τερικό. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι
την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 και μπορούν
πλέον να υποβληθούν και on-line στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  www.greekshippingawards.com,
καθώς και γραπτώς μέσω e-mail ή φαξ. 
«Έχουμε πρωτοφανή στήριξη για την εκδήλωση
αυτή, από τότε που ξεκίνησε το 2004», λέει ο Nigel
Lowry, διευθύνων της εκδήλωσης. «Η ελληνική ναυ-
τιλία βρίσκεται σε πρωτεύοντα ρόλο, την ίδια στιγμή
που η παγκόσμια ναυτιλία εισέρχεται σε μιαν εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα και προκλητική φάση. Για τα
φετινά βραβεία παρατηρούμε μια θετική ανταπό-
κριση και -γιατί όχι;- ίσως άλλο ένα ρεκόρ στον
αριθμό των υποψηφίων». 

Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία

ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
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Tο μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο, κατα-
σκευασμένο στη Γερμανία, πιστοποιημένο

και επιτυχώς δοκιμασμένο σε λειτουργία σύστημα
διαχείρισης έρματος παράγεται από την εταιρεία
RWO, με έδρα τη Βρέμη.
Το σύστημα CleanBallast, αποτέλεσμα πολλών
ετών ανάπτυξης από ειδικούς στη διαχείριση υδά-
των της RWO, μέλους της εται-ρείας Veolia Water
Solutions & Technologies, έλαβε την τελική πιστο-
ποίησή του. Περισσότερα από 40 τέτοια συστή-
ματα έχουν παραγγελθεί, αποτελούμενα από μια
διαδικασία μηχανικού φιλτραρίσματος και μια ει-
δική μονάδα απολύμανσης. Ένας αριθμός τέτοιων
μονάδων είναι ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούν με επιτυχία από το τέλος του
2009, καθιστώντας το σύστημα Clean-Ballast ένα από τα ελάχιστα συστήματα με
αποδεδειγμένη λειτουργία σε εμπορικές εφαρμογές.
Λόγω των αυξανόμενων αρνητικών επιπτώσεων από τη μεταφορά θαλασσίων
οργανισμών μέσω του έρματος των ποντοπόρων πλοίων, ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (IMO) ανέπτυξε τη συνθήκη Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος. Η συν-
θήκη υιοθετήθηκε το 2004 και στοχεύει στην πρόληψη μεταφοράς μικροοργα-
νισμών μέσω του θαλάσσιου έρματος.
Η τεχνολογία CleanBallast της RWO αναπτύχθηκε από το 2003, βελτιώθηκε και
διεξοδικά δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες. Ακόμα και σε ακραίες κατα-
στάσεις, όπως υψηλή συγκέντρωση ιζημάτων, το CleanBallast ξεπέρασε τις απαι-
τήσεις του IMO. Ο σχεδιασμός και η δοκιμή της μονάδας σε πραγματικές
περιβαλλοντικές συνθήκες είναι απαραίτητες και αναγκαίες συνθήκες διασφάλισης
γρήγορης και ασφαλούς αλ-λαγής έρματος και ελάχιστης παραμονής στο λιμάνι.
Επιπρο-σθέτως, η αποτελεσματική απομάκρυνση των ιζημάτων μειώνει δραστικά
τα έξοδα καθαρισμού των δεξαμενών έρματος και μεγιστοποιεί τη μεταφορική
ικανότητα του πλοίου.
Η πολυετής εμπειρία στη διαχείριση ύδατος και λυμάτων σε πλοία και παράκτιες
πλατφόρμες βοήθησε την εταιρεία να αναπτύξει ένα σύστημα, που ξεχωρίζει για
την τεχνολογική του αξιοπιστία, την αντοχή του και το οικονομικό κόστος από-
κτησης και λειτουργίας.
Το σύστημα CleanBallast μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο σε θαλασσινό νερό
αλλά και σε νερά με χαμηλή περιεκτικότητα άλατος, προσφέρεται δε σε διάφορες
χωρητικότητες για πλοία είτε υπό ναυπήγηση είτε υπό μετασκευή.
Το γεγονός ότι οι μονάδες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στη Βρέμη στις εγ-
καταστάσεις της RWO από τους ειδικούς της στη διαχείριση υδάτων αποτελεί εγ-
γύηση υψηλής ποιότητας, που χαρακτηρίζει διεθνώς τα γερμανικά προϊόντα.
Χάρη στην εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνολογιών, την αξιοπιστία των μονάδων
της και τους σύντομους χρόνους παράδοσης, η RWO έχει επιτύχει να καθιερωθεί

