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To (σιαμαίο) βρέφος
που θα μας οδηγήσει και σε άλλες περιπέτειες
ή έχουν οι πολιτικοί συνείδηση;

Μετρήστε πόσους επικεφαλής της ναυτιλιακής πολιτικής έχουμε «υποδεχθεί» στην Ακτή Βασιλειάδη τα τελευταία δύο χρόνια: τέσσερις υπουργούς
μάς έστειλαν στον Πειραιά για να τους υποδεχτεί η μπάντα! Από τη Λούκα
Κατσέλη μέχρι τον Γιάννη Διαμαντίδη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (δύο
φορές) και, πρόσφατα, την Άννα Διαμαντοπούλου.

αι ας μην ξεχνάμε τους δύο υφυπουργούς, Χάρη Παμπούκη και Άδωνι Γεωργιάδη! Έξι πολιτικές προσωπικότητες βρέθηκαν να κρατούν τα ηνία του πιο βασικού
πυλώνα της εθνικής οικονομίας, μόλις σε δύο χρόνια. Σκανδαλώδες, θα παρατηρήσει ο νουνεχής αναγνώστης, σημείο
των καιρών θα σχολιάσουμε εμείς. Και εδώ θα συμφωνήσουμε με τα λόγια του Ανδρέα Ανδριανόπουλου, ο οποίος
πρόσφατα, σε μια δημόσια εκδήλωση στην Ύδρα, επισήμανε
ότι το υπουργείο Ναυτιλίας, δυστυχώς κατά την άποψή μας,
δεν το ήθελε ποτέ κανείς πολιτικός! Όλοι περαστικοί φαίνεται
ότι είναι, και προσδοκούν να είναι, από τον Πειραιά.

Κ

ιο ανησυχητικό είναι, όμως, το χάος που εξακολουθεί
να επικρατεί στο ογκώδες και άχαρο κτίριο-«Βαβέλ»,
που ονομάζουν πλέον Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
και ως δικέφαλο σιαμαίο βρέφος διαιρείται χωροταξικά και,
κυρίως, ιδεολογικά ανάμεσα σε δύο υπουργεία. Και κανείς

Π

πολιτικός, αιρετός ή διορισμένος άρχοντας που παρέμεινε για
πάνω από ένα μήνα στη θέση του δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε
να παραδεχτεί δημόσια ότι διοικεί ένα φορέα-αποκύημα τερατογένεσης με σίγουρη και άσχημη κατάληξη.
Σε ένα τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών» που αφιερώνεται
στις ΑΕΝ με έμφαση στην εκπαίδευση πλοιάρχων, θεωρούμε
χρέος μας να αναφερθούμε στη μεγαλύτερη αμέλεια όλων
όσοι πέρασαν από το υπουργείο... με τα χίλια ονόματα και τα
χίλια πρόσωπα. Τη ναυτική εκπαίδευση. Και θέλουμε να την
κατονομάσουμε αμέλεια και όχι συστηματική εγκατάλειψη,
διότι τότε θα συνεπικουρήσουμε όσους βροντοφωνάζουν ότι
οι Έλληνες πολιτικοί είναι καρεκλοκένταυροι, εξουσιομανείς,
με κρυφές ατζέντες και νωχελική συμπεριφορά, όταν κάποια
πολιτική πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στην άμεση προσωπική προβολή και εξασφάλιση ψήφων. Ιντριγκαδόροι και ευκαιριακοί, δηλαδή. Ή μήπως είναι έτσι το πράγμα ακριβώς και
πρέπει και εμείς να συμπλεύσουμε με το λαϊκισμό που κυριαρχεί στα ΜΜΕ αυτές τις ημέρες;
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Δεν αποζητούμε τη λειτουργία κάποιας σχολής για έναν ακατανόητο
εθνικιστικό ή φιλανθρωπικό λόγο, αλλά για να διατηρήσουμε τη συνέχιση της ναυτικής μας υπεροχής στους τόπους όπου γεννήθηκε και μπορεί να ανθήσει η ναυτιλία εκ νέου.

ε αυτό το σημείο, επιθυμούμε να δώσουμε το βήμα
στους ίδιους μας τους αναγνώστες και παραθέτουμε
μια επιστολή, έτσι ακριβώς όπως τη λάβαμε, από κάποιους αειναύτες, που φαίνεται να αγωνιούν και αυτοί για το
μέλλον όχι μόνο της ναυτικής εκπαίδευσης αλλά, πολύ περισσότερο, της ναυτικής μας παράδοσης.
Αφορά τη συνέχιση ή μάλλον την πιθανή διακοπή της λειτουργίας της Σχολής της Ύδρας. Μαζί με αυτή πιθανολογείται
ότι θα «κλείσουν» και άλλες μικρές περιφερειακές σχολές. Θα
αφήσουν δηλαδή να γιγαντωθεί η «Γκράβα» της ναυτικής εκπαίδευσης, ο Ασπρόπυργος, με τα τεράστια και δυσεπίλυτα
προβλήματα που γιγαντώνονται με τον καιρό και τη ραθυμία
της κεντρικής διοίκησης στον Πειραιά.

Σ

τι πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στον αριθμό των
ΑΕΝ είναι πασιφανές, αλλά όχι ισοπεδωτικά και άδικα.
Διότι το να εγκαταλείψουμε τις πιο ιστορικές και πιο
σημαντικές για την περιφερειακή ανάπτυξη ακαδημίες είναι
εγκληματικό σε μια περίοδο που παρατηρείται έντονη έξοδος
των νέων προς τη γενέθλια γη των προγόνων τους. Άγνωστοι
σύμβουλοι θεωρούν ότι ο ακριβής ετήσιος αριθμός των αποφοίτων από κάθε σχολή είναι ο σημαντικότερος παράγοντας
για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και όχι η κοινωνική συμβολή του. Και δεν αποζητούμε τη λειτουργία κάποιας σχολής
για έναν ακατανόητο εθνικιστικό ή φιλανθρωπικό λόγο, αλλά
για να διατηρήσουμε τη συνέχιση της ναυτικής μας υπεροχής
στους τόπους όπου γεννήθηκε και μπορεί να ανθήσει η ναυτιλία εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλεπάλληλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εύθραυστη τουριστική βιομηχανία,
ειδικά στα μικρά νησιά.

Ό

Ευελπιστούμε πως η κ. Διαμαντοπούλου, ως πολιτικός με
πείρα σε θέματα παιδείας, αλλά και ευρωπαϊκών κοινωνικών
υποθέσεων, δεν θα βιαστεί αυτό το δίμηνο να πάρει βιαστικές
αποφάσεις, ούτε όμως να σταθεί ράθυμα όπως και οι προκάτοχοί της. Ήδη, ορατοί (και αθέατοι) παράγοντες του κόμματος
στο οποίο ανήκει κατηγορούνται ευθέως για πλημμελή συμπεριφορά απέναντι στη ναυτιλιακή και ναυτική οικογένεια
μετά την κατάργηση του ΥΕΝ. Μην ενισχύσει αυτή τη φήμη
για τη μικρή περίοδο που θα (μας) διοικήσει. Ας πάρει οριστικές αποφάσεις, αλλά ακούγοντας τους κοινωνικούς εταίρους
και, κυρίως, τη συνείδησή της.
Ευελπιστούμε μόνο ότι έχουν και οι πολιτικοί συνείδηση.
Η.Γ.Μ.

Ανοιχτή επιστολή προς όλα τα μέλη
της μεγάλης ελληνικής ναυτικής οικογένειας
Θα τολμήσουν;
Εδώ και αρκετό καιρό κυκλοφορεί η φήμη ότι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας θα «κλείσει», θα «μεταφερθεί», θα «καταργηθεί».
Ψάχνοντας και ρωτώντας, μάθαμε ότι κάτι τέτοιο «μαγειρεύεται» από τους «υπηρεσιακούς παράγοντες» των αρμόδιων
υπουργείων χωρίς κανείς να ξεκαθαρίζει τι μέλλει γενέσθαι με
τη σχολή μας.
Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, μόνο ανεγκέφαλοι και άσχετοι
θα μπορούσαν να διανοηθούν το κλείσιμο της Σχολής της
Ύδρας. Της σχολής που είναι η παλαιότερη εν ενεργεία ναυτική
σχολή της Ευρώπης, ή και του κόσμου ολόκληρου, και η οποία
υπήρξε το λίκνο που ανέδειξε τα ικανότερα στελέχη της ναυτιλίας μας, αυτούς που ήταν και είναι οι κύριοι συντελεστές του
θαύματος της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας.
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«Υπάρχει έλλειψη πόρων, μας λένε οι "υπηρεσιακοί παράγοντες". Δεν
έχουν να πληρώσουν το νοίκι, δεν μπορούν να πληρώσουν καθαρίστρια,
δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα του διδακτικού προσωπικού. "Αιδώς
Αργείοι", η ανικανότητα και η αναξιοπιστία σας δεν έχουν τέλος.»

Ρωτάμε λοιπόν τους αρμοδίους: θα σκέπτονταν ποτέ οι Άγγλοι
να κλείσουν τη Ναυτική Σχολή του Σαουθάμπτον ή οι Γερμανοί
τη Σχολή του Αμβούργου; Όχι βέβαια, γιατί οι λαοί αυτοί είναι
περήφανοι για τις ναυτικές σχολές τους, φροντίζουν για τη συνέχιση της λειτουργίας τους και σέβονται την ιστορία τους.
Και όμως, εμείς εδώ, στον τόπο μας, αντί να διατηρήσουμε τη
φημισμένη και ιστορική Ναυτική Σχολή της Ύδρας ζωντανή,
προβάλλουμε διάφορες αιτιολογίες για το κλείσιμό της, όπως
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτιρίων, την έλλειψη υποδομών
κ.λπ. Αλλά, γι' αυτά, ποιος είναι υπεύθυνος; Μα, το διαλυμένο
κράτος.
Υπάρχει έλλειψη πόρων, μας λένε οι «υπηρεσιακοί παράγοντες». Δεν έχουν να πληρώσουν το νοίκι, δεν μπορούν να πληρώσουν καθαρίστρια, δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα του
διδακτικού προσωπικού. «Αιδώς Αργείοι», η ανικανότητα και η
αναξιοπιστία σας δεν έχουν τέλος!
Αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι στην τελετή υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας
στις 2 Δεκεμβρίου 2011, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, απευθυνόμενος προς
όλους τους παρευρισκομένους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αν,
για οποιονδήποτε λόγο, υπήρχε ανάγκη να λειτουργεί μία και
μόνη ναυτική σχολή στη χώρα μας, τότε αυτή, για λόγους ιστορικούς και ναυτικής παράδοσης, θα έπρεπε να είναι η Ναυτική
Σχολή της Ύδρας.
Σ’ εμάς που φοιτήσαμε και γαλουχηθήκαμε στη Ναυτική Σχολή

της Ύδρας προπολεμικά και μεταπολεμικά, υπηρετήσαμε και
υπηρετούμε τα ελληνικά πλοία και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
με τεράστια συμβολή στο θαύμα της ναυτιλίας μας, είναι αδιανόητο ότι κάποιοι στεριανοί «καλαμαράδες» προσπαθούν να
δώσουν τέλος στη μεγάλη και ένδοξη ιστορική και ναυτική παράδοση της σχολής μας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι
υπάρχουν στις μέρες μας «υπηρεσιακοί παράγοντες» που θέλουν να στερήσουν από τα νέα παιδιά της πατρίδας μας τη δυνατότητα να σπουδάσουν σ’ αυτήν την ιστορική σχολή και να
προσφέρουν στη μεγάλη ναυτιλία μας.
Η Ναυτική Σχολή της Ύδρας είναι για όλους εμάς φάρος γνώσης και σύμβολο ναυτοσύνης και προκοπής. Η σχέση μας με
τη σχολή είναι σχέση αγάπης και έντονης μνήμης. Και δεν θα
επιτρέψουμε ποτέ σε άναυτους «λογιστάδες» να στερήσουν τη
χαρά και τη συγκίνηση που νιώθουμε όλοι εμείς οι απόφοιτοι,
όταν κάθε χρόνο πραγματοποιούμε το προσκύνημά μας στην
ιστορική μας σχολή και το ηρωικό νησί της Ύδρας. Η Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, η Ναυτική Σχολή της Ύδρας, το φυτώριο καπεταναίων και ηρώων, η μητέρα-ναυτική σχολή, η
σχολή των σχολών της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην πατρίδα
μας, πρέπει πάση θυσία να διατηρηθεί ζωντανή και να συνεχίσει
να λειτουργεί στο χώρο όπου γεννήθηκε και αντρώθηκε. Η πορεία της στο χρόνο και στην ιστορία των παλαιών και νεότερων
χρόνων δεν εκχωρεί σε κανέναν «υπηρεσιακό παράγοντα» το
δικαίωμα ν’ αποφασίσει το κλείσιμο, τη μεταφορά ή την κατάργησή της!
Λέσχη Αποφοίτων Σχολής Ναυτιλίας Ύδρας
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου
Ευάγγελος Τσιγκάρης
Πρόεδρος
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Τα σημαντικότερα γεγονότα
του μήνα
Μου ζητήθηκε να επισημάνω και να σχολιάσω τα σημαντικότερα για τη ναυτιλία μας γεγονότα του
μηνός Μαρτίου. Αρκούμαι σε δύο μόνο από αυτά, το πρώτο με παγκόσμια εμβέλεια, που, προφανώς,
εγγίζει και τα ενδιαφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας, το δεύτερο, εσωτερικό μας ζήτημα, κεφαλαιώδους
σημασίας όχι μόνο για τη ναυτιλιακή οικογένεια αλλά και για τη χώρα.
Του Γιώργου Μπάνου

Εξελίξεις στην οικονομική πολιτική
της Κίνας
δώ και μερικά χρόνια, το παγκόσμιο εμπόριο, που
σαφώς περιλαμβάνει και τις διά θαλάσσης μεταφορές,
στηρίζεται στην κινεζική οικονομική δραστηριότητα.
Μεγάλο ποσοστό ελληνόκτητων πλοίων ασχολείται με τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και πετρελαίου
προς την Κίνα, ενώ επίσης σημαντικό μέρος των ελληνικών
επενδύσεων σε containers εξασφαλίζει απασχόληση μακρού
χρόνου από Κινέζους ναυλωτές. Θες, όμως, η συρρίκνωση
της ζήτησης λόγω κρίσεως σε Ευρώπη και Αμερική, αφ’
ενός, θες ο φόβος υπερθέρμανσης, αφ’ ετέρου -και όλα αυτά
ενώπιον της διαφαινόμενης ανάγκης πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα, απολήγουν σε ένα φρένο στην ανάπτυξη
που, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, επιδρά επί της ναυλαγοράς αρνητικά. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα (και η ανάγκη)
προσωρινής στροφής προς την εσωτερική κατανάλωση σαν
μέσο βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου μεγάλου μέρους του
λαού και, φυσικά, αποφυγής της ανεργίας. Οι γραμμές αυτές
γράφονται με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις (επίσημες ή
μη) Κινέζων αξιωματούχων υψηλού επιπέδου. Ο γράφων ελπίζει ή, μάλλον, πιστεύει, ότι οι τρέχουσες εξελίξεις έχουν
πρόσκαιρο χαρακτήρα και ότι σύντομα η υποφώσκουσα δυναμική της χώρας θα την οδηγήσει σε εντατικότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ε

Η αναγγελία
ανασύστασης του ΥΕΝ
σως γίνομαι λίγο κουραστικός, η πρόσφατη όμως κυβερνητική αναγγελία περί επικειμένης ανασύστασης του ΥΕΝ
συνιστά το σημαντικότερο νέο στον εσωτερικό ελλαδικό
χώρο. Αμφιβάλλω, βεβαίως, αν η υλοποίηση είναι άμεσα
εφικτή, πιστεύω όμως ότι, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία, εν προκειμένω μάλλον θα ομονοήσουν. Ομολογώ
ότι δεν γνωρίζω τις προθέσεις των λοιπών κομμάτων και, με
δεδομένη την αβεβαιότητα ως προς την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος, έχω κάποιες επιφυλάξεις.

Ί

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

GEGONOTA MHNA:Layout 1 3/4/2012 10:40 μ Page 9

Επενδύοντας εν μέσω κρίσης

να από τα εντυπωσιακά γεγονότα του μήνα που διανύσαμε ήταν η είδηση που δημοσιεύθηκε στον ναυτιλιακό Τύπο σχετικά με τις νέες παραγγελίες του
Ομίλου Βαφειά. Ειδικότερα, ο όμιλος προχώρησε στην παραγγελία νέων πλοίων μεταφοράς υγραερίου (LPG) στα ναυπηγεία STX της Κορέας, μέσω της Brave Maritime. Πρόκειται
για τέσσερα πλοία μεταφοράς LPG, εκ των οποίων τα δύο
είναι μεταφορικής ικανότητας 5.000 κ.μ. και τα άλλα δύο
6.500 κ.μ. Η συνολική αξία κατασκευής και για τα τέσσερα
πλοία φθάνει τα 100 εκατ. δολ.
Απευθυνθήκαμε στον κ. Χάρη Βαφειά και τον ρωτήσαμε για
τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν τη σημαντική παραγγελία, ειδικά αυτή την εποχή, ο οποίος μάς είπε:
«Οι λόγοι είναι πολύ απλοί. Η Brave Maritime τα τελευταία
χρόνια έχει πουλήσει μεγάλο αριθμό φορτηγών πλοίων, αποκτώντας έτσι τα αναγκαία κεφάλαια, την εμπειρία και το προσωπικό για να διαχειριστεί έναν αρκετά μεγάλο στόλο.
Εφόσον οι τρεις κύριες κατηγορίες της ναυτιλίας, δηλαδή,
φορτηγά, τάνκερ και κοντέινερ, είναι ζημιογόνοι σήμερα, και
θα παραμείνουν έτσι για τα επόμενα δύο χρόνια -επιπλέον, ο
αριθμός παραγγελιών γι' αυτού του τύπου πλοία είναι τεράστιος- σκεφτήκαμε να επενδύσουμε στον τομέα των LPG, που
μαζί με τα LNG είναι οι δύο κερδοφόροι τομείς της ναυτιλίας.
Σε αυτούς τους τύπους πλοίων δεν υπάρχει ανταγωνισμός
(οι παίκτες είναι λίγοι, ειδικά στην Ελλάδα) και, επιπλέον, δεν
υπάρχει και μεγάλος αριθμός τέτοιων πλοίων υπό κατασκευήν.
Επιπροσθέτως, διαθέτοντας την τεράστια εμπειρία στα LPG

Έ

We cross seas and oceans
to bring you the most reliable
information around

μέσω των εταιρειών της Brave, της Stealth και της Stealthgas, σχεδιάσαμε τα πλοία όπως εμείς θέλαμε, δηλαδή με μεγαλύτερες μηχανές, ice class, αεροδυναμικές καρίνες,
μικρότερο μήκος για πρόσβαση σε μικρά λιμάνια, water ballast treatment systems και άλλα πολλά, ώστε, όταν παραδοθούν στην εταιρεία μας, να είναι τα πιο προηγμένα της
κατηγορίας τους!
Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το ότι οι ναυλωτές στα
LPG είναι κρατικές εταιρείες αερίου και πετρελαίου και όχι
majors όπως είναι οι Exxon, Shell, BP κ.λπ., άρα δεν υπάρχει
ρίσκο επαναδιαπραγμάτευσης όταν υποχωρεί η αγορά όπως
στους άλλους τομείς…
Τέλος, είναι ουσιαστικό να γνωρίζει κάποιος ότι αυτά τα
πλοία, ακόμα μέσα στην καρδιά της κρίσης, παραμένουν κερδοφόρα, διότι έχουν πολύ χαμηλά έξοδα και οι ναύλοι, σε
γενικές γραμμές, παραμένουν σταθεροί και δεν έχουν την
ασταθή διακύμανση που μπορεί να υπάρχει στα φορτηγά ή
τα δεξαμενόπλοια.
Ήδη έχουμε παραλάβει 10 νεότευκτα από την Ιαπωνία τα τελευταία 3 χρόνια, τα οποία ελέγχει η Stealthgas, και εφόσον
πάρουμε και τα options, η Brave θα ελέγχει 8 νέας γενιάς
"diamond series" pressurized LPG’s, πέραν των 35 που ήδη
ελέγχει η εισηγμένη Stealthgas».

The International Shipping Exhibition 4-8 June 2012

Visit us
at stand 2. 520
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Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Πτώση 4,1% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω)
τον φετινό Ιανουάριο έναντι μείωσης 1,6% που
σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση το 2011
προς το 2010.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον
Ιανουάριο του 2012 ήταν καταγεγραμμένα 2.002 πλοία.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου
(πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 43.542.963 κόρους
τον φετινό Ιανουάριο και παρουσίασε αύξηση 0,5% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου
2011, έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010.
Αυτήν την εποχή, έχουμε μάθει να κλίνουμε σε όλες τις
πτώσεις το ουσιαστικό «μείωση».
Για τη συγκεκριμένη μείωση, όμως, δεν είναι μόνον η πρωτογενής ερμηνεία του ουσιαστικού, δηλαδή η ελάττωση
αριθμού μεγέθους, αλλά η προσβολή, η υποτίμηση ή ταπείνωση κάποιου. Επί του προκειμένου, αυτά τα δυσοίωνα
σημάδια είναι προσβλητικά τόσο για τους φορείς της δημόσιας εξουσίας, όσο και γι' αυτούς που τους συμβουλεύουν και τους καθοδηγούν.
-----//----Σε πολλές κοινωνικές συνευρέσεις της ναυτιλιακής
κοινότητας ακούμε δυσμενή και ενίοτε σκληρά
σχόλια για δύο πανεπιστημιακά τμήματα που προσφέρουν εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις στο
χώρο της ναυτιλίας.
Πολλά στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας, ακόμα και
υψηλόβαθμα, κατηγορούν καθηγητές των σχολών αυτών
για τη διάλυση του ΥΕΝ και τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Λιμενικού Σώματος.
Αν και κατηγορούνται ευθέως συγκεκριμένοι πανεπιστημιακοί φιλικά προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ, εν τούτοις, διαπιστώνουμε ένα γενικευμένο αρνητικό κλίμα ως προς το
σύνολο της ανώτατης ναυτιλιακής εκπαίδευσης.
Μήπως, τελικά, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι θα πρέπει να
παραμένουν στα ερευνητικά και διδακτικά τους καθήκοντα;

Διότι, εντέλει, η οποιαδήποτε λανθασμένη πολιτική τους
άποψη και συμμετοχή στιγματίζει το σύνολο του κλάδου.
Θα μου πείτε, από την άλλη, ότι στην Ιταλία ο καθηγητής
Μόντι σήμερα κάνει θαύματα όσον αφορά την οικονομική
ανασυγκρότηση της γείτονος χώρας.
Εδώ, από τη μία, οι Έλληνες δείχνουν κάποιο χρόνιο αρνητισμό και φιλυποψία απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ και οι ίδιοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε μεγάλο
βαθμό βραχυκυκλώνονται από τη ματαιοδοξία, το νεποτισμό και την εσωστρέφεια, για τα οποία τόσο κατηγορούν
άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς κλάδους της χώρας.
Σε όλη αυτή την αντιπαράθεση, που έχει ενσκήψει εδώ και
δυόμισι χρόνια, είναι σαφές πως οι μόνοι που χάνουν είναι
οι πανεπιστημιακοί.
Μήπως ήρθε η ώρα να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα
τους και να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους για να μη λοιδορούνται ομαδικά;
-----//----Η διάλυση του ΥΕΝ, καθώς και η χρόνια εγκατάλειψη
των σημαντικών υπηρεσιών του από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο κανέναν ψηφοφόρο στις επικείμενες
εθνικές εκλογές. Έως σήμερα ακούγαμε ότι το κράτος
αδιαφορεί για τη ναυτιλία, επειδή οι ψήφοι του ναυτικού
και ναυτιλιακού κόσμου είναι απειροελάχιστες σε σχέση
με άλλους οικονομικούς και εμπορικούς κλάδους.
Ήρθε, επιτέλους, η ώρα οι ψηφοφόροι να αποδείξουν ότι
έχουμε πολιτική φωνή και ότι μπορούν να τιμωρήσουν
όσους αρχικά εγκατέλειψαν και μετά αποτελείωσαν το
ΥΕΝ.
Οι σκουριασμένες ΑΕΝ, το διαλυμένο ΝΑΤ, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, οι σχιζοφρενείς
πολιτικές που διέλυσαν την κρουαζιέρα και, σταδιακά
αλλά σταθερά, διαλύουν την ακτοπλοΐα, όπως και η εγκατάλειψη της Ζώνης Περάματος, είναι ευθύνη και των δύο
μεγάλων κομμάτων.
Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και τα μικρότερα κόμματα δεν
είδαμε να προτείνουν εποικοδομητικά και ρεαλιστικά
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μέτρα ή έστω να επιδεικνύουν κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον σχετικά με τα φλέγοντα αυτά ζητήματα.
-----//-----

εκπαίδευσης.
Είναι τραγελαφικό να αναλώνονται σε τέτοιες εποχές σημαντικά διαφημιστικά κονδύλια από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς του εφοπλισμού για την προσέλκυση
νέων στο ναυτικό επάγγελμα και να μη γνωρίζουμε ποιος
θα είναι ο ακριβής αριθμός των σχολών στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μέσα στην καταιγίδα των καταγγελιών για μίζες,
«λαδώματα», αναπηρικές συντάξεις, σκάνδαλα σε
υποκαταστήματα του ΙΚΑ, έσκασε και η «βόμβα»
για τους υπαλλήλους του υπουργείου Ανάπτυξης
με τους εκβιασμούς που έκαναν σε επιχειρηματίες
για τις επιχορηγήσεις, έχοντας στήσει ολόκληρο
κύκλωμα εισπρακτόρων.
Άμεση η αντίδραση της υπουργού Άννας Διαμαντοπούλου,
η οποία ξήλωσε σε χρόνο-αστραπή 100 άτομα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και προχώρησε σε προκήρυξη για
νέες θέσεις εργασίας. Ζήτησε, δε, τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων όλων των υπαλλήλων της διεύθυνσης.
Τελικά, όσο πιο βαθιά βάζεις το μαχαίρι, τόσο η δυσωδία
της σήψης γεμίζει τον αέρα που ανασαίνουμε. Ποιο νέφος
μάς λένε ότι είναι επιβλαβές για την υγεία μας; Ποια τρύπα
του όζοντος μας απειλεί; Αυτή η αλλοίωση, η ανηθικότητα,
η αποσύνθεση που βιώνει ο δημόσιος βίος της χώρας,
βλάπτει σοβαρά την υγεία μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι
σημαντικός αριθμός δοκίμων σπουδαστών δεν
έχει καταφέρει μέχρι τις αρχές Μαρτίου να απορροφηθεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες για τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μπάρκα.
Ακόμα και στους δόκιμους μηχανικούς καταγράφεται έλλειψη θέσεων στα πλοία.
Πρέπει, επιτέλους, στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια από την Πολιτεία.
Τόσο η οικονομική κρίση που πλήττει τις ναυτιλιακές εταιρείες όσο και η μείωση του εμπορικού μας στόλου, σε συνδυασμό με την έλλειψη γραφείων διασύνδεσης-εύρεσης
εργασίας στις ΑΕΝ, οξύνουν το φλέγον πρόβλημα.

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

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

Έντονο εκνευρισμό έχει προκαλέσει στη ναυτιλιακή
και ναυτική κοινότητα η φημολογία περί συρρίκνωσης του αριθμού των ΑΕΝ της χώρας.
Η κατάργηση των μικρών-περιφερειακών Ακαδημιών φαίνεται ότι απασχολεί τους αρμοδίους στο υπουργείο. Αν και
δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ως αποτέλεσμα του γενικότερου σκοταδισμού και της εσωστρέφειας στα σημαντικά θέματα της ναυτιλίας που εμφανίζει
το υπουργείο Ανταγωνιστικότητας-οι διαρροές και οι
φήμες σχετικά με αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά έντονες.
Η αρμόδια επιτροπή, στην οποία προεδρεύει ο γ.γ. Ν. Λίτινας, ακούμε ότι δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, εν
τούτοις προβληματιζόμαστε και για το ομιχλώδες σκηνικό που υπάρχει αναφορικά με το μέλλον της ναυτικής

Στην ελληνική ναυτική εκπαίδευση, η μοναδική ουσιαστικά θετική αλλαγή που έγινε είναι η θέσπιση
της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης.
Ενός θεσμού, που στηρίζει σημαντικά τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα στην προσπάθειά της να αντιστέκεται
στις συνεχείς απόπειρες αποναυτικοποίησής της.
Ενός θεσμού, που προσφέρει στους μελλοντικούς αξιωματικούς Ε.Ν. την ευκαιρία να έρθουν πολύ γρήγορα σε
επαφή με το επάγγελμα που επέλεξαν, να αποκτήσουν την
απαραίτητη πρακτική εμπειρία υποβοηθώντας τη θεωρητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εξαμήνων στις σχολές,
αλλά και να αποφασίσουν εγκαίρως αν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό.
Ενός θεσμού, που κρατάει σε διαρκή επαφή τις σχολές με

-----//-----
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Always on, always connected
>

>
a complete productivity & collaboration suite
with all the advantages of cloud computing
Seamless & continuous Sharing of Documents from everywhere :
n ISM
n vessel designs and manuals for engineers
n Port Information
n Technical Manuals and vessel drawings
n Vessel position & movement reports
Pre-deﬁne and fully customize forms for your procedures and share securely with stakeholders or within
your organization
Always on, always connected instantly with all your contacts and daily tasks through your mobile or PC
Improve messaging security standards (business class email) by replacing legacy systems (pop3) with full functionality of Microsoﬅ Outlook at the lowest cost with enhanced security out of box. (based on ISO Security
standards), from €1,79 /user/month
Easy Video conferencing anytime, anywhere
Create your own external website easily
Pay as you go on a monthly basis, with 99,9% guaranteed availability, without any additional HW requirements
Please download the free trial at www.oﬃce365.gr or contact a Certiﬁed Microsoﬅ Partner at
http://pinpoint.microsoﬅ.com/vms.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 13 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

SKAPOULOS:Layout 1 3/4/2012 10:54 μ Page 14

Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να παρέχεται σύγχρονη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στα σημερινά αλλά και αυριανά δεδομένα της
ναυτιλίας.
Ενός θεσμού, που κινδυνεύει, όμως, εκ των έσω, καθώς
υπάρχει, και μάλιστα αυξανόμενος, αριθμός σπουδαστών
που δεν βρίσκουν θέσεις για το εκπαιδευτικό τους ταξίδι,
αποκλειόμενοι κατά αυτόν τον τρόπο από την έγκαιρη συνέχιση των σπουδών τους.
Λύση στο πρόβλημα θα δώσει μόνο η εξάρτηση του αριθμού των εισακτέων από τις θέσεις εκπαιδευομένων, που θα
εξασφαλίζονται από τις ενώσεις.
Γ.Γ.
-----//----Η διάλυση του υπουργείου Ε.Ν. έχει δημιουργήσει
πολλές τραγελαφικές καταστάσεις και οξύμωρα
σχήματα.
Άλλο υπουργείο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους Port
State Control σε πλοία δηλαδή που φέρουν ξένη σημαία
και επισκέπτονται ελληνικά λιμάνια, άλλο υπουργείο για τις
επιθεωρήσεις των ελληνικών πλοίων.
Σε μια εποχή που μιλάμε για κοινή ναυτιλιακή πολιτική, συρρίκνωση δημόσιου τομέα, απλούστευση και εξομάλυνση
των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η «Λερναία Ύδρα» ξεπηδά και στο σημαντικό ζήτημα των επιθεωρήσεων.
Θα θέλαμε να ξέραμε ποιοι άσχετοι, και εν τέλει επικίνδυνοι, σχεδιάζουν τη ναυτιλιακή πολιτική του τόπου μας.

