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Τι σημαίνουν οι επαναλαμβανόμενες
συναντήσεις Σαμαρά - ΕΕΕ;
ιαβάζαμε όλον το μήνα τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του πρόεδρου της ΕΕΕ στα ελληνικά ΜΜΕ. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή λόγο των συναντήσεων
και τις πραγματικές προθέσεις της Πολιτείας, αλλά και τις αντιδράσεις του εφοπλισμού στα θέματα που συζητήθηκαν. Οι
εξειδικευμένοι ναυτιλιακοί δημοσιογράφοι, στα δικά τους πηγαδάκια, κάνουν λόγο για άκρως μυστικές συνομιλίες σχετικά
με τα (δύσκολα) θέματα φορολόγησης τόσο του πλοίου όσο
και της διαχειρίστριας εταιρείας σε ελληνικό έδαφος. Τα θέματα όμως είναι πιο σύνθετα απ’ ό,τι φαίνονται: τα πρόσφατα
πρωτοσέλιδα σχετικά με τις δραστηριότητες και την (αφορολόγητη) ακίνητη περιουσία κάποιων σημαντικών Ελλήνων
πλοιοκτητών, αλλά και ο φόβος της μονομερούς «επίθεσης»
της τρόικας προς τα κεκτημένα της πλοιοκτησίας, σε συνδυασμό με τις προεκλογικές απειλές του κ. Τσίπρα, δεν μπόρεσαν
να αφήσουν την Ακτή Μιαούλη ήρεμη και ανενόχλητη για όλο
τον περασμένο μήνα.
Και η στάση αναμονής συνεχίζεται...
Ποιος πλοιοκτήτης και πιθανώς, κατ’ επέκταση, ποιος ναυτικός και υπάλληλος μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας θα
έπρεπε πραγματικά να ανησυχεί; Ο πλοιοκτήτης με ελληνική
σημαία ευελπιστούμε πως δεν θα δεχθεί κάποια έκπληξη στην
υπάρχουσα πολιτική, ειδικά σε θέματα φορολογίας. Βελτιώσεις έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά και όχι περαιτέρω επιβαρύνσεις ή ανατροπές. Επιπρόσθετη ή επιπλέον φορολόγηση
θα είναι όχι απλώς μια παρανοϊκή πολιτική επιλογή αλλά η
χαριστική βολή, που θα παρασύρει προς την τελική εξαφάνιση το ελληνικό νηολόγιο. Εξάλλου, η ελληνική σημαία αποδεικνύει εδώ και δεκαετίες ότι τραβάει το μεγάλο κουπί της
ελληνικής ναυτιλίας και συνεισφέρει πολυεπίπεδα και καθοριστικά στην ελληνική οικονομία και την εγχώρια αγορά εργασίας. Και συνεισφέρει με διαφάνεια!
Ο ελληνόκτητος στόλος και οι διαχειρίστριες εταιρείες του,
όμως, (αν και συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην εθνική
οικονομία) ίσως (επαν)έλθουν στο μικροσκόπιο του νομοθέτη.
Αυτές οι εταιρείες είναι που ανέκαθεν βρίσκονται στο στόχαστρο μερίδας ΜΜΕ, συνδικαλιστών, πολιτικών, αναλυτών και
άλλων... λαϊκιστών. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο γνωστός
ψίθυρος - απειλή πως «αν μας πειράξετε, φεύγουμε» είναι μια
μάλλον παιδιάστικη και προκλητική αντίδραση, ενώ οι νουνεχείς Έλληνες πλοιοκτήτες ξέρουν καλά ότι η μετεγκατάσταση της έδρας τους στη Λεμεσό, τη Βαλέτα ή τη
Σιγκαπούρη δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση και αποτελεί μια,

Δ

μακροπρόθεσμα, δυσβάστακτη και αβέβαιη στρατηγική κίνηση. Όχι πάντως ότι δεν θα αποτελεί συμφέρουσα επιλογή
για κάποιες εταιρείες.
Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια ίσως θα πρέπει από μόνη
της να ορίσει το πλαίσιο δράσης της και τους τρόπους που
θα συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, τον «μεγάλο ασθενή».
Ο σπουδαίος ναυτέλληνας Ανδρέας Λαιμός έγραφε, τη δεκαετία του '70, ότι οι εκ της ναυτιλίας δωρεές και χορηγίες
δεν είναι από μόνες τους πανάκεια: αντιθέτως, απομονώνουν
τελικά τον επιχειρηματία από το κοινωνικό σύνολο διότι τον
καθιστούν σε θέση ισχύος και όχι πραγματικό επίκουρο και
συνομιλητή του ελληνικού λαού. Κατέληγε, μάλιστα, ότι
πραγματική οικονομική συνεισφορά και πολυποίκιλες δράσεις χρειάζονται... Και αυτά τα έγραφε την περίοδο της Μεταπολίτευσης ο μεγάλος Χιώτης πλοιοκτήτης και νομικός στις
σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών».
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι νόμοι του '77 και το Σύνταγμα
της Μεταπολίτευσης υπήρξαν ένα δημιούργημα σημαντικών
πολιτικών προσωπικοτήτων και επιχειρηματιών με συλλογική
ευθύνη και πατριωτικό συναίσθημα. Η εποχή του Κ. Καραμανλή, του Π. Σαρλή, του Ιω. Κουλουκουντή, του Α. Χανδρή
και του Β. Γουλανδρή δεν υφίσταται πλέον. Δεν είναι εποχή
σήμερα που δεσπόζει η πολιτική υπέρβαση, ούτε η συλλογική
ομόνοια.
Καιρός να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Από την Ακτή Μιαούλη όμως πρωταρχικά. Ή τώρα ή ποτέ. Ο ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος που «ελέγχεται» και «κατευθύνεται» από
τον Πειραιά οφείλει να πάρει σαφή και συγκεκριμένη θέση.
Ας το αναλάβουν το ρίσκο της θέσης αυτής οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και όχι οι ξενόφερτοι ελεγκτές μας.
Η.Γ.Μ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Παραμένει
σε ελληνικά χέρια
η προεδρία
της Intercargo
11 Οκτωβρίου
Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Διεθνούς Ένωσης Εφοπλιστών ξηρού
φορτίου, της Intercargo, ο κ. Nίκος
Παππαδάκης (πρόεδρος της AG Pappadakis & Co. Ltd) παρέδωσε τη σκυτάλη, έπειτα
από 7 χρόνια
επιτυχημένης θητείας,
στον κ.
Γιάννη Πλατσιδάκη, γενικό
διευθυντή
της Anangel
Maritime
Services Inc.
Η σημασία
της συγκεκριμένης διεθνούς ενώσεως
για τη ναυτιλιακή κοινότητα, που επηρεάζεται από τους δύσκολους καιρούς
της ναυλαγοράς και του παγκόσμιου
εμπορίου, αλλά και από το απρόβλεπτο γεωπολιτικό σκηνικό σε Αφρική και
Άπω Ανατολή, παραμένει σε υψηλό
επίπεδο.
Με αυτόν το γνώμονα είναι εξαιρετικά
θετικό το γεγονός ότι η ελληνική
καθώς και η διεθνής πλοιοκτησία πρότειναν και στήριξαν την υποψηφιότητα
του κ. Πλατσιδάκη στο συγκεκριμένο
θεσμικό forum. O κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, βραβευμένος με το βραβείο Ευκράντη από τα «Ναυτικά Χρονικά» και
την ΕΝΟΕ το 2010, είναι από το 1989
γενικός διευθυντής της Anangel Maritime Services Inc., εταιρείας του Ομίλου Αγγελικούση, και μέλος της
διοικούσας επιτροπής του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Είναι επίσης ένας από τους εμπνευστές
και υποστηρικτές της ελληνικής Ημέ-

ρας Εμπορικού Ναυτικού, που εορτάζεται κάθε Μάιο. Ο κ. Πλατσιδάκης
είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
London School of Economics.

Αποκατάσταση
και αναβάθμιση
του συστήματος
ναυτικής εκπαίδευσης

στους τομείς της ναυτικής τεχνολογίας
και της αγοράς ναυτικής εργασίας.
Προς τούτο, δεν απαιτείται μόνο αναβάθμιση όλων των συντελεστών του
συστήματος, αλλά ορθή οργάνωση και
αποτελεσματική διοίκηση και διαχείρισή του.
Στη συνέχεια, οι δύο υπουργοί αναφέρθηκαν στα επίπεδα παρέμβασης για
την αποκατάσταση και αναβάθμιση του
συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης.

4 Οκτωβρίου
Κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ.
Μουσουρούλης και ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού Κ. Αρβανιτόπουλος, με
θέμα την αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της συνέντευξης,
ο υπουργός Ναυτιλίας επισήμανε πως
«είναι κοινώς αποδεκτό ότι τόσο το μέγεθος όσο και ο δυναμισμός της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας οφείλονται
στη διεθνή ανταγωνιστικότητά της, η
οποία θεμελιώθηκε στη ναυτική μας
παράδοση και οικοδομήθηκε με την
ποιοτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Το ελληνικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να διατηρήσει και να ενισχύσει
την ποιότητά του,
οφείλει να παρακολουθεί και να
ενσωματώνει τις ραγδαίες
εξελίξεις

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Απαντήσεις ΥΝΑ
για τις ΑΕΝ και
την έδρα της Μονάδας
Υποβρυχίων
Αποστολών
3 Οκτωβρίου

Απαντώντας στην ερώτηση που είχε
καταθέσει η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, με θέμα «Προβλήματα των σπουδαστών των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού», ο κ. Μουσουρούλης δεσμεύθηκε ότι πολύ σύντομα
θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο
θα αναδιαρθρωθεί το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
και να αρμόζει στην πρώτη ναυτιλιακή
δύναμη στον κόσμο, την Ελλάδα.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτεία έχει
ήδη προωθήσει αρκετά μέτρα, όπως
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για παράδειγμα το οκτάμηνο αθροιστικά, τη δυνατότητα να γίνεται η εκπαίδευση σε πλοία μη συμβεβλημένα
με το ΝΑΤ, πλοία ξένης σημαίας, καθώς
και κίνητρα προκειμένου να καλυφθεί
μέρος του κόστους του εκπαιδευτικού
ταξιδιού.
Απαντώντας στην ερώτηση που είχε
καταθέσει ο βουλευτής της Χρυσής
Αυγής Ηλίας Παναγιώταρος με θέμα
«Μεταφορά της έδρας της Μονάδας
Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»,
ο κ. Μουσουρούλης διαβεβαίωσε
ότι η μονάδα θα συνεχίσει να παραμένει στον Άγιο Κοσμά και να λειτουργεί
με επιτυχία, όπως έως σήμερα.

Μειωμένες
οι παραγγελίες ευκαιρίες για
τα Eco πλοία
11 Οκτωβρίου
Η αγορά στον τομέα των παραγγελιών,
συναρτήσει και της έλλειψης χρηματοδότησης, δείχνει να έχει εκλογικευθεί,
αφού οι παραγγελίες έχουν μειωθεί
δραστικά, όπως για παράδειγμα στα κινεζικά ναυπηγεία, όπου οι παραγγελίες
συνεχίζουν να είναι μειωμένες κατά
50% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με τις τιμές να είναι
περίπου 70% μειωμένες από τα υψηλά
του 2008 και στα χαμηλότερα επίπεδα
από το 2004.
Δεδομένης της ανωτέρω κατάστασης,
αξίζει να επισημάνουμε τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται ιδιαίτερα για τα
Eco πλοία, το οποίο επιβεβαιώνεται και
από την ανακοίνωση της Cargill, μιας
από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον

τομέα των ναυλώσεων παγκοσμίως,
που δήλωσε ότι από εδώ και στο εξής
θα ναυλώνει πλοία τα οποία είναι πιο
οικονομικά στην κατανάλωση, σε μια
προσπάθεια να μειώσει τους ρύπους
του διοξειδίου του άνθρακα, και φυσικά και τα λειτουργικά της έξοδα.

Ο εορτασμός
της Παγκόσμιας
Ναυτικής Ημέρας
24 Σεπτεμβρίου
Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι
«Εκατό χρόνια μετά τον Τιτανικό». Σε
μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ), Koji Sekimizu, αναφέρει ότι σε
κάθε νέα γενιά πλοίων συμβαίνουν
ατυχήματα, ενισχύοντας την ανάγκη για
συνεχή βελτίωση. «Οι προσπάθειές
μας να προωθήσουμε την ασφάλεια
ναυσιπλοΐας, πόσω μάλλον στα επιβατηγά πλοία, δεν θα σταματήσουν ποτέ.
Θα πρέπει να αντιδρούμε ταχύτατα και

προληπτικά», τονίζει ο κ. Sekimizu. Ο
ίδιος προέτρεψε τις κυβερνήσεις των
κρατών-μελών του ΙΜΟ και τη ναυτιλιακή βιομηχανία να ανανεώσουν την
αποφασιστικότητά τους για βελτίωση
και ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων, σήμερα και στο μέλλον.

Οι διαλύσεις
σε επίπεδο ρεκόρ
1 Οκτωβρίου
Η φετινή χρονιά θα αγγίξει σε επίπεδα
ρεκόρ στις διαλύσεις
Το 2011 ο συνολικός αριθμός διαλύσεων έφτασε τα 40,6 εκατομμύρια τό-
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νους ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις για
το 2012 αναφέρουν ότι οι συνολικές
διαλύσεις θα είναι 57,3 εκατομμύρια
τόνους, δηλαδή 40% αύξηση από το
2011.
Η μεγάλη προσφορά πλοίων κατά τις
προηγούμενες εβδομάδες είχε αποτέλεσμα τη μείωση νέων αγορών καθώς
τα διαλυτήρια συνεχίζουν και δέχονται
παραδόσεις από προηγούμενα κλεισίματα. Εν μέρει αυτό οφείλεται και στη
μικρή βελτίωση των ναύλων για τα
Capes, όπου πολλοί πλοιοκτήτες αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους
στην αγορά, δεδομένων επίσης και των
μειωμένων προσφερόμενων τιμών
διαλύσεων.
Στην παρούσα φάση, οποιεσδήποτε
προσφορές είναι χαμηλότερες από τα
τρέχοντα επίπεδα, καθώς οι αγοραστές
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την
κατάσταση και να κλείσουν σε χαμηλά
επίπεδα.

Σε ελεύθερη πτώση
οι ελληνικοί
αερομεταφορείς
26 Οκτωβρίου
H εξαγορά της Olympic Αir από την
Aegean Airlines μόνο αδιάφορη δεν
μπορεί να αφήσει τη ναυτιλιακή κοινότητα. Αφενός διότι και στις δύο εταιρείες η μετοχική σύνθεση
περιλαμβάνει αρκετά ναυτιλιακά κεφάλαια και αφετέρου η νησιωτική σύνδεση (ή… απομόνωση) της χώρας μας
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
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αποτελεί καίριο σημείο προβληματισμού για τη συγκεκριμένη εξαγορά.
Βέβαια, ο ανταγωνισμός θα κλονιστεί
και οι τιμές, τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό, θα αυξηθούν (και
άλλο). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο επιβάτης θα πληρώνει μάλλον περισσότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή

εγκατάλειψη της χώρας μας από πάρα
πολλούς διεθνείς αερομεταφορείς, τη
συρρίκνωση των δρομολογίων πολλών άλλων, και κυρίως την άνοδο στις
τιμές των καυσίμων και την άλογη φορολογία στις επιχειρήσεις. Η αλήθεια
είναι όμως ότι η τραγική κατάσταση
στην εσωτερική τουριστική κίνηση και η
κατακόρυφη μείωση της επιβατικής κίνησης θα οδηγούσαν σε πιθανή κατάρρευση τις δύο εταιρείες. Σωτηρία δεν
υπήρχε, είναι πασιφανές. Bέβαια η
Aegean έχει μέχρι σήμερα μια υγιή οικονομική βάση με ταμειακά διαθέσιμα
που ανήλθαν σε €181 τον περασμένο
Ιούνιο. Η νέα, μονοπωλιακή διάσταση
της Aegean θα της επιτρέψει να αναλάβει σχεδόν μόνη της το μεγαλύτερο
μέρος των πτήσεων εσωτερικού (με ανταγωνιστή την επίσης οικονομικά μουδιασμένη Cyprus Airways σε λίγες
ελληνικές μητροπόλεις). Επιπλέον, η
μείωση ή κατάργηση διεθνών δρομολογίων των αεροπορικών εταιρειών
του ομίλου της Star Alliance από και
προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθιστούν την Aegean έναν νέο αλλά ίσως
«φιλάσθενο» πρωταθλητή στη χώρα
μας. Και αυτό διότι, παρά τις πολυβραβευμένες υπηρεσίες, η εταιρεία, όπως
όλες στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη
δυσκολίες και ως αντιπάλους αρκετά
low cost μεγαθήρια, που πετούν προς
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όχι μέσω
του ξεδιάντροπα ακριβού Αερολιμένα
Αθηνών, αλλά από πολυάριθμα, πλέον,
επαρχιακά ελληνικά αεροδρόμια.

O BDI συνεχίζει
το ανοδικό σερί
25 Οκτωβρίου
O δείκτης-βαρόμετρο στα τεκταινόμενα
της ναυτιλίας, BDI, συνεχίζει το ανοδικό του σερί, έχοντας σπάσει και το
φράγμα των 1.000 μονάδων αφού την
Παρασκευή (18 Οκτωβρίου) έκλεισε
στις 1.010 μονάδες. Την τελευταία
φορά που ο δείκτης ήταν πάνω από
1.000 μονάδες ήταν πριν από τρεις
μήνες και συγκεκριμένα στις 25 Ιουλίου του 2012, στις 1.003 μονάδες.
Στις προηγούμενες ανασκοπήσεις επισημάναμε ότι η άνοδος του BDI οφείλεται ως επί το πλείστον στην απόδοση
των Capes, αφού λόγω των χαμηλών
τιμών Iron Ore, η Κίνα, που είναι και ο
μεγαλύτερος αγοραστής του συγκεκριμένου εμπορεύματος παγκοσμίως,
προέβη σε παραγγελίες δεδομένου και
του νέου πακέτου των $ 150 δισ. για
αναπτυξιακά μέτρα υποδομών.
Τα τελευταία στοιχεία από τις επίσημες
Αρχές αναφέρουν ότι οι εισαγωγές
Iron Ore της Κίνας το Σεπτέμβριο
έφτασαν σε υψηλό 20 μηνών και συγκεκριμένα στα 65,01 εκατ. τόνους
έχοντας αύξηση 4,1% από τον Αύγουστο και 7,3% από το Σεπτέμβριο του
2011, ενώ τα αποθέματα στις 12
Οκτωβρίου ήταν μειωμένα κατά 3,7%,
στα 96,35 εκατ. τόνους, από το ρεκόρ
του Ιουλίου, όταν τα αποθέματα ήταν
100,1 εκατ. τόνοι.
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Τυφώνας Σάντι:
δεκάδες νεκροί,
7.000.000 πολίτες
χωρίς ηλεκτρικό
30 Οκτωβρίου

Σε κατάσταση «μέγιστης καταστροφής»
κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα την Πολιτεία της Νέας
Υόρκης και το Νιου Τζέρσεϊ μετά το πέρασμα του τυφώνα Σάντι.
Στο μεταξύ, φράγμα στο βόρειο Νιου
Τζέρσεϊ έσπασε, πλημμυρίζοντας τις
πόλεις Μούναχι, Λιτλ Φέρι και Κάρλσταντ, όπου η στάθμη των υδάτων
έφτασε το 1,5 μέτρο. «Βρισκόμαστε σε
φάση διάσωσης», τόνισε η Τζιν Μπαράτα, επικεφαλής των τοπικών Αρχών
στην κομητεία Μπέργκεν. Μέχρι τώρα
δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Η ίδια πρόσθεσε ότι οι τρεις αυτές πόλεις «αφανίστηκαν» από τις πλημμύρες.
Έως τώρα 38 άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους σε Ηνωμένες Πολιτείες - Καναδά, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές,
από τις πλημμύρες και τις πτώσεις δένδρων που προκάλεσαν οι θυελλώδεις
άνεμοι της υπερκαταιγίδας Σάντι..
Περί τα 250.000 νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι στο Μανχάταν και
περισσότεροι από ενάμισι εκατομμύριο
άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης,
ενώ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ειδικά στις πλημμυρισμένες περιοχές, εκτιμάται ότι θα
χρειαστούν αρκετές μέρες.
Ο Σάντι βρισκόταν χθες (30 Οκτωβρίου) στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ
με μέγιστη ταχύτητα ανέμων τα 75
μίλια την ώρα και κινούμενη βορειοδυτικά με περίπου 18 μίλια την ώρα.
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Εξακολουθεί να δυσκολεύεται, απ’ ό,τι φαίνεται, το
επιτελείο του υπουργού Ναυτιλίας ως προς τη
σύνθεση και πρόθεση για έκδοση του ολοκληρωμένου οργανισμού του νέου υπουργείου. Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο μπορεί να έχει μεν επανασυστηθεί,
αλλά δεν έχει υπογραφεί η θεσμοθέτησή του, όπως ορίζουν οι νόμοι του κράτους. Πέραν των καθημερινών δυσκολιών που προφανώς ανακύπτουν, μεγάλες δυσχέρειες
καταγράφονται ως προς τη διεθνή εκπροσώπηση του
υπουργείου. Ποιος, δηλαδή, πάει πού και γιατί και, το πιο
σημαντικό, από ποιον (κρατικό προϋπολογισμό) πληρώνεται… Τικ τακ, κ. υπουργέ… ο χρόνος κυλάει αμείλικτος…

Για μια ακόμα χρονιά η εσωτερική αναστάτωση στις
δημόσιες ΑΕΝ συνεχίζει να ταλαιπωρεί τόσο τους
σπουδαστές όσο και την Ακτή Βασιλειάδη.
Η επιμονή κάποιων διευθυντών κυρίως σε περιφερειακές
ΑΕΝ να προσληφθεί συγκεκριμένος αριθμός ωρομισθίων
(βάσει του αριθμού σπουδαστών ανά τάξη) δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην κεντρική διοίκηση. Σε ορισμένες
ΑΕΝ η διοίκηση απαιτεί δεύτερο τμήμα ανά τάξη (άρα επιπλέον ώρες διδασκαλίας) αν ο αριθμός ξεπερνά τα 25
άτομα. Λες και είμαστε στο δημοτικό! Κάπου πρέπει να
βρεθεί μια χρυσή τομή, προκειμένου κανείς να μην αυθαιρετεί και κανείς να μη θέτει εμπόδια, διότι πάλι θα φτάσει
Ιανουάριος και δεν θα έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας.
Θα θέλαμε να ξέραμε σε
ποιο εκπαιδευτικό σύστημα του κόσμου
υπάρχει τόσο μεγάλη
αναστάτωση και γραφειοκρατία ως προς την
επίλυση μικρών αλλά
καίριων ζητημάτων;

Διεθνείς ναυλομεσιτικοί οίκοι εκτιμούν πως οι αναλογίες που υπάρχουν μεταξύ της υπάρχουσας χωρητικότητας πλοίων και της νέας, που θα
εξαγάγουν άμεσα τα ναυπηγεία, «δεν ευνοούν την
ανάκαμψη στον ναυτιλιακό τομέα και θα τον διατηρήσουν σε ύφεση τουλάχιστον για ακόμη μία
διετία».
Σύμφωνα με την εταιρεία Allied Shipbroking, έως το τέλος
του 2012 και το 2013 αναμένονται 1.749 νεότευκτα πλοία
μεταφοράς ξηρού φορτίου καθώς και 453 δεξαμενόπλοια.
Την ίδια στιγμή, δραστηριοποιούνται διεθνώς περί τα
9.524 πλοία ξηρού φορτίου και 5.727 δεξαμενόπλοια, ενώ στο βιβλίο
παραγγελιών υπάρχουν
2.530 εγγραφές, χωρίς να
υπολογίζονται τα εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου
(LNG).
Ήδη, από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως και τις 20
Οκτωβρίου έχουν παραδοθεί από τα ναυπηγεία στις πλοιοκτήτριες εταιρείες τους 895 πλοία μεταφοράς ξηρού
φορτίου και 192 δεξαμενόπλοια, ενώ το 2013 εκτιμάται
ότι θα παραδοθούν επιπλέον 854 πλοία ξηρού φορτίου,
συνολικής χωρητικότητας περίπου 67 εκατ. τόνων, και 261
δεξαμενόπλοια, συνολικής χωρητικότητας 31.535 εκατ.
τόνων.

Δύσκολοι καιροί και για τους Γερμανούς πλοιοκτήτες, οι οποίοι ζουν υπό τον ασφυκτικό κλοιό της
παγκόσμιας ναυτιλιακής κρίσης.
Πριν από λίγες ημέρες ο κ. Ralf Nagel, μέλος της ένωσης
των Γερμανών εφοπλιστών, δήλωσε ότι η κρατική τράπεζα
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) θα πρέπει να βοηθήσει
τους Γερμανούς εφοπλιστές
με περιορισμένα προσωρινά δάνεια, προσθέτοντας ότι η πολιτική
απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι τέλους του 2012. «Βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και δεν μπορούμε να
περιμένουμε άλλον ένα χρόνο», υπογράμμισε.
Λέγεται, δε, ότι για να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση στη
γερμανική ναυτιλία απαιτείται το ποσόν του 1,5 δισ. ευρώ.
Οι Γερμανοί πλοιοκτήτες ζητούν από την κρατική τράπεζα
να παράσχει δάνεια-γέφυρες (bridging loans) με τα υφι-
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στάμενα πλοία να μπουν ως εγγύηση, επίσης αυτή να αγοράσει όσα δάνεια προτίθενται να πουλήσουν οι ιδιωτικές
τράπεζες και, τέλος, επιζητούν ένα ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης κατασκευής φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων (green shipping).

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Petroﬁn Research, με τίτλο «2012 Greek Fleet Statistics», ο
ελληνόκτητος στόλος αριθμεί 137 πλοία λιγότερα
από πέρυσι (μείωση 3%), ωστόσο η χωρητικότητά
του έχει αυξηθεί, επίσης κατά 3%. Παράλληλα, κατά
6% αυξήθηκε η μέση μεταφορική ικανότητα ανά πλοίο,
ενώ κατά ένα χρόνο μειώθηκε η μέση ηλικία του στόλου,
από τα 15,9 έτη, στα 14,7 έτη. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο ελληνόκτητος στόλος τον Οκτώβριο του 2012
αριθμούσε 4.577 πλοία, έναντι 4.714 πλοίων το 2011 και
4.655 το 2010. Από το 2001, σε αριθμό πλοίων το ρεκόρ
σημειώθηκε το 2009 (4.763 πλοία), ενώ, σε ό,τι αφορά τη
χωρητικότητα, το 2012, καθώς η μεταφορική ικανότητα
του ελληνόκτητου στόλου έφτασε τα 263.635.420 dwt.
Η μείωση του 2010 (4.655 πλοία) αντιπροσωπεύει το
«σοκ» που υπέστη η ναυλαγορά από την τραπεζική κρίση
τέλος του 2008 και αρχές του 2009, ενώ η όποια ανάκαμψη σημειώθηκε τη διετία 2009 και 2010 αποτυπώνεται
στην αύξηση του αριθμού των πλοίων το 2011, σημειώνει
η Petroﬁn, προσθέτοντας πως η πτώση του αριθμού το
2012 είναι συνάρτηση της κρίσης. Στην κατηγοριοποίηση
του στόλου, σύμφωνα με την Petroﬁn, τα πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 10.000 dwt ανέρχονταν σε
3.275 τον Οκτώβριο του 2012, έναντι 3.271 το 2011 και
3.148 το 2010. Τα πλοία 20.000 dwt και άνω ανέρχονταν
σε 3.015, έναντι 2.982 το 2011 και 2.823 το 2010.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα να απαγορεύσει τη διέλευση
του αναγκαίου οπλισμού που χρησιμοποιείται από
τους ιδιωτικούς φρουρούς στα εμπορικά πλοία
που διασχίζουν τον Κόλπο του Άντεν. Η κυβέρνηση
της ασιατικής νήσου θεωρεί πιθανή την παράνομη εμπορία
των όπλων προς τους αντάρτες που βάλλουν εναντίον
των κυβερνητικών δυνάμεων και προσπαθεί να αποκόψει
κάθε πιθανή πρόσβασή τους σε πυρομαχικά. Η απόφαση
αυτή συνάδει με παρόμοιες αποφάσεις άλλων ασιατικών
κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που παρέχουν
αυτού του είδους ασφάλεια στα εμπορικά πλοία να βρεθούν αντιμέτωπες με μια
νέα τάξη πραγμάτων, οικονομ ι κ ά
ασύμφορη,
ποικιλοτρόπως γραφειοκρατική και
χρονοβόρο. Η
κυβέρνηση της Σρι Λάνκα φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει προς τη συγκεκριμένη απαγόρευση, γεγονός που
θα δημιουργήσει εξ αντανακλάσεως μεγάλες «φουρτούνες» στη διεθνή εφοπλιστική κοινότητα. Το θέμα έχει απασχολήσει έντο-να και τον βρετανικό Τύπο, λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι περισσότερες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ένοπλης ασφάλειας σε πλοία είναι βρετανικές. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Βρετανία
προσπαθεί να ασκήσει πιέσεις προς τη συμμαχική της νήσο,
με χλιαρά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι το 2013 το 85% των 25.000 πλοίων
που θα διασχίσουν τον Κόλπο του Άντεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των εταιρειών ασφαλείας και θα «ναυτολογούν» ένοπλους φρουρούς με σκοπό
την οχύρωση των ποντοπόρων πλοίων τους εναντίον των Σομαλών πειρατών. Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις είναι μάλλον θετικές, αφού το πρώτο εξάμηνο του 2012 οι επιτυχημένες
απόπειρες πειρατικών επιθέσεων μειώθηκαν κατά
60%. Οι ένοπλοι φρουροί
λειτουργούν, τελικά, όχι
μόνο ως ασπίδα στο πλοίο
αλλά και ως φόβητρο (για
τους πειρατές).
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Εξοργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μανουέλ Μπαρόζο, εναντίον
μερίδας Βρετανών ευρωβουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.
Ο κ. Μπαρόζο δήλωσε πρόσφατα στο Στρασβούργο, αναφερόμενος προς τους συγκεκριμένους ευρωβουλευτές,
ότι «φαίνεται να χαίρεστε με τις διάφορες κρατικές προσεγγίσεις στη Ζώνη του Ευρώ, κάτι που δεν αντανακλά τις
δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού σας». Ο πρόεδρος της Ε.Ε. τόνισε πως, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να συνεχίσει με μια ενωτική
πορεία, θα πρέπει οι
πολιτικοί της να είναι
πιο προσεκτικοί στις
δημόσιες δηλώσεις
τους, ειδικά όταν αναφέρονται σε κρίσιμα
θέματα, διότι οι λαοί
της Ευρώπης λαμβάνουν μπερδεμένα μηνύματα. Εν τω μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει να
αντιμετωπίσει έναν ακόμα «πονοκέφαλο»: το δημοψήφισμα
της Σκωτίας, πρώτη φορά έπειτα από 300 χρόνια, με θέμα
την πλήρη ανεξαρτητοποίησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δημοψήφισμα αποφασίστηκε να λάβει χώρα το
επόμενο έτος, για να δοθεί ένα τέλος στην πιεστική απαίτηση του Εδιμβούργου. Ο ορυκτός πλούτος του Βορρά σε
αντίθεση με τη βιομηχανική εγρήγορση του Νότου της
χώρας φέρνει για μία ακόμα φορά στην Ιστορία αντιμέτωπους τους δύο λαούς.

