
Í
Á

Õ
Ô

É
Ê

Á
 
×

Ñ
Ï

Í
É
Ê

Á
Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

-
Σ

Ε
Π

Τ
Ε

Μ
Β

Ρ
Ι
Ο

Σ
2

0
1

1

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 142 • 08-09/2011 www.naftikachronika.gr 6

IS
SN

 1
10

6-
71

52

Το EEDI είναι πλέον 
κανονισμός του ΙΜΟ

Γραμμές ακτοπλοΐας - γραμμές ζωής

Αποκλειστική συνέντευξη 
Kωστάκη Λοϊζου

«Oι επενδυτές χρειάζονται 
ξεκάθαρο πλαίσιο και 

μακροχρόνιο ορίζοντα 
για να επενδύσουν»

ως φυτώρια ναυτοσύνης

Έρευνα 
Τα ναυτικά λύκεια

Αφιέρωμα 
Οι πρωταθλητές
των Bulk Carriers

Προοπτικές 
για τη ναυτική διαιτησία
στην Ελλάδα

΄

exofyllo modage:Layout 1  27/7/2011  1:28 μμ  Page 1



exofyllo modage:Layout 1  25/7/2011  4:57 μμ  Page 2



ADV AUGUST SEPTEMBER 2011:Layout 1  25/7/2011  12:41 μμ  Page 8



ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΜΠΟΤΣΗ

Ιδρυτής: Δ. Ν. Κωττάκης 
Έτος Ιδρύσεως: 1931

Φωτογραφία εξωφύλλου:
To κρουαζιερόπλοιο «Louis Majesty»

της Louis Cruises

ΤΕΥΧΟΣ 142 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 / ΚΩΔΙΚΟΣ 1449

Ιδιοκτησία:
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε. 

Εκδότης:
Ιωάννα Μπίσια

Διευθυντής:
Ηλίας Γ. Μπίσιας
Διευθύντρια Σύνταξης:
Λίζα Μαρέλου
Creative Director:
Γιώργος Παρασκευάς
Διεύθυνση Διαφήμισης:
Χρήστος Καπάνταης
Υπεύθυνη Διαφήμισης:
Δήμητρα Τσάκου

Πρακτορείο Διανομής
Τύπου: Άργος Α.Ε.    

Συνδρομές
(10 τεύχη):
Ιδιώτες: 60 €
Ναυτικοί & φοιτητές: 50 €
Εταιρείες-Οργανισμοί: 70 €
Χώρες Ε.Ε.: 120 €
Χώρες εκτός Ε.Ε.: 140 €

Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις
Λεωφ. Συγγρού 132
176 71 Αθήνα
Τ: 210-92 22 501, 92 48 006
F: 210-92 22 640
editors@naftikachronika.gr

www. naftikachronika.gr
Web strategy development by IT

Á ðü øåéò ðïõ åê öñÜ æï íôáé óôá å íõ ðü ãñá -

öá Üñ èñá äåí åê öñÜ æïõí á ðá ñáß ôç ôá ôç

ãíþ ìç ôïõ ðå ñéï äé êïý. Ðá ñü ëï ðïõ êá ôá -

âëÞ èç êáí ðñï óðÜ èåéåò ãéá íá âå âáéù èïý -

ìå ü ôé ïé ðå ñéå ÷ü ìå íåò óôï ðå ñéï äé êü ðëç -

ñï öï ñß åò åß íáé óù óôÝò, ôï ðå ñéï äé êü äåí

åß íáé õ ðåý èõ íï ãéá ïðïéá äÞ ðï ôå á íá êñß -

âåéá ðïõ ôõ ÷üí Ý ÷åé ðá ñåé óöñÞ óåé. Êá íÝ íá

êåß ìå íï Þ öù ôï ãñá öß á äåí ìðï ñåß íá á íá -

ðá ñá ÷èåß, á íôé ãñá öåß Þ á íá äç ìï óéåõ èåß

÷ù ñßò ôçí ðñï ç ãïý ìå íç Ýã ãñá öç Üäåéá

ôùí ÍÁÕ ÔÉ ÊÙÍ ×ÑÏ ÍÉ ÊÙÍ.

Publications

4) Editorial

8) Τα σημαντικότερα γεγονότα 
του μήνα

10) Εν Πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

16) Μηνύματα για ευήκοα ώτα
Συνέντευξη 
του Κωστάκη Λοϊζου

22) Το EEDI είναι πλέον 
κανονισμός του ΙΜΟ
Του Πάνου Ζαχαριάδη

26) Κοινωνικό Management
Αιτία οικονομικής κατάρρευσης
του ευρώ και όχι μόνο
Του Γιάννη Αλήθεια

28) Προτάσεις για μια άμεση 
και αποτελεσματική 
ναυτιλιακή ανάπτυξη
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα

30) Γραμμές ακτοπλοΐας 
– γραμμές ζωής
Του Ελευθέριου Κεχαγιόγλου

Αποκλειστική Έρευνα ΕΠΑ.Λ.
34) Εξερευνώντας τα φυτώρια 

της ελληνικής ναυτοσύνης

36) Συνολικά αποτελέσματα ΕΠΑ.Λ.

40) Η εκπαίδευση χρειάζεται
συναίνεση και συνεργασία
Του Παύλου Μάραντου

42) Η ιδιαιτερότητα της κρουαζιέ-
ρας για τον ελληνικό τουρισμό
Του Άλκη Κορρέ

46) Προοπτικές για 
τη ναυτική διαιτησία
Της Τζένης Πουρνάρα 
- Βαρδαβίλια

52) Εταιρική διακυβέρνηση 
και συστήματα διοίκησης 
στη ναυτιλία
Της Βίκυ Ζαμπέτα 

56) Επιστημονική έρευνα 
και λιμένες: Θέματα αιχμής
Του Θωμά Βιτσούνη

Αφιέρωμα Bulk Carriers
58) Επιλέγοντας το Bulk Carrier 

του άμεσου μέλλοντος
Του Γιώργου Μπάνου

60) Η ραχοκοκαλιά 
των μεταφορών του 
παγκόσμιου εμπορίου 
ξηρών χύδην φορτίου
Του Γιάννη Παχούλη

64) Ναυτιλιακοί κολοσσοί: 
Οι πρώτες 10 θέσεις 
της παγκόσμιας κατάταξης
Του Γιάννη Ν. Κοτζιά

72) Χτίζοντας εύρωστα 
αλλά και οικονομικά πλοία
Το παράδειγμα 
της Atlantic Bulk Carriers 

82) Συνέδριο «Econship 2011» 

86) Συνέδριο «Posidonia Sea
Tourist Forum» 

89) «Pireas 2011»

90) Η άγονη, λησμονημένη 
Ελλάδα
Του Ηλία Μπίσια

96) Τάδε έφη… 

περιεχόμενα

80
χρόνια

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
1 9 3 1 - 2 0 1 1

‘

PERIEXOMENA:PERIEXOMENA.qxd  27/7/2011  12:22 μμ  Page 2



ADV_Layout 1  15/2/2011  2:49 μμ  Page 2



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της υπουργού Παιδείας
κ. Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με το νέο νομοσχέ-
διο για τη ριζική «ανανέωση» της ανώτατης παιδείας
της χώρας μπορεί, εν πρώτοις, να μην απασχολούν
ένα περιοδικό αμιγώς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.  

Εντούτοις, η πολιτική της κυβέρνησης προς όλους τους
σημαντικούς κοινωνικούς, οικονομικούς ή πολιτισμι-
κούς κλάδους της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας επι-

τρέπει ένα σχολιασμό, που καταρρίπτει κάποιες σημαντικές
υπάρχουσες δοξασίες ή και μυθοπλασίες. 
Η πρόθεση της κ. Διαμαντοπούλου να επανεξετάσει (και κυ-
ρίως να επανιδρύσει) τα πολυάριθμα ελληνικά πανεπιστήμια
βρίσκει όλους μας σύμφωνους. Όλοι αγωνιούμε για το εκ-
παιδευτικό και ερευνητικό μέλλον της χώρας, σε μια εποχή
που η επιστήμη και η τεχνογνωσία είναι βασικά «συστατικά»
όχι μόνο για την ευμάρεια μιας χώρας αλλά και για τη διεθνή
ανταγωνιστικότητά της. Κυρίως, όμως, η εύρυθμη λειτουργία
του εκπαιδευτικού μας συστήματος προετοιμάζει πολίτες και
επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορέσουν να επιβιώσουν και να
αναπτυχθούν σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές ζυμώ-
σεις, όπως αυτές διαγράφονται σήμερα. Ο τρόπος όμως που
χαράζει την πολιτική της και λαμβάνει αποφάσεις η κ. υπουρ-
γός, όπως εξάλλου και μερικά μέλη της παρούσας κυβέρνη-
σης, μας προκαλεί ανησυχία ως προς το χειρισμό των σημα-
ντικών εθνικών ζητημάτων.

Ηνέα πολιτική της κυβέρνησης, αναφορικά με την ανώ-
τατη παιδεία, φαίνεται να λησμονεί τις προτάσεις και
επιθυμίες όσων εμπλέκονται με τον συγκεκριμένο

χώρο, ακριβώς όπως η κυβέρνηση και οι υπουργοί της
αγνόησαν καταφανώς την άποψη των ανθρώπων της ναυτι-
λίας σχετικά με την κατάργηση του ΥΕΝ και τη διάλυση του
Λιμενικού Σώματος (διότι για διάλυση πρόκειται τελικά). Κατ’

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

αυτόν τον τρόπο, καταρρίπτεται και ο γνωστός μύθος της
Ακτής Μιαούλη πως το ακαδημαϊκό κατεστημένο «σιωπηλά»
καθοδηγεί την Ηρώδου Αττικού σε θέματα ναυτιλιακής (και
όχι μόνο) πολιτικής, αφού διαφαίνεται πλέον ότι οι ίδιοι ακα-
δημαϊκοί δεν λαμβάνονται υπόψη ως προς τις πολιτικές που
αφορούν και το δικό τους μέλλον και τη δική τους «στέγη».
Το εκπαιδευτικό και μορφωτικό μέλλον των παιδιών της Ελ-
λάδος είναι εξαιρετικής σημασίας, μάλιστα σε μια δύσκολη πε-
ρίοδο για την ελληνική οικονομία. Δεν στεκόμαστε στην ουσία
του νέου νομοσχεδίου, αλλά στην αντίθεση πολλών πρωτα-
γωνιστών της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο από το χώρο της
διδασκαλίας όσο και της φοιτητικής εκπροσώπησης*.
Δεν γνωρίζουμε ποιοι συμβουλεύουν τους κυρίους υπουρ-
γούς, πάντως, η βιασύνη και κυρίως η κοινωνική άγνοια, που
διακρίνει τις πρωτοβουλίες αυτές, μας ανησυχούν. Συμφω-
νούμε με την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ και ΑΕΝ στη χώρα, θεω-
ρούμε όμως απαραίτητη τη στήριξη, οικονομική κυρίως, των
ήδη υπαρχόντων Ιδρυμάτων, τα οποία μπορεί να αντιμετω-
πίζουν τεράστια προβλήματα, εντούτοις οι απόφοιτοί τους με-
γαλουργούν σε όλους τους κλάδους της επιστήμης και της
τεχνογνωσίας. Ας μην αγνοούμε το γεγονός ότι οι απόφοιτοι
των «σκουριασμένων» κρατικών ΑΕΝ σήμερα ταξιδεύουν επι-
τυχώς με τα πιο σύγχρονα και απαιτητικά πλοία του παγκό-
σμιου στόλου, ενώ οι ναυπηγοί, οι νομικοί και οι ναυτιλιακοί
οικονομολόγοι μας θεωρούνται εξαιρετικά ικανοί σε διεθνές
επίπεδο, με σημαντικότατη ευρεία αναγνώριση. Ας μη στεκό-
μαστε λοιπόν τόσο μεμψίμοιροι και δυσοίωνοι προς το εκπαι-
δευτικό μας σύστημα.

Μαθήματα διαλόγου και... 
πολιτικής εξουσίας
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Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε Π Ρ Ο Σ  Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Σε μια εποχή που η Ελλάδα χάνει τα
παιδιά της, που βλέπει την ανερ-
γία να φουντώνει και τα μετανα-

στευτικά ρεύματα να ξεδιπλώνονται,
όπως γινόταν σε παλαιότερες σαθρές
εποχές, η κυβέρνηση οφείλει να στραφεί
για καθοδήγηση και συμβολή από τους
οικονομικούς και μορφωτικούς «πρωτα-
θλητές» της χώρας, και να μην τους αντι-
μετωπίζει με τη γνωστή και «παλαιοκομ-
ματική» φιλυποψία όπως μέχρι πρό-
σφατα φερόταν και απέναντι στον εφο-
πλισμό. 
Τα «Ναυτικά Χρονικά» παρατηρούν εξαι-
ρετικά ανήσυχα τις τρέχουσες εξελίξεις,
αλλά παραμένουν στο πλάι των νέων της
χώρας αυτής. Με αυτόν το γνώμονα, αποστέλλονται δωρεάν
2.000 τεύχη σε όλες τις ΑΕΝ και τα ΑΕΙ ναυτιλιακής κατεύθυν-
σης της χώρας, όχι ως μια ακόμα στρατηγική κίνηση της δικής
μας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά ως δείγμα μιας πραγ-
ματικής ανάγκης για επικοινωνία και συνδιαλλαγή με τους λα-
βωμένους νέους συνεχιστές της ναυτικής μας παράδοσης. 

Ηκυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τη στρατηγική της,
χωρίς καμία καχυποψία απέναντι σε οποιεσδήποτε
κοινωνικές ή οικονομικές ομάδες. Οι πολιτικοί που νο-

μοθετούν με βάση την καχυποψία προς τον πολίτη και την πε-
ριφρόνηση της καθημερινότητας και των αγωνιών του, μάς
φέρνουν στο νου τα λόγια του Καρλ Πότερ: 
«Η προσπάθεια να μετατρέψεις τη Γη σε Παράδεισο αναπό-
φευκτα θα φέρει την Κόλαση». 
Με γνώμονα τον υγιή και ουσιαστικό διάλογο, οφείλουν να
δρουν οι πολιτικοί του τόπου, ειδικά όταν αφορά το μέλλον
των νέων της σε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Η.Γ.Μ.

* Αντίθετοι στο νέο νομοσχέδιο εμφανίζονται μέχρι στιγμής οι
περισσότεροι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι με τις υπογραφές τους
ζητούν την πλήρη απόσυρσή του.
Την πλήρη αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παι-
δείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση επαναβεβαίωσαν οι πρυ-
τάνεις στην έκτακτη σύνοδο των πρυτανικών αρχών τον
περασμένο Ιούλιο.

Στην ομόφωνη απόφασή τους, οι πρυτάνεις αναφέρουν ότι το
νομοσχέδιο αγνοεί τις προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας,
διαλύει τις βασικές και ακαδημαϊκές μονάδες και παραβιάζει κα-
τάφωρα το συνταγματικό πλαίσιο που διέπει τα πανεπιστήμια.
«Ζητούμε από τη Βουλή των Ελλήνων να μην ψηφίσει το κα-
τατεθέν νομοσχέδιο και από το υπουργείο να ενσωματώσει τις
προτάσεις μας» τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώ-
ρησαν τη Δευτέρα 25 Ιουλίου τα μέλη της συντονιστικής επι-
τροπής της συνόδου.
Όπως σημείωσε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, οι πρυτανικές αρχές πρόκειται
να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης της ελληνικής κοινω-
νίας, ενώ προτίθενται να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας,  κ. Κάρολο Παπούλια.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα
στην τοποθέτησή του, κάνοντας λόγο για νομοσχέδιο που υπη-
ρετεί αλλότρια συμφέροντα. «Μας κατηγορούν ότι αντιδρούμε,
γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις μας. Άλλοι είναι
αυτοί που κάθονται στις ίδιες καρέκλες 20 και 30 χρόνια» ανέ-
φερε. Ο κ. Μυλόπουλος πρόσθεσε ότι στο κείμενο στήριξης του
νομοσχεδίου, που έχουν υπογράψει περισσότερα από 250
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν εκφράζει σε καμία
περίπτωση την πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας αφού
το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 2.500 μέλη.
Την αντίθεσή τους στον νέο νόμο-πλαίσιο έχουν εκφράσει επί-
σημα αρκετά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο σύλλογος διδακτικού προσωπικού
της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με πρόσφατη ανακοίνωσή
του, κ.ά.

Συμφωνούμε με την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ και ΑΕΝ στη χώρα, θε-
ωρούμε όμως απαραίτητη τη στήριξη, οικονομική κυρίως, των
ήδη υπαρχόντων Ιδρυμάτων, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν
τεράστια προβλήματα, εντούτοις οι απόφοιτοί τους μεγαλουργούν
σε όλους τους κλάδους της επιστήμης και της τεχνογνωσίας.
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1. Yπουργείο Ναυτιλίας: Εμφανής η απουσία του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας. Εάν θεωρήσουμε τον τουρισμό και τη
ναυτιλία ως τους δύο εναπομείναντες πυλώνες που στη-
ρίζουν τη χώρα τη συγκεκριμένη στιγμή, θεωρώ ότι η από-
φαση να μην υπάρχει αυτόνομο/αυτοκέφαλο υπουργείο,
του οποίου η μόνη αρμοδιότητα θα είναι να ασχοληθεί με
θέματα του κλάδου, είναι ένα σημαντικό λάθος ή παρά-
λειψη. Υπήρχαν και υπάρχουν πολλά άλλα υπουργεία που
μπορούν να συγχωνευθούν ή και να εκλείψουν, όχι όμως
το ανωτέρω. 

2. Πειρατεία στον Ινδικό Ωκεανό: Το θέμα λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις. Μια νέα βιομηχανία γύρω από τα θέματα της

πειρατείας γιγαντώνεται, ενώ η προστασία
των πλοίων παραμένει ισχνή και όχι όσο θα
έπρεπε αποτελεσματική.  Τα περίπου 20 πο-
λεμικά πλοία διαφόρων εθνικοτήτων που
προσπαθούν να βοηθήσουν δεν επαρκούν.
Πρέπει οι κυβερνήσεις των διαφόρων κρα-
τών, αλλά και η ελληνική, να σπεύσουν να
διαμορφώσουν το νομικό πλαίσιο για καλύ-

τερη προστασία των πλοίων που ταξιδεύουν στην περιοχή,
δηλαδή να επιτραπούν ένοπλοι φρουροί στα πλοία ή άλλες
λύσεις, που θα επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση.

3. Ελληνικά ναυπηγεία: Σκαραμαγκάς, Ελευσίνα, Σύρος:
Ενθυμείστε πώς συρρικνώθηκε/εξαφανίστηκε η ναυπηγο-
επισκευαστική βάση Περάματος. Αυτή τη στιγμή, το μεγα-
λύτερο ναυπηγείο της Μεσογείου, το Hellenic Shipyard,
είναι κλειστό στον επισκευαστικό τομέα και από ό,τι γνω-
ρίζω τα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας υποαπασχολούν-
ται. Ίσως κάποιος αρμόδιος μας ενημερώσει για το ποιο
είναι το μέλλον τους! Η εναλλακτική λύση είναι δεξαμενι-
σμοί και επισκευές/μετασκευές σε ναυπηγεία του εξωτε-
ρικού. Είναι αυτή λύση; 

4. Eκπαίδευση, Σχολές Ε.Ν., Ναυτοχώρια: Οι Έλληνες εφο-
πλιστές επένδυσαν και επενδύουν σε νέα, μοντέρνα και τε-
λευταίας τεχνολογίας πλοία. Θεωρώ ότι η Πολιτεία δεν
κάνει τα δέοντα για την αναβάθμιση των Σχολών, την τε-
χνολογική τους υποδομή, το διδακτικό προσωπικό. Άλλες
χώρες πραγματοποιούν άλματα σε αυτούς τους τομείς.
Εμείς, γιατί είμαστε απλώς παρατηρητές; 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΑΣ για
να ξεπεράσει η χώρα μας την κρίση βασίζονται κυρίως
στη ναυτιλία και στον τουρισμό μας.
Η ακτοπλοΐα αφορά και ναυτιλία και τουρισμό, γιατί
χωρίς καλές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δεν είναι δυ-
νατόν να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη στα νησιά μας.
Είναι γεγονός ότι η ακτοπλοΐα αποτελεί δημόσια υπη-
ρεσία και υπάρχει ανάγκη για σταθερές και αξιόπιστες
κρατικές υπηρεσίες, ικανές να χειριστούν, πολύ σο-
βαρά, θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση του δη-
μόσιου συμφέροντος.

Και ενώ όλοι αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του
κλάδου, επιδεικνύουμε ανευθυνότητα και ανοργανω-
σιά αλλάζοντας κάθε 6 μήνες, όχι μόνο τον υπουργό,
αλλά και το υπεύθυνο υπουργείο, με αποτέλεσμα να
μην είναι δυνατή η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των
πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
ακτοπλοΐα μας, με άμεσο κίνδυνο να υποβαθμιστούν
οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Για όλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια λο-
γική εξήγηση. Εάν υπάρχει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον
να τη μαθαίναμε και εμείς.

Του Νίκου Μακρή
Chief Operator Officer Eletson Corporation

Του Mιχάλη Σακέλλη
Διευθύνων σύμβουλος Blue Star Ferries, 
γενικός γραμματέας Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα
γεγονότα του μήνα
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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Γιώρ-
γος Παπανδρέου θα λάβει σύντομα τις τελικές απο-
φάσεις όσον αφορά στο μέλλον του Λιμενικού Σώ-
ματος. Πολλά κυβερνητικά στελέχη αρχίζουν να αντιλαμ-
βάνονται ότι το αποτυχημένο πείραμα, που διήρκεσε περί-
που 20 μήνες και περιελάμβανε τη διάλυση του υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας και την απόσχιση του Λιμενι-
κού Σώματος από τον διοικητικό φορέα του, ήταν μια
άστοχη ενέργεια, που υπονόμευσε την καθημερινή ομαλή
λειτουργία τού υπό ελληνική σημαία πλοίου και δημιούρ-
γησε ένα ρήγμα στο οικοδόμημα της ελληνικής ναυτιλίας.

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

Επ' αυτού κυκλοφόρησε και η απόφαση - ψήφισμα
της ολομέλειας του τομέα της Εμπορικής Ναυτι-
λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προς τον
Πρωθυπουργό και ορισμένα μέλη της κυβέρνησης, στην
οποία αναφέρεται σε έντονα αυστηρό τόνο, μεταξύ άλλων,
ότι: «Στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας ο τομέας Ναυ-
τιλίας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε μεν την κυβερνητική επιλογή
αλλά ουδέποτε  υπήρξε  κοινωνός  ή συμμέτοχος παρόλο
ότι συνέχισε να εργάζεται αλλά και να καλεί σε όλες τις δρά-
σεις τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. 
Σε πλήρη αντίθεση με αυτήν την πραγματικότητα διάφοροι
πολιτικοί κύκλοι (δυστυχώς και του δικού μας χώρου) και
παράγοντες της αγοράς «χρέωσαν» στον τομέα  και στα
στελέχη του τις κυβερνητικές επιλογές και  την αποτυχία
τους αλλά και το κυριότερο του απέδωσαν την «εχθρό-
τητα» προς τον κλάδο και το Λ.Σ. και δημιούργησαν έναν
μύθο αποδιοπομπαίου τράγου που ουδεμία σχέση έχει με
την πραγματικότητα και αφορά αναγωγές περιβεβλημένες
με ιδεολογικό μανδύα ενώ στην ουσία πρόκειται για ανα-

χρονιστικές μικροπολιτικές». Ξεκαθαρίζοντας το ρόλο και
τις επίσημες σκέψεις του ο τομέας Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καταλήγει στην επανα-
σύσταση του Υπουργείου:
«Σήμερα, με δεδομένα αυτά και υπό το πρίσμα των δύσκο-
λων συνθηκών που επικρατούν στα οικονομικά και ανα-
πτυξιακά πράγματα της χώρας μας και ομολογουμένης της
σημασίας της ναυτιλίας, είναι απαραίτητο να υποστηριχτεί,
την ύστατη ώρα, η λειτουργία φορέα για τη ναυτιλία,
υπουργικού επιπέδου, με ξεκάθαρη δομή και διακριτές αρ-
μοδιότητες με επικεφαλής κυβερνητικό στέλεχος, το οποίο
επιφορτισμένο πλήρως και αποκλειστικά με τις αρμοδιό-
τητες της ναυτιλίας και της θαλάσσιας πολιτικής θα υπο-
στηρίξει τη μεταρρύθμιση καταστρώνοντας και υλοποιώ-
ντας σχέδιο μετάβασης και θα εργαστεί γι' αυτά συντεταγ-
μένα και αξιοποιώντας όλες τις δυνάμεις του κλάδου, της
επιστήμης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ». 

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

Επιβεβαιώνει η Moody’s τις εκτιμήσεις των ναυλομεσιτικών
οίκων, ότι για το διάστημα έως το τέλος του 2012 η αγορά
θα είναι πιεσμένη εξαιτίας της υπερπροσφοράς πλοίων,
καθώς το 80% των παραγγελιών πλοίων ξηρού φορτίου θα
πέσει στο νερό τα επόμενα 2 χρόνια. 
Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες… 

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

Κι ενώ η ελληνική κυβέρνηση κάνει απέλπιδες προσπά-
θειες να βρει χρήματα για να μειώσει το χρέος, ενώ η
χώρα επαιτεί για δάνεια με δυσβάσταχτους όρους, την ίδια
ώρα η κρουαζιέρα μένει όχι μόνον ανεκμετάλλευτη, αλλά βάλ-
λεται ακόμη και από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί. 
Ένα επιπλέον δείγμα της κρατικής αδιαφορίας, παρά τις κατά
καιρούς εξαγγελίες για ανάπτυξη και προσέλκυση των μεγά-
λων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα: στο συνέδριο για
τον θαλάσσιο τουρισμό «Posidonia Sea Forum», τα υψηλό-
βαθμα στελέχη των εταιρειών-κολοσσών της κρουαζιέρας,
που βρέθηκαν για πρώτη φορά συγκεντρωμένα στην Αθήνα,
δεν μπόρεσαν να συναντηθούν με κυβερνητικό παράγοντα για
να συζητήσουν!

Και όχι μόνον αυτό, αλλά δεν βρήκαν ούτε υπουργείο, αφού
καταργήθηκε αυτό των Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας. Όλες οι εταιρείες είχαν συζητήσει με τον κ. Γιάννη
Διαμαντίδη κατά την επίσκεψή του στο Μαϊάμι, και όταν ήρθαν
στην Ελλάδα τον βρήκαν υπουργό υπό κατάργηση! Γεγονότα
πέρα από κάθε λογική, ή πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτό-
μαστε λογικά; Σε λίγο θα γίνουμε και γραφικοί… 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι 
στην Ακτή Μιαούλη
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Ακτής Βασιλειάδη η πο-
λιτική ηγεσία του νέου διοικητικού φορέα της ναυ-
τιλίας. Παλαιός γνώριμος ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νεοσυ-
σταθείς ο αναπληρωτής υπουργός, Χάρης Παμπούκης.
Αλλαγές και στους επιτελείς, τους συμβούλους, στον εξο-
πλισμό, στα γραφεία κ.λπ.
Με αυτές τις πρόσφατες υπουργικές αλλαγές έμεινε άδειο
και το γραφείο της τ. υφυπουργού Ελπίδας Τσουρή στη
Λεωφ. Λαμπράκη. Όπως θυμάστε, φημολογείται ότι είχε «εκ-
διωχθεί» από τον τότε γενικό γραμματέα κ. Βλάχο, ο οποίος
δεν ήθελε να μετακινηθεί από τα γραφεία της Ακτής Βασι-
λειάδη και έμμεσα εκτόπισε την κ. Τσουρή, η οποία βρήκε
καταφύγιο στο παλιό κτίριο του ΥΕΝ. 
Πολύς λόγος είχε γίνει τότε για τα χρήματα που ξοδεύτηκαν
για την ανακαίνιση των γραφείων, τις πολυτελείς κουρτίνες,
τα έπιπλα και όλα τα συναφή. Ακόμη μία εκ των ων ουκ άνευ
επένδυση, που θα λιμνάσει μαζί με τόσες άλλες. Και σε τέ-
τοιες εποχές… που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για μείωση
των δημόσιων δαπανών. Και να 'τανε μόνο αυτή η δαπάνη… 

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

Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξεδόθη
μια ανακοίνωση Τύπου, η οποία έγραφε μεταξύ άλλων:
«Το Λ.Σ.- ΕΛΑΚΤ έχει θέσει ως προτεραιότητα την άμεση
διαθεσιμότητα επιχειρησιακών μέσων (χερσαίων, πλωτών
και εναέριων). Ιδιαίτερη βαρύτητα, όμως, δίδεται και στη
διατήρηση, σε μέγιστο κατά το δυνατόν βαθμό, της ετοι-
μότητας των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Σώμα-
τος, τα οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αρκετά
σοβαρά προβλήματα λειτουργίας (τόσο σε επίπεδο επι-
σκευής όσο και σε επίπεδο τακτικής συντήρησης), με απο-
τέλεσμα να περιέρχονται σε κατάσταση εκτέλεσης ορι-
σμένων πλόων, περιορισμένης ικανότητας χειρισμών ή
ακόμη και ακινησίας».
Και συνεχίζει η ανακοίνωση για τον αριθμό επισκευασθέ-
ντων πλωτών και χαιρσέων μέσων του Λ.Σ. χωρίς να γί-
νεται καμία αναφορά στη μεγάλη οικονομική βοήθεια που
προσφέρει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη συντή-
ρησή τους, αλλά και σε εφοπλιστικές εταιρείες που υιοθε-
τούν, στην κυριολεξία, τα άψυχα μέσα και τα επαναφέρουν
στη «ζωή».

Συγκεκριμένα, μεγάλος, παραδοσιακός εφοπλιστικός
οίκος από το 2008 έχει αναλάβει τη συντήρηση
ενός περιπολικού ανοικτής θαλάσσης, το οποίο είχε
αγοραστεί από το Λ.Σ. για την Ολυμπιάδα του 2004. Τέσ-
σερα χρόνια μετά, βρέθηκε παροπλισμένο. Σήμερα έχει
επισκευαστεί πλήρως, ενώ η συντήρησή του συνεχίζεται
από την εφοπλιστική εταιρεία. 
Πρόσφατα, μάλιστα, η ίδια εταιρεία ανάλαβε την κάλυψη
των εξόδων 18 περιπολικών -από 100, που αναζητούν…
οικογένεια για υιοθεσία- στα οποία αλλάχθηκαν μέχρι και
τα λάστιχα. Όπως έλεγε ο Ευριπίδης «αγνώμων μη γίνου»,
για να μη σημειώσουμε και το σκληρότερο, που λέει ότι
«η αχαριστία σκοτώνει τη φιλανθρωπία». 

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

Μαθαίνουμε ότι η ναυτιλιακή κοινότητα αντιμετωπί-
ζει καλόπιστα τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Αν-
ταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Χάρη Παμπούκη. Προς το
παρόν, η κάθε πλευρά βολιδοσκοπεί την άλλη και αναμε-
τρούν τις δυνάμεις τους. Όμως, τα χρονικά περιθώρια στε-
νεύουν και θα πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Τι
εκπλήξεις θα κρύβουν άραγε; 

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

Σε πρόσφατο ναυτιλιακό συνέδριο, ομιλητές υποστή-
ριξαν ότι τα επόμενα χρόνια οι μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις του ναυτιλιακού κλάδου, στις οποίες ανήκει σχεδόν
και το σύνολο της ελληνόκτητης ναυτιλίας, θα πιεστούν από
μεγαλύτερες δυνάμεις. Επ’ αυτού ο κ. Λύρας σχολίασε πως
είναι προς το συμφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
να εξασφαλίσουν ότι οι μικροί πλοιοκτήτες θα παραμείνουν
σε ικανούς αριθμούς. Ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, σημείωσε ότι μέχρι στιγ-
μής το ελληνικό επιχειρηματικό μοντέλο έχει αντεπεξέλθει με
επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις, διατηρώντας την πρωτο-
καθεδρία στα δεξαμενόπλοια, όπως και στα πλοία ξηρού
φορτίου, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά
στα containerships.

Ε Ν  Π Λ Ω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Για διγλωσσία κατηγόρησε την κυβέρνηση ο υπεύθυ-
νος του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εμπορικής Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πλα-
κιωτάκης. Ο λόγος; «Από τη μια πλευρά, τονίζει τον στρα-
τηγικό ρόλο της ναυτιλίας μας στην οικονομία, ενώ από την
άλλη προχωρεί στην επιλεκτική περαιτέρω μείωση των
συντάξεων του ΝΑΤ - είναι ανήκουστη και απαράδεκτη». 
Αν αναλογιστούμε τους μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,
μπορούμε -ως άλλοι γλωσσοπλάστες- να μιλήσουμε και
για τριγλωσσία, τετραγλωσσία κ.ο.κ. 

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

Ανακοινώθηκαν τα μεγάλα έργα για το νέο λιμάνι
της Πάτρας, που θα αποτελεί όχι μόνο μια μεγάλη είσοδο
και έξοδο για τη χώρα, αλλά και ένα σημαντικό εμπορικό
κέντρο για τη γύρω περιοχή. 
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι η ομαλή λειτουργία του θα μπο-
ρέσει να υλοποιηθεί μόνο με την άριστη συνεργασία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών φορέων, των τελω-
νειακών αρχών και του Λιμενικού Σώματος. 
Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα ότι η ναυτιλία και οι
γύρω από αυτή δραστηριότητες δεν μπορούν να διασπα-
στούν σε πολλά υπουργεία και σε πληθώρα πολιτικών
υπευθύνων.

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

Ανάμεσα στα σχέδια που εντάσσονται στο Μεσοπρό-
θεσμο Πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι η κατασκευή
ουρανοξυστών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας,
κάτι που έως σήμερα απαγορευόταν από το υπάρχον νο-
μοθετικό πλαίσιο.
Ανάμεσα στις προτάσεις είναι και η κατασκευή ουρανοξυ-
στών στην ευρύτερη περιοχή της Δραπετσώνας, που μπο-
ρεί να αποτελέσει έναυσμα για αναγέννηση της γενικό-
τερης περιοχής, αλλά και αφετηρία για τη δημιουργία ενός
σύγχρονου cluster.

-----//-----
Η Τουρκία δίνει τεράστια έμφαση στην ενίσχυση και

ανάπτυξη των κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων
ναυτιλιακής και ναυτικής κατεύθυνσης. Παρά τον μικρό
στόλο της και την υποδεέστερη πορεία του τουρκικού νη-
ολογίου σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, η γείτων
χώρα θέλει να πάρει τα σκήπτρα στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικά οι τουρκικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, που
συγκαταλέγονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
εξασφαλίζουν σημαντικά οικονομικά κονδύλια και την ου-
σιαστική πνευματική και ηθική υποστήριξη του κράτους.