Οι ημέρες που το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
ήταν το καλύτερο ασφαλιστικό ταμείο, με τους
ναυτικούς να απολαμβάνουν τις κορυφαίες υπηρεσίες και φημισμένα ιατρικά ονόματα να ζητούν
τη συνεργασία με αυτό, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Πλέον, το Ταμείο ακολούθησε την τραγική κατάσταση των
υπόλοιπων ασφαλιστικών φορέων, με την αντιστοιχία εργαζομένων - συνταξιούχων να έχει απογειώσει το έλλειμμά
του σε δυσθεώρητα μεγέθη.
Φόβοι, δε, εκφράζονται πως η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ΝΑΤ, σε συνδυασμό με τα δυσμενή οικονομικά
μέτρα, μπορεί να το οδηγήσει ακόμη και σε κατάρρευση.
Το ποσό που υπολογίζεται πως χρωστάει ο Οίκος Ναύτου
την τελευταία διετία, προς φαρμακεία, γιατρούς και νοσοκομεία, ανέρχεται στο ποσό των 130 εκατ. ευρώ.
-----//----Tα ακανθώδη θέματα που απασχολούν τον ακτοπλοϊκό κλάδο παραμένουν και οι εκπρόσωποί του
αναμένουν την υπουργό Ανάπτυξης να ενεργήσει
άμεσα και δυναμικά για την επίλυσή τους.
Ο ΣΕΕΝ ζητεί την καταβολή των μισθωμάτων για τις άγονες γραμμές προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, διότι, διαφορετικά, ο κίνδυνος για τη διακοπή των δρομολογίων των
γραμμών αυτών είναι άμεσος. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το κράτος αργεί υπερβολικά να
καταβάλλει τις αποζημιώσεις για τα επιτυχώς εκτελεσθέντα δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία έχουν
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τα ταμεία των πλοιοκτητριών τους εταιρειών, αλλά και αυτά πλέον είναι τώρα
άδεια. Παράλληλα, ζητούν να υλοποιηθεί το πόρισμα για
την ακτοπλοΐα που είχε συντάξει η τρικομματική επιτροπή
επί υφυπουργίας Αδ. Γεωργιάδη.
-----//----Το ρόλο της ακτοπλοΐας στη διασύνδεση του εθνικού
χώρου επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του το
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΕΝ, Μιχάλης Σακέλλης. «Στην Ελλάδα υπάρχουν 502 νησιά,
εκ των οποίων τα 124 είναι κατοικημένα. Απ' αυτά τα 48,
δηλαδή το 38,7%, έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους,
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Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη
τα 28 (22,5%) μεταξύ 101 και 1.000 κατοίκους, ενώ τα 48,
δηλαδή το 38,8%, περισσότερους από 1.000. Ο εθνικός
σκοπός της ακτοπλοΐας είναι η στήριξη των νησιών, συμπεριλαμβανομένων και των 48 που έχουν λιγότερους από
100 κατοίκους, για να μη γίνουν και αυτά ακατοίκητα»,
ανέφερε ο κ. Σακέλλης και τόνισε ότι «η κάλυψη των αναγκών διά των αερομεταφορών είναι αδύνατη, καθώς μόνο
13 από τα νησιά αυτά διαθέτουν διεθνές αεροδρόμιο, ενώ
11 διαθέτουν αεροδρόμια για εσωτερικές γραμμές με δυνατότητα μεταφοράς 20-80 επιβατών την ημέρα. Δηλαδή,
από τα 124 νησιά που κατοικούνται τα 112 εξυπηρετούνται σχεδόν αποκλειστικά από την ακτοπλοΐα. Τα 6,5 εκατ.
επιβάτες που διακινούνται με πλοία στο Αιγαίο Πέλαγος
κατά την υψηλή τουριστική περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) δεν θα μπορούσαν ποτέ να εξυπηρετηθούν μόνο
αεροπορικά, έστω και εάν υπήρχαν κατάλληλα αεροδρόμια, αφού θα έπρεπε να εκτελεστούν 32.500 πτήσεις μεγάλων αεροπλάνων και οι επιβάτες να καταβάλουν τον
διπλάσιο ή τριπλάσιο ναύλο απ' ό,τι σήμερα με τα πλοία».
Για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο της ακτοπλοΐας,
δεν υπάρχει λογική εξήγηση και το μόνο σχόλιο που ταιριάζει είναι ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Από τη μία αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα του κλάδου, από την άλλη,
τα μόνα που επιδεικνύουμε είναι αδιαφορία, κωλυσιεργία,
ανευθυνότητα και ανοργανωσιά.
-----//----Ένα παράδειγμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα είναι και αυτό του πλοίου της
εταιρείας LΑΝΕ «Βιτσέντζος Κορνάρος», το οποίο
είχε σταματήσει τα δρομολόγια από Πειραιά για
Κύθηρα, Γύθειο, Καλαμάτα, Μονεμβασιά, Αντικύθηρα, Κίσσαμο.
Στο πλοίο, που πραγματοποιεί το παραπάνω δρομολόγιο
άγονης γραμμής, εργάζονται περίπου 60 άτομα που όπως
καταγγέλλουν έχουν να πληρωθούν εδώ και πέντε μήνες,
και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2011.
Ειδικότερα, πλοιοκτησία και εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι
τους οφείλονται από το 2010 έως σήμερα μισθώματα από
επιδοτήσεις συνολικού ύψους 1.300.000 εκατ. ευρώ.
Μετά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ότι θα καταβληθεί πολύ σύντομα ένα μέρος του ποσού από την κρατική επιδότηση,
το πλήρωμα ανέστειλε τις κινητοποιήσεις.
Η άνοδος της τιμής των καυσίμων, αλλά και η μείωση του
χρόνου πίστωσης από τις τράπεζες, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε πολλές εταιρείες. Επι-

πλέον, στην ακτοπλοϊκή αγορά όλες οι εμπορικές συναλλαγές και η παροχή υπηρεσιών προς τα πλοία, όπως καύσιμα, λάδια, εισφορές μέχρι και σκουπίδια, γίνονται τοις
μετρητοίς. Πολλές ακτοπλοϊκές, μάλιστα, προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στην καταβολή της μισθοδοσίας στο προσωπικό, έχουν μειώσει την ταχύτητα στα πλοία, για να εξοικονομήσουν καύσιμα, στις δε ελεύθερες δρομολογήσεις
έχουν γίνει και περικοπές δρομολογίων.
-----//----Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου,
οι 80 μεγαλύτερες εισηγμένες στα διεθνή χρηματιστήρια ναυτιλιακές εταιρείες έχασαν σχεδόν
100 δισ. δολ. από την αξία των μετοχών τους
μέσα σε τέσσερα χρόνια. Οι τιμές μετοχών πολλών
ναυτιλιακών εταιρειών βρίσκονται πλέον κάτω από το ένα
δολάριο (στο αμερικανικό χρηματιστήριο) ενώ 13 ναυτιλιακές εταιρείες στις ΗΠΑ ζήτησαν προστασία από τους πιστωτές κατά τους τελευταίους 18 μήνες.
-----//----Οφείλουμε στους πολίτες να σώσουμε το κέντρο της
Αθήνας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση
σχετικά με τη χρηματοδότηση και διοργάνωση ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για την
ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας, με άξονα
τη λεωφόρο Πανεπιστημίου.
Αυτή η είδηση -όαση στο αρνητικό και δυσοίωνο κλίμα
που βιώνουμε- αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τη δύναμη
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Υπενθυμίζουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2011 ανεβλήθη η υλοποίηση Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ο τότε
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αποφάσισε να βάλει
και πάλι στο συρτάρι το νομοσχέδιο της Μπιρμπίλη για το
ρυθμιστικό της Αθήνας.
Παραλειπόμενο, άξιο αναφοράς: Στην εκδήλωση επρόκειτο να παρευρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά, όπως είπε, «κόλλησε πίσω από μια
διαδήλωση και δεν κατάφερε να φθάσει έγκαιρα».
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80 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων κυκλοφορίας, τα «Ναυτικά Χρονικά» αναδημοσιεύουν σκέψεις
και επισημάνσεις των σημαντικότερων Ναυτελλήνων που κατά καιρούς αρθρογραφούσαν στις σελίδες τους.

The Greeks
Ο ελληνικός εφοπλισμός και το λιμάνι του Πειραιά ως σύγχρονο και διεθνές ναυτιλιακό κέντρο χρωστούν πολλά στον καθηγητή Στρατή Ανδρεάδη. Με καταγωγή από
το Βροντάδο της Χίου, ο υιός του Γεώργιου Ανδρεάδη, ο οποίος ήταν πλοιοκτήτης,
εμποροπλοίαρχος και μετέπειτα βουλευτής και σημαντικότατος ευεργέτης του τόπου
του, όχι απλώς στάθηκε ισάξιος του πατέρα του, αλλά μεγαλούργησε με τις πολυποίκιλες δραστηριότητές του.
Οι Αντ. Χανδρής και
Στρ. Ανδρεάδης με τον Δημ.Κωττάκη

νεύμα ανήσυχο και πρωτοποριακό, σπούδασε νομικά
στην Αθήνα και στο Παρίσι, ορκίστηκε δικηγόρος και
διετέλεσε καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στην ΑΣΟΕΕ,
αλλά με πλούσια επιχειρηματική και εφοπλιστική δράση εντός
και εκτός Ελλάδος.
Στον επιχειρηματικό στίβο, ελάχιστοι πλοιοκτήτες της εποχής
διέθεταν παρόμοια πνευματική και επιχειρηματική δράση:
Πρόεδρος και διοικητής της πανίσχυρης, κατά τις δεκαετίες
’50 και ’60, Εμπορικής Τράπεζας, πρόεδρος του Δ.Σ. της
ασφαλιστικής εταιρείας Φοίνιξ, της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, ιδρυτής εργοστασίων λιπασμάτων, χυμών, αλλά και του
ξενοδοχείου Χίλτον Αθηνών.
Μια πραγματικά μυθική προσωπικότητα της εποχής, με σημαντικές φιλίες, αλλά, ως αναμενόμενο, και αρκετούς ανταγωνιστές και εχθρούς.

Π

εικίνητος και πολυσχιδής, το 1969 εισέρχεται και στο
χώρο των ναυπηγήσεων, ξεκινώντας τις εργασίες μιας
υπερσύγχρονης για την εποχή μονάδας στην Ελευσίνα.
Παρά τις πολλαπλές επιχειρηματικές ενασχολήσεις του, δεν
ξέχασε ποτέ τις θαλασσινές ρίζες του και ήταν αφοσιωμένος
στην εφοπλιστική δραστηριότητά του και ταυτότητα.
Στο χώρο της ναυτιλίας οι πρωτοβουλίες του, αρχικά ως αντιπροέδρου της ΕΕΕ από το 1950 έως το 1960 και ειδικότερα
ως προέδρου από το 1960 έως το 1975, υπήρξαν σπουδαίες
και οδήγησαν στην επιθυμητή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ εφοπλισμού και ναυτεργασίας.
Το πιο σημαντικό, όμως: ο Ανδρεάδης ήταν ο εμπνευστής και
συνεχιστής ενός αειθαλούς, σταθερού και εποικοδομητικού
διαλόγου μεταξύ της πλοιοκτησίας και του κράτους σε μια ταραγμένη πολιτικά περίοδο, με διαρκείς ανατροπές και συχνές
συγκρούσεις μεταξύ των πολιτικών ηγετών της εποχής.
Ο καθηγητής Ανδρεάδης κατάφερε σε αυτή την πολιτικά
έκρυθμη περίοδο να διατηρήσει ένα ασφαλές καταφύγιο για
τον ελληνικό εφοπλισμό και να γιγαντώσει τις θέσεις εργασίας
για τον ναυτικό μας. Ειδικά από τα μέσα του ’60 οι πρωτοβουλίες της ΕΕΕ ανέπτυξαν σημαντικά την ελληνική σημαία, αλλά
και επέτρεψαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο κράτος να
αναμορφώσει τον Πειραιά σε «λιμάνι καταφυγής» τού διασκορπισμένου ελληνικού εφοπλισμού, που σταδιακά συρρικνωνόταν από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Α

πιστήθιος φίλος του Δημήτρη Κωττάκη, ο πρόεδρος της
ΕΕΕ αρθρογραφούσε ανελλιπώς σε κάθε επετειακό τεύχος Ιανουαρίου των «Ναυτικών Χρονικών». Τα δισέλιδα
και πυκνογραμμένα άρθρα του προσέφεραν αναλύσεις σε
βάθος του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της
ναυτιλίας και καυτηρίαζαν τις πολιτικές αντιξοότητες τόσο στη
χώρα μας όσο και διεθνώς.
Ακόμα και κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, οπότε καταγράφηκε έντονη αντιπαράθεση, συκοφαντία και μετέπειτα αντιδικία του καθηγητή Ανδρεάδη με την πολιτική ηγεσία της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, ο Κωττάκης στάθηκε πιστός στη
φιλία του με τον καθηγητή. Πιο συγκεκριμένα, ο τότε εκδότης
των «Ν.Χ.» δεν δίσταζε να αποδοκιμάσει και να μεμφθεί ευθέως, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, το περιβάλλον
του τότε πρωθυπουργού για τη λυσσαλέα και άδικη επίθεση
εναντίον τού κάποτε πανίσχυρου άντρα της ΕΕΕ.
Ο καθηγητής Ανδρεάδης υπήρξε, παρά τον αυστηρό και δεσποτικό χαρακτήρα του, μια ηγετική και εξέχουσα φυσιογνωμία για τον ελληνικό εφοπλισμό, που όμως κατηγορήθηκε με
αδικαιολόγητη αυστηρότητα για την επιχειρηματική και πολιτική του στάση στην επταετία (1967-1974).
Εάν ο Πειραιάς είναι από το 1970 το σύγχρονο εφοπλιστικό
City και αν οι νόμοι που προστατεύουν το ελληνικό πλοίο και
την εφοπλιστική εταιρεία συνετέλεσαν στο ελληνικό θαύμα
που καμαρώνουμε διαρκώς από το 1969, το οφείλουμε κατά
πολύ στο στρατηγικό όραμα του καθηγητή.

Ε

ο ενυπόγραφο άρθρο που φιλοξενούμε, γραμμένο στη
διάρκεια της μεγάλης κρίσης του 1965, σε ένα αβέβαιο
και ασταθές παγκόσμιο όσο και εθνικό κλίμα, αποτελεί
πολύχρωμο και σπάνιο ψηφιδωτό γνώσεων, που επιτρέπει
στον σύγχρονο μελετητή να αξιολογήσει τις στρατηγικές κινήσεις του εφοπλισμού σε συλλογικό και σε ατομικό επίπεδο,
που μας οδήγησαν λίγα χρόνια μετά (το 1969) στην κορυφή
της ναυτιλιακής πρωτοπορίας.

Τ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

MEPC 63: "full ahead" στο EEDI,
"dead slow" στα MBM

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Technical Director
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

μηχανών (που καταλήγουν σε μικρότερο, δηλαδή προτιμότερο, ΕΕDΙ), το πρόβλημα σωστών δοκιμών παραλαβής (sea
trials), το θέμα της αληθούς αποτίμησης των διαφόρων μηχανισμών εξοικονόμησης ενέργειας και πολλά άλλα.

ια τα «ανοιχτά» αυτά θέματα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να έχουν διαλευκανθεί μέχρι την επόμενη σύνοδο ΜΕΡC 64 τον Οκτώβριο, ώστε τα ναυπηγεία και
οι νηογνώμονες να γνωρίζουν πώς ακριβώς να υπολογίζουν
το ΕΕDΙ. Έτσι η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων ( IACS) κάνει
μελέτη, για να καταλήξει στην ελάχιστη επιτρεπτή ιπποδύναμη
πό 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου διεξήχθη η 63η
που πρέπει να έχει κάθε τύπος πλοίου προς αποφυγήν ατυχησύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιμάτων σε άσχημο καιρό. Όμως, τα αποτελέσματα απαιτούν
βάλλοντος του ΙΜΟ. Η σύνοδος επικύρωσε τις οδηγίες
χρόνο και, συνεπώς, στο μεσοδιάστημα θα καταθέσουν μια προυπολογισμού και εξακρίβωσης του ΕΕDI
σωρινή λύση, η οποία
όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί από
μπορεί να είναι ελάχιΓια τα «ανοιχτά» θέματα γίνεται ένας αγώομάδα εργασίας του ΙΜΟ τον Ιανουάριο.
στη επιτρεπτή ταχύνας δρόμου για να έχουν διαλευκανθεί
τητα σχεδιασμού αντί
ι οδηγίες αυτές είναι η «ουσία»
μέχρι την επόμενη σύνοδο ΜΕΡC 64 τον
της ελάχιστης ιπποδύτου κανονισμού, μια και καθορίναμης. Αυτό τουλάχιΟκτώβριο, ώστε τα ναυπηγεία και οι νηοζουν πώς θα υπολογίζεται το
στον εύχεται η ελληνιγνώμονες να γνωρίζουν πώς ακριβώς να
νούμερο ΕΕDΙ για κάθε νέο πλοίο. Το
κή αντιπροσωπεία, η
υπολογίζουν το ΕΕDΙ.
ΕΕDI θα εφαρμοστεί στα πλοία συμβοοποία από την αρχή
λαίου κατασκευής από 1ης Ιανουαρίου
υποστήριξε ότι η «ελά2013. Η αλήθεια είναι ότι, με τις προσπάθειες πρωτίστως της
χιστη ιπποδύναμη» δεν είναι το σωστό μέτρο, διότι δεν καθοελληνικής αντιπροσωπείας στον ΙΜΟ, ο κανονισμός αρχίζει
ρίζει την απόδοση ή ικανότητα του πλοίου να κρατήσει την
να βελτιώνεται σε πολλά σημεία (βλέπε προηγούμενο τεύχος
πορεία του ή τη θέση του σε άσχημο καιρό. Ένα κακοσχεδια«Ναυτικών Χρονικών»). Πολλά σημαντικά σημεία, όμως, πασμένο πλοίο χρειάζεται μεγαλύτερη ιπποδύναμη, ενώ ένα καραμένουν ακόμη ανοιχτά και υπό συζήτηση, όπως π.χ. το πρόλοσχεδιασμένο θα μπορούσε ίσως να ανταποκριθεί με
βλημα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας λόγω μικρότερων
ασφάλεια και με μικρότερη ιπποδύναμη από αυτή που θα κα-

Γ
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θοριστεί. Η ταχύτητα είναι σαφώς ένας καλύτερος δείκτης της
ικανότητας του πλοίου.
Από την άλλη, η Διεθνής Ένωση Δεξαμενών Δοκιμών (ITTCInternational Towing Tank Coalition) ανέλαβε κατ’ εντολήν
του ΙΜΟ να εκπονήσει τη μία και αποκλειστική μέθοδο δοκιμών των μοντέλων στη δεξαμενή και των δοκιμών παραλαβής του πλοίου, ώστε όλοι να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο
στον υπολογισμό του ΕΕDΙ.
αι ενώ αυτά τα σημαντικότατα θέματα στον υπολογισμό του ΕΕDΙ είναι τελείως ανοιχτά, πραγματικά «στον
αέρα», μερικοί μεγάλοι νηογνώμονες ήδη εκδίδουν
«πιστοποιητικά» ΕΕDI για υπάρχοντα πλοία. Όταν ρωτούνται
γιατί, η απάντηση είναι διότι το ζητούν ορισμένοι πλοιοκτήτες.
Και όταν ρωτούνται πώς υπολογίζουν το ΕΕDI, η απάντηση
είναι πιο θολή (π.χ. βάσει των παλαιότερων οδηγιών του ΙΜΟ
-που όπως είπαμε σε σημαντικά σημεία είναι ανολοκλήρωτες,
βάσει των παλαιών δοκιμών παραλαβής- που όμως δεν
ισχύουν για το ΕΕDI κ.λπ.). Σημειωτέον, ότι για τον καθορισμό
το ΕΕDI είναι απαραίτητο να μετρηθεί κατά τις δοκιμές η ταχύτητα του πλοίου στο 75% της μέγιστης ιπποδύναμης, κάτι
το οποίο δεν γινόταν έως τώρα.

Κ

ο θέμα της εφαρμογής του ΕΕDI σε παλαιά πλοία συζητήθηκε στη σύνοδο αυτή, η οποία επικύρωσε με ξεκάθαρη γλώσσα, στην επίσημη αναφορά της συνόδου,
ότι το ΕΕDI δεν ισχύει, και ούτε μπορεί να ισχύσει, για υπάρχοντα πλοία. Άρα, «πιστοποιητικά» ΕΕDI που δεν έχουν ακολουθήσει κατά γράμμα τις οδηγίες υπολογισμού (οι οποίες
είναι ακόμα ανολοκλήρωτες) περιέχουν λάθος νούμερο ΕΕDI
και δεν έχουν καμία αξία (τουλάχιστον για τους γνωρίζοντες).
Θα ήταν προτιμότερο οι νηογνώμονες αυτοί να ενημερώνουν
προς τούτο τους πλοιοκτήτες και κατ’ επέκταση ναυλωτές,
ασφαλιστές κ.ά. -αυτή είναι άλλωστε η δουλειά τους-, αντί
να εμπορεύονται άχρηστα χαρτιά, προσδίδοντάς τους επιπλέον σοβαροφάνεια.

Τ

το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό των προτεινόμενων αγορανομικών μέτρων (ΜΒΜ - Market Based Measures),
υπήρξε στασιμότητα ή μάλλον Dead Slow Ahead. Αποφασίστηκε πριν υπάρξει περαιτέρω συζήτηση να γίνει έρευνα
των επιπτώσεων του κάθε προτεινόμενου μέτρου (11 τον
αριθμό) στη ναυτιλία. Κατά τη γνώμη μου, η έρευνα αυτή θα
χρειαστεί πολλούς μήνες ή και έτος για να ολοκληρωθεί.
Τώρα, εάν αυτή η καθυστέρηση ωθήσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση να λάβει μονομερή μέτρα (ΕΤS ή φόρο στα καύσιμα,
όπως πολλάκις έχει προειδοποιήσει) θα φανεί σύντομα. Το
απευχόμαστε.

Σ
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια περίπλοκη όσο και ευαίσθητη κατάσταση

H μεγάλη απειλή
του ιρανικού πυρηνικού
προγράμματος
«Ο χρόνος εξαντλείται σε ό,τι αφορά τις
προσπάθειες επίλυσης της διένεξης του
Ιράν με τη Δύση σχετικά με το πυρηνικό
πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Μπαράκ Ομπάμα, στη διάρκεια ομιλίας
του στη σύνοδο για την πυρηνική ασφάλεια που διεξήχθη στη Σεούλ.
«Για άλλη μία φορά, υπάρχει πιθανότητα διπλωματικής επίλυσης, η οποία
προσφέρει στο Ιράν πρόσβαση στην ειρηνική πυρηνική ενέργεια, ενώ καθησυχάζει τις ανησυχίες της διεθνούς
κοινότητας», σημείωσε ο πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών.
«Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ισραηλινών
εκτιμούν πως μία επίθεση κατά του Ιράν
θα ήταν λιγότερο επικίνδυνη από το να
αφεθεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Αυτό κατέγραψε δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Haaretz.
Το Ισραήλ θεωρεί ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα συνιστά τη μεγαλύτερη
απειλή για την ασφάλειά του και επαναλαμβάνει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο
τραπέζι», στην περίπτωση που το Ιράν
υπερβεί το σημείο της μη επιστροφής.
Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει επιφυλακτική για την αποτελεσματικότητα
των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και
για τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι οποίες αναμένεται
να επαναληφθούν προσεχώς μεταξύ της
ομάδας 5+1 (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία,
Βρετανία και η Γερμανία) και του Ιράν.

Δεύτερη αυστηρή προειδοποίηση στη διάρκεια της
ίδιας ομιλίας, αυτή τη φορά προς τη Βόρεια Κορέα,
έκανε ο κ. Ομπάμα. Μιλώντας για το δικό της πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ότι οι «προκλήσεις» της
Πιονγιάνγκ και η προσπάθειά της να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο υποσκάπτουν την ασφάλεια στην
περιοχή.
Ο κ. Ομπάμα δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να μειώσουν περαιτέρω το πυρηνικό τους
οπλοστάσιο, διατηρώντας όμως τον στρατηγικό τους αποτρεπτικό χαρακτήρα.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πρόκειται να θέσει το θέμα στον πρόεδρο της Ρωσίας,
Βλαντιμίρ Πούτιν, σε επικείμενη συνάντησή τους.
Στο περιθώριο της συνόδου για την πυρηνική ασφάλεια στη Σεούλ, ο πρόεδρος
της Κίνας, Χου Τζιντάο, εξέφρασε την ελπίδα πως δεν θα αναιρεθεί η προσπάθεια
εκτόνωσης της έντασης στην κορεατική χερσόνησο. «Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και ευαίσθητη. Δεν θέλουμε να δούμε να ανατρέπεται η προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης στη χερσόνησο», σημείωσε ο κ. Χου.
Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να διατηρήσουν την ηρεμία τους
και να δείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις.
Πάντως, Σεούλ και Ουάσιγκτον συμφωνούν και επισημαίνουν πως η εκτόξευση
αυτή θα μπορούσε να είναι μια καλυμμένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, η
οποία παραβιάζει τις πρόσφατες διεθνείς δεσμεύσεις της Βόρειας Κορέας. Από
την πλευρά του, το βορειοκορεατικό καθεστώς ισχυρίζεται ότι ο πύραυλος
απλώς θα θέσει σε τροχιά δορυφόρο.
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Υπό όρους η επιστροφή
ακίνητων περιουσιών
των Κυπρίων
Η αιματοχυσία στη Συρία συνεχίζεται
Έκκληση απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Μπαν Κι Μουν, στη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να
υψώσει κοινή φωνή για να φτάσει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στα θύματα των βιαιοτήτων στη Συρία.
«Έχουμε καθορίσει τρεις προτεραιότητες: Αρχικά να
σταματήσουν αμέσως οι βιαιότητες, μετά να υπάρξει
δέσμευση για πολιτικό διάλογο, χωρίς εξαιρέσεις, και, τέλος, να σχεδιαστεί ένα
μέλλον για τη Συρία, όπως το επιθυμούν οι πολίτες της. Επίσης, πρέπει επειγόντως να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους», τόνισε ο Μπαν Κι
Μουν.
Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου, Κόφι Ανάν,
παρουσίασε μια σειρά προτάσεων στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, σε μια
προσπάθεια να τερματιστούν οι βιαιότητες στη χώρα, όμως δεν υπήρξε συμφωνία.
Παράλληλα, σε έκκληση για πολιτική διαπραγμάτευση και τερματισμό των συγκρούσεων στη Συρία προέβησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και της Αιγύπτου, στηρίζοντας τον διαμεσολαβητικό ρόλο του απεσταλμένου των
Ηνωμένων Εθνών και του Αραβικού Συνδέσμου.
Η Ρωσία προστατεύει τον Άσαντ
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές από τη Μόσχα, περίπου 150 (κατ’ άλλες πηγές,
διπλάσιος αριθμός) άντρες των ρωσικών ειδικών δυνάμεων, πεζοναύτες και Spetznatz, βρίσκονται στο συριακό έδαφος και έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις πυροβολαρχίες των αντιαεροπορικών συστημάτων S-300 και των βλημάτων
εδάφους-επιφανείας Yakhont, που ελέγχονται από Ρώσους «συμβούλους», και
στο προεδρικό μέγαρο ως προστασία του προέδρου Άσαντ.
Η απόφαση της Μόσχας να εμπλέξει χερσαίες δυνάμεις έρχεται ως απάντηση στην
εμπλοκή χερσαίων ειδικών δυνάμεων των Γάλλων της Λεγεώνας των Ξένων, οι
οποίοι ακόμα κρατούνται, όσο και των Βρετανών SAS, οι οποίοι φημολογείται ότι
έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος της Συρίας, εξορμώντας από την Ιορδανία και επιχειρώντας στο πλευρό των αντικαθεστωτικών.
Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η Ρωσία με αυτή την κίνηση στέλνει ένα μήνυμα στη Δύση πως δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει στη Συρία αυτό που έγινε
στη Λιβύη. Υποστηρίζουν, δε, ότι στη Λιβύη χάθηκαν κάποια καλά συμβόλαια
όπλων και πετρελαίων, αλλά εδώ το παιχνίδι είναι πολύ ευρύτερο: Αν χαθεί η
Συρία, χάνεται και η μοναδική σταθερή ναυτική βάση της Ρωσίας στη Μεσόγειο.
Μελέτη του Brookings Institution σχετικά με
το κόστος μιας στρατιωτικής επιχείρησης των
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της
Συρία αναφέρει ότι «μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Συρία θα κόστιζε 200 έως
300 δισ. δολάρια το χρόνο και θα απαιτούσε
στρατεύματα 300.000 αντρών».

