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Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

Π Ρ Ο Σ

Τ Η

Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Έναν ύφαλο που (δεν) θα αποφύγουμε
ή ένα ναυάγιο που μπορεί να αποφευχθεί;
Μέσα Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, σε ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας προς Κυκλάδες. Το πλοίο ταξίδευε με λίγο κόσμο. «Καθίστε
όπου θέλετε, είμαστε μισοάδειοι», μας έλεγαν οι ελεγκτές των εισιτηρίων πάνω
στο πλοίο. Και βρισκόμασταν στη μέση της υψηλής τουριστικής περιόδου...

πάνια αφιερώνουμε σε αυτήν τη στήλη τη θεματολογία
μας σε θέματα ακτοπλοΐας. Ας μη γελιόμαστε όμως, η
κατάσταση δεν μπορεί να μας αφήσει απαθείς: η ελληνική ακτοπλοΐα με τα χρόνια προβλήματά της θυμίζει το χρονικό ενός προαναγγελθέντος... ναυαγίου. Οι αγκυλώσεις που
υφίσταται από τις διατάξεις περί επάνδρωσης, σε συνδυασμό
με την απελπιστικά μειωμένη τουριστική κίνηση και την τεράστια αύξηση των τιμών στα εισιτήρια (που αντανακλά με τη
σειρά της την άνοδο στις τιμές των καυσίμων), δεν αφήνουν
καμία διάθεση για αισιοδοξία και αναβλητικότητα.

Σ

νέος υπουργός πρέπει -ή μάλλον οφείλει- να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες, διότι σε λίγο καιρό...
τα μισοάδεια πλοία δεν θα αντέξουν το βάρος των
εξόδων και των οικονομικών βαρών. Ήδη αρκετές ακτοπλοϊ-

Ο

κές εταιρείες μαθαίνουμε ότι καθυστερούν την πληρωμή των
δεδουλευμένων υπαλλήλων, στελεχών, ναυτικών και των πολυάριθμων προμηθευτών τους. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Πρέπει να μείνει η Μήλος, η Κάλυμνος, η Λήμνος, η
Ικαρία χωρίς καμία ή, έστω, με μία εβδομαδιαία ακτοπλοϊκή
σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα για να δούμε ότι δεν είναι
στραβός ο γιαλός αλλά εμείς αρμενίζουμε στραβά;
ρκετοί υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε, επιτέλους, να απελευθερωθεί σε λογικό πλαίσιο το ναυτολόγιο για τα
κατώτερα και για το ξενοδοχειακό πλήρωμα. Δεν μπορεί και δεν έχει καμία λογική για πολλούς αναλυτές το ξενοδοχειακό πλήρωμα να αμείβεται σε αυτές τις συνθήκες
υπερ-τετραπλάσια απ’ ό,τι οι συνάδελφοί τους στη στεριά!
Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι οι υπάρχουσες συνθήκες θα αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να δέσουν τα πλοία
τους και να μείνουν εν τέλει όλοι άνεργοι και τα νησιά απομονωμένα.

Α
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Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε

Π Ρ Ο Σ

Τ Η

Θ Α Λ Α Σ Σ Α

«Το μόνο μου ημπορώ να επαναλάβω είναι η προσπάθεια να
υποβιβάσομεν τας δαπάνας μας, ίνα καταστώμεν μαχητικώτεροι
και διατηρήσωμεν ούτω τα κεκτημένα εις αυτήν την σοβαράν
κρισην που διερχόμεθα. Θα χρειασθούν σημαντικαί θυσίαι από
μέρους του ναυτικού μας, αλλά είνε τούτο προτιμότερον παρά η
ανεργία και η μετέπειτα προσφυγή και πάλιν εις τα μισθολόγια
της πείνης διά να επανακινήσουν τα πλοία»
- Μανώλης Κουλουκουντής -

Ακόμα και αν δεν μπορεί ο υπουργός να αναλάβει μια τόσο
ριζοσπαστική πρωτοβουλία, οφείλει να διαπραγματευθεί
άμεσα και καθολικά με τη ναυτεργασία και την πλοιοκτησία
αρκετές δομικές αλλαγές στο θέμα τόσο της επάνδρωσης όσο
και της ναυτολόγησης. Μείωση του αριθμού στα κατώτερα
και τα ξενοδοχειακά πληρώματα σε λογικό πλαίσιο, σύμφωνα
με τη διεθνή νομοθεσία και τις ρεαλιστικές- σύγχρονες πρακτικές, αλλά και επανεξέταση (προς τα κάτω) των απολαβών,
όπως συμβαίνει στη στεριά, είναι η μόνη σωτηρία.
το ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός, σε συνεργασία με
τον καλό του φίλο και πρώην συνεργάτη υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη και τον νουνεχή υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, πρέπει να βρει ευρηματικούς τρόπους
και λύσεις τόσο για τη μείωση της φορολογίας των συγκεκριμένων εταιρειών όσο και την ενίσχυση και υποστήριξη του
σημαντικότατου έργου τους.

Σ

άν δεν δράσει άμεσα και καινοτομικά, ο υπουργός θα
χρεωθεί μια τεράστια αποτυχία και ένα ναυάγιο πάνω
σε γνωστό ύφαλο με πολλά θύματα. Κάποιοι πρέπει να
θυσιαστούν. Όχι όμως όλοι.
«Το μόνο μου ημπορώ να επαναλάβω είναι η προσπάθεια να
υποβιβάσομεν τας δαπάνας μας, ίνα καταστώμεν μαχητικώτεροι και διατηρήσωμεν ούτω τα κεκτημένα εις αυτήν την σοβαράν κρισην που διερχόμεθα. Θα χρειασθούν σημαντικαί
θυσίαι από μέρους του ναυτικού μας, αλλά είνε τούτο προτιμότερον παρά η ανεργία και η μετέπειτα προσφυγή και
πάλιν εις τα μισθολόγια της πείνης διά να επανακινήσουν τα
πλοία», έγραφε το 1950 στις στήλες του περιοδικού ο μοναδικός αρθρογράφος σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής Μανώλης Κουλουκουντής. Οι σκέψεις του είναι πιο επίκαιρες
παρά ποτέ.

Ε

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν με τα στοιχεία
τους. Με αυτόν τον γνώμονα, φιλοξενούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.».

Επιτέλους
έχουμε (νησιώτες)
υπουργούς στο πηδάλιο
της ναυτιλίας μας! 21/6/12
Ο Χιώτης βουλευτής Κωστής Μουσουρούλης αποτελεί τελικά έκπληξη στη συγκεκριμένη θέση, αλλά οι καλές του σχέσεις με το
σύνολο της ναυτικής οικογένειας και η σημαντική εμπειρία του σε διάφορες πολιτικές
θέσεις, καθώς και διοικητικές, τόσο στην
Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες, αποτελούν
σημαντικά εχέγγυα για την αποτελεσματικότητά του σε αυτό το απαιτητικό υπουργείο.
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, στα 46 του
χρόνια, αποτελεί την επόμενη γενιά πολιτικών προσώπων στη Ν.Δ. Θεωρείται μετριοπαθής, ήπιος πολιτικός με ξεκάθαρη σκέψη
και ορθολογικές πολιτικές επιδιώξεις. Οι
μέχρι τώρα πολιτικές του κινήσεις ήταν ανέκαθεν χωρίς εξάρσεις και αλαζονικές συμπεριφορές, όπως καταγράφηκαν κατά την
πρόσφατη θητεία του στην εθνική Βουλή.

Επενδυτικές
ευκαιρίες
28/6/12
Δεν είναι τυχαίο ότι
κάτω από τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες
αυξάνεται η φημολογία για κατάρρευση
εταιρειών, αύξηση κατασχέσεων πλοίων,
distressed sales, ακυρώσεις ή μεταθέσεις
παραγγελιών λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, πώληση πορτοφολίου δανείων από
τράπεζες σε discount, αλλά ταυτόχρονα,
όπως πολλάκις έχουμε αναφέρει, και η δημιουργία «επενδυτικών» ευκαιριών κυρίως
στις παραγγελίες νέων πλοίων λόγω των
ιδιαίτερα ελκυστικών τιμών.

Η έκκληση της ΓΣΕΕ
για τη ναυπηγική βιομηχανία 2/7/12
Tα σοβαρά προβλήματα της ναυπηγικής βιομηχανίας της
χώρας μας και η αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για να
μην οδηγηθούν τα ναυπηγεία σε πλήρη κατάρρευση και οι
εργαζόμενοι στο δρόμο, επισημαίνονται στην επιστολή που
απέστειλε η ΓΣΕΕ στον πρωθυπουργό, στους συναρμόδιους
υπουργούς και τους προέδρους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.
Στην επιστολή κωδικοποιούνται τα προβλήματα ανά ναυπηγείο και επαναλαμβάνεται το αίτημα για δημιουργία Ενιαίου
Φορέα Ναυπηγικής Βιομηχανίας ως τη λύση για την επιβίωση
και την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα στρατηγικού κλάδου της οικονομίας για τη χώρα μας.

Η πιο επικίνδυνη ηγέτις της Γερμανίας
27/6/12
«Άγκελα Μέρκελ, η πιο επικίνδυνη
ηγέτις της Γερμανίας μετά τον Χίτλερ», αναφέρει το βρετανικό περιδικό
New Statesman, τονίζοντας ότι η
μανία της Μέρκελ για τη λιτότητα καταστρέφει την Ευρώπη και οδηγεί τη
Γερμανία σε απομόνωση.
Πριν από 2 ημέρες, η Κρ. Λαγκάρντ
ένωσε τη φωνή της με των άλλων
επικριτών του Βερολίνου δηλώνοντας πως θα πρέπει να συζητηθούν
σοβαρά οι προτάσεις στις οποίες η
Μέρκελ ανθίσταται σοβαρά, όπως η επαναγορά κρατικών
ομολόγων από την ΕΚΤ και η απευθείας στήριξη των τραπεζών μέσω του ESM, προειδοποιώντας ότι, διαφορετικά, τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα του ευρώ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Οι νέοι γενικοί γραμματείς
του υπουργείου Ναυτιλίας
18/7/12

Μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία
αναδιοργάνωσης
του λιμενικού συστήματος 10/3/12

Τα ονόματα των γενικών γραμματέων που τοποθετούνται σε 14 υπουργεία ανακοίνωσε το
γραφείο του πρωθυπουργού, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ
και της ΔΗΜΑΡ, που στηρίζουν την κυβέρνηση. Στο υπουργείο Ναυτιλίας οι νέοι γενικοί
γραμματείς είναι:
1. Γενική Γραμματεία υπουργείου, Μπούσιος
Θανάσης
2. Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής
Πολιτικής, Μουτζούρης Κώστας
3. Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Χριστόπουλος Θανάσης
4. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής
Πολιτικής, Σπιλάνης Γιάννης

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ, με μεγάλη συμμετοχή
παραγόντων της ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας, η εκδήλωση με θέμα
«Αναμόρφωση του ελληνικού λιμενικού
συστήματος - Νέες μορφές διοίκησης στα
λιμάνια». Χαρακτηριστικό της συζήτησης
ήταν το ότι οι εισηγητές στο σύνολό τους
συμφώνησαν πως το μοντέλο διοίκησης
και λειτουργίας του ελληνικού λιμενικού
συστήματος έχει εξαντλήσει τα όριά του. Συνεπώς απαιτείται
άμεσα μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία αναδιοργάνωσής
του, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις στον
τομέα και να συμβάλλει στην αναγκαία αναπτυξιακή δυναμική, που έχει ανάγκη η χώρα.

Άρχισαν τα δρομολόγια
του Blue Star Patmos
11/7/12
H Blue Star Ferries απέκτησε το «Blue Star
Patmos», ένα ακόμα νεότευκτο, υπερσύγχρονο πλοίο.
Το «Blue Star Patmos» ναυπηγήθηκε στα
ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co. Ltd της Ν. Κορέας και παρελήφθη τον Ιούνιο του 2012. Το νεότευκτο
πλοίο πραγματοποίησε το πρώτο του δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς - Χίος - Μυτιλήνη
την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.
Η Blue Star Ferries εγκαινίασε τη νέα εποχή
στις θαλάσσιες συγκοινωνίες της χώρας και
συνεχίζει σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα
με επένδυση που υπερβαίνει τα 70 εκατ.
ευρώ και στόχο τη συνεχή προσπάθεια να
προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταφορικές
υπηρεσίες με σύγχρονα, καινούργια και γρήγορα πλοία και να συμβάλλει στην ανάπτυξη
των νησιών προς όφελος των κατοίκων και
των επισκεπτών τους.

Πάλι εξιλαστήρια θύματα
οι Έλληνες πλοίαρχοι 26/6/12
Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοί μας βρίσκονται κατηγορούμενοι, μόνο και μόνο επειδή λόγω της ιδιότητάς τους θα
έπρεπε να είχαν προβλέψει κάποιο δυσάρεστο συμβάν. Έστω
και αν αυτό δεν οφείλεται σε αμέλεια ή σε παράλειψη.
Και το εντυπωσιακό άδικο είναι ότι δεν κατηγορούνται εκείνοι
που πραγματικά ευθύνονται για κάτι τέτοιο, αλλά όπως πάντα
τα εξιλαστήρια θύματα, οι Έλληνες πλοίαρχοι.
Κάτι τέτοιο ακριβώς συνέβη το Σάββατο 16 Ιουνίου με το ατύχημα του πλοίου ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ στην Τήνο, όπου για μια ακόμη
φορά ορισμένοι φορείς προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, αποδίδοντας ευθύνες στον πλοίαρχο.
Με έκπληξη διαβάσαμε δημοσίευμα τοπικής κυκλαδίτικης
εφημερίδας, σχετικά με τις θέσεις που πήρε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη σύσκεψη που έγινε την Πέμπτη 21 Ιουνίου
2012, όπου το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν ότι, για το
ατύχημα της 16ης Ιουνίου, δεν φταίει η κακή κατασκευή του
λιμένα αλλά οι λανθασμένοι χειρισμοί του πλοιάρχου.
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Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Αισιόδοξη είναι η ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά
με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου
υπουργείου από τον κ. Μουσουρούλη.
Αυτό όμως που ζητούν ο πλοιοκτήτης και ο ναυτικός δεν
είναι επιπλέον υποσχέσεις, αλλά και δεσμεύσεις, και χρονοδιαγράμματα. Όχι απλώς εάν ενδιαφέρει τον εκάστοτε
υπουργό ένα θέμα ή μία πολιτική, αλλά πότε θα την υλοποιήσει. Είναι θέμα χρονοδιαγράμματος και αμεσότητας
στην επίλυση ζητημάτων δηλαδή. Εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση από τον νέο υπουργό. Θα μου πείτε, βέβαια, ότι στο
παρελθόν οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί ήταν αυτοί που
δεν έκαναν απολύτως... τίποτα και διατηρούσαν το εκάστοτε status quo. Άλλαξαν όμως οι εποχές και κάποια ζητήματα όχι απλώς χρόνισαν, αλλά μετεξελίχθηκαν σε
επικίνδυνα καρκινώματα. Νηολόγηση, εκπαίδευση, ακτοπλοΐα, άγονη γραμμή είναι μερικές από τις πολιτικές επικεφαλίδες που δεν αφήνουν περιθώρια περαιτέρω
εφησυχασμού.
-----//----H παγκόσμια συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών και
φορέων στα φετινά Ποσειδώνια μάς υπενθύμισε
μία μεγάλη απουσία, αυτή του σημαντικότερου
και πιο αγνοημένου κλάδου της ελληνικής ναυτοσύνης: τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Αν και παρατηρήσαμε για μία ακόμα φορά τη συμμετοχή
ενός άνευρου περίπτερου του υπουργείου Ναυτιλίας -που
δεν καταλάβαμε ποιο σκοπό και ποιο επικοινωνιακό
«όραμα» εξυπηρετούσε, πέραν της απλής παρουσίας-, η
μη συμμετοχή με ξεχωριστό περίπτερο, που θα προέβαλλε
τη ναυτική εκπαίδευση και τις Ακαδημίες Ε.Ν., είναι παράλειψη του δημόσιου φορέα. Ειδικά φέτος, που ήταν σημαντικότατη η επισκεψιμότητα νέων ανθρώπων, θα είχε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσίαση ενός περιπτέρου που
θα ενημέρωνε τη νέα γενιά για την επαγγελματική προοπτική και σταδιοδρομία στη θάλασσα.

Μαθαίνουμε, πάντως, ότι και στο παρελθόν υπήρξε
προσπάθεια από περιφερειακές ΑΕΝ να συμμετάσχουν στην εξαιρετικά λαοφιλή Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
Το υπουργείο, όμως, με τη γνωστή γραφειοκρατία του, δεν
ανταποκρίθηκε στο αίτημα με τη δέουσα προσοχή και αμεσότητα που θα άρμοζε. Εάν αναλογιστούμε ότι μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων προέρχονται από τη μέχρι τώρα
άναυτη Μακεδονία, οι καινούργιοι επικεφαλής του υπουργείου οφείλουν να λάβουν σοβαρά την προβολή του ναυτικού επαγγέλματος και της ναυτικής εκπαίδευσης και να
ακολουθήσουν σύγχρονες επικοινωνιακές πρακτικές και,
κυρίως, μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τα θέματα αυτά.
Καλές οι διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά προφανώς δεν
αρκούν για να ενημερωθεί ο απλός πολίτης.
-----//----Για να επιστρέψουμε στο θέμα των Ποσειδωνίων,
ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη ήταν η μεγάλη προσέλευση σπουδαίων πλοιοκτητών με τις οικογένειές
τους, αλλά και η πολύωρη παραμονή τους στα περίπτερα της έκθεσης.
Ιδιαίτερη όμως ήταν και η συμμετοχή της νέας γενιάς των
πλοιοκτητών και το έκδηλο ενδιαφέρον των νεαρών σε
ηλικία συνεχιστών της μεγάλης ναυτιλιακής παράδοσης
της χώρας μας. Σε μια κρίσιμη εποχή για την Ελλάδα, είναι
πασιφανές πως τέτοιες μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις
εξωστρέφειας, καθώς και συμμετοχής στα ναυτιλιακά
δρώμενα του τόπου μας από σημαντικούς επιχειρηματίες
και τους απογόνους τους, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι
μόνο σημειολογικό όσο κυρίως ουσιαστικό.
-----//----Σε χώρο διαφθοράς και κυκλωμάτων έχει μετατραπεί και το ΝΑΤ. Σύμφωνα με έρευνα για παράτυπη παροχή συντάξεων και βοηθημάτων σε ναυτικούς και
δικαιούχους του Ταμείου, που διενεργεί το υπουργείο
Ναυτιλίας, έχουν βρεθεί πλέον των εξήντα περιπτώσεων
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ναυτικών που έχουν υποβάλει πλαστά πιστοποιητικά βεβαίω- σης θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία που φέρουν σημαία τρίτης χώρας, και έχουν προσπαθήσει να λάβουν ή
ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Η πλαστότητα των πιστοποιητικών έγκειται στο γεγονός ότι
έχουν υπογραφή και σχετική σφραγίδα υπογραφόντων διπλωματικών υπαλλήλων ελληνικών προξενείων και πρεσβειών, οι οποίοι δεν υπηρετούσαν το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα της θεώρησης-χορήγησης του πιστοποιητικού ή
δεν υπήρχαν ως πρόσωπα, στο υπουργείο Εξωτερικών.
Ταυτόχρονα, διερευνάται η έκδοση πλαστών ή παραποιημένων ιατρικών βεβαιώσεων καθώς και η υποβολή ενυπόγραφων αιτήσεων για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση
εφάπαξ σε συνταξιούχους ΝΑΤ. Οι ιατρικές βεβαιώσεις
χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά στην υποβαλλόμενη
αίτηση προς το ΝΑΤ για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση του
εφάπαξ (επιδόματος). Για τη διεκπεραίωση της προαναφερόμενης διαδικασίας της παροχής συντάξεων γήρατος και
της κατ’ εξαίρεση χορήγησης του εφάπαξ εμφαίνεται και
εξετάζεται η ενεργητική δωροδοκία υπαλλήλου ή υπαλλήλων. Και ενώ το παλιρροϊκό κύμα της διαφθοράς κοντεύει να μας πνίξει, μερικοί ακόμη αναρωτιούνται πώς
έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία…
-----//----Κατά 3,3% μειώθηκε το Μάιο εφέτος η δύναμη του
ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κοχ και
άνω), σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του
Μαΐου 2011, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς
το 2010 και αριθμούσε 1.989 πλοία.
Αυτοί είναι οι αριθμοί που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Όσο συνεχίζεται η ανελέητη
γραφειοκρατία για τη νηολόγηση ενός πλοίου στην ελληνική σημαία, τόσο θα καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ τη μείωση του
στόλου. Ο σημερινός υπουργός υποσχέθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του πως θα πατάξει τη γραφειοκρατία.
Όπως άλλωστε το είχε υποσχεθεί και ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Η διαφορά είναι ποιος θα κάνει πράξη τις υποσχέσεις.

Η συνεχής εμφάνιση της ελληνικής σημαίας στις
λευκές λίστες των περιφερειακών Port State
Controls αποτελεί την ουσιαστική επιβράβευση
της ελληνικής πλοιοκτησίας και ναυτεργασίας.
Η πρόσφατη ανακοίνωση του Paris MoU, που για μία
ακόμα χρονιά τοποθετεί την ελληνική σημαία στις κορυφαίες ποιοτικά στην αξιόπιστη λίστα του, έχει εξαιρετική
σημασία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς για τον τόπο
μας. Εάν αναλογιστεί κανείς, επίσης, ότι το υπουργείο ήταν
βασικά ακέφαλο για μεγάλη περίοδο, η φωτεινή επιβράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτές όμως τις πρωτιές μας
δεν τις προβάλλουμε και δεν τις διαφημίζουμε. Ότι η ελληνική σημαία παραμένει σημαντική (παρά τη μείωσή της
αριθμητικά), αλλά κυρίως ποιοτική, έπρεπε να είναι η επικοινωνιακή αιχμή του δόρατος σε κάθε δημόσια εκδήλωση
της ναυτιλίας μας. Το να παραμένουμε πρώτοι αριθμητικά
ίσως δεν είναι στο χέρι μας, το να μας αναγνω- ρίζουν
όμως ως ποιοτικά άριστους, είναι. Και το θέμα δεν είναι
πλέον να έχουμε πολλά πλοία, αλλά καλά και αξιόπιστα.
Αυτό πρέπει να είναι το στοίχημα του μέλλοντος. Ουκ εν
τω πολλώ το ευ.
-----//----Η παραίτηση του κ. Βερνίκου από τη θέση του υφυπουργού Ναυτιλίας δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη από τον σκεπτόμενο ναυτέλληνα.
Αφενός ο λόγος της παραίτησής του (συμμετοχή σε εταιρείες oﬀshore) αφήνει, χωρίς καμία αμφιβολία, οποιονδήποτε πλοιοκτήτη ή επιχειρηματία εκτός κυβέρνησης,
τουλάχιστον στο προσεχές μέλλον. Ο νομοθέτης -σωστάήθελε να αποτρέψει τις παράνομες ή κοινωνικά ανήθικες
δοσοληψίες ενός πολιτικού με τα διάφορα γνωστά άγνωστα οικονομικά κέντρα, αλλά αφήνει εκτός πολιτικής
σκηνής οποιονδήποτε δραστήριο και πολυπράγμονα επιχειρηματία. Η κυβέρνηση παραμένει στα χέρια επαγγελματιών πολιτικών, δημοσίων υπαλλήλων και πανεπιστημιακών. Οποιοσδήποτε άλλος κλάδος, και ειδικά ο επιχειρηματικός, υπό αυτές τις συνθήκες και «προδιαγραφές»
δεν είναι (εύκολα) ευπρόσδεκτος.
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Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Οι αρχαιρεσίες στο Greek Shipping Cooperation
Committee δεν έφεραν πολλές εκπλήξεις. Χαράλαμπος Φαφαλιός, Ντίνος Καρούσης, Δημήτρης
Δραγάζης, Σπύρος Πολέμης, Στάθης Κουλουκουντής, Ανδρέας Τσαβλίρης και άλλοι σημαντικοί πλοιοκτήτες και διευθυντές εξακολουθούν να παραμένουν
στην κορυφή της πυραμίδας του GSCC. Συνεχίζοντας το
δύσκολο έργο του Committee στο πολιτικά και οικονομικά
ομιχλώδες, εάν όχι δυσοίωνο, City στο Λονδίνο. Σε αυτό
το πλαίσιο επικροτούμε τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο του Greek Shipping Cooperation Committee, του
ναυάρχου Ευθύμιου Μητρόπουλου, ως διευθυντή και εκπροσώπου του Ομίλου Τσάκου. Ο τ. γ.γ. του ΙΜΟ, με την
τεράστια πείρα και τη διεθνή ακτινοβολία του, θεωρούμε
πως έχει πολλά ακόμη να προσφέρει στην ελληνική ναυτιλία, και η συμμετοχή του στον ιστορικό φορέα εκπροσώπησης του ελληνικού εφοπλισμού στο Λονδίνο θα είναι
εξαιρετικά πολύτιμη και ουσιαστική.
-----//----Και μια και αναφερόμαστε στο Λονδίνο, αξιοσημείωτη είναι η είδηση ότι πολλοί διεθνείς μεγιστάνες
του πλούτου εγκαταλείπουν σταδιακά τη βρετανική πρωτεύουσα εξαιτίας του αβέβαιου φορολογικού καθεστώτος που «διαπραγματεύεται» ο πρωθυπουργός κ. Κάμερον. Αυτός ο βασικός παράγοντας, σε συνδυασμό με την ανησυχητικά αυξανόμενη εγκληματικότητα
στους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά και τον φρικτό...
καιρό, που δεν μπορεί να γοητεύσει τους πολυεκατομμυριούχους Άραβες, Κινέζους, Ινδούς, αλλά και τους Ρώσους,
που επιζητούν πιο θερμά κλίματα για να απολαύσουν τον
πλούτο τους. Ήδη, φορολογικοί παράδεισοι της Ανατολής
και της Δύσης προετοιμάζουν στρατηγικές κινήσεις προκειμένου να τους δελεάσουν να «μετεγκατασταθούν» σε νέα
ασφαλή, φορολογικά καταφύγια. Μήπως εμείς, ως κράτος
και κοινωνία, οφείλουμε να εξετάσουμε με προσοχή αυτή
την ευκαιρία που διαφαίνεται; Ας θυμηθούμε απλώς τι
έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 40 χρόνια.
Άλλες εποχές, θα μου πείτε...

Στη συνεχιζόμενη έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών» και του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσον αφορά
το προφίλ των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα στη θάλασσα, είναι πασιφανές ότι
υπάρχει ελλιπής ενημέρωση σχετικά με θέματα ναυτιλιακής καθημερινότητας από τους νέους που συμμετείχαν
στην έρευνα σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσής τους. Στην
ερώτηση πόσο καλά είναι ενημερωμένοι για τη σημερινή
κατάσταση της ναυτιλίας μας, είναι ανησυχητικά μεγάλο
το ποσοστό της απάντησης «Μέτρια ή και Καθόλου ενημέρωση». Θεωρούμε ότι οφείλουμε όλοι όσοι εργαζόμαστε
και υπηρετούμε τη ναυτιλία να εστιάσουμε με προσοχή
στο φλέγον αυτό θέμα και να επικουρήσουμε τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ένας διαρκής
και ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας της νέας γενιάς με
τη ναυτική και ναυτιλιακή οικογένεια. Οι αρμόδιοι φορείς
του εφοπλισμού και της ναυτεργασίας θα έπρεπε να υποστηρίξουν, ίσως και να ηγηθούν μιας τέτοιας προσπάθειας.
Τακτικές και καλοσχεδιασμένες επισκέψεις σε ΑΕΝ, ναυτικά
λύκεια και ΑΕΙ είναι ίσως πιο επιβεβλημένες παρά ποτέ.
Καιρός για δράση και εξωστρέφεια.
-----//----Η εποχή της πρωτοκαθεδρίας των Χιωτών σε κάθε
επίπεδο είναι αναμφισβήτητη. Η χιακή κοινότητα
σήμερα καμαρώνει στους κόλπους της το δυναμικότερο τονάζ, ενώ μεγάλο ποσοστό πλοίων που φέρουν
την ελληνική σημαία ανήκει στα χέρια πλοιοκτητών από
Βροντάδο, Καρδαμύλη και Οινούσσες. Είναι επίσης ενθαρρυντικό το ότι η Χίος είναι ακόμα -σε αντίθεση με πολλά
άλλα ιστορικά νησιά για τη ναυτιλία μας- αειθαλές φυτώριο για νέους ναυτικούς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως σήμερα έχουμε υπουργό (Κ. Μουσουρούλης), πρόεδρο ΕΕΕ
(Θ. Βενιάνης) και πρόεδρο Committee (Χ. Φαφαλιός) σημαντικούς Έλληνες με χιώτικη καταγωγή. Τρία στα τρία
λοιπόν. Μόνο στο ΝΕΕ πρόεδρος είναι Ιθακιώτης, αλλά και
εκεί έχουμε αντιπρόεδρο Χιώτη (Γ. Γαβριήλ).
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Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Και μια και μιλάμε για τη Χίο, να επικροτήσουμε τις
αθόρυβες πρωτοβουλίες του μητροπολίτη Χίου,
Οινουσσών και Ψαρών κ. Μάρκου.
Ο νέος μητροπολίτης είναι γνωστό ότι παρέλαβε μια
σπουδαία μητρόπολη, που όμως είχε σκουριασμένες
δομές και πλημμελή οικονομική εποπτεία κατά το παρελθόν. Στους λίγους μήνες της ιερής αποστολής, ο νέος ιεράρχης κατάφερε όχι μόνο να συμμαζέψει και να
νοικοκυρέψει τα οικονομικά της μητροπόλεως, αλλά και
να προσφέρει χείρα βοηθείας σε πολλούς ανήμπορους.
Σε αυτό το πλαίσιο μάθαμε για την πρωτοβουλία της
Ιεράς Μητροπόλεως ως προς τη δωρεάν σίτιση των
σπουδαστών στις ΑΕΝ που δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους. Αυτό το αθόρυβο, όμως ουσιώδες έργο της Εκκλησίας είναι που έχουν ανάγκη οι
μικρές κοινωνίες, ειδικά σε περιόδους κρίσεων.
-----//----Ανησυχητικά τα νέα στοιχεία της Eurostat που αναλύουν τη γήρανση των πληθυσμών της Ευρώπης.
Με τις υπάρχουσες συνθήκες και τις συνεχιζόμενες απογοητευτικές τάσεις, οι λαοί της Ευρώπης θα αναγκαστούν
να ανοίξουν τα σύνορά τους σε νέους ηλικιακά μετανάστες.
Αιτίες είναι η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού και η αυξανόμενη υπογεννητικότητα, που θα αποτελέσουν τροχοπέδη για τις οικονομίες και κυρίως για τις εύθραυστες
βιομηχανίες της Γηραιάς (ηλικιακά πλέον) Ηπείρου. Ειδικά
στη ναυτιλιακή -ενδεχομένως και στη ναυπηγοεπισκευαστική- κοινότητα τα δεδομένα αυτά οφείλουν να μας θορυβήσουν, ώστε άμεσα να αναζητήσουμε τρόπους για τη
νηολόγηση αλλοδαπών που έχουν ζήσει και φοιτήσει σε
σχολεία μας για σειρά ετών στην Ελλάδα.
Γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό δεν είναι εύκολο και κρύβει
πολλές παγίδες. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το θέμα αυτό, αλλά και να εξετάσουμε εάν πρέπει να ανοίξουμε και τις πόρτες των ΑΕΝ
σε περισσότερους αλλοδαπούς που έχουν άδεια παραμονής στη χώρα μας; Μην τα αφήσουμε πάλι όλα στον αυτόματο πιλότο.

Παραμένοντας στην έκθεση της Eurostat, αποκαλυπτικά και δυσοίωνα είναι τα σημερινά στοιχεία
της ανεργίας για τους μορφωμένους νέους κάτω
των 25 ετών, στην Ε.Ε.: στο μη αναστρέψιμο 51,1%
ανέβηκε η ανεργία στους νέους 18-25 ετών στην Ελλάδα,
50,5% στην Ισπανία, 31,1% στην Ιταλία, αλλά και 23,5%
στη Σουηδία και 22,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις ΗΠΑ,
η ανεργία των νέων είναι στο 16,5%, στην Ιαπωνία στο
8,5% και στη Γερμανία σχετικά χαμηλά, στο 7,8%. Στον
αραβικό κόσμο, το ποσοστό σήμερα αγγίζει σχεδόν σε
όλες τις χώρες το 25%, ενώ οι δουλειές δεν είναι καλοπληρωμένες. Στο ίδιο μήκος κύματος, στη Βρετανία το
36% των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων εργάζονται σε
δουλειές που δεν απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση. Ως
προς αυτό το τεράστιο σύγχρονο πρόβλημα, κύριο αίτιο
για την ανεργία των νέων δεν είναι μόνο η συρρίκνωση
των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη,
αλλά σύμφωνα με πολλές έρευνες κυρίως η έλλειψη συνδετικού ιστού μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και
της αγοράς εργασίας: οι ειδικοί καταλήγουν και συνηγορούν στο ότι, αφενός, οι πανεπιστημιακές εξειδικεύσεις
που παρέχονται σήμερα δεν αφορούν ως προς την απορρόφησή τους τις οικονομίες της Ευρώπης και, αφετέρου,
η παρεχόμενη εξειδικευμένη εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
-----//----Οι εκκλήσεις από την Ομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων Επιχειρήσεων Ναυπήγησης και Επισκευής
Πλοίων Πειραιά ήταν και είναι δραματικές.
Πρόσφατα το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας απηύθυνε επιστολή
προς τον πρόεδρο, Γιώργο Ανωμερίτη, την οποία κοινοποίησε και στα ΜΜΕ.
Η επιστολή, που σκιαγραφεί την εξοντωτική πραγματικότητα που βιώνουν οι ναυπηγοεπισκευαστές της Ζώνης,
αναφέρεται στους προγραμματισμούς που είχε εξαγγείλει
ο πρόεδρος του ΟΛΠ για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία νέων υποδομών για τη σωστή λειτουργία της
Ζώνης, για την κατασκευή δεξαμενών-ντόκων, την κατα-
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σκευή παροχών νερού-ρεύματος-αέρα-ανυψωτικά μέσα,
και το βασικότερο την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, την
περιβόητη ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε., «μια εταιρεία πού δεν λειτούργησε ποτέ, παρόλο που επανειλημμένως συμφωνήσαμε
να συμμετέχουμε όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται
στον χώρο με το 49%», όπως επισημαίνεται στην επιστολή.
Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι οι επιχειρηματίες ναυπηγοεπισκευαστές ήταν 680 από την ανάληψη της θητείας
του κ. Ανωμερίτη και σήμερα έχουν απομείνει 450!
Τα μεγαλεπήβολα σχέδια για τη ΝΑΥΣΟΛΠ ναυάγησαν και
μαζί με αυτά οι 1.500 επιχειρήσεις-δορυφόροι που ασχολούνται με το πλοίο, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε
αυτές, οδηγούνται μέρα με τη μέρα σε μαρασμό.

προσέλκυση στην ελληνική σημαία και ιδιωτικών μη επαγγελματικών σκαφών.
Σημειώνεται ότι με το φορολογικό νομοσχέδιο του 2009
έφυγε περίπου το 25% των σκαφών από τις ελληνικές
μαρίνες, ενώ χάθηκαν περίπου 6.000 θέσεις εργασίας,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Σύμφωνα με στοιχεία από το αρχείο της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, υπάρχουν 3.500
πλοία, τα οποία απασχολούν 3.000 Έλληνες ναυτικούς
ασφαλισμένους στο ΝΑΤ, αλλά και 10.000 εποχικούς, κατά
τους μήνες των ναυλώσεων των σκαφών (7 με 8 μήνες).
Αυτές τις δηλώσεις δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε
ή τις διαβάζουμε. Είναι βέβαιο ότι εμείς, ως απλοί πολίτες, τα
έχουμε εμπεδώσει, δυστυχώς όμως όχι και οι πολιτικοί μας.