διεθνώς ως πρωτοπόρος και κυρίαρχος εταιρεία στη διαχείριση υδάτινων λυμάτων.
Το ίδιο επιδιώκει και πιστεύει ότι θα επιτύχει τώρα και στη διαχείριση θαλασσίου
έρματος με το σύστημα CleanBallast. 
Η RWO αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από τη Franman Ltd. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Newbuilding
Equipment της Franman Ltd (PIC: Γιάννης Παπαζαφειρίου, email:
nbequipment@franman.gr, τηλ. 210-95.32.350).

Το σύστημα
CleanBallast της RWO 

Hνέα έκδοση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας «Πλοηγός» είναι αφιερω-
μένη στην περιοχή του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και

στη Δωδεκάνησο. Το έργο φιλοδοξεί να γίνει
ένας σύμμαχος των ναυτιλλομένων με τις λεπτο-
μερείς περιγραφές των λιμένων, με πλήρεις πλη-
ροφορίες των λιμενικών διευκολύνσεων και κάθε
ναυτιλιακή πληροφορία που άπτεται της ασφά-
λειας. Οι εξειδικευμένες πληροφορίες του συλ-
λέχτηκαν με επί τόπου αυτοψίες και
εμπλουτίστηκαν με επιστημονικές πληροφορίες.
Οι σελίδες του «Πλοηγού» εμπλουτίζονται, επί-
σης, με πλήθος φωτογραφιών.  Η νέα έκδοση διατίθεται σε όλα τα καταστήματα
πώλησης χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα σε Πειραιά
(Ακτή Μουτσοπούλου), Θεσσαλονίκη (Θεμιστοκλή Σοφού 124) και Αθήνα
(Παπαρρηγοπούλου 2) καθώς και στην ιστοσελίδα: www.hnhs.gr 

«Πλοηγός» 
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Forum: inaugural event successfully 
concluded in Athens, Greece, earlier this week

Over 200 delegates representing more than 120 companies at-
tended the inaugural Safety4Sea NON Profit, PRO Bono event organized by
IBS Marine Consulting Group, sponsored by Lloyds Register, Dorian Hellas

and Transmar Shipping and
supported by BIMCO and IN-
TERMANAGER.
The innovative full day event
took place in Eugenides Foun-
dation premises in Athens on
Tuesday 5th of October 2010.
During forum opening Mr
Apostolos Belokas, as the
chairman of the forum out-
lined objectives including:
• Enhance Safety Awareness
• Promote Best Practices
• Provide an effective plat-
form for the exchange of

ideas in the industry
Presentations were given in three sessions as follows :

Session 1: Challenges faced so far
Capt. Panagiotis Nikiteas, Operations Manager, Newlead Shipping S.A.,
Operational challenges managing a Fleet of Bulkers and Tankers in today's
regulatory environment
Mr Dimitrios Orfanos, HSEQ Manager, DPA/CSO, Dorian Hellas
Developing and Maintaining Safety Culture onboard & Ashore
Capt. Kuba Szymanski, Secretary General, InterManager
Operating in today's complex regulatory environment