Επιστροφή, την 1η Ιουλίου, της ακίνητης περιουσίας στους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες στα Βαρώσια και
διακοπή των συνομιλιών για το Κυπριακό, αποφάσισε η Άγκυρα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Μιλιέτ».
Να «ανοίξουν» τα υπό τουρκικό
έλεγχο Βαρώσια στην πόλη της Αμμοχώστου και να επιστραφεί η εκεί
ακίνητη περιουσία στους ιδιοκτήτες
Ελληνοκυπρίους την 1η Ιουλίου,
αλλά και να διακοπούν οι συνομιλίες
για το Κυπριακό την ίδια ημερομηνία,
αποφάσισε η τουρκική πλευρά. Στο
ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το
θέμα συζητήθηκε κατά την πρόσφατη
επίσκεψη του Τουρκοκύπριου ηγέτη
Ντερβίς Έρογλου στην Τουρκία.
Με βάση την πρόταση, αποφασίστηκε
να ετοιμάσουν έκθεση σχετικά με τα
Βαρώσια το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών και το υπουργείο Εξωτερικών στα Κατεχόμενα της Κύπρου,
έτσι ώστε να βρεθεί ο αριθμός των
Ελληνοκυπρίων που έχουν ακίνητα
στα Βαρώσια, με σκοπό να επιστραφούν τα ακίνητα στους ιδιοκτήτες
τους. Σε περίπτωση που υπάρξει νομικό κώλυμα, το πρόβλημα θα λυθεί
από την Επιτροπή Ακινήτων».
Όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ, από τη
Λευκωσία, ο δήμαρχος της κατεχόμενης Αμμοχώστου, Αλέξης Γαλανός,
κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να
αντιδράσει και να προβεί αμέσως σε
παραστάσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη
αναφο- ρικά με το σχεδιαζόμενο από
τουρκικής πλευράς άνοιγμα της κλειστής περιοχής της πόλης. Σχολιάζοντας το δημοσίευμα της «Μιλιέτ» στο
ΡΙΚ, ο κ. Γαλανός επισήμανε ότι πρόκειται για «επικίνδυνη κίνηση, που
στοχεύει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους και για κινήσεις τακτικής
και αντιπερισπασμού και όχι ουσίας».

Πληκτρολογήστε www.e-na.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο) και μπορείτε
να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα από την έκδοση του,
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλοία «φαντάσματα»
στον κόλπο της Ελευσίνας
βυθίστηκε γιατί προσέκρουσε σε παλαιότερο χαρτογραφημένο και με σήμανση ναυάγιο.
Μετά την πρόσκρουση, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά, πήρε
απότομη κλίση και ενώ το 10μελές πλήρωμα πρόλαβε να το
εγκαταλείψει, ο άτυχος καπετάνιος κατέβηκε για να πάρει κάποια χαρτιά από την καμπίνα του, όπου και εγκλωβίστηκε.
Η είδηση απασχόλησε τον Τύπο για 2 ημέρες και μετά ξεχάστηκε κάτω από τη δίνη των καθημερινών γεγονότων.
οιο ήταν όμως το ναυάγιο που πάνω στα ύφαλά του
προσέκρουσε το μοιραίο «ΑΛΦΑ 1»; Είναι ένα κουφάρι
το οποίο παραμένει βυθισμένο εδώ και 12 χρόνια στην
είσοδο του λιμανιού της Ελευσίνας.
Πρόκειται για το «City of Hydra», ένα μικρό πλοίο που έκανε
κρουαζιέρες στα νησιά γύρω από τον Πειραιά. Το 1993 οι

Π

ην Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 στον
κόλπο της Ελευσίνας βυθίστηκε το
εφοδιαστικό πλοίο «ΑΛΦΑ 1». Καπετάνιος ο Δημήτρης Φωκιανός, με μια
επιτυχημένη καριέρα στα ποντοπόρα
πλοία, την οποία σταμάτησε για να εργαστεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα προκει- Γεγονός είναι ότι έχουν συστηθεί οι ανάλογες επιτροπές, που έχουν
μένου να βρίσκεται κοντά στην οικο- καταγράψει τις λεπτομέρειες των ναυτικών ατυχημάτων, όπως επίσης
γένειά του. Ο καπετάνιος, σύμφωνα με έχουν διεξαχθεί και οι διαγωνισμοί για απομάκρυνση των βυθισμένων
τις πρώτες μαρτυρίες, δεν πρόλαβε να πλοίων, οι οποίοι ωστόσο έως σήμερα έχουν αποβεί άκαρποι.
εγκαταλείψει το πλοίο και ανασύρθηκε
νεκρός από βατραχανθρώπους της ΜΥΑ,
εγκλωβισμένος στο κουφάρι του πλοίου.
ιδιοκτήτες του το άφησαν να σαπίζει στον κόλπο της ΕλευσίΤο δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το αγκυροβόλιο των
νας και επτά χρόνια αργότερα βυθίστηκε.
ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου έμφορτο με 1.800 Μ.Τ. fueloil και 200
Ο βυθός του κόλπου της Ελευσίνας διαθέτει πλούσιο υλικό
Μ.Τ. marinegasoil (σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία)
ναυαγίων με ποικιλία τύπων πλοίων και όχι μόνον. Εκτός από
προκειμένου να εφοδιάσει το M/V«Favola», σημαίας Ιταλίας,
τα κουφάρια που έχουν βρει καταφύγιο στα νερά του, υπάρστο αγκυροβόλιο της Ελευσίνας.
χουν και αεροπλάνα!
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο
Αλλά, ας αρχίσουμε την καταμέτρηση πρώτα των πλοίων και

Τ
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Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το αγκυροβόλιο των ΕΛ.ΠΕ.
Ασπροπύργου έμφορτο με 1.800 Μ.Τ. fueloil και 200 Μ.Τ. marinegasoil
προκειμένου να εφοδιάσει το M/V«Favola», σημαίας Ιταλίας, στο αγκυροβόλιο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο βυθίστηκε γιατί προσέκρουσε σε παλαιότερο χαρτογραφημένο και με σήμανση ναυάγιο.

θα φτάσουμε και στο αεροσκάφος. Πολύ κοντά στο «City of
Hydra», σε απόσταση αναπνοής όπως λέγεται, βρίσκεται το
μικρό δεξαμενόπλοιο «Ιωάννης», το οποίο βυθίστηκε με πιθανή αιτία την πρόσκρουσή του το 2006 στο ναυάγιο του
«City of Mykonos», που βρίσκεται σε βάθος δύο μέτρων… το
οποίο ήταν παροπλισμένο και βυθίστηκε το 1995 από εισροή
υδάτων.
Το τρίτο ναυάγιο είναι ορατό από την παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, λίγο μετά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καθώς
πρόκειται για το ημιβυθισμένο επιβατηγό-οχηματαγωγό
«Mediterranean Sky».
Το καμάρι των Γραμμών Καραγιώργης, που έγραψε ιστορία
το 1970 στην Αδριατική, είναι από αυτά που «έσβησαν» παροπλισμένα σε μια «ντάνα» στον κόλπο-νεκροταφείο πλοίων.
Μέχρι το 1996 έμενε να σκουριάζει στο λιμάνι της Πάτρας,
μετά ρυμουλκήθηκε στην Ελευσίνα. Το τέλος του ήρθε το
2002 με αιτία «θανάτου» την εισροή υδάτων.
Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το «Άγιος Νικόλαος», βρίσκεται σε
ελάχιστο βάθος 8 μέτρων και βυθίστηκε το 1989, από πυρκαγιά
που προκλήθηκε μετά από έκρηξη στο μηχανοστάσιο.
Κοντά τους και ένα άλλο, ασυνήθιστο ναυάγιο. Ένα άγνωστο πολεμικό αεροσκάφος, σε βάθος 26,9 μέτρων, που πιθανολογείται
ότι βρίσκεται εκεί από τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο κατάλογος είναι μακρύς. Τα ναυάγια κατά άλλους είναι δεκαεπτά, κατά άλλους πλησιάζουν τα είκοσι, και αναφερόμαστε σε αυτά που είναι χαρτογραφημένα και θεωρούνται
εξαιρετικά επικίνδυνα για την ασφάλεια των πληρωμάτων και
των δρομολογίων. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στην περιοχή και άγνωστα ναυάγια που δεν έχουν χαρτογραφηθεί, αλλά και παρατημένα πλοία «φαντάσματα», τα

οποία, αν δεν απομακρυνθούν, σε λίγο καιρό θα βυθιστούν.
Γεγονός είναι ότι πλην της διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα
Ελευσίνας, αλλά και της καταγραφής των ναυαγίων, έχουν
συστηθεί οι ανάλογες επιτροπές, που έχουν καταγράψει τις
λεπτομέρειες των ναυτικών ατυχημάτων, όπως επίσης έχουν
διεξαχθεί και οι διαγωνισμοί για απομάκρυνση των βυθισμένων πλοίων, οι οποίοι ωστόσο έως σήμερα έχουν αποβεί
άκαρποι. Βασική αιτία είναι το ότι η ανέλκυση προϋποθέτει,
αρχικά, την πρόσκληση από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας των ιδιοκτητών να προβούν στην ανέλκυση και εν συνεχεία, με ευθύνη και δαπάνη της πλοιοκτησίας, προχωράει η
διαδικασία ανέλκυσης (νόμος 2881/2001, άρθρο 2, παρ. 1,
«ο κύριος του ναυαγίου υποχρεούται να το απομακρύνει όταν
αυτό αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα σε περιοχή λιμένα,
διώρυγας ή διαύλου ή απειλεί το περιβάλλον»).
Ακολούθως, εάν χρειαστεί, τα έξοδα γίνονται απαιτητά με τις
διατάξεις του νόμου περί είσπραξης δημόσιων εσόδων
(άρθρο 12, «ρυθμίζει την κάλυψη των εξόδων και των ζημιών
κατά την επιχείρηση της έρευνας και διάσωσης»). Όμως, πολλές φορές η διαδικασία προσκρούει στο ότι δεν βρίσκεται ο
πραγματικός ιδιοκτήτης.
έχρι την ώρα που συγκεντρώναμε τις πληροφορίες για
τις συνθήκες του πρόσφατου ατυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον Δημήτρη Φωκιανό, το επίσημο πόρισμα για τα αίτια του ναυαγίου δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως
πληροφορηθήκαμε μετά τις καταθέσεις του 10μελούς πληρώματος, ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, καθώς και στο Ανακριτικό
Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων του εμπορικού ναυτικού.
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Αμφιβολίες στους επενδυτές
Η πορεία και η σύντομη ανάκαμψη
της ναυλαγοράς
Nαυλαγορά χύδην ξηρού/υγρού φορτίου (bulk carriers/tankers)
και εμπορευματοκιβωτίων (containers)

Tης Μαρίας Μπερτζελέτου
Golden Destiny S.A. , Research & Valuations

εγκαταστάσεων προς παραγωγή, αποθήκευση και εκφόρτωση
(FPSO-Floating Production Storage Oﬄoading). Ωστόσο, η
συνεχής αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, με φόβους
ότι μπορεί να φτάσει έως και τα $200/βαρέλι, ωθούμενη από
τις τωρινές γεωπολιτικές συνθήκες, αποτελεί σοβαρή απειλή
για τους ναυτιλιακούς παίκτες, οι οποίοι βλέπουν τα υπάρχοντα κέρδη τους να πιέζονται από το αυξανόμενο κόστος των
καυσίμων και την ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την
προσφορά χωρητικότητας.
ο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους δηο 2012 φαίνεμιουργεί αμφιβολίες στους επενδυτές
ται να πογια την πορεία και τη σύντομη ανά- Από τις αρχές του Μαρτίου, μικρά σημάδια
ρεύεται
με
καμψη της ναυλαγοράς τόσο στην αγορά
τόνωσης της αγοράς bulk carriers εμφανίπλεονάζουσα προχύδην ξηρού και υγρού φορτίου όσο και
ζονται, με το γενικό δείκτη ΒDI να αγγίζει τις
σφορά χωρητικότηστην αγορά γενικού φορτίου/εμπορευματο900 μονάδες και να ωθείται στο να ξεπερά- τας, που πιέζει και
κιβωτίων. Η πτωτική τάση των ναύλων βοηδημιουργεί αρνηθάει στην περαιτέρω μείωση της τιμής των σει τις 1.000 μονάδες.
τικό κλίμα στις ναυμεταχειρισμένων πλοίων προς όφελος των
λαγορές. Ο τομέας
επενδυτών/αγοραστών, στη διατήρηση του
των bulk carriers εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα
υψηλού ρυθμού διαλύσεων και την αδρανοποίηση της ναυπροβλήματα υπερπροσφοράς, εν συγκρίσει με τα πλοία
πηγικής δραστηριότητας.
tankers και containers, που προκαλεί έντονη ανάγκη για
ενεργό ρυθμό διαλύσεων των υπερήλικων πλοίων και απετομέας των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσινεργοποίηση των ναυπηγήσεων, τουλάχιστον για τα επόμενα
κού αερίου LNG εμφανίζεται ο πιο υγιής προς επέν2 έτη. Οι κατηγορίες των πλοίων μεγάλου μεγέθους, capeδυση, με τις Ιαπωνία και Κορέα να υποστηρίζουν την
sizes, εμφανίζουν ασθενή σημάδια σύντομης ευφορίας, με τα
υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου και την ώθηση των ναύλων
επίπεδα των ναύλων να κυμαίνονται χαμηλότερα από τα λεισε $125.000-$140.000/ημέρα από $37.000/ημέρα το 2010.
τουργικά έξοδα των πλοίων, λιγότερα από $5.000/ημέρα, σηΕπίσης, η διατήρηση της υψηλής τιμής του αργού πετρελαίου,
μειώνοντας πτώση παραπάνω από 80% από τα επίπεδα του
πάνω από $120/βαρέλι, προσθέτει ευκαιρίες για την αύξηση
Δεκεμβρίου του 2011, οπότε άγγιζαν τα $30.000/ημέρα. Ο
δαπανών προς εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου σε πηγές
γενικός δείκτης χύδην ξηρού φορτίου, BDI, κυμαίνεται συνεκαι ύδατα βαθύτερα, που συντελούν στην έντονη τοποθέτηση
χώς, από τα μέσα του Ιανουαρίου και μετά, κάτω από το ψυνεότευκτων παραγγελιών για πλοία εξαιρετικά βαθέων υδάχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων, αγγίζοντας τις 662
των (drillships) καθώς και αρκετές ναυπηγήσεις πλωτών
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Η ευφορία αυτή αναμένεται να είναι χωρίς μεγάλη διάρκεια. Ήδη
δημιουργήθηκαν σημάδια πτώσης από τη δεύτερη εβδομάδα του
Μαρτίου, στις διαδρομές Ασία-Ευρώπη και Ασία-Μεσόγειος.

μονάδες την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου, το χαμηλότερο
σημείο καμπής για τα τελευταία 26 χρόνια. Στις 3 Ιουνίου
1986 ο δείκτης ΒDI είχε υποχωρήσει ξανά στις 662 μονάδες,
ενώ στις 5 Δεκεμβρίου 2008, στην έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, είχε κλείσει στις 663 μονάδες.
πό τις αρχές του Μαρτίου, μικρά σημάδια τόνωσης της
αγοράς bulk carriers εμφανίζονται, με το γενικό δείκτη
ΒDI να αγγίζει τις 900 μονάδες και να ωθείται στο να
ξεπεράσει τις 1.000 μονάδες. H δυναμική των πλοίων μεγέθους supramax έχει συντελέσει σε αύξηση του BDI πάνω από
30% από το χαμηλότερο σημείο καμπής, στις αρχές του Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο δείκτης εξακολουθεί να κυμαίνεται
42% κάτω από περυσινά επίπεδα, όταν ήταν πάνω από τις
1.500 μονάδες, στα μέσα του Μαρτίου 2011. Η απόδοση των
ναύλων στην κατηγορία supramax φαίνεται να υπερβαίνει τις
$10.000 /ημέρα, σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα των capesizes, ενώ τα πλοία μεγέθους panamax κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με τα μικρότερα μεγέθη, handysize, σε άνω των
$8.000 /ημέρα. Το μέλλον μοιάζει πιο αισιόδοξο για τις μικρότερες κατηγορίες μεγέθους bulk carriers, καθώς η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση της Κίνας για εισαγωγές άνθρακα υποστηρίζει υψηλότερα επίπεδα ναύλων. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, η Κίνα προχώρησε σε εισαγωγές 20,55 εκατ. τόνους
άνθρακα το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4% αύξηση από τα
επίπεδα του Ιανουαρίου και 204% από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2011.

Α

α πλοία μεγάλου μεγέθους, capesizes, θα συνεχίζουν να
πιέζονται με χαμηλά ποσοστά ευκαιριών προς ναύλωση,
καθώς η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας -ο μαζικός αγοραστής σιδηρομεταλλεύματος και κινητήριος μοχλός άνθησης
της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου- έχει εισέλθει σε φθί-

Τ

νουσα τροχιά, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στο ναυτιλιακό περιβάλλον. Πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης
της Κίνας για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο
7,5% για τη φετινή χρονιά, πρώτη φορά κάτω από 8% από το
2004, αφήνει στο παρελθόν τους διπλούς ρυθμούς αύξησης
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που σημειώθηκαν πριν
από μία δεκαετία, με το έτος 2010 να σημειώνει 10,4% αύξηση και το 2011 να κλείνει με 9,2%. Ο Sam Walsh, διευθύνων σύμβουλος της Rio Tinto, ενός από τους μεγαλύτερους
κολοσσούς παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Αυστραλίας, δήλωσε ότι αναμένει η Κίνα να συνεχίσει να αποτελεί βασικό μοχλό αύξησης της ζήτησης σιδηρομεταλλεύματος, παρά
τις πρόσφατες ενδείξεις για χαμηλό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, προβλέποντας ότι η κατανάλωση αργού χάλυβα της
χώρας θα φτάσει το 1 δισ. τόνους μέχρι το 2020, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας κατανάλωσης.
α τωρινά αποθέματα σιδηρομεταλλεύματος στα κύρια
λιμάνια της Κίνας, αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ, περίπου
100 εκατ. τόνους, και σε συνδυασμό με την αύξηση της
εγχώριας παραγωγής δεν ευνοούν σύντομα την επιστροφή
μαζικών εισαγωγών από την Κίνα, πιέζοντας συνεχώς τα
κέρδη των capesizes προς τα κάτω για τους επερχόμενους
μήνες. Επικείμενη απειλή για το εύρωστο περιβάλλον της ναυ-
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1.000 μονάδες, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.
αγορά των tankers φαίνεται να αντιμετωπίζει παρόμοια
προβλήματα με τα bulk carriers, καθώς η ύφεση στη
ναυλαγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου συνεχίζεται
από το 2011, με την υπερπροσφορά χωρητικότητας να δυσχεραίνει την πλήρη ανάκαμψη της αγοράς πριν από το τέλος του
2013. Η ζήτηση μεταφοράς αργού πετρελαίου υποστηρίζεται
από υψηλό ρυθμό κατανάλωσης στην Κίνα, καθώς η οικονομία
των ΗΠΑ παρουσιάζει χαμηλό ρεκόρ εισαγωγών. Οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου των ΗΠΑ άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο τα
τελευταία 12 χρόνια, σημειώνοντας 12% πτώση από τον υψηλότερο ρυθμό το 2005, με τα διυλιστήρια της χώρας να προμηθεύονται μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής καθώς το

Η

λαγοράς χύδην ξηρού φορτίου είναι ο στόχος που έχει θέσει
η Κίνα να ανεξαρτητοποιηθεί η κατανάλωση του σιδηρομεταλλεύματος της χώρας από τις εισαγωγές
μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής. Η κυβέρνηση της Κίνας αναμένει οι 10
Οι επενδυτές νιώθουν ότι οι μικρότερες κατηγορίες δεξαμεκορυφαίοι κατασκευαστές χάλυβα της
νοπλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου διατηρούν χαχώρας να αντιπροσωπεύουν έως και 60%
μηλότερο ρίσκο στην απόδοση ναύλων.
της συνολικής παραγωγής της χώρας μέχρι
το 2015.
Moody’s Investors Service εκτιμά πως η ζήτηση της
Κίνας σε χάλυβα θα μειωθεί αισθητά φέτος, στο 5,7%,
σχεδόν κατά το ήμισυ από τον μέσο όρο αύξησης
(11%) τα τρία προηγούμενα έτη. Επιπλέον, η ένωση σιδηρομεταλλεύματος και χάλυβος της Κίνας έχει μειώσει κατά 50%
τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της βιομηχανίας χάλυβα
και σιδήρου της χώρας, στο 4% για τη φετινή χρονιά από 8%
το 2011. Πρόσφατα, σημειώθηκε ένα κύμα ζήτησης για χαμηλής έως και μεσαίας ποιότητας σιδηρομετάλλευμα από την
Ινδία, υποκινούμενη από τις χαμηλότερες χρεώσεις σιδηροδρομικής μεταφοράς για τόνωση της δραστηριότητας στην
Ινδία.

Η

ελλοντικές προοπτικές για ενεργό ζήτηση του θερμικού άνθρακα, από την Κίνα, προσθέτουν έδαφος για
περαιτέρω τόνωση στην απόδοση των ναύλων για
τα πλοία μεγέθους supramax και panamax. Tα αποθέματα της
Κίνας σε άνθρακα είναι σε φθίνουσα τάση και η αναμενόμενη
έναρξη συντήρησης του σιδηροδρομικού σταθμού Daqin από
τον Απρίλιο εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν επιπλέον ζήτηση
και ενισχύει τη θετική ψυχολογία της αγοράς για ισχυρότερα
κέρδη και διακυμάνσεις του γενικού δείκτη BDI, πάνω από τις

Μ

Τέξας σημείωσε τη μεγαλύτερη παραγωγή από το έτος 1997. Συνολικά, οι εισαγωγές αργού πετρελαίου των ΗΠΑ πλησίασαν
κατά μέσον όρο τα 8,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στη διάρκεια του 2011, 3,2% (0,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα) λιγότερο από το
προηγούμενο έτος.
ι υψηλές τιμές καυσίμων πλήττουν τα καθαρά λειτουργικά έσοδα των πλοίων, με τους πλοιοκτήτες να
επιβραδύνουν την απόδοση ταχύτητας των πλοίων
προκειμένου να μειώσουν το κόστος κατανάλωσης καυσίμων.
Το χάσμα ανάμεσα στην πλεονάζουσα προσφορά χωρητικότητας και τη ζήτηση φαίνεται να μεγαλώνει και ο υψηλός ρυθμός διάλυσης των υπερήλικων πλοίων, οι ακυρώσεις
παραγγελιών προς ναυπήγηση και οι καθυστερήσεις παραδόσεων των νεοτεύκτων παίζουν μέγιστο ρόλο στην εξισορρόπηση της προσφοράς-ζήτησης.

Ο

χαμηλός ρυθμός αύξησης της ζήτησης αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ δυσχεραίνει το μέλλον των δεξαμενοπλοίων, με την Κίνα να δημιουργεί ανάσα σωτηρίας, καθώς σημειώθηκε ρεκόρ εισαγωγών, 23,4 εκατ. τόν. τον
Ιανουάριο και 23,6 εκατ. τόν. το Φεβρουάριο. Ο Παγκόσμιος
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Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε τις προβλέψεις του για τη
ζήτηση αργού πετρελαίου προς τα πάνω ύστερα από τη μη
αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης από την Κίνα, ενώ συνεχίζει
να εκτιμά δυσκολίες στη διαθεσιμότητα προσφοράς αργού πετρελαίου καθώς η παραγωγή στο Ιράν έπεσε στα χαμηλότερα
επίπεδα τα τελευταία 10 χρόνια, στα 3,38 εκατ. βαρέλια
/ημέρα το Φεβρουάριο.
ζήτηση της Κίνας έχει ωθήσει σε πρόσφατη αισιοδοξία
στα υπερμεγέθη VLCC λόγω έντονης κινητικότητας
των ναυλώσεων από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία,
πλησιάζοντας τις $39.000/ημέρα, η οποία εκτιμάται ότι δεν
θα συνεχιστεί καθώς η υπερπροσφορά των πλοίων σύντομα
θα πιέσει ξανά την αγορά. Ο χαμηλός ρυθμός κατανάλωσης
του αργού πετρελαίου στις οικονομίες Ευρώπης και ΗΠΑ, σε
συνδυασμό με την αύξηση της εγχώριας παραγωγής στις
ΗΠΑ, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία έντονης ζήτησης μεταφοράς του αργού πετρελαίου προς την
απορρόφηση της υπερπροσφοράς των πλοίων. Οι επενδυτές
νιώθουν ότι οι μικρότερες κατηγορίες δεξαμενοπλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου διατηρούν χαμηλότερο ρίσκο
στην απόδοση ναύλων, καθώς η οικονομία των ΗΠΑ εμφανίζεται πιο ενεργή στις εισαγωγές προϊόντων διύλισης, 60,385
βαρέλια/ημέρα περισσότερα από το 2011, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το τμήμα ενέργειας. Συνολικά, η ναυλαγορά στα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου πιέζεται έντονα
από το προηγούμενο έτος, με τα επίπεδα των ναύλων για την
περίοδο 12 μηνών να αγγίζουν τις $20.000/ημέρα από
$30.000/ημέρα το Μάρτιο του 2011 για τα υπερμεγέθη VLCC,
τα μεγέθη Suezmax να κερδίζουν $16.000/ημέρα από
$22.000/ημέρα και τα μεγέθη Aframax να κρατούν μεγαλύτερη αντίσταση κερδίζοντας $13.000-$14.000/ημέρα από
$16.000-$17.000/ημέρα το 2011.
Στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων, το κλίμα στην αγορά
είναι αμφίβολο για το έτος 2012, με το ποσοστό των παροπλισμένων πλοίων να είναι σε συνεχή αύξηση και η πλεονάζουσα προσφορά χωρητικότητας να δυσχεραίνει την
ανάκαμψη της αγοράς στην κυριότερη θαλάσσια διαδρομή
Ασία - Ευρώπη. Το ποσοστό των παροπλισμένων πλοίων στο
τέλος του Φεβρουαρίου ανήλθε σε 5,4% του υπάρχοντος
στόλου, όταν τον περασμένο Ιούνιο είχε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο, 0,5%, με μεγάλο αριθμό layups στην κατηγορία
μεγέθους handysizes, 1.000-2.000 TEU. Μεγάλοι παίκτες της
αγοράς έχουν ήδη υιοθετήσει και ανακοινώσει αυξήσεις ναύλων τους επερχόμενους μήνες, για να αντισταθμίσουν τις απώλειες εσόδων και το ολοένα αυξανόμενο κόστος καυσίμων.

Η

από την Ασία προς την Ευρώπη και τη Μεσόγειο να σημειώνουν
ισχυρότερη απόδοση. Σε εβδομαδιαία βάση, η απόδοση των
ναύλων στη διαδρομή Ασία προς Ευρώπη βελτιώθηκε κατά
71%, $1412/ΤΕU από $826/TEU στην έναρξη του Μαρτίου,
λόγω κυρίως της επιστροφή της κινεζικής βιομηχανίας μετά το
πέρας των εορτασμών στο τέλος του Ιανουαρίου.
στόσο, η ευφορία αυτή αναμένεται να είναι χωρίς μεγάλη διάρκεια. Ήδη δημιουργήθηκαν σημάδια πτώσης
από τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, στις διαδρομές Ασία-Ευρώπη και Ασία-Μεσόγειος, αλλά παραμένουν
πάνω από $1.000/ΤΕU. Η αυξανόμενη υπερπροσφορά χωρητικότητας και η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ευρώπη δεν
προσφέρουν ανάσα βελτίωσης στην καταναλωτική ζήτηση,
που είναι ο κύριος τροχός για την ανάκαμψη του κλάδου. Πλήρης αποσυμφόρηση της αγοράς δεν αναμένεται συντομότερα
από το τέλος του 2013, με ελάχιστες δυνατότητες να εμφανίζονται για ανακούφιση της αγοράς από τη διάλυση των πλοίων,
αφού το ποσοστό των υπερήλικων πλοίων 25ετίας και άνω
στον υπάρχοντα στόλο είναι εξαιρετικά περιορισμένο.

Ω

ρόσφατα παρατηρήθηκε μια σύντομη ανάκαμψη της
αγοράς, με τον γενικό δείκτη Shanghai Container
Freight Index να αυξάνεται από τις αρχές του Μαρτίου,
σημειώνοντας 37% αύξηση από τις αρχές του Δεκεμβρίου
2011, με τους κυριότερους εμπορικούς θαλάσσιους δρόμους

Π
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H επόμενη γενιά
πλοιάρχων

Των Θάνου Πάλλη και Ηλία Μπίσια
μέλη ΕΔΙΝΑΛΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

πρωτοετείς σπουδαστές κατά το μήνα Φεβρουάριο, με σκοπό
να αποσαφηνιστούν οι τάσεις όσων έχουν ήδη λάβει μια
πρώτη σφαιρική ενημέρωση για τη ναυτιλία και κάποιες αρχικές γνώσεις από το εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών τους.
• Στις ακόλουθες σελίδες, δημοσιεύουμε τα συνολικά αποέρευνα για τους σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμποριτελέσματα για όλες τις σχολές. Η λεπτομερής ανάλυση των
κού Ναυτικού (Σχολές Πλοιάρχων) πραγματοποιστοιχείων της έρευνας θα δημοσιευθεί, όπως κάθε χρόνο,
ήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 για τέταρτη
στην ιστοσελίδα των «Ναυτικών Χρονικών». Σε αυτό το
συνεχή χρονιά από τους συντελεστές των «Ναυτικών Χρονιπλαίσιο, στους πίνακες που φιλοξενούμε στο συγκεκριμένο
κών» και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τους
ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών ΥπηΈνα ανησυχητικό ποσοστό, της τάξης του 46%, στους νέους
ρεσιών). Για δεύτερη χρονιά φέτος δημοσισπουδαστές που εισέρχονται στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια την
εύουμε στο παρόν τεύχος τα στοιχεία που
ενημέρωση που κατέχει για την ελληνική ναυτιλία, ενώ το 7,5%
συλλέξαμε αποκλειστικά και μόνο στις Σχολές Πλοιάρχων. Η συνέχιση της έρευνας
έχει ελάχιστες γνώσεις για τον κλάδο, σύμφωνα με την έρευνα.
αυτής αποσκοπεί στη μακροχρόνια μελέτη
των τάσεων που επικρατούν στους κόλπους
της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά κυρίως
τεύχος καταγράφονται οι συνολικές τάσεις, καθώς μια λεστις προσδοκίες και ανησυχίες της νέας γενιάς Ελλήνων που
πτομερής εξέταση των στοιχείων κάθε σχολής οδηγεί σε
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα.
εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, που χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνσης και αξιολόγησης.
πως κάθε χρόνο, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υ.Α.Α.Ν. και
• Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτήν τη χρονιά εξαιτων αξιωματικών Λ.Σ. Τα ερωτηματολόγια απεστάληρετικά υψηλή. Το σύνολο των απαντήσεων ανέρχεται σε
σαν στο σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
567 πρωτοετείς, νεοεισαχθέντες σπουδαστές σε όλες τις
της χώρας, όπου μοιράστηκαν και απαντήθηκαν από τους

Η
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Η συνέχιση της έρευνας αυτής αποσκοπεί στη μακροχρόνια μελέτη των τάσεων που επικρατούν
στους κόλπους της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά κυρίως στις προσδοκίες και ανησυχίες της νέας
γενιάς Ελλήνων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα.