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

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατέλαβε το
2010 την επίζηλη 17η θέση, μαζί με τον Ολλανδικό
Ερευνητικό Οργανισμό TNO στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη
Έρευνας, μεταξύ 100 ερευνητικών ιδρυμάτων. Mια σημαν-
τική διάκριση σε χαλεπούς καιρούς για την ελληνική παι-
δεία. Ακούτε κυρία Διαμαντοπούλου που ισχυρίζεστε
(ισοπεδωτικά) ότι όλα τα ελληνικά ΑΕΙ δεν είναι διεθνώς
ανταγωνιστικά;

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

Κλείνοντας, ας δούμε ποιος είναι ο νέος υφυπουρ-
γός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας.
Ο κ. Χάρης Παμπούκης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπού-
δασε νομικά στο Παρίσι (Paris I - Pantheon - Sorbonne).
Κατάγεται από την Ακράτα, καθώς και από την παλαιά οι-
κογένεια Ακύλα της Σαντορίνης. Ακολούθησε ακαδημαϊκή
καριέρα και εξελέγη το 1991 λέκτορας στο νομικό τμήμα
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1997 έγινε επίκουρος, το
2005 αναπληρωτής και το 2009 τακτικός καθηγητής Ιδιω-
τικού Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου Διεθνών Συναλλα-
γών. Το 1990 άνοιξε δικηγορικό γραφείο με τους διακεκρι-
μένους καθηγητές Σπύρο Φλογαΐτη και Γλυκερία Σιούτη.
Το 1999 διορίστηκε γενικός γραμματέας Διοίκησης και Ορ-
γάνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, θέση στην οποία
παρέμεινε έως το 2001. Έχει συγγράψει αρκετές νομικές
μονογραφίες.
Στην κυβέρνηση Παπανδρέου που σχηματίστηκε τον Οκτώ-
βριο του 2009 ανέλαβε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός
Επικρατείας παρά τω πρωθυπουργώ. Τον Ιούνιο του 2011
ανέλαβε αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ε Ν  Π Λ Ω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Πόσο επηρέασαν την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου οι
αυξήσεις των τιμολογίων που επέβαλε ο ΟΛΠ για την πε-
ρίοδο 2011-2012 στα κρουαζιερόπλοια;
Δυστυχώς, οι αναπάντεχες και απροειδοποίητες αυξήσεις των
τιμολογίων των λιμενικών τελών του Πειραιά επηρέασαν κα-
θοριστικά τη λειτουργία της Louis Hellenic Cruises, αφού για
φέτος, που δεν μας δόθηκε κανένα χρονικό περιθώριο αντί-
δρασης ή ενεργειών, αυτή η επιπλέον και απρόβλεπτη επιβά-
ρυνση θα μας κοστίσει πέραν των 800.000 ευρώ. 
Εκείνο που δεν γίνεται αντιληπτό από τους αρμοδίους, είναι
ότι φυσικά και είναι θεμιτές οι όποιες αυξήσεις, δικαιολογη-
μένες ή όχι, το σύντομο όμως χρονικό διάστημα προειδοποί-
ησης, ειδικά για τις εταιρείες κρουαζιέρας, είναι καταστροφικό.
Γιατί αυτή την αύξηση θα πρέπει να την πληρώσουν από την
ίδια τους την «τσέπη» καθώς τα πακέτα κρουαζιέρας πωλού-
νται και συμφωνούνται τουλάχιστον ένα και δύο χρόνια προ-
ηγουμένως. 
Δηλαδή, μιλάμε για κατακόρυφες αυξήσεις, που φθάνουν το
200% και 300%, χωρίς φυσικά να υπάρχει αντίστοιχα και η
αισθητή βελτίωση των υποδομών και παροχών. Για να είμαι
πιο ακριβής, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παραθέσαμε
και πρόσφατα στο «Posidonia Sea Tourism», για τους διερ-
χόμενους επιβάτες αυξήθηκε από 0,87 ευρώ το 2010 σε 3
ευρώ το 2011 (+ 244%) και 3,80 ευρώ το 2012, δηλαδή συ-
νολικά 336% αύξηση μέσα σε δύο χρόνια. Για τους επιβάτες
που ξεκινούν από τον Πειραιά, από 4,74 ευρώ το 2010 σε
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Μηνύματα
για ευήκοα ώτα 
Εδώ και είκοσι πέντε χρόνια η Louis Cruises δραστηριοποιείται στην κρουαζιέρα στη Μεσό-
γειο και ιδιαίτερα στα λιμάνια του Αιγαίου, παλεύοντας συχνά «άνισα» με απροειδοποίητα
γεγονότα. Όπως οι απροσδόκητες αυξήσεις των τιμολογίων των λιμενικών τελών του Πειραιά
σε αυτή τη δυσχερή περίοδο.
Με την πολυετή εμπειρία του στο θέμα της κρουαζιέρας, ο κ. Κωστάκης Λοϊζου παραθέτει
προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας, αναλύει τις απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για να επενδύσουν οι ξένες εταιρείες στα ελληνικά λιμάνια, τοποθετείται στην άρση
του καμποτάζ και προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής σημαίας. 

Συνέντευξη του Κωστάκη Λοϊζου
Εκτελεστικού προέδρου ομίλου LOUIS,
στη Λίζα Μαρέλου

΄

΄
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8,40 ευρώ το 2011 (αύξηση 77%) και από 11,65 ευρώ το
2012, ένα επιπλέον 39%, δηλαδή συνολικά 146% μέσα σε
δύο χρόνια. Οι ίδιες αυξήσεις φυσικά και για τους επιβάτες
που αποβιβάζονται. Επίσης, θα ανέμενα μια ξεκάθαρη και
σαφή τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική για τις εταιρείες
που προσεγγίζουν επανειλημμένως τον Πειραιά και ιδιαίτερα
για τις εταιρείες που έχουν έδρα τους το μεγάλο λιμάνι της
χώρας εδώ και χρόνια και στηρίζουν έμπρακτα την τοπική και
εθνική οικονομία. 

Πώς σχολιάζετε τη συγκεκριμένη πολιτική; Θεωρείτε ότι
θα επηρεάσει αρνητικά τις εταιρείες κρουαζιέρας; Κατά
την άποψή σας, πού βασίστηκε το Δ.Σ. του ΟΛΠ και προ-
χώρησε σε αυτές τις εξαγγελίες;
Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι, ειδικά σε
περίοδο κρίσης και όταν όλα τα λιμάνια ανταγωνίζονται έ-
ντονα να προσελκύσουν κρουαζιερόπλοια, τέτοιες ενέργειες
δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας, ενός δυναμικού
πυλώνα της οικονομίας με τεράστιες προοπτικές. 
Επίσης, η μονομερής απόφαση του ΟΛΠ, και μάλιστα χωρίς
πρόσκληση σε συζήτηση ή διάλογο με τις εταιρείες κρουα-
ζιέρας, ουσιαστικά επιβάλλοντας εξαπίνης αυξήσεις χωρίς
προετοιμασία, προειδοποίηση ή ανταλλαγή απόψεων, θα τη
χαρακτήριζα βεβιασμένη και χωρίς ουσιαστικό έρεισμα.
Σίγουρα αυτές οι κινήσεις δεν μεταδίδουν τα κατάλληλα «μη-
νύματα» για τις προθέσεις και την ενδυνάμωση της θέσης της
Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας. Τέλος, να ση-

μειώσω ότι, επειδή άκουσα ως δικαιολογία ότι είμαστε το πιο
φθηνό λιμάνι και γι' αυτό αιτιολογούνται και επιβάλλονται οι
αυξήσεις, ώστε να αναβαθμιστούν στη συνέχεια οι υπηρεσίες
και να δρομολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια, θα το αντι-
κρούσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με ευρω-
παϊκά λιμάνια όπως η Βαρκελώνη ή η Γένοβα, αλλά με τα
λιμάνια του άμεσου ανταγωνισμού μας και που είναι στη γεί-
τονα περιοχή μας και δεν είναι άλλα από αυτά της Κωνστα-
ντινούπολης και της Σμύρνης.
Ήδη έχει επηρεάσει αρνητικά όλες τις μεγάλες εταιρείες
κρουαζιέρας, οι οποίες το τόνισαν επανειλημμένως και ευ-
θαρσώς τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιέρας όσο
και στα Ποσειδώνια για τον Θαλάσσιο Τουρισμό. Έτσι στον
μελλοντικό τους σχεδιασμό καταβάλλουν προσπάθεια απο-
φυγής του Πειραιά, όσο αυτό είναι δυνατόν. 

Η ασφάλεια των ελληνικών λιμανιών αλλά και η έλλειψη
υποδομών τους είναι ανάμεσα στους αρνητικούς παρά-
γοντες στα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν τις επι-
λογές των σχεδιαστών δρομολογίων και της επιλογής
ελληνικών προορισμών. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει βελ-
τίωση και πότε;
Είναι πραγματικά κρίμα να έχουμε τέτοιες δυνατότητες, τόσα
όμορφα και μοναδικά μέρη, να είναι η Ελλάδα ανάμεσα στους
κορυφαίους ανά τον κόσμο προορισμούς και να μην είναι δυ-
νατόν να προχωρήσουμε σε σωστή και οργανωμένη βελ-
τίωση των υποδομών μας. Αυτή η ιστορία δυστυχώς δεν είναι
τωρινή. Απλώς η κρουαζιέρα έχει μπει ξαφνικά στο προσκή-
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νιο και κατέχει πλέον πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις συζητήσεις. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι πρόκειται για
ένα σοβαρό θέμα, που απασχολεί
τους διοργανωτές κρουαζιέρας εδώ
και χρόνια. 
Χαρακτηριστικά, εμείς εδώ και είκοσι
πέντε χρόνια που δραστηριοποιού-

μαστε στην κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στα λιμά-
νια του Αιγαίου, δυστυχώς παλεύουμε «άνισα» πολλές φορές
με τα θέματα υποδομών και ασφάλειας. Λυπάμαι που θα το
πω, αλλά έχουμε δει πολύ μικρή πρόοδο. Για παράδειγμα,
σας αναφέρω το νέο λιμάνι της Μυκόνου που έχει λάθος σχε-
διασμό ή και αυτό της Τήνου, που παρότι οι εργασίες άρχισαν
εδώ και 2 χρόνια, δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να μην
είναι εφικτό πλέον να το προσεγγίσουν κρουαζιερόπλοια, για
λόγους ασφάλειας. Ας ελπίσουμε ότι τα μηνύματα από όλες
τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας θα φτάσουν στα πλέον
«ευήκοα ώτα» και ότι επιτέλους θα γίνουν έργα, γιατί οι σω-
στές υποδομές θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας μας ώστε να εξέλθει από αυτήν τη δύσκολη συ-
γκυρία που βρίσκεται.

Πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις των προέδρων Οργανισμών
Λιμένων, που αναφέρονται στις επενδύσεις ξένων σε λι-
μενικές εγκαταστάσεις και επιβατηγούς σταθμούς κρουα-
ζιέρας στη χώρα μας; Το κίνητρο αυτό, οι ίδιοι το χαρακτη-
ρίζουν ως «δόλωμα» για τον ερχομό των ξένων εταιρειών.
Ποια είναι η δική σας άποψη;
Πρέπει αρχικά όλοι να συνειδητοποιήσουν, φορείς, λιμάνια
και κυβερνητικοί παράγοντες, ότι οι ξένες εταιρείες για να έρ-
θουν να επενδύσουν χρειάζονται ένα ξεκάθαρο νομικό πλαί-
σιο, χωρίς ασάφειες, γκρίζες ζώνες και αμφιλεγόμενες

ερμηνείες, πολιτική ηρεμία, κλίμα ασφάλειας, χωρίς συνεχείς
απεργίες, και αναμφισβήτητα όχι γραφειοκρατικές και δαιδα-
λώδεις διαδικασίες. 
Επομένως, ναι, σίγουρα ακούγονται ενδιαφέροντα αυτά που
υπόσχονται οι πρόεδροι Οργανισμών Λιμένων, αλλά οι επεν-
δυτές κατά τη γνώμη μου χρειάζονται πολύ περισσότερες εγ-
γυήσεις και μακροχρόνιο ορίζοντα για να αποφασίσουν αν θα
δαπανήσουν εκατομμύρια σε ένα «προϊόν», που σίγουρα έχει
στρατηγικά πλεονεκτήματα αλλά δυστυχώς και πολλά επιμέ-
ρους μειονεκτήματα, λόγω της έλλειψης ξεκάθαρου πλαισίου.
Στη Μασσαλία, για παράδειγμα, όπου επενδύσαμε στην ανά-
πτυξη του λιμένα κρουαζιέρας με άλλες δύο εταιρείες, την
Costa και τη MSC, το εγχείρημα πέτυχε και υπήρξε κατακόρυφη
αύξηση στον αριθμό επιβατών. Είχαμε ωστόσο ένα ξεκάθαρο
πλαίσιο και την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. 

Άρση καμποτάζ για σας τι σημαίνει;
Είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου δεν έχει τεθεί στη
σωστή του βάση. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι τα πλοία με
ευρωπαϊκή σημαία τύγχαναν τα τελευταία χρόνια του ίδιου
χειρισμού με αυτά του ελληνικού νηολογίου στη βάση σχετι-
κής απόφασης και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
λόγοι για τους οποίους δεν επέλεγαν οι πλοιοκτήτριές τους
εταιρείες να τα δρομολογούν από τον Πειραιά αφορούν όλα
τα προβλήματα που παρουσιάζει το home porting στην Ελ-
λάδα, τις αντιδράσεις των ναυτικών σωματείων και τα γενι-
κότερα μειονεκτήματα που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας. Το γεγονός ότι επετράπη θεωρητικά μόνο, μέσω
μιας ασαφούς νομοθεσίας με πολλές αντιφάσεις, και σε πλοία
με σημαίες τρίτων χωρών να πραγματοποιούν κρουαζιέρες
από ελληνικά λιμάνια, ουσιαστικά δεν ενισχύει την ανάπτυξη
του κλάδου στη χώρα. 
Άρα, λανθασμένα έχει περάσει το μήνυμα ότι η άρση του κα-
μποτάζ είναι η κύρια αιτία για τη συρρίκνωση του κλάδου της
κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Δεν ευθύνεται το καμποτάζ αλλά η
διαχρονική ατολμία και αδιαφορία της Πολιτείας για την αντι-
μετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής σημαίας και του εκσυγχρονισμού της
απαρχαιωμένης νομοθεσίας. Η ακαμψία που επέδειξαν τα
ναυτικά σωματεία σε αυτά τα θέματα είναι επίσης ένας πολύ
σοβαρός παράγοντας. Αν προσθέσουμε όλες τις πιο πάνω πα-
ραμέτρους, τότε θα καταλάβουμε γιατί συρρικνώθηκε ο κλά-
δος της κρουαζιέρας. 
Η δραστηριότητα λοιπόν της κρουαζιέρας δεν μεταφέρθηκε
σε άλλες χώρες λόγω του καμποτάζ, αλλά λόγω των σοβα-
ρότατων προβλημάτων που έθιξα πιο πάνω. Άλλος ένας
λόγος που αποφεύγουν τον Πειραιά έγκειται στο γεγονός ότι
οι εταιρείες κρουαζιέρων προτιμούν λιμάνια επιβίβασης
χωρών από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν επιβάτες όπως
για παράδειγμα η Ιταλία, η Γαλλία η Ισπανία και άλλες. Σημει-

Aναμφισβήτητα υπάρ-
χουν οι προϋποθέσεις,
υπάρχουν τα πλεονεκτή-
ματα, υπάρχει το ενδια-
φέρον της αγοράς, πρέπει
όμως να υπάρξει πολι-
τική βούληση, σταθερό-
τητα, τεχνογνωσία και
ένα συνολικό στρατη-
γικό σχέδιο για την ανά-
πτυξη της κρουαζιέρας
στην Ελλάδα.
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ώνεται ότι λόγω του οδικού δικτύου στην Ευρώπη, η πρό-
σβαση σε αυτά τα λιμάνια είναι πολύ πιο εύκολη για τους Ευ-
ρωπαίους επιβάτες. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι
στην επιλογή ενός λιμανιού για home porting είναι απαραί-
τητη η ύπαρξη αεροδρομίου σε κοντινή απόσταση, που να δια-
θέτει ένα ευρύ και σημαντικό δίκτυο πτήσεων με χαμηλά τέλη. 
Με την αφορμή αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι η άρση του
καμποτάζ χωρίς τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, δη-
μιουργεί συνθήκες αθέμιτου και άνισου ανταγωνισμού, αφού
μόνο το κόστος μισθοδοσίας των ξένων πλοίων είναι στο 1/3
του αντίστοιχου ελληνικού και χωρίς να υπολογίσουμε τα
γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε ως
οι μόνοι που έχουμε τη Γαλανόλευκη στα πλοία μας. Για πα-
ράδειγμα, να σας αναφέρω την Ιταλία, η οποία έχει ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητα της σημαίας της με την επιδότηση της
απασχόλησης και έτσι έχει καταφέρει να επαναπροσελκύσει
τα πλοία που είχαν εγκαταλείψει το νηολό-
γιό της, μετά την κατάργηση του αντίστοι-
χου καμποτάζ.  
Επομένως, η άρση του καμποτάζ για μένα
δεν είναι το ζητούμενο ούτε και θα επιλύσει
ξαφνικά όλα τα προβλήματα. Δεν είναι πα-
νάκεια, άλλες είναι οι προτεραιότητες που
πρέπει να τεθούν και αυτές είναι, όπως προ-
ανέφερα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής σημαίας, οι υποδομές,
σταθερό και σαφές νομικό πλαίσιο, συνεννόηση και συντονι-
σμός με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με μακροπρόθε-
σμο ορίζοντα και, φυσικά, η ασφάλεια. 

Τελικά, θα υπάρξει εποχή άνθησης της κρουαζιέρας στην Ελ-
λάδα; Ποια είναι τα σημερινά εμπόδια; Μπορείτε να μας ανα-
λύσετε τους τρόπους που θα συντελέσουν στην αναγέννησή
της; (Στοιχεία για την κίνηση της κρουαζιέρας του ECC) 
Αν γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, όχι «σπασμωδικές» και
πρόχειρες, αλλά με όραμα και προοπτική, όπως επισήμανα,
φυσικά και θα υπάρξει άνθηση, αφού κατά γενική παραδοχή
η θέση της Ελλάδας ως μεσογειακού προορισμού κρουαζιέ-
ρας είναι πολύ σημαντική. Εκείνο που σίγουρα πρέπει να γίνει
είναι να αξιοποιήσει στη σωστή κατεύθυνση τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά της, που είναι η απαράμιλλη ομορφιά της, η
γεωγραφική της θέση και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ πανέ-
μορφων αλλά και διαφορετικών μεταξύ τους προορισμών, οι
καιρικές συνθήκες, η μακραίωνη ιστορία και παράδοσή της
και, βεβαίως, οι ίδιοι οι άνθρωποί της.
Τα σημερινά νούμερα βέβαια δεν είναι και πολύ ενθαρρυν-
τικά, αφού ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
κρουαζιέρας αγγίζει το 10%, ενώ στην Ελλάδα είναι χαμηλό-
τερος. Πιο συγκεκριμένα, στα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου Κρουαζιέρας για το 2010, όπου συμμετέχει και η
Louis Cruises, η Ελλάδα φαίνεται ότι έχασε περίπου 500.000
επιβάτες, αφού πέρυσι την επισκέφτηκαν 4.473.000 τουρί-
στες κρουαζιέρας. Έπεσε δηλαδή στην τρίτη θέση, ενώ αντί-
στοιχα το 2009 είχε καταλάβει την πρώτη ως κορυφαίος
προορισμός κρουαζιέρας για την Ευρώπη. Πέρυσι δε η συ-
νολική κίνηση επιβατών κρουαζιέρας ως transit από τον Πει-
ραιά ανήλθε σε 1,2 εκατ., καταγράφοντας πτώση, αφού το
2009 ήταν 1,5 εκατ. επιβάτες περίπου.
Εκτός από τους διερχόμενους επισκέπτες κρουαζιέρας, υπάρ-
χει και το θέμα επιβίβασης και αποβίβασης, δηλαδή το λιμάνι
εκκίνησης κρουαζιέρας (home port). Σε αυτό το πλαίσιο, δεν
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Πειραιάς ως home port έχει
αυξητική τάση, καθώς τα νούμερα των τουριστών που ανα-

χωρούν από το μεγαλύ-
τερο λιμάνι της χώρας
μάλλον δείχνουν μια
πτώση, χωρίς κάποια
ένδειξη ανάκαμψης. 
Για να δώσω μία ει-
κόνα, χαρακτηριστικά
το 2009 οι επιβάτες
κρουαζιέρας από τον
Πειραιά ήταν 503.000,
ενώ το 2010 περίπου
336.000 με μερίδιο για
την ευρωπαϊκή αγορά
της τάξης του 6,4%,
από τους οποίους περί-
που το 1/3 ταξίδεψε με
τη Louis Hellenic Cruises.

Φέτος, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο αριθμός θα είναι περαι-
τέρω μειωμένος, ενώ η όποια αύξηση στις προσεγγίσεις των
κρουαζιεροπλοίων είναι συγκυριακή λόγων των ταραχών και
των ακυρώσεων προγραμμάτων κρουαζιέρας προς τη Βόρεια
Αφρική.
Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι, ναι, αναμφισβήτητα υπάρχουν
οι προϋποθέσεις, υπάρχουν τα πλεονεκτήματα, υπάρχει το εν-
διαφέρον της αγοράς, πρέπει όμως να υπάρξει πολιτική βού-
ληση, σταθερότητα, τεχνογνωσία και ένα συνολικό στρατη-
γικό σχέδιο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα
και όχι άστοχες ενέργειες, παλινωδίες, που αποδεδειγμένα
πλέον έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. 
Θα επαναλάβω κάτι που είπα αρκετές φορές έως σήμερα. Θα
πρέπει να καθίσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να
έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση με στόχο την ετοιμασία
ενός στρατηγικού σχεδίου, που να οδηγήσει την Ελλάδα στη
θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη κρουαζιέρας. 
Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, φτάνει να υπάρξει θέ-
ληση και πλάνο. 

Πρέπει αρχικά όλοι να
συνειδητοποιήσουν ότι
οι ξένες εταιρείες για να
έρθουν να επενδύσουν
χρειάζονται ένα ξεκά-
θαρο νομικό πλαίσιο,
χωρίς ασάφειες, γκρίζες
ζώνες και αμφιλεγόμε-
νες ερμηνείες.
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Στην 62η σύνοδο της Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος (MEPC)
του IMO υιοθετήθηκε το EEDI (E-

nergy Efficiency Design Index) ως τρο-
ποποίηση (amendment) του παραρτή-
ματος VI της MARPOL.
Ήταν άλλη μία θυελλώδης σύνοδος, με τις «αναπτυσσόμενες»
χώρες να αντιδρούν σφοδρά, επικαλούμενες ότι περιβαλλο-
ντικοί κανονισμοί δεν πρέπει να εφαρμόζονται για όλους κατά
τον ίδιο τρόπο, διότι τούτο αντιβαίνει την αρχή διαφοροποι-
ημένης ευθύνης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CBDR principle:

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Common But Differentiated Responsibility). Από την άλλη, οι
κανονισμοί του ΙΜΟ δεν γίνεται να διαφοροποιούν χώρες, ση-
μαίες και πλοία, διότι, απλούστατα, όλα τα πλοία θα σηκώσουν
τις σημαίες που δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον κανο-
νισμό.

Ηαντίδραση των αναπτυσσόμενων χωρών είχε εξελιχθεί
ήδη από την προηγούμενη σύνοδο σε θυμό, όταν κα-
τάλαβαν το παιχνίδι που παίχτηκε εις βάρος τους, ανα-

καλύπτοντας ότι, με το να εισέλθει ο καινούργιος κανονισμός
ως «τροποποίηση» του παραρτήματος 6 της MARPOL, αρκεί
για την υιοθέτηση μιας ψηφοφορίας μόνο των χωρών που
έχουν επικυρώσει το παράρτημα αυτό και όχι της ολομέλειας
του ΙΜΟ. Και κατά το πλείστον οι χώρες επικύρωσης εντάσ-
σονται στις «ανεπτυγμένες» (χώρες του Annex 1 του Πρωτο-
κόλλου Κιότο).

Στη σύνοδο αυτή, οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες (και οι
δορυφόροι τους, αλλά
και οι επίδοξες ευρωπαϊ-
κές χώρες), οι ΗΠΑ και
δορυφόροι, καθώς και
Ιαπωνία και Κορέα,
ήρθαν αποφασισμένες
να υιοθετηθεί ο κανονι-
σμός. Η πίεση από την
Κομισιόν στον ΙΜΟ είχε
γίνει αφόρητη, με ανοι-

χτές απειλές προς κάθε κατεύθυνση ότι, αν ο ΙΜΟ δεν υιοθε-
τήσει το EEDI, η Ευρώπη θα λάβει άμεσα μονομερή μέτρα (λες
και τώρα δεν σκοπεύει να το κάνει - πολλά συζητούνται όπως
ευρωπαϊκή εμπορία ρύπων ή/και μέγιστο όριο ταχύτητας
πλοίων σε ευρωπαϊκά ύδατα). Από τη μεριά του, ο ΙΜΟ δεν
ήθελε να διχάσει τα μέλη του. Σχεδόν πάντα οι αποφάσεις του

Του Πάνου Ζαχαριάδη 
Technical Director Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Το EEDI είναι πλέον
κανονισμός του ΙΜΟ
Συμφωνία με πολλά «απόνερα»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πίεση από την Κομισιόν στον ΙΜΟ είχε γίνει
αφόρητη, με ανοιχτές απειλές προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι, αν ο ΙΜΟ δεν υιοθετήσει το EEDI,
η Ευρώπη θα λάβει άμεσα μονομερή μέτρα
(λες και τώρα δεν σκοπεύει να το κάνει - πολλά
συζητούνται όπως ευρωπαϊκή εμπορία ρύπων
ή/και μέγιστο όριο ταχύτητας πλοίων σε ευ-
ρωπαϊκά ύδατα). 
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παίρνονται «κοινή συναινέσει», όπου το κείμενο ενός νέου κα-
νονισμού τροποποιείται ώστε να ικανοποιεί σχετικά όλους. 
Έτσι και τώρα ο ΙΜΟ ήθελε διακαώς να προσεγγίσει τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες ώστε να δεχτούν και αυτές τον νέο κανο-
νισμό. Κάτι τέτοιο θα έδειχνε ομόνοια αλλά και πρόθεση ότι
όλοι υποστηρίζουν αυτό το πρώτο μέτρο για (υποτιθέμενη) μεί-
ωση των εκπομπών CO2 από τα πλοία. Και επίσης θα απεφεύ-
γετο η εντύπωση ότι οι ισχυροί επιβάλλουν τη θέλησή τους
στους αδύναμους. Έτσι, λοιπόν, άρχισαν οι διαπραγματεύσεις
οι οποίες και διήρκεσαν έως και την τελευταία μέρα της συνό-
δου. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζήτησαν δύο πράγματα: πρώ-
τον, καθυστέρηση της εφαρμογής του κανονισμού γι' αυτές και,
δεύτερον, ελεύθερη μεταφορά τεχνογνωσίας (και χρημάτων)
προς αυτές από τις ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να επιτύχουν τα
ίδια επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των πλοίων που σχεδιά-
ζουν και κτίζουν με αυτά της Ευρώπης, Ιαπωνίας και Κορέας.
Και η Ευρώπη «τσίμπησε»…

Λαμβάνοντας μέρος στις συζητήσεις αυτές και στις συνε-
χείς συσκέψεις των ευρωπαϊκών χωρών για καθορισμό
«κοινής γραμμής», διέκρινα ότι οι Ευρωπαίοι, ιδίως οι

αντιπρόσωποι της Κομισιόν και οι Βορειοευρωπαίοι κυβερνη-
τικοί, αφενός δεν αντιλαμβάνονται σε βάθος πώς δουλεύει η
ναυτιλία και τα πλοία, αφετέρου διακατέχονται από αρκετή
υπεροψία, με αποτέλεσμα να υποτιμούν συνεχώς τις ικανότη-
τες και προθέσεις της άλλης πλευράς.
Όσοι βεβαίως από εμάς έχουν συνδιαλλαγεί και έχουν κάνει
διαπραγματεύσεις με Κινέζους, γνωρίζουν πόσο έξυπνοι και
επιτήδειοι είναι οι Κινέζοι σε αυτόν τον τομέα. Και στην πορεία
των διαπραγματεύσεων οι αναπτυσσόμενες χώρες, με αρχηγό
την Κίνα, πέτυχαν τη συμφωνία να ενταχθούν τα δύο θέματά
τους μέσα στο κείμενο του κανονισμού, δηλαδή α) ελεύθερη
μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όποια χώρα το ζη-
τήσει (αλλά «subject to national laws, regulations and poli-
cies») και δικαίωμα εξαίρεσης από την εφαρμογή του EEDI για
όποια σημαία θελήσει να το δώσει σε πλοία κτισμένα εκεί, έως
και 4 χρόνια μετά την κανονική ημερομηνία εφαρμογής (Ια-
νουάριος 2013).
Το σκεπτικό των Ευρωπαίων και άλλων ανεπτυγμένων χωρών
φαίνεται να είναι «μην ανησυχείτε - δώσαμε μόνο υποσχέσεις
σε λόγια, θα πιαστούμε από το “subject to national laws and
policies” και θα πούμε, φυσικά οι ευρεσιτεχνίες και η έρευνα
δεν επιτρέπεται να δοθούν». Όμως γνωρίζουμε ότι, σε περι-
πτώσεις παράνομης χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ευ-
ρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια δεν μπορούν να επιβάλουν τις
αποφάσεις τους σε χώρες σαν την Κίνα. Μόνο αν η σχετική ευ-
ρεσιτεχνία είναι κατοχυρωμένη και εντός των χωρών αυτών με
τοπική «πατέντα», τα κρατικά δικαστήρια μπορούν να επέμ-
βουν. Τώρα που ο εναγόμενος θα εκμεταλλεύεται στο δικαστή-
ριο τον διεθνή αυτόν κανονισμό, υποστηρίζοντας ότι του δίνει
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την ευρεσιτεχνία, τι θα γίνει;
Για δε το δικαίωμα εξαίρεσης του EEDI για 4 χρόνια, και εκεί οι
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ανεπτυγμένοι» δεν ανησυχούν και νομίζουν ότι δεν έδωσαν
στην ουσία τίποτα. Το σκεπτικό τους είναι ότι σύντομα η Ευ-
ρώπη και οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν σε τέτοια πλοία να προ-
σεγγίζουν τα λιμάνια τους (όπως έκαναν με την παρόμοια
εξαίρεση του ΙΜΟ για τα δεξαμενόπλοια μονού τοιχώματος).
Με άλλα λόγια, «άσ' τους να τα κτίσουν και εμείς στο μέλλον
θα τα απαγορεύσουμε» (ο νόμος UNCLOS -δίκαιο της θάλασ-
σας- τους δίνει αυτό το δικαίωμα).

Αλλά κατά τη γνώμη μου τα κινεζικά, ινδικά κ.λπ. ναυπη-
γεία δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κτίσουν πλοία που
ικανοποιούν τον κανονισμό

EEDI. Ποιος λοιπόν ο λόγος να ζητούν
αυτές οι χώρες εξαίρεση, έστω και για
μόνο 4 χρόνια; Ο σκοπός τους ήταν
φυσικά να περάσουν εμμέσως την
αρχή CBDR στον ΙΜΟ και το πέτυχαν.
Και τώρα που, αμέσως μετά το EEDI,
πρόκειται να συζητηθούν τα επόμενα
αγορανομικά μέτρα (φόρος στα καύ-
σιμα ή εμπορία ρύπων) για μείωση των
εκπο-μπών πλοίων, δεν μπορούμε να
ελπίζουμε ότι τέτοια μέτρα θα ισχύ-
σουν το ίδιο για όλες τις χώρες και όλα τα πλοία. Οι αναπτυσ-
σόμενοι θα επικαλεστούν την παρούσα συμφωνία για εξαίρεση
των χωρών τους και των πλοίων που κτίζουν. Οι κανονισμοί
του ΙΜΟ απευθύνονται στα πλοία. Η συμφωνία αυτή του EEDI
δημιουργεί κακό προηγούμενο στον ΙΜΟ ανοίγοντας την πόρτα
για εξαιρέσεις περιοχών και πλοίων από μελλοντικούς κανονι-
σμούς. Στην προσπάθειά τους για μια παγκοσμίως αποδεκτή
λύση κοινή συναινέσει, που θα απέτρεπε μονομερή περιφερει-
ακά μέτρα και κανονισμούς (π.χ. από Ευρώπη και Αμερική), ο
ΙΜΟ και η Ευρώπη δεν φαίνεται να κατάλαβαν ότι, με τη συμ-

φωνία αυτή, στην ουσία ωθούσαν και επικύρωναν περιφερει-
ακά μέτρα για τώρα και για το μέλλον. 

Για δε τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, που σκοπεύουν να κτί-
σουν πλοία στο άμεσο μέλλον, η περίοδος αυτή των 4
ετών μπορεί να αποδειχτεί καταστροφική αν κάνουν

χρήση του δικαιώματος της εξαίρεσης, καθότι είναι σίγουρο ότι
τα πλοία αυτά στο μέλλον θα αντιμετωπιστούν με αποκλεισμό
από πολλές «προηγμένες» χώρες. Το πρόβλημα αυτό το κατά-
λαβε αμέσως η έμπειρη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΙΜΟ
και πρότεινε καθαρή λύση, δηλαδή, αν είναι να δοθεί παρά-
ταση, αυτή να γίνει στην ημερομηνία εφαρμογής του κανονι-
σμού ώστε να ισχύει για όλα τα πλοία. Αλλά, δυστυχώς, «φωνή
βοώντος εν τη ερήμω». 

Τελικά, αφού οι αναπτυσσόμενες χώρες έλαβαν ό,τι ζη-
τούσαν, τροποποιώντας το κείμενο του κανονισμού μέχρι
την τελευταία στιγμή, επικαλέστηκαν διαδικαστικά προ-

βλήματα για να αποτρέ-
ψουν την υιοθέτηση
-adoption- (λ.χ. ότι το κεί-
μενο της απόφασης -reso-
lution- δεν είχε ολοκλη-
ρωθεί, κάτι το οποίο δεν
παίζει κανένα ρόλο). Και
έτσι, μόλις πριν από τη
λήξη της συνόδου, εξα-
νάγκασαν τον ΙΜΟ να προ-
χωρήσει σε ψηφοφορία,
όπου μόνο τα παρόντα

μέλη που έχουν επικυρώσει το παράρτημα 6 της MARPOL
είχαν δικαίωμα ψήφου. Από τα 65 μέλη, παρόντα ήσαν 59 και
ο κανονισμός πέρασε με 48 υπέρ, 5 κατά και 6 λευκά. Φυσικά,
το κείμενο πού πέρασε ήταν αυτό που έδινε στις αναπτυσσό-
μενες χώρες αυτά που ήθελαν καθότι, με την έξυπνη καθυστέ-
ρησή τους στις διαπραγματεύσεις και τις διαδικασίες, δεν
υπήρχε χρόνος να επανέλθει το αρχικό κείμενο. Έτσι και πήραν
ό,τι ήθελαν και θα επιστρέψουν στις χώρες τους λέγοντας ότι
καταψήφισαν τον κανονισμό. Σίγουρα ήταν ένα μάθημα διπλω-
ματίας προς τους υποτιθέμενους ισχυρούς.

Μέρος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο MEPC 62. 
Διακρίνονται (από αριστερά) οι κ. Μανωλεδάκης, Σεφεριάδης (αρχηγός 
αποστολής), Ζαχαριάδης, Λαγουρός, Ψαραύτης και Βεντίκος (δεύτερη
σειρά).

Στην προσπάθειά τους για μια παγκοσμίως
αποδεκτή λύση κοινή συναινέσει, που θα απέ-
τρεπε μονομερή περιφερειακά μέτρα και κα-
νονισμούς (π.χ. από Ευρώπη και Αμερική), ο
ΙΜΟ και η Ευρώπη δεν φαίνεται να κατάλαβαν
ότι, με τη συμφωνία αυτή, στην ουσία ωθού-
σαν και επικύρωναν περιφερειακά μέτρα για
τώρα και για το μέλλον. 
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Kάθε ανθρώπινη επιθυμία, όταν γίνει πράξη, είτε μέσω
μιας ατομικής ενέργειας είτε μέσω μιας απόφασής μας,
γίνεται αιτία για τη δημιουργία ατομικού οφέλους.

Όποιος λέει ότι δεν έχει ατομικό όφελος, ψεύδεται ασύστολα
και εθελοτυφλεί.  
Αυτή η διαπίστωση έχει να κάνει με την καθημερινότητα του
καθενός μας, άσχετα εάν η επιθυμία μας εντάσσεται, σύμφωνα
με τα ισχύοντα στη νομοθεσία της κοινωνίας όπου είμαστε
μέλη, στα όρια του νόμιμου ή του παράνομου. 
Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η κάθε μας πράξη ή
απόφαση δημιουργεί παράλληλα και άσχετα από το ατομικό
μας όφελος, Κοινωνικό Όφελος και Κοινωνικό Κόστος. Δεν
υπάρχει ανθρώπινη πράξη (ενέργεια ή απόφαση) που να μην
είναι αιτία για παράλληλη δημιουργία κοινωνικού οφέλους και
κόστους. 

Πού είναι το πρόβλημα; Όταν οι ενέργειές μας ή οι απο-
φάσεις μας γίνουν αιτία για δημιουργία κοινωνικού κό-
στους μεγαλύτερου του κοινωνικού οφέλους, τότε το

ατομικό μας όφελος ή κέρδος είναι λανθάνον και, αργά ή γρή-

γορα, θα οδηγηθούμε σε αρνητική διόρθωση ή ακόμη και σε
καταστροφή. Το σημαντικό σε αυτή τη διαπίστωση είναι ότι
αυτό το αποτέλεσμα, της αρνητικής διόρθωσης ή ακόμη και τε-
λικής καταστροφής, δεν έγκειται στο επίπεδο οργάνωσης των
οργάνων και υπηρεσιών της κοινωνίας. Αποτελεί «αυτόματο»
αποτέλεσμα των αρχών της «συναισθηματικής νοημοσύνης»
και της συνειδησιακής αντίληψης που κάθε μέλος μιας κοινω-
νίας έχει για τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη «συλλογική
συνείδηση» αυτής. 

