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Μπορούμε να ξαναγίνουμε
ένα (μεγάλο) ναυτικό έθνος;

υτά τα Χριστούγεννα, οι ευχές μας, ως ναυτέλληνες,
στρέφονται για μια ακόμα χρονιά στους 9.000 ναυτικούς που ταξιδεύουν με τα πλοία μας στις χειμωνιάτικες θάλασσες. Από το 1933 και μετά, όλες οι
«χριστουγεννιάτικες» ευχές στις σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών» -τότε αποκλειστικά σε έντυπη μορφή- απευθύνονταν
στους χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς που ταξίδευαν σε πολύμηνα (ενίοτε και πολυετή) ταξίδια μακριά από τις οικογένειές
τους και τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Φέτος, η ευχή μας δεν
απευθύνεται μόνο στους ναυτικούς μας που υπερήφανα συνεχίζουν τη ναυτική μας παράδοση στα λιμάνια της Γης. Απευθύνονται σε όλους τους αξιωματικούς και στα πληρώματα
που γιόρτασαν μακριά από την οικογενειακή τους εστία αντιμετωπίζοντας, πιθανόν, φουρτούνες, τρικυμίες, χαρτούρα και
γραφειοκρατία, αλλά και... ελέγχους Port State Control!
Διότι στο καράβι, ακόμα και η ημέρα των Χριστουγέννων
είναι εργάσιμη. Τα πλοία δεν ακινητοποιούνται όπως μια βιομηχανία ή ένα εμπορικό κατάστημα. Μια σκέψη, που επαναλαμβάνουμε για τη νέα γενιά που μας διαβάζει με αμείωτο
πια ενδιαφέρον.

Α

Η δική μας ευχή όμως πάει παραπέρα. Σε έναν χρόνο, οι
16.000 σημερινοί Έλληνες ναυτικοί να γίνουν 100.000.
Η πρόσφατη σκέψη - πρόταση του προεδρείου της ΕΕΕ, δηλαδή, να λάβει σάρκα και οστά.
Πώς θα γίνει αυτό, θα μου πείτε;
Με δύο παραμέτρους, αλλά πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ελληνική ναυτιλία οφείλει να ριζώσει στις συνειδήσεις των Ελλήνων ως μια καλή εναλλακτική για
σίγουρες θέσεις εργασίας. Οι εποχές άλλωστε δεν είναι όπως
ήταν τη δεκαετία του ’70, όταν γιγαντώθηκε η ναυτιλία μας. Ο
στόλος μας άλλαξε, τα ατυχήματα εκμηδενίστηκαν και η καθημερινότητα του ναυτικού καθώς και τα ωράρια εργασίας του βελτιώθηκαν αισθητά.
Αρχικά, ΠΝΟ και ΕΕΕ, με την αποφασιστικότητα του ΥΝΑ,
βρήκαν μια μέση οδό για το θέμα της έκτακτης εισφοράς
προς τις διαχειρίστριες εταιρείες: μια εισφορά που θα επικουρήσει την πολυπαθούσα ναυτική εκπαίδευση, αλλά και θα
αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τους νέους σπουδαστές που
δεν έβρισκαν εύκολα θέσεις για εκπαιδευτικά μπάρκα.

Η κατήφεια, δηλαδή, που ήταν έμφυτη σε πολλά νέα παιδιά
που επέλεξαν το ναυτικό επάγγελμα, ευελπιστούμε ότι θα
λάβει ένα τέλος τα επόμενα χρόνια (καλώς εχόντων των πραγμάτων).
Αφετέρου, με την επανεξέταση και δημιουργία νέων συλλογικών συμβάσεων, που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές
συνθήκες της διεθνούς αγοράς εργασίας, ειδικά για τα κατώτερα πληρώματα, αλλά και τη συνειδητή δέσμευση ως προς
την υποστήριξη των εφοπλιστικών οίκων προς τους Έλληνες
ναυτικούς (σπουδαστές, αξιωματικούς αλλά και κατώτερα
πληρώματα).
Στις εθνικές (οικονομικές και κοινωνικές) κρίσεις, ο νέος
Έλληνας έβρισκε τη σωτηρία του στη θάλασσα. Σήμερα
μπορούμε να ξαναγίνουμε εκ νέου ένα μεγάλο ναυτικό, και
όχι μόνο, ναυτιλιακό έθνος. Φτάνει να το πάρουμε όλοι μαζί
απόφαση πως ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Διότι κάθε κέντρο «εξουσίας» του Πειραιά και κάθε συνδικαλιστικό όργανο
δείχνει να θέλει να τραβήξει τη δική του ρότα...
Ευχή μας, να δράσουμε με ομόνοια και σεβασμό στους κόπους όλων όσοι έχτισαν τη ναυτική μας παράδοση εδώ και
τόσους αιώνες.
Ας βρούμε τρόπο να διατηρήσουμε τα πλοία μας στη θάλασσα και να δημιουργήσουμε, με μια καλοδουλεμένη και μακροπρόθεσμη (επιτέλους) στρατηγική, σίγουρες και όσο
γίνεται ασφαλείς θέσεις εργασίας για τους νέους μας.
Καλή Χρονιά.
Η.Γ.Μ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Επανασύσταση ΥΕΝ
Στα τέλη Ιουνίου, σε μια σεμνή τελετή παράδοσης και παραλαβής, ο κ. Μουσουρούλης και ο κ. Βερνίκος παρέλαβαν από
τον απερχόμενο υπουργό Γιάννη Στουρνάρα τα ηνία του νέου
-(επανα)συστημένου- ΥΕΝ.
Ο κ. Στουρνάρας επικρότησε την απόφαση της κυβέρνησης
για την επανίδρυση του ΥΕΝ αφού, όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, τα θέματα της ναυτιλίας απαιτούν υπουργό πλήρους
απασχόλησης. Ο νέος υπουργός Ε.Ν. κ. Κωστής Μουσουρούλης τόνισε τη χιώτικη καταγωγή του και αναφέρθηκε στη ναυτική παράδοση του νησιού του, ενώ υπενθύμισε ότι είναι ο
τρίτος Χιώτης που ορίζεται υπουργός Ναυτιλίας, μετά τον Ανδρέα Λαιμό και τον Ισίδωρο Μαυριδόγλου. Παράλληλα, επισήμανε την άποψη που συμμερίζονται οι μεγάλοι και
ιστορικοί πλοιοκτήτες, πως το καλύτερο που έχει να κάνει
ένας υπουργός Ναυτιλίας κατά τη θητεία του είναι να αφήσει
τη ναυτιλία ήσυχη και ελεύθερη, χωρίς παρεμβατισμούς και
παρενθέσεις. Εμφανώς συγκινημένος και με ανθρώπινο πρόσωπο, ο κ. Μουσουρούλης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τις
ικανότητες και την τεχνογνωσία των αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και τους καλωσόρισε στην ιστορική τους εστία.
Επίσης ότι το Λ.Σ. θα συμμετάσχει στη χάραξη αλλά και την
εκπροσώπηση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής του
υπουργείου. Με την πολύχρονη εμπειρία του στα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, ο νέος υπουργός τόνισε ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή εκπροσώπηση και συμμετοχή της
ναυτιλίας μας στα παγκόσμια fora.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι θα υποστηριχθεί το εθνικό νηολόγιο με σκοπό να διατηρηθεί η πρωτοκαθεδρία της ελληνικής
ναυτιλίας. «Η ναυτιλία μας είναι τομέας εθνικής υπεροχής,
που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην πολυπόθητη
εθνική ανάπτυξη», σχολίασε χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως,
διευκρίνισε ότι θα δοθεί ξεχωριστή σημασία στα επίκαιρα και
φλέγοντα ζητήματα της ακτοπλοΐας, αλλά και των άγονων
γραμμών, θέματα εξάλλου τα οποία γνωρίζει καλά μια και
εκλέγεται σε περιφέρεια της άγονης γραμμής. «Θα δώσουμε
μικρές και μεγάλες μάχες, για να κερδίσουμε μικρές και μεγάλες νίκες», δήλωσε με έμφαση ο νέος υπουργός.

Μια συμφωνία
μεγάλου βεληνεκούς

Συμφωνία για την εγκατάσταση διαμετακομιστικού κέντρου
της Hewlett-Packard για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση
Ανατολή και τη διακίνηση εμπορευμάτων της με τη συνεργασία της COSCO και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ανακοινώθηκε την Τετάρτη
14 Νοεμβρίου.
Για τη σημαντική συμφωνία, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Κωστής
Χατζηδάκης δήλωσε στα «Ναυτικά Χρονικά»:

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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«Η συμφωνία Hewlett-Packard, COSCO και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα μας. Και αποδεικνύει
ότι η Ελλάδα της ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι εδώ
και θα κερδίσει την Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης. Η
συμφωνία αυτή συμπίπτει με την ολοκλήρωση της γραμμής
του Ικονίου, που συνδέει το λιμάνι του Πειραιά με τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα, επιτρέποντας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
να δημιουργήσει εφοδιαστικές αλυσίδες προς την Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, μετατρέπει τη χώρα μας στο κύριο διαμετακομιστικό κέντρο, από όπου θα διακινούνται φορτία από
και προς την Άπω Ανατολή, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Ξέρουμε ότι, για να ξεπεράσει η Ελλάδα την κρίση, πρέπει να στηριχθεί σε αυτό το δίπτυχο. Το
Δημόσιο δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας,
από τον ιδιωτικό τομέα θα προέλθουν οι νέες δουλειές. Στο
υπουργείο Ανάπτυξης προωθούμε όλες τις αναγκαίες μεταρ-

ρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές (αξιοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων, νέο νομοσχέδιο για τις Στρατηγικές και
Ιδιωτικές Επενδύσεις, εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές
κ.λπ.), για να δώσουμε χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία να
αναπνεύσει. Με σκληρή δουλειά και ενότητα, η χώρα θα μπει
πάλι σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Το στοίχημα αυτό
θα το κερδίσουμε όλοι μαζί, προς όφελος της πατρίδας μας
και της νέας γενιάς».
Υπενθυμίζουμε ότι η HP έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με το terminal της COSCO στον Πειραιά (PCT) για την
εγκατάσταση σημαντικών δραστηριοτήτων τής παγκόσμιας
εφοδιαστικής της αλυσίδας στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται
να ξεκινήσει στα τέλη του χρόνου.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε η εγκατάσταση του κεντρικού κόμβου διανομής των προϊόντων της HP για Κεντρική Ευρώπη,
Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, ευρωπαϊκές χώρες της Μεσο-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 7 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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γείου και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στον Πειραιά.
Από τον Πειραιά, τα προϊόντα της HP θα διανέμονται προς
τους τελικούς προορισμούς, μέσω θαλάσσης από το terminal
της COSCO και σιδηροδρόμου από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Επικύρωση της Διεθνούς
Συνθήκης Ναυτικής Εργασίας
Της δρος Μαρίας Προγουλάκη
Nαυτιλιακής οικονομολόγου, συμβούλου ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης πληρωμάτων

Η Διεθνής Συνθήκη Ναυτικής Εργασίας (Maritime Labour
Convention, MLC) επικυρώνεται με τη συμβολή κορυφαίων
σημαιών και ναυτιλιακών κρατών, έξι χρόνια μετά την υιοθέτησή της. Έχοντας υιοθετηθεί από ειδική τριμερή επιτροπή
αποτελούμενη από ενώσεις πλοιοκτητών, ναυτικών και κυβερνήσεις, η συνθήκη στοχεύει στην εξασφάλιση δίκαιων
συνθηκών εργασίας και ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και διαβίωσης για πάνω από ένα εκατομμύριο ναυτικούς. Ενσωματώνει περισσότερες από 68 διεθνείς συμβάσεις
των τελευταίων 80 ετών και πραγματεύεται ζητήματα όπως
οι συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και ενδιαίτησης πάνω
στο πλοίο, η κοινωνική ασφάλιση, οι υπηρεσίες εύρεσης και
απασχόλησης ναυτικών. Μαζί με τις SOLAS, MARPOL και
STCW, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνθήκες για τη
ναυτιλία, αφού συνιστά διεθνές ναυτεργατικό δίκαιο. Από την
20ή Αυγούστου 2013 θα έχει καθολική εφαρμογή.

...........................................