ΑΕΝ της χώρας. Ο αυξημένος αριθμός των απαντήσεων αντικατοπτρίζει και την άνοδο του αριθμού των εισακτέων
στις ΑΕΝ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2012, με
αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνονται στα τελικά στοιχεία
οι «διαρροές» πρωτοετών, που πάντα παρουσιάζονται τους
κρίσιμους πρώτους μήνες της εκπαιδευτικής χρονιάς.
• Το 22,8% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι γυναίκες. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό όλες τις χρονιές που έχουμε διενεργήσει τη συγκεκριμένη έρευνα.
• Η πλειονότητα των σπουδαστών των ΑΕΝ κατάγεται από την
Αττική (24,2%, ελαφρά μειωμένο το ποσοστό σε σχέση με την
περυσινή χρονιά, που ξεπέρασε το 26,7%). Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των σπουδαστών από τη Θεσσαλονίκη,
που φέτος ξεπερνά το 8,5%. Η ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί
πλέον ένα αειθαλές και μόνιμο φυτώριο για τη ναυτική εκπαίδευση και τη ναυτοσύνη μας: η κεντρική Μακεδονία (10,9%),
η Θεσσαλία (8,5%) και κυρίως η δυναμικά αυξανόμενη καταγωγή από την Πελοπόννησο (13,5%). Μόνο η Δυτική Ελλάδα,
για λόγους που αξίζει να ερευνήσουμε περαιτέρω, εμφανίζει
δραματική πτώση σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Από τις
νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, η Κρήτη (7,8%) επίσης εμφανίζει για μία ακόμη χρονιά αξιόλογο ποσοστό. Αξίζει τα παραπάνω ποσοστά να συγκριθούν με το αντίστοιχο του
συνολικού πληθυσμού κάθε περιφέρειας.

• Το 57% (μειωμένο κατά 4,6% σε σχέση με την περυσινή
έρευνα) των σπουδαστών θεωρεί ότι κατάγεται από τόπο
με ναυτική παράδοση, ενώ 64,2% αναγνωρίζουν προοπτικές απασχόλησης στον τομέα ναυτιλίας στον τόπο καταγωγής τους. Παρατηρείται, δηλαδή, σταδιακή άνοδος της
ζήτησης από νέους που δεν κατάγονται από ναυτότοπους.
• Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το 12%
είναι απόφοιτοι δημοτικού, 35% απόφοιτοι λυκείου, ενώ
το 10% απόφοιτοι ΑΕΙ. Είναι αξιοσημείωτο πως 19,7% των
γονέων των σπουδαστών έχουν ενασχόληση με τη ναυτιλία. Μειώνεται, δηλαδή, σταθερά η ναυτική οικογενειακή
παράδοση των σπουδαστών, όπως αυτή καταγράφεται από
την ετήσια έρευνά μας.
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 38,3% των οικογενειών των σπουδαστών των ΑΕΝ δεν ξεπερνά τις 12.000
ευρώ, ποσοστό εμφανώς αυξημένο 15% σε σχέση με το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Για ένα επιπλέον 31,3%
το ποσοστό είναι κατώτερο των 20.000 ευρώ. Μόνο στο
2,8% το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 71.000
ευρώ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 35 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

PINAKES:Layout 1 3/4/2012 2:54 μμ Page 36

Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτήν τη χρονιά εξαιρετικά υψηλή.
Το σύνολο των απαντήσεων ανέρχεται σε 567 πρωτοετείς, νεοεισαχθέντες
σπουδαστές σε όλες τις ΑΕΝ της χώρας.

• Το 55,3% των γονέων έχει πολύ θετική άποψη για την επιλογή σπουδών των συγκεκριμένων σπουδαστών, ενώ το
5,7% αυτών τοποθετείται αρνητικά. Καταγράφεται σε ετήσια βάση, και σε αυτή την ερώτηση, κάποια μικρή αλλά
σταδιακή βελτίωση της γνώμης των γονέων για την επιλογή των σπουδαστών.
• Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές βρίσκονται στις ΑΕΝ κατ’ επιλογήν: Το 83,5% των πρωτοετών σπουδαστών είχε μάλιστα
πρώτη επιλογή φοίτησης τη συγκεκριμένη σχολή - εμφανώς
αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
• Η πλειονότητα των σπουδαστών (61,4%) εισέρχεται στις
ΑΕΝ με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, μειωμένο ποσοστό σχεδόν 5% σε σχέση με το 2010. Ο αριθμός των σπουδαστών που προέρχονται από τα Επαγγελματικά Λύκεια Ναυτικής Κατεύθυνσης (8,8% του συνόλου),
αν και ελαφρά αυξημένος φέτος, εκτιμάται ως αρκετά μικρός.

• Σημαντική πηγή πληροφόρησης των νέων που επέλεξαν
να φοιτήσουν στις ΑΕΝ είναι για μία ακόμα χρονιά το φιλικό
τους περιβάλλον (26%), δεύτερη πηγή πληροφόρησης
είναι οι ήδη απόφοιτοι ΑΕΝ (20%), ενώ η διαφημιστική εκστρατεία που πραγματοποιείται και τα ΜΜΕ αποτελούν επίσης σημαντικές πηγές (9,7%). Μεγάλη αύξηση
παρατηρείται στη γνώμη του οικογενειακού περιβάλλοντος,
που για πρώτη χρονιά ξεπέρασε το 31% και αποτελεί την
κύρια πηγή πληροφόρησης.
• Το 67% όσων έχουν διαμορφωμένη άποψη για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό επιθυμεί να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός εμπορικού ναυτικού στην ποντοπόρο
ναυτιλία εξαιρετικά μειωμένο ποσοστό ωστόσο σε σχέση
με την αντίστοιχη έρευνα του 2011. Δεύτερη επιλογή αποτελεί η στελέχωση των ναυτιλιακών εταιρειών στην ξηρά
(26,8%). Ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 16,3%, επιθυμεί να ενταχθεί στους κόλπους του Λ.Σ. και μόνο το 4%
επιθυμεί να ασχοληθεί με κλάδο που δεν σχετίζεται με τη
ναυτιλία.
• Ένα ανησυχητικό ποσοστό, της τάξης του 46%, στους νέους
σπουδαστές που εισέρχονται στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια
την ενημέρωση που κατέχει για την ελληνική ναυτιλία, ενώ
το 7,5% έχει ελάχιστες γνώσεις για τον κλάδο, σύμφωνα
με την έρευνα.
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Το συνολικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ (πλοιάρχων) της χώρας

Από ποιο νομό της Ελλάδας
προέρχεσθε;

%

22,8

Αν. Μακεδονία / Θράκη

2,6

100

Αττική

24,2

Βόρειο Αιγαίο

4,1

Δυτική Ελλάδα

2,2

Δωδεκάνησα

1,5

Φύλο

%

Άρρεν

77,2

Θήλυ
Σύνολο
ΑΕΝ

%

Ασπρόπυργος

19,4

Εύβοια

2,4

Ήπειρος

21,5

Ήπειρος

2,4

Ιόνια Νησιά

5,1

Θεσσαλία

8,5

Κρήτη

12,0

Θεσσαλονίκη

8,5

Κύμη

7,8

Ιόνια Νησιά

1,7

Μακεδονία

17,5

Κρήτη

7,8

Οινούσσες

5,5

Κυκλάδες

2,0

Σύρος

3,5

Κύπρος

2,0

Ύδρα

7,8

Μακεδονία

10,9

Πελοπόννησος

13,3

Στερεά Ελλάδα

5,9

Σύνολο

100,0

Έτος γέννησης

%

1982

0,2

1983

Σύνολο
Στην πόλη όπου μεγαλώσατε
υπάρχει ναυτιλιακή παράδοση
και ιστορία;

100,0

1984

0,9

1985

1,3

1986

1,7

Ναι

57,0

1987

1,1

Όχι

41,3

1988

2,6

Δεν γνωρίζω

1,6

1989

1,7

Σύνολο

1990

3,9

1991

8,1

1992

23,1

1993

55,5

Σύνολο

100,0

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

%

100,0

%

Ναι

64,2

Όχι

34,9

Δεν γνωρίζω

0,9

Σύνολο
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Το συνολικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ (πλοιάρχων) της χώρας
Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο
της μητέρας σας;

%

24,5

Αναλφάβητος

0,9

Όχι

66,1

Απόφοιτος Δημοτικού

11,4

Σύνολο

100

Απόφοιτος Γυμνασίου

15,4

Απόφοιτος Λυκείου

41,9

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ

14,0

Απόφοιτος ΑΕΙ

11,1

Κάτοχος μεταπτυχιακού

3,4

Έχετε επαγγελματική εμπειρία;

(%)

Ναι-πλήρης απασχόληση

9,5

Ναι-μερική απασχόληση

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

%

Ναι

18,8

Απόφοιτος ΑΕΝ

2,0

Όχι

81,2

Σύνολο

100

Σύνολο

100,0
Oι γονείς σας έχουν κάποια
συναφή επαγγελματική
δραστηριότητα με τη ναυτιλία;

%

Έχετε κάποια εργασία σήμερα;

(%)

Ναι-πλήρης απασχόληση

0,9

Ναι-μερική απασχόληση

8,3

Όχι

90,8

Σύνολο

100

Σκοπεύετε να εργάζεστε
κατά τη διάρκεια των σπουδών

(%)

Ναι

19,7

Όχι

80,3

Σύνολο

100

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα
της οικογένειάς σας;

%

<12.000€

38,3

Ναι

50,3

12.000-20.000€

31,3

Όχι

49,7

20.001-45.000€

21,2

Σύνολο

100

45.001-75.000€

6,3

>75.000€

2,8

Σύνολο

100

Πότε αποφοιτήσατε από το λύκειο;

(%)

Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο
του πατέρα σας;

%

Αναλφάβητος

1,4

Απόφοιτος Δημοτικού

12,7

Απόφοιτος Γυμνασίου

16,3

Απόφοιτος Λυκείου

30,9

Απόφοιτος Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ

16,7

Απόφοιτος ΑΕΙ

9,2

Κάτοχος μεταπτυχιακού

2,9

Απόφοιτος ΑΕΝ

6,6

Άλλο

3,2

Σύνολο

100

Ιούλιος 2010

18,2

Ιούλιος 2011

63,3

Παλαιότερα

18,5

Σύνολο

100
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Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Το συνολικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ (πλοιάρχων) της χώρας

Πόσο θετικοί ήταν οι γονείς σας ως προς
την εισαγωγή σας στη συγκεκριμένη σχολή; (%)

Αποφοιτήσατε από Ναυτικό Λύκειο;

(%)

Ναι

8,8

Όχι

91,2

Πολύ

55,3

Σύνολο

100

Αρκετά

39,0

Καθόλου

5,7

Σύνολο

100

Στη συγκεκριμένη Ακαδημία
εισήλθατε με πανελλαδικές εξετάσεις;

(%)

Ναι

61,4

Όχι

38,6

Σύνολο

100

Ήταν η συγκεκριμένη ΑΕΝ
η πρώτη σας επιλογή
στο μηχανογραφικό;

%

Ναι

83,5

Όχι

16,5

Σύνολο

100

Πώς μάθατε για τη συγκεκριμένη ΑΕΝ; (%)
Συμφωνώ
Μάλλον
Συμφωνώ
αρκετά
συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ
αρκετά

Σύνολο

Φίλοι

26,1

29,1

9,9

8,9

17,2

8,9

100

Καθηγητές στο σχολείο

17,3

18,3

7,4

11,4

28,2

17,3

100

Απόφοιτοι τμήματος

20,1

25,3

7,8

10,7

23,2

12,8

100

Μέλος της οικογένειας

31,0

22,1

9,1

9,3

18,2

10,3

100

Εκθέσεις με θέμα
την εκπαίδευση

5,0

12,7

9,1

14,9

34,2

24,2

100

Διαφημίσεις και άρθρα
στα ΜΜΕ

9,7

16,2

11,4

13,2

30,5

18,9

100

Επαγγελματίες
στην αγορά εργασίας

17,7

21,6

7,7

17,5

21,3

14,1

100

Προσωπική έρευνα
(πλην internet)

30,4

34,3

9,4

6,7

11,9

7,4

100

Internet

26,6

29,5

11,1

8,0

16,0

8,8

100

Άλλο

12,1

11,7

6,5

10,3

32,7

26,6

100

Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις σπουδές
σας στη συγκεκριμένη ΑΕΝ;

%

Εάν όχι, επιθυμείτε να συνεχίσετε
τις σπουδές σας σε κάποια άλλη ΑΕΝ;

%

Ναι

92,1

Ναι

82,2

Όχι

7,9

Όχι

17,8

Σύνολο

100

Σύνολο

100
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Με την ευγενική χορηγία της

Εάν επιθυμείτε να σταδιοδρομήσετε ως αξιωματικός, σε ποιο κλάδο θα θέλατε να εξειδικευτείτε; (%)
Tankers

40,1

LPGs/LNGs

18,4

Bulk Carriers

19,5

Κρουαζιέρα

12,3

Containers

5,0

Ακτοπλοΐα

3,5

Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων

1,3

Σύνολο

100

Πόσο ενημερωμένος/-η είστε για την ελληνική ναυτιλία σήμερα;

(%)

Πολύ

46,1

Ελάχιστα

7,5

Μέτρια

46,4

Σύνολο

100
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Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Το συνολικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ (πλοιάρχων) της χώρας

Για την απόφαση να συνεχίσετε τις σπουδές σας, είναι σημαντικοί οι παρακάτω παράγοντες: (%)
Συμφωνώ
Μάλλον
Συμφωνώ
αρκετά
συμφωνώ

Μάλλον
διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ
αρκετά

Σύνολο

Δεν έχω άλλες εναλλακτικές

39,0

36,1

12,7

4,5

7,0

0,6

100

Προσωπικό ενδιαφέρον να
αποκτήσω γνώσεις στη ναυτιλία

27,7

30,0

25,1

4,7

9,8

2,7

100

Ναυτιλιακή παράδοση
της χώρας μας

51,7

29,3

12,0

2,2

4,1

0,6

100

Καλές προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης

46,6

29,6

15,2

3,7

3,9

1,0

100

Καλή φήμη Ακαδημίας
στην αγορά εργασίας

33,3

31,6

20,1

4,3

7,1

3,6

100

Καλή φήμη Ακαδημίας
στους αποφοίτους/φίλους μου

19,1

29,1

23,1

9,6

13,8

5,4

100

Ενδιαφέρον περιεχόμενο
μαθημάτων

25,0

39,3

22,5

4,8

5,9

2,5

100

11,9

26,9

22,6

12,1

14,8

11,7

Ποιότητα εκπαιδευτικού
προσωπικού

16,9

33,8

26,1

7,3

10,3

5,6

100

Πόλη στην οποία βρίσκεται
η Ακαδημία

15,8

29,2

20,6

9,1

13,6

11,7

100

6,5

13,7

13,7

14,5

37,9

13,7

100

Ποιότητα υποδομών Ακαδημίας

Άλλος

100

Μετά την αποφοίτησή μου θα ήθελα να σταδιοδρομήσω στον παρακάτω κλάδο: (%)
Επιθυμώ
αρκετά

Επιθυμώ

Μάλλον
επιθυμώ

Μάλλον
δεν επιθυμώ

Δεν
επιθυμώ

Δεν επιθυμώ
καθόλου

Σύνολο

Ως αξιωματικός
στην ποντοπόρο ναυτιλία

67,5

18,5

7,6

3,6

1,9

0,8

100

Ως αξιωματικός
στην ακτοπλοΐα/κρουαζιέρα

23,0

26,7

17,7

11,7

10,3

10,6

100

Ως αξιωματικός στη Ναυτιλία
Μικρών Αποστάσεων

10,3

16,0

21,0

13,5

20,5

18,8

100

Λιμενικό Σώμα
Ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση

16,3
6,7

13,9
8,2

17,8
13,4

11,5
14,9

20,0
27,2

20,4
29,6

100
100

Σε ναυτιλιακή εταιρεία
ως στέλεχος γραφείου

26,8

24,4

16,2

11,6

11,6

9,4

100

Ναυπηγική βιομηχανία
Στον θαλάσσιο τουρισμό

7,1
9,6

12,7
14,4

21,1
19,6

17,6
18,1

22,6
20,2

18,8
18,1

100
100

Άλλος κλάδος που δεν
σχετίζεται με τη ναυτιλία

4,0

4,5

10,4

12,3

25,6

43,2

100

Δεν γνωρίζω ακόμα

8,4

5,8

8,4

13,3

22,7

41,3

100

Σχέδια μετά
την αποφοίτηση
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Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Οι crew managers ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
σχολιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας

Παρακολουθώ με συντριβή την αδιαφορία
των φορέων αλλά και του κράτους
για τη δημιουργία των αυριανών αξιωματικών Ε.Ν.

Του Capt. Μάνθου Γ. Κουτσοθανάση
Crew Manager Anangel Maritime Services Inc.,
Maran Gas Maritime Inc.

μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι το βαθμό του
ανθ/άρχου ή το, πολύ, υπο/άρχου. Αναρωτιέμαι από πού θα
προέλθουν οι αυριανοί πλοίαρχοι της ελληνικής ναυτιλίας.
Είναι γνωστό ότι μόνο 25% των πρωτοετών φθάνουν στο
βαθμό του πλοιάρχου. Τώρα, που σχεδόν το 25% θα είναι γυναίκες, η κατάσταση στο μέλλον φαίνεται να είναι τρομακτική.
Δυστυχώς, κανένας δεν έχει φροντίσει να συμβουλεύσει με

υχαριστούμε πολύ για την έγκαιρη ενημέρωσή μας
σχετικά με το πολύ σημαντικό έργο του περιοδικού
σας, αυτό της διεξαγωγής στατιστικής έρευνας στις ΑΕΝ Πλοιάρχων.
Είναι κωμικοτραγικό να βλέπεις στα στοιχεία της έρευνας ότι
Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα αποτελέακόμα και σήμερα, σε αυτή την οικονομική κατάσταση της
σματα της έρευνας και, αν ήταν δυνατόν
χώρας, το 16,3% των σπουδαστών ΑΕΝ θέλει να πάει στο Λ.Σ.,
να προστεθούν και αυτά των Μηχανιτο 4% σε εκτός ναυτιλίας κλάδο και το 26,8% σε θέσεις υπαλκών, τότε πραγματικά θα είχαμε ένα σολήλου γραφείου σε ναυτιλιακές εταιρείες.
βαρό εργαλείο για τυχόν σχεδιασμούς
για το αύριο των Ελλήνων αξιωματικών
Ε.Ν.
ειλικρίνεια αυτές τις νεαρές κοπέλες ότι θα συναντήσουν ανυΑναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνάς σας, θα ήθελα
πέρβλητες δυσκολίες για να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματινα παραθέσω κάποιους προσωπικούς προβληματισμούς για
κοί Ε.Ν. Από το ξεκίνημα ήδη ως σπουδάστριες δεν μπορούν
δύο-τρία σημεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.
να εξασφαλίσουν θέση για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια,
καθώς όλες οι εταιρείες αποφεύγουν τη ναυτολόγηση γυναιΤο 22,8% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ
κών για τον ανωτέρω σοβαρό λόγο, ότι δεν υπάρχει μέλλον
είναι γυναίκες.
γι' αυτές. Η κατάσταση είναι πλέον δραματική, να περιφέρονΜετά λύπης μου διαπιστώνω ότι η ελλιπής πληροφόρηση
ται μήνες νεαρά κορίτσια στην Ακτή Μιαούλη ικετεύοντας για
οδηγεί πολλές νεαρές κοπέλες στις ΑΕΝ, με συνέπεια να χάμία θέση δοκίμου σε οποιοδήποτε πλοίο. Σίγουρα η ευθύνη
νονται θέσεις για τα αγόρια. Όλα τα στατιστικά στοιχεία δείείναι όλων μας όσων ασχολούμαστε στη ναυτιλία, γιατί αφήχνουν ότι οι γυναίκες παραμένουν στο επάγγελμα μόνο για
σαμε να δημιουργηθούν τέτοιες ανέφικτες προσδοκίες.

Ε
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Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Το 67% επιθυμεί να σταδιοδρομήσει
ως αξιωματικός Ε.Ν.
Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει και το τελευταίο της ίδιας έρευνας, δηλαδή ότι μόνο οι μισοί που εισέρχονται στις ΑΕΝ είναι
ενημερωμένοι για τη ναυτιλία.
Το πρόβλημα σίγουρα είναι ότι δεν γίνεται επαρκής ενημέρωση στα λύκεια. Πρέπει επειγόντως να αναλάβουν η πολιτεία και η ναυτιλιακή κοινότητα την αποστολή της σωστής
ενημέρωσης.
Αν οργανωθούν ημερίδες στα σχολικά συγκροτήματα με ομιλητές από τον ναυτιλιακό χώρο, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα.
Είναι κωμικοτραγικό να βλέπεις στα στοιχεία της έρευνας ότι
ακόμα και σήμερα, σε αυτή την οικονομική κατάσταση της
χώρας, το 16,3% των σπουδαστών ΑΕΝ θέλει να πάει στο
Λ.Σ., το 4% σε εκτός ναυτιλίας κλάδο και το 26,8% σε θέσεις
υπαλλήλου γραφείου σε ναυτιλιακές εταιρείες. Πότε, επιτέλους, θα πούμε την αλήθεια στα παιδιά αυτά, ότι οι ΑΕΝ είναι

οι σχολές που ετοιμάζουν τους αυριανούς πλοιάρχους και Α΄
μηχανικούς, τίποτε άλλο. Για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα
και τις υπαλληλικές θέσεις, υπάρχουν άλλες καταλληλότερες
και ευκολότερες σχολές.
ισθάνομαι την επιθυμία να γράψω πολλά, καθώς τα
τελευταία 15 χρόνια, από τη θέση αυτή, παρακολουθώ
εκ του συνεγγύς, με συντριβή θα έλεγα, την αδιαφορία
όλων των σχετικών φορέων, αλλά και του κράτους, για τη
δημιουργία των αυριανών αξιωματικών Ε.Ν. Οι νέοι είναι
απληροφόρητοι και οι ΑΕΝ είναι ένα βήμα πριν από την οριστική τους κατάρρευση, χωρίς οικονομικούς πόρους και
χωρίς καθηγητές.
Χωρίς νέους αξιωματικούς να συμπληρώσουν τα κενά, η ελληνική ναυτιλία θα σαλπάρει για άλλα λιμάνια και τότε θα
κλάψουμε πολύ.
Σταματώ εδώ, σεβόμενος τη φιλοξενία και τον πολύτιμο χώρο
του περιοδικού σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στους στόχους σας.

Α

Πρέπει να επιτευχθεί η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση
των στελεχών του πλοίου
Του Δημήτρη Καραγιάννη
Τμήμα Πληρωμάτων CostaMare Shipping Company S.A.

πίσης, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από μαθητές που
κατάγονται από τόπο με ναυτική παράδοση, να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα και το 55% των μαθητών επιλέγει να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα έχοντας
μέτρια ή και ελάχιστη ενημέρωση για την ελληνική ναυτιλία.

Ε

Ε

Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από μαθητές που κατάγονται από
τόπο με ναυτική παράδοση, να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα και το 55% των μαθητών επιλέγει να ακολουθήσει το
ναυτικό επάγγελμα έχοντας μέτρια ή και ελάχιστη ενημέρωση
για την ελληνική ναυτιλία.

την έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών» που πραγματοποιήθηκε
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012,
παρατηρείται πως υπάρχει περισσότερο
ενδιαφέρον από μαθητές που δεν κατάγονται από ναυτότοπους να επιλέξουν τη ναυτική σταδιοδρομία και ότι περίπου το 70% των σπουδαστών προέρχεται από
οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Σ

ίναι καθήκον όλων μας να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και
να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ούτως
ώστε να υπάρξει σωστή και λεπτομερέστατη πληροφόρηση τόσο των ενδιαφερομένων, καθώς και των συγγενών
τους, να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

αμβάνοντας υπ' όψιν ότι η καλύτερη διαφήμιση προέρχεται από τους εργαζομένους σε οποιοδήποτε επάγγελμα και ότι υπάρχει πλέον έντονο ενδιαφέρον από
πολύ καλούς μαθητές να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα με προτροπή των οικογενειών τους, προφανώς λόγω
της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να χαραχτεί η κατάλληλη
ναυτιλιακή πολιτική από τους αρμόδιους φορείς της ναυτιλίας, ώστε έτσι να επιτευχθεί ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των στελεχών του πλοίου.

Λ
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Με την ευγενική χορηγία της

ΕΡΕΥΝΑ ΑΕΝ

Το κράτος της θάλασσας είναι μέγα

Του Καπτ. Δημητρίου Ασλάνογλου
Eletson’s Training Manager

ε) Σημαντικό επίσης είναι και το στοιχείο μείωσης των πηγών
της ναυτικής παράδοσης, όμως ας κρατήσουμε το ποσοστό του 19,7%, που ακόμη κρατάει ζωντανό το ρηθέν «απ’
τον παππού στον εγγονό». Θα πρέπει σε αυτό το σημείο,
πλέον, να αναθεωρήσουμε ένα δεδομένο που είναι ευρέως αναγνωρίσιμο, ότι δηλαδή στις μέρες μας δεν είναι
κανόνας ο γιος του γιατρού να γίνεται γιατρός και ο γιος
του δικηγόρου απαραίτητα δικηγόρος. Ο κανόνας έχει αλλάξει και ζούμε πλέον σαν σύγχρονο κανόνα, τις εξαιρέσεις
του παλαιού κανόνα για κάθε επάγγελμα.

αναφορά των λεπτομερών στοιχείων της έρευνας των
«Ναυτικών Χρονικών», συγκρινόμενη με αυτή των
προηγούμενων ετών, μας οδηγεί σε συμπεράσματα
που η μελέτη τους γίνεται αρωγός στην αποσαφήνιση τάσεων
ανάμεσα στους νέους και στις ελληνικές οικογένειες κατ’ επέκταση.
Τάσεων που ουσιαστικά διακατέχονται από το άγχος της εποχής μας, που δεν είναι άλλο από την εξασφάλιση εργασίας
ν κατακλείδι, τα συμπεράσματα που εξάγονται από την
και επαγγελματικής προοπτικής.
έρευνα δηλώνουν μια τάση που διαγράφεται καθαρά
Σημαντικά στοιχεία, άξια αναφοράς, είναι τα ακόλουθα:
στο τελευταίο σκέλος της, όπου συγκεκριμενοποιείται
α) Η πλειονότητα των σπουδαστών
ο τομέας ροπής του
ΑΕΝ κατάγεται από την Αττική, πεεπαγγελματικού προσαριοχή όπου η σημερινή αίσθηση της
«Το κράτος της θάλασσας είναι μέγα, πρένατολισμού, καταγράανεργίας είναι πιο έντονη - μειώθηκε
πει και μπορεί να είναι πάντα ελληνικό».
φοντας μείωση στο ποβέβαια ως ποσοστό σε σχέση με πέΤο
έχουμε
αποδείξει,
το
έχουμε
βιώσει
και
σοστό όσων επιθυμούν
ρυσι, και αυτό γιατί ο πήχυς των επιτο
ξέρουμε
καλύτερα
από
πολλούς
άλνα σταδιοδρομήσουν καδόσεων για την εισαγωγή στις ΑΕΝ
θαρά ως αξιωματικοί
λους ανταγωνιστές λαούς.
έχει ανέβει αρκετά και η Αττική ποσοτου εμπορικού ναυτιστιαία στις πανελλήνιες δεν έφερε
κού. Μείωση που αναικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέδεικνύει το ότι οι νέοι βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της
ση με την περιφέρεια.
έρευνας της εύκολης λύσης, όπως είναι η δουλειά στα γραβ) Το στοιχείο της αναφοράς στον τρόπο εισαγωγής στις σχοφεία και στους κόλπους του Λ.Σ. Το ποσοστό του 33%, που
λές πρέπει να προσαρμοσθεί αναλόγως, λόγω του ότι πέδεν βλέπει το μέλλον του καθαρά μέσα στο πλοίο, είναι πολύ
ρυσι οι εισαχθέντες ήταν λιγότεροι και η σύγκριση μεταξύ
μεγάλο και δεν δίνει σοβαρά περιθώρια αισιοδοξίας για την
εισαχθέντων από πανελλήνιες με εισαχθέντες μέσω αποκοινωνική ανέλιξη του επαγγέλματος.
λυτηρίου ήταν διαφορετική.
Είναι μεγάλη πρόκληση για όσους από τον ναυτιλιακό χώρο
γ) Η βαρύνουσα οικογενειακή άποψη, σαν κύρια πηγή πληεπιθυμούν πραγματικά να αντιστρέψουν το παραπάνω ποσοροφόρησης σχετικά με το μέλλον των παιδιών, έχει γείρει
στό. Αυτό μπορούν να το πραγματοποιήσουν με ένα και μόνο
την πλάστιγγα προς τον τομέα της ναυτιλίας, θεωρώντας
μέσο, το σύγχρονο ελληνικό εμπορικό πλοίο, εκεί όπου ο νέος
ότι είναι μία λύση, που αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που
δόκιμος θα βρεθεί και θα κληθεί να προσαρμοστεί, κάνοντας τα
αντέχει να αντεπεξέλθει στα σημερινά δεδομένα του οικοπρώτα του επαγγελματικά βήματα σε ένα περιβάλλον εργασίας
γενειακού προϋπολογισμού, συγκρινόμενη με σπουδές σε
που πρέπει να τον τραβήξει και να τον κρατήσει κοντά του.
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται μακριά από την οικογενειακή στέγη και δεν προσφέρουν
όνον έτσι η θέση του Έλληνα θα μπορεί να διατηρηασφαλές και σίγουρο επαγγελματικό μέλλον.
θεί και να εξελιχθεί μέσα στο χώρο της ναυτιλίας. Βαδ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι σοβαρό κριτήριο
σική προϋπόθεση, η παραπάνω πρόκληση να γίνει
επιρροής για να επιλέξουν οι νέοι τις ΑΕΝ για επαγγελμακοινός στόχος όλων όσοι νιώθουν ότι:
τική διέξοδο. Η αύξηση του ποσοστού των εισοδημάτων
«Το κράτος της θάλασσας είναι μέγα, πρέπει και μπορεί να
μέχρι τις 12.000 ευρώ είναι μία σοβαρή μαρτυρία, που
είναι πάντα ελληνικό». Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε βιώσει
δηλώνει ότι η διέξοδος προς τη ναυτιλία είναι ζωτικής σηκαι το ξέρουμε καλύτερα από πολλούς άλλους ανταγωνιστές
μασίας για το μέλλον της ελληνικής οικογένειας, «χρήλαούς.
ματα από την πρώτη μέρα απασχόλησης/εκπαίδευσης».