Πάνω από 25 εκατ. είναι οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, από τους οποίους η συντριπτική πλειονότητα στην Ευρωζώνη.
Στα συγκεντρωτικά στοιχεία για την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Eurostat,
στην κορυφή είναι η Ισπανία με 25,1%, και ακολουθούν
Ελλάδα με 23,1%, Λετονία με 15,9%, Πορτογαλία με
15,9% και Ιρλανδία με 14,9%.
Όσον αφορά τους νέους και τις γυναίκες, μεταξύ των
χωρών της Ε.Ε., τη δυσάρεστη πρωτιά εξακολουθεί να έχει
η Ελλάδα. Τον περασμένο Ιούνιο, η ανεργία στην Ελλάδα
έφτασε το 24,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού,
έναντι 23,5% το Μάιο. Τον ίδιο μήνα, η ανεργία των νέων
(κάτω των 25 ετών) ανήλθε στο 55,4%, των γυναικών στο
28,1% και των αντρών στο 21,7%. Τον Αύγουστο του
2012, στην Ε.Ε. υπήρχαν 25,46 εκατομμύρια άνεργοι και
στην Ευρωζώνη 18,2 εκατομμύρια άνεργοι.

Το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφεται
στην Ισπανία (25,1%) και στην Ελλάδα (24,4%). Το χαμηλότερο σε Αυστρία (4,5%), Λουξεμβούργο (5,2%), Ολλανδία (5,3%) και Γερμανία (5,5%).
Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, πρώτη έρχεται η Ελλάδα (55,4%) και ακολουθεί η Ισπανία (52,9%). Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας για τους νέους σημειώνεται σε
Γερμανία (8,1%), Ολλανδία (9,4%) και Αυστρία (9,7%).
Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο
(από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2012)
καταγράφηκε σε Ελλάδα (από 17,2% σε 24,4%), Κύπρο
(από 7% σε 11,7%), Πορτογαλία (από 12,7% σε 15,9%)
και Ισπανία (από 22% σε 25,1%).

Η Κίνα αγόρασε από την Ουκρανία το πρώτο της αεροπλανοφόρο προκειμένου να «θωρακίσει» τις
θαλάσσιες κτήσεις της. Σε μια φαντασμαγορική τελετή,
που αποσκοπούσε στην περίτρανη προβολή της αμυντικής
υπεροπλίας της, η κινεζική κυβέρνηση παρουσίασε στο λιμάνι του Νταλιάν το μετασκευασμένο πλοίο, που αρχικά
κατασκευάστηκε από τη Σοβιετική Ένωση και μετά τη διάλυσή της βρέθηκε στα ουκρανικά ναυπηγεία, από όπου το
αγόρασε. Το αεροπλανοφόρο δεν είναι έτοιμο ακόμα για
να δεχθεί αεροσκάφη, ενώ και οι Κινέζοι πιλότοι δεν είναι
κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να το χρησιμοποιήσουν.
Σκοπός όμως του Πεκίνου είναι η προβολή της
Λαϊκής
Δημοκρατίας,
ίσως για πρώτη φορά
στην ιστορία της, ως
ετοιμοπόλεμης
και
υπερ-εξοπλισμένης στη
θάλασσα. Οι τεταμένες
σχέσεις τόσο με την Ιαπωνία στα ανατολικά όσο και με αρκετά όμορα κράτη της
νοτιοανατολικής Ασίας δημιουργούν στο Πεκίνο διάθεση
για… καβγά.
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Η Κίνα αποτέλεσε τον κορυφαίο προορισμό για ξένες
άμεσες επενδύσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους,
«εκθρονίζοντας» τις ΗΠΑ, για πρώτη φορά από το
2003.
Σύμφωνα με τα
στοιχεία της UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development), για
πρώτη φορά, οι
ξένες
άμεσες
επενδύσεις προς
αναπτυσσόμενες χώρες ήταν εφάμιλλες των επενδύσεων
προς τις ανεπτυγμένες.
Το πρώτο εξάμηνο, η Κίνα προσείλκυσε ξένες επενδύσεις
59,1 δισ. δολαρίων, ενώ οι ΗΠΑ προσείλκυσαν 57,4 δισ.
δολάρια. Στην τριμηνιαία έκθεσή της, η UNCTAD αναφέρει
ότι το σύνολο των ξένων επενδύσεων από επιχειρήσεις
ανά τον κόσμο ήταν μειωμένο κατά 8% το πρώτο εξάμηνο
έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, στα 668 δισ.
δολάρια, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των ξένων
επενδύσεων προς τις ΗΠΑ κατά 37 δισ. δολάρια και κατά
23 δισ. δολάρια προς μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες.
Η UNCTAD εκτιμά πως, βάσει το καλύτερου σεναρίου, το
σύνολο των ξένων άμεσων επενδύσεων θα παραμείνει
σταθερό φέτος, στα 1,6 τρισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης
του Ιουλίου για αύξηση 5%.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού προσέφυγε ο όμιλος Attica καταθέτοντας καταγγελία για
ασυμβατότητα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται
από την Ιταλία, υπό τη μορφή επιδοτήσεων εργοδοτικών
εισφορών σε επιβατηγά πλοία ιταλικής σημαίας, τα οποία
ανταγωνίζονται στην αγορά της Αδριατικής πλοία με ελληνική σημαία. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος Attica εμφανίζεται αποφασισμένος να οδηγήσει στα άκρα τη
σύγκρουση με τον όμιλο Grimaldi, ο οποίος έχει... βάλει
για τα καλά πόδι στην Αδριατική μέσω της Minoan Lines,
αλλά και της Grimaldi Lines, αξιοποιώντας το «φθηνότερο» κόστος λειτουργίας
που
προσφέρει η ιταλική σημαία σε
σύγκριση με το κόστος της ελληνικής
σημαίας.
Στην καταγγελία, ο

όμιλος Attica υποστηρίζει ότι στην Ιταλία υπάρχει, από το
1998, θεσμοθετημένο δεύτερο εθνικό νηολόγιο, το λεγόμενο Διεθνές Ιταλικό Νηολόγιο (ΙΙR), το οποίο αφορούσε
φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνταν στο διεθνές εμπόριο, πλέον όμως έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει πληθώρα πλοίων, ανάμεσά τους και επιβατηγά (ferries).

Στους τουριστικούς λιμένες εστιάζεται το επενδυτικό
ενδιαφέρον της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» («Invest in Greece»), σύμφωνα με έγγραφο του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού,
Στέφανου Ησαΐα.
Η απάντηση δόθηκε μετά από ερώτηση στη Βουλή του
ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου προς τους
υπουργούς Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών με
θέμα το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά λιμάνια.
Έτσι μάθαμε ότι ο οργανισμός «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.» κατά τη διετία 2011-2012 έχει δεχθεί συνολικά 22
αιτήματα ενημέρωσης από διεθνείς επενδυτές με ενδιαφέρον στα λιμάνια, τουριστικά και εμπορικά.
Οι χώρες προέλευσης των επενδυτών είναι: Αυστραλία,
Αυστρία, Βρετανία, Γερμανία, Ελβετία, Ισραήλ, Ιταλία,
Μάλτα, Ουγγαρία, Ρωσία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία και το
κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τουριστικούς λιμένες.
Ειδικότερα, η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.»
είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη των άμεσων επενδύσεων στην
Ελλάδα καθώς και για την υλοποίηση της διαδικασίας
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών
επενδύσεων».
Βασική αποστολή της εταιρείας
είναι να προβάλλει
και να προωθεί σε
επιχειρηματίες
σε
ολόκληρο τον κόσμο
τις
πολυάριθμες
επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα, τη χώρα που αποτελεί την πύλη για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, και να λειτουργεί ως ένα one-stop-shop
για τις στρατηγικές επενδύσεις στη χώρα. Μάλιστα, η
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εποπτεύεται και από τον
υπουργό Ναυτιλίας κατά το μέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων.
Είθε οι πλουμιστοί τίτλοι και οι θεαματικές επεξηγήσεις
τους να φέρουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
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Προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ταμειακού
ελλείμματος στη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας (ΚΝΕ)
του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)/Ρ/Η-Ρ/Ε διενεργεί η υπηρεσία Εσωτερικών
Υποθέσεων του αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, ύστερα από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά.
Επιπροσθέτως, με απόφαση του αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο ειδικός διαχειριστής της πάγιας
προκαταβολής ΚΝΕ/ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε, ενώ παράλληλα έχει
διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Το πάρτι με τα ελλείμματα στη διαχείριση των δημόσιων
και ιδιωτικών ταμείων δεν έχει τέλος!

Tο φιλανθρωπικό έργο του είναι αναγνωρισμένο σε
παγκόσμιο επίπεδο και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει 1.900 δωρεές και χορηγίες σε 90 χώρες ενώ
το συνολικό ποσό που διέθεσε σε αυτές ξεπερνά
το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Αναφερόμαστε στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», που πρόσφατα τιμήθηκε για το πανανθρώπινο έργο του από το
Τάγμα των Αρχόντων του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, με το «Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων».
Η βράβευση έγινε κατά
τη διάρκεια του ετήσιου
δείπνου του Τάγματος, σε
ξενοδοχείο στο Μανχάταν, και το βραβείο παρέλαβε
ο
Ανδρέας
Δρακόπουλος, διευθυντής και πρόεδρος του
ιδρύματος.
Ο κ. Δρακόπουλος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο του
ιδρύματος και στη 16ετή διαδρομή του, στη στήριξη που
προσφέρει σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ελλάδα για
ασθενείς, απόρους, αστέγους και γενικά δεινοπαθούντες.
Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ιδρύματος: «Η αγάπη και
η στήριξη των συνανθρώπων μας μπορεί να γίνει με αρκετούς τρόπους».

.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
.LTD

GLOBAL TURBINE SERVICE
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Οι εξελίξεις από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 64). Οι πρωτοβουλίες που εντοπίστηκαν, οι προειδοποιήσεις και τα δεδομένα
που μπορούν να καταστούν μοιραία για ένα μοντέλο bottom up.
Του Χαρίλαου Ψαραύτη, Καθηγητή ΕΜΠ, πρώην δ/νοντος συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε.

Τελευταία, φαίνεται να υπάρχει μια ανανεωμένη ώθηση στη διεθνή ναυτιλιακή
κοινότητα να αναζητήσει πιο αξιόπιστα
δεδομένα όσον αφορά τις εκπομπές αερίων στη ναυτιλία.
Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 64) θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει
τουλάχιστον δύο πρωτοβουλίες, η εφαρμογή των οποίων
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τέτοια δεδομένα.
Η πρώτη από αυτές είναι η προγραμματισμένη για το 2013
επικαιροποίηση της μελέτης του 2009 του ΙΜΟ για τα αέρια
του θερμοκηπίου.
Η μελέτη του 2009 βασίστηκε στη λεγόμενη «bottom up»
προσέγγιση, δηλαδή την ανάπτυξη ενός πολύπλοκου μοντέλου που βασίζεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων σχετικά με
τη δραστηριότητα του παγκόσμιου στόλου, όσον αφορά τις
ταχύτητες των πλοίων, τις καταναλώσεις καυσίμου, τις ημέρες στη θάλασσα και στο λιμάνι, και πολλά άλλα δεδομένα.
Μια τέτοια προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε επειδή η εναλλακτική λύση, ένα μοντέλο «top down», με βάση τις πωλήσεις
καυσίμων, κρίθηκε αναξιόπιστη.
Αλλά πόση αξιοπιστία έχει άραγε το πλήθος δεδομένων και
υποθέσεων που απαιτούνται για να τροφοδοτήσουν ένα μοντέλο bottom up; Η ερώτηση αυτή σηκώνει πολλή κουβέντα,
αλλά ας αναφέρουμε μόνο ένα σημείο. Η ταχύτητα του
πλοίου, που αποτελεί βασική μεταβλητή σε ένα μοντέλο bottom up, είναι ένα δεδομένο που προέρχεται από βάσεις δεδομένων του παγκόσμιου στόλου που διατίθενται στο
εμπόριο. Όμως, αυτές οι βάσεις δεδομένων καταγράφουν
μόνο ταχύτητες σχεδίασης, και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από τους εφοπλιστές χωρίς σοβαρό έλεγχο. Εξ ου και η
αξιοπιστία αυτής της εισόδου είναι αμφίβολη. Πιο σημαντικό,
η μοντελοποίηση με αυτόν τον τρόπο αγνοεί μεταβολές των
επιχειρησιακών ταχυτήτων, που οφείλονται στις διακυμάν-

σεις των ναύλων στην αγορά, και τις τιμές καυσίμων, βασική
συμπεριφορά που εξηγεί τις χαμηλότερες ταχύτητες (slow
steaming) σε περιόδους ύφεσης ή υψηλές τιμές των καυσίμων και την επιτάχυνση του στόλου αν συμβαίνει το αντίθετο.
Μπορεί η νέα μελέτη να γίνει πιο ρεαλιστική από την προηγούμενη και να περιλάβει τέτοιες θεωρήσεις; Εξαρτάται από
το τι στοιχεία είναι διαθέσιμα, από πού και πώς αυτά θα συλλέγονται και με ποιον τρόπο το νέο μοντέλο θα είναι δομημένο. Αν το νέο μοντέλο είναι μόνο μια χρονική επικαιροποίηση
της μελέτης του 2009, η αξία του θα είναι περιορισμένη.
Η δεύτερη πρωτοβουλία δεν συνδέεται άμεσα με IMO/MEPC,
αλλά ήρθε ως επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρώτη ημέρα της MEPC 64, κάτι που ίσως δεν ήταν
σύμπτωση. Σε κοινή δήλωση, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Siim Kallas και η επίτροπος της Ε.Ε. για το
Κλίμα Connie Hedegaard ανακοίνωσαν ότι η Ε.Ε. θέλει μια
διεθνώς συμφωνημένη παγκόσμια λύση για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία, ακυρώνοντας
ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη υποψία πως η Ε.Ε. θα υιοθετήσει
μια περιφερειακή προσέγγιση στο θέμα αυτό. Για να κινηθούμε προς το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε. θεωρεί «μια απλή, ισχυρή
και παγκοσμίως εφικτή προσέγγιση για τον καθορισμό ενός
συστήματος για την παρακολούθηση και την επαλήθευση
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των εκπομπών με βάση την κατανάλωση καυσίμων» ως το
απαραίτητο σημείο εκκίνησης.
Κάποιος θα μπορούσε επίσης να θεωρήσει ότι μια νέα πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη MEPC 64 μπορεί να
ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Η πρόταση παρέχει περαιτέρω
λεπτομέρειες και αναθεωρήσεις της προηγούμενης πρότασης
των ΗΠΑ για αγοροκεντρικά μέτρα (ΜΒΜ). Αλλά κάποιοι φρονούν πως η νέα πρόταση των ΗΠΑ δεν είναι ένα MBM, και μερικοί αισθάνονται ότι είναι πολύπλοκη και ανεφάρμοστη
(συμφωνώ και με τις δύο απόψεις). Όποια και αν είναι, η πρόταση των ΗΠΑ καλεί για μια σταδιακή προσέγγιση για τη δημιουργία εφικτών προτύπων απόδοσης και ένα πρόγραμμα
για να αξιολογήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των
πλοίων. Η φάση Ι τής εν λόγω πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος για να καθιερώσει πρότυπα
ενεργειακής απόδοσης. Δύο επόμενες φάσεις θα ακολουθή-

σουν, σε μια διαδικασία που φαίνεται ότι θα διαρκέσει κάποιο
χρόνο.
Έτσι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω συζήτηση στα
ΜΒΜ έχει αναβληθεί για το 2013, ξαφνικά όλοι μιλούν για
δεδομένα. Πολλά δεδομένα. Καλά δεδομένα. Αξιόπιστα δεδομένα. Δεδομένα που θα παρέχουν μια τέλεια παρακολούθηση των εκπομπών ώστε να προχωρήσουμε προς τη σωστή
κατεύθυνση και, τελικά, θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας
λογικής πολιτικής για τις θαλάσσιες εκπομπές.
Όλα αυτά είναι ωραία. Ωστόσο, αξίζει μία προειδοποίηση: Τα
δεδομένα μπορούν να καταστούν μοιραία για ένα μοντέλο,
καθώς και για την πολιτική που διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων μπορεί επίσης να καθορίσει τη δομή του ίδιου του μοντέλου. Σε όλες τις
περιπτώσεις, η αρχή GIGO (garbage in, garbage out) πάντα
θα περιμένει πίσω από τη γωνία και κάποιος πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικός, για να μην τη συναντήσει.

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
αντιμέτωπη με την ενεργειακή
αποδοτικότητα

Οι λόγοι που ο τύπος EEDI και η όλη διαδικασία του κανονισμού
είναι λανθασμένα. Τον κώδωνα του κινδύνου είχε ενεργοποιήσει
πρώτη η Ελλάδα πριν από δύο και πλέον χρόνια, ιδίως για τα πλοία
χαμηλών ταχυτήτων όπως είναι τα φορτηγά και τα δεξαμενόπλοια.
Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Για συμβόλαια κατασκευής που συνάπτονται από την αρχή του 2013, τα πλοία που
αφορούν πρέπει να έχουν δείκτη σχεδίασης
ενεργειακής αποδοτικότητας (EEDI) μικρότερο από τη μέγιστη τιμή που έχει θέσει ο
ΙΜΟ για το μέγεθος και την κατηγορία του
πλοίου.
Έχουμε πολλάκις αναφέρει ότι ο τύπος EEDI και η όλη διαδικασία του κανονισμού είναι ένα μεγάλο λάθος. Ο τύπος είναι
λάθος στα μαθηματικά του και μη συμβατός με τις αρχές της
ναυπηγικής επιστήμης. Και το σπουδαιότερο, δεν εγγυάται ότι
πλοίο που τον ικανοποιεί είναι πραγματικά πιο αποδοτικό από

κάποιο άλλο που δεν τον ικανοποιεί. Αλλά δεν φτάνουν όλα
αυτά, ο τύπος ευνοεί πλοία με μικρές μηχανές. Δηλαδή, τοποθετώντας μικρή μηχανή, οι σχεδιαστές ή τα ναυπηγεία μπορούν να κάνουν οποιοδήποτε πλοίο να ικανοποιήσει τον
κανονισμό. Το μέγεθος της μείωσης ιπποδύναμης που απαιτείται είναι αντιστρόφως ανάλογο με το κατά πόσο οι σχεδιαστές έχουν μειώσει την αντίσταση της γάστρας, εν σχέσει με
πλοία παλαιότερου σχεδιασμού. Και επειδή πάρα πολλά ναυπηγεία δεν έχουν τη δυνατότητα, ή δεν θέλουν, να αλλάξουν
άμεσα τα σχέδια της γάστρας των πλοίων που κατασκευάζουν, η γρήγορη λύση που τους εξυπηρετεί είναι να εγκαταστήσουν μία μικρότερη μηχανή για να ικανοποιήσουν τον
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κανονισμό. Αυτό φυσικά θα μειώσει λίγο τη θεωρητική ταχύτητα σχεδιασμού (design speed) στα χαρτιά (speciﬁcation),
αλλά σε πραγματικές συνθήκες (π.χ. 4 μποφόρ) η μείωση θα
είναι μεγάλη (2 και πλέον κόμβοι).
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί να μειωθεί η
ιπποδύναμη ενός πλοίου, προτού αυτό έχει πρόβλημα ναυσιπλοΐας σε άσχημο καιρό; Έχει πλέον καταστεί σαφές σε όλα
σχεδόν τα μέλη του ΙΜΟ πως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει
πρόβλημα ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα πλοία που ικανοποιούν το δείκτη EEDI, ιδίως στην πρώτη φάση της εφαρμογής
του κανονισμού. Τον κώδωνα του κινδύνου είχε ενεργοποιήσει πρώτη η Ελλάδα πριν από δύο και πλέον χρόνια, ιδίως
για τα πλοία χαμηλών ταχυτήτων όπως είναι τα φορτηγά και
τα δεξαμενόπλοια.
Η Ελλάδα προέτρεπε τον ΙΜΟ να θέσει ένα ελάχιστο όριο
ασφαλείας, κάτω του οποίου να μην επιτρέπεται η κατασκευή
τέτοιων πλοίων. Η Ελλάδα επέμενε ότι το όριο αυτό θα
έπρεπε να καθοριστεί στην ταχύτητα σχεδιασμού του πλοίου
και όχι στην ιπποδύναμη της μηχανής. Οι λόγοι που προκρίνουν την ταχύτητα ως το σωστότερο μέτρο, και όχι την ιπποδύναμη, είναι πολλοί. Ένας βασικός λόγος είναι η εμπειρία
μας. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι τα σημερινά πλοία, που σχεδόν
όλα (φορτηγά και δεξαμενόπλοια) έχουν ταχύτητες σχεδιασμού 14 - 15 μίλια την ώρα, δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα
σε άσχημο καιρό, άσχετα με την ιπποδύναμη της μηχανής που
διαθέτουν και η οποία είναι αναγκαία για να επιτύχουν την τα-

Η Ελλάδα προέτρεπε τον ΙΜΟ
να θέσει

και όχι
στην ιπποδύναμη της μηχανής.

χύτητα σχεδιασμού τους. Για παράδειγμα, μία καλοσχεδιασμένη γάστρα από τεχνολογικά προηγμένες χώρες απαιτεί μικρότερη μηχανή για ταχύτητα σχεδιασμού 14.5 knots από ό,τι
γάστρες άλλων χωρών. Οι στατιστικές αναλύσεις δείχνουν
ότι σχεδόν όλα τα φορτηγά και δεξαμενόπλοια έχουν περίπου
την ίδια ταχύτητα σχεδιασμού (14 - 14,5 knots τα μικρά φορτηγά και 15,5 τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα), ενώ οι ιπποδυνάμεις τους (για το ίδιο μέγεθος και τύπο πλοίου)
διαφέρουν έως και 40%.
Το να τεθεί λοιπόν ως όριο ασφαλείας κάποια «ελάχιστη ταχύτητα σχεδιασμού» είναι πολύ πιο εφικτό από την «ελάχιστη
επιτρεπτή ιπποδύναμη». Επιπλέον, η ελάχιστη ταχύτητα εξασφαλίζει, βάσει της εμπειρίας, κάποιο ασφαλές αποτέλεσμα.
Γνωρίζουμε δηλαδή ότι πλοία με ταχύτητα σχεδιασμού 14
knots και άνω δεν έχουν πρόβλημα σε άσχημο καιρό, ασχέτως ιπποδύναμης, άρα μπορούμε να θέσουμε ως ελάχιστο
επιτρεπτό όριο, π.χ., τα 13,5 knots. Η άλλη πρόταση, της ελάχιστης επιτρεπτής ιπποδύναμης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Όταν πλοία του ίδιου τύπου
και μεγέθους, με ίδια ταχύτητα σχεδιασμού, έχουν εγκατεστημένες μηχανές άλλο 7.000 kw και άλλο 10.000 kw, πού θα
πρέπει να τεθεί το ελάχιστο όριο ιπποδύναμης; Αν τεθεί, π.χ.,
στα 6.500 kw είναι σίγουρο ότι το πλοίο που κανονικά θα
χρειαζόταν μηχανή 10.000 kw, θα εγκαταστήσει μηχανή πολύ
μικρότερη των 10.000 kw προκειμένου να ανταποκριθεί στον
υποχρεωτικό κανονισμό EEDI και σε άσχημο καιρό θα κινδυνεύσει (ιδίως κοντά σε ακτές).
Αλλά στην πρόταση της Ελλάδας αντιτάχθηκαν σφόδρα οι
ναυπηγικές χώρες, προτείνοντας ότι (δήθεν) η ελάχιστη ιπποδύναμη είναι το πιο σωστό μέτρο. Ο λόγος; Μα φυσικά έτσι,
στην πράξη, δεν θα έχουν ελάχιστο όριο. Αν υπερίσχυε η ελληνική πρόταση, ήξεραν ότι δεν θα μπορούσαν να πείσουν
για ελάχιστη ταχύτητα σχεδιασμού μικρότερη των 13,5 κόμβων, και αυτό θα τους έδενε τα χέρια. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν τόσο εύκολα να ικανοποιήσουν τον κανονισμό EEDI
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Αλλά στην πρόταση της Ελλάδας αντιτάχθηκαν

Ο λόγος; Μα
φυσικά έτσι, στην πράξη, δεν
θα έχουν ελάχιστο όριο.