Τέσσερα μέτρα για
τους σπουδαστές ΑΕΝ
Του Γιάννη Χαλά
Γενικού γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου προχωρεί σε ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους σπουδαστές
των ΑΕΝ.
Οι τέσσερις παρεμβάσεις, προκειμένου να
αποσοβηθεί, σε πρώτη φάση, η διαγραφή
σπουδαστών από τις ΑΕΝ οι οποίοι δεν
είχαν εξασφαλίσει πλοίο για την εκτέλεση
του εκπαιδευτικού ταξιδιού και στη συνέχεια να βελτιωθεί η
απορρόφηση του συνόλου των σπουδαστών, είχαν συζητηθεί
σε σύσκεψη του κ. Μουσουρούλη με τις διοικήσεις των Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και ΠΝΟ.
Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν είναι τα εξής:
Η εγγραφή στο τρίτο έτος σπουδών θα επιτρέπεται με τη
συμπλήρωση συσσωρευτικά έως τότε, τουλάχιστον, επτάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.
Η υπηρεσία που θα απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των 12
μηνών θα μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε
έξι έτη από την εγγραφή του σπουδαστή - επεκτείνεται δηλαδή από δύο σε τρία έτη ο χρόνος για την πραγματοποίηση
των εκπαιδευτικών ταξιδιών.
Με κανονιστική πράξη θα είναι δυνατή η εγγραφή στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο όσων σπουδαστών δεν ήταν σε θέση
να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη υπηρεσία
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Γίνεται υποχρεωτική η πρόσληψη τουλάχιστον ενός δοκίμου
σε κάθε πλοίο είτε φέρει ελληνική σημαία είτε είναι ελληνικών συμφερόντων βάσει του ν. 89/67.
Παράλληλα, συμφωνήθηκε να εξεταστεί η επιδότηση από το
κράτος των εισφορών των δοκίμων προς το ΝΑΤ, οι οποίες
είναι 416 ευρώ το μήνα για τον σπουδαστή και το πλοίο. Επίσης, θα εξεταστεί η επιδότηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού να ισχύει για τους πρώτους έξι μήνες θαλάσσιας
υπηρεσίας ακόμα και αν αυτή πραγματοποιηθεί διακεκομμένα.
Ένα μήνα μετά, συναντήσαμε τον γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και του θέσαμε τις παρακάτω ερωτήσεις.
Πιστεύετε ότι από το ευχολόγιο θα περάσουμε στην πράξη
των μέτρων - ρυθμίσεων;
Πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα. Δεν είναι ευχολόγιο, δεν
υπήρξε καμία αντίρρηση. Νομίζω ότι, όταν συμφωνούν και οι
τρεις πλευρές, θα πρέπει να προχωρεί άμεσα η διαδικασία
εκτέλεσης των αποφάσεων που έχουμε συμφωνήσει.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μια παροδική απόφαση,
αλλά μια απόφαση που θα έχει διάρκεια και θα καλυτερεύει
κάθε χρόνο.
Αυτό θέλω να πιστεύω. Άλλωστε, με αυτήν τη λογική μίλησα
και με αυτήν τη λογική παρουσιάσαμε λύσεις που να είναι
εφικτές και δεν θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.
Όταν λέτε ότι παρουσιάσατε λύσεις, ποιες είναι αυτές;
Όλα αυτά που αποφασίσαμε είναι εφικτά. Μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.

...........................................

Βεβαίως, υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία ακόμη δεν
έχουν επιλυθεί, όπως η ναυτολόγηση σε πλοία κάτω των
3.000 κόμβων, δηλαδή στα μεσογειακά φορτηγά πλοία. Εκεί
υπήρχε μια ακαμψία, διότι ο πρόεδρος δεν ήταν σε θέση να
απαντήσει σε ερωτήματα που ετέθησαν. Αλλά η θέση του γενικώς ήταν θετική.
Υπήρξε κάποιο άλλο κώλυμα;
Όχι, πλην ορισμένων θεμάτων τα οποία θέλουν νομοθετική
ρύθμιση, υπουργικές αποφάσεις. Αλλά ο υπουργός απεδέχθη
αυτή την κατάσταση και προχωρούμε.
Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από ναυτιλιακές
εταιρείες που έχουν ξένη σημαία στα πλοία τους;
Δεν νομίζω. Οι περισσότερες εταιρείες από αυτές που έχουν
ξένη σημαία έχουν πλοία και στην ελληνική.
Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται ευνοεί και αυτές
τις εταιρείες.
Διότι αυτό που συζητήθηκε είναι ότι ναυτικός θα έχει τη δυνατότητα εξαγοράς της θητείας του, καθώς, μέχρι τώρα, η
υπηρεσία που εξαγοραζόταν (από τον ναυτικό) σε πλοίο με
ξένη σημαία αφορούσε μόνο το συνταξιοδοτικό κομμάτι. Δεν
του δινόταν η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος, δεν υπολόγιζαν την υπηρεσία του.
Τώρα, σύμφωνα πάντα με αυτά τα οποία διάβασα, αίρεται το
κομμάτι αυτό της απαγόρευσης. Δεν νομίζω να υπάρξει αντίδραση.
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να προχωρήσουν
άμεσα όλα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν. Και αν
υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, να επιλυθούν.
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Ίδωμεν…
Του Γεωργίου Βλάχου
Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και το παρακάτω άρθρο του προέδρου της
ΠΕΠΕΝ:
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σήμερα η ναυτική εκπαίδευση παραμένει
υποβαθμισμένη.
Παρόλο που οι συγκροτηθείσες επιτροπές εκπαίδευσης (ομάδες εργασίας)
όλα αυτά τα χρόνια είχαν παραδώσει
προτάσεις και πορίσματα στον εκάστοτε, από το πάλαι ποτέ,
υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας σχετικά με την τροποποίηση
των κανονισμών λειτουργίας, αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ, η υλοποίησή τους, δυστυχώς,
δεν έχει επιτευχθεί.
Η ναυτιλία μας, σήμερα, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
των καιρών και της τεχνολογίας του 21ου αιώνα, έχει άμεση
ανάγκη από μια πολιτική σύγχρονης ναυτικής εκπαίδευσης,
που θα ανταποκρίνεται στον εξοπλισμό των σύγχρονων
πλοίων, στη λειτουργία και την ανάπτυξη της ναυτιλίας ως
βασικού παράγοντα της εθνικής μας οικονομίας.
Σήμερα, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης,
έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας του ΥΝΑ, στην οποία μετέχει και ο υπουργός κ. Κ. Μουσουρούλης.
Στη συνάντηση μάλιστα που είχε ο υπουργός Ναυτιλίας και
Αιγαίου με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την ΠΝΟ,
προκειμένου να υπάρξει κάτι θετικό με επιτυχείς προδιαγραφές για μια άλλης μορφής εκπαίδευση, φάνηκε ότι κάτι έχει
αρχίσει να κινείται.
Προφανώς, το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης έχει αρχίσει να
εξετάζεται σοβαρά, αφού επιτέλους κάθισαν σε ένα τραπέζι
οι αρμόδιοι φορείς (ΥΝΑ - ΕΕΕ - ΠΝΟ) για να αναζητήσουν
λύσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν λύσεις και
θα προγραμματιστούν σωστές ενέργειες, οι οποίες θα επιφέρουν άριστα αποτελέσματα.
Δυστυχώς, τα ημίμετρα αυτά, που δεκαετίες ολόκληρες θεσμοθετούνται, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και δεν πρέπει
να επαναληφθούν, γιατί οι καιροί δεν περιμένουν πλέον. Και
αν δεν λάβουμε σωστά μέτρα, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε απολέσει πλέον και την τελευταία μας ελπίδα για την αναβάθμιση
της ναυτικής εκπαίδευσης. Μιας ναυτικής εκπαίδευσης, που
το ουσιαστικότερο μέρος της είναι η προσέλκυση των νέων
στο ναυτικό επάγγελμα.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει γενική συμμετοχή, μικρή ή μεγάλη,
στο είδος και στον τρόπο της παρεχόμενης παιδείας γενικά
και ειδικά στη ναυτική εκπαίδευση.
Όμως, αντί να αναζητήσουν τη γιατρειά, δεκαετίες ολόκληρες,
για να θεραπεύσουν αποτελεσματικά την από πολλά χρόνια
βαρύτατα ασθενούσα ναυτική εκπαίδευση, προτιμούσαν να
μεταθέτουν τις ευθύνες και να βρίσκουν τρόπους και μεθόδους για να τις χρεώνονται κάποιοι άλλοι.
Ο εξοστρακισμός και η υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης
είναι ευθύνη όλων. Και τούτο, γιατί ποτέ δεν κατανόησαν ότι
το θέμα της ναυτιλίας είναι ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ.
Απαιτείται λοιπόν (νομίζουμε), αυτοί που αποφάσισαν να δώσουν τέλος στα υπάρχοντα ημίμετρα της ναυτικής εκπαίδευσης και αφού, επιτέλους, κατάλαβαν πως αυτό είναι ένα από
τα σημαντικότερα θέματα της εμπορικής ναυτιλίας, αφού θέλουμε να υπάρξει συνέχεια στη ναυτιλία, να ξεκινήσουν επί
εθνικής βάσης με μια νέα σωστή αρχή για να θεμελιώσουν
μια ναυτική εκπαίδευση για σωστούς, μορφωμένους, παραγωγικούς και με ανταγωνιστικά υψηλά επίπεδα ναυτικούς,
προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας, αλλά και ανεξαρτησίας. Οι καιροί, όπως αναφέρω και πιο πάνω, δεν περιμένουν άλλο. Πρέπει τάχιστα να δούμε το αύριο, που δυστυχώς,
αν δεν λάβουμε μέτρα πολύ γρήγορα, η άλλοτε κραταιά μεγάλη ελληνική εμπορική ναυτιλία θα αποτελεί παρελθόν.
Είναι γνωστά άλλωστε αυτά που έχουν υποστεί σήμερα η Ελλάδα, η ναυτιλία και ο Έλληνας ναυτικός (εν ενεργεία και συνταξιούχος). Εμείς, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού (πάσης τάξεως), έχουμε επανειλημμένως διατυπώσει προτάσεις και αυτά που πρέπει να γίνουν με
συγκεκριμένες εισηγήσεις.
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Πιο συγκεκριμένα:
•
Η ναυτική παιδεία και
εκπαίδευση θα πρέπει να
σχεδιαστεί από την αρχή, με
τρόπο που το ένα μέρος να
παρέχει στη ναυτιλία το
αναγκαίο σε ποιότητα και
αριθμό, σε όλους τους
βαθμούς και τους κλάδους, εξειδικευμένο ναυτικό δυναμικό,
και το άλλο μέρος να εδραιώνει τόσο την οφειλόμενη στον
ναυτικό κοινωνική καταξίωση, όσο και τη δυνατότητα της
δυναμικής εισόδου στην αγορά εργασίας για τη διεκδίκηση
θέσης και απασχόλησης στην παραγωγή ανάλογης με τα τυπικά και κυρίως τα ουσιαστικά του προσόντα.
• Πρέπει να δοθούν πραγματικά και ουσιαστικά κίνητρα στον
νέο για να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα.
• Πρέπει να προχωρήσει το κράτος στη θεσμοθέτηση ενός
συστήματος κοινωνικού ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως τα
προηγμένα κράτη.
• Να αναβαθμιστεί η κοινωνική θέση των ναυτικών.
• Να δημιουργηθούν σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.
Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των σημερινών υπερσύγχρονων πλοίων, και
οι Ακαδημίες (απαραιτήτως) να διατηρούν τον ναυτικό τους
χαρακτήρα.
• Να τοποθετηθούν σωστοί, μόνιμοι ναυτοδάσκαλοι σε όλο
το φάσμα της ναυτικής εκπαίδευσης.
• Καλύτερη προοπτική.
• Εκσυγχρονισμός.
• Αναβάθμιση του τίτλου σπουδών.
• Κοινωνική καταξίωση.
• Ποιοτική εκπαίδευση στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ.
• Να είναι επιπέδου ΤΕΙ όχι μόνο το καταληκτικό δίπλωμα,
αλλά και αυτό των πλοιάρχων Β΄ και Γ΄.
• Να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση των Αρχών σε περιπτώσεις
ατυχηματικής ρύπανσης, που έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται οι ναυτικοί σαν κοινοί εγκληματίες και όχι
μόνο, αφού ο ναυτικός σήμερα κινδυνεύει σοβαρά από
αστάθμητους παράγοντες (πειρατεία, ναρκωτικά κ.ά.), που
δυστυχώς είναι ο εφιάλτης της καθημερινής απροστάτευτης
επαγγελματικής του ζωής.
Συνεπώς, όλα αυτά που αναφέρω, νομίζω ότι η εκ νέου συσταθείσα επιτροπή για τη ναυτική εκπαίδευση θα τα λάβει
σοβαρά υπόψη της. Όπως επίσης θα πρέπει να επιδείξουν
αυστηρή προσοχή και ιδιαιτερότητα: στην έλλειψη πειθαρχίας, επαγγελματικού και συνειδησιακού προβληματισμού,
στα σπονδυλωτά εκπαιδευτικά προγράμματα, στον διάτρητο

...........................................