-----//---------//----Απώλειες εσόδων ύψους 2,7 δισ. ευρώ έχει η Ελλάδα
στον θαλάσσιο τουρισμό, ενώ αν προσελκύσει
100.000 επιπλέον σκάφη στις μαρίνες της, θα δημιουργηθούν περίπου 300.000 θέσεις εργασίας.
Τη γνωστοποίηση αυτών των στοιχείων έκανε ο πρόεδρος
του Ναυτικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Γράτσος, δίνοντας
στη δημοσιότητα μερικά δεδομένα από την έρευνα που
διενεργεί αυτή την περίοδο το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Όπως σημειώνεται στην έρευνα, τα σκάφη αναψυχής ανοίγουν θέσεις εργασίας, τόσο σε ό,τι αφορά το προσωπικό
που απασχολούν, στις μαρίνες, στα ναυπηγεία, σε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, όσο και σε διάφορες ειδικότητες
που χρειάζεται ένα σκάφος για να λειτουργήσει. Επιπλέον,
ενισχύει την τοπική αγορά εφοδιαστών, τα εστιατόρια,
τους προμηθευτές ανταλλακτικών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών
Τουρισμού, Αντώνης Στελλιάτος, σε πρόσφατες δηλώσεις
του για τον θαλάσσιο τουρισμό σημείωσε πως, «αν και η
παρούσα κατάσταση είναι καταστροφική, το yachting θα
μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας», συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται σταθερό φορολογικό νομοσχέδιο, για να μην
αδειάσουν τελείως οι μαρίνες, καθώς και κίνητρα για την

Η κατακόρυφη μείωση των πτήσεων και η περικοπή
ή και κατάργηση των δρομολογίων μεγάλων αεροπορικών εταιρειών θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στο τουριστικό μας συνάλλαγμα.
Ήδη η Singapore Airlines σταματά, μετά από πολλές δεκαετίες, τις πτήσεις της από Αθήνα για Σιγκαπούρη, ενώ και η
Delta μετά την Cοntinental Airlines ανακοίνωσε τη διακοπή
των πτήσεών της αυτόν το χειμώνα προς Νέα Υόρκη. Θα
είναι μάλιστα η πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια που η
Αθήνα δεν θα συνδέεται με απευθείας πτήσεις με τις ΗΠΑ.
Η Brussels Airlines, επίσης, δεν θα συνδέει την Αθήνα με
τις Βρυξέλλες από τον ερχόμενο Νοέμβριο, ενώ και η Swiss
εγκαταλείπει τη Θεσσαλονίκη ύστερα από πολλές δεκαετίες.
Η κ. Κεφαλογιάννη σε συνεργασία με τον κ. Χατζηδάκη
οφείλουν να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αντιστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στις αλλοδαπές αγορές, αλλά και να επανεκτιμήσουν την τιμολογιακή
πολιτική των ελληνικών αεροδρομίων, που τα καθιστά πανάκριβα και μη ανταγωνιστικά. Χωρίς αεροπορικές συνδέσεις, μην περιμένουμε τουρισμό. Στην αντίπερα όχθη, στην
Τουρκία, τα (πιο φθηνά) αεροδρόμια αποτελούν κόμβο ανάπτυξης και τουριστικής ανέλιξης.
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Εν πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικής οικονομικής
εφημερίδας, τα δύο τρίτα των γερμανικών ναυτιλιακών εταιρειών αντιμετωπίζουν τα τελευταία δύο
χρόνια σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σε αντίθεση
προς τις ελληνικές, οι οποίες διαθέτουν αποθέματα ρευστού. Το δημοσίευμα εικάζει ότι οι Έλληνες πρωτίστως και
δευτερευόντως οι Κινέζοι εφοπλιστές θα επωφεληθούν
από την αδυναμία των γερμανικών ναυτιλιακών εταιρειών
να εξασφαλίσουν επιπλέον χρηματοδότηση. «Οι παραδοσιακοί Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν ''αντικυκλικά'' σε
σχέση με τους ανταγωνιστές τους, π.χ. από τη Γερμανία. Οι
Έλληνες, κατά την περίοδο άνθησης της ναυτιλίας, 20032007, συγκρατήθηκαν, ενώ άλλοι εφοπλιστές αγόραζαν
όλο και περισσότερα νέα πλοία σε πολύ υψηλές τιμές.
Τώρα επωφελούνται από τις οικονομίες τους, προκειμένου
να εισέλθουν στην αγορά με ευνοϊκούς όρους» συμπληρώνει το δημοσίευμα της «Der Handelsblatt».
-----//----Σε άνοδο οι τομείς των Capes και των Panamax. Ο
BDI παραμένει πάνω από 30% χαμηλότερα από
τις αρχές του χρόνου, με τον μέσο όρο των ημερήσιων
εσόδων στη spot αγορά των Capes να έχει φτάσει ακόμη
και στα $ 3.500, περίπου, στα μέσα Ιουνίου, στο χαμηλότερο σημείο από το Δεκέμβριο του 2008, ενώ σήμερα κυμαίνονται στα $ 7.500, περίπου, την ημέρα.
Αντίστοιχα με την πορεία της ναυλαγοράς έχουν κινηθεί
και οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων, και ειδικότερα
στα πλοία μεγαλύτερου τονάζ.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που κατέγραψε ο ναυλομεσιτικός οίκος George Moundreas, η τιμή ενός 5ετίας
Cape, των 172.000 dwt είναι στα $ 33,4 εκατ. από $ 42,9
εκατ. στα τέλη Ιουνίου του 2011, ενώ τον Ιούνιο του 2008
άξιζε $ 153 εκατ.!
Στα Panamax 5ετίας των 74.000 dwt οι τιμές κυμαίνονται
στα $ 23 εκατ. όταν τον Ιούνιο του 2011 ήταν στα $ 30,8
εκατ. και τον Ιούνιο του 2008 πάνω από $ 88 εκατ. Στην
αγορά των Supramax, τα 5ετίας των 52.000 dwt έχουν περίπου $ 22 εκατ., από $ 27,5 εκατ. στα τέλη Ιουνίου του

2011 και $ 75 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2008.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε κατά προσέγγιση μέσου όρου,
αφού υπάρχει κάποια διαφορά στις τιμές ανάλογα με τη
χώρα κατασκευής και το ναυπηγείο, τις αντίστοιχες σημερινές τιμές για μία νέα παραγγελία και όχι resale.
Τα Capes στα $ 41 εκατ. περίπου, τα Panamax στα $ 26
εκατ. περίπου και τα Supramax στα $ 24,5 εκατ. περίπου,
υπολογίζοντας έναν μέσο όρο παράδοσης στα 2 χρόνια.
Αναμφίβολα, είτε πρόκειται για μεταχειρισμένα πλοία είτε
για νεότευκτα, γεγονός το οποίο έγκειται και στη στρατηγική
της επένδυσης, οι σημερινές τιμές κτήσης είναι αρκετά ελκυστικές. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, το εμπόδιο στην
επένδυση συνεχίζει να είναι η εύρεση χρηματοδότησης.
-----//----Και μία είδηση άσχετη με τα ναυτιλιακά δρώμενα
αλλά πολύ σχετική με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ο καθένας από το πόστο του στη χώρα
όπου ζούμε. Η είδηση αφορά τη λίστα των επαγγελμάτων που απελευθερώθηκαν το Μάρτιο, μεταξύ αυτών και
το επάγγελμα του κουρέα. Στην πράξη, όμως, το επάγγελμα
δεν έχει ανοίξει αφού ζητούνται δύο χρόνια προϋπηρεσία
για όσους θέλουν να ανοίξουν κουρείο ή κομμωτήριο.
Ο κ. Πρίφτης, κάτοικος Κέρκυρας, κίνησε τις απαραίτητες
διαδικασίες, όμως χωρίς αντίκρισμα, μπλοκαρισμένος από
την ελληνική νομοθεσία. Οι επιστολές του προς το αρμόδιο υπουργείο και στους πολιτειακούς λειτουργούς έμειναν αναπάντητες. Έτσι αποφάσισε να γράψει και στον κ.
Όλι Ρεν. Η απάντηση από το γραφείο του επιτρόπου Οικονομικών ήταν άμεση. Ο κ. Ρεν τον διαβεβαίωσε ότι «θα ξανακοιτάξει το θέμα των κλειστών επαγγελμάτων». Τον
ενημέρωσε ότι γι’ αυτό το λόγο έχουν έρθει ειδικοί απεσταλμένοι για να προσφέρουν βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση γι’ αυτό το θέμα.
Ζούμε σε μια χώρα που αντί να σε ενθαρρύνει, σε πολεμάει και σε ένα έθνος που αδιαφορεί.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 16 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV DECEMBER 2011:Layout 1 30/11/2011 1:06 μμ Page 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:Layout 1 26/7/2012 8:33 πμ Page 18

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ναυτιλιακή πολιτική και οικονομία ίδρυση υπουργείου Ναυτιλίας
Νομική βάση: Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) άρθρο 5

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

του προκειμένου, διεργασίες πρόσφατα «τιμώρησε» παραδειγματικά. Παρά ταύτα, προσωρινά μόνο ευχόμεθα, συνεχίστηκαν οι «άστοχες» ενέργειες, αγνοουμένου του βασικού
νομικού ορισμού «Non lecet ingorarem legem», αν και προσωπικά εκτιμάται ότι η νομική τυπολατρία «έφαγε» την ουσία
και τα προσόντα.

Πανθομολογουμένως διατυπώθηκε τόσο από τους δημόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς του ναυτιλιακού
χώρου η παντελής αποτυχία της κατάργησης του ΥΕΝ τον
Α. Η πρόσφατη ίδρυση του διοικητικού φορέα
Οκτώβριο του 2009 και όχι μόνο, αλλά και ο απαράδεκτος
της Ναυτιλίας
και απορριπτέος διατεμαχισμός των αρμοδιοτήτων του και η
Ούτω, απεφασίσθη αρμοδίως, αμέσως με τα αποτελέσματα
περιφορά αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφοτων εκλογών της 17ης Ιουνίου ε.ε., η ίδρυση υπουργείου
ρους διοικητικούς φορείς (υπουργεία), που συνεχώς άλλαζαν
Ναυτιλίας. Άλλωστε, και κατά τους δύο διεξαχθέντας προτίτλους και συγχρόνως ασκούσαν πολλαπλές, άσχετες με τη
εκλογικούς αγώνες σχεδόν όλα τα υποψήφια κόμματα, ακόμη
ναυτιλία, αρμοδιότητες. Σχετικά επί του προκειμένου άρθρα
και αυτό που κατήργησε το ΥΕΝ, εξαγγέλοντο την εν λόγω διμας στα «Ναυτικά Χρονικά».
οικητική επανίδρυση.
Ορισμένοι, δε, νόμιζαν ότι με μια «βίζιτα» σε
«βαπτίσια» θα ηδύναντο να ασκήσουν ναυτιλιακή πολιτική, ενώ συγχρόνως προσπαθούΟρισμένοι, δε, νόμιζαν ότι με μια «βίζιτα» σε «βαπτίσια» θα
σαν, ανεπιτυχώς βέβαια, να κρατήσουν υπό
ηδύναντο να ασκήσουν ναυτιλιακή πολιτική, ενώ συγχρόμάλης «τρία καρπούζια» (υπουργικές αρμονως προσπαθούσαν, ανεπιτυχώς βέβαια, να κρατήσουν
διότητες). Άλλοι «οικονομολόγοι» απαξίωσαν
υπό μάλης «τρία καρπούζια» (υπουργικές αρμοδιότητες).
παντελώς τη ναυτιλία ως προσοδοφόρο παράγοντα στην Εθνική Οικονομία. Ούτω, η παντελής και ολοκληρωτική αποτυχία των εν λόγω νομικών και
Η ίδρυση του υπουργείου Ναυτιλίας έχει τη νομική της βάση
διοικητικών περί τη ναυτιλία και τα θέματα του εν γένει θαστο άρθρο 5 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141). Η συγκρότηση των
λάσσιου χώρου πειραματισμών ήταν δεδομένη και τα αποτευπηρεσιών του ορίζεται σε γενικές γραμμές στα εδ. (α) και (β)
λέσματα εις βάρος του πλοίου και του πληρώματος λίαν
της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Ούτω ο νεοϊδρυθείς φοδυσμενή. Η εξέλιξη απέδειξε αν και κατά πόσο επέτυχαν τα
ρέας της Ναυτιλίας θα λειτουργήσει «ενιαίως, αλληλεγγύως
εγχειρήματα και κατ’ επανάληψη διατυπώσαμε στα «Ναυτικά
και εις ολόκληρoν» μη κατακερματισμένος.
Χρονικά» την επισήμανση ότι κάθε κυβερνητική απόφαση κρίΗ, κατ’ αντικειμενική και ορθή κρίση, απόφαση αυτή συνονεται μεταγενέστερα εκ του αποτελέσματός της αν είναι αποδεύτηκε άμεσα με την πλέον σωστή και επιτυχημένη, από την
δοτική και παραγωγική.
«τριανδρία», ανάθεση καθηκόντων ασκήσεως της ναυτιλιακής
Βεβαίως, το εκλογικό σώμα (λαός) τα διά δόλου ή αμελείας
πολιτικής και οικονομίας (Π.Δ. 86/2012 Α΄ 141 πργ.14) σε
συμμετέχοντα άτομα στις απαράδεκτες και αποτυχημένες, επί
άτομο σχεδόν πλέον κατάλληλο, γνωρίζοντα επαρκώς τα θέ-
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Παρά ταύτα, προσωρινά μόνο ευχόμεθα, συνεχίστηκαν οι «άστοχες» ενέργειες, αγνοουμένου
του βασικού νομικού ορισμού «Non lecet ingorarem legem», αν και προσωπικά εκτιμάται ότι
η νομική τυπολατρία «έφαγε» την ουσία και τα
προσόντα.

ματα της ναυτιλίας στην πράξη και στη θεωρία, καθώς και τις
επιμέρους αρμοδιότητες που του ανετέθησαν.
Ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλης είναι Χιώτης και
αυτό σημαίνει πολλά σε ναυτιλιακές γνώσεις και σε ανάληψη
ευθυνών και συνεπειών αναφορικά με τα ναυτιλιακά του καθήκοντα.
Να ληφθεί, δε, επί του προκειμένου, υπ' όψιν ότι από δεκαετίες
αναλάμβαναν ανάλογα καθήκοντα άτομα άσχετα με τον ναυτιλιακό χώρο (γιατροί μαιευτήρες, δικηγόροι Αθηνών και
επαρχίας, βιβλιοπώλες, αρχιτέκτονες κ.λπ.) απλώς για να καλυφθεί η καρέκλα του υπουργού και προσπαθούσαν να επιτύχουν, ενώ δεν εγνώριζαν, το γνωστικό αντικείμενο της
Ναυτιλίας. Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη («Πλοιαρχική
Ηχώ», τεύχη Ιανουαρίου – Απριλίου 2012) ότι ο υπουργός
Ναυτιλίας πρέπει να προέρχεται από το ναυτιλιακό εν γένει
περιβάλλον ή τη ναυτομάνα Χίο.
Β. Το διατιθέμενο έμψυχο δυναμικό διοικητικής
υποστήριξης
Ο κ. υπουργός ξεκινάει τη δραστηριότητά του από την πλεονεκτική θέση, που συνίσταται στην υπάρχουσα υποδομή έμψυχου προσωπικού στρατιωτικώς συντεταγμένου, αποτελούμενου από ικανά και έμπειρα στελέχη, που θα απαρτίσουν και
θα συγκροτήσουν λειτουργικώς και επί μονίμου βάσεως το
φορέα διοικήσεως του νεοϊδρυθέντος υπουργείου Ναυτιλίας.
Τίθενται στη διάθεσή του 3 αντιναύαρχοι, 5 υποναύαρχοι, 17
αρχιπλοίαρχοι και άπειρος αριθμός αξιωματικών και υπαξιωματικών, άπαντες πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και με ξένες γλώσσες
σε επαρκή βαθμό. Ειδικότερα, τα στελέχη αυτά:
Έχουν υπηρεσιακή εμπειρία μεγάλου χρονικού διαστήματος.
Γνωρίζουν, επιπροσθέτως, πλήρως τα θέματα και τη λειτουργικότητα του πλοίου, τα συναφή προβλήματα των ναυτικών
(εκπαίδευση – εργασία), την έρευνα και τη διάσωση, την
ασφάλεια ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου περι-

βάλλοντος, καθώς και τα συναφή θέματα της λιμενικής αστυνομίας.
Διαθέτουν, δε, το επιβαλλόμενο εκ των περιστάσεων υπηρεσιακό ενδιαφέρον για παραγωγικό, ποιοτικό και νόμιμο έργο.
Δεδομένου δε ότι οι περιστάσεις όλων των ναυτιλιακών θεμάτων επικεντρώνονται στο γεγονός λειτουργίας του πλοίου
ως μονάδος όλο το 24ωρο και ειδικά για την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία μακράν Ελλάδος, τα στελέχη του Λ.Σ. στις
Δ/νσεις και στις μονάδες που αυστηρά επιβάλλεται είναι σε
πλήρη υπηρεσιακή ετοιμότητα όλο το 24ωρο επί καθημερινής
βάσεως, και μάλιστα άνευ λήψεως προσθέτων αποδοχών
(υπερωρίες κ.λπ.), ενώ συγχρόνως είναι ξένα προς άλλες «τάσεις» (απεργίες κ.λπ.).
Γ. Εισηγήσεις – Επισημάνσεις για ουσιαστική και
ανταποδοτική ναυτιλιακή πολιτική και οικονομία
Δεδομένου ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός της ιδρύσεως του
υπουργείου Ναυτιλίας είναι η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας με τη μεγαλύτερη προσφορά στην εθνική οικονομία,
λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν ότι στον κ. υπουργό ανετέθη μόνο
ένας τομέας της διοικήσεως (Ναυτιλία) και όχι δύο ή τρεις και
ούτω θα λειτουργήσει «ενιαίως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρoν» μη κατακερματισμένος, ως άμεση προτεραιότητά του
επιβάλλεται να είναι η άμεση διαβούλευση με την εφοπλιστική κοινότητα (Λονδίνου – Ν. Υόρκης – Πειραιώς), η οποία
πρέπει να εστιάζεται στο τι προσφέρουν, τι δίδουν και τι ζητούν από την Πολιτεία ανταποδοτικώς και επιπροσθέτως τι
οφέλη και πλεονεκτήματα προσφέρει η Πολιτεία στους πλοιοκτήτες και στους εφοπλιστές. Ειδικότερα, επί του προκειμένου, πρέπει να επιδιωχθεί η εισροή ασφαλιστικών εισφορών
στο ΝΑΤ με την ύψωση της ελληνικής σημαίας και το
«άνοιγμα ναυτολογίων», διότι τώρα ένας ναυτολογείται-ταξιδεύει και συνταξιοδοτούνται αντίστοιχα πέντε ναυτικοί, ενώ
μειούται αντίστοιχα και η επιχορήγηση από τον κρατικό προ-
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ϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν και νοητόν να αναφέρο-νται
επίσημα όλοι οι ναυτιλιακοί και οι άλλοι φορείς, εθνικώς και
διεθνώς, για τη μεγάλη ελληνική ναυτιλιακή δραστηριότητα
και ανάπτυξη και το ΝΑΤ να ευρίσκεται σε ολική οικονομική
εξαθλίωση επιχορηγούμενο από το κράτος (Έλληνα φορολογούμενο) και λόγω της γνωστής οικονομικής κρίσης να μειούνται οι συντάξεις των απόμαχων ναυτικών με προσφάτως
ψηφισθέντα νόμο και ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 476/28-2 - 2012 (Β΄
499). Σημειούται ότι την ως άνω επισήμανση είχαμε εισηγηθεί
κατ’ επανάληψη μετά το 2009, πλην όμως ουδέν έγινε διά
τους γνωστούς λόγους: άγνοια της ναυτιλίας, κατακερματισμός υπηρεσιών, ενασχόληση παράλληλη με άλλα ξένα προς
τη ναυτιλία καθήκοντα κ.λπ.
Δ. Επιπροσθέτως διοικητικές εκκρεμότητες
και επιβαλλόμενες άμεσες υπηρεσιακές ενέργειες
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον επιδιωκόμενο σκοπό της ιδρύσεως
του υπουργείου Ναυτιλίας και ιδίως το διατιθέμενο έμψυχο
δυναμικό διοικητικής, επιτελικής και εκτελεστικής υποστήριξης, ως ανωτέρω διαλαμβάνονται, επιβάλλεται άμεσα να ξεκινήσουν από τα αρμόδια διοικητικά - επιτελικά όργανα του
υπουργείου, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, σε επίπεδο διοικητικών ενεργειών και προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα, ομαλά και αποδοτικά το υπουργείο, οι κατωτέρω
διαδικασίες:
- Άμεση προτεραιότητα: Νέος οργανισμός του υπουργείου
σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 5 του
Π.Δ. 85/2012 και τις σύγχρονες απαιτήσεις σωστής λειτουργίας του φορέα και καλής εξυπηρέτησης του ναυτιλιακού κόσμου.
- Νέα Υπ. Απόφαση εξουσιοδότησης υπογράφων διοικητικών πράξεων από τα αρμόδια επιτελικά και εκτελεστικά
όργανα της ιεραρχίας και των υπηρεσιών.
- Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 6 και 15 του Ν.
3922/2011 (Α΄ 35) και την επανένταξη του Λιμενικού Σώ-

ματος στο νεοϊδρυθέν υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς να καταργηθεί η σύσταση Αρχηγείου Λ.Σ. (κατά την κρίση του
υπουργού).
- Επαναπροσδιορισμός και σύνταξη νέων Κανονισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων καθ’ όσον οι
ισχύοντες είναι του 1960, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΜΟ και της Ε.Ε. καθώς και τη νεότερη εθνική
ναυτική πρακτική και εμπειρία. (Σχετικά επί του προκειμένου εμπεριστατωμένο και εκτενές άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά» Τεύχος Α.Φ. 139, Απριλίου 2011.)
- Κατάρτιση σχεδίου νόμου για την κύρωση της Δ.Σ. Ναυτικής Εργασίας 2007. Τα χρονικά όρια εξαντλούνται και
υπάρχει ειδική προς τούτο απόφαση, θετική, της Ε.Ε.
-. Σύσταση ειδικής επιστημονικής και διοικητικής επιτροπής
για την αναθεώρηση του ΚΔΝΔ. Είχε συσταθεί προς τούτο
μία επιτροπή το 2005, αλλά αποτελείτο από χημικούς και
λοιπούς «επιστήμονες», με αποτέλεσμα να μην παρουσιαστεί καν σχέδιο αναθεωρημένου Corpus ΚΔΝΔ και να χαθούν τα ίχνη της υποθέσεως.
- Ναυτική εκπαίδευση. Το θέμα θέλει εκ βάθρων αναθεώρηση, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της οικονομικής κρίσης
του δημ. προϋπολογισμού κ.λπ. Ανεξαρτήτως αυτού, εκτιμάται ότι ο κ. υπουργός οφείλει άμεσα να καταργήσει το
απαράδεκτο και απορριπτέο άρθρο 225 του Ν.
4072/2012 (Α΄ 86) και η κυρία με τα συνολάκια (τιμωρήθηκε ήδη) να στείλει το δικό της παιδί να μπαρκάρει για
εκπαίδευση σε πλοίο υπό ξένη σημαία, μη συμβεβλημένο
με το ΝΑΤ και όλο το πλήρωμα αλλοδαποί.
Ο κ. υπουργός, επί του προκειμένου, να δώσει αυστηρές
εντολές στις αρμόδιες Δ/νσεις του υπουργείου, ώστε έγκαιρα
και ασφαλώς οι σπουδαστές των ΑΕΝ να εξασφαλίζουν πλοίο
για εκπαίδευση.
Ειδικά για τη ναυτική εκπαίδευση θα προτείνουμε εισηγήσεις
αναθεωρημένου καθεστώτος και ολικής αναβάθμισης σε
προσεχές τεύχος.
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Σύνταξη και προώθηση προς έκδοση κανονιστικών πράξεων (Π.Δ. - Υ.Α.) που απορρέουν από ψηφισθέντας πρόσφατους νόμους, οι οποίοι δεν «λειτουργούν», διότι δεν
εκδόθησαν οι εν λόγω Κ. Πράξεις. Ειδικότερα:
i) Της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 4033/2011
(Α΄ 264) αναφορικά με τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων. (Σχετικό εμπεριστατωμένο άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά» Α.Φ. 146, Απρίλιος 2012.)
ii) Του άρθρου 12 του Ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αναφορικά
με τα μέτρα ασφαλείας για την πειρατεία. (Εμπεριστατωμένο άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά» Α.Φ. 151, Ιούνιος
2012.)
iii) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 3922/2011
(Α΄ 35) αναφορικά με θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Λιμενική Αστυνομία
i) Επαναπροσδιορισμός, αναμόρφωση, αντικατάσταση και
κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο Corpus των Γενικών Κανονισμών Λιμένων (μνημονεύονται 48, ενώ πραγματικά
ισχύουν 14). Σχετικό επί του προκειμένου εμπεριστατωμένο και εκτενές άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά», Τεύχος Α.Φ., 141 Ιούνιος/2011.
ii) Η εκτελεστική δραστηριότητα της Λ.Α. ασκείται με τα
πλωτά μέσα του Λ.Σ., τα οποία έχουν ανάγκη από ανταλλακτικά και επισκευές, καύσιμα, μπαταρίες, ανόδια κ.λπ.
Λαμβανομένης υπ’ όψιν της περικοπής στους σχετικούς
ΚΑΕ του προϋπολογισμού του υπουργείου, θα πρέπει να
επανεξεταστεί η επαναφορά του Κεφαλαίου Λιμενικής
Αστυνομίας στο status quo που προϋπήρχε και κάλυπτε
όλες τις σχετικές ανάγκες. Με τις δεκάρες του ΚΛΑ δεν γεμίζει το «Fiscous».
Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
Κύρωση και δημοσίευση δύο ΚΥΑ, που τροποποιούν διατάξεις της MARPOL 73/78. Επί πολλούς μήνες περιφέ-

ρονταν τα σχέδια των ΚΥΑ στα αρμόδια (τρία) υπουργεία
και τελικά δεν προωθήθηκαν σε ΦΕΚ λόγω τροποποίησης
των φορέων και αλλαγής υπουργών. Έχουν δε αναδρομική ισχύ από ενός έτους.
ια. ΝΑΤ και Οίκος Ναύτου
Δέον εξετασθεί η επαναφορά του νομικού καθεστώτος
που προϋπήρχε επί πολλές δεκαετίες και να επανέλθει ο
έλεγχος των εν λόγω ασφαλιστικών ιδρυμάτων από το
υπουργείο Ναυτιλίας. Σχετικό πρόσφατο άρθρο μας, Φεβρουάριος 2012 στην «Πλοιαρχική Ηχώ».
ιβ. Ειδικές επισημάνσεις
i) Όλα τα ανωτέρω είχαμε επισημάνει με αρθρογραφία
μας στους προκατόχους υπουργούς , όπως ήταν η τρισυπόστατος δομή της ναυτιλίας, αλλά ουδέν έπραξαν δι’ ους
λόγους αναφέρουμε ανωτέρω στον πρόλογό μας.
ii) Αναφορικά δε με την αλιεία, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 5 του Π.Δ.
85/2012, η Γεν. Γραμματεία Αλιείας δέον επανενταχθεί
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημειούται επί του προκειμένου ότι το ισχύον νομικό καθεστώς της αλιείας (ισχύουν διατάξεις από το 1911, το
1914, το 1936 και μεταγενέστερα) είναι απαράδεκτο και
απορριπτέο, όπως εμπεριστατωμένως και λεπτομερώς
αναφερόμεθα σε άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά» Α.Φ.
138, Μάρτιος 2011.
Στον κ. υπουργό ευχόμεθα πρωτίστως υγεία, δύναμη και
καλή επιτυχία στο έργο του, με τη συμπαράσταση του έμψυχου δυναμικού ως διαγράφεται ανωτέρω και με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι παρακολουθούμε επιμελώς το όλο
νομικό και διοικητικό έργο του νεοϊδρυθέντος υπουργείου
Ναυτιλίας και ειδικά τις δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ εγκριτικών
πράξεων νηολογήσεως πλοίων και στο τεύχος του χρόνου
θα καταγράψουμε το επιτυχές έργο.
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Trip down memory lane

Του Χαρίλαου Ψαραύτη
Καθηγητή ΕΜΠ
πρώην δ/νοντος συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε.

Εθνικής Οικονομίας, Γιάννος Παπαντωνίου, στο πλαίσιο των
δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα εν όψει της εισόδου της
στην ΟΝΕ, ανήγγειλε μια λίστα από 35 ΔΕΚΟ οι οποίες θα
έπρεπε να «ιδιωτικοποιηθούν», χωρίς να ήταν σαφές τι ακριβώς σήμαινε αυτή η λέξη. Ανάμεσα σε αυτές ήταν τα λιμάνια
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

στραψε και βρόντηξε η ΟΜΥΛΕ (Ομοσπονδία Μονίμων
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας), ούσα κάθετα αντίθετη στην προοπτική περαιτέρω παραχωρήσεων στα
λιμάνια. Μια αντίθεση που προβλήθηκε ως προάσπιση του
ο επόμενο έτος, ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ μετατράπηκαν σε
δημοσίου συμφέροντος παρά ως συντεχνιακή διεκδίκηση.
ανώνυμες εταιρείες με το νόμο 2688/1999, με το ελΑντιγράφω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ανακοίνωληνικό Δημόσιο να κατέχει το 100% των μετοχών τους.
σης της ΟΜΥΛΕ:
Όμως, η μεγάλη συζήτηση ήταν για το επόμενο βήμα, δηλαδή
«Η εκποίηση του δημόσιου πλούτου και ιδιαίτερα των στρατηγινα αποφασιστεί ποιο μοντέλο ιδιωτικοποίησης θα έπρεπε να
κής σημασίας δημόσιων επιχειρήσεων, κατόπιν
εντολής των δανειστών και τοκογλύφων, δεν
Η ιστορία της παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιαποτελεί μεταρρυθμιστική πολιτική, αλλά πράξη
βωτίων (ΣΕΜΠΟ) σε ιδιώτες είχε απασχολήσει τον ΟΛΠ και
που έχει ως αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτην κυβέρνηση πολύ πιο πριν από όσο κάποιοι μπορούν να
τηση των δανειστών, ενώ απεμπολεί τη δυνατόφανταστούν.
τητα αναπτυξιακών μέσων στη πολιτική της».
Είναι όντως έτσι; Ας κάνουμε ένα trip down
memory lane.
υιοθετηθεί. Όπως όλοι ξέρουμε, και για τα 2 λιμάνια τελικά
επελέγη η λεγόμενη «μετοχοποίηση», δηλαδή η εισαγωγή
ιστορία της παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματους στο ΧΑΑ (του ΟΛΘ το 2001 και του ΟΛΠ το 2003).
τοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) σε ιδιώτες είχε απασχολήσει τον
Υπόψη ότι τα όποια κεφάλαια μαζεύτηκαν με τον τρόπο αυτό
ΟΛΠ και την κυβέρνηση πολύ πιο πριν από όσο κά(για τον ΟΛΠ κάπου 54 εκατ. ευρώ και για τον ΟΛΘ κάπου 15
ποιοι μπορούν να φανταστούν. Την άνοιξη του 1998, δηλαδή
εκατ. ευρώ) δεν τα εισέπραξαν τα λιμάνια για επενδύσεις,
πάνω από 14 χρόνια πριν, και όταν ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ ήταν
αλλά το ελληνικό Δημόσιο. Αυτό για να καλυφθεί μέρος της
ακόμη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ο τότε υπουργός
«μαύρης τρύπας» του κρατικού προϋπολογισμού, περιλαμ-
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βανομένου του αναλογιστικού ελλείμματος που δημιουργήθηκε από την ανάληψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων
των 2 λιμανιών από το ΙΚΑ και το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, δηλαδή βασικά
από το ελληνικό Δημόσιο. Παρεμπιπτόντως, το έλλειμμα αυτό
ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που εισπράχθηκαν μέσω
ΧΑΑ (έως και 5 φορές μεγαλύτερο για τον ΟΛΠ).
πίσης, δεν είναι ευρέως γνωστό ότι, προτού φτάσουμε
στο ΧΑΑ, εξετάστηκαν και άλλα μοντέλα ιδιωτικοποίησης. Το πρώτο από αυτά ήταν το 1999, όταν κάποιοι
σύμβουλοι του ΥΠΕΘΟ πρότειναν για τον ΟΛΠ την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες ως πιθανή λύση, ακολουθώντας
το μοντέλο landlord port που ήταν ευρέως διαδεδομένο σε
πολλά λιμάνια της Ευρώπης και αλλού, δηλαδή ακριβώς τη
λύση που υιοθετήθηκε κάποια χρόνια μετά. Η λύση αυτή
όμως απορρίφθηκε λόγω της πλήρους έλλειψης τεκμηρίωσης για το πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει σωστά, και
λόγω της εκτίμησης της αναστάτωσης που κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε στα συνδικάτα εργαζομένων του ΟΛΠ (βλ.
ΟΜΥΛΕ).