χωρίς να βελτιώσουν και τις γάστρες ορισμένων τωρινών
ενεργοβόρων πλοίων. Με την «ελάχιστη ιπποδύναμη» όμως,
η «μπάλα» χάνεται. Θα μπορούν να θέσουν ως βάση τη μικρότερη ιπποδύναμη που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για
τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου και θα μπορούν να συνεχίσουν
ανενόχλητοι την πρακτική τους.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι χρειάζεται σοβαρή μελέτη εκ του
μηδενός, η οποία θα απαιτήσει 1 - 2 χρόνια, για να απαντηθεί
το ερώτημα «πόσο μπορεί να μειωθεί η ιπποδύναμη ενός
πλοίου, προτού αυτό έχει πρόβλημα ναυσιπλοΐας σε άσχημο
καιρό». Η γνώμη μου είναι ότι το ερώτημα δεν μπορεί να
απαντηθεί ούτε σε 2 ούτε σε 10 χρόνια. Απλούστατα, διότι η
απάντηση είναι «εξαρτάται από το πλοίο». Ένα κακοσχεδιασμένο πλοίο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη «ελάχιστη ασφαλή
επιτρεπτή ιπποδύναμη» από ένα καλοσχεδιασμένο. Παρ’ όλα
αυτά, τα ναυπηγεία έπεισαν τον IACS να αναλάβει τη μελέτη
με βάση την ιπποδύναμη! Και ο IACS, που θεωρητικά αντιπροσωπεύει την κορυφή της τεχνογνωσίας πλοίων, συμφώνησε! Λίγο πριν από την τελευταία σύνοδο της Επιτροπής
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 64,
1 - 6 Οκτωβρίου) ο IACS παρουσίασε την πρότασή του, καταφέρνοντας μάλιστα αρχικά να κερδίσει την υποστήριξη πολλών οργανώσεων διαχειριστών πλοίων, όπως Bimco,
Intertanko κ.ά. Η Ελλάδα παρέδωσε την πρόταση σε καθηγητές Ναυπηγικής του Πολυτεχνείου για αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν ήταν κολακευτική. Ας αρκεστούμε να πούμε ότι
η μελέτη βασίζεται περισσότερο σε υποθέσεις εργασίας παρά
στη ναυπηγική επιστήμη. Μεταξύ άλλων, θεωρεί πως «άσχημος καιρός» μπορεί να οριστεί η καιρική κατάσταση έως 8
μποφόρ. Κατά τους συντάκτες, δεν χρειάζεται τα πλοία να
μπορούν να αντεπεξέλθουν σε χειρότερο καιρό, καθόσον καταστάσεις άνω των 8 μποφόρ είναι κατ' αυτούς σπάνιες! Έτσι,
η ελάχιστη επιτρεπτή ιπποδύναμη που προτείνει η μελέτη ως

όριο ασφαλείας, υποχωρεί σε πολύ χαμηλά όρια (περίπου
στο 75% των σημερινών ιπποδυνάμεων για φορτηγά και τάνκερ), κάτι που φυσικά κάθε άλλο παρά όριο ασφαλείας μπορεί να θεωρηθεί. Για δε τα πλοία containers, η
αλλοπρόσαλλη αυτή μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
τα περισσότερα σημερινά πλοία containers θα έχουν πρόβλημα σε άσχημο καιρό! Αυτό προφανώς αντιτίθεται και στην
κοινή λογική (τα γρήγορα αυτά πλοία με τις μεγάλες μηχανές
τους δεν έχουν καν ανάγκη «ελαχίστου ορίου ιπποδύναμης»)
και στην εμπειρία μας.
Φυσικά, η Ελλάδα ειδοποίησε τις ενώσεις διαχειριστών
πλοίων (Bimco, Intertanko κ.λπ.) που είχαν προσυπογράψει
τη μελέτη του IACS, και το ίδιο έπραξαν έξαλλοι οι Γερμανοί
και Δανοί πλοιοκτήτες container. Κατόπιν τούτου, στη σύνοδο
MEPC 64, ο IACS «παραδέχτηκε» ότι η μελέτη του είναι μόνο
σε αρχικό στάδιο και ότι έχει πολλή δουλειά ακόμη. Παρ’ όλα
αυτά, για τους λόγους που εξηγήσαμε, η πρόταση της Ελλάδας για ελάχιστη επιτρεπτή ταχύτητα παρακάμφθηκε και, δεδομένου ότι κάποιο όριο ασφαλείας πρέπει να έχει καθοριστεί
έως τον Ιανουάριο με την έναρξη του κανονισμού EEDI, η
MEPC παρέπεμψε το θέμα στη σύνοδο MSC (Επιτροπή Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας) του Νοεμβρίου. Πετώντας την «καυτή πατάτα» στην άλλη επιτροπή, η MEPC αποφάσισε επίσης ότι το
αρχικό όριο ασφαλείας θα είναι εντελώς στατιστικό χωρίς
καμία επιστημονική τεκμηρίωση (για να μην υπάρχει καθυστέρηση, λένε). Δηλαδή ως όριο θα τεθεί η μικρότερη ιπποδύναμη με την οποία έχει κατασκευαστεί οποιοδήποτε πλοίο
της τελευταίας δεκαετίας. Είναι προφανές πως το όριο ασφαλείας θα γίνει μόνο «για τα μάτια του κόσμου». Η Ελλάδα, ευγενικά αλλά εγγράφως, διαχώρισε τη θέση της από τη
διαδικασία αυτή.
Εν τω μεταξύ, συνιστάται εγρήγορση από τους υποψήφιους
αγοραστές πλοίων EEDI, ιδίως κατά την πρώτη φάση του κανονισμού, ώστε η μέγιστη ιπποδύναμη της εγκαταστημένης
μηχανής να μην είναι υπερβολικά μικρή εν σχέσει με τις σημερινές μηχανές.
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καλενταρι κανονισμων

Νομοθεσίες που τίθενται σε εφαρμογή
το 2013
Του Απόστολου Μπελόκα, SQE Marine Group, Principal Consultant & CEO, www.Safety4sea.com Managing Editor

Το 2013 αναμένεται να υπάρξουν αρκετές σημαντικές αλλαγές -κατά την προσφιλή τακτική των νομοθετών- σε κανονισμούς που αφορούν τα ποντοπόρα
εμπορικά πλοία, από τις οποίες οι τέσσερις κυριότερες συνοψίζονται ως εξής:
1. Εφαρμογή κανονισμών ενεργειακής απόδοσης του
ΙΜΟ, από 1/1/2013
Έως το τέλος του 2012 όλα τα πλοία θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ψήφισε ο IMO κατά τη σύνοδο της MEPC 62, τον Ιούλιο του
2010, και έχουν ενσωματωθεί στο τροποποιημένο κεφάλαιο
4 του παραρτήματος VI της MARPOL. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν:
• Θέσπιση Δείκτη Ενεργειακού Σχεδιασμού (Energy Eﬃciency Design Index) για κάθε νέο πλοίο. Να σημειωθεί ότι
η ισχύς της διάταξης αυτής θα μπορούσε να αναβληθεί
για μία τετραετία με απόφαση της εκάστοτε σημαίας. Οι
αρχικές απαιτήσεις αφορούν επτά (7) τύπους πλοίων αποκλείοντας πλοία με ηλεκτρική πρόωση, αεριοστρόβιλους
ή άλλα υβριδικά συστήματα.
• Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης
Πλοίου (Ship Energy Eﬃciency Management Plan SEEMP) που θα συνοψίζει τις απαιτούμενες ενεργειακές
πρακτικές που θα θεσπίσει η κάθε εταιρεία για τα υπό διαχείριση πλοία της.
• Εφαρμογή νέου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(Energy Eﬃciency certiﬁcate) για πλοία άνω των 400 κοχ.
Η πιστοποίηση κάθε πλοίου θα γίνει στην επόμενη μετά
την 1/1/2013 ανανέωση ή ενδιάμεση επιθεώρηση του International Air Pollution Prevention πιστοποιητικού.
2. Εφαρμογή αναθεωρημένων απαιτήσεων του προσαρτήματος V της MARPOL για τη διαχείριση απορριμμάτων,
από 1/1/2013
Από 1/1/2013 μπαίνει σε εφαρμογή το αναθεωρημένο
Annex V της MARPOL σύμφωνα με την απόφαση MEPC.201
(62) του IMO που αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Η
εφαρμογή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη MEPC.219
(63) ενώ τα σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να
αναθεωρηθούν ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με την
οδηγία MEPC.220 (63). Οι αναθεωρήσεις ανάμεσα σε άλλα
αφορούν τη διαχείριση έρματος από τον καθαρισμό κυτών,
αλλαγή στην κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων, τη στάχτη
του incinerator κ.λπ.

3. Εφαρμογή της τροποποιημένης STCW (Manilla Amendments), από 1/7/2013
Η έκταση των αλλαγών της τροποποιημένης STCW είναι τέτοια ώστε o IMO να αποφασίσει την πλήρη επανέκδοση του
κανονισμού. Συγκεκριμένα, ενώ ο τροποποιημένος κανονισμός έχει μπει σε εφαρμογή από 1/1/2012, οι απαιτήσεις για
την πιστοποίηση των νέων ναυτικών βάσει των τροποποιημένων απαιτήσεων ισχύουν από 1/7/2013 και για τους υπάρχοντες ναυτικούς (που έχουν προϋπηρεσία πριν από την
1/7/2013) ισχύουν από 1/1/2017. Η μόνη εξαίρεση έχει να
κάνει με τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας (security training), οι οποίες μπαίνουν σε εφαρμογή
από 1/1/2014.
Να θυμίσουμε ότι οι ήδη ισχύουσες απαιτήσεις από
1/1/2012 περιλαμβάνουν τις ώρες ξεκούρασης ανά 7ήμερο
για κάθε ναυτικό κατ' ελάχιστον 77, αντί 70 που ίσχυε παλαιότερα, απαιτήσεις για Drug/Alcohol από τα μέρος Β (προαιρετικές απαιτήσεις και οδηγίες) που πέρασαν στο Part A
οπότε και έγιναν υποχρεωτικές για όλους τους τύπους
πλοίων, εκτεταμένες απαιτήσεις για εκπαίδευση με συγκεκριμένο εξοπλισμό τον οποίο χειρίζεται κάθε ναυτικός (equipment speciﬁc training για εξοπλισμό όπως ECDIS, Oil Water
Separator, Free Fall Lifeboats κ.λπ.) και, φυσικά, λεπτομερέστερη εξοικείωση με τον εξοπλισμό.
4. Εφαρμογή της Maritime Labour Convention, από
20/8/2013
Ο νέος κανονισμός που μπαίνει σε εφαρμογή θα αποτελέσει
τον τέταρτο πυλώνα της ναυτιλιακής συμμόρφωσης μαζί με
τους SOLAS, MARPOL και STCW. Αφορά την πιστοποίηση,
επιλογή, εκπαίδευση και διαβίωση των ναυτικών επί του
πλοίου με δεκατέσσερις (14) περιοχές ελέγχου, και βάσει του
κανονισμού κάθε πλοίο θα πρέπει να πιστοποιηθεί έως την
καταληκτική ημερομηνία μιας και εξαιτίας της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, το πλοίο θα μπορούσε να περάσει επιθεώρηση
που θα είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και πιθανή κράτηση. Ο κανονισμός πραγματεύεται τη διαχείριση όλου του φάσματος
της ναυτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης
για την πιστοποίηση των γραφείων ευρέσεως ναυτικής εργασίας (Maritime Placement & Recruitment Services).
Λόγω της σχετικά σύντομης προπαρασκευής για την πιστοποίηση των πλοίων και της φύσης του κανονισμού, είναι αναμενόμενο να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα και
καθυστερήσεις όσο πλησιάζουμε χρονικά στις 20/8..
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Οι ναυτιλιακοί παίκτες επιλέγουν
νέες τακτικές
Συνοπτική εικόνα των επενδύσεων στη ναυτιλία
Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny S.A. , Research & Valuations

Οι ναυτιλιακοί παίκτες φαίνεται να παρουσιάζουν έντονα σημάδια κινητικότητας, ενώ οι παγκόσμιες οικονομικές
εξελίξεις προδιαθέτουν αργό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και εμπορίου. Το
έτος 2012 δημιουργεί ελκυστικές ευκαιρίες ναυτιλιακών επενδύσεων και διαγράφει θετική πορεία στην αγορά των διαλύσεων με επίπεδα
ρεκόρ από το τέλος του 2008, χαμηλό ρυθμό επενδύσεων
στην αγορά των ναυπηγήσεων και έντονη διάθεση στις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων στον τομέα των bulkers και
tankers. Οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων παρουσιάζουν
περαιτέρω μείωση από προηγούμενα τρίμηνα, υποκινούμενες από την πτώση της ναυλαγοράς, με τους ναυτιλιακούς
παίκτες να αναδιαρθρώνουν τη στρατηγική τους προκειμένου
να εκμεταλλευτούν τα χαμηλά επίπεδα των τιμών, να αντισταθούν στην πτώση της ναυλαγοράς και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες κερδών.
Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης μεγάλων οικονομιών -Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία, Κίνα- προδιαθέτει ύφεση στο ρυθμό
αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου και τονίζει περαιτέρω την
αρνητική προοπτική για πλήρη ανάκαμψη της ναυλαγοράς
και απορρόφηση της υπερπροσφοράς πλοίων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου αναθεώρησε προς τα
κάτω τις εκτιμήσεις του για αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου
στο 2,5% από 3,7% για το 2012 και 4,5% από 5,6% το 2013.
Ο ρυθμός εμπορίου στην Κίνα, που αποτελεί τη δεύτερη
ισχυρότερη οικονομική δύναμη με σημαντική επιρροή στην
παγκόσμια ναυλαγορά, έχει μειωθεί σημαντικά από το 2010
έως τώρα.
Ωστόσο, υπάρχουν προοπτικές για επάνοδο κατά τη διάρκεια
του τελευταίου τριμήνου του 2012, καθώς οι εξαγωγές από
την Κίνα παρουσίασαν έντονη αύξηση 9% σε ετήσια βάση
κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου από 2,7% ετήσια αύξηση
κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, υπερβαίνο-ντας εκτιμήσεις

αναλυτών για 5% αύξηση.
Επίσης, η κινεζική οικονομία εκτιμάται ότι έχει αγγίζει το χαμηλότερο σημείο της οικονομικής της ανάπτυξης κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2012, παρουσιάζοντας
7,4% αύξηση από 7,6% στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου,
και αναμένεται ότι θα καταφέρει να αγγίξει υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης τους επερχόμενους μήνες μέσα από τα σχέδια
αναδιάρθρωσης και τόνωσης της οικονομίας.
Η κυβέρνηση της Κίνας εξακολουθεί να πιστεύει ότι η οικονομία της θα επιτύχει τον δημοσιονομικό της στόχο για ετήσια
οικονομική ανάπτυξη 7,5% για το 2012, ενώ παραμένει η
ισχυρότερη οικονομική δύναμη ανάμεσα στις άλλες αναδυόμενες οικονομίες, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία και Νότια Αφρική.
Το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο και η αρνητική
πορεία της ναυλαγοράς έρχονται σε αντίθεση με το δυναμισμό των ναυτιλιακών επενδύσεων, με την αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων να παρουσιάζει μια έντονη ορμή
αγορών-πωλήσεων, την αγορά των ναυπηγήσεων να διατηρεί ένα βιώσιμο επίπεδο, ενώ τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα
των ναύλων ενισχύουν τη διάθεση των ναυτιλιακών παικτών
για έντονες διαλύσεις.
Η κινητικότητα των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων παρουσιάζει 15% αύξηση σε αριθμό πλοίων

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 26 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV JANUARY 2012:Layout 1 17/1/2012 2:35 μμ Page 14

AGOROPOLISIES:Layout 1 1/11/2012 12:48 μμ Page 28

που άλλαξαν χέρια από το τέλος του Ιουνίου του 2012, ενώ
ο ρυθμός των παραγγελιών για νεόκτιστα πλοία μειώθηκε
19% από τη χαμηλότερη ζήτηση των πλοίων για νέες κατασκευές.
Τα επίπεδα της ναυλαγοράς δεν εμφανίζουν ακόμα υγιή σημάδια κερδοφορίας και οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων
φαίνεται να προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των
επενδυτών σε σχέση με την αγορά των ναυπηγήσεων. Οι διαλύσεις πλοίων διαγράφουν υψηλότερο ρυθμό από τα επίπεδα του 2012 με μέσο αριθμό διαλύσεων των πλοίων σε
266 ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια του 2012 από μέσο αριθμό
διαλύσεων τα 218 πλοία ανά τρίμηνο το 2011.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, η συνολική αξία
των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων
εκτιμάται άνω των $10 δισ. για 893 αγορές πλοίων και πάνω
από $69 δισ. για 1.051 νέες παραγγελίες πλοίων. Η κινητικότητα των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων

πλοίων παρουσιάζει 7% αύξηση στον αριθμό πλοίων που άλλαξαν χέρια τους πρώτους εννιά μήνες της χρονιάς από τα
επίπεδα του 2011, ενώ σημειώνεται 40% μείωση στο ρυθμό
των νέων παραγγελιών με 40% λιγότερη επενδυτική διάθεση
στην κατασκευή bulk carriers και 28% ετήσια αύξηση στο
ρυθμό διαλύσεων.
Τα επίπεδα της ναυλαγοράς δε προδιαθέτουν ανάκαμψη στις
τιμές των μεταχειρισμένων και νεότευκτων πλοίων, με τους
ναυτιλιακούς παίκτες να εκμεταλλεύονται νέες ευκαιρίες αγοράς ή επιλέγοντας νέες τακτικές για να αντισταθμίσουν τις ζημίες, εμφανίζοντας μεγαλύτερη διάθεση να αποδεσμεύσουν
τα πλοία τους μέσω διάλυσης ή πώλησης σε όσο το δυνατόν
υψηλότερη τιμή αγοράς.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το Baltic Exchange, οι
τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων συνεχίζουν την καθοδική
πορεία τους, με τα μεγαλύτερα μεγέθη πλοίων να σημειώνουν πιο έντονες πτώσεις από τα μικρότερα μεγέθη.
Στον τομέα των bulk carriers, η αξία αγοράς για 5ετίας capesize εκτιμάται περίπου στα $30,5 εκατ., όταν στο τέλος του
Σεπτεμβρίου 2011 η τιμή ήταν περίπου $37,5 εκατ. και $55,6
εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010. Στον τομέα panamax, 5ετίας
πλοίο εκτιμάται σε $20,5 εκατ. από $28,3 εκατ. το Σεπτέμβριο
του 2011 και $39,5 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010. Στον

τομέα supramax, 5ετίας πλοίο εκτιμάται $19,5 εκατ. από
$25,5 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2011 και $32,2 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010.
Στην αγορά των δεξαμενοπλοίων, 5ετίας πλοίο μεγαλύτερου
μεγέθους, very large crude carrier, εκτιμάται σε περίπου
$55,4 εκατ. από $73,3 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2011 και
$90,7 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010.
Στο μέγεθος aframax, 5ετίας πλοίο εκτιμάται σε $27,4 εκατ.
από $37 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2011 και $45,2 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010.
Στο μικρότερο μέγεθος MR tanker, η μείωση δεν εμφανίζεται
τόσο έντονη όσο στα μεγάλα μεγέθη, το ίδιο σημειώνεται και
στο μέγεθος supramax bulk carrier. H αξία πλοίου MR 5ετίας
υπολογίζεται σε περίπου $21 εκατ., από $28 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2011 και $27 εκατ. το Σεπτέμβριο του 2010.
Ο τομέας των bulk carriers, εν συγκρίσει με τα πλοία tankers
και containers, εμφανίζει θετικά σημάδια αύξησης από το
τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 στα πλοία μεγαλύτερου μεγέθους capesize, με μια αίσθηση αισιοδοξίας για το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Στον τομέα των tankers, τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου, VLCC, suezmax και aframax, παρουσιάζουν ύφεση στα
επίπεδα κερδοφορίας τους ανά τρίμηνο από το 2011 με το
μέγεθος aframax να παρουσιάζει αντίσταση και το μέγεθος
product, 75.000 dwt και 55.000 dwt, να προσπαθεί να διατηρήσει επίπεδα ναυλαγοράς άνω WS 100.
Στον τομέα των containers, η ναυλαγορά ακολουθεί αρνητική
πορεία από το τέλος του Ιουνίου 2012, με το δείκτη Shanghai
Container Freight Index να παρουσιάζει κατά μέσον όρο μείωση 17% από την απότομη μείωση των ναύλων 37% στη
σημαντικότερη θαλάσσια διαδρομή Ασία - Ευρώπη. Τα επίπεδα των ναύλων, σε Ασία - Ευρώπη, κυμαίνονται κατά μέσον
όρο τον Οκτώβριο σε $1.094/ΤΕU, από $1.741/ΤΕU στο
τέλος του Ιουνίου 2012, ενώ είναι 81% άνω από τα μέσα επίπεδα $607/TEU στο τέλος του 2011.
Κινητήρια δύναμη στην ανάκαμψη της ναυλαγοράς στον
τομέα των bulk carriers εμφανίζεται η έντονη διάθεση διαλύσεων των υπερήλικων πλοίων και ο χαμηλότερος ρυθμός
παραγγελιών, που προσφέρουν κάποια ανακούφιση στην
υπερπροσφορά των πλοίων και στον επιταχυνόμενο ρυθμό
αύξησης του στόλου.
Αξιοσημείωτη αύξηση 88% σημειώθηκε τις πρώτες μέρες του
Οκτωβρίου, από το τέλος του Ιουνίου 2008, στον τομέα των
capesize με επίπεδα σε $11.000δολ./ημέρα, όταν κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους δεν ξεπερνούσαν τις
$5.000/ημέρα. Η αύξηση ζήτησης μεταφοράς φορτίων για
τα πλοία capesize έχει ενθαρρυνθεί από έντονη αύξηση των
ναυλώσεων της Κίνας για εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος
και ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων σε περίπου 90 εκατ τόνους, τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2011.
Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2012, η μέση τιμή του γενικού δείκτη BDI κυμαίνεται στις 906 μονάδες με 37% αύξηση
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στο δείκτη capesize-BCI, ενώ οι δείκτες στα άλλα μικρότερα
μεγέθη παρουσιάζουν 39% μείωση στο μέγεθος panamax και
28% στα μεγέθη supramax και handysize. Ο χαμηλότερος
ρυθμός αύξησης του εμπορίου στον τομέα των δημητριακών
προϊόντων με αρνητικές προοπτικές για περαιτέρω συρρίκνωση 14%, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ,
λόγω έντονης ξηρασίας και ζέστης σε Ευρώπη και ΗΠΑ, προδιαθέτουν έντο-νη πίεση προς τα κάτω στα επίπεδα κερδοφορίας των πλοίων supramax και panamax.
Η κινητικότητα των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων bulk carriers, tankers και containers παρουσιάζει
αύξηση, 6%, 12% και 57% αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, από τα επίπεδα του 2011,
παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται στη ναυλαγορά. Συνολικά, οι αγορές των μεταχειρισμένων πλοίων παρουσιάζουν
15% αύξηση από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε αριθμό
των πλοίων, και 54% αύξηση από το τρίτο τρίμηνο του έτους
2011.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, 893 πλοία εκτιμάται πως άλλαξαν χέρια με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου
πάνω από $10 δισ., 171 συναλλαγές σημειώθηκαν χωρίς
αναφερόμενη τιμή πώλησης-αγοράς, από 836 συνολικές πωλήσεις πλοίων με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των
$14 δισ. τους πρώτους εννιά μήνες του 2011. Τα πλοία bulkers εξακολουθούν να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, 33%,
με συνολικά 299 αγορές-πωλήσεις πλοίων, ενώ τα tankers
ακολουθούν με 28% του συνολικού αριθμού των πλοίων
που άλλαξαν χέρια σημειώνοντας 246 αγορές-πωλήσεις
πλοίων. Ο τομέας gas tankers και liners παρουσιάζει 45%
και 9% μείωση στον αριθμό των πλοίων που άλλαξαν χέρια
την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012 από τα επίπεδα
του 2011. Τα πλοία bulkers συνεχίζουν να είναι πρώτα στις
προτιμήσεις των αγοραστών με περίπου 100 πωλήσεις
μέσον όρο για κάθε τρίμηνο στη διάρκεια του 2012, ενώ η
αγοραστική δύναμη στον τομέα των tankers εμφανίζεται πιο
έντονη κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου σημειώνοντας
54% αύξηση από το δεύτερο τρίμηνο με μέσον όρο 80 πωλήσεις tankers για κάθε τρίμηνο του 2012.
Όσον αφορά τις επενδύσεις των Ελλήνων στην αγορά των
μεταχειρισμένων πλοίων, έχουν παρουσιάσει ελάχιστη πτώση
2% από τα επίπεδα του 2011 για τους πρώτους εννιά μήνες
με 129 συνολικές αγορές πλοίων και αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των $2,5 εκατ.
Συνολικά, η κινητικότητα των επενδύσεων από Έλληνες εμφανίζεται να κατέχει το 15,4% του συνολικού αριθμού των
πλοίων που άλλαξαν χέρια και εξακολουθεί να παραμένει
υψηλότερη από το ποσοστό που κατέχουν οι Κινέζοι, 12%,
με 102 συνολικές αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και συνολική αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου περίπου $600 εκατ. Τα
πλοία bulkers παραμένουν στο επίκεντρο των Ελλήνων επενδυτών με 58 συνολικές αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και
αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από $1,3 δισ. Οι αγο-

ρές των μεταχειρισμένων πλοίων από Έλληνες σημειώνουν
9% αύξηση από τα επίπεδα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011
και 33% αύξηση από τα επίπεδα του δεύτερου τρίμηνου του
έτους 2012. Στον τομέα των tankers, οι Έλληνες εκτιμάται ότι
έχουν αγοράσει 44 πλοία με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου
περίπου $853 εκατ., παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση
38% από την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2011, ενώ
το ενδιαφέρον τους στον τομέα των containers είναι ελάχιστο
με 22 συνολικές αγορές, 27% κάτω από τα επίπεδα του
2011.
Στην αγορά των ναυπηγήσεων εμφανίζεται χαμηλότερος
ρυθμός επενδύσεων στη διάρκεια κάθε τριμήνου του 2012
από τα επίπεδα του 2011, 9% μείωση μεταξύ πρώτου τριμήνου 2012-2011, 27% μείωση μεταξύ δεύτερου τριμήνου
2012-2011 και 21% μείωση μεταξύ τρίτου τριμήνου του
2012-2011. Ο μέσος αριθμός παραγγελιών για κάθε τρίμηνο
κατά τη διάρκεια του 2012 εκτιμάται σε περίπου 350 πλοία
από 445 στη διάρκεια κάθε τριμήνου του έτους 2011.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, εκτιμάται ότι
έχουν τοποθετηθεί 1.051 νέες παραγγελίες πλοίων με αξία
επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των $69 δισ., με τους Έλληνες να έχουν προχωρήσει σε 97 νέες παραγγελίες από 142
το 2011 και τους Κινέζους σε 125 από 244 την περυσινή χρονιά. Οι Κινέζοι εμφανίζουν πιο έντονη διάθεση στις ναυπηγήσεις από τους Έλληνες κατέχοντας 23,5% του συνολικού
αριθμού των παραγγελιών και οι Έλληνες 13,5%.
Ο τομέας bulk carriers και tankers συνεχίζει να προσελκύει
έντονο ρυθμό παραγγελιών κατέχοντας 28% και 18% μερίδιο
αντίστοιχα του συνολικού αριθμού παραγγελιών που σημειώθηκαν τους πρώτους εννιά μήνες του 2012, ωστόσο ο τομέας oﬀshore κατέχει τη μερίδα του λέοντος με συνολικά
325 παραγγελίες πλοίων συγκριτικά με 291 στον τομέα bulk
carriers και 187 στον τομέα tankers.
Συνολικά, ο ρυθμός επενδύσεων για ναυπηγήσεις πλοίων σημείωσε 20% μείωση τους πρώτους εννιά μήνες της χρονιάς
από το 2011, με μεγάλη πτώση ναυπηγήσεων, 40% και 77%
στον τομέα των bulk carriers και containers αντίστοιχα, αλλά
με σημαντική αύξηση παραγγελιών στις πιο εξειδικευμένες
κατηγορίες πλοίων, car carrier, Ro-Ro και oﬀshore. Οι Έλληνες προχώρησαν σε συνολικά 97 νέες παραγγελίες πλοίων
με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των $3,8 δισ., 48 νέες
παραγγελίες για bulk carriers, 20 για tankers, 8 για LPG
tankers, 7 για LNG tankers, 20 για containers και 2 για car
carriers.
Η επενδυτική διάθεση των Ελλήνων για ναυπηγήσεις παρουσιάζει 32% μείωση από τα επίπεδα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2011, όταν 142 νέες παραγγελίες είχαν καταγραφεί με αξία
επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από $8 δισ. Το έτος 2010
αποτελεί τη χρονιά με τη μεγαλύτερη τοποθέτηση νέων παραγγελιών από Έλληνες μετά το τέλος του 2008, με συνολικά
249 νέες παραγγελίες, 160 για bulk carriers, 65 για tankers
και 17 για containers.
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Σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος
Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO
(MEPC), κατά την 64η συνεδρίασή της στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο, ενέκρινε σε πρώτη φάση το σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος της Wärtsilä, γνωστό ως AQUARIUS® EC.
«Είμαστε απόλυτα ευτυχείς για την απόφαση. Η επιτυχία οφείλεται στην ομάδα της Wärtsilä που εργάστηκε στο συ-γκεκριμένο project και στους στρατηγικούς μας εταίρους, καθένας
από τους οποίους συνεργάστηκε επιμελώς και με άκρως
επαγγελματικό τρόπο», λέει ο Dr Joe Thomas, Director, Ballast Water Systems, Wärtsilä
Environmental
Solutions. Στην επόμενη
φάση, που είναι και η τελική,
η εταιρεία καλείται να καταθέσει έγγραφα με τα οποία
η λειτουργία του AQUARIUS® EC διασφαλίζει την
ασφάλεια επί του πλοίου
και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αναμένεται
να συμβεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, που
είναι προγραμματισμένη για
το 2013.

Το Wrist Group παρουσιάζει
νέο λογισμικό πρόγραμμα
Η Wrist Ship Supply, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εφοδιασμού πλοίων και μέρος του Wrist Group, παρουσίασε για
πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το καινούργιο της λογισμικό σύστημα, Xena, που σκοπό έχει την απλοποίηση της
διαδικασίας προμηθειών για τα αναλώσιμα εφόδια του
πλοίου, τη βελτιστοποίηση της οικονομίας μέσα στο πλοίο και
τη βελτίωση της υγείας στη θάλασσα.
Το νέο λογισμικό Xena είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού μενού
και ταυτόχρονα ηλεκτρονικών συνταγών, που προσφέρει
στους πλοιοκτήτες τον έλεγχο της απογραφής, τη μείωση των
αποβλήτων και τη δυνατότητα διαφάνειας.

Σχεδιάζει τη βέλτιστη διαδρομή
εναντίον της πειρατείας
Σκωτσέζικη εταιρεία προωθεί στην παγκόσμια ναυτιλιακή
αγορά το πρώτο ολοκληρωμένο προϊόν λογισμικού για την
καταπολέμηση της πειρατείας στη θάλασσα. Η Marine MTS,
με έδρα το Αμπερντίν, έχει αναπτύξει τη SentinelTM, η οποία
παρακολουθεί τα πλοία των χρηστών εξ αποστάσεως. Συνδυάζοντας πληροφορίες για τον καιρό και λεπτομερή στοιχεία
για την ασφάλεια, το λογισμικό θα επιτρέπει στον χρήστη να
σχεδιάσει τη βέλτιστη διαδρομή για να ελαχιστοποιήσει την απειλή της
πειρατείας. Οποιαδήποτε απόκλιση στην
προγραμματισμένη πορεία και ταχύτητα θα
προκαλέσει αυτόματα
μια ειδοποίηση για να
ενεργοποιήσει τις
δυνάμεις
ασφαλείας.

