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Έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ

Η συνταγή του αυριανού τουρισμού για τα νησιά

Πειρατικό θρίλερ στις διεθνείς θάλασσες

Η μεγάλη ετήσια έρευνα 

Η νέα γενιά 
Μηχανικών
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Εως σήμερα υποστηρίζαμε
ότι η ναυτιλία παραμένει
ανεπηρέαστη από την εθνική

μας υπόθεση και πολύ περισσό-
τερο από τη διεθνή κρίση. Όσοι
όμως ακόμη υποστηρίζουν την
άποψη αυτή, ή εθελοτυφλούν ή
αγνοούν τις πολυσύνθετες διαστά-
σεις του ευρωπαϊκού, και όχι μόνο
ελληνικού, θέματος. Διότι, αν η Ελ-
λάδα, και η υπόλοιπη νότια Ευ-
ρώπη, πλήττονται από σημαντικό-
τατα και ίσως αξεπέραστα δημο-

σιονομικά προβλήματα, οι χώρες της κεντρικής και βόρειας
Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυξανόμενα χρηματοοικονομικά
ζητήματα, που εμφανίζονται ως ρήγματα στη γενικότερη ρευ-
στότητα του Βορρά και κατ’ επέκταση στη γενικότερη σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος. 
Κι εκεί, η ναυτιλία έχει μεγάλες ανάγκες.

Ηοικονομική κρίση της Ελλάδας διαλύει ό,τι χτίστηκε με
επίπονες προσπάθειες από την εποχή του Στρατή Αν-
δρεάδη και του Αντώνη Χανδρή. Η ναυτική εκπαίδευση

μαραζώνει, και είναι πλέον βέβαιο ότι οι ΑΕΝ θα συρρικνω-
θούν. Το πώς θα επιτραπούν οι ιδιωτικές Ακαδημίες παραμένει
ασαφές, αλλά ας μην ξεχνούν, όσοι βιάζονται να πανηγυρί-
σουν, ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο
και, στο παρελθόν, όσοι γενναίοι καραβοκύρηδες το προσπά-
θησαν απέτυχαν παταγωδώς εξαιτίας της συνεχόμενης πολι-
τικής αστάθειας. Και η εποχή δεν συγχωρεί αποτυχίες. 
Στην ακτοπλοΐα, το μέλλον είναι δυσοίωνο. Όλοι οι ναυτιλια-
κοί οίκοι του χώρου προσμετρούν ζημίες και ετοιμάζονται για
συνενώσεις και συρρικνώσεις. Τα νησιά θα επανέλθουν στην
κατάσταση της απομόνωσης προηγούμενων δεκαετιών, ενώ
πιθανώς να έχουμε αύξηση στην ανεργία των ναυτικών.
Η άγονη γραμμή δεν γνωρίζουμε πώς θα εξυπηρετηθεί υπό
τις παρούσες άθλιες συνθήκες, όταν σε λίγο το κράτος θα
αδυνατεί να εκπληρώσει παντελώς τις υποχρεώσεις του. Η
κατάσταση θα είναι δραματική. Και δεν μεμψιμοιρούμε.
Οι επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών στη στεριά είναι
όλες ανεξαιρέτως εύθραυστες. Επίσης, η παραναυτιλία, και
πιο συγκεκριμένα η ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική
βιομηχανία, αντιμετωπίζει τη χειρότερη περίοδό της. Πολλοί

Ποτέ η Ελλάδα δεν
είχε αντιμετωπίσει
παρόμοιους κλυδω-
νισμούς στη μετα-
πολεμική ιστορία
της. Η οικονομική
κατάσταση είναι
πλέον αφόρητη και
οι πιέσεις για ολική
συρρίκνωση όχι
μόνο πιεστικότατες,
αλλά και αφόρητες. 

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ  Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

επιχειρηματίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
που προκύπτουν. Κάποτε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής έλεγε στους μεγάλους της ναυτιλίας μας «Επεν-
δύστε στη στεριά» και πολλοί τον άκουσαν. Και επένδυσαν... με
τα γνωστά αποτελέσματα. Χάνονται πολλά λεφτά ήδη. Οι υπο-
σχέσεις διαψεύστηκαν και οι επενδυτές μάλλον ξεγελάστηκαν.

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι τρέχουσες εξελίξεις δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όσο ψηλά και
να είναι οι ναύλοι, πώς μπορεί κανείς να χαρεί την επι-

χειρηματική του επιτυχία όταν, έξω από το γραφείο του, η
ανεργία, η εγκληματικότητα, καθώς και η διάλυση του κρά-
τους πρόνοιας, οδηγούν τους πολίτες σε κινητοποιήσεις αλλά
και σε μόνιμο εκνευρισμό ή μελαγχολία. 
Όσοι ακόμη κυματίζουν στα πλοία την ελληνική σημαία αντι-
μετωπίζουν πλέον καθημερινά τη γενικότερη αμηχανία της
δημόσιας διοίκησης στο να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις
της καθημερινότητάς τους. Η οικονομική εξαθλίωση των υπη-
ρεσιών, καθώς και ο εκνευρισμός στους εργαζομένους στον
δημόσιο τομέα, ως αποτέλεσμα της γενικότερης αβεβαιότη-
τας στον επαγγελματικό τους χώρο, και της μείωσης των μι-
σθών τους βεβαίως, επηρεάζουν όχι μόνο την ποιότητα της
εργασίας τους όσο κυρίως τη διάθεση για υπέρβαση. 
«Το δικό μου πρόβλημα είναι και δικό σου», είπε ένας γνω-
στός πολιτικός στον επικεφαλής του ΔΝΤ. Με αυτήν τη σκέψη,
η ελληνική ναυτική οικογένεια, με την τεράστια πείρα και τη
διεθνή της εμβέλεια, πρέπει να δουλέψει ενωμένη και με γεν-
ναιόψυχη στάση, διότι όλοι, αργά ή γρήγορα, θα επηρεα-
στούμε. Ειδικά ένας τόσο ευάλωτος κλάδος όσο η ναυτιλία,
που πάντα επιζητεί ένα ασφαλές καταφύγιο, ένα κρυφό λι-
μάνι, για να μπορέσει να αναπτυχθεί στον διεθνή και λυσσα-
λέα ανταγωνιστικό χώρο όπου κινείται. 
«Η ελληνική σημαία θα είναι ίσως εις το μέλλον ένα ασφαλές
καταφύγιον», είχε δηλώσει το 1954 ο Κώστας Λύρας στο
Committee του Λονδίνου. Και οι σκέψεις του βγήκαν τις επό-
μενες δεκαετίες αληθινές, σαν να ήταν προφητικές!
Από εδώ και πέρα, οι συνθήκες δεν ευνοούν καμία ραθυμία,
καμία ολιγωρία εκ μέρους μας. Η ελληνική ναυτιλία έχει
ανάγκη από ένα ασφαλές περιβάλλον στον γενέθλιο τόπο της. 

Η.Γ.Μ.

Το πρόβλημά μου 
είναι και πρόβλημά σου
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Ας δούμε πώς διαμορφώνεται 
το Top 5 αυτόν το μήνα, 
πάντα από τη (στενή) δική μου οπτική:
(Η σειρά δεν υποδηλώνει αναγκαστικά 
τη σπουδαιότητα.)

Πέντε σημαντικά γεγονότα:

1. Η αναγγελία της ιδιωτικο-
ποίησης των ΟΛΠ και ΟΛΘ και
(την επόμενη μέρα) η διορθωτική
παρέμβαση του κ. Διαμαντίδη ότι
το Δημόσιο θα κρατήσει το 51%.
Μένει να ξεκαθαρίσει η κυβέρ-

νηση πόσο, πότε, πώς και σε ποιον. Όπως και ποιες άλλες
ρυθμίσεις θα κάνει, ώστε το εγχείρημα να πετύχει. 

2. Η κατάργηση μέρους των υπέρ
τρίτων κρατήσεων στην ακτο-
πλοΐα και η αναγγελία της ΕΕΝ
ότι αδυνατεί να μειώσει ισόποσα

τις τιμές των εισιτηρίων, επικαλουμένη τη ΣΣΕ με την ΠΝΟ.
Πάντως, άλλες εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα μειώσουν τις
τιμές. 

3. Η αναγγελία της δημιουργίας Αττικού Λιμενικού Συστή-
ματος υπό τον ΟΛΠ. Ζητούμενο είναι εάν αυτό θα οδηγή-
σει στον ορθολογισμό της κατάστασης ή στην επιδείνωσή
της λόγω μείωσης του ανταγωνισμού. 

4. Η υποστήριξη από το International Chamber of Ship-
ping (Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο) του Bunker Levy
(Φόρου στα Καύσιμα) ως μέσου μείωσης διοξειδίου του
άνθρακα στη ναυτιλία. Καλά νέα για την Ελλάδα και τους
άλλους που υποστηρίζουν το μέτρο. Κακά νέα για τους
υποστηρικτές του συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS). 

5. Ανεβαίνει το θερμόμετρο σχετικά με το Δείκτη Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας των πλοίων (EEDI), που είναι προς
υιοθέτηση από τον ΙΜΟ τον Ιούλιο. Απόψεις υπέρ και κατά
φιλοξενήθηκαν τελευταία στο Lloyds List. Προβλέπεται
περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας όσο πλησιάζει η 
συνάντηση. 

Του Χαρίλαου Ψαραύτη
Καθηγητή ΕΜΠ 

Τα σημαντικότερα
γεγονότα του Mαϊου

΄

΄
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«Τρέχουν» οι εξελίξεις στα θέματα των διαφωνιών με-
ταξύ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά και της
Cosco. Και ψάχνουν για τρόπους επίλυσης. 
Φημολογείται ότι βασική αιτία είναι οι ασάφειες που διαπι-
στώθηκαν, τα λάθη και οι ερμηνείες στα κείμενα και τα το-
πογραφικά διαγράμματα της σύμβασης παραχώρησης. 
«Ισχυρός πονοκέφαλος» για τους εκατέρωθεν διευθύνοντες
συμβούλους είναι οι ευρύτατες μεταβολές στα δεδομένα
λειτουργίας των προβλητών (λόγω της διεθνούς οικονομι-
κής κρίσης στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών μετά το
2008 και λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής
οικονομίας).
Μέχρι στιγμής, οι διευθύνοντες της ΣΕΠ-Cosco και του ΟΛΠ
μαζί με συμβούλους, στελέχη των εταιρειών τους και νομι-
κούς και οικονομικούς εμπειρογνώμονες, ανταλλάσσουν
επιστολές.
Η αγορά, πάντως, υποστηρίζει ότι η Cosco, προς το παρόν,
βρίσκεται εκτός των στόχων της να προσελκύσει transit
φορτίο στον εμπορευματικό σταθμό του Πειραιά και επιδιώ-
κει μείωση του κόστους της συγκεκριμένης επένδυσης μέχρι
να βελτιωθούν οι συνθήκες.
Ίδωμεν… 

-----//-----

Στη συνεχόμενη κόντρα των ανακοινώσεων που δι-
αιωνίζεται μεταξύ ΠΝΟ, ΣΕΕΝ, ΕΕΝ και φυσικά ΥΘΥ-
ΝΑΛ, μεταξύ εξωδίκων, διαμαρτυριών και παρεμβάσεων,
έγινε μνεία από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για
«υπονοούμενα, που θίγουν τη διαφάνεια και εντιμότητα, με
την οποία η διοίκηση διαχειρίζεται, προς όφελος των Ελλή-
νων ναυτεργατών, τα χρήματα της δωρεάς Λάτση», όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η πρόσφατη ανακοίνωσή της. Για την
ιστορία, πληροφορούμε ότι ο εφοπλιστής Ιωάννης Λάτσης
διέθεσε επιταγή ποσού πέντε εκατομμυρίων δολαρίων ($
5.000.000) στα μέλη της διοίκησης της ΠΝΟ το Δεκέμβριο
του 1989. Επιθυμία του δωρητή ήταν να διατεθούν με μέρι-
μνα της Ομοσπονδίας σε ναυτικούς και στις οικογένειές τους,
οι οποίοι έχουν ανάγκη λόγω ανικανότητας προς εργασία ή
θανάτου του ναυτικού. 

Αναρωτιόμαστε και πιστεύουμε εύλογα: Αν φύγουν
οι λιμενικοί από τις ΑΕΝ πώς θα μπορέσουν να καλυ-
φθούν οι ανάγκες που υπάρχουν για τις εστίες δωρεάν
στέγασης και σίτισης; Είναι γνωστό ότι η ασφάλεια και η
εύρυθμη λειτουργία τους οφείλεται στην προσφορά των
λιμενικών.

-----//-----

Και μια και αναφερόμαστε στις ΑΕΝ, επισημαίνουμε
το σοβαρό πρόβλημα των κτιριακών εγκαταστάσεων των
Ακαδημιών της επαρχίας, που όσο και αν επιβιώνουν από τη
«φροντίδα» των εφοπλιστών, στην ουσία αυτά τα χρήματα
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενέσεις ζωής σε έναν ετοιμοθά-
νατο! Πρέπει να γκρεμιστούν και να χτιστούν από την αρχή.
Έφτασε ο Ιούνιος και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθ-
μός εισακτέων στις ΑΕΝ, ενώ το καίριο ερώτημα, ποιες από
αυτές θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, είναι θρίλερ για
γερά νεύρα. Σπουδαστές και καθηγητές είναι σε αναμονή
απαντήσεων, ενώ φαίνεται ότι θα πέσουν τίτλοι τέλους για
τη δωρεάν σίτιση και διαμονή που προσφέρουν οι Ακαδη-
μίες της περιφέρειας. 
Αναμένουμε τις απαντήσεις από επίσημα χείλη.

-----//-----

Πήραμε και την είδηση για το χώρο διεξαγωγής της
23ης διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια» και… μουδιάσαμε.
Λόγω ανάγκης μεγαλύτερου εκθεσιακού χώρου, η έκθεση
μεταφέρεται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στα
Σπάτα Αττικής. 
Για χρόνια, δημοσιεύουμε τις μεγαλόσχημες προτάσεις και
λύσεις κυβερνητικών φορέων για τον «επιβεβλημένο επα-
ναπατρισμό των Ποσειδωνίων» -όπως το χαρακτήριζαν-
στον φυσικό τους χώρο, που είναι ο Πειραιάς. 
Του χρόνου, λοιπόν, θα διανύουμε καθημερινά όλοι παρέα
αυτήν την απόσταση. Μια απόσταση που υποδηλώνει την
αδυναμία της κυβέρνησης σε θέματα συνεδριακού τουρι-
σμού, αλλά και την ολιγωρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που έμεινε στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»… 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Υφυπουργό ΘΥΝΑΛ έχουμε, και υφυπουργό δεν βλέ-
πουμε... Άφαντη η κ. Τσουρή από ανακοινώσεις που εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητά της, μέχρι και εκδηλώσεις όπου
αναμέναμε την παρουσία της, όπως αυτή της Ημέρας του
Εμπορικού Ναυτικού. Τι συμβαίνει; 

-----//-----

«Στην κυβέρνηση που θα συγκροτήσουμε, η ναυτιλία
θα αναβαθμιστεί, το υπουργείο της θα εξοπλιστεί με αρ-
μοδιότητες και θα βρίσκεται υπό την άμεση εποπτεία του
πρωθυπουργού». Τα λόγια ανήκουν στον πρόεδρο της
Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά, από το χαιρετισμό του στη διάρκεια
της εκδήλωσης για την Ημέρα του Εμπορικού Ναυτικού.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε, επίσης,
ότι η Ν.Δ., όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα
αναβαθμίσει τη ναυτιλία.
Ρητορικές αναφορές; Η Ν.Δ. αντιγράφει τη φιλοσοφία που
το ΠΑΣΟΚ εφάρμοζε όταν ήταν αντιπολίτευση και μετά
πάλι τούμπα. Όπως και να ’ναι, βιώνουμε επικίνδυνες «λο-
γικές» σε αυτόν τον τόπο. 

-----//-----

Τη στιγμή που Τούρκοι πολιτικοί έχουν βάλει στο
στόχαστρο το νησί, δηλώνοντας ότι ανήκει στην Τουρ-
κία, το ελληνικό κράτος έχει αφήσει το Αγαθονήσι χωρίς
δημοτικό υπάλληλο! Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις
του δημάρχου προς το υπουργείο για την απόσπαση του-
λάχιστον ενός υπαλλήλου, η απάντηση που λαμβάνει είναι
ότι δεν γίνονται προσλήψεις. Έτσι, ο δήμαρχος αναγκαζό-
ταν να διεκπεραιώσει μόνος του, στο μέτρο του δυνατού,
τις υποθέσεις των κατοίκων του νησιού, παραμένοντας
αιχμάλωτος στο νησί. Εκτός αυτού, το νησί βρίσκεται και
χωρίς ταχυδρομικό υπάλληλο, πράγμα που δημιουργεί τε-
ράστια προβλήματα στην επικοινωνία και στις πληρωμές
των συντάξεων.
Αυτά, μεταξύ άλλων, σημειώνει στην ερώτηση που υπέ-
βαλε στο ελληνικό Κοινοβούλιο προς τους υπουργούς
Εσωτερικών και Υποδομών, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Γιώρ-
γος Ανατολάκης. Στην ίδια ερώτηση, ο βουλευτής του
ΛΑΟΣ ερωτά τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και για
την έλλειψη πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος στη
βορειοδυτική Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «από την Κέρκυρα μέχρι τον

Αστακό Αιτωλοακαρνανίας είναι διαθέσιμα μόλις δύο πε-
ριπολικά σκάφη. Κατά συνέπεια, τα βορειοδυτικά θαλάσ-
σια σύνορά μας βρίσκονται ορθάνοιχτα στην εισροή
λαθρομεταναστών και η φύλαξή τους έχει αφεθεί κυριο-
λεκτικά στο φιλότιμο και στο ζήλο των λιμενικών μας, οι
οποίοι κινούνται ακόμη και με ψαροκάικα(!).
Τα σχόλια δικά σας...

-----//-----

Πηγές μάς ενημέρωσαν ότι κατά τη φετινή χρονιά ο
αριθμός των εισακτέων στις ΑΕΝ της χώρας θα φτά-
σει τους 1.300. Δηλαδή, αισθητά αυξημένος σε σχέση με
τους 900 που εισήχθησαν πέρσι. Μάθαμε όμως ότι υπήρ-
ξαν έντονες αντιδράσεις και στη συνέχεια πιέσεις από διά-
φορες «πηγές» για να μην υπερβεί ο αριθμός των
εισακτέων τους 900, με αιτιολογίες όπως έλλειψη διδακτι-
κού προσωπικού, ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.
Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι, παρά τη ναυτιλιακή
κρίση, οι φορείς της πλοιοκτησίας επιθυμούσαν ο αριθμός
των εισακτέων να φτάσει τους 1.500.

-----//-----

Λόγω των οικονομικών συγκυριών και της παγκό-
σμιας χαμηλής πλεύσης της ναυλαγοράς, ορισμένες
ναυτιλιακές εταιρείες στα εκπαιδευτικά μπάρκα των σπουδα-
στών ναυτο- λόγησαν αυτή τη χρονιά μόνο τον αριθμό των
σπουδαστών που προβλέπει ο νόμος, εξαιρώντας μάλιστα
σε πολλές περιπτώσεις τα πλοία του στόλου τους με ξένη
σημαία.
Καλό θα ήταν να θυμηθεί ο εφοπλισμός την υπόσχεση που
είχε δώσει στην πολιτική ηγεσία του τόπου, αλλά και στους
Έλληνες ναυτικούς, ότι θα ξεπερνούσε τον αριθμό σπου-
δαστών που καθορίζει ο νόμος -όπως άλλωστε έκαναν
προηγούμενες χρονιές-, και σε αυτούς τους χαλεπούς και-
ρούς που διανύουμε, ας αγκαλιάσουν τα νέα παιδιά, που
πρώτα από όλους πλήττονται από την οικονομική κρίση. 
Οι τρόποι υπάρχουν, ας αναζητήσουμε την ευαισθησία. 

-----//-----

Λέγεται ότι στους πολέμους ισχύουν τα απλά οικο-
νομικά… διότι ο πόλεμος έχει τεράστιο οικονομικό και
πολιτικό κόστος. Από τον πόλεμο της Λιβύης, πάντως,

Ε Ν  Π Λ Ω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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ωφελήθηκε η ακτοπλοϊκή εταιρεία ΑΝΕΚ με τις έκτακτες
ναυλώσεις πλοίων από την Κίνα για τη μεταφορά των
υπηκόων της που εργάζονταν και ζούσαν στη Λιβύη. Οι
ναυλώσεις αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση των
οικονομικών στοιχείων της ΑΝΕΚ κατά το α΄ τρίμηνο της
φετινής χρήσης, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα
που ανακοίνωσε η εταιρεία.
Το δεύτερο νέο από την κρητική ακτοπλοϊκή εταιρεία είναι
η έντονη φημολογία περί σύμπραξης με την Attica Συμμε-
τοχών στις γραμμές Ηρακλείου και Ανκόνα, μέσω δημιουρ-
γίας μεικτής εταιρείας, στην οποία θα εισφέρουν κάποια
από τα πλοία που απασχολούν σε αυτές τις γραμμές. 
Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, τότε η ΑΝΕΚ, όπως και
η Attica, θα επιτύχει μείωση στο κόστος λειτουργίας σε μια
σεζόν που ξεκινά με καλές προοπτικές όσον αφορά την
τουριστική κίνηση. 

-----//-----

Η πρόσφατη ανακοίνωση για μερική κατάργηση των
μη ανταποδοτικών τελών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
είναι σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Πάντως, όπως διαβάσαμε στον ημερήσιο Τύπο, φαίνεται ότι
συνεχίζεται να επιβάλλεται στις μεταφορές από και προς τα
νησιά ΦΠΑ 23%. Υποστηρίζεται ότι, για να ενισχυθεί η ανά-
πτυξή τους, ο ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι ενιαίος, στο 13% για
οχήματα και επιβάτες, ενώ ζητείται από τις τοπικές νησιωτικές
κοινωνίες να εναρμονιστεί η λειτουργία της ακτοπλοΐας με
τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με την πλήρη
εφαρμογή του κανονισμού 3577/92 και της STCW του ΙΜΟ,
ούτως ώστε, τελικά, να συγκλίνει το κόστος των εισιτηρίων
με τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ήτοι, να μειωθούν κι άλλο.

-----//-----

Είναι γνωστό ότι οι ολυμπιονίκες κατατάσσονται
στις Ένοπλες Δυνάμεις, μισθοδοτούνται από αυτές και
προάγονται κανονικά. Το 2010, με απόφαση του τ. αρχη-
γού Λ.Σ. Αθανάσιου Μπούσιου, σαράντα δύο αθλητές δια-
φόρων κατηγοριών (μεταξύ των οποίων και ολυμπιονίκες),
που υπηρετούν στο σώμα, τοποθετήθηκαν σε 10 Διευθύν-
σεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Και οι 42 πληρώνονται από το Δημόσιο, έχουν τα γραφεία
τους στο υπουργείο αλλά στερούνται αρμοδιότητας. Δη-
λαδή, απολαμβάνουν μια πλήρη αργομισθία.

Δεν θα κρίνουμε το γεγονός της αργομισθίας, αλλά προτεί-
νουμε όλοι αυτοί οι αθλητές να χρησιμοποιηθούν ως αγγε-
λιοφόροι στα λύκεια της χώρας. Να γίνει μια ανοιχτή, εφ’
όλης της ύλης συζήτηση με τους μαθητές, να κουβεντιάσουν
μαζί τους, να απαντήσουν στα ερωτήματά τους. Να έρθουν
τα παιδιά σε επαφή με τα διαδεδομένα και τα μη ολυμπιακά
αθλήματα και να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές τους.

-----//-----

Τα εκτεταμένα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων
και κυρίως τα σχέδια πώλησης και ενοποίησης των λιμέ-
νων Αττικής (Πειραιά, Ελευσίνα, Λαύριο, Ραφήνα), του Ορ-
γανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και των
υπόλοιπων περιφερειακών λιμένων της χώρας (Καβάλα,
Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα,
Κέρκυρα), οδήγησαν σε εκνευρισμό και εσπευσμένες πα-
ραιτήσεις μελών των διοικητικών συμβουλίων.
Περιμένουμε να δούμε ποιος θα «τσαλαβουτήσει» στη
θέση του γενικού γραμματέα Λιμένων; 
Οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο επικεφαλής των Οργα-
νισμών Λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, μάλιστα, δεί-
χνουν ότι όχι μόνον είναι ομιχλώδες το τοπίο, αλλά και ότι
πιθανώς θα υπάρξει νέα κόντρα εντός του ΠΑΣΟΚ.

-----//-----

«Μια καλή ευκαιρία για μια φιλική θαλασσινή κου-
βέντα», έγραφε η ιδιόχειρη πρόσκληση προς ναυτιλια-
κούς συντάκτες του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου
Κουμουτσάκου. Στη φιλική σύναξη, τα θέματα που συζη-
τήθηκαν ήταν πολλά και η ανησυχία των παρευρισκομέ-
νων για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας μεγάλη.
Από τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσε
ο κ. Κουμουτσάκος ήταν ότι «στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των του ΙΜΟ, όσο καθυστερεί να λάβει αποφάσεις για τα
φλέγοντα θέματα της ναυτιλίας, η Ε.Ε. δεν είναι διατεθει-
μένη να περιμένει και θα επιχειρήσει να καλύψει το κενό».
Όσο για τη διαδοχή του γενικού γραμματέα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού, φημολογείται πως το πρώτο
όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι κυπριακό!

Ε Ν  Π Λ Ω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Από την ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου, Γεώργιος Γράτσος, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα που η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές, η
μόνη σταθερή πρωτιά της ελληνικής οικονομίας είναι η δυ-
ναμική ελληνική ναυτιλία. Αυτή σήμερα προβάλλει την Ελ-
λάδα. Η ναυτιλία των Ελλήνων δεν είναι "θαλάσσιες
υποθέσεις". Η ναυτιλία σε όλες της τις μορφές δημιουργεί
περί τις 400.000 άμεσα και έμμεσα εξαρτώμενες θέσεις ερ-
γασίας. Η ποντοπόρος ναυτιλία προσφέρει σταθερά και
ανέξοδα 15 - 19 δισ. ευρώ συνάλλαγμα στην ελληνική οι-
κονομία ετησίως. Με παράδειγμα την ποντοπόρο ναυτιλία

μας, θα έπρεπε η Ελλάδα να αφήσει "χι-
λιάδες λουλούδια να ανθίσουν" για να
έλθει η άνοιξη της ελληνικής οικονο-
μίας, και να μπορέσουμε να αναστρέ-
ψουμε το σημερινό απαισιόδοξο κλίμα.
Είμαστε ευλογημένοι να ζούμε πιθανώς
στο ωραιότερο κομμάτι του πλανήτη,
όπου αναπτύχθηκε ο σημαντικότερος
πολιτισμός της αρχαιότητας. Με κατάλ-
ληλο λειτουργικό σύστημα, βασισμένο
στην πρωτοπορία της ελληνικής ναυτι-

λίας και τον υγιή ανταγωνισμό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί
η Ελλάδα σε πολιτιστικό, οικονομικό, ναυτιλιακό και δια-
μετακομιστικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου. Οι σημε-
ρινές συγκυρίες μάς ωφελούν στην κατεύθυνση αυτή. 
Επίσης, θα μπορούσαμε να είμαστε το προτιμώμενο θέρε-
τρο όχι μόνον της Ευρώπης. Αυτά όλα θα μπορούσαν να
γίνουν αρκετά σύντομα, αν βγάζαμε τις παρωπίδες και σπά-
ζαμε τα δεσμά που μας κρατούν πίσω. Αντίστοιχα, θα μπο-
ρούσαν να αναπτυχθούν και άλλοι, μη ναυτιλιακοί τομείς,
όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα».

Τάδε έφη...
Τι «ειπώθηκε» το μήνα που πέρασε

Από την ομιλία του προέδρου
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών, Θεόδωρου Βενιάμη, στη
διάρκεια του εορτασμού για την
Ημέρα του Εμπορικού Ναυτικού.
«Το σήμερα της ναυτιλίας των
Ελλήνων είναι εντυπωσιακό.
Αλλά περισσότερο δύσκολο από
το χθες, και ενδεχομένως πιο εύ-
κολο από το αύριο. 
Το ρευστό διεθνές περιβάλλον, η
ορμή μιας μεταβατικής εποχής

στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας, του περιβάλλο-
ντος, αλλά και στο πεδίο της τεχνολογίας όταν αυτή αιφ-
νιδίως υποτροπιάζει, κάνει τον Έλληνα της θάλασσας
δεινό μαχητή στο απέραντο μέτωπο των ωκεανών, όπου
δίνεται η καθημερινή μάχη για την ευημερία, την ειρήνη
και τον πολιτισμό του πλανήτη. 
Δεν μπορούμε να χρεώνουμε στην Πολιτεία μόνο τα λάθη
της. Και μάλιστα, μπροστά στις εξαιρετικά κρίσιμες δυσκο-
λίες που σήμερα αντιμετωπίζει και που, για την υπέρβασή
τους, πρέπει όλοι να στρατευθούμε, υπό τον όρο όμως ότι
θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες  συνθήκες αποτελεσμα-
τικότητας. Γιατί οφείλουμε να δεχθούμε ότι, μέσα στη δύ-
σκολη αυτή συγκυρία, παραμένει σεβαστός ο ομφάλιος
λώρος που συνδέει ναυτιλία και πατρίδα. 
Το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή, που έφερε τη χώρα μας στην
παγκόσμια ναυτιλιακή πρωτοπορία και το πλοίο να προ-
σφέρει συνεχώς και αθόρυβα, στην οικονομία και την κοι-
νωνία, παρά τα αντίθετα που ισχυρίζονται κάποιοι κύκλοι,
με αντιπαραγωγική συχνά επιχειρηματικότητα ή και ανεξή-
γητη ιδεοληψία». 
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Κλυδωνισμούς στην
Αθήνα, αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση, προκά-
λεσε η δήλωση της
Ελληνίδας επιτρόπου
Μαρίας Δαμανάκη, η
οποία είπε: 
«Η μεγαλύτερη κατά-
κτηση της μεταπολε-

μικής Ελλάδας, το ευρώ, και η ευρωπαϊκή πορεία της
χώρας είναι σε κίνδυνο. Το σενάριο της απομάκρυνσης της
Ελλάδας από το ευρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, καθώς
και η μεθόδευσή του. Είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω ανοι-
χτά. Έχουμε ιστορική ευθύνη να δούμε το δίλημμα καθαρά:
Ή συμφωνούμε με τους δανειστές μας σε ένα πρόγραμμα
σκληρών θυσιών, με αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας τις
ευθύνες για το παρελθόν μας, ή επιστρέφουμε πίσω στη
δραχμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα στις σημερι-
νές συνθήκες».

-----------

Για αναχρονιστικές διαδικασίες αδειοδότησης μίλησε ο πρω-
θυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σε πρόσφατο συνέδριο και
σημειώνοντας χαρακτηριστικά: 

«Έχουν σχεδιαστεί από ένα φοβικό κράτος, που αντιμετω-
πίζει κάθε επιχείρηση με καχυποψία και όχι με εμπιστο-
σύνη, με μόνα αποτελέσματα την ταλαιπωρία, την
καθυστέρηση και τη διαφθορά.
Πολλά υπουργεία, πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, πολλά δι-
καιολογητικά που κατατίθενται ξανά και ξανά, χωρίς κανέ-
ναν συντονισμό, χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους της
Πολιτείας για τη γρήγορη εξυπηρέτησή τους. 
Προσέξτε για τι είδους γραφειοκρατία μιλάμε:
200 επιχειρήσεις αυτού του τύπου καταθέτουν στο Δημό-
σιο κάθε χρόνο από 180 δικαιολογητικά η κάθε μία για να
ξεκινήσουν μια επένδυση σε κύριο τουριστικό κατάλυμα.
Αυτό σημαίνει 36.000 δικαιολογητικά το χρόνο…
Και για την ανανέωση, 3.000 επιχειρήσεις καταθέτουν από
άλλα 20 δικαιολογητικά, δηλαδή άλλες 60.000 δικαιολο-
γητικά ακόμα κάθε χρόνο. Και βέβαια, όλοι ξέρετε τους

χρόνους που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν όλες
αυτές οι υποθέσεις…
Ένα κράτος, που τελικά δούλευε για τον εαυτό του και για
κανέναν άλλον. Ή μάλλον, είχε και έχει στηθεί σε μεγάλο
βαθμό για να θέτει εμπόδια. Εμπόδια που μετά εξαργυρώ-
νονται σε ψήφους, διαφθορά, αντίτιμα δηλαδή ιδιοτελή,
που σταματούν την επιχειρηματικότητα και εγκλωβίζουν
την ανάπτυξη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία.
Γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο να φωνάζουμε γενικά για την
ανάπτυξη, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ας καταλάβουμε ποια ανά-
πτυξη θέλουμε και ποια τελικά ήταν τα εμπόδια στη χώρα
μας για τη σωστή ανάπτυξη». 