Σχετικά τώρα με την εφαρμογή του Κοινωνικού Manage-
ment στην πολιτική, από την έρευνα προέκυψε το ακό-
λουθο αποτέλεσμα: 

Όταν η εφαρμογή μιας κυβερνητικής πολιτικής δημιουργεί κοι-
νωνικό πλεόνασμα, δηλαδή κοινωνικό όφελος μεγαλύτερο
από το κοινωνικό κόστος, το αποτέλεσμα είναι πραγματική ανά-
πτυξη, χαμηλή φορολογία, μικρότερη ανεργία, επιχειρηματικές
και επενδυτικές ευκαιρίες και γενικά προκοπή και ευημερία. 
Όταν όμως η εφαρμογή μιας κυβερνητικής πολιτικής δημιουρ-
γεί κοινωνικό έλλειμμα, δηλαδή το κοινωνικό κόστος ξεπερνάει
το κοινωνικό όφελος που λαμβάνει η κοινωνία, η κάθε κυβέρ-
νηση, προκειμένου να μην επωμιστεί το πολιτικό κόστος, αυ-
ξάνει (συνήθως χωρίς πρόγραμμα) τις δημόσιες δαπάνες, είτε
με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (συμβασιούχοι) είτε
με την εκτέλεση επιπλέον δημόσιων επενδύσεων (επιφανειακά
δημόσια έργα κοινωνικής προβολής του έργου της κυβέρνη-
σης). Αυτού του είδους οι αποφάσεις δημιουργούν πρόσκαιρη
ευφορία στην κοινωνία και ανάπτυξη στα «λογιστικά» αποτε-
λέσματα της κυβέρνησης (αύξηση ρυθμού ανάπτυξης, μείωση
της ανεργίας κ.ά.). Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση, γνωρίζοντας ότι η πολιτική της έχει δημιουργήσει
κοινωνικό έλλειμμα και προκειμένου να μην αυξήσει τη φορο-
λογία για την κάλυψη της αύξησης των δημόσιων δαπανών,
προβαίνει στη σύναψη δανειακών συμβάσεων ή στην έκδοση
ομολόγων μακράς διάρκειας. Αυτή η τεχνική ευημερία συνή-
θως δίνει και παράταση πολιτικής ζωής στην κυβέρνηση, η
οποία επαναλαμβάνει την ίδια «συνταγή» πολιτικής με το σκε-
πτικό «μας ενδιαφέρει το τώρα και όχι το αύριο». Φτάνοντας
όμως στο «αύριο», τα πράγματα δυσκολεύουν μέχρις του ση-
μείου να μην μπορεί να καλύψει τα ακάλυπτα, έτσι αρχίζει η αύ-
ξηση των φόρων, η μείωση των δημόσιων δαπανών (μισθοί και
επενδύσεις), η αύξηση της ανεργίας και η πτώση του τζίρου στο
εμπόριο και στις υπηρεσίες. Το «σύστημα» που είχε μάθει και
είχε προσαρμοστεί στο «ανώμαλο» καθεστώς, αντιλαμβανό-

Του Γιάννη Αλήθεια 

Κοινωνικό (Social) Management
- Αιτία οικονομικής κατάρρευσης 
του ευρώ και όχι μόνο…

ΣΧΟΛΙΟ
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μενο την κατάσταση, αδρανοποιείται και ακυρώνει κάθε του
ενέργεια έως ότου ξεκαθαρίσει το πολιτικό και οικονομικό τοπίο. 

Αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή ζούμε σήμερα στην Ελ-
λάδα.  Τι ήταν αυτό όμως που έκανε το κοινωνικό κό-
στος να ξεπεράσει το κοινωνικό όφελος, καθώς τα

τελευταία 30 και πλέον χρόνια η πολιτική όλων των κυβερνή-
σεων είχε κοινωνικό προσανατολισμό; 
Πρακτικά ήταν, για όλες τις κυβερνήσεις, η ασυδοσία των πο-
λιτικών με τη συμμετοχή των ημετέρων στη διαχρονική ληστεία
και κατασπατάληση του δημόσιου πλούτου. 
Ουσιαστικά, όμως, ήταν η δυσπλασία και μη αρμονική ανά-
πτυξη του ενός από τους δύο τομείς της κυβερνητικής, ο
οποίος με βάση την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική αναπτύ-
χθηκε εις βάρος του άλλου. Αυτοί οι δύο τομείς είναι ο κοινω-
νικο-οικονομικός και ο πολιτικός. Πρόκειται για τις δύο όψεις
του νομίσματος της κυβερνητικής, το οποίο για κάθε χώρα έχει
μία και μόνο αξία. Αυτή αναφέρεται στη μεν οικονομική, μέσα
από τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους
οίκους αξιολόγησης και το κόστος χρήματος (επιτόκια δανει-
σμού), στη δε κοινωνία από την πρόθεση ψήφου, το βαθμό κοι-
νωνικής δυσφορίας και το ρυθμό αύξησης της μετανάστευσης,
ιδίως των νέων. 
Νομίζω τώρα ότι όλοι έχουμε καταλάβει γιατί ζούμε αυτές τις
καταστάσεις και γιατί κινδυνεύουν το ευρώ και η Ε.Ε. (θυμάστε
την απόρριψη από τον λαό του κατασκευάσματος της γρα-

φειοκρατίας των Βρυξελλών που το είχαν ονομάσει Ευρω-
παϊκό Σύνταγμα).   
Πιστεύω ότι έφτασε ο καιρός να αναλογιστούμε και να ανα-
γνωρίσουμε τη βαρύτητα που θα πρέπει να δώσουμε στις έν-
νοιες και αξίες του Κοινωνικού Μanagement, τόσο στον δημό-
σιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τρανά παραδείγματα περιπτώ-
σεων αποτυχίας λόγω μη εφαρμογής του Κοινωνικού Man-
agement έχουμε στη περίπτωση της εφημερίδας News of the
World (έκλεισε) και στον τομέα επενδύσεων στην πυρηνική
ενέργεια μετά τα ατυχήματα στη Ρωσία και την Ιαπωνία. (Ανα-
στολή ή και ακύρωση επενδύσεων καθώς και κλείσιμο εργο-
στασίων πυρηνικής Ενέργειας.) 

Σημειώσεις: 
n Με τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη νοείται «η ικανότητα να
αναγνωρίζει κανείς τα δικά του συναισθήματα, να τα κατανοεί και να
τα ελέγχει. Είναι επίσης η ικανότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα
συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του και να μπορεί να χειρίζεται
αποτελεσματικά τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και τις διαπρο-
σωπικές του σχέσεις». (Daniel Goleman, Συναισθηματική νοημοσύνη,
εκδ. Ελληνικά Γράμματα) 
n Με τον όρο συλλογική συνείδηση νοείται: «Το σύνολο των πεποι-
θήσεων και συναισθημάτων κοινά με τον μέσο όρο των μελών μιας
κοινωνίας αποτελεί ένα προσδιορισμένο σύστημα με μια δική του ζωή.
Μπορεί να χαρακτηριστεί η συλλογική ή κοινή συνείδηση». (Emile
Durkheim - Kοινωνική θεωρία) 
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Παρούσα κατάσταση  
α) Με την πργ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147)

το πρώην υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και το πρώην υπουργείο Θαλασσίων Υποθέ-
σεων, Νήσων και Αλιείας, που είχε συσταθεί με την πργ. 1
του άρθρου 1 του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170), συγχωνεύονται
στο νεοσυσταθέν πλέον υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας, έχον τις αρμοδιότητες των συγ-
χωνευμένων υπουργείων. Επί του προκειμένου, δέον
επισημανθεί ότι στην εν λόγω συγχώνευση και καθό μέρος
αφορά τον τομέα της ναυτιλίας περιλαμβάνονται όλες οι
αρμοδιότητες του πρώην ΥπΘΥΝ και Αλιείας ως τελικά
ανακατανεμήθησαν με τις πργ. 1 και 2 του άρθρου 2 του
Π.Δ. 127/2010 (Α΄ 214), δηλαδή και ο όλος τομέας της
αλιείας. Σχετική τυγχάνει και η πργ. 9 του άρθρου 23 του
Ν. 3922/2011 «Σύσταση Α/ΛΣ - Ε.Α. και άλλες διατάξεις»,
όπου μνημονεύονται οι δ/νσεις και υπηρεσίες του τομέα
θαλάσσιων υποθέσεων. 

β) Ούτω εκ πρώτης όψεως στη σφαίρα της νομικής τυπολα-
τρίας διαφαίνεται ότι η διεξαγωγή και άσκηση της ναυτι-
λιακής πολιτικής της χώρας θα διεξάγεται πλέον «ενιαίως,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον» περιοριζομένης αισθητά
της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών υπογράφων και
συναρμοδιοτήτων όπως μέχρι σήμερα εγένετο. 

γ) Σημειούμε δε ότι, επειδή η ανάθεση πολλαπλών και τε-
λείως διαφόρων αρμοδιοτήτων σε έναν υπουργό δεν απέ-
δωσε τα μέγιστα, επιβάλλεται η άμεση ανάθεση του τομέα
της ναυτιλίας σε πολιτικό πρόσωπο εκ των διορισθέντων
(αριθμ. 5 και 9) με το Π.Δ. 66/2011 (Α΄ 148), το οποίο θα
απασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με τη ναυτιλία. 

Ο επιδιωκόμενος σκοπός
α) Προκειμένου όμως να αποδώσει σε άκρως απόλυτο

βαθμό στον τομέα αυτό ο αναλαμβάνων τη ναυτιλία δέον
έχει ως επιδιωκόμενο σκοπό το οικονομικό υπέρ της
χώρας αποτέλεσμα και την άμεση εξυπηρέτηση του πο-
λίτη, είτε είναι εφοπλιστής ή ναυτικός ή επιβάτης. Ειδικό-
τερα: 

i. Εισροή ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ με την ύψωση

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Είχαμε επισημάνει επανειλημμένως σε προηγούμενα
συναφή άρθρα στα «Ναυτικά Χρονικά» ότι κάθε πολι-
τική απόφαση κρίνεται εκ του αποτελέσματος και επί
του προκειμένου διαφαίνεται ότι το αποτέλεσμα των
πρώην τριών συναφών αποφάσεων αναφορικά με
τον κρατικό φορέα διεξαγωγής και ασκήσεως της ναυ-
τιλιακής πολιτικής δεν απέδωσε επαρκώς και ως έδει. 
Αποτέλεσμα αυτού, το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 (Α΄
147). Περιττό δε θεωρείται να διερευνήσουμε και να
επισημάνουμε τα αίτια. Κοιτάμε το μέλλον της ναυτι-
λίας και την προοπτική των νεότερων επί του προκει-
μένου ενεργειών και αποφάσεων, προσδοκώντας σε
θετικά αποτελέσματα. 

Ο νεότατος κρατικός φορέας διεξαγωγής και ασκήσεως
της ναυτιλιακής πολιτικής και οικονομίας
Προτάσεις για μια άμεση και αποτελεσματική ναυτιλιακή ανάπτυξη

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

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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αυτού με το άρθρο 64 του Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) «Οργά-
νωση Υπηρεσιών του Λ.Σ. - Ε.Α.».

ii. Σύσταση δύο ειδικών επιτροπών για την αναθεώρηση α)
του ΚΔΝΔ (σχετικό άρθρο μου στα «Ναυτικά Χρονικά») και
β) του ΚΙΝΔ. 

iii.Σύνταξη νέων Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Φ/Γ και
Ε/Γ πλοίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΜΟ,
της Ε.Ε. και τη νεότερη εθνική νομοθεσία και ναυτική εμ-
πειρία (σχετικό άρθρο μου στα «Ναυτικά Χρονικά» - Απρί-
λιος 2011).

iv. Κύρωση της Δ.Σ. Ναυτικής Εργασίας 2007. 
v. Επανένταξη και αναδιάρθρωση εκ των βάθρων του νομι-

κού και διοικητικού πλαισίου της ναυτικής εκπαιδεύσεως.
Ειδικές προτάσεις θα επισημάνω σε προσεχές άρθρο μου. 

Η Αλιεία [άρθρο 1 πργ.(ε) Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170),
άρθρο 2 πργ. 2 Π.Δ. 127/2010 (Α΄ 214) 
και άρθρο 4 πργ. 1 Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147)]
Ο τομέας αυτός που θα συμπεριληφθεί στις μεταφερθείσες
αρμοδιότητες του νεοσυσταθέντος υπουργείου ανήκων στον
τομέα της ναυτιλίας, χρήζει ιδιαιτέρας επιμέλειας και προσο-
χής δεδομένου ότι το σύνολο των εθνικών διατάξεων που την
απαρτίζουν τυγχάνει να είναι επιεικώς απαράδεκτο και απορ-
ριπτέο σε νομοτεχνικό επίπεδο ως αναλυτικώς επισημαίνω
σε ειδικό και διεξοδικώς εμπεριστατωμένο άρθρο μου στα
«Ναυτικά Χρονικά» (Φεβρουάριος 2011). 

Εν κατακλείδι 
Ευχόμενοι καλή επιτυχία στον υπουργό και τον υπ’ αυτού εντε-
ταλμένο για την άσκηση της ναυτιλιακής πολιτικής, σημειού-
με ότι θα παρακολουθήσουμε μετά προσοχής την προώθηση
των ναυτιλιακών θεμάτων καθώς και το παραχθέν αποτέλε-
σμα αυτών και στο τέλος του έτους κατά την ετήσια σύνταξη
του άρθρου που θα περιλαμβάνει την όλη νομική και διοικη-
τική δραστηριότητα στη ναυτιλία θα προβούμε σε σχετικές
ανακοινώσεις.  

ελληνικής σημαίας στα ελληνόκτητα και τα νεοναυπηγού-
μενα πλοία καθ’ όσον τώρα ένας ναυτικός ναυτολογείται
- ταξιδεύει και συνταξιοδοτούνται αντίστοιχα πέντε ναυτι-
κοί. Δεν είναι δυνατόν και νοητόν να αναφέρονται επίσημα
οι διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς για τη μεγάλη παγκοσμίως
ελληνική δραστηριότητα και ανάπτυξη και το ΝΑΤ να ευ-
ρίσκεται σε ολική οικονομική κατάρρευση επιχορηγούμενο
από το κράτος (Έλληνα φορολογούμενο) και προσφάτως
λόγω της γνωστής οικονομικής κρίσης να μειούνται αι-
σθητά οι συντάξεις των απόμαχων ναυτικών με τον προ-
σφάτως ψηφισθέντα νόμο. 

ii. Ειδικά μέτρα ναυτιλιακής ανάπτυξης για την εισροή ναυτι-
λιακού συναλλάγματος και τη σύσταση ναυτιλιακών γρα-
φείων και εταιρειών στην Ελλάδα. 

iii.Συγκεκριμένα μέτρα για την άρτια λειτουργία της ακτο-
πλοΐας, ώστε να εξυπηρετούνται ο Έλληνας πολίτης και ο
αλλοδαπός τουρίστας (τουριστικό συνάλλαγμα). 

Ειδικές προτάσεις για μια ουσιαστική 
και αποδοτική ναυτιλιακή ανάπτυξη 
α) Επιβάλλεται άμεσα η διαβούλευση με όλους τους φορείς

της ναυτιλίας προκειμένου να επιτευχθεί σε απόλυτο
βαθμό ο επιδιωκόμενος σκοπός ως ανωτέρω επισημαίνε-
ται. Η επί του προκειμένου διαβούλευση, ειδικά με τη ναυ-
τική εργοδοσία (Committee και ΕΕΕ), πρέπει να εστιάζεται
στο τι προσφέρουν, τι δίδουν και τι ζητούν από την Πολι-
τεία ανταποδοτικώς και επιπροσθέτως τι οφέλη και πλεο-
νεκτήματα προσφέρει η Πολιτεία στους πλοιοκτήτες
εφοπλιστές καθώς και σε όλους τους ιδιωτικούς φορείς
που ασχολούνται με τη ναυτιλία (ναυτικοί πράκτορες, ναυ-
λομεσίτες, ναυπηγεία κ.λπ.). 

β) Επιπροσθέτως σε επίπεδο διοικητικών και νομικών ενερ-
γειών, προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα, ομαλά και
αποδοτικά η διαχείριση και ο χειρισμός των ναυτιλιακών
θεμάτων, επιβάλλεται άμεσα να ξεκινήσουν από τα αρμό-
δια διοικητικά όργανα του τομέα ναυτιλίας του νέου
υπουργείου, με την εντολή και τις οδηγίες της πολιτικής
ηγεσίας αυτού οι κατωτέρω νομοτεχνικές διαδικασίες. Ει-
δικότερα: 

i. Νέος οργανισμός τομέα ναυτιλίας, του νεοσυσταθέντος
υπουργείου, ως ορίζονται οι αρμοδιότητες αυτού από τα
σχετικά Π.Δ., δεδομένου ότι το Π.Δ. 242/1999 (Α΄ 201)
«Οργανισμός ΥΕΝ» όπως τροποποιήθηκε και λειτούργησε
μέχρι πρότινος καταργήθηκαν οι περισσότερες διατάξεις

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

Τηλ. επικοινωνίας 210-92.19.485,  6982-126884 
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Στον σύγχρονο τουρισμό, οι μετα-
φορές του επισκέπτη τουρίστα στα
νησιά γίνεται με κρουαζιερόπλοια,

αεροπλάνα, υδροπλάνα και με τη στα-
θερή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. 
Τα μόνα δύο μέσα συγκοινωνίας στα
οποία μπορούν να ελπίζουν για την επί-
λυση του προβλήματος τα μικρά μας
νησιά είναι τα υδροπλάνα, σε ορισμένες
γραμμές και ρόλο, και η ακτοπλοΐα σε
όλο το φάσμα διακίνησης.

Όταν τον προηγούμενο αιώνα η κυβέρνηση της Ελλά-
δας κατασκεύασε τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και
ένωσε τον τότε πρωτευουσιάνο κάτοικο της Ομόνοιας

με τον επαρχιώτη Κηφισιώτη, οι κάτοικοι της Κη-
φισιάς ένιωσαν ότι η κυβέρνηση τους έκανε
ένα μεγάλο δώρο. Μια μεγάλη χάρη. Σή-
μερα, όταν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε σε μια
χώρα του εξωτερικού και ψάχνετε συνή-

θως μέσα από το Διαδίκτυο λε-
πτομέρειες του ταξιδιού σας,
συνήθως ελέγχετε και το σύ-
στημα μεταφορών (μετρό κ.λπ.).

Αυτό το σύστημα, μερικές
φορές, είναι ικανό να σας
κάνει να αλλάξετε πόλη επι-
λογής, ακόμη και χώρα. Με
αυτό το παράδειγμα, θέλω
να απαντήσω στο πρώτο
και καίριο ερώτημα.

Υπηρεσίες λοιπόν θα-
λάσσιων μεταφορών
προς ποιον; Τον νη-
σιώτη; Η απάντηση
έρχεται αβίαστα. Όχι
μόνο σε αυτόν. 

Πρώτα και κύρια είναι απαίτηση του σημερινού πολιτισμού
μας και αναφαίρετο δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη, του
κάθε πολίτη, για φθηνή, ασφαλή, σύντομη και τακτική καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου ελεύθερη διακίνησή του σε όλα
τα μέρη της Ε.Ε. που μπορεί να επισκεφτεί. 
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα του αιώνα μας.

Υπηρεσίες λοιπόν προς τον πολίτη και έτσι πρέπει να το
αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και η Ε.Ε.
Αεροδρόμια στα μικρά νησιά δεν υπάρχουν, γραμμές

κρουαζιερόπλοιων δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω του
μικρού μεγέθους των νησιών και της μικρής τους φέρουσας
ικανότητας. Τα μόνα που μπορούν να υπάρχουν είναι τα υδρο-
πλάνα (όχι ανταγωνιστικά του συμβατικού πλοίου και τα οποία
σήμερα δεν υφίστανται) και η επιβατηγός ναυτιλία.
Η επιβατηγός ναυτιλία αναλαμβάνει να σηκώσει τον μέγιστο
αριθμό των επισκεπτών, σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο
από οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα μεταφοράς στα νησιά. 
Όσο δε μικρότερο είναι το νησί, τόσο μεγαλύτερη σημασία

Γραμμές ακτοπλοΐας 
- γραμμές ζωής

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Tου Ελευθέριου Σ. Κεχαγιόγλου
Προέδρου Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

Η επιβατηγός ναυτιλία αναλαμβάνει να σηκώ-
σει τον μέγιστο αριθμό των επισκεπτών σε
βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο από οποιαδή-
ποτε άλλη δυνατότητα μεταφοράς στα νησιά. 

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 
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και αναγκαιότητα έχει η ακτοπλοϊκή σύνδεση (για την ανά-
πτυξη του τουρισμού στο νησί) και όταν λέμε διατήρηση -
ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος στα νησιά, εννοούμε την
ικανή και αναγκαία συνθήκη για να έχουμε ζωή στα νησιά μας,
μια και όλοι αντιλαμβανόμαστε την αξία της τουριστικής ανά-
πτυξης στην επιβίωση του νησιωτικού πληθυσμού.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τρυπήσει όλα τα βουνά μας, να
έχουμε σκάψει δρόμους και σήραγγες στα έγκατα της γης,
υπουργοί Δημόσιων Έργων να ανακοινώνουν έργα μετρό και
αυτοκινητόδρομων για μια δεκαετία μπροστά και να μην μπο-
ρούμε να τελειώνουμε με το ακτοπλοϊκό. 
Φορείς υλοποίησης, διαχείρισης και χρηματοδότησης πρέπει
να λυθούν άμεσα. Δυστυχώς, καταφέραμε τις τελευταίες δε-
καετίες να αναγάγουμε το θέμα των μεταφορών ως το μεγα-
λύτερο πρόβλημα της νησιωτικής Ελλάδας. 

Είναι αλήθεια ακόμη ότι ως νησιωτική χώρα μάς λείπουν
καράβια. Αν δούμε την ακτοπλοΐα ως μέρος των μετα-
φορών, τότε θα υποστηρίξουμε ότι: για να βρούμε τη

λύση του σημερινού προβλήματος -αδιεξόδου εάν θέλετε-,
πρέπει να ζητήσουμε ένα σύστημα μεταφορών.

Ένα ταμείο για τις μεταφορές είναι απολύτως αναγκαίο για
την επίλυση του προβλήματος. Αυτό πρέπει να το δεχθεί και
η Ε.Ε. ως βασική αρχή. Το  κόστος δηλαδή της κάθε παροχής
οφείλει να το αντιμετωπίσει το κράτος μας με συνυπολογισμό
στο εθνικό κόστος (η χρηματοδότηση γραμμών δημόσιου
συμφέροντος πρέπει να αντλεί τα κεφάλαιά της από συνολικό
εθνικό κεφάλαιο μεταφορών).
Επαναχάραξη λοιπόν όλου του συγκοινωνιακού χάρτη της
νησιωτικής Ελλάδας με συνδυασμένες υπηρεσίες (π.χ. πλοία
- υδροπλάνα, αλλά και πλοία κορμού - πλοία τοπικής εξυπη-
ρέτησης), σεβόμενοι απόλυτα τη φέρουσα ικανότητα, τις
ανάγκες και τη φυσιογνωμία του κάθε νησιού.

Τα οφέλη από μια τέτοια πολιτική, πλοία κορμού με
πλοία τοπικής εξυπηρέτησης, θα ήταν πολλαπλά. Θα
είχαμε αμέσως: 

• Φθηνότερο εισιτήριο
• Επαρκή πλοία κορμού
• Περισσότερα δρομολόγια κορμού
• Ασφαλή, φθηνά και περισσότερα τοπικής εξυπηρέτησης

πλοία
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Αυτά ισχύουν στον 21ο αιώνα σε δύο από τα πιο γνωστά ελ-
ληνικά τουριστικά νησιά στον κόσμο.
Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι, παρ' όλη τη μεγάλη αύξηση των
κρατικών επιδοτήσεων (state aid), έχουμε πολύ χαμηλό επί-
πεδο ικανοποίησης των πολιτών. 
Και σε αυτή την κατάσταση το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης
ανήκει στο κράτος.

Σημαντικός παράγων ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρι-
σμού είναι η έγκαιρη ανακοίνωση των δρομολογίων και
η καλή ποιότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Όταν όμως το κράτος υπογράφει συμβάσεις μικρής χρονικής
διάρκειας, δεν χρηματοδοτεί την επιχείρηση της ακτοπλοΐας,
κάνει κοινωνική πολιτική εις βάρος της ελεύθερης οικονομίας
της ακτοπλοΐας, αντιμετωπίζει την επιχείρηση της ακτοπλοΐας
ως κάτι κακό, πώς είναι δυνατό να έχουμε θετικά αποτελέ-
σματα; Πώς είναι δυνατόν, όταν τα δρομολόγια οριστικοποι-
ούνται και εγκρίνονται λίγους μήνες πριν, να μπορεί να τα
χρησιμοποιήσει ο πιθανός επισκέπτης ή ο τουριστικός πρά-
κτορας;
Γνωρίζουμε ακόμη ότι η οικονομική κατάσταση στις ελληνικές
επιχειρήσεις ακτοπλοΐας δεν είναι η καλύτερη. Οι Έλληνες
ακτοπλόοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και σε περίπτωση
ναυαγίου των ακτοπλόων, θα ζήσουμε το εφιαλτικό σενάριο
ξένες τράπεζες να διαχειριστούν τα πλοία, με ό,τι συνεπάγεται
αυτό για τα ελληνικά μικρά νησιά. 

• Εξάλειψη του φαινομένου μη ικανοποίησης των μικρών λι-
μανιών να δεχθούν τα μεγάλα σημερινά πλοία, μια και τα
πλοία της τοπικής σύνδεσης θα είναι μικρότερα και σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της κάθε νησιωτικής περιοχής που
εξυπηρετούν. 

Προσέξτε  πόσα καίρια προβλήματα θα επιλύονταν από αυτή
την πρωτοβουλία και μόνο.
Τα ελληνικά μικρά νησιά είναι από τα πλέον ευαίσθητα κοι-
νωνικο-πολιτισμικά και περιβαλλοντικά συστήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν όμως να μετατραπούν σε
σημαντικές κοιτίδες ανάπτυξης της πατρίδας μας. Ξέρετε ότι
υπάρχουν ελληνικά μικρά νησιά που δεν έχουν ούτε χώμα για
τις ανάγκες τους; Και ότι ο μικρονησιώτης σήμερα πληρώνει
από την τσέπη του τις υπηρεσίες της μεταφοράς, τις οποίες
οφείλει να του παράσχει η Πολιτεία;

Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο διαφορετικές στρεβλώ-
σεις του σημερινού συστήματος, οι οποίες κατά την
άποψή μου οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις. 

Η πρώτη, το κόστος της επιδότησης της γραμμής Πειραιάς -
Κάρπαθος - Κάσος κόστισε στο κράτος 3.500 ευρώ ανά δια-
κινούμενο επιβάτη από τον Πειραιά στην Κάσο. 
Και η δεύτερη: Στην Ύδρα και στις Σπέτσες, οι επισκέπτες των
νησιών  πληρώνουν τη μεταφορά τους με ταχύπλοα (μια και
δεν υπάρχουν συμβατικά) περισσότερο από όσο κοστίζει η
ίδια χιλιομετρική απόσταση με ταξί και δίχως να μπορούν να
μεταφέρουν στο νησί τις σορούς των προσώπων τους για
ταφή. Νομίζω ότι η φωτογραφία λέει πολλά.

Αν δούμε την ακτοπλοΐα ως μέρος των μεταφορών, τότε θα υποστηρίξουμε ότι: για να βρούμε τη
λύση του σημερινού προβλήματος -αδιεξόδου εάν θέλετε-, πρέπει να ζητήσουμε ένα σύστημα με-
ταφορών.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
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Οι ερευνητές, με την αρωγή και υποστήριξη του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Σπουδών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απηύθυναν αρχικά το

ερωτηματολόγιο σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας
που προσφέρουν εξειδικευμένες σπουδές στη ναυτιλία (16
σε σύνολο) και έλαβαν τις ακόλουθες απαντήσεις, που δημο-
σιεύονται, με το συνολικό αποτέλεσμα όλων των λυκείων ανά
ερώτηση.

Για μία ακόμη χρονιά ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να απο-
δώσουμε στους καθηγητές και μαθητές των λυκείων που
συμμετείχαν, αλλά και στην άμεση υποστήριξη και ουσια-

στική ανταπόκριση των διευθυντών τους, σε μια εξαιρετικά δύ-
σκολη περίοδο για τη δημόσια παιδεία της χώρας. Η καθορι-
στική προτροπή συμμετοχής την οποία απηύθυναν και φέτος
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Διεύθυνση Σπουδών της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης (που πρόσφατα καταργήθηκε) και
το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των περισσότερων επαγγελματι-
κών λυκείων αγκάλιασαν εκ νέου την έρευνα, επιτρέπει να πα-
ρουσιάζουμε σε βάθος χρόνου τα σημαντικά αποτελέσματα, τα
οποία ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουν στην αποσαφήνιση των
τάσεων και αντιλήψεων που κυριαρχούν στα «ναυτικά θρανία»
της χώρας. Η συνέχιση της έρευνας μακροπρόθεσμα θα επι-
τρέψει την ορθότερη ανάλυση των ευρημάτων ως σημαντικά
στοιχεία για οποιαδήποτε χάραξη μιας σύγχρονης και κυρίως
ευέλικτης εκπαιδευτικής πολιτικής στους χώρους της ναυτι-
λίας, που θα αντανακλά τις τρέχουσες εξελίξεις
Από τα ευρήματα της έρευνας, επιγραμματικά αναφέρουμε
ορισμένα σημαντικά στοιχεία, που ευελπιστούμε ότι θα απο-

τελέσουν εφαλτήριο προβληματισμού αλλά και εποικοδομη-
τικών προτάσεων για το μέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης:
Από τους ερωτηθέντες μαθητές, το 25,7% είναι γυναίκες (24,7
ήταν το ποσοστό γυναικών στην αντίστοιχη έρευνα το 2010).
Οι γονείς των μαθητών δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τη
ναυτιλία (71%) -ποσοστό παρόμοιο με την περσινή χρονιά-,
εν τούτοις, 97% παραμένουν θετικοί ως προς την επιλογή των
παιδιών τους για τις συγκεκριμένες δευτεροβάθμιες σπουδές.
Αντιμετωπίζουν επίσης θετικά (75,8%) τη συνέχιση της στα-
διοδρομίας των παιδιών τους και την ανέλιξή τους στο ναυ-
τικό επάγγελμα. Ως προς τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά
του συνόλου των γονέων των μαθητών, σημαντικό ως εύ-
ρημα είναι ότι μόνο το 4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και μόνο το
7,3% των πατέρων των μαθητών έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΝ.
Οι ερωτηθέντες επέλεξαν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο
λύκειο κατά κύριο λόγο διότι είχαν προσωπικό ενδιαφέρον
να αποκτήσουν γνώσεις στη ναυτιλία (91%), ενώ γνωρίζουν
για τις καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης
(86%). Παράλληλα, επηρεάστηκαν από τη ναυτιλιακή παρά-
δοση της χώρας μας (65,9%). Βασική παράμετρος είναι επί-
σης η καλή φήμη του λυκείου στην αγορά εργασίας (66,3%)..

Σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον των μαθητών: το
82,8% επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές σε μια ΑΕΝ,
ενώ το 52% σε κάποιο ΑΕΙ ναυτιλιακής κατεύθυνσης. Το

90,3% των μαθητών επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στη ναυτιλία
γενικότερα με δεύτερη επιλογή το Λιμενικό Σώμα (52,1%) 
Ως προς την ενημέρωση των μαθητών για την ελληνική ναυ-
τιλία, το 60,6% απάντησε πολύ και το 31,8% μέτρια. Καθό-
λου ενημέρωση είχε μόνο το 7,7% των ερωτηθέντων.
Οι μελετητές της έρευνας επιθυμούν να ευχαριστήσουν την
υποψήφια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αιμιλία Πα-
παχρήστου και την αρχισυντάκτρια των « Ν.Χ.» Λίζα Μαρέλου
για την αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία ως προς την
ολοκλήρωση της έρευνας. Επίσης, επιθυμούν να ευχαριστή-
σουν για την ουσιαστική αρωγή για την επιτυχία της έρευνας
τον κ. Παύλο Μάραντο, σύμβουλο Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Εξερευνώντας τα φυτώρια 
της ελληνικής ναυτοσύνης

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑ.Λ.

Του δρος Θάνου Πάλλη και του Ηλία Μπίσια
Μελών Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών
Επιχειρήσεων, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου (*) 

Στην ετήσια πανελλαδική έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών», που πραγματο-
ποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά με τη συνεργασία ερευνητών από το Τμήμα
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μελε-
τάται εκτενώς το ανθρωπολογικό και κοινωνιολογικό προφίλ 294 μαθητών
από 9 Επαγγελματικά Λύκεια, Ναυτικού Κύκλου, σε 6 διοικητικές περιφέρειες
της χώρας που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα.  
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ΕΡΕΥΝΑ 

Άρρεν 74,3

Θήλυ 25,7

Σύνολο 100

Φύλο %

Αττική 26,2

Βόρειο Αιγαίο 11,2

Δωδεκάνησα 7,5

Εβρος 0,3

Ήπειρος 0,7

Θεσσαλία 22,1

Θεσσαλονίκη 1,0

Κεντρική Μακεδονία 0,7

Κρήτη 3,1

Κυκλάδες 0,7

Ξένοι υπήκοοι 0,7

Πελοπόννησος 11,2

Στερεά Ελλάδα 0,3

Σύνολο 100,0

Από ποιο νομό της Ελλάδας
προέρχεσθε; %

Αιγάλεω 12,6

Βόλος 24,8

Βροντάδος 5,4

Κάλυμνος 8,2

Καρδάμυλα 0,7

Μυτιλήνη 4,1

Οινούσσες 3,1

Πάτρα 9,5

Πειραιάς 29,9

Σύνολο 100,0

ΕΠΑ.Λ. %

Ναι 76,4

Όχι 23,6

Σύνολο 100,0

Στην πόλη όπου μεγαλώσατε 
υπάρχει ναυτιλιακή παράδοση 
και ιστορία; %

Ναι 79,1

Όχι 20,9

Σύνολο 100,0

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

Ναι 50,6

Όχι 49,4

Σύνολο 100,0

Εάν απαντήσατε θετικά,
η προϋπηρεσία έχει σχέση 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία; %

Ναι - πλήρους απασχόλησης 9,1

Ναι - μερικής απασχόλησης 17,8

Όχι 73,2

Σύνολο 100,0

Έχετε επαγγελματική προϋπηρεσία; %

Ναι - πλήρους απασχόλησης 9,9

Ναι - μερικής απασχόλησης 18,3

Όχι 71,8

Σύνολο 100,0

Έχετε κάποια εργασία σήμερα; %

Συνολικά αποτελέσματα 

ΕΠΑ.Λ.
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Ναι 79,7

Όχι 20,3

Σύνολο 100,0

Σκοπεύετε να εργάζεσθε 
κατά τη διάρκεια 
των σπουδών σας; %

Αναλφάβητος 3,8

Απόφοιτος Δημοτικού 17,0

Απόφοιτος Γυμνασίου 20,1

Απόφοιτος Λυκείου 27,0

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ 15,6

Απόφοιτος ΑΕΙ 1,4

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 2,8

Απόφοιτος ΑΕΝ 7,3

Άλλο 5,2

Σύνολο 100

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
του πατέρα σας; %

Αναλφάβητος 2,8

Απόφοιτος Δημοτικού 16,1

Απόφοιτος Γυμνασίου 17,8

Απόφοιτος Λυκείου 39,9

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ 10,1

Απόφοιτος ΑΕΙ 4,9

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 3,1

Απόφοιτος ΑΕΝ 0,7

Άλλο 4,5

Σύνολο 100

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
της μητέρας σας; %

Ναι 29,0

Όχι 71,0

Σύνολο 100

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

Πολύ 68,9

Αρκετά 28,4

Καθόλου 2,8

Σύνολο 100

Πόσο θετικοί ήταν οι γονείς σας ως προς 
τη φοίτησή σας στο συγκεκριμένο Λύκειο (%)

Μηχανογραφικό δελτίο 3,8

Φίλοι 43,9

Καθηγητές στο σχολείο 26,6

Απόφοιτοι τμήματος 9,7

Διαφημίσεις και άρθρα στα ΜΜΕ 4,5

Άλλο 11,4

Σύνολο 100

Πώς μάθατε για το συγκεκριμένο Λύκειο;  %

Ναι 93,7

Όχι 6,3

Σύνολο 100

Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις σπουδές
σας στο ΕΠΑ.Λ.; %

Πολύ 44,0
Μέτρια 47,3
Ελάχιστα 7,6
Καθόλου 1,1
Σύνολο 100

Οι γονείς σας συμφωνούν 
να σταδιοδρομήσετε 
ως αξιωματικός εμπορικής ναυτιλίας; (%)

Πολύ 60,6
Μέτρια 31,8
Καθόλου 7,7
Σύνολο 100

Πόσο ενημερωμένος/η είστε 
για την ελληνική ναυτιλία σήμερα; (%)
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Συμφωνώ
αρκετά Συμφωνώ Μάλλον

συμφωνώ
Μάλλον 

διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ
αρκετά Σύνολο

Δεν έχω άλλες εναλλακτικές 13,8 27,7 11,9 6,7 26,1 13,8 100
Προσωπικό ενδιαφέρον να 
αποκτήσω γνώσεις στη ναυτιλία 53,0 38,3 5,9 2,0 0,4 0,4 100

Ναυτιλιακή παράδοση 
της χώρας μας 31,8 34,1 17,1 7,8 7,0 2,3 100

Καλές προοπτικές 
επαγγελματικής αποκατάστασης 52,3 32,9 8,5 4,3 0,4 1,6 100

Καλή φήμη λυκείου
στην αγορά εργασίας 27,3 39,0 20,1 7,2 4,4 2,0 100

Καλή φήμη λυκείου
στους αποφοίτους/φίλους μου 23,3 37,3 23,7 8,0 5,2 2,4 100

Ενδιαφέρον περιεχόμενο 
μαθημάτων 34,3 34,7 18,7 6,4 2,8 3,2 100

Ποιότητα υποδομών λυκείου 20,4 35,9 22,4 10,2 5,7 5,3 100
Ποιότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού 34,1 40,1 12,7 7,5 3,2 2,4 100

Πόλη στην οποία βρίσκεται 
το λύκειο 27,5 38,8 16,7 5,8 6,7 4,6 100

Άλλος 14,5 23,6 12,7 14,5 18,2 16,4 100

Για την απόφαση να επιλέξετε το συγκεκριμένο Λύκειο, είναι σημαντικοί οι παρακάτω παράγοντες: (%)

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

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

Ναυτιλία 61,3 29,0 4,8 1,2 2,8 0,8 100
Λιμενική βιομηχανία 18,7 29,7 17,6 17,0 9,9 7,1 100
Λιμενικό Σώμα 27,9 24,2 15,8 10,0 11,6 10,5 100
Δεν γνωρίζω ακόμα 8,9 10,4 5,9 12,6 23,7 38,5 100

Μετά την αποφοίτησή μου θα ήθελα να φοιτήσω σε μία από τις παρακάτω σχολές: (%)

Σχέδια μετά 
την αποφοίτηση

Επιθυμώ
πολύ Επιθυμώ Μάλλον

επιθυμώ
Μάλλον 

δεν επιθυμώ
Δεν 

επιθυμώ
Δεν επιθυμώ

καθόλου Σύνολο

ΑΕΝ 63,4 19,4 7,0 3,3 3,7 3,3 100
Πολυτεχνείο 3,1 7,4 7,4 18,4 29,4 34,4 100
ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών 24,9 27,2 22,5 8,7 8,1 8,7 100
Άλλο ΑΕΙ 2,7 6,2 15,8 17,1 28,8 29,5 100
Στρατιωτικές σχολές 22,9 17,1 12,9 10,6 15,3 21,2 100
ΤΕΙ 7,1 11,6 12,3 13,5 23,2 32,3 100
ΙΕΚ 4,2 7,7 7,0 17,5 29,4 34,3 100

Συνολικά αποτελέσματα ΕΠΑ.Λ.