Η

Ε

Μ
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Στην απέναντι όχθη
Μαθήματα ναυτικής εκπαίδευσης
από την... Τουρκία!

Του Ηλία Μπίσια

γειτονική Τουρκία δεν φημίζεται για τις επιδόσεις της
στο χώρο του εφοπλισμού ούτε και διαθέτει πλέον
ισχυρή παράδοση στο χώρο της ναυτεργασίας.
Εντούτοις, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας
έχουν ξεπεράσει τους σκοπέλους που εξακολουθούμε εμείς
εδώ να αντιμετωπίζουμε, ως προς τα χρόνια και δαιδαλώδη
θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Η πρόσφατη επίσκεψη του υπογράφοντος στο πανεπιστήμιο
Dokuz Eylül, στη Σμύρνη, αποτελεί έναυσμα για προβληματισμό σχετικά με το πώς βλέπουν οι γείτονές μας το μέλλον
των ναυτιλλομένων τους.

Η

ο πανεπιστήμιο Dokuz Eylül απλώνεται σε ένα σύγχρονο και γιγαντιαίο Campus έξω από το κέντρο της
πόλης. Διαθέτει μια ανεξάρτητη σχολή, όπου φοιτούν
σε τρία πανεπιστημιακού επιπέδου τμήματα οι φερέλπιδες
ναυτιλιακοί οικονομολόγοι και οι δόκιμοι αξιωματικοί Ε.Ν., με
ξεχωριστές κατευθύνσεις για πλοιάρχους και μηχανικούς. Η

Τ

ναυτική εκπαίδευση από το τέλος του 19ου αιώνα αξιολογήθηκε από τους Οθωμανούς και αναπτύχθηκε μετέπειτα ως πανεπιστημιακού επιπέδου. Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι
Τούρκοι προσφέρουν τη δυνατότητα σε έναν δόκιμο αξιωματικό Ε.Ν. να αποκτήσει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, που
θα του επιτρέπει τη σταδιοδρομία στη θάλασσα σε συνδυασμό με πανεπιστημιακές γνώσεις στην οργάνωση και λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης αλλά και τη διοίκηση ενός
πλοίου.
Παν μέτρον άριστον
Η σχολή που επισκεφτήκαμε ακολουθεί μια συγκεκριμένη και
καλομελετημένη προσέγγιση στο χώρο της πειθαρχίας και του
σεβασμού προς την ιεραρχία. Οι σπουδαστές και των δύο
φύλων φορούν ειδικές στολές, ακολουθώντας ειδικούς κανόνες
εξωτερικής εμφάνισης, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένοι δεοντολογικοί κανόνες ως προς την επικοινωνία τους με τους καθηγητές,
προκειμένου να συνηθίζουν την καθημερινότητα στους κλειστούς χώρους του πλοίου. Παράλληλα, ενθαρρύνεται και επιβραβεύεται η αριστεία ανάμεσα στους πρώτους της τάξης.
Οι σπουδαστές της σχολής προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και τα γεωγραφικά διαμερίσματα της αχανούς
χώρας. Σε συζήτησή μας με τους σπουδαστές, αντιληφθήκαμε πως ένας σημαντικός αριθμός επιθυμεί να σταδιοδρο-
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Η τουρκική σημαία
κυματίζει σε όλους
τους διαδρόμους.

Αν και το λιμάνι της Σμύρνης δεν έχει τη δυναμικότητα της Κωνσταντινούπολης, η τοπική κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες της σχολής
και επικουρεί οικονομικά και ηθικά τη λειτουργία του.

μήσει στη θάλασσα λόγω προσωπικής αγάπης ή πάθους για
το θαλασσινό στοιχείο και μια σημαντικότατη μερίδα λόγω
των αξιόλογων απολαβών αλλά και της απρόβλεπτης διακύμανσης της τουρκικής οικονομίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σεμνότητα και η πειθαρχία των σπουδαστών, καθώς
και το θάρρος να αναπτύξουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους
σε έναν ικανοποιητικό βαθμό στην αγγλική γλώσσα. Οι τάξεις
είναι ολιγομελείς και ο αριθμός των εισακτέων είναι περίπου
50 σε κάθε τμήμα, ενώ όλοι οι φοιτητές εισέρχονται στη
σχολή με τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις της τουρκικής
ανώτερης εκπαίδευσης.
Αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται
στα αγγλικά, ώστε να είναι προετοιμασμένοι οι απόφοιτοι της
σχολής στο να χειρίζονται καλά τη διεθνή γλώσσα της ναυτιλίας. Σε αντίθεση με τις δικές μας ΑΕΝ, οι σπουδαστές διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα ιστορίας, προκειμένου να
γνωρίζουν τις ρίζες τους και την εξέλιξη του έθνους τους.
Ο κοσμικός χαρακτήρας της τουρκικής διοίκησης μετά την κεμαλική επανάσταση διατηρείται ζωντανός στη συγκεκριμένη
σχολή, που ακολουθεί δυτικά πρότυπα εκπαίδευσης και λειτουργίας. Οι τάξεις είναι όλες μεικτές και δεν αντιληφθήκαμε
κάποια κοπέλα να φοράει την παραδοσιακή μαντίλα. Δεν απαγορεύεται, όμως είναι εμφανές ότι η σχολή ακολουθεί τα κεμαλικά πρότυπα στο φλέγον ζήτημα.

Ο ρόλος του εφοπλισμού: κανείς δεν απουσιάζει!
Αν και το λιμάνι της Σμύρνης δεν έχει τη δυναμικότητα της
Κωνσταντινούπολης, η τοπική κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες της σχολής και επικουρεί οικονομικά και ηθικά τη λειτουργία του. Αξιέπαινες είναι οι σημαντικότατες δωρεές τόσο
σε συλλογικό όσο και εταιρικό ή ατομικό επίπεδο για συγκεκριμένες ανάγκες της λειτουργίας και του Τμήματος Πλοιάρχων και Μηχανικών. Οι δωρεές της εταιρείας Arkas συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση ενός υπερσύγχρονου κτιρίου,
όπου φοιτούν οι μηχανικοί. Όλες οι δωρεές προβάλλονται
μεγαλόπρεπα σε κάθε αίθουσα της σχολής, τονίζοντας τις άριστες σχέσεις συνεργασίας του πανεπιστημίου με την επιχειρηματική κοινότητα και ειδικά με τον εφοπλισμό. Όσο για
simulators και αίθουσες υπολογιστών; Καλά να είναι ο εφοπλισμός και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι ανάγκες της σχολής
φαίνονται ότι (υπερ)καλύπτονται.
Και εδώ είναι εμφανές πως τα χρήματα που δίνουν οι εταιρείες ξέρουν πού κατευθύνονται, αλλιώς δεν θα βλέπαμε
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Οι στολές είναι υποχρεωτικές
χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται
κάποια αρνητική διάθεση των
φοιτητών ως προς αυτό.

τόσες πολυάριθμες δωρεές.
Η σχολή είναι δημόσια, αλλά υπάρχουν κάποια υποτυπώδη
δίδακτρα. Στην Τουρκία, γενικότερα, σπουδάζουν παιδιά της
μεσαίας και ανώτερης τάξης, αλλά στις φτωχές γειτονιές της
Ανατολής θεωρείται χρέος των πλουσιότερων κατοίκων να
υποστηρίζουν τους αρίστους ενός λυκείου που δεν έχουν την
οικονομική ή και ηθική υποστήριξη και δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές του στον τριτοβάθμιο κύκλο σπουδών. Ορισμένα από τα παιδιά αυτά, αριστούχοι στο λύκειο
που επιθυμούσαν να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα, ακόμα
και νεαρά κορίτσια, βρίσκονταν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο χάρις σε αυτή την κοινωνική αρωγή, που δεν στέκεται

και ευρέως δημοσιευμένες ημερομηνίες αξιολογούν τους
φοιτητές και τους προσλαμβάνουν είτε για τα υποχρεωτικά
εκπαιδευτικά μπάρκα είτε για μετέπειτα εργασία.
Οι πρωτοβουλίες
των εκπαιδευτικών

Οι καθηγητές είναι σχεδόν όλοι διδάκτορες με σπουδές στην Τουρκία και
Οι ημέρες εύρεσης εργασίας είναι συνηθισμένη πρακτική στη συ- στο εξωτερικό, ενώ πολλοί από αυγκεκριμένη σχολή, όπου οι εταιρείες σε προκαθορισμένες και ευ- τούς έχουν μετεκπαιδευτεί στις ΗΠΑ.
ρέως δημοσιευμένες ημερομηνίες αξιολογούν τους φοιτητές και Ως εργαζόμενοι στη δημόσια ανώτους προσλαμβάνουν είτε για τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά μπάρκα τατη εκπαίδευση, οι απολαβές τους
δεν είναι σπουδαίες και θα μπορούείτε για μετέπειτα εργασία.
σαμε να πούμε ότι είναι χαμηλότερες
από την αγορά ή από άλλες σχολές
αποκλειστικά στο πλαίσιο μιας τυπικής υποτροφίας όπως τις
της Δύσης. Εντούτοις, διάθεση για διδασκαλία και πνευματική
γνωρίζουμε στη Δύση.
υπέρβαση υπάρχει. Κοσμήτορας της σχολής είναι η πασίγνωΟι ημέρες εύρεσης εργασίας είναι συνηθισμένη πρακτική στη
στη στους ακαδημαϊκούς κύκλους καθηγήτρια Guldem Cerit
συγκεκριμένη σχολή, όπου οι εταιρείες σε προκαθορισμένες
με ρίζες από τη Μυτιλήνη. Η ανάπτυξη και η πολύ θετική πο-
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Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι φορείς
πλοιοκτησίας χορηγούν αμείωτα τις
δραστηριότητες της σχολής.
Σε κάθε αίθουσα υπάρχει ειδική μνεία
του χορηγού.
Η θεμελιώτρια της σχολής
κοσμήτορας Guldem Cerit

Η καθηγήτρια Cerit μάς επισήμανε ότι: Οι πρόγονοί μας ήταν εξαιρετικοί μάνατζερ και οι διοικητικοί
μηχανισμοί που μας κληροδότησαν, ανταποκρίνονται διαρκώς στις ανάγκες της εποχής. Σε καμία
θέση ευθύνης δεν αντιμετώπισα προβλήματα ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού λόγω της καλής οργάνωσης
του συστήματος».

ρεία της σχολής οφείλεται κατά πολύ στις σοβαρές προσπάθειές της, στην αποδοχή της ηγεσίας της από τους συναδέλφους της, καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.
Η ίδια μάς εξομολογήθηκε ότι οι στενές σχέσεις της με την
επιχειρηματική κοινότητα, που επιτρέπουν όχι μόνο την οικονομική αρωγή της σχολής αλλά και την απορρόφηση των
αποφοίτων, προέρχεται από την καλή γνώση της αγοράς που
η ίδια διαθέτει, αφού είχε μακρόχρονη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες πριν από την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία. «Δουλεύουμε μαζί με την αγορά», τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι ο πληθυσμιακός οργασμός
της Τουρκίας έχει οδηγήσει στη λειτουργία 167 πανεπιστημίων, 120 εκ των οποίων δημόσια ΑΕΙ. Το γεγονός αυτό οδηγεί τους επικεφαλής των πανεπιστημίων να μην επαναπαύονται στα δημόσια κονδύλια για τη λειτουργία και τη γιγάντωση των τμημάτων τους.

Ας επιτραπούν οι συγκρίσεις: εμείς και οι απέναντι
Η επίσκεψη του υπογράφοντος ήταν μια εξαιρετική εμπειρία,
που δεν επιτρέπει εφησυχασμούς. Η αλήθεια είναι ότι η φιλοξενία και η υποδοχή τόσο της κ. Cerit όσο και των υπόλοιπων
καθηγητών ήταν απαράμιλλη και εντυπωσιακή. Σε ελάχιστες
ΑΕΝ της «ναυτομάνας» χώρας μας μας υποδέχτηκαν με τέτοιο
ενθουσιασμό και κυρίως επαγγελματισμό. Και η υποδοχή αυτή
οργανώθηκε μόνο με μια ειδοποίηση 24 ωρών για την επικείμενη επίσκεψή μας. Η ίδια η καθηγήτρια Cerit μάς επισήμανε
ότι «στην Τουρκία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά ο εξαιρετικός και δυναμικός διοικητικός μηχανισμός που στήθηκε από
τον καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι πρόγονοί μας
ήταν εξαιρετικοί μάνατζερ και οι διοικητικοί μηχανισμοί που
μας κληροδότησαν, ανταποκρίνονται διαρκώς στις ανάγκες της
εποχής. Σε καμία θέση ευθύνης δεν αντιμετώπισα προβλήματα
ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού
λόγω της καλής οργάνωσης του συστήματος».
Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη να πάρουμε κάποια μαθήματα. Πολιτική βούληση χρειάζεται και καλή διάθεση από
τους ενδιαφερομένους (και κυρίως τους εργαζομένους).
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νεότερες επιπρόσθετες διοικητικές διατάξεις
για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων
Νομική βάση: οδηγία 2009/18 ΕΚ της 23-4-2009 και ν. 4033/2011 (Α΄ 264)

n Α. Εισαγωγή
1. Το γε νυν έχον οι νομικές βάσεις ένθα εδράζονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και λοιπές διαδικασίες ελέγχου εκ
μέρους της χώρας μας επί επισυμβάντος ναυτικού ατυχήματος εστιάζονται αποκλειστικά:
α. Στο Ν.Δ. 712/70 (Α΄ 237) «Περί διοικητικού ελέγχου
του ναυτικού ατυχήματος» όπως οι διατάξεις αυτού
ισχύουν και
β. Στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4033/2011 (Α΄
264) «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων
μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας
2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις”.

πτικώς τα κατωτέρω κύρια και βασικά δεδομένα στοιχεία,
προκειμένου γίνει άμεσα αντιληπτή η διάκριση των τηρητέων διαδικασιών από το ν. 4033/2011. Ειδικότερα:
α) Αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πλοία υπό ελληνική
σημαία.
β) Η έννοια του ναυτικού ατυχήματος προσδιορίζεται επακριβώς στο άρθρο 1 του εν λόγω Ν.Δ., ήτοι ως ναυτικό
ατύχημα θεωρείται παν συμβεβηκός επενεγκόν.
i. Ολική πραγματική ή τεκμαρτή απώλεια ελληνικού
πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος
ii. Εγκατάλειψις τούτων εις τους ασφαλιστάς
iii. Απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή επιβατών κ.λπ.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, άνευ πορισματικής εκθέσεως, υπό της αρμόδιας κατά τόπον Λιμενικής Αρχής ή του ορισθέντος επί τούτοις (ανωτέρου)
αξιωματικού Λ.Σ., τηρείται ειδική συμπληρωματική διαδικασία που ανατίθεται στο τελευταίο στάδιο αυτής σε αναβαθμισμένο διοικητικό όργανο, το ΑΣΝΑ, με πρόεδρο
αρεοπαγίτη ή εφέτη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα
αίτια και οι συνθήκες που προκάλεσαν το ναυτικό ατύχημα
και αποδοθούν με πορισματική έκθεση του ΑΣΝΑ οι ευθύνες στους τυχόν υπαιτίους, για τους οποίους προτείνεται
κατά περίπτωση η ποινική και πειθαρχική δίωξη ή, περιπτώσεως συντρεχούσης, να κριθούν τα αίτια του ναυτικού
ατυχήματος ως τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία.

2. Σημειούται ότι ισχύουν και εφαρμόζονται συγχρόνως, παράλληλα και ανεξάρτητα και τα δύο ως άνω, επί του προκειμένου, νομικά καθεστώτα με τις διακρίσεις και
διαφοροποιήσεις επί των υλοποιούμενων διαδικασιών ως
κατωτέρω διαλαμβανόμεθα.

2. Επί του προκειμένου, σχετικό τυγχάνει το σύγγραμμά μας,
Μιχ. Μαλέρμπας «Ποινικό και Πειθαρχικό Δίκαιο Ε.Ν. Τόμος
Α΄ “Ναυτικά Εγκλήματα"», σελ. 123, επ. ένθα παρατίθενται
οι διατάξεις του Ν.Δ. 712/70, ειδικά σχόλια, επισημάνσεις,
καθώς και ανάλυση των διατάξεων αυτού.

n Β. Σύντομη αναφορά στο Ν.Δ. 712/70
1. Καθό μέρος αφορά το Ν.Δ. 712/70, επισημαίνονται συνο-

n Γ. Το νεότερο επιπρόσθετο νομικό καθεστώς
Ι Βασικά δεδομένα στοιχεία
1. Αναφορικά με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4033/2011

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου Λ.Σ. (ε.α)
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(Α΄ 264), σημειούται ότι στην αιτιολογική έκθεση αυτού
διαλαμβάνονται με σαφήνεια και επεξηγηματικά οι λόγοι
που επέβαλαν την ενσωμάτωση εφαρμογής της οδηγίας
2009/18ΕΚ και την ψήφιση αυτού, τα διοικητικά υπηρεσιακά μέσα, ο επιδιωκόμενος σκοπός, καθώς και τα μέτρα
εφαρμογής των διατάξεων αυτού. Κατωτέρω επισημαίνονται τα βασικά και τα δεδομένα στοιχεία τού εν λόγω
νόμου. Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι:
α. Αποτελεί νομικό προϊόν της οδηγίας 2009/18/ΕΚ και
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.
β. Εισάγει πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις διοικητικής
φύσεως, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή τους
στη χώρα μας και βεβαίως για την υλοποίηση της ως
άνω οδηγίας.
γ. Συνίσταται ειδική «Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης
Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων» με σαφή αρμοδιότητα τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων σύμφωνα μόνο με τις διατάξεις του νόμου
αυτού και η οποία δεν διεξάγει ένορκη προανάκριση και
δεν συντάσσει, επί του προκειμένου, πορισματική έκθεση, όπως το ΑΣΝΑ, αλλά συντάσσει και δημοσιεύει,
εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ναυτικού
ατυχήματος, μόνον έκθεση περιλαμβάνουσα τα στοιχεία
και τις πληροφορίες που διαλαμβάνονται στα μέρη του
Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στο νόμο (άρθρο
16, πργ. 1). Η εν λόγω υπηρεσία ελέγχεται από προϊστάμενο νομικό σύμβουλο του κράτους και διοικείται
από διευθυντή ανώτερο αξιωματικό Λ.Σ. - Ε.Α. με καθήκοντα αποκλειστικής απασχόλησης.
Διαρθρώνεται δε, σε τρία τμήματα, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οποίων θα καθαρισθούν και θα ρυθμισθούν με Π.Δ. που θα εκδοθούν από
τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τους συναρμόδιους υπουργούς. Με τα ίδια Π.Δ. θα καθορισθούν και
τα καθήκοντα του Ν.Σ. του κράτους, του προϊσταμένου
δ/ντού λιμενικού καθώς και των επιτελών οργάνων.

δ. Γίνεται σαφής διάκριση και ανεξαρτησία από τις διαδικασίες διερεύνησης που προβλέπουν οι διατάξεις του
Ν.Δ. 712/70 (Α΄ 237).
ε. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται (άρθρο 2) σε ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα:
i. Στα οποία εμπλέκεται πλοίο φέρον την ελληνική σημαία, καθώς και Α/Κ σκάφος μήκους μικρότερου των
15 μέτρων με ελληνική σημαία (άρθρα 25).
ii. Τα οποία λαμβάνουν χώρα σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, εντός των εσωτερικών υδάτων και αιγιαλίτιδος
ζώνης της Ελλάδος, εν αντιθέσει προς το Ν.Δ. 712/70,
που αφορά αποκλειστικά και μόνο πλοία υπό ελληνική
σημαία.
ΙΙ Η έννοια του ναυτικού ατυχήματος
1. Για τις έννοιες του «Ναυτικού ατυχήματος» και του «Πολύ
σοβαρού ναυτικού ατυχήματος» (γίνεται διάκριση στο
νόμο), ισχύουν οι ορισμοί που παρατίθενται στην πργ. Α΄
του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου και αναφέρονται σε ψηφίσματα και αποφάσεις του ΙΜΟ. Ειδικότερα:
α. «Ναυτικό ατύχημα»: Κάθε συμβάν ή ακολουθία συμβάντων, που κατέληξε σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, τα οποία έλαβαν χώρα σε άμεση σύνδεση με τις
λειτουργίες πλοίου:
i. θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμου,
ii. απώλεια ατόμου από πλοίο,
iii. απώλεια, τεκμαιρόμενη απώλεια πλοίου ή εγκατάλειψη
πλοίου,
iv. υλική ζημία σε πλοίο
v. προσάραξη ή ανικανότητα (ακυβερνησία πλοίου να
πλεύσει ή εμπλοκή πλοίου σε σύγκρουση),
vi. υλική ζημία στη ναυτική εξωτερική υποδομή σε ένα
πλοίο, η οποία θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου, άλλου πλοίου ή ενός
ατόμου, ή
vii.σοβαρότατη ζημία στο περιβάλλον ή ενδεχόμενο πρό-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 59 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

MALERBAS:Layout 1 3/4/2012 11:34 μ Page 60

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

κλησης σοβαρότατης ζημίας στο περιβάλλον, η οποία
προκλήθηκε από τη ζημιά ενός πλοίου ή πλοίων.
viii.Ο όρος «ναυτικό ατύχημα» δεν περιλαμβάνει σκόπιμη
ενέργεια ή παράλειψη, με την πρόθεση να προκληθεί
βλάβη στην ασφάλεια πλοίου, ατόμου ή του περιβάλλοντος.
β. «Πολύ σοβαρό ναυτικό ατύχημα»: Ναυτικό ατύχημα,
το οποίο έχει ως συνέπεια την ολική απώλεια πλοίου ή
το θάνατο ατόμου ή την πολύ σοβαρή ζημία στο περιβάλλον. Ως συνέπεια σοβαρότατης ζημίας στο περιβάλλον εκλαμβάνεται η ρύπανση, η οποία, όπως εκτιμάται
από το επηρεαζόμενο παράκτιο κράτος ή κράτη ή τη διοίκηση του κράτους σημαίας, κατά περίπτωση, προκαλεί
μείζονα επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον ή θα προκαλούσε τέτοια επίδραση χωρίς τις ενέργειες πρόληψης.
2. Εκ των ανωτέρω ορισμών, διαπιστούται ότι ούτοι δεν διαφέρουν και δεν απέχουν πολύ από τον ένα και μοναδικό
ορισμό που δίδεται στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 712/70, τουναντίον έχουν ευρύτερο πλαίσιο συμβάντων και επιπροσθέτως γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ «Ναυτικού ατυχήματος» και «Πολύ σοβαρού ναυτικού ατυχήματος».
ΙΙΙ Οι προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 22)
για ειδικές παραβάσεις
1. Μετά το πέρας των διερευνήσεων, τη σύνταξη και ανακοίνωση της σχετικής εκθέσεως, η υπηρεσία (ΕΛΥΔΝΑ) νομιμοποιείται να προτείνει αρμοδίως διοικητικές κυρώσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 ΚΔΝΔ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του ιδίου αυτού νόμου
4033/2011) μόνον για τυχόν παράβαση των διατάξεων:
α. Του εδ. (ε) της πργ. 1 του άρθρου 4, ήτοι μη διευκόλυνση από τα εμπλεκόμενα με τη διαχείριση του πλοίου
μέσα, δηλαδή η μη άμεση και σωστή παροχή στοιχείων
του ναυτικού ατυχήματος.
β. Της πργ. 2 του άρθρου 6, ήτοι ή μη άμεση ενημέρωση
της υπηρεσίας για ένα ναυτικό ατύχημα εκ μέρους του
πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή, πράκτορα και
πλοιάρχου του πλοίου.
γ. Της πργ. 3 του άρθρου 15, ήτοι μη παροχή κάθε δυνατής
διευκόλυνσης στο έργο της διερεύνησης εκ μέρους των
εμπλεκόμενων μερών με το ναυτικό ατύχημα.

2. Περαιτέρω και ειδικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της πργ. 1 του άρθρου 15 που
αναφέρονται σε επί του προκειμένου ειδικές επιπρόσθετες
υποχρεώσεις του πλοιάρχου, η υπηρεσία ενημερώνει τις
αρμόδιες αρχές για την εκ μέρους τους εξέταση επιβολής
των ποινών που προβλέπονται στην πργ. 3 του άρθρου
223 του ΚΔΝΔ «Παραβάσεις πλοιάρχου εν ώρα κινδύνου».
3. Οι ως άνω προτεινόμενες κυρώσεις της υπηρεσίας
(ΕΛΥΔΝΑ) είναι ανεξάρτητες από ποινικές, διοικητικές και
πειθαρχικές ευθύνες που διαπιστώνονται από τον διοικητικό έλεγχο ναυτικού ατυχήματος που διενεργείται κατ’
εφαρμογήν του Ν.Δ. 712/70, του οποίου σκοπός είναι ο
καθορισμός υπαιτιότητας για την πρόκληση του ναυτικού
ατυχήματος και η απόδοση ευθυνών στους δράστες.
n Δ. Ειδικές επισημάνσεις
1. Εκ των ανωτέρω διαλαμβανομένων, διαπιστούται ότι οι βασικές διακρίσεις μεταξύ των δύο νομοθετημάτων, που αναφέρονται στη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και
λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα περιστάσεως
συντρεχούσης, εστιάζονται συνοπτικώς στα κάτωθι δεδομένα στοιχεία:
α. Στην έννοια του ναυτικού ατυχήματος.
β. Στις διαδικασίες, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές.
γ. Στα αρμόδια όργανα διεξαγωγής της διερεύνησης.
δ. Στο πεδίο εφαρμογής.
ε. Στη διαπίστωση των διαφορετικών ειδών παραβάσεων
και τον ανάλογο καταλογισμό υπαιτιοτήτων.
2. Βεβαίως, για να τεθεί σε εφαρμογή και πλήρη λειτουργία
ο νόμος 4033/2011 (Α΄ 264), καθό μέρος αναφέρεται στη
διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων (τα άρθρα 27 έως
31 είναι τροπολογίες στο νόμο), απαιτείται πρωτίστως η
έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται στην πργ. 1 του άρθρου 23. Θα ηδύνατο τις να διατυπώσει την άποψη ότι η
νέα αυτή διαδικασία που επιβάλλει ο νόμος 4033/2011
είναι επιπροσθέτως επιβαρυντική, για τη διοίκηση, περιττή
γραφειοκρατία, αλλά επί του προκειμένου επισημαίνεται
ότι αποτελεί υποχρεωτικό νομικό προϊόν της οδηγίας
2009/18/ΕΚ της 23-4-2009 και, ως εκ τούτου, η χώρα μας
είναι υποχρεωμένη σε νομική προς τούτο συμμόρφωση.
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ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ

Ασφάλεια στον Κόλπο του Άντεν
Με το θέμα της πειρατείας, έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά στο παρελθόν, εξετάζοντας τακτικά όλες τις παραμέτρους
και τις τρέχουσες εξελίξεις με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία.
Είναι γνωστό ότι από ελληνικής πλευράς η κυβέρνηση, διά «στόματος» υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
με ανάμειξη -επί υφυπουργίας Αδώνιδος Γεωργιάδη- του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, παρουσίασε στην ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε
εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις», με το οποίο επιχειρείται να καλυφθούν οι ανάγκες προστασίας και άμυνας απέναντι στην πειρατεία, με ιδιώτες ένοπλους φρουρούς, οι οποίοι μισθώνονται από συγκεκριμένες εταιρείες, που συστήνονται για το σκοπό αυτό.
Σε αυτό το τεύχος απευθύναμε ερωτήσεις στις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες εταιρείες ασφάλειας που παρέχουν
υπηρεσίες προστασίας της ελληνόκτητης και ελληνικής πλοιοκτησίας, οι οποίες συνίστανται στην παρεχόμενη φροντίδα των περιουσιών και της ανθρώπινης ζωής από τις επιθέσεις που υφίστανται οι ναυτικοί σε διάφορες περιοχές
του πλανήτη και ιδίως στον Κόλπο του Άντεν.
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Η χρησιμοποίηση ενόπλων
φρουρών δεν παύει να είναι
μια προσωρινή λύση

Του Σπύρου Πολέμη
Προέδρου International Chamber of Shipping (ICS),
International Shipping Federation (ISF)

χίσουν να χρησιμοποιούν ιδιωτικούς ένοπλους φρουρούς.
Κατέφυγαν στην τελευταία αυτή επιλογή, γιατί αισθάνονταν
ότι έπρεπε να κάνουν κάτι παραπάνω για να προστατεύσουν
τα πληρώματά τους.
ς βιομηχανία δεν έχουμε σταματήν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις αμφιταλαντεύονταν για τη
σει, τουλάχιστον τα τελευταία τρία
χρησιμοποίηση ενόπλων φρουρών αλλά, πιο πρόχρόνια, να ωθούμε τις κυβερνήσεις
σφατα και σιγά-σιγά, κάποιοι πολιτικοί άρχισαν να εννα λάβουν μέτρα αποφασιστικά εναντίον
της πειρατείας. Οπωσδήποτε έχουμε καταφέρει πολλά από τότε που εμφανίστηκε το
πρόβλημα αυτό, αλλά οι πειρατές συνεχώς Δυστυχώς, κάποιες κυβερνήσεις ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί
εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις με- την αναγκαιότητα αυτή και συζητούν μόνο γύρω από το θέμα
ταβαλλόμενες συνθήκες. Τα Best Manage- των λύτρων και την πιθανή απαγόρευση αυτών. Αυτό θα ήταν
ment Practices, που έχει υιοθετήσει η καταστροφικό για τα πληρώματα που κρατούνται όμηροι, υπό
βιομηχανία μας, πράγματι έχουν βοηθήσει, τρομερή ψυχολογική πίεση και άθλιες και απαράδεκτες συνθήτο EU NAVFOR που έχει διοργανώσει η Ευ- κες, είτε στα πλοία τους είτε στη Σομαλία.
ρωπαïκή Ένωση επίσης έχει συμβάλει,
καθώς και το ΝΑΤΟ και διάφορες χώρες,
δίδουν και, τώρα, αρκετά έθνη έχουν ήδη εγκρίνει ή πρόκειται
που έχουν στείλει πολεμικά πλοία στην περιοχή.
να εγκρίνουν τη χρησιμοποίηση ενόπλων φρουρών. Φυσικά,
αυτή δεν είναι λύση, μόνο ένα προσωρινό μέτρο για την προαρ’ όλα αυτά, όμως, οι πειρατές
στασία των ναυτικών μας. Η αποτελεσματική λύση θα ήταν
έχουν βελτιώσει τις ικανότητές
να ιδρυθεί μια σωστή κυβέρνηση στην ίδια τη Σομαλία, που
τους, έχουν διευρύνει την περιοχή
να έχει τη δύναμη να εφαρμόζει τους νόμους και την τάξη στη
των δραστηριοτήτων τους πάνω από
χώρα της. Στο μεταξύ, η ναυτιλία συνεχίζει να ωθεί τις κυβερ1.000 μίλια από τη Σομαλία και έχουν γίνει
νήσεις να κάνουν περισσότερα και πιο συγκεκριμένα, ζητάει
πιο επιθετικοί.
τα εξής από αυτές:
Ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 60 ναυτικοί με
• Να υιοθετήσουν επιθετική στάση εναντίον της πειρατείας
ποικίλους τρόπους, τους έχουν κακομετααντί της αμυντικής που υπάρχει σήμερα. Αυτή η στάση θα
χειριστεί, βασανίσει και σκοτώσυμπεριλαμβάνει επιθέσεις στην υποδομή και στις κατασει εν ψυχρώ.
σκηνώσεις των πειρατών επί της ξηράς.
Σε αντίδραση, οι ναυτιλιακές
• Να ενεργοποιηθούν για την απελευθέρωση όλων των ομήεταιρείες αναγκάστηκαν να αρ-

Ω

Ε

Π

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 64 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

POLEMIS:Layout 1 3/4/2012 12:55 μμ Page 65

ρων ναυτικών στη Σομαλία.
• Όλοι οι πειρατές που συλλαμβάνονται, να οδηγούνται στο
δικαστήριο και, εάν βρεθούν ένοχοι, να φυλακίζονται. Δεν
πρέπει κανένας πειρατής που συλλαμβάνεται να αφήνεται
ελεύθερος.
• Να κοπεί η αλυσίδα που χρηματοδοτεί την πειρατεία, χρησιμοποιώντας το νόμο ενάντια στους λεγόμενους «επενδυτές», οπουδήποτε εντοπίζονται στον κόσμο.
χετικά με το θέμα της πληρωμής λύτρων, δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ των ναυλωτών,
των πλοιοκτητών και των P&I Club. Τη ναυτιλία την ενδιαφέρει διακαώς να κρατήσει ανοιχτή αυτή τη δίοδο έως
ότου η πειρατεία εξαλειφθεί τελείως, αλλιώς θα χάσουν κάθε
δυνατότητα οι ναυτιλιακές εταιρείες να διαπραγματεύονται
την απελευθέρωση των πληρωμάτων από τους πειρατές. Δυστυχώς, κάποιες κυβερνήσεις ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί
την αναγκαιότητα αυτή και συζητούν μόνο γύρω από το θέμα
των λύτρων και την πιθανή απαγόρευση αυτών. Αυτό θα ήταν
καταστροφικό για τα πληρώματα που κρατούνται όμηροι, υπό

Σ

τρομερή ψυχολογική πίεση και άθλιες και απαράδεκτες συνθήκες, είτε στα πλοία τους είτε στη Σομαλία.
Τέλος, σχετικά με το συμφωνητικό που αφορά την πρόσληψη
των ενόπλων φρουρών, υπάρχει ήδη κατοχυρωμένη διαδικασία. Τα συμφωνητικά αυτά τα ελέγχουν τα P&I Club προτού
υπογράψουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και, επιπλέον, υπάρχει
πλέον ξεχωριστή ελεγκτική διαδικασία για τις εταιρείες ασφαλείας που διαθέτουν τους ενόπλους φρουρούς. Αυτή τη διαδικασία την εφαρμόζει ανεξάρτητη εταιρεία εκ μέρους των
P&I Clubs.
ς συμπέρασμα, θα ήθελα να επαναλάβω πως η χρησιμοποίηση ενόπλων φρουρών δεν παύει να είναι
μια προσωρινή λύση. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να
κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαλείψουν τελείως την πειρατεία
και όχι μόνο στη Σομαλία. Η πειρατεία εξαπλώνεται, κάτι που
θα έπρεπε να δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στις κυβερνήσεις να μην παραμείνουν αδρανείς. Δεν τους συμφέρει να
αναβάλλουν άλλο αποφασιστικές ενέργειες.