• 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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Στα πρώτα μας ταξίδια στο Λονδίνο, το 1997 και το
1998, ως συνεχιστές των «Ναυτικών Χρονικών», ο
Γιάννης Κοντογιάννης, έμπειρος διευθυντής του Greek

Shipping Cooperation Committee, υπήρξε εξαρχής ένας έν-
θερμος υποστηρικτής και ουσιαστικός αρωγός των προσπα-
θειών μας. 
Ο ίδιος, ως άνθρωπος της θάλασσας, είχε ιδιαίτερες αναμνή-
σεις από τις στήλες και την αρθρογραφία των «Ναυτικών Χρο-
νικών» και επιθυμούσε το περιοδικό να σταθεροποιηθεί εκ
νέου, μετά μια περίοδο τρικυμίας και εκδοτικού μαρασμού που
το συρρίκνωσε αμέσως μετά το θάνατο του ιδρυτή, Δημήτρη
Κωττάκη.
Ο Γιάννης Κοντογιάννης υπήρξε σταθερός φίλος τόσο της
νέας εκδοτικής οικογένειας των «Ναυτικών Χρονικών» όσο
και των συνεργατών τους. 
Υπήρξε ανοιχτός στην επικοινωνία, ενίοτε προστατευτικός
απέναντι στις συμπληγάδες πέτρες που συναντούσαμε και
πάντα υποστηρικτικός και ενθουσιώδης στις προσπάθειες και
πρωτοβουλίες μας. 

Ουπογράφων, νεοεισερχόμενος στον εκδοτικό χώρο,
στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του στην Ακτή
Μιαούλη βρήκε έναν μόνιμο και σταθερό συνομιλητή

με διάθεση για συνεργασία και υποστήριξη. 
Πρόσφατα, με την έκδοση της μελέτης «Επιλέγω Ναυτιλία»,
που αφορούσε το προφίλ των νέων στο ναυτικό επάγγελμα,
ο Γιάννης Κοντογιάννης στάθηκε και πάλι ένθερμος και εν-
θουσιώδης υποστηρικτής και σχολιαστής όχι μόνο της έκδο-
σης αλλά και της συνεργασίας των «Ναυτικών Χρονικών» με
την επιστημονική κοινότητα. 

Ο ίδιος είχε βαθιά αγάπη για τα γράμματα και τις επιστήμες,
και γι’ αυτό ήταν πάντα ενθαρρυντικός και περήφανος για την
άξια πορεία των απογόνων του.
Στη διάρκεια των 15 χρόνων της νέας μας εκδοτικής πορείας, ο
Γιάννης Κοντογιάννης, σταθερός συνεργάτης της ελληνικής
πλοιοκτησίας, αλλά και της ναυτοσύνης, συνέδραμε την παγιω-
μένη εξωστρέφεια του Committee και συνεργάστηκε άψογα
τόσο με το άξιο προεδρείο όσο και με τα επιφανή μέλη του. 

Ηαπουσία του θα είναι για όλους μας επίπονα αισθητή,
ενώ η αναπλήρωση της θέσης του ιδιαίτερα σημα-
ντική, ειδικά σε αυτήν τη νέα και δύσκολη εποχή για

τον συρρικνωμένο ελληνικό εφοπλισμό στις μητροπόλεις της
Ευρώπης. 
Ο συνεχιστής του άξιου έργου του ευελπιστούμε ότι θα ακο-
λουθήσει την εξωστρεφή διάθεσή του, το πνεύμα συνεργα-
σίας του, τη σταθερότητα των απόψεών του και, κυρίως, την
απόλυτη έλλειψη ματαιοδοξίας και αλαζονείας, που πάντα
τον χαρακτήριζε. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Του Ηλία Μπίσια

Γιάννης Κοντογιάννης
Ο άνθρωπος της θάλασσας
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Ως νέος επιχειρηματίας θα επιλέγατε την Ελλάδα για γε-
νικότερες επενδύσεις αυτήν την εποχή; 
Ένας επιχειρηματίας αναζητεί διαρκώς επενδυτικές ευκαιρίες.
Η εποχή αυτή δεν είναι διαφορετική από μιαν άλλη. Η αναζή-
τηση νέων ευκαιριών συνεχίζεται. 

Η Ελλάδα θεωρείται ακόμη μια ασφαλής επιλογή για τη
φιλοξενία μιας διαχειρίστριας εταιρείας; 
Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και «φιλοξενίας»
των ναυτιλιακών εταιρειών και των μετόχων τους αποτελεί
μια ασφαλή και δοκιμασμένη επιλογή. Όσο αυτό το θεσμικό
πλαίσιο διατηρείται, η απάντησή μου θα είναι θετική. 

Οι μεταπτώσεις στα διεθνή χρηματιστήρια πόσο προκα-
λούν σύγχυση και «πονοκέφαλο» σε έναν πλοιοκτήτη ει-
σηγμένο από κάποιον άλλον που δεν είναι; 
Το χρηματιστήριο αποτελεί για τους εισηγμένους πλοιοκτή-
τες μια πηγή άντλησης κεφαλαίων, επιπροσθέτως των πα-
ραδοσιακών πηγών χρηματοδότησης. Το χρηματιστήριο, ως
μέσο ανάπτυξης και μόχλευσης κεφαλαίων, ίσως αποτελεί

Το χρηματιστήριο δεν συνέβαλε 
στο ξεκίνημα των ναυτιλιακών εταιρειών 
αλλά στη διεύρυνση και την ανάπτυξή τους

Συνέντευξη του Ίωνος Βαρουξάκη
Προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου FreeSeas Inc.

Ανήκει στη νέα γενιά πλοιοκτητών και είναι ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εται-
ρείας FreeSeas. Το 2005 οδήγησε την εταιρεία του, με την επωνυμία Free
Bulkers S.A., στο χρηματιστήριο Nasdaq και σε δεκαπέντε μήνες αύξησε το
στόλο της από τρία πλοία με μέσον όρο ηλικίας τα 23,3 χρόνια σε επτά πλοία
με μέσον όρο ηλικίας τα 13,7. Σήμερα ο στόλος της διαθέτει εννέα πλοία και
κτίζει ακόμα δύο, κατέχοντας ηγετική θέση στο τμήμα Handysize και Handy-
max στην κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ. Ο κ. Ίων Βαρουξάκης, πρόεδρος και ιδρυ-
τής της FreeSeas, μας παραχώρησε μιαν άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

μια μεγαλύτερη πρόκληση την περίοδο αυτή παρά έναν «πο-
νοκέφαλο».

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι το χρηματιστήριο ως στρατη-
γική επιλογή για το ξεκίνημα μιας εταιρείας είναι μια καλή
κινητήριος δύναμη για την άντληση κεφαλαίων. Οι περισ-
σότεροι όμως στο χώρο αμφιβάλλουν για τη μακροπρό-
θεσμη ευδοκίμηση αυτής της επιλογής. Συμφωνείτε ως
προς αυτή την άποψη;       
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσες ναυτιλιακές εταιρείες ει-
σήχθησαν στο χρηματιστήριο ήταν ήδη μεγάλες εταιρείες. Το
χρηματιστήριο, επομένως, δεν συνέβαλε στο
ξεκίνημά τους, αλλά στην περαιτέρω διεύ-
ρυνση και ανάπτυξη της εταιρείας τους. Ίσως
η δική μας εταιρεία αποτελεί την εξαίρεση,
δεδομένης της σύντομης ιστορίας της, όταν
εισήχθη έχοντας μόλις δύο πλοία. Σήμερα,
έπειτα από πέντε χρόνια, η εταιρεία μας έχει
εννέα πλοία, ενώ χτίζει δύο. 

Υπολογίζοντας την επαφή και τη συνδιαλ-
λαγή σας με ειδήμονες και επενδυτές των
διεθνών χρηματιστηριακών αγορών,
ποιες είναι οι σκέψεις και τα συμπερά-
σματά σας για το παρόν και το μέλλον της
ελληνικής οικονομίας; Έχει δημιουργηθεί
μια καχυποψία για την ελληνική οικονομία,
και η ανατροπή αυτού του κλίματος θα είναι
ιδιαίτερα δύσκολη. Η προσπάθεια αλλαγής
της ψυχολογίας της αγοράς σε επίπεδο ου-
σίας, αλλά και εντυπώσεων, θα πρέπει να
είναι υπερδιπλάσια. Στο μέτρο που εξαρτιό-
μαστε από εξωτερικούς οικονομικούς παρά-
γοντες, η επιτυχία μας σε αυτό τον τομέα θα
κρίνει και το μέλλον της οικονομίας μας. 

Πώς βλέπετε το σύνολο της παραδοσιακής ναυτιλιακής
οικογένειας, τους νέους πλοιοκτήτες, αλλά και όσους κα-
ταφεύγουν σε πρωτότυπες κινήσεις χρηματοδότησης;
Ανήκω και εγώ στη νέα γενιά πλοιοκτητών. Ο καθένας έχει τη
συνταγή του και οι πρωτότυπες κινήσεις χρηματοδότησης
είναι θεμιτές και αποτελούν προσαρμογή στο νέο χρηματοοι-
κονομικό σύστημα. 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι χωρίς ναυτικούς η ελληνική ναυ-
τιλία δεν έχει μέλλον. 
Έχει ήδη συρρικνωθεί σημαντικά ο αριθμός των ναυτικών
χωρίς αυτό να έχει βλάψει την ανάπτυξη της ελληνικής ναυ-
τιλίας, που αντιπροσωπεύει τις περισσότερες εκ των εισηγ-
μένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Θα

πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της ναυτοσύνης και της επεν-
δυτικής ικανότητας των Ελλήνων. Εφόσον αυτά συνυπάρ-
ξουν, θα είναι καλό για τον τόπο. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δική σας επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στο χώρο της ναυτιλίας δεν εξαρτάται άμεσα
από τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία της χώρας, πώς αντιδράτε
σε αυτόν τον ισχυρισμό;
Η εταιρεία διοικείται σε όλα τα επίπεδα σχεδόν εξ ολοκλήρου
από Έλληνες, επομένως η τεχνογνωσία αυτή σίγουρα συμ-
βάλλει στην επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο μας.   

Πόσο ανήσυχος είστε για το μέλλον της ναυλαγοράς; Βλέ-
πετε μια βιωσιμότητα και κερδοφορία μεγαλύτερη από τα
άλλα είδη; 
Όπως σε όλες τις αγορές, και στη ναυλαγορά υπάρχουν δια-
κυμάνσεις, ανοδικές και καθοδικές. Είμαστε πάντως αισιόδο-
ξοι για το μέλλον. 

Σε ποιο βαθμό θα συντελέσουν οι αναπτυσσόμενες δυνά-
μεις -Κίνα, Ινδία, Ρωσία και ενδεχομένως Αφρική- στην
άνοδο του παγκόσμιου εμπορίου;
Οι χώρες αυτές είναι οι επόμενες κινητήριοι δυνάμεις του διε-
θνούς εμπορίου. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή η μελ-
λοντική καθοριστική συμβολή τους στην περαιτέρω ανά-
πτυξη, όχι μόνον του εμπορίου, αλλά και νέων οριζόντων και
τρόπων επικοινωνίας και μεταφοράς αγαθών.  

Έχει δημιουργηθεί μια 
καχυποψία για την ελληνική οικονομία,
και η ανατροπή αυτού του κλίματος θα
είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 
Η προσπάθεια αλλαγής της
ψυχολογίας της αγοράς 
σε επίπεδο ουσίας, αλλά
και εντυπώσεων, θα πρέπει
να είναι υπερδιπλάσια. 
Στο μέτρο που εξαρτιόμα-
στε από εξωτερικούς οικο-
νομικούς παράγοντες, η
επιτυχία μας σε αυτό τον
τομέα θα κρίνει και το μέλ-
λον της οικονομίας μας. „

“
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Τα ξένα δανειακά κεφάλαια στη διάρ-
θρωση της χρηματοδότησης της
ναυτιλίας και το εύρος χρήσης, όσο

και οι όροι δανειοδότησης, αποτελούν βα-
σική συνιστώσα στη διαμόρφωση της πο-
ρείας της ναυτιλιακής επιχείρησης. Παρά
τη σημασία των δανειακών κεφαλαίων
στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών
επιδόσεων στη ναυτιλία, ελάχιστη είναι η
ακαδημαϊκή έρευνα για την επιρροή που
εξασκούν στη διαμόρφωση της αξίας των
πλοίων, των ναύλων και, εν γένει, στην
πορεία των ναυτιλιακών επιχειρηματικών

κύκλων. Αναπόφευκτα, η απου-
σία ενδελεχούς μελέτης των συσχετίσεων μεταξύ
τραπεζικής χρηματοδότησης και, εν γένει, της
ρευστότητας, με τις μεταβλητές της ναυτιλιακής

αγοράς περιορίζει και το εύρος της τεχνοκρα-
τικής επισκόπησης και διαχείρισης

αυτών των θεμάτων.  
Μια ναυτιλιακή τραπεζική χρη-

ματοδότηση επηρεάζεται από
το περιθώριο επιτοκίου και

τη διάρκεια που ο δανειζό-
μενος αναζητεί, τις 

εμπράγματες εξασφα-

λί σεις που καλείται αυτός να εκχωρήσει στην τράπεζα και, βέ-
βαια, το ύψος του δανείου, τόσο ως απόλυτο ποσό όσο και σε
σχέση με την εμπορική αξία του πλοίου. Αντικειμενικά, το επί-
πεδο κινδύνου της συναλλαγής δεν ενσωματώνεται αποκλει-
στικά στο ύψος του περιθωρίου επί του επιτοκίου, αλλά
διαχέεται και στους υπόλοιπους όρους της δανειακής σύμβα-
σης, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει απαρέγκλιτα και εμπράγ-
ματη εξασφάλιση επί του χρηματοδοτούμενου πλοίου.
Ωστόσο, αυτή ακριβώς η παραχώρηση εμπράγματης ασφά-
λειας προς τις τράπεζες αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα της
αστάθειας στον κλάδο και της έντονης διακύμανσης των ναυ-
τικών επιχειρηματικών κύκλων. Ιδιαίτερα λόγω της ανελαστι-
κότητας της προσαρμογής του τομέα της προσφοράς και

ναυπήγησης νέων
πλοίων, που αντικειμε-
νικά δεν μπορεί να αν-
ταποκρίνεται άμεσα
στις απαιτήσεις της ζή-
τησης. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η αξία των
«λιγότερο ρευστών»
υπό κατασκευήν
πλοίων ενσωματώνει

διακυμάνσεις της ζήτησης με μικρότερη ευαισθησία από ό,τι η
αξία των «ρευστών» και άμεσα διαθέσιμων έτοιμων πλοίων2.
Έτσι, στις περιπτώσεις υψηλής ζήτησης θαλάσσιων μεταφορι-
κών υπηρεσιών, οι αυξήσεις των αποτιμήσεων των έτοιμων
και υπηρεσιακά ενεργών πλοίων στη δευτερογενή αγορά είναι
πολύ υψηλότερες από τις αποτιμήσεις των υπό κατασκευήν.
Το γεγονός αυτό διαμορφώνει συνθήκες ευρείας χρηματοδό-
τησης στον κλάδο, καθώς οι τράπεζες αισθάνονται ότι έχουν
υπερκαλύψεις έναντι της αξίας της υποθήκης σε ένα περιβάλ-
λον υψηλών ναύλων3.  Η ευρεία χρηματοδότηση και η συνε-
παγόμενη υψηλή ρευστότητα οδηγεί σε μεγαλύτερες επενδύ-
σεις, στην υπερθέρμανση του κλάδου και σε ακόμα μεγαλύτε-

Του Γιάννη Τσαμουργκέλη1

Διδάκτορος της Οξφόρδης 
και επίκουρου καθηγητή της 

Διεθνούς Οικονομικής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τράπεζες
και ναυτιλιακοί κύκλοι

Σίγουρα το ιδανικό για μια τράπεζα θα ήταν,
στις αρνητικές περιόδους, να υπάρχει ένας
λογαριασμός, στον οποίο θα κατατίθεται
από την πλοιοκτήτρια εταιρεία η εκάστοτε
αρνητική διαφορά μεταξύ αξίας ενεχύρου
και αξίας υπολοίπου δανείου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ρες αποτιμήσεις τόσο των νέων όσο και των παλαιών πλοίων.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις αρνητικών εξελίξεων, οι αποτιμή-
σεις των ενεργών και έτοιμων πλοίων περιορίζονται πολύ πε-
ρισσότερο από τις αποτιμήσεις των υπό κατασκευήν πλοίων,
αφήνοντας ακάλυπτες τις ενυπόθηκες αξίες των τραπεζών, που
απαιτούν έτσι από τις ναυτικές επιχειρήσεις περαιτέρω ενέχυρα
(ακόμα και μη ναυτικά) ή μερική προπληρωμή δανείων. Το γε-
γονός αυτό οδηγεί εν μέρει και σε άμεσες ρευστοποιήσεις
πλοίων και επιτείνει την πτώση των τιμών στη δευτερογενή πολύ
περισσότερο από ό,τι στα υπό κατασκευήν. Έτσι, και στις αρνητι-
κές φάσεις του ναυτικού κύκλου, η πολιτική που επιβάλλουν κά-
ποιες τράπεζες διευρύνει τις αρνητικές διακυμάνσεις του. 
Η απεικόνιση αυτής της δυναμικής στη ναυτιλία είναι σαφής
στα διαγράμματα 1 (tanker) και 2 (bulk carriers), όπου κατα-
γράφεται η πορεία των τιμών των ενεργών πλοίων με ηλικία
5 ετών (5 year old second hand prices) σε σχέση με τη μέση
τιμή κατασκευής των νεότευκτων πλοίων (average new build-
ing prices). Τόσο η διακύμανση των τιμών των ενεργών πλοίων
είναι εμφανώς μεγαλύτερη (διάγραμμα 3 για την περίπτωση των
tankers και διάγραμμα 4 για τα bulk carriers), ενώ παρατηρείται
η αύξηση των τιμών των ενεργών πλοίων σε επίπεδα υψηλό-
τερα από αυτές των υπό κατασκευήν στις θετικές φάσεις των
ναυτιλιακών κύκλων μετά το 1977 για τα tanker ships και μετά
το 2004 για τα bulk carriers. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι κατά
τις περιόδους αυτές οι τράπεζες αρχίζουν να χρησιμοποιούν όλο
και περισσότερο το θεσμό της ναυτικής υποθήκης ως επιπλέον
εξασφάλιση, πέραν της εκχώρησης των ναυλοσυμφώνων.

Η λύση
Σίγουρα το ιδανικό για μια τράπεζα θα ήταν, στις αρνητικές πε-
ριόδους, να υπάρχει ένας λογαριασμός, στον οποίο θα κατατί-
θεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία η εκάστοτε αρνητική
διαφορά μεταξύ αξίας ενεχύρου και αξίας υπολοίπου δανείου
(margin account). Από την άλλη, μια ναυτιλιακή εταιρεία θα
ήθελε να υπάρχει ένας ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασμός

δανείου, που θα επέτρεπε στις καλές περιόδους την αυτόματη
εκταμίευση της εκάστοτε θετικής αντίστοιχης διαφοράς.
Ωστόσο, και οι δύο αυτές προτάσεις δεν θα έκαναν τίποτα πα-
ραπάνω από το να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τις διακυ-
μάνσεις των τιμών των πλοίων και τελικά του ναυτιλιακού
κύκλου. 
Το πρόβλημα έναντι αυτών των δεδομένων είναι η εξεύρεση
πιθανών προτάσεων που θα περιόριζαν συστημικά το εύρος
των διακυμάνσεων της διαφοράς μεταξύ των τρεχουσών απο-
τιμήσεων των ενεχυριασμένων πλοίων σε σχέση με την ίδια
την αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων. Κάτι τέτοιο θα απά-
λυνε τις πιέσεις επί των ναυτικών επιχειρήσεων σε περιόδους
ύφεσης, αλλά και την υπερβάλλουσα ζήτηση-προσφορά κε-
φαλαίων στις περιόδους ανάκαμψης. Με δεδομένη την υψηλή
διακύμανση των αξιών των πλοίων, η ενσωμάτωση προβλέ-
ψεων εξομάλυνσης του υπολογισμού της αξίας τους στις συμ-
βάσεις δανείων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μια πρόταση θα
ήταν οι εγγραφές υποθηκών να υπολογίζονται ως ποσοστό επί
σταθμισμένων μέσων αποτιμήσεων ενός πλοίου, που θα 
εμπερικλείουν και ακραίες τιμές με βάση ιστορικά στοιχεία. Επί-
σης, θα μπορούσε να εξεταστεί η ενσωμάτωση προβλέψεων
αυτόματης προσαρμογής, που θα παρακολουθούσε την εκά-
στοτε διαφορά μεταξύ ενεχύρου και αξίας πλοίου, δίνοντας ση-
μεία συναγερμού και δικαιώματα άσκησης απαιτήσεων και από
τις δύο πλευρές. Επιπλέον, για εξασφάλιση κινδύνων της τρά-
πεζας έναντι της διακύμανσης, θα μπορούσε να υιοθετηθεί ένα
είδος margin account, στον οποίο ο πλοιοκτήτης θα καλείτο
να καταθέσει είτε ως μερική αποπληρωμή είτε ως επιπλέον
εξασφάλιση ένα ποσό που θα προέκυπτε από το συνυπολογι-
σμό της διακύμανσης των τιμών και το ποσοστό απόκλισης
από το μέσο, που σίγουρα θα ήταν μικρότερο από την εκάστοτε
τρέχουσα διαφορά μεταξύ της αξίας του ενεχύρου και της υπο-
λειμματικής αξίας του δανείου. Τέλος, θα μπορούσε να εξετα-
στεί η οργάνωση αγοράς ασφαλίστρων κινδύνου έναντι μη
αποπληρωμής (π.χ. CDS), τα οποία θα λειτουργούσαν σταθε-

Σχήμα 1 Σχήμα 2

% %
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ροποιητικά, περιορίζοντας το κίνητρο των τραπεζών να προ-
χωρήσουν σε υποχρεωτική εκποίηση πλοίων.
Πέραν των προαναφερόμενων, σίγουρα θα αναζητηθούν και
θα αναδειχθούν πολλές εναλλακτικές μέθοδοι για την αντιμε-
τώπιση ενός ενδογενούς παράγοντα αστάθειας στη ναυτιλία.
Η κατεύθυνση, πάντως, θα πρέπει να παραμένει ο έλεγχος και
η εκ των προτέρων διαχείριση της διαφοράς μεταξύ της αξίας
του ενεχύρου, που ανταποκρίνεται στο σταθερό ύψος ενός δα-
νείου, με τη διακυμαινόμενη αξία του ίδιου του πλοίου ως υπο-
κειμένου του ενεχύρου.

Ένα αριθμητικό παράδειγμα
Έστω ότι ένα πλοίο τη στιγμή της δανειοδότησής του κάνει USD
50 εκατ. Το δάνειο είναι, π.χ. 70% επί της αξίας, ήτοι USD 35
εκατ.
Από την τραπεζική πλευρά, το θέμα είναι κυρίως αν το cash-
flow του πλοίου εξυπηρετεί το (αρχικό ή restructured) δάνειο.
Παρά ταύτα, αναμφισβήτητα, η αξία του πλοίου (κυρίως αν
φτάσουμε σε undercolleteralisation και λιγότερο αν απλώς
«σπάσει» η προσυμφωνηθείσα σχέση δανείου προς εξασφά-
λιση) έχει σημασία.
Έστω, λοιπόν, ότι το πλοίο σε περίοδο κρίσεως φθάσει σε αξία
τα USD 25 εκατ., ενώ το δάνειο έχει φτάσει, π.χ., τα USD 30
εκατ. Το μεν ποσό της υποθήκης είναι τέτοιο που να εξασφαλί-
ζει τουλάχιστον το outstanding ποσό του δανείου (η ακριβής
διατύπωση του ποσού εξαρτάται από το δίκαιο της υποθήκης),
η αξία της όμως δεν μπορεί -ανεξάρτητα από το πώς έχει δια-

τυπωθεί το ποσό πάνω στην υποθήκη- να ξεπερνά -στην κα-
λύτερη περίπτωση- την αξία του πλοίου.
Αν πάλι η αξία του πλοίου έχει φθάσει, π.χ., τα USD 75 εκατ. σε
ανοδική αγορά, με το δάνειο και πάλι στα USD 30 εκατ., τότε
τίποτε δεν εμποδίζει τον πλοιοκτήτη να αποπληρώσει το δάνειο
αυτό με το προϊόν υψηλότερου δανείου που θα λάβει από
άλλη τράπεζα επί της νέας, μεγαλύτερης αξίας του πλοίου.
Έτσι, στην περίπτωση της κρίσης, η τράπεζα θα ζητούσε επι-
πλέον εξασφαλίσεις της τάξεως των USD 5 εκατ. ή ακόμα και
τη μερική αποπληρωμή USD 5 εκατ. Αν όμως ο υπολογισμός
της αξίας γίνεται στη βάση ενός σταθμισμένου μέσου που λαμ-
βάνει υπόψη ακραίες διακυμάνσεις τιμών σε αυτή την κατηγο-
ρία των πλοίων, τότε η αξία του πλοίου θα ήταν
(75+50+25)/3=USD 50 εκατ. Γεγονός, που δεν θα δημιουρ-
γούσε πρόβλημα στη σχέση τράπεζας και πλοιοκτήτη και θα
περιόριζε σταδιακά ακραίες διακυμάνσεις τιμών.  

1. Έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος διοίκησης τραπεζών και χρηματι-
στηριακών εταιρειών.

2. Ας μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα στην εξαιρετικά καλή αγορά του 2002-
2008 πολλά contracts για Ν/Β άλλαξαν χέρια (κάποτε και πολλές
φορές για το ίδιο contract) με σημαντικό premium, χωρίς καν να έχει
κτιστεί το πλοίο.

3. Εξάλλου, η αποτίμηση ενός πλοίου είναι ουσιαστικά η εκτίμηση της
παρούσας αξίας των μελλοντικών αποδόσεών του, όπως περιγρά-
φονται από τα έσοδα των προσδοκώμενων ναύλων.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον διευθυντή Ναυτιλιακών Εργασιών της Εθνι-
κής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Δημήτρη Βσαιλάκο για τους εποικοδο-
μητικούς διαλόγους και τις παρατηρήσεις του. 

Σχήμα 3: Διακύμανση τιμών ενεργών και υπό κατασκευήν
tankers

Σχήμα 4: Διακύμανση τιμών ενεργών και υπό κατασκευήν
bulk carriers

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Αύξηση ρεκόρ των πειρατικών επιθέ-
σεων ανοιχτά της Σομαλίας σημει-
ώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2011,

σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε πρό-
σφατα το Διεθνές Γραφείο Ναυσιπλοΐας (IMB).
Αναλυτικότερα, κατεγράφησαν 142 περιστα-
τικά πειρατείας από τον Ιανουάριο έως το
Μάρτιο του 2011, σε σύγκριση με 67 περι-
στατικά που είχαν καταγραφεί την ίδια πε-
ρίοδο πέρυσι.
Από τα 142 περιστατικά, τα 97 πραγματοποι-
ήθηκαν στα ανοιχτά της Σομαλίας.
Μέχρι 31 Μαρτίου, Σομαλοί πειρατές κρατού-
σαν ομήρους 596 μέλη πληρώματος σε 28
πλοία. «Οι αριθμοί των περιστατικών πειρατείας και ένοπλης λη-
στείας στη θάλασσα τους τελευταίους τρεις μήνες είναι υψηλό-
τεροι από αυτούς που έχουμε καταγράψει το πρώτο τρίμηνο
οποιουδήποτε προηγούμενου έτους», επισήμανε ο διευθυντής
του IMB, Πότενγκαλ Μουκουντάν, προσθέτοντας: «Βλέπουμε μια
δραματική αύξηση στη βία και στις τεχνικές που χρησιμοποιούν
οι πειρατές στα ανοιχτά της Σομαλίας».

Η σύνοδος του ΙΜΟ
Με βασικό θέμα την πειρατεία ασχολήθηκε εκτενώς και η 89η
σύνοδος της Επιτροπής Ασφαλείας (MSC) του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 
Στη διάρκειά της συζητήθηκε, επίσης, πρόταση για επάνδρωση
των πλοίων με ένοπλους ιδιωτικούς φρουρούς.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, η διάθεση ένοπλων φρουρών επί του
πλοίου, ως μέσο για τη διασφάλιση και την προστασία του καθώς

και του πληρώματος, θα πρέπει να εξετάζεται μόνο μετά την αξιο-
λόγηση του κινδύνου.
Οι οδηγίες τονίζουν ακόμη ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει και
ο πλοίαρχος στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 
Πρόσφατα, η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του
Λονδίνου (Committee) πρότεινε ως ένα από τα μέτρα αντιμετώ-
πισης της μάστιγας των πειρατικών επιθέσεων τη δημιουργία διε-
θνούς στρατιωτικού σώματος από όλες τις χώρες, το οποίο θα
επανδρώνει τα πλοία που διέρχονται από περιοχές όπου δρουν
οι πειρατές. 
Το Committee, με εγκύκλιο του προέδρου του, Χαράλαμπου Φα-
φαλιού, προς τους Έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου, αναφέ-

ρεται στα προβλήμα-
τα που δημιουργεί η
πειρατεία στο διεθνές
εμπόριο και στη ναυτι-
λία και καταθέτει συ-
γκεκριμένες προτά-
σεις αντιμετώπισής
της, οι οποίες εντάσ-
σονται στο γενικότερο

πλαίσιο που ήδη έχει επεξεργαστεί η διεθνής ναυτιλιακή κοινό-
τητα μέσω των φορέων της.
Οι Έλληνες εφοπλιστές εκτιμούν πως η επάνδρωση των πλοίων
με στρατιωτικό προσωπικό δεν είναι η καλύτερη λύση, καθώς
γνωρίζουν ότι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο και η ζωή του πληρώ-
ματος του πλοίου σε περίπτωση εμπλοκής. Ωστόσο, πολλές διε-
θνείς ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επιλέξει αυτήν τη λύση.
Η επιβολή ενιαίων κανόνων από έναν διεθνή οργανισμό θα ήταν
η πιο επιβεβλημένη αντιμετώπιση, και ως ύστατο μέτρο μπορεί
να είναι η δημιουργία ενός διεθνούς στρατιωτικού σώματος, όπως
π.χ. μια δύναμη υπό τον ΟΗΕ, σε αντιδιαστολή με «ιδιωτικούς
στρατούς», το οποίο θα έχει και την εξουσιοδότηση για το πώς θα
δράσει σε περίπτωση που το πλοίο θα δεχθεί πειρατική επίθεση.
Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου
υποχρεούται στην επιλογή της επάνδρωσης των πλοίων με
στρατιωτικό σώμα, καθώς, όπως σημειώνει, δεν είναι δυνατόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι διαστάσεις της
πειρατείας χαρακτηρίζονται ανεξέλεγκτες, ενώ,
σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυ-
τών, η βιαιοπραγία που εκδηλώνεται στον συγ-
κεκριμένο θαλάσσιο χώρο κοστίζει ετησίως
στην παγκόσμια οικονομία 7-12 δισ. δολάρια. 

Το πειρατικό θρίλερ 

Της Λίζας Μαρέλου

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
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να παραμένουν οι κίνδυνοι για τους ναυτικούς και να μη λαμβά-
νονται μέτρα άμυνας.
Άλλες προτάσεις που καταθέτει το Committee είναι η επανεξέ-
ταση του νομικού πλαισίου και η αναθεώρηση των κανόνων εμπ-
λοκής, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται τα πειρατικά σκάφη απο-
τελεσματικότερα από τις διεθνείς δυνάμεις του πολεμικού ναυ-
τικού που δρουν στην περιοχή της Σομαλίας.
Επίσης, ζητεί να ποινικοποιηθεί πλήρως η κάθε πειρατική δρα-
στηριότητα και να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα αυτό
από το δίκαιο όλων των χωρών και συνεργασία στο πλαίσιο του
διεθνούς δικαίου, να υπάρξει αύξηση των πολεμικών ναυτικών
δυνάμεων στην περιοχή της Σομαλίας και να διαμορφωθούν
συνθήκες για την ύπαρξη μιας σταθερής και βιώσιμης κυβερνη-
τικής λύση στη χώρα.
Της εγκυκλίου του Χ. Φαφαλιού είχε προηγηθεί επιστολή του
Σπύρου Μ. Πολέμη, προέδρου του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελη-
τηρίου, ο οποίος επεσήμαινε: 
«Δυστυχώς, μέχρι να πείσουμε τις κυβερνήσεις, η χρήση των ένο-
πλων φρουρών στα πλοία είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να αυ-
ξάνεται».
Τη συγκεκριμένη πρόταση είχε απορρίψει η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα, με το σκεπτικό ότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να οδη-
γήσει σε κλιμάκωση της βίας εις βάρος της ζωής των πληρωμά-
των και να προκαλέσει σωρεία νομικών και ασφαλιστικών
προβλημάτων.