Οι συνταγές γι' αυτό το πρόγραμμα παρέχουν επίσης το κόστος ανά γεύμα και πληροφορίες, οπότε το προσαρμόζουν
σύμφωνα με τα αποθέματα τροφίμων.
Το Χena επιτρέπει την παραγγελία υλικού και το μενού προγραμματισμού έχοντας υπόψη τους κανονισμούς του seafarer catering που ορίστηκαν στο Maritime Labour
Convention (MLC) το 2006 και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2013.
Ο κανονισμός θα είναι προς όφελος των πλοιοκτητών δίνοντάς τους για πρώτη φορά ένα ρυθμιστικό στοιχείο αναφοράς. Σχολιάζοντας την έναρξη του IMPA 2012 στο Λονδίνο, ο
Robert Steen Kledal, διευθύνων σύμβουλος της Wrist Ship
Supply, ανέφερε: «H διαφάνεια και ο έλεγχος προϋπολογισμού αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τους πελάτες
μας, και στην τρέχουσα αγορά η διασφάλιση της μέγιστης
απόδοσης είναι από μόνη της μια πρόκληση.
Το Xena έχει αναπτυχθεί για να παρέχει μια διαισθητική και
διαδραστική διαδικασία προμηθειών και είμαστε στην ευχάριστη θέση να εισαγάγουμε αυτό το λογισμικό σε μια στιγμή
που η χρησιμότητά του είναι πραγματικά απαραίτητη».
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Οφέλη αναβάθμισης
δίχρονων κινητήρων ΜΑΝ B&W
σε συνθήκες λειτουργίας
χαμηλού φορτίου
Του Διονύση Χριστοδουλόπουλου,
Sales Manager MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd

Υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών
της αγοράς, έχει αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία
η λειτουργία των πλοίων
σε χαμηλότερες ταχύτητες πλεύσης - και σε
ακραίες περιπτώσεις, ταχύτητες που αντιστοιχούν σε φορτίο όσο το 10% της συνολικής ισχύος του
κινητήρα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
τις απαιτήσεις των ναυλωτών για χαμηλότερες ταχύτητες και
οικονομία καυσίμου.
Η MAN Diesel & Turbo κατά τα τελευταία χρόνια έχει βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των δίχρονων μηχανών ντίζελ B&W,
που προορίζονται για λειτουργία με βαρέα καύσιμα σε συνθήκες λειτουργίας χαμηλού φορτίου. Oι πρόσφατες βελτιώσεις στον τρόπο ψεκασμού του καυσίμου, με πιο ανθεκτικά
στη θερμότητα καύσης εκτεθειμένα εξαρτήματα, εξάλειψη του
φαινομένου της ανεπιθύμητης στάξης καύσιμου μετά τον
κύκλο έγχυσης, καθώς και η καλύτερη ποιότητα ψεκασμού,
έχουν καταστήσει δυνατή τη λειτουργία του κινητήρα σε πολύ
χαμηλά φορτία (τεχνολογία Slide Fuel of Valves)
Επίσης, για τη συνεχή λειτουργία σε χαμηλό φορτίο, μεταξύ
10% και 40% της ισχύος της μηχανής, συστήνονται επεμβάσεις στον/στους υπερπληρωτή/-ές. Στην περίπτωση πλέον
του ενός υπερπληρωτή προτείνεται η αποκοπή ενός από το
συνολικό πλήθος των υπερπληρωτών (2, 3 ή 4). Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση μηχανισμού που αποκόπτει
τον συγκεκριμένο υπερπληρωτή κατά επιλογή, χωρίς να δεσμεύει τη διαθεσιμότητα του κινητήρα εάν το πλοίο χρειαστεί
για οποιονδήποτε λόγο τη μέγιστη ισχύ του. Η αρχή λειτουργίας του περιγράφεται ως Swing Gate Valve.
Όταν υπάρχει μόνο ένας υπερπληρωτής, είτε προτείνεται εγκατάσταση Nozzle ring με πτερύγια ρυθμιζόμενης κλίσης
(στην περίπτωση των MAN Turbochargers η τεχνολογία VTA)
είτε γίνεται μόνιμη αλλαγή του «χάρτη πιέσεων» λειτουργίας
του και βελτιστοποίησής του στα χαμηλά φορτία, αλλάζοντας
κύρια εξαρτήματα όπως τα Turbine Rotor, Nozzle Ring, Compressor wheel, diﬀuser κ.λπ.
Όσον αφορά την κατανάλωση του κυλινδρέλαιου, η MAN
προτείνει την αναβάθμιση υπαρχόντων συστημάτων Alpha

Lubricator με αναβαθμισμένο λογισμικό και εξαρτήματα, κατάλληλα ώστε να μειώσουν περαιτέρω την κατανάλωση σε
χαμηλά φορτία, αλλά και να κρατήσουν τον κύλινδρο σε
ακόμα καλύτερη κατάσταση.
Η MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd έχει εκτελέσει δεκάδες από
τις παραπάνω αναβαθμίσεις, έχοντας λάβει τα πλέον θετικά
μηνύματα από τους τελικούς χρήστες σχετικά με την απόδοση
των δίχρονων κινητήρων σε low load operation (συνθήκες
χαμηλού φορτίου).

Διεύρυνση
γκάμας προϊόντων
Η Wilckens - Nippon Paint διευρύνει την γκάμα των προϊόντων
της στην ελληνική ναυτιλιακή
αγορά. Σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε, τα στελέχη των
ναυτιλιακών εταιρειών ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι ομιλητές παρουσίασαν τη σειρά επιστρώσεων NOA
(Self indicating coatings), μοναδική στην αγορά με πιστοποίηση PSPC για εφαρμογή μιας στρώσης υλικού σε δεξαμενές έρματος, και τη σειρά LF-SEA (Low Friction coatings),
η οποία επιτυγχάνει ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης
καυσίμου και εκπομπών κατά 4%. Από υπολογισμούς της
εταιρείας, προκύπτει ότι για ένα πλοίο VLCC στο οποίο έχει
χρησιμοποιηθεί αυτή η σειρά, το οικονομικό όφελος για περίοδο 60 μηνών φτάνει τα 4,26 εκατ. δολάρια.
Τα χρώματα μπορούν να εφαρμοστούν σε υπάρχοντα πλοία
χωρίς αμμοβολή και με χρήση συμβατικού εξοπλισμού
βαφής. Επόμενο βήμα είναι η παραγωγή επιστρώσεων που
θα αποφέρουν εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά της αναμένονται στην αγορά το 2013.
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Επαναπροσδιορισμός ιδρύσεως και
επαναδιατύπωση του υπουργείου υπό
τον τίτλο «Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου»
Νομική βάση: Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) άρθρο 1 και
Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160) άρθρο 3

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

Α. Η επιβαλλόμενη αντικατάσταση του άρθρου 5 του Π.Δ.
85/2012
α. Πριν από χρόνια, ένας πρώην πολιτειακός παράγων,
«Κοκό» τον αποκαλούσαν, που δεν κουβάλαγε και πολύ
μυαλό στο κεφάλι του, όπως σωστότατα επισήμανε ο Γ. Ανωμερίτης, δήλωσε δημόσια και ορθώς ότι στην Ελλάδα οι νόμοι
και γενικά οι διατάξεις αλλάζουν κάθε μέρα. Είχε απόλυτα δίκαιο και βεβαίως αλλάζουν, είτε διότι συντάσσονται εσπευσμένα και πρόχειρα, χωρίς να ληφθούν υπόψη όλα τα
δεδομένα διοικητικά και άλλα στοιχεία, είτε διότι επιβάλλεται
από απρόβλεπτες και αναγκαίες διοικητικές και άλλες μεταρρυθμίσεις και καταστάσεις.
β. Στην προκειμένη περίπτωση της ιδρύσεως του υπουργείου
Ναυτιλίας, που αρχικά συνεστήθη με το άρθρο 5 του Π.Δ.
85/2012 (Α΄ 141), αυτό συνέβη. Εσπευσμένα και πρόχειρα
και λόγω του επείγοντος συντάχθηκε με το Π.Δ. 85/2012 με
αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν και να μη διευκρινίζονται
ξεκάθαρα: α) οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ε.Α.,
β) τα θέματα της Γ.Γ. Αιγαίου, γ) της Γ.Γ. Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και δ) να μην επαναπροσδιορισθεί η ένταξη της Γεν. Δ/νσεως Αλιείας σε άλλο υπουργείο.
γ. Ούτω, εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος (τρεις
εβδομάδες) δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) και διά
του άρθρου 1 αυτού αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου το
άρθρο 5 του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) και επαναδιατυπώθηκε
η ίδρυσή του υπό τον τίτλο «Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου» με τη σωστή και επιβαλλόμενη εκ των περιστάσεων
συγκρότηση των υπηρεσιών του.
Στη συνέχεια όμως, εντός τριών μόνο εβδομάδων, δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 96/2012 (Α΄ 160) και διά του άρθρου 4 αυτού
εκ νέου αντικατεστάθη εξ ολοκλήρου η βασική περίπτωση (α)
της πργ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012, όπως το άρθρο
αυτό αντικατεστάθη ήδη με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄

149). Ανεξαρτήτως αυτού, στον πρόλογο πρόσφατου άρθρου
μας για την ίδρυση του υπουργείου Ναυτιλίας («Ν.Χ.»
152/2012) είχαμε ευχηθεί να είναι προσωρινή και μόνο η δημιουργία «άστοχων ενεργειών». Παρά ταύτα, ως εκ των ανωτέρω διαφαίνεται, σε διοικητικό επίπεδο συνεχίστηκαν και όχι
μόνο, αλλά το Π.Δ. 94/2012 επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων και στη συνέχεια για τρίτη φορά επαναδιατυπώθηκε
η πργ. 1.
Β. Ένταξη της Αλιείας σε άλλο υπουργείο
α) Παράλληλα με το άρθρο 2 του ως άνω Π.Δ. 94/2012, η
Γενική Διεύθυνση Αλιείας υπήχθη παραμένουσα και λειτουργούσα στο νεοσυσταθέν υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρέα,
προσωρινά μόνο ευτυχώς, με τα ταξί, τους δρόμους, τον ΟΤΕ
κ.λπ., καθόσον στη συνέχεια με το άρθρο 6 του Π.Δ. 96/2012
(Α΄ 160) μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες της Αλιείας στο
σωστό υπουργείο, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημειώνουμε δε ότι είναι η δέκατη φορά που η Αλιεία αλλάζει
διοικητικό φορέα (υπουργείο) υπαγωγής.
β) Ανεξαρτήτως αυτού, η Γεν. Δ/νση Αλιείας ως επιτελικός
φορέας ορθώς αποσπάστηκε από τον τομέα της Ναυτιλίας, ο
οποίος κατά τον ΚΔΝΔ διατηρεί πάντοτε την αστυνόμευση και
μόνο της Αλιείας.
γ. Επί του προκειμένου στο σχετικό άρθρο μας για την ίδρυση
υπουργείου Ναυτιλίας («Ν.Χ.» 152/2012, πργ. Δ εδ. 7) είχαμε
επισημάνει την επιβαλλόμενη αναγκαιότητα αποσπάσεως της
Γεν. Δ/νσης Αλιείας και των συναφών υπηρεσιών αυτής από
το φορέα της Ναυτιλίας και την υπαγωγή της στο σωστό
υπουργείο, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Γ. Πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα
Περαιτέρω, δραττόμεθα της ευκαιρίας να σημειώσουμε ότι:
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α. Με το ν. 4078/2012 (Α΄ 179) κυρώθηκε η Δ. Σύμβαση
Ναυτικής Εργασίας του 2006. Άκρως επιβαλλόμενη ενέργεια
ως επισημαίνουμε στην πργ. Δ εδ. 5 του άρθρου μας για την
ίδρυση του υπ. Ναυτιλίας («Ν.Χ.» 152/2012) αλλά και σε παλαιότερα σχετικά άρθρα μας και
β. Με το Π.Δ. 79/2012 (Α΄ 137) έγινε αποδεκτή η εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του παραρτήματος της Δ.Σ. «για πρότυπα
εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση των φυλακών των ναυτικών 1978», η οποία κυρώθηκε με το νόμο
1314/1983. Ως άμεση προτεραιότητα, όμως, επιβάλλεται η
σύνταξη και δημοσίευση νέου, ορθολογικού και λειτουργικού
οργανισμού του τομέα Ναυτιλίας του υπουργείου, σύμφωνα
πλέον με το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 1 του Π.Δ.
94/2012 (Α΄ 149).

που διαλαμβάνονται λεπτομερώς στις πργ. Γ και Δ. του πρόσφατου άρθρου μας για την ίδρυση του υπουργείου Ναυτιλίας («Ν.Χ.» 152/2012) με ειδική επισήμανση στην εισροή
ασφαλιστικών εισφορών στο ΝΑΤ, την ύψωση της ελληνικής
σημαίας και το «άνοιγμα ναυτολογίων», ώστε να μειωθεί κατά
το δυνατόν η κρατική επιχορήγηση.
β. Εκτιμάται, τέλος, ότι επιτυχής είναι η ανάθεση καθηκόντων
γεν. γραμματέων στο υπ. Ναυτιλίας - Αιγαίου σε πρόσωπα
ικανά, με πείρα και γνώση του αντικειμένου που τους ανετέθη,
και ιδίως στον γεν. γραμμ. Ναυτιλίας, ο οποίος έχει 30 και
πλέον χρόνια υπηρεσίας ως αξιωματικός καριέρας στο Λ.Σ.
Τούτο επισημαίνω, διότι κατά το παρελθόν τοποθετούνταν
άσχετοι με τη ναυτιλία, που δεν είχαν βρέξει ούτε τα πόδια
τους στη θάλασσα.

Δ. Προτάσεις - εισηγήσεις
α. Εξακολουθούν δε να ισχύουν οι εισηγήσεις - προτάσεις μας

Διεθνές Ναυτεργατικό Δίκαιο
Αποδοχή αναθεωρημένου
παραρτήματος ουσιωδών διατάξεων
Δ.Σ. «για πρότυπα εκπαίδευσης,
έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση των
φυλακών των ναυτικών, 1978»
Νομική βάση
α) Για την κύρωση της Δ. Συμβάσεως, νόμος 1314
(Α΄ 2/83)
β) Για την αποδοχή του πρόσφατου αναθεωρημένου παραρτήματος
i) Αποφάσεις ΙΜΟ STCW/CONF. 2/33 και 2/34 και
ii) Π.Δ. 79/2012 (Α΄ 137/2012)
Διοικητική προσέγγιση

α. Με το νόμο 1314/83 (Α΄ 2/83) κυρώθηκε η Δ. Σύμβαση
«για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση πιστοποιητικών και τήρηση των φυλακών των ναυτικών, 1978». Ο κυρωτικός
νόμος αποτελείται από 14 άρθρα, που αναφέρονται κυρίως
στη λειτουργία της Δ. Σύμβασης, η οποία συγκροτείται από
τα άρθρα Ι έως XVII.
β. Στην εν λόγω Δ. Σύμβαση επισυνάπτεται παράρτημα, στο
οποίο διαλαμβάνονται οι ουσιώδεις διατάξεις αυτής. Το παράρτημα αυτό αρχικά αποτελείτο μόνο από τα κεφάλαια Ι έως
IV με ελάχιστα άρθρα έκαστο και αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου με την προσθήκη 1 της τελικής πράξης της συνέλευσης
του 1995, που υιοθέτησε τις τροποποιήσεις του αρχικού πα-

ραρτήματος, συνταχθέντος ενός ογκωδέστατου παραρτήματος καλύπτοντος λεπτομερώς και εμπεριστατωμένως όλο το
φάσμα για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών
και τήρησης φυλακών των ναυτικών, γενομένο αποδεκτό με
το Π.Δ. 132/97 (Α΄ 116) και ούτω η Δ.Σ. φέρει τον κωδικό
τίτλο STCW 78/95.
γ. Στη συνέχεια, όμως, οι διατάξεις του αντικατασταθέντος εξ
ολοκλήρου νέου παραρτήματος κατά καιρούς τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν, συμπληρώθηκαν ή και καταργήθηκαν
με διαδοχικές αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
του ΙΜΟ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές με τα αντίστοιχα Π.Δ.
268/99 (Α΄ 220/99), Π.Δ. 125/04 (Α΄ 94/04), Π.Δ. 243/04
(Α΄ 223/04), Π.Δ. 241/06 (252/06), Π.Δ. 109/08 (Α΄
168/08).
δ. Το γε νυν έχον με τις αποφάσεις του ΙΜΟ STCW/CONF.2/33
και 2/34 αντικατεστάθη για δεύτερη φορά εξ ολοκλήρου το
παράρτημα της Δ. Σύμβασης, έγινε αποδεκτό από τη χώρα
μας και εισήχθη στο εθνικό δίκαιο με το πρόσφατο Π.Δ.
79/2012 (Α΄ 137/2012).
Β. Οι ουσιώδεις διατάξεις του παραρτήματος Ανακύπτοντα θέματα - επιδιωκόμενος σκοπός
α. Επί του προκειμένου δεν θα προβούμε σε αναφορά και
σχολιασμό επί των μερών, κεφαλαίων και άρθρων του αναθεωρηθέντος παραρτήματος, αφ’ ενός μεν διότι επ’ αυτού
αναφέρεται λεπτομερώς και εμπεριστατωμένως ο επιστήμων
- κάτοχος του γνωστικού αυτού αντικειμένου Απ. Μπελόκας
σε συναφή άρθρα του στα «Ναυτικά Χρονικά» (Α.Φ.
146/2012) και αφ’ ετέρου, με δεδομένη τη συχνή αλλαγή
από τον ΙΜΟ των εν γένει ναυτιλιακών κανονισμών και διατάξεων, ιδίως αυτών που εκκρεμούν, σχεδιάζεται νεότερη
αναθεώρηση του παραρτήματος με προβλεπόμενο χρόνο
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εφαρμογής το 2020.
β. Ο επιδιωκόμενος σκοπός της Δ.Σ. STCW και το ζητούμενο
συνίσταται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτής και εξασφαλίζεται με τη λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση
αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους ναυτιλιακούς φορείς,
δημόσιους και ιδιωτικούς, ήτοι: Αρμόδιες υπηρεσίες ΥΕΝ, Λιμενικές Αρχές (εσωτερικού - αλλοδαπής) - επιτελείς ναυτιλιακών εταιρειών, πλοίαρχοι και αξιωματικοί Ε.Ν., ναυτεργατικά
σωματεία, νηογνώμονες και κατά περίπτωση ναυτοδικηγόροι,
προκειμένου να ασκήσουν κατά λόγο αρμοδιότητος τα καθήκοντά τους ή εξασφαλίσουν τα ναυτεργατικά συμφέροντά
τους.
Εκτιμάται ότι τούτο είναι εντελώς δύσκολο, ιδίως από τους
ναυτολογημένους ναυτικούς, οι οποίοι δεν θα είναι και γνώστες του ογκώδους τόμου των ουσιωδών διατάξεων (παράρτημα) που τους αφορούν ώστε να αιτούν τα δικαιώματά τους
και να εξασφαλίζονται τα συμφέροντά τους. Ερευνάται επί
του προκειμένου και το κοστολόγιο εφαρμογής εκ μέρους
των ναυτ. εταιρειών, ενώ ορισμένα ναυτεργατικά σωματεία
έχουν σθεναρή αντίδραση στην εφαρμογή της Δ.Σ. (ΠΕΜΕΝ Ένωση, τεύχος Μαΐου 2007).
γ. Δραττόμεθα της ευκαιρίας να επισημάνουμε ότι με την απόφαση υπ' αρ. Φ300/62/4-7-20011 Β΄ 1995 του υπουργού
Εθν. Αμύνης υιοθετήθηκε η εφαρμογή της Δ.Σ. STCW για το
ελληνικό πολεμικό ναυτικό ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό του Π.Ν. διαθέτει τις απαιτούμενες ναυτικές ικανότητες να εκτελεί τα καθήκοντά του εις τρόπον, ώστε να
προάγεται η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας
στη θάλασσα καθώς επίσης η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εκτιμάται ότι, στην προκειμένη περίπτωση του Π.Ν., θα γίνει
σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Γ. Ο κυρωτικός νόμος και το κυρίως βασικό σώμα της Δ.Σ.
Ειδικές επισημάνσεις εφαρμογής
1. Πεδίο εφαρμογής της Δ.Σ. STCW
α. Το άρθρο ΙΙΙ «Εφαρμογή» της Δ.Σ. προσδιορίζει επακριβώς
το πεδίο εφαρμογής αυτής εστιάζοντας αυτό στους ναυτικούς
που υπηρετούν σε θαλασσοπλοούντα πλοία τα οποία φέρουν
τη σημαία των κρατών που απεδέχθησαν, υπέγραψαν, προσχώρησαν και επικύρωσαν την εις είρηται Δ. Σύμβαση.
β. Ειδικότερα, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:
i) Το ενεργητικό υποκείμενο, στο οποίο θα εφαρμοσθούν οι
όροι και οι προϋποθέσεις της Δ.Σ., όπως αυτοί προσδιορίζονται σαφώς στο παράρτημα αυτής, πρέπει να είναι ναυτικός
κανονικά ναυτολογημένος στο πλοίο, σύμφωνα με τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες που ορίζονται από τη σημαία του
κράτους που φέρει το πλοίο και, επιπροσθέτως, να επιβαίνει
αυτού κανονικά κατά το χρόνο της ναυτολόγησής του.
ii) Το πλοίο, οιασδήποτε κατηγορίας, ήτοι Φ/Γ - Δ/Ξ - Ε/Γ RO/RO - P/K, μεγέθους, χρονοναυλωμένο ή μη, πρέπει να
τελεί σε ενέργεια θαλασσοπλοούν σε οιαδήποτε χωρικά
ύδατα της υφηλίου.
iii) Σύμφωνα πάντοτε με το άρθρο ΙΙΙ, εξαιρούνται της εφαρμογής των δεδομένων της Δ.Σ. και του παραρτήματος αυτής
οι ναυτικοί που υπηρετούν σε:
- Πολεμικά πλοία
- Σε πλοία απασχολούμενα μόνο σε κυβερνητική μη εμπορική
υπηρεσία
- Αλιευτικά σκάφη
- Θαλαμηγά αναψυχής
- Ξύλινα πλοία πρωτόγονης ναυπηγήσεως
2. Τεκμηρίωση εφαρμογής διατάξεως Δ.Σ. και κανονισμών
του παραρτήματος
Η τεκμηρίωση υλοποίησης των διατάξεων της ως είρηται Δ.
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Σύμβασης και ιδίως των κανονισμών του παραρτήματος
αυτής εστιάζεται στο άρθρο VI «Πιστοποιητικά» και στο άρθρο
Χ «Έλεγχος» της Δ.Σ. Ειδικότερα:
2.1. Πιστοποίηση
α. Το άρθρο VI της Δ.Σ. ορίζει ότι αρμόδιος κρατικός φορέας
του κράτους-μέλους που έχει προσχωρήσει στη Δ.Σ., και στην
προκειμένη περίπτωση καθ' ο μέρος αφορά την Ελλάδα είναι
το ΥΕΝ, οφείλει να εκδίδει «Πιστοποιητικά» για υποψηφίους:
Πλοιάρχους Ε.Ν., αξιωματικούς γέφυρας - μηχανής και κατώτερο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στα
πλοία.
β. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να ανταποκρίνονται, κατά
την κρίση της υπηρεσίας, στις απαιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα:
i. Στη θαλάσσια πραγματική υπηρεσία
ii. Στα όρια ηλικίας
iii. Στην υγειονομική καταλληλότητα
iv. Στην πρακτική και θεωρητική ναυτική εκπαίδευση
Όλες οι ανωτέρω καθοριζόμενες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την απόκτηση πιστοποιητικών προβλέπονται επακριβώς στις αντίστοιχες διατάξεις των κανονισμών του
παραρτήματος, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, της Δ. Σύμβασης.
2.2. Έλεγχος
α. Το άρθρο Χ καθορίζει επακριβώς τα του ελέγχου από αρμόδιους εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς του κράτους-μέ-

λους των καταπλεόντων στα λιμάνια των πλοίων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων στο άρθρο ΙΙΙ.
β. Ο έλεγχος συνίσταται στη διαπίστωση ότι όλοι οι υπηρετούντες στα πλοία ναυτικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι των οικείων
πιστοποιητικών, είναι όντως εφοδιασμένοι με ανάλογα πιστοποιητικά ή έστω, περιπτώσεως συντρεχούσης, με κατάλληλες, κατ’ εξαίρεση χορηγούμενες άδειες.
Δ. Κυρώσεις κατά παραβατών
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των πργ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου
Χ της Δ.Σ., η τυχόν διαπίστωση από τον έλεγχο παραβάσεων
των διατάξεων της Δ.Σ. και ιδίως των κανονισμών του παραρτήματος αυτής ως, π.χ., κατοχή των προβλεπόμενων πιστοποιητικών υπό των υπόχρεων ναυτικών, συνεπάγεται
διαδικασίες εις βάρος του πλοίου, λήψη μέτρων αποκαταστάσεως και περιπτώσεως συντρεχούσης διοικητικά μέτρα, που
συνίστανται στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι καλύψεως των ελλείψεων, καθώς και την επιβολή χρηματικού
προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 9 του κυρ. ν. 1314/83, γενομένης επικλήσεως, επί του προκειμένου, του άρθρου 45,
όπως ισχύει, του ΚΔΝΔ.
Ευχόμεθα την υλοποίηση της εν λόγω Δ.Σ. και ιδίως των κανονισμών του αναθεωρημένου παραρτήματός της από όλους
τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ναυτιλίας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Νez
Επιχειρηματίες, πολιτικοί και τεχνικοί διευθυντές παίρνουν θέση στα προβλήματα της ΝΕΖ

Πέραμα και Ναυπηγοεπισκευή

Η αναβλητικότητα και η στασιμότητα
αποθαρρύνουν τους επιχειρηματίες
Αντί προλόγου
Τα «Ναυτικά Χρονικά» κάθε χρόνο φιλοξενούν τις απόψεις της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής οικογένειας σχετικά με
τα χρόνια προβλήματα και τις δυσκολίες ανέλιξης στη ΝΕΖ Περάματος. Ένα χρόνο μετά το τελευταίο μας αφιέρωμα, ρωτήσαμε τον κ. Θεόδωρο Πιτσιρίκο, Πρόεδρο της ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ, αν έχουν υπάρξει αλλαγές στο τοπίο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας, καθώς και για την κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Μας ρωτάτε τι έχει αλλάξει από πέρυσι σχετικά με όσα δηλώσαμε τότε για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του
κλάδου μας.
Δυστυχώς, με ύφεση 5% - 6% κατ' έτος και
τα δύο χρόνια (2011 και 2012), η θέση του
συνόλου των επιχειρήσεων της Ζώνης είναι τραγική.
Η μόνη πρωτοβουλία που ανέλαβε η διυπουργική επιτροπή,
υπό τον πρωθυπουργό, ήταν η ανάθεση μελέτης του θέματος
της λειτουργίας των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στον κ. Ανα-

στασόπουλο.
Οι πληροφορίες βέβαια που υπάρχουν από το περιβάλλον
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι καμία οριστική πρόταση
δεν υπάρχει για την επίλυση του θέματος.
Από πλευράς ΟΛΠ καθυστερεί η δραστηριοποίηση του φορέα
διαχείρισης και εκμετάλλευσης της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης, δηλαδή της θυγατρικής εταιρείας του ΟΛΠ - της ΝΑΥΣΟΛΠ.
Αυτή η αναβλητικότητα και στασιμότητα που παρατηρείται
αποθαρρύνει όσους επιχειρηματίες αντέχουν την κρίση και
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: νez

επιμένουν να συμμετέχουν σε σχήματα διεκδίκησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στο Δ.Σ. της ΝΑΥΣΟΛΠ.
Διερωτώμαι μήπως η αδρανοποίηση όλων ημών είναι ο σκοπός κάποιων, για την πιο εύκολη παραχώρηση της Ζώνης σε
τρίτους. Την ίδια στιγμή, κρίσιμα θέματα όπως η οριοθέτηση
της Ζώνης, ο καθορισμός χρήσεων γης, η δημιουργία γραφείου χορήγησης αδειών ναυπήγησης - επισκευής και συντήρησης πλοίων και η δημιουργία φορέα χάραξης
ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής πολιτικής δεν αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και καθυστερούν αδικαιολόγητα. Με λίγα λόγια, η υποβάθμιση της Ζώνης συνεχίζεται,
με αποτέλεσμα την ανάδειξη των ανταγωνιστικών χωρών και

κυρίως της Τουρκίας ως των πλέον αξιόπιστων παρόχων
υπηρεσιών ναυπηγοεπισκευής.
Αν η κατάσταση αυτή δεν ανατραπεί άμεσα, η θέση κάποιων
χωρών στην αγορά της περιοχής θα καταστεί μονοπωλιακή
και όλοι εμείς, οι επιχειρηματίες της Ζώνης, θα πρέπει να συρρικνωθούμε ή να αναζητήσουμε άλλο αντικείμενο δραστηριότητας, ενώ το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα
απαξιωθεί και θα καταγραφεί στους μόνιμα ανέργους.
Κάνουμε έκκληση για λήψη άμεσων μέτρων, πριν η κατάσταση αυτή γίνει μη αντιστρέψιμη.
Νομίζω πως είναι καιρός για αποφάσεις.
Όχι πια άλλες υποσχέσεις!