ΕΡΕΥΝΑ 
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ΕΠΑ.Λ.: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Tο εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρά τις κατά καιρούς με-
ταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκ-
συγχρονισμού, συνεχίζει να έχει

σημαντικά προβλήματα. Πολλά από τα
προβλήματα είναι αποτέλεσμα της συγ-
κρουσιακής νοοτροπίας που κυριαρχεί και
στην εκπαίδευση, όπως κυριαρχεί και στην
ελληνική κοινωνία, ενώ η εκπαίδευση χρει-
άζεται πρωτίστως συναίνεση και συνεργα-
σία. Χρειάζεται πολιτική συναίνεση, γι’ αυτό
και κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση μόνιμου
υφυπουργού ή γενικού γραμματέα στο
υπουργείο Παιδείας.
Σήμερα, μια νέα μεταρρύθμιση είναι ενό-
ψει, μεταρρύθμιση η οποία συμπεριλαμβά-
νει και την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. 
Η πρόταση για το Τεχνολογικό Λύκειο θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη το σύνολο της εκπαίδευσης, διότι τα προβλήματα της
εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά και όχι
αποσπασματικά. 

Yπάρχουσα κατάσταση
α.Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) απέδειξε ότι είναι ένα

σχολείο που δεν μπορεί να προσφέρει, συγχρόνως και σε
ικανοποιητικό βαθμό, και γενική και επαγγελματική εκπαί-
δευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λίγοι μαθητές (4% περί-
που) επέλεξαν «Απολυτήριο». Με άλλα λόγια, δεν χωράνε
δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη.

β. Είναι γεγονός ότι η τεχνική-επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ)
στη συνείδηση της κοινωνίας είναι υποβαθμισμένη. Εάν η
ΤΕΕ είναι όντως απαραίτητη για την κοινωνική και οικονο-
μική πρόοδο της χώρας, τότε η αναβάθμισή της είναι όρος

εκ των ων ουκ άνευ για οποιαδήποτε πρόταση.
γ. Η ελληνική οικονομία είναι μικρή και δεν αντέχει πολλά επί-

πεδα ειδικότητας. Επιπλέον, λόγω των ταχύτατων αλλα-
γών, οι ειδικότητες που ισχύουν σήμερα, μάλλον δεν θα
ισχύουν αύριο. 

δ. Η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες χώρες, έχει κάποια συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα (πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός), τα
οποία αν αξιοποιηθούν θα συμβάλουν στο να ξεπεραστεί η
σημερινή οικονομική κρίση.

Προτάσεις
Η εκπαίδευση -και το Τεχνολογικό Λύκειο- οφείλει να υπηρετεί

τις πραγματικές ανά-
γκες του ανθρώπου,
να δίνει νόημα ζωής.
Επιπλέον, οφείλει να
λαμβάνει υπόψη τους
προσανατολισμούς
του μαθητή, αλλά και
τις ανάγκες της κοι-
νωνίας.

Δεδομένου ότι η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση είναι
απαραίτητη, η αναβάθμισή της δεν μπορεί να επιτευχθεί με
εξαγγελίες περί ισότητας των διαφόρων τύπων λυκείων,
αλλά με τη δημιουργία ενός ενιαίου τύπου λυκείου. 
Επομένως, η καθιέρωση ενός τύπου λυκείου κρίνεται απα-
ραίτητη, κυρίως για λόγους ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και
αναβάθμισης της ΤΕΕ. Όμως, μέχρι να καθιερωθεί ο ένας
τύπος λυκείου, δηλαδή στη μεταβατική περίοδο, θα λειτουρ-
γεί το Τεχνολογικό Λύκειο.
Tο Τεχνολογικό Λύκειο θα πρέπει να προσφέρει πρωτίστως
γενική-επαγγελματική εκπαίδευση (αυτή η τάση υπάρχει διε-
θνώς), η οποία θα οδηγεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και στην αγορά εργασίας (μέσω των ΙΕΚ, δηλαδή συν ένα
έτος). Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ούτε πρόωρη εξειδί-
κευση ούτε πολλές ειδικότητες, γιατί ο μαθητής δεν χρειάζε-
ται να επιλέγει νωρίς, να δεσμεύει  το μέλλον του από μικρή
ηλικία. Επιπλέον, οι ειδικότητες που ισχύουν σήμερα δεν θα

Δεδομένου ότι η τεχνική-επαγγελματική εκ-
παίδευση είναι απαραίτητη, η αναβάθμισή της
δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξαγγελίες περί
ισότητας των διαφόρων τύπων λυκείων, αλλά
με τη δημιουργία ενός ενιαίου τύπου λυκείου. 

Η εκπαίδευση χρειάζεται συναίνεση
και συνεργασία

Του Παύλου Μάραντου
Συμβούλου Νομικών – Πολιτικών Επιστημών, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
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όρους με τους μαθητές του Ενιαίου Λυκείου. 
• Είτε στα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα (Α/ΤΕΙ), με εξετάσεις

σε μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας.
• Είτε στην Δ΄ Τάξη (σημερινά ΙΕΚ) για απόκτηση ειδικότητας

και πτυχίου. 

Επισημαίνεται ότι, επειδή στον ένα τύπο λυκείου δεν
μπορούν να λειτουργήσουν πολλοί τομείς, χρειάζεται
και η παράλληλη λειτουργία των Ειδικών Λυκείων

(κλασικά, ναυτικά, εκκλησιαστικά, μουσικά κτλ.), ώστε να κα-
λύπτονται όλοι οι τομείς και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Επίσης, χρειάζεται να υπάρχουν και οι Επαγγελματικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.) γιατί, παρά τις προσπάθειες για να συνεχίσουν το λύ-
κειο, πάντα θα υπάρχουν μαθητές οι οποίοι δεν θέλουν «θε-
ωρίες» αλλά «τέχνη». Και αυτοί οι μαθητές θα πρέπει να
μπορούν να προσανατολιστούν στις ΕΠΑ.Σ.
Πάντως, για την επιτυχία οποιασδήποτε πρότασης, τον σπου-
δαιότερο ρόλο θα παίξει ο εκπαιδευτικός. Βέβαια, η υπάρ-
χουσα κατάσταση, όσον αφορά τη μόρφωση και την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών, είναι «προβληματική». Και εδώ
χρειάζονται γενναίες μεταρρυθμίσεις. 

ισχύουν αύριο. Προτείνεται η εξής δομή στο Τεχνολογικό Λύ-
κειο:
• Α΄ Τάξη: Κοινή για όλους τους μαθητές, με μαθήματα γε-

νικής παιδείας και μαθήματα προσανατολισμού (όσα και οι
τομείς).

• Β΄ Τάξη: Τομείς με μαθήματα γενικής παιδείας, και γενικής-
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνολικά 4-5-6 τομείς (όχι
περισσότεροι), με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινω-
νίας και οικονομίας. Έχοντας υπόψη την προοπτική του
ενός τύπου λυκείου, δεν χρειάζονται πολλοί τομείς. 

• Γ΄ Τάξη: Τομείς με μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής-
επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Tα μαθήματα γενικής παιδείας είναι απαραίτητα γιατί δίνουν
γενικές γνώσεις, αξίες και νόημα ζωής, ενώ τα μαθήματα γε-
νικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης προσανατολίζουν τον μα-
θητή σε μια τέχνη/επάγγελμα. Επισημαίνεται ότι το Τεχνολογικό
Λύκειο προσφέρει προ-επαγγελματική εκπαίδευση. Για την από-
κτηση πτυχίου χρειάζεται ένα επιπλέον έτος. 
Επομένως, μετά τη Γ΄ Τάξη, όλοι οι μαθητές παίρνουν απο-
λυτήριο και θα κατευθύνονται:
• Είτε στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) με ίσους
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Ηελληνική οικονομία βρίσκεται σή-
μερα σε μια δύσκολη φάση λόγω
γενικότερων λόγων και γεγονότων

της τελευταίας τριακονταετίας. Σ’ αυτή την
περίοδο, που όλα σχεδόν τα μεγέθη της οι-
κονομίας εμφανίζουν αρνητικές εξελίξεις, η
κρουαζιέρα και οι προοπτικές εξέλιξής της
αποτελούν μια αισιόδοξη εξαίρεση. Η κα-
τάργηση του καμποτάζ για πλοία τρίτων
σημαιών -μια ιδέα που ξεκίνησε από το
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος πριν από
έξι χρόνια και υλοποιήθηκε από την κυβέρ-
νηση Παπανδρέου- έδωσε νέα ώθηση στις προσδοκίες ότι η
κρουαζιέρα δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό
εργαλείο κατά τα επόμενα χρόνια. 
Την άποψη αυτή ασπάζεται η μεγάλη πλειοψηφία του χώρου
της ναυτιλίας, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση της ιστοσελίδας
Marinews, σύμφωνα με την οποία το 72% των ερωτηθέντων
απάντησε ότι υπό τη σημερινή συγκυρία η σημασία της
κρουαζιέρας για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά μεγάλη. 
Η πραγματικότητα είναι ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει

πλέον υπερ-τεσσαρακονταετή πορεία και ότι οι τρόποι με τους
οποίους έχει εξελιχθεί έχουν εν πολλοίς παγιωθεί. Αξίζει να
σημειωθεί ότι για πολλά χρόνια η ελληνική αγορά κρουαζιέ-
ρας είχε παραμείνει κάτω από το προνόμιο της αποκλειστικό-
τητας για πλοία φέροντα την ελληνική σημαία. Το καθεστώς
αυτό ανετράπη μετά την υιοθέτηση του κοινοτικού κανονισμού
3577/92, ο οποίος επέτρεψε την πρόσβαση πλοίων με κοινο-
τικές σημαίες στην ελληνική αγορά μετά το έτος 2003 -έτος
κατά τη διάρκεια του οποίου υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα
μετά μια δεκαετή εξαίρεση- για να επεκταθεί ξανά, υπό όρους,
και στα πλοία υπό τρίτες σημαίες από το 2010. 
Η τελευταία αυτή εξέλιξη επιτρέπει και σε πλοία υπό τρίτες
σημαίες -τα οποία είναι σημαντικά σε αριθμό- να εξετάσουν
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά ως

σημείο επιβίβασης
και αποβίβασης επι-
βατών, γεγονός που
συνοδεύεται από ση-
μαντικά πλεονεκτή-
ματα για τον τουρι-
στικό κλάδο γενικό-
τερα.

Πέραν αυτού, πάντως, η κρουαζιέρα δύναται εν δυνάμει
να επιτελέσει ρόλο πολιορκητικού κριού στο χρονίζον
ελληνικό πρόβλημα της μικρής διάρκειας τουριστικής

σεζόν. Ως γνωστόν, η διάρκεια της τουριστικής σεζόν στην Ελ-
λάδα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αρχίζοντας από πενήντα
ημέρες (π.χ. σε νησιά των δυτικών Κυκλάδων) και φθάνοντας
σε λίγες περιπτώσεις το εξάμηνο. 
Με την εξαίρεση των νησιών του νότιου Αιγαίου, όπου η

Η κατάργηση του καμποτάζ για πλοία τρίτων
σημαιών έδωσε νέα ώθηση στις προσδοκίες
ότι η κρουαζιέρα δύναται να αποτελέσει ένα
ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο κατά τα επό-
μενα χρόνια. 

Η ιδιαιτερότητα της κρουαζιέρας
για τον ελληνικό τουρισμό

Του Άλκη Κορρέ
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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σεζόν είναι μεγαλύτερη, για τα υπόλοιπα νησιά μας δεν υπερ-
βαίνει τις εκατό ημέρες συνολικά, με όλα όσα αυτό συνεπά-
γεται για την εκμεταλλευσιμότητα των τουριστικών υποδο-
μών και για την οικονομία τους γενικότερα. Η περίοδος της
κρουαζιέρας στην Ελλάδα αρχίζει πολύ νωρίτερα, υπάρχουν
ήδη αφίξεις πλοίων από το Μάρτιο, ή ακόμη νωρίτερα, και
συνεχίζεται μέχρι και το Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τριακό-
σιες ημέρες το χρόνο. 

Τα καταπλέοντα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Πει-
ραιά, ανάλογα με το πρόγραμμα που ακολουθούν, κά-
νουν προσεγγίσεις και σε άλλους ελληνικούς προορι-

σμούς, τροφοδοτώντας με τουρίστες τις τοπικές αγορές σε
χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επιτόπιος τουρισμός δεν
υφίσταται. Αυτό το γεγονός αποτελεί το σημαντικότερο ίσως
στοιχείο της κρουαζιέρας, από την οπτική γωνία της εθνικής
τουριστικής πολιτικής, διότι δημιουργεί προϋποθέσεις για πα-
ράταση στη δημιουργία εσόδων στην τοπική κοινωνία. 

Όμως, παραμένει γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία
κρουαζιέρας που να αισθάνεται άνετα να δεσμευτεί για έναν
συγκεκριμένο αριθμό προσεγγίσεων όπως επί του παρόντος
απαιτείται, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποιος γενικευμένος
προβληματισμός, αλλά και προσδοκίες για βελτιώσεις στο
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την κρουαζιέρα. 

Με άλλα λόγια, η κρουαζιέρα χωρίς να έχει ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε επενδύσεις για υποδομές διαμονής,
όπως π.χ. ξενοδοχεία, παρέχει την ευκαιρία παράτα-

σης της περιόδου προσφοράς τουριστικών ειδών και υπηρε-
σιών από τις ήδη υφιστάμενες δομές. Αν οι τοπικές κοινωνίες
μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το προσφερόμενο πλεονέ-
κτημα, θα διαπιστώσουν ότι θα έχουν να ωφεληθούν πολλα-
πλά. Πώς, δηλαδή, θα ρωτούσε κάποιος. 
Ποιες ακριβώς θα είναι αυτές, θα μας πουν οι κατά τόπους
κοινωνίες, που θα έχουν όλον το χρόνο να καταλήξουν στις
προτάσεις τους. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου να δούμε
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μια κινητικότητα σε αυτό τον τομέα, που θα συνοδευτεί και
από ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος. 

Λίγα λόγια τώρα για το μεγάλο λιμάνι
Εκτός από τις υποδομές που εξυπηρετούν την άφιξη και ανα-
χώρηση επιβατών, το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει όλες εκείνες
τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζεται ένα κρουαζιε-
ρόπλοιο εν υπηρεσία, οι οποίες όμως δεν υφίστανται σε προ-
ορισμούς με μικρότερα λιμάνια. Το γεγονός αυτό εκ των
πραγμάτων εξασφαλίζει στο λιμάνι του Πειραιά μια -σχετική
θα έλεγε κανείς- αποκλειστικότητα ως προς το κεντρικό και
νότιο Αιγαίο, ενώ αντίστοιχες -αλλά σε μικρότερο βαθμό- δυ-
νατότητες δύναται να προσφέρει και ο ΟΛΘ. 
Κατά συνέπεια, ο ρόλος του ΟΛΠ είναι σήμερα και θα παρα-
μείνει σημαντικότατος και στο μέλλον.
Αναπόσπαστο τμήμα μιας εθνικής πολιτικής για την κρουα-
ζιέρα πρέπει να αποτελέσει η λήψη μέτρων, τα οποία θα κα-
τατείνουν στην καθιέρωση και άλλων μεγάλων ελληνικών
λιμανιών ως home ports για κρουαζιέρες στην ανατολική Με-
σόγειο, μια και το γεγονός αυτό συνδέεται με σημαντικά υψη-
λότερο επίπεδο τουριστικής δαπάνης. 

Ηύπαρξη αεροδρομίων σε μικρή σχετικά απόσταση
είναι τελικά αυτή που θα υπαγορεύσει αν κάποιο
επαρχιακό λιμάνι έχει την προοπτική εξέλιξής του σε

home port, αποτελώντας conditio sine qua non. Υπό αυτή την
οπτική γωνία -και εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν όπως ανα-
μένεται- η Ελλάδα θα μπορεί να καταστεί ένας πραγματικός
κόμβος κρουαζιέρας στην ανατολική Μεσόγειο, που θα κα-
λύπτει επίσης κρουαζιέρες στη Μαύρη Θάλασσα και την
Αδριατική με εξαίρετες προοπτικές στο ορατό μέλλον.
Εκτός από την παροχή λιμενικών υπηρεσιών στα πλοία και
στους επιβάτες τους, ο Πειραιάς αποτελεί σημείο για πρό-

σβαση σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως
Ακρόπολη, Πλάκα, μουσεία κ.ο.κ., οι οποίοι όμως δεν συμπε-
ριλαμβάνουν επί του παρόντος αξιοθέατα στην περιοχή της
πόλης του Πειραιά. Αν και ήδη καταβάλλεται προσπάθεια για
τη δημιουργία προϋποθέσεων αισθητικής και περιβαλλοντι-
κής αναβάθμισης του Πειραιά, κυρίως μέσω του σχεδίου πο-
λιτισμικών παρεμβάσεων του ΟΛΠ, είναι προφανές ότι το
ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προγραμ-
ματισμού τόσο του δήμου όσο και της νομαρχίας, ώστε να
μπορέσει η περιοχή να συμμετάσχει στις ωφέλειες από τον
μεγάλο αριθμό τουριστών που ήδη διακινείται. Σημειωτέον
ότι ο προβλεπόμενος αριθμός επιβατών για την τρέχουσα
σεζόν κινείται κοντά στο 1,5 εκατ., με ανοδικές τάσεις.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι σημερινές εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων μετά βίας επαρκούν για την
αντιμετώπιση των αναγκών διακίνησης κατά την περίοδο του-
ριστικής αιχμής και θα ήταν ανεπαρκείς σε διάστημα ολίγων
ετών αν δεν είχε προγραμματιστεί η κατασκευή έξι νέων προ-
βλητών για μεγάλα πλοία και ενός ακόμα τέρμιναλ. 

Πάντως, το ζήτημα της επέκτασης/βελτίωσης των υπο-
δομών γύρω από την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας
δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αποκλειστικό αντικεί-

μενο ενδιαφέροντος της διοίκησης του ΟΛΠ, διότι πολλά από
τα χρήζοντα προσοχής ζητήματα βρίσκονται εκτός του δικού
του πεδίου δικαιοδοσίας. Επί παραδείγματι, αντιμετωπίζεται
εδώ και χρόνια πρόβλημα συμφόρησης κατά την έξοδο πούλ-
μαν με τουρίστες από το λιμάνι με προορισμό την Αθήνα. Αν
δεν υπάρξει κάποιος τρόπος παράκαμψης του οδικού δι-
κτύου, ώστε τα αυτοκίνητα να μη σταματούν τη ροή της κυ-
κλοφορίας κατά τις ώρες αιχμής, είναι βέβαιο ότι το
πρόβλημα θα γίνει πιο έντονο από τη στιγμή που θα ενεργο-
ποιηθούν οι νέες προβλήτες. 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Αναπόσπαστο τμήμα μιας εθνικής πολιτικής για την κρουαζιέρα πρέ-
πει να αποτελέσει η λήψη μέτρων, τα οποία θα κατατείνουν στην κα-
θιέρωση και άλλων μεγάλων ελληνικών λιμανιών ως home ports
για κρουαζιέρες στην ανατολική Μεσόγειο, μια και το γεγονός αυτό
συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο επίπεδο τουριστικής δαπάνης. 
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Ησύγχρονη τάση σε όλους τους τομείς της εμπορικής
δραστηριότητας προς τις εναλλακτικές μορφές λύσης
των διαφορών συνεχώς αυξάνεται, αλλά οι ασχολού-

μενοι με τη ναυτιλία έλυναν πάντοτε τις διαφορές τους με δι-
αιτησία, διότι η ναυτιλία, από τη φύση της, έχοντας διεθνή
χαρακτήρα, δημιουργεί τις αντικειμενικές
προϋποθέσεις απομάκρυνσης από τα εθνικά
δίκαια και τα αντίστοιχα κρατικά δικαστήρια.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (πλέον του
80%) οι ναυτικές διαιτησίες διεξάγονται στο
Λονδίνο και μεταξύ αυτών εκείνες που αφο-
ρούν σε ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα
καταλήγουν σχεδόν αποκλειστικά εκεί. Οι
λόγοι για τους οποίους το Λονδίνο συγκεν-
τρώνει τόσο μεγάλο αριθμό διαιτησιών είναι:
• Η μακροχρόνια δικαιοδοτική παράδοση,

που αποκτήθηκε τόσο χάρη στη στα-
θερότητα του δικαίου όσο και στο

υψηλό επίπεδο των νομικών
υπηρεσιών που προσέφερε ανέκαθεν η Αγγλία. 
• Η εντυπωσιακή διάδοση της αγγλικής γλώσ-
σας ως κοινού μέσου συνεννόησης μεταξύ των
συναλλασσομένων.  
• Η παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών από διεθνή

ναυτιλιακά κέντρα, κυρίως το City του Λον-

δίνου, υποβάλλει στους Έλληνες εφοπλιστές, μεταξύ
άλλων, να αποδέχονται τους αγγλικούς θεσμούς απονομής
δικαιοσύνης για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τις
συμβάσεις που καταρτίζουν μαζί τους ή για λογαριασμό
τους, ή όποτε ενεργούν ως νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοί
τους. Έτσι οδεύουν προς Λονδίνο, και κυρίως προς διαιτη-
σία Λονδίνου, όλες οι διαφορές που προκύπτουν από συμ-
βάσεις δανείου, ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις
ναυλώσεων, αγοραπωλησίες πλοίων, συμβάσεις ναυπηγή-
σεως και επισκευής πλοίων, ναυτικά ατυχήματα, ναυαγιαι-
ρέσεις και κάθε άλλη περίπτωση από την οποία μπορεί να
προκύψει διένεξη στην οποία εμπλέκονται ελληνικά ναυτι-
λιακά συμφέροντα. Στις περισσότερες από τις παραπάνω
περιπτώσεις τα ισχυρά αντισυμβαλλόμενα συμφέροντα με
τους Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν τη διαιτησία Λονδίνου.

• Οι υπάρχουσες θεσμικές διαιτησίες, όπως του Ναυτικού
Επιμελητηρίου, των δικηγορικών συλ-
λόγων κ.ά., είναι ακατάλληλες για τον
επιδιωκόμενο στόχο (που είναι οι διε-
θνείς διαιτησίες) γιατί σ’ αυτές εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της πολιτικής
δικονομίας και των διαταγμάτων που
διέπουν τη λειτουργία των θεσμικών
αυτών οργάνων, τις οποίες ο αλλοδαπός
αγνοεί. Η διεξαγωγή τους στην ελληνική
γλώσσα είναι υποχρεωτική, πράγμα που
αποτελεί άλλον ένα σοβαρό φραγμό στη
δυνατότητα των διαιτησιών αυτών να
αποκτήσουν διεθνή αποδοχή.
• Πολλοί Έλληνες εφοπλιστές, ακόμη και
στις περιπτώσεις που θα επιθυμούσαν

και ίσως έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τη διεξαγωγή
της διαιτησίας στην Ελλάδα, δεν αποφασίζουν να επιμεί-
νουν, δυστυχώς, από παραδοσιακή επιφυλακτικότητα απέ-
ναντι στους ελληνικούς θεσμούς

Όμως, η διεξαγωγή διαιτησίας στα παραδοσιακά κέντρα όπως

Προοπτικές 
για τη ναυτική διαιτησία 
στην Ελλάδα

Της Τζένης Πουρνάρα-Βαρδαβίλια
Διαιτητή - διαμεσολαβητή,                           

μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία

ΠΡΟΦΙΛ
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Η ανάπτυξη της ελληνικής
ναυτικής διαιτησίας εντάσ-
σεται στη γενικότερη προ-
σπάθεια που έχει υιοθε-
τηθεί τόσο από την πολι-
τική εξουσία όσο και από τη
ναυτιλιακή κοινότητα να
καταστεί ο Πειραιάς διεθνές
ναυτιλιακό κέντρο. 
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το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Παρίσι, έχει, κατά γενική πλέον
ομολογία, καταστεί ιδιαζόντως χρονοβόρος και το κόστος της
από πολύ ακριβό μέχρι απαγορευτικό.

Ηανάπτυξη της ελληνικής ναυτικής διαιτησίας εντάσ-
σεται στη γενικότερη προσπάθεια που έχει υιοθετηθεί
τόσο από την πολιτική εξουσία όσο και από τη ναυτι-

λιακή κοινότητα να καταστεί ο Πειραιάς διεθνές ναυτιλιακό
κέντρο. Τέτοιο κέντρο χωρίς δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών
ναυτικών διαιτησιών δεν νοείται.
Το κέρδος που θα προκύψει αν ο Πειραιάς γίνει κέντρο ναυ-
τικών διαιτησιών δεν περιορίζεται μόνο στην αυτονόητη γε-
νική ωφέλεια της εθνικής οικονομίας, ούτε στην ουσιαστική
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για όσους προσφύγουν
σε διαιτησία στον Πειραιά, αλλά κυρίως συνίσταται στο γενι-
κότερο όφελος που θα προκύψει για τη χώρα από την ανα-
βάθμιση του νομικού της πολιτισμού και την αύξηση του
κύρους της διεθνώς σε έναν τομέα στον οποίο ήδη κατέχει τα
οικονομικά σκήπτρα.
Ενόψει αυτού του κλίματος που έχει διαμορφωθεί, εδώ και 5
- 6 χρόνια έχει αναληφθεί μια σοβαρή προσπάθεια, που απο-
βλέπει στο να γίνει ο Πειραιάς ένα εναλλακτικό κέντρο διεξα-
γωγής ναυτικών διαιτησιών.

Ένας κύκλος ενδιαφερόμενων προσώπων με τη βοήθεια
της Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων
(ΕΕΝΔ) προχώρησε στη σύνταξη κανόνων ναυτικής δι-

αιτησίας, οι οποίοι, αφού έτυχαν μακράς επεξεργασίας από
δικαστικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς κύκλους,
έγιναν ευρύτερα αποδεκτοί και παρουσιάστηκαν ως κανόνες
ναυτικής διαιτησίας (2003) της ΕΕΝΔ. Στη συνέχεια, με τη
στήριξη του διευρυμένου πλέον κύκλου των ενδιαφερομέ-
νων, η ΕΕΝΔ πρωτοστάτησε στη σύσταση, το 2005, του σω-
ματείου που εδρεύει στον Πειραιά, με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (η Ένωση) της οποίας ιδρυτικά
μέλη είναι ανώτατοι δικαστικοί επί τιμή, πανεπιστημιακοί, τρα-
πεζίτες, επιχειρηματίες και δικηγόροι, που καθένας στον
τομέα του έχει ασχοληθεί με τα θέματα της ναυτιλίας. Η
Ένωση υιοθέτησε τους παραπάνω κανόνες.
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα
καταξιωμένοι, έντιμοι και πεπειραμένοι άνθρωποι, που μπο-
ρούν να πλαισιώσουν τις ναυτικές διαιτησίες στον Πειραιά,
τόσο ως διαιτητές, όσο και ως εμπειρογνώμονες, τεχνικοί και
νομικοί σύμβουλοι των διαδίκων,  που ήδη διαδραματίζουν
ρόλο σε διαιτησίες στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Αγγλία με
μεγάλη επιτυχία. Ανάμεσα σε αυτούς ασφαλώς περιλαμβάνο-
νται, χωρίς περιορισμούς, και οι αλλοδαποί, όχι μόνον όσοι με
την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και υπηρεσιών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκατασταθεί και προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους στον Πειραιά, αλλά και όσοι άλλοι συνδέονται
παραδοσιακά ή επαγγελματικά με τον ελληνικό εφοπλισμό. 

Οεκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας που
αφορά στα θέματα της διαιτησίας και κυρίως η κα-
τάργηση της προσβολής των διαιτητικών αποφάσεων

με ένδικα μέσα, που παρέχει στο δικό μας νομοθετικό σύ-
στημα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων αντιστοίχων νο-
μοθεσιών, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ως εσωτερικής
νομοθεσίας με το νόμο 2735/1999 του προτύπου νόμου της
UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, κατέστησαν

ασφαλές και οικείο το νομοθε-
τικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
κινηθεί ο αλλοδαπός που θα δεχ-
θεί να υπαχθεί σε διαιτησία στον
Πειραιά. 
Οι κανόνες ακολουθούν τις πιο
σύγχρονες αντιλήψεις στα θέ-
ματα της ad hoc διαιτησίας, έχο-

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Την Τρίτη 24 Μαΐου και στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος Διοίκηση πλοίου/Δια-
χείριση φορτίου (Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι), η κ. Τζέννυ Πουρ-
νάρα, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, παρουσίασε στους φοιτητές
και στις φοιτήτριες του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Χίου τις
προσπάθειες της Ένωσης για την προώθηση της διεξαγωγής ναυτικών διαιτησιών στην
Ελλάδα και μίλησε γενικότερα για το θεσμό της ναυτικής διαιτησίας διεθνώς. Η εισηγήτρια
αναφέρθηκε εκτενώς και στις δυνατότητες της διαμεσολάβησης (mediation) για την επί-
λυση διαφορών, ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από τα μέλη του ακροατη-
ρίου, που ήταν διευρυμένο -με την ευκαιρία της επίσκεψης της κ. Πουρνάρα- και με επί
πτυχίω και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και μέλη ΔΕΠ του τμήματος, καθώς και εκλε-
κτούς επισκέπτες από τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Ελένη Θανοπούλου 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
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ΠΡΟΦΙΛ

ντας λάβει υπόψη τους αντίστοιχους κανόνες άλλων ενώ-
σεων που με επιτυχία ασκούν ναυτικές διαιτησίες, μεταξύ των
οποίων η London Maritime Arbitrators Association (LMAA),
η American Arbitration Association (AAA), το Singapore In-
ternational Arbitration Centre (SIAC) κ.λπ. Εκείνο όμως που
πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί είναι ότι οι κανόνες συμπληρώνον-
ται από τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπο-
ρική Διαιτησία, όπως έχει υιοθετηθεί ως εσωτερικό μας δίκαιο
με το νόμο 2735/1999. Αυτό σημαίνει ότι, στην ουσία, οι κα-
νόνες αποδεσμεύονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονομίας, δηλαδή του τμήματος εκείνου του εγχώριου
δικαίου που απωθεί τους ξένους συναλλασσόμενους από το
να δεχτούν διαιτησία στην Ελλάδα και τους μεταφέρει στο
διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, που αποτελεί ασφαλές και οικείο
περιβάλλον για όλους τους συναλλασ-
σομένους. Η διαιτησία των κανόνων έχει
μεν έδρα τον Πειραιά, αλλά δεν είναι
«ελληνική διαιτησία» με τη στενή έννοια
του όρου.
Συνεπώς τα κύρια χαρακτηριστικά των
κανόνων, που είναι σύμφωνα με τα διε-
θνή πρότυπα, είναι ότι οι διάδικοι μπο-
ρούν ελεύθερα να ορίζουν τον διαιτητή
ή τους διαιτητές τους, ημεδαπούς ή αλ-
λοδαπούς, να εκπροσωπούνται από δι-
κηγόρους της επιλογής τους, ημεδαπούς
ή αλλοδαπούς, να επιλέγουν τη γλώσσα
στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία,
καθώς και το εφαρμοστέο ουσιαστικό δί-
καιο που θα διέπει τη διαφορά τους,
ακόμη και να επιλέξουν τόπο διεξαγωγής
της διαδικασίας διαφορετικό από τον
Πειραιά. Αν το επιθυμούν ή διαφωνούν
μεταξύ τους για την επιλογή του μοναδι-
κού ή του τρίτου διαιτητή, τότε ο πρό-
εδρος της Ένωσης τον επιλέγει από τον
κατάλογο των τακτικών μελών της.

Εκείνα όμως που καθιστούν τη δι-
αιτησία υπό την αιγίδα της Ένω-
σης ιδιαίτερα ελκυστική είναι η ταχύτητα διεξαγωγής

της διαδικασίας και το ανταγωνιστικό κόστος. Προβλέπονται
προθεσμίες που εξασφαλίζουν γρήγορη διαδικασία, αποκλεί-
οντας αδικαιολόγητες παρελκύσεις, και διατάξεις που περιο-
ρίζουν το κόστος και τις δαπάνες, ώστε όσοι προσφύγουν στη
διαιτησία της Ένωσης θα γνωρίζουν εκ προοιμίου το ανώτατο

ποσό που θα υποχρεωθούν να δαπανήσουν για να έχουν μια
απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και φυσικά, το ποσό
αυτό θα είναι σημαντικά κατώτερο από το αντίστοιχο το οποίο
θα δαπανούσαν αν επέλεγαν ένα από τα γνωστά κέντρα,
όπως Λονδίνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη κ.ά. Οι κανόνες έχουν αναρ-
τηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης, η οποία είναι
www.mararbpiraeus.eu, όπου υπάρχουν τα ονόματα και βιο-
γραφικά των μελών της, οι προτεινόμενες ρήτρες διαιτησίας
και άλλες πληροφορίες σχετικές με την Ένωση. 
Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Ναυτικών Τεχνικών
Συμβούλων και Πραγματογνωμόνων, το σωματείο Μεσιτών
Ναυτιλιακών Συμβάσεων καθώς και την Ένωση Ναυτιλιακών
Δικηγόρων, έχει ενσωματωθεί η παραπάνω ρήτρα σε ορισμέ-
νες συμβάσεις και ελπίζουμε πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Επιφυλακτικότητα ασφαλώς υπάρχει
ακόμη, κυρίως από την πλευρά του ελ-
ληνικού εφοπλισμού, αλλά είναι βέβαιο
ότι θα αντικατασταθεί με αποδοχή όταν
γίνουν οι πρώτες διαιτησίες στον Πειραιά
και οι ενδιαφερόμενοι αξιολογήσουν
τόσο την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών όσο και το ανταγωνιστικό
τους κόστος. 
Χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή της
προσπάθειας που έχει αναληφθεί,
καθώς και η στήριξή της από κρατικούς
και θεσμικούς φορείς γιατί το εγχείρημα
δεν μπορεί να είναι, στην αρχή τουλάχι-
στον, αυτοχρηματοδοτούμενο. 
Στο πλαίσιο ενός κρατικού ενδιαφέρον-
τος, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί ποι-
κιλοτρόπως, θα μπορούσε κανείς να
περιλάβει όχι μόνο μια οποιαδήποτε
μορφή χρηματοδότησης (ακόμη και από
ευρωπαϊκά προγράμματα), αλλά κυρίως
τη βούληση των αρμόδιων υπηρεσιών
που ασχολούνται με τις κρατικές συμβά-
σεις μεταφοράς να περιλαμβάνουν στις
συμβάσεις κρατικών θαλάσσιων μετα-

φορών τη ρήτρα διαιτησίας στον Πειραιά σύμφωνα με τους
κανόνες της Ένωσης.