κανονισμό ναυτικής εκπαίδευσης, στην εξάσκηση της διοίκησης και στον έλεγχο των σχολών από τους μη φυσικούς
φορείς του, στην έλλειψη εξοπλισμού των σχολών, στην καταλληλότητα, στην επιλογή σπουδαστών που θα σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού, στην
αβεβαιότητα που επικρατεί στο χώρο των καθηγητών και
στην έλλειψη προγραμματισμού για την επιμόρφωσή τους
σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης με το συνδυασμό της «έντεχνης» απομάκρυνσής της, ουσιαστικά, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
στην έλλειψη οργανωμένων βιβλιοθηκών για τη βοήθεια
των σπουδαστών, στη θλιβερή πενιχρή συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού στη ναυτική εκπαίδευση, στους
σπουδαστές και στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους, καθώς
και στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, στην έλλειψη κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών κινήτρων για την
προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα και στη μη
δυνατότητα απόκτησης ειδικού πτυχίου πανεπιστημιακής
κάλυψης.
Όλα αυτά αποτελούν τα στοιχεία που κρατούν τη ναυτική
εκπαίδευση στα σημερινά υποβαθμισμένα επίπεδα.
Πιστεύω ότι έχει γίνει μια καλή αρχή με τους σπουδαστές που
φοιτούν στις ΑΕΝ σχετικά με την εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου.
Τώρα για τη συνέχεια… Ίδωμεν…

Η ακτοπλοΐα δεν χρειάζεται
επιτροπές, χρειάζεται μέτρα
άμεσα, χειροπιαστά
Σε εθνικό θέμα αναδείχθηκαν τα προβλήματα του κλάδου της ακτοπλοΐας το 2012.
Στη διάρκεια της χρονιάς, ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
(ΣΕΕΝ), διά στόματος του προέδρου του,
Μιχάλη Σακέλλη, ζήτησε επανειλημμένως
μέτρα «για να μη γίνουμε μάρτυρες
ακραίων καταστάσεων, όπως η αδυναμία
εκτέλεσης πολλών δρομολογίων, ακόμα και η διακοπή εξυπηρέτησης γραμμών, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των
εταιρειών να καλύψουν τα έξοδα κίνησης των πλοίων αλλά
και άλλες υποχρεώσεις τους», όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
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2,5 δισ. χωρίς καμία επιδότηση και χωρίς καμία άλλη βοήθεια
και συμμετοχή του Δημοσίου. Τον ιδιωτικό χαρακτήρα της
ακτοπλοΐας δεν τον αντιλαμβάνονται πολλοί, με αποτέλεσμα
να οδηγούμεθα πολλές φορές σε λανθασμένες και περίεργες
αποφάσεις, που επιβαρύνουν την καλή λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών μας.
Στις σημερινές συνθήκες, το να μιλάμε για την εφαρμογή του
μεταφορικού ισοδυνάμου είναι ουτοπία, εκτός εάν καταφέρουμε και αποσπάσουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά
προγράμματα, κάτι που όμως δεν φαίνεται να προβλέπεται.
Το χτίσιμο πλοίων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, που ακούμε πως επιχειρείται, νομίζω ότι δεν πρό-

Ειδικότερα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως αναπτύχθηκαν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σύνδεσμος στις19 Δεκεμβρίου 2012, είναι:
Η αύξηση της τιμής των καυσίμων την περίοδο 2009-2012
ξεπερνάει το 100%. Η κατανάλωση της ακτοπλοΐας και της
Αδριατικής υπολογίζεται σε 1.000.000 τόνους, που σημαίνει
ότι μόνο το 2012 οι εταιρείες έχουν επιβαρυνθεί κατά 100
εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2011 και 300 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τις τιμές που ίσχυαν το 2009. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του κόστους καυσίμων στην ακτοπλοΐα, αρκεί να σημειώσουμε ότι το 58,6% του καθαρού ναύλου που πληρώνει
ο επιβάτης αφορά τα καύσιμα.
Η πτώση της επιβατικής κίνησης στην ακτοπλοΐα κατά
23,34% τα τρία τελευταία χρόνια όσο και της Αδριατικής κατά
39,09%. Η μείωση της ρευστότητας και η έλλειψη ενίσχυσής
της λόγω της κακής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
Αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων είναι η συσσώρευση ζημιών για τις εταιρείες, οι οποίες για την περίοδο
2009-2012 θα φθάσουν τα 900 εκατ. ευρώ με άμεση συνέπεια την αδυναμία κάλυψης όχι μόνο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των εταιρειών αλλά και των βραχυχρόνιων και
κυρίως των εξόδων κίνησης.
Οι εταιρείες, για να αντεπεξέλθουν και να εξυπηρετήσουν
υποδειγματικά και χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα τα
νησιά μας, προχώρησαν αναγκαστικά το 2011 και το 2012 σε
λήψη μέτρων για τη μείωση του κόστους εκμετάλλευσης των
πλοίων.
Για έναν τόσο σοβαρό κλάδο όπως η ακτοπλοΐα αφήσαμε τα
πράγματα στην τύχη τους. Ένα σοβαρό θέμα, που φαίνεται
όμως ότι δεν είναι κατανοητό, είναι ότι η ακτοπλοΐα σήμερα
βασίζεται σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει

κειται να συμβεί, τουλάχιστον στα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως
που μας προβληματίζει και δεν κατανοούμε είναι το γεγονός
ότι κάποιοι σκέφτονται δρομολογήσεις πλοίων που θα χτιστούν με επιδοτήσεις, τα οποία θα ανταγωνιστούν τα πλοία
που είναι σήμερα δρομολογημένα και τα οποία δεν έχει επιδοτήσει κανείς. Εάν οι δημόσιοι οργανισμοί ή η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιθυμούν να συνδιαχειρίζονται πλοία -προοπτική
που ως Έλληνες πολίτες μάς δημιουργεί τρόμο μόνο που το
ακούμε- τότε θα έλεγα να αγοράσουν τα εξαιρετικά πλοία που
είναι σήμερα ήδη δρομολογημένα στις γραμμές μας. Επειδή
είναι ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα, είναι καλό να αποφεύγουμε θεωρητικές τοποθετήσεις που έχουν αποτέλεσμα
να χάνουμε το χρόνο μας και να μας αποπροσανατολίζουν
από την πραγματικότητα.
Ο κίνδυνος και οι συνέπειες της κρίσης στην ακτοπλοΐα μας
ήδη είναι ορατά. Ήδη παρατηρείται οριστική διακοπή των
δρομολογίων εταιρειών που παραδοσιακά δραστηριοποιούνται στον κλάδο, καθώς επίσης και ακινησία, ναύλωση ή πώληση πλοίων.
Εάν δεν ληφθούν άμεσα τα αναγκαία μέτρα, μπορεί να γίνουμε μάρτυρες ακραίων καταστάσεων, όπως η αδυναμία
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εκτέλεσης πολλών δρομολογίων, ακόμα και η διακοπή εξυπηρέτησης γραμμών, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των
εταιρειών να καλύψουν τα έξοδα κίνησης των πλοίων αλλά
και άλλες υποχρεώσεις τους. Ήδη γνωρίζουμε ότι εκκρεμούν
οφειλές προς τα πληρώματα των πλοίων, σε συνεργεία επισκευών και βέβαια σε τράπεζες, και αυτές οι εκκρεμότητες
δημιουργούν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία μπορεί να
έχει τραγικές συνέπειες.
Ο ΣΕΕΝ έχει συγκεκριμένες προτάσεις.
Τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα είναι η μείωση του ΦΠΑ στα επίπεδα του αντιστοίχου των ξενοδοχείων,
η μείωση των λιμενικών τελών στο βαθμό που αυτά πράγματι
επενδύονται στην ακτοπλοΐα και η κατάργηση του επιναύλου
που επιβαρύνει τα εισιτήρια με 3%.
Επίσης πρέπει να αποφασιστεί, επιτέλους, η κάλυψη του κόστους των εργοδοτικών εισφορών από το Δημόσιο, η οποία
επιτρέπεται από την Ε.Ε.
Σε ό,τι αφορά το θεσμικό μας πλαίσιο, έχουμε ήδη τονίσει την
ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αναθεώρησής του και
έχουμε καταθέσει ακριβείς προτάσεις προς το σκοπό αυτό.
Πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι στις απαραίτητες θεσμικές
αλλαγές πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εκτέλεση δρομολογίων από ταχύπλοα πλοία τη χειμερινή περίοδο, ενώ δεν
υπάρχει μεταφορικό έργο, είναι καταστρεπτική, αυξάνει το κόστος λειτουργίας, συνεπώς και τα εισιτήρια. Επιπλέον, οδηγούμαστε αναπόφευκτα στη σταδιακή απομάκρυνση των
πλοίων, όπως ήδη συμβαίνει σήμερα, με συνέπεια να μειώνονται και οι θέσεις εργασίας.
Σε ό,τι αφορά τα συμβατικά πλοία, δηλώνουμε ότι είμαστε
υπέρ της 10μηνης δρομολόγησής τους, αλλά και μεγαλύτερης περιόδου.

Βεβαίως, με μεγάλη μας απογοήτευση παρατηρούμε να αγνοείται η πλειονότητα των προτάσεών μας. Τελευταίο παράδειγμα είναι το πρόσφατο σχέδιο νόμου του ΥΝΑ που

προανέφερα, στο οποίο βλέπουμε να περιλαμβάνεται και η
απαράδεκτη και παράνομη επιβολή των υποχρεωτικών εκπτώσεων, χωρίς να προβλέπεται η αποζημίωση των εταιρειών. Οι παράνομες αυτές ενέργειες μας βρίσκουν κάθετα
απέναντί τους και όποια αποφασισθείσα από το κράτος έκπτωση υπέρ προνομιούχων πληθυσμιακών ομάδων θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη αποζημίωση. Κατά
τα λοιπά, για οποιεσδήποτε άλλες εκπτώσεις κάθε εταιρεία
πρέπει να αποφασίζει ανάλογα με την εμπορική της πολιτική.
Σήμερα, η στρεβλή κατάσταση που έχει επιβάλει το κράτος
επιτρέπει στο 30% των επιβατών να ταξιδεύει με ναύλο μειωμένο κατά 50%, που σημαίνει ότι το κόστος των εκπτώσεων
ουσιαστικά καλύπτεται από το 70% των επιβατών οι οποίοι
δεν τυγχάνουν έκπτωσης και σε διαφορετικές συνθήκες θα

πλήρωναν μικρότερο ναύλο.
Επίσης, μια και μιλάμε για το σχέδιο νόμου, τονίζουμε ότι ούτε
μία από τις κατά καιρούς προτάσεις μας για την άμεση ενίσχυση της ακτοπλοΐας δεν ελήφθη υπόψη. Κραυγαλέο παράδειγμα, δε, είναι ότι οι προτάσεις μας στις διατάξεις περί
χάρτας δικαιωμάτων επιβατών, ώστε αφενός να εναρμονιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφετέρου να αντιμετωπιστούν λειτουργικές δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στα
προηγούμενα χρόνια εφαρμογής της, επιδεικτικά αγνοήθηκαν.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις που
αφορούν τη δυνατότητα επίταξης πλοίων. Προτείνεται λοιπόν
η δημιουργία του κράτους-εφοπλιστή, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες προϋποθέσεις και συγκεχυμένους όρους θα αναλαμβάνει τη διοίκηση και λειτουργία των ακτοπλοϊκών
πλοίων και του πληρώματος. Με λίγα λόγια, η νέα «Επιτροπή
Επιτάξεων» θα αντικαθιστά εφεξής το μάνατζμεντ των ακτοπλοϊκών εταιρειών ύστερα από απλή δήλωση αδυναμίας
εκτέλεσης δρομολογίων. Επιπλέον, θα αναλαμβάνει και τις
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συνολικές δαπάνες πλοίου και πληρώματος, τα οποία θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό!
Τέλος, για το ίδιο θέμα εκφράζουμε την απορία μας για τη δημιουργία νέων επιτροπών και υποεπιτροπών -περί τις 10 μετρήσαμε εμείς- επιτήρησης και ρύθμισης, στις οποίες βέβαια
δεν προβλέπεται να συμμετέχουν οι ακτοπλόοι. Έχουμε λοιπόν επιτροπή λιμένων με περίπου 30 μέλη, επιτροπή «νησιωτικότητας», στην οποία και πάλι δεν συμμετέχουμε.
Σχετικά με τα δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία αποζημιώνονται και δεν επιδοτούνται όπως λανθασμένα πολλές
φορές νομίζουμε, πρέπει πρώτα απ’ όλα να διορθώσουμε το
ύψος των αποζημιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Αυτό που
δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε είναι ότι η βιωσιμότητα των δρομολογίων δημόσιας υπηρεσίας είναι η μοναδική εγγύηση για
τη συνεπή εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας. Επιπλέον
πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση των γραμμών
και ιδιαίτερα εκείνων των απομακρυσμένων νησιών, η εξυπηρέτηση των οποίων με ανταποκρίσεις φαίνεται μονόδρομος.
Και ενώ είναι σαφές πως οι σημερινές αποζημιώσεις δεν
επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων των πλοίων, αποφασίζεται η μείωση των πιστώσεων κατά 10 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ένας ολοκληρωμένος
σχεδιασμός κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών.
Δηλαδή παρατηρούμε ότι, παρά τις προσπάθειες και τις καλές
προθέσεις που φαίνεται να έχει η σημερινή ηγεσία του ΥΝΑ,
περιέργως οδηγούμεθα σε λανθασμένες αποφάσεις και αποτελέσματα ακριβώς τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα.