Να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη
του πλοιοκτήτη
Συνέντευξη του Γεωργίου Καβούνη, Manager Technical Department, ALLSEAS MARINE S.A.

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κίνητρα που
πρέπει να δοθούν για τη βιωσιμότητα της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης; Εν γένει,
ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα
προβλήματα της ΝΕΖ;
Είναι πραγματικότητα ότι με βάση τις μέχρι
σήμερα εξελίξεις συνολικά στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη χώρα μας, τα προβλήματα υστέρησης της
ανταγωνιστικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και το
ενδιαφέρον όλων εκείνων που εμπλέκονται ενεργά στο καθεστώς για ανάπτυξη δράσεων που θα μπορούσαν να αποφέρουν αρωγή, και να αναθεωρήσουν μηχανισμούς με ταχείς
ρυθμούς ίσως στη μόνη πρωτογενή πηγή ανάπτυξης της
χώρας μας, είναι δύο από τις βασικότερες αιτίες που απασχολούν την παρούσα κατάσταση της Ζώνης
Επίσης, ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα προκειμένου η ελληνική ναυπηγοεπισκευή να βηματίσει ξανά στο δρόμο της
ανάπτυξης θα μπορούσε να βασίζεται σε οικονομικής φύσεως
στήριξη των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και με
την παρουσία εκτεταμένης διαφήμισης εξωστρεφούς χαρακτήρα, στηριζόμενη βασικά στη διαχρονικότητα της ναυτικής
μας γνώσης, τέχνης και ικανότητας.
Από την άλλη μεριά, ένα ισχυρό υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να είναι σε θέση να πείσει και να εξασφαλίσει την πιθανή
υλοποίηση επενδυτικών έργων αναβάθμισης των υποδομών

της Ζώνης.
Καταλήγοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο μέσω ενός
εκτεταμένου φορέα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης η ναυτική τέχνη μπορεί να δώσει οικονομικές λύσεις
και αξιοπρεπή επαγγελματική καταξίωση σε βαθμό ισάξιας
δυναμικότητας με άλλα επαγγέλματα, που το μέλλον τους
δείχνει γκρίζο. Έτσι, όλοι οι νέοι επαγγελματίες, μέσω ενημέρωσης τόσο στη σχολική επαγγελματική διαπαιδαγώγηση
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα προσέξουν και θα αξιολογήσουν τη ναυτική τέχνη με πιο θετική άποψη.
Ακόμη, με κάθε τρόπο θα πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη της
τόσο επιθυμητής «εργασιακής ειρήνης» στη Ζώνη, ώστε, σε
συνδυασμό με τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να προταθούν, να μπορέσουν να αποτελέσουν κίνητρα προσέλκυσης
πελατών αλλά και ενδεχόμενων επενδυτών, κυρίως εντός
ορίων της χώρας μας. Βεβαίως, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι
αυτός ο στόχος ίσως είναι και ο πιο δύσκολος, αλλά από την
άλλη, ίσως είναι πλέον και ο μοναδικός τρόπος αποφυγής
της παρούσας κατάστασης.
Πώς μπορεί να ξεπεράσει η ΝΕΖ τον ανταγωνισμό από τις
άλλες μονάδες σε Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Μάλτα κ.α.;
Για να μπορέσει κάποιος να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει
ισχυρές επισκευαστικές ζώνες (τις οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε ότι βοηθήσαμε αρκετά να αναπτυχθούν, είτε με
τις γνώσεις μας είτε με την αδράνειά μας) θα πρέπει πρώτα
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να πιστέψει στα λάθη που έκανε στην πάροδο όλων αυτών
των χρόνων και κατέληξε, από οδηγός της ναυτοσύνης, ουραγός, προσπαθώντας να αποδείξει κάτι που τα χρόνια ύπαρξής του στο χώρο αποδεικνύουν περίτρανα, την ικανότητα και
τη γνώση.
Έτσι, πιστεύω ότι βασικά πρέπει να ποντάρουμε στην ποιότητα της δουλειάς που θα μπορούσε να γίνεται στη Ζώνη
και, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους, να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα του κόστους αλλά και της αξιοπιστίας της Ζώνης ως προς τους χρόνους παράδοσης των
διάφορων έργων επί των πλοίων που έρχονται για επισκευές
ή μετασκευές.
Η ανταγωνιστικότητα του πλοίου καθορίζεται από το παραγόμενο έργο ανά μονάδα κόστους. Το μισθολόγιο των Ελλήνων που έως τώρα εμπλέκονται με τον συγκεκριμένο κλάδο
φαίνεται να μην μπορεί να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο των
χωρών που προσπαθούμε να συγκριθούμε, και ως εκ τούτου
ο μόνος τρόπος για να διατηρηθούν οι αποδοχές τους αναπόφευκτα σε πιο χαμηλά επίπεδα, αλλά να παραμείνουν ταυτόχρονα ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να εστιάζεται σε
προσφορές με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, γνώση και δεξιότητα. Όλοι θα πρέπει να αποκτήσουμε σωστή νοοτροπία και
εκπαίδευση, που να προσφέρει τις απαραίτητες σύγχρονες
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν σήμερα οι θαλάσσιες
μεταφορές. Έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και τελικά το
κλάσμα προσφοράς - αποτελέσματος θα μπορεί να βρεθεί
κοντά στα σημερινά προσφερόμενα αποτελέσματα συγκρινόμενο με τους κοντινούς μας γείτονες.
Στηριζόμενοι, λοιπόν, σε όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε ότι
το μεγαλύτερο ποσοστό των ναυτιλιακών εταιρειών αποφεύγει το Πέραμα λόγω της αθέτησης των χρόνων παράδοσης
και του υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με το ότι η σημερινή
απαιτητική ναυλαγορά δεν επιτρέπει όρια παρεμβολής και
απόκλισης από την ημερήσια διαθεσιμότητα των πλοίων.
Ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η Ζώνη να
εξελιχθεί σε χώρο ευρύτερων επισκευών και μετασκευών
αλλά και κατασκευών (εφόσον μελλοντικά υπάρξει η δυνατότητα), αρχικά τουριστικών και επιβατηγών πλοίων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του υπουργείου Τουρισμού, αλλά
και εμπορικών σκαφών της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Το περιορισμένο πελατολόγιο της Ζώνης πιστεύετε ότι
οφείλεται μόνο σε οικονομικούς λόγους ή συμβάλλουν
και άλλοι παράγοντες;
Σε μια χώρα που είναι παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, με τεράστια παράδοση στις θάλασσες, και έναν λαό που φημίζεται
για τη ναυτοσύνη του, με λύπη βλέπουμε ότι η κυβερνητική
πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία τρία χρόνια συμβάλλει στην αποδυνάμωσή της, διαλύοντας τον κεντρικό διοικητικό φορέα της ναυτιλίας, κατακερμάτισε τις αρμοδιότητες και
αγνόησε τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες του εφοπλισμού
για ανάπτυξη.

Έτσι, θα είναι πραγματικά λάθος εάν συνεχίσουμε να πιστεύουμε πως οι μοναδικοί λόγοι που τα ναυπηγεία της
Ζώνης, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες μονάδες, έχουν περιορισμένη ζήτηση μόνο και μόνο επειδή το κόστος συντήρησης στην Ελλάδα είναι υψηλό. Η άποψη αυτή σίγουρα
αποπροσανατολίζει και δεν βοηθά καθόλου τη στρατηγική
εξέλιξης και επανενεργοποίησης μηχανισμών για το συμφέρον της χώρας μας.
Όλοι πρέπει να σκεφτούν τι έφταιξε και δαπανήθηκε τόσος
χρόνος άσκοπα, καταλήγοντας στην επικέντρωση της χαμένης
εμπιστοσύνης του Έλληνα πλοιοκτήτη, ο οποίος για σειρά
ετών έπρεπε να αντιμετωπίσει ισχυρή γραφειοκρατία, έλλειψη προγράμματος και στήριξης χρόνου παράδοσης, αντιμέτωπος με εργασιακές σχέσεις ενάντια στην αποδοτικότητα
και με βάση μόνο το προσωρινό κέρδος, εγκαταστάσεις που
δεν προασπίζουν τη γρήγορη και αποδοτική επισκευή, έλλειψη management από επαγγελματίες, για να καταλήξουμε,
δυστυχώς, να αποδεχτούμε ότι οι συχνές απεργιακές κινητοποιήσεις, τη στιγμή που οι γείτονές μας πάλευαν ισχυρά να
αποδείξουν ότι μπορούν να διαπρέψουν στο χώρο, βοήθησαν
μόνο στην αποστροφή και την αποφυγή επισκευών στην Ελλάδα.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΝΕΖ είναι συγκρίσιμες
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Η σύγκριση της παρούσας κατάστασης της ΝΕΖ με αντίστοιχες του εξωτερικού είναι εν μέρει άδικη και ουτοπιστική. Είναι
σαν να προσπαθείς να συγκρίνεις ένα βομβαρδισμένο τοπίο
με ένα γαλήνιο ηλιοβασίλεμα. Όμως, ακόμη και τώρα υπάρχουν πολλά σημάδια που δείχνουν την ικανότητα της ναυτοσύνης στο πέρασμα του χρόνου, καθώς επίσης και την
επιδεξιότητα σε θέματα σύγχρονης επισκευής και κατασκευής
γενικότερα. Θέτοντας ως σημαντική βάση την εμπειρία και τη
διάθεση, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων έχει μείνει συγκριτικά πίσω με βάση τα ανεπτυγμένα επίπεδα άλλων χωρών, οι επιμέρους υπηρεσίες είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικές και βέλτιστες εξίσου.
Δυστυχώς, όμως, δεν είναι δυνατόν αυτές οι λίγες αναλαμπές
να καταφέρουν να ανακάμψουν την αρνητική διάθεση για
όλες τις δραστηριότητες του κλάδου στην Ελλάδα. Από την
άλλη, θα πρέπει πάντα να υπολογίζουμε την ισχυρή δύναμη
που λέγεται Ασία και συνδράμει ενεργά στη σύγκριση κόστους αγοράς πρώτων υλών αλλά και εργασιακού καθεστώτος. Επίπεδα τα οποία αναμφίβολα είναι πέρα από κάθε
δυνατή προσπάθεια σύγκλισης, που όμως θα πρέπει να αποτελέσουν πρότυπα για την αναδιοργάνωση διαδικασιών που
να αντέχουν περισσότερο στο χρόνο.
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες τόσο
για την κατασκευή όσο και για την επισκευή των πλοίων;
Δυστυχώς, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι, εκτός
από όλους τους γνωστούς σε εμάς λόγους, η υψηλή τιμή
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αγοράς χάλυβα, αλλά και το ανεβασμένο εργατικό ημερήσιο
κόστος παραμένουν και είναι οι πρωταρχικοί λόγοι που βοήθησαν στην αποτροπή του μεγαλύτερου ποσοστού των Ελλήνων πλοιοκτητών να διαλέξουν τη ΝΕΖ σαν δυναμική λύση
κυρίως σε επίπεδα επισκευής. Συγχρόνως, η διαχρονικότητα
σε κατεστημένα γραφειοκρατίας από τη μία και μια γραφικότητα σε ρυθμούς καθυστερήσεων αποπεράτωσης έργων, από
την άλλη, συνέβαλαν και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα
μακριά από την Ελλάδα.
Αλήθεια, πόσες είναι εκείνες οι στιγμές που θα θέλαμε το ατομικό να είναι συλλογικό και το συλλογικό να μην είναι ατομικό. Άνθρωποι στο χώρο που να είναι επαγγελματίες στην
προσφορά εργασίας και όχι ερασιτέχνες στη διαδοχή του κόστους.
Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το μεγαλύτερο λάθος
ίσως της ιστορίας στη συγκεκριμένη ζώνη είναι η έλλειψη
προγραμματισμού. Όταν επί σειρά ετών η επισκευή ήταν ο
πρωταρχικός μας στόχος και δεν δαπανήθηκαν επενδύσεις
προσοδοφόροι για ανεπτυγμένη κατασκευή, σε μια περίοδο
παγκοσμιοποίησης οπότε ο στόχος ήταν τα καινούργια πλοία
με τεχνολογίες σύγχρονες βάσει αναγκών, μιλώντας πια για
κατασκευή στην Ελλάδα είναι κάτι που λυπεί τους πάντες και
κυρίως ένα πολύ μεγάλο μέρος του ναυτικού κόσμου που
αναγκάζεται να μοιράζεται τη γνώση του σε χώρες με πολύ
μικρότερη ιστορία στη θάλασσα.

Θεωρείτε ότι θα έρθει η εποχή που θα βγει στην επιφάνεια
μια δυναμική ΝΕΖ, ανταγωνιστική, σύγχρονη και πρωτοποριακή;
Δεν μπορεί κανείς να πει εάν θα έρθει η εποχή που από μόνη
της θα ξαναφέρει την ανάπτυξη και την ευμάρεια σε αυτόν
τον τομέα, όπου κατά πλειονότητα καταστράφηκε από ίδια
μέσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται σχέδιο εκσυγχρονισμού για την αναβάθμιση της ΝΕΖ. Δεν θα μπορούσε κανείς
να πει ότι το Δημόσιο, ως επιχειρηματίας, φαίνεται να παίρνει
την πρωτοβουλία, αλλά ίσως εάν ενισχυθούν οι ιδιώτες και
επενδύσουν στην περιοχή, να εκσυγχρονίσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες των εταιρειών τους βασισμένοι σέ ένα
ενιαίο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο για τη Ν.Ε., που θα παρέχει κίνητρα και δυνατότητες.
Ιδιώτες που καλό θα ήταν να προέρχονται μέσα από τη θάλασσα, πάνω από όλα όμως να έχουν την υποστήριξη του
κράτους βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα.
Ο ειρηνισμός και η πρωτοπορία πηγάζουν μέσα από τη διάθεση αρχικά και μέσα από οργανωμένα σχήματα διαχείρισης
και επαγγελματισμού. Μόνο με ενίσχυση και ενθάρρυνση
νέων τεχνολογιών στις επισκευαστικές ζώνες και άνοιγμα των
επαγγελμάτων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη, δίνοντας
βάση κυρίως μέσα στην καρδιά της ανάπτυξης που λέγεται
ελληνική ναυτιλία.

Η γενική εικόνα για τη Ζώνη
είναι αρνητική
Συνέντευξη του Θεοφάνη Σαλλή, Technical & Operations Manager GasLog LNG Services Ltd

Ποια θεωρείτε ότι
είναι τα κίνητρα που
πρέπει να δοθούν για
τη βιωσιμότητα της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης; Εν
γένει, ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα της ΝΕΖ;
Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας έχει πολύ μικρή συναλλαγή
και εμπειρία με τη Ζώνη, λιγότερο από επιλογή και περισσότερο λόγω της φύσης και ηλικίας των καραβιών, των ταξιδιών τους και γενικότερα του LNG Market. Από τις ελάχιστες

συναλλαγές, η εικόνα μας είναι θετική, όμως η γενική εικόνα,
μέσω τρίτων, είναι αρνητική.
Προφανώς τα προβλήματα είναι συνδεδεμένα και με την κατάσταση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, και πιστεύω πως τα όποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο
πλαίσιο ενός κεντρικότερου σχεδιασμού και μιας αλλαγής
στρατηγικής, που μεταξύ των άλλων θα ελέγχει το ρόλο και
τη δικαιοδοσία του συνδικαλισμού.
Πώς μπορεί να ξεπεράσει η ΝΕΖ τον ανταγωνισμό από
τις άλλες μονάδες σε Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Μάλτα
κ.α.;
Αυξάνοντας κατά κύριο λόγο την αξιοπιστία στους χρόνους
παράδοσης και βελτιώνοντας τη διαχείριση των πόρων, φυ-
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σικά συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού.

χρόνους παράδοσης κ.λπ.

Το περιορισμένο πελατολόγιο της Ζώνης πιστεύετε ότι
οφείλεται μόνο σε οικονομικούς λόγους ή συμβάλλουν
και άλλοι παράγοντες;
Πιστεύω πως υπάρχουν -ίσως κυρίως- λόγοι αξιοπιστίας σε

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΝΕΖ είναι συγκρίσιμες
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Από καθαρά τεχνική άποψη και σε σύγκριση με αντίστοιχες
μονάδες, πιθανώς ναι.

Χρειάζεται η στήριξη της Πολιτείας και
η επαναφορά των επιδοτήσεων
Συνέντευξη του Θεόδωρου Κόντε, Fleet operation manager Majestic International Cruises

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κίνητρα που
πρέπει να δοθούν για τη βιωσιμότητα της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης; Εν γένει,
ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα
προβλήματα της ΝΕΖ;
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη ΝΕΖ.
Μερικά μέτρα μπορεί να είναι οικονομικού χαρακτήρα, που
θα πρέπει να εξυπηρετούν και τους εργαζομένους αλλά και
τους επιχειρηματίες της ΝΕΖ.
Για παράδειγμα:
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις με πολύ ευνοϊκούς όρους ή να επιχορηγηθούν ασφαλιστικές εισφορές για
τους εργαζομένους κ.λπ.
Η βιωσιμότητα καθώς και η ανάπτυξη της ΝΕΖ είναι ένα θέμα
για το οποίο το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει με άμεση
προτεραιότητα, αφού η συγκεκριμένη βιομηχανία κινεί αρκετά μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων και συνδράμει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, στη ναυτιλία και εν γένει στο
εμπόριο, αποτελώντας μια αλυσίδα άλλων επαγγελμάτων
που συμμετέχουν σε αυτόν τον τομέα.
Πώς μπορεί να ξεπεράσει η ΝΕΖ τον ανταγωνισμό από τις
άλλες μονάδες σε Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Μάλτα κ.α.;
Η πατρίδα μας τυγχάνει να γειτνιάζει με κράτη που είναι
σκληροί ανταγωνιστές στον τομέα της ΝΕΖ, όπως Τουρκία,
Κροατία και άλλα.
Όμως, για να ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες, χρειάζεται να
βελτιωθούν σημαντικά οι υποδομές της Ζώνης για να αυξηθεί αντίστοιχα η παραγωγή και η ποιότητα εργασίας.
Αυτοί οι δύο παράγοντες θα βοηθήσουν ώστε η ΝΕΖ να γίνει

ανταγωνιστική ως προς τις γειτονικές χώρες.
Είναι γνωστό ότι το εργατικό κόστος είναι πιο ακριβό, αλλά
βελτιώνοντας αυτούς τους δύο παράγοντες θα μπορέσουν
οι επιχειρηματίες/πελάτες να εμπιστευθούν τη ΝΕΖ, να φέρουν τα πλοία τους για επισκευή και να παραλάβουν ένα
πραγματικά ποιοτικό έργο σε μικρότερο χρόνο, αρκεί βέβαια
να μην παρεμποδίζονται οι εργασίες από απεργίες ή στάσεις
εργασίας.
Το περιορισμένο πελατολόγιο της Ζώνης πιστεύετε ότι
οφείλεται μόνο σε οικονομικούς λόγους ή συμβάλλουν
και άλλοι παράγοντες;
Το περιορισμένο πελατολόγιο της ΝΕΖ οφείλεται κυρίως
στην παρούσα ποιότητα εργασίας, στον κίνδυνο απεργιακών
κινητοποιήσεων και, φυσικά, στην έλλειψη υποδομών για τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων
προβλητών, υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τέτοιες εργασίες, καθώς επίσης και έλλειψη βαρέος τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού σε λογικές πάντα τιμές.
Στην παρούσα κατάσταση επισκευάζονται κυρίως Ferries,
ακτοπλοϊκά και άλλα μεσογειακά πλοία, αφού βρίσκονται
κοντά στο σημείο της ΝΕΖ.
Από την άλλη πλευρά, τα εμπορικά πλοία ανά τον κόσμο προτιμούν να εκτελέσουν τέτοιες εργασίες σε Ασία ή Νότια Αμερική, όπου τα οικονομικά οφέλη είναι μεγάλα, ιδιαίτερα
σήμερα με την παρούσα εκτεταμένη διεθνή οικονομική κρίση
που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική ναυτιλία.
Πρέπει, όμως, να γίνει μεγάλη καμπάνια, να εγγυηθούν επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενοι, ότι θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα στο χρόνο που έχει προϋπολογιστεί.
Με λίγα λόγια, το πελατολόγιο θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά
και σε αυτό χρειάζεται και η στήριξη από τους Έλληνες πλοι-
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οκτήτες, η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα έλθει αρκεί να πειστούν πως κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο στο Πέραμα.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΝΕΖ είναι συγκρίσιμες
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει η ΝΕΖ είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο, ώστε να αποκτήσουν οι πελάτες εμπιστοσύνη για
τη Ζώνη. Βέβαια, όπως προανέφερα, αυτό απαιτεί να γίνουν
κάποιες βασικές υποδομές και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες.
Η ΝΕΖ προσφέρει καλή ποιότητα εργασίας παρά το γεγονός
ότι οι υποδομές δεν είναι οι κατάλληλες, και αυτό οφείλεται
κυρίως στη μεγάλη εμπειρία του εργατικού και επιχειρηματικού δυναμικού.
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες
τόσο για την κατασκευή όσο και για την επισκευή των
πλοίων;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αποτρέπουν τους υποψήφιους πελάτες από τη ΝΕΖ είτε για επισκευές είτε για κατασκευές.
Μερικοί λόγοι, σε συνέχεια των αναφερθέντων, είναι:
• Η έλλειψη σύγχρονων και σε διάφορα μεγέθη δεξαμενών
για το δεξαμενισμό των πλοίων.
Είναι πολλές οι φορές που πελάτες φέρνουν τα πλοία για
επισκευή στη ΝΕΖ και εν συνεχεία πρέπει να φύγουν σε κάποιο άλλο ναυπηγείο για δεξαμενισμό.
• Απαιτούνται δυσανάλογες εγγυήσεις από τις λιμενικές
αρχές πριν από την άφιξη του πλοίου για τη χρησιμοποίηση
της προβλήτας και για τις λοιπές υπηρεσίες.
• Οι υπηρεσίες ασφάλειας στη Ζώνη γενικότερα είναι σε
πολύ χαμηλό επίπεδο ακόμη όπως επίσης και οι πρώτες
βοήθειες.

• Υπάρχουν διάφορες εργασίες που δεν επιτρέπονται στο
χώρο, όπως π.χ. αμμοβολές, μπογιές, καθαρισμοί κ.ά,. με
αποτέλεσμα να χρειάζεται το πλοίο να μεταφερθεί σε άλλο
χώρο προς εκτέλεση.
Θεωρείτε ότι θα έρθει η εποχή που θα βγει στην επιφάνεια μια δυναμική ΝΕΖ, ανταγωνιστική, σύγχρονη και
πρωτοποριακή;
Θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ανωτέρω θέματα και μόνον
όταν θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα θα μπορέσει η ΝΕΖ να
αναπτυχθεί και να προσφέρει διάφορες πρωτοποριακές υπηρεσίες.
Ίσως θα πρέπει η περιοχή να χωριστεί σε διάφορες ζώνες για
την εκτέλεση εργασιών, δηλαδή:
• Χώρος κατασκευής, μετασκευής σκαφών αναψυχής
(yachting), που είναι κάτι που έχει ήδη αναπτυχθεί αρκετά
στο χώρο αυτόν. Θα πρέπει όμως οι ανάλογες υποδομές
να δημιουργηθούν στον κατάλληλο χώρο.
• Χώροι για την επισκευή/μετασκευή επιβατηγών και ακτοπλοϊκών πλοίων, μια που οι υπηρεσίες που χρειάζονται γι’
αυτήν την κατηγορία πλοίων είναι διαφορετικές από ενός
φορτηγού εμπορικού πλοίου.
• Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές
ζώνες για επισκευές φορτηγών, πετρελαιοφόρων κ.λπ. που
θα προσφέρουν εργασίες βαριάς βιομηχανίας όπως ελασματουργικές εργασίες, μηχανολογικές, αμμοβολές, χρωματισμοί.
Πιστεύουμε πως, αν οργανωθεί η ΝΕΖ κατάλληλα και υπάρξει ένας φορέας καθοδήγησης και management για όλες τις
υπηρεσίες, θα υπάρξει μέλλον στη ΝΕΖ.
Για όλα τα παραπάνω όμως χρειάζεται οπωσδήποτε και η
στήριξη της Πολιτείας με την επαναφορά των επιδοτήσεων
για τις μετασκευές, κάτι που σήμερα φαντάζει αξεπέραστη
επιθυμία και μη πραγματοποιήσιμο όνειρο.
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Δεν βλέπω σύντομα αλλαγή
στο υπάρχον κλίμα
Συνέντευξη του Σταύρου Δανιόλου, Τεχνικού διευθυντή Minerva Marine Inc.

Ποια θεωρείτε ότι
είναι τα κίνητρα που
πρέπει να δοθούν για
τη βιωσιμότητα της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης; Εν
γένει, ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να
ληφθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα της ΝΕΖ;
To κυρίως κίνητρο που πρέπει να δοθεί για τη βιωσιμότητα
της Ζώνης είναι η μετατροπή της σε ειδική οικονομική ζώνη
με ανάλογους φορολογικούς συντελεστές και σύγχρονες εργασιακές σχέσεις.
Το πρώτο μέτρο που πρέπει να ληφθεί είναι η οριοθέτηση της
περιοχής, καθώς και να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης με τις αναγκαίες υποδομές.
Η μείωση του κόστους που χρεώνει ο ΟΛΠ για τη χρήση των
υποδομών θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επισκευαστών, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και, τέλος, ίσως είναι καιρός πλέον να δούμε την
ιδιωτικοποίηση της ΝΕΖ και τη διαχείρισή της από έναν νέο
φορέα με σύγχρονες υποδομές.
Πώς μπορεί να ξεπεράσει η ΝΕΖ τον ανταγωνισμό από τις
άλλες μονάδες σε Τουρκία, Μαύρη Θάλασσα, Μάλτα κ.α.;
Κυρίως με την ανάπτυξη-εφαρμογή νέων τεχνολογιών, τον
εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων και την προβολή
του υψηλού επιπέδου εργασιών και εμπειρίας της ζώνης.
Η προβολή της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ζώνης
σίγουρα προσφέρει μεγάλη βοήθεια, αλλά λόγω της παρούσας οικονομικής κατάστασης το κόστος επισκευής είναι αυτό
που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει απαραιτήτως να μειωθεί.
Η δημιουργία ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες
του κλάδου και ιδίως με την εισαγωγή του θεσμού της βάρδιας είναι κάτι που θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους.
Το περιορισμένο πελατολόγιο της Ζώνης πιστεύετε ότι
οφείλεται μόνο σε οικονομικούς λόγους ή συμβάλλουν
και άλλοι παράγοντες;

Όχι μόνο αλλά είναι ο καθοριστικός παράγοντας.
Έχει επίσης σημασία η μη πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων,
καθώς και η αβεβαιότητα της ποιότητας προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Η οπισθοδρομική πολιτική των συνδικαλιστικών σωματείων,
που ελέγχουν τους εργαζομένους με κυρίως πολιτικά κριτήρια, έχει αρνητικές επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών γιατί εισάγει αβεβαιότητα στο χρόνο επισκευής.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΝΕΖ είναι συγκρίσιμες
με άλλες μονάδες του εξωτερικού;
Σε πολλούς τομείς η τεχνογνωσία, η εμπειρία της Ζώνης και
η γεωγραφική θέση της υπερτερούν έναντι του ανταγωνισμού άλλων επισκευαστικών περιοχών, όμως η τιμολογιακή
πολιτική και η σταθερότητα πρέπει να βελτιωθούν, έτσι ώστε
το κόστος και ο χρόνος των επισκευών να συγκρίνονται και
να υπερτερούν του ανταγωνισμού.
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι αποτρεπτικοί παράγοντες τόσο
για την κατασκευή όσο και για την επισκευή των πλοίων;
• Η έλλειψη πρώτων υλών και το μεγάλο κόστος απόκτησης
και μεταφοράς τους.
• Παντελής έλλειψη υποδομών βαριάς βιομηχανίας για κατασκευή εξαρτισμού πλοίου.
• Υψηλό εργατικό κόστος.
• Η απώλεια της απαραίτητης τεχνογνωσίας στην κατασκευή
πλοίων και ο μη εκσυγχρονισμός μονάδων για την κατασκευή καινούργιων πλοίων καθιστούν ασύμφορη την αναβίωση των αναγκαίων υποδομών.
Θεωρείτε ότι θα έρθει η εποχή που θα βγει στην επιφάνεια
μια δυναμική ΝΕΖ, ανταγωνιστική, σύγχρονη και πρωτοποριακή;
Πιθανότατα, έχουμε χάσει πολύ χρόνο και ίσως την κατάλληλη περίοδο καθώς η οικονομία γενικά και η ναυτιλία ειδικότερα βρίσκονται σε βαθιά ύφεση, με συνέπεια να είναι
περιορισμένες οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την
ανάπτυξη του κλάδου.
Επομένως, δεν βλέπω σύντομα αλλαγή στο υπάρχον κλίμα,
που θα έδινε ώθηση για την ανάπτυξη του κλάδου.
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Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ
δεν θα πρέπει να λειτουργεί
ως πυροτέχνημα με σπατάλη πόρων
και μηδενικά αποτελέσματα

Άμεση είναι η ανάγκη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενιαίας
πολιτικής για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

Του Θοδωρή Δρίτσα, Βουλευτή Α΄ Πειραιά και Νήσων ΣΥΡΙΖΑ

Η κατάρρευση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας
με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην
απασχόληση και στα εισοδήματα των εργαζομένων έχει προκαλέσει εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα χωρίς κανείς να
υπολογίζει τις συνολικές αρνητικές επιπτώσεις στην καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη βαθμιαία
απώλεια πολύτιμης τεχνογνωσίας.
Οι ευθύνες των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων του δικομματισμού είναι γνωστές και διαχρονικές και σήμερα αναπαράγονται, αφού απουσιάζει από τις προτεραιότητες της
τρικομματικής κυβέρνησης ένα συνεκτικό σχέδιο για τη διάσωση της ναυπηγικής βιομηχανίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ επεξεργάζεται και προωθεί τη χάραξη εθνικής
στρατηγικής για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας, ως βασικό αναπτυξιακό πυλώνα σε μια συνολική, δημοκρατικά σχεδιασμένη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση.
Κομβικό στοιχείο μιας τέτοιας στρατηγικής αποτελεί η συγκρότηση Ενιαίου Αναπτυξιακού Φορέα για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία (ΝΕΒ), με ισχυρό και πρωταγωνιστικό
το ρόλο του Δημοσίου. Ένας τέτοιος φορέας θα μπορεί να
σχεδιάζει και να εφαρμόζει αναπτυξιακές πολιτικές προς όφελος του συνόλου του κλάδου και των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις εξελίξεις σε τοπικό,
περιφερειακό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντική προφανώς μπορεί να
είναι η αξιοποίηση
πόρων του ΕΣΠΑ, στη
βάση ωστόσο της
στρατηγικής που συνοπτικά περιγράφεται
πιο πάνω.
Η αξιοποίηση αυτή
δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, με δεδομένους τους υφιστάμενους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την
επιδότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και την αδυναμία μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου όχι μόνο να
καταβάλουν την ίδια συμμετοχή, αλλά και να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις που θέτουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ για
την ένταξη επιχειρήσεων σε αυτά.
Οι κυβερνήσεις, με αόριστες εξαγγελίες, δηλώνουν συνεχώς
ότι θα αναζητήσουν δυνατότητες αξιοποίησης του ΕΣΠΑ,
αλλά δεν προωθούν κάποιο σχέδιο.
Γι' αυτό και η επιθυμητή εξασφάλιση πόρων παραμένει μετέωρη. Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ σε υποδομές και σε εξοπλισμό αν δεν έχουν οριστεί εκ των
προτέρων τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύει η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και οι τεχνολογικές
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δηλώνουν συνεχώς ότι θα αναζητήσουν δυνατότητες αξιοποίησης του
ΕΣΠΑ, αλλά δεν προωθούν
κάποιο σχέδιο.