Session 2: Forthcoming Challenges
Mr Aron Frank Sørensen, Chief Marine Technical Officer, BIMCO
STCW 2010 Convention
Mr Michael Sigalas, ILO Senior Specialist, Hellenic Lloyds
ILO Maritime Labour Convention
Mr David Peel, European Manager, Rightship
Vetting & Environmental Rating

Session 3: Best Practices 
& Experience Transfer
Dr Michael Pantazopoulos, Managing Director, LISCR Hellas 
Best Practices from the perspective of the Flag State
Capt. Theodore Lalas,  Fleet Operations Manager, Marshall Islands 
Registry
Safe & Efficient ship operations : The Flag Perspective
Mr Thomas Eefsen, Maersk Maritime Technology
Environmental & Energy Management Best Practices

Session 4: Round Table Discussion
Does the industry have the necessary internal strength to self-reg-
ulate or do we need more regulations to be enforced and comply
with? Strategy and actions required to improve safety beyond com-
pliance
Discussion moderated by Forum Chairman, Mr Apostolos Belokas with the
participation of :
• Capt. Kuba Szymanski, Secretary General, InterManager 
• Mr Aron Frank Sørensen, Chief Marine Technical Officer, BIMCO
• Dr. Michael Pantazopoulos, Managing Director, LISCR Hellas
• Mr Yannis Triphyllis, Director, Gourdomichalis Maritime S.A. 

Mr Ap. Belokas
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Agenda items discussed and there was a consensus on the following points:
• No more regulations are required
• We need more education to the market in order to implement properly

existing regulations
• The path towards self improvement and the implementation of best prac-

tices should be the core of a strategy aiming to safety beyond compliance
Forum successfully ended with discussion/feedback and participation from

the audience.
Finally Forum Chairman, Apostolos Belokas of IBS Marine Consulting
Group, on behalf of the organisers expressed his sincere thanks and gratitude
to the sponsors, speakers and panellists for their excellent contribution to-
wards forum objectives and also thanked the delegates for their participation. 
More details on the forum including presentations & photographs may be
found in www.safety4sea.com

1. Mr. Panagiotis Nikiteas, 2. Mr. Dimitrios Orfanos, 3. Mr. Aron Frank Soerensen, 4. Mr. Michael Sigalas, 5. Mr. Yannis Triphyllis, 

6. Mr. David Peel, 7. Dr. Michael Pantazopoulos, 8. Capt. Theodore Lalas, 9. Mr. Thomas Eefsen, 10. Capt. Kuba Szymanski

1
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7 8 9 10

5 6

2 3
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Berg Propulsion has made a significant new breakthrough into the fast-
growing offshore vessel construction market in Brazil, just a few months

after establishing a regional office in Rio de Janeiro, Brazil’s shipping capital.
Berg has secured a contract to equip a 64m oil spill response vessel ordered
by Astromaritima Navegacao at the Estaleiro Ilha (EISA) shipyard in Rio de
Janeiro. Delivery of the vessel, which will operate for the Brazilian oil giant
Petrobras, is scheduled towards the end of 2011.

Berg will supply a comprehensive propulsion package to the vessel. This includes both azimuth and tunnel thrusters,
all fitted with Berg’s condition monitoring system. Petrobras has recently announced plans to build over 140 offshore
support vessels in order to expand and renew its fleet. The contract at EISA is one of the first to be placed under this
multi-million dollar investment programme. This is the first offshore vessel contract that Berg has secured since
establishing its new office in Rio de Janeiro earlier this year, although the company has supplied equipment for
numerous vessels of this type worldwide in the past. Project manager Jonas Nyberg says, “This order is highly sig-
nificant as it shows that within a very short time we have been able to establish a presence in the Brazilian offshore
vessel newbuild market, which augurs well for our future prospects. In particular we have established good relations
with the Brazilian owners, who selected our offer on the basis of our proven technical expertise in this field and
our unrivalled reputation for equipment reliability.” Berg Propulsion’s new office is situated in downtown Rio de
Janeiro, the main centre for offshore and commercial shipping in Brazil. The office will focus on new sales, after
sales and service. Mr Nyberg adds, “Apart from selling new equipment our goal is to make sure we have the best
service organisation in South America. We are already well on our way to achieving this aim.”