Η εξάλειψη της πειρατείας είναι ευθύνη 
των κυβερνήσεων
Πρόσφατα, Σομαλοί πειρατές άφησαν ελεύθερο το δεξαμενό-
πλοιο «Irene S.L.», Ν.Π. 11344, το οποίο είχε καταληφθεί στις 9
Φεβρουαρίου 2011, ενώ έπλεε έμφορτο με crude oil, 200 ναυ-
τικά μίλια από τις ακτές του Ομάν, έχοντας αποπλεύσει από το
λιμένα Mίνα αλ Aχμάντι στον Περσικό Κόλπο με προορισμό τον
Κόλπο του Μεξικού.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι διαστάσεις της πειρατείας χαρα-
κτηρίζονται ανεξέλεγκτες, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονο-
μικών αναλυτών, η βιαιοπραγία που εκδηλώνεται στον συγκεκρι-
μένο θαλάσσιο χώρο κοστίζει ετησίως στην παγκόσμια οικονομία
7-12 δισ. δολάρια. 
Ένα από τα τελευταία περιστατικά -το οποίο έχει πλοκή αστυνο-
μικού θρίλερ και δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο- είναι αυτό
του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου «Aegea», της εταιρείας

Chandris Hellas Co-orporation, από αλιευτικό σκάφος μήκους
30 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν οκτώ πειρατές. Το δεξαμενό-
πλοιο δέχτηκε επίθεση στη θαλάσσια περιοχή 300 ναυτικά μίλια
ανοιχτά του Ομάν. Η πειρατεία απετράπη με ελιγμούς και χειρι-
σμούς του πληρώματος, αλλά και των τριών Άγγλων σεκιούριτι
που επιβαίνουν σε αυτό. 
Οι πειρατές το πολιόρκησαν επί μιάμιση ώρα. Επιτέθηκαν δύο
φορές με καταιγισμό πυροβολισμών ,ενώ έριξαν στο πλοίο τρεις
ρουκέτες. Οι δύο δεν βρήκαν στόχο, όμως η τρίτη πέτυχε το κο-
μοδέσιο στην αριστερή πλευρά, το χώρο όπου ξεκουράζεται το
πλήρωμα, και έπεσε στο κατάστρωμα χωρίς πάντως να εκραγεί.
Ο καπετάνιος και η πλοιοκτήτρια εταιρεία ενημέρωσαν το Κέντρο
Καταπολέμησης Πειρατείας προκειμένου να χειριστούν το θέμα
με τη ρουκέτα, καθώς και το ΓΕΕΘΑ και το υπουργείο Εξωτερι-
κών. Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το Σουέζ με προ-
ορισμό την Ινδία κενό φορτίου, με πλήρωμα αποτελούμενο από
10 Έλληνες, έναν Ρουμάνο και 10 Ουκρανούς. 

Ένοπλοι φρουροί
Λόγω των αυξανόμενων περιστατικών, πολλές ναυτιλιακές εται-
ρείες έχουν προσλάβει ενόπλους ιδιωτικούς σεκιούριτι. Η βοή-
θεια των ένοπλων ομάδων φρούρησης πάνω στα πλοία είναι μια
εναλλακτική λύση, αν και τη συγκεκριμένη πρόταση έχει απορ-
ρίψει μεγάλο μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, με το
σκεπτικό ότι μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να οδηγήσει σε κλιμά-
κωση της βίας εις βάρος της ζωής των πληρωμάτων και να προ-
καλέσει σωρεία νομικών και ασφαλιστικών προβλημάτων. 
Μια άλλη διέξοδος στο τεράστιο αυτό πρόβλημα είναι η αποφυγή
της διέλευσης από τον Ινδικό Ωκεανό, γεγονός όμως που θα έχει
εξαιρετικά επιζήμιες συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο, σημα-
ντικές επιπτώσεις στα αποθέματα και γενικότερα στο κόστος σε
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, και θα μπορούσε επίσης να προ-
ξενήσει σημαντικές οικονομικές απώλειες στις οικονομίες της
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής σε αυτή την ευαίσθητη πολιτικά
περίοδο.
Η εκτελεστική επιτροπή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητη-
ρίου (ICS) με επιστολή της αποσαφηνίζει τη στάση της ως προς
τη χρήση των ένοπλων ιδιωτικών φρουρών για την υπεράσπιση
των εμπορικών πλοίων από τους Σομαλούς πειρατές.
Στην επιστολή της αναφέρει ότι η συμμετοχή τους υπόκειται στην
απόφαση του διαχειριστή του πλοίου, στο κράτος σημαίας και
στους ασφαλιστές του. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
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Για τη μάστιγα της πειρατείας, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτι-
λιακής Ομοσπονδίας (International Shipping Federation, ISF),
Σπύρος Πολέμης, στη διάρκεια του 11th Lloyd’s Ships Manage-
ment Conference, που διεξήχθη στη Μανίλα, τόνισε ότι ενώ εκα-
τοντάδες πειρατές συνελήφθησαν στις συνεχιζόμενες περιπολίες
κατά της πειρατείας, ελάχιστοι από αυτούς διώκονται για τις πα-
ράνομες δραστηριότητές τους. 
«Είναι πιο εύκολο για τον υποπλοίαρχο ή τον μηχανικό ενός
Bulker ή ενός δεξαμενόπλοιου να συλληφθεί και διωχθεί κατη-
γορούμενος ότι εκτελεί ελλιπώς τα καθήκοντά του, από το να
οδηγηθεί κατηγορούμενος για τα εγκλήματά του ένας πειρατής»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πολέμης. 
Ο πρόεδρος του ISF δήλωσε ότι η έλλειψη
νομικού πλαισίου εμποδίζει την ποινική δίωξη
των πειρατών και αποδίδει αυτή την καθυστέ-
ρηση στο γεγονός ότι καμία από τις κυβερνή-
σεις οι οποίες περιπολούν στον Κόλπο του
Άντεν και σε άλλες περιοχές που πλήττονται
από την πειρατεία δεν έχουν σαφείς οδηγίες
στο πώς θα αντιμετωπίσουν νομικά τους συλ-
ληφθέντες. Ο κ. Πολέμης (και πρόεδρος του
Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου) υποστη-
ρίζει ότι η εξάλειψη της πειρατείας είναι ευθύνη των κυβερνή-
σεων και επισημαίνει ότι τα παραπάνω προβλήματα πρέπει να
επιλυθούν άμεσα, έτσι ώστε η μάστιγα της πειρατείας να σταμα-
τήσει μια για πάντα. 
Σε κοινή επιστολή των διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών -
BIMCO, Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο, Intercargo και Inter-
tanko- προς τις ηγεσίες των κρατών για την πειρατική κρίση στον
Ινδικό Ωκεανό, την οποία διαβίβασε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής: 
«Η πειρατική κρίση στον Κόλπο του Άντεν, κατά μήκος των ακτών
της Σομαλίας, και τώρα πλέον στην ευρύτερη περιοχή του ωκεα-
νού, έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Στην παρούσα στιγμή, άνω των
30 πλοίων και 700 ναυτικών κρατούνται όμηροι προς καταβολή
λύτρων από βίαιους Σομαλούς πειρατές, ενώ τα πλοία υφίστα-
νται επιθέσεις επί καθημερινής βάσης. Από το 2006 έχουν κατα-
μετρηθεί 1.600 επιθέσεις, που έχουν προκαλέσει το θάνατο
τουλάχιστον 54 ανθρώπων.
Εντός των τελευταίων εβδομάδων, πληροφορηθήκαμε ότι ο βα-
σανισμός ναυτικών που έχουν απαχθεί από Σομαλούς πειρατές
έχει γίνει συνήθης πρακτική. Βασανισμοί και εκτελέσεις, όπως
συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση του πλοίου «Beluga Nomi-
nation», είναι σαφώς ανεπίτρεπτα εγκλήματα. Θεωρούμε ότι
απαιτείται μια νέα και δραστικότερη αντιμετώπιση αυτού του μα-
κροχρόνιου προβλή- ματος.
Η παρούσα κατάσταση είναι ανυπόφορη για τη ναυτιλία. Εάν δεν
αναληφθεί η αναγκαία δράση από τη διεθνή κοινότητα, η ναυτι-
λιακή κοινότητα θα εξετάσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις,
συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών οδών, με πολύ δρα-
ματικά αποτελέσματα επί της παγκόσμιας οικονομίας και του πα-
γκόσμιου εμπορίου, ιδίως στην παράδοση πετρελαίου. Εκτιμάται

ότι η πειρατεία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 7 - 12 δισ. δο-
λάρια ετησίως και το ποσό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά εάν οι
πλοιοκτήτες υποχρεωθούν να οδηγηθούν σε εναλλακτικά μέτρα. 
Ζητούμε επειγόντως από όλες τις κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν:
τη σοβαρότητα του προβλήματος, την αλλαγή των συνθηκών
λόγω δολοφονιών και κακομεταχείρισης των ναυτικών, την πει-
ρατική απειλή στη ροή του παγκόσμιου εμπορίου και τη λήψη
άμεσης αναγκαίας δράσης για να σταματήσουν αυτές οι παρά-
νομες φρικαλεότητες».

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου
Στο διεθνές Φόρουμ Μεταφορών, που διεξήχθη στη Λειψία της
Γερμανίας το Μάιο, εκ μέρους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμε-
λητηρίου (ICS), το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Michael
Parker, επισήμανε στην ομιλία του ότι «η άμεση προτεραιότητα
για τις κυβερνήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια
της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, είναι η αντιμετώπιση της
κρίσης της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό. Τους τελευταίους
μήνες, η κατάσταση, πολύ απλά, έχει εκτοξευθεί εκτός ελέγχου»,
τόνισε χαρακτηριστικά 
Ο κ. Parker αναφέρθηκε και στους 600 ναυτικούς που κρατού-
νται όμηροι στη Σομαλία, κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης,
και χαρακτήρισε «αδύναμη» τη διεθνή κοινότητα στο θέμα του
ελέγχου του μεγαλύτερου μέρους του Ινδικού Ωκεανού, τονίζο-
ντας ότι «οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατά-
σταση πολύ πιο σοβαρά». 
«Η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις θα
πρέπει να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο των θαλάσσιων
μεταφορών και να εξασφαλίσουν λύσεις για την αντιμετώ-
πιση των πειρατών». 

Η βοήθεια των ένοπλων ομάδων φρούρησης
πάνω στα πλοία είναι μια εναλλακτική λύση, αν
και τη συγκεκριμένη πρόταση έχει απορρίψει
μεγάλο μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής κοι-
νότητας, με το σκεπτικό ότι μια τέτοια κίνηση
ενδέχεται να οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
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Ηαγορά διάλυσης πλοίων για το
2011 ξεκίνησε δυναμικά, ιδιαίτερα
στον τομέα των πλοίων ξηρού

φορτίου. Η ολοένα και ασθενέστερη ναυ-
λαγορά στον συγκεκριμένο κλάδο οδή-
γησε αρκετούς πλοιοκτήτες να σκεφτούν
σοβαρά το ενδεχόμενο να οδηγήσουν το
υπερήλικο τονάζ τους στις παραλίες κυ-
ρίως της Ινδίας και του Μπανγκλαντές. 
Η τιμή του σκραπ βοήθησε έτσι ώστε η
απόφαση αυτή από την πλευρά του πλοι-
οκτήτη να παρθεί πιο εύκολα. 

Πιο αναλυτικά, για το α΄ τρίμηνο του 2011, συνολικά
207 πλοία όλων των τομέων έπλευσαν για τελευταία
φορά, αφαιρώντας από την αγορά μεταφορική δυνα-

τότητα της τάξεως των 8,5 εκατομμυρίων DWT. Από αυτά, τα
6 εκατομμύρια αφορούν πλοία ξηρού φορτίου και τα περίπου
2 εκατομμύρια πλοία υγρού φορτίου. Μία παρατήρηση που θα
μπορούσαμε να κάνουμε είναι ότι, παρόλο που και η ναυλα-
γορά στο υγρό φορτίο είναι επίσης χαμηλή, πολύ μικρότερος
αριθμός πλοίων του συγκεκριμένου τομέα οδηγήθηκε για διά-
λυση. Μια εξήγηση γι' αυτό το συγκριτικό έχει να κάνει με την
ηλικιακή διάρθρωση του στόλου του υγρού φορτίου, ο οποίος
είναι αρκετά νεότερος σε σχέση με του ξηρού φορτίου. Όσον
αφορά στις τιμές ανά τόνο που προσφέρουν οι αγοραστές

πλοίων προς διάλυση, αυτές πήραν την ανιούσα, ιδιαίτερα
προς το τέλος του τριμήνου, οπότε και ανακοινώθηκε η επα-
νέναρξη των διαδικασιών διάλυσης στο Μπανγκλαντές, αφού
για πολλούς μήνες η συγκεκριμένη αγορά ήταν «νεκρή» εξαι-
τίας του κενού νομικού, περιβαλλοντικού, αλλά και του πλαι-
σίου ασφαλείας μέσα στα οποία εξελισσόταν όλη αυτή η
σημαντική για το Μπανγκλαντές βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα,
για πλοία ξηρού φορτίου, οι τιμές πλησίαζαν ή και ξεπερνού-
σαν τα $ 495 με 500 ανά τόνο, ενώ για υγρού φορτίου οι 
αντίστοιχες τιμές βρίσκονταν συχνά πάνω από τα $ 530 ανά
τόνο. Οι τιμές αυτές αναφέρονται για πλοία με παράδοση στον
προορισμό - στη συγκεκριμένη περίοδο για παράδοση στο Κα-
ράτσι (Πακιστάν) ή Αλάνγκ (Ινδία). 

Ας συγκρίνουμε
τώρα τι συνέβη
την αντίστοιχη

περίοδο του 2010,
όταν η ναυλαγορά, ιδι-
αίτερα στο ξηρό φορτίο,
ήταν αρκετά δυνατή και
με θετικές προοπτικές

για το υπόλοιπο του έτους. Ως
αποτέλεσμα, ενώ συνολικά πε-
ρισσότερα πλοία οδηγήθηκαν
προς διάλυση, πολύ λιγότερα
πλοία ξηρού φορτίου είχαν συμ-
μετοχή σε αυτό το σύνολο. Συ-
γκεκριμένα, ενώ 267 πλοία

όλων των τομέων οδηγήθηκαν προς διάλυση, μόνο 85 αφο-
ρούσαν ξηρό φορτίο και ως επί το πλείστον μικρού μεγέθους,
πράγμα που δικαιολογεί την αφαίρεση από τη μεταφορική δυ-
νατότητα μόνο 1,8 εκατομμυρίων DWT! 
Σε αντίθεση με το υγρό φορτίο, όπου υπερδιπλάσιος αριθμός
πλοίων οδηγήθηκε προς διάλυση και υπερτριπλάσιος σε

Tου Πλούτωνα Βάρβαρου
Sale & Purchase broker Allied Shipbroking Inc.

ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Ο χρυσός, το πετρέλαιο, το σιδηρομετάλλευμα,
ο χαλκός, τα σιτηρά οδηγούν την παγκόσμια
οικονομία σε δύσβατα μονοπάτια, πράγμα που
μας βάζει σε υποψίες για το εάν όντως οι τιμές
αυτές αντικατοπτρίζουν την πραγματική ισορ-
ροπία προσφοράς και ζήτησης.

Η αύξηση τιμών είναι πραγματική 
ή είναι μια φούσκα έτοιμη να σκάσει; 
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όρους μεταφορικής δυνατότητας! Πα-
ρατηρούμε, δηλαδή, μια αντιστροφή
των όρων ανάμεσα στο α΄ τρίμηνο του
2011 και το α΄ τρίμηνο του 2010. Όσον
αφορά στις τιμές για το α΄ τρίμηνο του
2010, αυτές κινήθηκαν σε περίπου
20%-25% χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι
φέτος, ήτοι $ 420-430 για πλοία ξηρού
φορτίου και $ 460-470 για πλοία υγρού
φορτίου. Και σε αυτή την περίπτωση
αναφερόμαστε σε πωλήσεις πλοίων για
διάλυση με παράδοση στον προορισμό
διάλυσης. 

Σε αυτό το σημείο, παραθέτουμε
επίσης στοιχεία συνολικά για το
2010, τα οποία μπορούν εύκολα

να συγκριθούν με το 2009, που αποτε-
λεί τη χρονιά στην οποία ουσιαστικά η
αγορά άρχισε πάλι να δραστηριοποιείται
μετά την κατάρρευση του χρηματοοικο-
νομικού συστήματος το δ΄ τρίμηνο του
2008. Σημαντική επισήμανση αποτελεί
το πολύ μεγάλο νούμερο πλοίων ξηρού
φορτίου που οδηγήθηκε προς διάλυση
το 2009 (σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με
το 2010) καθώς επίσης και το μεγάλο
νούμερο στα πλοία εμπορευματοκιβω-
τίων (σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το
2010).

Τελειώνοντας, δεν θα μπορούσαμε
να μην αναφερθούμε στην ανι-
ούσα που έχουν πάρει οι τιμές ιδι-

αίτερα των βασικών εμπορευμάτων,
μετάλλων κ.λπ., οδηγώντας και συντη-
ρώντας και τις τιμές του σκραπ σε αρ-
κετά υψηλά επίπεδα. Ο χρυσός, το
πετρέλαιο, το σιδηρομετάλλευμα, ο χαλ-
κός, τα σιτηρά οδηγούν την παγκόσμια
οικονομία σε δύσβατα μονοπάτια,
πράγμα που μας βάζει σε υποψίες για το
εάν όντως οι τιμές αυτές αντικατοπτρί-
ζουν την πραγματική ισορροπία προ-
σφοράς και ζήτησης. Κάποιοι
υποστηρίζουν ότι η αγορά εμπεριέχει τε-
ράστιες «θέσεις» των λεγόμενων spe-
culators πάνω σε χρηματοοικονομικά
παράγωγα εμπορευμάτων. Το μέλλον
μόνο μπορεί να αποδείξει εάν αυτή η αύ-
ξηση τιμών είναι πραγματική ή αποτελεί
μια τεράστια φούσκα έτοιμη να σκάσει...

2009 2010
No of vessels DWT No of vessels DWT

Dry Sector 406 12.385.426 258 7.399.207

minibulk 48 320.474 70 390.417

handy 291 6.950.583 153 3.193.251

handymax 21 1.029.445 6 285.010

panamax 37 2.557.556 8 577.053

capesize 9 1.527.368 21 2.953.476

Tanker Sector 162 9.561.069 279 14.720.027

minitank 23 113.925 57 329.292

product 93 2.979.399 152 4.729.484

panamax 10 663.265 20 1.337.782

aframax 17 1.628.564 20 1.892.150

suezmax 8 1.279.391 13 1.870.804

vlcc 11 2.896.525 16 4.237.421

ulcc 0 0 1 323.094

Container Sector 171 4.983.766 65 1.694.552

Reefer Sector 34 346.276 39 324.283

RoRo/ ferry/ passenger Sector 4 20.721 116 1.173.356

Misc Sector 117 1.870.138 32 471.448

TOTAL 894 29.167.396 789 25.782.873

2010 Q1 2011 Q1
No of vessels DWT No of vessels DWT

Dry Sector 85 1.857.201 125 6.051.001

minibulk 25 128.085 18 97.553

handy 51 1.054.907 64 1.368.329

handymax 4 190.875 8 368.766

panamax 3 220.570 13 877.779

capesize 2 262.764 22 3.318.572

Tanker Sector 98 6.876.417 39 1.960.927

minitank 12 82.030 11 61.229

product 55 1.862.637 19 658.875

panamax 6 387.075 0 0

aframax 9 874.622 7 680.960

suezmax 5 731.292 0 0

vlcc 11 2.938.751 2 559.863

ulcc 0 0 0 0

Container Sector 36 882.645 11 215.237

Reefer Sector 8 62.343 7 43.413

RoRo/ ferry/ passenger Sector 3 9.474 12 145.359

Misc Sector 33 477.453 13 130.110

TOTAL 263 10.165.533 207 8.546.047
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Πριν από λίγους μήνες, Ευρωπαίοι
υπουργοί Περιβάλλοντος από επτά
χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμα-

νία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ελλάδα, κά-
λεσαν την Ευρώπη να ηγηθεί της προσπά-
θειας για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα
και τάχθηκαν υπέρ του στόχου της μείωσης
κατά 30% των εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου της Ε.Ε. Πριν από λίγες ημέρες, η Επι-
τροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου τάχθηκε επίσης υπέρ του

στόχου του 30% σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε ό,τι αφορά τις
εκπομπές από τη
ναυτιλία, το καθεστώς του  Πρωτο-
κόλλου του Κιότο παραμένει σε
ισχύ: οι προσπάθειες για περιορισμό
ή και μείωση των εκπομπών θα πρέ-
πει να συνεχιστούν στο πλαίσιο του
ΙΜΟ. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις

στον ΙΜΟ όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση και

τη μέθοδο της οικονο-
μικής συνεισφοράς

της ναυτιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά φαίνεται να είναι
μακριά από την επίτευξη συναίνεσης. 

Εντός της Ε.Ε., όμως, η δυναμική είναι αρκετά διαφορετική.
Σε περίπτωση που, ώς το τέλος του 2011, δεν έχει υπάρ-
ξει συμφωνία στο πλαίσιο του ΙΜΟ ή της UNFCCC, η οδη-

γία 2009/29 προβλέπει θέση σε ισχύ ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για τις εκπομπές από τη ναυτιλία έως το 2013. Επιπλέον, το
Μάρτιο του 2011 δημοσιεύτηκε από την Κομισιόν η Λευκή
Βίβλος για τις μεταφορές, η οποία προβλέπει 40 έως 50%
μείωση των ρύπων που προέρχονται από τη ναυτιλία μέχρι
το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. 
Άρα, το ζήτημα στην ατζέντα δεν είναι πια το αν θα υπάρξει

συνεισφορά της ναυ-
τιλίας στην αντιμε-
τώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής αλλά
το ποια θα είναι η
συνεισφορά αυτή. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο
υπάρχει εντολή για
μονομερή δράση σε
περίπτωση που δεν

υπάρξει διεθνής συμφωνία σε επίπεδο IMO έως το τέλος του
2011.

Το Φεβρουάριο του 2011 έγινε η πρώτη συνάντηση στο
πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Κομισιόν για
την προετοιμασία της νομοθετικής πρότασης για τις εκ-

πομπές της ναυτιλίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
εθνικών διοικήσεων, της ναυτιλιακής βιομηχανίας και περι-
βαλλοντικών οργανώσεων. Στη συνάντηση αυτή, στην οποία
συμμετείχε το γραφείο μου, διαπιστώθηκε η πολύ αργή πο-

Η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβου-
λία και δράση, γιατί ο διάλογος στην Ε.Ε. ξε-
κίνησε και η νομοθετική πρόταση ετοιμάζεται.
Το στοίχημα για τον ναυτιλιακό κλάδο και την
κυβέρνηση είναι να εξηγηθούν με πειστικό-
τητα οι ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας.

Το ερώτημα είναι, 
όχι αν θα ληφθούν περιφερειακά μέτρα,  
αλλά ποια

Του Kρίτωνα Αρσένη
Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ,

μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επιτροπής Αλιείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -
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ρεία των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο IMO, συζητήθηκαν
ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
τη μείωση των ρύπων και υπήρξε επιβεβαίωση από την
πλευρά της Κομισιόν ότι, σε περίπτωση που δεν επέλθει διε-
θνής συμφωνία μέσα στο 2011, θα υπάρξει νομοθετική πρό-
ταση αρχές του 2012. Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμ-
ματισμένη για τον προσεχή Ιούνιο με θέμα τη χρήση των εσό-
δων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων.
Η ένταξη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών στο ευρω-
παϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) έχει δημιουργήσει ση-
μαντική δυναμική για την ένταξη της ναυτιλίας στον ίδιο
μηχανισμό και φαίνεται να μην απομακρύνεται από τα προ-
τεινόμενα εργαλεία της αγοράς που συζητούνται εντός ΙΜΟ.
Σχετικά με τον τρόπο χρέωσης, το προηγούμενο των αερο-
πορικών μεταφορών φαίνεται να επιλύει το ζήτημα της αν-
ταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Όλα τα πλοία,
ανεξαρτήτως σημαίας, θα «χρεώνονται» όταν ελλιμενίζονται
σε ευρωπαϊκά λιμάνια (Port-based measure), όπως όλες οι
αεροπορικές εταιρείες όταν προσγειώνονται σε ευρωπαϊκά
αεροδρόμια. 

Από την άλλη μεριά, και παρά την έντονη στήριξη της
Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, για ένταξη της
ναυτιλίας στο ETS, η επιλογή αυτή δεν είναι μονόδρο-

μος. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πρόταση επιβολής
φόρου (levy), πιθανόν με τη μορφή τέλους στις εκπομπές αε-
ρίων. Η επιλογή αυτή έχει το πλεονέκτημα της απλότητας και

της διαφάνειας, ειδικά όταν λαμβάνονται υπόψη οι χρηματο-
πιστωτικού τύπου ατασθαλίες που έχουν καταγραφεί στην
εφαρμογή του ETS και η διαρκής αμφισβήτηση της αποτελε-
σματικότητας του τελευταίου. Βέβαια, ένας «ευρω-φόρος»
δύσκολα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας στο
Συμβούλιο, αν και οι οικονομικές εξελίξεις ίσως αλλάξουν τα
δεδομένα.

ΗΕλλάδα θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και
δράση, γιατί ο διάλογος στην Ε.Ε. ξεκίνησε και η νο-
μοθετική πρόταση ετοιμάζεται. Το στοίχημα για τον

ναυτιλιακό κλάδο και την κυβέρνηση είναι να εξηγηθούν με
πειστικότητα οι ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας σε σχέση με τον
κλάδο των αεροπορικών μεταφορών και να υπάρξει αντί-
στοιχα ισχυρή πρόταση σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να
υιοθετηθούν για τον περιορισμό των ναυτιλιακών εκπομπών,
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές επι-
πτώσεις τόσο στην απασχόληση όσο και στην ανταγωνιστι-
κότητα.  
Από την άλλη, ακόμη και αν δεν υπήρχε η προετοιμασία πε-
ριφερειακών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ελληνική ναυ-
τιλία θα έπρεπε να αυτορρυθμιστεί. Η Κίνα κυριαρχεί
σταδιακά στις παγκοσμιοποιημένες αγορές όχι μόνο βασι-
σμένη στο χαμηλό κόστος, αλλά βελτιώνοντας και τις περι-
βαλλοντικές επιδόσεις της. Αν σήμερα δυσκολευόμαστε να
ανταγωνιστούμε την Κίνα, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι σε
θέση να ανταγωνιστεί μια «πράσινη» Κίνα.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 3 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

θα βλάψει την Ευρώπη και δεν θα έχει τα προσ-
δοκώμενα περιβαλλοντικά αποτελέσματα. 
Η ναυτιλία θα πρέπει να συμμετάσχει στην 
παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο δίκαιο που
θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι είναι 
ο αποτελεσματικότερος και λιγότερο
ρυπογόνος κλάδος μεταφορών, 
σε σύγκριση τόσο με τις οδικές όσο 
και τις αεροπορικές μεταφορές».

Mε αφορμή τη δήλωση της επιτρόπου Connie Hede-
gaard, η οποία είπε πως «εάν μέχρι το τέλος χρόνου
δεν έχει λάβει η ναυτιλία μέτρα για τη μείωση των

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τότε θα υπάρξει ευρωπαϊκή
λύση», ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και μέλος της Δη-
μοκρατικής Συμμαχίας Θεόδωρος Σκυλακάκης επισήμανε
τα εξής: 
«Είναι ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το θέμα
της κλιματικής αλλαγής σε διαφορετικό πλαίσιο, με γνώμονα
την αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου σε παγκόσμιο
επίπεδο. Μια αμιγώς ευρωπαϊκή λύση, ειδικά για τη ναυτιλία,

Δήλωση του Θεόδωρου Σκυλακάκη 
Ανεξάρτητου ευρωβουλευτή και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας 
Ü
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Μέτρα μείωσης εκπομπών CΟ2: 
Ευρωπαϊκή «λύση» ή ευρωπαϊκή εμπλοκή;

Design Index). Σε αυτή τη σύνοδο είναι προγραμματισμένη να
γίνει η τελική έγκριση (adoption) του κανονισμού αυτού, ώστε
να τεθεί σε ισχύ 2 χρόνια μετά. Όμως, αντιδρούν σφόδρα η
Κίνα, η Ινδία και αρκετές άλλες «αναπτυσσόμενες» χώρες.
Το γιατί αντιδρούν το έχουμε αναπτύξει επαρκώς σε προηγού-
μενα άρθρα, αλλά, με δύο λόγια, η απάντηση είναι: δεν τους
συμφέρει. Δεν τους συμφέρει, διότι, πρώτον, το ΕΕDI φωτο-
γραφίζει ως ενεργειακά καλά πλοία, αυτά που χτίζουν η Ια-
πωνία και η Κορέα και, δεύτερον, δεν έχουν λάβει αρκετές
εγγυήσεις ότι θα τους δοθεί η πλειονότητα των χρημάτων
που θα συγκεντρωθούν από τα άλλα μέτρα πού σχεδιάζει ο
ΙΜΟ (φόρος στα καύσιμα ή εμπορία ρύπων). Επίσης, οι χώρες
αυτές είναι οργισμένες με κάτι που θεωρούν ως εξαπάτησή
τους εκ μέρους κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών. Προκειμέ-

νου να συντομευθεί η
διαδικασία του κανονι-
σμού, αντί να γίνει κά-
ποιος νέος σε σχέση με
τις εκπομπές CO2, γίνε-
ται απλώς αναθεώ-
ρηση του υπάρχοντος
κανονισμού 6 της
MARPOL. Αυτό σημαί-
νει ότι μόνο χώρες που

ήδη έχουν επικυρώσει τη MARPOL δύνανται να ψηφίσουν.
Και λίγες από αυτές είναι «αναπτυσσόμενες».
Έτσι, λοιπόν, για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία του ΙΜΟ,
μπορεί οι λίγοι να επιβάλουν έναν κανονισμό στους πολλούς.
Κάτι τέτοιο, όμως, είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει τριγ-
μούς και χάσμα στον ΙΜΟ. Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί πού
δρομολογούνται προβλέπεται να επηρεάσουν σοβαρά όλες
τις πτυχές της ναυτιλίας, όπως είχαν κάνει στην εποχή τους ο
SOLAS και η MARPOL. Θα είναι ατυχές κάτι τέτοιο να γίνει με
τα μισά μέλη να μη συμφωνούν.

Από την άλλη, υπάρχει η απειλή της Ευρώπης, η οποία
θέλει χειροπιαστή πρόοδο, δηλαδή έγκριση του ΕΕDI
τον Ιούλιο. Το τι θα κάνει η Ευρώπη σε περίπτωση που

υπάρξει καθυστέρηση ή μη έγκριση, δεν το έχει διευκρινίσει.
Θεωρώ απίθανο η Ε.Ε. να λάβει μέτρα σχετικά με το ΕΕDI (π.χ.
να ζητήσει τα πλοία που προσεγγίζουν Ευρώπη να έχουν
ΕΕDI χαμηλότερο του μέσου όρου, σύμφωνα με την υπάρ-
χουσα πρόταση προς έγκριση στον ΙΜΟ). Και τούτο, καθότι το

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Technical Director 

Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να δημιουργηθεί ένας νέος κα-
νονισμός στον ΙΜΟ, χρειάζεται να
συμφωνήσουν τα 2/3 των κρατών-

μελών (σε σύνολο περίπου 170 χώρων).
Είναι φυσικό, λοιπόν, ότι η επεξεργασία
του κάθε νέου κανονισμού, ώστε να δια-
μορφωθεί σε σημείο που οι περισσότεροι
να συμφωνούν, είναι χρονοβόρος. Δεδο-
μένου ότι οι επιτροπές του ΙΜΟ συσκέπτονται μόνο μία ή δύο
φορές το χρόνο, συνήθως από την αρχική ιδέα μέχρι την υλο-
ποίηση (adoption) ενός κανονισμού χρειάζονται από 4 έως
και 8 χρόνια. Οι ρυθμοί αυτοί βέβαια θεωρούνται σήμερα
αργοί.