προδιαγραφές;
Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις μετεκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα
ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο ή θα επιλεγεί
μια επιδοματική πολιτική μέσα από την υλοποίηση αναχρονιστικών προγραμμάτων κατάρτισης;
Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ βεβαίως και δεν θα πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο των εξαγγελιών, αλλά και δεν θα πρέπει
να λειτουργεί ως πυροτέχνημα με σπατάλη πόρων και σχεδόν
μηδενικά αποτελέσματα για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και τους εργαζομένους σε αυτή.
Προτεραιότητες του σχεδίου για τη ναυπηγοεπισκευή θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση των υποδομών και η λειτουργική
δικτύωση και συνεργασία όλων των μεγάλων ναυπηγείων
(Ελευσίνα, Σύρος, Πέραμα και άλλα) με «ναυαρχίδα» τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία πάση θυσία πρέπει να απελευθερωθούν από δεσμεύσεις και δουλείες στις οποίες έχουν
εμπλακεί, είτε λόγω των σκανδαλωδών συμβάσεων ιδιωτικοποίησής τους είτε λόγω των ανταγωνισμών συμφερόντων
στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εθνική στρατηγική για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας πρέπει να αξιοποιεί
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η εμπειρία και η υψηλή
εξειδίκευση του εργατικού και επιστημονικού δυναμικού,
καθώς και η γεωγραφική θέση της χώρας.
Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να ενταχθούν και οι
απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση της ΝΕΖ
στο Πέραμα.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν την άμεση οριοθέτηση της ΝΕΖ, τον εκσυγχρονισμό
των υποδομών και την κατασκευή νέων με προτεραιότητα στην
κατασκευή μεγάλης πλωτής δεξαμενής με ευθύνη του ΟΛΠ.
Ταυτόχρονα, η διαχείριση και λειτουργία της ΝΕΖ είναι απαραίτητο να γίνεται από τη
ΝΑΥΣ-ΟΛΠ, η οποία όπως και ο
ΟΛΠ θα πρέπει να παραμείνει
υπό δημόσιο έλεγχο.
Η σύνδεση της ΝΕΖ αλλά και της
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας συνολικά με προγράμματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και καινοτόμου τεχνολογίας θα δώσει επίσης σημαντικές προοπτικές.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή η υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής απαιτεί χρόνο, είναι αναγκαία η
λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των ανέργων του
χώρου, ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα των ίδιων
και των οικογενειών τους και να μη χαθεί αναντικατάστατο
έμψυχο παραγωγικό δυναμικό.

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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8 προτάσεις για την ανασύσταση
της ΝΕΖ

Η αναγέννηση της ΝΕΖ χρειάζεται γενναίες αποφάσεις, κίνητρα,
αναπτυξιακά εργαλεία και κυρίως συνειδητοποίηση των λαθών
του παρελθόντος.

Του Κωνσταντίνου Κατσαφάδου, Βουλευτή Α’ Πειραιώς & Νήσων – Ν.Δ.

Η χώρα μας, κατά το πρόσφατο παρελθόν, ανέπτυξε μία
ισχυρή και ανθούσα ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.
Δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε στα αίτια και στις
στρεβλώσεις που οδήγησαν στην παρακμή και στη συρρίκνωση αυτού του δυναμικού τομέα της οικονομίας.
Είμαι νέος άνθρωπος, θέλω να κοιτάζω μπροστά. Να διατυπώνω προτάσεις για το μέλλον. Η ανασύσταση και αναγέννηση του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, δεν είναι μία
μεταφυσική έννοια ούτε πραγματοποιείται με ευχολόγια.
Χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές και κατευθύνσεις.
Η ΝΕΖ, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, έχει ένα μεγάλο
συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει δίπλα της και σε κοντινή απόσταση ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, συγκριτικό πλεονέκτημα που ποτέ δεν αξιοποιήθηκε όπως
έπρεπε.
Σήμερα χρειάζονται σαφείς κατευθύνσεις και αναπτυξιακά
εργαλεία:
1. Επικαιροποιημένη μελέτη για την ανάπτυξη της ΝΕΖ, με
βάση τη σύγχρονη πραγματικότητα.
2. Χωροταξικός σχεδιασμός. μακροχρόνιος, βιώσιμος και
σταθερός για την ευρύτερη περιοχή της ΝΕΖ. Κάθε επενδυτής θέλει σταθερούς κανόνες παιχνιδιού, ασφάλεια και
σταθερότητα.
3. Αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία. Μέχρι σήμερα
δεν υπήρχε ένα εθνικό πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, ούτε πρόσβαση στο ΕΣΠΑ.
4. Σύγχρονο management και marketing για να υπάρξει αύξηση του κύκλου εργασιών και βιώσιμο στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης.
5. Δημιουργία νέων υποδομών που θα προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στην

αγορά της νέας μεγάλης δεξαμενής που είχε εξαγγείλει ο
ΟΛΠ και που καθίσταται απαραίτητη.
6. Ανάδειξη των μεγάλων πλεονεκτημάτων του Ελληνικού
ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Αυτά είναι η υψηλή ποιότητα εργασιών και η αξιοπιστία και η ταχύτητα στο χρόνο
παράδοσης των εργασιών που ανατίθενται.
7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όχι φυσικά με εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς αλλά με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που σήμερα είναι δυσβάσταχτο για
τις επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητά τους.
8. Ανταγωνιστικοί όροι και προϋποθέσεις για την εκτέλεση
και υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν βούληση και διάρκεια μέσα στο
χρόνο.
Η παρακμή της ΝΕΖ δεν συντελέστηκε από τη μία μέρα στην
άλλη. Υπήρχαν χρόνιες αβελτηρίες, καταστροφικές πρακτικές
και στρεβλώσεις που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
Έτσι και η αναγέννηση της δεν θα προκύψει αυτόματα.
Απαιτείται συνολική και συνεπής προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Με γενναίες αποφάσεις, κίνητρα, αναπτυξιακά εργαλεία
και κυρίως συνειδητοποίηση των λαθών του παρελθόντος.
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Το μέλλον της ευρωπαϊκής και της
ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας

Οι λόγοι που οδήγησαν την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία σε
πτώση. Πώς θα αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ο
αποφασιστικός ρόλος της Πολιτείας.

Των Δημήτρη Β. Λυρίδη και Παναγιώτη Ζαχαριουδάκη, Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών,Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ναυπηγική βιομηχανία, που είναι κατά κύριο λόγο έντασης
εργασίας με έντονο το στοιχείο του διεθνοποιημένου χαρακτήρα (αντιπροσωπεύει σχεδόν το 70% του κόστους για το
90% των πλοίων που κατασκευάζονται), γνώρισε μεγάλη
ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη για πολλά χρόνια.
Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
η βιομηχανία έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση.
Από την άλλη, στις ασιατικές χώρες (όπου η ανάπτυξη της
ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό στόχο) έχει ναυπηγηθεί το 80% του σημερινού παγκόσμιου στόλου. Επιπλέον, υπάρχει ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας σε
χώρες κοντά στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ενώ στις
ΗΠΑ η βιομηχανία έχει ουσιαστικά κλείσει (ασχολείται μόνο
με πολεμικά πλοία και μεγάλα ιστιοπλοϊκά, κυρίως αγώνων).
Στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, η άνθηση της
ναυπηγικής βιομηχανίας οφείλεται στο εξής τρίπτυχο: χαμηλό
εργατικό κόστος, υποτιμημένο νόμισμα, άμεση και έμμεση
κρατική επιχορήγηση: αφορολόγητη εισαγωγή πρώτων
υλών, τραπεζικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, υποβαθμισμένες
και ανασφαλείς συνθήκες εργασίες, και μικρή έως ανύπαρκτη
πρόληψη σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Από την άλλη, στην Ιαπωνία, όπου το κόστος είναι το ίδιο
υψηλό με της Ευρώπης και οι συνθήκες εργασίας σαφώς καλύτερες, η παραγωγικότητα είναι σχεδόν τετραπλάσια. Το γεγονός όμως αυτό είναι αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων
σε υποδομές και τεχνογνωσία.
Στην Ευρώπη, η οικονομική ανάπτυξη, συνοδευόμενη από τις
εκ διαμέτρου αντίθετες συνθήκες (υψηλοί μισθοί, ισχυρό νό-
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μισμα, καλές συνθήκες εργασίας, απουσία επιδοτήσεων) οδήγησε τη ναυπηγική βιομηχανία σε πτώση. Και ενώ στη θέα της
κρίσης, η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία εστίασε σε συγκεκριμένου τύπου σκάφη (σκάφη ειδικού τύπου, κρουαζιέρας, αναψυχής και άλλα), στην Ελλάδα επιπρόσθετα
προβλήματα οδήγησαν τη βιομηχανία στο ναδίρ. Αξίζει να
αναφερθεί ότι αυτήν τη στιγμή η ανεργία στην περιοχή του
Περάματος αγγίζει το 96%!
Πάντως, δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία όλες οι ευθύνες για τη σημερινή, άσχημη κατάστασή της. Ούτως ή άλλως, ο ναυπηγικός κύκλος είναι σε
συμφωνία με μια ελαφρά υστέρηση με τον ναυτιλιακό και τον
οικονομικό κύκλο. Για του λόγου το αληθές, μπορεί κανείς να
επισκεφθεί σημαντικές «γιάρδες» της Κίνας με τις αμέτρητες
αδειανές κλίνες για να δει πως ο κύκλος δεν κάνει διακρίσεις.
Μπορεί όμως να αναζητήσει τους λόγους για τους οποίους
στην περίοδο των παχιών αγελάδων η ελληνική ναυπηγική
βιομηχανία απεδείχθη χορτοφάγος!
Στη χώρα μας, παρατηρείται έλλειψη κοινής στρατηγικής από
πλευράς Πολιτείας για τη ναυπηγική βιομηχανία. Και πώς να
μη συμβαίνει αυτό, όταν αυτή χαράζεται από τα υπουργεία
Ανάπτυξης, Εργασίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Ναυτιλίας
και Άμυνας (τρία κάθε φορά και με διαφορετικά ονόματα!).

Υπάρχει έλλειψη αξιοπιστίας στα μάτια των επενδυτών και
των τραπεζών. Η απουσία εγγυητικών κεφαλαίων για νέες
ναυπηγήσεις είναι χαρακτηριστική, μολονότι ο νόμος
3556/2007 προσπάθησε να περιορίσει το πρόβλημα (σήμερα
βέβαια δεν υπάρχει και χρηματοδότηση).
Επιπλέον, εγγενή εμπόδια όπως το φορολογικό καθεστώς και
οι κανονισμοί σχετικά με την εργασία, σε συνδυασμό με την
καταστροφική νοοτροπία του εργατικού δυναμικού, συνθέτουν ένα σκηνικό αβεβαιότητας ως προς την τήρηση των
όρων ενός συμβολαίου (ειδικά στο κόστος και στο χρόνο παράδοσης).
Η υιοθέτηση ενός ισχυρού νομίσματος στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έμελλε να δώσει τη χαριστική βολή

(όπως και σε πολλά άλλα)
δεν μπορεί να είναι ελληνική.
Η αντιμετώπιση μπορεί να
γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και αυτή είναι η
ανάδειξη της ναυπηγικής
βιομηχανίας ως

στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Στην πραγματικότητα,
εκτός από την αύξηση των μισθών, τα ναυπηγεία είχαν να
αντιμετωπίσουν τη συνεχή ανατίμηση του ευρώ έναντι του
δολαρίου ακόμα και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός συμβολαίου.
Αντιμέτωπη με την τωρινή κατάσταση της ναυπηγικής βιομηχανίας και την έλλειψη συνολικής ζήτησης σε προϊόντα παγκοσμίως, η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
αν μη τι άλλο τουλάχιστον για κοινωνικούς μόνο λόγους.
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε
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επίπεδα άλλων εποχών.
Σε πρώτο πλάνο, η Πολιτεία πρέπει βέβαια να αντιμετωπίσει
ειδικά προβλήματα, όπως π.χ. να επιδιώξει (πολιτική) λύση
στο αδιέξοδο με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ή να βοηθήσει
το Ναυπηγείο Σύρου, το οποίο είναι ανταγωνιστικό σε επισκευές, να λειτουργήσει αυτόνομα. Εντούτοις, η λύση στο
πρόβλημα της ναυπηγικής βιομηχανίας (όπως και σε πολλά
άλλα) δεν μπορεί να είναι ελληνική. Η αντιμετώπιση μπορεί
να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή είναι η ανάδειξη
της ναυπηγικής βιομηχανίας ως στρατηγικού στόχου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανάπτυξης.
Η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από χώρες όπου η βιομηχανία επιδοτείται ισχυρά. Σε
αυτό το μοτίβο, η Ε.Ε. θα έπρεπε να υποστηρίξει τη ναυπηγική
βιομηχανία με έμμεσες «επιδοτήσεις» (ευνοϊκοί χρηματοδοτικοί όροι, δάνεια από την ΕΚΤ). Παρόλο που ο όρος «επιδότηση» είναι πλέον ταμπού για τα ευρωπαϊκά δεδομένα,
υφίσταται μεγάλος προβληματισμός ως προς το εάν η επιβίωσή της είναι εφικτή χωρίς επιδοτήσεις. Η νομισματική χαλάρωση (που θα έρθει αναπόφευκτα λόγω της οικονομικής
κρίσης) καθώς και η υποτίμηση του ευρώ θα βοηθούσαν την
κατάσταση.
Η ναυπηγική συστάδα (shipbuilding cluster) στην Ελλάδα περιλαμβάνει τρία μεγάλα ναυπηγεία και μερικά άλλα μικρότερα
(βιομηχανία), ένα-δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -ΕΜΠ
και ΤΕΙ- (έρευνα) και την Πολιτεία. Αντίθετα όμως με τη ναυτιλιακή συστάδα (maritime cluster) στον Πειραιά (με ερωτηματικό εάν υφίσταται), που όπως αποδεικνύεται από σχετικές
έρευνες είναι industry driven (καθοδηγείται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και άρα η Πολιτεία καλά θα κάνει να την
αφήσει στην ησυχία της...), η ναυπηγική συστάδα είναι state
driven (καθοδηγείται από την Πολιτεία) και εδώ το κράτος (εννοώντας τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση) μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο προς την κατεύθυνση ενός
αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας. Θα πρέπει λοιπόν κατ’
αρχάς να προωθηθεί η έρευνα και η καινοτομία, που θα
έπρεπε να είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών ναυπηγείων.
Θα πρέπει, επιπλέον, το κράτος να προωθήσει τη συνεργασία
μεταξύ διάφορων ναυπηγικών μονάδων και περαιτέρω ενοποίησή τους μέσω ταυτόχρονης εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα έργα. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: είτε σε
επίπεδο κράτους (για παράδειγμα στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη του Περάματος) είτε σε επίπεδο Ε.Ε., όπου για παράδειγμα άλλα μέρη ενός πλοίου θα κατασκευάζονται στην Ελλάδα, ενδιαιτήσεις στην Ιταλία και η συναρμολόγησή τους θα
γίνεται σε τρίτη χώρα.
Η Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να προωθήσει συγκεκριμένου
τύπου ναυπηγικά προϊόντα και υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή
αγορά, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για διάφορους λόγους. Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα (η λίστα δεν εξαντλεί το θέμα):

• Μετασκευές πλοίων ώστε να χρησιμοποιούν ως καύσιμο
το LNG.
• Μετασκευές πλοίων για χρήση ικανότητας λήψης ηλεκτρισμού από το λιμάνι (cold ironing).
• Μαζική παραγωγή συγκεκριμένων τύπων πλοίων για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων.
• Πλατφόρμες για υπεράκτιες εξορύξεις κ.λπ.
• Σχεδιασμός και κατασκευή πλοίων που μπορούν να διαλυθούν και να ανακυκλωθούν οικολογικά.
• Σχεδιασμός και παραγωγή πλήρως εξηλεκτρισμένων
πλοίων (All Electric Ships).
Από τη μεριά της, η ναυπηγική βιομηχανία οφείλει να αναπτύξει διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Ένα πλοίο πρέπει να
κοστολογείται και να πωλείται ως ένα «πακέτο», που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την κατασκευή, τη συντήρηση, κάποια μορφή εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και
δυνατότητες ανακύκλωσης. Η τιμολόγηση θα μπορούσε να
γίνεται, για παράδειγμα, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας
του πλοίου (κατά τα πρότυπα της αεροπορικής βιομηχανίας).
Η επιστημονική αξιολόγηση της οικονομικής πορείας της
επένδυσης και των οικονομικών κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου (που θα μπορούσε να πιστοποιείται
ακόμη και από νηογνώμονες) θα μπορούσε να δικαιολογήσει
πιο ευνοϊκά, μακροπρόθεσμα και «φθηνότερα» δάνεια (sustainable ﬁnancing).
Η Ε.Ε. οφείλει να ανακατευθύνει την περίσσεια εργατικού δυναμικού σε άλλες βιομηχανίες, θεσπίζοντας επαγγελματικά
εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης
ή κοινωνικές παροχές και μεριμνώντας τη μεταφορά της ναυπηγικής τέχνης στους νέους.
Εν πάση περιπτώσει, η ναυπηγική βιομηχανία δεν είναι αυτοσκοπός. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και την
αύξηση των εξαγωγών από την Ε.Ε., αλλά πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και βέβαια πρέπει να έχει οικονομικό νόημα ύπαρξης. Σε κάθε περίπτωση, αντιπροσωπεύει μία
μεγάλη ευκαιρία για να μπορέσει να κατασκευάσει η Ευρώπη
«πράσινα», ασφαλέστερα πλοία, με «πράσινο» (ή... «μπλε»,
σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) προφίλ λειτουργίας, οικονομικά και οικολογικά, και με
«πράσινο» τέλος.
Βέβαια, σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το σπιράλ της ύφεσης, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
Και ενώ τελικά η νομοτέλεια της αγοράς εφαρμόζει δαρβινικές πρακτικές και η περίσσεια ναυπηγικής δυναμικότητας
παγκοσμίως κάποτε θα εκλείψει, το ερώτημα είναι εάν η ναυπηγική βιομηχανία (και ειδικά η ελληνική) μπορεί να υποστηριχθεί ώστε να επιβιώσει ώς τις επόμενες καλές μέρες. Οι
αγκυλώσεις του παρελθόντος, το δυσμενές περιβάλλον του
ευρώ, αλλά και η μη δυνατότητα υποστήριξής της από το
κράτος, ωστόσο, μάλλον μας προδιαθέτουν για ένα ζοφερό
μέλλον.
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Νέα παραλαβή «eco-friendly» πλοίου
από την AEGEAN BULK

Η Αegean Bulk παρέλαβε το φορτηγό πλοίο τύπου Kamsarmax «Αnna Maria» (χωρητικότητας 81.404) σε τελετή που
πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Sungdong στη Νότια
Κορέα.
Το «Αnna Maria» είναι το 15ο πλοίο στη σειρά του στόλου
της Αegean Bulk με μέσον όρο ηλικίας τα 4 χρόνια. Το πλοίο
βαφτίστηκε από την κ. Y. S. Han, σύζυγο του τέως, επί σειρά
ετών, αντιπροέδρου της Hyundai Heavy Industries.
Στο πλοίο «Αnna Maria», όπως και στο αδελφό πλοίο «Innovation» που παραδόθηκε από τα ίδια ναυπηγεία, έχουν εγκατασταθεί ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές, κατασκευής του
εργοστασίου ΜΑΝ.

Η μηχανή αυτή είναι η πρώτη του συγκεκριμένου τύπου που
κατασκευάστηκε από τη ΜΑΝ παγκοσμίως.
Η εταιρεία Aegean Bulk έχει κάνει σημαντική επένδυση σε
αυτά τα νέα «eco-friendly» πλοία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση
της αποδοτικότητας των καυσίμων και την ελαχιστοποίηση
των επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.
Οι καινοτομίες περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανή, η οποία για λόγους οικονομίας κατανάλωσης καυσίμου
είναι ρυθμισμένη με χαμηλότερες παραμέτρους λειτουργίας
(De-rated), καθώς και διάφορες βελτιστοποιήσεις σε άλλα
μηχανήματα.
Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξοικονόμησης ενέρ-
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Η εταιρεία Aegean Bulk

ελαχιστοποίηση των επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Ο κ. Γεώργιος Κ. Αγγελόπουλος και ο κ. Δημήτριος Ματθαίου, διευθύνων σύμβουλος της Aegean Bulk Co., Inc, με τους αξιωματικούς και το
πλήρωμα του M/V ANNA MARIA.

γειας θα μειώσει σημαντικά την ποσότητα του καυσίμου που
χρησιμοποιείται στα πλοία.
Επιπλέον, το πλοίο έχει λάβει από τον αμερικανικό νηογνώμονα (American Bureau of Shipping) την πιστοποίηση Enviro
για την «προστασία του περιβάλλοντος» καθώς επίσης και το
συμβολικά αποκαλούμενο «πράσινο διαβατήριο» (Green
passport). Μετά την πιστοποίηση της Aegean Bulk, τον περασμένο μήνα, με το πρότυπο ISO 50001:2011 «Energy Management», την ημέρα της παράδοσης του πλοίου «Αnna
Maria», ο νορβηγικός νηογνώμονας (DNV) εξέδωσε για το
πλοίο το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του Ship Energy Eﬃciency Management Plan
(SEEMP), όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από τα πλοία. Στην ομιλία του κατά την τελετή
ονοματοδοσίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Bulk,
Δημήτριος Ματθαίου, τόνισε: «Η συνεργασία μας με τα ναυπηγεία Sungdong σε συνδυασμό με μια επένδυση σε καινοτόμο τεχνολογία έχει οδηγήσει στη ναυπήγηση μιας νέας
γενιάς πλοίων, που θα αποφέρουν σημαντικά περιβαλλοντικά
οφέλη και θα συνδράμουν στην εξοικονόμηση των καυσίμων.
Αυτό είναι καλό για το περιβάλλον, καλό για τους πελάτες μας
και καλό για την εταιρεία μας».
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Μεγαλόπνοες επενδύσεις σε
«πράσινο» λιμάνι

Λιμενικό πρόγραμμα
αποθήκευσης πετρελαίου
Η εταιρεία παροχής συμβούλων Safety at Sea Ltd ολοκλήρωσε το πρώτο λιμενικό πρόγραμμα που αφορά στο σταθμό
αποθήκευσης πετρελαίου στο νησί Melones, 8 ναυτικά μίλια
δυτικά της διώρυγας του Παναμά. Το project περιλαμβάνει
μελέτη των χειρισμών ενός πλοίου κοντά στον τερματικό
σταθμό και διαχείριση των πλοίων που προσεγγίζουν την περιοχή. «Είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Συνδυάσαμε σχεδίαση, μοντελοποίηση και
προσομοίωση με βάση την πολυετή πείρα μας σε άλλους το-

Η διοίκηση του Ystad, του 5ου μεγαλύτερου λιμανιού στη
Σουηδία, προχώρησε σε συνεργασία με την ABB στη δημιουργία εγκαταστάσεων χερσαίας τροφοδοσίας ρεύματος στα
πλοία. Πρόκειται για ένα μέρος του μεγαλόπνοου προγράμματος επενδύσεων της διοίκησης και αποσκοπεί στη σταδιακή
μετεξέλιξη του Ystad σε «πράσινο» λιμάνι. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, η ABB εγκαινίασε ακόμα ένα σταθμό χερσαίας
παροχής ενέργειας, στο λιμάνι Hoek van Holland της Ολλανδίας. Η εφαρμογή του «cold ironing» βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη, αφού επιτρέπει στα πλοία
τη διακοπή λειτουργίας των ηλεκτρομηχανών κατά τον ελλιμενισμό και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος από χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμανιού. Αυτό έχει αποτέλεσμα τη μείωση της
ηχορρύπανσης και των εκπομπών κατά 98%.

Συμβόλαιο συνεργασίας
Internaftiki AEBE με IHC Sealing
Solutions
Η εν λόγω κατασκευάστρια εταιρεία θα προμηθεύει τους πελάτες στην Ελλάδα με τα προϊόντα της μέσω της Internaﬅiki.
Η IHC Sealing Solutions, θυγατρική της IHC Merwerde, έχει
γνωρίσει διεθνή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αρχικά, κύρια
ασχολία ήταν η κατασκευή ρουλεμάν, ωστόσο έχει πλέον
στραφεί στην παραγωγή και προώθηση προϊόντων για τη
στεγανοποίηση των περιστρεφόμενων αξόνων.
Η μητρική εταιρεία είναι ηγέτις
στην παγκόσμια αγορά στον τομέα
του εξοπλισμού πλοίων βυθοκόρησης και εξόρυξης. Η λίστα των πελατών
της περιλαμβάνει πολλές πετρελαϊκές εταιρείες
και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Το μεγαλύτερο ατού είναι
η συνεχής επένδυση στην έρευνα και παραγωγή με κύριο
γνώμονα τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

μείς, με σκοπό τη δημιουργία ενός καινοτόμου πακέτου υπηρεσιών για το καινούργιο terminal», λέει ο Dr Luis Guarin,
Safety at Sea Director Safety Engineering. Ο σταθμός, χωρητικότητας 2,1 εκατομμυρίων βαρελιών, που θα λειτουργήσει κυρίως ως σημείο ανεφοδιασμού πλοίων, βρίσκεται σε
κομβικό γεωγραφικό σημείο και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2012.

Οδηγίες για την απώλεια
ενέργειας στα πλοία
Σε πρόσφατη εγκύκλιο προς τα μέλη του, το UK P&I Club
θίγει το θέμα της ξαφνικής απώλειας ενέργειας στα πλοία.
Τα γεγονότα δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη
διάρκεια αλλαγής της κατανάλωσης καυσίμου σε πετρέλαιο
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο - κανονισμός που έχει επιβληθεί σε πολλές παράκτιες περιοχές. Τα ατυχήματα που
προκαλούνται είναι στην πλειονότητά τους καταστροφικά.
Μια απλή ζημιά στον προβλήτα ενός λιμανιού σημαίνει αυτομάτως μεγάλες οικονομικές απώλειες για όλους τους εμπλεκομένους.
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Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα blackouts οφείλονται σε κακή συνεννόηση του γραφείου με τους αξιωματικούς
επί του πλοίου ή ακόμα και της γέφυρας με το control room.
Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά τις περιπτώσεις που οδηγούν σε απώλεια της κύριας μηχανής και προτείνει τρόπους
αντιμετώπισης. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στο επίσημο site
του UK P&I Club για κάθε ενδιαφερόμενο.