Το ναυάγιο του Costa Concordia
Στις 13 Ιανουαρίου, οι τραγικοί χειρισμοί του καπετάνιου και
οι εντολές που εκτελούσε εξ ονόματός του το πλήρωμα του
«Costa Concordia» οδήγησαν στη ναυτική τραγωδία ανοιχτά
της Τοσκάνης. Πάνω στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν 4.229
επιβάτες από 40 κράτη.
Ο πλοίαρχος Φραντσέσκο Σκετίνο εγκατέλειψε το κρουαζιε-

...........................................

ρόπλοιο και αρνούνταν να επιστρέψει στη θέση του, σύμφωνα με ερασιτεχνικό βίντεο που τραβήχτηκε λίγο μετά την
προσάραξη του πλοίου, το οποίο αποκαλύπτει ότι το πλήρωμα προσπαθούσε να καθησυχάσει τους επιβάτες, καλώντας τους να επιστρέψουν στις καμπίνες τους «με ηρεμία»...
Το κρουαζιερόπλοιο πήρε μαζί του στο βυθό 32 ανθρώπους.

Σε κατιούσα πορεία ο αριθμός
των πειρατικών κρουσμάτων
Toν Οκτώβριο, το NATO’s Operation Ocean Shield, η European Union Naval Force Somalia - Operation Atalanta και η
Combined Task Force 151 (CTF 151) όπως τους αποκαλούν-

ζητούν από τη διεθνή ναυτιλία να μη χαλαρώσουν τα μέτρα
ασφάλειας κατά της πειρατείας και να μην επαναπαυθούν από
τις πρόσφατες ανακοινώσεις, που δείχνουν σχετική κάμψη
των πειρατικών επιθέσεων. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με
δημοσιεύσεις του International Maritime Bureau (IMB), τα
πειρατικά κρούσματα μειώθηκαν κατά 54% στη διάρκεια του
α΄ εξαμήνου του 2012. Σε αυτή τη θετική μείωση συνέβαλε
ουσιαστικά η συνεχής παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων
στην περιοχή, αλλά και η ιδιωτική φρούρηση των πλοίων.
Εν τω μεταξύ, ο κόλπος της Γουινέας, στα ανοιχτά της δυτικής
ακτής της Αφρικής, αναδεικνύεται σε περιοχή πειρατειών «hot
spot». Τον προηγούμενο μήνα, πειρατές κατέλαβαν και λεηλάτησαν δύο δεξαμενόπλοια πετρελαίου γύρω από το Τόγκο.
Τα δύο πλοία και όλα τα μέλη του πληρώματος απελευθερώθηκαν αργότερα. Το IMB έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει τα πληρώματα των πλοίων που εκτελούν πλόες στις
συγκεκριμένες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και κάλεσε τις Αρχές να εντείνουν τις περιπολίες. Στην περιοχή
έχουν διαπραχθεί ήδη 37 επιθέσεις αυτόν το χρόνο, μεταξύ
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νέας επιτροπής, η οποία αριθμεί περίπου 200 πολιτικά πρόσωπα. Νέος γενικός γραμματέας του ΚΚΚ θα είναι ο Ξι Ζιπίνγκ, δέκα χρόνια νεότερος από τον προκάτοχό του, Χου
Ζιντάο, και θα οριστεί αρχηγός του κράτους το Μάρτιο.

Μείωση εμπορικού στόλου

των οποίων αρκετές αεροπειρατείες, απαγωγές και δολοφονίες. Η Νιγηρία και το Μπενίν ξεκίνησαν κοινές περιπολίες, σε
μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το πρόβλημα.
Η κύρια διαφορά με τις πειρατείες στη Σομαλία είναι ότι οι
πειρατές στοχεύουν στο φορτίο του πλοίου, το οποίο κλέβουν
και μεταπωλούν, ενώ η βίαιη συμπεριφορά προς το πλήρωμα
είναι απελπιστικά ανησυχητική.

Οι νέοι παγκόσμιοι ηγέτες

To 2012 έκλεισε με εμφανή δείγματα μείωσης του ελληνικού
εμπορικού στόλου σύμφωνα με τα στοιχεία που έδινε στη δημοσιότητα στη διάρκεια της χρονιάς η Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία αφορούν το μήνα
Οκτώβριο του 2012 και εμφανίζουν μείωση 3,5% από πλοία
100 κοχ (κόροι ολικής χωρητικότητας) και άνω, τον Οκτώβριο
του 2012 έναντι του Οκτωβρίου 2011.
Για το ίδιο διάστημα, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού
εμπορικού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω, αυξήθηκε
κατά 1,4%.
Τον Οκτώβριο του 2011, η ετήσια δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου από πλοία 100 κοχ και άνω είχε παρουσιάσει μείωση 3,8%, ενώ η ολική χωρητικότητα αυξήθηκε
κατά 0,7%.
Τον Οκτώβριο του 2010 τα ελληνικά εμπορικά πλοία 100 κοχ
και άνω ανέρχονταν σε 2.109 με συνολική χωρητικότητα
43.102.742 κ., τον Οκτώβριο του 2011 μειώθηκαν σε 2.028
με χωρητικότητα 43.406.506 κ. και τον Οκτώβριο του 2012
έφτασαν τα 1.958 πλοία με χωρητικότητα 44.006.506 κ.

Στις 7 Νοεμβρίου ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε σε 20 πολιτείες,
ενώ ο αντίπαλός του σε 23, αλλά όχι στις κρίσιμες που χρειαζόταν για να κερδίσει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από 45
πολιτείες και την περιοχή της Κολούμπια, ο απερχόμενος
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επανεξελέγη κερδίζοντας 290 μεγάλους εκλέκτορες έναντι 203 του αντιπάλου του Μιτ Ρόμνεϊ.
Τον ίδιο μήνα, και συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου, με την
εκλογή της Νέας Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε το 18ο
συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, που ορίστηκε στον απόηχο της εκλογής του νέου ηγέτη της χώρας.
Περισσότεροι από 2.200 αντιπρόσωποι ψήφισαν τα μέλη της
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διεθνη fora

2012: Τα τεκταινόμενα του ΙΜΟ και
πέριξ αυτού

Τη χρονιά που μας πέρασε δεν ψηφίστηκαν νέοι σημαντικοί κανονισμοί στον ΙΜΟ, αλλά συνεχίστηκε η επεξεργασία ήδη ψηφισμένων κανονισμών που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ το 2013, ενώ
τέθηκαν οι βάσεις (δηλαδή αρχικές συζητήσεις) για άλλους,
νέους κανονισμούς.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Επιγραμματικά, τα τεκταινόμενα στις δύο πιο σημαντικές επιτροπές του ΙΜΟ, Ασφαλείας (MSC) και Προστασίας Περιβάλλοντος (MEPC), είχαν ως εξής:
MSC
• Έπειτα από πεντάχρονη αντίσταση, με πρωτοστατούσα την
ελληνική αντιπροσωπεία, κατερρίφθησαν τελικά τα αποτελέσματα δανο-γερμανικής μελέτης, που πρότεινε να αυξηθούν τα ύψη των διπύθμενων και τα πλάτη των πλευρικών
διπλών τοιχωμάτων όλων των δεξαμενοπλοίων. Για να επιτευχθεί αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία έπρεπε πρώτα να
αποδείξει ότι το βασικό κριτήριο της δανο-γερμανικής μελέτης ήταν λανθασμένο, πράγμα που επέτυχε με ειδική
έρευνα του ΕΜΠ.
• Άρχισαν το 2012 συζητήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί η
νέα μέθοδος κανονισμών βασισμένη στο «ρίσκο» και στις
στατιστικές πιθανότητες. Με λίγα λόγια, θα επιτραπούν
εναλλακτικές μέθοδοι από ό,τι καθορίζουν οι υπάρχοντες
κανονισμοί (π.χ. SOLAS, MARPOL) αν οι ενδιαφερόμενοι
(ναυπηγεία, σχεδιαστές κ.λπ.) με μελέτες αποδείξουν ότι η
εναλλακτική τους μέθοδος έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τον
υπάρχοντα κανονισμό. Το θέμα αυτό είχε αρχίσει να προωθείται από τα ναυπηγεία και τους νηογνώμονες εδώ και
χρόνια και, κατά τη γνώμη της Ελλάδας, θέλει μεγάλη προσοχή διότι μπορεί να λειτουργήσει ως εύκολη «παράκαμψη» των υπαρχόντων κανονισμών.

MEPC
• Συνεχίστηκε η υιοθέτηση επιμέρους οδηγιών για τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ σχετικά με την ανακύκλωση των
πλοίων. Η σύμβαση υιοθετήθηκε το 2009 και θα τεθεί σε
εφαρμογή 24 μήνες μετά την επικύρωσή της από 15 κράτη
με τουλάχιστον 40% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πατέρας της
σύμβασης δικαίως θεωρείται ο «δικός μας» Νίκος Μικέλης.
• Η MEPC, παρά τις παροτρύνσεις μελών της, αρνήθηκε να
κάνει αλλαγές στο υπάρχον πρότυπο ελέγχου που χρησιμοποιεί κατά την έγκριση συσκευών καθαρισμού έρματος
(παρόλο που το πρότυπο αποδείχτηκε ανεπαρκές) καθώς
και στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συνθήκης (όπου
θα απαιτηθεί να τοποθετηθούν συσκευές έρματος σε περισσότερα από 50.000 πλοία σε χρονικό διάστημα μόλις
2 - 3 ετών). Θεωρείται όμως βέβαιο ότι τουλάχιστον το

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 20 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ZAXARIADIS:Layout 1 23/1/2013 5:43 πμ Page 21

Με την ευγενική χορηγία του

χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να αλλάξει εφόσον το υπάρχον,
λόγω της καθυστέρησης εφαρμογής του κανονισμού, είναι
εκ των πραγμάτων ανέφικτο.
• Μετά τις εκκλήσεις της Ελλάδας να οριστεί μια ελάχιστη
επιτρεπτή ταχύτητα σχεδιασμού των πλοίων (φορτηγών και
δεξαμενόπλοιων) προς αποφυγή σχεδιασμού τους με πολύ
χαμηλή ιπποδύναμη, λόγω του νέου κανονισμού EEDI, οι
ναυπηγικές χώρες μαζί με τη διεθνή ένωση νηογνωμόνων
(IACS) προώθησαν σχέδιο ελάχιστης επιτρεπτής ιπποδύναμης. Το αποτέλεσμα ήταν, ως ανεμένετο, να καταλήξουν σε
πολύ χαμηλές υποχρεωτικές ιπποδυνάμεις (της τάξεως του
70% των σημερινών) κάτι που κάθε άλλο παρά συμβάλλει
στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Ορισμένα άλλα σημαντικά γεγονότα του 2012

έρματος ώς το 2014-2016.