Εδώ και 2 - 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πολύ
μεγάλες πιέσεις στον ΙΜΟ για να επισπεύσει τη λήψη
μέτρων/κανονισμών για μείωση των εκπομπών CO2

των πλοίων. Οι πιέσεις έχουν πια λάβει μορφή ανοιχτού εκ-
βιασμού: «Αν δεν τελειώνετε εντός του 2011, τότε θα υπάρξει
ευρωπαϊκή λύση». Αυτό αναφέρεται συνέχεια από τους Ευ-
ρωπαίους παρατηρητές στις επιτροπές του ΙΜΟ, ενώ πρό-
σφατα η αρμόδια επίτροπος, κ. Connie Hegegaard, το τόνισε
και στον υπουργό μας κ. Διαμαντίδη. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι στην κρίσιμη συνάντηση της Επιτροπής
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ΙΜΟ, στις
αρχές Ιουλίου, θα υπάρξει συμφωνία για το πρώτο στη σειρά
μέτρων που οργανώνει ο ΙΜΟ - το ΕΕDI (Energy Efficiency

Είναι γνωστό ότι τα μεγάλα συμφέροντα της
Ευρώπης πιέζουν για να εφαρμοστεί σύ-
στημα εμπορίας ρύπων στα πλοία (Emission
Trading Scheme - ETS), όπως πρόσφατα
αποφάσισαν για τα αεροπλάνα που προσεγ-
γίζουν ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΕDI είναι σχεδιαστικός - κατασκευαστικός δείκτης, με τα πε-
ρισσότερα πλοία να χτίζονται στη Άπω Ανατολή και όχι σε ευ-
ρωπαϊκά ναυπηγεία.
Είναι γνωστό ότι τα μεγάλα συμφέροντα της Ευρώπης πιέ-
ζουν για να εφαρμοστεί σύστημα εμπορίας ρύπων στα πλοία
(Emission Trading Scheme - ETS), όπως πρόσφατα αποφά-
σισαν για τα αεροπλάνα που προσεγγίζουν ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια. Τα χιλιάδες πλοία, όμως, δεν είναι αεροπλάνα, τα
οποία έχουν σταθερά δρομολόγια και είναι πάντα έμφορτα
(με επιβάτες).

ΗΕλλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που αντετίθεντο
στο σύστημα εμπορίας ρύπων για τη ναυτιλία. Όχι
απλώς αντετίθεντο, αλλά, με σοβαρή έρευνα και

πολλή δουλειά των αντιπροσώ-
πων μας στον ΙΜΟ, έφερε στο
φως ντοκουμέντα που ανέτρε-
παν την πλασματική εικόνα ότι το
ETS μειώνει τις εκπομπές ρύπων
όπου έχει εφαρμοστεί έως τώρα,
ενώ αναδείκνυε το επερχόμενο
χάος στη διαχείριση ενός τέτοιου
συστήματος στα πλοία (άλλο
100 ακίνητα εργοστάσια παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό έδαφος και άλλο
χιλιάδες πλοία στις παγκόσμιες θάλασσες). Όπως και σε πολ-
λές άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν (π.χ. Goal based Stan-
dards, φορτηγά πλοία διπλού τοιχώματος, κανονισμός
βαφών δεξαμενών έρματος PSPC κ.λπ.) η Ελλάδα άνοιξε τα
μάτια πολλών, σε σημείο που ακόμη και διεθνείς μη κυβερ-
νητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέχρι πρότινος υπέρ-
μαχες του ETS, να καταλάβουν ότι πρόκειται για «φούσκα»
που δεν έχει καμία σχέση με τη μείωση των ρύπων, αλλά
πολλή σχέση με τον πλουτισμό των εμπλεκομένων διαχειρι-
στών. Πρόσφατα, η οργάνωση Friends of the Earth τάχθηκε
κατά του ETS με δύο δημοσιεύσεις - έρευνες, που καταλή-
γουν προς τους ιθύνοντες: «Σταματήστε να μας κοροϊδεύετε
με αυτό το ETS».
Οι Έλληνες έφεραν επίσης στο φως πρόσφατες μελέτες του
αμερικανικού Κογκρέσου, που συγκρίνουν το σύστημα εμπο-
ρίας ρύπων με έναν απλό φόρο και καταλήγουν στο ότι ο
φόρος είναι τουλάχιστον 5 φορές πιο αποδοτικός και σε μει-
ώσεις εκπομπών και σε έξοδα διαχείρισης. 

Όλα αυτά δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα, και νο-
μίζω ότι ακόμα και οι υπέρμαχοι του ETS στην Ευρώπη κατα-
λαβαίνουν τώρα τη δυσκολία, αν όχι αδυναμία, εφαρμογής
ενός τέτοιου μέτρου ιδίως σε μονομερές τοπικό (ευρωπαϊκό)
επίπεδο. Πρόσφατα, δε, η Παγκόσμια Ένωση Πλοιοκτητών

(ICS) τάχθηκε απερίφραστα
υπέρ ενός απλού φόρου στα
καύσιμα και κατά του ETS.

Ηναυτιλία ελπίζει να μην
παρθούν μονομερή μέ-
τρα από την Ευρώπη.

Αν όμως οι απειλές υλοποι-
ηθούν, λογικά το μέτρο θα πρέ-
πει τουλάχιστον να είναι διαχει-

ρίσιμο, π.χ. ένας φόρος στο καύσιμο (bunkers) ή φόρος σε
κάθε λιμενική προσέγγιση. Αλλά, ως γνωστόν, η Ευρώπη δεν
λειτουργεί πάντα σε λογικά πλαίσια (βλέπε αλαλούμ και ασυ-
νεννοησία στο θέμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης). Όλα
τα σενάρια είναι ανοιχτά, π.χ. πλοία με «καλό» ΕΕDI να πλη-
ρώνουν λιγότερο φόρο ή, τελικά, τα μεγάλα συμφέροντα να
επιβάλουν το ETS. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι η χαμένη
θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στην περίπτωση
φόρου, που είναι το πιο απλό μέτρο, θα υπάρξουν απώλειες
για την Ευρώπη (πετρελεύσεις εκτός Ε.Ε. ή δημιουργία κέν-
τρων μεταφόρτωσης εκτός Ε.Ε.) και χρειάζεται πολλή σκέψη
πριν από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Έχουμε ξαναπεί ότι
μονομερή μέτρα βλάπτουν πάντα και αυτόν που τα θέτει. 
Η επίτευξη κοινής λύσης και κοινών μέτρων για τη ναυτιλία
μέσω του ΙΜΟ μπορεί να χρειάζεται λίγη υπομονή, αλλά είναι
μονόδρομος. 

Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί πού δρομο-
λογούνται προβλέπεται να επηρεάσουν σο-
βαρά όλες τις πτυχές της ναυτιλίας, όπως
είχαν κάνει στην εποχή τους ο SOLAS και η
MARPOL. Θα είναι ατυχές κάτι τέτοιο να γίνει
με τα μισά μέλη να μη συμφωνούν.
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Οι πολιτικές για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων παραμένουν
ασαφείς

τον Οκτώβριο του 2007 στο Όσλο, λίγο μετά τη δήλωση του
Jaques Barrot, αντιπροέδρου της Commission (Σεπτ. 2007),
που ανέφερε: «There is no doubt that the transport sector
will also have to contribute to reducing green house gas
emissions, just as all other sectors of economy». 

Παρά την απο-
φασιστικότητα
της Ε.Ε., όμως,

και την εντυπωσιακή
στροφή της αμερικανι-
κής αντιπροσωπείας, η
οποία για πρώτη φορά
αναγνωρίζει την κρισι-

μότητα της κατάστασης και δημοσιοποιεί τις προθέσεις της
πριν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης (μείωση 17% με βάση
το 2005), τα μέτρα και οι συγκεκριμένες πολιτικές για τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παραμένουν,
στην καλύτερη περίπτωση, ασαφή.

Οτομέας της ναυτιλίας δεν συμμετείχε στις ρυθμίσεις
του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς αποδεδειγμένα
η ναυτιλία αποτελεί το πλέον φιλικό προς το περιβάλ-

λον μέσο μεταφοράς, με χαμηλές καταναλώσεις και εκπομπές
σε σχέση με το μεταφορικό έργο που προσφέρει στο παγκό-
σμιο εμπόριο3. Το γεγονός όμως ότι η αεροπορική μεταφορά
εντάχθηκε με την οδηγία 2008/101/ΕΚ4 σε πλαίσιο ελέγχου
και μείωσης των εκπομπών μέσω του συστήματος εμπορίας
ρύπων, με στόχο τη μείωση κατά 3% των εκπομπών το 2012
(σε σχέση με τα επίπεδα του 2004 - 2006) και 5% το 2013,
αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ε.Ε. Φαίνεται ότι τώρα
η «απειλή» είναι πολύ πιο άμεση. Όμως, και αυτό είναι ιδιαί-
τερα ευχάριστο, φαίνεται ότι άμεση και τεκμηριωμένη είναι
πλέον και η θέση της Ελλάδας, έτσι όπως τουλάχιστον εκ-
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Του Β. Σ. Τσελέντη
Καθηγητή Θαλασσίου Περιβάλλοντος, 

διευθυντή Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, 
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η δήλωση της επιτρόπου
για την Κλιματική Αλλαγή κ. Connie Hedegaard στη
συνάντησή της με τον υπουργό ΘΥΝΑΛ κ. Ιω. Διαμα-

ντίδη. Ήδη, πολύ πριν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης του
2009 πλήθαιναν οι πιέσεις από την Ε.Ε. για την αναγκαιότητα
να συμπεριληφθεί η ναυτιλία στις διεθνείς συμφωνίες για τη
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Από το
2002, στην παρουσίαση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη
μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από ποντοπόρα
πλοία, η Ε.Ε. πίεζε τον ΙΜΟ να υιοθετήσει συγκεκριμένες και
φιλόδοξες στρατηγικές μέχρι το 2003, κάνοντας σαφές ότι,
σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Ε. θα προχωρούσε σε μονομερείς
ρυθμίσεις1. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επικεφαλής
του προγράμματος περιβαλλοντικής αξιολόγησης του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), Jeff Huntington2,

Ο τομέας της ναυτιλίας δεν συμμετείχε στις
ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς
αποδεδειγμένα η ναυτιλία αποτελεί το πλέον
φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς.
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φράζεται στο κείμενο «Review of proposed MBMs Grouping
and evaluation of proposed MBMs, GHG-WG 3/3», που κατα-
τέθηκε από την Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου 2011 στο ΙΜΟ
Intersessional Meeting of the Working Group on GHG Emis-
sions from Ships, 3rd session, Agenda item 3. Άσχετα αν
συμφωνεί κανείς ή όχι, η θέση της Ελλάδας, που διαμορφώ-
θηκε με την άμεση και δυναμική συμμετοχή του Ναυτικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος, υπέρ συστήματος φόρων (Levy
Scheme) και κατά του συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS),
δίνει νέα ώθηση και καθιστά την Ελλάδα πρωταγωνίστρια,
όπως της αρμόζει άλλωστε, στη συζήτηση σε ό,τι αφορά τα
αγορακεντρικά μέτρα (MBMs) που προτείνονται για τον πε-
ριορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGs)
από τη ναυτιλία.

Ηπάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι, παρά τις διαφορε-
τικές προσεγγίσεις στο υπό κρίση θέμα, ο ΙΜΟ είναι
το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο κατάλληλο για τη

θέσπιση κανόνων που θα ρυθμίζουν το θέμα της μείωσης των
αερίων εκπομπών από πλοία. Περιφερειακές ρυθμίσεις ή
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργάνων και συμ-
φωνιών κρίνεται ότι δεν θα είναι λειτουργικές και εφαρμόσι-
μες. 

Οφόβος πως η εφαρμογή λανθασμένων MBMs θα
ωθήσει φορτία σε άλλα μέσα μεταφοράς, αυξάνοντας
τις συνολικές εκπομπές GHGs, με καταστροφικές συ-

νέπειες για το περιβάλλον, ότι το κόστος που θα προκύψει
από την εφαρμογή MBMs μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το
παγκόσμιο εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση, ιδιαίτερα σε
αυτή την οικονομική κρίση, και τέλος το γεγονός ότι μερικά
MBMs μπορεί να στρεβλώσουν την ανταγωνιστικότητα και,
επομένως, να επιφέρουν πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία,
ωθούν την Ελλάδα στην αναζήτηση συμμαχιών τόσο μέσα

στον ΙΜΟ όσο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μέσα στην Ε.Ε.
για μια πλειοψηφική δυναμική για τις θέσεις της. Το πεδίο
στην Ε.Ε., όμως, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς σημαντικές
χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Νορβηγία και εν μέρει η Γερμανία
είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων. 

Είμαστε σίγουροι ότι, ίσως για πρώτη φορά, ο υπουργός
ΘΥΝΑΛ θα μπορούσε να απαντήσει με αυτοπεποίθηση
ότι η Ελλάδα έχει επεξεργασμένη θέση και η Ε.Ε. έχει

υποχρέωση να την ακούσει και να τη συζητήσει, με στόχο τη
δημιουργία κοινής γραμμής στο τόσο σοβαρό αυτό θέμα.

1. «if the IMO has not adopted a concrete, ambitious strategy by 2003, the Com-
mission will consider taking action at EU level to reduce ships’ unitary emissions
of greenhouse gases». EU strategy to reduce atmospheric emissions from seago-
ing ships COM(2002)595. 
2. If we are going to meet the long term targets of minimizing global warming
to a maximum of two degrees Celsius, emissions from international aviation
and shipping have to be included in future international agreements like those
from all other sectors. Jeff Huntington, Ηead of the environmental assessment
programme at the European Environment Agency (EEA)
3. Β. Σ. Τσελέντης «Η ναυτιλία αντιμέτωπη με τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης και
τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου», στο ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 124
(Νοέμβριος 2009), 30-32
4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:008:0003:0003:EN:PDF

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πειραιάς, πλησίον Ακτής Μιαούλη, οικόπεδο 316 τ.μ. με παλαιό κτίσμα.

Τηλ. επικοινωνίας 210-92.19.484,  6982-126884 
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Η έρευνα για τους σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού (Σχολές Μηχανικών) πραγματοποιήθηκε
το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 για τέταρτη συνεχή
χρονιά από τους συντελεστές των «Ναυτικών Χρονι-
κών» και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργα-
σία με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών). 

Για πρώτη χρονιά φέτος δημοσιεύουμε στο παρόν τεύ-
χος τα στοιχεία που συλλέξαμε αποκλειστικά και μόνο
από τις Σχολές Μηχανικών, θέλοντας έτσι να τονίσουμε

τη διαφορετικότητα της συγκεκριμένης σταδιοδρομίας, αλλά
και το χαρακτηριστικό προφίλ των φερέλπιδων μηχανικών.
Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συμπαρά-
σταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΥΘΥΝΑΛ και των
αξιωματικών Λ.Σ. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν στο σύ-
νολο των Ακαδημιών Εμπο- ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας.
Στις ακόλουθες σελίδες δημοσιεύουμε τα συνολικά αποτελέ-
σματα για όλες τις σχολές (ΑΕΝ Ασπροπύργου, Μακεδονίας,
Κρήτης και Χίου). Όπου θεωρείται απαραίτητο, αναφέρουμε
τις διαφορές με τα ποσοστά που λάβαμε από τους πρωτοετείς
σπουδαστές στις ΑΕΝ Πλοιάρχων της χώρας (δημοσιεύονται
στο τεύχος Απριλίου 2011).

n Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτήν τη χρονιά εξαι-
ρετικά υψηλή για τους πρωτοετείς σπουδαστές. Το σύνολο
των απαντήσεων ανέρχεται σε 265 πρωτοετείς, νεοεισαχ-
θέντες σπουδαστές σε όλες τις ΑΕΝ Μηχανικών της χώρας.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και
τον Ιανουάριο 2011, με αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβά-
νονται στα τελικά στοιχεία οι «διαρροές» πρωτοετών, που
πάντα παρουσιάζονται κατά τους δύο κρίσιμους πρώτους
μήνες της εκπαιδευτικής χρονιάς. 

n Το 5% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι γυναί-
κες, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλότερο από τις Σχολές Πλοι-
άρχων. 

n Η πλειοψηφία των σπουδαστών των ΑΕΝ κατάγεται από
την Αττική (24,9%). Αντίθετα, σχετικά μικρός είναι για
ακόμη μία χρονιά ο αριθμός των σπουδαστών με κατα-
γωγή από την περιοχή της Θεσσαλονίκης (8%). Η ηπειρω-
τική Ελλάδα εισβάλλει και πάλι δυναμικά στο χώρο της
ναυτικής εκπαίδευσης: η κεντρική Μακεδονία (8,8%), η Πε-
λοπόννησος (11,2%) και η Δυτική Ελλάδα (6%) αποτελούν
τις μέχρι τώρα άναυτες περιφέρειες με ανέλπιστα υψηλό
ποσοστό καταγωγής των σπουδαστών, μετά την Αττική.
Από τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, η Κρήτη (4,4%)
επίσης εμφανίζει για μία ακόμη χρονιά σημαντικό ποσοστό.
Αξίζει τα παραπάνω ποσοστά να συγκριθούν με το αντί-
στοιχο του συνολικού πληθυσμού κάθε περιφέρειας. 

n Το 59,2% των σπουδαστών απαντά ότι κατάγεται από τόπο
με ναυτική παράδοση, ενώ 71,6% αναγνωρίζουν προοπτι-
κές απασχόλησης στον τομέα ναυτιλίας στον τόπο κατα-
γωγής τους.

n Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων: Το
26,5% των γονέων είναι απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνα-
σίου. Το 36% είναι απόφοιτοι λυκείου ενώ το 20% από-
φοιτοι ΑΕΙ ή ΙΕΚ/ΤΕΙ. Είναι αξιοσημείωτο ότι 25% των
γονέων των σπουδαστών έχουν ενασχόληση με τη ναυτι-
λία (ελαφρώς αυξημένο με τις Σχολές Πλοιάρχων).

n Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 42,7% των οικο-
γενειών των σπουδαστών των ΑΕΝ δεν ξεπερνά τις
12.000 € (ποσοστό πολύ υψηλότερο από τις ΑΕΝ πλοιάρ-
χων), ενώ για ένα επιπλέον 32,2% το ποσοστό είναι κατώ-

H επόμενη γενιά 
μηχανικών

Του επίκουρου καθηγητή Θάνου Πάλλη και του Ηλία Μπίσια
Μελών ΕΔΙΝΑΛΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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τερο των 20.000 €. Να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το
μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα
των νοικοκυριών ανέρχεται σε
23.394,73 €. 

n Το 94,3% των γονέων έχει θετική
άποψη για την επιλογή σπουδών των
συγκεκριμένων σπουδαστών, ενώ το
5,7% των γονέων τοποθετείται αρ-
νητικά ως προς την επιλογή αυτή.

n Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές βρί-
σκονται στις ΑΕΝ κατ’ επιλογήν - το
79,4% των πρωτοετών σπουδα-
στών, μάλιστα, είχε ως πρώτη του
επιλογή φοίτησης τη συγκεκριμένη
σχολή. 

n Η πλειονότητα των σπουδαστών
(62,3%) εισέρχεται στις ΑΕΝ με το
σύστημα των πανελλαδικών εξετά-
σεων, ποσοστό μικρότερο από τις
ΑΕΝ Πλοιάρχων. Ο αριθμός των
σπουδαστών που προέρχονται από
τα Επαγγελματικά Λύκεια Ναυτικής
Κατεύθυνσης (6,1% του συνόλου)
εκτιμάται ως αρκετά μικρός.

n Κύρια πηγή πληροφόρησης των
νέων που επέλεξαν να φοιτήσουν
στις ΑΕΝ είναι το φιλικό τους περι-
βάλλον (37,4%), ποσοστό εξαιρετικά
υψηλότερο από τις ΑΕΝ Πλοιάρχων,
δεύτερη πηγή πληροφόρησης είναι
οι ήδη απόφοιτοι ΑΕΝ (14,7%), ενώ
η διαφημιστική εκστρατεία που
πραγματοποιείται στα ΜΜΕ αποτελεί
επίσης μια πηγή (9,4%).

n Το 79,2% όσων έχουν διαμορφω-
μένη άποψη για τον επαγγελματικό
τους προσανατολισμό επιθυμεί να
σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός
Εμπορικού Ναυτικού στην ποντο-
πόρο ναυτιλία. Δεύτερη επιλογή
αποτελεί η στελέχωση των ναυτιλια-
κών εταιρειών στην ξηρά (56,4%),
ποσοστό αυξημένο σε σχέση με
τους πλοιάρχους. Μόλις το 21%
επιθυμεί να ασχοληθεί στη δημόσια

Το 79,2% όσων έχουν 
διαμορφωμένη άποψη 
για τον επαγγελματικό
τους προσανατολισμό 
επιθυμεί να σταδιοδρομή-
σει ως αξιωματικός 
Εμπορικού Ναυτικού 
στην ποντοπόρο ναυτιλία.

ΕΡΕΥΝΑ AEN - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ηπειρωτική Ελλάδα 
εισβάλλει και πάλι 
δυναμικά στο χώρο της
ναυτικής εκπαίδευσης: 
η κεντρική Μακεδονία
(8,8%), η Πελοπόννησος
(11,2%) και η Δυτική 
Ελλάδα (6%) αποτελούν
τις μέχρι τώρα άναυτες 
περιφέρειες με ανέλπιστα
υψηλό ποσοστό καταγω-
γής των σπουδαστών, 
μετά την Αττική. 

διοίκηση. Το 22,7% δεν έχει δια-
μορφωμένη άποψη, ποσοστό πολύ
υψηλότερο από τους σπουδαστές
στις ΑΕΝ Πλοιάρχων.

n Ως επιθυμητός κλάδος σταδιοδρο-
μίας στην ποντοπόρο ναυτιλία πρω-
ταρχικά εμφανίζεται η εργασία στα
δεξαμενόπλοια (36,7%) και ακολου-
θούν τα φορτηγά πλοία (14,3%).
Εξαιρετικά ψηλό ποσοστό -και ει-
δικά σε σχέση με τους δόκιμους
πλοιάρχους- εμφανίζουν και τα
υπερσύγχρονα LPG/LNGs (27,5%).

n Η μεγάλη πλειοψηφία (56%) στους
νέους σπουδαστές που εισέρχονται
στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια την
ενημέρωση που κατέχει για την ελλη-
νική ναυτιλία. Ποσοστό αυξημένο σε
σχέση με τους δόκιμους πλοιάρχους.
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Ασπρόπυργος (μηχανικοί) 37,4

Κρήτη 8,7

Μακεδονία 38,9

Χίος 15,1

Σύνολο 100

1. Κατανομή σπουδαστών στις ΑΕΝ %

Άρρεν 94,7

Θήλυ 5,3

Σύνολο 100,0

2. Φύλο %

Ναι 59,2

Όχι 40,8

Σύνολο 100,0

3. Στην πόλη όπου μεγαλώσατε 
υπάρχει ναυτιλιακή παράδοση 
και ιστορία; %

Ναι 71,6

Όχι 28,4

Σύνολο 100,0

4. Στην πόλη σας υπάρχουν θέσεις
εργασίας που σχετίζονται με 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία; %

Ναι 50

Όχι 50

Σύνολο 100,0

6. Eργασία κατά τη διάρκεια 
των σπουδών %

Αναλφάβητος 3,8

Δημοτικό 14,3

Γυμνάσιο 10,6

Λύκειο 32,1

ΙΕΚ / ΤΕΙ 16,6

ΑΕΙ 6,8

Μεταπτυχιακό 4,2

ΑΕΝ 7,2

Άλλο 4,5

Σύνολο 100,0

7. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
του πατέρα σας; %

Ναι 25

Όχι 75

Σύνολο 100,0

5. Oι γονείς σας έχουν κάποια
συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα με τη ναυτιλία; %

<12.000€ 42,7

12.001-20.000€ 32,2

20.001-45.000€ 18,4

45.001-75.000€ 3,8

>75.001€ 2,9

Σύνολο 100,0

8. Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα 
της οικογένειάς σας; %

Ναι 6,1

Όχι 93,9

Σύνολο 100,0

9. Αποφοιτήσατε από
ναυτικό λύκειο; %

Θετική 52,1

Μάλλον θετική 42,3

Αρνητική 5,7

Σύνολο 100,0

10. Πόσο θετικοί ήταν οι γονείς σας
ως προς την εισαγωγή σας 
σε μια ΑΕΝ %

Συνολικά αποτελέσματα των ΑΕΝ Μηχανικών
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Ναι 62,3

Όχι 37,7

Σύνολο 100,0

11. Στην ΑΕΝ εισήλθατε
με πανελλαδικές εξετάσεις; %

Ναι 79,4

Όχι 20,6

Σύνολο 100,0

12. Ήταν η συγκεκριμένη ΑΕΝ
η πρώτη σας επιλογή 
στο μηχανογραφικό; %

Ναι 89,4

Όχι 10,6

Σύνολο 100,0

13α. Σκοπεύετε να συνεχίσετε
τις σπουδές σας 
στη συγκεκριμένη ΑΕΝ; %

Ναι 85,7

Όχι 14,3

Σύνολο 100,0

13β. Σκοπεύετε να συνεχίσετε
τις σπουδές σας 
σε κάποια άλλη ΑΕΝ; %
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Tankers 36,7

Bulk carriers 14,3

Containers 12,7

Μεσογειακή ναυτιλία 8,8

LPGs/ LNGs 27,5

Σύνολο 100,0

16. Εάν επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε 
ως αξιωματικός της ποντοπόρου 
ναυτιλίας, σε ποιον κλάδο 
θα θέλατε να εξειδικευθείτε; 
(μία μόνο επιλογή) % Πολύ 34

Μέτρια 56,5

Ελάχιστα 8,8

Καθόλου 0,8

Σύνολο 100,0

17. Πόσο ενημερωμένος/η 
είστε για την ελληνική ναυτιλία
σήμερα; %

15. Μετά την αποφοίτησή μου θα ήθελα να σταδιοδρομήσω στον παρακάτω κλάδο (%):

Σχέδια μετά 
την αποφοίτηση

Επιθυμώ
πολύ Επιθυμώ Μάλλον

επιθυμώ
Μάλλον 

δεν επιθυμώ
Δεν 

επιθυμώ
Δεν επιθυμώ

καθόλου Σύνολο

Αξιωματικός 
της ποντοπόρου 
ναυτιλίας

49,2 30 11,6 3,2 2,4 3,6 100,0

Αξιωματικός της 
ακτοπλοϊας / 
κρουαζιέρας

20,2 32,4 21,8 11,3 6,7 7,6 100,0

Αξιωματικός στη 
ναυτιλία κοντινών 
αποστάσεων

12,6 17,3 22,9 16,0 19,5 11,7 100,0

Σε θέσεις στο
Λιμενικό Σώμα

19,1 17,4 26,1 8,3 14,5 14,5 100,0

Στην ευρύτερη 
Δημόσια Διοίκηση

7 14 23,1 18,8 18,8 18,3 100,0

Σε ναυτιλιακή 
εταιρεία ως στέλεχος
γραφείου

25,9 30,5 26,4 4,6 5,4 7,1 100,0

Δεν γνωρίζω ακόμα 18,7 4,0 10,7 12,0 14,7 40,0 100,0

Μηχανογραφικό δελτίο 9,4

Φίλοι 37,4

Καθηγητές στο σχολείο 8,3

Απόφοιτοι ΑΕΝ 14,7

Διαφημίσεις και άρθρα στα ΜΜΕ 9,4

Άλλο 20,8

Σύνολο 100,0

14. Πώς μάθατε για τη συγκεκριμένη ΑΕΝ; %
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Για ποιο λόγο οι νέοι δεν θέλουν να σταδιοδρομή-
σουν ως μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού; (Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας των «Ναυτικών
Χρονικών» σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας, οι σπουδα-
στές δείχνουν προτίμηση -με μεγάλη διαφορά- στις
Σχολές Πλοιάρχων)
Δεν είναι επαρκώς ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα που θα
έχουν μετά την αποφοίτησή τους ως μηχανικοί Ε.Ν.
Δηλαδή, θα μπορούν να εργαστούν και σε άλλες θέσεις που
προϋποθέτουν γνώσεις μηχανικής κ.τ.λ. Στην ξηρά, επίσης,
ως στελέχη γραφείου πλοιοκτητών θα είναι περισσότερο επι-
θυμητοί. Ακόμη, ένα μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζουμε πολύ
συχνά από σπουδαστές, είναι ότι οι περισσότεροι καθηγητές,
με τον τρόπο εκμάθησης που έχουν, οδηγούν τους σπουδα-
στές εκτός σχολών πριν ακόμη αρχίσουν τη σταδιοδρομία
τους στα πλοία.

Ποιες διαφορές βλέπετε από την περίοδο που εσείς
ξεκινήσατε με τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζει
το επάγγελμά σας;
Υπάρχουν και καλά και κακά. Τα καλά είναι άνεση, περισσότερη
ασφάλεια, μικρότερη διάρκεια υπηρεσίας στα πλοία (7μηνο),
πολύ καλή και άμεση επικοινωνία με τους δικούς τους, πολύ
καλύτερα μισθολόγια. Τα κακά είναι οι πολλοί ξένοι στα κα-
τώτερα πληρώματα.

Αν κάποιος σπουδαστής σάς ρωτούσε πού θα έπρεπε
να δώσει περισσότερη έμφαση, τι θα τον συμβου-
λεύατε;
Να γίνει καλός στη δουλειά του, να επιλέξει μια καλή εταιρεία,
να βάλει στόχο εξέλιξης ως στέλεχος γραφείου.

Από την εταιρεία Adelfia Shipping Enterprises S.A.

Συχνά οι καθηγητές οδηγούν τους σπουδαστές
εκτός σχολών 

ΕΡΕΥΝΑ AEN - ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Για ποιο λόγο οι νέοι δεν θέλουν να σταδιοδρομή-
σουν ως μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού; (Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας των «Ναυτικών
Χρονικών» σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας, οι σπουδα-
στές δείχνουν προτίμηση -με μεγάλη διαφορά- στις
Σχολές Πλοιάρχων)
1)Γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι οι διαθέσιμες θέσεις για πλοι-

άρχους είναι περισσότερες, οπότε αυξάνονται και οι πιθα-
νότητες εισαγωγής. Αν αναλογιστούμε και το ότι οι Σχολές
Πλοιάρχων είναι περισσότερες, τότε είναι και οι συνθήκες
φοίτησης ευνοϊκότερες, αν τυχαίνει να βρίσκονται κοντά
στο γεωγραφικό διαμέρισμα διαμονής των υποψηφίων.

2)Οι περισσότεροι υποψήφιοι των ΑΕΝ είναι μαθητές που στο
σύνολό τους δυσκολεύονται στα μαθήματα και περισσό-
τερο σε αυτά της θετικής κατεύθυνσης (Φυσική, Μαθημα-
τικά). Αυτά είναι και ο βασικός κορμός της ύλης των
μαθημάτων στις ΑΕΝ Μηχανικών. Είναι και αυτό ένας λόγος
που επιλέγουν να γίνουν πλοίαρχοι αντί μηχανικοί.

3)Το άκουσμα της λέξης «καπετάνιος» είναι περισσότερο κοι-
νότοπο από το άκουσμα της λέξης «Α΄ μηχανικός», στοιχείο
που επηρεάζει πολλούς γονείς, αδαείς ως πρός το αντικεί-
μενο πλοίο/ναυτιλία, στο να κατευθύνουν τα παιδιά τους
στις σχολές κυρίως των πλοιάρχων.

4)Όσοι από τους υποψηφίους είναι πιο ενημερωμένοι για το
αντικείμενο και τις συνθήκες εργασίας (διαφορές μεταξύ
πλοιάρχου και μηχανικού), τότε πολύ εύλογα προτιμούν να
εργάζονται σε χώρους που θεωρούν πιο βατούς, όπως
είναι το κατάστρωμα ή οι χώροι επιβατών για τα επιβατηγά,
από τους χώρους του μηχανοστασίου, που σε όλες τις πε-

ριπτώσεις είναι χώροι ξεχωριστοί, με ιδιαιτερότητες που
πολλές φορές απωθούν αντί να έλκουν έναν νέο για το
επάγγελμα του ναυτικού. Εδώ θα ήθελα να παραθέσω και
το ότι, αν και το σίγουρο είναι πως η πλειονότητα επιλέγει
Σχολές Πλοιάρχων, θα ήταν ακόμη περισσότεροι αν δεν
υπήρχαν και οι περιορισμοί που εμφανίζονται εκ των κανο-
νισμών, π.χ. εάν ένας νέος έχει προβλήματα όρασης οπότε
είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ΑΕΝ Μηχανικών.