Είναι κοινώς παραδεκτό
ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χουν σήμερα καταξιωμέ-
νοι, έντιμοι και πεπειρα
μένοι άνθρωποι, που μπο-
ρούν να πλαισιώσουν τις
ναυτικές διαιτησίες στον
Πειραιά, τόσο ως διαιτη-
τές, όσο και ως εμπειρο-
γνώμονες.
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BCA, θέτοντας την εκπαίδευση στελεχών για τον ναυτιλιακό
κλάδο από ανθρώπους του κλάδου.  

Για ποιο λόγο θα συστήνατε σε κάποιον να προτιμήσει ένα
ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο από ένα δημόσιο ελληνικό ΑΕΙ;

Μου ζητάτε να συγκρίνω δύο εκπαι-
δευτικές δομές με διαφορετική φιλο-
σοφία. 
Tο κολέγιο του BCA προσφέρει ένα
ακαδημαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμένο
να καλύπτει τις διαρκώς μεταβαλλόμε-
νες ανάγκες που έχουν οι εταιρείες του
ναυτιλιακού cluster. Παράλληλα, έχει τη
δυνατότητα της γρήγορης προσαρμο-

γής στις αλλαγές απαιτήσεων της αγοράς, και το ακαδημαϊκό
του προσωπικό διαθέτει κύρος με διδακτορικούς και μεταπτυ-
χιακούς τίτλους και ταυτόχρονα πολύχρονη επαγγελματική εμ-
πειρία στον ναυτιλιακό τομέα. Έτσι, το BCA προσφέρει
συνδυασμό ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων, που εκτιμώ
ότι λείπουν από ορισμένους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης. 
Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να σημειώσω ότι παράλληλα με
τις σπουδές που προσφέρονται σε συνεργασία με αγγλικό πα-
νεπιστήμιο, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν σεμινάρια με ναυτιλιακούς κολοσσούς, όπως π.χ.
πέρυσι με το Germanischer Lloyds. Τέτοιου είδους συνεργα-
σίες προσφέρουν στους φοιτητές μας άμεση επαφή με τις
τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου και, ταυτόχρονα, τους φέρ-
νουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου, ώστε να απο-
κτούν πολύπλευρη γνώση των ναυτιλιακών θεμάτων.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσω ότι το πρόγραμμά μας,
οι καθηγητές και οι υποδομές μας, βρίσκονται υπό διαρκή
αξιολόγηση από το συνεργαζόμενο αγγλικό πανεπιστήμιο,
τους εξωτερικούς ακαδημαϊκούς από διάφορα πανεπιστήμια
της Ευρώπης και τους ίδιους τους φοιτητές μας. Οι αξιολογή-
σεις αυτές, που λαμβάνουν χώρα κάθε εξάμηνο, επιτρέπουν
τη διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.
Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι είναι δέ-
σμευση του κολεγίου να διατηρεί ολιγομελή τμήματα και να

Το ΒCA είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Ευρώπης σε θέματα ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Ποιο είναι
το προσωπικό σας όραμα για την επόμενη μέρα του συγκε-
κριμένου τμήματος στο οποίο αναλάβατε πρόσφατα τα ηνία;
Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνα-
τότητα που μου δίνετε να εκφράσω τις ιδέες και τις απόψεις
μου, καθώς και αυτές των συνεργατών μου. 
Η ελληνική ναυτιλία μάς κάνει όλους υπερήφανους σε παγ-
κόσμιο επίπεδο. Είναι αδιαμφισβήτητο πλέον ότι διαθέτει όχι
μόνο τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, αλλά και πολύ εξει-
δικευμένα και καταρτισμένα στελέχη. Ο στόχος μου λοιπόν
είναι το BCA να αποτελέσει τη γέφυρα με την οποία στελέχη
του ναυτιλιακού χώρου που διαθέτουν και την απαραίτητη
ακαδημαϊκή εγκυρότητα θα εκπαιδεύσουν τα νέα στελέχη.
Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι καιρός η Ελλάδα να αποτελέσει
κόμβο εκπαίδευσης ναυτιλιακών στελεχών και σε διεθνές επί-
πεδο, ώστε τα ελληνόκτητα πλοία να μην είναι οι μοναδικοί
πρεσβευτές μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, αλλά και
τα στελέχη που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, οι ακαδημαϊκοί
της ναυτιλίας. Ας εκπαιδευτούν οι ξένοι από τους καλύτερους. 
Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να επιτύχουμε το όραμα
αυτό με τη συνταγή που έχουμε ήδη βάλει σε εφαρμογή στο
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Ανέλαβε προσφάτως επικεφαλής του τμήματος Shipping, Transport
& Logistics του BCA, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά
κέντρα της Ευρώπης. Ο κ. Διονύσης Πολέμης, στη συνέντευξη που
ακολουθεί, μας μιλάει για τους στόχους που έχει θέσει, τις καινοτο-
μίες στο πρόγραμμα ναυτιλιακών σπουδών, αλλά και τις δυνατότη-
τες επιλογής των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Είναι καιρός η Ελλάδα
να αποτελέσει 
κόμβο εκπαίδευσης 
ναυτιλιακών στελεχών 
σε διεθνές επίπεδο

Συνέντευξη του Dr. Διονύση Πολέμη
Head of Shipping, Transport & Logistics BCA College
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μη χάνεται καμία ώρα διδασκαλίας. Νομίζω ότι σε μια ακαδη-
μαϊκή διαδικασία που βασίζεται σε ένα δομημένο και αλλη-
λεξαρτώμενο πλαίσιο μαθημάτων, η εξασφάλιση ότι τα
μαθήματα γίνονται στην ώρα και ημέρα που έχουν προγραμ-
ματιστεί, χωρίς χαμένες ώρες ή και εξάμηνα σπουδών, είναι
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας.    

Ποιο θεωρείτε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του BCA σε
σχέση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν ναυ-
τιλιακές γνώσεις;
Το BCA έχει ιστορία 40 ετών. Οι απόφοιτοί μας στελεχώνουν
τις ναυτιλιακές εταιρείες σχεδόν μισόν αιώνα και αποτελούν
τους καλύτερους πρεσβευτές μας. Προτρέπω, όμως, όποιον
επιθυμεί να δει τα βιογραφικά των καθηγητών μας στο site
μας και ακόμα καλύτερα να μας επισκεφτεί για να δει τις εγ-
καταστάσεις και τις δυνατότητες που το κολέγιο προσφέρει
στους φοιτητές του. 
Άλλωστε, στις εποχές που ζούμε, νομίζω ότι μόνο η σύγκριση
προσφέρει πραγματικά ασφαλή συμπεράσματα και πλέον τα
πολλά λόγια δεν μπορούν να πείσουν.      

Ποιες καινοτομίες παρουσιάζονται στο πρόγραμμα ναυτι-
λιακών σπουδών και στον τρόπο διδασκαλίας;
Το κολέγιο προσφέρει ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα στοχευμένο
στο ελληνικό ναυτιλιακό industry, το οποίο είναι υπό συνεχή
ανανέωση για να είναι πάντα επίκαιρο και προσαρμοσμένο στις
ανάγκες του κλάδου. Αυτό ακούγεται απλό, αλλά πιστέψτε με
δεν είναι τόσο, διότι λίγα ακαδημαϊκά ιδρύματα έχουν τη δυ-
νατότητα να αφουγκράζονται τις ανάγκες της αγοράς. 
Παράλληλα, το κολέγιο διαθέτει εξαιρετική υλικοτεχνική
υποδομή στις αίθουσες και στις βιβλιοθήκες, αλλά κυρίως
εφαρμόζει πρωτοποριακές διδακτικές μεθόδους, όπως λ.χ.
το ηλεκτρονικό σύστημα διανομής σημειώσεων και παρου-
σιάσεων. 
Ταυτόχρονα, προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρνουμε
καλά να συνδέουμε το ακαδημαϊκό υπόβαθρο με τις ναυτι-
λιακές εξελίξεις καλώντας εξέχουσες προσωπικότητες της
ναυτιλιακής κοινότητας να πραγματοποιούν διαλέξεις στους

φοιτητές για επίκαιρα θέματα της ναυτιλίας. 
Δεν θα πρέπει επίσης να μην αναφέρω ότι κάθε χρόνο
οι φοιτητές του 4ου έτους επισκέπτονται το City του Λονδίνου
ώστε να γνωρίσουν από κοντά διεθνείς φορείς της ναυτιλίας
όπως ο ΙΜΟ και το Baltic Exchange, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια
των σπουδών πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις. 

Το BCA δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα μεταπτυχιακά του προ-
γράμματα. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα για
ένα στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων που επιθυμεί πε-
ραιτέρω ακαδημαϊκή εξειδίκευση;
Στην όλο και πιο απαιτητική ναυτιλιακή αγορά, η απόκτηση
ανώτατων και εξειδικευμένων γνώσεων γίνεται επιτακτική
ανάγκη για επαγγελματική ανέλιξη ή την απόκτηση ανταγω-
νιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ναυτιλιακό τμήμα του BCA προσφέρει
πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές μεταπτυχιακών σπουδών,
όπως το ΜΑ in Shipping, το οποίο δίνει τη δυνατότητα είτε να
εξειδικευθεί ο φοιτητής σε συγκεκριμένη κατεύθυνση όπως
λ.χ. chartering και shipping law είτε εξειδικευμένες γνώσεις
σε ευρύτερους τομείς της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα είναι έτσι
δομημένο ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες αποφοίτων ναυτι-
λιακών σπουδών αλλά και άλλων κλάδων. 
Επιπλέον, προσφέρεται το MSc in Purchasing and Supply
Chain Management, το οποίο είναι πρωτοποριακό για τα ελ-
ληνικά δεδομένα, καθώς προσφέρει γνώσεις διεθνών αγορα-
πωλησιών προϊόντων και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ειδικά σήμερα με τις εξελίξεις στο λιμάνι του Πειραιά και την
έλευση διεθνών εταιρειών διαχείρισης λιμένων όπως η
Cosco, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα όχι μόνο είναι ιδι-
αίτερα επίκαιρο, αλλά και αναγκαίο σε όποιον επιθυμεί μια
καριέρα στο χώρο. 
Τέλος, το BCA παρέχει και τη δυνατότητα σε ανθρώπους με
επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Ναυτιλίας, που θέλουν
να αποκτήσουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση και πιστοποίηση, να
παρακολουθήσουν το Diploma in Shipping με απώτερο σκοπό
την απόκτηση σε επόμενο στάδιο μεταπτυχιακού τίτλου. 
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Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο
του Οργανισμού, οι αρχές της εταιρι-
κής διακυβέρνησης, που αναπτύχθη-

καν σε πρώτη φάση το 1999, στη συνέχεια
το 2004 και τέλος το 2006, υιοθετήθηκαν
τόσο από τις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και από
κάποιες άλλες χώρες εκτός αυτού. Οι
αρχές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για
τη βελτίωση του νομικού, θεσμικού και κα-
νονιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνη-
σης και επικεντρώνονται όχι μόνο σε θέματα
χρηματοοικονομικής φύσεως, αλλά και σε
θέματα οργάνωσης και διοίκησης κυρίως εισηγμένων εται-
ρειών στα διεθνή χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων και
των ναυτιλιακών εταιρειών. 
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος επιστημονικής έρευνας
της υπογράφουσας, στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα ναυτιλιακών σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιά. Ειδικότερα, τόσο η χρήση των σύγχρονων
μεθόδων μέτρησης της απόδοσης και στοχοθέτησης των απο-
τελεσμάτων (Zampeta 2010a) όσο και οι παράγοντες της εται-
ρικής διακυβέρνησης συμπεριελήφθησαν σε ερωτήσεις ενός

δομημένου ερωτηματολογίου για στελέχη ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων που αφορά την περίοδο 2011-2015, προκειμένου
να διαπιστωθεί η σπουδαιότητα που αποδίδουν τα στελέχη
στις εξελίξεις αυτές και η πιθανή μελλοντική προσαρμογή των
ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στα ως άνω χαρακτη-
ριστικά. 

Μεθοδολογία έρευνας
Το ερωτηματολόγιο
αποτελείται από 21
ερωτήσεις χωρισμέ-
νες σε 5 επιμέρους
θέματα με 150 υποε-
ρωτήματα σε κλί-
μακα 5 επιπέδων,
δηλαδή 750 σημεία
ανάλυσης. Τα επιμέ-

ρους θέματα είναι η ανάπτυξη της ναυτιλιακής αγοράς με 5
ερωτήσεις, το διεθνές εμπόριο και τα συστήματα διοίκησης,
επίσης με 5 ερωτήσεις, η χρηματοοικονομική δομή με 4 ερω-
τήσεις, η στρατηγική ανάπτυξη με 5 ερωτήσεις και οι εξελίξεις
και οι προοπτικές με 2 ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις που
συλλέξαμε εντός του προκαθορισμένου χρόνου που είχε
εξαρχής τεθεί, αναλύθηκαν 56 ερωτηματολόγια ανεβάζοντας
τον αριθμό των σημείων ανάλυσης σε 42.000. Οι συστάδες
που προέκυψαν αποτελούνται από 5 έως 9 κοινά χαρακτηρι-
στικά με τη χρήση της μεθοδολογίας factor analysis, και τα

Τα στελέχη των ελληνικών ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων είναι πρόθυμα να προσαρμόσουν
τη στρατηγική τους σε ό,τι αφορά την εταιρική
διακυβέρνηση και την υιοθέτηση σύγχρονων
μεθόδων σχεδιασμού προγραμματισμού και
μέτρησης αποδόσεων και αποτελεσμάτων

Της Βίκυ Ζαμπέτα 
MSc., Maritime Studies, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Delta Tankers, Safety Dpt.
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Εταιρική διακυβέρνηση
και συστήματα διοίκησης στη ναυτιλία

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες (Lyridis at al 2005, McLellan 2006,
Brown 2006, Syriopoulos, Theotokas, 2007) τα συστήματα διοίκησης στο χώρο
της ναυτιλίας εξελίσσονται συνεχώς ως προς τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά.
Πρώτον, με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού προγραμματισμού
και μέτρησης αποδόσεων και αποτελεσμάτων (Zampeta 2010a) και, δεύτερον, με
την υιοθέτηση των κύριων προσδιοριστικών παραγόντων της εταιρικής διακυβέρ-
νησης όπως αυτοί ορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) (OECD 2004a, 2004b, Bhagat 2007, Zampeta at al 2010b). 
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αποτελέσματα κρίνονται εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Τα στελέχη
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων του δείγματος υιοθετούν την
άποψη της άμεσης υιοθέτησης των αρχών της εταιρικής δια-
κυβέρνησης στη ναυτιλία σε ποσοστό 66,07%. Αντίστοιχα
υψηλό (73,21%) είναι και το ποσοστό του δείγματος που
συμφωνεί στη χρήση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, όπως
αυτές περιγράφονται στις ερωτήσεις του δείγματος, δηλαδή
με συνεχή προσαρμογή της στρατηγικής στον leader της αγο-
ράς, στον κύριο ανταγωνιστή, στις συνιστώσες της SWOT, τις
εξελίξεις της αγοράς, τις απαιτήσεις των μετόχων και τις δυ-
νατότητες των στελεχών.
Αναφορικά με τα εργαλεία διοίκησης που προτείνονται στο
ερωτηματολόγιο, το 69,64% του δείγματος τα αποδέχεται ως
χρήσιμα και αποτελεσματικά για την καλύτερη απόδοση των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην περίοδο 2011-2015. Τα προ-
τεινόμενα εργαλεία είναι η ισορροπημένη σκοροκάρτα (ba-
lanced scorecard), η συγκριτική ανάλυση (benchmarking), η

Σχεδιάγραμμα 1.

ανάλυση βασικών ικανοτήτων (core competences analysis),
η εύρεση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (identification of
key or critical success factors), η ανάλυση των πέντε αντα-
γωνιστικών δυνάμεων του κλάδου (industry 5-forces analy-
sis), ο προγραμματισμός με χρήση σεναρίων (scenario
planning) καθώς και η ανάλυση SWOT.

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση του δείγματος των ερωτηματολογίων με
στατιστικές και οικονομοτεχνικές μεθόδους, προέκυψαν χρή-
σιμα συμπεράσματα, που οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα
ότι τα στελέχη των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
είναι πρόθυμα να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους σε ό,τι
αφορά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή, της εταιρικής
διακυβέρνησης και των σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού
προγραμματισμού και μέτρησης αποδόσεων και αποτελεσμά-
των άμεσα, ενώ αποδεικνύεται ότι έχουν σε σημαντικό βαθμό

Διαφωνώ
απόλυτα

Απλά 
διαφωνώ

Ούτε 
συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ

Απλά 
συμφωνώ

Συμφωνώ
απόλυτα

Dry Bulk Carriers 1,79% 7,14% 8,93% 39,29% 42,86%

Tankers 1,79% 1,79% 21,43% 39,29% 35,71%

Containers 1,79% 12,50% 33,93% 32,14% 19,64%

Ferries 7,14% 48,21% 30,36% 12,50% 1,79%

Miscellaneous 14,29% 23,21% 41,07% 21,43% 0,00%

Offshore 19,64% 7,14% 37,50% 16,07% 19,64%

Πίνακας 1 t
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ακολουθήσει τις εξελίξεις αυτές αρκετά ικανοποιητικά. Για την
περίοδο 2011-2015, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις
απαντήσεις με τη μεθοδολογία factor analysis, τα στελέχη
των επιχειρήσεων του δείγματος προσβλέπουν σε γρήγορη
ανάκαμψη με μεγάλη πιθανότητα συγχωνεύσεων και εξαγο-
ρών στα dry bulks και τα tankers. Στο ερώτημα πόσο πιθανή
είναι η ανάκαμψη στη ναυτιλία την περίοδο 2011-2015, τα
αντίστοιχα ποσοστά είναι πολύ υψηλά για τα dry bulkcarriers
(82,15%) και τα tankers (75,00%), χαμηλότερα για τα con-
tainers (51,78%) και πολύ χαμηλά για τα miscellaneous
(21,43%) και τις offshore (35,71%), όπως παρουσιάζεται
στον πίνακα 1 και στο σχεδιάγραμμα 1. Υψηλό ποσοστό έχει
τοποθετηθεί επίσης θετικά τόσο στην αναγκαιότητα χρήσης
σύγχρονων μεθόδων μέτρησης της απόδοσης, όσο και στη
χρήση της εταιρικής διακυβέρνησης στα συστήματα διοίκη-
σης. Τα αποτελέσματα και στην ερώτηση αυτή διαφοροποι-
ούνται ως προς την πρώτη (DBC, T, C) και δεύτερη συστάδα
(Μ, Ο). Στο ερώτημα αναφορικά με την πιθανότητα συγχω-
νεύσεων και εξαγορών την ίδια περίοδο, το 58,92% του δείγ-
ματος απάντησε θετικά. Και στην περίπτωση αυτή το συγκε-
κριμένο ποσοστό, που παρουσιάζεται ως συστάδα με 7 κοινά
χαρακτηριστικά, έχει υιοθετήσει την άποψη για τη χρήση των
χαρακτηριστικών που αναφέρονται παραπάνω στα συστή-
ματα διοίκησης των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχον-
ται. Από άλλες ερωτήσεις προκύπτει, επίσης, ότι το δείγμα
που συμμετείχε στην έρευνα παρουσιάζεται με θετική διά-
θεση σε ποσοστό 53,57% στην άποψη ότι η έκδοση ομολο-
γιακού δανείου είναι επιθυμητός και σύγχρονος τρόπος
χρηματοδότησης της ναυτιλίας.
Εξίσου σημαντική είναι η απάντηση στο ερώτημα των απο-
κρατικοποιήσεων οκτώ συγκεκριμένων κατηγοριών δημό-
σιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε υψηλό ποσοστό
απάντησαν θετικά στην ανάγκη των αποκρατικοποιήσεων ιδι-
αίτερα των κατηγοριών εισηγμένων ημι-δημόσιων εταιρειών
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, λιμάνια κ.λπ.) 87,5%, ακίνητης περιουσίας
78,57%, έργων παραχώρησης (αεροδρόμιο, αυτοκινητόδρο-
μοι κ.λπ.) 89,28%, νέων έργων υποδομών 78,57%. Οι υπό-
λοιπες 4 κατηγορίες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά
(τουριστικά ακίνητα 62,5%, νησιωτικών συμπλεγμάτων
57,14%, νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 51,78%,
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 46,42%).
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την περίοδο 2011-2015, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις απαντήσεις 
με τη μεθοδολογία factor analysis, τα στελέχη των επιχειρήσεων του δείγματος

προσβλέπουν σε γρήγορη ανάκαμψη με μεγάλη πιθανότητα συγχωνεύσεων 
και εξαγορών στα dry bulks και τα tankers.

ΖΑΜΠΕΤΑ:Layout 1  25/7/2011  3:57 μμ  Page 54



ADV AUGUST SEPTEMBER 2011:Layout 1  27/7/2011  12:28 μμ  Page 13



Oαριθμός των επιστημονικών μελε-
τών που εξετάζουν θέματα οικο-
νομίας, διοίκησης και πολιτικής

λιμένων αυξάνεται με ραγδαίους ρυθ-
μούς. Ως επακόλουθο της ιδιαίτερης ση-
μασίας και συμβολής των λιμένων στην
ανάπτυξη των μεταφορών, του εμπορίου
και κατά συνέπεια της ευρύτερης οικονο-
μικής ανάπτυξης, η διεθνής, αλλά και η
ελληνική, επιστημονική κοινότητα που
εστιάζει σε θέματα λιμένων, μεγεθύνεται
ταχύτατα σηματοδοτώντας την ωρίμαση
των ερευνητικών προσπαθειών. 

Hεπιστημονική έρευνα δεν είναι αποκομμένη από τις εξε-
λίξεις στη λιμενική βιομηχανία. Απεναντίας, ακολουθεί,
επιταχύνει και συχνά προκαλεί τις εξελίξεις, προβλημα-

τίζεται και επιδιώκει την παροχή λύσεων σε υπαρκτά προβλή-
ματα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέας γνώσης και
καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων
λιμένων. Σήμερα, πέντε είναι τα θέματα αιχμής που συγκεντρώ-
νουν το ενδιαφέρον των ερευνητών σε διεθνές επίπεδο:

1) Μέτρηση απόδοσης λιμένων. Η μέτρηση της απόδοσης των
λιμένων παραμένει θέμα αιχμής της επιστημονικής έρευνας
για σημαντικό χρονικό διάστημα. Σήμερα, ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στην προσαρμογή της μέτρησης της απόδοσης στη
στρατηγική που υιοθετεί και αναπτύσσει ο εκάστοτε λιμένας,
καθώς και στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Εκτός
από την «παραδοσιακή» βαρύτητα στην αποδοτική χρήση
των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών, ιδιαίτερη σημασία δί-
νεται και στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης των λι-
μένων, με στόχο την ικανοποίηση ενός αυξανόμενου
αριθμού χρηστών.

2) Παραχωρήσεις λιμένων. Το μοντέλο της ανάπτυξης των
λιμένων μέσω παραχωρήσεων κυριαρχεί τόσο σε ευρω-
παϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιστημονική κοι-
νότητα εξετάζει με ξεχωριστό ενδιαφέρον τις βέλτιστες

πρακτικές παραχώρη-
σης τερματικών σταθ-
μών λιμένων, τον καθο-
ρισμό των όρων και
του αντιτίμου της παρα-
χώρησης, καθώς και
την υιοθέτηση όρων
που διασφαλίζουν ότι ο
ανάδοχος θα λειτουρ-

γεί με βάση το όφελος της διαχειρίστριας αρχής αλλά και
της ευρύτερης κοινωνίας.

3) Χρηματοδότηση λιμένων. Το θέμα της χρηματοδότησης
των λιμένων είναι πολυεπίπεδο, καθώς υπάρχει εμπλοκή
τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη
περίπτωση, υπό εξέταση παραμένει η μέτρηση των επιπτώ-
σεων της κρατικής χρηματοδότησης στην τοπική και εθνική
οικονομία, ενώ και οι όροι κρατικής χρηματοδότησης συγκε-
ντρώνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στη δεύτερη περίπτωση,
έμφαση δίνεται στην κατανόηση των στρατηγικών χρημα-
τοδότησης, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των
επιπτώσεων αυτών στην οικονομική των λιμένων. 

4) Λιμένες και συνδυασμένες μεταφορές. Οι λιμένες αποτε-
λούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνδυασμένων μεταφο-
ρών. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα μόλις πρόσφατα
άρχισε να επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση των δύο
κλάδων. Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
οι συνδυασμένες μεταφορές διαμορφώνουν και επηρεά-
ζουν την ανταγωνιστικότητα των λιμένων αποτελεί ζητού-
μενο. Παράλληλα, θέμα εκτεταμένης μελέτης είναι η

Επιστημονική έρευνα 
και λιμένες: Θέματα αιχμής

ΛΙΜΕΝΕΣ

Οι λιμένες γίνονται συχνά αντικείμενο έντο-
νης κριτικής για τις (περιβαλλοντικές κυ-
ρίως) επιπτώσεις που επιφέρουν στη πόλη
που τους φιλοξενεί.

Του Θωμά Βιτσούνη*
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VITSOUNIS + germanisher:Layout 1  25/7/2011  3:58 μμ  Page 56



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

ανάπτυξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από τους λιμένες, ώστε να βελτιστο-
ποιήσουν τη λειτουργία τους εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την
αύξηση της συνολικής αξίας των χρηστών.  

5) Σχέση λιμένα - πόλης. Οι λιμένες γίνονται συχνά αντικείμενο έντονης κριτι-
κής για τις (περιβαλλοντικές κυρίως) επιπτώσεις που επιφέρουν στη πόλη
που τους φιλοξενεί. Στο διάλογο αυτόν, οι οικονομικές ωφέλειες ενός λιμένα
στην οικονομική ζωή της πόλης συχνά παραβλέπονται. Σήμερα, οι σχέσεις
πόλης - λιμένα επαναπροσδιορίζονται και η επιστημονική κοινότητα δίνει έμ-
φαση στην ανάπτυξη «βέλτιστων πρακτικών» με σκοπό τη μεγιστοποίηση των
ωφελειών και για τις δύο πλευρές. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, η ακαδημαϊκή έρευνα συνεργάζεται αρμονικά με τη βιομηχα-
νία. Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι πολλαπλά και για τους δύο

κλάδους. Στην Ελλάδα, η βιομηχανία και η επιστημονική κοινότητα χρειάζεται
να καταβάλουν σημαντική επιπρόσθετη προσπάθεια ώστε να αξιοποιούνται στο
έπακρο οι δυνατότητες ανάπτυξης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των λι-
μενικού συστήματος και των εμπλεκόμενων φορέων. 

Μια σημαντική προσπάθεια προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση έλαβε
χώρα την περίοδο 18-21 Ιουνίου 2011 στη Χίο. Ειδικότερα, πραγμα-
τοποιήθηκε το πρώτο θερινό σχολείο της ερευνητικής ομάδας 

PortEconomics για διδακτορικούς φοιτητές και στελέχη της λιμενικής και ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας με τίτλο «Σύγχρονη Λιμενική Διοίκηση: Θεωρία και
Πράξη» υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών
Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρε-
σιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στο πρόγραμμα δίδαξαν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι διδάκτορες. Θάνος
Πάλλης, Γιώργος Βαγγέλας και Θωμάς Βιτσούνης, έξι καθηγητές από Πανεπι-
στήμια του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και του
Χονγκ Κονγκ, αντίστοιχα, ο P. Verhoeven, γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Λιμένων (European Sea Ports Organization-ESPO), καθώς και στε-
λέχη της λιμενικής βιομηχανίας (Ρότερνταμ, Θεσσαλονίκη) και χρήστες των λι-
μένων (Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν
υποψήφιοι διδάκτορες και στελέχη λιμενικών επιχειρήσεων από τη Μεγάλη
Βρετανία, τη Δανία και την Ελλάδα. 
Πρόκειται για την πρώτη σχετική δράση της πρωτοβουλίας PortEconomics,
στην οποία δραστηριοποιείται ενεργά η ομάδα για την Έρευνα στην Οικονομική
και Πολιτική των Λιμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το δεύτερο θερινό σχο-
λείο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία το 2012.
Περισσότερες πληροφορίες για το θερινό σχολείο, για τα αποτελέσματα πρό-
σφατων ερευνών, καθώς και την πρωτοβουλία PortEconomics -στόχο της
οποίας αποτελεί η ανάπτυξη πρότυπης επιστημονικής έρευνας σε θέματα διοί-
κησης, πολιτικής και οικονομικών των λιμένων- βρίσκονται διαθέσιμες στον
διαδικτυακό κόμβο www.porteconomics.eu. 

* Ο δρ Θωμάς Βιτσούνης είναι επιστημονικός συνεργάτης της δράσης Jean Monnet Ευ-
ρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπι-
στημίου Αιγαίου. Είναι ιδρυτικό μέλος της διαδικτυακής πρωτοβουλίας PortEconomics.eu
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Βρίσκω ότι η παγκόσμια οικονομία
και, επομένως, το παγκόσμιο εμπό-
ριο και οι διά θαλάσσης μεταφο-

ρές περνούν κρίσιμες στιγμές, που, αν
θέλει κανείς να παραμείνει στο προσκή-
νιο, πρέπει να κάνει πολύ προσεκτικές
επιλογές ως προς τον τομέα μεταφορών
που θα τον απασχολήσει. Αφού όμως το
αφιέρωμα των «Ναυτικών Χρονικών»
του παρόντος τεύχους αναφέρεται στα
bulkcarriers, θα ξεχάσω και εγώ τους
λοιπούς τομείς και θα επικεντρώσω όλη
την προσοχή σε αυτά.
Πρόκειται, δηλαδή, για επιλογές ανάμεσα
στους ήδη καθιερωμένους τύπους και
μεγέθη που, όλως απλουστευτικά, είναι:
- Ultra large (200 - 400.000 dwt)
- Capesize (160 - 200.000 dwt - συνήθως 180.000 dwt)
- Minicape (115 - 120.000 dwt)
- Post Panamax (90.000 dwt)
- Kamsarmax (80 - 82.000 dwt)
- Panamax (75.000 dwt)
- Supramax/Ultra supramax (53 - 64.000 dwt)
- Handysize (30 - 37.000 dwt)

Δεν θα σταθώ πολύ στα μεγάλα μεγέθη. Θεωρώ ότι το
ultra large αποτελεί έκφραση μονοπωλιακής ή, έστω,
ολιγοπωλιακής εκδοχής, που αρμόζει σε εκείνους που

έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης σε βασικούς συντελεστές
(φορτωτές και παραλήπτες) πολύ μεγάλων ποσοτήτων χύδην

φορτίων, σε κανονι-
κούς ρυθμούς και σε
μεγάλη έκταση χρόνου.
Η μία, ήδη ευρέως
γνωστή, αφορά σε
προνομιακούς παρά-
γοντες (Βραζιλία και
Κίνα) ενώ άλλη, που
εμπλέκει και ελληνικά

ονόματα, είναι πολύ πρόσφατη και αγνώστων στοιχείων, έτσι
ώστε ο σχολιασμός να καθίσταται επιπόλαια πράξη. Γνωρίζω
επίσης ότι αρκετές εντολές που αφορούν στο minimum της
εν λόγω κατηγορίας βρίσκονται στο στάδιο της πραγμάτω-
σης, θεωρώ δε, ότι, σαν έκφραση πρόνοιας, έχουν ήδη εξα-
σφαλίσει απασχόληση για ένα λογικό χρονικό διάστημα με
«καλές υπογραφές». Όπως και να έχει το πράγμα, θεωρώ ότι
ο τύπος «ultra», στη μεγαλύτερη εκδοχή του (400.000 dwt),
συνιστά υπερβολή που, από ό,τι τώρα πληροφορούμαι, προ-
βληματίζει και τους ενεχομένους.
Τάχιστα θα αντιπαρέλθω το capesize, τον «πρωταγωνιστή»
των παλαιών καλών ημερών, που πολλαπλασιάστηκε τόσο,
ώστε τώρα να αποτελεί «είδος εν υπερεπαρκεία» και τούτο
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες διάλυσης των παλαιοτέρων,
που δεν είναι, δυστυχώς, ούτε τόσο πολλά ούτε τόσο μεγάλα.

Επιλέγοντας 
το Bulkcarrier 
του άμεσου μέλλοντος

Του Γιώργου Μπάνου
Shipping Consultant
George Moundreas Com. S.A.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULKCARRIERS

Θεωρώ την Κίνα την καταλληλότερη χώρα
για την τοποθέτηση νέας παραγγελίας, συ-
νιστώ όμως άκρα προσοχή στην επιλογή του
ναυπηγείου, φροντίδα που απαιτεί την πα-
ρεμβολή ειδικού.
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Κάποια σχόλια αξίζουν στο mini cape, το πλοίο που υποτίθε-
ται ότι θα παίξει το ρόλο του panamax σε μια ήδη εγγίζουσα
εποχή (2014-2015). Βέβαια, το να έχεις «στο νερό» ένα τέτοιο
πλοίο πριν από την ημερομηνία που καθίσταται χρηστικό δη-
μιουργεί κάποια αμηχανία. Ίσως εκεί θα πρέπει να αποδώσω
και τον μικρό αριθμό των μέχρι τώρα παραγγελιών και όχι,
όπως μερικοί διατείνονται, στη δυσπι-
στία των παραγόντων της ναυτιλίας.
Αδυνατώ να κατανοήσω το νόημα του
post panamax (90.000 dwt), που δεν
αναφέρεται ούτε στη μετεξέλιξη του
panamax ούτε και απαντά στο αίτημα
της μετά τη νέα διώρυγα εποχής. Το
στοίχημα θα παιχτεί στο κατά πόσον θα
θελήσουν τελικά οι φορτωτές να προ-
σαρμόσουν τις ποσότητες ικανού πο-
σοστού φορτίων με αυτά τα μεγέθη.
Ερχόμαστε έτσι στο kamsarmax (80.000 dwt), το υποτιθέ-
μενο υποκατάστατο του κλασικού πια panamax. Εδώ έχει τε-
λεστεί μια «συνδιαλλαγή» (compromise). Θυσιάστηκε το
οριακό μήκος των 225 μέτρων έναντι 5.000 τόνων dead-
weight. Το αποτέλεσμα και εδώ θα κριθεί από την έκταση της
αποδοχής από την αγορά. Προς το παρόν, λόγω και του ση-
μαντικού αριθμού παραγγελιών, το μέλλον διαγράφεται μάλ-
λον ευοίωνο - τουλάχιστον από την άποψη της αποδοχής.

Για τα supramax ασφαλώς μπορεί να λεχθούν πολλά.
Το θέμα έχει όμως συζητηθεί εκτεταμένα, ώστε ο κίν-
δυνος της επανάληψης δύσκολα αποφεύγεται. Οι πλεί-

στοι των παρατηρητών συμφωνούν ότι πρόκειται για πλοίο
ευρείας χρήσης, που συνδυάζει τις αρετές του panamax με
την ευελιξία του handy. Οι γερανοί παίζουν ρόλο εν προκει-
μένω. Εφιστάται η προσοχή στον ήδη μεγάλο αριθμό παραγ-
γελιών, στα σκαριά ή στο νερό...
Και θα τελειώσω με το handysize, το τόσο παραμελημένο
κατά τα τελευταία χρόνια μέγεθος. Εδώ οι στατιστικές που
αφορούν στη μελλοντική σταδιοδρομία του τύπου αυτού
είναι ενθαρρυντικές. Το 40% περίπου της εν ενεργεία και υπό
παραγγελία χωρητικότητας ήδη αριθμεί βίον άνω των 20
ετών. Ενώ τη στιγμή που τα πλοία που βρίσκονται στο στάδιο
της κατασκευής θα παραδίδονται, ένα ακόμη 15% θα έχει
διέλθει το όριο των 15 ετών. Δεδομένου ότι ο αριθμός και το
ποσοστό των μονάδων που θα οδηγηθούν στα διαλυτήρια

μέσα στα λίγα προσεχή έτη είναι αδύνατο να οριστούν μετά
βεβαιότητος, εικασίες μόνον επιτρέπονται και αυτές σαφώς
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως βρισκόμαστε ενώπιον
μιας ενδεχόμενης συρρίκνωσης του αριθμού και του όγκου
της υπό θεώρηση κατηγορίας. Ενώ, αντιθέτως, τα φορτία
ίσως αυξηθούν.
Γενικά, το handy bulkcarrier μπορεί να θεωρηθεί επένδυση
«μέσης επικινδυνότητας», πλοίο που δεν υπόσχεται πολλά
στην περίοδο των παχέων αγελάδων, παρέχει όμως τις μικρό-
τερες επισφάλειες.
Για λόγους που εκφεύγουν του αντικειμένου και των ορίων
του παρόντος, θεωρώ την Κίνα την καταλληλότερη χώρα για
την τοποθέτηση νέας παραγγελίας, συνιστώ όμως άκρα προ-
σοχή στην επιλογή του ναυπηγείου, φροντίδα που απαιτεί την
παρεμβολή ειδικού.