Ε

Το θέμα με την παραχώρηση δεν σταμάτησε εκεί. Στις αρχές
του 2001, στη συζήτηση για το πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο
της ΟΛΠ Α.Ε., τέσσερα (μάλιστα, τέσσερα) μέλη του τότε 9μελούς διοικητικού συμβουλίου πρότειναν να δεσμευθεί η εταιρεία ότι η κατασκευή του μελλοντικού Προβλήτα ΙΙΙ του
ΣΕΜΠΟ θα γινόταν μόνο με κεφάλαια του ΟΛΠ, με δάνειο, ή
με κοινοτική χρηματοδότηση, αλλά χωρίς καθόλου ιδιωτικά
κεφάλαια. Μετά από μεγάλη και δύσκολη συζήτηση, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή, και το Δ.Σ. ΟΛΠ τελικά αποφάσισε (με πλειοψηφία 5-4) ότι «το έργο θα δημοπρατηθεί
μετά από οικονομοτεχνική μελέτη και αφού προηγηθεί συζήτηση στο Δ.Σ. σχετικά με την προσφορότερη μέθοδο».
απόφαση εκείνη ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, με την έννοια
ότι η πόρτα για ιδιωτικές επενδύσεις στο μέλλον αφέθηκε ανοιχτή, ή έστω μισάνοιχτη. Το βασικό ερώτημα
για τον Προβλήτα ΙΙΙ ήταν, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 91
εκατ. ευρώ επί ετησίου κύκλου εργασιών ΟΛΠ 120 εκατ.
ευρώ, πώς θα γινόταν η χρηματοδότηση της επένδυσης;
Ο κύριος λόγος που δεν μπορούσε τότε να δεσμευθεί ο ΟΛΠ

Η

.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 Team
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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για τη μη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων, ήταν η εκτίμηση πως
από εξαιρετικά τρικυμιώδη πορεία τα τελευταία χρόνια, παυπήρχε σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο για έναν προβλήτα
ραχώρησε στην Cosco Paciﬁc τον Προβλήτα ΙΙ και τον μελπου θα εξυπηρετούσε βασικά κίνηση μεταφόρτωσης (τράνλοντικό Προβλήτα ΙΙΙ, τον οποίο θα τον κατασκευάσει η
ζιτ), κίνηση που σήμερα υπάρχει, αύριο όχι. Για τη μείωση
Cosco Paciﬁc, ενώ κράτησε για τον ίδιο τη λειτουργία του
του ρίσκου αυτού και την εξασφάλιση ικανοποιητικής κεφαΠροβλήτα Ι.
λαιακής απόδοσης, κρίθηκε αναγκαία η εξασφάλιση ικανής
επιδότησης και κεφαλαίων από τρίτους. Από αυτούς τους
ο κατά πόσο θα γίνουν και άλλες παραχωρήσεις (π.χ.
τρίτους, κρίθηκε τότε ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί
Προβλήτας Ι, car terminal κ.λπ.) δεν έχει ακόμη αποκανένας.
φασιστεί. Δεν έχει καν ξεκαθαρίσει το πώς ακριβώς θα
Από το 1998 και το 2001 κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Η
γίνει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, με μια πιθανή
Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ελληνικού Δηλύση να είναι η πώληση πακέτου μετοχών. Όλες οι εναπομοσίου που υπεγράφη το Φεβρουάριο του 2002 (και της
μείνασες μετοχές που κατείχε το Δημόσιο μεταβιβάστηκαν
οποίας ήμουν ένας από τους συνυπογράφοντες!) και η οποία
στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
επί κυβέρνησης Ν.Δ. κυρώθηκε με νόμο, ανέφερε μερικά
(ΤΑΙΠΔ) και αναμένουμε με ποιον τρόπο θα προχωρήσει το
πράγματα για τον Προβλήτα ΙΙΙ, αφήνοντας και εκεί μερικές
θέμα. Βέβαια, ο νέος υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι το μοντέλο
πόρτες μισάνοιχτες. Η Σύμβαση Παραχώρησης ρητά παρείχε
παραχωρήσεων είναι το πιο πιθανό. Η δική μου άποψη είναι
στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευότι το μοντέλο παραχωρήσεων, που συναντάται ευρέως ανά
σης των εγκαταστάσεων που παραχωρήθηκαν σε αυτόν από
την Ευρώπη, είναι το πιο ενδεδειγμένο, και σε καμία περίτο ελληνικό Δημόσιο. Εάν βέβαια η φράση «αποκλειστικό διπτωση δεν θα πρέπει να πωληθούν μετοχές. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε μία από τις παραχωρήσεις θα
καίωμα» ερμηνευόταν στενά, δηλαδή ότι μόνο ο ΟΛΠ μπορούσε να εκμεταλλεύεται
τον ΣΕΜΠΟ και κανένας
άλλος, τότε ίσως να υπήρχε
Tο μοντέλο παραχωρήσεων, που συναντάται ευρέως ανά την Ευρώπη,
νομικό πρόβλημα. Όμως, η
είναι το πιο ενδεδειγμένο, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πωερμηνεία δεν ήταν στενή,
ληθούν μετοχές. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάθε μία από τις παρακαι το τελικό αποτέλεσμα
χωρήσεις θα μελετηθεί σοβαρά ως προς τη βιωσιμότητά της.
είναι γνωστό: Ο ΟΛΠ, μετά

Τ

μελετηθεί σοβαρά ως προς τη βιωσιμότητά της. Για τον Προβλήτα Ι, δεν νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να δοθεί πάλι στην
Cosco Paciﬁc, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός.
έσα σε όλα αυτά, η ΟΜΥΛΕ επανέρχεται και (αν το
ερμηνεύω σωστά) φαίνεται να αναπολεί την παλιά
καλή εποχή. Εποχή που όλες οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης γίνονταν από το προσωπικό του
ΟΛΠ. Προφανώς και δεν υπάρχει κάτι το κατ’ αρχήν μεμπτό
σε κάτι τέτοιο. Αλλά, αν αυτό συνεπάγεται επιστροφή στο καθεστώς όπου η σύνθεση της εργατικής ομάδας στο ΣΕΜΠΟ
ήταν 9 άτομα ενώ δεν χρειάζονταν πάνω από 4 (τόσα έχει η
Cosco Paciﬁc στον απέναντι προβλήτα), ή την επιστροφή στη
εποχή των εξωφρενικών αμοιβών σε λιμενεργάτες και άλλες
κατηγορίες προσωπικού, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό. Αντίστροφα, εάν δεν υπήρχαν τα προβλήματα
αυτά, όπως και άλλα, μπορεί και να μην ερχόταν ποτέ καμία
Cosco Paciﬁc.

Μ

Άρα το δικό μου σχόλιο είναι σύντομο: Ο ΟΛΠ, όπως και η
Ελλάδα γενικότερα, πρέπει να πάνε μπροστά.
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ADVERTORIAL

Discover the World with Brussels Airlines
Brussels Airlines is the leading Belgian airline known for its reliability,
service and strong African expertise. Whether it’s a business or
leisure trip, Brussels Airlines has
travel solutions that oﬀer both
ﬂexibility and comfort for people ﬂying to, from and via the
heart of Europe . Enjoy a daily ﬂight from Athens to all the
major European capitals, 20 destinations in Africa and to New
York , via Brussels .
Passengers who choose to ﬂy with Brussels Airlines are guaranteed exceptional ease and comfort on the ground. Brussels

Airport , designed on a human scale, is one of Europe ’s most
user-friendly airports. Transferring from one ﬂight to another
is convenient and easy thanks to clear multilingual signs
around the terminals. Travellers also have access to a wide
range of shops oﬀering tax-free merchandise. Business travellers will have access to lounges, including the award-winning “Sunrise Lounge”.
By choosing Brussels Airlines, you can rest assured that you
will receive exceptional comfort, both in the air and on the
ground.
Visit us on brusselsairlines.com for more information and
to book your next ﬂight.

ZAXARIADIS:Layout 1 26/7/2012 8:51 πμ Page 28

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

Οι επιπτώσεις
από τον αποκλεισμό του Ιράν

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

της παραγωγής, το Ιράν αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού του στόλου (πλοίων VLCC) για
αποθήκευση. Το Ιράν θέλει να αποφύγει περαιτέρω μείωση
της παραγωγής, διότι πετρελαιοπηγές που δεν αντλούνται
συνήθως γεμίζουν με υπόγεια νερά, κάτι που προκαλεί βλάβες και απαιτεί μήνες για ενεργοποίηση της πηγής εκ νέου.
Όμως, περίπου 75 tankers του NITC (National Iranian Tanker
Company), όχι όλα VLCC, δεν είναι αρκετά για τέτοιου μεγάλου μεγέθους αποθήκευση.

πό τις αρχές του χρόνου ο κλοιός
στο Ιράν, προκειμένου να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα,
σφίγγει ασφυκτικά. Οι ΗΠΑ πέρασαν νόμο,
που απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο
ε μια προσπάή οργανισμό να έχει χρηματικές συναλλαθεια να «ξεφύγές με πρόσωπα ή εταιρείες ιρανικών συμ- Ο εθνικός στόλος του Ιράν είδε τον ένα μετά
γουν» και να
φερόντων. Αυτό περιλαμβάνει και τον άλλον τους διεθνείς νηογνώμονες να
συναλλαγές με πρόσωπα ή οργανισμούς αναγκάζονται να σταματούν την πιστοποί- πουλήσουν το φορπου ίσως να μην έχουν σχέση με το Ιράν, ηση των πλοίων του Ιράν και να αποχωρούν τίο τους, πολλά
πλοία του NITC άλαλλά στη συνέχεια μπορεί να έχουν συναλ- από τη χώρα.
λαξαν σημαίες και
λαγή με ιρανικές εταιρείες ή συμφέροντα.
ονόματα. Τον Ιούνιο,
Επειδή στην Αμερική όταν περνούν νόμους
18 πλοία άλλαξαν σημαίες και από Κύπρο και Μάλτα ύψωσαν
τούς εφαρμόζουν (!) με όλα τα μέσα στη διάθεσή τους και τιτων Τουβαλού και Τανζανίας, αλλάζοντας παράλληλα τα ονόμωρούν αυστηρά αυτούς που τους αγνοούν, όλοι οι πιθανώς
ματά τους σε πιο «δυτικού τύπου». Αλλά δεν ήταν δυνατόν
εμπλεκόμενοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Η δε Ευρωαυτό να μη γίνει αντιληπτό με τη σημερινή τεχνολογία παραπαϊκή Ένωση απαγόρευσε από την 1η Ιουλίου κάθε εισαγωγή
κολούθησης. Εξάλλου, μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ
πετρελαιοειδών ιρανικής προέλευσης στο έδαφός της, κάτι
επέβαλαν δύο πράγματα στον ΙΜΟ: α) το νούμερο ΙΜΟ κάθε
που πραγματικά αυξάνει ασφυκτικά την πίεση στο Ιράν.
πλοίου να παραμένει το ίδιο για όλη τη ζωή του και β) το LRIT.
Για το δεύτερο, οι αντιδράσεις ήταν πολλές (συμπεριλαμβαο 2011, το Ιράν αντλούσε 3 εκατομμύρια βαρέλια την
νομένης και μεγάλης διαμάχης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
ημέρα. Τους τρεις πρώτους μήνες του 2012 η ημερήσια
για το ποιος θα παρακολουθεί ποιες περιοχές στο Αιγαίο).
παραγωγή ελαττώθηκε στα 2,1 εκατ. βαρέλια και τώρα
Σχεδόν άμεσα οι ΗΠΑ επέδωσαν διαβήματα σε Τουβαλού και
(Ιούλιος) στα 1,6 εκατ. Ακόμα και με τέτοια δραστική μείωση
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Τανζανία ζητώντας να «κατεβούν» οι σημαίες, υπενθυμίζοντάς
τους τις συνέπειες, ενώ το Ιράν απείλησε να κλείσει τα Στενά
του Ορμούζ. Φυσικά, η Τανζανία και το Τουβαλού προσπάθησαν να δικαιολογηθούν, λέγοντας ότι δεν ήταν γνωστό πως
οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι ιρανικών συμφερόντων. Και
η κυβέρνηση των ΗΠΑ σύντομα έδωσε στη δημοσιότητα 27
φαινομενικά «άσχετες» εταιρείες, που όμως είναι είτε θυγατρικές του NITC είτε ελεγχόμενες από την ιρανική κυβέρνηση
(π.χ. Noor Energy της Μαλαισίας, Petro Suisse, Petro Energy
του Dubai, Intertrade του Honk Kong κ.ά.).
Πριν από αυτό ο εθνικός στόλος του Ιράν είδε τον ένα μετά
τον άλλον τους διεθνείς νηογνώμονες να αναγκάζονται να
σταματούν την πιστοποίηση των πλοίων του Ιράν και να αποχωρούν από τη χώρα. Αυτό έγινε μετά τον αμερικανικό νόμο,
εφόσον όλοι οι μεγάλοι νηογνώμονες έχουν γραφεία στην
Αμερική και συνεπώς τους απαγορεύεται να έχουν δοσοληψίες με το Ιράν.
Κίνα και η Ινδία είναι παραδοσιακά οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ιρανικού πετρελαίου. Οι ΗΠΑ έδωσαν εξάμηνη «εξαίρεση» σε αυτές και μερικές άλλες χώρες
(όπως Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη κ.λπ.) για την αγορά πετρελαίου από το Ιράν, αναγνωρίζοντας την εξάρτηση των
χωρών αυτών από το ιρανικό πετρέλαιο και υπό την προϋπόθεση ότι, συν τω χρόνω, θα κάνουν δραστικές μειώσεις στις
ιρανικές εισαγωγές πετρελαίου. Ήδη η Ινδία και η Κορέα μείωσαν τις εισαγωγές τους από το Ιράν κατά το 1/3. Γι' αυτές
τις χώρες, όπως και τις περισσότερες άλλες, ο βασικός λόγος
μείωσης δεν ήταν η οδηγία των ΗΠΑ αλλά η αδυναμία των
πλοίων της ανοιχτής αγοράς να βρουν ασφάλεια P & I. Όλα
τα μεγάλα P & I έχουν έδρα ή γραφεία σε Ευρώπη και Αμερική. Συνεπώς, μετά τις απαγορεύσεις, δεν μπορούν να ασφαλίζουν πλοία που φορτώνουν στο Ιράν και μεταφέρουν
ιρανικό πετρέλαιο. Και εφόσον οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν
να έχουν ασφάλιση, δεν δέχονται να φορτώσουν στο Ιράν.

Η

όγω αυτού του προβλήματος, η Ιαπωνία ενέκρινε $ 7,6
δισ. για αυτασφάλιση, παρέχοντας δηλαδή ασφάλιση
στα ιαπωνικά tankers από τα χρήματα του κράτους.
Όμως η Ινδία δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Έτσι, το Ιράν πρότεινε στην Ινδία να της πουλάει το πετρέλαιο CIF (αντί FOB),
κάτι το οποίο η Ινδία δέχτηκε ως λύση ανάγκης. Αυτό βέβαια
σημαίνει ότι ιρανικά πλοία θα μεταφέρουν το πετρέλαιο, στο
οποίο φυσικά αντιτίθενται οι Ινδοί πλοιοκτήτες, ζητώντας κάποια ρύθμιση σαν της Ιαπωνίας.
Φυσικά, για να καλύψουν τη ζήτηση, οι χώρες του OPEC αυξάνουν την παραγωγή και ενεργοποιούν αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ. Στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα ο αγωγός 360 χιλιομέτρων από Άμπου Ντάμπι στη
Fujairah θα έχει πλήρως ενεργοποιηθεί τον Αύγουστο και θα
παρέχει το 75% της παραγωγής των HAE. Η δε Σαουδική
Αραβία και το Ιράκ έχουν αγωγούς προς την Ερυθρά και τη
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Insurance of Iran). Σε περίπτωση ατυχήματος και θαλάσσιας
ρύπανσης, είναι αμφίβολο εάν θα υπάρξουν χρήματα για τις
απαιτήσεις, αλλά και αν υπάρξουν, δεν δύνανται να μεταφερθούν μέσω τραπεζών λόγω της αμερικανικής απαγόρευσης.
Μεσόγειο. Το εγχείρημα «απομόνωση του Ιράν» δεν είναι
Άρα η τοπική κοινωνία στην περιοχή του ατυχήματος θα επωμικρό, δεδομένου ότι το Ιράν είναι (ή μάλλον ήταν) ο τρίτος
μιστεί τις ζημίες. Επίσης, τίθεται το ερώτημα εάν ο εξαναγκαμεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, μετά τη Σασμός των νηογνωμόνων να εγκαταλείψουν τα ιρανικά πλοία
ουδική Αραβία και τη Ρωσία. Από δε τα Στενά του Ορμούζ
ήταν σωστός, τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι αυτό μειώνει την
πραγματοποιείται το 35% της
ασφάλεια αυτών των πλοίων.
παγκόσμιας θαλάσσιας μεταφοΕίναι σωστό η ασφάλεια (και πιράς πετρελαίου.
θανή ρύπανση) να χρησιμοποιΤο εγχείρημα «απομόνωση του Ιράν» δεν
είται ως εργαλείο πολιτικής;
λλά οι παράπλευρες επι- είναι μικρό, δεδομένου ότι το Ιράν είναι (ή
πτώσεις είναι πολλές. μάλλον ήταν) ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωλλά και ποιες είναι οι
Μετά την απαγόρευση της γέας πετρελαίου στον κόσμο, μετά τη Σαουεναλλακτικές επιλογές;
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από δική Αραβία και τη Ρωσία.
Κανείς φυσικά δεν θα
τους πλοιοκτήτες πετρελαιοφόήθελε το Ιράν να αποκτήσει πυρων, και οι πλοιοκτήτες χημικών
ρηνικά όπλα. Ο αποκλεισμός
πλοίων δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα καθώς το Ιράν ήταν ο μεγατου είναι μία επιλογή σαφώς ηπιότερη από ένα καθαρά στραλύτερος εξαγωγέας χημικών παραγώγων (όπως βενζόλη, γλυτιωτικό χτύπημα, και μάλιστα σε περιοχή που είναι ήδη «μπακόλη, τολουόλη, μεθανόλη) σε καλές μεγάλες «παρτίδες»
ρούτι» (βλέπε Συρία, Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ αλλά και Β.
φορτίου των 20.000 τόνων. Μέχρι πρόσφατα, κάθε εβδομάδα,
Αφρική και κρίση στην Ευρώπη). Στο τέλος, ή θα λυθεί η
8 VLCC πλοία της ελεύθερης αγοράς φόρτωναν από το Ιράν
κρίση (με την εγκατάλειψη των ιρανικών πυρηνικών σχεγια Κίνα. Από τον Ιούλιο όμως μόνο πλοία του NITC κάνουν
δίων) ή η κατάσταση θα μείνει ως έχει, πράγμα που θα οδηαυτό. Πλοία τα οποία δεν έχουν πιστοποίηση από αναγνωριγήσει σε ολική διακοπή όλων των ιρανικών εξαγωγών. Το
σμένους νηογνώμονες και δεν είναι ασφαλισμένα σε αναγνωπιθανότερο είναι ότι πρώτα θα γίνει το δεύτερο. Ο πρόεδρος
ρισμένο P & I. Τα πλοία του NITC είναι ασφαλισμένα
του Ιράν ήδη προετοιμάζει τον λαό του μιλώντας για δύ(υποτίθεται) στο ιδιωτικό P & I club Kish, το οποίο χρησιμοσκολα χρόνια που έρχονται, παρόμοια, όπως λέει, με αυτά
ποιεί την κρατική ιρανική ασφαλιστική εταιρεία CII (Central
του πολέμου με το Ιράκ.

Α

Α
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Το Σουλτανάτο αντεπιτίθεται:
το Ομάν απαντά με πολυεπίπεδες επενδύσεις
και σύγχρονες υποδομές στις αμείωτες
προκλήσεις της ναυπηγικής αγοράς
Η μυθική πατρίδα του Σεβάχ του Θαλασσινού, το σουλτανάτο του Ομάν, στο νοτιοανατολικό άκρο της
Αραβικής Χερσονήσου, αναζητεί νέες, διαφοροποιημένες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και τόνωσης
της εθνικής οικονομίας. Σκοπός του σουλτάνου Qaboos bin Said Al Said είναι να δημιουργηθούν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους κατοίκους, προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις που θα αφορούν
τη ναυτική και ναυτιλιακή παράδοση του ιστορικού σουλτανάτου.

Του Ηλία Μπίσια
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νάμεσα στις βασικές προτεραιότητες που ανέλαβε η
κυβέρνηση, προκειμένου να διαφοροποιήσει τις πηγές
της εθνικής οικονομίας, είναι να μειώσει την εξάρτηση
από έσοδα που αφορούν την εξαγωγή πετρελαίου, αλλά και
να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ειδικά σε περιφερειακές
περιοχές με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, αλλά με ευνοϊκές
προϋποθέσεις για ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Σε απόσταση αναπνοής από τις κορυφαίες οικονομικά δυνάμεις της περιοχής, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Κατάρ,
το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Αμπου Ντάμπι,
Σάρτζα και Ντουμπάι) ΗΑΕ, αλλά και τις αναπτυσσόμενες
χώρες της Ινδικής Χερσονήσου, το σουλτανάτο του Ομάν
αποτελεί πόλο έλξης για κάθε επιχειρηματική επένδυση, αφού
υλοποιούνται με την άμεση υποστήριξη του καινοτόμου
σουλτάνου και της κυβέρνησής του.
Η Οman Dry Docks, ακολουθώντας το επιτυχές παράδειγμα

Α

άλλων γειτονικών εμιράτων στο χώρο της σύγχρονης ναυπηγοεπισκευής, αποτελεί τη ναυαρχίδα των ναυτιλιακών
πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, με έδρα την πόλη Al Duqm
στον Ινδικό ωκεανό, νότια της πρωτεύουσας Μουσκάτ. Η περιοχή, όπου εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο ναυπηγείο, βρίσκεται σε σημαντικότατο στρατηγικό γεωγραφικό σημείο.
Στις νότιες ακτές της Αραβικής Χερσονήσου, ανάμεσα στον
Αραβικό κόλπο και στον Ινδικό ωκεανό, όπου η εμπορευματική κίνηση είναι αειθαλής και διαρκώς αυξανόμενη.
συγκεκριμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος μιας σειράς άλλων επιχειρηματικών δράσεων, που θα υλοποιηθούν δίπλα στο λιμάνι και στην ελεύθερη ζώνη της μέχρι προσφάτως άγνωστης πόλης του σουλτανάτου. Η περιοχή διαθέτει σήμερα
ανερχόμενες τουριστικές εγκαταστάσεις, ενώ σύντομα ολο-

Η

Η Οman Dry Docks, ακολουθώντας το επιτυχές παράδειγμα άλλων γειτονικών
εμιράτων στο χώρο της σύγχρονης ναυπηγοεπισκευής, αποτελεί τη ναυαρχίδα
των ναυτιλιακών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, με έδρα την πόλη Al Duqm
στον Ινδικό ωκεανό, νότια της πρωτεύουσας Μουσκάτ.
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Sheik Nasser
Al Harthy,
μέλος στο Δ.Σ.
της Oman Drydock
Company και
διευθυντής
Επενδύσεων στο
υπουργείο
Οικονομικών του
Ομάν (MOF).

κληρώνονται τα έργα στο διεθνές αεροδρόμιο και υλοποιούνται σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, όπως η δημιουργία ενός
εργοστασίου ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού,
καθώς και σύγχρονου οδικού δικτύου, που θα συνδέει την
πόλη και τη λιμενική ζώνη με τις γύρω περιοχές.
εταιρεία ODC ιδρύθηκε το 2006 και σήμερα ανήκει
κατά 100% στην κυβέρνηση του Ομάν, λειτουργώντας
υπό τη διαχείριση της Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME).
Το ναυπηγείο αποτελείται από δύο αποβάθρες, μία 410x95 μ.
και μία 410x80 μ., με 14 μ. driﬅ, ώστε να φιλοξενούν εμπορικά πλοία όλων των μεγεθών.
Η ODC θα μπορεί να επισκευάζει πάνω από 200 πλοία ετησίως. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η γεωγραφική της θέση. Τα άδεια δεξαμενόπλοια που χρήζουν
επισκευών ή συντήρησης θα μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν μια στάση στο λιμάνι Duqm, καθ΄ οδόν προς τον Κόλπο,
έξω από τα Στενά του Ορμούζ.
Τα βαθιά νερά της προκυμαίας, βάθους 10-12 μ., η χαμηλή
υγρασία της περιοχής, σε αντίθεση με τα Εμιράτα και τα Βασίλεια του Κόλπου και της Ινδικής Χερσονήσου, η ήπια κλιματολογία και η ετήσια ηλιοφάνεια, σε σχέση με την Ινδία και
το Πακιστάν, αλλά και η μεγάλη επιφάνεια (1.277,000 m2),
ώστε να επιτρέπονται επισκευές, μετατροπές πλοίων οποιουδήποτε μεγέθους και όγκου και έργα υπεράκτιων εγκαταστάσεων, αποτελούν επιπλέον παράγοντες αισιοδοξίας για το

Η

όλο εγχείρημα.
Η ΟDC, διαθέτοντας την εμπειρία των Κορεατών συνεργατών
τους αλλά και την τεχνογνωσία των αυστηρά επιλεγμένων τεχνικών και ναυπηγών που διαθέτει σήμερα, αναλαμβάνει κάθε
είδους επισκευή πλοίου. Χαλυβουργικές εργασίες, εφοδιασμός, εργασίες αμμοβολής και βαφής, συμπεριλαμβανομένου
καθαρισμού δεξαμενών, καταλοίπων και ιλύος, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες είναι ανάμεσα σε αυτές που
έχουν ήδη αναληφθεί.
Η ODC αναλαμβάνει, επίσης, κάθε είδους μετασκευή πλοίου,
ενώ διαθέτει εμπειρία και υποδομές για έργα σε οﬀshore κατασκευές.
υποδοχή από την ODC των πρώτων δύο πλοίων βελγικής εταιρείας τον Απρίλιο του 2001 σηματοδότησε
τα εγκαίνια μιας ισχυρής βιομηχανικής ζώνης στο
σουλτανάτο. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει εργασίες σε 34 πλοία διάφορων μεγεθών και τύπων. Με γνώμονα την κρίση στη διεθνή ναυλαγορά καθώς και τη
φθίνουσα πορεία της ναυπηγοεπισκευής στην Ευρώπη και
στο υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ασίας και της Άπω
Ανατολής, η ODC, με τις ευλογίες και την αμέριστη οικονομική αρωγή της κυβέρνησης, επιθυμεί να ανταγωνιστεί τις
γειτονικές ναυπηγοεπισκευαστικές χώρες, αλλά κυρίως να
τονώσει μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας αλλά και την
τεχνογνωσία της χώρας.

Η
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Μια επίσκεψη που θα προκαλέσει επιδείνωση της διαμάχης

Βρέθηκε η Ατλαντίδα της
Βρετανίας
Oι επιστημονικές ομάδες (αρχαιολόγοι,
γεωφυσικοί και κλιματολόγοι) του Πανεπιστημίου του St. Andrews ανακοίνωσαν ότι ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας
με το κωδικό όνομα «Doggerland» (που
λέγεται ότι εκτεινόταν από τη Σκοτία έως
τη Δανία) δεν είναι καθόλου μύθος,
αλλά η πραγματική ιστορία ενός παραδείσου (που κάποτε «όργωναν» τα μαμούθ), χαμένου για 8.500 χρόνια κάτω
από την επιφάνεια της «σκληρής» Βόρειας Θάλασσας, εξαιτίας ενός φονικού
χτυπήματος τσουνάμι.

Τη νήσο Κουνασίρ επισκέφτηκε πριν από λίγες ημέρες ο Ρώσος πρωθυπουργός
Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα διαφιλονικούμενα νησιά,
τα οποία η Ρωσία αποκαλεί Κουρίλες και η Ιαπωνία Βόρεια Εδάφη.
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Ρόιτερς, η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου
στην περιοχή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στις
δύο χώρες.
Η επίσκεψη του Μεντβέντεφ στη νήσο Κουνασίρ είναι η πρώτη από το Νοέμβριο
του 2010, όταν είχε μεταβεί στο νησί επιστρέφοντας από ένα ταξίδι στο Βιετνάμ.
Ύστερα από εκείνη την επίσκεψη, ο Μεντβέντεφ δεσμεύτηκε ότι θα αποστείλει
πιο σύγχρονο οπλισμό σε μια μεραρχία πυροβολικού, η οποία έχει αναπτυχθεί
στην περιοχή. Οι 56 νήσοι Κουρίλες βρίσκονται υπό ρωσική κυριαρχία, αλλά η
Ιαπωνία διεκδικεί τις τέσσερις νοτιότερες ως δικά της εδάφη.
Η επίσκεψη του Ρώσου πρωθυπουργού πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον Ιάπωνα πρωθυπουργό Γιοσιχίκο Νόντα και
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αρχίσουν εκ νέου οι διμερείς συνομιλίες,
με στόχο την επίλυση της διαμάχης. Τα νησιά βρίσκονται στην ανατολική ακτή
της Ρωσίας, σε απόσταση περίπου 7.000 χιλιομέτρων από τη Μόσχα. Το νησί
Κουνασίρ, το νοτιότερο του συμπλέγματος, απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από το
βόρειο νησί της Ιαπωνίας, Χοκάιντο.
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Πλήρης εφαρμογή
εμπάργκο στο ιρανικό
πετρέλαιο
Ρωσικό, σαουδαραβικό, λιβυκό και αιγυπτιακό πετρέλαιο αντικαθιστά πλέον
το αργό του Ιράν, που προς το τέλος
του 2011 και στις αρχές του 2012 είχε
φτάσει να καλύπτει ακόμη και το 30%
των αναγκών της Ελλάδας.
Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενέκριναν την πλήρη εφαρμογή εμπάργκο στο ιρανικό πετρέλαιο από την 1η Ιουλίου,
απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της Ελλάδας για πιθανή εξαίρεσή της, προκειμένου να διευκολυνθεί λόγω των
οικονομικών της προβλημάτων.
Ούτως ή άλλως, τα ελληνικά διυλιστήρια αγοράζουν τους τελευταίους
μήνες πετρέλαιο με πολύ πιο δύσκολους όρους χρηματοδότησης από ό,τι
το 2011, χωρίς δηλαδή ανοιχτές πιστώσεις. Από την άλλη όμως, η τυχόν
έγκριση μιας ολιγόμηνης εξαίρεσης
από το εμπάργκο για την Ελλάδα θα
ήταν ασφαλώς καλοδεχούμενη από
τα ελληνικά διυλιστήρια, αφού θα
μείωνε τις πιέσεις που δέχονται από
τους προμηθευτές τους.
Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς
που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο Ρόιτερ, η τελευταία προσφορά
που εξέδωσαν τα ΕΛΠΕ θα είναι δύσκολο να βρει ανταπόκριση σε ευρύτερο κύκλο προμηθευτών της
εταιρείας, πέρα από τους τακτικούς
προμηθευτές, παρά το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα στη χώρα.
Το πρακτορείο αναφέρει ότι η Ελλάδα κατάφερε να αποφύγει έως
τώρα μια απότομη πτώση στις ποσότητες που εισάγει και στα αποθέματα
των καυσίμων της, λόγω της προσφοράς χρηματοδότησης με ανοιχτή
πίστωση από διεθνείς οίκους όπως η
Vitol και η Glencore.

Το Πακιστάν άνοιξε οδό ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ προς το Αφγανιστάν
Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν
άνοιξε και πάλι την οδό ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ προς το Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν
κλειστός μετά το βομβαρδισμό της ISAF το Νοέμβριο του 2011, κατά τη διάρκεια
του οποίου έχασαν τη ζωή τους 24 Πακιστανοί στρατιώτες.
Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με την Πακιστανή ομόλογό της, Χίνα Ραμπανί
Χαρ, η κ. Κλίντον την πληροφόρησε ότι οι χερσαίες γραμμές ανεφοδιασμού στο Αφγανιστάν άνοιξαν ξανά και ότι το Πακιστάν θα συνεχίσει να μη χρεώνει οποιοδήποτε
τέλος διέλευσης, υπέρ του ευρύτερου συμφέροντος της ειρήνης και της ασφάλειας
στο Αφγανιστάν και στην περιοχή του.
Το άνοιγμα των οδών ανεφοδιασμού από το Πακιστάν χαιρέτισε από την πλευρά
του και ο στρατηγός Τζον Άλεν, ο διοικητής της ISAF.

Το Ιράν απαντά στο εμπάργκο
Σχέδιο για τη διακοπή της διέλευσης πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ
λέγεται ότι ετοιμάζει το Ιράν. Σύμφωνα
με πληροφορίες από την Τεχεράνη, ο
σχετικός νόμος φέρει ήδη την υπογραφή
των 100 από τα 290 μέλη της Βουλής
και αποτελεί την απάντηση της χώρας
στο εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα
διεθνή μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή
διεξάγονται μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης,
των οποίων το σενάριο έχει άμεση σχέση

με την ένταση που θα προκύψει σε περίπτωση που όντως κλείσουν τα Στενά,
καθώς οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει ότι δεν
θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο.

Be the first to read the digital edition of “Naftika Chronika”, one week prior
to the circulation of the printed issue at local newsstands. Find the digital edition
at www.readpoint.com (Digital kiosk-Bookstore) at the special price of 4 euro.
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Οι διαπραγματεύσεις
για το «οικόπεδο 12» της Κύπρου

Το Ιράν πίσω από τη δολοφονική επίθεση
στη Βουλγαρία;

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη διαπραγμάτευση μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας Noble Energy για
το θέμα της αξιοποίησης του κοιτάσματος φυσικού αερίου
που βρέθηκε στο «οικόπεδο 12» της κυπριακής ΑΟΖ.
Οι συζητήσεις αφορούν τη μεταφορά του φυσικού αερίου
στην Κύπρο και τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης στην
περιοχή του Βασιλικού.
Ειδικότερα, θα συζητηθούν ο χρόνος μεταφοράς του φυσικού
αερίου από τη γεώτρηση, που βρίσκεται 65 χιλιόμετρα από
τις νότιες κυπριακές ακτές, στο χώρο υγροποίησης, οι εγγυήσεις για ενδεχόμενη καθυστέρηση, η κατασκευή αγωγού μεταφοράς του αερίου και το θέμα της πρόσβασης τρίτων στον
αγωγό από πεδία στα οποία έχουν εντοπιστεί ή θα εντοπιστούν στο μέλλον κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το Ιράν «το πιο επικίνδυνο κράτος σε ολόκληρο τον
κόσμο και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από
τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που είχε στόχο Ισραηλινούς τουρίστες που επισκέπτονταν τη Βουλγαρία. «Όλες οι
ενδείξεις δείχνουν μια τρομοκρατική επίθεση του Ιράν», υποστήριξε και πρόσθεσε: «Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει
ιρανικές απόπειρες να πληγούν Ισραηλινοί στην Ταϊλάνδη,
την Ινδία, τη Γεωργία, την Κένυα, την Κύπρο και αλλού. Δεκαοκτώ χρόνια ακριβώς μετά την τρομοκρατική επίθεση στο
κέντρο της εβραϊκής κοινότητας στην Αργεντινή, η δολοφονική ιρανική τρομοκρατία συνεχίζει να κάνει πλήττει αθώους.
Αυτή είναι μια ιρανική τρομοκρατική έφοδος που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το Ισραήλ θα απαντήσει σθεναρά στην
ιρανική τρομοκρατία».
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον Ισραηλινών στη Βουλγαρία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου.

Ενδιαφέρον για τα ελληνικά «οικόπεδα»
Εννιά ξένες εταιρείες συν δύο μεγάλες ελληνικές στην παγκόσμια αγορά των ερευνών και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τα «οικόπεδα» των
Ιωαννίνων, του Πατραϊκού κόλπου και του Κατάκολου.
Οι επίσημες εκτιμήσεις και για τις τρεις περιοχές κάνουν λόγο
για 250 με 300 εκατ. βαρέλια.
Συνολικά έντεκα εταιρείες, με διεθνή παρουσία και εμπειρία,
υπέβαλαν οκτώ προσφορές για τα τρία «οικόπεδα». Πρόκειται
για τρεις βρετανικές εταιρείες, τρεις καναδικές, μία ιταλική,
μία συμφερόντων ΗΠΑ - Γαλλίας, δύο ελληνικές και μία κυπριακή.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ εκτιμά ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν δοθεί οι περιοχές στους αναδόχους, αφού βέβαια προηγηθεί η διαβούλευση για την ανακήρυξη
τουλάχιστον μιας ή δύο κοινοπραξιών σε κάθε «οικόπεδο».
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η κρουαζιέρα δεν αντέχει πειραματισμούς,
προχειρότητες και παλινωδίες

Άρθρο του Καπ. Γ. Κουμπενά
Γενικού διευθυντή Επιχειρήσεων Louis Cruises,
γενικού γραμματέα Ένωσης Εφοπλιστών
Επιβατηγών πλοίων και Φορέων Ναυτιλίας

Με ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την επανασύσταση του αρμόδιου υπουργείου για θέματα ναυτιλίας, έπειτα από δύο χρόνια ουσιαστικά «απραξίας»
ή, τουλάχιστον, μερικής αδράνειας. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι ο νέος υπουργός θα αναλάβει σύντομα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και την τόνωση
ενός από τους πιο νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, που σήμερα βρίσκεται σε σημαντική
καμπή.
ε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που
όλοι βιώνουμε, αυτό που τίθεται ως
το πρωταρχικό ζητούμενο για την
κρουαζιέρα είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας μας, της πολιτικής και οικονομικής
σταθερότητας και του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών. Αυτό σημαίνει μετάδοση του θετικού μηνύματος ότι η Ελλάδα
αποτελεί, εκτός από πανέμορφο προορισμό,
και ένα ασφαλές μέρος για να περάσει
κανείς ήρεμα τις διακοπές του, χωρίς
απεργίες και δυσάρεστες εκπλή-

Σ

ξεις και χωρίς το φόβο κάποιων απρόβλεπτων ταραχών ή
προβλημάτων. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να
ληφθεί υπόψη είναι ότι ο δυνητικός επισκέπτης της Ελλάδας
–που έχει ταξιδέψει πολλές ώρες για να φτάσει και το έχει
σχεδιάσει και ονειρευτεί από καιρό– δεν θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του επισκεπτόμενος φημισμένους αρχαιολογικούς χώρους και τελικά να βρει «κλειστές» πόρτες είτε
λόγω απεργίας είτε λόγω ωραρίου και μειωμένου προσωπικού.
ε λίγα λόγια, αυτό που θα ήθελα να πω και να μεταφέρω ως μήνυμα στη νέα πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας είναι ότι η κρουαζιέρα είναι ένα σύνθετο τουριστικό
προϊόν, που δεν θέλει και δεν αντέχει πειραματισμούς, προχειρότητες και παλινωδίες. Εκείνο που χρειάζεται επειγόντως
είναι εθνική στρατηγική και στοχευμένες πολιτικές, που θα
εφαρμόζονται απαρέγκλιτα και απρόσκοπτα.