Ποιες διαφορές βλέπετε από την περίοδο που εσείς
ξεκινήσατε με τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζει
το επάγγελμά σας;
1)H μεγαλύτερη διαφορά είναι η αναβάθμιση του ελληνικού

στόλου. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ναυπηγούν πλοία μο-
ντέρνα, υψηλής τεχνολογίας, με ανέσεις για τους ναυτικούς,
που δεν υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι
νέοι φαίνεται να μην έλκονται από αυτό το γεγονός. Ίσως η
ιδέα που έχει ένας νέος για τα πλοία είναι εκείνη της παλαιάς
εποχής.

2)Παλαιότερα η είσοδος στις σχολές δεν ήταν απλή υπόθεση,
όπως και η αποφοίτηση. Σήμερα τα πράγματα έχουν αντι-
στραφεί.

3)Τότε υπήρχαν οι κλειστές κοινωνίες (τα ναυτοχώρια), που
υποκινούσαν τους νέους προς το ναυτικό επάγγελμα. Τώρα
και αυτό υπάρχει σε μικρό βαθμό.

Αν κάποιος σπουδαστής σάς ρωτούσε πού θα έπρεπε
να δώσει περισσότερη έμφαση, τι θα τον συμβου-
λεύατε;
Ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο επάγγελμα που να προσφέρει
σταθερή εργασία και να αποφέρει μισθούς όπως το ναυτικό
επάγγελμα.

Συνέντευξη του Νικόλαου Μακρή
Chief Operating Officer, Eletson Corporation 

O ναυτικός συνδικαλισμός δεν κατόρθωσε 
να προωθήσει τα κοινά συμφέροντα 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
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Θα τους έλεγα επίσης ότι, αν δεν προγραμματίσουν τη ζωή
τους με προτεραιότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, δεν θα
μπορούν να προγραμματίσουν σχεδόν τίποτα, κι αυτό γιατί τα
κέρδη του επαγγέλματος έχουν άμεση επιρροή σε όλες τις
δράσεις της ζωής μας.
Το σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να ενδίδουν όταν επι-
λέξουν οι νέοι την πορεία στο ναυτικό επάγγελμα, πρέπει να
είναι, όπως σε κάθε εποχή, η επιλογή μιας σωστής εταιρείας,
που θα μπορεί να υποστηρίζει και να καλύπτει όλες τις ανά-
γκες που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του επαγγέλμα-
τος. Βασικό κριτήριο είναι το όνομα και η φήμη που έχει η
εταιρεία μέσα στη ναυτιλιακή κοινότητα. Ο τρόπος με τον
οποίο προσφέρει η εταιρεία επαγγελματική προοπτική στα
στελέχη της, και η στήριξη που παρέχει στη διάρκεια της υπη-
ρεσίας επί του πλοίου, αλλά και κατά το διάστημα που ο ναυ-
τικός βρίσκεται σε άδεια. Ο τομέας της επιμόρφωσης των
ανθρώπων μιας εταιρείας, όπως και ο τομέας των επαφών
που κρατά πάντα μια εταιρεία με τους ανθρώπους της, είναι
σημεία που πρέπει να διακρίνουν την αναζήτησή τους για κάτι
το ελκυστικό.

Πόσο πιστεύετε ότι τα συνδικαλιστικά όργανα εκφρά-
ζουν τις απόψεις σας;
Tα συνδικαλιστικά όργανα σήμερα δεν επιτελούν απόλυτα και
ουσιαστικά το έργο τους και δεν μπορούν κατά αυτή την έν-
νοια να εκφράσουν τις απόψεις μου. Τo ζητούμενο είναι να
βρεθεί λύση στα κοινά συμφέροντα και να αναπτυχθεί το
επάγγελμα όσο περισσότερο γίνεται. Αν τα συνδικαλιστικά
όργανα δεν απαιτήσουν, αρχικά από την Πολιτεία και δευτε-
ρευόντως από τον εφοπλισμό, να ανατρέψει θεσμούς που
σαπίζουν μέσα στο ναυτικό επάγγελμα, δεν θα μπορέσουμε
ποτέ να προσελκύσουμε τον Έλληνα εφοπλιστή να επενδύσει

στον «ικανό» Έλληνα ναυτικό και να προσφέρει θέσεις εργα-
σίας με κοινό χαρακτηριστικό τον ανταγωνισμό και την προ-
οπτική για ανάπτυξη προς όλες τις κατευθύνσεις. «Ικανός»
σημαίνει εκπαιδευόμενος, έμπειρος, έμπιστος και ώριμος με
την ευρεία έννοια. Αν αυτά δεν μπορεί να τα στηρίξει και να
τα προωθήσει ένα συνδικαλιστικό όργανο, τότε καλό θα ήταν
να μην υπάρχει.
Δυστυχώς, ο ναυτικός συνδικαλισμός δεν κατόρθωσε να δια-
κρίνει και να προωθήσει τα κοινά συμφέροντα με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή ναυτικούς, πλοιοκτήτες, Πο-
λιτεία κ.λπ. Μια προώθηση που θα ανέβαζε το επίπεδο του
επαγγέλματος, την ποιότητα του εφοπλισμού, αλλά και τη δύ-
ναμη της Πολιτείας, η οποία δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή
για την ανάπτυξη μιας κολοσσιαίας βιομηχανίας όπως είναι η
ναυτιλία.
Ο συνδικαλισμός, εκτός από το πάγιο αίτημα της συνεχούς
αύξησης των μισθών, δεν βοήθησε στο σχεδιασμό και στην
επίτευξη μιας εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, που να δίνει λύ-
σεις και διεξόδους μέσα στις σημερινές συνθήκες και συγκυ-
ρίες των τεχνολογικών εξελίξεων και του διεθνούς ανταγω-
νισμού.
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά, όπως δεν υπάρχει πλοίο σή-
μερα που να μην έχει Φιλιππινέζους ναυτικούς ως κατώτερο
πλήρωμα, μπορεί στο μέλλον να μην υπάρχουν στα ελληνι-
κών συμφερόντων πλοία Έλληνες αξιωματικοί, αν δεν υπάρ-
χει σοβαρή στρατηγική και προσπάθεια από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των συν-
δικαλιστών.
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Για ποιο λόγο οι νέοι δεν θέλουν να σταδιοδρομή-
σουν ως μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού; (Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας των «Ναυτικών
Χρονικών» σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας, οι σπουδα-
στές δείχνουν προτίμηση -με μεγάλη διαφορά- στις
Σχολές Πλοιάρχων)
Αυτό συνέβαινε ακόμα και όταν εγώ ήμουν σπουδαστής,
τριάντα χρόνια πριν. Ίσως τότε να ήταν δικαιολογημένο, διότι
οι συνθήκες δουλειάς στο μηχανοστάσιο ήταν σκληρές και η
εργασία πολύ βαριά. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι τε-
λείως διαφορετικά, ωστόσο οι νέοι θεωρούν ότι ως πλοίαρ-
χοι έχουν μεγαλύτερη εξουσία, περισσότερα γαλόνια και
κύρος. Η πραγματικότητα είναι ότι την ουσιαστική εξουσία
έχουν αυτοί οι οποίοι είναι περιζήτητοι και, βέβαια, έχουν
πολλές και καλές εναλλακτικές λύσεις στην αγορά εργασίας.

Ποιες διαφορές βλέπετε από την περίοδο που εσείς
ξεκινήσατε με τη σημερινή εικόνα που παρουσιάζει
το επάγγελμά σας;
Ίσως είναι ευκολότερο να βρούμε τις ομοιότητες, γιατί πόσο
εύκολα μπορείς να περιγράψεις τη διαφορά μεταξύ σημάτων
Morse και internet /e-mail; Ταινιών του βωβού κινηματογρά-
φου και δορυφορικής τηλεόρασης; Παρ’ όλα αυτά, οι μεγάλες
διαφορές δεν υπάρχουν μόνο στις συνθήκες εργασίας ή στην
τεχνολογία των σημερινών πλοίων, αλλά κυρίως στη νοοτρο-

πία των ανθρώπων. Σήμερα η ασφαλής ναυσιπλοΐα, η ασφά-
λεια των εργαζομένων και η προστασία του περιβάλλοντος
είναι οι πρώτες και ουσιαστικότερες προτεραιότητες κάθε ση-
μαντικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Αν κάποιος σπουδαστής σάς ρωτούσε πού θα έπρεπε
να δώσει περισσότερη έμφαση, τι θα τον συμβου-
λεύατε;
Πρώτα θα τον ρωτούσα πόσο του αρέσει η θάλασσα και πόσο
αγαπάει αυτή τη δουλειά. Εάν η απάντηση ήταν «έτσι κι έτσι»,
τότε θα τον συμβούλευα να διαλέξει κάποια άλλη εργασία.
Το ναυτικό επάγγελμα συναρπάζει και ανταμείβει αυτούς που
το λατρεύουν, ενώ τιμωρεί τους υπολοίπους.
Εάν αγαπάς τη δουλειά σου, γνωρίζεις καλά αγγλικά, είσαι
μετρημένος  στις πράξεις και στα λόγια σου, είσαι υπεύθυνος
και εργατικός, τότε όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους, και μια
θαυμάσια καριέρα σε περιμένει. 

Πόσο πιστεύετε ότι τα συνδικαλιστικά όργανα εκφρά-
ζουν τις απόψεις σας;
Σέβομαι βαθύτατα τους αγώνες των εργαζομένων, απ’ όπου
αυτοί και αν προέρχονται, όμως δεν θα ήθελα να σχολιάσω
τις ενέργειες και το ρόλο των σημερινών συνδικαλιστικών ορ-
γάνων. Άλλωστε, αυτές οι απόψεις είναι καθαρά υποκειμενι-
κές για τον καθένα.

Το ναυτικό επάγγελμα συναρπάζει 
και ανταμείβει αυτούς που το λατρεύουν

Συνέντευξη του Αλέξανδρου Ποταμιάνου
Sr. Technical Superintendent, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
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Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα των «Ναυτικών
Χρονικών», οι νέοι εξακολουθούν να προτιμούν τις
ΑΕΝ Πλοιάρχων από τις ΑΕΝ Μηχανικών. Πού οφεί-
λεται αυτό;
Ο καπετάνιος Λάμπρος Κωνσταντάρας με το κότερό του στην
ταινία «Καπετάν Φάντης μπαστούνι» κόντρα στον μηχανικό
Νίκο Κούρκουλο να φωνάζει «όχι άλλο κάρβουνο» στην ται-
νία «Ορατότης μηδέν».
Είναι αλήθεια ότι κάποιος που επιλέγει θάλασσα επιλέγει κα-
τάστρωμα με θέα αντί του μηχανοστασίου, με θόρυβο και
ζέστη. Όλοι μπορούν να φανταστούν τον πλοίαρχο Α΄ σαν δι-
ευθυντή-εκπρόσωπο του πλοιοκτήτη, ελάχιστοι όμως τον μη-
χανικό Α΄ σαν τεχνικό διευθυντή. 
Ακόμα και σε γνωστή τηλεοπτική σειρά πρωταγωνιστούσαν
πλοίαρχος, ύπαρχος και αξιωματικοί γέφυρας, με ανύπαρ-
κτους αυτούς της μηχανής.
Οι ΑΕΝ ακόμα από πολλούς αναφέρονται ως Σχολές Εμπο-
ροπλοιάρχων. Σε αυτό βασικός συντελεστής είναι η ελλιπής
πληροφόρηση. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν δια-
φορές στις αποδοχές μεταξύ καταστρώματος και μηχανής, και
αυξημένη ζήτηση σε αξιωματικούς μηχανής. Ακόμη λιγότεροι
ξέρουν ότι μηχανοστάσιο δεν σημαίνει πλέον αφόρητη ζέστη,
μουντζούρα και σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως εργασία σε
υπερσύγχρονα Control Room. Λίγοι πάλι αντιλαμβάνονται ότι
οι επιλογές του μηχανικού για μετα-σταδιοδρομία στη στεριά
είναι διευρυμένες σε σχέση με αυτές του πλοιάρχου. Πολλά
παιδιά πάλι, όπως φαίνεται κατά τις παρουσιάσεις των σχο-
λών στα σχολεία, αντιδρούν στο άκουσμα των μαθημάτων
της ναυτικής μηχανολογίας, θεωρώντας τα δυσκολότερα από
αυτά των πλοιάρχων.

Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τον προ-
ϋπολογισμό και την καθημερινότητα της Ακαδημίας;
Οι ΑΕΝ παράγουν αξιωματικούς για τη μεγαλύτερη ναυτιλία
του κόσμου και είναι ίσως τα μοναδικά ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα που δεν παράγουν ανέργους. Ως τέτοια και συγκρι-
νόμενες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ποτέ δεν είχαν την
πρέπουσα χρηματοδότηση. Στην ΑΕΝ Μακεδονίας υπήρξε και
υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια από ναυτιλιακές εταιρείες
καθώς και ιδρύματα της ναυτιλιακής κοινότητας. Μια βοήθεια
που, υπό μορφή δωρεών, εξόπλισε τη σχολή με υπερσύγ-
χρονα εργαστήρια, απαραίτητα στη σωστή εκπαίδευση των
σπουδαστών μας. 
Σήμερα, η περικοπή των δαπανών, συμπληρώνοντας τις

Συνέντευξη του Γιώργου Γκοτζαμάνη
Διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας 
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πάντα υπερχρονοβόρες διαδικασίες του Δημοσίου, επηρεάζει
την καθημερινότητα της ΑΕΝ κατά κύριο λόγο με: μη εξασφά-
λιση επαρκούς καθαριότητας των χώρων, αδυναμία άμεσης
αποκατάστασης ζημιών, αδυναμία συντήρησης κτιρίων και
εξοπλισμών, αδυναμία προμήθειας αναλωσίμων. Το μέγεθος
της Ακαδημίας (40.000 τ.μ. οικόπεδο, 10.000 τ.μ. στεγασμένοι
χώροι, 700 σπουδαστές, εκ των οποίων 200 εσωτερικής φοί-
τησης) κάνει εύκολα αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.
Έφθασε, όμως, η στιγμή που πρέπει να ξεφύγουμε από την
αρτηριοσκληρωτική θεώρηση του τρόπου χρηματοδότησης
της ναυτικής εκπαίδευσης, να βρεθούν πηγές και εκτός Δη-
μοσίου, ώστε να συνεχίσει το έργο της ανταποκρινόμενη πάντα
στις απαιτήσεις της ελληνικής ναυτιλίας, όπως π.χ οικονομική
εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών των ΑΕΝ ή
ακόμα και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Πώς αντιδράτε στην κατάργηση της δωρεάν στέγα-
σης και σίτισης;
Δεν με βρίσκει σύμφωνο η ολοκληρωτική κατάργηση της δω-
ρεάν στέγασης και σίτισης. Σίγουρα όμως, με τη σημερινή
μορφή της, δεν μπορεί και δεν είναι ορθό να συνεχιστεί. Η δυ-
νατότητα εσωτερικής φοίτησης βοηθά, όντας ταυτόχρονα και
κίνητρο, πολλούς σπουδαστές που προέρχονται από φτωχές
οικογένειες και οι οποίοι, στην πλειονότητά τους, παραμένουν
στο επάγγελμα.
Ένα κοινωνικό κριτήριο, με βάση τη φορολογική δήλωση των
γονέων, μεριμνώντας ταυτόχρονα περισσότερο για τους νε-
οεισαγόμενους, θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά τον
αριθμό των «εσωτερικών» σπουδαστών και το κόστος της
εσωτερικής φοίτησης. 
Όσον αφορά στη δωρεάν σίτιση, αυτό αποτελεί μια ελληνική
πρωτοτυπία. Μια συμμετοχή των σπουδαστών, της τάξης των
2 ή 3 ευρώ, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, δεν θα
ήταν απαγορευτική, δυσβάστακτη, για κανέναν και θα μείωνε
σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος. Δεν πρέπει να παραβλέπε-
ται και το γεγονός ότι οι σπουδαστές πληρώνονται στα εκπαι-
δευτικά τους ταξίδια, ουκ ολίγα, κάτι που τους βοηθά να
χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους.
Τα παραπάνω εξασφαλίζουν τη συνέχιση του κοινωνικού
προσώπου της ναυτικής εκπαίδευσης, το οποίο προσελκύει
εκείνους ακριβώς τους σπουδαστές που κατά κανόνα επιλέ-
γουν την παραμονή και σταδιοδρομία στο ναυτικό επάγγελμα.
Εκτός αυτού, η εσωτερική φοίτηση, έστω προαιρετική, συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών,
αλλά και ενός ελάχιστου αισθήματος πειθαρχίας απαραίτητου

πλαίσιο της δράσης αυτής έγινε, στις 16 Μαΐου 2002, σε συ-
νεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ανατολικής Θεσσαλονίκης), ημερίδα ενημέρωσης
των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ είχε προηγηθεί η αποστολή
πληροφοριακού υλικού σε 150 δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης. 
Σε συνέχεια της παραπάνω ημερίδας, κάθε χρόνο πραγματο-
ποιούνται επισκέψεις των διευθυντών των σχολών της ΑΕΝ
Μακεδονίας, συνήθως κατόπιν πρόσκλησης, σε γυμνάσια και
λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και όμορων νομών. Το
2011, οι επισκέψεις αυτές έγιναν σε 30 σχολεία ενώ αρκετά
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ.

στο επάγγελμα του ναυτικού. Θα ήταν τεράστιο, ακόμη και
καταστροφικό λάθος να θεωρηθεί ότι η λειτουργία των Σχο-
λών Μηχανικών Ε.Ν. μπορεί να είναι ίδια με αυτή ενός ΤΕΙ
Μηχανολογίας.

Ποιες κινήσεις έχετε κάνει για την ενημέρωση της
τοπικής νεολαίας σχετικά με την προσέλκυση νέων
στο ναυτικό επάγγελμα;
Το 2002 η σχολή μας ανέλαβε δράση για την προβολή στη
Β. Ελλάδα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, της εκπαίδευ-
σης και του επαγγέλματος του αξιωματικού Ε.Ν. με απώτερο
σκοπό την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Στο
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του νησιού, στο πλαίσιο του ΣΕΠ
(Σχολικός Επαγγελματικός Προσανα-
τολισμός), τη χρονική περίοδο που
ετοιμάζουν οι μαθητές τα μηχανογρα-
φικά τους, μαζί με άλλους φορείς
(αστυνομία, στρατός, πολεμικό ναυ-

τικό) γίνεται εμπεριστατωμένη παρουσίαση σε όλα τα λύκεια
του νησιού (από Α΄ μηχανικό του Ε.Ν.- διευθυντή Σχολής ΑΕΝ
Μηχανικών Χίου) για τις ΑΕΝ καθώς και για το ναυτικό επάγ-
γελμα, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με αλήθειες. Αυτό έχει απο-
δειγμένα αποτελέσματα και φαίνεται στο παρακάτω γράφημα,
με την  προέλευση των σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών
Χίου από το 1985 έως σήμερα.

Ακόμη, σε διάφορα λύκεια του νησιού και σε τάξεις Α΄
Λυκείου (που κατά τους ειδικούς είναι η καλύτερη ηλι-
κία για να πέσει ο σπόρος του αξιωματικού του εμπο-

ρικού ναυτικού) στις ώρες διδασκαλίας του Σχολικού
Επαγγελματικού προσανατολισμού, παρουσιάζεται το επάγ-
γελμα του αξιωματικού του Ε.Ν. και οι δυνατότητες των απο-
φοίτων των ΑΕΝ (μεταπτυχιακά, εξωτερικό, στελέχωση
ναυτιλιακών γραφείων κ.ά.). Το 2009 σε συνεργασία με το
Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Δ/βάθμια
Εκπαίδευση του νησιού (παρουσία όλων των λυκείων), διορ-
γανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο
διημερίδα με θέμα «Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγ-
γελμα», όπου απαγορεύτηκε από τον τότε γενικό γραμματέα
του ΥΕΝ η συμμετοχή της ΑΕΝ (με το επιχείρημα ότι το θέμα
αυτό είναι της κεντρικής υπηρεσίας). Στη διημερίδα συμμετεί-
χαν ναυτιλιακές εταιρείες, καθηγητές πανεπιστημίου και καθη-
γητές ΑΕΝ.

Tου Νίκου Δανιήλ
Διευθυντή Σχολής ΑΕΝ Μηχ. Χίου, 
Α΄ μηχανικού Ε.Ν.

Ο Νίκος Δανιήλ 
με τον διοικητή Λ.Σ.
Χαράλαμπο Μπουρνιά

Επιλέγουν να γίνουν πλοίαρχοι για το prestige

Πράγματι, οι νέοι προτιμούν τις ΑΕΝ Πλοιάρχων. Αυτό
οφείλεται, πρώτον, στο ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός
υποψηφίων γυναικών που προτιμούν τις Σχολές Πλοι-

άρχων, και αυτό διότι η δουλειά του μηχανικού γι' αυτές είναι
πολύ δύσκολη.
Δεύτερον, γενικά οι νέοι προτιμούν την ειδικότητα του πλοι-
άρχου διότι διαθέτει prestige, σε σύγκριση με αυτή του μηχα-
νικού. Όπως και να το κάνουμε, ο πλοίαρχος είναι ο απόλυτος
άρχων στο πλοίο και αυτό το γνωρίζουν οι νέοι.
Τώρα, η οικονομική κρίση είναι φυσικό να επηρεάζει αρνητικά
την ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, αν και νομίζω ότι η Πολιτεία πρέπει
να δώσει περισσότερη προσοχή στη ναυτική εκπαίδευση και
κατ' επέκταση στη ναυτιλιακή βιομηχανία, που είναι ο μόνος
κλάδος που όχι μόνο δεν παρουσιάζει ανεργία, αλλά και επι-
φέρει ναυτιλιακό συνάλλαγμα στη χώρα. Η ΑΕΝ Μηχανικών
Χίου μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει σοβαρά οικονομικά προ-
βλήματα, όπως έχουν άλλες ΑΕΝ, καθώς τη στηρίζουν οι Χιώ-
τες εφοπλιστές. Φέτος, έως σήμερα έχουν προσφέρει περίπου
50.000 ευρώ σε κτιριακά, εξοπλισμό και στην ασφάλεια των
εργαστηρίων.   
Όσο για την κατάργηση της δωρεάν στέγασης και σίτισης, στο
πλαίσιο των οικονομικών περικοπών, θεωρώ φυσικό τον πε-
ριορισμό των σπουδαστών στο οικοτροφείο και στη σίτιση.
Θα μπορούσαν να οριστούν οικονομικά κριτήρια, ώστε οι οι-
κονομικά ασθενέστεροι σπουδαστές να κάνουν χρήση και των
δύο περιπτώσεων. Ειδικά με τη σίτιση, για οικονομία κλίμακος,
αυτός ο μικρός αριθμός σπουδαστών περίπου (50 - 60) να σι-
τίζονται στη λέσχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, η ΑΕΝ
Μηχανικών Χίου πρωτοπορεί. Με πρωτοβουλία του
υπογράφοντος και καμιά φορά των εκάστοτε διοικητών,

από το 2008 και σε συνεννόηση με τη Δ/βάθμια Εκπαίδευση
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τισης, θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά και δίκαια κριτήρια
(οικονομικά, κοινωνικά) για τους εναπομείναντες φοιτητές.
Πάντως, ευελπιστώ ότι δεν θα καταργηθούν εντελώς αλλά
μερικώς.

Ποιες κινήσεις έχετε κάνει για την ενημέρωση της το-
πικής νεολαίας σχετικά με την προσέλκυση νέων στο
ναυτικό επάγγελμα;
Συνεχείς επισκέψεις, ενημερώνοντας λύκεια, ώστε να προπα-
γανδίσουμε και να παροτρύνουμε τους νέους για το επάγ-
γελμα.

Συνέντευξη του Σπύρου Τσάφαρη
Διευθυντή της Σχολής Μηχανικών Κρήτης 

Η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει 
τις υποδομές της Ακαδημίας 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα των «Ναυτικών
Χρονικών», οι νέοι εξακολουθούν να προτιμούν τις
ΑΕΝ Πλοιάρχων από τις ΑΕΝ Μηχανικών. 
Πού οφείλεται αυτό;
α. Υπάρχουν οικονομικές διαφορές στο μισθολόγιο των πλοι-

άρχων και μηχανικών.
β. Οι συνθήκες εργασίας, καθώς θεωρούνται πιο σκληρές

αυτές των μηχανικών, για τους μελλοντικούς πρωτοετείς
(μέσα στη μουτζούρα και περισσότερο επίπονη).

γ. Υπάρχει, επιπλέον, το prestige του επαγγέλματος -δηλαδή,
είμαι πλοίαρχος και διοικώ ολόκληρο πλοίο παρά το ότι
είμαι μηχανικός και διοικώ μόνο το μηχανοστάσιο- για τους
φοιτητές μας.

Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τον προϋπο-
λογισμό και την καθημερινότητα της Ακαδημίας;
Αρκετά, διότι δεν έχουμε βοήθεια στις υποδομές και συντή-
ρηση αυτών (καθαριότητα, αποκατάσταση ζημιών, δολιοφθο-
ρών κ.λπ.). Προς το παρόν, δεν έχουμε επιπτώσεις στα
ωρομίσθια των εκατ. συνεργατών. Πράγμα, το οποίο φοβάμαι
για αργότερα.

Πώς αντιδράτε στην κατάργηση της δωρεάν στέγασης
και σίτισης; 
Πιστεύω ότι, με την κατάργηση της δωρεάν στέγασης και σί-
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Οι φορείς της εξουσίας πολλές, αν
όχι τις περισσότερες, φορές συ-
ζητούν για τα θέματα της ναυτι-

κής εκπαίδευσης χωρίς να έχουν ποτέ
συνομιλήσει με τους πραγματικούς πρω-
ταγωνιστές της, δηλαδή τη νέα γενιά
σπουδαστών στις ΑΕΝ της χώρας. 
Αναλυτές, σύμβουλοι και... παρασύμβου-
λοι επιθυμούν να έχουν λόγο για το ση-
μαντικότατο θέμα της ναυτικής εκπαίδευ-
σης χωρίς να έχουν καν επισκεφτεί τις
Ακαδημίες, είτε από ραθυμία είτε από
συγκεκριμένη στρατηγική. 
Όλοι ξέρουν καλύτερα για τους άλλους,
ειδικά όταν πρόκειται να προτείνουν πο-
λιτικές παρεμβάσεις εξ αποστάσεως! 
Στο ίδιο μήκος κύματος στέκονται και τα ΜΜΕ. 
Ακόμα και την Ημέρα της Εμπορικής Ναυτιλίας, οι εκπρόσω-
ποι του Τύπου έμειναν περισσότερο στις δηλώσεις των επι-
κεφαλής των κυριότερων φορέων της ναυτιλίας παρά στα
χρόνια προβλήματα της ναυτικής εκπαίδευσης, που αποτε-
λούν την πληγωμένη ραχοκοκαλιά για τη συνέχιση της ναυ-
τικής μας παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην ΑΕΝ Μηχανι-
κών Χίου, ύστερα από πρόσκληση του διοικητή της
σχολής, αντιπλοιάρχου Λ.Σ. Χαράλαμπου Μπουρνιά,

καθώς και του διευθυντή Σπουδών, μηχανικού Ε.Ν. Νίκου Δα-
νιήλ, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τους ίδιους τους σπου-

δαστές, προκειμένου να έχουμε ιδία γνώση πάνω στα θέματα
που απασχολούν τη νέα γενιά που φοιτά σε περιφερειακές
ακαδημίες. 
Στην επιθυμία μας ανταποκρίθηκε άμεσα η διοίκηση της Ακα-
δημίας και συνομιλήσαμε για περισσότερο από μία ώρα με
πέντε προβληματισμένους σπουδαστές, οι οποίοι μάς μετέ-
φεραν όχι μόνο τις σκέψεις και τους οραματισμούς τους, αλλά
κυρίως τις ανησυχίες και τις επισημάνσεις τους για το μέλλον
της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ολοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη Ακαδημία λόγω του
«οικογενειακού» της χαρακτήρα και της αμεσότητας
στις σχέσεις καθηγητών - σπουδαστών. «Εδώ ο κα-

θηγητής γνωρίζει τον σπουδαστή προσωπικά, με το μικρό του
όνομα. Σε ξέρει ως Γιώργο! Ακόμη και στο δρόμο να τον συ-

ναντήσουμε, έχουμε τη
δυνατότητα να μας
λύσει κάποια απορία
μας», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ένας εκ των
σπουδαστών. 
Σχεδόν όλοι διαμένουν
στις εστίες της Ακαδη-
μίες, οι οποίες αποτε-
λούν και ένα βασικό
κίνητρο για την επι-
λογή της συγκεκριμέ-

νης σχολής. «Ελάχιστοι μένουν έξω, κυρίως οι ντόπιοι», μας
είπαν χαρακτηριστικά, ενώ διαφωνούν κατηγορηματικά με τις
προτάσεις για κατάργηση της δωρεάν στέγασης εντός των
Ακαδημιών. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λό-
γους που, όπως μας εκμυστηρεύονται, κατευθύνονται πολλοί
νέοι σπουδαστές προς τις περιφερειακές σχολές,
«Οι ναυτιλιακές εταιρείες νοιάζονται για εμάς, η Πολιτεία
αδιαφορεί», επισήμαναν σχεδόν όλοι οι σπουδαστές, τονίζο-
ντας τη σπουδαιότητα του μπάρκου αλλά και της οικονομικής
και τεχνολογικής υποστήριξης της σχολής από τη ναυτιλιακή
οικογένεια. Οι περισσότεροι σπουδαστές παίρνουν το βάπτι-
σμα του πυρός κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού, το
οποίο και αποτελεί και μια μεγάλη πρόκληση για τους φερέλ-

Του Ηλία Μπίσια

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
νοιάζονται για εμάς, η Πολιτεία αδιαφορεί»

Τα περισσότερα συγγράμματα είναι πα-
ρωχημένα (σχεδόν το 80% της ύλης
αναφέρεται σε παλαιότερη τεχνολογία),
οι κτιριακές εγκαταστάσεις αντικειμε-
νικά είναι σκουριασμένες με κάποιες
«ενέσεις» για διατήρηση της «ζωής»
από τη ναυτιλιακή οικογένεια. 
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είναι ίδιες αλλά, αντιθέτως, πολύ πιο διαφορετικές και... ιδιό-
τροπες!

Στην ερώτησή μας πώς αντιδρούν οι φίλοι τους σχετικά
με την επιλογή τους, μας απάντησαν ότι πολλοί τούς
λένε «τι ανάγκη έχεις εσύ, το έχεις λύσει το πρόβλημά

σου». Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι περισσότεροι φίλοι τους
δεν θα ήθελαν να γίνουν ναυτικοί είτε λόγω των τεράστιων
υποχρεώσεων και ευθυνών που αναλογούν στο επάγγελμα,
είτε επειδή η απομόνωση της θάλασσας τους είναι αδύνατη.
«Οι πατεράδες μας είναι υπερήφανοι για την επιλογή μας, οι
μητέρες αγωνιούν και κάπου στενοχωριούνται περισσότερο»,
μας ανέφερε ο τελειόφοιτος Νικόλαος Μάρκου.
Εντούτοις, το επάγγελμα του ναυτικού ακόμη εμπνέει σεβα-
σμό στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. «Εμείς
γνωρίζουμε τις δυσκολίες των στεριανών επαγγελμάτων,
έχουμε και εμπειρία από το χώρο της οικοδομής. Εκεί τα
πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά τώρα με την
κρίση. Οι προοπτικές και οι δυνατότητες εξέλιξης που μας
προσφέρει η θάλασσα είναι απεριόριστες και δεν συγκρίνον-
ται», συμφώνη- σαν οι σπουδαστές Απόστολος Μανωλέλης
και Νικόλαος Έλληνας, που έχουν γνώση του τι σημαίνει να
είσαι εργάτης στη στεριά.
Παρ' όλα αυτά, όλοι επισήμαναν ότι η ευρύτερη κοινωνία,
αλλά και οι δημοσιογράφοι, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι

πιδες ναυτικούς: «Εκεί ή συνεχίζεις ή τα παρατάς». Όπως μας
επισημαίνουν, το β΄ και γ΄ εξάμηνο είναι τα κρίσιμα για όσους
θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις Ακαδημίες.