Θα θεωρούσα το περιεχόμενο του παρόντος ατελές
χωρίς κάποια αναφορά στο ζήτημα των νέων κυρίων
μηχανών περιβαλλοντικών προδιαγραφών και τη

χρήση ηλεκτρονικών μέσων περιορισμού της κατανάλωσης
καυσίμων. Εξέλιξη που εύλογα τοποθετεί τις πολύ πρόσφατες
και τις μελλοντικές παραγγελίες σε προνομιακή ανταγωνι-
στική θέση έναντι των παλαιοτέρων, περιλαμβανομένων στα
τελευταία και πλοίων που πρόκειται σύντομα να παραδοθούν.

Η παγκόσμια οικονομία και, επομένως, το παγκόσμιο εμπόριο και
οι διά θαλάσσης μεταφορές περνούν κρίσιμες στιγμές, που, αν
θέλει κανείς να παραμείνει στο προσκήνιο, πρέπει να κάνει πολύ
προσεκτικές επιλογές 
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Tο bulkcarrier, το bulker όπως έχουμε
συνηθίσει να το ονομάζουμε, ή πλοίο
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, θε-

ωρείται στις ημέρες μας ο πλέον διαδεδο-
μένος τύπος πλοίου, αντιπροσωπεύοντας
την πλειονότητα του παγκόσμιου στόλου
ξηρού φορτίου. Μετά το πέρας του Β΄ Πα-
γκοσμίου Πολέμου οι ανάγκες μαζικής με-
ταφοράς προϊόντων μη συσκευασμένων και ιδιαίτερα πρώ-
των υλών γιγαντώθηκε, με αποτέλεσμα τη στροφή των
πλοιοκτητών και κατ’ επέκταση των γνωστών ναυπηγείων στη
σχεδίαση και κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου.

Mε την πάροδο των δεκαετιών και την αύξηση του
παγκόσμιου εμπορίου, σε συνδυασμό με την ανά-
πτυξη των λιμένων και των παρεχόμενων υπηρε-

σιών φορτοεκφόρτωσης, η ζήτηση μεταφοράς χύδην φορ-
τίων έγινε επιτακτική, διότι πλέον η δυνατότητα να μεταφέ-
ρονται χύδην και να συσκευάζονται στις χώρες προορισμού
των αποτελούσε μια οικονομικότερη αλλά και ταχύτερη λύση.
Η παγκόσμια ναυτιλία, υποκείμενη πάντοτε στο νόμο της προ-
σφοράς και της ζήτησης, με τις αυξημένες απαιτήσεις μετα-
φοράς επέβαλε και την κατασκευή νέων τύπων πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου με αποτέλεσμα τη συνεχή
και σταδιακή αύξηση της χωρητικότητας, για να φθάσουμε στα
σημερινά επίπεδα των πλοίων, που πλέον έχουν διαχωριστεί
σύμφωνα με το μέγεθος, και σε ορισμένες περιπτώσεις και με

τα εξειδικευμένα φορτία που αυτά μεταφέρουν.
Η ταυτόχρονη αναζήτηση επιστημονικών λύσεων στην κατα-
σκευή, τη ναυσιπλοΐα και στις επικοινωνίες των πλοίων έθεσε
νέες βάσεις στην οικονομικότερη και ασφαλέστερη εκμετάλ-
λευσή τους.

Η αύξηση της χωρη-
τικότητας και γενικά
η αύξηση του παγκό-
σμιου στόλου με
νέας τεχνολογίας
μονάδες, που ακο-
λουθούν  τις νέες
ισχύουσες νομοθε-
σίες, κατέστησε τη
διά θαλάσσης μετα-

φορά τον οικονομικότερο, ασφαλέστερο, αλλά και πλέον μη
ρυπογόνο τρόπο μαζικής μεταφοράς εμπορευμάτων.
Τα σύγχρονα πλοία αυτού του είδους που στην καθομιλου-
μένη τα ονομάζουμε bulkers, χαρακτηρίζονται οι ακάματοι ερ-
γάτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που σε ένα παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον ακολουθούν τις δομές του διεθνούς 
εμπορίου.

Oι αυξημένες ανάγκες μεταφοράς επέβαλαν, τις δύο τε-
λευταίες δεκαετίες, τη θεαματική αύξηση της χωρητι-
κότητας ιδιαίτερα στις μεταφορές πρώτων υλών,

σιτηρών και άνθρακα, κυρίως προς τις αναπτυσσόμενες
χώρες. Βιώνουμε λοιπόν μια συνεχή παραγωγή νέων τύπων
πλοίων, που σε συσχετισμό με αντίστοιχα προ εικοσαετίας
διαπιστώνουμε τον υπερδιπλασιασμό χωρητικότητας με γνώ-
μονα την οικονομικότερη και ταχύτερη μεταφορά. Ο χρόνος
παραμονής των πλοίων αυτών στους λιμένες έχει μειωθεί
δραστικά, έχοντας άμεση σχέση με τη μείωση του κόστους
μεταφοράς όπως και του κόστους του τελικού προϊόντος. 

Του Γιάννη Παχούλη
General Manager Megachart, 

προέδρου Hellenic Shipbrokers Association

Η ραχοκοκαλιά των μεταφορών 
του παγκόσμιου εμπορίου 
ξηρών χύδην φορτίων

Τα σύγχρονα πλοία αυτού του είδους που
στην καθομιλουμένη τα ονομάζουμε bulkers,
χαρακτηρίζονται οι ακάματοι εργάτες της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας, που σε ένα παγκοσμιο-
ποιημένο περιβάλλον ακολουθούν τις δομές
του διεθνούς εμπορίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULKCARRIERS
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Είναι φυσικό λοιπόν ότι με τη χρήση αυτών των πλοίων επι-
βλήθηκε και ο εκσυγχρονισμός των λιμένων που τα δέχονται,
όχι μόνο στα μεγέθη των προβλητών, αλλά και στα μέσα φόρ-
τωσης και εκφόρτωσης, αποθήκευσης των προϊόντων και
ασφαλούς επίγειας μεταφοράς.
Oι διαφορετικοί τύποι bulkcarriers που αναπτύχθηκαν, έχουν
άμεση σχέση με τα διαφορετικά φορτία που συνήθως μετα-
φέρουν, αλλά και αντιμετωπίζονται ως διαφορετικά πλοία
(ανάλογα με το μέγεθός τους) από τους δείκτες της ναυλαγο-
ράς.

Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης του BDI (Baltic Dry
Index), ο οποίος συγκεντρώνει ενδεικτικές ναυλώσεις
των bulkcarriers σε ημερήσια βάση και εκδίδεται κα-

θημερινά, είναι χωρισμένος σε τέσσερις κύριες κατηγορίες
σύμφωνα με το μέγεθος/τύπο των πλοίων, οι οποίες και επη-
ρεάζουν τον γενικό δείκτη ανάλογα με τα επίπεδα των ναυ-
λώσεων.
Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες είναι οι: BCI (Baltic Exchange
Capesize Index), που πραγματεύεται τις κύριες διαδρομές
(routes) των πλοίων αυτών που έχουν χωρητικότητα από
120.000 dwt έως και 200.000 dwt. Τα εν λόγω πλοία μετα-
φέρουν πρώτες ύλες, ήτοι σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα,
δηλαδή σχετικά μικρής αξίας εμπόρευμα, που δεν θα ήταν οι-
κονομικά βιώσιμο να μεταφερθεί απο μικρότερα πλοία. Λόγω
δε μεγέθους, δεν είναι δυνατόν να εκτελούν πλόες από και
προς τα περισσότερα λιμάνια του κόσμου αλλά μόνον από
συγκεκριμένα που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν το
μέγεθος των πλοίων και έχουν τις τεχνικές υποδομές για τα-
χύτατη φορτοεκφόρτωση.
Ο τύπος αυτός των πλοίων τη δεκαετία που πέρασε είχε τρο-
μερή ζήτηση ιδίως λόγω της τεράστιας ανάπτυξης της κινε-
ζικής σιδηροβιομηχανίας με επιβεβλημένη την ανάγκη
πρώτων υλών κυρίως από τη Βραζιλία, την Αυστραλία και
την Ινδία. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι ναύλοι έφθασαν
ιδιαίτερα το 2008 σε αστρονομικά επίπεδα και οι χρονοναυ-
λώσεις κυμαίνονταν μεταξύ 150 έως και 220.000 δολάρια
ημερησίως.

Βεβαίως, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, που άρχισε
το Σεπτέμβριο του 2008, οι ναύλοι έπεσαν κατακό-
ρυφα και έφθασαν ακόμη και τα 4.000 δολάρια ημε-

ρησίως.
Οι εισαγωγές από κινεζικής πλευράς βρίσκονται ακόμη σε
υψηλά επίπεδα και έφθασαν το 2010 τα 619 εκατομμύρια τό-
νους. Όμως, η ταυτόχρονη παράδοση μεγάλου αριθμού capers
έχει δώσει μια υπερπροσφορά έστω και για τα προαναφερ-
θέντα επίπεδα των χωρών εισαγωγής κρατώντας τη ναυλα-
γορά στον συγκεκριμένο τύπο πλοίων σε πολύ χαμηλά
επίπεδα, σε αντιστοιχία με το κεφάλαιο που επενδύθηκε.
Σήμερα οι τιμές των χρονοναυλώσεων, ανάλογα με την πε-
ριοχή παράδοσης, καθώς και τη χωρητικότητα και ηλικία, βρί-

σκονται μεταξύ 7.000 και 17.500 δολαρίων ημερησίως.
Οι προοπτικές δεν είναι και τόσο ευοίωνες, διότι η Κίνα, η
οποία βρίσκεται στην κορυφή των χωρών εισαγωγής με δια-
φορά, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την ίδια παραγωγή και εξό-
ρυξη σιδηρομεταλλεύματος το 2013 στα επίπεδα των 1,1 -
1,5 δισ. τόνων ετησίως.

Ηδεύτερη κατηγορία ονομάζεται BPI (Baltic Exchange
Panamax Index) και παρακολουθεί τις ναυλώσεις των
panamax, πλοίων που έχουν χωρητικότητα από

65.000 έως και 90.000 dwt. Τα πλοία αυτά αποτελούν μία

από τις κυριότερες κατηγο-
ρίες bulkcarriers, των
οποίων η περιγραφή σχετί-
ζεται με τους περιορισμούς
που υπάρχουν για τη διέ-
λευσή τους από το κανάλι
του Παναμά. Ο συγκεκριμέ-
νος τύπος πλοίων έχει με-
γαλύτερο εύρος φορτίων,
κυρίως σιτηρά, μεταλλεύ-
ματα, λιπάσματα, άνθρακα,
αγροτικά προϊόντα, πρώτες
ύλες κ.λπ.
Η ζήτησή τους χάριν και
των φορτίων που δύνανται
να μεταφέρουν, μπορεί να
θεωρηθεί ικανοποιητική,
ακόμη και εν μέσω κρίσης.
Τα panamax, όπως και τα
capers, δεν έχουν ίδια μέσα
φορτοεκφόρτωσης, αλλά

Με τη χρήση αυτών
των πλοίων επιβλή-
θηκε και ο εκσυγ-
χρονισμός των
λιμένων που 
τα δέχονται, όχι
μόνο στα μεγέθη
των προβλητών,
αλλά και στα μέσα
φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, απο-
θήκευσης των 
προϊόντων και
ασφαλούς επίγειας
μεταφοράς.
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χρησιμοποιούν τα μέσα των λιμένων.
Η μεγαλύτερη χρήση τους είναι στη μεταφορά σιτηρών από
τις παραγωγούς χώρες, ήτοι τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, προς
τις χώρες της Άπω Ανατολής, αλλά και από τη Μαύρη Θά-
λασσα προς Ινδικό Ωκεανό, Άπω Ανατολή και νοτιοανατολική
Ασία, Αυστραλία για αραβικές χώρες και Ινδία. Επίσης, σε με-
ταλλεύματα όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ca-
pers, ήτοι από Ινδία για Κίνα, σε άνθρακα από Νότια Αφρική
προς τις χώρες εισαγωγής.
Τα επίπεδα πρόσφατων χρονοναυλώσεων
ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή παράδο-
σης των πλοίων, έχοντας ένα εύρος μεταξύ
9.000 και 24.000 δολαρίων ημερησίως, με
καλύτερες περιοχές αυτές του Ατλαντικού.
Οι προβλέψεις για την κατηγορία αυτή των
bulkcarriers είναι καλύτερες από την προ-
ηγούμενη -είναι φανερό και από τις τιμές των
χρονοναυλώσεων που σήμερα αναφέρονται-
λόγω και της μεγαλύτερης επιλογής φορ-
τίων που μεταφέρονται.

Ηκατηγορία  BSI (Baltic Exchange
Supramax Index) ασχολείται με τα
routes - διαδρομές και τις ναυλώσεις

των πλοίων τύπου supramax. Αυτά είναι
πλοία από 50.000 έως 64.000 dwt. Διαθέ-
τουν ισχυρά ίδια μέσα φορτοεκφόρτωσης και
θεωρούνται μια σχετικά νέα κατηγορία
πλοίων με μεγάλη όμως απήχηση στον πλοι-
οκτητικό κόσμο, διότι δύνανται να μεταφέ-
ρουν σχεδόν το σύνολο των χύδην φορτίων
σε παγκόσμια κλιμακα. Ένας πολύ επιτυχημέ-
νος τύπος με ιδιαίτερα μεγάλες παραγγελίες
νεοτεύκτων, που λόγω της ευρείας γκάμας
φορτίων και της ιδιαίτερης ζήτησης κατά την
τελευταία δεκαετία μπορεί να θεωρηθεί η
πλέον ευέλικτη κατηγορία bulkcarriers μαζί
με τα handies και τα handymax.
Έχοντας το πλεονέκτημα της φορτοεκφόρ-
τωσης με ίδια μέσα σε ταχύτατους χρόνους,
δύνανται να χρησιμοποιούν και λιμένες που
δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες υποδομές.
Η αυξημένη ζήτηση των πλοίων αυτών λόγω
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους τα
κατατάσσει στα πλέον καλοπληρωμένα πλοία σήμερα, με
χρονοναυλώσεις που κυμαίνονται από 5.000 έως και 30.000
δολάρια την ημέρα. Η τεράστια διαφορά που υπάρχει στα επί-
πεδα των χρονοναυλώσεων όλων των κατηγοριών και κυ-
ρίως αυτού του τύπου πλοίων, είναι ουσιαστικά απόρροια της
περιοχής όπου αυτά παραδίδονται και του συγκεκριμένου τα-
ξιδιού που εκτελούν.
Τέλος, τα handies/handymaxes, τα μικρότερα σε μέγεθος και

χωρητικότητα πλοία, από 10 έως 48.000 τόνους, που καλύ-
πτονται από την κατηγορία BHSI (Baltic Exchange Handysize
Index).
Είναι τα πλοία με τη μεγαλύτερη γκάμα φορτίων, έχοντας και
το μεγαλύτερο εύρος χωρητικότητας από τα προηγούμενα.
Τα σύγχρονα handies, όπως είναι φυσικό, φορτώνουν όλα
σχεδόν τα είδη φορτίων ακόμη και συσκευασμένα, ή με ιδιαί-
τερες απαιτήσεις. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και κάποια
ειδικευμένα πλοία μεταφοράς ξυλείας ή κορμών, τα Log car-

riers ή Loggers.
Η κατηγορία αυτή, λόγω κόστους χρήσεως
και συντηρήσεως, αποτελεί μια δημοφιλή
κατηγορία των bulkers. Η πλειονότητά τους
διαθέτει ίδια μέσα φορτοεκφόρτωσης, που
διευκολύνουν και χάριν μεγέθους την είσοδό
τους σε λιμένες όπου τα μεγαλύτερης χωρη-
τικότητας δεν μπορούν να ελλιμενιστούν.
Η ζήτησή τους, ιδιαίτερα σε περιόδους κρί-
σης ή και χαμηλής ναυλαγοράς, είναι αυξη-
μένη λόγω ευρείας μεταφορικής ικανότητος
πρακτικά σε όλα τα είδη ξηρού φορτίου.
Οι τιμές των χρονοναυλώσεων δεν έχουν τις
διακυμάνσεις των μεγαλύτερων κατηγοριών
και σήμερα κυμαίνονται από 10.000 έως
20.000 δολάρια ημερησίως, ανάλογα με το
μέγεθος, την κατηγορία και την περιοχή πα-
ράδοσης.

Εξαιτίας της κρίσεως που μαστίζει την
παγκόσμια οικονομική κοινότητα την
τελευταία τριετία, η ζήτηση σε μικρό-

τερης χωρητικότητας bulkers αποδεικνύεται
πιο σταθερή από τα μεγαλύτερα και αυτό
γιατί οι μετακινήσεις μεγάλων ποσοτήτων
εμπορευμάτων απαιτούν και πολύ μεγαλύ-
τερες επενδύσεις και πιστώσεις, που πλέον
δεν είναι πάντοτε εφικτές.
Υπάρχει και ένας νέος τύπος bulkcarrier, ο
οποίος δεν αναφέρθηκε, διότι αποτελεί και-
νοτομία στη μαζική μεταφορά τεράστιων πο-
σοτήτων σιδηρομεταλλεύματος, και
ονομάζεται VLBC (Very Large Bulk Carrier)
ή κατά πολλούς VLOC (Very Large Ore Car-
rier) με 350 - 380.000 dwt χωρητικότητα

και με μικρό αριθμό πλοίων υπό παραγγελία.
Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι τα bulkcarriers αποτελούν
τη ραχοκοκαλιά των μεταφορών του παγκόσμιου εμπορίου
ξηρών χύδην φορτίων που ακολουθούν τους παγκοσμιοποι-
ημένους του κανόνες, σε συνδυασμό με τους νέους αυστηρό-
τερους κανόνες που θεσπίζονται από τους διεθνείς οργα-
νισμούς ναυτιλίας. Παραμένουν, δε, πάντοτε ο οικονομικότερος
και ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Εξαιτίας της κρί-
σεως που μαστίζει
την παγκόσμια οι-
κονομική κοινότητα
την τελευταία τριε-
τία, η ζήτηση σε 
μικρότερης χωρητι-
κότητας bulkers
αποδεικνύεται πιο
σταθερή από τα 
μεγαλύτερα και
αυτό γιατί οι μετα-
κινήσεις μεγάλων
ποσοτήτων εμπο-
ρευμάτων απαιτούν
και πολύ μεγαλύτε-
ρες επενδύσεις και
πιστώσεις, που
πλέον δεν είναι
πάντοτε εφικτές.
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Ο παγκόσμιος στόλος των bulkcarrier που περι-
λαμβάνεται στην ανάλυση αυτή αποτελείται από
πλοία τύπου: Bulkcarriers, Aggregate Carriers,
Open Hatch Cargoes, Ore Carriers, Cement Car-
riers, WoodChip Carriers και Limestone Carriers.
Το σύνολο αυτών των τύπων πλοίων που είναι
στο «νερό» τώρα είναι 9.221 πλοία συνολικής
χωρητικότητας 563,6 εκατ. τόνων dwt. 

Oι πρώτες 10 θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, σύμ-
φωνα πάντα με την ολική χωρητικότητα του στόλου
σε dwt, βλέπουμε ότι απαρτίζονται κατά το πλείστον

από πολύ μεγάλες κινεζικές και ιαπωνικές εταιρείες, ενώ με
μεγάλη μας υπερηφάνεια βλέπουμε μία ελληνική ναυτιλιακή
εταιρεία να κοσμεί με την παρουσία της την πρώτη δεκάδα,
την Anangel του Ιωάννη Αγγελικούση. Η εταιρική συγκέντρωση
στην κατηγορία των bulkers είναι αρκετά μικρή, καθώς οι
πρώτες 10 εταιρείες κατέχουν μόλις το 14% της συνολικής
μεταφορικής χωρητικότητας όλου του ενεργού στόλου. 93
εκατ. τόνοι είναι η χωρητικότητα των 1.208 πλοίων που ανή-
κουν στην πλοιοκτησία του top 10 εταιρειών, και συγκρίνοντας
αυτό το νούμερο με το σύνολο των 559 εκατ. τόνων που είναι
το άθροισμα των 8.830 πλοίων bulkers, βλέπουμε το μικρό

σχετικά ποσοστό που αναφέραμε, μόλις 14%. Αυτό το συγ-
κριτικά χαμηλό ποσοστό συγκέντρωσης μας δείχνει ότι δεν
επικρατούν oligopolistic τάσεις σε αυτή τη σημαντική «μαρ-
κέτα» πλοίων που απαρτίζουν το Dry Bulk Sector. Ακόμα, ο
κλάδος αυτός δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός για όλους τους
«παίκτες» αυτού, καθώς αποτελείται από περίπου 2.200 πλοι-
οκτήτριες εταιρείες στο σύνολό του.

Του Γιάννη Ν. Κοτζιά
Sale & Purchase Director 

Intermodal Shipbrokers 

Ναυτιλιακοί κολοσσοί:
Οι 10 πρώτες θέσεις 

της παγκόσμιας κατάταξης 

Πίνακας 1 t
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nΗ COSCO βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης που
συντάξαμε και κατέχει συνολικά 23,7 εκατ. τόνους dwt χωρη-
τικότητα. Ο στόλος των bulkers της COSCO αποτελείται από
323 ενεργά πλοία, ενώ αναφέρεται στη βάση δεδομένων μας
ότι υπάρχουν παραγγελίες για 30 νέα bulkcarriers τα οποία
είναι να παραδοθούν έως το 2014, με την πλειονότητα αυτών
να έχουν ημερομηνία παράδοσης έως το 2012. Το αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι, από τις 30 νέες παραγγελίες πλοίων bulkers,
όλες εκτός από μία έχουν δοθεί σε κινεζικά ναυπηγεία. Το
γκρουπ της COSCO έχει στην πλοιοκτησία του λίγο περισσό-
τερα από 600 πλοία όλων των τύπων, αλλά όπως φαίνεται
καθαρά στον πίνακα, το 65% του στόλου της είναι τα πλοία
bulkcarriers, με 16% για τα πλοία containers και 12% για τα
δεξαμενόπλοια. Η συνολική μεταφορική ικανότητα της COSCO
είναι 35,7 εκατ. τόνοι και ο μέσος όρος μεγέθους του στόλου
είναι οι 59.500 τόνοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύσαμε, η COSCO έχει 83
πλοία όλων των τύπων υπό παραγγελία συνολικής έξτρα με-
ταφορικής ικανότητας άνω των 6,5 εκατ. τόνων. Με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής όλων των αναπτυξιακών νέων
πλοίων της εταιρείας, ο συνολικός στόλος της θα ξεπεράσει

τα 680 πλοία και θα φτάσει τα 42,4 εκατ. τόνους. Ο τωρινός
μέσος όρος ηλικίας του στόλου των bulkers της COSCO είναι
τα 14,7 χρόνια, ενώ αν δούμε τη χώρα κατασκευής του ίδιου
στόλου των 323 πλοίων που προαναφέραμε, βλέπουμε ότι
158 πλοία είναι κατασκευασμένα στην Ιαπωνία ενώ 136 στην
Κίνα. 

nΤα πλοία που ανήκουν στην κινεζική κυβέρνηση είναι
πολλά σε αριθμό, όμως λόγω μικρότερου μέσου όρου μεγέ-
θους σε χωρητικότητα κατατάσσουν αυτή 2η στη λίστα του
top 10 που έχουμε συγκεντρώσει και που έχει ως γνώμονα
και μέτρο σύγκρισης την ολική χωρητικότητα και όχι τον
αριθμό των πλοίων. Η κινεζική κυβέρνηση έχει στην πλοιοκτη-
σία της 281 πλοία bulkcarriers συνολικής χωρητικότητας 11,9
εκατ. τόνων dwt. Όμως, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το
σύνολο των πλοίων όλων των τύπων που ανήκουν στην κι-
νεζική κυβέρνηση, που ξεπερνά τα 2.500 πλοία και συγκεκρι-
μένα 2.589 πλοία συνολικής χωρητικότητας 20,4 εκατ. τόνους
dwt. 
Αθροίζοντας τις παραγγελίες για όλους τους τύπους πλοίων,
έχουμε 162 πλοία συνολικής έξτρα χωρητικότητας 8 εκατ.
τόνων dwt. Αν εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο στις παραγ-
γελίες νέων bulkcarriers, η κινεζική κυβέρνηση είναι δεύτερη
στο ranking του βιβλίου παραγγελιών bulkers σε συνολικό
τονάζ με 7,3 εκατ. τόνους υπό παραγγελία, είναι όμως πρώτη
στην ίδια κατάταξη των παραγγελιών bulkers αν τα υπολογί-
σουμε σε αριθμό πλοίων και όχι σε συνολικό μέγεθος dwt, με
99 πλοία υπό παραγγελία/κατασκευή.

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε την παρατήρηση ότι ο στόλος
της κινεζικής κυβέρνησης κατά 70% επικεντρώνεται στα bulk-
ers και αν σε αυτά αθροίσουμε και το 15% των General Cargo,
βλέπουμε μια σαφή τάση και συγκέντρωση άνω του 85% του
συνόλου των πλοίων της κινεζικής πολιτείας σε πλοία μετα-
φοράς ξηρού φορτίου.

nΗ ιαπωνική NYK Nippon Yusen Kaisha είναι 3η, κατέ-
χοντας έναν αξιόλογο ενεργό στόλο 117 bulkers συνολικά 11
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εκατ. τόνων dwt. Το ιαπωνικό γκρουπ έχει υπό την πλοιοκτη-
σία του 425 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 29
εκατ. τόνων dwt. Η ΝΥΚ έχει 65 πλοία υπό παραγγελία, συνο-
λικού τονάζ 6 εκατ. τόνων dwt, τα 48 από τα οποία κατασκευά-
ζονται ή θα κατασκευαστούν σε ιαπωνικά ναυπηγεία και 7 σε
ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, 5 σε ναυπηγεία της Κίνας και 5
στις Φιλιππίνες. 

Αν εξετάσουμε τον υπάρχοντα συνολικό στόλο της ΝΥΚ και
όχι μόνο τα bulkers της, βλέπουμε ότι πάνω από 360 πλοία,
δηλαδή πάνω από το 85% του στόλου, είναι κτισμένα στην Ια-
πωνία, ενώ 50 σε κινεζικά ναυπηγεία και τα υπόλοιπα 15
πλοία έχουν κατασκευαστεί σε 8 άλλες χώρες συμπεριλαμβα-
νομένης και της Κίνας. 

nΗ China Shipping Group είναι 4η στη λίστα μας με 163
πλοία bulkers και με μεταφορική ισχύ άνω των 8,1 εκατ.
τόνων. Ο μέσος όρος των bulkers πλοίων της CSG είναι οι
49.000 τόνοι. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων που διατη-
ρούμε στην Intermodal, η CSG έχει 68 bulkers υπό παραγγε-
λία/κατασκευή, και όπως θα ήταν λογικό όλες οι παραγγελίες
έχουν δοθεί σε κινεζικά ναυπηγεία. 

Το Group ελέγχει πάνω από 550 πλοία όλων των τύπων πλην

μεταφοράς υγροποιημένου και φυσικού αερίου, LNG/LPG, και
έχει το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών από όλες τις εταιρείες
του χώρου με 100 πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των
9,4 εκατ. τόνων dwt. Είναι ενδιαφέρον να δούμε την κατανομή
των πλοίων στην CSG σύμφωνα με τον τύπο αυτών, όπου το
50% είναι πλοία τύπου bulkers, το 30% δεξαμενόπλοια και το
18% πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 

nΗ ιαπωνική Kawasaki Kisen Kaisha, γνωστή ανά τον
κόσμο ως «K» Line, έρχεται 5η στην κατάταξη που συντάξαμε
στην Intermodal με 81 πλοία τύπου bulkers, συνολικής μετα-
φορικής ικανότητας 8 εκατ. τόνων dwt. 

Όπως είναι το σύνηθες στις κολοσσιαίες ιαπωνικές εταιρείες,
το 96% των ενεργών τους πλοίων, ή 77 από τα πλοία bulkers
της «K» Line, είναι κτισμένα/ναυπηγημένα σε ιαπωνικά ναυ-
πηγεία. Η «K» Line έχει ένα σχετικά μικρό βιβλίο παραγγελιών
και γι' αυτό το λόγο, όταν προσθέσουμε στους συγκριτικούς
πίνακες που παραθέτουμε στην ανάλυσή μας τα νεότευκτα
πλοία που μας είναι γνωστά ως παραγγελίες, βλέπουμε ότι η
«K» Line πέφτει από την 5η θέση στην 7η. 

nΗ επίσης ιαπωνική MOL, Mitsui OSK Lines, είναι 6η στη
λίστα των bulkers με 96 πλοία, 7,4 εκατ. τόνων dwt. Η MOL
έχει συνολικό στόλο υπό τη δική της πλοιοκτησία που ανέρ-
χεται στα 380 πλοία συνολικής μεταφορικής χωρητικότητας
27,7 εκατ. τόνων dwt και ο όμιλος έχει ακόμα 77 πλοία σε πα-
ραγγελία, τα οποία θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του στόλου
κατά ακόμα 7,9 εκατ. τόνους dwt. 
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Η MOL, αν όλες οι σημερινές παραγγελίες της κατασκευα-
στούν και παραδοθούν, θα έχει περισσότερα από 457 πλοία
συνολικής μεταφορικής ισχύος άνω των 36 εκατ. τόνων dwt. 
Στο profiling του στόλου της MOL, αυτό που έχει ενδιαφέρον
είναι ότι η εταιρεία, ενώ είναι στο top 10 των bulkers και με
δυνατή θέση (6η), τα bulkers αποτελούν μόλις το 37% του
συνόλου του στόλου της. Είναι άξιο να πούμε ότι η MOL κα-
τέχει πολύ σεβαστό μερίδιο στα δεξαμενόπλοια, τα οποία απο-
τελούν το 47% του στόλου της.

nΜία ακόμα ιαπωνική εταιρεία υπάρχει στην ανάλυσή μας και
βρίσκεται στην 7η θέση. Αυτή είναι η Nissen Kaiun Co. Ltd,
που έχει στην πλοιοκτησία της 69 πλοία BC και 6,7 εκατ. τό-
νους dwt. Η Nissen Kaiun έχει όμως πολύ μικρό βιβλίο πα-
ραγγελιών, με μόλις 5 πλοία bulkers, τα οποία είναι 2 post
panamax και 3 capes ενός συνόλου μόλις 0,7 εκατ. τόνους
dwt. Ακόμα το group έχει μόλις ένα VLCC, ένα chemical tanker
και ένα Post Panamax Containership υπό παραγγελία. 

Η Nissen Kaiun, πάντως, έχει έναν πολύ νέο στόλο, με μέσον
όρο ηλικίας τα 4,4 έτη, ενώ αν εστιάσουμε μόνο στα bulkers
της ο μέσος όρος ηλικίας είναι ακόμα μικρότερος, καθώς μόλις
αγγίζει τα 4 έτη. Όλα της τα πλοία είναι κτισμένα από το 2000
και μετά και έχει παραλάβει 20 νεότευκτα bulkers μέσα στο

2010-2011 (α΄ εξάμηνο) συνολικής χωρητικότητας 2,3 εκατ.
τόνων. To 60% του στόλου της Nissen Kaiun είναι πλοία bulk-
ers, 19% δεξαμενόπλοια και 11% πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων. 

nΗ εταιρεία του πρόσφατα αποθανόντος Sammy Ofer’s,
η Zodiac Maritime Agencies, έρχεται 8η στο top 10 των
bulkers που παρουσιάζουμε, με 37 πλοία τα οποία είναι ως
επί το πλείστον Capes και Ore Carriers, συνόλου 6,1 εκατ.
τόνων dwt. Υπάρχει ένα σχετικά μικρό βιβλίο παραγγελιών για
τη Zodiac, με μόλις 4 μεγάλα bulkers υπό παραγγελία που θα
προσφέρουν μια συνολική έξτρα μεταφορική ικανότητα στο
στόλο των bulkers περίπου 1 εκατ. τόνων dwt. 

Η Zodiac έχει υπό την πλοιοκτησία της συνολικά 124 πλοία,
10,4 εκατ. τόνων, καθώς και έναν σημαντικό αριθμό υπό πα-
ραγγελία, με 24 νέα πλοία, τα οποία είναι πρωτίστως πλοία
containers συνολικής χωρητικότητας 2,5 εκατ. τόνων dwt. Αν
όλες οι παραγγελίες ευοδωθούν και εκτελεστούν, τότε η Zo-
diac θα έχει 148 πλοία συνόλου 13 εκατ. τόνων dwt. 

nΗ ελληνική εταιρεία του Ιω. Αγγελικούση, η Anangel Ship-
ping Enterprises, είναι στην 9η θέση με έναν στόλο bulkers
που αποτελείται από 32 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 5,5
εκατ. τόνων dwt. Ακόμα η Anangel έχει 13 bulkers υπό πα-
ραγγελία και αυτά αθροίζουν μια έξτρα χωρητικότητα 2,1 εκατ.
τόνων dwt. 
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Αν όλες οι παραγγελίες κατασκευαστούν και παραδοθούν τε-
λικά χωρίς καμιά ακύρωση, τότε ο στόλος bulkers της Anangel
θα αποτελείται από 45 bulkers, 7,6 εκατ. τόνων dwt. Ακόμα η
Anangel έχει στον συνολικό της στόλο 75 πλοία bulkers,
crude oil tankers και LNG tankers. Αυτά τα 75 πλοία που ανή-
κουν στην πλοιοκτησία του ομίλου έχουν συνολική χωρητι-
κότητα 14,2 εκατ. τόνων dwt, και με τα 24 συνολικά πλοία
όλων των τύπων που έχει το βιβλίο παραγγελιών της Anangel
θα προστεθούν άλλοι 4 εκατ. τόνοι χωρητικότητας. H Anangel
είναι ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της ελλη-
νικής σημαίας και όλα, εκτός από 3 bulker πλοία της, φέρουν
τη σημαία της χώρας μας.

nΗ 10η εταιρεία στη λίστα με τις 10 μεγαλύτερες σε τονάζ
εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έχουν στην πλοιοκτησία
τους πλοία τύπου bulkcarriers, είναι η κορεατική Hanjin
Shipping Holdings με 36 bulkcarriers συνολικού τονάζ 5,5
εκατ. τόνων dwt και μέσον όρο ηλικίας του στόλου της τα 13,3
έτη. Η εταιρεία Hanjin Shipping Holdings έχει συνολικά 84
πλοία, 8,5 εκατ. τόνων dwt, και ακόμη 24 νέα πλοία υπό πα-
ραγγελία. 