Ιανουάριος
• Η σκυτάλη του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ πέρασε από τον
δικό μας Ευθύμιο Μητρόπουλο στον Ιάπωνα Κόντζι Σεκιμίτσου. Ο κ. Μητρόπουλος τίμησε τη θέση του ως ένας από
τους καλύτερους Γ.Γ. που πέρασαν ποτέ από τον ΙΜΟ.
Φεβρουάριος
• Η πολιτεία της Νέας Υόρκης εγκαταλείπει τα υπερβολικά
χαμηλά όρια που είχε θέσει για την ποσότητα μικροοργανισμών στο έρμα πλοίων, ευθυγραμμιζόμενη με τα ομοσπονδιακά όρια του ΕΡΑ (Environmental Protection
Agency), που είναι ίδια με αυτά του ΙΜΟ.
• Η Κίνα με επίσημες ανακοινώσεις προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ενσωμάτωση της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS) είναι αντίθετη με
τους διεθνείς κανόνες.
• Κατά τη διάρκεια της 63ης Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC), ο νέος Γ.Γ. του ΙΜΟ προτρέπει
τα μέλη του ΙΜΟ να αποφασίσουν ποιο θα είναι το αγοροκεντρικό μέτρο για τη ναυτιλία (Market Based Measure)
έως το τέλος του 2012 και να επικυρώσουν τη σύμβαση
για το θαλάσσιο έρμα. Τίποτε από τα δύο δεν έγινε.
Μάρτιος
• Περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν με άρθρα την
απογοήτευσή τους που ο ΙΜΟ απέρριψε αμέσως την πρότασή τους για μέγιστο επιτρεπτό όριο στις ταχύτητες των
πλοίων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2.
• Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν μονομερώς τον κανονισμό τους για
το θαλάσσιο έρμα των πλοίων, που είναι παρόμοιος με
αυτόν του ΙΜΟ.
Το γεγονός ότι ο κανονισμός θα ισχύσει στις ΗΠΑ καθιστά
την επικύρωση του κανονισμού του ΙΜΟ από τα μέλη του
ως δευτερεύουσας σημασίας, εφόσον κάθε πλοίο που
θέλει να προσεγγίζει αμερικανικές περιοχές πρέπει οπωσδήποτε να είναι εξοπλισμένο με συσκευή καθαρισμού του

Απρίλιος
• Η νομική υπηρεσία του ΙΜΟ αυξάνει τα χρηματικά όρια ευθύνης (liability limits) των πλοιοκτητών, που θα ισχύσουν
από το 2015. Ο κύριος λόγος ήταν το ατύχημα του πλοίου
«Paciﬁc Adventurer» στην Αυστραλία το 2009, όπου τα
όρια ήταν ανεπαρκή για να καλύψουν τις ζημίες από το πετρέλαιο που εκχύθηκε στη θάλασσα.
Μάιος
• Κατά την 90ή σύνοδο της Επιτροπής Ασφάλειας του ΙΜΟ
(MSC) συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των ένοπλων φρουρών στα πλοία για την αντιμετώπιση της πειρατείας και ζητήθηκε από τον οργανισμό ISO να εκπονήσει πρότυπο για
τις εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
Αύγουστος
• Οι Μπαχάμες, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Παναμάς
και η Σιγκαπούρη στέλνουν επιστολή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ζητώντας της να μην προβεί σε μονομερή μέτρα για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά να συνεργαστεί στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών για έναν διεθνή κανονισμό.
Οκτώβριος
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει ότι εγκαταλείπει τα σχέδια για μονομερή μέτρα σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από τα πλοία. Αντ’ αυτού υποστηρίζει, σε πρώτη
φάση, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου των πλοίων.
Δεκέμβριος
• Άλλο ένα συνέδριο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή,
φέτος στην Ντόχα, δεν άλλαξε κάτι στο υπάρχον τοπίο. Η
πρόθεση για συλλογή 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων
από τη ναυτιλία και τις αεροπορικές εταιρείες παραμένει
στο τραπέζι.
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Τα θέματα που υιοθετήθηκαν
από το Ε.Κ. στον τομέα Μεταφορών
και Ναυτιλίας

Άρθρο του Γιώργου Κουμουτσάκου, Ευρωβουλευτή Ν.Δ.

Το 2012 ήταν ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υιοθετήθηκαν σημαντικά νομοθετικά κείμενα στον τομέα
των μεταφορών και της ναυτιλίας, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω πρωτοβουλίες και δράσεις. Μια σειρά σημαντικών νομοθετικών φακέλων είτε έχουν «κλείσει», είτε βρίσκονται ήδη στο τραπέζι
του «τριλόγου», του τελικού δηλαδή σταδίου της διαβούλευσης για
την οριστική υιοθέτησή τους.

Μια από τις θεμελιώδεις προτεραιότητες της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι
ο «Κανονισμός για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών», ο οποίος -μετά έναν
χρόνο εργωδών προσπαθειών και εντατικών διαβουλεύσεων- έλαβε το Δεκέμβριο με ευρεία πλειοψηφία έγκριση της
αρμόδιας Επιτροπής.
Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριος στόχος τους είναι να διαμορφωθεί ένα πλήρες και
ενοποιημένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, που θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και θα αποτελεί τη βάση για ισόρροπη
ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς, ώστε να αξιοποιηθούν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα κάθε μεταφορικού μέσου
και ως εκ τούτου να μεγιστοποιηθεί η προστιθεμένη αξία του
δικτύου για την Ευρώπη.
Η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλώς από το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο των Διευρωπαϊκών Δικτύων «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσανατολίζοντας την προβλεπόμενη
χρηματοδότηση σε έργα υποδομής για σιδηροδρόμους, σε
έργα για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες, καθώς και σε έργα λιμενικών υποδομών.
Αναφερόμενοι συνοπτικά στα βασικά σημεία του νομοθετικού
αυτού κειμένου, αξίζει να σημειώσουμε εκείνα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας:
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• Ένταξη του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στο
Διάδρομο 4, που συνδέει την περιφέρεια με το κέντρο της
Ευρώπης (Corridor 4 - Hamburg – Rostock – Burgas – Piraeus – Lefkosia).
• Ένταξη αεροδρομίου και λιμένος του Ηρακλείου της Κρήτης στο Κεντρικό Δίκτυο με τη συμπερίληψη των αστικών
κόμβων στα κύρια ευρωπαϊκά νησιά.
• Προώθηση της θαλάσσιας διάστασης του Διευρωπαϊκού
Δικτύου Μεταφορών με την ανάδειξη του κομβικού ρόλου
των λιμανιών και την ενίσχυση των Θαλάσσιων Αρτηριών
–Motorways of the Sea. Ως προς αυτό, κρίναμε απαραίτητο
τον ορισμό ειδικού συντονιστή για τους «Motorways of the
Sea», επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι
θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη.
• Συμπερίληψη των σχετικών θαλάσσιων υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και των εμπορευματικών κέντρων που βρίσκονται εκτός των χώρων των
λιμενικών εγκαταστάσεων που όμως συνδέονται με τη λειτουργία τους στις Θαλάσσιες Αρτηρίες. Στόχος είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των χερσαίων
συνδέσεων, καθώς και η ανάπτυξη ή/και βελτίωση συνδέσεων με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή λιμάνια που χρησιμοποιούν τις «Λεωφόρους της Θάλασσας».
• Ενίσχυση των θαλασσίων μεταφορών με την ανάπτυξη διάφανων, αποτελεσματικών και απλοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση σύγχρονων πληροφοριακών
συστημάτων.
• Ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομικής
μεγέθυνσης όλων των περιοχών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών, ορεινών και άκρως απομακρυσμένων περιοχών με την προώθηση της προσβασιμότητας
και συνδεσιμότητάς τους στο δίκτυο μεταφορών.
• Απαίτηση για υψηλής ποιότητας μεταφορές επιβατών, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες,
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με
μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία.
• Προαγωγή βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών
χαμηλών εκπομπών άνθρακα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών της Ένωσης.
Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν από 2% έως 10% του συνολικού κόστους για μια επιχείρηση, ενώ τα νοικοκυριά στην
Ε.Ε. ξοδεύουν το 13% περίπου των εσόδων τους για μεταφορές. Βραχυπρόθεσμα, η επικέντρωση στις επενδύσεις μεταφορών με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα δώσει
σημαντική ώθηση στις προσπάθειες για επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε 1 δισ.
ευρώ επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών μπορεί να δημιουργήσει έως και 18.000 θέσεις εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του επόμενου κρίσιμου σταδίου των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο των Υπουργών, προσβλέπω και θα συμβάλω όσο μπορώ ώστε η Ελλάδα να
μπορέσει να απορροφήσει αποτελεσματικά το μέρος που της

αναλογεί μέσα στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών.
Θαλάσσια πειρατεία: Δράσεις για την αντιμετώπιση μιας
διεθνούς ασύμμετρης απειλής
Στο νευραλγικό τομέα της ναυτιλίας, προεξέχουσα θέση έχει
η ανάληψη δράσεων για την πραγματοποίηση ειδικής συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την
υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος για την αντιμετώπιση της
θαλάσσιας πειρατείας.
Σκοπός μας είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών και της κοινής γνώμης για το ζήτημα αυτό.
Η θαλάσσια πειρατεία αποτελεί μια σοβαρή διεθνή απειλή.
Μονοδιάστατες και αποσπασματικές δράσεις και λύσεις δεν
αρκούν.
Απαιτείται συνεχής εγρήγορση και ένταση προσπαθειών σε
όλα τα επίπεδα και τις πτυχές που συνθέτουν την πολύπλοκη
αυτή απειλή η οποία πλήττει πολλαπλώς τη διεθνή οικονομία,
το διεθνές εμπόριο, την παγκόσμια ναυτιλία και πάνω απ’ όλα,
χιλιάδες ναυτικούς και τις οικογένειές τους θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τη
βούληση και δέσμευσή του να επιμείνει στην ανάγκη οριστικής εξάλειψης της πειρατείας ασκώντας σταθερή πολιτική
πίεση στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Μάιο 2012 η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
υιοθέτησε, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας μου, ψήφισμα με
την ευρεία στήριξη ευρωβουλευτών απ' όλες τις πολιτικές
ομάδες ζητώντας, μεταξύ άλλων:

Η Ελλάδα
μπορεί να ωφεληθεί
πολλαπλώς από το νέο
χρηματοδοτικό εργαλείο
των Διευρωπαϊκών Δικτύων
«Συνδέοντας την Ευρώπη»
προσανατολίζοντας
την προβλεπόμενη
χρηματοδότηση σε έργα υποδομής για σιδηροδρόμους,
σε έργα για τη βελτίωση των
οδικών συνδέσεων με τις
γειτονικές χώρες, καθώς και
σε έργα λιμενικών υποδομών.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 23 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

KOUMOUTSAKOS:Layout 1 23/1/2013 5:44 πμ Page 24

ευρωπαϊκη πολιτικη

Κατά τη διάρκεια
του επόμενου κρίσιμου
σταδίου των διαπραγματεύσεων
με το Συμβούλιο των Υπουργών,
προσβλέπω και θα συμβάλω
όσο μπορώ
ώστε η Ελλάδα να μπορέσει
να απορροφήσει
αποτελεσματικά το μέρος που
της αναλογεί μέσα στο άκρως
ανταγωνιστικό
περιβάλλον των ευρωπαϊκών
μεταφορών.

α) την καθιέρωση συνολικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την εξάλειψη του φαινομένου από τις ρίζες του,
β) τον εντοπισμό της ροής του παράνομου χρήματος,
γ) τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για τον εντοπισμό των υπόπτων και τη δίωξη και τιμωρία των εμπλεκομένων σε πειρατικές επιθέσεις,
δ) την κύρωση από τρίτες χώρες της Σύμβασης του ΟΗΕ για
το Δίκαιο της Θάλασσας καθώς και τη μεταφορά όλων των
διατάξεών της στο εσωτερικό τους δίκαιο και, τέλος,
ε) την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής στην ανθρωπιστική διά-

σταση της πειρατικής απειλής.
Τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κυβερνήσεις
των κρατών-μελών, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, τα
Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση και όλοι όσοι
συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια οφείλουν να προωθήσουν ολοκληρωμένες, καλά συντονισμένες, στοχευμένες
και -επιτέλους- πιο αποτελεσματικές δράσεις για την επίτευξη
του στόχου, που δεν είναι άλλος από την οριστική εκρίζωση
της απειλής της θαλάσσιας πειρατείας.
Βελτίωση της εκπαίδευσης και των συνθηκών εργασίας
των ναυτικών
Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της αναθεωρημένης οδηγίας για το ελάχιστο
επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Σύμβαση STCW) που εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ε.Κ. τον Οκτώβριο 2012.
Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, η οποία ευθυγραμμίζει το δίκαιο της Ε.Ε.
με τα αναθεωρημένα πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και
περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές με σκοπό την πρόληψη της
απάτης για την απόκτηση πιστοποιητικών, την ενίσχυση των
προτύπων ιατρικής καταλληλότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες.