Σε αντίθεση με όσα λέγονται στη στεριά, οι νέοι συνομι-
λητές μας επισήμαναν την εξαιρετική φροντίδα και
προσοχή που έλαβαν από τους αξιωματικούς στη διάρ-

κεια των ταξιδιών τους, καθώς και από την ίδια την εταιρεία.
«Ακόμη και σε δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, οι εταιρείες
συμπαραστέκονται με ανθρωπιά στα προβλήματά μας», τονί-
ζει ο τριτοετής σπουδαστής Αλέξανδρος Καραμανόγλου. Η
Πολιτεία, όμως, φαίνεται να απουσιάζει απέναντι στα μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σπουδαστών. 
Τα περισσότερα συγγράμματα είναι παρωχημένα (σχεδόν το
80% της ύλης αναφέρεται σε παλαιότερη τεχνολογία), οι κτι-
ριακές εγκαταστάσεις αντικειμενικά είναι σκουριασμένες με
κάποιες «ενέσεις» για διατήρηση της «ζωής» από τη ναυτι-
λιακή οικογένεια. 
Στην ερώτησή μας σχετικά με την επαναφορά της υποχρεω-
τικής στολής (κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, φορούσαν
τη χαρακτηριστική στολή τους) οι σπουδαστές ανέφεραν ότι
τη στολή πρέπει να την τιμούμε, όμως οι εγκαταστάσεις και η
καθημερινότητα στις σημερινές Ακαδημίες δεν επιτρέπουν να
τις φορούν σιδερωμένες και καθαρές! Οι συνθήκες μέσα στις
Ακαδημίες, σε σχέση με τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, δεν
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ΕΡΕΥΝΑ AEN - Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ

νουν», μας τονίζουν, εκπλήσσοντάς μας για τη φιλαλήθη και
ρεαλιστική διάθεσή τους. «Είναι κρίμα που δεν έρχονται και
άλλοι νέοι να γίνουν μηχανικοί Ε.Ν., διότι δεν γνωρίζουν τα
πλεονεκτήματα του επαγγέλματος και τη ριζική αναβάθμισή
του σε σύγκριση με παλαιότερα. Σήμερα τα ελληνικά πλοία
είναι θαύματα της τεχνολογίας και η ναυτιλία είναι η υπερη-
φάνεια των Ελλήνων».

Στη συζήτησή μας συμμετείχαν οι
σπουδαστές:
Αντώνης Μαυράκης (δ΄ εξάμηνο),
Απόστολος Μανωλέλλης (γ΄ εξά-
μηνο), Αλέξανδρος Καραμανόγλου
(γ΄ εξάμηνο), Νικόλαος Έλληνας
(στ΄ εξάμηνο) και Νικόλαος Μάρ-
κου (στ΄ εξάμηνο) Η δημοσιογρα-
φική ομάδα των «Ν.Χ.» θα ήθελε
να τους συγχαρεί για την προθυμία

τους να συμμετάσχουν στον ανοιχτό μας διάλογο, αλλά και
να επικροτήσει την ευγλωττία και την καθαρότητα της σκέ-
ψης τους.

η ναυτιλία και πιο πολύ τι σημαίνει να είσαι ναυτικός. «Μόνο
τα άσχημα τονίζουν και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο», μας
ανέφεραν, «σαφώς και το επάγγελμα του μηχανικού είναι δύ-
σκολο, επικίνδυνο, ίσως και ανθυγιεινό, αλλά τα πράγματα
δεν είναι όπως παλιά».

Τους ρωτάμε για τις πρόσφατες κινήσεις ενημέρωσης
της ευρύτερης κοινής γνώμης. «Οι διαφημίσεις που γί-
νονται είναι σε καλό

δρόμο, αλλά κάπως αόριστες.
Στο επάγγελμα αυτό δεν
μπαίνεις μόνο για τα λεφτά,
όσο κυρίως διότι σου αρέσει
αυτό που κάνεις, και για τις
πολλές δυνατότητες εξέλι-
ξης». Οι ίδιοι έχουν παρακινή-
σει αρκετούς φίλους και
γνωστούς να ακολουθήσουν
την επιλογή τους και να στραφούν προς τη θάλασσα. «Τώρα,
με την κρίση, θα έρθουν και άλλοι», συμπληρώνουν με έμ-
φαση.
Όσο για το μέλλον τους, όλοι επιθυμούν να ασχοληθούν με
τη θάλασσα και να μπαρκάρουν για αρκετά χρόνια. «Κατανο-
ούμε ότι οι εταιρείες επενδύουν σε μας, αν φύγουμε στα
πρώτα χρόνια, ποιο το νόημα αυτής της επένδυσης που κά-

Η ευρύτερη κοινωνία, αλλά και οι δη-
μοσιογράφοι, δεν γνωρίζουν τι ακρι-
βώς είναι η ναυτιλία και πιο πολύ τι
σημαίνει να είσαι ναυτικός. «Μόνο τα
άσχημα τονίζουν και αποπροσανατο-
λίζουν τον κόσμο».
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Παρουσίαση των εργαστηρίων 
της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ
Το παρόν τεύχος περιέχει 5 άρθρα, προερχόμενα από ορισμένα από τα (συνολικά 6) εργαστήρια της
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Τα άρθρα αυτά είναι μόνο ένα ελάχιστο δείγμα
της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στη Σχολή, και η οποία την τοποθετεί σε ζηλευτή
θέση σε διεθνές επίπεδο. Περισσότερα δείγματα της έρευνας αυτής θα παρατεθούν σε μελλοντικά τεύχη.
Αν και η υποστήριξη των ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων από πλευράς εγχώριων πηγών χρημα-
τοδότησης είναι χαμηλή σε σχέση με αντίστοιχες περιπτώσεις στο εξωτερικό, εν τούτοις, η Σχολή χάρη
κυρίως στις διεθνείς συνεργασίες έχει κατορθώσει να αναπτύξει ένα σημαντικό ερευνητικό δυναμικό,
εξαιρετικά χρήσιμο για την παραγωγή νέας γνώσης, την τεχνολογική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική
διαδικασία γενικότερα.

Επιμέλεια: Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης, 
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Με 360 διαφορετικές διαθέσιμες
πορείες, κάθε φορά για ένα
πλοίο, πώς είναι δυνατόν ο αξιω-

ματικός γέφυρας να κάνει λάθος και να
επιλέγει αυτή που οδηγεί στο ατύχημα; Η
έξαρση της τεχνολογίας στα πλοία ήταν
αυτή που κατέδειξε ότι ο αδύναμος κρίκος
στην αλυσίδα της εμφάνισης των ατυχη-
μάτων ήταν το ανθρώπινο λάθος. Το σύ-
νολο των διεθνώς αναγνωρισμένων
ναυτιλιακών οργανισμών που έχουν
ασχοληθεί με τη διερεύνηση των ναυτι-
κών ατυχημάτων δείχνουν να συμφωνούν
στη διαπίστωση ότι: «Το 80%-85% των
ατυχημάτων οφείλεται στο ανθρώπινο λάθος».

Είναι σκόπιμο να διαχωριστεί ο ορισμός του ανθρώπινου
παράγοντα (human factor) από το ανθρώπινο λάθος
(human error). Ο όρος ανθρώπινο λάθος θεωρείται η

ενέργεια ή η παράλειψη ενέργειας ενός ανθρώπου, που απο-
τυγχάνει να φτάσει ή να ξεπεράσει ένα επίπεδο αποδοχής. Η
προσέγγιση του ανθρώπινου παράγοντα είναι ολιστική και βα-

σίζεται στο μοντέλο ενός κοινωνικο-τεχνικού συστήματος. Τα
συστατικά αυτού του συστήματος περιλαμβάνουν ανθρώπους,
ομάδες, τεχνολογία, τρόπους εργασίας (π.χ. βέλτιστες πρακτι-
κές), οργανισμούς, κοινωνία και κουλτούρα και το φυσικό πε-
ριβάλλον (όπως θόρυβος, φωτισμός κ.λπ.). Η ανθρώπινη φύση
είναι συνδεμένη με τη δημιουργία λαθών, παραλείψεων, λαν-
θασμένων αποφάσεων, με τα ατυχήματα να εμφανίζονται όταν
αποτυγχάνει το προαναφερθέν κοινωνικο-τεχνικό σύστημα.
Συνεπώς, σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου παράγοντα,
το ανθρώπινο λάθος δεν είναι η πηγή του ατυχήματος, αλλά
μόνο η αφετηρία. 
Γιατί εμφανίζονται τόσο υψηλά τα ποσοστά ανθρώπινων
λαθών στη ναυτιλία; Τα αίτια των ατυχημάτων κρύβονται πίσω
από προβλήματα εξοπλισμού, συνθήκες περιβάλλοντος, έλ-
λειψη εκπαίδευσης, ελλιπή αφομοίωση διαδικασιών κ.λπ. Η
δημιουργία και η διατήρηση κουλτούρας ασφάλειας είναι συ-
νυφασμένη με τη διαχείριση όλων των προαναφερθεισών πα-

ραμέτρων. Και όλες
αυτές έχουν κοινό πα-
ρονομαστή: τις συμπε-
ριφορές. Η εστίαση
συνεπώς προσανατο-
λίζεται σε μοντέλα
ασφάλειας βασισμένα
σε συμπεριφορές (Be-
havioral-Based Safety,
BBS). 

Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας δια-
δικασίας, που καθορίζει τις συμπεριφορές αυτές που
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της πιθανό-

τητας ατυχήματος, ανιχνεύοντας παράλληλα τις συμπεριφορές
που ευθύνονται για ατυχήματα. Πρόκειται για μια προνοητική
προσέγγιση που προάγει την κουλτούρα ασφάλειας, μέσα από
καθημερινές ασφαλείς συνήθειες/συμπεριφορές. 

Tων Νικόλαου Π. Βεντίκου
Επίκουρου καθηγητή ΕΜΠ 

και Γεώργιου Λύκου
Υποψήφιου διδάκτορος ΕΜΠ

Μπορούν να αποτιμηθούν συστηματικά 
οι μη τεχνικές δεξιότητες στη ναυτιλία;
Το πλαίσιο, η απάντηση και τα αποτελέσματα

Γιατί εμφανίζονται τόσο υψηλά τα ποσοστά
ανθρώπινων λαθών στη ναυτιλία; Τα αίτια
των ατυχημάτων κρύβονται πίσω από προ-
βλήματα εξοπλισμού, συνθήκες περιβάλ-
λοντος, έλλειψη εκπαίδευσης, ελλιπή αφο-
μοίωση διαδικασιών κ.λπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Στη βιομηχανία της ναυτιλίας, η όποια προσπάθεια προσέγγι-
σης συμπεριφορών γίνεται στο πλαίσιο του Crew Resource
Management (CRM), το οποίo επικεντρώνεται στην ανίχνευση
και ταξινόμηση των μη τεχνικών δεξιοτήτων (Non-technical
skills ή CRM skills). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CRM πα-
ρέχουν στους συμμετέχοντες αντίμετρα για το ανθρώπινο
λάθος και βασίζονται στην υπόθεση ότι το ανθρώπινο λάθος
είναι αναπόφευκτο και ότι η εφαρμογή του CRM θα το ελαχι-
στοποιήσει σε αποδεκτά επίπεδα. 
Οι μη τεχνικές δεξιότητες είναι οι γνωστικές και κοινωνικές δε-
ξιότητες, που συμπληρώνουν τις τεχνικές δεξιότητες των ναυ-
τικών και συνεισφέρουν στην ασφαλή και αποτελεσματική
διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στο πλοίο. Στην πράξη,
αυτές οι δεξιότητες δεν είναι κάποιες «καινούργιες» ή «μυστη-
ριώδεις» δεξιότητες, αλλά είναι αυτό που κάνουν οι ικανοί ναυ-
τικοί σε μια «καλή» τους μέρα. Οι δεξιότητες αυτές είναι:
• Αντίληψη κατάστασης (Situation Awareness)
• Λήψη αποφάσεων (Decision-Making)
• Επικοινωνία (Communication)
• Ομαδικότητα (Teamwork)
• Ηγεσία (Leadership)
• Διαχείριση του άγχους (Managing Stress)
• Αντιμετώπιση της κόπωσης (Coping with Fatigue)
Ειδικότερα, η αντίληψη κατάστασης είναι νοητική δεξιότητα
που ορίζεται ως η γνώση των στοιχείων του περιβάλλοντος σε
συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, η κατανόηση της σημασίας τους
και η προβολή τους στο εγγύς μέλλον.
Η λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μιας εναλλα-
κτικής, που καλείται και τρόπος δράσης, ώστε να εκπληρωθούν
οι ανάγκες μιας δεδομένης κατάστασης
Η επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανατροφο-
δότηση, μηνυμάτων, ιδεών και συναισθημάτων, που παρέχει
γνώση, αναπτύσσει σχέσεις και εγκαθιδρύει υποδείγματα
συμπεριφοράς (behavior patterns).
Η ομαδικότητα είναι η συνάθροιση δύο ή περισσοτέρων αν-

θρώπων που αλληλεπιδρούν δυναμικά, συνεργαζόμενα και
προσαρμοστικά, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, που τους
έχει ανατεθεί με συγκεκριμένους ρόλους και περιορισμένο
χρόνο συμμετοχής.
Η ηγεσία απευθύνεται στο ρόλο ενός ατόμου να διευθύνει τις
δραστηριότητες των μελών μιας ομάδας, να ενθαρρύνει τη συ-
νεργασία, να αξιολογεί την απόδοση, να αναθέτει καθήκοντα,
να αναπτύσσει γνώσεις, να δίνει κίνητρα και να εμπεδώνει ένα
θετικό περιβάλλον εργασίας. 
Το στρες είναι η δυσμενής αντίδραση που έχουν οι άνθρωποι
στην υπερβολική πίεση ή σε άλλου τύπου αξιώσεις που
ασκούνται σε αυτούς.
Η ανθρώπινη κόπωση είναι η κατάσταση όπου το άτομο αισθά-
νεται κούραση, καταπόνηση ή υπνηλία, λόγω παρατεταμένης
πνευματικής ή φυσικής εργασίας, εκτεταμένης περιόδου στρες,
έκθεσης σε αντίξοα περιβάλλοντα, ή απώλεια ύπνου.

Το CRM σήμερα εστιάζεται στην ανίχνευση και ταξινόμηση
μη τεχνικών δεξιοτήτων, προκειμένου να ανιχνευθούν
βέλτιστες και ανεπαρκείς συμπεριφορές, αλλά και να κα-

θοριστούν οι πρότυπες συμπεριφορές (behavioral markers).
Στο πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται και η προσπάθεια του Εργα-
στηρίου Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μη-
χανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Με τη χρήση λοιπόν δομημένου ερωτηματολογίου μέτρησης
συμπεριφορών των αξιωματικών έχουν αξιολογηθεί και ενσω-
ματωθεί στην έρευνα 854 σπουδαστές του Κέντρου Επιμόρ-
φωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) από τον Μάιο
2009 έως και σήμερα.
Ένα από τα πρώτα ευρήματα της έρευνας προέκυψε από τη
δήλωση των συμμετεχόντων για τις συνεχόμενες και τις συνο-
λικές ώρες ύπνου που έχουν μια τυπική ημέρα εν πλω. Στο
σχήμα 1 απεικονίζεται η κατανομή πλοιάρχων και μηχανικών
για τις συνεχόμενες ώρες ύπνου, ενώ στο σχήμα 2 προβάλλε-
ται η αντίστοιχη απεικόνιση για τις συνολικές ώρες ύπνου.

Σχήμα 1: Κατανομή συνεχόμενων ωρών ύπνου 
αξιωματικών γέφυρας και μηχανής

Σχήμα 2: Κατανομή συνολικών ωρών ύπνου 
αξιωματικών γέφυρας και μηχανής

% %
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Η έρευνα έδωσε στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών τη
δυνατότητα να ανιχνευθούν οι μη τεχνικές δεξιότητες στη ναυ-
τιλία, αλλά και να καταγραφεί μια πρώτη ταξινόμηση γι' αυτές,
σύμφωνα με τις δηλώσεις των ναυτικών στο ερωτηματολόγιο
μέτρησης συμπεριφορών, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν στην απεικό-
νιση της συσχέτισης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών
με την αντίληψη των επιπτώσεων της κόπωσης από

τους ναυτικούς, σε συνάρτηση με τις δηλωθείσες συνεχόμενες
και συνολικές ώρες ύπνου. Έτσι το σχήμα 3 προβάλλει ισοϋ-
ψείς καμπύλες (contour graph), που αποκαλύπτουν τη σχέση
μεταξύ των ανθρώπινων χαρακτηριστικών, της αντίληψης των
επιπτώσεων της κόπωσης και των συνεχόμενων ωρών ύπνου.
Η κλίμακα των αξόνων προέκυψε από τα αποτελέσματα των
βαθμολογιών της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis), με
τις ελάχιστες τιμές να ορίζουν την ελάχιστη αντίληψη κόπωσης
και ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Σημειώνεται ότι οι ώρες
ύπνου στο συγκεκριμένο σχήμα κατηγοριοποιούνται με διαφο-
ρετικό χρώμα σε διαστήματα των 2 ωρών, σύμφωνα με το
υπόμνημα.
Το σχήμα 4 παρουσιάζει την επιφάνεια που προκύπτει από την
παρεμβολή των σημείων του διαγράμματος με άξονες τα αν-
θρώπινα χαρακτηριστικά (Human Limitations), την αντίληψη
των επιπτώσεων κόπωσης (Fatigue Perception) και των συνο-
λικών ωρών ύπνου. Οι κλίμακες των αξόνων είναι αντίστοιχες

Σχήμα 3: Ισοϋψείς καμπύλες μεταξύ των ανθρώπινων χα-
ρακτηριστικών (Human Limitations), της αντίληψης των
επιπτώσεων της κόπωσης (Fatigue Perception) και των συ-
νεχόμενων ωρών ύπνου 

Σχήμα 4: Επιφάνεια που παρεμβάλλει τα σημεία στο διά-
γραμμα με άξονες τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, την αντί-
ληψη των επιπτώσεων της κόπωσης και των συνολικών
ωρών ύπνου

Πίνακας 1: Ταξινόμηση μη τεχνικών δεξιοτήτων

Α/Α ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1 Ηγεσία Ομαδικότητα

2 Λήψη αποφάσεων Ηγεσία

3 Αντίληψη κατάστασης Λήψη αποφάσεων

4 Ομαδικότητα Διαχείριση της κόπωσης

5 Διαχείριση της κόπωσης Διαχείριση του στρες

6 Διαχείριση του στρες Επικοινωνία

7 Επικοινωνία Αντίληψη κατάστασης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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με αυτές του σχήματος 3.
Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι τόσο οι συνεχόμενες
ώρες ύπνου, όσο και οι συνολικές, δεν φαίνεται να εξαρτώνται
από την αντίληψη των επιπτώσεων της κόπωσης ή από τα αν-
θρώπινα χαρακτηριστικά. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να ερμη-
νευθεί ότι οι ναυτικοί δεν αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις (και
τα σημάδια) της έλλειψης ύπνου στην απόδοσή τους και έχουν
την αντίληψη ότι έχουν την ικανότητα να αντεπεξέλθουν υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες πίεσης - πρόκειται για σημαντικά ευ-
ρήματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης.

Ηηγεσία εξακολουθεί να θεωρείται από τις σημαντικότε-
ρες μη τεχνικές δεξιότητες, στο πλοίο - σύμφωνα με
τον πίνακα 1 κατατάσσεται πρώτη από τους αξιωματι-

κούς γέφυρας και δεύτερη από τους αξιωματικούς μηχανής.
Από την ανάλυση, προέκυψε ότι οι αξιωματικοί γέφυρας έχουν
πιο ισχυρό ηγετικό προφίλ και μια πιο ρεαλιστική αντίληψη των
ορίων τους στην κόπωση και λήψη αποφάσεων σε σχέση με
τους μηχανικούς. Επιπλέον, φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη
ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας, ενώ, αντίθετα, οι μηχανικοί
εμφανίζουν περισσότερο ανεπτυγμένη την ομαδικότητα.
Η επικοινωνία κατατάσσεται τελευταία από τους πλοιάρχους
και προτελευταία από τους μηχανικούς (πίνακας 1). Ωστόσο,
όπως φαίνεται στο σχήμα 5, ένα σημαντικό ποσοστό των στε-
λεχών δεν νιώθει ευχάριστα να συνεργάζεται με πολυεθνικά
πληρώματα, γεγονός που οφείλεται, πέραν των πολιτισμικών
διαφορών, κυρίως σε προβλήματα επικοινωνίας.
Τα εργαλεία μέτρησης των μη τεχνικών δεξιοτήτων και της αν-

θρώπινης συμπεριφοράς των ναυτικών που έχουμε αναπτύξει
παράγουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και δύνανται να αξιο-
ποιηθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος δια-
χείρισης και προαγωγής της κουλτούρας ασφάλειας. Και αυτό
διότι είναι πλέον δυνατή η παροχή εξατομικευμένης ανάλυσης
των εκπαιδευτικών αναγκών (training needs analysis) κάθε
ναυτικού σε θέματα συμπεριφορών και μη τεχνικών δεξιοτή-
των. Η βάση δεδομένων που έχει συλλέξει το Εργαστήριο Θα-
λασσίων Μεταφορών παρέχει την ικανότητα σύγκρισης
συμπεριφορών για ανίχνευση βέλτιστων και ανεπαρκών ακο-
λουθιών, καθώς και παροχή ενημέρωσης/ανατροφοδότησης
στους ενδιαφερόμενους.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν την πε-
ποίθηση πως η υιοθέτηση μιας νέας στάσης για την
κουλτούρα ασφάλειας στη ναυτιλία, εμπνευσμένης από

την εκπαίδευση των μη τεχνικών δεξιοτήτων, θα οδηγήσει στη
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ναυτικών, συμ-
βάλλοντας αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση των ναυτι-
κών ατυχημάτων και στη θωράκιση των θαλάσσιων
μεταφορών. 

Σχήμα 5: Κατανομή
των απαντήσεων στη
δήλωση: «Νιώθω 
ευχάριστα να συνεργά-
ζομαι με πολυεθνικά 
πληρώματα».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Πρόσφατες συζητήσεις στον διεθνή
ναυτιλιακό οργανισμό, ΙΜΟ, σχε-
τικά με τη βελτίωση της προστα-

σίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος έναντι
ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες και τη
μείωση των αέριων ρύπων καθιστά την
επανεξέταση μιας σειράς σχεδιαστικών
παραγόντων που αφορούν όλους τους
τύπους πλοίων, και ιδιαίτερα τα δεξαμενό-
πλοια.

Ησυζήτηση στον ΙΜΟ για τη μείωση
της επικινδυνότητας πετρελαϊκής
ρύπανσης διεξάγεται σε διάφορα επίπεδα, τόσο στο

πλαίσιο της υποβληθείσας από τη Δανία σχετικής μελέτης, For-
mal Safety Assessment Study on crude oil tankers του ευρω-
παϊκού προγράμματος SAFEDOR (MEPC/58/17/2), όσο και διά
μέσου των τρεχουσών διαβουλεύσεων των αντιπροσωπειών
των χωρών-μελών του ΙΜΟ ως προς τον καθορισμό του κό-
στους για την απορρύπανση ενός τόνου πετρελαίου σε περί-
πτωση ατυχήματος. Το κόστος αυτό μπορεί να κυμαίνεται
μεταξύ $2.000 και $100.000 ανά τόνο, ανάλογα με τον ορισμό

του κόστους αυτού και σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα υποβλη-
θείσες προς διαβούλευση προτάσεις. Ανεξαρτήτως της πλέον
ορθολογικής τιμής του κόστους αυτού, για την οποία δεν θα
λάβουμε θέση1, θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει την επικιν-
δυνότητα ή το οικονομικό ρίσκο ενός προς ασφάλιση ταξιδιού με
πλοίο aframax 100.000 τόνων πετρελαίου, που με βάση τις πα-
ραπάνω προτάσεις θα κυμαίνετο μεταξύ 200 εκατ. $ και 10 δισ.
$, ενώ για ένα πλοίο ULCC θα μπορεί να είναι και 4 φορές υψη-
λότερο! Είναι προφανές ότι η κάλυψη τέτοιου ρίσκου θα είναι
δύσκολη έως αδύνατη για τους ασφαλιστικούς οίκους και τις
εταιρείες, συνεπώς η μείωση του ρίσκου διά μέσου σχεδιαστι-
κών και λειτουργικών μέτρων γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. 
Μήπως, με βάση το παραπάνω υπολογισθέν ρίσκο, θα πρέπει
το πετρέλαιο να αντιμετωπίζεται πλέον ως «επικίνδυνο» φορ-
τίο; Μήπως, αν διατηρηθούν οι σημερινές τιμές κόστους του
αργού πετρελαίου περί τα 1.000$/τόνο, θα μπορούσαν να δι-
καιολογηθούν και υψηλότεροι ναύλοι με πλέον ασφαλή (και
υψηλότερου κόστους) πλοία;

Γενικά, τα μέτρα
για τη μείωση
της επικινδυνό-

τητας πετρελαϊκής ρύ-
πανσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος αναφέ-
ρονται, αφενός, στη
μείωση της πιθανότη-
τας ατυχηματικής ρύ-
πανσης διά μέσου της

μείωσης της πιθανότητας ατυχήματος σύγκρουσης, προσάρα-

Tου Απόστολου Δ. Παπανικολάου
Καθηγητή ΕΜΠ, 

διευθυντή Εργαστηρίου Μελέτης Πλοίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες σχεδιάσεις
δεξαμενοπλοίων 
υψηλής αποδοτικότητας 
και ασφάλειας

Διαχρονικά, τα τελευταία 20 χρόνια, η μεί-
ωση της συχνότητας των ατυχημάτων δεξε-
μενοπλοίων ήταν εντυπωσιακή, χωρίς όμως
να έχουν αποφευχθεί κάποια μεμονωμένα
καταστροφικά ατυχήματα

1. Να παρατηρήσουμε, όμως, ότι το σύνολο των αποζημιώσεων που πληρώθη-
καν από την εταιρεία EXXON για το ατύχημα του «Exxon Valdez» (1989) ανήλθε
συνολικά σε περίπου 5 δισ. $, για μία προκληθείσα ρύπανση 50.000 τόνων πε-
τρελαίου, συνεπώς «κόστος» 100.000$/τόνο. Η υπόθεση του «Exxon Valdez»
έληξε νομικά το 2009, δηλαδή 20 χρόνια μετά το ατύχημα, συνεπώς είναι ένα
από τα ελάχιστα ατυχήματα για τα οποία μπορεί να εκτιμηθεί με σχετική πληρό-
τητα το «συνολικό κόστος» της προκληθείσας ρύπανσης.
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ξης, κατασκευαστικής αστοχίας λόγω κόπωσης κ.λπ., αλλά και
στη μείωση των επιπτώσεων ενός ατυχήματος (μείωση της πο-
σότητας διαρροής πετρελαίου κατόπιν ατυχήματος), που αντι-
μετωπίζεται κυρίως με σχεδιαστικά (ή τα λεγόμενα παθητικά)
μέτρα. Διαχρονικά, τα τελευταία 20 χρόνια, η μείωση της συ-
χνότητας των ατυχημάτων δεξεμενοπλοίων ήταν εντυπωσιακή,
χωρίς όμως να έχουν αποφευχθεί κάποια μεμονωμένα κατα-
στροφικά ατυχήματα (βλ. Papanikolaou et al. 2009). Τα σχε-
διαστικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων ενός
ατυχήματος, πέραν κάποιων πρωτότυπων ιδεών που δεν έχουν
διεισδύσει επιτυχώς στην πράξη (όπως το mid-deck tanker),
αναφέρονται στην αυξημένη (πέραν των απαιτήσεων της MAR-
POL-OPA90) απόσταση του πλάγιου διάκενου και του ύψους
των διπυθμένων στα δεξαμενόπλοια διπλών τοιχωμάτων και
στον περιορισμό του μεγέθους των δεξαμενών. Και τα δύο
αυτά μέτρα οδηγούν κατά κανόνα σε  αυξημένα βάρη μεταλλι-
κής κατασκευής και μειωμένη μεταφορική ικανότητα, συνεπώς
και αποδοτικότητα για το δεξαμενόπλοιο. 

Απαντώντας στον παραπάνω προβληματισμό, ο Γερμανι-
κός Νηογνώμονας και το Εργαστήριο Μελέτης Πλοίου
του ΕΜΠ ανέπτυξαν, στο πλαίσιο του διμερούς ερευνη-

τικού έργου BEST-plus, μια πρότυπη μεθοδολογία σχεδίασης
δεξαμενοπλοίων (Papanikolaou et al, 2010), στην οποία χρη-
σιμοποιείται ένα από τα πλέον εξελιγμένα περιβάλλοντα βελ-
τιστοποίησης πλοίων, όπου ολοκληρώνεται μια σειρά από
λογισμικά εργαλεία για την πρόβλεψη της απαιτούμενης
ισχύος πρόωσης, ανάλωσης καυσίμου και ενεργειακής απόδο-
σης, του δείκτη διαρροής πετρελαίου, μεταφορικής ικανότητας,
καθώς και την εκπόνηση της κατασκευαστικής σχεδίασης του
πλοίου σύμφωνα με τους κανονισμούς του IACS Common
Structural Rule. Πέραν αυτών περιλαμβάνεται η πλήρης σχε-
δίαση του πλοίου από πλευράς ναυπηγικών γραμμών, γενικής
διάταξης και όλων των κλασικών ναυπηγικών υπολογισμών.
Η μεθοδολογία επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διερεύνηση
μερικών χιλιάδων εναλλακτικών σχεδιάσεων για την εύρεση
της βέλτιστης λύσης ως προς μια σειρά από κριτήρια (πολυ-
κριτηριακή βελτιστοποίηση), όπως μεταφορική ικανότητα, κό-

στος μεταφοράς και απαιτούμενος ναύλος, δείκτης διαρροής
πετρελαίου κατανάλωση καυσίμου και δείκτης ενεργειακής
απόδοσης (EEDI, Energy Efficiency Design Index). Για ένα afra-
max με σχετικά υψηλή απαιτούμενη ταχύτητα των 15,6 κόμ-
βων στο βύθισμα σχεδίασης επιτεύχθηκε διά μέσου της
βελτιστοποίησης ενεργειακός δείκτης αποδοτικότητας EEDI
κατά 17% χαμηλότερος του επιπέδου συγκρίσιμων πλοίων της
αγοράς, το κόστος μεταφοράς ήταν 7% χαμηλότερο, όπως και
ο δείκτης διαρροής πετρελαίου ήταν κατά 9% μειωμένος.    

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. MEPC/58/17/2 (2008) Formal safety assessment: FSA - Crude Oil

Tankers (submitted by Denmark). IMO, London.
2. Papanikolaou, A., Eliopoulou, E., Hamann, R., Loer, K., Assessment

of Safety of Crude Oil Transport by Tankers, Proc. Annual Main Con-
ference of Schiffbautechnische Gesellschast (STG2009), Berlin, No-
vember, 2009.

3. Papanikolaou, A., Zaraphonitis, G., Boulougouris, E., Langbecker, U.,
Matho, S., Sames, P., Multi-Objective Optimization of Oil Tanker De-
sign, Journal Marine Science and Technology, Springer Verlag,
Tokyo, 2010.

4. Germanischer Lloyd, Better Economics with a Safer Tanker - Best-
plus: A novel Aframax crude oil tanker design concept, http://www.gl-
group.com.

NAYTIKH TEXNOLOGIA_PAPANIKOLAOU:Layout 1  9/6/2011  2:59 μμ  Page 75



τονικών κυματισμών καθώς και τυχαίων θαλάσσιων κυματι-
σμών με συγκεκριμένη φασματική κατανομή. Στις εγκαταστά-
σεις του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται προτυποποιείο, όπου
κατασκευάζονται τα πρότυπα των σκαφών που μελετώνται, με
τη βοήθεια παντογράφου.

Στην πειραματική δεξαμενή του ΕΝΘΥ διεξάγονται πειρά-
ματα επί προτύπων πλοίων και ελίκων: αντίστασης, οπτι-
κής απεικόνισης της ροής γύρω από τη γάστρα και τα

παρελκόμενά της, μέτρησης πεδίου όμορου, προσδιορισμού
χαρακτηριστικών ελίκων σε ελεύθερη ροή και, τέλος, αυτο-
πρόωσης. Η παραδοσιακή χρησιμότητα των πειραμάτων σε δε-
ξαμενές ρυμουλκήσεως προτύπων είναι η ανάπτυξη γάστρας
με χαμηλή αντίσταση και βέλτιστα χαρακτηριστικά πρόωσης.
δηλαδή η υποβοήθηση της σχεδίασης «οικονομικών» πλοίων.