Ω
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Οι αρμόδιοι ρίχνουν το βάρος
της οποιασδήποτε ενέργειας επί των πλοίων
επάνω στον πλοίαρχο

Του Γεωργίου Βλάχου
Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΠΕΝ)

μαίας, η παρουσία οπλοφόρων επί των πλοίων, ας αναλάβει
επιτέλους η σημαία την ευθύνη που της αναλογεί, αυτή της
διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, και ν’ αφήσουν τον πλοίαρχο να φέρει εις πέρας το έργο του με ασφάλεια. Έτσι όπως
γνωρίζει και όπως επιβάλλουν οι διεθνείς κανονισμοί και η
ναυτοσύνη του.

ίναι γεγονός ότι ανοιχτό παραμένει το ζήτημα ψήφισης
του σχεδίου νόμου για την παρουσία ενόπλων φρουρών στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία.
μείς ζητάμε να
Είναι άξιο περιέργειας, πώς ένα αναρείναι ουσιαστική
μόδιο για θέματα ναυτιλίας υπουργείο,
και αποτελεσμαΕφόσον είναι αναπόφευκτη η παρουσία
σαν αυτό της Προστασίας του Πολίτη,
τική η παρουσία των
οπλοφόρων επί των πλοίων, ας αναλάβει
προέβη στη δημιουργία ενός προχειροσυμμαχικών δυνάμεων
επιτέλους η σημαία την ευθύνη που της αναφτιαγμένου νομοσχεδίου που αφορά τη
στην περιοχή της Σομαλογεί, αυτή της διαχείρισης τέτοιων καταναυτιλία, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τα
λίας και των Στενών του
στάσεων.
πλοία και τους ναυτικούς.
Άντεν.
Με το τελευταίο νομοσχέδιο,
Επιβάλλεται να χτυπηθεί
προσπαθούν οι αρμόδιοι, για άλλη μια φορά, να
κάποια στιγμή το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή στα μηρίξουν το βάρος της οποιασδήποτε ενέργειας
τρικά σκάφη, καθώς επίσης στις βάσεις ξηράς που χρησιμο(από ενόπλους φρουρούς) επί των πλοίων επάνω
ποιούν οι πειρατές. Κατά τρόπο που να σταματήσουν να
στον πλοίαρχο.
κινδυνεύουν τα διαπλέοντα πλοία και οι συνάνθρωποι και συνάδελφοί μας. Ας πράξουν οι συμμαχικές δυνάμεις κάποια
υτό είναι λάθος μεγάλο. Ο πλοίαρχος
στιγμή το αυτονόητο, σταματώντας το πρόβλημα. Μπορούν!
δεν έχει τις γνώσεις ούτε είναι στα καθήκοντά του να διαχειρίζεται οπλοφόρους.
Εφόσον είναι αναπόφευκτη, λόγω
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ση-
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Δράσεις αντιμετώπισης της πειρατείας
Η άποψη των νηολογίων

Tων Jorgen Palmbak
Director, Maritime Security, LISCR, LLC

και Μιχάλη Πανταζόπουλου
Senior Vice-President LISCR Hellas S.A.

μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της έκθεσής τους σε πειρατικές επιθέσεις. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αυξημένη επαγρύπνηση, ετοιμότητα και εκπαίδευση των πληρωμάτων σε
συνδυασμό με μέτρα «υψηλού προφίλ», όπως η παρουσία
ενόπλων φρουρών ή εκπαιδευτών, συνεχίζουν να αποτελούν, και είναι, ένα αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά
της εκδήλωσης πειρατικών επιθέσεων.
υνολικά το 2011 υπήρχαν 45 σκάφη σε ομηρία, σε
176 σκάφη επιβιβάστηκαν πειρατές, 113 σκάφη δέχτηκαν πυρά από πειρατές και, επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν 105 απόπειρες πειρατικών επιθέσεων. Η μέση
διάρκεια του χρόνου ομηρίας για το πλοίο και το πλήρωμά
του μετά από πειρατική κατάληψη είναι πάνω από 7 μήνες.
Το 2011 παρατηρήθηκε αύξηση στις περιπτώσεις βίας και κακομεταχείρισης των πληρωμάτων - ομήρων από πειρατές.
Συνολικά, οκτώ μέλη πληρωμάτων σκοτώθηκαν στη διάρκεια του έτους, ο ίδιος αριθμός όπως και το 2010. Η Λιβερία
έχει αναλάβει ενεργητικό και δυναμικό ρόλο και τηρεί σκληρή
στάση στην καταπολέμηση της πειρατείας, που απειλεί σήμερα τις ζωές χιλιάδων αθώων ναυτικών κάθε χρόνο.

Σ

ο νηολόγιο της Λιβερίας παρακολουθεί με ιδιαίτερη
προσοχή την έντονη κλιμάκωση και εξάπλωση της θαλάσσιας πειρατείας στη σύγχρονη μορφή της και ανησυχεί για την ασφάλεια των πληρωμάτων τού υπό λιβεριανή
σημαία στόλου της που δραστηριοποιείται σε θαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες σε πειρατικές επιθέσεις. Ως εκ τούτου,
έχει δραστηριοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην παροχή βοήθειας και προστασίας τόσο των πληρωμάτων όσο
και των πλοίων. Οι πειρατικές
επιθέσεις, που εκτελούνται από
Οι πειρατικές επιθέσεις, που εκτελούνται από οργανωμένα κέντρα εγοργανωμένα κέντρα εγκλήμακλήματος, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πληρωμάτων και απειλούν
τος, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές
την ασφάλεια των εμπορικών ποντοπόρων πλοίων.
των πληρωμάτων και απειλούν
την ασφάλεια των εμπορικών
ο 2009, αναγνωρίζοντας ότι λόγω της κλιμάκωσης των
ποντοπόρων πλοίων. Η Λιβερία αναγνωρίζει το αυξανόμενο
πειρατικών επιθέσεων ορισμένοι πλοιοκτήτες ζητούαυτό πρόβλημα και καταδικάζει όλες τις πράξεις πειρατείας
σαν πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή και την προστακαι ομηρίας ναυτικών. Οι πλοιοκτήτες των πλοίων υπό την
σία των πλοίων τους από πιθανή επίθεση και πειρατεία,
ανωτέρω σημαία έχουν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της
αναπτύξαμε κατευθυντήριες γραμμές για τις ναυτιλιακές εταιπροστασίας πλοίων και πληρωμάτων τους, αναλαμβάνοντας
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ρείες, τους πλοιοκτήτες, διαχειριστές και πλοιάρχους των
πλοίων σχετικά με τη χρήση και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλο προσωπικό ασφαλείας πάνω σε αυτά (ένοπλοι φρουροί). Υποστηρίζουμε την απόφαση των πλοιοκτητών και πλοιάρχων να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για
την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, των επιβατών
και του φορτίου κατά τη διέλευση και δραστηριοποίηση σε
περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πειρατείας ανοιχτά
των ακτών της Σομαλίας, στην Αραβική Θάλασσα και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πειρατείας
και ένοπλης ληστείας.
Λιβερία εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα, βοηθώντας την παγκόσμια ναυτιλία να καταπολεμήσει τη μάστιγα της
πειρατείας, που συνεχίζει να απειλεί τις ζωές των ναυτικών
και επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών παγκοσμίως. Για το σκοπό αυτόν, η Λιβερία είναι ενεργό μέλος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών,

Η

στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), και βρίσκεται σε
συνεχή συνεργασία με άλλα νηολόγια και κυβερνήσεις σε θέματα αντιμετώπισης της θαλάσσιας πειρατείας. Περιληπτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες δραστηριότητες και δράσεις:
• Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
Η Λιβερία συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη των πράξεων και
αποφάσεων του ΟΗΕ για την ενίσχυση της συνεργασίας και της
δράσης για την αποτροπή πράξεων πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας.
• Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ)
Η Λιβερία συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη των πράξεων
του ΙΜΟ για την αποτροπή πράξεων πειρατείας και ένοπλης
ληστείας ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος A.979 (24) που εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2005. Το ψήφισμα αυτό διαβιβάστηκε στον γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ για να θέσει το θέμα της πειρατείας και
ένοπλης ληστείας στην ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας
και να προτρέψει για περαιτέρω εξέταση και λήψη αποφά-

.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE

Mitsubishi MET Turbo • Authorized repair agent

Our extensive experience on turbochargers has made our
company renowned for the quality of its works and spares both
in the Greek market and globally. Our technicians can provide
solutions at any problem that might occur at any part of the
world, 24 hours a day, 365 days a year.
Our workshop is equipped to handle all your turbocharger
needs from the standard servicing to full overhaul, repair and
reconditioning of parts. We are proud for the quality of our
services and we welcome you to test it yourselves.

Gaganis Group
.

TRS Ltd Global Turbine Repair Service
30 Fokionos, Piraeus 185 45, Greece
T: +30 210 4110066 m: +30 6946021649
E: info@trsltd.gr http: www.trsltd.gr, www.srhtrs.com
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Συνολικά το 2011 υπήρχαν 45 σκάφη σε ομηρία, σε 176 σκάφη
επιβιβάστηκαν πειρατές, 113 σκάφη δέχτηκαν πυρά από πειρατές και, επιπροσθέτως, αναφέρθηκαν 105 απόπειρες πειρατικών επιθέσεων.

σεων και δράσεων.
Βοήθησε στην ανάπτυξη και άλλων αποφάσεων και πράξεων
του ΙΜΟ, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων και συστάσεων προς τις κυβερνήσεις για την πρόληψη και καταστολή
της πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων.
Τέλος, πρότεινε στον ΙΜΟ την ανάπτυξη διεθνών προτύπων
(standards) για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία (Privately Contracted
Armed Security Personnel on board ships) διαθέτοντας στον
ΙΜΟ τις οδηγίες του νηολογίου της Λιβερίας που είχαν ήδη
αναπτυχθεί και διατεθεί σε πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιάρχους τού υπό λιβεριανή σημαία
στόλου. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του ΙΜΟ εγκρίθηκαν το Μάιο 2011.
Συνεργασία με νηολόγια και άλλες κυβερνήσεις
Το 2009 η Λιβερία υπέγραψε τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης
σχετικά με την πειρατεία, μια συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών και νηολογίων, η οποία καταδικάζει τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων και
ναυτικών, και αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων BMP που ελήφθησαν από τις ναυτιλιακές εταιρείες και
τα πλοία. Η Λιβερία δεσμεύτηκε ότι όλα τα πλοία υπό λιβεριανή σημαία θα υιοθετήσουν και τεκμηριώσουν τα ΒΜΡ
μέτρα αυτοπροστασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους
με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας (ISPS code).
Στις 3 Αυγούστου 2011, υπέγραψε τη «διακήρυξη καταδίκης
για πράξεις βίας κατά των ναυτικών» και την εισαγωγή νέων
διαδικασιών αναφοράς, η οποία τεκμηριώνει λεπτομερέστερα τη βία που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί σε περιστατικά
πειρατείας και ομηρίας.
Εκπαίδευση και άλλες δράσεις κατά της πειρατείας
Η Λιβερία συνεχίζει να παρέχει στους πλοιοκτήτες έγκαιρη
πληροφόρηση για καλύτερη προπαρασκευή και αυξημένη

ετοιμότητα, αλλά και πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για την
αποφυγή και αποτροπή πειρατικών επιθέσεων μέσω του δικτύου της συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών με τις
ναυτιλιακές εταιρείες. Η πληροφόρηση παρέχεται με τη
μορφή περιοδικών συμβουλευτικών οδηγιών (Security Advisories), προειδοποιήσεων ασφάλειας (security alerts), εμπειριών και ιστορικών από περιστατικά πειρατείας,
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και σεμιναρίων. Η
συνεχής, άμεση και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση εμπλουτίζει τα υπάρχοντα δεδομένα και μέτρα καθώς και τις
υπάρχουσες οδηγίες του νηολογίου της Λιβερίας για καλύτερη και πληρέστερη προετοιμασία των πλοίων σχετικά με
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή, αποφυγή
ή και καθυστέρηση εκδήλωσης πειρατικών επιθέσεων.
Παρόλο που οι Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης (BMP) έχουν
σημαντικό ρόλο στην άμυνα του πλοίου κατά της πειρατείας,
έχει διαπιστωθεί πως δεν αρκούν σε κάποιες περιπτώσεις για
να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα πλοία και τα πληρώματά τους. Η χρήση ένοπλου προσωπικού ασφαλείας, ως ένα
επιπλέον επίπεδο προστασίας σε συνδυασμό με τις BMP, έχει
αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικό μέσο αποτροπής
των πειρατικών επιθέσεων. Μέχρι σήμερα, κανένα πλοίο με
ένοπλους φρουρούς δεν έχει υποστεί πειρατεία ή κατάληψη.
Τέλος, το νηολόγιο της Λιβερίας στην προσπάθειά του για
διάδοση και εφαρμογή των Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP), σε συνεργασία με την ICTS Europe (βρετανική
εταιρεία εξειδικευμένη στην ασφάλεια), ανέπτυξε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
(Computer-Based Training) ειδικά σχεδιασμένο για χρήση
των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τις
περιοχές ανοιχτά της Σομαλίας. Το πρόγραμμα ΒΜΤ-CBT έχει
σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τα πληρώματα και βοηθά τους
πλοιάρχους στις πρακτικές που είναι αναγκαίες για την αποφυγή, αποτροπή και καθυστέρηση-επιβράδυνση πειρατικών
επιθέσεων.
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Η παρουσία ένοπλων φρουρών στα πλοία
έχει μειώσει τις πειρατικές επιθέσεις
Του Πάνου Γ. Μωραΐτη
CEO Aspida Maritime Security

Για τον εξειδικευμένο τομέα της ναυτικής ασφάλειας, την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα κριτήρια που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και την επιλογή ομάδων ένοπλης ασφάλειας μας μιλάει,
μεταξύ άλλων, ο κ. Μωραϊτης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα ΝΧ ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την πανσπερμία των εταιριών που επικουρούν τις ναυτιλιακές
εταιρείες ως προς το θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση
πειρατικών υποθέσεων. Πώς μπορείτε ως εταιρεία να εγγυηθείτε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών
που προσφέρετε;
Αποτελεί γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας εισέρχονται στο χώρο, οι περισσότερες
δε χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, αφού πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να προχωρήσει στη σύστασή της. Όμως, η ναυτιλιακή
ασφάλεια είναι ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος τομέας και για
το λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνεται ιδιαίτερα προσεκτική
αξιολόγηση των εταιρειών ασφαλείας από τις ναυτιλιακές
εταιρείες, π.χ. αν έχουν πιστοποιήσεις, αν πληρούν τις προδιαγραφές που ζητούνται από τη
σημαία του πλοίου κτλ.
Σχετικά με την εγκυρότητα και
την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Aspida είναι η
πρώτη εταιρεία στη ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ελλάδα
και ένα από τα πρώτα μέλη του
Security Association for the Maritime Industry (SAMI), όπου ήδη
προχωρούμε τη διαδικασία πιστοποίησης της εται-

ρείας από τον αναγνωρισμένο αυτό φορέα. Επίσης έχουμε
υπογράψει τον International Code of Conduct for Private
Security Companies ενώ σύντομα αναμένουμε και την πιστοποίηση κατά ISO 9001. Πέραν αυτών, κάνουμε εξαιρετικά
αυστηρή επιλογή των συνεργατών μας ώστε να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους, πραγματοποιούμε συνεχώς εκπαιδεύσεις, αναπτύσσουμε το δίκτυο συνεργατών μας και
επενδύουμε τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουμε επενδύσει πάνω από
$1.000.000 στην αγορά των πλέον σύγχρονων, πιστοποιημένων και κατάλληλων υλικών οπλισμού και εξοπλισμού.
Σε ποιόν κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρεία σας και
πόσο επιθυμητές, αλλά και κατανοητές, είναι οι υπηρεσίες
σας από τον εφοπλισμό;
Όπως ήδη ανέφερα, η Aspida είναι η κορυφαία εταιρεία στη
ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τις περιοχές υψηλού κινδύνου από την πειρατεία και τη ναυτική
τρομοκρατία. Οι υπηρεσίες μας αφορούν σε παροχή ομάδων
ένοπλης ασφάλειας, υπηρεσίες πληροφόρησης, εκπαίδευσης
καθώς επίσης αξιολόγηση ασφάλειας των πλοίων και προμήθεια αντιμέτρων.
Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες απευθύνονται σε εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας για
την προστασία των πλοίων τους αποδεικνύει τόσο την κατανόηση όσο και την αναγνώριση της αποτελεσματικότητας
των υπηρεσιών μας από τον εφοπλισμό. Εξάλλου, η παρουσία ένοπλων φρουρών σε πλοία που διέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου αναφέρεται και στην ετήσια έκθεση
2011 του IMB για την πειρατεία ως ένας από τους δύο λόγους για τους οποίους έχει μειωθεί η αποτελεσματικότητα
των πειρατικών επιθέσεων.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετω-
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Οι ναυτιλιακές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο, ολοένα και περισσότερο επιλέγουν να τα θωρακίζουν και να αναθέτουν σε προσωπικό
ασφαλείας την ένοπλη φύλαξή τους εναντίον της πειρατείας και ναυτικής τρομοκρατίας.

πίζετε ως προς την επιτυχή και ασφαλή προστασία ενός
πλοίου που πλέει σε «επικίνδυνα» ύδατα;
Σε αυτό το σημείο, να διευκρινίσω πως η ίδια η φύση της δουλειάς μπορεί να θεωρείται «δύσκολη», αλλά για εμάς είναι η
δουλειά μας, την οποία εκτελούμε με αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Η Aspida είναι κατάλληλα προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Η εμπειρία και η εκπαίδευση του προσωπικού μας, ο προσεκτικός σχεδιασμός κάθε
αποστολής, ο άρτιος εξοπλισμός και οπλισμός, το εκτεταμένο
δίκτυο συνεργατών, η έγκυρη και λεπτομερής πληροφόρηση,
καθώς και η άριστη συνεργασία με το πλήρωμα και τον καπετάνιο του πλοίου το οποίο φυλάσσουμε, διασφαλίζουν την
προστασία τόσο του πλοίου όσο και των πληρωμάτων.
Πόσο διατεθειμένες είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες να συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους;
Όπως σας ανέφερα και πιο πάνω, η εμπειρία των τελευταίων
ετών έχει δείξει πως η ασφαλής διέλευση του πλοίου γίνεται
με την τοποθέτηση ένοπλου προσωπικού ασφαλείας επάνω σε
αυτό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι πειρατές δεν κατάφεραν να καταλάβουν κανένα πλοίο στο οποίο επέβαινε ένοπλο προσωπικό. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τον
κίνδυνο, ολοένα και περισσότερο επιλέγουν να τα θωρακίζουν
και να αναθέτουν σε προσωπικό ασφαλείας την ένοπλη φύλαξή
τους εναντίον της πειρατείας και ναυτικής τρομοκρατίας.
Με ποιους τρόπους μπορεί να κατοχυρωθεί μια ναυτιλιακή

εταιρεία όσον αφορά τη σωστή επιλογή εταιρειών antipiracy; Ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση
των φρουρών, αλλά και την τήρηση κανόνων ασφαλείας
σχετικά με τη χρήση όπλων;
Τα κριτήρια μιας ναυτιλιακής εταιρείας για την επιλογή εταιρείας security, η οποία παρέχει ένοπλη προστασία και σύμφωνα με τις αναθεωρημένες συστάσεις του ΙΜΟ (September
2011, MSC.1/Circ.1405/Rev.1), είναι:
α) Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία, ύπαρξη εσωτερικών
διαδικασιών (SOP, RUF, Quality Management) και έλεγχος
των απαραίτητων πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρω
την ύπαρξη ασφάλισης, αποδεικτικά νόμιμου οπλισμού
και άδειες μεταφοράς όπλων σε όλα τα λιμάνια όπου επιτρέπεται.
β) Εσωτερικές διαδικασίες που να διασφαλίζουν την καταλληλότητα του προσωπικού, όπως, για παράδειγμα, ποινικό
μητρώο, προηγούμενη εμπειρία, ιατρικά αρχεία, ικανότητα
στη χρήση όπλων.
γ) Σημαντικό, επίσης, είναι το θέμα της ασφάλισης. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια της εταιρείας, για το προσωπικό
της και έναντι τρίτων, χωρίς εξαιρέσεις οι οποίες μπορεί
να δημιουργήσουν πρόβλημα σε περίπτωση τυχόν αποζημίωσης. Επιπλέον, το συμβόλαιο της εταιρείας security
θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τους ασφαλιστές της
πλοιοκτήτριας εταιρείας.
δ) Να είναι μέλος σε σχετικό association, όπως για παράδειγμα o SAMI.
ε) Να έχει συστάσεις, είτε από πελάτες είτε από αναγνωρισμένους οργανισμούς.
Και, τέλος, θα πρέπει η εταιρεία security να πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους σημαίας.
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Η χρήση των όπλων
ως ύστατη λύση

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε αποστολή, κυρίως για τον γρήγορο
εντοπισμό των πλοίων που υποστηρίζουν τις επιθέσεις των πειρατών, την έγκαιρη
οχύρωση του πλοίου και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, περιγράφει μεταξύ
άλλων στη συνέντευξή του ο κ. Παπαϊωάννου

Συνέντευξη του Αντωνίου Παπαϊωάννου
First Force Commander of EUNAVFOR (Somalia) - Diaplous Company

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα «Ν.Χ.», ο κ. Ευθύμιος
Μητρόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την πανσπερμία των εταιρειών που επικουρούν τις ναυτιλιακές
εταιρείες ως προς το θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση
πειρατικών υποθέσεων. Πώς μπορείτε, ως εταιρεία, να εγγυηθείτε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών
που προσφέρετε;
Η εταιρεία Diaplous κατά τους τελευταίους 15 μήνες
λειτουργίας της έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της
σε 490 εμπορικά πλοία, συνεργαζόμενη με 68
ελληνικές και ξένες ναυτιλιακές εταιρείες. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα κανένα πλοίο της δεν
έχει υποστεί επίθεση (προσπάθεια αναρρίχησης
των πειρατών ή βολές όπλων κατά του
πλοίου), σημαίνει ότι τα αποτρεπτικά
μέτρα που λαμβάνονται από την
ομάδα ασφαλείας της, καθώς και
οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί
στην αντιμετώπισή τους, είναι
αποδοτικά. Εξάλλου, η εταιρεία μας γνωστοποιεί σε
κάθε νέο πελάτη τη βάση
πελατών για κάθε ευνόητη χρήση.

Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρεία σας και
πόσο επιθυμητές αλλά και κατανοητές είναι οι υπηρεσίες
σας από τον εφοπλισμό;
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη χορήγηση ένοπλων και
άοπλων φρουρών ασφαλείας επί των εμπορικών πλοίων,
στην παροχή συμβουλευτικών οδηγιών σε ναυτιλιακές εταιρείες όσον αφορά στην οχύρωση των πλοίων και την
ασφαλή διέλευσή τους, αλλά και παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ναυτιλιακές εταιρείες που το επιθυμούν. Έχουμε την
πλήρη κατανόηση των εταιρειών στο συγκεκριμένο θέμα και
αυτό είναι εμφανές από τη μεγάλη βάση πελατών που διαθέτουμε, την πλειονότητα της οποίας αποτελούν μεγάλοι
ναυτιλιακοί όμιλοι.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως προς την επιτυχή και ασφαλή προστασία ενός
πλοίου που πλέει σε επικίνδυνα ύδατα;
Δυσκολίες υπάρχουν σε κάθε αποστολή, και αυτές εντοπίζονται στον γρήγορο εντοπισμό των λεγόμενων «motherships», των πλοίων που υποστηρίζουν τις επιθέσεις των
πειρατών, την έγκαιρη οχύρωση του πλοίου και την εκπαίδευση των πληρωμάτων, την αποτελεσματική χρήση των
όπλων σαν «τελευταία λύση», ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση ενεργειών, η οποία δεν είναι επιθυμητή, για ευνόητους λόγους. Η Diaplous έχει οργανώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής πληροφοριών, που μαζί με τη
σωστή εκπαίδευση των ομάδων που χρησιμοποιεί και με τη
συσσωρευμένη εμπειρία των ιδρυτών της, έχει καταφέρει
έως σήμερα να έχει άριστα αποτελέσματα στον εν λόγω
τομέα.
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Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εγκυμονούν σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως, υπάρχουν ακόμη εταιρείες που δεν λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, π.χ. μόνο το 70%
των πλοίων που διέρχονται από την επικίνδυνη περιοχή κατασκευάζει το λεγόμενο «citadel», δηλαδή τον ασφαλή χώρο όπου καταφεύγει το πλήρωμα εάν οι πειρατές ανέβουν στο πλοίο, παρά
το ελάχιστο κόστος κατασκευής του.
Πόσο διατεθειμένες είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες να συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους;
Οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους
που εγκυμονούν σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως, υπάρχουν
ακόμη εταιρείες που δεν λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα
μέτρα, π.χ. μόνο το 70% των πλοίων που διέρχονται από την
επικίνδυνη περιοχή κατασκευάζει το λεγόμενο «citadel», δηλαδή τον ασφαλή χώρο όπου καταφεύγει το πλήρωμα εάν
οι πειρατές ανέβουν στο πλοίο, παρά το ελάχιστο κόστος κατασκευής του. Ένα ποσοστό 26% των πλοίων που διέρχονται από την περιοχή χρησιμοποιεί ενόπλους, ένα 20%
άοπλους φρουρούς και τα υπόλοιπα διέρχονται έχοντας
λάβει ή, πολλά εξ αυτών όχι, τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Με ποιους τρόπους μπορεί να κατοχυρωθεί μια ναυτιλιακή εταιρεία όσον αφορά τη σωστή επιλογή εταιρειών
antipiracy; Ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση των φρουρών, αλλά και την τήρηση κανόνων ασφαλείας σχετικά με τη χρήση όπλων;
Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές
στην επιλογή των εταιρειών που παρέχουν προσωπικό ασφαλείας για επιβίβαση στα πλοία τους. Ειδικότερα, αυτές οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του ΙΜΟ
1405(rev1), να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της σημαίας,
να ζητούν από τις εταιρείες βιογραφικά, εμπειρία, ιατρικό υπόβαθρο κ.λπ. του προσωπικού που θα επιβιβαστεί στα πλοία
τους, αλλά και τη βάση πελατών της εταιρείας, μέσω της
οποίας η ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να πάρει τις συστάσεις.
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Tο ζήτημα της ασφάλειας
θα μονοπωλήσει την προσοχή μας
στο προσεχές μέλλον
Για τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές όπου επιβιβάζουν
και αποβιβάζουν ένοπλους φρουρούς, για τις διαδικασίες αδειοδότησης, αλλά και για
τις κοινωνικές αναταραχές που αποκλείουν την πρόσβαση σε κάποια μέρη, μας ενημερώνει μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ο κ. Ευάγγελος Μουρίκης.