Αντί επιλόγου...
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η
Ευρώπη, και βιώνει με εξαιρετικά επώδυνο τρόπο η Ελλάδα,
κάθε ευκαιρία επενδύσεων στον στρατηγικό τομέα των μεταφορών συμβάλλει στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.
Σ' ένα αρκετά πολύπλοκο περιβάλλον, καταφέραμε να διατηρήσουμε και, όπου ήταν δυνατό να ενισχύσουμε, τη στρατηγική θέση των θαλάσσιων μεταφορών και κατ' επέκταση των
λιμανιών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συνδέονται με
αυτά, καθώς και των δικαιωμάτων των ναυτικών και της
ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών.
Η πολυεπίπεδη εξάρτηση της Ευρώπης από τη θάλασσα αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσουμε σ' ένα επόμενο
φιλόδοξο βήμα: τη διαμόρφωση ευρωπαϊκού δόγματος για
τα στρατηγικά συμφέροντα της Ε.Ε. στη θάλασσα, που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και πολιτικές ανάγκες καθώς
και στις προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας, που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη.
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Νομοθεσία 2012 σε θέματα ναυτιλίας
Το συντελεσθέν κατά το έτος 2012 νομοθετικό έργο στον ευρύτερο τομέα
της ναυτιλίας και της ασφαλείας ναυσιπλοΐας καθώς και σχετικές εκδοθείσες
εθνικές και διεθνείς διατάξεις.

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

Κατά τον διαρρεύσαντα χρόνο 2012 εξεδόθησαν από τους
κατά λόγο αρμοδιότητος κρατικούς φορείς οι κατωτέρω παρατιθέμενοι, κατά τομείς, νόμοι και κανονιστικές πράξεις (Π.Δ.
- Υ.Α.).
Επίσης εξεδόθησαν οδηγίες του ΙΜΟ και της Ε.Ε., οι οποίες
κυρώθηκαν κατά τα κεκανονισμένα με νόμο ή κανονιστική
πράξη, κατά περίπτωση εξουσιοδοτήσεως, και ούτως εισήλθαν στην εθνική νομοθεσία.
Επισημαίνεται σχετικώς ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012
δύο κρατικοί φορείς (υπουργεία) ήταν εντεταγμένοι για την
άσκηση της συναφούς με τον θαλάσσιο χώρο ναυτιλιακής
πολιτικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147), που όριζε
και τις επί του προκειμένου αρμοδιότητές τους, ήτοι:
α) Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
β) Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διά του Λ.Σ. - Ε.Α.
Το γε νυν έχον, μετά τις εθνικές εκλογές και τη δημοσίευση
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) διά του άρθρου 5 του οποίου
ιδρύετο υπουργείο Ναυτιλίας, μετονομασθέντος, σύμφωνα
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149), του τίτλου σε
υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και επαναπροσδιορισθεισών των αρμοδιοτήτων αυτού με το άρθρο 3 του Π.Δ.
98/2012 (Α΄ 160), ένας είναι πλέον ο κρατικός φορέας εντεταγμένος για την άσκηση της συναφούς με τον θαλάσσιο
χώρο ναυτιλιακής πολιτικής. Συναφή επί του προκειμένου
είναι τα άρθρα μου στα «Ναυτικά Χρονικά» (Α.Φ. τευχών
152/2012 και 154/2012).
Είμεθα σίγουροι και πεπεισμένοι ότι η ως άνω μεταβολή θα
επιφέρει στην ελληνική ναυτιλία αποδοτικά και παραγωγικά
αποτελέσματα.
Ανεξαρτήτως δε της υπάρξεως και παραλλήλου λειτουργίας
δύο κρατικών φορέων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 και
στη συνέχεια ενός, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, και στο
παρόν άρθρο τηρείται η ίδια, όπως στα προηγούμενα έτη, αρ-

χιτεκτονική και δομή παραθέσεως, κατά τομείς, του παραχθέντος νομοθετικού έργου, προτασσομένων της ασφαλείας
ναυσιπλοΐας και της προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
ως άκρως ενδιαφέροντος και αναγκαίου νομοθετικού έργου.
Όπου δε επιβάλλεται, διαλαμβάνεται ειδική επεξήγηση επί
συγκεκριμένου νομοθετήματος προς διευκόλυνση του μελετητή.
Κατά περίπτωση δε, και όπου επιβάλλεται εκ των θεμάτων,
γίνεται ειδική επισήμανση του νομοθετικού έργου που δεν
συντελέσθη εισέτι από τους αρμόδιους φορείς, ενώ επεβάλετο, ως σχετικές εισηγήσεις προτάσεις μας σε συναφή
άρθρα στα «Ναυτικά Χρονικά» κατά το έτος 2012.

Α. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
Α1. Εθνικές διατάξεις
1.Νόμοι
α. Νόμος 4093/2012 (Α΄ 222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 κ.λπ.»
Άρθρο 1ο παράγραφος ΙΔ. Υποπργ. ΙΔ2 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»
[Με την πργ. 2 αντικαθίσταται το άρθρο 10 «Μεταβατικές
διατάξεις του Π.Δ. 103/2011 (Α΄ 236)» και δίδεται διετής
παράταση στις συναφθείσες διμερείς συμφωνίες του ΥΕΝ
με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς (νηογνώμονες)].
2.Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 20/2012 (Α΄ 46)
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 103/1999 «Κανόνες και
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με
την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου
1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με
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τα Π.Δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄ 2) και 66/2005 (Α΄
100), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/36/Ε.Ε. της
Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2010 (Ε.Ε. L 162/29.6.2010).
(Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Π.Δ. 103/1999,
όπως ισχύουν και αντικαθίστανται τα παραρτήματα Ι-ΙΙΙ)
β. Π.Δ. 121/2012 (Α΄ 214)
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231) «Εξοπλισμός
των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει
μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ.158/1999 (Α΄ 156),
137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 (Α΄
239), 39/2010 (Α΄ 79) και 128/2011 (Α΄ 259) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2011/75/Ε.Ε. της Επιτροπής της 2ας
Σεπτεμβρίου 2011 (L 239/1/15.09.2011).
(Αντικαθίσταται για έβδομη συνεχόμενη φορά στο άρθρο
19 εξ ολοκλήρου το παράρτημα Α΄)
γ. Π.Δ. 125/2012 (Α΄ 221)
Προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην οδηγία

συμμόρφωση με την οδηγία 2011/15/Ε.Ε. της Επιτροπής,
της 23ης Φεβρουαρίου 2011.
3. Υπουργικές αποφάσεις
α. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.297/01/9-2-2012 (Β΄ 334)
Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και οργανισμού που
αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη
διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, πλην εκείνων που
εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού
του Ε.Κ. 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για
πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.
β. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.290/01/2012 (Β΄ 2366)
Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς
Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) από τις Αρχές,
όπως οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυ-

2010/65/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον
κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών-μελών
και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ.
δ. Π.Δ. 78/2012 (Α΄ 136)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002
“Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), σε

τιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την απόφαση
A.1022(26)/2.12.2009.
γ. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.270/01/28-92012 (Β΄ 2932)
Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας για πλοία ειδικού προορισμού, 2008 (International Code of Safety for
Special Purpose Ships, 2008), όπως αυτός υιοθετήθηκε
από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με
την απόφαση ΜSC 266 (84)/13.05.2008 καθώς και των
τροποποιήσεων αυτού, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τον
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την απόφαση ΜSC 299(87)/14.05.2010.
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δ. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.300/01/31-10-2012 (Β΄ 3225)
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην περιοδικότητα των
ασκήσεων ετοιμότητας υπόχρεων πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων και στην εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας
των πληρωμάτων των πλοίων των ΥΑΕ και των ΥΑΛΕ
καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2005/65ΕΚ.
Ειδικές επισημάνσεις
Δεν εξεδόθησαν τα σχετικά Π.Δ. που απορρέουν:
α) Από την πργ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 4033/2011 (Α΄
264) αναφορικά με τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και ως εκ τούτου δεν «λειτουργεί» ο εν λόγω νόμος
(Σχετικό άρθρο μου στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 146, Απρίλιος 2012) και
β) Από την πργ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3922/2011 (Α΄
35) αναφορικά με θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

Β. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

λου 1978 σχετικά με τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη
της ρύπανσης από πλοία, 1973 (προσθήκη νέου κεφαλαίου
9 στο παράρτημα I της Δ.Σ. MARPOL)
β. Κ.Υ. απόφαση υπ’ αρ. 531.5-6/Α.Σ. 3431/22-10-2012 (Β΄
2936)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη διεθνή σύμβαση για
την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται
με αυτή (αναθεωρημένος τύπος του συμπληρώματος στο
ΔΠΠΡΑ).
γ. Κ.Υ. απόφαση υπ’ αρ. 531.5-6/Α.Σ. 3432/22-10-2012
(Β΄ 2936)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997, το οποίο τροποποιεί τη διεθνή σύμβαση
για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (περιοχή ελέγχου εκπομπών της Βορείου
Αμερικής).
(Οι ως άνω ΚΥΑ εξεδόθησαν με καθυστέρηση πολλών
μηνών για τους γνωστούς λόγους - αλλαγές υπουργών, μεταβολές υπουργείων, εκλογές κ.λπ)
δ. Απόφαση υπ’ αρ. 531.5−6/27-11-2012 (Β΄ 3266)
Αποδοχή τροποποιήσεων στα παραρτήματα IV και VI της
διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο
του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Δ.Σ. MARPOL 73/78).
(Η ως άνω απόφαση εφαρμόζεται από 1/1/2013)

Γ. Ναυτιλιακή ανάπτυξη
(οικονομία και πολιτική)

1. Νόμοι
α. Νόμος 4037/2012 (Α΄ 10)
Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2005/35/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για
αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με
την οδηγία 2009/123/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και
άλλες διατάξεις.
(Βλέπε σχετικώς επί του προκειμένου άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχος 148/2012)
2. Υπουργικές αποφάσεις
α. ΚΥΑ υπ’ αρ. 531.4-3/2012/19-1-2012 (Β΄ 186)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα Ι του Πρωτοκόλ-

1. Νόμοι
α. Νόμος 4058/2012 (Α΄ 63)
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς
σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.
(Άρθρα 1-13. Βλέπε σχετικό επί του προκειμένου άρθρο
μας στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχος 151/2012. Δεν εξεδόθησαν εισέτι τα σχετικά Π.Δ. ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο
νόμος αυτός.
Με το άρθρο 14 του μέρους Β «Λοιπές διατάξεις» αντικαθίστανται τα άρθρα 197, 198, 199, 200 και 201 του Ν.
4442/1929, Α΄339, που αναφέρονται στη Διοικητική Επιτροπή Επιτάξεων και Ναυλώσεων. Σύσταση, αρμοδιότητες
κ.λπ.)
β. Νόμος 4072/2012 (Α΄ 86)
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέα εταιρική
μορφή - σήματα - μεσίτες ακινήτων - ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
[Με το μέρος Ε του νόμου «Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας», άρθρα 205 έως 227, αντικαθίστανται
διατάξεις νόμων από το 1939 έως πρόσφατα που αναφέ-
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ρονται σε γενικά θέματα αλιευτικής πολιτικής, ακτοπλοΐας,
ΟΛΠ-ΟΛΘ, αιγιαλού και παραλίας, λιμένων και λιμενικών
έργων ΝΑΤ, ΚΙΝΔ (ναυτικά προνόμια), ΓΕΝΕ, περιηγητικών
πλόων, ναυτικής εκπαίδευσης κ.λπ.]
γ. Νόμος 4093/2012 (Α΄ 222)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016
(Με την πργ. 1 του θέματος ΙΔ.2 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου του άρθρου
Πρώτου», προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής και το ύψος
(140.000.000 ευρώ) της συνεισφοράς στην ελληνική οικονομία από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα)
2. Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 6/2012 (Α΄ 7)
Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/20/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις.
(Έχει εφαρμογή σε πλοία με ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 κοχ. Προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού χορηγούμενου από τον πάροχο της ασφάλισης
καθώς και κυρώσεις στους παραβάτες πλοιοκτήτες)
3. Υπουργικές αποφάσεις
α. ΚΥΑ υπ’ αρ. 798/13-1-2012 (Β΄ 19)
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων - Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε ναυλομεσιτικά γραφεία στα
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)
(Σύμφωνα με το άρθρο 1 τα γραφεία αυτά αναλαμβάνουν
την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του Ν.
2743/99)
β. Απόφαση υπ’ αρ. 333.2/01/2012/5-10-2012 (Β΄ 2822)
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών
δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
γ. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ κατά το έτος 2012 Υ.Α. που αφορούν εγκριτικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνονται οι όροι
από τους οποίους θα διέπεται η νηολόγηση ελληνικών
πλοίων σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53. Επίσης δημοσιεύθηκαν Υ.Α. που αφορούν τροποποιήσεις ήδη εκδοθεισών
εγκριτικών πράξεων.
δ. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, κατά το έτος 2012 Υ.Α. που
αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων ναυτιλιακών εν γένει δραστηριοτήτων, εταιρειών που εδρεύουν στο εξωτερικό. Επιπλέον,
δημοσιεύθηκαν αρκετές Υ.Α. που αφορούν την ανάκληση
των ως άνω αποφάσεων.
Ειδικές επισημάνσεις
Ο αριθμός εκδόσεως και δημοσιεύσεως των ως άνω (γ) και
(δ) Υ.Α. δεν είναι ενθαρρυντικός, αλλά υπήρξε υποτονικός,

λαμβανομένης υπ’ όψιν και της επικρατούσης πολιτικής και
οικονομικής καταστάσεως της χώρας.