Το group θα έχει υπό την πλοιοκτησία του 108 πλοία συνολι-
κού τονάζ 11 εκατ. τόνων dwt. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο στό-
λος των bulkers αποτελεί το 69% του συνόλου των πλοίων
της Hanjin, με το υπόλοιπο σημαντικό 28% να είναι πλοία με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Mέχρι στιγμής η σύγκριση των 10 κορυφαίων σε χω-
ρητικότητα εταιρειών που έχουν στην πλοιοκτησία
τους πλοία bulkcarriers έγινε με βάση τον ενεργό

στόλο και τα υπάρχοντα πλοία που μας ήταν γνωστά ότι τους
ανήκαν μέχρι και την 1 Ιουλίου 2011. Αν δούμε όμως τη λίστα
με τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες και σε αυτές συμπεριλάβουμε
και τις νέες παραγγελίες που έχουν χρόνο παράδοσης έως τον
Ιανουάριο του 2015, τότε ο πίνακας έχει ως άνωθεν.
Αλλάζει λίγο η κατάταξη, όμως σε γενικές γραμμές ο πίνακας
παρουσιάζεται αρκετά ισορροπημένος σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο πίνακα των ενεργών μόνο πλοίων. 
Η COSCO και η κινεζική κυβέρνηση παρουσιάζονται ισχυρο-
ποιημένες και λιγότερο απειλούμενες από τη NYK, που διατη-
ρείται σταθερά στην 3η θέση. 
Στην 4η θέση η China Shipping Group με εκτιμώμενη χωρητι-

Πίνακας 2 t
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κότητα 14,4 εκατ. τόνων dwt, και στην 5η θέση βρίσκεται η
Mitsui OSK, που ανεβαίνει μία θέση, με εκτίμηση για 12,4 εκατ.
τόνους dwt.
Η Vale S.A. της Βραζιλίας εμφανίζεται στο top 10 της λίστας
μας και αναρριχάται στην 6η θέση καθώς το μεγάλο βιβλίο
παραγγελιών της τόσο σε αριθμό πλοίων, αλλά και ακόμη ση-
μαντικότερο λόγω του μεγέθους των διάσημων πλέων China-
max 400k VLOC’s, που από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν
αντικρουόμενες απόψεις για το αν θα ολοκληρωθούν ή τρο-
ποποιηθούν ή ακυρωθούν ή τελικά εκτελεστούν στο ακέραιό
τους, συμπληρώνει ένα Orderbook περίπου 7,3 εκατ. τόνων
dwt. Ο στόλος της VALE S.A. εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 12
εκατ. τόνους και ο βραζιλιάνικος κολοσσός θα έχει στην πλοι-
οκτησία του 39 πλοία με μέσον όρο 300.000 τόνους ανά
πλοίο.
Η «K» Line έπεσε από την 5η θέση, που κατέχει στην ενεργή
λίστα, στην 7η θέση αν αθροίσουμε και τα υπό παραγγελία
πλοία, ενώ η STX Pan Ocean εισέρχεται στην 8η θέση με 9,7
εκατ. τόνους και 85 πλοία.
Η Anangel διατηρείται στην 9η θέση, καθώς το ισχυρό και με-
γάλο orderbook της τη βοηθάει τόσο να διατηρηθεί στη δε-
κάδα όσο και να βελτιώσει το μέσον όρο ηλικίας του στόλου,
που εκτιμάται ότι θα πέσει στα 6,2 έτη μόνο.
Η Nissen Kaiun είναι η εταιρεία που κλείνει την ανάλυσή μας,
καθώς θα προσθέσει 1,7 εκατ. τόνους dwt και εκτιμάται ότι θα
φτάσει τα 7,4 εκατ. τόνους, και αυτό που έχει σημασία είναι
ότι αυτές οι νέες παραγγελίες της θα ενισχύσουν τη Nissen
Kaiun στο να βελτιώσει και άλλο τον νέο στόλο της καθώς
εκτιμάται ότι ο μέσος όρος ηλικίας των bulkers της θα υπο-
χωρήσει στα 3,6 έτη μόνο, το χαμηλότερο από όλες τις εται-
ρείες της αναφοράς μας.

Oπίνακας 3 αντικατοπτρίζει το top 10 των εταιρειών
που έχουν παραγγελίες για νέες κατασκευές πλοίων
bulkcarriers. Και εδώ η κατάταξή τους έχει γίνει με

Πίνακας 3 t

• 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

γνώμονα τη συνολική χωρητικότητα σε dwt όλων των παραγ-
γελιών που μας είναι γνωστές με όποια επιφύλαξη, καθώς οι
πληροφορίες παραγγελιών, ακυρώσεων, τροποποιήσεων/αλ-
λαγών στις παραγγελίες έχουν τέτοια δυναμική που είναι αρ-
κετά δύσκολη η γνώση όλων αυτών των πληροφοριών, που
πολλές φορές είναι και μη ανακοινώσιμες ή διασφαλίζονται
από Private & Confidential status.
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Το αν ένα πλοίο είναι οικονομικό ή όχι, δεν κρίνεται μόνο από την τιμή αγοράς και κατα-
σκευής, αλλά και από την «απόδοσή» του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στον όρο «από-
δοση» περιλαμβάνονται η ασφάλεια (αποφυγή ατυχημάτων), η μειωμένη κατανάλωση, η
μειωμένη ανάγκη συντήρησης και επισκευών, οι καλές συνθήκες εργασίας για το πλήρωμα,
η ευελιξία στη φόρτωση και σωρεία άλλων παραγόντων. 

Το άρθρο αυτό περιγράφει τις ενέργειες της Atlantic Bulk Carriers Manage-
ment Ltd για τη βελτίωση των προδιαγραφών των νέων πλοίων της.
Στις 17 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2011 παραδόθηκαν τα δύο πρώτα πλοία μιας σει-
ράς 8 Supramax bulkcarriers 58.000 τόνων dwt από το ναυπηγείο Hyundai
Mipo Dockyard της Κορέας, για λογαριασμό της εταιρείας Atlantic Bulk Carriers
Management, Ltd
Τα πλοία αυτά σχεδιάστηκαν εξαρχής από κοινού με την Atlantic με σκοπό τη
σημαντική αναβάθμιση των προδιαγραφών για βελτιωμένη αντοχή και ασφά-
λεια, αυξημένες δυνατότητες φορτώσεων, καλύτερη ενεργειακή απόδοση και
ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των πληρωμάτων σε αυτά. 
Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει πλήρως και τις δύο πλευρές, αποδεικνύοντας
ότι η συνεργασία ενός έμπειρου διαχειριστή πλοίων και ενός καλού ναυπηγείου
μπορεί να κατορθώσει σημαντικές καινοτομίες.

Χτίζοντας εύρωστα αλλά και οικονομικά πλοία

Το παράδειγμα της ATLANTIC BULK CARRIERS
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Η ανάγκη για κατασκευαστικές βελτιώσεις

Οι νέοι κανονισμοί κατασκευής πλοίων (CSR) της Διεθνούς
Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) θέτουν τα ελάχιστα όρια αντο-
χής του πλοίου. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των νέων
αυτών κανονισμών, το 2004, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
(ΕΕΕ) δημοσίευε την αποτίμηση των ειδικών της, συγκρίνο-
ντάς τους με τους προηγούμενους κανονισμούς που κάθε νη-
ογνώμονας (π.χ. ABS, Lloyds) εφήρμοζε ατομικά. 
H αποτίμηση δεν ήταν κολακευτική για τον IACS. Οι τεχνικά
τεκμηριωμένες θέσεις της ΕΕΕ κατέληγαν στο συμπέρασμα
ότι οι καινούργιοι κανονισμοί, ενώ θα μπορούσαν να προσφέ-
ρουν στην παγκόσμια ναυτιλία πιο εύρωστα και ασφαλέστερα
πλοία, αποδείχθηκαν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τους νη-
ογνώμονες.  
Η αποτίμηση έδειξε ότι οι καινούργιοι κανονισμοί ήταν λιγό-
τερο συγκεκριμένοι από τους προηγούμενους, με μειωμένες
απαιτήσεις, αφήνοντας μεγάλο πεδίο στα ναυπηγεία να μει-
ώσουν την ποσότητα χάλυβα που χρησιμοποιούν στην κατα-
σκευή πλοίων. 
Επίσης, ήταν φανερό ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των
πλοίων θα μειωνόταν λόγω των χαμηλότερων ορίων φθοράς
(corrosion margins) που όριζαν οι καινούργιοι κανονισμοί.
Κατόπιν τούτου, η ΕΕΕ προέτρεψε τα μέλη της, αλλά και την
παγκόσμια ναυτιλία, να προσπαθούν να χτίζουν πλοία λαμ-
βάνοντας υπόψη τις τεχνικές προτάσεις της ΕΕΕ, όπως π.χ. να
ζητούν από τα ναυπηγεία αυξημένα περιθώρια φθοράς και
ενισχυμένα ελάσματα και δυνάμεις κατασκευής, ώστε να μην
υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια αλλά και ικανότητα φόρ-
τωσης των πλοίων. 
Για τις προσπάθειές της αυτές και για την προώθηση πιο εύ-
ρωστων πλοίων, η ΕΕΕ τιμήθηκε το 2005 με το βραβείο
Lloyd’s List Awards for Safety. 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

1. Αυξημένα όρια φθοράς (corrosion margins)

Με εκτενείς συγκριτικούς πίνακες, η ΕΕΕ το 2004 απέδειξε ότι
οι κανονισμοί CSR καθορίζουν χαμηλότερα όρια φθοράς από
ό,τι ίσχυε ώς τότε. Αυτό σημαίνει ότι το έλασμα θα πλησιάσει
το όριο υποχρεωτικής αντικατάστασης λόγω φθοράς πολύ
νωρίτερα από ό,τι σε πλοία φτιαγμένα με τους παλαιούς κα-
νονισμούς, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει μεγαλύτερες
επισκευές από τον πλοιοκτήτη, αρχίζοντας τις επισκευές αυτές
νωρίτερα στη ζωή του πλοίου. Για ορισμένα δε καίρια σημεία,
όπως π.χ. ελάσματα πλευρών και πυθμένων, η εκτενής υπο-
χρεωτική αντικατάσταση δεν θα είναι οικονομική, με πιθανό-
τατο αποτέλεσμα την αποστολή του πλοίου στα διαλυτήρια
πολύ νωρίτερα από την υποτιθέμενη ηλικία σχεδιασμού των
25 ετών. Συγκεκριμένα, ενώ οι παλαιοί κανονισμοί (π.χ. ΑΒS)
έδιναν περιθώριο φθοράς 25% (δηλαδή σχεδόν 5 χιλιοστά)

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 3 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

στο πλευρικό έλασμα, οι καινούργιοι κανονισμοί επιτρέπουν
μόνο 3,5 χιλιοστά ανεξαρτήτως μεγέθους πλοίου (δηλαδή
ακόμη και για Capesize ή VLOC!). Για τον πυθμένα ομοίως, το
παλαιό περιθώριο φθοράς ήταν τουλάχιστον 4 - 4,5 χιλιοστά,
ενώ τώρα το νέο περιθώριο φθοράς είναι μόλις 3 χιλιοστά,
ανεξαρτήτως πάλι μεγέθους πλοίου.  
Με δεδομένο ότι έως τώρα, με μια καλή συντήρηση, ποτέ δεν
χρειαζόταν εκτενής αντικατάσταση πλευρικών ελασμάτων
λόγω φθοράς, ακόμα και μετά την εικοσαετία, και τώρα σί-
γουρα θα χρειαστεί μετά το 15ο - 17ο έτος ηλικίας, χρησιμο-
ποιήθηκαν από την Atlantic τα προτεινόμενα αυξημένα όρια
φθοράς της ΕΕΕ, τα οποία εκπονήθηκαν κατόπιν εισηγήσεως
μελών της ΕΕΕ και του Committee του Λονδίνου. 
Είναι ενδιαφέρον το ότι η συνολική αύξηση του βάρους του

Ο καθιερωμένος αγιασμός 

παρουσία του Έλληνα Πρέσβη

στην Κορέα και 

του Έλληνα προξένου.
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και από την ανακύκλωση του παλαιού ελάσματος (πάχους
πολλών χιλιοστών, το οποίο πετιέται λόγω μόλις 2 - 3 χι-
λιοστών φθοράς! Τώρα που το έλασμα αυτό είναι κατά 1
μόλις χιλιοστό παχύτερο, δεν χρήζει αντικατάστασης).

2. Αυξημένη διαμήκης αντοχή (Longitudinal strength)

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι κανονισμοί (παλαιοί και
νέοι) χρειάζονται και εδώ βελτίωση, δηλαδή αύξηση της ελά-
χιστης υποχρεωτικής αντοχής των πλοίων, ώστε να αντέχουν,
με καλό συντελεστή ασφάλειας, κάθε είδους φορτώσεις σε
άσχημο καιρό. Ο IACS έχει αποδεχτεί την ανάγκη επανεξέτα-
σης του κανονισμού αυτού και την έχει εντάξει σε μελλοντική
ατζέντα. Ο σχεδιασμός του πλοίου ακριβώς στα όρια του τω-
ρινού κανονισμού αποδεικνύεται συνήθως ανεπαρκής και για
τις ανάγκες φόρτωσης του πλοίου.
Έτσι, π.χ., βλέπουμε τώρα μοντέρνα φορτηγά πλοία υπό ναυ-
πήγηση να αδυνατούν να αφήσουν το μεσαίο κύτος άδειο
(δηλαδή το κύτος έρματος) όταν τα άλλα κύτη είναι γεμάτα
με φορτίο. Ακόμα, σε κατάσταση πλήρους έρματος με το με-
σαίο κύτος γεμάτο νερό, το πλοίο λειτουργεί κοντά στο 100%
του ορίου αντοχής του. 
Επίσης οι οριακές αυτές αντοχές, αναγκάζουν το πλήρωμα σε
πρακτικά αδύνατες και περίπλοκες διαδικασίες αλλαγής έρ-
ματος (ballast exchange) ώστε να μην ξεπεραστούν τα μέγι-
στα επιτρεπτά όρια αντοχών ροπών και δυνάμεων.

πλοίου για όλες τις προτεινόμενες αυξήσεις της ΕΕΕ θα ήταν
280 τόνοι (σε σύνολο αρχικού βάρους -lightship- πλοίου πε-
ρίπου 12.000 τόνων). 
Στα πλοία της Atlantic οι προτάσεις ορίων της ΕΕΕ υιοθετή-
θηκαν σχεδόν αυτούσιες, με τελική συνολική αύξηση βάρους
220 τόνους. Τα οφέλη όμως που προκύπτουν είναι πολλαπλά,
και από οικονομικής πλευράς αλλά και από πλευράς ασφά-
λειας, αντοχής, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οφέλη

ι) Οι μελλοντικές επισκευές ελασμάτων λόγω φθοράς θα
είναι στα ίδια ή και αρκετά μειωμένα επίπεδα σε σχέση με
τα προ-CSR πλοία, εξοικονομώντας έξοδα και χρόνο επι-
σκευών.

ιι) Η οικονομική διάρκεια ζωής του πλοίου θα παραμείνει στα
σημερινά επίπεδα χωρίς πρώιμη υποχρεωτική  διάλυση. 

ιιι) Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι τα αυξημένα αυτά όρια
φθοράς προσθέτουν την αναγκαία ενίσχυση και συντελε-
στή ασφαλείας στις αντοχές του πλοίου, καθότι, όπως
προαναφέραμε, ο σχεδιασμός ακριβώς στο γράμμα των
κανονισμών CSR είναι τουλάχιστον οριακός.

ιv) Όμως και το περιβάλλον ξεφεύγει από άσκοπες εκπομπές
και κατασπατάληση πρώτων υλών, προερχόμενες  από τις
ίδιες τις επισκευές (για το κόψιμο των ελασμάτων κ.λπ.)
και τη δημιουργία καινούργιου χάλυβα στα χυτήρια, καθώς

Επτακύλινδρη κύρια μηχανή

Η γέφυρα του πλοίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULKCARRIERS
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Τα πλοία δεν κόβονται στα δύο συχνά, αλλά με τον υπάρχοντα
κανονισμό, σε περίπτωση επίπονης φόρτωσης και σε πολύ
άσχημο καιρό (π.χ. πλήρης ερματισμός ή φορτίο μεταλλεύ-
ματος σε εναλλάξ κύτη), η πιθανότητα αυτή είναι μαθηματικά
υπαρκτή και μη αμελητέα, ιδίως ύστερα από κάποια χρόνια
καταπόνησης του πλοίου. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό
και αφού ο IACS καθυστερεί να ανεβάσει τα ελάχιστα επιτρεπτά
όρια αντοχής, η Atlantic αποφάσισε να το κάνει εθελοντικά.
Για το λόγο αυτόν στα πλοία αυτά η διαμήκης αντοχή (ben-
ding moment και shear stress) αυξήθηκε κατά 15% πάνω
από το όριο των κανονισμών, καθ' όλο το μήκος του πλοίου
σε καταστάσεις και «hog» και «sag». 
Για να επιτευχθεί αυτό, το επιπλέον βάρος χάλυβα που απαι-
τήθηκε ήταν μόλις 80 τόνοι! Σχεδόν ασήμαντο τίμημα σε
σχέση με τα οφέλη.

Οφέλη

ι) Οι αντοχές του πλοίου αυξάνονται σύμφωνα με τις προ-
τάσεις ειδικών μελετών για καλύτερη ασφάλεια σε περι-
πτώσεις δύσκολων φορτώσεων, αποκλείοντας την
πιθανότητα καταστροφικού συμβάντος σε κάθε είδους και-
ρικές συνθήκες καθ' όλη τη ζωή του πλοίου.

ιι) Το συνολικό φορτίο μπορεί να φορτωθεί σε 4 κύτη αφή-
νοντας το μεσαίο κύτος έρματος άδειο και καθαρό - έτοιμο
για ερμάτωση ώστε να μη χάνεται χρόνος με το πέρας της
εκφόρτωσης και να μη δημιουργείται πρόβλημα με το πού
θα πάνε τα νερά πλύσεως.

ιιι) Η αυξημένη αντοχή επιτρέπει στο πλήρωμα να κάνει απλή
και γρήγορη αλλαγή έρματος, αδειάζοντας και γεμίζοντας
ζευγάρια δεξαμενών ταυτόχρονα χωρίς πολύπλοκες εναλ-
λάξ διαδικασίες, οι οποίες ριψοκινδυνεύουν το ξεπέρασμα
των μέγιστων επιτρεπτών ορίων αντοχής.

ιv) Η ευελιξία φόρτωσης και εκφόρτωσης μέρους του φορ-
τίου σε πολλαπλά λιμάνια (parcel loading/unloading) αυ-
ξάνεται σημαντικά, καθότι τώρα η αντοχή επιτρέπει
οποιοδήποτε κύτος να είναι έμφορτο ή όχι, ανεξάρτητα με
τα άλλα κύτη του πλοίου. 

Εσωτερικοί διάδρομοι Καπνιστήριο πληρώματος

Τραπεζαρία αξιωματικών

Γραφείο πλοιάρχου / α μηχανικου. 

Διακρίνονται πανοραμικά παράθυρα για

πλήρη έλεγχο της κουβέρτας αλλά και καλύ-

τερη ψυχολογική διάθεση.
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3. Αντοχή του πλοίου σε στρέψεις και μείωση της ευκαμ-
ψίας του

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κανονισμούς, οι κανονι-
σμοί CSR για φορτηγά πλοία δεν εξετάζουν μία από τις ση-
μαντικότερες παραμέτρους, που είναι η αντοχή σε στρέψεις
προερχόμενες από δυνάμεις κυματισμών υπό γωνία (30 ή 60
μοιρών εν σχέσει με την πλώρη). Στους παλαιούς κανονι-
σμούς (π.χ. του ABS) η κατάσταση αυτή και μόνον ήταν η κα-
θοριστική για το αναγκαίο πάχος ελασμάτων και την αντοχή
του 60% των κυρίως υποστηρικτικών μελών του πλοίου!
Τώρα, απλώς, δεν την εξετάζουμε! 
Τα φορτηγά πλοία έχουν κατάστρωμα με τεράστια ανοίγματα
(αυτά των κυτών). Συνεπώς, σε αντίθεση με τα δεξαμενό-
πλοια, το κατάστρωμα δεν συνεισφέρει πολύ στην αντίσταση
του πλοίου σε στρέψεις και στη διαμήκη αντοχή. Το βασικό-
τερο στοιχείο που ορίζει τις αντοχές αυτές στα φορτηγά πλοία
είναι το διπύθμενο. 
Όσο πιο υψηλό και δυνατό, τόσο δυνατότερο είναι και το
πλοίο. Στους παλαιούς κανονισμούς, το ελάχιστο επιτρεπτό
ύψος διπύθμενων ήταν συνάρτηση τόσο του μήκους του
πλοίου (όσο μεγαλύτερο το πλοίο, τόσο υψηλότερο πρέπει
να είναι το διπύθμενο) όσο και του μέγιστου βυθίσματος (όσο
πιο πολύ το βύθισμα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνάμεις που
εξασκούνται στον πυθμένα). 
Στους καινούργιους  κανονισμούς το βύθισμα αφαιρέθηκε.

Έτσι, έχουμε σχεδιασμούς πλοίων, πού ενώ το μήκος τους και
το βύθισμά τους συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ο
κανονισμός δεν απαιτεί αντίστοιχη αύξηση της αντοχής
/ύψους του διπύθμενου. Οι βελτιώσεις που αναφέραμε ανω-
τέρω (αύξηση ορίων φθοράς και διαμήκους αντοχής) συνει-
σφέρουν σημαντικά στη μείωση στρέψεων και ευκαμψίας. 
Παρ' όλα αυτά, το πάχος του ελάσματος των πυθμένων των
κυτών (tanktop) αυξήθηκε επιπλέον ώστε να δυναμώσει
ακόμη περισσότερο το διπύθμενο και να μειωθεί η ευκαμψία,
για αποφυγή κάθε ενδεχόμενου παραμόρφωσης των υποστη-
ρικτικών μελών της γάστρας.  

Παράπλευρο όφελος: Τα κύτη τώρα ικανοποιούν τις απαιτή-
σεις του νηογνώμονα για χρήση αρπαγών βαρέος τύπου,
συντομεύοντας τη διάρκεια φορτοεκφορτώσεων όταν αυτή
γίνεται με τα μέσα του πλοίου. 
4. Πλήρης έλεγχος με πεπερασμένα στοιχεία των αντοχών
όλων των κυτών του πλοίου 

Οι κανονισμοί απαιτούν τον έλεγχο μόνον των τριών μεσαίων
κυτών. Για τα κύτη 1 και 5 τα ναυπηγεία χρησιμοποιούν τους
δικούς τους ημι-εμπειρικούς τρόπους ελέγχου των αντοχών
ή απλώς θεωρούν ότι παρόμοιες με τα μεσαία κύτη δυνάμεις
εξασκούνται και στα ακριανά. Αυτό όμως είναι παρακινδυνευ-
μένο καθότι στο πρώτο κύτος εξασκούνται οι δυνάμεις slam-
ming, ενώ στο τελευταίο οι δυνάμεις από το βαρύτερο μέρος
του πλοίου (μηχανοστάσιο και υπερκατασκευή). 
Η Atlantic απαίτησε τον πλήρη έλεγχο αντοχής όλων των
κυτών και για το λόγο αυτό συνεργάστηκε με το νηογνώμονα
των πλοίων ABS, αλλά και με το ναυπηγείο, για τη δημιουργία
πρωτοποριακού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων (FEA) ει-
δικά για τον έλεγχο των ακραίων κυτών. 

Οφέλη

i) Η ανάλυση πράγματι εντόπισε αδύναμα σημεία, τα οποία
αντιμετωπίστηκαν στη φάση του σχεδιασμού, αποδει-
κνύοντας ότι ακόμα και τα καλύτερα ναυπηγεία χρειάζο-
νται σωστούς κανονισμούς και εργαλεία.  

ii) Το πρωτοποριακό αυτό μοντέλο παρουσιάστηκε από τον
ABS στην επιτροπή του IACS, προκειμένου να ενταχθεί
στους μελλοντικούς ενοποιημένους κανονισμούς κατα-
σκευής φορτηγών και δεξαμενόπλοιων. Ίδωμεν.

Καμπίνα 

κατώτερου 

πληρώματος

Γραφείο πλοιάρχου

Control Room
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ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

1. Μεγαλύτερη μηχανή 

Είναι γνωστό ότι τα ναυπηγεία τοποθετούν τη μικρότερη
(=φθηνότερη) μηχανή που μπορούν, προκειμένου απλώς να
ικανοποιήσουν την ταχύτητα συμβολαίου στα sea trial. 
Μια τέτοια μηχανή, όμως, θα αποδειχτεί πολύ ακριβή για τον
πλοιοκτήτη κατά τη λειτουργία του πλοίου σε πραγματικές
θαλάσσιες συνθήκες, καθότι αναγκάζεται να δουλεύει κοντά
στο 100% της μέγιστης ιπποδύναμης, εκεί όπου η ειδική κα-
τανάλωση καυσίμου είναι τεράστια σε σχέση με τη βέλτιστη
(η οποία επιτυγχάνεται γύρω στο 75% της μέγιστης ιπποδύ-
ναμης).
Όταν η εταιρεία ερευνούσε, το 2008, πού και ποια Supramax
(57 - 58.000 dwt) πλοία θα έχτιζε, με έκπληξη διαπίστωσε ότι
η πραγματική κατανάλωση (όχι αυτή που αναφέρεται στο
specification) τέτοιων πλοίων για την ίδια ταχύτητα θα ήταν
κατά πολύ μεγαλύτερη από παρόμοια πλοία κτισμένα πριν
από 7 - 8 χρόνια και μεγαλύτερη ακόμα και από πλοία μεγέ-
θους Panamax (75.000 dwt) που η εταιρεία είχε κτίσει το
2000. Και δεν χρειαζόταν πολλή ανάλυση για τη διαπίστωση
αυτή. 
Ορισμένα κορεατικά ναυπηγεία (που είναι συνήθως πιο ειλι-
κρινά από άλλα) ανέφεραν ξεκάθαρα τη σωστή κατανάλωση.
Ο λόγος είναι ότι, ενώ το μέγεθος των πλοίων αυξανόταν, το
μέγεθος της μηχανής παρέμενε το ίδιο.
Ενώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΜΟ ετοιμάζονται να
επιβάλουν στους πλοιοκτήτες παράλογα μέτρα μείωσης των
εκπομπών CO2 (μεταξύ άλλων και το EEDI, που οδηγεί τους
σχεδιαστές σε μικρές μηχανές) και ενώ τεράστια ποσά διατί-
θενται για έρευνα αύξησης της απόδοσης μηχανών, το απλού-
στερο βήμα για άμεση τεράστια μείωση της κατανάλωσης και
εκπομπών είναι να τοποθετείται από τα ναυπηγεία το σωστό
μέγεθος μηχανής ώστε να δουλεύει στο 75% της ιπποδύνα-
μης στην ταχύτητα του συμβολαίου αλλά στις πραγματικές
συνθήκες της θάλασσας όχι απλώς στα sea trial.  
Στα πλοία της Atlantic, αντί για 6 κυλίνδρους, τοποθετήθηκε
μηχανή 7 κυλίνδρων ώστε να δουλεύει πραγματικά στη βέλ-
τιστη απόδοση του 75% της μέγιστης ιπποδύναμης.   

Οφέλη

i)  Για τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις (ταχύτητα συμβολαίων
σε βύθισμα σχεδίασης) η μείωση κατανάλωσης είναι σχε-
δόν 2 τόνοι ντίζελ ημερησίως, σύμφωνα με τον κατα-
σκευαστή. Στην πραγματικότητα (βαρύ πετρέλαιο, μέγιστο
βύθισμα, πραγματικές θάλασσες) η μείωση εκτιμήθηκε σε
τουλάχιστον 3 τόνους την ημέρα! (Και μείωση περίπου 10
τόνων την ημέρα εκπομπών CO2.) 
Οι πρώτες δοκιμές μετά την παραλαβή του πλοίου επιβε-

βαιώνουν τα νούμερα αυτά. 
Φυσικά, υπάρχει το έξοδο της ακριβότερης μηχανής, το
οποίο όμως, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης, απο-
σβένεται σε περίπου έναν χρόνο. Και μετά, υπάρχει μόνο
όφελος για τον πλοιοκτήτη και το περιβάλλον. 

ii)  Η μηχανή δουλεύει άνετα και δεν «στρεσάρεται». Το απο-
τέλεσμα είναι μειωμένες φθορές και ζημιές (π.χ. κουζινέ-
των, κυλίνδρων).

iii) Υπάρχει «απόθεμα» ιπποδύναμης που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί όποτε χρειαστεί, π.χ, για τη διατήρηση ασφαλούς
πλεύσης σε άσχημο καιρό ή σε ποτάμια με ρεύμα.

2. Αλλαγή των γραμμών της πλώρης  

Ακόμη και μετά τη μείωση της κατανάλωσης λόγω της μεγα-
λύτερης μηχανής, αναζητήθηκε τρόπος για περαιτέρω μείωση. 
Ως γνωστόν, τα ναυπηγεία συναγωνίζονται στο να διαφημί-
ζουν τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα φορτίου. Στην προσπά-
θειά τους αυτή οι πλώρες των πλοίων που σχεδιάζονται τα
τελευταία χρόνια είναι υπερβολικά «γεμάτες».  
Ζητήθηκε λοιπόν από το ναυπηγείο να αλλάξει το σχήμα της
πλώρης κάνοντάς το πιο υδροδυναμικό. Η απάντηση του ναυ-
πηγείου ήταν αναμενόμενη: «Μα θα χάσετε deadweight!»
Όταν με την πρώτη προσπάθεια επανασχεδιασμού της τυπι-
κής πλώρης του ναυπηγείου, μειώνοντας το deadweight κατά
μόλις 300 τόνους, οι δοκιμές του μοντέλου στη δεξαμενή
έδειξαν μείωση της κατανάλωσης άνω των 2 τόνων την
ημέρα, το ίδιο το ναυπηγείο φάνηκε να εκπλήσσεται. 
Η πραγματική μείωση κατανάλωσης από αυτή μόνο την αλ-
λαγή υπολογίζεται σε περίπου 3 τόνους ημερησίως.

Οφέλη

i) Εκτός από το προφανές μεγάλο οικονομικό όφελος από
την επιπλέον μείωση κατανάλωσης καυσίμου, το πλοίο
έχει καλύτερη συμπεριφορά και σταθερότητα στη ναυσι-
πλοΐα του ακόμη και σε άσχημο καιρό. Ο βολβός σε μορφή
«σφήνας» αντί μπάλας (βλέπε φωτογραφία) «σκίζει» το
κύμα με ευκολία.

ii) Οι ταλαντώσεις του πλοίου είναι σχεδόν ανύπαρκτες
ακόμη και σε άσχημο καιρό. Η μηχανή δεν χρειάστηκε ρά-
βδους στήριξης. Παρόλο ότι αυτό είναι πρωταρχικά θέμα
σωστής προπέλας, η μειωμένη αντίσταση της γάστρας παί-
ζει σημαντικό ρόλο.  

Η εμφανής διαφορα βολβού, έναντι τού συνήθους σχεδιασμού του

ναυπηγείου (δεύτερο πλάνο), η οποία εξοικονομεί καύσιμο περ. 3

τόννων ημερησίως.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULKCARRIERS
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ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Τα πλοία διαθέτουν εξοπλισμούς πέραν των υποχρεωτικών
ή των καθιερωμένων. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε τα κά-
τωθι:

• Μεγάλοι χώροι ενδιαίτησης με εργονομική διαρρύθμιση.
• Περισσότερες καμπίνες για την περίπτωση επίσκεψης συ-

νεργείων και αρχιμηχανικών. 
• Broadband Internet corners σε όλα τα καπνιστήρια αξιω-

ματικών και πληρώματος καθώς και δορυφορική τηλεό-
ραση σε όλους τους ωκεανούς.

• Σύνδεση Broadband Internet και φθηνής δορυφορικής
τηλεφωνίας σε κάθε καμπίνα (το πλήρωμα μπορεί να μι-
λάει στην οικογένειά του ή να ανταλλάσσει emails από την
καμπίνα του).

• Ανιχνευτές καπνού σε όλους τους χώρους και όλες τις
καμπίνες με αυτόματη διακοπή κλιματισμού. 

ΑΛΛΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Πολλές άλλες βελτιώσεις έγιναν στις προδιαγραφές και εν
τάχει αναφέρουμε μερικές από αυτές.

• Μεγάλη γέφυρα με πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικού συ-
στήματος χαρτών (ECDIS).

• Εφαρμογή του νέου συστήματος Aconis της Hyundai, που
επιτρέπει την επίβλεψη όλου του μηχανοστασίου από τα
γραφεία της εταιρείας μέσω Ιnternet καθώς και δυνατό-
τητα των κατασκευαστών, σε περίπτωση βλαβών, να δια-
γνώσουν το πρόβλημα και να παρέμβουν διά τηλεχει-
ρισμού στις ρυθμίσεις μηχανημάτων. Τυχόν ανταλλακτικά
που χρειάζονται μπορούν να είναι έτοιμα στο πρώτο λιμάνι
προσέγγισης χωρίς να έχει χρειαστεί επίσκεψη ειδικού τε-
χνίτη για τη διάγνωση του προβλήματος.

• Ικανοί αποθηκευτικοί χώροι στο κατάστρωμα. 
• Πλαστικοποιημένες σωληνώσεις (GRP) για αποφυγή μελ-

λοντικών αντικαταστάσεων. 
• Αύξηση της ικανότητας των βοηθητικών μηχανημάτων και

εναλλακτών θερμότητας ώστε να μη χρειάζονται συχνό
καθάρισμα.

• Αυξημένη δυνατότητα χειρισμού αποβλήτων. 
• Πρόβλεψη χώρου για μελλοντική εγκατάσταση μονάδας

κατεργασίας έρματος. 
• Αποφυγή αποθήκευσης του καυσίμου στις άνω δεξαμενές

έρματος (top side tanks) αλλά με πλήρη ικανοποίηση των
νέων κανονισμών ΙΜΟ.      

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), το Ναυτικό Επιμελη-
τήριο και ελληνικές τεχνικές ενώσεις (π.χ. MARTECMA) έχουν
κάνει αγώνες για τη βελτίωση των κανονισμών και θεωρούν
τη σχεδίαση και ναυπήγηση πιο εύρωστων πλοίων αναγκαία
(και όχι απλώς επιθυμητή), δίνοντας σωρεία συμβουλών και
οδηγιών για το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. 
Αλλά η αλλαγή νοοτροπίας των ναυπηγείων θα γίνει μόνον
όταν περισσότεροι πλοιοκτήτες επιμένουν και ζητούν από τα
ναυπηγεία καλύτερα πλοία. 
Και για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι τα «καλύτερα» ή πιο εύρωστα πλοία, εκτός από αυξημένη
ασφάλεια για τους ναυτικούς μας και το περιβάλλον, έχουν
και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον πλοιοκτήτη (1). 
Τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και επισκευών, οι αυξημένες
ικανότητες φορτώσεων, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κ.λπ.
αντισταθμίζουν πολλές φορές την κατά τι αυξημένη τιμή κα-
τασκευής (η οποία έτσι κι αλλιώς είναι συνδεδεμένη με την
προσφορά και ζήτηση -market price- και λιγότερο με την τιμή
κόστους).

(1) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις μελέτες
«Life cycle cost of maintaining the effectiveness of a ship’s
structure and environmental impact of ship design param-
eters» στην ιστοσελίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου
www.nee.gr καθώς και στα links: http://wow.isol-
servers.net/nee.gr/downloads/60Life.cycle1.pdf,
http://www.martrans.org:8093/documents/2009/air/LIFE.
CYCLE.FINAL.pdf

ATLANTIC – HMD 58.000 bulkcarriers
MAIN PARTICULARS

LENGTH O.A. 193 m
LENGTH B.P 185 m
BREATH 32,26 m
DEPTH 18,50 m
DRAFT (Design) 11,10 m

(Scantling) 13,00 m

MAIN ENGINE: 
HYUNDAI-B&W  7S50MC-C8
MCR: 11.620 KW x 127,0 RPM
DMCR:  9.750 KW x 121,8 RPM
NCR:  8.250 KW x 115,2 RPM

SERVICE SPEED   14,5 KTS 
(NCR WITH 15% S.M.)

FLAG GREECE
COMPLEMENT 32 + 6P

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULKCARRIERS
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

αιΓαιΟυ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

αναλυτικές πληροφορίες από τη Γραμματεία του π.μ.ς. να.μ.ε. και από την ιστοσελίδα
του τμήματος: http://www.stt.aegean.gr

To Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται
αιτήσεις υποψηφίων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και
Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Στο πρόγραμμα, διάρκειας ενός (1) έτους, δίδεται η δυνατότητα εμβάθυνσης στους ακόλουθους
τέσσερις (4) τομείς: 
(α) Διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων  
(β) ναυτιλία, επιχειρηματικότητα και Δίκαιο 
(γ) ςυνδυασμένες μεταφορές και νέες Τεχνολογίες 
(δ) Διεθνής Οικονομική και χρηματοοικονομική.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 
και την παρασκευή 26 αυγούστου 2011, στη Γραμματεία του Τνευ.