Tου Ευάγγελου Α. Μουρίκη
Director Franman Ltd
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της EOS RISK
MANAGEMENT LTD στην Ελλάδα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα «Ν.Χ.»., ο κ. Ευθύμιος
Μητρόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την πανσπερμία των εταιρειών που επικουρούν τις ναυτιλιακές
εταιρείες ως προς το θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση
πειρατικών υποθέσεων. Πώς μπορείτε, ως εταιρεία, να
εγγυηθείτε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των
υπηρεσιών που προσφέρετε;
Αρχικά, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω πως η
Franman Ltd δεν προσφέρει η ίδια υπηρεσίες
ασφάλειας, αλλά μέσω της, αποκλειστικής αντιπροσώπευσης σε Ελλάδα και Κύπρο, της
βρετανικής Eos Risk Management Ltd.
Στη Franman προσπαθούμε πάντα να
υπηρετούμε τη φιλοσοφία τού «one
stop shop». Καθώς ο κλάδος της
ναυτιλίας εξελίσσεται συνεχώς, απόρροια των νέων
κανονισμών που τίθενται σε ισχύ αλλά και
των εν γένει κοινωνικοοικονο-

μικών συνθηκών που διαρκώς μεταβάλλονται, βρισκόμαστε
διαρκώς σε αναζήτηση νέων υπηρεσιών και προϊόντων.
Αυτή η αναζήτηση μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως ένα
από τα ζητήματα που πρόκειται να απασχολήσουν έντονα τη
ναυτιλία στο αμέσως προσεχές μέλλον είναι αυτό του Maritime Security θεωρημένο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του
Risk Management.
Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2009 μια ενδελεχή έρευνα αγοράς,
ώστε να εντοπίσουμε τον κατάλληλο συνεργάτη, εξετάζοντας
εταιρείες σε Ευρώπη και Αμερική. Έτσι, καταλήξαμε, το 2010,
στην επιλογή της βρετανικής Eos Risk Management Ltd διότι
είναι μία εταιρεία που προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών
στον τομέα του Risk Management, αλλά και ειδικότερα του
Maritime Security, καθώς και επειδή η όλη της φιλοσοφία,
δομή και προσέγγιση είναι άκρως επαγγελματική.
Η επιλογή της Eos από εμάς είναι μια πρώτη ένδειξη της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών που προσφέρει.
Αυτό πιστοποιείται, επιπλέον, από την ιστορία της στο χώρο,
αφού ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται στο Maritime
Security από το 2006, προσφέροντας υπηρεσίες ασφαλείας
αρχικά σε εξέδρες πετρελαίου στη δυτική Αφρική, στη συνέχεια
σε mega yachts που διέσχιζαν τα παράλια της Σομαλίας και,
ερχόμενοι στο σήμερα, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών,
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών.
Μία επιπλέον επιβεβαίωση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών της Eos αποτελεί η έγκριση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης που παρέχει -ίσως, η μόνη εταιρεία του κλάδου
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που έχει τέτοια δυνατότητα- από οργανισμούς όπως το MCA
(U.K. Coast Guard), το DNV, το βρετανικό υπουργείο Μεταφορών κ.ά.
Είναι μία από τις 16 εταιρείες παγκοσμίως που κατέχουν και
τις 2 άδειες που απαιτούνται για να μεταφέρεις όπλα από και
προς τη Σρι Λάνκα, έχει άδεια να διατηρεί νομίμως οπλοστάσια, καθώς και να διακινεί όπλα για όλες τις χώρες όπου επιβιβάζει ένοπλους φρουρούς, ενώ είναι και εγκεκριμένος
πωλητής όπλων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Eos είναι επίσης εκ των ιδρυτικών μελών του SAMI, έχει
συνυπογράψει το ICoC και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με
τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του IMO, του εκάστοτε
P&I Club, των Η&Μ Underwriters και της σημαίας του
πλοίου, έστω και εάν αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι θα
αρνηθεί να αναλάβει μια δουλειά εφόσον η σημαία δεν επιτρέπει ένοπλους φρουρούς επί του πλοίου.
Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρεία σας και
πόσο επιθυμητές, αλλά και κατανοητές, είναι οι υπηρεσίες
σας από τον εφοπλισμό;
Η Eos προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα του
Maritime Security και του Risk Management, προσβλέποντας σε μακρόχρονη και πολυεπίπεδη συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά ένοπλων ή άοπλων φρουρών, για προστασία κατά το
διάπλου από την περιοχή υψηλού κινδύνου (HRA) ή σε άλλες
περιοχές που χρήζουν προστασίας όπως η δυτική Αφρική.
Η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα Maritime Security πιστοποιημένη από οργανισμούς όπως το MCA, το DNV και άλλους. Η εκπαίδευση μπορεί να παρασχεθεί στις εγκαταστάσεις της Eos στη Βρετανία ή σε αυτές της εφοπλιστικής εταιρείας ή σε αυτές του Manning Agent, ή οπουδήποτε αλλού.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφοριών,

καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας, όπως κιάλια
νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης, αντιβαλλιστική
προστασία κ.λπ.
Τέλος, η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στον κλάδο της υπεράκτιας βιομηχανίας (Energy, Oil & Gas, Cable κ.λπ.).
Η ναυτιλιακή κοινότητα είναι πλέον απόλυτα εξοικειωμένη
με τις σχετικές υπηρεσίες, ενώ σε πρώτη ζήτηση και με διαφορά είναι η παροχή ένοπλων φρουρών. Ακολουθούν η παροχή εκπαίδευσης, κυρίως από μεγάλου μεγέθους εταιρείες,
και η προμήθεια εξοπλισμού.
Οι κίνδυνοι που η εμπορική ναυτιλία καλείται να διαχειριστεί
και να αντιμετωπίσει στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ενισχύουν την πεποίθηση πως το ζήτημα της ασφάλειας
είναι ένα από τα θέματα που θα μονοπωλήσουν την προσοχή
μας στο προσεχές μέλλον και το οποίο καθιστά επιτακτική την
εδραίωση φιλοσοφίας security στη ναυτιλιακή βιομηχανία
και ιδιαίτερα σε εφοπλιστικές εταιρείες.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως προς την επιτυχή και ασφαλή προστασία ενός
πλοίου που πλέει σε επικίνδυνα ύδατα;
Οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Eos έχουν
να κάνουν κυρίως με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που
επικρατούν στις περιοχές όπου επιβιβάζει και αποβιβάζει ένοπλους φρουρούς. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες αδειοδότησης συνεχώς αλλάζουν, κοινωνικές αναταραχές αποκλείουν
την πρόσβαση σε κάποια μέρη και, γενικά, καλείται να λειτουργήσει σε ένα ρευστό περιβάλλον.
Από τη στιγμή που η ομάδα της Eos επιβιβαστεί, οι κίνδυνοι
που αντιμετωπίζει πλέον είναι η απειλή των πειρατών και οι
κίνδυνοι που αυτοί αντιπροσωπεύουν για την ασφάλεια του
πλοίου, του πληρώματος και του φορτίου.
Την ασφάλεια όλων αυτών καλούνται να προασπίσουν και να
διασφαλίσουν οι φρουροί της Eos έχοντας ως κύριο εφόδιο την
υψηλή κατάρτιση που εξασφαλίζει η προϋπηρεσία τους στις

Η ναυτιλιακή κοινότητα είναι πλέον απόλυτα εξοικειωμένη με τις σχετικές υπηρεσίες, ενώ σε
πρώτη ζήτηση και με διαφορά είναι η παροχή ένοπλων φρουρών. Ακολουθεί η παροχή εκπαίδευσης, κυρίως από μεγάλου μεγέθους εταιρείες, και μετά η προμήθεια εξοπλισμού.
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απαιτήσεις και τις συστάσεις της σημαίας, του ΙΜΟ, του P&I
Club, των H&M Underwriters και των ναυλωτών.
Ένας εύκολος τρόπος για να ελέγξει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα μιας τέτοιας εταιρείας είναι να ζητήσει να δει τις
άδειες που πρέπει να έχει στην κατοχή της για να διακινεί,
αποθηκεύει και επιβιβάζει/αποβιβάζει όπλα από τα διάφορα
σημεία περιμετρικά του HRA.
Πολλές φορές μάς ρωτούν στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών
πώς μπορούν να εμπιστευθούν
ένα φρουρό με ένα όπλο πάνω
στο πλοίο τους. Η απάντηση βρίΑπό τη στιγμή που η ομάδα της Eos επιβιβαστεί, οι κίνδυνοι που αντισκεται στις πρακτικές που εφαρμετωπίζει πλέον είναι η απειλή των πειρατών και οι κίνδυνοι που
μόζουν οι ίδιες οι ναυτιλιακές
αυτοί αντιπροσωπεύουν για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώεταιρείες και τους επιτρέπει να
ματος και του φορτίου. Την ασφάλεια όλων αυτών καλούνται να προεμπιστευθούν την τύχη ενός
ασπίσουν και να διασφαλίσουν οι φρουροί.
πλοίου και του φορτίου του,
αξίας συχνά πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων, στα χέρια
ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας της Μεγάλης Βρεενός πλοιάρχου και του πληρώματός του.
τανίας και η εξειδικευμένη εκπαίδευση που τους παρέχει η Eos.
Όπως ακριβώς η ναυτιλιακή θα περάσει τον πλοίαρχο και το
πλήρωμά της από συνέντευξη, θα ελέγξει την προϋπηρεσία
Πόσο διατεθειμένες είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες να συτου και την επιμόρφωσή του και θα του παράσχει όποια ανανειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τους ενδεχόμεγκαία επιμόρφωση, το ίδιο ακριβώς κάνει και η Eos με τους
νους κινδύνους;
φρουρούς: όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι, τους οποίους επιλέΗ πλειονότητα των ναυτιλιακών, και ειδικότερα αυτές που
γει, χρησιμοποιεί και συνεχώς εκπαιδεύει και επιμορφώνει.
περνούν μέσα από το HRA, όχι μόνον έχουν απόλυτη επίΗ προϋπηρεσία στις ειδικές δυνάμεις ή η συμμετοχή σε πογνωση των ενδεχόμενων κινδύνων, αλλά και είναι απόλυτα
λεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και αλλού, όσο αξιόλογες και
αποφασισμένες να τους αντιμετωπίσουν.
αξιέπαινες και να είναι, δεν είναι αρκετές από μόνες τους για
Η ελληνική ναυτιλία φημίζεται για την προσαρμοστικότητά
να καταστήσουν κάποιον ικανό να αναλάβει την προστασία
της και την πρωτοπορία της, που την έχει καταστήσει πρώτη
ενός πλοίου.
δύναμη στον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές ναυτιΧρειάζεται εξειδικευμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση, την
λιακές εταιρείες αντιλήφθηκαν από την αρχή τη σπουδαιότητα
οποία λαμβάνουν όλοι οι φρουροί της Eos, και η οποία συκαι το μέγεθος του προβλήματος και πρωτοστάτησαν στην
μπεριλαμβάνει συγκεκριμένους και προαποφασισμένους καυιοθέτηση εφαρμογής αντιμέτρων και μέτρων προστασίας.
νόνες ασφαλείας και εμπλοκής (Rules for the Use of Force).
Σήμερα, στην κορυφή των διαθέσιμων μέτρων βρίσκεται η
Απώτερος σκοπός και επιδίωξη των φρουρών της Eos δεν
χρησιμοποίηση των ένοπλων φρουρών, σε συνδυασμό
είναι η εμπλοκή με τους πειρατές, αλλά η αποτροπή, εφαρπάντα με την υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων και διαμόζοντας το Vessel’s Layered Defence System. Το VLDS
δικασιών του BMP4, τους οποίους η πλειονότητα των εταιαποσκοπεί στον εντοπισμό των πειρατών το συντομότερο δυρειών επιθυμεί να χρησιμοποιεί.
νατόν και στο να τους αποτρέψει να προσεγγίσουν σε απόΜια πρακτική που με τα έως τώρα δεδομένα κρίνεται απολύσταση από όπου μπορούν να γίνουν απειλητικοί.
τως επιτυχής, καθώς πλοίο με ένοπλους φρουρούς δεν έχει
Τέλος, και ενώ κατανοούμε απολύτως την εξαιρετικά πιεαπαχθεί από τους πειρατές.
σμένη ναυλαγορά στην οποία καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, θεωρούμε πως η επιλογή
Με ποιους τρόπους μπορεί να κατοχυρωθεί μια ναυτιτου παρόχου antipiracy υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει απολιακή εταιρεία όσον αφορά τη σωστή επιλογή εταιρειών
κλειστικά με οικονομικά κριτήρια.
antipiracy; Ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση και κατάρΌπως όλοι κατανοούμε, πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευαίτιση των φρουρών, αλλά και την τήρηση κανόνων ασφασθητο τομέα, όπου η επιλογή λανθασμένου παρόχου μπορεί
λείας σχετικά με τη χρήση όπλων;
να επιφέρει τεράστιες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της
Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάνω από 300 εταιρείες που προναυτιλιακής εταιρείας.
σφέρουν antipiracy υπηρεσίες. Οπότε το πρώτο βήμα είναι
Αντίθετα, η επιλογή μιας εταιρείας όπως η Eos, που παρέχει
ένας διεξοδικός και ενδελεχής έλεγχος της αγοράς, ώστε να
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές
αποκλειστούν εταιρείες που δεν καλύπτουν τις ανάγκες της
τιμές και που αντιπροσωπεύεται από τη Franman με εικοσαναυτιλιακής εταιρείας.
ετή και πλέον ιστορία στο χώρο της ναυτιλίας, προσφέρει τα
Κατόπιν, θα ελέγξει ποιες από αυτές συμμορφώνονται με τις
καλύτερα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επιλογή.
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Η αντιμετώπιση της πειρατείας
απαιτεί συνεργασία
με εξειδικευμένους φορείς
Tου Κωνσταντίνου Χρυσούλη
CEO Marine Risk Associates Inc

Στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατεί στη Σομαλία και την κάθε μορφής ανομία
αναφέρεται ο κ. Χρουσούλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναλύει τις ολοκληρωμένες
λύσεις που αφορούν στο να καταστήσουν το πλοίο ικανό να αποκρούει επιθέσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα «Ν.Χ.», ο κ. Ευθύμιος
Μητρόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την πανσπερμία των εταιρειών που επικουρούν τις ναυτιλιακές
εταιρείες ως προς το θέμα της ασφάλειας σε περίπτωση
πειρατικών υποθέσεων. Πώς μπορείτε, ως εταιρεία, να
εγγυηθείτε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών
που προσφέρετε;
Όπως γνωρίζετε από τη μέχρι τώρα συνεργασία μας με το
έγκριτο περιοδικό σας (η οποία χρονολογείται από το 2003),
εκπροσωπούμε το νηολόγιο της Commonwealth of Dominica από το έτος 2002 στην Ελλάδα. Το νηολόγιο έχει
έδρα στις ΗΠΑ και, επιπλέον, στενότατους δεσμούς με τον
ΙΜΟ και την U.S. Coast Guard, οπότε, όπως εύκολα αντιλαμβάνεσθε, τα θέματα ασφαλείας πληρωμάτων και πλοίων

αποτελούν άμεση προτεραιότητα για εμάς. Επιπλέον, συμφωνούμε απόλυτα με τον τέως Γ.Γ. του ΙΜΟ κ. Μητρόπουλο
πως υπάρχει μια πανσπερμία εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτού του είδους (περισσότερες από 160
σήμερα), αλλά όλες δεν ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ποιότητας. Αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πολλοί επιχειρηματίες σε διάφορες χώρες διέκριναν ένα ανοιχτό
παράθυρο ευκαιρίας και δυνατότητα κέρδους (τα οποία αμφότερα είναι απολύτως θεμιτά).
Η Marine Risk Associates, Inc. από το 2009, στην προσπάθειά της να επεκταθεί και σε αυτό τον τομέα ως φυσικό επακόλουθο των άλλων δραστηριοτήτων της και με σκοπό να
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, επισκέφτηκε πάμπολλους παρόχους σε διάφορες χώρες με
στόχο να αναλάβει την εκπροσώπηση κάποιου από αυτούς
στην Ελλάδα. Εμείς, από την πλευρά μας, θέσαμε έναν
αριθμό αυστηρών προϋποθέσεων για ενδεχόμενη συνεργασία (πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΙΜΟ και των
κανόνων SOLAS, συμμετοχή στη Security Association for the
Maritime Industry, ολοκληρωμένοι κανόνες εμπλοκής, κατά
προτίμηση πάροχο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και προσωπικό προερχόμενο μόνο από τις ειδικές δυνάμεις του Ηνω-
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Απαιτούνται συντονισμός, παρουσία εξειδικευμένων ατόμων, συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ του πλοίου, της πλοιοκτήτριας εταιρείας και των κεντρικών γραφείων (operations room)
του παρόχου (επί 24ώρου βάσεως). Επίσης, συνεχής επικοινωνία με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που
επιχειρούν στην περιοχή καθώς και με τις παράκτιες Αρχές των χωρών.

μένου Βασιλείου, νόμιμες «κρατικές» άδειες κατοχής και μεταφοράς όπλων επάνω στο πλοίο κ.λπ.). Μετά από ενδελεχή
έλεγχο προκρίναμε την Ατlas Maritime Security ως μία από
τις καλύτερες εταιρείες αυτού του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρεία σας και
πόσο επιθυμητές, αλλά και κατανοητές, είναι οι υπηρεσίες
σας από τον εφοπλισμό;
Έχουμε την εντύπωση ότι οι πελάτες μας κατανοούν απόλυτα
το πρόβλημα της πειρατείας σήμερα. Δυστυχώς, οι θάλασσες
και οι ωκεανοί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι σήμερα και το
πρόβλημα διογκούται ημέρα με την ημέρα. Η παρουσία της
Task Force στον Ινδικό Ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα
δεν έλυσε το πρόβλημα. Η κατάσταση στη Σομαλία είναι ανεξέλεγκτη, και γενικά η κάθε μορφής ανομία ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο (διότι η ευκολία με την οποία κάποιοι μπορούν
να καταλαμβάνουν και να κατέχουν παράνομα assets αξίας
δεκάδων ίσως και εκατοντάδων εκατομμυρίων δημιουργεί
μιμητές παντού, οι οποίοι προσβλέπουν στο εύκολο κέρδος
και στον παράνομο πλουτισμό εις βάρος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας). Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες αφορούν στο να καταστήσουν το
πλοίο ικανό να αποκρούει επιθέσεις (ship's hardening), όπως
και την απόκρουση πειρατικών επιθέσεων διά της χρήσεως
όπλων από τους εξειδικευμένους φρουρούς επί του πλοίου.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως προς την επιτυχή και ασφαλή προστασία ενός
πλοίου που πλέει σε επικίνδυνα ύδατα;
Απαιτούνται συντονισμός, παρουσία εξειδικευμένων ατόμων,
συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοίου, της
πλοιοκτήτριας εταιρείας και των κεντρικών γραφείων (operations room) του παρόχου (επί 24ώρου βάσεως). Επίσης συ-

νεχής επικοινωνία με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που επιχειρούν
στην περιοχή, καθώς και με τις παράκτιες Αρχές των χωρών.
Πόσο διατεθειμένες είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες να συνειδητοποιήσουν και να αντιμετωπίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους;
Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πλέον συνειδητοποιήσει απολύτως τον κίνδυνο που παρουσιάζει η πειρατεία σήμερα.
Γνωρίζουν ότι απαιτείται συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, οι οποίοι δύνανται να αναλάβουν το δύσκολο έργο της
προστασίας των πληρωμάτων και των πλοίων. Πάμπολλες
χώρες επιτρέπουν πλέον την ύπαρξη ένοπλων φρουρών
επάνω στα πλοία της σημαίας των (σε αυτές περιλαμβάνονται
σχεδόν όλα τα Open Registries). Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες (περιλαμβανομένων αυτών σε Δανία, Νορβηγία και Ολλανδία) θεωρούν πλέον απαραίτητη την ύπαρξη ένοπλων
φρουρών. Eπιπλέον, και ασφαλιστικοί φορείς παγκοσμίως
(Marine Syndicates, Marine Insurance Companies, P&I
Clubs) ζητούν την ύπαρξη αυτών, προσφέροντας χαμηλότερα
ασφάλιστρα.
Με ποιους τρόπους μπορεί να κατοχυρωθεί μια ναυτιλιακή εταιρεία όσον αφορά τη σωστή επιλογή εταιρειών
antipiracy; Ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση και κατάρτιση των φρουρών, αλλά και την τήρηση κανόνων ασφαλείας σχετικά με τη χρήση όπλων;
Έχω την εντύπωση ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες γνωρίζουν
πώς να διαλέξουν τον κατάλληλο πάροχο. Έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα intelligence tools, ώστε να μπορούν
να εφαρμόζουν το ανάλογο Due Diligence για τέτοιου είδους
συνεργασία. Οι επικεφαλής τους (οι οποίοι έχουν παγκοσμίως αποδείξει τα επιχειρηματικά διαπιστευτήριά τους για
δεκαετίες) και τα ανάλογα τμήματα εντός των εταιρειών τους
δεν θα δυσκολευθούν να πράξουν το βέλτιστο γι' αυτές.
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Protection over the high risk areas
of the world's oceans

Βy Barry Martin Roche
Executive Managing Director
of Protection Vessels International Limited (PVI ltd)

maritime security industry. We have taken the time to
deeply understand the environment in which we operate and
we have a duty to our clients to do so. PVI has invested signiﬁcantly in a training centre of excellence at our U.K. headquarters, and our unique approach has enabled us to
become the market-leading provider of embarked security
and escort vessel security.
How can a shipping company be sure of its choice on the
PVI submits its services and operatives to the most rigorous
selection of the anti-piracy company? (Particularly in
vetting criteria and procedures based on national and EU
terms of the training and education of the guards and
legislation on the ownership, licensing and control of
the enforcement of the safety rules regarding the use
ﬁrearms and ammunition, the compliance requirements
of weapons)
enshrined in conventions such as the International Code of
Conduct (ICOC) for Private Security Service Providers, and guidance published
Τo date no vessel carrying armed maritime security guards the International Maritime Organisation
has been successfully hijacked. However, as there are so many (IMO), the International Group of P&I
new entrants to the market, it cannot be taken for granted Clubs and ﬂag States.
The PVI Chairman, Sir Tim McClement is
that this will remain the case.
the maritime representative on the executive committee of the Security in
Maritime piracy costs the global economy an estimated $7 bilComplex Environments Group, the U.K. Government's Inlion to $12 billion annually. The threat is growing; there were
dustry Partner for the regulation and accreditation of pri151 attacks on ships in 2011, compared to 127 in 2010 and,
vate security providers, and provides regular input to the
as the number of companies entering the
evolving legislation.
armed maritime security market continues to grow to counter the growing
How can your company guarantee the reliability of your
threat, it is inevitable that there will
services?
be signiﬁcant variances in the quaWe are above all a maritime company, and understand the
lity and integrity of the services
challenges shipping companies face. Reliability is key. Our
being oﬀered. PVI teams comprise
clients entrust us to protect their crews, cargoes and vessome of the most experienced opsels through the most high-risk, piracy-aﬀected regions in
eratives in the world, recruited exthe world including the Gulf of Guinea, the Gulf of Aden,
clusively from the British Royal
along the East Coast of Africa to South Africa and into the
Marines. We are keenly aware of
Indian Ocean.
our legal and regulatory obliThe stakes for these companies are very high. Although to
gations in providing armed
date no vessel carrying armed maritime security guards
guards and pride ourselves
has been successfully hijacked. However, as there are so
on raising standards in the
many new entrants to the market, it cannot be taken for
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granted that this will remain the case. Should it happen, to
whatever extent the safety of the vessel, its crew or cargo
is compromised, scrutiny will be focused on the process by
which the ship-owner evaluated and selected its armed
maritime security provider, with potentially signiﬁcant ﬁnancial, legal and reputational consequences.
We believe that PVI is the market leader in maritime security
because of our integrity, professionalism and operational
and logistical capability – built on the means by which we recruit and train our operatives and the application of rigorous
standards and the use of four man crews as standard.
In which sector does your company emphasize on and to
what extent does the ship owning community require or
even appreciate your services?
Our clients include some of the largest, most respected and
prestigious commercial shipping companies in the world.
Together they operate thousands of vessels worldwide including commercial tankers, chemical tankers, container
ships, LNG carriers, bulk carriers, general cargo ships, cruise
ships, tug and tow vessels and heavy liﬅ vessels.
Piracy is a crime that is costing all of us all billions of Euros
a year in the higher cost of goods. It is costing the shipping
industry time, cargo, ransoms and reputation. It is clear
that shipping needs security, but it has to be the right security; operations have to be conducted to professional standards and with procedures developed in line with the
International Maritime Organization’s guidelines, and the
emerging accreditation programmes (domestic and international), as well as additional industry best practices.
What are the biggest diﬃculties that you encounter
when trying to fully secure a ship, which is sailing to “hazardous” waters?
Preparation is the key; a well hardened vessel combined
with a well-drilled master and crew, employing a well-vetted
security team, is the best deterrent to ensure a safe passage, allowing the master to concentrate on eﬃciency and
good operations rather than the threat of piracy.
Pirates are becoming more sophisticated. Although liner
vessels, container ships and roll-on/roll-oﬀ vessels are generally considered to be at lower risk for pirate hijackings

because of their higher operating speeds and higher free
board, pirates are now consistently targeting these vessels.
Somali pirates are now using hijacked merchant ships as
mother-ships to carry out attacks in the north Arabian Sea
and near the coastline of India, more than 1500 nautical
miles from Somalia.
Although hijacks have reduced from 47 in 2010 to 25 in
2011, there continues to be a real and present danger and
much of the reduction can be attributed to the proliferation
of armed guards. However there are few signs that the
problem is de-escalating. On the contrary, an analysis of
recent attacks suggests that pirates have become emboldened, as the recent hijacking within port waters in Oman
suggests.
How willing are shipping companies to combat these potential dangers?
The shipping sector / industry is facing challenging economic times; however safety and security of crew, cargo
and vessel must factor when operating in High Risk Areas
(HRAs). The shipping industry as a whole can achieve eﬃciencies through a new approach to risk management in
HRAs and we can envisage developments such as improved
insurance ratings being available to owners, charterers and
management companies that use professional maritime
consultancy and services. It is conceivable too that vessels
employing armed security have the option to use more economic speeds making considerable bunker savings.
A long-term solution to piracy is a goal that everyone within
the shipping industry supports. However ship owners and
operators are facing the challenge of piracy now and therefore need guidance in making decisions to eﬀectively, safely
and lawfully protect their vessels and crew. The fact remains that, to date, no vessel on which armed guards have
been deployed has yet been seized by pirates. Understandably, growing numbers of ship owners and operators are
therefore employing the services of armed guards, and PVI
is proud to be at the forefront of the industry.
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Standards and measures
from "ESC Global Security"
Mr. William Moschella presents us the activities of “ESC Global Security”
against the current problem of piracy

By William Moschella
Chief Operating Oﬃcer ESC Global Security

based in our enhanced knowledge and understanding of the
threats those vessels face and our providing appropriate
training to our personnel to meet those threats.

In this respect, how can your company guarantee the reliability of your services?
We are a serious company, with a professional management
staﬀ, with well-trained security personnel who are former
military or law enforcement members. The security personnel are selected through a company vetting procedure according to very high standards, which ensures a high level of
experience and training. Success in the area of anti-piracy is
in large part a combination of knowledge of the problems
that vessels face, the potential threats they might encounter
and to then develop a strategy which anticipates the evolution of those threats. Pirates are continually changing their
own actions because of the eﬀorts of the IMO and their Best
Management Practices guidelines. As we attempt to address
piracy and are developing industry counter-measures, pirates note the changes in the BMP's and also evolve. We believe that the reliability of our company and our success in
ensuring the safety of those vessels under our protection is

In which sector does you company emphasize on and to
what extent does the ship owning community require or
even appreciate your services?
Our Company is focusing mainly on the threats of piracy in
the Suez Canal, Gulf of Aden and Indian Ocean High Risk
Area. This area has been the region most signiﬁcantly effected by Piracy, with estimated loses by the industry in the
billions of dollars. If you consider the eﬀect that Piracy has
had in this region and the amount of discussion that it has
provoked, you can get an idea of the size of the problem.
Shipping Companies have been very active in addressing
their concerns with their governments, industry organizations and insurers to develop a solution. Worldwide the attacks continue and the amounts of loses grow, but it has
been shown that vessels which incorporate armed security
personnel into their anti-piracy regime have not been subjected to a single hijacking incident. This is a fact universally
recognized by shipping companies, and one, which has
prompted many governments to sanction the use of armed
security as part of their eﬀorts to address the growing problem of Piracy.
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What are the biggest diﬃculties that you encounter
when trying to fully secure a ship, which is sailing to “hazardous” waters?
The physical structure and the capabilities of the vessel
presents the single largest single issue, since many of these
factors make a vessel a more likely target, and cannot be
altered. The speed of a vessel, the “freeboard” it exhibits,
the cargo it contains all present issues which we as a security provider need to address and overcome. We can
“harden” a vessel, make it a more diﬃcult target, and
thereby increase the security of the vessel itself and her
crew. By incorporating an armed presence into the vessel's
security plan, you increase it's security but then need to address the coordination with the vessel's Captain and crew,
to ensure that this new security dimension is closely coordinated and that the roles of the security team and the crew
are clearly understood. Close coordination between the vessel's Master and the security team is essential and it is a factor we monitor closely. We meet continually with the Captain
or his representative to ensure that there is no missed-communication and we follow-up at the end of each mission and
seek the Captain's feedback as to how we can handle any issues which may have arisen, if any, in the future.
How willing are shipping companies to combat these potential dangers?
As I noted before, shipping companies are at the forefront
of the anti-piracy issue and are driving their governments
and international organizations to come up with both a uniform and politically feasible solution. The shipping companies are addressing their own personal concerns as well as
the concerns raised by the crews of these vessels and are
taking them very seriously.
How can a shipping company be sure of its choice when
it comes to select an antipiracy company? Particularly
in terms of the training and education of the guards and
the enforcement of the safety rules regarding the use of

weapons.
Each Shipping Company must do a signiﬁcant amount of
“due diligence” when selecting a “Privately Contracted
Armed Security Provider” (PCASP). Look at their experience, their management, the vetting process and training
of their personnel and their reputation within the industry.
ESC Global Security has been around for over twenty years
and its management is made up of individuals with vast experience in maritime security and law enforcement. Membership in international organizations such as SAMI and
ICoC show a commitment to professionalism. We are participating in SAMI's vetting process for PCASP. We are
closely following IMO guidelines and BMP's and working towards accreditation by ISO for management excellence.
But ultimately, the best indicator is the reputation of the
PCASP provider. We are fortunate to be the primary security provider for one of top international dredging company
and have been he ﬁrst PCASP to be licensed by the government of Luxembourg. We have a list of clients we would be
happy to provide to illustrate our experience, along with
letters of recommendation and thanks from Ship' Captains
and Owners.
We strongly believe that continued training and education
are paramount in maintaining the professionalism of our
security personnel. We do periodic ﬁrearms training, to
maintain their weapons proﬁciency and provide instruction
in applicable international Rules of Engagement and the Use
of Force laws. Based on experience, a well trained and well
educated security team member, who has been in combat
or law enforcement, can better handle exigent or emergency situations successfully. This translates into a more
professional team, which instills conﬁdence on the part of
the Captain and crew and increases the ability of a vessel to
repel any piracy attempt. It was this professionalism which
was demonstrated in the 28th February incident on the
Greek owned M/V Spiliani, when our security team quickly
repelled at piracy attack south of Salalah by eight armed individuals.