Μ

ε αυτό το πλαίσιο, η πρότασή μας είναι να συγκροτηθεί
ένα Εθνικό Συμβούλιο Κρουαζιέρας, με εκπροσώπους
από τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τις λιμενικές Αρχές και
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Λιμενικό, όπου θα θέσουν ως κοινό
στόχο, πέρα και πάνω από πολιτικές επιδιώξεις και ιδεοληψίες, τη σωστή, οργανωμένη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
του κλάδου της κρουαζιέρας, ενός δυναμικού κλάδου με
ανυπέρβλητες δυνατότητες, ουσιαστικά ενός από τους πιο
σημαντικούς αιμοδότες όχι μόνο της εθνικής οικονομίας

Σ
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αλλά και των περιφερειακών οικονομιών. Αυτό το Εθνικό
Συμβούλιο –που θα είναι πάνω από κόμματα και δεν θα αλλάζει ανάλογα με τις κυβερνήσεις–, αφού μελετήσει σοβαρά
και επί συγκεκριμένων απτών παραδειγμάτων, θα πρέπει να
χαράξει τη στρατηγική της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια στην κρουαζιέρα. Το απλό και το αυτονόητο δηλαδή, τι
θέλουμε συγκεκριμένα να πετύχουμε.
Ποιο είναι τελικά το ζητούμενό μας; Να είμαστε απλώς θεατές των μεγάλων κρουαζιερόπλοιων
που περνούν και φεύγουν από τα λιμάνια μας ή να ανακτήσουμε τη θέση
Ποιο είναι τελικά το ζητούμενό μας; Να είμαστε απλώς θεατές
που μας αξίζει στον κλάδο και να έρτων μεγάλων κρουαζιερόπλοιων που περνούν και φεύγουν από
θουν ουσιαστικά έσοδα και θέσεις ερτα λιμάνια μας ή να ανακτήσουμε τη θέση που μας αξίζει στον
γασίας για την Ελλάδα μέσω
κλάδο και να έρθουν ουσιαστικά έσοδα και θέσεις εργασίας για
επενδύσεων και δραστηριοποίησης
την Ελλάδα μέσω επενδύσεων και δραστηριοποίησης των εταιτων εταιρειών κρουαζιέ- ρας; Με αυτή
την προοπτική θα έθετα ως βασική
ρειών κρουαζιέρας;
προτεραιότητα την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών (που εκκρεμούν
μένη προώθησή της ως τουριστικός προορισμός. Να επαναεδώ και χρόνια) σε συνδυασμό με τα αεροδρόμια και τη συπροσδιοριστούν η αξία και οι ανεπανάληπτες ομορφιές της,
χνότητα των αεροπορικών συνδέσεων, την επιμήκυνση της
η ιστορία και ο πολιτισμός της, οι σύγχρονες δραστηριότητες
τουριστικής περιόδου και κυρίως τη βελτίωση της ανταγωκαι το πλήθος των επιλογών ψυχαγωγίας, και ιδανικά να επανιστικότητάς μας τόσο σε ποιότητα παροχής υπηρεσιών όσο
νατοποθετηθεί στη συνείδηση των ανθρώπων ανά τον κόσμο
και στα αντίστοιχα κόστη, συγκριτικά πάντα με τον άμεσο ανως ο ιδανικός τόπος διακοπών, ηρεμίας και χαλάρωσης.
ταγωνισμό που είναι δίπλα μας, την Τουρκία.
Για να γίνει αυτό, απαιτούνται γνώση, εμπειρία, ενότητα, σταθερότητα και κοινή στρατηγική, πέρα από συντεχνιακά συμέλος, θα πρότεινα, παράλληλα με το Εθνικό Συμβούλιο
φέροντα και μικροπολιτικές, με βλέμμα στο μέλλον και όχι
Κρουαζιέρας, να λειτουργήσει και η «εθνική» εταιρεία
στο παρελθόν.
marketing της Ελλάδας, η οργανωμένη και στοχευ-

Τ
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ΑΠΟΨΗ

Σμύρνη - Λαύριο: Μια περίπτωση Win-Win

Του Άλκη Κορρέ

πειτα από δεκαετίες το υπουργείο
Εξωτερικών αποφάσισε ότι τελικά θα
μπορούν οι Τούρκοι τουρίστες να
επισκέπτονται την Ελλάδα χωρίς να υποχρεούνται σε ατέρμονες αναμονές και ταλαιπωρίες για την έκδοση βίζας, παρά το
γεγονός ότι δεν ισχύουν τα ίδια για τους
Έλληνες που επισκέπτονται την Τουρκία
εδώ και πολλά χρόνια. Όταν η εξωτερική
πολιτική σου στερείται κάθε είδους φαντασία, έχοντας συνηθίσει να μαζεύεις ήττες, η
εμμονή σε περιορισμούς που δεν συμφέρουν κανέναν αποτελούν το σύνηθες άλλοθι. Κάλλιο αργά όμως παρά ποτέ.

Έ

νομικά ποσά για να υπερασπίσουν –η καθεμία από την
πλευρά της– τα πάτρια εδάφη έναντι της γείτονος, όντας ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ. Σαν να μην έφθανε αυτό το διεθνές
παράδοξο, οι μίζες των ανταγωνιζόμενων προμηθευτών εξοπλισμού διέφθειραν γενιές πολιτικών, οι οποίοι είδαν την
ανάγκη τεράστιων εξοπλιστικών προγραμμάτων ως τρόπο
προσωπικής –και ενδεχομένως κομματικής– ωφέλειας.
Όμως, η Τουρκία είναι η χώρα-κλειδί για τις οδικές μεταφορές
σε ολόκληρη τη δυτική Ασία, έχει έναν αυξανόμενο πληθυσμό
που διψά να γνωρίΘα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν οι ναυπη- σει την Ελλάδα και
γοί φίλοι μας στο ΕΜΠ που παρακολουθούν την Ευρώπη και η
προφανέστερη πρόαυτό το ζήτημα από κοντά έκαναν μια μικρή
σβαση είναι μέσω
προσπάθεια να προσδιορίσουν τα περιβαλ- Σμύρνης και όχι
λοντικά οφέλη, ώστε να τα παρουσιάσουμε μέσω Κωνσταντινούστην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που της αρέσει πολης, όπως γίνεται
όταν πρασινίζουν οι μεταφορές.
σήμερα.

ντιπαρέρχομαι τα περί προτεκτοράτου και ποδηγετήσεων και προχωρώ στην ουσία του θέματος. Θέλοντας
και μη, η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά δίπλα στην
Τουρκία και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά οι δύο χώρες έχουν αναλώσει αστρο-

Α

ε περιόδους μεγάλης ζήτησης, οι παρεχόμενες από
Τούρκους υπηρεσίες RoRo μέσω Κωνσταντινούπολης
προς Τεργέστη δεν επαρκούν και εκατοντάδες τουρκικά
φορτηγά αυτοκίνητα έρχονται καθημερινά οδικώς στην Ελλάδα μέσω Θράκης και Θεσσαλονίκης, για να εξυπηρετηθούν

Σ
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από τα λιμάνια της Πάτρας και πρόσφατα της Ηγουμενίτσας.
Το ταξίδι αυτό θα μπορούσε να είναι κατά 1.700 οδικά χιλιόμετρα μικρότερο και τουλάχιστον δύο ημέρες συντομότερο,
αν τα φορτηγά αυτά έμπαιναν –με ή χωρίς τράκτορα– για
δέκα ώρες στο RoPax από τη Σμύρνη στο Λαύριο και στη συνέχεια στην Πάτρα για ιταλικούς προορισμούς.
Ταυτόχρονα, θα άνοιγε και μια μεγάλη νέα αγορά για τους χειμαζόμενους τουριστικούς φορείς της Αττικής, αλλά και της νότιας Ελλάδας γενικότερα, με Τούρκους τουρίστες να επισκέπτονται την Ελλάδα με γκρουπ ή με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.
κουσα, επίσης, ότι τα πολύ ακριβά πρακτορειακά στη
Σμύρνη αποτελούν αντικίνητρο. Είναι γεγονός ότι η
Τουρκία είχε και έχει τρόπους να δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον στα πλοία με τουρκική σημαία, όμως εδώ
δεν μιλάμε για τοπικές μεταφορές, αλλά για έναν ευρωπαϊκό
διάδρομο μεγάλης σημασίας, ο οποίος σύντομα θα υπόκειται

Ά

στα αυστηρά κριτήρια που ισχύουν για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν νομίζω, συνεπώς, ότι αυτό μπορεί να σταθεί σοβαρό εμπόδιο, αν οι δύο χώρες επιθυμούν πραγματικά να
υπάρξει μια φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος διακίνησης
ανθρώπων και κεφαλαίων στο πνεύμα των ευρωπαϊκών συνθηκών, από τις οποίες δεσμεύεται και η Τουρκία ως συνδεδεμένο μέλος.
έρα από εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων, η εξοικονόμηση σε ρύπους -ρύπους που σήμερα υφίστανται
και οι δύο χώρες από τα διερχόμενα φορτηγά αυτοκίνητα- θα είναι τεράστια. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν
οι ναυπηγοί φίλοι μας στο ΕΜΠ που παρακολουθούν αυτό το
ζήτημα από κοντά έκαναν μια μικρή προσπάθεια να προσδιορίσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη, ώστε να τα παρουσιάσουμε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που της αρέσει όταν πρασινίζουν
οι μεταφορές.

Π
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τώρα πλέον ταξιδεύουμε
με τα δικαιώματά μας
ανά χείρας
Του Σπύρου Δανέλλη
Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ,
μέλους της Επιτροπής Μεταφορών
και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

πως πολλοί επιβάτες δεν καταφέρνουν να διεκδικήσουν επιτυχώς τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις όπως είναι οι ακυρώσεις ή οι πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων, συχνά επειδή
ε την αφορμή των καλοκαιρινών διακοπών, η Ευρωδεν τα γνωρίζουν. Η νέα εφαρμογή θα τους προσφέρει την
παϊκή Επιτροπή ανέπτυξε και παρουσίασε μια εφαρκατάλληλη πληροφόρηση με τον πλέον πρακτικό τρόπο, σε
μογή για smartphone που λειτουργεί ως Οδηγός
όποια χώρα της Ε.Ε. και αν βρίσκονται.
Δικαιωμάτων του Επιβάτη, καλύπτοντας, σε πρώτη φάση, τις
Πρωτοβουλίες όπως αυτή κάνουν κατανοητό με τον πιο
αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Πλέον, οι τααπλό τρόπο ότι οι θεσμοί της Ένωσης δεν ασχολούνται μόνο
ξιδιώτες που βρίσκονται αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια ή πεμε μακρόπνοα και σπουδαία σχέδια για το μέλλον, αλλά και
ριμένουν «απολεσθείσες» αποσκευές θα μπορούν να ενημεμε κινήσεις που βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητά μας.
ρώνονται αμέσως και επιτόπου σχετικά
Αυτό δεν σημαίνει,
με τα δικαιώματά τους, χρησιμοποιώΖητούμενο αποτελεί η νομοθετική διασφάλιση ωστόσο, πως η συντας τη νέα εφαρμογή.
γκεκριμένη εφαρΠαρουσιάζοντας τις πληροφορίες με τη υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, ιδιαί- μογή δεν σχετίζεται
μορφή ερωταπαντήσεων, η εφαρμογή τερα αφού οι μεταφορικοί κλάδοι έχουν απε- με τη σειρά της με
επιτρέπει στους χρήστες να προσδιορί- λευθερωθεί, ή βρίσκονται υπό απελευθέρωση. ένα γενικότερο πολισουν εύκολα το πρόβλημα που αντιμετικό όραμα. Η Λευκή
τωπίζουν και να λάβουν σαφείς διευκρινίσεις όσον αφορά τα
Βίβλος της Ε.Ε. για τις Μεταφορές στοχεύει στην ανάπτυξη
δικαιώματα και τις επιλογές τους. Η εφαρμογή λειτουργεί σε
της μαζικής μεταφοράς επιβατών, στόχο άμεσα συνυφατέσσερις κινητές πλατφόρμες: στο Apple iPhone και iPad, το
σμένο με τις συνδυασμένες μεταφορές και προπάντων με τις
Google Android, το RIM BlackBerry και το Microsoﬅ Windows
μεταφορές που σέβονται το περιβάλλον. Η κυριαρχία του αυPhone 7. Είναι διαθέσιμη σε 22 γλώσσες της Ε.Ε., μεταξύ των
τοκινήτου και συγκεκριμένα του Ι.Χ. στην παρούσα συγκυρία
οποίων και τα ελληνικά.
δεν είναι ούτε οικονομικά αποδοτική, αλλά ούτε και φιλική
Εάν ο επιβάτης αισθάνεται ότι δεν έχουν γίνει σεβαστά τα διπρος το περιβάλλον.
καιώματά του, η εφαρμογή τον πληροφορεί, επίσης, με ποιον
να επικοινωνήσει προκειμένου να υποβάλει τα παράπονά του.
τσι, ζητούμενο αποτελεί η νομοθετική διασφάλιση
Κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων, όπως ήταν η κρίση
υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, ιδιαίτερα
της ηφαιστειακής τέφρας το 2010, η εφαρμογή μπορεί επίσης
αφού οι μεταφορικοί κλάδοι έχουν απελευθερωθεί, ή
να προσφέρει ταξιδιωτικές πληροφορίες και συμβουλές εκ
βρίσκονται υπό απελευθέρωση. Ο σκελετός αυτής της νομέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προς το
μοθετικής εργασίας ολοκληρώθηκε τα τελευταία χρόνια σε
παρόν, καλύπτει τις αεροπορικές και τις σιευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι αυτήν τη στιγμή, η Ε.Ε. διαθέτει
δηροδρομικές μεταφορές, ενώ από το
το πιο πλήρες νομοθετικό πλαίσιο στον κόσμο για τα δικαιώ2013 αναμένεται να επεκταθεί και στις μεματα των επιβατών. Ανεξάρτητα από την εταιρεία ή από τη
τακινήσεις με λεωφορεία και πλοία, μόλις
χώρα αναχώρησης ή άφιξης του ταξιδιού, το πλαίσιο αυτό
τεθούν σε ισχύ αυτά τα δικαιώματα.
επιτρέπει στους επιβάτες να διεκδικούν εμπράκτως μεταφορικές υπηρεσίες που εγγυώνται τη μη διακριτική μεταχείριση,
ιατί χρειάζεται μια τέτοια
την αποζημίωση σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού τους,
εφαρμογή; Κατ' αρχάς, επειδή
τη διαφάνεια ως προς τις συνθήκες του ταξιδιού, την αξιοοκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση
πρεπή μεταχείριση και την απόλυτη τήρηση των όρων της
του πρώτου ευρωπαϊκού κανονισύμβασής τους.
σμού για τα δικαιώματα των επιβατών, δυστυχώς παρατηρούμε

Μ

Έ

Γ

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 44 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV AUGUST:Layout 1 27/7/2012 2:03 μμ Page 9

ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗ FINAL FINAL:Layout 1 27/7/2012 12:28 μμ Page 46

Με την ευγενική χορηγία της

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Maritime Labour Convention…
στο παρά πέντε (περίπου)
Της Δρος Μαρίας Προγουλάκη
Maritime Economist, Maritime HR Consultant

Τι πραγματεύεται:
Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας ενσωματώνει στους
όρους της και επικαιροποιεί παλαιότερες συμβάσεις του ILO,
που είχαν υιοθετηθεί από το 1920 έως και το 1996. Τα ζητήματα που θίγει αφορούν την κατώτατη ηλικία και τη φυσική
κατάσταση των ναυτικών, τις υπηρεσίες εύρεσης απασχόλησης, τον επαναπατρισμό και την κοινωνική ασφάλιση, τις συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και ενδιαίτησης πάνω στο
πλοίο, όπως επίσης την επιθεώρηση και την πιστοποίηση από
τις υπηρεσίες της σημαίας και τις επιθεωρήσεις από τις λιμενικές αρχές (Port State Control). Η σύμβαση δεν πραγματεύεται συνταξιοδοτικά ζητήματα των ναυτικών, καθώς και
ζητήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά ταυτοποίησής τους,
τα οποία ο ILO ξεκαθαρίζει με προηγούμενες συμβάσεις1.

πό τη στιγμή που άρχισε να γράφεται αυτό το άρθρο
έως την ολοκλήρωσή του, η πορεία της επικύρωσης
της Maritime Labour Convention (ΜLC) άλλαζε μέρα
με τη μέρα. Σήμερα βρισκόμαστε στο παρά δύο (χώρες) της
επικύρωσης και κοντά στο παρά ένα (έτος) από την εφαρμογή
της. Όμως, πριν από όλα, ας δούμε «τι είναι αυτή η "εμ-ελσι"», όπως με ρωτούν τελευταία.
Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) υιοθετήθηκε από
τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO- International Labour Organisation) το 2006 στην Ελβετία. Μαζί με τις τρεις βασικές
συνθήκες του IMO, τη SOLAS (International Convention for the
Safety of Life at Sea), τη STCW (International Convention on
Standards of Training, Certiﬁcation and Watchkeeping) και τη
MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) αποτελούν τους τέσσερις θεσμικούς πυλώνες που στοχεύουν στην ποιοτική ναυτιλία.

Α

Ποιοι είναι οι στόχοι της;
Πέρα από την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών σε
παγκόσμιο επίπεδο, η MLC επιδιώκει να δημιουργήσει ένα
πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών και πλοιοκτητών,
που θα σέβονται τα δικαιώματα του ναυτεργατικού δυναμικού
και θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σε όλα τα πλοία.

Ποιος θα την εφαρμόσει;
Η MLC βασίζει την εφαρμογή της πρωταρχικά στα κράτη, από
τα οποία απαιτείται η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας
με τους όρους της. Εναλλακτικά, μπορεί μια χώρα να εφαρμόσει τις επιταγές της MLC μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα προστατεύουν τη ναυτεργασία ή με άλλα μέσα
(οδηγίες, εγκυκλίους κ.ά.).
Ποιους αφορά;
Η MLC αφορά πρωταρχικά τους ναυτικούς. Ως ναυτικός ορίζεται οποιοσδήποτε απασχολείται με κάθε σχέση εργασίας
πάνω σε πλοίο για το οποίο ισχύει η MLC. Σε ποια πλοία
ισχύει η MLC; Σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού
καθεστώτος (ιδιωτικά ή δημόσια) που εμπλέκονται σε εμπορική δραστηριότητα, εξαιρουμένων των αλιευτικών, πολεμικών και πλοίων παραδοσιακής κατασκευής (π.χ. ιστιοφόρα).
Κατά συνέπεια, η MLC αφορά και το ξενοδοχειακό προσωπικό
που εργάζεται εν πλω σε κρουαζιερόπλοια ή σε άλλα, όπως
επίσης τους δόκιμους και τους εκπαιδευομένους.

1. Το θέμα των δικαιολογητικών πιστοποίησης των ναυτικών ορίζεται στη
σύμβαση 185 του 2003, η οποία αναθεώρησε την 108 του 1958, με προσθήκες για τα βιομετρικά στοιχεία. Επίσης, τα θέματα συνταξιοδότησης
των ναυτικών αναλύει η Σύμβαση 71 του 1946.
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Πέρα από την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών
σε παγκόσμιο επίπεδο, η MLC επιδιώκει να δημιουργήσει
ένα πεδίο δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών και πλοιοκτητών, που θα σέβονται τα δικαιώματα του ναυτεργατικού δυναμικού και θα προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης σε όλα τα πλοία.

Πορεία επικύρωσης
Οι χώρες με τους μεγαλύτερους στόλους υπό τη σημαία τους
έχουν επικυρώσει τη σύμβαση ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά
την υιοθέτησή της. Η Λιβερία το 2006, οι Νήσοι Μάρσαλ το
2007, ο Παναμάς το 2009. Από την άλλη, τα κράτη με τη μεγαλύτερη προσφορά ναυτεργατικού δυναμικού παγκοσμίως,
η Κίνα, οι Φιλιππίνες και η Ινδία, παραμένουν ακόμα εκτός λίστας. Παραδοσιακά ναυτιλιακά κράτη του ευρωπαϊκού Βορρά
έχουν επίσης επικυρώσει τη σύμβαση, όπως η Νορβηγία από
το 2009, η Δανία το 2011 και πολύ πρόσφατα η Σουηδία. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγία του 20092
καλεί τα μέλη της να προχωρήσουν στην επικύρωση της σύμβασης, ενώ η Ρωσία3 και η Κύπρος4 έχουν προχωρήσει στην
ευθυγράμμιση της εθνικής τους νομοθεσίας με τη σύμβαση
πριν ακόμα την επικυρώσουν. Σήμερα εκκρεμούν ακόμη δύο
επικυρώσεις, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 30
χωρών (αφού ο όρος του τονάζ έχει καλυφθεί προ πολλού),
ώστε να τεθεί καθολικά σε εφαρμογή η διεθνής σύμβαση. Να
σημειωθεί ότι ο όρος της επικύρωσης από τουλάχιστον 30
μέλη του ILO, με συνολικό μερίδιο στο παγκόσμιο τονάζ τουλάχιστον 33%, είναι η πρώτη φορά που τίθεται στο πλαίσιο
του Διεθνούς Οργανισμού, με σκοπό να επιτύχει ευρείας αποδοχής παγκοσμίως.

2. Council Directive (2009), Directive EC 13 on implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations
(ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the
Maritime Labour Convention 2006, and amending Directive
1999/63/EC, Official Journal of the European Union, L 124: 30-50,
20.05.2009.
3. ILO (2012), Russia’s State Duma ratifies ILO Maritime Labour Convention, Moscow, 15 may 2012. Available at: www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/news/2012/0515_2.htm
4. Republic of Cyprus (2012), Maritime Labour Convention 2006- Ratification and Early Implementation by Cyprus, Circular No. 24/ 2012, Ministry of Communications and Works, 8 June 2012.

Ποιες είναι οι νέες απαιτήσεις;
Η MLC είναι ένα διεθνές θεσμικό έγγραφο, με πολλές λεπτομέρειες και εξαιρέσεις, που απαιτεί σε βάθος μελέτη και ανάλυση προκειμένου να ερμηνευτούν και να τηρηθούν οι όροι
του. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι μια συνοπτική περιγραφή μερικών από τα βασικά σημεία που πραγματεύεται.
Τα 14 σημεία που θα αποτελούν αντικείμενο επιθεώρησης
στα πλοία είναι:
1.
Ελάχιστη ηλικία (Reg. 1.1)
2.
Ιατρικά πιστοποιητικά (Reg. 1.2)
3.
Εκπαίδευση και προσόντα ναυτικών (Reg. 1.3)
4.
Συμβάσεις εργασίας των ναυτικών (Reg. 2.1)
5.
Χρήση παρόχων υπηρεσιών εύρεσης και πρόσληψης ναυτικών (Reg. 1.4)
6.
Ωράριο εργασίας (Reg. 2.3)
7.
Επάνδρωση πλοίου (Reg. 2.7)
8.
Καταλύματα (Reg. 3.1)
9.
Ψυχαγωγικές μονάδες πάνω στο πλοίο (Reg. 3.1)
10.
Σίτιση και τροφοδοσία (Reg. 3.2)
11.
Υγεία, ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων (Reg. 4.3)
12.
Ιατρική φροντίδα (Reg. 4.1)
13.
Διαδικασίες παραπόνων πάνω στο πλοίο (Reg, 5.1.5)
14.
Πληρωμή αμοιβών (Reg. 2.2)
Πιο συγκεκριμένα, η MLC θέτει ως κατώτατη ηλικία για να εργαστεί κάποιος ως ναυτικός τα 16 χρόνια, αλλά στις ηλικίες
κάτω των 18 απαγορεύει τη νυχτερινή απασχόληση καθώς
και την εργασία σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως μάγειρα. Τα
πιστοποιητικά υγείας των ναυτικών θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις της STCW (αναθεωρημένης το 2010), ενώ
απαιτείται να εκδίδονται από αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα, καθώς και από πιστοποιημένους ιατρούς. Επαφίεται στη χώρα της σημαίας του πλοίου να
αποφασίσει αν θα αναγνωρίσει ιατρικά πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από άλλη χώρα. Επίσης, καθορίζει ρητά τι γίνεται στις περιπτώσεις που ένα πιστοποιητικό λήγει ενόσω ο
ναυτικός βρίσκεται εν πλω. Σημειώνεται ότι στα αγγλικά θα
πρέπει να εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τους ναυτικούς που
απασχολούνται σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. Περισσότερες οδηγίες σχετικά παρέχονται από τον ILO και τον
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Διεθνή Οργανισμό Υγείας (WHO)5. Για την εκπαίδευση και τα
προσόντα των ναυτικών ισχύει ό,τι έχει θεσμοθετήσει ο ΙΜΟ
με τη STCW, με ιδιαίτερη προσοχή στους μαγείρους (και
messmen), για τους οποίους απαιτείται πλέον να είναι αποδεδειγμένα ικανοί και, σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, να υπάρχει πιστοποίηση από επίσημη Αρχή ότι έχουν
εκπαιδευτεί σε θέματα πρακτικής μαγειρικής, υγιεινής φαγητού, προσωπικής υγιεινής, συντήρησης και διαχείρισης αποθήκης τροφίμων, περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και
υγιεινής και ασφάλειας τροφοδοσίας.
Εφόσον η εθνική νομοθεσία της χώρας του ναυτικού το ορίζει, τα συμβόλαια εργασίας των ναυτικών (Seafarer’s Employment Agreement - SEA) θα πρέπει να ενσωματώνουν
τους όρους των εθνικών συλλογικών συμβάσεων ναυτικής
εργασίας (Collective Bargaining Agreement- CBA). Η MLC
ορίζει τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται σε
όλα τα κοντράτα και συμπεριλαμβάνει το ύψος ή τον τρόπο
υπολογισμού των αμοιβών, το ύψος ή τον τρόπο υπολογισμού του ετήσιου επιδόματος αδείας (paid annual leave),
τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, τα επιδόματα υγείας
και κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών που βαρύνουν τον
πλοιοκτήτη, το δικαίωμα επαναπατρισμού, οποιεσδήποτε
αναφορές σε όρους της συλλογικής σύμβασης και ό,τι άλλο
μπορεί να απαιτεί η εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, απαιτείται
από τις χώρες να θεσμοθετήσουν τον ελάχιστο χρόνο αναγγελίας της λήξης/καταγγελίας της σύμβασης (notice period),
ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα. Όσον
αφορά το ωράριο εργασίας, έγκειται στις χώρες να αποφασίσουν για τον ελάχιστο αριθμό ωρών ανάπαυσης ή μέγιστο
αριθμό ωρών εργασίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος, που
προκύπτει από την εξάντληση των ναυτικών. Η επιλογή των
ωρών ανάπαυσης ή εργασίας προέκυψε από τη Διεθνή Συνθήκη του ILO του 19966 , όπου οι όροι της δεν επαναδιαπραγματεύτηκαν κατά τη συνεδρίαση για τη MLC. Κατά συνέπεια,
υπάρχουν αναντιστοιχίες, αφού το μέγιστο όριο των 72 ωρών
εργασίας σε διάρκεια 77 ημερών αφήνει 96 ώρες ανάπαυσης,
ενώ το ελάχιστο όριο ανάπαυσης σε διάρκεια 7 ημερών είναι
μόλις 778 . Όσον αφορά τα ελάχιστα όρια επάνδρωσης (minimum manning), η MLC δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο
αριθμό ναυτικών.
Όλα τα πλοία θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την
ενδιαίτηση που ορίζει η MLC, ώστε να «παρέχουν και να διατηρούν επαρκείς εγκαταστάσεις διαβίωσης και ψυχαγωγίας
για τους ναυτικούς που εργάζονται ή/και διαμένουν πάνω στο
πλοίο, με στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας
των ναυτικών».
Αυτό ισχύει με βάση την εθνική νομοθεσία της σημαίας που
φέρει το πλοίο. Οι λεπτομέρειες που ορίζει η MLC ειδικά για

την ενδιαίτηση είναι πάρα πολλές και αφορούν, μεταξύ
άλλων, τις διαστάσεις των καμπινών και των άλλων χώρων
ενδιαίτησης, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό θέρμανσης,
αερισμού, υγιεινής και ιατροφαρμακευτικές, καθώς και παράγοντες όπως ο θόρυβος, οι κραδασμοί και ο φωτισμός.
Μερικά από αυτά που προβλέπονται είναι ατομικές καμπίνες
για κάθε μέλος του πληρώματος (στα νεότευκτα πλοία), πρόσβαση σε ανοιχτό κατάστρωμα, χώρο και εξοπλισμό καθαριστηρίου κ.ά.
Επίσης, οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες για την ψυχαγωγία
του πληρώματος περιλαμβάνουν τουλάχιστον βιβλιοθήκη και
αναγνωστήριο. Επιπλέον, η MLC θέτει τα ελάχιστα όρια για
την ποσότητα, τη διατροφική αξία, την ποιότητα και την ποικιλία του φαγητού, καθώς και του εξοπλισμού για πόσιμο
νερό, και τονίζει την ανάγκη αυτά να είναι επαρκή για το μέγεθος, τις θρησκευτικές και πολιτισμικές συνήθειες του πληρώματος και τη διάρκεια και τη φύση του ταξιδιού, καθώς και
να προσφέρονται δωρεάν στους ναυτικούς.
Τα κράτη θα πρέπει, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας, να
θεσμοθετήσουν ένα σύστημα για την προστασία της υγείας
και της ιατρικής μέριμνας των ναυτικών, όμοιο με ό,τι εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους, στην ξηρά, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στους
διάφορους τύπους πλοίων. Όλα τα πλοία θα πρέπει να έχουν
κιβώτιο φαρμάκων, ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικό οδηγό , ενώ
ειδική σχετική εκπαίδευση θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
ένας ναυτικός πάνω στο πλοίο. Τέλος, αν και η MLC δεν θέτει
υποχρεωτικό κατώτατο μισθό για τους ναυτικούς, παραχωρεί
την ευθύνη στις χώρες και στις εθνικές τους νομοθεσίες. Εν
τούτοις, θέτει τη βάση για την υιοθέτηση ενός ελάχιστου μηνιαίου βασικού μισθού για τους Able Seamen (AB), όπως ορίζεται ήδη ανά τακτά διαστήματα από την Joint Maritime
Commission του ΙΜΟ.
Τέλος, για πρώτη φορά θεσμοθετείται η διαδικασία καταγραφής παραπόνων πάνω στο πλοίο, η οποία –όπως ορίζει η
σύμβαση– στοχεύει στη δίκαιη, αποτελεσματική και γρήγορη
διαχείριση των παραπόνων των ναυτικών σε σχέση με τη μη
εφαρμογή των απαιτήσεων της σύμβασης για τα δικαιώματα
των ναυτικών. Η ευθύνη για την ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας βαρύνει τις χώρες, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετήσουν νόμους ή κανόνες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι
κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων πάνω στο
πλοίο θα εκτελούνται. Αν και η MLC δεν θέτει κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο για τη διαδικασία παραπόνων, ορίζει όμως
συγκεκριμένες αρχές που απαιτεί να πληρούνται, όπως η επίλυση των παραπόνων κατά το δυνατόν στο χαμηλότερο στάδιο, το δικαίωμα να απευθύνεται ο ναυτικός στον πλοίαρχο ή
στις αρμόδιες Αρχές εκτός του πλοίου, όπως επίσης και το δικαίωμα να συνοδεύεται (παρουσία μαρτύρων), να εκπροσω-

5. ILO/IMO (2011), Guidelines on the medical examinations of seafarers,
JMS/2001/12, Secτoral Activities Programme και ILO/WHO Guidelines
for Conducting Pre-sea and Periodic Medical Fitness Examinations for
Seafarers, International Labour Organisation, World Health Organisation.