Τμημα ναυΤιλιας & επιχειρημαΤικων υπηρεςιων 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο
(ΝΑΜΕ)
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O σύγχρονος ρόλος των ελληνικών πανεπιστημίων
μέσα από αναγνωρισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες 
Το επιτυχές παράδειγμα του διεθνούς συνεδρίου 

«Econship 2011»

1

Σε μια ιδιαίτερα ομιχλώδη εποχή για το παρόν και το μέλ-
λον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ολο-
κληρώθηκαν οι εργασίες του τριήμερου ευρωπαϊκού συ-
νεδρίου για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τους λιμένες,
«Econship 2011», που οργάνωσε στη Χίο το Τμήμα Ναυ-
τιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα
Μαρίας Τσάκου με τη συνεργασία της Ένωσης Ναυτιλια-

κών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) και διήρκεσε από
τις 21 έως τις 24 Ιουνίου 2011. Το συνέδριο απέδειξε τη
βασική επιδίωξη των ελληνικών ακαδημαϊκών, που έχουν
ως επιδίωξη την ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών και δι-
δακτικών πρωτοβουλιών, με κύριο χαρακτηριστικό τη με-
λέτη και ανάλυση σύγχρονων θεμάτων και λύσεων που
είναι προς όφελος των κοινωνιών στις οποίες συμμετέ-
χουν και κυρίως υπηρετούν.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Bασικό όραμα και επιτυχία των οργανωτών του συνε-
δρίου υπήρξε η προσπάθεια ουσιαστικού και εποικο-
δομητικού διαλόγου μεταξύ της επιστημονικής κοινό-

τητας, των φορέων άσκησης ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και
της εφοπλιστικής και ναυτεργατικής κοινότητας. Με αυτόν το
γνώμονα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρό-
σωποι εφοπλιστικών και ναυτεργατικών φορέων, στελέχη νη-
ογνωμόνων, τραπεζών, τραπεζίτες και επιχειρησιακοί σύμβου-
λοι, που γνωρίζουν και προβληματίζονται για τη ναυτιλιακή
καθημερινότητα όπως εξελίσσεται σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής
της προσπάθειας, οργανώθηκαν πέντε ειδικές συνεδρίες, στις
οποίες εξετάστηκαν θέματα που σχετίζονται με τις μελλοντικές
προοπτικές της ναυτιλίας στην Ελλάδα, την ευρωπαϊκή λιμε-
νική πολιτική, τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, τις πρακτικές
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της κοινωνικής
ευθύνης των επιχειρήσεων και το μέλλον της ευρωπαϊκής
ναυτιλιακής πολιτικής.
Το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου, το οποίο έλαβε χώρα
στις εξαιρετικές νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μαρίας
Τσάκου στο Λιβανούδειο Μέγαρο, περιελάμβανε την παρου-
σίαση 130 επιστημονικών εργασιών από 192 συνέδρους-μέλη
της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας. Στο συνέδριο συμ-
μετείχαν σύνεδροι από 31 χώρες και, βέβαια, σύσσωμη η ελ-
ληνική επιστημονική κοινότητα ναυτιλιακών οικονομολόγων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναπτύχθηκαν καινοτόμοι αναλύ-
σεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα ναυτιλιακής και λιμενικής οι-
κονομικής και πολιτικής ενώ διεξήχθησαν συγκεκριμένοι
κύκλοι ομιλιών και παρουσιάσεων με θέματα όπως η προστα-
σία του περιβάλλοντος, η ναυτιλιακή ιστορία, η χρηματοοικο-
νομική, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία κ.ά.
Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να υπάρξουν απομονωμένα από
το κοινωνικό σύνολο, αλλά επιπροσθέτως το κοινωνικό σύ-
νολο και κυρίως οι επιχειρηματικές ομάδες δεν μπορούν να
βελτιώσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους χωρίς την ανά-
πτυξη συνεργασιών με τους στοχαστές της έρευνας και της
συστηματικής ανάλυσης των σύγχρονων επιστημονικών εξε-
λίξεων.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του «Econship 2011» χαιρε-
τισμούς στους συνέδρους απηύθυναν ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου καθ. Π. Τσάρτας, ο πρόεδρος

του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών καθ.
Ε. Ξυδέας, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Κ. Γαννιάρης και ο
δήμαρχος Χίου κ. Π. Λαμπρινούδης. Στο ρόλο της Ένωσης
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) και της αντί-
στοιχης διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων
(ΙΑΜΕ), αναφέρθηκαν οι πρόεδροι των δύο ενώσεων, δρ
Θάνος Πάλλης και καθ. Theo Notteboom. Την εκδήλωση τί-
μησε με την παρουσία του ο ιδρυτής του Ιδρύματος Μαρίας
Τσάκου, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ο οποίος στο καλωσό-
ρισμα που απηύθυνε στους συνέδρους επισήμανε την ανάγκη
για συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να
αναπτυχθούν επιστημονικές ιδέες και προτάσεις που θα επι-
κουρούν το καθημερινό έργο της ναυτιλιακής κοινότητας. 

1. Μ. Κουτσοθανάσης (Anangel Shipping), Ν. Κούλουρης (Euronav),

Ιωαν. Θεοτοκάς (Παν/μιο Αιγαίου) Β. Ανάργυρου (Eletson) και Ν.

Παμπούκα (ΑΟΝ Hewitt) στην εκδήλωση της  ΕΝΟΕ με θέμα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου

δυναμικού».

2. Συζήτηση για το «Ελληνικό Παράδειγμα της Ναυτιλίας»: 

Ν. Λίτινας (Γενικό Γραμματέας Ναυτιλιακής Πολιτικής), Γ. Γράτσος,

Ν. Τσάκος, Μ. Πατέρας.

3. Plenary Session-Shipping: The European Parliament’s Perspe-

ctive. Μ. Λεκάκου (Παν/μιο Αιγαίου), οι ευρωβουλευτές Κρ. Αρ-

σένης, Γεώργιος Τούσσας και Μανώλης Βορδώνης συζητούν 

για το «μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής».

4. Δρ. Θ. Πάλλης (Πρόεδρος ΕΝΟΕ), Prof. Theo Notteboom (Πρό-

εδρος IAME), καθ. Ε. Ξυδέας (Πρόεδρος ΤΝΕΥ), καθ. Π. Τσάρτας

(Πρύτανης πανεπιστημίου Αιγαίου), καπετάν Π. Τσάκος.

3
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Κατά την πρώτη μέρα των εισηγήσεων διεξήχθη ανοιχτή
συζήτηση με κορυφαίους εκπροσώπους της εφοπλιστι-
κής κοινότητας. Συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΝΕΕ δρ

Γεώργιος Γράτσος και οι πλοιοκτήτες δρ Νίκος Τσάκος και Μι-
χάλης Πατέρας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο γενικός γραμ-
ματέας Ναυτιλίας, καθηγητής κ. Ν. Λίτινας. Οι ομιλητές
ανέπτυξαν σκέψεις και προτάσεις αναφορικά με το μέλλον του
συγκεκριμένου κλάδου σε αυτή την ομιχλώδη περίοδο για την
παγκόσμια οικονομία, ενώ δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν
το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η πρωτοπόρος ελλη-
νική ναυτιλιακή οικογένεια στις διεθνείς και ελληνικές εξελίξεις. 
Στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (ΕΛΠ), ο
γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων
(ESPO), Patrick Verhoeven, παρουσίασε την προσέγγιση των
λιμενικών αρχών για τα θέματα που βρίσκονται υπό συζήτηση,
ο καθ. Peter W. de Langen, μέλος της ομάδας στρατηγικού
σχεδιασμού του λιμένα του Ρότερνταμ, επισήμανε τις επιπτώ-
σεις των αλλαγών στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι, ενώ πα-

ρεμβάσεις για τις προοπτικές της ΕΛΠ έκαναν ο δρ Θάνος
Πάλλης, συντονιστής της ευρωπαϊκής δράσης Jean Monnet
Action για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, και ο πρόεδρος
της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (IAME)
καθ. Theo Notteboom.
Η ΕΝΟΕ οργάνωσε ειδική συνεδρία με θέμα «Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη: Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού»,
την οποία συντόνισε ο γραμματέας της ένωσης, αν. καθηγητής.
Ιω. Θεοτοκάς, και συμμετείχαν οι κ. Μ. Κουτσοθανάσης
(Anangel Shipping), Ν. Κούλουρης (Euronav), Β. Ανάργυρου
(Eletson) και Ν. Παμπούκα (ΑΟΝ Hewitt). Στο πλαίσιο της συ-
νεδρίας εξετάστηκε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ναυτιλία
και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις
μέσω των πρακτικών που υλοποιούν για το ανθρώπινο δυνα-
μικό τους στην ξηρά και τη θάλασσα. Η ουσιαστική ανάγκη για
ανάληψη σημαντικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών από το
σύνολο της ναυτιλιακής οικογένειας τόσο ως προς το θέμα
της ναυτικής εκπαίδευσης όσο και της προσέλκυσης νέων στο
ναυτικό επάγγελμα θεωρήθηκε ύψιστης σημασίας για όλους
τους συμμετέχοντες.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, με τη χορηγία της Delloite και ει-
δική συνεδρία για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με συμμε-
τοχή των κ. Δ. Βασιλάκου (Eθνική Τράπεζα), Ιω. Κοτζιά
(Intermodal Shipbrokers), Στ. Ανδριανάκη και Κ. Μακράκη
(Delloite) και Γ. Ξηραδάκη (XRTC) με συντονιστές τους καθη-
γητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου δρ Ιω. Τσαμουργκέλη και
δρ Θ. Συριόπουλο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η ενότητα που διορ-
γάνωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ναυτιλιακής Οικονο-
μικής και Πολιτικής, δρ Μαρία Λεκάκου, αναφορικά με το

«μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής» με προσκεκλημένους
τους ευρωβουλευτές κ. Κρίτωνα Αρσένη, Γεώργιο Τούσσα
και από το χώρο της ναυτιλίας τον κ. Εμμανουήλ Βορδώνη,
ενώ στη συζήτηση παρευρέθη μεταξύ άλλων και ο βουλευτής
Χίου κ. Κωστής Μουσουρούλης. Οι ευρωβουλευτές συζήτη-
σαν για θέματα αρμοδιότητάς τους και αναφέρθηκαν στις εξε-
λίξεις στο χώρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, που θα φέρουν
ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα της ναυτιλίας μας.

Ηαπρόσμενα μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου «Econship
2011» σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα
και ιδιαίτερα για τα περιφερειακά ΑΕΙ αναδεικνύει το

σημαντικό έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ει-
δικότερα το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματιών Υπηρεσιών.
Με την αναγνωρισμένη εξωστρεφή ερευνητική δραστηριότητα
των μελών του τμήματος, με τις συστηματικές διεθνείς συνερ-
γασίες σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, με τη διατή-
ρηση στενών επαφών και συνεργασίας με την ελληνική
ναυτιλιακή κοινότητα, αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
της Χίου στη ναυτιλία.
Οι διοργανωτές του συνεδρίου ανανέωσαν το ραντεβού με
τους συνέδρους για την επόμενη συνάντηση που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο νησί της Χίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

7

5. Από αριστερά: Δ. Βασιλάκος, Ιω. Κοτζιάς και Γ. Ξηραδάκης.

6. Από αριστερά: Δρ. Θάνος Πάλλης, Peter De Langen, Patrick Ver-

hoeven και Theo Notteboom.

7. Α. Παπαδοπούλου, Μ. Λεκάκου, Γ. Θεοτοκάς, Τζ. Χαρλαύτη, 

Κ. Παπακωνσταντίνου, Κ. Βουρνακιώτη, Κ. Γαλάνη, Ηλ. Μπίσιας,

στην ειδική συνεδρία με θέματα Ναυτιλιακής Ιστορίας.
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Η δυναμική του θαλάσσιου τουρισμού και η ση-
μασία του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικο-
νομίας, αλλά και των χωρών της ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, αποτέλεσε
το αντικείμενο του 1ου Συνεδρίου για τον Θαλάσ-
σιο Τουρισμό, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21
και 22 Ιουνίου 2011 στη νέα Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. 

Το συνέδριο έφερε σε επαφή εκπροσώπους κυβερνή-
σεων, ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας θαλάσσιου του-
ρισμού, επενδυτές και επιχειρηματίες, δίνοντάς τους την

ευκαιρία να εξετάσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης που εμφα-
νίζει αυτήν τη στιγμή ο θαλάσσιος τουρισμός για την Ελλάδα

προκειμένου να γίνει προτιμητέος προορισμός και να εδραι-
ωθεί ως αφετηρία τουρισμού για την ευρύτερη περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, αξιοποι-
ώντας την κομβική γεωγραφική της θέση για τους τομείς της
κρουαζιέρας, του yachting και της επιβατηγού ναυτιλίας.
Η σημασία του συνεδρίου είναι μεγάλη, ειδικά τώρα που η Ελ-
λάδα έχει ανάγκη να αναδείξει και θετικές πλευρές της οικο-
νομίας της και να ενισχύσει τον τουρισμό της. Συγκεκριμένα,
στο συνέδριο εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους η χώρα μας
μπορεί να αξιοποιήσει στρατηγικά τα πλεονεκτήματά της στον
τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να καρπωθεί τα οφέλη
από τη ραγδαία ανάπτυξή του παγκοσμίως.
«Η ανατολική Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα διαθέτουν με-
γάλες προοπτικές ανάπτυξης για τη βιομηχανία αυτή, και η Ελ-
λάδα και ο Πειραιάς μπορούν να αποτελέσουν το επιχειρηματικό
σταυροδρόμι, το οποίο θα υποστηρίζει και θα προωθεί την ανά-
πτυξη του θαλάσσιου τουρισμού», δήλωσε ο κ. Θεόδωρος

1 2

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Γιώργος Ανωμερίτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΛΠ, Pierfrancesco Vago, διευθύνων σύμβουλος της MSC Cruises και αντιπρό-

εδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας (ECC)   2. Αντώνης Στελλιάτος, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών

Τουρισμού, Γιώργος Ανωμερίτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΟΛΠ, Παύλος Γερουλάνος, υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Γε-

ώργιος Νικητιάδης, υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και Θεμιστοκλής Βώκος, Διοργανωτής Posidonia Sea Tourism Forum 

«The Posidonia Sea Tourism Forum: 
the Challenge for Greece, 

the Eastern Med and the Black Sea»
Το σημαντικότερο συνέδριο θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα
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Βώκος, Project Manager των Εκθέσεων Ποσειδώνια, που ορ-
γάνωσαν το συνέδριο.
«Όπως τα Ποσειδώνια, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον
κόσμο, προβάλλουν διεθνώς την Ελλάδα και τα επιτεύγματα της
ελληνικής ναυτιλίας κάθε δύο χρόνια, σκοπός του συνεδρίου
είναι να προβάλει τον τουρισμό της χώρας μας. Είναι μια ανα-
πτυξιακή πρωτοβουλία, που θα συμβάλει στο να αποκτήσει η
χώρα μας κυρίαρχη θέση στη Μεσόγειο στον τομέα του θαλάσ-
σιου τουρισμού. Η επιτυχία του συνεδρίου ήταν μεγάλη, και κα-
τόπιν παρότρυνσης των συνέδρων, αλλά και των φορέων του
τουρισμού στη χώρα μας, αποφασίσαμε να επαναλάβουμε το
Posidonia Forum το 2013 με σκοπό να γίνει ένας θεσμός, που
θα προβάλλει την Ελλάδα διεθνώς και αναδεικνύει τα πλεονε-
κτήματα που διαθέτει η χώρα μας, με σκοπό την ενίσχυση του
τουρισμού», συνέχισε ο κ. Βώκος. 
«Η απόφασή μας να διοργανώσουμε το Posidonia Sea Tourism
Forum ήταν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσπάθειας των
Ποσειδωνίων, κατά την οποία προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε
τομείς στους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διεθνές
αναγνωρισμένο όνομα των Ποσειδωνίων και την εμπειρία μας

στη διοργάνωση μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων προς όφελος
της χώρας μας».

Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στο συνέδριο συνο-
ψίζονται στην ανάγκη για αναβάθμιση των υπηρεσιών
που παρέχονται στη χώρα μας τόσο προς τις εταιρείες

που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρι-
σμού όσο και προς τους τουρίστες, στην απλοποίηση του
ισχύοντος νομικού πλαισίου στη χώρα μας, την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων, καθώς και στην ενθάρρυνση joint ven-
tures για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στην Ελ-
λάδα.
Δύο ακόμα ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία
κρουαζιέρας που εξετάστηκαν στο συνέδριο είναι, αφενός, η
από κοινού προβολή των προορισμών της ανατολικής Μεσο-
γείου και της Μαύρης Θάλασσας και, αφετέρου, με ποιον
τρόπο η περιοχή αυτή θα μπορέσει να παρέχει το σύνολο των
υποδομών και υπηρεσιών που χρειάζονται τα υπερσύγχρονα
κρουαζιερόπλοια.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της βιομηχανίας
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κρουαζιέρας, η Μεσόγειος αναμένεται μέσα στην επόμενη δε-
καετία να ξεπεράσει την Καραϊβική και να γίνει ο πρώτος προ-
ορισμός κρουαζιέρας παγκοσμίως.
«Η Ελλάδα, η ανατολική Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα μπο-
ρούν να καρπωθούν τα οφέλη της ραγδαίας ανάπτυξης της ευ-
ρωπαϊκής κρουαζιέρας, με την προϋπόθεση ότι θα προχωρή-
σουν σε νέες επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών
στα υφιστάμενα λιμάνια κρουαζιέρας και τη δημιουργία νέων
περιφερειακών λιμανιών», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Λιμανιών Κρουαζιέρας MedCruise, κ. Gio-
vanni Spadoni.

Kαι η βιομηχανία του yachting, όμως, μπορεί να αποτε-
λέσει σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την ελλη-
νική οικονομία. Προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό

είναι να προβληθούν οι θετικές πλευρές της βιομηχανίας
αυτής στην Ελλάδα, να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία, να ανα-
βαθμιστούν οι υποδομές και οι υπηρεσίες στις μαρίνες, καθώς
και οι τεχνικές και επισκευαστικές υποστηρικτικές υπηρεσίες,
να παρέχονται στους ταξιδιώτες πλήρεις και έγκυρες πληρο-
φορίες για τις μαρίνες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη
χώρα μας και να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες που θα καθι-
στούν το yachting στην Ελλάδα πιο ελκυστικό.
Όπως εύστοχα δήλωσε ο κ. Γιώργος Βερνίκος, γενικός γραμ-
ματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων, «το yachting είναι
ένας κλάδος που μπορεί να συνεισφέρει σε
αυτό, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια σημαν-
τική πηγή εσόδων».

Στο συνέδριο συζητήθηκαν ακόμη το
πώς η επιβατηγός ναυτιλία μπορεί
να συμβάλει στην αναβάθμιση του

τουρισμού στην Ελλάδα, η ανάγκη βελτίω-
σης των παρεχόμενων υπηρεσιών και ευ-
κολότερης διασύνδεσης των λιμανιών και
οι μελλοντικές ανάγκες της ακτοπλοΐας. 
Έμφαση δόθηκε στις δυσχέρειες της ελλη-
νικής ακτοπλοΐας και στα οικονομικά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς, όπως ανέφεραν οι εκ-
πρόσωποι της ΣΕΕΝ και της ΕΕΝ στη διάρκεια του συνεδρίου,
οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης.
Ενώ τα έξοδα αυξάνονται και ο όγκος επιβατών μειώνεται, οι
ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες προειδοποίησαν ότι «τον ερ-
χόμενο Σεπτέμβριο, το δίκτυο είναι πιθανόν να υποβληθεί σε
σημαντικές αλλαγές προκειμένου να επιβιώσει».
Ο Φώτης Καραμήτσος, γενικός διευθυντής της Γ.Δ. Κινητικό-
τητας και Μεταφορών (MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δήλωσε ότι η απάντηση στα προβλήματα του κλάδου «πρέπει
να είναι καινοτομία και βελτίωση», ενώ παράλληλα «πρέπει να
μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος για τις εταιρείες». 

Το Posidonia Sea Tourism Forum πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, του EOT, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του
ΣΕΤΕ, της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρι-
σμού, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος και της Πανελλήνιας
Ένωσης Αξιωματικών και Κατώτερων Πληρωμάτων. Έχει την
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας (ECC)
και της MedCruise. Χορηγοί του συνεδρίου ήταν ο Οργανισμός
Λιμένος Πειραιά, το Viva Travel (Viva.gr), η RINA, η IPS, το
Athenaeum Intercontinental, το Hard Rock Café, η Louis
Cruises και η ELIN.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3. Ο κ. Γεώργιος Γράτσος συνομιλεί με 

τον κ. Απόστολο Πουλοβασίλη. 

Παρακολουθεί ο κ. George Zarvanos.

4. Άποψη του συνεδρίου

3 4
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PIREAS 2011 

Το φετινό πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ναυλομεσιτών, με
θέμα: «Crisis? What Crisis?», στο πάνελ του οποίου βρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες της
παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.
Το συνέδριο έκλεισε με το Gala Dinner του, το οποίο δόθηκε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Πα-
λαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Το «PIREAS 2011» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του υπουργείου Τουρισμού, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος, των Πανεπιστημίων Πειραιά και Αιγαίου, καθώς και πλήθους άλλων φορέων.

Το «PIREAS 2011» είναι η καθιερωμένη συνάντηση της
παγκόσμιας ναυτιλίας, την οποία διοργανώνει το Σωμα-
τείο Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (HSA) από το
1991. Η εκδήλωση πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια
(μεταξύ των «Ποσειδωνίων») και αποτελεί είδηση, η
οποία καλύπτεται δημοσιογραφικά από όλα τα μεγάλα
ναυτιλιακά έντυπα παγκοσμίως.

1

1. Άποψη από το πάνελ του συνεδρίου που είχε ως θέμα «Crisis? what crisis?».

2. Οι κ. Γ. Παχούλης, Γ. Λύρας, Ν. Πενθερουδάκης, Γ. Τζωάννος, Ελ. Αθουσάκη, N. Lowry, Δ. Ευγενίδης.

3. Ο κ. Παχούλης υποδέχεται τους καλεσμένους.

4. Οι κ. Κ. Δερμάτης, Γ. Πενθερουδάκη και Γ. Παχούλης με κινέζους καλεσμένους.

5. Τα μέλη του δ.σ. κ. Δ. Πουλής και Σ. Καζιάνης επί της υποδοχής.

6. Ο πρόεδρος του Σωματείου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων κ. Γιάννης Παχούλης καλωσορίζει 

τις προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας.

7. Ο κ. Παχούλης με την κα. Τζ. Πουρνάρα.

8. Ο κ. Μιλ. Βαρβιτσιώτης 

9. Άποψη από το gala dinner
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νησιωτική Ελλάδα

Του Ηλία Μπίσια
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Δονούσα είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Μαγευτικό για πολλούς, παρθένο για άλλους, 
ήρεμο και ξεκούραστο για όλους όσοι επιλέγουν διακοπές με γνώμονα την απομόνωση. 
Στο κέντρο του Αιγαίου, ανάμεσα στις Κυκλάδες και στα νησιά του βόρειου 
Αιγαίου, στέκεται αποκομμένο από τα αδελφά νησιά των υπόλοιπων Μικρών Κυκλάδων. 

ΔΟΝΟΥΣΑ:Layout 1  25/7/2011  4:28 μμ  Page 90



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

Ηιδιαιτερότητά του ίσως έγκειται στην εγκατάλειψή του
από την Πολιτεία. Η παρθενική γοητεία του ίσως δια-
τηρείται από την αγνόηση των τουριστικών παραγό-

ντων με κανιβαλικές προθέσεις που εκμεταλλεύονται, πολλές
φορές άναρχα, όσα νησιά δεν έχουν άλλες δυνατότητες ευη-
μερίας.
Με καταμετρημένους 180 κατοίκους στην πρόσφατη απο-
γραφή, η καθημερινότητα του νησιού είναι πιο δύσκολη απ’
όσο φανταζόμαστε: Στην πραγματικότητα, οι κάτοικοι δεν ξε-
περνούν τους 110 κατά τους δύσκολους μήνες του χειμώνα,
ενώ είναι ένα από τα ελάχιστα νησιά του Αιγαίου που δεν
«σχημάτισαν» ανεξάρτητο δήμο, σε αντίθεση με τα Ψαρά, το
Αγαθονήσι, τη Χάλκη και τόσα άλλα με μικρή γεωγραφική και
πληθυσμιακή εμβέλεια. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος
είναι το μικρό νησί των Ανατολικών Κυκλάδων να υπάγεται
μαζί με το Κουφονήσι, την Ηρακλειά και τη Σχοινούσα στο
Δήμο Νάξου και να εγκλωβίζεται στη γραφειοκρατία ενός με-
γάλου «αδελφού»- ενός κεντρικού νησιού δηλαδή, που πολ-

λές φορές αγνοεί τις συνθήκες των «δορυφόρων» του. Δεν
υπήρχε ξεκάθαρη πολιτική απάντηση γι' αυτό το παράδοξο γε-
γονός, που δεν επέτρεψε τη διοικητική αυτοτέλεια των συγκεκρι-
μένων νησιών. 

Τα αποτελέσματα αυτού του ατυχούς εγχειρήματος,
όμως, δεν επιτρέπουν εφησυχασμούς: το νησί δεν έχει
λάβει κανένα απολύτως κρατικό κονδύλι από τις αρχές

του χρόνου, αλλά και καμιά επιχορήγηση για απαραίτητα έργα
που θα επικουρήσουν τη δύσκολη καθημερινότητα των κα-
τοίκων του. Έργα όπως η αποχέτευση και η ύδρευση παραμέ-
νουν ανολοκλήρωτα, με αποτέλεσμα να σκουριάζουν οι ήδη
υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενώ η παρούσα οικονομική κατά-
σταση της χώρας εμποδίζει οποιαδήποτε αισιοδοξία για ολο-
κλήρωσή τους. Οι κάτοικοι με εσωτερικές δωρεές και
φιλότιμες προσπάθειες (αυτο)συντηρούν την υδροφόρα της
κοινότητας, που μετέφεραν από γειτονικό νησί, ενώ συλλέ-
γουν τα σκουπίδια πρακτικά… μόνοι τους!
>
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Αν και το νησί διαθέτει αγροτικό ιατρό και αρκετούς εκπαιδευ-
τικούς σε ένα σύγχρονο σχολείο, απογοητευτικά για έναν ναυ-
τότοπο, το νησί δεν έχει αστυνομική ή λιμενική εξυπηρέτηση
και επιστασία. Ειδικά τους θερινούς μήνες, οπότε η ακτοπλοϊκή
σύνδεση και η εισροή τουριστών κορυφώνεται, το Λιμενικό
Σώμα έως τα μέσα Ιουλίου δεν είχε αποσπάσει κανέναν λιμε-
νοφύλακα. Οι πληροφορίες μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα
ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μία ακόμα έκφανση των γνω-
στών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που ολοκληρώθηκαν
μετά τις παράτολμες τελικά πολιτικές της κυβέρνησης στο
θέμα της διάλυσης του ΥΕΝ. Ενώ το λιμεναρχείο Νάξου είχε
υποσχεθεί την απόσπαση λιμενικού από τις αρχές Ιουνίου,
άγνωστοι λόγοι καθυστερούν την ολοκλήρωση της τοποθέ-
τησής του, με αποτέλεσμα το μικρό λιμανάκι της Δονούσας (με
τη σημαντική για τις δυνατότητές του κίνηση) να μην ελέγχεται
από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, όταν ο λιμενικός αποσπα-
στεί στη Δονούσα, τα έξοδα «διαμονής» του θα καλυφθούν
από «δωρεές» των κατοίκων! Οι ίδιες συνθήκες επικρατούν
και στα υπόλοιπα τρία μικρά νησιά της ευρύτερης περιοχής. 

Υπό αυτές τις συνθήκες της πλήρους ναυτιλιακής εγκατά-
λειψης, η Δονούσα καλείται να αναπτύξει ένα σύγχρονο
τουριστικό προϊόν, αλλά και να αντεπεξέλθει επιτυχώς

στις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις του δυ-
τικού τρόπου ζωής. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι στους 12 μαθητές
του τοπικού σχολείου δεν προστίθενται τα τελευταία χρόνια
καθόλου παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες. Η υπογεννητικότητα
δεν είναι αδιάφορη όσον αφορά την εγκατάλειψη της νησιω-
τικής περιφέρειας και ειδικά της άγονης γραμμής. Δεν είναι επί-
σης τυχαία η αδιαφορία όλων των κυβερνήσεων για τους
γενναίους κατοίκους τέτοιων νησιών: η τ. υπουργός κ. Ελπίδα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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Ένα νέο πολυτελές συγκρότημα σουιτών και διαμερισμάτων ξεκί-

νησε μόλις τη λειτουργία του, στην πανέμορφη περιοχή των Καρ-

δαμύλων της Χίου.

Στις υπερσύγχρονες, άνετες και υψηλής αισθητικής οικογενειακές

σουίτες και στα ευρύχωρα διαμερίσματα του Αi Yannis Suites, μπο-

ρούν να φιλοξενηθούν από 2 έως 4 άτομα, ενώ στο ατμοσφαιρικό

εστιατόριο με τη μαγευτική θέα, θα γευθείτε εξαιρετική κουζίνα. 

Επιπλέον μπορείτε να απολαύσετε καλή μουσική στο χαλαρωτικό

cafe-bar.

Σε ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον, πνιγμένο στα πεύκα και στα

λουλούδια, πολύ κοντά στις πιο όμορφες πεντακάθαρες βοτσαλω-

τές παραλίες του Αιγαίου, το Αi Yannis Suites προσφέρει ο,τι απου-

σίαζε στο χώρο της πολυτελούς διαμονής στη Βόρεια Χίο.

*Ειδικές τιμές για τον κόσμο της ναυτιλίας

AI YANNIS SUITES & APARTMENTS HOTEL

AI YANNIS SUITES AND APARTMENTS HOTEL
Καρδάμυλα, 82300 Χίος

T: (+30) 22720 23578, F: (+30) 22720 22153
Εmail: info@aiyannishotel.gr, www.aiyannishotel.gr

ΔιακοπΕς ςτην πατριΔα της ναυτιλιας,

ςτα καρΔαμυλα της Χιου
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Τσουρή, αν και είχε ως αντικείμενό της τις άγονες γραμμές, δεν
φαίνεται να ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα των Μικρών Κυ-
κλάδων, ούτε φυσικά και τις επισκέφτηκε ποτέ. Μόνη αισιόδοξη
νότα είναι η σύνδεση της Δονούσας με τον Πειραιά με τα σύγ-
χρονα πλοία της Blue Star Ferries, αλλά και η σχετικά τακτική
σύνδεση με τη Νάξο από τον γνωστό «Σκοπελίτη» της περιο-
χής.

ΗΔονούσα όμως κάποτε «γεννούσε» ναυτικούς, υπήρξε
γενέθλια γη για ναυτοσύνη. Τώρα οι κάτοικοι ασχο-
λούνται αποκλειστικά με τον καλοκαιρινό τουρισμό και

λιγότερο με τη μικρή γεωργική παραγωγή και την αλιεία. Οι
ντόπιοι ναυτικοί διαφαίνεται ότι δεν επιθυμούσαν τα παιδιά
τους να ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να
χαθεί η ναυτική παράδοση του τόπου. Σήμερα τα ελάχιστα παι-
διά του νησιού δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τη θάλασσα
που τα περιβάλλει, ενώ μια καριέρα στο ναυτικό επάγγελμα

τούς φαίνεται απίθανη μέχρι και παρακινδυνευμένη επιλογή.
Οι πρόσφατοι απόφοιτοι του λυκείου ακολουθούν στεριανές
δουλειές και πιο «ηπειρωτικές» επιστήμες. Μια φιλόλογος,
ένας λογιστής, ένας τουριστικός οικονομολόγος θα είναι οι
επόμενοι κάτοικοι του νησιού, εάν βέβαια επιστρέψουν. Όπου
συναντάμε νησιώτες, ειδικά νέους, που αγνοούν τη δυναμική
ναυτιλία του τόπου, ας το εκλαμβάνουμε ως ανησυχητικό ση-
μάδι μιας αδιάφορης κοινωνίας που αντιστέκεται ατίθασα και
επιπόλαια στις αναμνήσεις και στα διδάγματα του θαλασσινού
παρελθόντος της.
Η Δονούσα παραμένει ένα επίγειος μικρός θαλασσινός παρά-
δεισος. Η εγκατάλειψή της ειδικά από τους φορείς της ναυτι-
λιακής πολιτικής όμως είναι θλιβερή. Εκεί όπου θα έπρεπε να
πρωταγωνιστούμε ως ναυτέλληνες, εκεί ράθυμα μεμψιμοι-
ρούμε και κυρίως δεν δρούμε για τις λησμονημένες ιστορικές
κουκκίδες της ναυτοσύνης μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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«Με το άρθρο 44 ισοπεδώνονται θεμελιώδη συνταξιοδο-
τικά και ασφαλιστικά δικαιώματα: μειώνονται οι συντάξεις
κατά 6%, μειώνεται η επιχορήγηση στο ΝΑΤ κατά 50 εκατ.
ευρώ για το 2011 και κατά 100 εκατ. για το 2012, ενώ σχε-
δόν διπλασιάζεται ο ΛΑΦΚΑ για συντάξεις άνω των 1.400
ευρώ, μειώνονται τα επικουρικά κ.ά.». 

Από τα αιτήματα των ναυτεργατών. 
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Παμπούκης δήλωσε ότι
έχει «την πρόθεση να ζητήσει να γίνει κοινωνικός διάλογος,
ώστε στο πλαίσιο του εφικτού να βρεθούν οι καλύτερες λύ-
σεις για τους Έλληνες ναυτικούς και τη ναυτιλία, που η κυβέρ-
νηση και ο τόπος πρέπει ιδιαίτερα να τιμούν». 
Για το θέμα της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτικών, επεσή-
μανε ότι «κανένας δεν είναι ευτυχισμένος με αυτή την κατά-
σταση». 

-----------

«Προσωπικά, με την ιδιότητά μου ως
αντιπροέδρου του κλάδου κρουαζιε-
ροπλοίων του ΣΕΕΝ, είχα ξεχωρι-
στές συναντήσεις και συνομιλίες με
τους περισσότερους εκπροσώπους
των εταιρειών κρουαζιεροπλοίων
και διαπίστωσα την πλήρη απογοή-
τευσή τους για την απομάκρυνση
του κ. Διαμαντίδη από το ΥΘΥΝΑΛ και συγχρόνως για την
κατάργηση της αυτονομίας του υπουργείου και της υπα-
γωγής των αρμοδιοτήτων του σε άλλα υπουργεία. 
Η έκπληξή μας ήταν ακόμη μεγαλύτερη, διότι ενώ δημιουρ-
γήθηκε ένα καλό κλίμα κατανόησης στο Μαϊάμι και συμ-
φωνήθηκε να συναντηθούμε με τον κ. υπουργό στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του "Sea Tourism Forum" για πε-
ραιτέρω λεπτομερείς ανταλλαγές απόψεων, δεν πραγμα-
τοποιήθηκε αυτή η συνάντηση και το χειρότερο είναι ότι
δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος κυβερνητικός παράγοντας,
με τον οποίον θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό το
σπουδαίο θέμα που απασχολεί την κρουαζιέρα τους τελευ-
ταίους μήνες». 

Μιχάλης Λάμπρος, αντιπρόεδρος κλάδου κρουαζιεροπλοίων
ΣΕΕΝ και γενικός διευθυντής Majestic International Cruises

«Η αρνητική δημοσιότητα που προκαλείται όχι τόσο από
την κατάσταση της οικονομίας μας, όσο, κυρίως, από τα
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, πέραν των καταστροφι-
κών συνεπειών για τα ξενοδοχεία της πλατείας Συντάγμα-
τος, επηρεάζει τη ροή των κρατήσεων προς τη χώρα μας,
σε μια χρονική στιγμή που οι τουρίστες παίρνουν τις τελι-
κές αποφάσεις για τις φετινές διακοπές τους. Έτσι, κινδυ-

νεύει να ανατραπεί η αυξητική τάση
που είχε διαμορφωθεί από την αρχή
της χρονιάς και να χαθεί η ευκαιρία μεί-
ωσης της ανεργίας και ανάκαμψης της
οικονομίας, που τόσα πολλά στηρίζει
στον τουρισμό.

Οι τρόποι διαμαρτυρίας, που κα-
ταλήγουν να εμποδίζουν την ομαλή
διακίνηση και εξυπηρέτηση κατοίκων
και επισκεπτών της χώρας μας, ιδιαί-

τερα, όμως, οι απόλυτα καταδικαστέες, βίαιες και έκνομες
μορφές, δημιουργούν παγκόσμια αρνητική δημοσιότητα
και κλίμα φόβου για την Ελλάδα και τελικά έχουν μόνο αρ-
νητικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία». 

Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων)

-----------

«H Ελλάδα πρέπει να αλλάξει τη νοοτροπία της όσον
αφορά τον κλάδο της κρουαζιέρας. Η Louis άντεξε έξι χρό-
νια αβεβαιότητας και δυσκολιών, από τη στιγμή που ύψωσε
τη σημαία. Η άρση του καμποτάζ ήταν ενθαρρυντική μεν,
όμως το αρχικό κίνητρο έχει αποδυναμωθεί και πλέον η κα-
τάσταση δεν είναι απλώς συγκεχυμένη και ασαφής, αλλά
αρνητική». 

Κωστάκης Λοΐζου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Louis

Τάδε έφη...
Τι «ειπώθηκε» το μήνα που πέρασε
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Το EEDI είναι πλέον 
κανονισμός του ΙΜΟ

Γραμμές ακτοπλοΐας - γραμμές ζωής

Αποκλειστική συνέντευξη 
Kωστάκη Λοϊζου

«Oι επενδυτές χρειάζονται 
ξεκάθαρο πλαίσιο και 

μακροχρόνιο ορίζοντα 
για να επενδύσουν»

ως φυτώρια ναυτοσύνης

Έρευνα 
Τα ναυτικά λύκεια

Αφιέρωμα 
Οι πρωταθλητές
των Bulk Carriers

Προοπτικές 
για τη ναυτική διαιτησία
στην Ελλάδα
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