Shipping companies are at the forefront of the anti-piracy issue and
are driving their governments and international organizations to come
up with both a uniform and politically feasible solution.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το τελευταίο ταξίδι του αεροπλανοφόρου
USS «Εντερπράιζ»

τον φαληρικό όρμο αγκυροβόλησε
την Τετάρτη 28 Μαρτίου το μεγαλύτερο στον κόσμο και το πρώτο πυρηνοκίνητο αμερικανικό αεροπλανοφόρο,
USS «Εντερπράιζ», το οποίο παρέμεινε στα
ελληνικά ύδατα για τρεις ημέρες.
Στη συνέχεια, απέπλευσε για την πραγματοποίηση της τελευταίας του αποστολής
και μετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
θα οδηγηθεί σε ναυπηγείο για παροπλισμό, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της
50ετούς και πλέον επιχειρησιακής του
δράσης.

Είναι το όγδοο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ και το 11ο βαρύτερο
πολεμικό πλοίο μετά τα 10 αεροπλανοφόρα κλάσης Νίμιτς.
Μπορεί να φέρει έως 70 μαχητικά αεροσκάφη, με πιο γνωστό
από αυτά το F-14 Tomcat. Το πλήρωμά του αποτελείται από
περίπου 5.000 άτομα.

Σ

ο αεροπλανοφόρο USS «Εντερπράιζ» ναυπηγήθηκε το 1960 και το 1961 ξεκίνησε τις
επιχειρήσεις. Η χωρητικότητά του με πλήρη οπλισμό
ανέρχεται σε περίπου 95.000 τόνους, το μήκος του είναι 342
μέτρα και το πλάτος του καταστρώματος 78,4 μέτρα.

Τ

ο «Εντερπράιζ»
κατασκευάστηκε
από την εταιρεία
Newport News Shipbuilding and Drydock
Company και στοίχισε
451,3
εκατομμύρια
δολάρια. Σχεδιάστηκε
από 915 μηχανικούς
και ξεκίνησε τους πλόες του στις 24 Σεπτεμβρίου 1960. Έχει
λάβει μέρος στην κρίση της Κούβας, σε επιχειρήσεις στη νοτιοανατολική Ασία, στο Βιετνάμ, στον ινδο-πακιστανικό πόλεμο του 1971 και πρόσφατα σε επιχειρήσεις σε Περσικό

Μετά την τελευταία του αποστολή, θα οδηγηθεί στο ναυπηγείο όπου κατασκευάστηκε,
για να του αφαιρεθούν τα πυρηνικά, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το 2015, ενώ οι
αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί μουσείο ναυτικού.
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Κόλπο, Αφγανιστάν, Σομαλία και Λιβύη.
Εκτός από τις επιχειρήσεις, ο «θρύλος» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού χρησιμοποιήθηκε σε γυρίσματα ταινιών του
Χόλιγουντ, που σημείωσαν τεράστια επιτυχία, όπως το «Top
Gun» με τον Τομ Κρουζ.
Μετά την τελευταία του αποστολή, θα οδηγηθεί στο ναυπηγείο όπου κατασκευάστηκε, για να του αφαιρεθούν τα πυρηνικά, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί το 2015, ενώ οι
αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί μουσείο ναυτικού.
την επίσημη τελετή υποδοχής του, ο διοικητής του 6ου
Στόλου των ΗΠΑ αντιναύαρχος Frank Craig Pandolfe,
μιλώντας στους παρευρισκομένους, τόνισε την εξαιρετική συνεργασία των δύο χωρών και ευχαρίστησε τον ελληνικό
λαό για τα φιλόξενα συναισθήματα που έχουν απέναντι στους
αξιωματικούς των ΗΠΑ όταν επισκέπτονται τη χώρα μας.

Σ

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος επισήμανε ότι «εδώ στον Σαρωνικό κόλπο, στα στενά
της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ., οι αρχαίοι πρόγονοί μας ενωμένοι
έδωσαν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η ιστορική ναυμαχία, που άλλαξε τον ρου
της Ιστορίας, πρέπει να μας θυμίζει ότι είμαστε όλοι Έλληνες».
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Το γερμανικό θαύμα επαναπροσδιορίζεται:
Από τη βιομηχανική υπέρβαση
στη δράση της καινοτομίας

To πρόσφατο ταξίδι γνωριμίας του γερμανικού αερομεταφορέα Luﬅhansa σε συνεργασία με τη θυγατρική
Luﬅhansa Technik, στις βάσεις τους στη Φρανκφούρτη και στο Αμβούργο, με Έλληνες δημοσιογράφους
αποτέλεσε ένα έναυσμα προβληματισμού για το μέλλον των ευρωπαϊκών εταιρειών που εστιάζουν στον
τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Του Ηλία Μπίσια

ιδικά η Luﬅhansa Technik AG αποτελεί μια εξέχουσα
και παραδειγματική εταιρεία στον όμιλο του γερμανικού αερομεταφορέα, αφού διαθέτει 30 θυγατρικές με
περισσότερα από 26.500 άτομα προσωπικό.
Ενδεικτικό των υψηλών επιδόσεων της εταιρείας είναι το ότι
σε 60 σταθμούς της παγκοσμίως το προσωπικό της επιθεωρεί πάνω από 1.700 αεροσκάφη κάθε ημέρα. Με εξειδίκευση
σε 30 τύπους αεροσκαφών και 20 τύπους κινητήρων, η εταιρεία έχει αποκλειστικά συμβόλαια με 750 αερομεταφορείς,
που διαθέτουν πάνω από 2.000 αεροσκάφη.

Ε

Ο αναγνώστης ενός ναυτιλιακού περιοδικού θα αναρωτηθεί
τι ενδιαφέρουν όλα αυτά τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας.
Σε μια χώρα, μάλιστα, που δεν διαθέτει ούτε μεγάλους αερομεταφορείς ούτε μεγαθήρια στο χώρο της αεροναυπηγικής
τεχνολογίας, ίσως το παρόν άρθρο να φανεί ανεπίκαιρο. Η
στρατηγική όμως της LH Technik αποτελεί εφαλτήριο σκέψεων για το χώρο της δική μας, φθίνουσας και κάποτε κραταιής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.
ι Γερμανοί γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι τα φθηνά εργατικά χέρια στην ανατολική Ευρώπη, την Ινδία, τη
Μαλαισία και την Αφρική δεν θα επέτρεπαν την οικονομική ευημερία και την ανταγωνιστικότητα των τεχνικών βάσεών τους στη Γερμανία. Χωρίς καθυστερήσεις συνέστησαν

Ο
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τεχνικές βάσεις επισκευών αεροσκαφών σε κομβικά σημεία
σε όλο τον κόσμο, όπου επισκευάζονται και ελέγχονται όχι
μόνο τα αεροσκάφη των άλλων εταιρειών αλλά και του ομίλου της Luﬅhansa. Ελάχιστα αεροσκάφη της εταιρείας πλέον
επισκευάζονται ή επιθεωρούνται στη Γερμανία. Μόνο τα
υπερσύγχρονα Αirbus A380 και Βoeing747- 800, που λόγω
της τεχνολογικής καινοτομίας τους απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένες γνώσεις από τους μηχανικούς που
τα ελέγχουν, επιθεωρούνται στη Γερμανία. Όλα ανεξαιρέτως
τα υπόλοιπα αεροσκάφη, ακόμα και αυτά των μικρών αποστάσεων της μητρικής Luﬅhansa, συντηρούνται στις βάσεις
στη Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Κίνα
και αλλού. Χωρίς πολιτικές κορώνες και ιδεολογικές εξάρσεις,
οι υπεύθυνοι της Luﬅhansa επιθυμούν την ευημερία της εταιρείας χωρίς όμως να λησμονούν τον εθνικό τους ρόλο. Οπότε
επανασχεδιάστηκε η συνολικότερη στρατηγική της θυγατρικής Technik.
αρά τη στρατηγική κίνηση επέκτασης και διεθνοποίησης της εταιρείας σε χώρες με φθηνότερο εργατικό
δυναμικό, δεν χάθηκαν θέσεις εργασίας στη Γερμανία,
αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν. Ο λόγος είναι απλός: ο προσανατολισμός της στην καινοτομία και την εξειδικευμένη παροχή
υπηρεσιών, καθώς και τη μελέτη πρωτοποριακών εφαρμογών σε ποικίλα θέματα, όχι μόνο αεροναυπηγικής, αλλά και
διακοσμητικής, ψυχαγωγίας, τηλεπικοινωνιών κ.ο.κ. Σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις στη Γερμανία, αλλά και
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελετούνται σε βάθος πρωτο-

Π

ποριακές ιδέες και προτείνονται καινοτόμοι λύσεις, που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες
ανάγκες του ανταγωνιστικού κλίματος που επικρατεί στις αερομεταφορές.
Ειδικές εγκαταστάσεις στο Αμβούργο αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σχεδίαση, μελέτη και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, που δοκιμάζονται από τους μελετητές
και προτείνονται τόσο σε διεθνείς κυβερνήσεις, φορείς όσο
και σε αερομεταφορείς.
Συστήματα παρακολούθησης της θέσης του αεροσκάφους
αλλά και της διάρκειας της πτήσης μέσα από τις οθόνες όπως παρέχονται και στη καμπίνα επιβατών της Aegean Αirlines- αποτελούν ευρεσιτεχνία της Luﬅhansa Technik. Την
περίοδο της επίσκεψής μας, οι υπεύθυνοι μας παρουσίασαν
τη νέα, βολική και εξαιρετικά ασφαλή θέση για βρέφη και
μικρά παιδιά που προτείνεται σε κρατικές υπηρεσίες και αε-

Σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις στη
Γερμανία, αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελετούνται σε βάθος πρωτοποριακές
ιδέες και προτείνονται καινοτόμοι λύσεις που
ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
σύγχρονες ανάγκες του ανταγωνιστικού κλίματος που επικρατεί στις αερομεταφορές.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι Γερμανοί αναζητούν ακόμα και σήμερα τους ευφυείς και καινοτόμους
επιστήμονες της Ευρώπης. Δεν μένουν προσκολλημένοι στα περασμένα
μεγαλεία της δικής τους μεταπολεμικής βιομηχανικής επανάστασης.

ρομεταφορείς, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες θέσεις μέσα
στο αεροσκάφος για φιλοξενία τραυματιών ή παραπληγικών.
ι Γερμανοί αναζητούν ακόμα και σήμερα τους ευφυείς
και καινοτόμους επιστήμονες της Ευρώπης. Δεν μένουν προσκολλημένοι στα περασμένα μεγαλεία της
δικής τους μεταπολεμικής βιομηχανικής επανάστασης. Επιθυμούν την τεχνολογική εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα,
που λίγοι λαοί μπορούν να αναπτύξουν με ριζοσπαστική διάθεση και επιτυχία. Και το επιτυγχάνουν αυτό το «πείραμα»,
που τους οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με κρατική
στήριξη (όχι απαραίτητα οικονομική) αλλά κυρίως με συνεργασίες τόσο με την επιστημονική όσο και την ερευνητική κοινότητα της χώρας.
Συμπράξεις και συνεργασίες από τη μία μεριά, άμεση εξάπλωση και καλομελετημένη διείσδυση σε νέες αγορές από
την άλλη, είναι η γερμανική απάντηση στη μεμψιμοιρία και
την απαισιοδοξία των βιομηχανιών της νότιας Ευρώπης.

Ο

αφώς η μητρική Luﬅhansa αποτελεί ένα εξαιρετικό
εχέγγυο και ασφαλές σημείο αναφοράς για την υγιή
ανάπτυξη της θυγατρικής αυτής εταιρείας. Η οραματική

Σ

διάθεση του Δ.Σ. της εταιρείας σε συνδυασμό με την προσαρμοστικότητα, αλλά και την ευελιξία, που δεν στέκεται στην
άτολμη μετριότητα της κρατικής άμεσης ή έμμεσης επιδότησης, αποτελούν τα σημεία προβληματισμού για εμάς... εδώ
κάτω. Και σε όλα αυτά, ο εργαζόμενος, ο απλός εργάτης,
ασχέτως εθνικότητας, με την επιβεβλημένη, διαρκή μετεκπαίδευση και εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, θεωρεί τον εαυτό
του συμμέτοχο στο θαύμα της σύγχρονης τεχνολογικής καινοτομίας όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και του γερμανικού
κράτους γενικότερα.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 90 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV APRILIOS 2012:Layout 1 3/4/2012 1:33 μμ Page 5

AIRPORT:Layout 1 3/4/2012 1:15 μμ Page 92

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Βαρυσυννεφιά (και ενίοτε μπόρα)
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Oι συθέμελες ανατροπές στο χώρο των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων δεν μπορούν παρά να αποτελούν
αφορμή για δυσοίωνες προβλέψεις για τον ελληνικό τουρισμό. Η πτώχευση της ουγγρικής Malev, της
ισπανικής Spanair, η συρρίκνωση της τσεχικής CSA και η κατάργηση πολλών δρομολογίων σημαντικών
αερομεταφορέων προεξοφλούν μια δύσκολη τουριστική περίοδο.
Του Ηλία Μπίσια

την Ελλάδα, το μοίρασμα της τράπουλας μεταξύ των
δύο «εθνικών» αερομεταφορέων, της Aegean Airlines
και της Olympic Air, αποσκόπησε στην επικέντρωση σε
διαφορετικά κοινά-στόχους σε περίοδο μεγάλης συρρίκνωσης
της ελληνικής επιβατικής κίνησης. Με μεγάλους εχθρούς τις
τιμές των καυσίμων, την καταστροφική πορεία της ελληνικής
οικονομίας με τις αλλεπάλληλες «πληγές» για την τσέπη τόσο
του πολίτη όσο και της ελληνικής επιχείρησης και, κυρίως, τις
απαγορευτικές τιμές στη χρήση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
οι αερομεταφορείς δεν αισθάνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
Η Aegean εστιάζεται στη δυτική Ευρώπη, με δυνατό άξονα τη
συμμαχία της με τη Luﬅhansa, αν και δεν επωφελείται ακόμη
στο έπακρο συμπράξεων και με άλλες εταιρείες στη συμμαχία
της πανίσχυρης Star Alliance. Εντούτοις, καμιά συμμαχία δεν
αποτελεί πανάκεια: oι πρόσφατες πτωχεύσεις δύο μεσαίων
σε μέγεθος αερομεταφορέων το αποδεικνύουν περίτρανα. Η
Malev ανήκε, εξάλλου, στον όμιλο της British Airways «Οne
World» και η Spanair στη Star Alliance.

Σ

Aegean, αν και προσπαθεί με ένα εξαιρετικό προϊόν
και με σύγχρονο στόλο να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια
της Ευρώπης, συναντά δυσκολίες από την ευελιξία
της τιμολογιακής πολιτικής και του μεγάλου δικτύου τόσο της

Η

Swiss όσο και της Air France, που προσφέρουν κατά τη θερινή περίοδο η καθεμία 5 πτήσεις την ημέρα από την Αθήνα
προς τις έδρες τους. Κυρίως όμως ανταγωνίζεται τις εταιρείες
χαμηλού κόστους σχεδόν σε όλο το δίκτυό της. Η Εasyjet στέκεται απέναντί της με χαμηλές τιμές προς Ρώμη, Μιλάνο, Παρίσι, Λονδίνο και την ανάγκασε να «εγκαταλείψει» το
Βερολίνο, ενώ στη Βαρκελώνη αντιμετωπίζει τη Vueling και
στη Γερμανία την Germanwings, ειδικά στα δρομολόγια από
Θεσσαλονίκη. Πιο σημαντική, πάντως, είναι η απότομη ανάπτυξη της RyanAir σε κομβικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η
τεράστια και υπεραναπτυσσόμενη πλέον εταιρεία χαμηλού
κόστους εκτελεί κάθε καλοκαίρι πολυάριθμες πτήσεις από τη
Θεσσαλονίκη, την Αγχίαλο στη Μαγνησία και τον Άραξο στην
Αχαΐα, τη Ρόδο και τα Χανιά προς κομβικά σημεία της Ευρώπης σε εξαιρετικά χαμηλά τιμές. Στο ίδιο μήκος κύματος, η
Germanwings και άλλοι αερομεταφορείς πετούν τακτικά από
τα ελληνικά νησιά στα μεγάλα κέντρα της δυτικής Ευρώπης,
περιορίζοντας επιπλέον την επιβατική κίνηση από τα νησιά
αυτά προς την Αθήνα και κατόπιν προς την Ευρώπη. Ένα
ακόμα πλήγμα για τα δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού
με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.
Olympic Air εξελίσσεται σε έναν περιφερειακό αερομεταφορέα, εγκαταλείποντας όλα τα δρομολόγια προς
ασύμφορους προορισμούς. Το Κάιρο και το Άμστερνταμ αποτελούν ήδη παρελθόν, ενώ το Τελ Αβίβ αποτελεί το
νέο της εγχείρημα. Η Olympic Air με συρρικνωμένα αλλά καθημερινά δρομολόγια επικεντρώνεται αποκλειστικά στα Βαλ-

Η
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κάνια και στην εσωτερική αγορά, εκμεταλλευόμενη παράλληλα στο έπακρο τις δυνατότητες του οικονομικού και φιλικού προς το περιβάλλον ελικοφόρου Dash 8 Q400. H κρίση
στην τσέπη του Έλληνα ταξιδιώτη και η κατακόρυφη συρρίκνωση στα έσοδα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βέβαια, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμούς. Η
παρουσία των Κυπριακών Αερογραμμών στο δρομολόγιο
Αθήνας - Θεσσαλονίκης θα οξύνει τον ανταγωνισμό σε μια
ήδη εξαιρετικά συρρικνωμένη αγορά.
άν άμεσα δεν αλλάξει στάση το αεροδρόμιο Αθηνών
στην τιμολογιακή του πολιτική, τόσο προς τον αερομεταφορέα όσο και τον επιβάτη, ο Έλληνας ταξιδιώτης θα
καταφεύγει σε άλλα, πιο οικονομικά, μέσα μεταφοράς. Σήμερα, το ένα τρίτο του κόστους ενός αεροπορικού εισιτηρίου
εσωτερικού εισπράττεται από το αεροδρόμιο Αθηνών, από
τους Γερμανούς, δηλαδή, που το εκμεταλλεύονται. Και αν και
παρατηρείται κάθετη πτώση στην επιβατική κίνηση, η διοίκηση δεν φαίνεται να αλλάζει πολιτική ως προς αυτό.

Ε

Είναι δύσκολο και ίσως επικίνδυνο να προβλέψει κάποιος το
μέλλον για τις αερομεταφορές στη χώρα μας. Το βέβαιο είναι
ότι η μέχρι πρότινος μεγάλη άνθηση στην επιβατική κίνηση
και την προσφορά πολλαπλών επιλογών για τον ταξιδιώτη
έχει παύσει να υπάρχει και στα περισσότερα δρομολόγια ανταγωνίζονται δύο αερομεταφορείς με ένα καθημερινό δρομολόγιο έκαστος (στην καλύτερη περίπτωση) και ένας χαμηλού
κόστους, χειρότερα δηλαδή από τα δεδομένα που ίσχυαν πριν
από μία δεκαετία. Η αποχώρηση των Thai, Gulf Air, Continental, που συνέδεαν την Αθήνα με σημαντικές παγκοσμίως μητροπόλεις κ.ά., αποτελεί εφαλτήριο περαιτέρω προβληματισμού.
αι επανερχόμαστε στα λόγια της κάποτε πανίσχυρης
επιτρόπου Μεταφορών, αείμνηστης Λογιόλα ντε Παλάθιο, η οποία προφητικά δήλωνε ότι στην Ευρώπη
κάποτε θα παραμείνουν ελάχιστοι «μεγάλοι» ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς και μερικοί «μικροί» σε περιφερειακό επίπεδο.

Κ
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Safety4Sea Energy Eﬃciency Forum
successfully concluded on 8th March 2012

he Safety4Sea Energy Eﬃciency Forum, a PRO BONO
event, successfully completed on 8th of March 2012
in Athens, covering a range of Technical, Operational
and Market Based Issues regarding Energy Eﬃciency in
Shipping.
The event has been well attended by over 250 delegates at
the venue representing more than 140 companies. The
event organized by IBS Marine Consulting Group and sponsored by MARORKA, Dorian Hellas and Transmar Shipping.
During his welcome address Mr Apostolos Belokas, as the
Forum chairman outlined the objectives of this PRO BONO
event, including enhancing Energy Eﬃciency Awareness,

T

promoting Best Practices and providing for exchange of
ideas.
Presentations were given in two sessions as follows:
Session 1 : Technical Measures
• Georgios Remoundos of Ministry of Development, Competitiveness & Shipping, Pollution Prevention Equipment &
Cargoes Department covered the latest MEPC 63 developments and outlined the latest GHG Legislation
• Professor Harilaos N. Psaraﬅis from NTUA covered issues
regarding Green house gases aﬅer EEDI adoption and highlighted key issues regarding the Energy Eﬃciency Design
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Index (EEDI)
• Dr John Kokarakis of ABS Europe gave a detailed presentation covering a wide range of uncertainties regarding the
Determination of EEDI
• Spyridon Zolotas, of RINA presented an up to date study
of RINA on the EEDI Calculation study for Ro Ro Pax ships
Session 2: Operational and Market Based Measures
• Apostolos Belokas, Managing Editor of Safety4sea.com
gave a presentation on the Market Based Measures discussed on the IMO and presented some preliminary feedback from Safety4Sea Energy Eﬃciency Survey.
• Stavros Meidanis of Lloyds Register presented the ISO
50001 new International Standard regarding Energy Management and the application in shipping
• Cpt. Stephen Bligh of DNV gave a presentation of Energy
Eﬃciency issues in terms of Operational Measures and also
presented the DNV Triple E certiﬁcation scheme for ship operators
• Jan Fransen, of Green Award Foundation analysed the En-

ergy Eﬃciency Measures promoted by Green Award as a
guidance to ship operators
• Dr Jon Agust Thorsteinsson, of Marorka gave a presentation on Energy management Solutions and energy management monitoring.
Both sessions ended with a round table discussion and exchange with the audience.
It is worth mentioning that during the forum the preliminary
results of the Safety4Sea Energy Eﬃciency Survey have
been presented to the audience. The survey will be open for
participation until June 2012 and results shall be widely circulated to the market and key industry associations.
Finally Forum Chairman, Apostolos Belokas, Founder&
Managing Editor of Safety4Sea.com thanked the delegates
for their participation and also expressed his sincere thanks
and gratitude to the sponsors, speakers and panellists for
their excellent contribution towards forum objectives.

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

New VoIP service by INFINITY
NFINITY has launched a new Voice over IP service that is
speciﬁcally developed to connect vessels using INFINITY
with the oﬃce at a minimal cost, or under some conditions at no cost at all.
The VoIP service allows ship operators to use the oﬃce
switchboard to call any vessel as if it was a regular extension in the oﬃce. Also, vessels can
call the oﬃce the same way, without
dialing any country preﬁx, directly
to the extension of the person in
the oﬃce they wish to contact.
INFINITY’s VoIP is a proprietary service that uses bandwidth
eﬃciencies resulting from the use of INFINITY for data exchange. Through caching, INFINITY creates a “bandwidth
surplus” that can in turn be allocated to Voice over IP consumption. The result is that both oﬃce and vessels can beneﬁt from calling each other at no cost whereas particular
attention has been given to the quality aspect, which is of

I

paramount importance in the ship-to-shore communications.
Mr. Panos Tsikopoulos, Commercial Director of Navarino
who distributes INFINITY said:
“ We are very pleased to have the ability to provide VoIP
calling to our customers. We know it has taken numerous
hours of research and development
from the INFINITY team to come up
with a solution that not only provides signiﬁcant value and savings
to customers in these diﬃcult times
for the shipping industry in general, but also does not sacriﬁce quality for cost. As a matter of fact a unique characteristic of INFINITY’s VoIP is that the voice quality of the new
service is equal, if not better, to that of the regular FB voice
channel.”
INFINITY VoIP is available now as a standard free-of-charge
upgrade to INFINITY users
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Τάδε έφη...
Τι «ειπώθηκε» το μήνα που πέρασε

w «Το 2012 θα είναι η χρονιά που θα δούμε αρκετές χρεοκοπίες, μειωμένο αριθμό νέων παραγγελιών, πολλές ακυρώσεις και, κατά διαστήματα, ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό
διαλύσεων.
Αρκετές εταιρείες, εισηγμένες και μη, έχουν αρχίσει και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να αποκτήσουν το δικαίωμα να ενταχθούν στον
πτωχευτικό κώδικα των ΗΠΑ (Chapter 11).
Η κίνηση αυτή χρησιμοποιείται από τους πλοιοκτήτες σαν
μοχλός πίεσης προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες, ώστε να έρθουν σε όσο λιγότερο "απαιτητική" συμφωνία προς τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες, αφού η διαδικασία στις ΗΠΑ είναι
χρονοβόρος, συνήθως ευνοεί τον δανειζόμενο και προσφέρει αρκετά μεγάλο διάστημα για αναδιοργάνωση της εταιρείας πριν κηρυχθεί επισήμως σε καθεστώς χρεοκοπίας».
Αντρέας Μπερούτσος, ιδρυτής της One Point Capital Management (Private Equity Fund).

να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης».
Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ
----------w «Υπό την πίεση των πιστωτών της, η Ελλάδα καλεί τις τουρκικές εταιρείες να καταθέσουν προσφορές για τα assets της
που είναι προς πώληση, αξίας 50 δισ. ευρώ. Οι τιμές είναι
φθηνές και η Ελλάδα καλωσορίζει τους Τούρκους επενδυτές.
Οι ελληνικές αρχές βλέπουν την Τουρκία ως δυνατή εναλλακτική λύση έναντι των δυτικών επενδυτών, για να αγοράσει
κρατικά assets δισεκατομμυρίων ευρώ, ως μέρος του μεγάλου σχεδίου ιδιωτικοποίησης της χώρας που επιβάλλεται από
τους πιστωτές. Στο σχέδιο για πώληση περιλαμβάνονται λιμάνια, αεροδρόμια, ενεργειακά εργοστάσια, αυτοκινητόδρομοι
και ενεργειακές εταιρείες».
Επισημάνσεις από δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας
Hurriyet.

--------------------w «Στην πραγματικότητα, κάποιες εταιρείες πρέπει να πτωχεύσουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί, καθώς οι τράπεζες θα
προσπαθήσουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πλοιοκτήτες να αντεπεξέλθουν σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.
Οι τράπεζες δεν θέλουν να γίνουν "πλοιοκτήτες" και δεν
θέλουν, ακόμη τουλάχιστον, να προβούν σε κατασχέσεις,
για τον απλό λόγο ότι, όταν η τράπεζα πουλάει ένα πλοίο,
το πουλάει σε χαμηλότερη τιμή από αυτή της αγοράς και
ιδιαίτερα στην παρούσα φάση, οπότε οι τιμές των πλοίων
είναι αρκετά χαμηλά».
Eric Stavseth, από την Arctic Securities.
----------w «Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της
χώρας δεν άλλαξαν το καθολικό κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί στη χώρα μας.
Το "κλίμα" στην αγορά δεν βελτιώθηκε, με όλες τις αρνητικές
επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται. Είναι φανερό ότι για την
κοινωνία και τις επιχειρήσεις όσα αποφασίστηκαν δεν θεωρούνται ικανά να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση, γι’ αυτό
και μόνο ένας στους τρεις πιστεύει ότι τελικά η χώρα θα αποφύγει τη χρεοκοπία. Το ΕΒΕΑ θεωρεί αναγκαία την αλλαγή οικονομικής πολιτικής με έμφαση στην ανάπτυξη, προκειμένου

w «Το ένα τρίτο της ελληνικής γης είναι προς πώληση. Οι τουρκικές εταιρείες είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες να
επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς τα assets που βρίσκονται
προς πώληση είναι σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς. Συνολικά 71.000 ιδιοκτησίες σε έκταση 3,4 εκατ. στρεμμάτων σε
όλη τη χώρα περιμένουν επενδυτές από την Τουρκία, καθώς
και από άλλες χώρες. Δεν θα υπάρξουν εμπόδια κατά των
Τούρκων επενδυτών που θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε
διαγωνισμούς».
Πάνος Πρωτοψάλτης, πρόεδρος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου, από το περιθώριο της συνάντησης με θέμα «Ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα και ευκαιρίες»
στην Κωνσταντινούπολη.
----------w «Η Κίνα βρίσκεται ήδη σε ανώμαλη προσγείωση. Οι πωλήσεις
αυτοκινήτων υποχωρούν, η παραγωγή τσιμέντου κινείται χαμηλότερα, όπως και η παραγωγή χάλυβα, ενώ οι κατασκευαστικές μετοχές υποχωρούν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια,
είναι γεγονός».
Adrian Mowat, στρατηγικός αναλυτής JP Morgan για την
Ασία και τις αναδυόμενες αγορές.
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