6. ILO (1996), Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, C. 180, International Labour Organisation.
7. MLC (2006), Standard Α2.3 παράγραφος 5a (ii).
8. MLC (2006), Standard Α2.3 παράγραφος 5b (ii).
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πείται, να συμβουλεύεται και να προστατεύεται απέναντι στη
στοχοποίηση.
Ποιος πληρώνει τι
Σε σχέση με τις υπηρεσίες εύρεσης και πρόσληψης ναυτικών,
η MLC ορίζει ότι τα κράτη θα πρέπει να θέσουν ως προϋπόθεση οι παροχείς αυτών των υπηρεσιών να υιοθετήσουν ένα
σύστημα προστασίας των ναυτικών –μέσω ασφάλισης ή
άλλου παρόμοιου μέτρου– για αποζημίωση σε περίπτωση οικονομικής απώλειας από την αποτυχία πρόσληψης ή μη τήρησης των συμφωνηθέντων από την πλοιοκτήτρια εταιρεία
(monetary loss). Ακόμη, η ετήσια άδεια θα πρέπει να υπολογίζεται (κατ’ ελάχιστον) με βάση τις 2,5 ημερολογιακές ημέρες
ανά μήνα εργασίας, ενώ απαγορεύει την αποζημίωση της
αδείας, με όποιες εξαιρέσεις παρέχονται από την αρμόδια
Αρχή κάθε κράτους.
Όσον αφορά τον επαναπατρισμό των ναυτικών, ορίζεται ότι
θα πρέπει τα κράτη να απαιτούν από όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους να παρέχουν οικονομική ασφάλιση
στους ναυτικούς για τον επαναπατρισμό τους. Ωστόσο, ποιο
P&I Club προσφέρει σήμερα ασφαλιστική κάλυψη για επαναπατρισμό; Το σχετικό κόστος πάντως βαρύνει τον πλοιοκτήτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις
εθνικές νομοθεσίες, στους εθνικούς κανονισμούς και στις
εθνικές συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας ως μη τήρηση των υποχρεώσεων των ναυτικών. Σε περίπτωση όμως
τραυματισμού, απώλειας ή ανεργίας του ναυτικού, που οφείλεται στην απώλεια ή στο ναυάγιο του πλοίου, οι ναυτικοί δικαιούνται αποζημίωσης. Είναι ευθύνη του πλοιοκτήτη να
ασφαλίσει τους ναυτικούς για ασθένεια ή τραυματισμό κατά
την εργασία τους, ευθύνη η οποία ορίζεται ότι ξεκινά από την
ημερομηνία που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του πάνω στο
πλοίο ο ναυτικός έως όταν είναι πλήρως επαναπατρισμένος.
Σημειώνεται ότι κάποιες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας ορίζουν ως έναρξη της ανάληψης καθηκόντων την
ημερομηνία που αναχωρεί ο ναυτικός από τη χώρα του για
να ανέβει στο πλοίο (π.χ. Φιλιππίνες).
Τέλος, η MLC απαιτεί να παρέχεται σε όλους τους ναυτικούς
ασφάλιση για ιατρική φροντίδα, ενώ, επιπλέον, και λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και πεδίων ασφαλιστικής κάλυψης στα διάφορα
κράτη-μέλη του ILO, ορίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί
σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής πεδία: ιατρική μέ-

ριμνα, επίδομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας, επίδομα γήρατος, επίδομα εργατικού ατυχήματος, οικογενειακό επίδομα,
επίδομα μητρότητας, επίδομα αναπηρίας και επίδομα διασωθέντων. Με την επικύρωση της MLC θα πρέπει να παρέχεται
από τα κράτη ασφαλιστική κάλυψη των ναυτικών σε τουλάχιστον τρία πεδία ασφάλισης από τα παραπάνω εννέα. Στην
περίπτωση που κάποιο από αυτά τα πεδία δεν καλύπτεται,
π.χ., από τις συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας ή την
εθνική νομοθεσία της χώρας του ναυτικού, τότε μπορεί να
γίνει συμπληρωματική ασφάλιση, ακόμη και ιδιωτική, ή συνδυασμός των προαναφερθέντων.
Ποιος είναι ο ρόλος των γραφείων διαχείρισης/επιλογής
πληρωμάτων;
Η MLC απαιτεί σε κάθε χώρα όπου προσφέρονται –ιδιωτικά
ή δημόσια– υπηρεσίες εύρεσης απασχόλησης σε ναυτικούς
να λειτουργούν με βάση τα πρότυπα της διεθνούς σύμβασης.
Μάλιστα, ορίζει ότι αυτό αφορά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, ίδρυμα, πρακτορείο ή άλλων οργανισμό ο
οποίος προσλαμβάνει ναυτικούς εκ μέρους ή σε συνεργασία
με πλοιοκτήτες. Ενώ η ευθύνη της υποχρέωσης τήρησης των
προτύπων της MLC βαρύνει κατά βάση τις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούνται παροχείς υπηρεσιών εύρεσης και πρόσληψης ναυτικών, υπάρχουν υποχρεώσεις και από πλευράς
των χωρών της σημαίας του πλοίου και του πλοιοκτήτη. Στις
περιπτώσεις, λοιπόν, που ένας πλοιοκτήτης συνεργάζεται με
παροχείς υπηρεσιών εύρεσης και πρόσληψης ναυτικών θα
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι επίσημα
αναγνωρισμένοι, πιστοποιημένοι ή θεσμοθετημένοι να λειτουργούν με βάση τους σχετικούς όρους της MLC (και συγκεκριμένα τον κανόνα 1.4). Αυτό ισχύει βέβαια ακόμη και για
τους παροχείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρες που δεν
έχουν επικυρώσει τη MLC, όπως για παράδειγμα οι Φιλιππίνες ή η Ινδία. Καμία εισφορά ή άλλη χρέωση δεν θα πρέπει
να βαρύνει τον ναυτικό για την εύρεση εργασίας, εκτός από
τα έξοδα για την έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, το ναυτικό
φυλλάδιο, την έκδοση διαβατηρίου και άλλα παρόμοια ταξιδιωτικά έγγραφα, από τα οποία όμως εξαιρείται το κόστος έκδοσης βίζα, που θα βαρύνει τον πλοιοκτήτη.
Ποιος είναι ο ρόλος των Αρχών της σημαίας (ﬂag state),
των νηογνωμόνων (classiﬁcation societies) και των λιμενικών αρχών (post state);
Τα κράτη καλούνται να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό σύ-
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στημα επιθεώρησης και πιστοποίησης των όρων ναυτικής εργασίας, που θα εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών είναι σύννομες με τους κανόνες της
MLC. Το κράτος σημαίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει δημόσιους ή άλλους οργανισμούς (ακόμη και εκτός της χώρας) ώστε
να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ή/και να εκδίδουν πιστοποιητικά. Οι οργανισμοί αυτοί, που η MLC ορίζει ως «Αναγνωρισμένους Οργανισμούς» (Recognised Organisations, RO),
είναι σε πολλές χώρες οι νηογνώμονες και δεν μπορούν να
αναλάβουν τη διαχείριση παραπόνων ή την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας που εναρμονίζεται με τη MLC. Οι λιμενικές
Αρχές, από την πλευρά τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να
πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλοία, ώστε να εξακριβώνουν ότι πληρούνται οι κανόνες της MLC για τις συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών. Τέλος, η MLC ορίζει
ότι θα πρέπει στα λιμάνια να παρέχονται υπηρεσίες πρόνοιας
και ευημερίας (welfare facilities) σε όλους τους ναυτικούς,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή άλλων χαρακτηριστικών. Το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων μπορεί να βαρύνει μερικώς ή εξ ολοκλήρου τις
δημόσιες αρχές, τους οργανισμούς/ενώσεις πλοιοκτητών και
ναυτικών και εθελοντικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η
οικονομική στήριξη εγκαταστάσεων για την πρόνοια και την
ευημερία των ναυτικών μπορεί να προέρχεται από δημόσια
κονδύλια, εισφορές, δωρεές από ενώσεις πλοιοκτητών, ναυτικών, εθελοντικών ή άλλων οργανισμών.
Ποια είναι η θέση της Ελλάδας;
Η επικύρωση της διεθνούς σύμβασης από τα λεγόμενα «ανοιχτά νηολόγια» έχει γίνει δεκτή με ικανοποίηση, αφού ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου ναυτεργατικού δυναμικού που
απασχολείται σε πλοία με αυτές τις σημαίες θα έχει πρόσβαση
σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Θα πρέπει
να λάβει υπόψη του κανείς ότι το θεσμικό πλαίσιο που αφορά
τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στις χώρες με «ανοιχτά νηολόγια» είναι αρκετά ευέλικτο για πολλούς και διάφορους λόγους και, κατά συνέπεια, η προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στη MLC ήταν περισσότερο εύκολη από ό,τι σε
άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ναυτιλιακά κράτη όπως
η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα πρέπει να προβούν
σε μια σειρά από αλλαγές στο θεσμικό τους πλαίσιο περί ναυτεργασίας, προκειμένου να εναρμονιστούν με τη MLC. Καθώς
μάλιστα η MLC θίγει καίρια ζητήματα, όπως η κοινωνική
ασφάλιση των ναυτικών, ο επαναπατρισμός, και το κόστος

που αυτά συνεπάγονται, είναι κατανοητό ότι απαιτείται μια
σειρά από θεσμικές και άλλες αλλαγές, η οποία δικαιολογεί
ίσως κάποια καθυστέρηση.
Η επικύρωση της MLC από την ελληνική Βουλή έχει περάσει
διάφορα στάδια, λόγω της πολιτικής αστάθειας των τελευταίων μηνών, όμως αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Ίσως στο παρά πέντε, ίσως στο και πέντε... Σε κάθε
περίπτωση, η καθολική εφαρμογή της MLC ακόμη και για τα
κράτη που δεν την έχουν επικυρώσει την καθιστά μία από τις
σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις για τη ναυτιλία. Εν αναμονή των εξελίξεων....

Πηγές:
ILO (1946), C71 Seafarers’ Pensions Convention, International Labour
Organisation.
ILO (1958), C108 Seafarers’ Identity Documents Convention, International Labour Organisation.
ILO (2003), C185 Seafarers’ Identity Documents Convention, International Labour Organisation.
ILO (2006), Maritime Labour Convention, International Labour Conference, Geneva.
ILO (2012), MLC 2006- Frequently Asked Questions, revised edition,
International Labour Standard Department, Geneva.
ΙΜΟ (2010), International Convention on Standards of Training, Certiﬁcation and Watchkeeping for Seafarers, Manila Amendments, International Maritime Organisation.

Η Μαρία Προγουλάκη είναι Ναυτιλιακή Οικονομολόγος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (2008), με ειδίκευση στη Διοίκηση
Ανθρώπινων Πόρων στη Ναυτιλία και τη Διαχείριση της Πολιτισμικής Ποικιλίας των πληρωμάτων. Συνεργάζεται με την εταιρεία
συμβούλων Global Marine Solutions (Newfoundland, Canada), καθώς και ως ανεξάρτητη σύμβουλος. Παράλληλα είναι ερευνητική συνεργάτης του Εργαστηρίου Διοίκησης
Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) στην εκπόνηση ερευνητικών
προγραμμάτων με αντικείμενο τη ναυτική εκπαίδευση, κ.α. Έχει εργαστεί σε εταιρεία διαχείρισης πληρωμάτων στην Ελλάδα στον τομέα
της Ασφάλειας & Ποιότητας. Έχει διδάξει σε Πανεπιστημία στην Ελλάδα και τη Γερμανία, σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε επαγγελματικά σεμινάρια. Έργα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και σε συλλογικές εκδόσεις. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα και πτυχίο στη Ναυτιλία, Μεταφορές και το Διεθνές
Εμπόριο. Έχει πραγματοποιήσει την πρώτη έρευνα σε δείγμα περίπου
100 ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων για ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και πολυεθνικών πληρωμάτων (2007) και
την πρώτη εν πλω έρευνα σε ελληνόκτητο πλοίο επανδρωμένο με
πολυεθνικό πλήρωμα (2005).
E-mail: m.progoulaki@aegean.gr
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Η MLC ενοποιεί περισσότερα
από 68 διεθνή πρότυπα εργασίας
Λόγω πολιτικών και οικονομικών συγκυριών, η Ελλάδα δεν ηγήθηκε
της επικύρωσης της σύμβασης, επισημαίνει ο κ. Μπουρμπούλης.

Του Σταμάτη Μπουρμπούλη
General Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ﬂag states όπως η Λιβερία, ο
Convention - MLC) θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους
Παναμάς, οι Μπαχάμες, οι Νήσοι Μάρσαλ, που έχουν χατέσσερις θεσμικούς πυλώνες της ποιοτικής ναυτιλίας,
ρακτηριστεί «ανοιχτά νηολόγια» ή «σημαίες ευκολίας»
μαζί με τις STCW, SOLAS και MARPOL. Κρίνετε ότι η MLC
ήταν από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη MLC;
είναι μία συνθήκη που έλειπε από το διεθνές θεσμικό
Ενδεχομένως αυτές οι χώρες να έχουν πιο ευέλικτες διοικηπλαίσιο της ναυτιλίας; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη για
τικές διαδικασίες και να είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στη ναυτιγρηγορότερα στην επικύρωση της συνθήκης.
λιακή δραστηριότητα;
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαïκής
Ουσιαστικά, η MLC ενοποιεί και επικαιροποιεί περισσότερα
Ένωσης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, έχουν ήδη
από 68 διεθνή πρότυπα εργασίας σχετικά με το ναυτιλιακό
υιοθετήσει και εφαρμόζουν όμοιες ή και αυστηρότερες διατομέα, τα οποία έχουν υιοθετηθεί κατά τη διάρκεια των τετάξεις με αυτές που περιέχονται στη σύμβαση στην εθνική
λευταίων 80 ετών. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς για θέματα
νομοθεσία τους.
ναυτικής εργασίας παγκοσμίως, το οποίο θα θεσπίζει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών, θα συμβάλλει αναμφίβολα
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι η Ελλάδα, μια παραδοσιακά
στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας της ναυτιλιαναυτιλιακή χώρα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ευκής δραστηριότητας. Έχοντας εξασφαλίσει ένα αναβαθμιρωπαϊκή ναυτιλία (σε πλοία υπό ελληνική σημαία), δεν
σμένο επίπεδο εργασίας, οι ναυτικοί, με τη
σειρά τους, θα παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη
Έχοντας εξασφαλίσει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο εργασίας,
βελτίωση του επιπέδου ποιότητας της ναυοι ναυτικοί, με τη σειρά τους, θα παρέχουν καλύτερες υπητιλιακής δραστηριότητας.

ρεσίες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του
Η MLC προωθείται ως η συνθήκη που θα
επιπέδου ποιότητας της ναυτιλιακής δραστηριότητας.
βοηθήσει να αναπτυχθούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των πλοιοκτητών. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό και γιατί;
έχει επικυρώσει ακόμα τη διεθνή σύμβαση MLC; Τι μήνυμα
Θεσπίζοντας πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού, εξασφαλίπιστεύετε ότι δίνει η χώρα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινόζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός και περιθωριοποιούνται οι επιτητα με αυτή την κίνηση;
χειρήσεις που παρέχουν υποβαθμισμένες συνθήκες εργασίας.
Λόγω της πολιτικής και της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, ήταν δύσκολο να ηγηθούμε της επικύρωσης
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που
αυτής της σημαντικής διεθνούς συμβάσεως της ναυτιλίας,
διαθέτουν πιστοποιημένα βάσει MLC πλοία σε σχέση με
κάτι που θα ήταν σημαντικό κυρίως για λόγους προβολής της
αυτά που δεν έχουν πιστοποίηση, στο προαιρετικό στάδιο
χώρας μας, μια που, επί της ουσίας, όπως αναφέρθηκε παπριν από την επικύρωση της MLC, έχει ενταθεί; Ποιο είναι
ραπάνω, ήδη η ελληνική νομοθεσία απαιτεί και εφαρμόζει
το συγκριτικό πλεονέκτημα των πλοίων που είναι πιστοδιατάξεις της σύμβασης.
ποιημένα ήδη πριν από την εφαρμογή της MLC;
Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα προτίθεται να κυρώσει τη σύμβαση,
Η πιστοποίηση ή μη σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να επηαλλά υπάρχει καθυστέρηση, η οποία οφείλεται περισσότερο
ρεάζει τον ανταγωνισμό, στο βαθμό που δεν έχει αναχθεί
στο τυπικό της διαδικασίας, λόγω και της πρόσφατης πολιτιακόμα σε κριτήριο ναύλωσης ενός πλοίου από τους ναυκής αστάθειας με συνεχείς αλλαγές στα αρμόδια κυβερνητικά
λωτές.
όργανα.
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H MLC 2006 είναι η σύμβαση που συμπληρώνει
τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
του ναυτικού παγκοσμίως

Του Νικολάου Μακρή
Chief Operating Oﬃcer Eletson Corporation

Εταιρείες με συνθήκες εργασίας κάτω από τα
αξιοπρεπή όρια θα είναι αναγκασμένες να τηρήσουν ποιοτικές συνθήκες ασφάλειας και διαβίωσης επί των πλοίων, σημειώνει ο κ. Μακρής.

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour
Convention - MLC) θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους
τέσσερις θεσμικούς πυλώνες της ποιοτικής ναυτιλίας,
μαζί με τις STCW, SOLAS και MARPOL. Κρίνετε ότι η MLC
είναι μία συνθήκη που έλειπε από το διεθνές θεσμικό
πλαίσιο της ναυτιλίας; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη για
την εξασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου ποιότητας στη
ναυτιλιακή δραστηριότητα;
Με τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας ναυτιλίας και τις
ανάγκες για υγιή στελέχωση των πλοίων, η MLC 2006 είναι
πράγματι η σύμβαση που συμπληρώνει και κατοχυρώνει
πλέον τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας του ναυτικού παγκοσμίως. Δεν νοείται στις μέρες μας οι συνθήκες εργασίας
στα πλοία να μην είναι πλήρως κατοχυρωμένες αλλά και πλαισιωμένες από μια διεθνή σύμβαση, η οποία θα παρακολουθεί
υπό κοινούς κανόνες τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και
γενικά το εργασιακό καθεστώς σε κάθε εμπορικό πλοίο.
Με αυτήν τη συνθήκη και την εφαρμογή της, αρκετά τρωτά
σημεία της ναυτικής ποιότητας εργασίας θα διορθωθούν, ειδικά σε πλοία όπου το εργασιακό καθεστώς είναι κάτω από
το ανεκτό επίπεδο, και, πλην του αθέμιτου ανταγωνισμού, δυσφημίζει τόσο το ναυτικό επάγγελμα όσο και τη ναυτιλία γενικότερα.

και πολιτικών που πλαισιώνουν υψηλού επιπέδου εργασιακές δραστηριότητες και συνθήκες διαβίωσης επί των πλοίων.
Η προώθηση, επομένως, της MLC 2006 από αυτές τις υγιείς
και αξιοπρεπείς εταιρείες δεν επηρεάζει θέματα ανταγωνισμού.
Αντιθέτως, για κάποιες εταιρείες/πλοία όπου το εργασιακό
καθεστώς και οι γενικές συνθήκες εργασίας ήταν κάτω από
τα αξιοπρεπή όρια, με σκοπό το μεγαλύτερο κέρδος, η MLC
2006 θα τις υποχρεώσει να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, όταν πλέον θα είναι αναγκασμένες να επενδύσουν και να τηρήσουν ποιοτικές συνθήκες ασφάλειας,
εργασίας και διαβίωσης επί των πλοίων. Έως ότου συμβεί
αυτό, θα υπάρχουν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που
διαθέτουν πιστοποιημένα βάσει MLC πλοία σε σχέση με
αυτά που δεν έχουν πιστοποίηση, στο προαιρετικό στάδιο
πριν από την επικύρωση της MLC, έχει ενταθεί; Ποιο είναι
το συγκριτικό πλεονέκτημα των πλοίων που είναι πιστοποιημένα ήδη πριν από την εφαρμογή της MLC;
Η πιστοποίηση από μόνη της εκφράζει ένα αξιοπρεπές εργασιακό επίπεδο στο πλοίο, το οποίο κατοχυρώνει τον ναυτικό,
αλλά και την εταιρεία η οποία τηρεί τις σωστές προδιαγραφές. Η τήρηση της σύμβασης προαιρετικά είναι και αυτό κάποια πρόσθετη αξία, η οποία προσδίδει βαρύτητα και κύρος
στις εφαρμοσμένες πολιτικές εργασίας και διαβίωσης επί του
πλοίου.

Η MLC προωθείται ως η συνθήκη που θα βοηθήσει να
αναπτυχθούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ
των πλοιοκτητών. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό και γιατί;
Η ΜLC 2006, στο μεγαλύτερο μέρος της, εφαρμόζεται από
κάθε υγιή και αξιοπρεπή ναυτιλιακή εταιρεία εδώ και πολλά
χρόνια. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω εσωτερικών κανονισμών
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Όταν η MLC 2006 εφαρμοστεί παγκοσμίως σε όλα τα πλοία, είναι το ότι
η ναυτιλία θα προσελκύσει πλέον ναυτικούς, τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά, κάτι που άλλωστε έχει τόση ανάγκη, καθώς ορισμένες εταιρείες με
υποβαθμισμένα εργασιακά και ανασφαλή πλοία την έχουν όχι μόνο δυσφημίσει αλλά και αποτρέπουν τους νέους να ακολουθήσουν και να παραμείνουν στο ναυτικό επάγγελμα.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν θεωρώ ότι υφίσταται
θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που διαθέτουν ήδη
πιστοποιημένα πλοία βάσει MLC και εκείνων που πληρούν τις
προϋποθέσεις και βαίνουν προς την πιστοποίηση.
Εκείνο που θεωρώ πράγματι πλεονέκτημα, όταν η MLC 2006
εφαρμοστεί παγκοσμίως σε όλα τα πλοία, είναι το ότι η ναυτιλία θα προσελκύσει πλέον ναυτικούς, τόσο αριθμητικά όσο
και ποιοτικά, κάτι που άλλωστε έχει τόση ανάγκη, καθώς ορισμένες εταιρείες με υποβαθμισμένα εργασιακά και ανασφαλή
πλοία την έχουν όχι μόνο δυσφημίσει αλλά και αποτρέπουν
τους νέους να ακολουθήσουν και να παραμείνουν στο ναυτικό επάγγελμα.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι η Ελλάδα, μια παραδοσιακά
ναυτιλιακή χώρα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή ναυτιλία (σε πλοία υπό ελληνική σημαία), δεν
έχει επικυρώσει ακόμα τη διεθνή σύμβαση MLC; Τι μήνυμα
πιστεύετε ότι δίνει η χώρα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα με αυτή την κίνηση;
Η Ελλάδα, τουλάχιστον στα θέματα ναυτιλίας, έχει παρουσιάσει σωστά δείγματα γραφής και έχει πρωτοστατήσει σε όλους
τους τομείς της ποιοτικής ναυτιλίας.
Θεωρώ ότι η μη έγκαιρη επικύρωση της σύμβασης οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στις υφιστάμενες πολιτικές εξελίξεις και
αναταράξεις και σύντομα το θέμα «εμπορική ναυτιλία» θα
ανακάμψει και θα μπει σε σωστή τροχιά εκ μέρους της πολι-

τείας. Ίσως και η έλλειψη υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
να ευθύνεται γι’ αυτή την καθυστέρηση.
Επομένως, η μέχρι τώρα πορεία της ελληνικής ναυτιλίας δεν
αφήνει περιθώρια για αρνητικά σχόλια.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ﬂag states, όπως η Λιβερία, ο
Παναμάς, οι Μπαχάμες, οι Νήσοι Μάρσαλ, που έχουν χαρακτηριστεί «ανοιχτά νηολόγια» ή «σημαίες ευκολίας»,
ήταν από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη MLC;
Η επικύρωση της ΜLC 2006 από τις προαναφερθείσες «σημαίες ευκαιρίας» είναι σίγουρο ότι τις αναβαθμίζει εκ των
ενόντων, διότι τους προσδίδει την αίγλη της αυτοκάθαρσης,
ειδικά στα σημεία που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και
διαβίωσης, μια και διάφορα γεγονότα τις χαρακτήριζαν ανεπαρκείς σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις,
πλοία των παραπάνω σημαιών βαρύνονταν με τη σκιά των
ελλιπών διαδικασιών και προδιαγραφών που αφορούν τις
σχέσεις του ναυτικού με την εταιρεία και σε θέματα υποχρεώσεων της εταιρείας που φέρει αυτές τις σημαίες. Υπήρχαν
δηλαδή αρκετά κενά, τα οποία η επικύρωση της ΜLC 2006
ξεκαθάρισε και πλέον αυταπόδειχτα αυτές οι σημαίες τηρούν
προδιαγραφές που προσδίδουν ένα αναβαθμισμένο ποιοτικά
εργασιακό καθεστώς.
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Είναι απορίας άξιο η καθυστέρηση της Ελλάδας
ως προς την κύρωση της σύμβασης
Ως τον τέταρτο θεσμικό πυλώνα της ποιοτικής διαχείρισης πλοίων χαρακτηρίζει τη MLC ο κ. Κούκουρας.

Του Καπτ. Σταύρου Κούκουρα
DPA - CSO Anangel Maritime Services Inc.

Η MLC προωθείται ως η συνθήκη που θα βοηθήσει να
αναπτυχθούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ
των πλοιοκτητών. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό και γιατί;
Η MLC όντως προωθείται ως η συνθήκη που θα βοηθήσει να
αναπτυχθούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ των
εταιρειών, απαιτώντας από όλους συμμόρφωση σε βασικές
απαιτήσεις, όπως αναφέρω και παραπάνω.

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour
Convention - MLC) θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους
τέσσερις θεσμικούς πυλώνες της ποιοτικής ναυτιλίας,
μαζί με τις STCW, SOLAS και MARPOL. Κρίνετε ότι η MLC
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που
είναι μία συνθήκη που έλειπε από το διεθνές θεσμικό
διαθέτουν πιστοποιημένα βάσει MLC πλοία σε σχέση με
πλαίσιο της ναυτιλίας; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη για
αυτά που δεν έχουν πιστοποίηση, στο προαιρετικό στάδιο
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στη ναυτιπριν από την επικύρωση της MLC, έχει ενταθεί; Ποιο είναι
λιακή δραστηριότητα;
Η νέα σύμβαση έρχεται να συμπληρώΕίναι απορίας άξιο ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει τόσο πολύ
σει και κατ’ επέκταση να αποτελέσει τον
στην κύρωση της σύμβασης. Πιστεύω ότι η κατάργηση του
τέταρτο θεσμικό πυλώνα της ποιοτικής
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και η γενικότερη πολιδιαχείρισης των πλοίων μαζί με τις
τική κατάσταση στον τόπο μας επέδρασαν αρνητικά στην έγSTCW, SOLAS και MARPOL. Πιστεύουμε
καιρη κύρωση της σύμβασης.
ότι είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στη
ναυτιλιακή δραστηριότητα από τις διαχειρίστριες εταιρείες,
το συγκριτικό πλεονέκτημα των πλοίων που είναι πιστοδεδομένου ότι αφενός αναμορφώνει και ενσωματώνει όλες
ποιημένα ήδη πριν από την εφαρμογή της MLC;
τις προηγούμενες συμβάσεις του ILO, όπως π.χ. την ILO 180
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών για να πισχετικά με τις ώρες ανάπαυσης και εργασίας των ναυτικών,
στοποιήσουν τα πλοία τους όσο το δυνατόν συντομότερα
και αφετέρου φέρνει την ομοιομορφία των συμβάσεων ναυείναι μεγάλος, διότι προβλέπεται μεγάλος φόρτος εργασίας
τολόγησης, τις ιατρικές απαιτήσεις, την προστασία των ναυγια τους οργανισμούς που θα πιστοποιούν τα πλοία μέσα σε
τικών και δημιουργεί τις σωστές συνθήκες εργασίας και
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (περίπου ενός έτους). Το
διαβίωσης των ναυτικών στα πλοία και πολλά άλλα.
συγκριτικό πλεονέκτημα των πλοίων και των εταιρειών που
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έχουν κάνει έγκαιρα τη σχετική προετοιμασία στις διαδικασίες
που εφαρμόζουν στα πλοία και, φυσικά, η πιστοποίηση των
πλοίων τους τις καθιστούν περισσότερο ανταγωνιστικές
έναντι των άλλων, ώστε να αποφύγουν προβλήματα με τις
Αρχές των λιμένων όπου καταπλέουν τα πλοία τους και να
έχουν καλύτερη θέση στη ναυλαγορά.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ﬂag states, όπως η Λιβερία, ο
Παναμάς, οι Μπαχάμες, οι Νήσοι Μάρσαλ, που έχουν χαρακτηριστεί «ανοιχτά νηολόγια» ή «σημαίες ευκολίας»,
ήταν από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη MLC;
Πιστεύω ότι χώρες όπως η Λιβερία, ο Παναμάς, οι Μπαχάμες
και άλλες προχώρησαν από τις πρώτες στην κύρωση της
σύμβασης για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η
εσωτερική εργατική νομοθεσία στις χώρες τους δεν αποτέ-

λεσε εμπόδιο για πολλούς λόγους και ο δεύτερος, επειδή
έχουν χαρακτηριστεί ανοιχτά νηολόγια, για να αποφύγουν τις
όποιες δυσμενείς αναφορές για τα νηολόγιά τους.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι η Ελλάδα, μια παραδοσιακά
ναυτιλιακή χώρα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή ναυτιλία (σε πλοία υπό ελληνική σημαία), δεν
έχει επικυρώσει ακόμα τη διεθνή σύμβαση MLC; Τι μήνυμα
πιστεύετε ότι δίνει η χώρα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα με αυτή την κίνηση;
Είναι απορίας άξιο ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει τόσο πολύ
στην κύρωση της σύμβασης. Πιστεύω ότι η κατάργηση του
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και η γενικότερη πολιτική κατάσταση στον τόπο μας επέδρασαν αρνητικά στην
έγκαιρη κύρωση της σύμβασης.

Τα πιστοποιημένα πλοία εξασφαλίζουν
αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ναυτικούς
και ισότιμο ανταγωνισμό για τους πλοιοκτήτες
Με την εφαρμογή της MLC θα επέλθει η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην παγκόσμια
ναυτιλία και ειδικότερα μεταξύ των πλοιοκτητών, επισημαίνει ο κ. Καραγιάννης.

Του Δημήτρη Καραγιάννη
Τμήμα Πληρωμάτων CostaMare Shipping Company S.A.

Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour
Convention - MLC) θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους
τέσσερις θεσμικούς πυλώνες της ποιοτικής ναυτιλίας,
μαζί με τις STCW, SOLAS και MARPOL. Κρίνετε ότι η MLC
είναι μία συνθήκη που έλειπε από το διεθνές θεσμικό
πλαίσιο της ναυτιλίας; Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη για
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας στη ναυτιλιακή δραστηριότητα;
H Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας κρίνεται απαραίτητη

λόγω της φύσης του χώρου, ο οποίος παρουσιάζει μια ιδιομορφία που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης και φροντίδας,
ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για
να καταστεί η ναυτική εργασία ελκυστική και να μπορέσει να
προσελκύσει αξιόλογους νέους και μετέπειτα να τους διατηρήσει στη θάλασσα.
Η MLC προωθείται ως η συνθήκη που θα βοηθήσει να
αναπτυχθούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ
των πλοιοκτητών. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό και γιατί;
Έχω την άποψη ότι μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων
για όλες τις σημαίες και τους ναυτικούς κατ’ επέκταση, για το
οποίο έχει συμβάλει τα μέγιστα η MLC, θα επέλθει η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην παγκόσμια ναυτιλία
και ειδικότερα μεταξύ των πλοιοκτητών.
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Η MLC περιλαμβάνει μηχανισμούς βελτίωσης της επιτήρησης σε όλα τα επίπεδα:
πλοίο, επιχείρηση, κράτος σημαίας, κράτος λιμένα, κράτος προέλευσης του εργατικού δυναμικού και σύστημα για παγκόσμια και ομοιόμορφη συμμόρφωση
και επαλήθευση.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που
διαθέτουν πιστοποιημένα βάσει MLC πλοία σε σχέση με
αυτά που δεν έχουν πιστοποίηση, στο προαιρετικό στάδιο
πριν από την επικύρωση της MLC, έχει ενταθεί; Ποιο είναι
το συγκριτικό πλεονέκτημα των πλοίων που είναι πιστοποιημένα ήδη πριν από την εφαρμογή της MLC;
Τα πιστοποιημένα πλοία εξασφαλίζουν εγγυημένα αξιοπρεπείς συνθήκες για τους ναυτικούς καθώς και ισότιμο ανταγωνισμό για τους ποιοτικούς πλοιοκτήτες. Τα δικαιώματα τόσο
των ναυτικών όσο και των πλοιοκτητών σε μεγάλη ποικιλία
θεμάτων είναι καθορισμένα. Επιπλέον, η MLC περιλαμβάνει
μηχανισμούς βελτίωσης της επιτήρησης σε όλα τα επίπεδα:
πλοίο, επιχείρηση, κράτος σημαίας, κράτος λιμένα, κράτος
προέλευσης του εργατικού δυναμικού και σύστημα για παγκόσμια και ομοιόμορφη συμμόρφωση και επαλήθευση.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ﬂag states, όπως η Λιβερία, ο
Παναμάς, οι Μπαχάμες, οι Νήσοι Μάρσαλ, που έχουν χαρακτηριστεί «ανοιχτά νηολόγια» ή «σημαίες ευκολίας»,
ήταν από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη MLC;
Έως τώρα έχει επικυρώσει τη συμφωνία σύνολο χωρών, είκοσι δύο συνολικά, που αντιπροσωπεύουν το 45% της παγκόσμιας χωρητικότητας, μεταξύ των οποίων και πολλές

ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο,
Δανία, Λετονία και Κάτω Χώρες). Τα «ανοιχτά νηολόγια»
όμως, πρωτοπορώντας, προσπαθούν να προσελκύσουν όσο
το δυνατόν περισσότερους ποιοτικούς πλοιοκτήτες, ενισχύοντας έτσι τη σημαία τους.
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι η Ελλάδα, μια παραδοσιακά
ναυτιλιακή χώρα, που κατέχει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή ναυτιλία (σε πλοία υπό ελληνική σημαία), δεν
έχει επικυρώσει ακόμα τη διεθνή σύμβαση MLC; Τι μήνυμα
πιστεύετε ότι δίνει η χώρα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα με αυτή την κίνηση;
Το τελευταίο διάστημα, παρά την επικρατούσα οικονομική
κρίση, οι Έλληνες προβαίνουν σε παραγγελίες νεοτεύκτων
και κατ’ επέκταση αναμένεται μείωση του μέσου όρου ηλικίας
των πλοίων τους. Επίσης, γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία,
ώστε τα πλοία τους και οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών
σε αυτά να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της
Διεθνούς Σύμβασης MLC, ώστε, πριν από την επικύρωση
αυτής της σύμβασης από την Ελλάδα, ο ελληνικός στόλος να
είναι καθ’ όλα ανταγωνιστικός σε σύγκριση με τα πλοία
άλλων σημαιών.
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ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας:
Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με τις αρμοδιότητες
του κράτους σημαίας και του κράτους λιμένα

Την 11/7/2012 η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε γνωμοδότηση περί της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC) με εισηγήτρια την Δρα. Άννα Μπρεδήμα
(Ομάδα Ι – Εργοδότες) και εμπειρογνώμονα τον κ. Ι. Πανόπουλο. Η γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε με 141 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 6 αποχές,
απηχεί τις θέσεις της Ελλάδας σε μεγάλο βαθμό.

πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας
2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από
το κράτος λιμένα και η πρόταση Οδηγίας σχετικά με
τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας (όσον αφορά την
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την
εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις
Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της Οδηγίας
1999/63/ΕΚ) επιδιώκουν την προώθηση της πολιτικής της
ΕΕ για τα ναυτικά επαγγέλματα, μέσω της εφαρμογής της
MLC. Οι υπό εξέταση πρωτοβουλίες αποβλέπουν στη θέσπιση του απαραίτητου μηχανισμού και διαδικασιών που θα
διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της
MLC εκ μέρους των κρατών μελών υπό την ιδιότητα τόσο του
κράτους σημαίας όσο και του κράτους λιμένα. Αμφότερες οι
Οδηγίες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της MLC του 2006 και για τη μεταφορά τους στις
εθνικές νομοθεσίες προβλέπεται διάστημα 12 μηνών.