Ο κυματιστήρας δημιουργεί πραγματικές καταστάσεις θάλασ-
σας και τα πειράματα εκτελούνται σε μετωπικούς ή ακολου-
θούντες κυματισμούς και μετρώνται οι κατακόρυφες κινήσεις
και επιταχύνσεις σε διάφορα σημεία κατά μήκος του πλοίου,
καθώς και ο αριθμός των διαβροχών του καταστρώματος, των
σφυροκρούσεων της πρώρας και των αναδύσεων της έλικας.
Σε μηδενική ταχύτητα και πλευρικές θάλασσες, γίνονται, επι-
πλέον, οι δοκιμές δυναμικής ευστάθειας μετά από βλάβη, όπως
προδιαγράφονται από τη συμφωνία της Στοκχόλμης.
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Το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής
(ΕΝΘΥ) ιδρύθηκε το 1979 με πρώτο διευθυντή τον καθ.
κ. Θ. Λουκάκη και έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση και

την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Ναυτικής και Θαλάσ-
σιας Υδροδυναμικής. Ταυτόχρονα, παρέχει υπηρεσίες σε ιδιω-
τικούς και δημόσιους φορείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και
ναυτιλίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ΕΝΘΥ είναι επί-
σης ιδιαίτερα ενεργό σε επιχορηγούμενες ερευνητικές δραστη-
ριότητες στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πειραματικών Δεξαμενών
(ITTC) και διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά
ISO 9002.
Το προσωπικό του ΕΝΘΥ αποτελείται από οκτώ μέλη ΔΕΠ και
έντεκα εξειδικευμένα στελέχη, που ασχολούνται κυρίως με την
οργάνωση και λειτουργία της πειραματικής δεξαμενής δοκιμών
προτύπων πλοίων. Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΝΘΥ καλύπτουν ένα
ευρύ πεδίο ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων,
που αφορούν τέσσερις κύριες ερευνητικές περιοχές:
1) Πειράματα επί προτύπων πλοίων στην πειραματική δε-

ξαμενή (υπεύθυνος: καθ. Γ. Τζαμπίρας)
2) Εφαρμογές Υπολογιστικής Υδροδυναμικής

(υπεύθυνοι: καθ. Γ. Τζαμπίρας, αν. καθ. Γ. Πολίτης) 
3) Θαλάσσιο περιβάλλον (υπεύθυνος: καθ. Γ. Αθανασούλης)
4) Μετρήσεις πεδίου - Μεγάλα πρότυπα στο θαλάσσιο πε-

ριβάλλον (υπεύθυνος: καθ. Γρ. Γρηγορόπουλος)
Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στις
παραπάνω περιοχές, με την ενεργό συμμετοχή του σε σημαν-
τικά έργα και μελέτες του χώρου. Πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα έχουν υλοποιηθεί από το εργαστήριο, ενώ πο-
λυάριθμες ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν δημοσιευτεί
παγκοσμίως από το προσωπικό που το στελεχώνει.

Ηβασική εργαστηριακή υποδομή του ΕΝΘΥ είναι η πει-
ραματική δεξαμενή, μήκους 100 μ., πλάτους 4,6 μ. και
μέγιστου βάθους νερού 3 μ., στην οποία γίνονται δοκι-

μές προτύπων πλοίων και πλωτών κατασκευών. Η πειραματική
δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με φορείο δοκιμών, το οποίο επι-
τρέπει τη διεξαγωγή δοκιμών σε πρότυπα με μέγιστη ταχύτητα
5,3 μ./δευτ. Ακόμη, διαθέτει σύστημα παραγωγής κυματισμών
(κυματιστήρας) και σύστημα απόσβεσης κυματισμών (αποσβε-
στήρας). Ο κυματιστήρας έχει τη δυνατότητα παραγωγής ημι-

Tου Γ. Τζαμπίρα
Καθηγητή ΕΜΠ, διευθυντή ΕΝΘΥ 

Εξελίξεις στο χώρο 
της Ναυτικής και Θαλάσσιας 
Υδροδυναμικής

Σχήμα 1: Πρότυπα πλοίων

Σχήμα 2: Πείραμα αντίστασης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας (ΕΝΤ) της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου ιδρύθηκε το 1975, με σκοπό τη

μελέτη των τεχνικών υλικών καθώς και των παραγόντων της
κατεργασίας τους, που συμβάλλουν στη δομική συμπεριφορά
των κατασκευών. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με διαδικασίες εκ-
παίδευσης και έρευνας όσο και με την παροχή ειδικής τεχνο-
γνωσίας στη βιομηχανία και σε άλλους φορείς. 
Το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο που επιτελείται στο ΕΝΤ
αφορά κυρίως στην επιστήμη και τεχνολογία των συγκολλή-
σεων, στην τεχνολογία των υλικών, στις θερμικές κατεργασίες
αυτών και την εφαρμογή τους στις ναυπηγικές και μηχανολο-
γικές κατασκευές, στα σύνθετα υλικά και τις εφαρμογές τους
στις θαλάσσιες κατασκευές, στην ανάλυση και σχεδίαση ναυ-
πηγικών κατασκευών, στη διάβρωση και προστασία μεταλλι-
κών υλικών, στον μη καταστροφικό έλεγχο των υλικών και στις
μελέτες αστοχιών ναυπηγικών και μηχανολογικών εξαρτημά-
των.

Ηερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνο-
λογίας συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά
ανταγωνιστικά έργα, που σχετίζονται με τις παραπάνω

επιστημονικές περιοχές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα από τα πιο πρό-
σφατα προγράμματα (εθνικά και διεθνή):
• ShipYAG - Shipbuilding Low Cost, Versatile and Safe Weld-

ing by YAG Laser Application. Πρόγραμμα χρηματοδοτού-
μενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Competitive and
Sustainable Growth Program. Διάρκεια: 2000-2003. 

• MARSTRUCT - Network of Excellence on Marine Structures.
Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση/FP6. Διάρκεια: 2003-2007.

• Development of a Design Methodology for Ro-Ro Vessels
and Application for Designing a Feeder Line Vessel for the

Hellenic Coastal Shipping. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
από τη ΓΓΕΤ. Διάρκεια: 2004-2006.

• NATURALHY - Preparing for the Hydrogen Economy by
Using the Existing Natural Gas System as a Catalyst. Πρό-
γραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση/FP6, Διάρκεια: 2004-2007.

• Asia Link - Knowledge Transfer on Ship Design, Production
and Operation. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Διάρκεια: 2004-2007.

• Μελέτη της διάβρωσης συγκολλήσεων ναυπηγικού χάλυβα
υψηλής αντοχής και των επιπτώσεών της στην αξιοπιστία
θαλάσσιων κατασκευών. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, ΕΠΕ-
ΑΕΚ ΙΙ. Διάρκεια: 2004-2007.

• Χρήση ενισχυτικών επιθεμάτων από σύνθετα υλικά για την
ενίσχυση τμημάτων χαλύβδινων ναυπηγικών κατασκευών.
Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ. Διάρκεια:
2005-2006.

• MOSES - Innovative continuum Multiplex Optical Sensors
hull stress monitoring system, supporting shipping safety
and Enhancing the control capability over structural Ship
integrity. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση/FP7. Διάρκεια: 2009-2011.

• SuSy - Surfacing System for Ship Recovery. Πρόγραμμα
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/FP7. Διάρ-
κεια: 2009-2012.

• Co-Patch – Composite Patch Repair for Marine and Civil En-
gineering Infrastructure Applications. Πρόγραμμα χρημα-
τοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/FP7. Διάρκεια:
2010-2013. 

• FOUL-X-SPEL - Environmentally friendly antifouling tech-
nology to optimise the energy efficiency of ships. Πρό-
γραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση/FP7. Διάρκεια: 2011-2014.

• Δοχείο αποθήκευσης ρευστών υπό πίεση (5.000 psi και
10.000 psi) Κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά (ίνες άν-
θρακα και εποξειδικές ρητίνες). Πρόγραμμα χρηματοδοτού-
μενο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Διάρκεια: 2011-2014.

• Μελέτη της σπογγοβολής ως καινοτόμου μεθόδου καθαρι-
σμού επιφανειών κατασκευών και σύγκριση με άλλες αντί-
στοιχες τεχνικές. Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Διάρκεια: 2011-2014.

Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω πρόσφατα προγράμματα
στα οποία συμμετέχει το ΕΝΤ, η σύγχρονη έρευνα εστιάζεται
σε θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας των θαλάσσιων κατα-
σκευών καθώς και στην περιβαλλοντική προστασία.

Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας
• Δ. Ι. Παντελής, Καθηγητής, διευθυντής του Εργαστηρίου, 
• Β. Ι. Παπάζογλου, Καθηγητής, 
• Ν. Γ. Τσούβαλης, Αναπλ. καθηγητής, 

Tου Δ. Ι. Παντελή
Καθηγητή ΕΜΠ, 
διευθυντή ΕΝΤ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξελίξεις στο χώρο 
της Ναυπηγικής 
Τεχνολογίας
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An Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) is a computer-based navigation information system that complies
with International Maritime Organization (IMO) regulations and can be used as an alternative to paper nautical charts. IMO
refers to similar systems not meeting the regulations as Electronic Chart Systems (ECS). 

IMO ECDIS performance standard states:
“Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) means a navigation information system which, with adequate back
up arrangements, can be accepted as complying with the up to date chart required by regulation V/19 and
V/27 of the 1974 Safety of Lives at Sea (SOLAS) Convention, by displaying selected information from a
System Electronic Navigational Chart (SENC) with positional information from navigation sensors to assist
the mariner in route planning and route monitoring, and by displaying additional navigation-related info-
rmation if required.” (IMO Resolution A.817 (19))
An ECDIS system displays the information from electronic navigational charts (ENC) and integrates position
information from the Global Positioning System (GPS) and other navigational sensors, such as radar and
automatic identification systems (AIS). It may also display additional navigation-related information, such
as Sailing Directions and fathometer.
ECDIS provides continuous position and navigational safety information. The system generates audible and/or
visual alarms when the vessel is in proximity to navigational hazards.

Approval of ECDIS
To ensure conformance with International Maritime Organisation (IMO) requirements, ECDIS must pass type approval and
test procedures developed by the International Electrotechnical Commission (IEC) based on IMO ECDIS Performance Stan-
dards and applying the IHO requirements S-52 and S-57 in particular.
Type approval is normally conducted by recognized organizations or by marine classification societies nominated by Flag
States.

Training
Following the aforementioned PMTC is announcing the provision of ECDIS training course with the use of two types of ECDIS
Simulators:
i) KONGSBERG ECDIS simulator which is installed in the full mission Polalis Bridge Simulator located on the fourth floor of
PMTC building and 

ii) TRANSAS NT Pro 5000 v5.10 Simulator which includes a TR-S-NTP4-STD-5W03 Conning Display module, a Radar/ARPA
Simulation module and a Transas Navi-Salor 4000 ECDIS, located on the second floor of this building.

The duration of the course depends on the choice by your company either for refreshing or new comers to this course as
per STCW 78/95 Reg. II/1 and the IMO Model Course 1.27.
The tuition fees are negotiable depending of the number of trainees to attend this course with a maximum of twelve trainees.

For any further information you can also visit our website www.sranis.gr or you can contact by e-mail to pmtcrani@otenet.gr

PUBLI

PMTC introduces new ECDIS Training Simulators
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Α) Εξελίξεις σε ναυτικούς κινητήρες (έως το 2025)
1. Ναυτικοί κινητήρες Diesel
Γενικοί στόχοι για το 2025 είναι:
• Αύξηση του βαθμού αποδόσεως κατά 5%
• Μείωση όλων των ρύπων κατά 90%
• Αύξηση του χρόνου μεταξύ συντηρήσεως (ΤΒΟ) κινητήρα

στις 30.000 ώρες
Ειδικοί στόχοι έρευνας και ανάπτυξης κινητήρων Diesel:
• Αύξηση ισχύος, μείωση ρύπων
• Υπερπλήρωση μεταβλητής γεωμετρίας πολλαπλών βαθμί-

δων
• Ηλεκτρονικός έλεγχος μεταβαλλόμενης γεωμετρίας θαλά-

μου καύσεως κινητήρα
• Εξελίξεις στην έγχυση καυσίμου, δημιουργία μείγματος και

καύση
• Συστήματα ευφυούς προσαρμοστικού ελέγχου και βελτιστο-

ποίησης λειτουργίας
• Εξελίξεις σε κινητήρες Diesel/αερίου
• Συνδυασμένα πολλαπλά συστήματα απορρύπανσης καυσα-

ερίων 
• Εξελίξεις στην τριβολογία και λίπανση ακρότατων συνθηκών

για έδρανα και ελατήρια

2.  Άλλοι ναυτικοί κινητήρες και πηγές ενέργειας αναμένε-
ται να καλύπτουν συνολικά λιγότερο από 5% το 2025:
• Λόγω χαμηλότερου βαθμού αποδόσεως (αεριοστρόβιλοι,

ατμοστρόβιλοι)
• Λόγω κόστους (ηλεκτρικές πηγές, fuel cells)
• Λόγω χαμηλής ενεργειακής πυκνότητας (φυσικές πηγές -

αέρας, κύματα κ.λπ.)

Β) Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας
Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (ΕΝΜ) της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ ιδρύθηκε το 1979
από τον καθηγητή Ι. Π. Ιωαννίδη, ο οποίος διετέλεσε διευθυν-
τής του έως το 2001. Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην
έρευνα για ναυτικούς κινητήρες και συστήματα προώσεως
πλοίου, με έμφαση σε πειραματικές δοκιμές και θεωρητικές με-
λέτες της ζεύξης κινητήρα/έλικας, για τη βελτίωση της απόδο-
σης ναυτικών κινητήρων (συνεπώς τη μείωση κατανάλωσης
καυσίμου) και τη μείωση ρύπων.
Το ΕΝΜ συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που
υποστηρίζονται από το κράτος, τη βιομηχανία, τις ναυτιλιακές
εταιρείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς, καθώς επίσης και σε τεχνολογικές εφαρμογές με βιο-
μηχανικές και ναυτιλιακές εταιρείες. 
Η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΝΜ τα τελευταία χρόνια
εστιάστηκε στις ακόλουθες περιοχές: 
• Μαθηματικά μοντέλα για την πρόβλεψη επιδόσεων ναυτικών

μηχανών Diesel. 
• Προσομοίωση των εγκαταστάσεων πρόωσης κατά τη διάρ-

κεια ελιγμών πλοίου.
• Σχεδιασμός πολυμεταβλητών συστημάτων ελέγχου μηχα-

νών Diesel.
• Μετρήσεις επιδόσεων, λειτουργίας και εκπομπών μηχανών

Diesel, επί πλοίου.
Το ΕΝΜ συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές
ναυτικών κινητήρων, υπερπληρωτών και μηχανημάτων
πλοίου. Με τη συνεχή συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά
έργα, το ΕΝΜ έχει ενεργό συμβολή στην εξέλιξη της τεχνολο-
γίας ναυτικών κινητήρων και παράλληλα στη διάδοση των
νέων τεχνολογικών εξελίξεων προς το χώρο της ελληνικής
ναυτιλίας. 
Το ΕΝΜ στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και
του εξοπλισμού του, ώστε να μπορεί να παραμένει στην αιχμή
της έρευνας των ναυτικών κινητήρων, παρέχοντας συγχρόνως
υψηλοτάτης στάθμης υποδομή για εργαστηριακά μαθήματα
της Σχολής Ναυπηγών ΕΜΠ. 

Tου Νικόλαου Π. Κυρτάτου
Καθηγητή ΕΜΠ, διευθυντή ΕΝΜ

Εξελίξεις στο χώρο 
της Ναυτικής Τεχνολογίας
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Παρά το ειδυλλιακό των νησιωτικών
περιοχών της Ελλάδας, οι ίδιοι οι
κάτοικοί τους ξέρουν πολύ καλά τα

προβλήματα που ανέκαθεν αντιμετώπιζαν
στις μεταφορές και τις μετακινήσεις, και κατ'
επέκταση στο εμπόριο, στην οικονομική
δραστηριότητα και τη συνοχή με τις ηπει-
ρωτικές περιοχές. Περισσότερο από ό,τι
στην ηπειρωτική χώρα, η ανάπτυξη της μι-
κροοικονομίας ενός νησιού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τον τρόπο που διαχειριζό-
μαστε τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει
η φυσική του γεωγραφία: την απομόνωση
που επιβάλλει η θάλασσα, την έλλειψη φυ-
σικών πόρων, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

Οι προκλήσεις αυτές φαίνονται ξε-
κάθαρα στους αριθμούς. Όσον
αφορά τους καθαρά οικονομι-

κούς όρους, οι νησιωτικές περιφέρειες
ανά την Ευρώπη έχουν γενικά χαμηλότερο
επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το υπό-

λοιπο της Ένωσης (το 2006 ήταν περίπου
79% του μέσου όρου της Ε.Ε.) και υψηλό-

τερο ποσοστό ανεργίας (κατά μέσον
όρο 11,6% το 2007, σε σύγκριση με
το μέσον όρο της Ε.Ε., 7,5%). Ωστόσο
συγκλίνουν -αργά αλλά σταθερά- με
τον κοινοτικό μέσον όρο. 
Παρά το αναπτυξιακό έλλειμμα, πα-

ρατηρούνται σοβαρά περιβαλλο-

ντικά προβλήματα, που δεν μπορούν να προσπεραστούν για
χάρη της «εύκολης» ανάπτυξης: τα νησιά του Αιγαίου αναφέ-
ρονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τα πιο ευάλωτα
νησιά της Ευρώπης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Την
ίδια στιγμή, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι το πρόβλημα
της διάβρωσης του εδάφους απειλεί πλέον με ερημοποίηση
όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και κομμάτια της Κρήτης. 

Επομένως, οι
νησιωτικές πε-
ριοχές χρει-

άζονται ολοκληρω-
μένες οικονομικές
δραστηριότητες, οι
οποίες όχι μόνο θα
παρέχουν προοπτι-
κές στους νησιώτες,
αλλά και θα διασφα-
λίζουν ταυτοχρόνως
την ανάδειξη και την

προστασία του ευαίσθητου περιβάλλοντός τους. Λόγω των
συνθηκών τους, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε πως τα
νησιά μας μπορούν να μεταβληθούν σε εργαστήρια της πρά-
σινης ανάπτυξης. 
Αυτό ισχύει και για τον τουρισμό, μια δραστηριότητα που ανα-
πτύχθηκε εξαρχής με τρόπο άναρχο και ασχεδίαστο. Η «συ-
νταγή» του αυριανού τουρισμού στα ελληνικά νησιά απαιτεί
στροφή του τουρισμού σε ήπιες και φιλικές προς το περιβάλ-
λον δραστηριότητες, συμβατές με τη φέρουσα ικανότητα του
νησιού. Απαιτεί θαλάσσιες μεταφορές και υποδομές που θα
χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, ποιότητα προσφερό-
μενων υπηρεσιών και χαμηλό κόστος. Παρόλο που υπάρχουν
ήδη πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση, η ταχεία πρόοδος
που επιζητείται χρειάζεται σοβαρό σχεδιασμό και στενή συ-
νεργασία κεντρικού κράτους, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επι-
χειρηματικότητας.

Οι κατευθύνσεις του βιώσιμου τουρισμού
διαμορφώνονται πλέον και στο ευρωπαϊκό
επίπεδο, αφού η Ε.Ε. για πρώτη φορά ανα-
πτύσσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον
τουρισμό.

Ευκαιρίες από τις ιδιαιτερότητες 
των ελληνικών νησιών

Του Σπύρου Δανέλλη
Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ, 

μέλους της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Εξάλλου, οι κατευθύνσεις του βιώσιμου τουρισμού διαμορ-
φώνονται πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού η Ε.Ε. για
πρώτη φορά αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τον
τουρισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της
πολιτικής καταβάλλονται προσπάθειες για να συμπεριλη-
φθούν οι ιδιαιτερότητες των νησιών. Μεταξύ άλλων, επιδιώ-
κεται η περαιτέρω ανάπτυξη λιμενικών εγκαταστάσεων με
απώτερο σκοπό, αφενός, την προώθηση των αποδοτικότε-
ρων «συνδυασμένων» ή «διατροπικών» μεταφορών (π.χ.
αφετηρία λεωφορείων στο λιμάνι) και, αφετέρου, την προ-
σβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας. Μέσω της
διατροπικότητας όχι μόνον αυξάνεται η ενεργειακή αποδοτι-
κότητα με εξορθολογισμό των μετακινήσεων, αλλά διευκο-
λύνεται και η μετάβαση σε τουριστικές υποδομές στην
ενδοχώρα του νησιού. Επιδιώκεται, παράλληλα, η ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση για μια γενικότερη βελτίωση των υποδομών
και υπηρεσιών στις τουριστικές περιοχές, αφού ο προγραμ-
ματισμός των τοπικών αρχών γίνεται για τον μόνιμο πληθυ-

σμό, που αποτελεί κλάσμα του συνόλου των χρηστών σε πε-
ριόδους αιχμής.

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε πως οι νησιωτικές μας
περιφέρειες μπορούν να αδράξουν, ακόμη καλύτερα
να δημιουργήσουν διεθνείς ευκαιρίες συνεργασίας. Οι

περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν είναι ει- δικές, αλλά όχι μοναδικές, γι' αυτό
υπάρχει μεγάλο περιθώριο συνεργειών με άλλα νησιά της
Ευρώπης για την επίτευξη κοινών έργων και στόχων. Επιδιώ-
κεται, μάλιστα, η θέσπιση ενός τέτοιου πλαισίου στις συνομι-
λίες για τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική, με την εισαγωγή δύο
νέων αρχών: της «διαπεριφερειακότητας» και της «συμπλη-
ρωματικότητας», για την προώθηση κοινού σχεδιασμού και
συνεργασίας τουριστικών υπηρεσιών σε ενιαίο γεωγραφικά
χώρο, π.χ. είτε μεταξύ γειτονικών περιφερειών διαφορετικών
κρατών-μελών είτε σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο μεταξύ
περιφερειών που συνδέονται με κοινά στοιχεία.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένα λιμάνι... αλλιώς

Πόσες φορές έχει τη δυνατότητα ένας κάτοικος να επισκεφτεί το πολύ-
βουο λιμάνι της πόλης του και να ψυχαγωγηθεί ή να ενημερωθεί για
τις τρέχουσες εξελίξεις, ανέμελος, δίπλα από τη θάλασσα και τα πλοία
που είναι αγκυροβολημένα; 
Η εξαιρετική πρωτοβουλία της ομάδας πολιτών της Θεσσαλονίκης, 
Parallaxis, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης είχε
βασικό όραμα τη σύσφιγξη των σχέσεων των κατοίκων της πόλης με
το μάλλον «άγνωστο» λιμάνι τους. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Του Ηλία Μπίσια
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Εντούτοις, δεν ήταν η πρώτη πολυσυλλεκτική δράση
στη συμπρωτεύουσα. Η συγκεκριμένη κίνηση πολιτών
είχε οργανώσει την περασμένη χρονιά μια ακόμα πετυ-

χημένη εξόρμηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, προτείνοντας
μια πιο ανθρώπινη εναλλακτική για τις γειτονιές της πόλης.
Αυτό τον Ιούνιο διοργανώθηκε μια ολοήμερη και πολυεπί-
πεδη προσπάθεια για το ευρύ κοινό, ώστε να γνωρίσει τόσο
την ιστορία του λιμανιού, τη σπουδαιότητά του για την οικο-
νομική και κοινωνική ζωή της πόλης, αλλά και εναλλακτικές
προτάσεις για την καλύτερη οικονομική και πολιτιστική εκμε-
τάλλευσή του.
Ήταν η πρώτη που διοργανώθηκε στη χώρα μας με σκοπό τη
βελτίωση της δημόσιας εικόνα ενός λιμένα, αποτελώντας μια
εξαιρετική υπέρβαση στη χρόνια απομόνωση των λιμένων
από την καθημερινότητα των πολιτών της πόλης που εξυπη-
ρετούν. Παρόμοιες προσπάθειες ήδη υλοποιούνται στους πε-
ρισσότερους μεγάλους λιμένες της Ευρώπης και των ΗΠΑ με
εξαιρετική ανταπόκριση από τους κατοίκους, με αποτέλεσμα
την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων που βελτιώνουν
τη γενικότερη ποιότητα ζωής τους.

Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία παρουσιάστηκαν εκθέ-
σεις φωτογραφίας με σκοπό την προβολή πολύτιμου
ιστορικού υλικού του λιμένα, εικαστικές εκθέσεις με

θέμα τη μετανάστευση, αθλοπαιδιές και δραστηριότητες για
τις παιδικές ηλικίες, οργάνωση μουσικών συναυλιών, καθώς

και φιλοξενία bazaar νέων δημιουργών, όπως και παραγω-
γών βιολογικών προϊόντων, μια κίνηση εξαιρετικά σημαντική,
που επικουρεί την προβολή της ελληνικής δημιουργικότητας,
ειδικά των νέων, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Παράλ-
ληλα, φιλοξενήθηκαν σημαντικές, ανοιχτές ομιλίες με θέματα
την ανάπτυξη του λιμένα, τις σχέσεις αυτού με την πόλη, αλλά
και την ολοκλήρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών της
πόλης. Επιπλέον, όλα τα μουσεία της περιοχής ήταν ανοιχτά
μέχρι αργά και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ησημαντική πρωτοβουλία της Parallaxis, που υποστη-
ρίχθηκε από τον ΟΛΘ, αποτελεί μια εξαιρετικά σημα-
ντική κίνηση, που ουσιαστικά βγάζει από τη χρόνια

κοινωνική απομόνωση το λιμάνι. Αποτελεί μάλιστα ένα ση-
μαντικό παράδειγμα προς μίμηση για τις διοικήσεις των υπό-
λοιπων λιμένων της χώρας, που θα όφειλαν να αγκαλιάσουν
παράλληλες δραστηριότητες μεταξύ των κατοίκων και του λι-
μανιού με σκοπό την καλυτέρευση της γνώσης τους για τη
σπουδαιότητα του έργου τους. Τα λιμάνια δεν θα πρέπει
πλέον να είναι για τους κατοίκους κάποιες πιθανόν άγνωστες,
άχρωμες, επικίνδυνες και σκοτεινές γειτονιές στους κόλπους
μιας πόλης. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Η Ημέρα Εμπο-
ρικού Ναυτικού, που γιορτάζεται κάπως άνευρα κάθε Μάιο,
θα μπορούσε να αποτελεί την πλέον κατάλληλη ημερομηνία
για να ανοίξει αυτός ο «διάλογος» μεταξύ της ναυτιλίας και
του τόπου μας.
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Ηιδέα διαμόρφωσης ενός σλόγκαν για τον Οργανισμό
Λιμένος Θεσσαλονίκης προέκυψε ως ανάγκη εκσυγ-
χρονισμού της εταιρείας και ως απαραίτητου συστατι-

κού ενός δυναμικού μείγματος μάρκετινγκ. Η αρχική ιδέα ήταν
απόρροια μίας επιχειρηματικής επίσκεψης στο λιμάνι της Χάιφα
στο Ισραήλ. 
Εκεί είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τη διοίκηση του
λιμένα της Χάιφα και στην καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων πα-
ρατηρήσαμε ότι ήταν παντού τυπωμένο το σλόγκαν «People
love doing business with people who love their business». 
Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει όχι μόνο στον ΟΛΘ αλλά νομίζω
σε κανένα ελληνικό λιμάνι. 
Με βάση τα ανωτέρω προχωρήσαμε στην υλοποίηση της ιδέας
για τη δημιουργία ενός σλόγκαν. Μπορούσαμε να κάνουμε δη-
μόσιο διαγωνισμό για πρόσληψη μιας εταιρείας συμβούλων ή
μιας διαφημιστικής εταιρείας, να μας προτείνουν σλόγκαν και
να επιλέξουμε το πλέον κατάλληλο. Είπαμε όμως να στρα-
φούμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στους φοιτητές της
χώρας, για τους εξής λόγους:
- Πιστεύουμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια διαθέτουν αξιό-

λογο έμψυχο δυναμικό.
- Οι φοιτητές είναι νέοι άνθρωποι και ένα σλόγκαν πρέπει να

είναι «φρέσκο», μοντέρνο και καινοτόμο, και θεωρούμε ότι
οι φοιτητές είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μας προτείνουν
μοντέρνες ιδέες.

- Θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο στους φοιτητές να εργα-
στούν πέρα από τα στενά πλαίσια των σπουδών τους και
ορισμένοι εξ αυτών (π.χ. μάρκετινγκ, διαφήμιση, ναυτιλιακά)
πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζουν.

- Θέλουμε, μέσω του διαγωνισμού, οι φοιτητές να «γνωρί-
σουν» το λιμάνι, να ψάξουν πληροφορίες, να μάθουν το

ρόλο του, ώστε να είναι σε θέση να διατυπώσουν ένα επιτυ-
χημένο σλόγκαν.

- Κάνουμε πράξη το άνοιγμα του λιμένα, όχι μόνο στην πόλη,
αλλά στην ευρύτερη κοινωνία.

- Είναι μία κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ΕΚΕ
της εταιρείας.

- Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά της ικανοποίησης του «νι-
κητή» σε όσους επιλεγούν προς βράβευση, και είναι κάτι που
και οι ίδιοι οι φοιτητές θα το χαρούν. Η δημόσια παρουσίαση
των προτάσεων που θα βραβευθούν, θα τους δώσει την ικα-
νοποίηση της αναγνώρισης.

- Υπάρχει βέβαια και το οικονομικό σκέλος των βραβείων (η
οικονομική βοήθεια προς τους φοιτητές), αν και τα ποσά είναι
πολύ μικρά μπροστά στα υπόλοιπα οφέλη που θα αποκομί-
σουν οι συμμετέχοντες σε αυτόν το διαγωνισμό.

Για τους λόγους που μας ώθησαν στην απόφαση να δημιουρ-
γήσουμε ένα σλόγκαν για την ΟΛΘ ΑΕ, θα αναφέρω τα εξής:
- Ένα καλό σλόγκαν ενισχύει πάντοτε την εικόνα και τη φήμη

μιας επιχείρησης.
- Ένα καλό σλόγκαν μπορεί να καταστήσει αναγνωρίσιμη μια

επιχείρηση στο επιχειρηματικό καθώς και το ευρύτερο κοινό.
- Ως λιμάνι που εξυπηρετεί εμπόριο τρίτων χωρών, η Θεσσα-

λονίκη πρέπει να έχει ένα σλόγκαν, με βάση το οποίο θα ανα-
γνωρίζεται στις χώρες αυτές.

- Το σλόγκαν πρέπει να προσιδιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του οργανισμού (δυναμισμός, εξωστρέφεια, πελατο-
κεντρική πολιτική).

- Ένα καλό σλόγκαν δίνει άυλη αξία σε μια επιχείρηση.
- Το σλόγκαν αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο μάρκετινγκ.
- Ένα σλόγκαν μπορεί να περάσει πάρα πολλά μηνύματα

μέσα σε λίγες μόνο λέξεις.

Του Δρος Γιώργου Βαγγέλα
Σύμβουλος προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΟΛΘ Α.Ε.,
μέλος της ερευνητικής ομάδας για τη Λιμενική Οικονομική 
και Πολιτική - πρωτοβουλία PortEconomics.gr

Ένα σλόγκαν 
χίλιες λέξεις 
Μια πρωτότυπη πρωτοβουλία 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης 
που αγκαλιάζει τη νέα γενιά 
σε μια δυσοίωνη περίοδο.

ΣΧΟΛΙΟ
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ηση αυτών στο σύνολό τους με επιδιωκόμενο σκοπό
την απόδοση σε ενιαίο ενοποιημένο κείμενο ενός
μόνον ολοκληρωμένου Γενικού Κανονισμού Λιμένων
της χώρας. 

Ιστορικό - Διατάξεις προδιαθέσεως νομιμότητος 
1. Το άρθρο 156 «Έκδοση αστυνομικών διατάξεων» του
ΚΔΝΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.
1940/91 (Α΄ 40) και ισχύει, ορίζει ρητά ότι «για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων Διοικητικής Αστυνομίας των Λιμενικών
Αρχών εκδίδονται αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο των γε-
νικών και ειδικών κανονισμών, ως εξής:
α) Οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων, που ρυθμίζουν κοινά για

όλες τις Λιμενικές Αρχές θέματα, εκδίδονται από τον
υπουργό, δημοσιεύονται στην ΕτΚ και ισχύουν στις περιο-
χές ευθύνης όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας». 