Leading global marine and fire safety equipment
manufacturer VIKING Life-Saving Equipment A/S

has agreed to acquire Hygrapha GmbH & Co. The move
sees the two former competitors joining forces to
strengthen capabilities, with a strong strategic presence
in Germany, where the deal will be a significant win
for shipowners looking for global safety solutions.
VIKING CEO Henrik Uhd Christensen welcomes Hy-
grapha to the VIKING Group and believes the acquisi-
tion will have a profound effect on VIKING’s maritime
safety solutions. “I see this move as the perfect match
of two highly complementary players in the maritime
industry. VIKING with its manufacturing base and
unique global safety network, and Hygrapha with its
in-depth knowledge of safety products and strong
presence in  Asia and especially in the German market.
Working together expands our network and compe-
tencies, and is another step in our strategy to be the
one-stop shop for maritime safety needs.” 
Christensen also emphasizes the importance of the
acquisition for VIKING’s overriding objective: “Saving
and protecting human lives all over the world – our
mission in life – quite literally requires us to constantly
increase our global presence to be closer to our cus-
tomers and to provide the broadest range of quality
safety products and services. The better we are at this,
the more benefit we can bring.” 

With an annual turnover in excess of €15 million and
some 35 employees globally, Hygrapha has grown to
become one of the largest independent trading sup-
pliers of safety products to the maritime industry. 
Hygrapha’s president, Rüdiger Steinbach, is equally
excited by the agreement. “Both Hygrapha and VIKING
are widely recognized as leaders in safety equipment.
But VIKING’s safety network and global resources are
second to none, offering us new opportunities to ex-
pand our activities in Hamburg and beyond. I look for-
ward to developing the business together and
achieving new levels of growth.”
Steinbach will remain in the driver’s seat in the Ger-
man market, becoming Managing Director for VIKING
Germany and contributing Hygrapha’s formidable ex-
pertise to expanding the company’s platform for
global trade activities.
VIKING’s CEO is frank about his company’s ambitious
plans for the future: “We are a growing organization
in a competitive industry. In fact, growth is key to our
continued success and the industry should expect
growth to continue in the future. It’s good news for
everyone – especially shipowners looking for total
safety solutions from the safety experts.”
Hygrapha officially became part of the VIKING Life-
Saving Group on October 1, 2010. 
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Berg makes 
offshore 
breakthrough 
in Brazil

VIKING welcomes Hygrapha aboard

Constanta Shipyard (SNC) is the most dy-
namic Romanian shipyard situated in the

Black Sea region, European leader in building
medium range products & chemical tankers and
the world's 3rd place shipbuilder for this type of
ships. 
With more than 110 years of experience, SNC de-
livered more than 4.5 million dwt to its cus-
tomers, from tug-boats to SUEZMAX tankers and
CAPESIZE bulk carriers. 
In the ship repairs business, SNC  is the largest facility
in the Black Sea and amount the most important in
the South-East Europe, being able to accommodate
sea-going vessels up to 200,000 dwt, with more
than 6000  repairs projects delivered up to date, and
an annual average of 100 vessels using our modern
facilities. 
Apart from the regular ship repair activity, our
shipyard owns professional skills and competence
to undertake special and complex projects such
as: collisions, groundings and ship conversion
projects, being successfully recommended by the
works completed in the past.
Being the first certified Romanian shipyard to in-
tegrate the Quality – Health – Safety and Envi-
ronment Management systems, the aim of SNC
management is competitiveness,  flexibility and
Clients’ satisfaction  in respect of cost level, quality
and completion time for the provided services..

Presentation of the
Constanta Shipyard
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