Δ. Οργανωτικά θέματα.
Καθορισμός αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεις
1. Νόμοι
α) Ν. 4051/2012 (Α΄ 40)
Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης
του Ν. 4046/2012.
(Με την πργ. 5 του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών
φορέων» τα υφιστάμενα ινστιτούτα στο Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών συγχωνεύονται σε τρία ήτοι : Ωκεανογραφίας, Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Θαλάσσιας
Βιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών)
2. Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) (όπως ισχύει)
Ίδρυση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών
(α. Με την πργ. 1 του άρθρου 5 ιδρύεται υπουργείο Ναυτιλίας συγκροτούμενο από τις υπηρεσίες που διαλαμβάνονται στα εδ (α) και (β) όπως το άρθρο 5 νυν ισχύει σύμφωνα
με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Π.Δ. 94/2012 (Α΄
149) άρθρο 1 και το Π.Δ. 96/2012 (Α΄ 160) άρθρο 3, μετονομασθέντος σε υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. (Βλέπε
σχετικώς άρθρα μας στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχη 152 και
154 του 2012)
β. Βεβαίως, δεν είδε εισέτι το φως της δημοσιότητος σε
ΦΕΚ νέος ενιαίος οργανισμός του υπουργείου Ναυτιλίας,
αλλά καταρτίσθηκε πρόσφατα σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», το οποίο εδόθη σε δημόσια διαβούλευση μέχρι
28/12/2012. Διά να τεθεί όμως σε λειτουργία ο ως άνω
νόμος, μετά την ψήφισή του, δέον να καταρτισθούν και δημοσιευθούν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού το Π.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 1 πργ. 3 (β) καθορίζον τις
αρμοδιότητες και την οργάνωση των οργανικών μονάδων
του υπουργείου, τις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος
ως ορίζεται στο άρθρο 7 πργ. 1. καθώς και λοιπές κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. - Υ.Α.) που προβλέπεται στο εν λόγω
σχέδιο νόμου δλδ «Οργανισμός υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου».
γ. Σχόλια και κριτική επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου
δεν κάνουμε τώρα αν δεν έχουμε ανά χείρας δημοσιευμένο
ΦΕΚ, διότι δεν γνωρίζουμε την τελική διαμόρφωση και
σύνταξη του κειμένου αυτού μετά τη διαβούλευση, τη συζήτηση στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής και την ολομέλεια καθώς και τις διατάξεις των εκτελεστικών οργανικών
Π.Δ..
(Ανεξαρτήτως αυτού, συμμετέχουμε στη διαβούλευση με
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απόψεις και παρατηρήσεις μας)
β. Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141)
Διορισμός υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών
Διορίζεται (πργ. 14) ο Κ. Μουσουρούλης υπουργός ΥΕΝ.
3. Υπουργικές αποφάσεις
α) Απόφαση πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ.4/21-7-2012 (Β΄
2027)
«Καθορισμός σειράς τάξης των υπουργείων» (το ΥΕΝ προτελευταίο, 15ο)
β) Απόφαση υπ’ αρ. 5111.01/33/2012/2-7-2012 (Β΄
2027)
Σύσταση πολιτικού γραφείου υπουργού Ναυτιλίας
γ) Ανάθεση καθηκόντων γεν. γραμματέων
Κ.Υ. αποφάσεις
α) 5111.01/45/26-7-2012 (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ)
β) 5111.01/46/26-7-2012 (ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ) και
γ) 5882/26-7-2012 (ΦΕΚ 360/ΥΟΔΔ)
Με τις εν λόγω ΚΥΑ διορίστηκαν αντίστοιχα
α) Ο Μπούσιος Α. στη θέση του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, β) ο Μουτζούρης Κ. στη
θέση του γενικού γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και γ) ο Σπιλάνης Ι. στη θέση του γενικού γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΕΝ και
Αιγαίου.
δ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
i. Απόφαση υπ’ αρ. ΔΔΟ/Φ.101.22/ 6310/10-8-2012 (Β΄
2357)
Mεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
υπουργού» στον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ii.Απόφαση υπ’ αρ. 5221.1/06/2012/24-9-2012 (Β΄ 2584)
Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
υπουργού» στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων/ Διευθυντών Κλάδων, προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
(Η ως άνω Υ.Α. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
Υ.Α. 5221.1/11/2012/5-11-2012 (Β΄ 2992)
iii. Απόφαση ΥΕΝ υπ’ αρ. 5221.1/14/2012/16-11-2012
(Β΄ 3050)
Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Mε εντολή
υπουργού» στον γενικό γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής, στους προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ε. Λοιπά Οργανωτικά θέματα
i. ΚΥΑ υπ’ αρ. 122/27-9-2012 (Β΄ 2662)

Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
στους τομείς αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου» (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ).
ii. ΚΥΑ υπ’ αρ. 180/30-10-2012 (Β΄ 2901)
Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του
προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
iii. ΚΥΑ υπ’ αρ. ΔΟΛΚΕΠ/ Φ15/34/οικ. 25418/31-10-2012
(Β΄ 3237)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560
/2008 (ΦΕΚ 2299Β΄) κοινής απόφασης των υπουργών
Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795/2010(ΦΕΚ 1689Β΄) όμοια
καθώς και πιστοποίηση τριών νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
(Προστίθενται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ
νέες διοικητικές διαδικασίες τομέως Δ.Ν. Εργ./ΥΕΝ, η διεκπεραίωση των οποίων γίνεται με τα έντυπα των αιτήσεων
που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή)
iv. Απόφαση υπ’ αρ. Φ. 731.1-1/Σ.199/4-10-2012 (Β΄ 2892)
Ορισμός υπεύθυνου συντονιστή για την πολιτική σχεδίαση
έκτακτης ανάγκης στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
(Ορίζεται ο εκάστοτε αντιναύαρχος Λ.Σ. επιτελάρχης ΑΛΣ - Ε.Α.)
Ειδική επισημάνση
Από 1-1-2012 έως 16-7-2012 δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ,
Π.Δ. και Υ.Α. αναφορικά με την ανάθεση καθηκόντων υφυπουργών - γεν. γραμματέων κ.λπ. καθώς και την εξουσιοδότηση αρμοδιότητας υπογραφών σε κυβερνητικά και
διοικητικά όργανα τομέως Ναυτιλίας και Λιμενικής Αστυνομίας. Δεδομένου ότι ήταν προσωρινής ισχύος και πεπερασμένης καταστάσεως δεν τις μνημονεύουμε για λόγους
ευταξίας και οικονομίας του χώρου.

Ε. Ακτοπλοΐα
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ναυτικη νομοθεσια

1. Υπουργικές αποφάσεις
α. Απόφαση υπ’ αρ. 3323.1.6/06/12/4-10-2012 (Β΄ 2808)
Τροποποίηση - αναπροσαρμογή της υπ’ αρ. 3323.1/01
/05/26-05-2005 απόφασης «Ανώτατες επιτρεπόμενες
τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, πλην ταχυδρομικών
αποστολών, πλοίων ακτοπλοΐας κατά σύνδεση και κατά κατηγορία πλοίου (Β΄ 718), όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αρ. 3323.1/01/08/19.3.2008 απόφαση (Β΄ 509)».
β. Απόφαση υπ’ αρ. 3331.1/04/31-10-2012 (Β΄ 3069)
Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών
γραμμών σε κατηγορίες.
(Καλύπτεται η δρομολογιακή περίοδος από 1/11/2013
έως 31/10/2014)

ΣΤ. Ναυτική εργασία

1. Νόμοι
α. Νόμος 4078/2012 (Α΄ 179)
Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
(Σχετικό, επί του προκειμένου, τυγχάνει άρθρο μας στα
«Ναυτικά Χρονικά»)
2. Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 79/2012 (Α΄ 137)
Αποδοχή τροποποιήσεων της διεθνούς σύμβασης «Για
πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978».
(Σχετικό, επί του προκειμένου, τυγχάνει το άρθρο μας στα
«Ναυτικά Χρονικά» τεύχος 154/2012).
β. Π.Δ. 80/2012 (Α΄ 138)
Χορήγηση γονικής αδείας και αδείας απουσίας σε εργαζομένους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική
σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία
2010/18/Ε.Ε. του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίαςπλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις

ευρωπαϊκές διακλαδικές οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με
την κατάργηση της οδηγίας 96/34/E.K.
3. Υπουργικές αποφάσεις
α. Απόφαση υπ’ αρ. 5199/Γ4-549/14-7-2012 (Β΄ 1912)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της απογραφής
πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού) και
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων για το έτος
2012
β. Απόφαση υπ’ αρ. Φ.10080/13826/987/27-6-2012 (Β΄
2065)
Καθορισμός αρμόδιων υπηρεσιών για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων ναυτικών.
γ. Απόφαση πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ.207/5-11-2012 (Β΄
2992) και απόφαση ΥΕΝ υπ’ αρ. 733.10-25/215α/5-112012 (Β΄ 2992)
Με τις εν λόγω αποφάσεις γίνεται άρση της επίταξης υπηρεσιών των πληρωμάτων των δρομολογημένων επιβατηγών οχηματαγωγών και Φ/Γ οχηματαγωγών πλοίων του
Ε.Ν. καταργουμένων των αντίστοιχων εκδοθεισών το 2010
για την επιβολή επίταξης.
δ. Με αντίστοιχες Υ.Α. κυρώθηκαν Σ.Σ. Ναυτικής Εργασίας,
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Ειδική επισήμανση
Στο τεύχος 139/2011 των «Ναυτικών Χρονικών», σε λεπτομερές εμπεριστατωμένο άρθρο μας ειδικά για τους κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων (Φ/Γ - Ε/Γ), αλλά
και στο τεύχος 152/2012 των «Ν.Χ.», είχαμε επισημάνει ότι
επιβάλλεται ούτοι να αντικατασταθούν, να αναμορφωθούν
και να εκσυγχρονισθούν ναυτιλιακώς σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις (ΙΜΟ - Ε.Ε.) αλλά και τα ισχύοντα εθνικά δεδομένα της ναυτιλίας. Το θέμα τούτο ως αίτημα έθεσε
εγγράφως στην «Πλοιαρχική Ηχώ» και η ΠΕΠΕΝ. Παρά
ταύτα, μέχρι σήμερα ουδέν επί των προταθέντων και εισηγουμένων συντελέστηκε. Ευελπιστούμε ότι στο προσεχές
μέλλον θα συνταχθούν και θεσμοθετηθούν νέοι εκσυγχρονισμένοι ΚΕΥΠ.

Ζ. Ναυτική εκπαίδευση
1. Υπουργικές αποφάσεις
α. Απόφαση υπ’ αρ. Μ3614.1/02/2012 (Β΄ 1655)
Κύρωση κανονισμού εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
[Με το άρθρο 1 του κανονισμού εισάγονται για το έτος
2012-2013 494 πλοίαρχοι και 346 μηχανικοί. Συμπληρώθηκε η αύξηση εισακτέων σύμφωνα με την απόφαση
Μ3614.1/06/26-9-2012 (Β΄ 2639) κατά 106 και 74 αντιστοίχως]
Ειδική επισήμανση
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ναυτικη νομοθεσια

Ειδική επισήμανση
Προώθηση νομοθετικών ενεργειών για επαναφορά του
προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος του ΝΑΤ για τον έλεγχο
αυτών από το ΥΕΝ και Αιγ. (σχετικό άρθρο μας στην «Πλοιαρχική Ηχώ», Φεβρουάριος 2012).