Η

Τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης έχουν ακολούθως:
• Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC) του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αποτελεί τον πρώτο
Κώδικα Ναυτικής Εργασίας ο οποίος χαρακτηρίζεται διεθνώς «Τέταρτος πυλώνας» των κύριων ναυτικών συμβάσεων. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις
προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην καθιέρωση των
διαδικασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της ΣΝΕ εκ μέρους των κρατών
μελών της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους τόσο ως κρατών σημαίας όσο και ως κρατών λιμένα.
• Η MLC – ο Χάρτης των δικαιωμάτων των ναυτικών – αποσκοπεί στην προάσπιση, σε διεθνή κλίμακα, των δικαιωμάτων των ναυτικών και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων
ανταγωνισμού υπέρ των χωρών και των πλοιοκτητών
που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στους ναυτικούς και να τους προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό πλοίων με περιορισμένο επίπεδο ασφαλείας.
• Η ΕΟΚΕ απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) να παροτρύνει τα κράτη μέλη να κυρώσουν
την MLC. Προσυπογράφει την γενική πολιτική ότι οι ρυθμίσεις της ΕΕ που αναφέρονται στις συνθήκες εργασίας
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες διεθνείς
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Με την ευγενική χορηγία της

•

•

•

•

•

ρυθμίσεις, όπως η MLC, με την επιφύλαξη αυστηρότερων
• Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι οι διαδικασίες που προτείνονται για
προτύπων που ενδέχεται να υπάρχουν στην ΕΕ.
τους αξιωματικούς ελέγχου του κράτους λιμένα σχετικά
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις
με τη διερεύνηση των καταγγελιών που υποβάλλονται
οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσμαστο πλαίσιο της MLC και οι οποίες δεν μπορούν να διευτικής εφαρμογής της MLC της Διεθνούς Οργάνωσης Ερθετηθούν επί του πλοίου, πρέπει να περιλαμβάνουν ένα
γασίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους
δεύτερο στάδιο παραπομπής των καταγγελιών στον πλοιτόσο ως κρατών σημαίας όσο και ως κρατών λιμένα, με
οκτήτη, με σκοπό τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων εκ
την επιφύλαξη αυστηρότερων προτύπων που ενδέχεται
μέρους του.
να υπάρχουν στην ΕΕ.
• Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση της Οδηγίας
ότι η επιβολή της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ όσον
2009/13/ΕΚ για την εφαρμογή της Συμφωνίας που συαφορά τα κράτη παροχής εργατικού δυναμικού σε τρίτες
νήψαν η Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων της Ευρωπαϊχώρες θα είναι συνεπής προς
κής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
το πνεύμα και τις απαιτήσεις
των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετης MLC.
τικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, απο• Ο προτεινόμενος ευρύς οριτελεί εξαιρετικό επίτευγμα τομεακού κοινωνικού
σμός της έννοιας «ναυτικός»
διαλόγου και η εφαρμογή της αναμένεται να φέρει απτά
επιτρέπει να θεωρούνται ναυαποτελέσματα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η κατάρτικοί διάφορες κατηγορίες εργηση των αιτίων καταπόνησης των ναυτικών, μέσω του
γαζομένων επί πλοίου. Η
ελέγχου των ωρών εργασίας και
ανάπαυσης.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις οι οποίες
Οι επιθεωρήσεις των συνθηκών εραποσκοπούν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της
γασίας και διαβίωσης των ναυτικών
MLC της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ
επί των πλοίων απαιτούν επαρκή
αριθμό επιθεωρητών υψηλής εξειυπό την ιδιότητά τους τόσο ως κρατών σημαίας όσο και ως κρατών
δίκευσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανιλιμένα, με την επιφύλαξη αυστηρότερων προτύπων που ενδέχεται
σμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας
να υπάρχουν στην ΕΕ.
(EMSA) και τα κράτη που έχουν προσυπογράψει το Μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το
ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να
κράτος του λιμένα (MOU) καλούνται να προωθήσουν την
αναγνωρίζουν τη σχετική Διευκρίνιση της ΔΟΕ και τις αντίκατάλληλη κατάρτιση των επιθεωρητών.
στοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές και να μεριμνούν για την
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία την εκλογίκευση των διαδικατήρηση του δικαιώματος των κρατών σημαίας να λαμβάσιών ελέγχου και εκτέλεσης που ισχύουν για την Oδηγία
νουν αποφάσεις ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
2009/16 και για την MLC μέσω της επέκτασης των εκτε• Δεδομένου ότι η προτεινόμενη Οδηγία για τις αρμοδιότηλεστικών εξουσιών που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωτες των κρατών σημαίας δεν είναι επαρκώς ακριβής όσον
παϊκή Επιτροπή.
αφορά τη δυνατότητα της Διοίκησης να εκχωρεί την ευΌσον αφορά τους χώρους ενδιαίτησης των ναυτικών, οι
θύνη της διενέργειας ελέγχων ή της έκδοσης πιστοποιαξιωματικοί ελέγχου του κράτους λιμένα οφείλουν να
ητικών σε αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμοαναγνωρίζουν τις αποφάσεις των κρατών σημαίας όσον
νες), η ΕΟΚΕ συμπεραίνει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη
αφορά τις προβλέψεις και κυρώσεις που ισχύουν σε πεδυνατότητα να το πράττουν μέσω των νομοθετικών πράρίπτωση παρέκκλισης ή εξαιρέσεων στον συγκεκριμένο
ξεων μεταφοράς της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.
τομέα, όπως αυτές αντανακλώνται στις Δηλώσεις συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας. Απαιτείται
Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ θα υποβληθεί προς ενημέρωσή
ένας βαθμός ευελιξίας κατά την επιθεώρηση των πλοίων
του εισηγητού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. B. Simpson
μικρών διαστάσεων που εκτελούν εσωτερικά δρομολό(Προέδρου Επιτροπής Μεταφορών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουγια, σε αντίθεση με αυτήν των πλοίων μεγάλων διαστάλίου) επί του ιδίου θέματος καθώς και προς την Ευρωπαϊκή
σεων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια.
Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ECO Designs: Αλήθειες και ψέματα

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

την προσπάθειά τους να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον
των αγοραστών, τα ναυπηγεία διαφημίζουν πλέον
κατά κόρον τα «νέα» designs πλοίων τους, με τα οποία
υπόσχονται μεγάλες μειώσεις στην κατανάλωση καυσίμου.
Όμως, τουλάχιστον οι Έλληνες αγοραστές δεν «τσιμπούν»
τόσο εύκολα. Και σωστά κάνουν. Διότι θα πάρει λίγο χρόνο
ακόμα, ώστε ο σχεδιασμός των πλοίων να αλλάξει αρκετά,
τόσο ώστε πραγματικά να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση.
Σε αυτήν τη χρονική περίοδο δεν υπάρχει ναυπηγείο που να
μη διαφημίζει τα «καινούργια» του πλοία ως «ECO» (ecological). Λίγα, όμως, είναι αυτά τα οποία έχουν πραγματικά επεξεργαστεί καινούργια «designs». Και ακόμη λιγότερα αυτά
που τα έχουν δοκιμάσει σε δεξαμενές μοντέλων, ώστε να
υπάρχει σιγουριά για την απόδοσή τους. Φυσικά, τα πλοία
που προσφέρονται τώρα στα συμβόλαια θα παραδοθούν σε
περίπου δύο χρόνια. Πολλά ναυπηγεία απλώς έχουν εφαρμόσει μικροαλλαγές στα υπάρχοντα designs και τα διαφημίζουν ως «ECO». Η πιο διαδεδομένη τέτοια μικροαλλαγή είναι
το «derating», δηλαδή η μείωση της μέγιστης ιπποδύναμης

Σ

της υπάρχουσας μηχανής (η οποία, έτσι κι αλλιώς, ήταν
οριακή), με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας σχεδιασμού (π.χ. από τους συνηθισμένους 14,5 κόμβους στους
13,5). Όμως, ένα πλοίο με ταχύτητα σχεδιασμού 13,5 κόμβους σε πραγματικές συνθήκες θάλασσας θα δυσκολεύεται
να ξεπεράσει τους 13 κόμβους. Για λίγο επιπλέον «θόλωμα»
της εικόνας προστίθεται στο design ένας αγωγός (duct) πριν
από την προπέλα, ώστε η ταχύτητα σχεδιασμού να παρουσιάζεται ως, π.χ., 13,8 κόμβοι.
1. Γραμμές γάστρας
Όμως, οι μεγάλες μειώσεις στην κατανάλωση θα προέλθουν
από τρεις βασικές αλλαγές στο σχεδιασμό. Η πρώτη είναι η
αλλαγή των γραμμών της γάστρας, ώστε τα πλοία, ιδίως τα
φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια, να πάψουν να μοιάζουν με
πλωτές μπανιέρες, αλλά να έχουν πιο υδροδυναμικές γραμμές, ιδίως στην πλώρη, για μειωμένη αντίσταση. Εδώ χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας των ναυπηγείων, όπου μέχρι
τώρα συναγωνίζονταν στο να μεγιστοποιήσουν το ωφέλιμο
φορτίο (deadweight) μη δίνοντας σημασία στην κατανάλωση
καυσίμου. Είναι γεγονός ότι τελευταία, λόγω της υψηλής
τιμής του πετρελαίου και των καινούργιων κανονισμών
(EEDI), αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει να αλλάζει, σκοπεύοντας σε βελτιστοποίηση του deadweight σε συνδυασμό με
την κατανάλωση. Και είναι άξιο αναφοράς ότι η ελληνική
ναυτιλιακή κοινότητα προέτρεπε εδώ και χρόνια τα ναυπηγεία για τέτοια αλλαγή νοοτροπίας. Ήδη από τα προηγούμενα
Ποσειδώνια (του 2010) το περίπτερο του Ναυτικού Επιμελητηρίου παρακινούσε τα ναυπηγεία με τεράστιες αφίσες «Improve Your Designs Now», δίνοντας παραδείγματα εξοικονό-
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Σε αυτήν τη χρονική περίοδο δεν υπάρχει ναυπηγείο που να μη διαφημίζει τα «καινούργια» του
πλοία ως «ECO» (ecological). Λίγα, όμως, είναι αυτά τα οποία έχουν πραγματικά επεξεργαστεί καινούργια «designs». Και ακόμη λιγότερα αυτά που τα έχουν δοκιμάσει σε δεξαμενές μοντέλων,
ώστε να υπάρχει σιγουριά για την απόδοσή τους.

μησης καυσίμου αν οι πλώρες γίνουν πιο υδροδυναμικές και
οι μηχανές μεγαλύτερες.
Η αλλαγή των γραμμών της γάστρας είναι η πιο σημαντική
μετατροπή που μπορεί να επιφέρει μεγάλες μειώσεις στην
κατανάλωση. Ακόμα και μόνο η αλλαγή της πλώρης, ώστε
να μην είναι τόσο «γεμάτη», μπορεί να επιφέρει μείωση της
κατανάλωσης της τάξεως του 8%, με ελάχιστη απώλεια
ωφέλιμου φορτίου. Να αναφέρουμε εδώ ότι το όφελος μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερο σε συνθήκες κυματισμού,
καθ’ όσον στις συνθήκες απόλυτης νηνεμίας (π.χ. sea trials)
η διαφορά στην αντίσταση μιας «γεμάτης» πλώρης και μιας
υδροδυναμικής είναι σχετικά μικρή.
Μια και συζητάμε για πλώρες, να αναφέρουμε, επίσης, ότι οι
βολβοί σε πλοία χαμηλών ταχυτήτων (δηλαδή φορτηγά και
δεξαμενόπλοια ) δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά στην απόδοση ή την αντίσταση του πλοίου. Φαίνεται ότι καθιερώθηκαν διότι αυτό έκανε το σχέδιο να φαίνεται «μοντέρνο».
Όμως, πρόσφατα βλέπουμε αρκετά νέα σχέδια με ίσιες πλώρες ή χωρίς βολβό, τα οποία όμως, όπως μου λένε, δεν είναι
εύκολα αποδεκτά από τους υποψήφιους αγοραστές, διότι θεωρούνται παλαιομοδίτικα. Αυτό φυσικά είναι λάθος. Ο συνολικός σχεδιασμός μιας πλώρης επιφέρει την καλή
απόδοση και όχι το αν υπάρχει βολβός.
Μετά την πλώρη, προσοχή πρέπει να δοθεί και στις γραμμές
της πρύμνης, ώστε και αυτές να μην είναι πολύ «γεμάτες» ή
τετραγωνισμένες, για ομαλή ροή του νερού στην προπέλα
και μείωση των απόνερων, που αυξάνουν την αντίσταση. Επίσης, συνιστάται ο σχεδιασμός της πρύμνης να επιτρέπει μεγαλύτερες προπέλες από ό,τι μέχρι τώρα (περισσότερα επ’
αυτού κατωτέρω).

2. Μεγαλύτερη μηχανή
Το δεύτερο πιο σημαντικό βήμα για τη μείωση της κατανάλωσης είναι το σωστό μέγεθος της ιπποδύναμης της κύριας
μηχανής, που θα επιτρέπει τη λειτουργία του πλοίου στην
ταχύτητα σχεδιασμού στο 75% της μέγιστης ισχύος σε πραγματικές συνθήκες θαλάσσης (όχι στις δοκιμές – sea trials).
Ένας γενικός εμπειρικός κανόνας είναι ότι αυτό απαιτεί έναν
κύλινδρο περισσότερο από όσους τα ναυπηγεία συνήθως
προδιαγράφουν στις μηχανές τους (ακόμα και στα «ECO» design τους).
Κατόπιν η μηχανή μπορεί να γίνει «derated» για περιορισμό
του δείκτη EEDI, χωρίς αυτό να επηρεάζει το βέλτιστο σημείο
της ιπποδύναμης όπου λειτουργεί η μηχανή.
Εδώ να αναφέρουμε ότι οι ηλεκτρονικές μηχανές διαφημίζονται κατά κόρον ως μειωμένης κατανάλωσης, αυτό όμως
ισχύει για τις πολύ χαμηλές ταχύτητες. Για λειτουργία εντός
ορίων 25% της ταχύτητας σχεδιασμού (δηλαδή από 11 έως
14,5 κόμβους) η ηλεκτρονική μηχανή δεν παρέχει σημαντικές
μειώσεις σε σχέση με τη συμβατική (και αξιόπιστη) μηχανή.
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Το νερό μπήκε στο αυλάκι και αρκετά σοβαρά ναυπηγεία ήδη επανασχεδιάζουν ολικά τις γραμμές της γάστρας. Θα χρειαστούν πάντως λίγο
χρόνο ακόμα (θεωρώ έως το τέλος του έτους) για την τελειοποίησή τους.

3. Προπέλα
Το τρίτο βασικό σημείο προσοχής ενός πραγματικού «ECO»
design πρέπει να είναι η προπέλα. Μέχρι τώρα η πρακτική
των ναυπηγείων ήταν σχεδόν «one size ﬁts all» ιδίως για τα
πλοία «χαμηλής τεχνολογίας», όπως συνήθως λέγονται τα
φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια (σε αντίθεση με τα «υψηλής
τεχνολογίας» LPG/LNG και μεγάλα containerships). Όμως, ο
σωστός σχεδιασμός ή η σωστή επιλογή της προπέλας για
κάθε συγκεκριμένο σκαρί μπορεί να επιφέρει τεράστια διαφορά στην απόδοση. Αυτό μέχρι σήμερα σπάνια διερευνούνταν λόγω των δαπανηρών δοκιμών που απαιτούνται αλλά
και λόγω του ότι πολλά ναυπηγεία δεν διαθέτουν δικά τους
τμήματα σχεδιασμού και εξαρτώνται από συγκεκριμένους μεγάλους οίκους σχεδιασμού, που τους παρέχουν έτοιμα σχέδια. Είναι, όμως, γεγονός ότι και σε αυτό το πεδίο, λόγω του
ανταγωνισμού για χαμηλότερη κατανάλωση, η νοοτροπία αλλάζει. Να σημειώσουμε επίσης ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η
προπέλα, τόσο καλύτερος είναι ο βαθμός απόδοσής της. Συνεπώς, το όφελος από μια μεγαλύτερη μηχανή, όπως αναφέραμε ανωτέρω, η οποία τώρα θα λειτουργεί σε χαμηλότερες
στροφές, μπορεί να μεγιστοποιηθεί εάν συνδυαστεί με προπέλα μεγαλύτερη της συνήθους διαμέτρου.
Τα οφέλη από τα ανωτέρω τρία βασικά σημεία λειτουργούν
αθροιστικά με δυνητική μείωση κατανάλωσης της τάξεως του
25%. Όμως, ακόμη και τα καλύτερα «ECO» designs που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή δεν έχουν ολοκληρώσει και τα
τρία ανωτέρω σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Άλλα προσφέρουν μόνο καλύτερη πλώρη και ίσως ηλεκτρονική (αλλά μικρού μεγέθους) μηχανή, άλλα χρησιμοποιούν παλιά σχέδια
γάστρας, βάζοντας έναν αγωγό πριν από την προπέλα και

ίσως super μπογιές κ.λπ. Για τα τελευταία δύο να αναφέρουμε τα εξής: Οι αγωγοί (mewis ή schneekluth ducts) προσφέρουν βελτίωση μόνο σε πλοία με μέτριες ή κακοσχεδιασμένες γραμμές γάστρας. Σε καλοσχεδιασμένες γάστρες
συνήθως δεν επιφέρουν μετρήσιμη βελτίωση. Συνεπώς,
προσφέρονται περισσότερο για προσαρμογές σε υπάρχουσες
γάστρες (retroﬁt). Οι δε super μπογιές είναι σχετικά νέα προϊόντα και χρειάζονται κάποια περίοδο πρακτικής χρήσης, ώστε
τυχόν προβλήματα να γίνουν εμφανή (θυμίζουμε ότι οι πρώτες μπογιές σιλικόνης αποδείχτηκαν προβληματικές).
Παρόλο, λοιπόν, που τα ναυπηγεία δεν έχουν ολοκληρώσει
τις ανωτέρω απαιτούμενες ριζικές αλλαγές, οι ισχυρισμοί
τους για νέες χαμηλές καταναλώσεις καυσίμου κυμαίνονται
από αισιόδοξοι έως αναξιόπιστοι. Και αυτό διότι ακόμα μπορούν και κρύβονται πίσω από τις εργαστηριακές μετρήσεις
κατανάλωσης της μηχανής στο εργοστάσιο του κατασκευαστή (με πετρέλαιο μεγάλης θερμαντικής ικανότητας), σε συνδυασμό με τις δοκιμές του πλοίου σε ιδεώδεις συνθήκες και
σε βύθισμα άσχετο με την πραγματικότητα (design draﬅ).
Έτσι, κανείς δεν μπορεί να προσβάλει εύκολα τους ισχυρισμούς τους. Όμως, το νερό μπήκε στο αυλάκι και αρκετά σοβαρά ναυπηγεία ήδη επανασχεδιάζουν ολικά τις γραμμές της
γάστρας. Θα χρειαστούν πάντως λίγο χρόνο ακόμα (θεωρώ
έως το τέλος του έτους) για την τελειοποίησή τους, συνεπώς
καλό είναι οι υποψήφιοι αγοραστές, αν μπορούν, να περιμένουν και να μην παρασύρονται από ανυπόστατους ισχυρισμούς ημιτελών αλλαγών στη σχεδίαση.
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Εξερευνώντας τα φυτώρια
της ελληνικής ναυτοσύνης
Ποιοι επιλέγουν τη δευτεροβάθμια ναυτική
εκπαίδευση της χώρας;

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

την ετήσια πανελλαδική έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών», που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά,
με τη συνεργασία ερευνητών από το Τμήμα Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
μελετάται εκτενώς το ανθρωπολογικό και κοινωνιολογικό
προφίλ 168 μαθητών της Α’ Λυκείου από επτά επαγγελματικά
λύκεια ναυτικού κύκλου, σε πέντε διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι
ερευνητές απηύθυναν αρχικά το ερωτηματολόγιο σε όλα τα
επαγγελματικά λύκεια της χώρας που προσφέρουν εξειδικευμένες σπουδές στη ναυτιλία (16 σε σύνολο). Έλαβαν τις ακόλουθες απαντήσεις, που δημοσιεύονται, με το συνολικό
αποτέλεσμα όλων των λυκείων ανά ερώτηση. Οι απαντήσεις
που παρελήφθησαν εγκαίρως ήταν από τα λύκεια σε: Ιθάκη,
Καρδάμυλα, Οινούσσες, Πειραιά, Κάλυμνο, Μυτιλήνη και
Πάτρα.
Η συνέχιση της έρευνας σε βάθος χρόνου επιτρέπει πλέον την

Σ

αποκρυπτογράφηση των τάσεων και των προοπτικών σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς και την ορθότερη ανάλυση
των ευρημάτων ως σημαντικά στοιχεία για τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης και σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής στους
χώρους της ναυτιλίας, η οποία θα αντανακλά τις τρέχουσες
εξελίξεις και τις επιθυμίες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, σε συνάρτηση με τις ανάγκες της γενικότερης εθνικής
βιομηχανίας και των εξειδικευμένων επιχειρήσεων.
πό τα ευρήματα της έρευνας, επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσουν εφαλτήριο προβληματισμού σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της εθνικής οικονομίας. Σε περίοδο μάλιστα οπότε παρατηρείται σταδιακή
στροφή των νέων προς τη θάλασσα, τα αποτελέσματα έχουν
ιδιαίτερη σημασία για περαιτέρω αξιοποίηση από τους αρμόδιους φορείς:

Α
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Πιο συγκεκριμένα, από τους ερωτηθέντες
μαθητές, το 27,7% είναι γυναίκες (25,7%
ήταν το 2011 και 24,7% ήταν το ποσοστό
των γυναικών στην αντίστοιχη έρευνα το
2010).

Το 80% των μαθητών κατάγεται από τόπους με ναυτική παράδοση και με θέσεις
εργασίας στο χώρο της ναυτιλίας.
Το 21,3% έχει εργαστεί σε θέσεις εργασίας
μερικής απασχόλησης, ενώ το 6% σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το 5,5% εργάζεται μερικώς κατά τη διάρκεια των
σπουδών του, ενώ το 3,6% έχει πλήρη εργασιακή απασχόληση. Το 86,1% απάντησε
ότι επιθυμεί να έχει εργασία κατά τη διάρκεια των περαιτέρω σπουδών.

Οι γονείς των μαθητών δεν ασχολούνται
επαγγελματικά με τη ναυτιλία (68,3%) -ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την
περυσινή χρονιά-, εντούτοις 97% παραμένουν θετικοί ως προς την επιλογή των παιδιών τους για τις συγκεκριμένες δευτεροβάθμιες σπουδές, ποσοστό ίδιο με την περυσινή έρευνα. Οι γονείς αντιμετωπίζουν,
επίσης, θετικά (93,2%) τη συνέχιση της σταδιοδρομίας των παιδιών τους και την ανέλιξή τους στο ναυτικό επάγγελμα.

Ως προς τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά
του συνόλου των γονέων των μαθητών,
σημαντικό ως εύρημα είναι ότι μόνο 6,6%
είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ποσοστό ελαφρώς
ανεβασμένο σε σχέση με το 2011, και το
9% των πατέρων των μαθητών έχει αποφοιτήσει από ΑΕΝ, ποσοστό σχετικά χαμηλό, αν αναλογιστούμε ότι οι συγκεκριμένες έρευνες διεξήχθησαν σε λιμάνια
και νησιά με σημαντικότατη ναυτική παράδοση. Το 16% των γονέων είναι είτε αναλφάβητοι είτε απόφοιτοι δημοτικού και το
15,5% απόφοιτοι γυμνασίου.

66,1%
των μαθητών
φοιτούν
στο συγκεκριμένο
λύκειο
διότι δεν έχουν
άλλες

εναλλακτικές

Οι ερωτηθέντες επέλεξαν να φοιτήσουν στο
συγκεκριμένο λύκειο κατά κύριο λόγο διότι
δεν έχουν άλλες εναλλακτικές (66,1%) -ποσοστό εξαιρετικά αυξημένο σε σχέση με την
αντίστοιχη έρευνα το 2011-, ενώ επηρεάστηκαν ως προς την επιλογή τους και από
τις καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης (58,3%). Παράλληλα, επηρεάστηκαν από τη ναυτιλιακή παράδοση της
χώρας μας (48,8%).

Βασική πηγή πληροφόρησης για το συγκεκριμένο λύκειο ήταν το φιλικό περιβάλλον
(66,1%), το οικογενειακό περιβάλλον
(58,3%), η προσωπική έρευνα των μαθητών (43,5), ενώ βασικός πυλώνας ενημέ-

Οι ερωτηθέντες επέλεξαν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο λύκειο
κατά κύριο λόγο διότι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές (66,1%)
-ποσοστό εξαιρετικά αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα
το 2011-, ενώ επηρεάστηκαν ως προς την επιλογή τους και
από τις καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης (58,3%).
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88,3%

των μαθητών
επιθυμεί
να σταδιοδρομήσει
στη ναυτιλία
γενικότερα

ρωσης αποτελεί πλέον και ο κυβερνοχώρος κατά 32,3%. Μόνο το 11% των μαθητών της Α’ Λυκείου επηρεάστηκε από τις
υπάρχουσες διαφημιστικές ή επικοινωνιακές εκστρατείες, γεγονός που σημαίνει ότι
ίσως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στην ενημέρωση των μαθητών στις τάξεις
του γυμνασίου και όχι μόνο του λυκείου
(όπου το υπάρχον ενημερωτικό υλικό δίνει
έμφαση αποκλειστικά και μόνο στις ΑΕΝ).

Για την απόφαση να συνεχίσουν τις σπουδές στο συγκεκριμένο λύκειο, σημαντικοί
είναι οι παρακάτω παράγοντες: η πόλη
στην οποία βρίσκεται το λύκειο (43,3%), οι
υποδομές του λυκείου (43,5%) και η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού
(33,3%).

Σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον των
μαθητών, το 90% επιθυμεί να παραμείνει
στο συγκεκριμένο λύκειο. Το 89% επιθυμεί
να συνεχίσει τις σπουδές σε μια ΑΕΝ (ποσοστό αρκετά αυξημένο σε σχέση με το
2011), ενώ το 45,4% σε κάποιο ΑΕΙ ναυτι-

λιακής κατεύθυνσης (ποσοστό αρκετά μειωμένο σε αντιστοιχία με την περυσινή μας
έρευνα). Το 36% επιθυμεί να ενταχθεί σε
κάποια στρατιωτική σχολή.

Το 88,3% των μαθητών επιθυμεί να σταδιοδρομήσει στη ναυτιλία γενικότερα, με δεύτερη επιλογή τον θαλάσσιο τουρισμό (49,6)
και τρίτη τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα (46,5%)

Ως προς την ενημέρωση των μαθητών για
την ελληνική ναυτιλία, το 53,4% απάντησε
«Πολύ» και το 48,1% «Μέτρια», ενώ το
2011 στην ίδια ερώτηση τα ποσοστά ήταν
60,6% και 31,8% αντίστοιχα. Παρατηρούμε
δηλαδή, χρόνο με το χρόνο, μείωση των γενικών γνώσεων περί της καθημερινότητας
της ναυτιλίας από τους μαθητές. Καθόλου
ενημέρωση είχε μόνο το 6,8% των ερωτηθέντων, ποσοστό σχεδόν αντίστοιχο με του
2011.
Οι μελετητές της έρευνας επιθυμούν να ευχαριστήσουν την υποψήφια διδάκτορα στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αιμιλία Παπαχρήστου,
την κ. Σπυριδούλα Ματσιμάνη, γραμματέα
στη γραμματεία του ΕΔΙΝΑΛΕ, και την αρχισυντάκτρια των «Ν. Χ.» Λίζα Μαρέλου για την
αμέριστη υποστήριξη και τη συνεργασία ως
προς την ολοκλήρωση της έρευνας.

(*) Ο δρ Θάνος Πάλλης είναι επίκουρος καθηγητής
και επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος
Jean Monnet στην «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική»
στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο Ηλίας Μπίσιας είναι διδακτορικός ερευνητής και
βοηθός διδασκαλίας στη Ναυτιλιακή Πολιτική και
την Επιχειρησιακή Επικοινωνία στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μόνο το 11% των μαθητών της Α’ Λυκείου επηρεάστηκε από τις υπάρχουσες
διαφημιστικές ή επικοινωνιακές εκστρατείες, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των μαθητών
στις τάξεις του γυμνασίου και όχι μόνο του λυκείου.
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Εμπειρία του χθες… Απόδραση από το σήμερα!

Ταξίδι στην Ιστορία

Διαμονή με ατμόσφαιρα και άνεση

Η ιστορία του αρχοντικού χάνεται στα χρόνια πριν από την
Επανάσταση του 1821, όταν το νησί ήταν ισχυρό ναυτικό
κέντρο της Μεσογείου. Η παράδοση λέει ότι κτίστηκε από
τον άρχοντα του νησιού Λάζαρο Κουντουριώτη ως προίκα
σε μια από τις κόρες του.
Το 1901 ο προπαππούς των σημερινών ιδιοκτητών, Δημοσθένης Κοτομμάτης, πλοιοκτήτης και έμπορος σφουγγαριών, το επισκεύασε ριζικά. Η ατμόσφαιρα του κτιρίου
σε ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή.
Χρειάστηκαν 4 χρόνια προσεκτικής αναπαλαίωσης για να
αποκατασταθεί το κτίριο σε ένα ατμοσφαιρικό boutique
hotel που προσφέρει άνεση, χαλάρωση και ευεξία.
Χρησιμοποιήθηκαν φυσικά υλικά, συντηρήθηκαν μοναδικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως τα περίτεχνα ταβάνια του χωλ
και του σαλονιού, οι ξύλινοι τοίχοι και οι οροφές από καστανιά, τα δάπεδα, και δόθηκε μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια.

Το αρχοντικό έχει πέντε σουίτες και δύο δίκλινα δωμάτια.
Τρεις σουίτες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4 άτομα,
μια σουίτα φιλοξενεί μέχρι 5 άτομα, μια σουίτα μέχρι 3
άτομα και τα δύο ατμοσφαιρικά και ρομαντικά δίκλινα
απευθύνονται σε ζευγάρια.
Η ατμοσφαιρική και άνετη επίπλωση χαρίζει ένα φιλόξενο
περιβάλλον, που δένει με το ύφος του κτιρίου, αλλά και
τον αυθεντικό, μοναδικό χαρακτήρα της Ύδρας.
Κατόπιν συνεννόησης μπορείτε να κλείσετε με την παρέα
ή την οικογένειά σας όλον τον ξενώνα και να έχετε στη διάθεσή σας όλο το αρχοντικό.
Επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές για τον Ιούνιο με το πρόγραμμα «half price stay».
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
info@cotommatae.gr / 22980-53 873 / 6942-485 947
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Ανακαλύπτοντας τη γενέθλια γη των ναυτικών
Πρότυπο μαθητικό οικοτροφείο Οινουσσών

Στην ετήσια αναφορά των «Ν.Χ.» στο παρόν και το μέλλον των ΕΠΑ.Λ. της χώρας, θα ήταν παράλειψη
να μην αναφερθούμε και κυρίως να μην επικροτήσουμε μια σημαντική προσφορά των μελών και
των Ιδρυμάτων της αιγνουσσιώτικης εφοπλιστικής οικογένειας Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα
στην πολυπαθούσα ναυτική οικογένεια των ακριτικών νησιών μας.

ο ιστορικό σύστασης του Συνδέσμου Ναυτιλίας και Παιδείας Οινουσσών και η ίδρυση του Προτύπου Μαθητικού Οικοτροφείου ξεκίνησε το 1956 με πρωτοβουλία
επιφανών μελών της οινουσσιακής κοινωνίας.
Μεταξύ των σκοπών που τέθηκαν, και περιλαμβάνονται στο
καταστατικό του σωματείου, είναι:
1) Η παρακολούθηση και θεραπεία των αναγκών της παιδείας στις Οινούσσες και η κατά το δυνατόν εναρμόνισή
της προς τις ανάγκες της ανάπτυξης και της προόδου της
ναυτικής επιδόσεως των Οινουσσών.
2) Η ανέγερση και λειτουργία στις Οινούσσες επί ακινήτου
του Σωματείου Προτύπου Οικοτροφείου.
Για πραγμάτωση του σκοπού ίδρυσης οικοτροφείου, στις 0601-1957 θεμελιώθηκε το κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε το
Μάιο του 1958.
Έτσι, από την έναρξη του σχολικού έτους 1958-59 το μαθητικό οικοτροφείο ήταν μια πραγματικότητα για τις Οινούσσες.
Το οικοτροφείο λειτούργησε στο κτίριό του έως το 1965.
Τότε, με απόφαση του Συνδέσμου και της τοπικής κοινωνίας
διατέθηκε στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να στεγάσει τη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.

T

Έκτοτε και για επτά έτη, μέχρι το 1972 δηλαδή, το Ναυτικό
Γυμνάσιο Οινουσσών και το οικοτροφείο ταλαιπωρήθηκαν με
τη στέγαση των ξένων μαθητών αρχικά σε σπίτια και στη συνέχεια σε αίθουσες του σχολείου.
Μετά την άρνηση του υπουργείου Παιδείας να ικανοποιήσει
αίτημα του ναυτικού γυμνασίου για ανέγερση νέου μαθητικού
οικοτροφείου, η οικογένεια Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα,
το 1971, χρηματοδότησε την κατασκευή νέου κτιρίου.
το νέο κτίριο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1972, το οικοτροφείο λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
έως και το 2002, οπότε είχε πλέον επέλθει η υποβάθμιση των εγκαταστάσεών του λόγω της πολυχρόνιας χρήσεώς τους, και η περαιτέρω λειτουργία του ήταν προβληματική.
Στη φάση αυτή, ο Δήμος Οινουσσών σε στενή συνεργασία με
το Σύνδεσμο και το Ίδρυμα «Λέων και Ασπασία Λαιμού» κατόρθωσαν να επιτύχουν την έγκριση της εκτέλεσης του έργου
βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του οικοτροφείου με
κοινοτικά κονδύλια.
Στο ανακαινισμένο πλέον κτίριο, από την έναρξη του σχολικού

Σ
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Το Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών συνέβαλε
στη γενικότερη προβολή του νησιού ως τόπου παροχής
φιλοξενίας και δυνατότητας σπουδών και επαγγελματικής
κατάρτισης σε φτωχούς κυρίως νέους
απ’ όλη την Ελλάδα.

έτους 2006-2007, λειτουργεί ομαλά το οικοτροφείο παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά ικανοποιητικού επιπέδου στους φιλοξενουμένους σε αυτό οικότροφους μαθητές.
Το Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών αποτέλεσε
σημαντικό παράγοντα επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης και
προόδου του νησιού και της ναυτιλίας μας γενικότερα κυρίως
για τους παρακάτω λόγους:
1) Φιλοξένησε σημαντικό αριθμό μαθητών, που κυμάνθηκαν
από τους 60 τα πρώτα χρόνια στους 25-40 τα τελευταία
χρόνια, παρέχοντας τη δυνατότητα λειτουργίας στο νησί
όλων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.
Η λειτουργία των σχολείων είχε αποτέλεσμα την παρουσία και διαβίωση στο νησί, πλην των οικοτρόφων μαθητών, και τριάντα τουλάχιστον καθηγητών με τις οικογένειές τους.
Επίσης, συνέβαλε στη γενικότερη προβολή του νησιού ως
τόπου παροχής φιλοξενίας και δυνατότητας σπουδών και
επαγγελματικής κατάρτισης σε φτωχούς κυρίως νέους
απ’ όλη την Ελλάδα.
2) Συνέβαλε στη συγκράτηση του ντόπιου πληθυσμού, καθόσον απέτρεψε τη μετοίκηση πολλών κατοίκων του νησιού για λόγους σπουδών επιπέδου Μέσης Εκπαίδευσης
των παιδιών τους.
3) Με δεδομένο το ότι πλείστοι των οικοτρόφων μαθητών
ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα, βοήθησε στην παραγωγή στελεχών του εμπορικού μας ναυτικού.
4) Έδωσε ζωή στον τόπο και κίνητρο για πολλούς κατοίκους
να παραμείνουν στο νησί και να δραστηριοποιηθούν
επαγγελματικά, συμβάλλοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό στην

οικονομική και πολιτιστική του ανάπτυξη.
Η κύρια πηγή εσόδων του Συνδέσμου για τη λειτουργία του
οικοτροφείου είναι η ενίσχυση που παρέχουν τα Ιδρύματα
«Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα».
Η παρούσα διοίκηση, όπως αυτή είναι οργανωμένη, ανταποκρίνεται κατά βάση στις υποχρεώσεις της, με την πάροδο του
χρόνου όμως προκύπτει η ανάγκη αναδιάρθωσης και αναβάθμισής της με δεδομένες τις δυσκολίες διοίκησης, που στη
σύγχρονη εποχή παρουσιάζονται αυξημένες και πολύπλοκες.
Η επί 50 και πλέον χρόνια επιτυχής λειτουργία και τα ευεργετικά αποτελέσματά της στην προαγωγή της παιδείας αλλά
και της διατήρησης της ζωής στον τόπο μας, υποχρεώνει το
Σύνδεσμο να θέσει καθώς και να υλοποιήσει στόχους για τη
μελλοντική λειτουργία του.
Οι στόχοι αυτοί επιγραμματικά είναι:
- Βελτίωση του οικοτροφείου που θα προκύψει από:
- Προσέλκυση μαθητών που διακρίνονται για το χαρακτήρα
και την επιμέλειά τους στα μαθήματα, ώστε να προκύψει
και ποιοτική αναβάθμιση του οικοτροφείου.
- Αναζήτηση νέων πόρων για κάλυψη των κατ’ έτος αυξανόμενων δαπανών λειτουργίας του οικοτροφείου.
Αξίζει να αναφερθούμε ότι στις Οινούσσες με τη λειτουργία
του Οικοτροφείου δίπλα στα εκπαιδευτήρια Οινουσσών,
δωρεά της οικογένειας Διαμαντή και Καλλιόπης Πατέρα από
το 1954, αλλά και στην ΑΕΝ Οινουσσών δημιουργούνται οι
συνθήκες – προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία
ενός πρότυπου κέντρου ναυτικής εκπαίδευσης που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την
ενίσχυση της ναυτιλίας στη χώρα μας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
της ΑΕΝ Μακεδονίας

Από το εκπαιδευτικό προσωπικό
Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας

ανοιχτού τύπου, όπου οι σπουδαστές διατύπωναν τις απόψεις
τους και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της διδασκαλίας.
Το ερωτηματολόγιο με τις 25 ερωτήσεις περιείχε τις παρακάτω ερωτήσεις και χωριζόταν σε τέσσερις βασικές ενότητες.
Το μάθημα, Ο/Η διδάσκων/-ουσα, Το εργαστήριο, Εγώ ο/η
σπουδαστής/-τρια:
ατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων, της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και του περιεχομένου των σπουδών από τους
σπουδαστές των Α΄, Β΄ και Ε΄ εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.
Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ, http://www.hqaa.gr). Σκοπός της
εσωτερικής αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει η Σχολή Μηχανικών της ΑΕΝ Μακεδονίας κριτική άποψη για την ποιότητα
του επιτελούμενου έργου της με βάση αντικειμενικά κριτήρια
και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Η αξιολόγηση αποτελεί ένα μηχανισμό, που έχει ως στοιχείο του τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής
- στρατηγικής.
Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 373 σπουδαστές. Συμπληρώθηκαν και επεξεργάστηκαν συνολικά 2.729 (1.132 ερωτηματολόγια για το Α΄ εξάμηνο, 966 ερωτηματολόγια για το Β΄
εξάμηνο, 631 για το Ε΄ εξάμηνο). Αξιολογήθηκαν 48 καθηγητές - μαθήματα: (20 στο Α΄ εξάμηνο, 16 στο Β΄ εξάμηνο και
12 στο Ε΄ εξάμηνο).
Το κάθε ερωτηματολόγιο περιείχε 20 (αν το μάθημα δεν συνοδευόταν από εργαστήριο) ή 24 (αν το μάθημα συνοδευόταν
από εργαστήριο) ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση

Κ

Α: Το μάθημα
ερ. 1.
Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
ερ. 2.
Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
ερ. 3.
Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
ερ. 4.
Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;
ερ. 5.
Τα πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σημειώσεις,
πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις) του διδάσκοντος
καθηγητή σάς χορηγήθηκαν εγκαίρως;
ερ. 6.
Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(α) ή
τις σημειώσεις που σας χορηγήθηκαν από το
υπουργείο;
ερ. 7.
Χρήση γνώσεων από/σύνδεση με άλλα μαθήματα
ερ. 8.
Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος
για το έτος του;
ερ. 9.
Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων;
ερ. 10. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.
Β: Ο/Η διδάσκων/-ουσα
ερ. 11. Ο/Η διδάσκων/-ουσα οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;
ερ. 12. Ο/Η διδάσκων/-ουσα επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;
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Γενικά, οι σπουδαστές της σχολής έχουν θετική εικόνα για την ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την ποιότητα της διδασκαλίας.
Αυτό όμως δεν θα πρέπει να εφησυχάζει τα μέλη του τακτικού και έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μηχανικών.