2. Το άρθρο 157 «Κυρώσεις κατά παραβατών», ομοίως του
ΚΔΝΔ, ορίζει στην πργ. 1 αυτού: «Οι παραβάται των κατά το
προηγούμενο άρθρον εκδιδομένων αστυνομικών διατάξεων
τιμωρούνται δι' αποφάσεως των λιμενικών αρχών διά προ-
στίμου…». 
3. Η υλοποίηση όμως του άρθρου 156 ΚΔΝΔ έγινε σε δύο
διαφορετικές διοικητικές φάσεις. Ειδικότερα: 
α) Σε εκτέλεση του άρθρου 156 εξεδόθη αρχικώς ο οριζόμε-

νος «Γενικός» Κανονισμός Λιμένα με διαφορετικό αριθμό
ΦΕΚ για κάθε Λιμενική Αρχή της χώρας, συνταχθείς όμως
ομοιοτύπως για όλες τις υπηρεσίες και ισχύον εισέτι, όπως
οι διατάξεις αυτού κατά καιρούς τροποποιήθηκαν ανά-
λογα. Δεν ισχύει για το Κ.Λ. Πειραιώς. 

β) Στη συνέχεια, όμως, και δεδομένου ότι στον θαλάσσιο και
χερσαίο χώρο ευθύνης του Λ.Σ. τα δεδομένα συμβάντα
συνεχώς αλλάζουν ή προστίθενται νέα με παραβατικές
συμπεριφορές, άρχισαν να εκδίδονται πλέον πρόσθετοι Γε-
νικοί Κανονισμοί Λιμένων που ρυθμίζουν κοινά για όλες
τις Λιμενικές Αρχές (πλην του Κ.Λ. Πειραιώς) αστυνομικής
φύσεως θέματα. Οι εν λόγω ΓΚΛ εξεδόθησαν από τον
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Αφορμή λαβόντες από τα δεδομένα νομικά και διοικη-
τικά συμβάντα: 
α) Της δημοσιεύσεως του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύ-

σταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» με επισήμανση
του άρθρου 2 πργ. 2 (στ), του άρθρου 7 πργ. 6 (α)
διά του οποίου συνιστάται Δ/νση Γενικής Αστυνό-
μευσης και Κανονισμού Λιμένων, καθώς και του
άρθρου 14 πργ. 3, 4, στις οποίες επικρατεί το
πνεύμα της κωδικοποιήσεως των συναφών με το
Λ.Σ. - Ε.Α. διατάξεων,

β) της διοικητικής δομής και διατάξεως των ισχύον-
των ΓΚΛ ως κατωτέρω διαλαμβανόμενα,

γ) της πληθώρας των υπηρετούντων ανωτάτων, ανω-
τέρων και κατωτέρων αξιωματικών Λ.Σ., απάντων
πτυχιούχων ΑΕΙ ακόμη και των εξ Υ/Ξ προερχομένων, 

κρίθηκε σκόπιμο να επισημάνουμε τα κατωτέρω δια-
λαμβανόμενα αναφορικά με τον νυν ισχύοντα «Γε-
νικό» Κ.Λ. καθώς και τους μετέπειτα αυτού εκδοθέντας
47 Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων, εκτιμώντας κατ’
αντικειμενική κρίση ότι επιβάλλεται πλέον μια ολική
αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και γενική κωδικοποί-

Επαναπροσδιορισμός, αναμόρφωση, αντικατάσταση
και κωδικοποίηση Γενικών Κανονισμών Λιμένων
(Σύνταξη ενός ενιαίου ΓΚΛ σε ενοποιημένη απόδοση 
Νομική βάση - άρθρα 156-157 ΚΔΝΔ)

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A. ιδρύ-
θηκε µε σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, πιστοποίηση
και παραγωγή του συστήµατος επεξεργασίας θαλασσίου έρ-
µατος ERMA FIRST BWTS. Το σύστηµα αποτελείται από δύο

στάδια επεξεργασίας. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει έναν
µηχανικό διαχωρισµό µε σκοπό την αποµάκρυνση τόσο των
οργανικών (ζωντανοί οργανισµοί, φυτοπλαγκτόν κτλ.) όσο
και των αδρανών (άµµος, ιζήµατα κτλ.) µε µέγεθος µεγαλύ-
τερο των 20 µm από το υγρό. Για το διαχωρισµό αυτό χρη-
σιµοποιείται ένα προ-φίλτρο συνοδευόµενο από µια
συστοιχία κυκλωνικών διαχωριστήρων. Το δεύτερο στάδιο,
κάνοντας χρήση της ηλεκτρόλυσης των αλάτων που υπάρ-
χουν στο νερό, παράγει ελεύθερο χλώριο για την εξολό-
θρευση των ζωντανών οργανισµών. 
Το σύστηµα έχει αποδείξει την υψηλή του απόδοση τόσο
κατά τη διάρκεια των δοκιµών επί ξηράς όσο και σε αυτές επί
πλοίου. Ο σπονδυλωτός του σχεδιασµός δηµιουργεί ελάχι-
στη απαίτηση χώρου και η χρήση προηγµένων ηλεκτρολυτι-
κών κελιών εξασφαλίζει υψηλή ενεργειακή απόδοση. 
Η εταιρεία αναµένει την έγκριση τύπου την άνοιξη του επό-
µενου έτους.  

ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A. 
Erma First - Ballast Water Treatment System

Τηλ.: 210-40.93.000, E-mail: info@ermafirst.com, www.ermafirst.com 

MALERBAS:Layout 1  9/6/2011  3:28 μμ  Page 88



τάξεις ενίων εξ αυτών ισχύουν μετά από τροποποιήσεις,
συμπληρώσεις και καταργήσεις, οι ΓΚΛ: 1, 2, 5, 7, 14, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 34 και 36.

Ήτοι σύνολο ΓΚΛ 14, εκ των 47 αριθμητικώς μνημονευο-
μένων και δημοσιευθέντων. 

Προτεινόμενες και επιβαλλόμενες 
διοικητικές και επιτελικές ενέργειες 
1. Η απαραδέκτως, συνολικώς, ισχύουσα ως άνω διοικητική
δομή και διάταξη των ΓΚΛ δέον αναμορφωθεί και εκσυγχρο-
νιστεί κωδικοποιημένων των διατάξεων αυτών και αποδιδό-
μενη σε ένα ενιαίο ενοποιημένο κείμενο, διά των
επιβαλλομένων προσηκόντως διοικητικών και επιτελικών
ενεργειών της αρμόδιας υπηρεσίας του Λ.Σ. - Ε.Α. Ειδικότερα:  
α) Σε πρώτη φάση πρέπει να κωδικοποιηθούν οι διατάξεις

των πραγματικώς λειτουργούντων και ισχυόντων ΓΚΛ ως
εστιάζονται στην πργ. 3 (γ) ανωτέρω. 

β) Να ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο ενοποιημένο κείμενο με θε-
ματολογική ταξινόμηση και κατανομή των θεμάτων σε
μέρη και κεφάλαια. 

Α/Λ.Σ., εγκρίθηκαν από τον υπουργό, δημοσιεύθηκαν σε
ΦΕΚ και ισχύουν στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενι-
κών Αρχών της χώρας. Και αυτοί οι πρόσθετοι ΓΚΛ υπέ-
στησαν πολλαπλές τροποποιήσεις ή ορισμένοι
κατηργήθησαν ως κατωτέρω διεξοδικώς διαλαμβανόμεθα.  

Παρούσα κατάσταση  
Μέχρι σήμερον τυπικά έχουν εκδοθεί 47 πρόσθετοι ΓΚΛ, πλην
όμως εξ αυτών τελούν σε λειτουργία και εφαρμογή, όπως
ισχύουν, μόνον 14. Ειδικότερα: 
α) Εννέα (9) ΓΚΛ έχουν καταργηθεί με νεότερους ΓΚΛ, ήτοι οι

3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15 και 35. 
β) Είκοσι τέσσερις (24) ΓΚΛ τροποποιούν, συμπληρώνουν ή

καταργούν ορισμένες διατάξεις προγενέστερων εκδοθέν-
των ΓΚΛ, ήτοι: 8 (5), 13 (5), 19 (5), 22 (20), 25 (18), 26 (23),
27 (20), 28 (20), 29 (18), 30 (17), 31 (17), 32 (16), 33 (14),
37 (20), 38 (23), 39 (20), 40 (18), 41 (2-10), 42 (17-37), 43
(1), 44 (20), 45 (20-23-38), 46 (10), 47 (18). (Οι εντός πα-
ρενθέσεως αριθμοί αφορούν τους τροποποιημένους ΓΚΛ.) 

γ) Τελικώς τελούν σε λειτουργία και εφαρμογή, όπως οι δια-
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γ) Να ενσωματωθεί το διαμορφωθέν αυτό κείμενο στον αρ-
χικώς εκδοθέντα «Γενικό» Κανονισμό Λιμένα ως πργ. 2, 3
(α) ως ανωτέρω, αφού και αυτός κωδικοποιηθεί και συγ-
χρόνως αναμορφωθούν, και εκσυγχρονιστούν τα άρθρα
αυτού, μετά τις καταργήσεις και τροποποιήσεις που υπέ-
στησαν κατά καιρούς οι διατάξεις αυτών.

2. Το όλο συνταχθέν κείμενο ενός ενιαίου και ενοποιημένου
Γενικού Κανονισμού Λιμένων της χώρας μετά από θεματολο-
γική ταξινόμηση των θεμάτων, θα κατανεμηθεί σε μέρη και
κεφάλαια, παρουσιάζον διοικητική εμφάνι- ση και νομική σύν-
ταξη για εύρυθμη και άμεση υπηρεσιακή χρήση αυτού από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Λ.Σ. - Ε.Α. καθώς και παντός εν-
διαφερομένου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή και φυσικού
προσώπου (δικηγόροι, ναυτ. πράκτορες, πλοίαρχοι Ε.Ν. ασχο-
λούμενοι με τον θαλάσσιο χώρο). 
3. Ο ούτως συνταχθείς ΓΚΛ θα εκδοθεί από τον Α/Λ.Σ. - Ε.Α.
και θα εγκριθεί από τον αρμόδιο υπουργό δημοσιευόμενος
σε ΦΕΚ, ισχύων στις περιοχές ευθύνης όλων των Λιμενικών
Αρχών της χώρας, πλην Κ.Λ. Πειραιώς. 
4. Επειδή βεβαίως στο μέλλον θα προκύψουν συναφή θέ-
ματα διοικητικής - λιμενικής αστυνομικής φύσεως, τα οποία
θα χρήζουν ανάλογης ρυθμίσεως, θα πρέπει με απόφαση του
αρμόδιου υπουργού απ’ ευθείας οι σχετικές διατάξεις να
εντάσσονται στον ενιαίο ΓΚΛ είτε ως πρόσθετα κεφάλαια με
αντίστοιχα συμπληρούμενα άρθρα εφ’ όσον το θέμα είναι νέο,
ή περιπτώσεως συντρεχούσης, ως τροποποιούντα άρθρα
των ήδη ισχυόντων. 
5. Προκειμένου να επιτευχθεί σε απόλυτο βαθμό ο επιδιω-
κόμενος, επί του προκειμένου, σκοπός και δεδομένου ότι με-
ταξύ των αποστολών του Λ.Σ. - Ε.Α. περιλαμβάνεται και η
κατάρτιση ΓΚΛ ως ορίζει ο Ν. 3922/2011 (Α΄ 35), άρθρο 2
πργ. 2 (στ) και άρθρο 7 πργ. 6 (α), δέον συσταθεί ολιγομελής
(τριμελής) ομάδα εργασίας (επιτροπή) από έμπειρους και κα-
τόχους του γνωστικού αυτού αντικειμένου βαθμοφόρους
Λ.Σ., της οποίας ο αρχαιότερος πρέπει να είναι ανώτερος
αξιωματικός Λ.Σ. και το ένα μέλος πτυχιούχος Νομικής Σχο-
λής. Επιβάλλεται, όμως, όπως τα μέλη της εν λόγω επι-
τροπής είναι απηλλαγμένα σε όλες τις περιπτώσεις από
υπηρεσιακές και άλλες ενασχολήσεις ώστε να επιτελέ-
σουν το έργο τους εύρυθμα, απρόσκοπτα και απερίσκε-
πτα, άλλως δεν χρειάζεται να τίθεται θέμα συντάξεως του
εν λόγω έργου για τον ΓΚΛ, ως ανωτέρω διαλαμβανό-
μεθα. Στην εν λόγω επιτροπή δέον τεθεί σαφής χρόνος πε-
ραιώσεως των εργασιών της, μετά το πέρας της οποίας το
συνταχθέν έργο θα παραδοθεί στον αρμόδιο Δ/ντή του κλά-
δου Αστυνομίας και Τάξης για τις περαιτέρω διοικητικές δια-
δικασίες. Επιπροσθέτως, από την εν λόγω επιτροπή δέον
αιτηθούν, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο, από συναρμόδιες
Δ/νσεις και των δύο υπουργείων, όπως αυτές τώρα λειτουρ-
γούν με το Ν. 3922/2011, οι επί του προκειμένου υπηρεσια-
κές θέσεις και προτάσεις καθό μέρος τυχόν εμπλέκονται ως
υπηρεσίες σε θέματα που διαλαμβάνονται στον ΓΚΛ. 

Αναφορικά με τον ΓΚΛ Πειραιώς
1. Την αυτή ως άνω εικόνα παρουσιάζει και το Κ.Λ. Πειραιώς,
όπου έχουν εκδοθεί: 
α) Ο ΓΚΛ Πειραιώς, δημοσιευθείς το 1952, οι διατάξεις του

οποίου κατά καιρούς έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί. 
β) Μετά το 1952, 180 και πλέον Κανονισμοί Λ. Πειραιώς απο-

καλούμενοι αρχικώς Παραρτήματα (1-106), μετέπειτα
απλώς Κανονισμοί και τελικά Ειδικοί Κανονισμοί Λ. Πει-
ραιώς, ορισμένων καταργηθέντων παντελώς και περισσο-
τέρων τροποποιηθέντων ανάλογα. 

2. Και η απαράδεκτη αυτή διοικητικώς και επιτελικώς, επί του
προκειμένου, ισχύουσα κατάσταση δέον αναμορφωθεί, εκ-
συγχρονισθεί, καθ’ όσον δεν είναι νοητό να ισχύει εισέτι Γ.Λ.
του 1952 για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και κωδικο-
ποιηθούν στον σύνολό τους όλες οι σχετικές διατάξεις απο-
διδόμενες σε ένα μοναδικό ενοποιημένο κείμενο. 
3. Αναφορικά δε με τις επιβαλλόμενες, επί του προκειμένου,
διοικητικές και επιτελικές ενέργειες σχετικά τυγχάνοντα δια-
λαμβανόμενα, ως προτάσεις μας ανωτέρω 4 πργ. 5. 

Εν κατακλείδι
Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του όλου θέματος και στο
τέλος του έτους, κατά την ετήσια σύνταξη του άρθρου που
θα περιλαμβάνει την όλη νομική - διοικητική δραστηριότητα
και των τριών υπουργείων, θα προβούμε σε σχετική ανακοί-
νωση. Επισημαίνουμε, δε, ότι δεν απαιτείται τυχόν σχετική,
επί του προκειμένου, διαταγή του κ. Υπουργού, καθ’ όσον τα
Φ.Π. των αξιωματικών Λ.Σ. - Ε.Α. έχουν ειδική ένδειξη για την
πρωτοβουλία στα καθήκοντα εκάστου και οφείλουν οι καθ’
ύλην αρμόδιοι βαθμοφόροι να επιδείξουν το προσήκον και
επιβαλλόμενο ενδιαφέρον και υπηρεσιακό καθήκον.   

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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Σε θετική τροχιά κινούνται οι αφίξεις τουριστών στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύν-
δεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τα οποία
προέρχονται από τα αεροδρόμια της χώρας. 
Αναλυτικότερα, για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου οι αφί-
ξεις αλλοδαπών τουριστών σημείωσαν άνοδο 5,6% σε σχέση
με το 2010, φτάνοντας τους 1.147.555 τουρίστες. 

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στα
αεροδρόμια της χώρας, η Ρόδος
σημείωσε άνοδο στις αφίξεις
133,00% τον Απρίλιο και
119,18% το τετράμηνο, η Κως
600% στο τετράμηνο και 539%
τον Απρίλιο, ενώ η Ζάκυνθος
521% στο τετράμηνο και 504%
τον Απρίλιο. 
Να σημειωθεί ότι η απογείωση
στα εν λόγω νησιά οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην έλευση
των αεροπορικών εταιρειών χα-

μηλού κόστους, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του ΥΠΠΟΤ
τους τελευταίους μήνες.

Nέες απευθείας αεροπορικές πτήσεις από ευρωπαϊκές πόλεις 
θα προσγειώνονται στα αεροδρόµια των Επτανήσων. 

Συγκεκριμένα, η Lauda Air -θυγατρική της Austria Airlines- συνδέει τη
Βιέννη με το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» της Κέρκυρας, με δύο
πτήσεις την εβδομάδα και μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Επίσης, δρομολογού-
νται πτήσεις κάθε Τρίτη και από άλλους τρεις προορισμούς της Αυστρίας,
τις πόλεις Ζάλτσμπουργκ, Λιντς και Γκρατς. Τέλος, η Austrian Airlines εκτελεί
νέα πρωινά δρομολόγια, συνδέοντας την Αθήνα με τη Βιέννη με εξαιρετικές
ανταποκρίσεις προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το καλοκαιρινό πρόγραμμα της εταιρείας, θα πραγματοποιού-
νται πτήσεις κάθε εβδομάδα προς τη Ζάκυνθο, την Πρέβεζα - Λευκάδα. Επι-
πλέον, στις 11 Ιουνίου, η ουγγρική αεροπο-
ρική εταιρεία Malev εγκαινιάζει απευθείας
πτήσεις που θα συνδέουν πέντε φορές την εβδο-
μάδα την Κέρκυρα με τη Βουδαπέστη.
Τέλος, η χαμηλού κόστους εταιρεία Ryanair θα εγκαι-
νιάσει για πρώτη φορά πτήσεις από τη Βρετανία προς την
Κέρκυρα έως και τον Οκτώβριο.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ελληνικές και διεθνείς
τουριστικές ειδήσεις

Σχέδιο άµεσης ενεργοποίησης της
τουριστικής κατοικίας αναµένεται
να δώσει ώθηση στην τουριστική
βιοµηχανία της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα πακέτο νομοθετικών
ρυθμίσεων, που θα επιτρέπουν το
άνοιγμα της αγοράς της τουριστικής κα-
τοικίας στην Ελλάδα και θα θεσπίζουν
συγκεκριμένα βήματα για τη διευκόλυν-
ση της επιχειρηματικότητας και των

επενδύσεων συνολικά στον
τουριστικό τομέα. 
Σύμφωνα με τον νέο πρό-
εδρο του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων (ΣΕΤΕ), Ανδρέα Αν-
δρεάδη, «η τουριστική κα-
τοικία είναι προϊόν αιχμής
και άμεσης απόδοσης,
καθώς μπορεί να προσφέ-
ρει στη χώρα επενδύσεις 2

με 3 δισ. ευρώ κατ’ έτος, με θετικές επι-
δράσεις στην απασχόληση, την οικοδο-
μική δραστηριότητα και την άμβλυνση
της εποχικότητας». Το νομοσχέδιο του
υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
καθορίζει κανόνες κυρίως για: 
- Την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας

και των πρώτων ξενοδοχείων συνιδιο-
κτησίας (condohotels) στην Ελλάδα. 

- Την απόσυρση και την κατεδάφιση των
παλαιών τουριστικών καταλυμάτων. 

- Τη δημιουργία νέων Περιοχών Ολο-
κληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης
(ΠΟΤΑ). 

- Την απλοποίηση και επιτάχυνση της
αδειοδοτικής διαδικασίας για το σύ-
νολο των τουριστικών επενδύσεων. 
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Παρά την έντονη ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η
ελληνική οικονομία, η Aegean προσφέρει το καλοκαίρι
του 2011 στο δίκτυό της από Θεσσαλονίκη 19 απευθείας
συνδέσεις με προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, προσφέρονται 11 άμεσες συνδέσεις με προ-
ορισμούς εσωτερικού και 8 σε προορισμούς εξωτερικού με
3 νέους σε στρατηγικές αγορές. Οι νέοι προορισμοί εξωτερι-
κού είναι η Μόσχα, το Παρίσι και το Τελ Αβίβ, προσθέτοντας
σημαντικά στη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊό-
ντος, δίνοντας νέα ώθηση προς τη Βόρεια Ελλάδα.
Παράλληλα, η Aegean δημιούργησε ένα νέο αναβαθμισμένο

Business Lounge στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσα-
λονίκης. Το νέο Business Lounge της αεροπορικής εταιρείας
φιλοξενεί τους επιβάτες της διακεκριμένης θέσης και τους κα-
τόχους της χρυσής κάρτας Miles & Bonus, μπορεί να φιλοξε-
νήσει μέχρι 90 άτομα καθήμενους και λειτουργεί πλέον με
αυτόνομο κλιματισμό/εξαερισμό χώρου.
Με το πρόγραμμα του καλοκαιριού 2011, η Aegean, πραγμα-
τοποιεί 19 απευθείας δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη:  
• 11 δρομολόγια είναι εσωτερικού, σχεδόν όσες επιλογές

υπάρχουν και από Αθήνα. Από αυτά 3 δρομολόγια δημόσιας
υπηρεσίας, για πρώτη φορά χωρίς επιδότηση, για πρώτη
φορά με επιλογή χαμηλότερων ναύλων, για πρώτη φορά
με jet αεροσκάφη, Αποτέλεσμα; Διπλασιάστηκε η κίνηση σε
σχέση με το παρελθόν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

• 8 δρομολόγια διεθνή με 3 καινούργια, Μόσχα, Παρίσι και
Τελ Αβίβ, 3 εξαιρετικά σημαντικές αγορές, που έχουν μεγά-
λες δυνατότητες ανάπτυξης. Φυσικά συνεχίζονται οι 5 κα-
θημερινές πτήσεις σε 4 πόλεις της Γερμανίας καθώς και
ενισχύεται η συχνότητα της σύνδεσης με τη Λάρνακα.

Έτσι για το 2011 η Aegean θα διαθέσει 2,5 εκατ. θέσεις για
την αγορά της Θεσσαλονίκης, από τις οποίες σχεδόν 1 εκα-
τομμύριο σε πτήσεις εξωτερικού, έχοντας τριπλασιάσει την
προσφορά της σε θέσεις εξωτερικού από τη Θεσσαλονίκη
κατά την τελευταία δεκαετία.
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Marine pollution regulations (MARPOL) became law
some years ago. However, heightened campaigns by
coastal authorities means many ships continue to
be prosecuted following inspection of OIL RECORDS.

Even the most experienced crews can make errors in
mandatory oil record book entries and it is only a matter of
time before a port inspection finds them. Penalties can be
massive, usually fines of millions of  Dollars and even jail
sentences. Vessels may also be banned from entering ter-
ritorial waters.  However, penalties are set high for a reason.
With many deliberate infringements –the magic pipe syn-
drome -  coastal authorities inevitably consider any irregu-
larity in the records as suspicious.
Doubtless the threat of such huge penalties should be more
than enough to encourage owners and operators to act.  But
what more can they do? Aster all, ships are fitted with
oil/water separators and PPM overboard meters.  The prob-
lem is the operations and data remain on board as manual
records and shore based ship managers can never really be
sure what actually happens. Crew changes and operational
pressures, can lead to mistakes, short cuts and even willful
illegal discharges. 
When a major Danish shipowner was prosecuted by the

Pollution Prevention– Proving Marpol compliance

USCG they were offered a unique opportu-
nity to reduce their fine. They chose PSM
Instrumentation to develop a solution that
would automatically and securely record all
activities related to oily water storage and
processing. By covering all related param-
eters PSM claim that accidents and mis-
takes in records entry can be eliminated
altogether. 
The solution had to meet performance and
functionality criteria laid down by USCG.
Firstly, the system should monitor all OWS
and bilge operations and generate a con-
tinuous inviolate log, and secondly, provide
the ability for remote monitoring of the en-
tire operation.    
PSM developed CLEARVIEW® in response.
CLEARVIEW® is a secure encrypted data
recorder with a satellite link able to alert
shore side staff in the event of irregular ac-
tivity. CLEARVIEW® compares and analyses
the many parameters of the entire OWS
and discharge operation, giving a simple vi-
sual status display onboard, advance alerts
to the bridge, and automatic critical alerts
to shore based personnel.

Under critical conditions CLEARVIEW® will also provide au-
tomatic “lockdown” of discharge, initiating discharge valve
closure.  The stored data full supports and validates ORB
entries both on board and remotely.  A configurable “geo-
fence” which prevents overboard discharge inside territorial
limits provides added reassurance for fleet managers .
To ensure the product was made commercially viable to
owners the system uses low cost satellite data transmission
and mostly gathers its data from existing sensors on board.
Installation is therefore quick and economical  
The CLEARVIEW® solution has successfully proven to the au-
thorities, USCG in particular, that the technology is available
to close the door on this contentious problem.  Following
extensive audited trials it is widely expected that USCG will
be calling for further regulation for vessels to prove MAR-
POL compliance. From the owners perspective, fitting such
a system provides reassurance and underscores their green
credentials.
CLEARVIEW® is believed to be the first system of its kind to
be successfully installed on existing ships and to meet the
special requirements and acceptance of the USCG. It was
the winner of the SEATRADE 2010 AWARDS  for INNOVA-
TION IN SHIP OPERATIONS

MARKET NEWS
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Το πρόγραμμα MBA Maritime Management του University
of Wales είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει τις απαραίτητες
ικανότητες και γνώσεις διοίκησης για τον τομέα της ναυτιλίας. 
Σημαντικό στοιχείο είναι η ευελιξία του προγράμματος, που
δεν δεσμεύει τον σπουδαστή ούτε χρονικά
ούτε τοπικά, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή
αλλαγή τόπου, χρόνου και διάρκειας σπου-
δών, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας, προάγοντας την επι-
κοινωνία όχι μόνο με το πανεπιστήμιο, αλλά
και με τα λοιπά στελέχη που σπουδάζουν τα
ίδια θέματα ανά τον κόσμο και συνδέονται μεταξύ τους μέσω
του παγκόσμιου αυτού προγράμματος.
Το πρόγραμμα MBA Maritime Management είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο για στελέχη με εμπειρία στη ναυτιλία, τα οποία επι-
θυμούν να οργανώσουν ακαδημαϊκά και να διευρύνουν την
πληθώρα των γνώσεών τους, αλλά και για άτομα από άλλους

MBA in Maritime Management

τομείς που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον εξαιρετικά εν-
διαφέροντα τομέα της ναυτιλίας και των σχετικών κλάδων.
Για το MBA in Maritime Management, όπως και για εκείνα των
MBA in Law, in Consultancy Management, in Service Excel-

lence και in Project Management, που απονέ-
μονται από το University of Wales, πληρο-
φορίες και αναλυτική καθοδήγηση προσφέρει
η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης iConsult-
ing (www.iconsulting.gr) η οποία αναλαμβάνει
να βοηθήσει και άτομα που ενδιαφέρονται για
σπουδές σε χώρες της Ευρώπης και της Αμε-

ρικής να βρουν θέση σε κατάλληλο πανεπιστήμιο. Αναλυτική
παρουσίαση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που προ-
σφέρει η iConsulting θα γίνει στις 15/6 στην Κρήτη και στις
13/7 και 31/8 στην Αθήνα. Για κράτηση θέσεων, απευθυνθείτε
στα τηλέφωνα 210-92.44.480, 210-92.10.291 και στα
www.iconsulting.gr, info@iconsulting.gr

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ballast Water Treatment

Optimarin AS and Aegean Dynamic Service Ltd. -its exclu-
sive agent in Greece and Cyprus- held a presentation on Bal-
last Water Treatment, at the Metropolitan Hotel in Athens.
Mr. Tore Andersen, Sales and Marketing Director and Mr.
Tom Kennedy, Business Development Manager of Optimarin
AS presented the company's Ballast Water Treatment Sys-
tem to an audience of more than 150 maritime executives.
Optimarin AS, of Norway is the manufacturer of a type ap-
proved treatment system, which exceeds by far the IMO
standards, being also one of the preferred systems by the
California State. Optimarin is leading the field with the first
ever installation on an operating vessel, the "Regal
Princess", back in 2000; and now, is currently occupying the
first position in installations of Filtration + UV light BWTS.
Optimarin’s main business aim is to become the leading
provider of BWTS to the retrofit and new-building markets.
With main offices in Norway, U.S.A., U.K. and Hong Kong, Op-
timarin has signed exclusive worldwide distribution agree-
ments with over 20 agents.
Optimarin offers flexibility, simplicity and adaptability, as it
can install its BWT systems when vessels are either docked,
or in port or even during voyage and so the timescale for
the completion of the installation rests with the operator’s
requirements. Optimarin offers one of the smallest foot-

prints available; a fully monitored self-cleaning system, easy
to maintain tailor-made solution for all types of vessels with
no risk of corrosion on the ballast tanks.
By representing Optimarin AS - a pioneering, forward-look-
ing and environmentally-conscious company - Aegean Dy-
namic Services Ltd. provides an environmentally-friendly,
cost-efficient solution to its customers in Greece and Cyprus.

(L-R) Anna-Maria Monogioudi, Tom Kennedy, 
Tore Andersen, Pantelis Monogioudis, John Monogioudis
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MARKET NEWS

IBS is proudly announcing the successful completion of a set
of Safety4Sea COMPLIMENTARY Workshops on Regulatory
Update completed in 1st June in Piraeus, Greece. Both
workshop attended by more than 110 persons representing
a number of 65 operators. The Agenda covered a number
of controversial issues including:
Piracy & Armed Robbery at Indian Ocean
• GoA & Indian Ocean Anti Piracy Developments
• Latest Developments on Fire Arms carriage
• Flag State & Industry feedback
Regulatory Developments

• STCW 2012 Implementation
• ECDIS Developments
• ILO Maritime Labour 

Convention (MLC) Updates
Forthcoming Legislation
• Regulations Due within 2011/2012
Concluding on the event Mr. Apostolos Belokas, Principal
Consultant & CEO of the IBS and editor of the safety4Sea
Portal thanked all the participants for their attendance and
support and the overall warm reception of the safety4Sea
initiative.

IBS Maritime Training Center

International shipping represents 3 to 4 % of the global
emissions of CO2 and accounts for at least 90% of the global
trade of goods thus it is already, by far, the most carbon effi-
cient way of commercial transport. Nonetheless the reduc-
tion of these emissions is a “must” for any business with
ambitions to survive and excel. 
The IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC)
has developed a set of measures for reducing shipping’s CO2

emissions;
1.Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships
2.Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) 

for existing ships
3.A market based mechanism; e.g. emission trading
The SEEMP allows companies and ships to monitor and im-
prove performance with regard to various factors that may
contribute to CO2 emission. These may include improved
voyage planning; speed management; weather routing; op-
timizing engine power and use of rudders and propellers;
hull maintenance and use of different fuel types.
In IMO/MEPC 59/24/Add.1/Annex 19 the following consid-
erations are given for hull maintenance;
• Docking intervals should be integrated with ship opera-

tor’s ongoing assessment of ship performance. Hull re-
sistance can be optimized by new-technology coating
systems, possibly in combination with cleaning intervals.
Regular in-water inspection of the condition of the hull is
recommended.

• Propeller cleaning and polishing or even appropriate coat-
ing may significantly increase fuel efficiency. The need for
ships to maintain efficiency through in-water hull cleaning
should be recognized and facilitated by port States.

• Consideration may be given to the possibility of timely full

Sigmaglide enhances fuel efficiency while reducing GHG emisssions

removal and replacement of underwater paint systems to
avoid the increased hull roughness caused by repeated
spot blasting and repairs over multiple dockings.

• Generally, the smoother the hull, the better the fuel effi-
ciency.

Conclusion: Any measure that promotes fuel savings meets
ecological, economic and legislative objectives.
As a coating system supplier, the largest single factor PPG
can influence in relation to fuel consumption and conse-
quently to GHG savings, is the frictional resistance of the un-
derwater hull. It is estimated that frictional resistance can
vary from 45% to 90% of the vessel’s total resistance de-
pending on vessel type and its operational characteristics.
For lower speed vessels the frictional resistance is nearer
to the upper limit of 90%. SIGMAGLIDE 990, the pure sili-
cone topcoat, reduces frictional resistance to the point
where significant fuel savings can be realized.
The system is based on two coats of epoxy: the first being
the primer and the second being an anti‐abrasive coating;
this is then followed by a tiecoat, SIGMAGLIDE 790, and then
a topcoat of SIGMAGLIDE 990. A key advantage is that this
two‐component system, with the volume solids content of
the tiecoat at 79% and the topcoat at 80%, considerably re-
duces packaging waste costs and reduced solvent emission
at application.
Reduced hull roughness provided by a smooth, fouling free
coating will lead to immediate improved performance and
lower fuel consumption. Right now, modern foul release
coatings can make a huge difference in ships’ fuel consump-
tion and, therefore, emissions are reduced by around 10%
compared with conventional hull coatings, which is a signifi-
cant benefit.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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