Αύξηση εξόδων για τις ναυτιλιακές
εταιρείες
Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων προβλέπεται να αυξηθούν
κατά 3% τη διετία 2012-2013 σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία
ορκοτών λογιστών στη ναυτιλία Moore Stephens. Το γεγονός
αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους των λιπαντικών αλλά και της μισθοδοσίας του πληρώματος.
Με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, το κόστος των λιπαντικών αυξάνει σημαντικά.
Παρατηρώντας την υπερπροσφορά σε πλοία σε συνδυασμό
με την αναγκαία αγορά λιπαντικών για τη λειτουργία των
πλοίων, οι προμηθευτές κρατούν σταθερές τις τιμές και ενίοτε
τις αυξάνουν. Επιπλέον, η έλλειψη εκπαιδευμένων πληρωμάτων γίνεται ολοένα και πιο εμφανής λόγω των συχνών ατυχημάτων που παρατηρούνται στα πλοία. Συνεπώς, οι
ναυτιλιακές εταιρείες οδηγούνται σε απρόβλεπτες δαπάνες,
οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των
πλοίων.
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Η εικόνα μεγάλων ευρωπαϊκών
λιμένων το πρώτο εξάμηνο του 2012
Τα στατιστικά στοιχεία διακίνησης που δημοσιοποιήθηκαν
αντανακλούν την εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Του Δρος Γιώργου Βαγγέλα, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου,
μέλους της ερευνητικής ομάδας για τη Λιμενική Οικονομική και Πολιτική - πρωτοβουλία PortEconomics.gr

αθώς η Ευρώπη συνεχίζει να βρίσκεται σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας, με τις χώρες του Νότου να παρουσιάζουν ύφεση ενώ σημαντικές, οικονομικά,
χώρες έχουν αρχίσει να δείχνουν σημάδια στασιμότητας της
οικονομικής τους ανάπτυξης, είναι επόμενο ότι και το εμπόριο
παρουσιάζει ορισμένες διακυμάνσεις. Το όλο κλίμα στο παγκόσμιο εμπόριο επιδεινώνεται περαιτέρω και από τη μείωση
της μεταποιητικής δραστηριότητας και των εξαγωγών της
Κίνας, των λιανικών πωλήσεων στη χώρα και τη συνακόλουθη μείωση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών πρώτων
υλών.
Μέσα σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι μεγάλοι λιμένες της
Ευρώπης δημοσιοποίησαν τα στατιστικά στοιχεία διακίνησης
εμπορευμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2012 και όπως
είναι αναμενόμενο κυριαρχούν μεικτές τάσεις, αντανακλώντας εν μέρει και την εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ορισμένοι ευρωπαϊκοί λιμένες παρουσιάζουν μείωση της
διακίνησης κατά το α΄ εξάμηνο του 2012 κυρίως λόγω πτώσης της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ άλλοι παρουσιάζουν
άνοδο της διακίνησης λόγω αύξησης εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και εισαγωγών πρώτων υλών.
Αμβέρσα
Η κίνηση στο λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο) μειώθηκε τους
πρώτους έξι μήνες του 2012, κάτι που συμβαδίζει και με την
πορεία της βελγικής οικονομίας, η οποία έπειτα από την αναι-

Κ

μική ανάπτυξη του 0,2% του ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του 2012,
είδε το ρυθμό ανάπτυξης να περνάει σε αρνητικό πρόσημο
το β΄ τρίμηνο (-0,4%) κυρίως λόγω της ατονίας της εγχώριας
ζήτησης.
Το λιμάνι της Αμβέρσας διαχειρίστηκε 94 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κατά το πρώτο μισό του 2012, σημειώνοντας κάμψη κατά 2%.
Σε ό,τι αφορά τα εμπορευματοκιβώτια, σημειώθηκε μικρή
μείωση κατά 0,4%, στα 4,36 εκατ. TEU.
H κίνηση Ro-Ro και το χύδην υγρό φορτίο στο λιμάνι της Αμβέρσας παρουσίασαν άνοδο κατά 16% και 5% αντίστοιχα, ενώ
το χύδην υγρό φορτίο άρχισε να αυξάνεται μετά τον Μάιο,
έπειτα και από την επαναλειτουργία της Belgium Reﬁning Corporation. Στο γενικό φορτίο η Αμβέρσα διακίνησε 5,38 εκατομμύρια τόνους παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,5% κυρίως
λόγω της πτώσης στη διακίνηση χάλυβα, η οποία αντικατοπτρίζει και το υπάρχον οικονομικό κλίμα στη χώρα.
Μασσαλία
Ίδια περίπου και η εικόνα στο λιμάνι της Μασσαλίας (Γαλλία),
όπου η κίνηση μειώθηκε το πρώτο μισό του 2012 κατά 4%
και διαμορφώθηκε στα 43 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων. Και στην περίπτωση αυτή το λιμάνι φαίνεται να ακολουθεί τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, καθώς η Γαλλία τα
τρία τελευταία τρίμηνα έχει «κολλήσει» σε μηδενικούς ρυθ-
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μούς ανάπτυξης, ενώ και οι εξαγωγές της έχουν σημειώσει
σημαντική πτώση. Παρά τη γενική αρνητική εικόνα, την παρτίδα στη Μασσαλία φαίνεται να διασώζουν τα «κουτιά»,
καθώς σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος 14% στη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων σε σχέση με το πρώτο μισό του 2011.
Το διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 2012 από το γαλλικό λιμάνι
διακινήθηκαν 520.000 TEU.
Βαρκελώνη
Η Ισπανία και στα δύο τρίμηνα του έτους έχει αρνητικό ρυθμό
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τα σημάδια της ύφεσης να είναι
εμφανή, ενώ η χώρα βρίσκεται σε δεινή θέση στο κόστος δανεισμού και δεν αποκλείεται να ζητήσει πρόσθετη οικονομική
βοήθεια, πέρα από τα 100 δισ. ευρώ που προορίζονται για
τις τράπεζές της. Κατά το πρώτο εξάμηνο, μείωση σημείωσαν
η εγχώρια κατανάλωση, οι δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις, ενώ αύξηση εμφάνισαν οι εξαγωγές.
Η κακή εικόνα της οικονομίας φαίνεται και από την πτώση της
κίνησης σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, τη
Βαρκελώνη, όπου ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων που
διακινήθηκαν υποχώρησε κατά 20% τους πρώτους έξι μήνες
του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 και
διαμορφώθηκε στα 849.973 TEU. Η πτώση αυτή οφείλεται
κατά κύριο λόγο στη μείωση κατά 49% στα transshipment
εμπορευματοκιβώτια. Οι εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 5% λόγω ανόδου των εξαγωγών σε Κίνα, Αλγερία και Αργεντινή.
Τα οχήματα αποτελούν το πλέον αποδοτικό προϊόν σε όρους
κίνησης για το λιμάνι, καθώς το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου οι τερματικοί σταθμοί Ro-Ro του λιμανιού διαχειρίστηκαν
197.613 οχήματα προς εξαγωγή - 14,4% αύξηση σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Τα οχήματα προς εξαγωγή αποτελούν το 58% του συνόλου των οχημάτων που
διακινήθηκαν από το λιμάνι, τα οποία κατευθύνονται κυρίως
προς τις αγορές της Γερμανίας, της Αλγερίας της Αυστραλίας,
της Κίνας, του Μεξικού, της Ρωσίας και του Μαρόκου.

εκατομμύρια τόνους, ενώ η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
αυξήθηκε κατά 2% και διαμορφώθηκε στα 5,9 εκατομμύρια
TEU. Το γενικό φορτίο μειώθηκε κατά 8% και ανήλθε σε περίπου 12 εκατομμύρια τόνους. Τέλος, η διακίνηση πετρελαίου
αυξήθηκε κατά 10%, των προϊόντων πετρελαίου κατά 6%
ενώ και η κίνηση Ro-Ro αυξήθηκε 0,5%, στα 8,8 εκατομμύρια
τόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λιμάνι του Ρότερνταμ διέρχεται μια περίοδο σημαντικών επενδύσεων καθώς το διάστημα 2011-2015 εκτιμάται ότι στο λιμάνι θα επενδυθούν
περίπου $11 δισ.
Αμβούργο
Στο λιμάνι του Αμβούργου η γενική εικόνα ήταν θετική, καθώς
το εξάμηνο έκλεισε με θετικό πρόσημο στη συνολική διακίνηση, 2,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Η γερμανική οικονομία αντέχει στις πιέσεις του οικονομικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης έχοντας επιτύχει ανάπτυξη 0,5%
το α΄ τρίμηνο και 0,3% το β΄ τρίμηνο του 2012. Τούτου δοθέντος, αλλά και του γεγονότος ότι οι εξαγωγές της Γερμανίας
είναι «σκληρές», ωθούν σε αύξηση των εξαγωγών και του
όγκου δουλειάς για τα λιμάνια της χώρας. Συνολικά από το
λιμάνι του Αμβούργου διακινήθηκαν 65,8 εκατομμύρια τόνοι
φορτίου. Ειδικότερα, στα εμπορευματοκιβώτια σημειώθηκε
αύξηση 1,9%, καθώς το πρώτο μισό του έτους από το λιμάνι
πέρασαν 4,4 εκατομμύρια TEU, κίνηση η οποία οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην αύξηση της διακίνησης κενών εμπορευματοκιβωτίων (περίπου 600.000 TEU).
Παρά το προβληματικό οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη
και τη μείωση του εμπορίου της Κίνας, τα γενικά και χύδην
φορτία στο λιμάνι του Αμβούργου αυξήθηκαν κατά 3% και
2,2%, αντίστοιχα.
Η γενικότερη ανασφάλεια που επικρατεί στην ευρωπαϊκή (και
όχι μόνο) οικονομία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς θα κινηθεί συνολικά το εμπόριό της
αλλά και η διακίνηση φορτίων από τα λιμάνια της.

Ρότερνταμ
Η διακίνηση φορτίων από το λιμάνι του Ρότερνταμ αυξήθηκε
κατά 3,2%, στα 222 εκατομμύρια τόνους, το πρώτο εξάμηνο
του 2012, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας σημειώνει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης και έχει εισέλθει επισήμως
σε περίοδο ύφεσης, κάτι που αποδεικνύει το ρόλο του λιμένα
του Ρότερνταμ όχι μόνο στην ολλανδική αλλά στην ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελώντας την κύρια πύλη εμπορίου της
κεντρικής Ευρώπης. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 115 εκατομμύρια τόνους, αυξημένες κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2011. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8%, διαμορφώθηκαν στα 66 εκατομμύρια τόνους και ήταν η κύρια αιτία
της συνολικής ανόδου της διακίνησης καθώς το λιμάνι επωφελήθηκε από την αύξηση του εμπορίου εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η κίνηση χύδην ξηρών φορτίων αυξήθηκε κατά 5% στα 147
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ΑΠΟΨΗ

Η αγορά της κρουαζιέρας

Πού βρίσκεται σήμερα, ποιες είναι οι προοπτικές της επόμενης
χρονιάς. Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την ανάπτυξή της.

Του Πυθαγόρα Νάγου, Εμπορικού διευθυντή Louis Hellenic Cruises

φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τη γενικότερη οικονομική κρίση, που λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις
πέρα από την Ευρωζώνη και φυσικά την Ελλάδα.
Ήταν κατά γενική ομολογία μια απρόβλεπτη και ασταθής χρονιά για την αγορά της κρουαζιέρας, που απέδειξε στους κολοσσούς της κρουαζιέρας ότι το υπερβολικό απόθεμα κλινών,
το οποίο είχαν προσφέρει προς πώληση στα πλοία που είχαν
προγραμματίσει για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2012, όσο
έμενε αδιάθετο, δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις
τιμές πώλησης των προγραμμάτων κρουαζιέρας.
Αυτή η πίεση είχε αποτέλεσμα, ο δυνητικός επιβάτης κρουαζιέρας να «βομβαρδίζεται» συνεχώς από ειδικές προσφορές,
οι οποίες μείωναν τις τιμές ανά επιβάτη ανά ημέρα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με προφανείς αρνητικές συνέπειες στα
οικονομικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των πλοίων. Επιπλέον, αυτή η στρατηγική των προσφορών δεν μείωσε τον
αδιάθετο αριθμό κλινών όπως ήλπιζαν οι εταιρείες, με συνέπεια όλες οι προσπάθειες για την αναστροφή της κατάστασης
να πέφτουν τελικά στο κενό.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2012 που ανακοίνωσαν οι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας (τα
οποία έδειχναν μείωση της κερδοφορίας έως και 80% σε
σχέση με τον 2011) ανέδειξαν ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
Επομένως, για την επόμενη χρονιά η προσφορά κλινών στα
κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη ζήτηση στο
πλαίσιο και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης σε διεθνές
επίπεδο. Γι' αυτόν το λόγο οι εταιρείες, όπως φαίνεται, σταδιακά μειώνουν το απόθεμα κλινών που διαθέτουν στη Μεσόγειο, αναδιατάσσουν το στόλο τους και μεταφέρουν κάποια
από τα πλοία τους που σήμερα είναι δρομολογημένα στη Μεσόγειο για το 2013 και 2014 σε άλλους προορισμούς. Αυτό

Η

έχει ήδη αρχίσει να γίνεται
ορατό εδώ και 8 μήνες, όταν
οι προσεγγίσεις στον Πειραιά
για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν τον Πειραιά ως turnaround port μειώθηκαν για το
2013 έως και κατά 50% σε
σύγκριση με τα στοιχεία του 2012. Ο δε προγραμματισμός
για το 2014 δεν δείχνει να αλλάζει σε αυτήν τη χρονική
στιγμή.
Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε «Κασσάνδρες» της κρουαζιέρας
στην Ελλάδα, θα επισημάνω κάποιους παράγοντες που επηρέασαν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη της
κρουαζιέρας (εκτός αν αλλάξει κάτι άρδην):
1. Οι σοβαρές αδυναμίες (ακόμη και η πλήρης έλλειψη υποδομών) στις λιμενικές εγκαταστάσεις στα περισσότερα ελληνικά λιμάνια που αποτελούν κορυφαίους προορισμούς
για τους ξένους τουρίστες (ενδεικτικά αναφέρουμε τη Μύκονο, τη Σαντορίνη).
2. Το γεγονός ότι σε πολλά από τα λιμάνια νησιών-διαμαντιών στις Κυκλάδες (Νάξος, Πάρος, Ιός, Αμοργός) δεν μπορούν να πλαγιοδετήσουν κρουαζιερόπλοια λόγω έλλειψης
προβλητών (όλα γνωστά από δεκαετίες από τις εκθέσεις
της Ένωσης Πλοιάρχων, που κάθε χρόνο επαναλαμβάνουν
τα ίδια προβλήματα χωρίς να έχουν δοθεί λύσεις, δηλαδή
κάποια στοιχειώδη έργα) δημιουργεί ένα περιβάλλον που
δεν αφήνει πολλές ελπίδες ανάπτυξης της κρουαζιέρας
στην Ελλάδα για τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον.
Άρα, δύσκολα θα δούμε μια ομαλή ανάπτυξη και σε άλλους
δημοφιλείς προορισμούς κρουαζιέρας πέρα από τους ήδη
καθιερωμένους, οι οποίοι είναι ήδη «κορεσμένοι».
Είναι αναγκαίο ωστόσο να τονίσουμε ότι τα τμήματα market-
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ing των μεγάλων εταιρειών κρουαζιέρας πάντα αναζητούν
νέους προορισμούς, τους οποίους προτείνουν στην πολυπληθή, επαναλαμβανόμενη πελατεία τους, ως προτεινόμενους νέους προορισμούς διακοπών. Εκεί, ενώ θα είχαμε
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών της Μεσογείου,
δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, αν και αναγνωρίζεται ο καλύτερος
προορισμός στη Μεσόγειο και ένας από τους καλύτερους
στον κόσμο, κινδυνεύει να χάσει το τρένο της ανάπτυξης της
κρουαζιέρας λόγω έλλειψης στοιχειώδους στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης υποδομών, αφού χωρίς αυτές οι εταιρείες
απλώς δεν θα περιλαμβάνουν την Ελλάδα στο βαθμό που θα
έπρεπε στους δικούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, οι
οποίοι υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις την τριετία.
Επιπλέον, η εικόνα του Πειραιά με το έντονο κυκλοφοριακό
πρόβλημα σε συνδυασμό με τα υψηλά λιμενικά τέλη αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την επιλογή του ως λιμένα εκκίνησης κρουαζιέρων.
Η δημιουργία ενός καινούργιου λιμανιού στην περιοχή του
Φαλήρου με την πιθανή συμμετοχή των εταιρειών κρουαζιέρας θεωρούμε ότι θα βοηθούσε την ανάπτυξη του home
porting στη χώρα μας.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η απομόνωση της
Αθήνας από απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με Ηνωμένες
Πολιτείες, Καναδά, Λατινική Αμερική, Άπω Ανατολή, όλες δηλαδή τις μεγάλες αγορές κρουαζιέρας. Αντίθετα, στον νευραλγικό αυτό τομέα, η Τουρκία υπερέχει συντριπτικά, με
πολλές και συχνές πτήσεις σε όλες τις σημαντικές αγορές
κρουαζιέρας.
Συμπερασματικά, η περίπτωση του home porting, που αυτό
μόνο μπορεί να δώσει την ευκαιρία στη χώρα μας για οικονομική ανάπτυξη μέσω της κρουαζιέρας, αυτή τη στιγμή δεν
είναι εφικτή, λόγω ουσιαστικής αδυναμίας των επιβατών να
φτάσουν στην Ελλάδα. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η συνεχής αύξηση της στρατηγικής σημασίας των τουρκικών λιμανιών ως σημείων επιβίβασης/αποβίβασης για ξένες
εταιρείες. Την τάση αυτή ακολουθούμε και στη Louis Cruises
(μία από τις μοναδικές εταιρείες που κάνουν home porting)
για το 2013, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους επιβάτες μας να επιβιβαστούν στα πλοία μας από νησιά στα
οποία προσγειώνονται πτήσεις charter όπως Κρήτη, Ρόδος,
Μύκονος.

Η Ελλάδα, αν και αναγνωρίζεται ο καλύτερος προορισμός στη Μεσόγειο και ένας
από τους καλύτερους στον
κόσμο, κινδυνεύει να χάσει
το τρένο της ανάπτυξης
της κρουαζιέρας.

Τέλος, η Louis Hellenic Cruises θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται από τον Πειραιά και το Λαύριο, εστιάζοντας στην εξειδίκευσή της στο Αιγαίο και στην ελληνική της ταυτότητα,
προσφέροντας παράλληλα πολυδιάστατη εμπειρία διακοπών
με τις θεματικές κρουαζιέρες που από φέτος έχει ήδη ξεκινήσει. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται το 2013 το «Louis
Cristal», δυναμικότητας 480 καμπινών, για τα δημοφιλή
4ήμερα και 5ήμερα προγράμματα. Στα δε 7ήμερα προγράμματα, θα δρομολογηθεί το «Coral» με 374 καμπίνες.
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ΕΥΠΟΙΙΑ ΜΕΡΟς Β

Η ανδριώτικη εκδοχή του ευ πράττειν
«…Εάν υπάρχει που απόδειξις περιφανεστάτη ότι ο πλούτος δεν εξωραΐζει μόνον, αλλά και διδάσκει, δεν στολίζει μόνον και γεραίρει, αλλά
και μορφώνει (…) και ανυψεί, η απόδειξις αύτη μόνον εν τη νήσω
Άνδρο διατρανούται…»
Αθανάσιος, μητροπολίτης Σύρου, Τήνου και Άνδρου, 1929

Της Ελένης Μπενέκη, Ιστορικού

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, ο Ανδρέας Καραντώνης υποστήριζε: «Οι παλιές γενιές των οικονομικών αρχόντων της Άνδρου αγαπούσαν περισσότερο το νησί, ήταν δεμένες με τη
ζωή του. Ό,τι καλό έχει να δείξει σ’ έργα πολιτισμού, το χρωστά στους "παλιούς". Οι καινούριοι άρχοντες έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους και το πνεύμα της εγκατάλειψης
αυτής είναι θλιβερά αποτυπωμένο (…) στη φυσιογνωμία της
πρωτεύουσας του νησιού».
Ποικίλες πράξεις ευποιίας Ανδριωτών καταγράφονται τον
19ο και τον 20ό αιώνα. Οι παλαιότερες βεβαιωμένες είναι ενδεικτικές για τη διάρκειά τους ως επιλογές. Ο Λινάρδος Καΐρης, της τάξης των αρχόντων της γης, ανακαινίζει το 1670
ναό στη μονή της Αγίας και με διαθήκη του αφήνει 500 ρεάλια
στο Ταμείο προς απελευθέρωση αιχμαλώτων που λειτουργούσε στο νησί. Δώδεκα «τιμιώτατοι άρχοντες» από τις οικογένειες Καΐρη, Μπίστη, Καμπανάκη, Πολέμη και Δαπόντε
ιδρύουν το 1764 ελληνικό σχολείο στη Μεσαριά, εγγυώμενοι
το μισθό του δασκάλου. Ο Θοδωρής του ποτέ Νικολάου Γιαλούρη, από τις Στενιές, χωρίς σύζυγο και απογόνους, φροντίζει στη διαθήκη του το 1764 να «ξεμοιράση το τίποτάς του
και να κάμη και διά την ψυχήν του»: είναι μέλος μακράς σειράς πιστών που αφιερώνουν περιουσιακά στοιχεία σε ναούς
και μονές του νησιού για την τήρηση των μνημοσύνων τους.
Στα 1780, ο Νικόλαος Μπίστης ενίσχυε «τα σπιτάλια του Κάστρου», φιλανθρωπικό κατάστημα στο μεσαιωνικό πρότυπο
της μη εξειδικευμένης περίθαλψης στο Κάτω Κάστρο (Χώρα).
Οι Ανδριώτες έμποροι στη Σμύρνη απέδιδαν μέρος των εσόδων τους για τους πατριώτες τους που νοσηλεύονταν στο
«γραικικό νοσοκομείο» της πόλης, κι ένα γεφύρι ανεγειρόταν
στ’ Αποίκια «διά προσταγής και εξόδων» Λεονάρδου Πολέμη.
Εκείνη την εποχή απαντά η πρώτη, αδύναμη ακόμη οικονομικά, συμβολή «των καραβοκυραίων και λοιπών γεμιτζήδων
εις βοήθειαν του ελληνικού σχολείου», ενώ ως το παλαιότερο
κληροδότημα από το οποίο επωφελήθηκε η Άνδρος αναφέρεται του ιερομονάχου Σαμουήλ Πλασίμη για την ίδρυση της

Σχολής της Αγίας Τριάδος στο Κόρθι, την αμέσως προεπαναστατική περίοδο.
Σε καταγραφή δωρεών προς το νησί της Άνδρου, το 1929,
σημειωνόταν ότι αυτές ήταν απάντηση στην εγκατάλειψη που
το είχε καταδικάσει το επίσημο κράτος, την οποία αναπληρούσαν τα τέκνα του.
Το 1894, η εφημερίδα «Άνδρος», με την ευκαιρία του θανάτου
του Λεων. Κ. Εμπειρίκου, παρέπεμπε σε ένα πρότυπο εμπόρου με εθνωφελή δράση, υποστηρίζοντας ότι ο εκλιπών επέδειξε θερμό αίσθημα πατριωτισμού, κρατώντας ανοικτό το
βαλάντιό του για κάθε εθνική ή της ιδιαίτερης πατρίδας του
ανάγκη. Οι δωρεές του -δυσανάλογες με την περιουσία και
την πολυάριθμη οικογένειά του- γίνονταν αθόρυβα, «χωρίς
να αξιοί τον στέφανον της εθνικής ευγνωμοσύνης, ουδέ να
θηρεύη τον αμφιβόλου προελεύσεως λιβανωτόν της ευτελούς κολακείας». Το πρότυπο του φιλανθρώπου, που προτασσόταν στην ανδριώτικη κοινωνία, συμπληρωνόταν από
την προικοδότηση ή την απασχόληση στις εμπορικές του επιχειρήσεις των ανιψιών και την επαγγελματική βοήθεια προς
συμπατριώτες, ενώ η φιλανθρωπική δράση αποτελούσε συστατικό και του προτύπου γυναίκας με την ανάμειξή της σε
φιλανθρωπικά ιδρύματα και σωματεία.
Οι Ανδριώτες ευποιούντες κατηύθυναν τη δράση τους προς
την παροικία του εξωτερικού στην οποία ζούσαν ή το ελληνικό κράτος, όπως υπέρ του εθνικού στόλου ή ευαγή ιδρύματα της πρωτεύουσας, αποδίδοντας όμως, από τον Ιωάννη
Κυριακό το 1920 μέχρι το ζεύγος Ανδρέου το 1962, προτεραιότητα σε Άνδριους πάσχοντες. Σε ανταπόκριση, όμως,
προς πρακτικά προτάγματα και ηθικά πρότυπα, ο μεγάλος
όγκος της δράσης τους εκδιπλώθηκε καλύπτοντας κυρίως
ανάγκες της Άνδρου σε έργα υποδομής, υγείας και πρόνοιας,
την παιδεία και τον πολιτισμό.
Κι ενώ η προσφορά στους ναούς για την ανακαίνιση ή τη συντήρησή τους διατρέχει όλη την περίοδο, κινούμενη από το
θρησκευτικό αίσθημα των ευποιούντων, οι προτεραιότητες
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Η Εμπειρίκειος Επαγγελματική Σχολή Απόρων Κορασίδων, η οποία
παρά την επιθυμία του διαθέτη Αλκιβιάδη Κ. Εμπειρίκου δεν λειτούργησε ως τέτοια. (Αρχείο Συνδέσμου των εν Πειραιεί Ανδρίων).

Στενιές, το χωριό των καπετάνιων της Άνδρου. (Αρχείο Συνδέσμου των
εν Πειραιεί Ανδρίων)

Η κεντρική εμπορική οδός της Χώρας Άνδρας κατά τον Μεσοπόλεμο
(Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο - ΜΙΕΤ).