ερ. 13.

ερ. 14.

ερ. 15.

ερ. 16.

Ο/Η διδάσκων/-ουσα αναλύει και παρουσιάζει τις
έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα;
Ο/Η διδάσκων/-ουσα ενθαρρύνει τους σπουδαστές
να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους;
Ο/Η διδάσκων/-ουσα ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη
διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών,
ώρες συνεργασίας με τους σπουδαστές);
Ο/Η διδάσκων/-ουσα είναι, γενικά, προσιτός στους
σπουδαστές;

Γ: Το εργαστήριο
ερ. 17. Όσον αφορά το εργαστήριο, πώς κρίνετε το επίπεδο
δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος του;
ερ. 18. Όσον αφορά το εργαστήριο, είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;
ερ. 19. Όσον αφορά το εργαστήριο, εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραμάτων/ασκήσεων;
ερ. 20. Όσον αφορά το εργαστήριο, είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;
Δ: Εγώ ο/η σπουδαστής/-τρια
ερ. 21. Εγώ ο/η σπουδαστής/τρια παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις διαλέξεις.
ερ. 22. Εγώ ο/η σπουδαστής/τρια μελετώ συστηματικά
την ύλη.
ερ. 23. Χρήση γνώσεων που αποκτήθηκαν από το μάθημα
κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
ερ. 24. Χρησιμότητα του μαθήματος στην επαγγελματική

ερ. 25.

σας σταδιοδρομία.
Σχόλια - παρατηρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο με τις 21 ερωτήσεις, δηλαδή το μάθημα
στο οποίο δεν γινόταν παράλληλα και εργαστήριο, δεν περιείχε τις ερωτήσεις 17, 18, 19 και 20.
Επισημαίνεται ότι οι δυνατές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση
ήταν πέντε:
5= Πάρα πολύ - Πολύ καλή
4= Πολύ – Ικανοποιητική
3= Μέτρια
2= Λίγο – Μη ικανοποιητική
1= Καθόλου - Απαράδεκτη
Στις ερωτήσεις 5, 6 και 10, ο σπουδαστής είχε επιπλέον τη
δυνατότητα να δώσει απάντηση 0, επειδή είτε δεν υπήρχαν
βιβλία - βοηθήματα ή προφορικές βαθμολογίες. Στις παραπάνω ερωτήσεις στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν έχουν
ληφθεί υπόψη οι απαντήσεις με βαθμολογία 0.
Έτσι, όσο πιο «κοντά» στο 5 είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.), τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη ερώτηση.
Ως προς την οργάνωση του μαθήματος, των φροντιστηρίων
και των κριτηρίων βαθμολόγησης (Εικόνα 1, ερωτήσεις υπ'
αρ. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10) εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Οι σπουδαστές αξιολογούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά τη σαφήνεια των στόχων του μαθήματος (Μ.Ο. 4,17), την ανταπόκριση
της ύλης σε αυτούς (Μ.Ο. 4,17), ζητήματα οργάνωσης της
ύλης από τους διδάσκοντες (Μ.Ο. 4,13) καθώς και τη διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης (Μ.Ο. 4,05). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα του διδακτικού
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εικόνα 1: Οργάνωση μαθήματος - φροντιστηρίων
- κριτηρίων βαθμολόγησης

Εικόνα 2: Οργάνωση εργαστηρίων

Μ.Ο.
ερ. 1

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;

4,17

ερ. 2

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν
στους στόχους του μαθήματος;

4,17

ερ. 3

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;

4,13

ερ. 7

Χρήση γνώσεων από/σύνδεση με άλλα
μαθήματα.

3,71

ερ. 8

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του
μαθήματος για το έτος του;

3,64

ερ. 9

Χρησιμότητα ύπαρξης φροντιστηρίων;

2,73

ερ. 10

Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.

4,05

προσωπικού εξαρτάται συχνά από τη δεκτικότητα των διδασκομένων.
Η αξιολόγησή τους είναι περισσότερο αυστηρή σε θέματα επιπέδου δυσκολίας του μαθήματος (Μ.Ο. 3,71, μέτρια ώς πολύ
ικανοποιητική), σε θέματα αναγκαιότητας διασύνδεσης των
μαθημάτων μεταξύ τους (Μ.Ο. 3,71 και 3,64 αντίστοιχα, μέτρια ώς πολύ ικανοποιητική) αλλά και της αναγκαιότητας ποιότητας των φροντιστηρίων (Μ.Ο. 2,73, δεν είναι αναγκαία).
Η χρήση γνώσεων από άλλα μαθήματα και η σύνδεσή τους
με άλλα μαθήματα βαθμολογείται από τους σπουδαστές ικανοποιητικά. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους διδάσκοντες,
καθώς θα πρέπει τα μαθήματα να συνδέονται μεταξύ τους και,
παράλληλα, να αφομοιώνονται καλύτερα από τους σπουδαστές τα συσχετιζόμενα γνωστικά αντικείμενα. Σε αυτό, βέβαια,
μπορεί να βοηθήσει και η ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών καθώς απαιτείται ο σχεδιασμός του να βασίζεται σε μαθήματα σπονδυλωτής εξέλιξης και όχι σε

Μ.Ο.
Όσον αφορά το εργαστήριο, πώς κρίνετε
ερ. 17 το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου
για το έτος του;

3,66

Όσον αφορά το εργαστήριο, εξηγούνται
ερ. 19 καλά οι βασικές αρχές των
πειραμάτων/ασκήσεων;

4,11

Όσον αφορά το εργαστήριο, είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;

3,67

ερ. 20

απαράδεκτα υψηλό αριθμό μαθημάτων. Έτσι, ελαχιστοποιείται η αποσπασματικότητα της γνώσης μέσω ασύνδετων θεματικών ενοτήτων.
Ως προς την οργάνωση των εργαστηρίων (εικόνα 2, ερωτήσεις υπ' αρ. 17, 19 και 20) εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Οι σπουδαστές αξιολογούν ιδιαίτερα ικανοποιητικά
την εξήγηση των βασικών αρχών των πειραμάτων - ασκήσεων (Μ.Ο. 4,11). Η αξιολόγησή τους είναι περισσότερο αυστηρή σε θέματα επιπέδου δυσκολίας του εργαστηρίου (Μ.Ο.
3,66) αλλά και για την επάρκεια του εργαστηριακού εξοπλισμού (Μ.Ο. 3,67).
Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα για τα μαθήματα είναι επαρκή. Σε
κάθε μάθημα διανέμεται βιβλίο ή σημειώσεις, ωστόσο δεν
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από τον σπουδαστή να επιλέξει ανάμεσα σε δύο βιβλία όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα
εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Η επικαιροποίηση των σημειώσεων γίνεται κυρίως με πρω-
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Εικόνα 3: Εκπαιδευτικό υλικό - σημειώσεις - βοηθήματα

Μ.Ο.
ερ. 4

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;

4,02

ερ. 5

Τα πρόσθετα εκπαιδευτικά βοηθήματα (σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις) του διδάσκοντος
καθηγητή σάς χορηγήθηκαν εγκαίρως;

4,01

ερ. 6

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο βιβλίο(-α) ή τις σημειώσεις που σας χορηγήθηκαν
από το υπουργείο;

3,74

ερ. 18 Όσον αφορά το εργαστήριο, είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις;

τοβουλία των διδασκόντων, ωστόσο ο μεγάλος αριθμός έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τη μη αναπλήρωση των αποχωρούντων μελών Ε.Π. περιορίζει
σημαντικά το βαθμό επικαιροποίησης των σημειώσεων.
Τα βιβλία - σημειώσεις διατίθενται συνήθως στους σπουδαστές σχεδόν στη λήξη του εξαμήνου, γεγονός που δεν βοηθάει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ηλεκτρονική
διάθεση των βιβλίων μέσω της ιστοσελίδας της σχολής
(https://sites.google.com/site/aenmakmech),
ιδιαίτερα
φέτος, βοήθησε σημαντικά στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος. Το πρόβλημα της ηλεκτρονικής διάθεσης των βιβλίων
στους σπουδαστές θα λυθεί οριστικά με την πιθανή ένταξη
της ΑΕΝ Μακεδονίας στους διασυνδεδεμένους φορείς του
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ,
www.grnet.gr). Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα
χρησιμοποίησης πλήθος υπηρεσιών (Πίθος, Vima, Εύδοξος,
Τηλεδιάσκεψη, Υπηρεσία ζωντανών εικονορροών, Αναφανδόν κ.ά.) από σπουδαστές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Ήδη
η ΑΕΝ Μακεδονίας έχει ενταχθεί στη δράση ΔΙΟΔΟΣ, η οποία
θα διευκολύνει σημαντικά τους σπουδαστές στην απόκτηση
υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Η εικόνα 3 (ερωτήσεις υπ' αρ. 4, 5, 6 και 18) εμφανίζει τα συγκε-

3,88

ντρωτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των σπουδαστών για το
εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις - βοηθήματα.
Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται (εικόνα 4, ερωτήσεις
υπ'. αρ. 11, 12, 13, 14, 15 και 16) στη Σχολή Μηχανικών
μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ικανοποιητικό και υψηλής ποιότητας, καθώς ποσοστό μεγαλύτερο
του 75% δίνει βαθμολογία από 4 και πάνω (Πάρα πολύ ικανοποιητική - Πολύ καλή). Ως γενική παρατήρηση για την ποιότητα του παραγόμενου διδακτικού έργου, αξίζει να
σημειωθεί ότι τα περισσότερα σχόλια των σπουδαστών αναφέρουν συχνά πως οι αποκτώμενες γνώσεις τους είναι όχι
απλώς επαρκείς αλλά πολύ καλές, κυρίως όμως σε θεωρητικό υπόβαθρο και λιγότερο σε εργαστηριακή εμπειρία.
Η βαθμολογία του διδακτικού προσωπικού από τους σπουδαστές δεν μεταβάλλεται σημαντικά με την εξέλιξη των σπουδών τους. Οι παράγοντες που ερμηνεύουν το αποτέλεσμα
αυτό εστιάζονται, αφενός, στο γεγονός της καλύτερης οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων και, αφετέρου, στα
μικρότερα ακροατήρια λόγω της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων.
Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης από τους σπουδαστές
είναι σημαντικά καλύτερα όσον αφορά την αξιολόγηση της
συνέπειας των διδασκόντων και της οργάνωσης της ύλης.
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Εικόνα 4: Εκπαιδευτικό έργο

Εικόνα 5: Αυτοαξιολόγηση σπουδαστών

Μ.Ο.
ερ. 11

Ο/Η διδάσκων/-ουσα οργανώνει καλά
την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;

Ο/Η διδάσκων/-ουσα επιτυγχάνει
ερ. 12 να διεγείρει το ενδιαφέρον για
το αντικείμενο του μαθήματος;

4,14

4,03

Ο/Η διδάσκων/-ουσα αναλύει και
παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό
ερ. 13
και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας
παραδείγματα;

4,09

Ο/Η διδάσκων/-ουσα ενθαρρύνει τους
σπουδαστές να διατυπώνουν απορίες
ερ. 14
και ερωτήσεις για να αναπτύξουν
την κρίση τους;

4,10

Ο/Η διδάσκων/-ουσα ήταν συνεπής
στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία
ερ. 15 στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών,
ώρες συνεργασίας με τους σπουδαστές);

4,24

Ο/Η διδάσκων/-ουσα είναι γενικά
προσιτός στους σπουδαστές;

4,16

ερ. 16

Μ.Ο.
ερ. 21

Εγώ ο/η σπουδαστής/-τρια παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις διαλέξεις.

4,15

ερ. 22

Εγώ ο/η σπουδαστής/-τρια μελετώ
συστηματικά την ύλη.

3,89

Χρήση γνώσεων που αποκτήθηκαν
ερ. 23 από το μάθημα κατά τη διάρκεια
του εκπαιδευτικού ταξιδιού.

3,92

ερ. 24

Η κρίση τους είναι κατά κανόνα αυστηρότερη όσον αφορά
την ανάλυση των εννοιών με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα
από τους διδάσκοντες και το αν επιτυγχάνουν να διεγείρουν
το ενδιαφέρον των σπουδαστών.
Αν και ο μέσος δείκτης για όλα τα μαθήματα είναι πολύ ικανοποιητικός, υπάρχουν ωστόσο μαθήματα τα οποία δεν αξιολογούνται ικανοποιητικά από τους σπουδαστές, γεγονός το
οποίο πρέπει να αξιολογηθεί - συζητηθεί από το εκπαιδευτικό
συμβούλιο της σχολής.
Ως προς το τμήμα της αυτοαξιολόγησης των σπουδαστών
(εικόνα 5, ερωτήσεις υπ' αρ. 21, 22, 23 και 24), από τις

Χρησιμότητα του μαθήματος
στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

4,10

απαντήσεις τους εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: Δεν
εμφανίζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθημάτων. Οι σπουδαστές αναφέρουν ότι ανταποκρίνονται
συνεπέστερα στην παρακολούθηση των εργαστηρίων σε
σχέση με την παρακολούθηση των διαλέξεων και τη συμμετοχή σε γραπτές εργασίες και ασκήσεις. Τέλος, αναφέρουν
ότι οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα μαθήματα τους βοήθησαν σε ικανοποιητικό βαθμό κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών τους, ενώ θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό
τα μαθήματα είναι χρήσιμα στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης μπορούν
να οδηγήσουν σε μια σειρά παρατηρήσεων για την εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ
Μακεδονίας. Γενικά, οι σπουδαστές της σχολής έχουν θετική
εικόνα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
ιδιαίτερα για την ποιότητα της διδασκαλίας. Αυτό όμως δεν
θα πρέπει να εφησυχάζει τα μέλη του τακτικού και έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μηχανικών, αφού
υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν είναι ικανοποιημένο από την εκπαιδευτική διεργασία.
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ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Με την ευγενική χορηγία της

Λέσβος:
«Πουθενά σε κανένα
άλλο μέρος του κόσμου,
ο ήλιος και η Σελήνη
δε συμβασιλεύουν
τόσο αρμονικά...»
- ο δυ σ σ ε α σ ε λυ τ η σ -

Η μυθολογική παράδοση αναφέρει ότι οι πρώτοι
κάτοικοι της Λέσβου ήταν οι Πελασγοί με επικεφαλής τον Ξάνθο, γιο του Τριόπου από το πελασγικό Άργος, τη μετέπειτα Θεσσαλία.
Τα πρώτα ονόματα του νησιού, Πελασγία και
Ίσσα, καθώς και τα ερείπια των πελασγικών τειχών που βρέθηκαν σε περιοχές του νησιού, αποδεικνύουν τις ιστορικές αλήθειες που μπλέκονται με τη μυθολογική παράδοση.

τη μετά τον κατακλυσμό εποχή, ο Μακαρεύς ή Μάκαρ
από την Αχαΐα, απόγονος του Αιόλου, ήρωα των Αιολαίων, εγκατέστησε νέους αποίκους στην ερημωμένη
Λέσβο. Οι γιοι του, ο Ερεσός, ο Κερδόλαος, o Νέανδρος και ο
Λεύκιππος, αποίκησαν τα γειτονικά νησιά, Χίο, Σάμο, Ρόδο και
Κω, τα οποία μαζί με τη Λέσβο ονομάστηκαν Νησιά των Μακάρων. Η κόρη του Μάκαρος Μήθυμνα παντρεύτηκε με τον
εγγονό του Αιόλου και γιο του Θεσσαλού ήρωα Λάπιθου, τον
Λέσβο, ο οποίος ήλθε με αποίκους στη Λέσβο, και αποκτώντας δύναμη έδωσε το όνομά του στο νησί και στις πόλεις τα
ονόματα του γιου του Μάκαρος, Ερεσού, και των θυγατέρων
του, Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Άντισσας και Αρίσβης.
Στην περιγραφή του το νησί έχει αντικειμενικές δυσκολίες,
γιατί η Λέσβος είναι ένα μωσαϊκό αξιοθεάτων, με ανεπανάληπτες φυσικές ομορφιές, σπάνια γεωλογικά μνημεία, εναλλαγές τοπίων, αρχαιολογικούς θησαυρούς, υγροβιότοπους,
πεζοπορικές διαδρομές, μουσεία, ξεχωριστή τοπική κουζίνα,
ζωντανά παγανιστικά δρώμενα, προσκυνήματα γνωστά σε
όλη τη χώρα και, φυσικά, ωραιότατες παραλίες.
Ενδεικτικά σημειώνουμε μερικές από τις πιο δημοφιλείς:
• Μόλυβος: Η παραλία του βρίσκεται δίπλα στο ομώνυμο
χωριό και είναι μία από τις ομορφότερες του νησιού. Η ακτή
είναι αμμώδης και τα νερά ήρεμα και ρηχά. Διαθέτει ντους και
αποδυτήρια. Εξαιρετική είναι η θέα του κάστρου, που διακρίνεται από την παραλία.
• Σκάλα Ερεσού: Η παραλία εκτείνεται λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα του χωριού Ερεσός και έχει μήκος 3 χιλιόμετρα.

Σ
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1. Το κάστρο της Μυτιλήνης.
2. Η Παναγιά Γοργόνα,
το ξακουστό ξωκλήσι
που έδωσε το όνομά του
στο ομώνυμο βιβλίο
του μεγάλου μας λογοτέχνη
Στράτη Μυριβήλη.

2

1

Είναι αμμώδης και δεν προσβάλλεται από τα αιγαιοπελαγίτικα μελτέμια. Η παραλία είναι οργανωμένη και διαθέτει ταβέρνες με παραδοσιακούς ντόπιους μεζέδες, καφενεδάκια και
μπαράκια σε απόσταση αναπνοής από την ακτή.
Δυτικά της παραλίας υπάρχει μικρή λίμνη γεμάτη με χελώνες.
Η παραλία της Σκάλας Ερεσού έχει βραβευτεί πολλές φορές
με τη γαλάζια σημαία και έχει κριθεί από την Ε.Ε. ως η πιο
καθαρή και φροντισμένη παραλία σε όλη την Ελλάδα.
• Εφταλού: Οι βοτσαλωτές παραλίες της Εφταλούς βρίσκονται κοντά στις ιαματικές πηγές. Μερικές από αυτές διαθέτουν
ντους και αποδυτήρια. Χαρακτηριστικό τους είναι τα ιαματικά
νερά, που τους προσδίδουν ξεχωριστή ιδιότητα.
• Πέτρα: Μεγάλο τουριστικό θέρετρο, με την αμμώδη παραλία να εκτείνεται μπροστά από το ομώνυμο χωριό. Είναι οργανωμένη και παρέχει ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και
αποδυτήρια. Επίσης, υπάρχουν ταβέρνες και καφετέριες. Στο
χωριό μπορεί κανείς να βρει κατάλυμα, αλλά και περισσότερες ταβέρνες.
• Σκάλα Μυστεγνών: Βρίσκεται κοντά στο χωριό Μυστεγνά.
Μια παραλία με πεντακάθαρα νερά που περιστοιχίζεται διακριτικά από όμορφες τουριστικές μονάδες και λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
• Σκάλα Συκαμιάς: Η παραλία αυτή βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του νησιού και αποτελείται από άμμο και βότσαλα. Στο ομώνυμο χωριό καθώς και στα κοντινά χωριά
μπορεί κάποιος να βρει κατάλυμα, ταβέρνες και καφετέριες.
• Σίγρι: Βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό και στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Απολιθωμένου Δάσους. Η παραλία είναι αμμώδης
και ρηχή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η όμορφη θέα
του κάστρου από την ακτή. Διαθέτει πλήθος ξενοδοχείων,
εστιατορίων και καφετέριες. Εκεί υπάρχει και το περίφημο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους.
• Καλλονή: Η παραλία αυτή βρίσκεται στον κόλπο της Καλλονής, είναι οργανωμένη, με καφετέριες, εστιατόρια, και προσφέρει και θαλάσσια σπορ. Χαρακτηριστικό της είναι η
μαλακή άμμος και τα ρηχά νερά. Αξιοσημείωτο είναι οι πελεκάνοι που κυκλοφορούν στην ακτή, ενώ στο κοντινό χωριό
της Καλλονής μπορεί κάποιος να βρει κατάλυμα αλλά και περισσότερες καφετέριες και, φυσικά, τον ξακουστό ουζομεζέ,
τις σαρδέλες Καλλονής. Ο κόλπος της Καλλονής είναι χαρακτηρισμένος περιοχή NATURA λόγω της βιοποικιλότητάς της
και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φυσιολάτρεις και οπαδούς
του οικοτουρισμού.
• Πύργοι Θερμής: Η περιοχή συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι
πολύ κόσμο, που επισκέπτεται για μπάνιο την περιοχή «Κανόνι», ελάχιστα μέτρα από τον δημόσιο δρόμο, και έχει κάθε
είδους μαγαζιά εστίασης και ψυχαγωγίας.
Αμέσως μετά τους Πύργους βρίσκεται η παραλία της Θερμής,
με το γραφικό της λιμανάκι και τα παραδοσιακά καφεδενάκια
- ουζερί. Στους Πύργους Θερμής βρίσκεται και μία από τις
πέντε ιαματικές πηγές που υπάρχουν στο νησί.
• Πλωμάρι: Η πόλη με την ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ακόμα πιο παραδοσιακή παραγωγή ούζου από τις
μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις του είδους. Βρίσκεται στην ευ-
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ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Με την ευγενική χορηγία της

4

3

5

3. Η βοτσαλωτή παραλία της Εφταλούς. 4. Οργανωμένη πλαζ στα Βατερά.
5. Η παραλία Μελίντα προσφέρει στους λάτρεις της άγριας ομορφιάς ξεχωριστή
συγκίνηση με το ηλιοβασίλεμά της.

ρύτερη περιοχή της επαρχίας Πλωμαρίου, η οποία χαρακτηρίζεται από ορεινούς όγκους, πολύ πράσινο και τρεχούμενα
νερά. Κοντά στην πόλη η παραλία του Αγίου Ισιδώρου, μια
από τις ομορφότερες του νησιού, με θέα τη Χίο και τα Ψαρά.
• Βατερά: Η μεγαλύτερη παραλία του νησιού, στις νοτιοδυτικές ακτές του νησιού, με σημαντική τουριστική δραστηριότητα και τις ανάλογες υποδομές. Προσελκύει το ενδιαφέρον
των επισκεπτών κατά τα τελευταία χρόνια.
n Αξιοθέατα
Από το ψηφιδωτό με τα αξιοθέατα του νησιού επιλεκτικά,
αναφέρουμε ορισμένα από αυτά:
Οικία Μενάνδρου: Ψηφιδωτά δάπεδα του 3ου αιώνα μ.Χ.
βρέθηκαν στην περιοχή Χωραφά, όπου παριστάνεται ο Ορφέας και σκηνές από τα έργα του Μενάνδρου με τους τίτλους
τους, τα οποία σήμερα στεγάζονται στο Νέο Αρχαιολογικό
Μουσείο Μυτιλήνης.
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μυτιλήνης: Του 2ου αιώνα μ.Χ.
Ύδρευε την πόλη με νερό από τις άφθονες πηγές του βουνού
Ολύμπου σε απόσταση 26 χλμ. Τμήματα του υδραγωγείου
σώζονται κοντά στη Μόρια και στους Λάμπου Μύλους.
Κάστρο Μυτιλήνης: Αρχαίο κάστρο και το μεγαλύτερο της
Λέσβου. Ανακαινίστηκε το 1373 από τον Φραγκίσκο Γατελούζο και συμπληρώθηκε κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Εδώ ήταν το παλάτι των Γατελούζων και έπειτα η έδρα
των τουρκικών αρχών. Διασώζονται πολλές υπόγειες στοές
και δεξαμενή χωρητικότητας 4.000 τετραγωνικών μέτρων.
Κάστρο Μήθυμνας: Αρχαίο κάστρο ανακαινισμένο την εποχή
των Γατελούζων.
Κάστρο Σιγρίου: Χτισμένο την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Μέσσα: Θρησκευτικό κέντρο των Αιολέων με λείψανα ψευ-

δοπεριπτέρου ιωνικού ναού του τέλους του 4ου αι. π.Χ.
Αρχαία Πύρρα: Μία από την αρχαία πεντάπολη της Λέσβου.
Κοντά στον οικισμό Αχλαδερή διακρίνονται μέσα στη θάλασσα ερείπια της βουλιαγμένης από σεισμό αρχαίας πόλης.
Απολιθωμένο δάσος: «Η αρχαιότερη αρχαιότητα» της Λέσβου είναι το Απολιθωμένο Δάσος της. Σε καμιά χώρα του
κόσμου δεν σώζονται τόσοι απολιθωμένοι κορμοί, αυτόχθονες και μάλιστα όρθιοι. Πληθώρα απολιθωμάτων βρίσκεται
ιδίως στη χερσαία περιοχή Σιγρίου-Ερεσού, ενώ στη νησίδα
Νησιώπη διακρίνονται ακόμη και στις απόκρημνες ακτές ή και
μέσα στη θάλασσα. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι.
Μόλυβος: Εδώ θα κάνετε τη βόλτα σας κάτω από τη σκιά του
μεσαιωνικού κάστρου απολαμβάνοντας τη θέα της θάλασσας
που βρίσκεται στα πόδια σας.
Ναός Ταξιάρχη (Μανταμάδος): Η εικόνα του Αρχαγγέλου λέγεται ότι έχει φτιαχτεί με πηλό και αίμα μοναχών. Μοναδικό
θέαμα είναι τα σιδερένια παπούτσια που θα δείτε έξω από το
ιερό, τα οποίο φέρνουν οι πιστοί ως τάμα στον Αρχάγγελο.
Μονή Αγίου Ραφαήλ: Ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια,
το οποίο δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς που έρχονται
στο νησί μόνο γι' αυτό.
Παναγιά Γοργόνα: Στη Σκάλα Συκαμνιάς θα βρείτε αυτό το
εκκλησάκι χτισμένο πάνω στο βράχο. Έχει πάρει το όνομα Παναγιά Γοργόνα από το ομώνυμο διήγημα του Στράτη Μυριβήλη, για το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης.
Καρίνη: Στο δρόμο προς την Aγιάσο θα συναντήσετε την Καρίνη. Πρόκειται για μια πανέμορφη καταπράσινη τοποθεσία
με σημαντικότερο αξιοθέατο την κουφάλα του αιωνόβιου
πλάτανου όπου σύχναζε ο ζωγράφος Θεόφιλος.
n Επισκεφθείτε:
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6. Μια βόλτα
στο εσωτερικό
του γραφικού
χωριού Μόλυβος
θα σας μυήσει
στην τοπική
αρχιτεκτονική.

Η πρωτεύουσα της Λέσβου, η Μυτιλήνη, είναι μια αρχοντική
πόλη με νεοκλασικά σπίτια και πληθώρα μουσείων κάθε είδους. Πολλά είναι τα διατηρητέα αρχοντικά κτίρια στο χώρο
της προκυμαίας. Όπως το μέγαρο, πρώην ξενοδοχείο, «Μεγάλη Βρετάνια», το πρώην καφενείο «Πανελλήνιο», το κτίριο
της Εμπορικής Τράπεζας, το πρώην ξενοδοχείο «Λυκαβηττός»,
οι Κολώνες, η Οθωμανική Τράπεζα, που σήμερα στεγάζει καφετέρια, το Παλαιό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου, το Παλαιό Δημαρχείο κ.ά.
Στην πρωτεύουσα του νησιού, στην προσφυγική συνοικία
Επάνω Σκάλα βρίσκεται το Γενί Τζαμί, που χτίστηκε τον 19ο
αιώνα και θεωρείται το μεγαλύτερο και νεότερο ισλαμικό τέμενος της πόλης.
Επισκεφθείτε:
Τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Αρχαίο Θέατρο της Μυτιλήνης, το Βυζαντινό Εκκλησιαστικό Μουσείο Μυτιλήνης, το
Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ.
n Πού θα φάτε
Στη Λέσβο μπορείτε να βρείτε καταπληκτικό τοπικό φαγητό
σε προσιτές τιμές. Λέγεται ότι οι Οθωμανοί ονόμαζαν το νησί
το «περιβόλι της αυτοκρατορίας», επειδή παρήγε τα πάντα.
Αυτάρκες, με παράδοση στην καλή ζωή, ανέπτυξαν μια κουζίνα με ισορροπημένους συνδυασμούς γεύσεων.
Από τους πιο δημοφιλείς μεζέδες είναι κρέας με κυδώνια, αρνάκι γεμιστό, πατατλίδικο, σουτζουκάκια, σουγάνια (κρεμμυδοντολμαδάκια), αμπελόφυλλα γιαλαντζί, ανθίσματα (κολοκυθολούλουδα) γεμισμένα με ρύζι ή τυρί, κολοκυθοκεφτέδες,
κρεμμυδόπιτες, γκιουζελμέδες (τυροπιτάκια) ή γεύσεις που
μυρίζουν θάλασσα, φρέσκα ψάρια, χτένια ή πεταλίδες με
σπανάκι ή ρύζι, χταπόδι με ελιές, καλαμαράκια γεμιστά.
Υπέροχα είναι και τα γλυκά του νησιού, πλασμένα σε φόρμες
που έχουν έρθει από τα αρχαία χρόνια και θυμίζουν άκανθες
από κιονόκρανα και περίεργα φυτά, μπακλαβάς με αμύγδαλα
και λάδι.
Καλό φαγητό μπορεί να βρει κανείς σε πολλά από τα ταβερνάκια και τα καφενεία του νησιού.
Και μην ξεχνάτε ότι η Λέσβος είναι η πρωτεύουσα του ούζου,
συνεπώς εδώ θα απολαύσετε πολλές τοπικές ποικιλίες
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ούζου, που δεν υπάρχουν ακόμα και στην Αθήνα.
Από τα τοπικά προϊόντα ονομαστό είναι το λάδι, το λαδοτύρι,
τα κρέατα και τα λουκάνικα, τα αλίπαστα -διάσημες είναι οι
σαρδέλες της Καλλονής, αλλά όλο το νησί έχει νόστιμο ψάρικαι φυσικά το ούζο.
Τοπικά προϊόντα διατροφής μπορεί να αγοράσει κάποιος σε
καταστήματα και συνεταιρισμούς γυναικών.
Μερικές προτάσεις για παραδοσιακό φαγητό στην πόλη της
Μυτιλήνης. Καλντερίμι, σε μια πάροδο της Ερμού, του εμπορικού παραδοσιακού δρόμου της πόλης.
ΑΙΟΝ: Πίσω από τον ΟΤΕ, ψήνει ακόμα σε χόβολη από πυρήνα ελιάς.
Δήμος: Ψαροταβέρνα στο παλιό λιμάνι με θέα στο κάστρο.
Στην ευρύτερη περιοχή, εξάλλου, θα συναντήσετε μαγαζιά
για κάθε γαστρονομικό γούστο. Απάγκιο, ουζερί και ψαροταβέρνα στο εμπορικό λιμάνι. Καγιάνι στους Ταξιάρχες, ένα
χωριό στο βουνό πάνω από το αεροδρόμιο με πανοραμική
θέα όλης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Τα δρομολόγια της OLYMPIC AIR με προορισμό τη Μυτιλήνη είναι:
Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Θεσσαλονίκη: 7 εβδομαδιαίες πτήσεις
Αθήνα – Μυτιλήνη – Αθήνα: 16 εβδομαδιαίες πτήσεις
www.olympicair.com
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ελληνικές και διεθνείς
τουριστικές ειδήσεις
Η συμβολή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας
Στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το European Cruise Council (ECC) δείχνουν ότι, παρά την οικονομική κρίση, η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρουαζιέρας
διατήρησε και το 2011 τη σημαντική ανάπτυξή της.

Η συρρίκνωση των κοινωνικών αγαθών περιλαμβάνει και
τον πολιτισμό;
Την αντίδρασή του στις πληροφορίες πως οργανισμοί του Δημοσίου,
ακόμα και δημόσια μουσεία, πρόκειται να κλείσουν, εξέφρασε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους,
τα μέλη του συλλόγου ζητούν: «Να
σταματήσει η εμπλοκή ιδιωτικών
εταιρειών στην "αναδιοργάνωση" του
Δημοσίου, που μόνο στόχο έχει να
πλήξει τον δημόσιο χαρακτήρα των
δημοσίων φορέων και να συρρικνώσει τα κοινωνικά αγαθά, μεταξύ των
οποίων και τον πολιτισμό».
Στην αναφορά του σχετικά με τη μελέτη σκοπιμότητας Συγχωνεύσεων
και Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου, που ανέλαβε η εταιρεία
Planet-Deloitte υπό την εποπτεία
της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης
και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, τα
μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αναφέρουν ότι η συγκριμένη μελέτη παρουσιάζει ελλείψεις
εγκυρότητας, η οποία -όπως αναφέρουν- αντιμετωπίζει «οριζόντια»
υπηρεσιακές μονάδες και νομικά
πρόσωπα του υπουρ- γείου Πολιτισμού (όπως τα μουσεία, και την
Εθνική Λυρική Σκηνή) και νομικά
πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα
(όπως το Μέγαρο Μουσικής). Σύμφωνα με την ανακοίνωση των
μελών του συλλόγου, στη μελέτη,
το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων εντάσσεται
στους φορείς που επιβαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.