όσον αφορά τον όγκο των προσφορών δεν παρέμειναν ίδιες.
Κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, κεντρικό ζήτημα
αποτελούσε η παιδεία, ακολουθώντας και τη συνολική τάση
της νεοελληνικής ευποιίας, πρωτίστως με την ίδρυση και
υποστήριξη σχολείων και δευτερευόντως με την παροχή υποτροφιών. Προεπαναστατικά και το πρώτο διάστημα μετά την
Επανάσταση, πρωτοβουλίες για την παιδεία του νησιού ελήφθησαν από απόδημους ιερωμένους σε υψηλά κλιμάκια. Το
1860, μια νέα ομάδα ευεργετών της παιδείας εγκαινιάστηκε
από τον Κωνσταντίνο Εμπειρίκο, έναν «εκ των ευπόρων εμποροπλοιάρχων της Άνδρου». Απόδημοι, αυτοδημιούργητοι και
ώριμοι πια, προσφέρουν στη γενέθλιο νήσο. Η μέριμνα για
την παιδεία κορυφώθηκε με την ίδρυση του Εμπειρίκειου Γυμνασίου στη Χώρα το 1923, από έναν απόδημο που, ακολουθώντας τη ναυτιλιακή συγκυρία, είχε εγκατασταθεί στα τέλη
του 19ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία. Η «υλιστική Άνδρος»,
που επικράτησε μετά το κλείσιμο του σχολείου του Θεόφ.
Καΐρη, έπρεπε να αντικατασταθεί από την πνευματική. Οι εξελίξεις, και στον εμποροναυτιλιακό τομέα, επέβαλαν τον «εγγράμματον και μεμορφωμένον» και η μεταβολή της

ανδριώτικης κοινωνίας από αγροτική σε ναυτική είχε επισυμβεί. Οι προικοδοτήσεις κοριτσιών εμφανίζονται από τα μέσα
του 19ου και πυκνώνουν τις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα. Λίγο αργότερα ξεπερνιούνται ως κοινωνική ανάγκη,
για να μετατραπούν σε υποτροφίες ή άλλους κοινωφελείς
σκοπούς (σχολικά βραβεία, βελτίωση έργων υποδομής, οικονομική στήριξη απόρων). Τα βοηθήματα προς άπορους συμπολίτες συναντιούνται σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο και
μπορούσαν να ξεκινούν, στα τέλη του 19ου αιώνα, από τη
διανομή κρέατος «εις τους πτωχούς της πόλεως» τις επίσημες
ημέρες. Έπονται σε σπουδαιότητα τα έργα υποδομής του νησιού, από τα οποία της ύδρευσης κυριαρχούν τον 19ο ενώ
της οδοποιίας τον 20ό αιώνα. Αρχής γενομένης με τον Δημήτριο Ράλλια, το 1957, η εφοπλιστική κοινότητα του νησιού,
σε σχέση με τον προσανατολισμό της ελίτ της Άνδρου και την
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εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, ανέλαβε να
προσδώσει στο νησί χαρακτήρα πολιτιστικού προορισμού.
Το έργο που έκανε τη διαφορά στην ανδριώτικη κοινωνία
ήταν η ίδρυση, το 1900, του Εμπειρικείου Γηροκομείου: το
ύψος δαπάνης και ο τρόπος διαχείρισής της αποτέλεσαν πρότυπο και μέλη της οικογένειας αξιοποίησαν το Αδελφάτο που
το διοικούσε ως φορέα διαχείρισης προσωπικών κληροδοτημάτων. Συχνότερα, οι διαθέτες επιφόρτιζαν με την υλοποίηση της επιθυμίας τους στενά συγγενικά τους πρόσωπα ή
απηύθυναν δωρεές προς τις τοπικές αρχές του νησιού, αν και
ο Γ.Κ. Εμπειρίκος, όταν το 1898 κληροδοτούσε σοβαρά ποσά
για έργα υποδομής, όριζε: «Εάν κανείς εκ των Δημάρχων ή
άλλος ζητήση να μετατρέψη κανέν εκ των κληροδοτημάτων
μου δι’ άλλον σκοπόν, τότε ανακαλώ τη δωρεάν διά των κληρονόμων μου… και τούτο πράττω, διότι πολλά τοιαύτα συμβαίνουσι από τους δημοτικούς άρχοντας».
Αλλά, οι Ανδριώτες ευποιούντες δεν είναι αδιαφοροποίητο
σύνολο. Η Άνδρος δεν ήταν μόνον πλούσιοι καραβοκύρηδες
και εφοπλιστές ή καλά τακτοποιημένοι σε κοινότητες του εξωτερικού έμποροι και επαγγελματίες. Ήταν και οι ναυτικοί των
καραβιών της και οι γυναίκες των ναυτικών των καραβιών
της. Ο καπετάν Βατοκούζης, της Μικράς Αγγλίας, ήταν δωρητής της πλακόστρωσης του περίγυρου ναού του νησιού στις
αρχές του 20ού αιώνα και η Μίνα Σαλταφέρου συνεισέφερε
πάντα στους εράνους για τους σεισμούς σε κοντινές και μακρινές χώρες. Μεταξύ των δωρητών ήταν κι’ αυτοί που ονειρεύονταν «…απόδραση από τη Μικρά Αγγλία, όπως είχανε
βαφτίσει την Άνδρο μεγαλοεφοπλιστές με γραφεία και συμφέροντα στο Λονδίνο, και μικροκαραβοκυραίοι με παρόμοιες
φιλοδοξίες». Ήταν, όμως, και οι Αρβανίτες του βόρειου μέρους του νησιού που έκαναν συχνά δωρεές σε κτήματα, ζώα,
δέντρα και προϊόντα προς μονές του νησιού από τον 16ο
αιώνα. Πλην της εφοπλιστικής ομάδας, που έχει κυρίαρχο
ρόλο στη μακρά διάρκεια του φαινομένου, οι περισσότεροι
από τους σημαντικούς ευεργέτες της Άνδρου ήταν έμποροι,
ενώ καταγράφεται κι ένας «απροσδόκητος» ευεργέτης, ο αυτοδημιούργητος και λιτός στη ζωή του Πέτρος Λ. Μουστάκας,
από το Κόρθι.
Σε περιπτώσεις που και άλλα χαρακτηριστικά της κοινωνικοοικονομικής ταυτότητας των ευεργετών συντελούσαν, η
αποδοχή των κοινωφελών πράξεων από την κοινωνία τούς
επέτρεπε τη συσσώρευση ενός υπολογίσιμου συμβολικού κεφαλαίου, που διευκόλυνε συμπλοιοκτησίες και άρδευση πληρωμάτων από τον ναυτότοπο. Σε μια πόλη που έχει
χαρακτηρισθεί «Εμπειρικούπολις», η ομώνυμη οικογένεια
αποτελεί προνομιακό παράδειγμα για την ανάλυση των συνδηλώσεων του φαινομένου της ευποιίας, όπως εμφανίστηκε
στην Άνδρο από τα μέσα του 19ου αιώνα. «Μπιρικάδες» έλεγαν στην Άνδρο τα πλακόστρωτα μουλαριών που είχαν στρωθεί με χρήματα Εμπειρίκων και «μπιρικαίικες» τις δουλειές
που ήταν καλά οργανωμένες και ολοκληρωμένες. Η εντύπωση που προκαλούσε στην τοπική κοινωνία η συναφής παρουσία της οικογένειας επιτρέπει μια διαφωτιστική διείσδυση
στην ανδριώτικη ευποιία, στη συνάρθρωσή της σε ένα σύ-

νολο συμφραζομένων που αφορούν την τοπική ηγεμονία, η
οποία συγκροτείται και αναπαράγεται και μέσω αγαθοεργών
πράξεων. Η συμπλεκτική δε σχέση που μπορούσε να αποκτά
η ευεργεσία με τη συγκρότηση κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων και την πολιτική, κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αναδεικνύεται στο παράδειγμα του Γεωργίου Κ.
Εμπειρίκου. Στον επικήδειό του αναφέρονταν ως «θετοί συγγενείς» όσοι έγιναν τέτοιοι διά του δεσμού της ευεργεσίας και
τονιζόταν ότι, αντίθετα με τους πολιτικούς αντιπάλους του,
εκείνος δεν χρειαζόταν να ενισχύσει την πολιτική του δύναμη
παρέχοντας πενιχρές ατομικές εκδουλεύσεις στους συνδημότες του, «καθόσον όσας και αν ήθελε τοιαύτας, σπουδαίας μάλιστα, εδημιούργει οσημέραι διά των ευεργεσιών του».
Σημειώνεται ότι, καθώς υποχωρεί η φυσική παρουσία στο
νησί εκπροσώπων της οικογένειας Εμπειρίκου, υποχωρεί και
η πολιτική τους παρουσία στη διοίκηση του νησιού: μετά τις
εκλογές του 1936 την εκπροσώπηση του νησιού αναλαμβάνει η οικογένεια Γουλανδρή, της οποίας επίσης η κοινωνική
παρουσία στο νησί ενισχύεται μεταπολεμικά, κυρίως μέσω
έργων πολιτισμού.
Η πρακτική της ευποιίας δεν έπαψε να καταγράφεται στην
πρόσφατη ιστορία της ανδριακής κοινωνίας, και στους κόλπους των φαντασιακών κοινοτήτων της. Ως τόπος του οποίου
τα τέκνα αποδήμησαν, η Άνδρος δέχθηκε επιδράσεις όσον
αφορά τη στόχευση παρόμοιων πράξεων. Ως περιφερειακό
κέντρο δεν πρωτοπόρησε, ακολούθησε τις τάσεις. Στις επιλογές των Ανδριωτών συνυπάρχουν διαφορετικές στοχεύσεις, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τον
εξορθολογισμό, ανάλογα με την κοινωνική και οικονομική
προέλευσή τους. Διάφορες συσσωματώσεις, τέλος, των Ανδριωτών απαντούν στις αναγκαιότητες της τοπικότητας και
ακολουθούν τα συναφή πρότυπα που καταγράφονται και σε
άλλες ελληνικές περιοχές.

Αναλυτικότερα σχετικά άρθρα καθώς και συναφής βιβλιογραφία περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική έκδοση των «Ναυτικών
Χρονικών» και, ενώ η μελέτη της Ελένης Μπενέκη, «Η ευποιία
στην Άνδρο, 19ος-20ός αιώνας», διατίθεται από την Εταιρεία
Ανδρίων Επιστημόνων (τηλ. 210-64.37.340).
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συνεδριο

Το 3ο ετήσιο συνέδριο
του Portal Safety4Sea

Η ναυτιλιακή ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και οι
βέλτιστες πρακτικές που την εξασφαλίζουν, ήταν από τα θέματα
της κοινωφελούς εκδήλωσης.

ο τρίτο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε το Portal
Safety4Sea, μια κοινωφελής εκδήλωση, ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 3 Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα, καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο ναυτιλιακών θεμάτων σχετικών με
την ασφάλεια, την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση προσήλθαν περισσότεροι από 350 σύνεδροι,
εκπροσωπώντας περισσότερες από 175 εταιρείες. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη SQE Marine Group με την συνεισφορά των εταιρειών Aspida Maritime Security, Dorian
Hellas, Transmar Shipping και Seamar Management S.A.
Επίσης υποστηρίχθηκε από τις NAMEPA, Green Award,
ΕΛΙΝΤ, IFSMA, Maritime Piracy Humanitarian Response Programme, SaveOurSeafarers και Intermanager

Τ

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Απόστολος Μπελόκας,
ως προεδρεύων του συνεδρίου, συνόψισε τους στόχους της
κοινωφελούς εκδήλωσης, οι οποίοι περιελάμβαναν την ενημέρωση σχετικά με τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, τις βέλτιστες πρακτικές που την
εξασφαλίζουν, καθώς και την ανταλλαγή ιδεών σε αυτά τα
θέματα.
Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερα μέρη, ως
εξής:

Μέρος πρώτο: Ανταλλαγή
απόψεων των φορέων του
κλάδου
Ο κ. Clay Maitland, από τη
NAMEPA, μίλησε για το πώς
μπορεί να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια στη ναυτιλία κατά τη
διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης.
Ο κ. Παναγιώτης Γιαννούλης,
από EΛΙΝΤ, παρουσίασε τις νέες
περιβαλλοντικές νομοθετικές
εξελίξεις στη ναυτιλία και στις
καινοτόμους τεχνολογίες για αειφόρο ανάπτυξη.
Ο κ. Γιώργος Γουρδομιχάλης, από την G. Bros Maritime S.A.,
αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση και στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονισμών από την προοπτική ενός διαχειριστή
πλοίου.
Ο Capt. John Dickie, από IFSMA, ανέλυσε τις απόψεις του για
το αν ένας πλοίαρχος θεωρείται ο υπερήρωας ή ο κακός σε
ένα ατύχημα.
Μέρος δεύτερο: Το ανθρώπινο στοιχείο
Ο κ. Απόστολος Μπελόκας, αρχισυντάκτης του Safety4sea.com,
παρουσίασε τις νέες εξελίξεις του STCW και ανέλυσε το κατά
πόσο τηρούνται σωστά.
Ο κ. Δημήτρης Φωκάς, του Angelicoussis Shipping Group,
ανέλυσε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στην
εταιρεία του και εξήγησε την εφαρμογή του από την πλευρά
της διαχειρίστριας εταιρείας.
Ο κ. Μιχάλης Πανταζόπουλος, από τη LISCR Hellas, μίλησε
για την εφαρμογή του MLC από την πλευρά της σημαίας.
Ο κ. Μιχάλης Σιγάλας, από τον ελληνικό Lloyd’s Register, παρουσίασε την εφαρμογή του MLC από την πλευρά της κλάσης.
Μέρος τρίτο: Πρόληψη ατυχημάτων και προληπτικές πρακτικές
Ο κ. Nick Milner παρουσίασε την προσέγγιση του UK P&I για
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τη διαχείριση του ρίσκου και την πρόληψη της απώλειας.
Ο κ. Γιώργος Γαϊτάς, του δικηγορικού γραφείου Chalos & Co.,
κάλυψε ζητήματα σχετικά με τη MARPOL και τη νομοθεσία
στις ΗΠΑ
Ο κ. Kevin P. Gilheany, από Maritime Compliance International, ανέλυσε τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ των διαχειριστών πλοίου και του Λιμενικού Σώματος.
Ο κ. Mark Clark, διευθυντής του Navigate Response, έκλεισε
τη συνεδρία παρουσιάζοντας πρακτικές και αδυναμίες χειρισμού των social media κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.
Μέρος τέταρτο: Ασφάλεια και καταπολέμηση της πειρατείας
Ο Capt. Kuba Szymanski, από InterManager, παρουσίασε τις
ενέργειες για την καταπολέμηση της πειρατείας της καμπάνιας
SaveOurSeafarers.
Ο Dr Dominic Donald, από Aegis Advisory, αναφέρθηκε στην
πτώση της πειρατείας στην ανατολική Αφρική και τις συνέπειές της.
Ο κ. Πάνος Γ. Μωραΐτης, της Aspida Maritime Security, ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας στη ναυτιλία. Ο κ. Chirag Bahri, από

Maritime Piracy Humanitarian Response Programme, εξήγησε το πώς η πειρατεία επηρεάζει τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους.
Ο κ. L.T. Musaad Allaban, Naples Maritime Liaison Oﬃce, παρουσίασε πώς το Ναυτικό των ΗΠΑ συντονίζει πολεμικά και
εμπορικά πλοία.
Ο κ. Michael Powel, FNI από Cardinal Point Marine Ltd, ολοκλήρωσε την τελευταία παρουσίαση του συνεδρίου με θέματα σχετικά με τη χρήση ενόπλων για την ασφάλεια των
πλοίων.
Και τα τέσσερα μέρη ολοκληρώθηκαν με συζήτηση με τους
ομιλητές και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.
Τέλος, ο προεδρεύων του συνεδρίου, κ. Απόστολος Μπελόκας, ιδρυτής και αρχισυντάκτης του Safety4Sea.com, ευχαρίστησε τους συνέδρους για τη συμμετοχή τους και εξέφρασε
τις ειλικρινείς ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του στους
ομιλητές, τους υποστηρικτές και τους χορηγούς για την άριστη
συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, φωτογραφίες, παρουσιάσεις των ομιλητών σε PDF ή το DVD της εκδήλωσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.Safety4Sea.com.
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SHIP REGISTRIES

Everything you would like to know
(and ask) about Ship Registration
abroad

As Greece is currently trying to modernize its administrative procedures
and bureaucratic mechanisms in order to attract a highly anticipated
ﬂagging- in of more vessels, Naftika Chronika reviews and analyses the
current procedures for registration of ships in Registries with an
international acclaim. In this section experienced Principals and Managers
in ﬁve different Registries answer our editorial team’s set of questions.

Exie Tomlinson-Panton, Head - Business Development
& Client Relationships Cayman Registry

Answers submitted by Republic of Cyrpus , Department of
Merchant Shipping, Ministry of Communications and Works

Michalis Pantazopoulos, Senior Vice-President General
manager LISCR Hellas S.A.

Seymour Harley, Registrar at Maritime Authority
of Jamaica

Theofilos Xenakoudis, Managing Director of International
Registries INC Pireaus

1. Which are the procedures followed by the
register you represent, for the registration of a
ship and in what manner you can safeguard the
quality and credibility of the vessels and their
operators when flagging in?

• Evidence of Qualifying Owner and Proof of Legal Title
• Vessel Dimensions and Other Details • Completion of
relevant forms.
The following documents are needed for registration,
forms 854, 855 and 856, all of which is found on our
website, www.cishipping.com. Also required is the
Builder’s Certificate if the vessel is new or the Bill of Sale if
the vessel is an existing vessel, Certificate of Survey and
International Tonnage Certificate, Certificate of Good
Standing if the owner is a company, or a certified copy of
the passport if the company is an individual.
The registration fee is based on the gross tonnage of the
vessel as well as the annual tonnage fee. This is all on our
website which also has a registration guide.
Each request for flag-in is carefully considered on a case

Cayman Registry
Main Elements of Ship Registration Flagging into Cayman
involves five main sets of activities; the applicability of
each set depends upon the vessel registration option
pursued. These are:
• Name Availability and Qualification
• Vessel Qualification - Merchant Ships - Commercial
Yachts - Private Yachts
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by case basis and the vessel and company will be assessed
using our scoring matrix. The scoring matrix takes into
account a range of relevant factors and the outcome or
score is used as a guide to assess whether to flag-in the
vessel or not. Depending on the matrix score some ships will
also be subject to a pre-registration inspection before flagging in takes place. It is important to stress that a ship will
not be denied registration based on the matrix score alone
and all applications will be assessed on its individual merits.
Cyprus Registry
In accordance with the relevant legislation in force in
Cyprus only lawyers registered as practicing advocates in
Cyprus are entitled to carry out registry transactions, including the registration of vessels in the Register of
Cyprus Ships. The lawyer appointed should submit to the

Registrar the relevant application for registration together
with all the documents required under the legislation.
Such documents include: corporate documents of the
owners, bill of sale, builder´s certificate, resolutions of the
directors for the registration of the vessel in the Register
of Cyprus Ships, power of attorney, deletion certificate
from previous registry, etc. The relevant documents,
where applicable, should be duly certified and executed.
A vessel may only be registered in the Register of Cyprus
Ships if the vessel is owned by either Cypriot citizens or
citizens of other Member States (EU or EEA), in the case of
natural persons, or by one or more corporations, which
have been established and operate either (a) in accordance with the laws of the Republic of Cyprus, or (b) in accordance with the laws of any other Member State, or (c)
outside any Member State but controlled citizens of Mem-
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SHIP REGISTRIES

ber States. In the case where a registered owner is not
established in Cyprus, either an authorized representative
of the owners must be appointed in Cyprus or the management of the ship must be entrusted in full to a Cypriot
or a Community shipmanagement company having its
place of business in Cyprus.
In order for vessels to be registered in the Cyprus Register
they must be classed under one of the classiﬁcation societies that the Cyprus Government recognizes and the
same class society shall act as the recognized Organization (R.O.) for the vessel in relation to statutory certiﬁcates. Prior to registration, the R.O. shall verify by an
inspection and attest to the Registrar of Cyprus ships that
all relevant statutory certiﬁcates can be issued without
any recommendations. This assures full compliance with
applicable international rules and regulations. Further the
R.O. will verify during the same inspection the national requirements applicable to the type of vessel under question.
In relation to credibility and prior registration, vessel´s
and shipmanager´s backround is checked through a database and an inspection from the Marine Surveyors of the
Department of Merchant Shipping is possible. Further
measures and restrictions are applied according to vessel´s age and type.
Jamaica Ship Registry
Registration of ships in Jamaica is governed by the Shipping Act 1998, which is framed in British Common Law.
The process requires that three fundamental requirements be satisﬁed::
1. Eligibility of the vessel
2, Qualiﬁcation of the Owner
3. Seaworthiness of the vessel
A vessel may be registered as a Jamaican Ship only where
a Bill of Sale "free and clear from encumbrance" is provided in support of the application. Where a mortgage is
to be registered, provision is made for the almost contemporaneous registration of a mortgage with a ship. Provision is also made for the registration of the intent to
register a mortgage, a "Priority Notice", where a mortgage
is to be registered against the vessel, some time later. The
mortgage once registered, will assume the ranking and
date of the registered Priority Notice.
There is no limitation on the nationality, form or structure
of an entity which may register a ship in Jamaica. Any duly
established and registered, partnership, corporation, or

maritime entity, may be registered as the Owner of a Jamaican Ship.
Only individuals who are citizens of Jamaica, may however, be entered as the Owner of a Jamaican Ship. Individuals wishing to register a ship in Jamaica if not Jamaican,
may choose to establish a partnership or an entity to Own
and register the ship.
Where all the administrative requirements have been met,
the vessel must be inspected to ensure the "Commitment
to Quality" given by the Jamaica Ship Registry is not compromised by its registration. The documents to be submitted for registration of a vessel, may be obtained from
our website www.jamaicaships.com
Permanent Registration may not be eﬀected without
submission of the following:
1. Certiﬁcate of Deletion, Cancellation or De-registration
at or before the date and time of registration (if not
provided in earlier package for a previously registered
ship).
2. Safety Certiﬁcates issued by or under the authority of
the Maritime Authority of Jamaica (where applicable).
3. Crew documents and/or applications as appropriate.
4. Carving and Marking Note (Form JSR05) duly completed.
Necessary due diligence is conducted into the vessel, its
Owners, Operators and or Crew before registration is effected to similarly establish suitability for entry in the Register of Ships.
Liberian Registry
Registering a vessel with Liberia is a simpliﬁed, userfriendly process that is designed to meet the international
standards in regards to safety and documentation, while
not delaying operations.
The Liberian Registry is open to quality shipowners and
operators around the world. In order to enter the Liberian
registry a vessel must be less than 20 years of age and
must meet the Registry’s safety standards. The requirements, applications and forms required for entering the
Registry along with self-explanatory guidelines are available online at www.liscr.com, under the Registration Procedures tab. The annual tonnage tax and fees can be
calculated with Registry’s online tonnage calculator.
Liberia permits registration of vessels under construction,
newbuildings and transferring from other ﬂags. It permits
registration of vessels involved in international, coastal or
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domestic trading as well as all types of oﬀshore vessels
and vessels in lay-up. In addition to registration where
Liberia is the sole ﬂag, dual ﬂag registration on bareboat
charter-in or bareboat charter-out basis is also permitted
under Liberian law.
The Vessel Registration staﬀ located in the Registry’s New
York oﬃce, as well as our professional staﬀ located in the
Registry’s world-wide full-service Regional oﬃces, is available to assist with the registration process and to explain
all procedures.
As previously stated, in order to enter the Liberian registry
a vessel must be less than 20 years of age and must meet
the Registry’s safety standards. Certain ship proﬁles including age, type of vessel, cargo value, etc. tend to be indicators of deﬁcient ships. However, Liberia judges each
ship on its own merits. Reviewing ship proﬁles is only one
element of risk identiﬁcation and mitigation. Onboard attendance with experienced inspectors, visits and audits of
ship owners and managers and most importantly, a frequent and open dialogue are critical aspects of Liberia’s
risk mitigation system.
In order to ensure that Liberian vessels are in compliance
with applicable international regulations, we will assist the
owners, managers and seafarers achieve compliance,
rather than simply identifying violations or deﬁciencies.
We have specially trained over 200 auditors, who are conducting ISM/ISPS Code veriﬁcation and certiﬁcation audits
for many of our ship owners. This together with our annual safety inspections provides us a better assessment of
the overall condition of the vessel and its safety management, as will the assessment of Declaration of Maritime
Labour Compliance and inspections under the ILO Maritime Labour Convention once implemented.
Following our vessel visits, we communicate with ISM
managers and vessel operators and ensure deﬁciencies
and non-conformities are corrected. When challenges are
identiﬁed, we work on a cooperative basis to identify and
implement practical solutions that allow the ship to comply with the regulations and requirements. The Liberian
Registry is able to provide this service and support eﬃciently and eﬀectively due to the vast industry experience
that exists amongst the professional staﬀ that operate the
Registry. This is a level of service that ﬂag administrations
staﬀed by traditional bureaucrats are unable to oﬀer.

Republic of Marshall Islands Registry
Seagoing vessels of any tonnage engaged in foreign trade
are eligible for registration in the Republic of the Marshall
Islands (RMI). Vessels should be under 20 years of age at
the time of registration; however, waivers may be granted
for older vessels depending upon their condition and classiﬁcation. Applications for vessels 15 years of age or older
should be submitted with a Status Report of the vessel’s
Statutory Survey and Certiﬁcation and a copy of its latest
Intermediate or Special Survey Report. Ownership of commercial vessels and commercial and private yachts must
be through an RMI corporation, limited or general partnership, limited liability company (LLC), or a qualiﬁed foreign maritime entity (FME).
The RMI Registry reviews and evaluates all ships and owners/operators upon submission of an application for registration and prior to accepting the registration of a vessel.
This vetting process assesses the port State control (PSC)
and accident records, incident reports and deﬁciencies
both for the vessel and the proposed technical/ISM manager.
Upon acceptance into the RMI Registry, the following documents are typically required to successfully register a
vessel under the RMI ﬂag:
• Proof of authority of agent or oﬃcer executing registration documents (e.g., Power of Attorney or Corporate
Resolution)
• Proof of Ownership, such as a Bill of Sale or Builder’s
Certiﬁcate
• Proof that the vessel/yacht is free of recorded liens and
encumbrances
• Proof of Liability Insurance, including owner’s repatriation obligations
• Conﬁrmation of Class issued by a Classiﬁcation Society
• ISM/ISPS Code Declaration of Company and Designated
Person for self-propelled vessels
• Application for Minimum Safe Manning Certiﬁcate
• Within 90 days of registration, an Application for a National Radio Station License
• Consent of Government from present registry to transfer vessel/yacht or Cancellation Certiﬁcation
• Long Range Identiﬁcation and Tracking (LRIT) Conformance Test Report
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2. Please indicate the time required for this
procedure
Cayman Registry
Once all the registration documents are received and all is
in order, the registration procedure takes no longer than 2
days. We do have an 24 hour express service and a same
day service.
Cyprus Registry
Provided the relevant documentation has been submitted,
our requirements in relation to safety, security and environmental protection standards are fulﬁlled and payment
of all outstanding fees and taxes has been made the registration of a vessel may be completed within a period of a
few days. The registration procedure may be eﬀected ei-

process. Usually shipowners plan the date of registration
and the closing meeting where the title of ownership (bill
of sale) is delivered. Upon receiving all registration
applications and required closing documents (i.e. bill of
sale etc.) the vessel registers the same day. The Liberian
Registry would deliver the registration certiﬁcates
electronically worldwide or use one of its representatives
to hand-deliver the registration certiﬁcates to the ship’s
Master upon request from the shipowner.
Republic of Marshall Islands Registry
Arrangements for registration can be made with any of
the RMI Registry’s 25 worldwide oﬃces. The time to complete the vessel registration in the RMI is dependent upon
how long it takes to receive the requisite documentation
required for registration.
3. Where does your flag rank within the Paris and
Tokyo MoUs? What is the reason behind this
ranking?
Cayman Registry
The Cayman Islands Shipping Registry is white-listed on
both the Paris and Tokyo MOUs. The Cayman Registry has
attained this ranking as a result of eﬃcient monitoring
and eﬀective supervision of its ships and two-way dialogue
with its clients.

ther by the Registrar of Cyprus Ships in Limassol or by any
oﬃcer at any diplomatic mission or consular post of the
Republic abroad upon the instructions of the Registrar.
Jamaica Ship Registry
The Jamaica Ship Registry gives a commitment to registration within 24 hours providing all required documentation is received, in order and the vessel is able to
demonstrates it seaworthiness. The length of the process
is otherwise dependent on the Applicant and their ability
to quickly meet the requirements of the process.
Liberian Registry
The registration process in the Liberian Registry is a
straightforward non-bureaucratic and very eﬃcient

Cyprus Registry
The Cyprus ﬂag is considered today among the highest
quality ﬂags in the world and consequently is classiﬁed in
the White List of Paris and Tokyo MoUs. The above success
is the outcome of a systematic and intense eﬀort of the
Department of Merchant Shipping, for the improvement of
the quality of the Cyprus ﬂeet and the image of the Cyprus
ﬂag. The maintenance of a high quality ﬂeet and the eﬀective implementation of the internationally applicable
safety, security and environmental protection standards, is
the foundation on which Cyprus builds its reputation as a
serious maritime ﬂag and as a base for international operations. The implementation of a series of legislative and
administrative measures for the enhancement of maritime safety and security which are in line with the European guidelines and the objectives of the local shipping
industry are the measures enabling Cyprus to maintain
the “White List” status in the ﬂag assessment systems on
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port state control.
Jamaica Ship Registry
The JSR enjoys a favourable ranking on the Tokyo MoU
and a appears on the 'Grey List' of the Paris MoU. This is
largely due to the inspection to detention ration of vessels
trading in the Region. The experience has allowed for necessary measures to be instituted to ensure the quality to
which we are committed is not compromised.
Liberian Registry
The Liberian Registry’s Port State Control (PSC) record
with the Paris and Tokyo MoU regimes is outstanding. In
fact, Liberia is recognized at the top of every industry
“white-list” including the IMO and the Paris and Tokyo
MOU regimes, as well as the U.S. Coast Guard.
The best performing registries – which include the Liberian Registry – are on the “White List.” Mid-ranking registries are grouped on the “Grey List.” The poorest
performing registries are placed on the “Black List.” As
indicated by the Paris MOU 2011 Annual Report on Port
State Control, the Liberian Registry ranks as one of the
best-performing open Registries on the prestigious White
List, having outperformed a number of registers including
the USA, Japan, Spain, Antigua & Barbuda, Marshall Islands and Malta.
Liberia is also endorsed as one of only 11 ﬂag states
which to date have met the criteria set by the Paris MOU
on Port State Control for participation in its New Inspection Regime for “Low Risk Ships”, which replaced the existing PSC regime as of January 1, 2011. Under the new
inspection regime, quality “low risk ships” will be rewarded
with fewer inspections, while “high-risk ships” will be subject to more in-depth and more frequent inspections.
Liberia’s ﬁrst-class PSC record means that Liberian-ﬂag
ships suﬀer fewer delays and inspections than those ships
registered with other ﬂags which cannot point to a comparable PSC performance record.
The Registry’s Administration attributes its outstanding
PSC rankings to its proactive approach to preventing deﬁciencies and detentions rather than responding to them.
The Liberian Registry has introduced a sophisticated program to screen advance notice of ship arrivals (“ANOA
program”) as part of a detention prevention plan to help
maintain its independent ranking among the safest and
most eﬃcient ship registries in the world. The overall objective is to maintain and strengthen the already excellent

safety record of the Liberian ﬂag, and to further reduce
detention rates, especially in Australia, China, EU and the
United States. In addition to Liberia’s ANOA program, the
Registry also informs ship-owners and operators of PSC
Concentrated Inspection Campaigns (CICs) and recommends action where necessary. Based on feedback from
the various MOUs, Liberian-ﬂagged ships have performed
very well during the CICs.
In the interests of both safety and commercial expediency,
the Registry is committed to minimizing the number of
Liberian-ﬂagged ships placed under detention. The Registry’s administration contacts PSC directly when there is
an issue or a misunderstanding, and appeals detentions
where they are considered unwarranted. They conduct ongoing initiatives designed to decrease detention rates, and
to increase awareness of what is required in order to comply with international requirements.
Republic of Marshall Islands Registry
The RMI is the only major open registry to be included on
the white lists of both the Paris and Tokyo Memorandums
of Understanding (MoUs) and to hold Qualship 21 status
with the United States Coast Guard for eight consecutive
years.
The vetting and evaluation process followed prior to accepting a vessel for registration, along with the RMI Registry’s annual inspection program and monitoring of the
ﬂeet ensures that the RMI Registry maintains its reputation and commitment to providing the highest quality ship
registry services found anywhere in the world.
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