Η συνολική συμβολή της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας στην ευρωπαϊκή
οικονομία αυξήθηκε και έφτασε στο ρεκόρ των 36,7 δισ. ευρώ για το 2011 (από
35,2 δισ. ευρώ το 2010), σημειώνοντας αύξηση 54% από το 2006.
Τα έσοδα της χώρας από την κρουαζιέρα το 2011 ήταν 234 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2,4% του ευρωπαϊκού συνόλου. Το 46% αυτών των εσόδων προήλθε από τον τομέα των μεταφορών ενώ το 17% από τις επισκευές.
Βασικό στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη είναι η ύπαρξη εταιρειών κρουαζιέρας
που θα εδρεύουν στην Ελλάδα, για να μπορέσει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η
υπάρχουσα τεχνογνωσία και να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι δεσμοί με τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς τα πλοία και τις εταιρείες.

«Ποιος νοιάζεται για την Ελλάδα; Θα περιμένω να βγει η Ιρλανδία
στο σφυρί», με αυτό το σλόγκαν κυκλοφορεί μέσα στα βαγόνια
του μετρό στο Λονδίνο η διαφήμιση της εταιρείας POWWOW NOW
(είναι κάτι σαν το Skype).
Η ιστορία γύρω από τη συγκεκριμένη διαφήμιση έχει να κάνει με έναν πολύ πλούσιο
άντρα, ο οποίος -με το ψευδώνυμο Cecil
Goldwell- διατηρεί λογαριασμό στο Τwitter, κάνοντας συνεχώς δηκτικά σχόλια για
τους φτωχούς.
Αυτό λοιπόν το σχόλιο του Goldwell χρησιμοποιήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία για να προωθήσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρει η POWWOW NOW.

Προσπάθειες για να επιβιώσει
ο τουρισμός στην Κέρκυρα
«Σε αυτήν τη φάση του τουρισμού, όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν. Και
ένας τρόπος για να το κάνουν αυτό είναι με τις ειδικές προσφορές», δήλωσε
πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, Κωνσταντίνος
Μεριάνος.
Όπως επισήμανε ο κ. Μεριάνος στην ιστοσελίδα newsbeast.gr, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εφαρμόζεται καλύτερη τιμολογιακή πολιτική και για τους Έλληνες, αλλά και για τους ξένους τουρίστες, και να μη γίνονται
παράπονα ως προς τον τουρισμό γενικότερα.
Φυσικά και δεν παραβλέπει τη μείωση που υπάρχει στους
τουρίστες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, και γι’ αυτό
αναφέρει ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία έχουν φτάσει να κοστολογούνται στην τιμή των τρίστερων.
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Η πορεία της τουριστικής κίνησης στη Ρόδο
Μειωμένη κατά 10% ήταν η τουριστική κίνηση στη Ρόδο
τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα της περυσινής χρονιάς, σύμφωνα
με δηλώσεις εκπροσώπων
του αερολιμένα Ρόδου,
«Διαγόρας».
Συνολικά, με πτήσεις τσάρτερ επισκέφτηκαν τη Ρόδο
τον Ιούνιο 271.718 τουρίστες, ενώ πέρυσι καταγράφηκαν 301.641 άτομα.
Οι περισσότερες από τις τουριστικές αγορές σημείωσαν
πτώση τον Ιούνιο, με την πρωτιά στα ποσοστά να κατέχουν η
Πολωνία, η Ιταλία και η Σλοβακία. Πτωτική ήταν η πορεία του

τουριστικού ρεύματος και από τις δύο κυριότερες αγορές, την
αγγλική και τη γερμανική.
Στον αντίποδα, θετικό ήταν το πρόσημο της κίνησης από Νορβηγία και Ρωσία, ενώ επίσης αύξηση, σε μικρά όμως ποσοστά,
κατέγραψαν οι περισσότερες πρώην ανατολικές χώρες.
Παρά τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν οι παραδοσιακές
αγορές για τη Ρόδο, εξακολουθούν να βρίσκονται στις πρώτες
θέσεις με μικρή διαφορά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα, ενώ η Αγγλία είναι αδιαμφισβήτητα η πρώτη
δύναμη, η Ρωσία είναι εκείνη που έκανε την έκπληξη εκτοπίζοντας τη μέχρι πρότινος Γερμανία από τη δεύτερη θέση, τον
ίδιο μήνα πέρυσι.

Πλεόνασμα 13,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά
12,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2011, παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Με απώλειες
θα κλείσει
η τουριστική σεζόν
για τη Ζάκυνθο
Ιδιαίτερα απρόβλεπτη εκτιμά την κατάσταση για την
τουριστική κίνηση της Ζακύνθου φέτος η πρόεδρος
του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά Ζακύνθου, Χριστίνα Τετράδη. Παρά την όποια βελτίωση παρατηρείται τον Ιούνιο στις αφίξεις, τα οικονομικά αποτελέσματα, για την τουριστική περίοδο του 2012 μπορεί να κλείσουν με απώλειες έως και 30%.
Σε δηλώσεις της, η κ. Τετράδη τονίζει ότι με καταγεγραμμένη
μείωση πάνω από 50% στον εγχώριο τουρισμό συνολικά, οι
κρατήσεις είναι απογοητευτικές για το νησί παρά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών.
Βάσει των αφίξεων του αεροδρομίου της Ζακύνθου, για τον
Ιούνιο 2012, ο μέσος όρος των αφίξεων παρουσιάζει μείωση
1,5%. Αναλύοντας ενδεικτικά τις αγορές του εξωτερικού για
το μήνα Ιούνιο, η κύρια αγορά της Μεγάλης Βρετανίας παρουσιάζει μείωση 4,05%, ενώ από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν η Γερμανία
20,38%, η Αυστρία 13,75% και η Ολλανδία 11,91%. Αντίθετα,
οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν μεγάλη αύξηση των επισκεπτών, με τη Ρωσία στο 51,69%, τη Ρουμανία
70,75%, την Ουγγαρία 18,72% και την Πολωνία 18,15%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων κατά 20,1 εκατ. ευρώ, ή 11,2%, η οποία
όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 7,3 εκατ. ευρώ ή 4,8%.
Στην πτώση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συντέλεσε η
μείωση των αφίξεων κατά 12,7%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,7%.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012, το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα
28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο
κατά 35,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 105,8
εκατ. ευρώ ή 19,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2011, η οποία όμως μερικώς αντισταθμίστηκε από την πτώση και των ταξιδιωτικών
εισπράξεων κατά 70,4 εκατ. ευρώ ή 15,1%. Στην υποχώρηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συντέλεσε η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 3,8% καθώς
και των αφίξεων κατά 11,7%.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το έλλειμμα του ταξιδιωτικού
ισοζυγίου αντιστάθμισε εν μέρει το πλεόνασμα των υπόλοιπων υπηρεσιών και επηρέασε αρνητικά το συνολικό
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.
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Ναυτιλιακή επιμόρφωση... με θέα το Αιγαίο
To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει φέτος, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, θερινά
σεμινάρια εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Τα παραθέτουμε σε μια συνοπτική παρουσίαση.

Θερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Μεταφορές
Πολιτικές για Ανταγωνιστικότητα, Αποτίμηση και Διοίκηση
«Αντιμετωπίζοντας τη κρίση»
24 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2012, Χίος, Ελλάδα

ο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει το STT CAMP από
24 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2012 στη Χίο. Στο
STT CAMP συνεργάζονται καθηγητές από τα ιδρύματα: University of California (Santa Barbara, ΗΠΑ), Instituto Superior
Técnico (Πορτογαλία), Cass Business School (U.K.), University
of Antwerp (Βέλγιο), Universidad Politecnica de Madrid (Ισπανία), μέλη των επιστημονικών και ερευνητικών δικτύων του
STT και ειδικοί της αγοράς μαζί με έμπειρους εισηγητές από
το χώρο της ναυτιλιακής πολιτικής και της πολιτικής μεταφορών. Το θερινό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Τ

Αντικείμενο του Θερινού Σχολείου είναι ο (επανα)προσδιορισμός των βασικών παραμέτρων και παραγόντων άσκησης εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που αφορούν στη διοίκηση,

στο σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση μεταφορικών συστημάτων και υποδομών, με έμφαση στον διεθνώς ανταγωνιστικό
χώρο της ναυτιλίας και των θαλασσίων, χερσαίων και των αεροπορικών, εμπορευματικών-επιβατικών μεταφορών.
Το STT CAMP έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία
παγκόσμιας κρίσης και ύφεσης, οπότε απαιτείται επαναπροσδιορισμός υφιστάμενων πολιτικών και νέος σχεδιασμός για
τη συντήρηση, λειτουργία και χρηματοδότηση συστημάτων,
δομών οργάνωσης και υποδομών στις μεταφορές. Συγκεκριμένα, ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, οι έντονες διακυμάνσεις, οι ετερογενείς ναυτιλιακοί κλάδοι με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, οι ανισορροπίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς καθώς και η χρηματοοικονομική αβεβαιότητα λόγω
της διεθνούς κρίσης καθιστούν επιτακτική και επίκαιρη την
ανάγκη για τη χάραξη εναλλακτικών επιχειρηματικών επιλογών και τον προσδιορισμό αποτελεσματικών πολιτικών, που
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θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση και εντέλει στην ανάκαμψη
και ανάπτυξη των ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων μετά την περίοδο κρίσης.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου». Προσφέρεται στα αγγλικά και αξιοποιεί δομές
διεθνούς συνεργασίας TransportNet, PACTS, και την COST
Action TU1001 (Public Private Partnerships in Transport:
Trends & Theory – P3T3). Το STT CAMP αναπτύσσεται θεματικά ανά ημέρα επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να
δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα σύμφωνο με τις

συγκεκριμένες ανάγκες και τη διαθεσιμότητα χρόνου τους.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο STT CAMP στην
ιστοσελίδα https://sttcamp2012.pns.aegean.gr/
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 4 Αυγούστου 2012.
Επικοινωνία: Εύη Μπαξεβάνη
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοραή 2Α, Χίος 821 00
Τηλ: +30 6946-812478, +30 22710-35284
Fax.: +30 22710-35299
e-mail: e.baxevani@stt.aegean.gr

Θερινό Σχολείο Στελεχών Επιχειρήσεων
Οικονομικά, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση στη Ναυτιλία
«Αποτελεσματικές πρακτικές σε περιόδους κρίσεις»
27 - 31 Αυγούστου 2012, Χίος, Ελλάδα

ο συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο απευθύνεται πρωτίστως σε στελέχη επιχειρήσεων και μεταπτυχιακούς
φοιτητές με δραστηριότητα και ενδιαφέρον στον τομέα
της ναυτιλίας.
Κεντρικός στόχος του Θερινού Σχολείου Στελεχών Επιχειρήσεων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών και
πρακτικών γνώσεων και επαγγελματικής επιμόρφωσης στον
τομέα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών της ναυτιλίας και στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στις αποτελεσματικότερες πρακτικές, κατάλληλες για
την αντιμετώπιση περιόδων κρίσεως, εστιασμένες στις προκλήσεις και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά
στελέχη στη ναυτιλία στην παρούσα φάση. Το Θερινό Σχολείο στη Ναυτιλία στοχεύει ακόμα στην κάλυψη του εκπαιδευτικού κενού στην εφαρμοσμένη εκπαίδευση των
στελεχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που είναι εξαιρετικής
σημασίας, ιδιαιτέρως σε περιόδους οικονομικής κρίσης και
ύφεσης. Εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, έντονες διακυμάνσεις και ετερογενείς ναυτιλιακοί κλάδοι με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, ανισορροπίες μεταξύ ζήτησης και προσφοράς και χρηματοοικονομική αβεβαιότητα λόγω της διεθνούς
κρίσης καθιστούν επιτακτική και επίκαιρη την ανάγκη για τη
χάραξη εναλλακτικών επιχειρηματικών επιλογών και τον
προσδιορισμό αποτελεσματικών πολιτικών, που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση και, εντέλει, στην ανάκαμψη και

Τ

ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μετά την περίοδο
κρίσης.
Το Θερινό Σχολείο Στελεχών Επιχειρήσεων στη Ναυτιλία
είναι οργανωμένο σε τρεις βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης
και πρακτικής, με στόχο να καλύψει τρέχουσες και επερχόμενες προκλήσεις στον ναυτιλιακό κλάδο: (1) κρίσιμα θέματα
στα οικονομικά της ναυτιλίας, (2) σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και εφαρμογές στη ναυτιλία και (3) δυναμικές
στρατηγικές διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σημαντικό
προνόμιο του Θερινού Σχολείου στη Ναυτιλία είναι η συμμετοχή καταξιωμένων ακαδημαϊκών καθηγητών καθώς και
στελεχών της ναυτιλιακής αγοράς, με μακρόχρονη διεθνή
ακαδημαϊκή δραστηριότητα και υψηλόβαθμη διοικητική συμβολή και πρακτική εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας.
Μεταξύ των θεμάτων που θα καλύψει το Θερινό Σχολείο στη
Ναυτιλία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Θεμελιώδη χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών αγορών
από οικονομική, χρηματοοικονομική και διοικητική προσέγγιση.
• Δυναμική συμπεριφορά αγορών ναύλων και προοπτικές
ναυτιλιακών αγορών.
• Σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης και αξιοποίηση διεθνών κεφαλαιαγορών
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•
•
•

Ανταγωνιστικά υποδείγματα διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, προκλήσεις και κίνδυνοι.
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Αποτελεσματικοί μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης
στη ναυτιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Θερινό Σχολείο στη Ναυτιλία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το σχετικό ενημερωτικό δελτίο καθώς και να
συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο:
www.stt.aegean.gr.

Επικοινωνία: Πέρσα Παφλιώτη
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοραή 2Α, Χίος 821 00
Τηλ: +30 6972-546789, +30 22710-35287
Fax. +30 22710-35299
e-mail: p.paﬂioti@chios.aegean.gr

«Θαλάσσιος τουρισμός και ανάπτυξη νησιωτικών προορισμών:
από τη θεωρία στην πράξη»
13 - 16 Σεπτεμβρίου 2012, Χίος, Ελλάδα

σύγχρονη πραγματικότητα με τις συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης που επικρατούν τόσο στην εγχώρια,
όσο και στη διεθνή αγορά, καθιστούν ολοένα και μεγαλύτερη την ανάγκη ανεύρεσης διεξόδων, προκειμένου οι
τοπικές οικονομίες να βρεθούν σε τροχιά ανάπτυξης. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσόμενο
κλάδο, έτσι η ανάπτυξή του αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
βαρύτητα, ως παράμετρος οικονομικής ευημερίας και κυρίως απασχόλησης.
Η ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού εξαρτάται από ένα
σύνολο εξωγενών παραγόντων, όπως το διεθνές περιβάλλον, τη γενικότερη οικονομική κατάσταση καθώς και τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, τους ανταγωνιστικούς
προορισμούς και την εγγύτητά τους. Η διαμόρφωση μίας
ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη ενός προορισμού προϋποθέτει τη γνώση όλων των παραγόντων που επιδρούν σε αυτή. Επιπλέον, απαιτεί προγραμματισμό, παρακολούθηση και εκπαίδευση που ειναι ο στόχος του θερινού
σχολείου.

Η

Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θέματα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και
προβολής τουριστικών προορισμών με βάση την ανάλυση
σύγχρονων πρακτικών διεθνούς αριστείας. Παράλληλα, προβλέπεται εμβάθυνση σε πρόσφατα ευρήματα και συμπεράσματα εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα οργάνωσης και
διοίκησης μικρών επιχειρήσεων, επικοινωνίας κτλ.
Οι εισηγητές προέρχονται ισομερώς τόσο από τη διεθνή και
ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από
τη λιμενική και τουριστική βιομηχανία. Εκτός από τις διαλέξεις οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν να εκπονήσουν σε ομά-

δες συγκεκριμένα μικρά έργα, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα
να συμμετέχουν σε στρογγυλές τράπεζες όπου θα υποστηρίζονται οι ανοικτές, αυθόρμητες και παραγωγικές συζητήσεις με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στον
θαλάσσιο τουρισμό.
Στόχος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η δημιουργία ενός σταθερού δικτύου μεταφοράς
τεχνογνωσίας για τον θαλάσσιο τουρισμό και, μέσω αυτού,
η ανάπτυξη σχέσεων, συνεργασιών και η υποστήριξη έργων
για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισμού στις νησιωτικές
περιοχές ως πυλώνα σύγχρονης και βιώσιμης περιφερειακής
ανάπτυξης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου».
Για το αναλυτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου μπορείτε
να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:
https://maritimetourism2012.pns.aegean.gr/el/
maritimetourism2012-home-el

Επικοινωνία: Εύα Στεφανιδάκη, Σπ. Ματσιμάνη
Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών
και Λιμενικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Κοραή 2Α, Χίος 821 00
Τηλ: +30 6979-342450, +30 22710-35287
Fax.: +30 22710-35299
e-mail: estefanidaki@stt.aegean.gr,
smatsimani@stt.aegean.gr
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Safety4Sea Annual Forum

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει
Tον περασμένο Οκτώβριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο ετήσιο συνέδριο Safety4Sea http:
//www.safety4sea.com/forum/2) και το Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εξειδικευμένο συνέδριο του Safety4Sea με αντικείμενο την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων
(http://www.safety4sea.com/forum/3). Το Safety4Sea είναι μια κοινωφελής πρωτοβουλία με σκοπό
την ενημέρωση της ναυτιλιακής κοινότητας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος,
που περιλαμβάνει τη λειτουργία του ομώνυμου Portal και διοργάνωση των σχετικών συνεδρίων.

υλοποίηση της ιδέας, σύμφωνα με το όραμα του θεμελιωτή Απόστολου Μπελόκα ξεκίνησε πριν από
δύο χρόνια με την ταυτόχρονη ίδρυση του Portal
αλλά και τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου Safety4Sea,
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 5 Οκτωβρίου 2010
(http://www.safety4sea.com/forum/1).
Η αποδοχή μέχρι σήμερα τόσο του Portal όσο και του συνεδρίου έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες των διοργανωτών, μια
και σε ό,τι αφορά το Portal οι επισκέψεις έχουν ξεπεράσει τις
1.000 ανά ημέρα από περισσότερες από 180 χώρες, ενώ
όσον αφορά το Forum, το έχουν παρακoλουθήσει περισσότεροι από 800 σύνεδροι έως σήμερα συνολικά, για τα τρία
μέχρι στιγμής συνέδρια που έχουν υλοποιηθεί.

Η

κοπός του Safety4Sea είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλία,
αλλά και τους σχετικούς κανονισμούς, και να παράσχει
πληροφορίες για θέματα ασφάλειας, πρόληψης ατυχημάτων
και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προώθηση
βέλτιστων πρακτικών και την εν γένει ευαισθητοποίηση της
ναυτιλιακής κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σ

Αυτόν τον Οκτώβριο, λοιπόν, το Safety4Sea ανανεώνει το
ραντεβού του για το τρίτο ετήσιο φόρουμ! Η ολοήμερη αυτή
εκδήλωση (09:00 έως 17:30) έχει προγραμματιστεί για την
Τετάρτη 3 Οκτωβρίου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα. Η είσοδος

είναι κατά την προσφιλή τακτική των διοργανωτών, δωρεάν
για τους συμμετέχοντες και το Forum θα αρχίσει από το πρωί
και θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα καλύπτοντας τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Κίνδυνοι και προοπτικές για τις ναυτιλιακές εταιρείες
2. Οι νομοθετικές εξελίξεις στη ναυτιλία
3. Πρόληψη ναυτικών ατυχημάτων και προώθηση βέλτιστων πρακτικών
4. Ο ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία – οι εξελίξεις για
τα STCW και ILO MLC
5. Η διαχείριση του κινδύνου στη ναυτιλία
6. Ασφάλεια και καταπολέμηση της πειρατείας
ο συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει πάνω απο 20
ομιλητές διεθνούς κύρους και 350 συνέδρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι στελέχη ναυτιλιακών
επιχειρήσεων.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση, μπορούν
να συμμετάσχουν αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η
οποία είναι διαθέσιμη μέσω του http://www.safety4sea.com
ή μέσω των διοργανωτών του IBS Marine Group (υπεύθυνη
κα Θεοδοσίου). H συμμετοχή τους είναι δωρεάν, καθώς όλα
τα έξοδα καλύπτονται από τους χορηγούς.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και το συνέδριο
διατίθενται στον σχετικό σύνδεσμο: www.safety4sea.com/
forum4.

Τ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ακαδημαϊκά πονήματα
για θερινούς προβληματισμούς

«Οργάνωση και διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων»
Γιάννης Θεοτοκάς
• Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

«Τάσεις και εξελίξεις
στη λιμενική βιομηχανία»
Κωνσταντίνος Χλωμούδης
• Εκδόσεις Παπαζήση

ο περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μεταβάλλεται γοργά. Η παγκοσμιοποίηση είναι
φαινόμενο που, ενώ καταγράφεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρουσιάζεται στις μέρες
μας με διαφορετική ένταση και με τρόπο που επηρεάζει
άμεσα σχεδόν όλες τις πτυχές της οργάνωσης και διοίκησης
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το πρότυπο των επιτυχημένων επιχειρήσεων του παρελθόντος, που βασίζονταν στην εμπειρία και την παράδοση, τείνει, υπό τις σημερινές συνθήκες,
να εξαντλήσει τη δυναμικότητά του.
Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
καλείται να συμβάλει στην αναζήτηση λύσεων που οδηγούν
στην καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των επιχειρήσεών της καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή των θεωριών και αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της διοίκησης των επιχειρήσεων για
την εφαρμογή τους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι δομημένα με τρόπο ώστε
να εξετάζονται οι οργανωτικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες
του συνόλου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις τής χύδην φορτηγού ναυτιλίας, όχι μόνο γιατί είναι η αγορά με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά και γιατί σε
αυτήν δραστηριοποιούνται οι περισσότερες ελληνόκτητες
επιχειρήσεις. Η θεωρητική ανάλυση συμπληρώνεται με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.

λιμενική βιομηχανία αναζητεί τις απαραίτητες προσαρμογές, υιοθετώντας νέα, αποκεντρωμένα μοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και διακυβέρνησης.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των λιμένων αποτέλεσε η γενίκευση της παραχώρησης δικαιωμάτων παροχής
λιμενικών υπηρεσιών από ιδιώτες και η αναθεώρηση του
ρόλου των δημόσιων, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, φορέων διαχείρισης λιμένων. Θεσμικές αλλαγές επιταχύνουν
την ανάδειξη παγκόσμιων διαχειριστών τερματικών σταθμών,
ενώ η εταιρική υπόσταση των λιμενικών αρχών αλλάζει τη
λιμενική βιομηχανία καθοριστικά.
Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008, η ραγδαία επιδείνωση
των συνθηκών πραγματοποίησης του διεθνούς εμπορίου, η
κρίση που αντιμετώπισε η ναυτιλία προβληματίζουν τη λιμενική βιομηχανία. Το δεδομένο ενδιαφέρον εταιρειών υπηρεσιών χερσαίων μεταφορών, αλλά και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, για συμμετοχή στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και τη διοίκηση των λιμένων, μετατρέπει το λιμενικό
συγκρότημα σε μια πολύπλοκη οντότητα με σημαντικό, πληθυντικό, αριθμό δρώντων παραγόντων.
Η απαραίτητη χωρική και λειτουργική επέκταση του λιμένα
και η ανάγκη ενοποίησης με σύνθετες αλυσίδες μεταφοράς
δημιουργούν νέα ερωτήματα, εισάγοντας έννοιες όπως η
«ποιότητα» στη λιμενική καθημερινότητα.

Τ
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«Το λιμάνι του Πειραιά. Διαχρονικοί μετασχηματισμοί και η αναπτυξιακή του συμβολή»
Αγγελική Ι. Παρδάλη
• Εκδόσεις Σταμούλη

«Η ευποιία στην Άνδρο,
19ος‐20ός αιώνας»
Ελένη Μπενέκη
• Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων
Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων δραστηριοποιείται σε
θέματα επιστημονικού, κοινωνικού και μορφωτικού
ενδιαφέροντος με στόχο να συμβάλει στην προβολή
και ανάπτυξη της νήσου Άνδρου. Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθέτησε την έρευνα και την έκδοση της μελέτης της ιστορικού
Ελένης Μπενέκη σχετικά με τα κληροδοτήματα που σχετίζονται με την Άνδρο, προκειμένου να γίνει γνωστή η κοινωνική
προσφορά των Ανδριωτών κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Το
αντικείμενο της καταγραφής επεκτάθηκε στο συνολικότερο
της ευποιίας, καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι η αγαθοεργός
πρόθεση και πράξη, ανεξάρτητα από το ύψος της δωρεάς και
τη νομική και θεσμική μορφή που το υποκείμενό τους είχε τη
σκέψη να τους προσδώσει. Στόχος είναι η ερμηνευτική αντιμετώπιση του φαινομένου, της ανδριώτικης εκδοχής της ευποιίας, με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική ιστορία του
τόπου και την ιστορία των νοοτροπιών. Πώς εντάσσεται το
παράδειγμα της Άνδρου στο πλαίσιο άλλων νησιωτικών και
πλοιοκτητικών κοινοτήτων; Επιπλέον, η εικόνα που αντικατοπτρίζεται μέσα από το πρίσμα της ευποιίας αποδεικνύεται διαφωτιστική σχετικά με το πώς μια τοπική οικονομία διαχειρίζεται τον πλούτο της, αλλά και αναφορικά με τη συμπλεκτική σχέση μεταξύ της άσκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης
και της ευποιίας.
Στην Άνδρο, η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα έχει
μεταβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Το γεγονός καλεί προς
έναν προβληματισμό σχετικά με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δωρεών και κληροδοτημάτων στην κατεύθυνση
της περαιτέρω ανάπτυξης του νησιού. Τέλος, το πόνημα μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνον ως ένα υπομνηστικό ανθρώπων και αγαθοεργών προθέσεων, που καλεί προς μίμηση,
αλλά και ως ένας ιδιότυπος οδηγός έργων, δημοσίων και κοινωφελών, που ακόμη καθορίζουν το τοπίο της Άνδρου.

Η

να σημαντικό βιβλίο της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πειραιά, Αγγελικής Παρδάλη με τίτλο «Το λιμάνι
του Πειραιά. Διαχρονικοί μετασχηματισμοί και η αναπτυξιακή του συμβολή», εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Σταμούλη Α.Ε.». Πρόκειται για ένα βιβλίο, το οποίο με πλήθος
πινάκων, στοιχείων και διαγραμμάτων περιγράφει τη συμβολή του Λιμένα Πειραιά στην ελληνική οικονομία, τον ευρύτερο Πειραιά και την Αττική.
Παράλληλα εξειδικεύει τις χρονικές περιόδους εξέλιξης της
οργάνωσης του λιμανιού από το «Μωλικό Ταμείο» (18361848) έως το σημερινό σύγχρονο Οργανισμό Λιμένα Πειραιά.
Με καταγραφή στατιστικών πινάκων καταδεικνύεται η επίδραση του Ο.Λ.Π. σ’ όλους τους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας, την ανάπτυξη της ναυτιλίας και της λιμενικής
βιομηχανίας.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου με σχόλια και πλούσια βιβλιογραφία καταγράφεται η μεταμόρφωση του μικρού τοπικού λιμανιού, το οποίο αρχικά ήταν Υπολιμεναρχείο του
Λιμεναρχείου Ύδρας, σε Εθνικό Λιμάνι και διεθνές ναυτιλιακό
κέντρο.
Το βιβλίο αυτό, αν και επιστημονικό, πανεπιστημιακό σύγγραμμα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του «Ιστορικού Αρχείου Ο.Λ.Π.» για τη συλλογή ιστορικών στοιχείων και
πρωτογενούς υλικού καθώς και την προβολή της αναπτυξιακής συμβολής του Λιμένα Πειραιά στην Εθνική Οικονομία.

Έ
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Γιατί στη ναυτιλία, αιώνες τώρα,
είμαστε όλοι Έλληνες
Του Γιάννη Αλήθεια
Συγγραφέα - ερευνητή

σημείο αναφοράς το μηδέν.
O ξύλινος λόγος των πολιτικών λέει ότι οι «πλοιοκτήτες» άλλοι τούς λένε και «πλουτοκράτες»- συνεισφέρουν ελάχιστα
στον δημόσιο κορβανά. Μερικές χιλιάδες ανά πλοίο.
Οι τελευταίες ανακοινώσεις της Ανεξάρτητης Στατιστικής Αρχής
αναφέρουν ότι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα κάλυψε πάνω από
το 50% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Η Ιστορία έχει καταγράψει χιλιάδες προσφορές προς το κοινωνικό σύνολο αξίας εκατομμυρίων ευρώ, πολλαπλάσιων των
όποιων φόρων θα ήθελαν οι της
Ξεχνούν ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων πλοιοκτητών δεν δημιουρ- κρατικής εξουσίας να επιβάλουν. Η
γούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην ελληνική επικράτεια διαφορά είναι ότι αυτή η προσφορά
ούτε υφίστανται λόγω της ελληνικής σημαίας ή ποσόστωσης επί των πηγαίνει απευθείας προς τον συεθνικών μεταφορών.
νάνθρωπο, μακριά από τις «σκοτεινές και δόλιες» διαδρομές του
«μαύρου πολιτικού χρήματος», της
διαφθοράς των επίορκων δημόσιων υπαλλήλων και των προμηθειών των μεσαζόντων.
Γεγονότα
Τις τελευταίες ημέρες, οι «πολιτικοί - οικονομικοί άρχοντες» της
Από το τέλος του 2008 ζούμε μια παρατεταμένη κρίση, η οποία
τρόικας (Ζ.-Κλ. Γιουνκέρ, Κρ. Λαγκάρντ κ.ά.) προβάλλουν τους
στατιστικά προέρχεται από την υπερπροσφορά μεταφορικής
Έλληνες πλοιοκτήτες ως τους κυρίως αφορολόγητους πλούδυνατότητας. Αυτό το γεγονός έχει φέρει πάνω από 700 ναυσιους, που πρέπει να πληρώσουν φόρους. Πρώτον, δεν διτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο όριο αντοκαιούνται να ομιλούν αυτοί που, ως φυσικά πρόσωπα, είναι
χής τους, με κίνδυνο κατάρρευσης, αλλά και πολλές άλλες στο
αφορολόγητοι για τα πολιτικά τους εισοδήματα και μάλιστα,
σημείο να αποφασίσουν για επέκταση επενδύσεων.
σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές ανακοινώσεις, με όχι τόσο
Πάνω από δύο χρόνια η ελληνική ναυτιλία όχι μόνο στερείται
καθαρό πολιτικο-οικονομικό παρελθόν. Δεύτερον, ξεχνούν ότι
υπουργείου, αλλά ως έκθετο περιφέρεται από υπηρεσία σε
τα εισοδήματα των Ελλήνων πλοιοκτητών δεν δημιουργούνται
υπηρεσία με άγνωστο προορισμό. Μέχρι και σήμερα, οι δογστο μεγαλύτερο ποσοστό τους στην ελληνική επικράτεια ούτε
ματικές απόψεις των κυβερνώντων αλλά και αυτών που θα κυυφίστανται λόγω της ελληνικής σημαίας ή ποσόστωσης επί
βερνήσουν στο μέλλον δεν φαίνεται να διαφοροποιούν την
των εθνικών μεταφορών. Σημαντικότερο όλων, και κρυμμένη
κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η δημιουραλήθεια, είναι ότι οι «φίλοι μας», μετά την αποτυχία της συγγία ενός περιβάλλοντος ανίσχυρου μπροστά στις προκλήσεις
χρονισμένης επίθεσης εναντίων μας μέσω των διεθνών ναυτιτων καιρών και επιρρεπούς στις πολιτικές και οικονομικές σειλιακών οργανισμών, με την επιβολή σκληρών και πολλές
ρήνες των αγορών. Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή αντιφορές ακραίων κανονισμών, βρίσκουν την ευκαιρία και θα επιμετώπισης του φαινομένου ταύτισης της αρχής με το τέλος, με
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας μέχρι και τις μέρες μας, τα «ξύλινα τείχη»
ήταν αυτά που ως «ανεξάρτητος διεθνής φρουρός» των Ελλήνων κατόρθωναν και έσωζαν την Ελλάδα, όχι ως κρατική εξουσία, αλλά ως έθνος.

διώξουν να μειώσουν, μέσω της αλλαγής της φορολογίας και
των διοικητών νόμων εγκατάστασης ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, την παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων πλοιοκτητών. Βλέπετε, ο «πόλεμος»
είναι οικονομικός και οι Έλληνες πλοιοκτήτες μετά την πτώση
και του τουρισμού, καθίστανται ο τελευταίος δυνατός πύργος
άμυνας πριν από την ολοκληρωτική καταστροφή ή και την
«εξαφάνιση» της Ελλάδας. Σας θυμίζω την οργανωμένη επίθεση που είχε δεχτεί η ελληνική κρουαζιέρα πριν από λίγα χρόνια και το πώς μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα την εξαφάνισαν
από την «αγορά» και την Ανατολική Μεσόγειο.
Απόψεις
Από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας μέχρι και τις μέρες μας, τα «ξύλινα τείχη» ήταν αυτά που ως «ανεξάρτητος διεθνής φρουρός»
των Ελλήνων κατόρθωναν και έσωζαν την Ελλάδα, όχι ως
κρατική εξουσία, αλλά ως έθνος.
Παρά το γεγονός ότι η κρατική εξουσία δεν επιθυμεί την παρουσία μιας ανεξάρτητης ελληνικής ναυτιλίας στον ελλαδικό
χώρο, εμείς στη ναυτιλία των Ελλήνων, όλοι, πληρώματα,
υπάλληλοι και πλοιοκτήτες, έχουμε κοινή συνείδηση. Άσχετα
με την εθνικότητα των πληρωμάτων, τη γλώσσα επικοινωνίας
και τη σημαία του πλοίου, ΟΛΟΙ νιώθουμε ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Πρόκειται για το φαινόμενο της παγκόσμιας συνείδησης, που
κάνει τους ανά την υφήλιο Έλληνες να ξεχωρίζουν. Είναι η συ-

νείδηση που οφείλεται στη δυνατότητα απόκτησης μιας ευρείας εμπειρίας της πραγματικότητας και συνύπαρξης, καθώς
η ελληνική ναυτιλία συνδιαλέγεται σχεδόν με το σύνολο της
ανθρωπότητας. Πρόκειται για εμπειρία με βάση την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι η αντικειμενικότητα του κάθε βιώματος
βρίσκεται όχι στον εαυτό μας ως οντότητα ή μονάδα, αλλά στον
άγνωστο για πολλούς εσωτερικό εαυτό μας, στους τρόπους
συμπεριφοράς μας, κυρίως όμως στο ίδιο το βίωμα. Είναι η
ανάγκη προσαρμογής μας σε καταστάσεις που εναλλάσσονται
με ταχύτητα και με σχέση το κατά περίπτωση υφιστάμενο γεωγραφικό πλάτος και μήκος του στίγματος που βιώνει ο καθένας μας. Είναι μια ανώτερη εμπειρία, καταλύτης στη διαδικασία
μετάλλαξης της ατομικής εμπειρίας, της υποχώρησης του
«εγώ» και της ανάδειξης «αυτού του άλλου» που αναφέρει ότι
η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ για ΟΛΟΥΣ.
Προσδοκία
Τέρμα στις «εκπλήξεις» και στον συνεχιζόμενο ξύλινο λόγο
όλων των «ήξεις-αφήξεις» πολιτικών. ΝΑΙ στην παγκόσμια ελληνική συνείδηση, ΝΑΙ στον παραδειγματικό τρόπο σκέψης και
διεθνούς διοίκησης των ανθρώπων με τα «ξύλινα τείχη», ΝΑΙ
στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, όχι απλώς του «ελληνικού κράτους εξουσίας», αλλά του συνόλου των Ελλήνων
πολιτών.
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