Θ. Οργάνωση λιμένων
1. Υπ. αποφάσεις
α. ΚΥΑ υπ’ αρ. Μ8413.2/1/2-1-2012 (Β΄ 338)
Αναπροσαρμογή πλοηγικών δικαιωμάτων.
(Καταργείται η αντίστοιχη ΚΥΑ του 2009)

Επιβάλλεται προώθηση σχεδιασμού αναμόρφωσης ναυτικής εκπαίδευσης και σωστής λειτουργίας των ΑΕΝ.

Η. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - Οίκος Ναύτου
1. Νόμοι
α. Νόμος 4052/2012 (Α΄ 41)
Νόμος αρμοδιότητας υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
την εφαρμογή του νόμου «έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης κ.λπ.».
(Με την πργ. 17 του άρθρου 13 «Υπηρεσιακά συμβούλια
ΕΟΠΠΥ και λοιπά θέματα λειτουργίας» του Δ΄ Κεφαλαίου
στον ΕΟΠΠΥ εντάσσεται από 1-4-2012 ο Οίκος Ναύτου)
β. Νόμος 4072/2012 (Α΄ 86)
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (…) Ρυθμίσεις
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
(Με την πργ. 1 του άρθρου 213 από 1/4/2012 η εποπτεία
του ΝΑΤ, των κλάδων και κεφαλαίων αυτού ασκείται από
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
γ. Νόμος 4075/2012 (Α΄ 89)
Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ασφαλιστικών
φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία
2010/18/Ε.Ε. και λοιπές διατάξεις.
(Με τις πργ. 1 έως 11 του άρθρου 44 ρυθμίζονται οργανωτικά και οικονομικά θέματα της ένταξης στον ΕΟΠΠΥ του
Οίκου Ναύτου)
2. Υπουργικές αποφάσεις
ΚΥΑ υπ’ αρ. 476/28-2-2012 (Β΄ 499)
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT).
(Μειώνονται αναδρομικά από 1/1/2012 κατά ποσοστό 7%
οι συντάξεις του ΝΑΤ)

Ι. Ναυτική Δικαιοσύνη
1. Νόμοι
α. Ν. 4043/2012 (Α΄ 25)
Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις
(Σύμφωνα με την πργ. 3 του άρθρου 1 «Απόλυση κρατουμένων υπό τον όρο της ανάκλησης», εξαιρούνται από τις
ευνοϊκές ρυθμίσεις των πργ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου:
α) Όσοι έχουν καταδικαστεί για παράβαση των άρθρων 187
του ποιν. κώδικα «Εγκληματική οργάνωση» πργ. 1 και
187Α πργ. (ιδ) στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδίκημα της προκλήσεως ναυαγίου του άρθρου 277 του Π.Κ.
β) Όσοι έχουν καταδικαστεί για παράβαση του ν.
3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη στην
ελληνική επικράτεια», άρθρο 88, υποχρεώσεις μεταφορέων - κυρώσεις (πλοίαρχοι - κυβερνήτες πλοίου).
β. Ν. 4055/2012 (Α΄ 51)
Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
(Με την πργ. 6 του άρθρου 111 «Ρυθμίσεις για το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», αντικαθίσταται στο Ν. 2172/93 η πργ. 8 του άρθρου
51 «Τμήματα ναυτικών διαφορών» και προσδιορίζονται επί
νέας βάσεως τα της ανακρίσεως αξιόποινων πράξεων του
ΚΔΝΔ, τα σχετιζόμενα με ναυτικές διαφορές ποινικά αδικήματα και η εκδίκηση ναυτικών εγκλημάτων στο εξωτερικό).
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ανασκοπηση ναυλαγορασ

Κάθε πέρυσι και καλύτερα…
Του Γιάννη Κοτζιά, Director Sale & Purchase Intermodal Shipbrokers

Το 2012, σε λίγες ημέρες θα αποτελέσει
παρελθόν, και αυτή θα είναι σίγουρα μια
χρονιά που πολλοί δεν θα θέλουν να ξαναφέρουν στη θύμησή τους… Ο γενικός δείκτης BDI προς το τέλος του 2012 έπεσε για
τρίτη φορά κάτω από τις 700 μονάδες και
από την αρχή της χρονιάς έχει χάσει κοντά
στο 57%.
Η εικόνα/πορεία του δείκτη για το 2012 μπορεί να παρομοιαστεί με δόντια πριονιού, καθώς συχνά μέσα στη χρονιά παρουσίασε αστάθεια και πολλές μεταβολές και ταλαντώσεις
γύρω από τις 922 μονάδες, που είναι και ο ετήσιος μέσος
όρος αυτού.
Από τον παρακάτω πίνακα βλέπουμε την πορεία από το 2009

λαδή από τα Capes, και σε σχέση με την περυσινή χρονιά, βρισκόμαστε 45% παρακάτω, που κατά σειρά ήταν 44% χειρότερα σε σχέση με το 2010.
Τα μικρότερα Supramax και Handymax για το 2012 έχουν την
καλύτερη απόδοση από όλους τους τύπους/μεγέθη πλοίων
και «έβγαλαν» τη φετινή χρονιά με $9.480/ημέρα.
Για το 2012 παρουσιάζουν απώλειες 34% σε σχέση με την
περυσινή χρονιά, που και αυτή ήταν κατά 36% χειρότερη από
το 2010. Ίδια σχετικά είναι η κατάσταση με τα μικρότερα
πλοία, τα Handies, που για το 2012 έχουν απόδοση
$7.651/ημέρα, που είναι σχεδόν όμοια με των Capes αλλά
και των Panamax.
Εδώ στα Handysize το 2012 είναι κατά 27% χειρότερο από
το 2011, που ήταν 36% χειρότερο από το 2010.

μέχρι και σήμερα του ετήσιου μέσου όρου των ημερήσιων
αποδόσεων του κάθε τύπου πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου. Είναι αποκαρδιωτικό ότι κάθε χρόνο από το 2010
και μετά οι αποδόσεις μειώνονται κατά 35%, 45% και 50%
ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου. Τα σημερινά ημερήσια
έσοδα των Capesize, συγκρινόμενα με τα νούμερα του 2009,
έχουν υποστεί απώλειες κοντά στις $35.000 δολάρια την
ημέρα.
Τα σημερινά επίπεδα ναύλου των μεγάλων πλοίων της κατηγορίας, που υπολογίζονται στις $7.663/ημέρα, λαμβάνουν
κάθε ημέρα λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι ακόμα και τα λειτουργικά τους έξοδα και σε αυτό το λειτουργικό κόστος τα
OPEX, που θα πρέπει σε αυτά να υπολογίσουμε και την αναγκαία αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων, τοκοχρεολυσίων κ.λπ. Για το 2012 τα μέσα επίπεδα ναύλων είναι 51%
χειρότερα από τα επίπεδα του 2011, που κατά σειρά ήταν
53% χειρότερα από το 2010.
Στα Panamax η εικόνα είναι εξίσου άσχημη με τον ετήσιο
μέσο όρο να είναι στις $7.709/ημέρα, λίγο παραπάνω δη-

Κάθε πέρυσι και καλύτερα… λένε και δυστυχώς αυτό ισχύει
στην αγορά του ξηρού φορτίου, λιγότερα φορτία, περισσότερα πλοία, ο κανόνας της υπερπροσφοράς ισχύει και κάθε
χρόνο τα πράγματα δείχνουν να μην έχουν τη δυνατότητα να
βελτιωθούν, καθώς η παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο
έχουν εξασθενήσει λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν, όπως όλοι
πολύ καλά ξέρουμε, τα δικά τους σοβαρά νοσήματα, για τα
οποία ακόμα δεν έχει βρεθεί η ακριβής διάγνωση, πόσω μάλλον η θεραπεία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες/οικονομίες να διατηρούν το παγκόσμιο
εμπόριο ζωντανό για πάντα.
Μέσα στο 2013, πρέπει να δούμε κάποια σημάδια ανάκαμψης
και να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη και αύξηση της κατανάλωσης και από τον δυτικό κόσμο. Πρέπει η παγκόσμια ύφεση να
δώσει τη θέση της σε βελτίωση των οικονομικών προοπτικών
και να δούμε δείγματα αισιοδοξίας, που θα παραμερίσουν την
απαισιοδοξία, την αβεβαιότητα και τη φοβία που έχουν κυριεύσει τους καταναλωτές.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Προβλέψεις και αναλύσεις
για το δείκτη BDI

Tου Γ. Λογοθέτη, Finance & Research George Moundreas Com. S.A.

Η ποντοπόρος ναυτιλία, και ειδικότερα ο κλάδος των πλοίων
μεταφοράς ξηρού φορτίου, το 2012 αντιμετώπισε πληθώρα
αρνητικών συγκυριών με κύρια στοιχεία την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, τη δυσανάλογη προσφορά τονάζ από παραγγελίες
νεότευκτων πλοίων τα τελευταία 3 χρόνια συγκριτικά με τη
μειωμένη αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου και, φυσικά, την
έλλειψη χρηματοδότησης λόγω της ευρύτερης κεφαλαιακής
ανεπάρκειας.
Το 2012 είναι η χρονιά που ο δείκτης BDI έφτασε στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών και συγκεκριμένα στις 3 Φεβρουαρίου του 2012, οπότε έκλεισε στις 647 μονάδες.
Αντίστοιχα, η υψηλότερη τιμή του δείκτη για το 2012 κατεγράφη στις 3 Ιανουαρίου, στις 1.624 μονάδες. Ο μέσος όρος
του BDI για το 2012 είναι στις 920 μονάδες, όταν το 1998,
κατά τη διάρκεια της τότε ασιατικής κρίσης, ο μέσος όρος της
χρονιάς αυτής ήταν 945 μονάδες. Η αντιστοιχία του BDI με
τον μέσο όρο ημερήσιων εσόδων για το 2012 αναδεικνύει το
ότι στην καλύτερη περίπτωση τα έσοδα οριακά κάλυπταν το
λειτουργικό κόστος των πλοίων χωρίς σε αυτά να συνυπολογίζεται και το πιθανό κόστος χρηματοδότησης.
Έχοντας μπει πια στο 2013, όλες οι προβλέψεις και οι αναλύσεις κάνουν λόγο για μία ακόμα δύσκολη χρονιά στη ναυτιλία με αρκετές διακυμάνσεις στη ναυλαγορά, όπου η πορεία
της για άλλη μια φορά θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία
των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδιαίτερα της Κίνας. Γεγονός
είναι πως οι προβλέψεις των επίσημων οργανισμών για την
παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο είναι καλύτερες από αυτές του 2012, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε
επανειλημμένως βιώσει πτωτικές διορθώσεις όλων των μακροοικονομικών στοιχείων σχεδόν κάθε τρίμηνο, κάτι που μας
καθιστά επιφυλακτικούς για την επαλήθευση των προβλέψεων αυτών. Οι τελευταίες εκτιμήσεις του IMF αναφέρουν

ότι η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας για το 2012 θα
είναι στο 3,3% και για το 2013 στο 3,6%, ενώ ο WTO εκτιμά
πως η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου φέτος θα κλείσει
στο 2,5% και το 2013 αναμένεται στο 3,7%.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η έλλειψη ρευστότητας θα συνεχιστεί στον τραπεζικό κλάδο δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα χρηματοδότησης στη ναυτιλία τόσο για παραγγελίες
νεότευκτων πλοίων όσο και για αγορές μεταχειρισμένων,
αλλά ταυτόχρονα θα δυσκολέψει περισσότερο τη διαδικασία
επαναδιαπραγμάτευσης (reﬁnance) υπαρχόντων δανείων, δυσχεραίνοντας τη θέση αρκετών εταιρειών.
Οι τελευταίες «δημοσκοπήσεις» από τραπεζίτες, πλοιοκτήτες
και γενικότερα από την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα καταδεικνύουν ότι και το 2013 θα είναι εξίσου δύσκολη χρονιά, η
οποία θα χαρακτηριστεί από περαιτέρω πτώση των τιμών των
πλοίων, κυρίως των μεταχειρισμένων, όπου σε συνδυασμό
με τη συνέχιση των χαμηλών ναύλων και την έλλειψη χρηματοδότησης εικάζεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των «Distressed Sales», αλλά στον αντίποδα θα προσφέρει
ευκαιρίες σε εταιρείες με υγιή κεφαλαιακή επάρκεια να προβούν σε αγορές μεταχειρισμένων πλοίων σε χαμηλές τιμές ή
στην παραγγελία νεότευκτων ECO πλοίων, αντίστοιχα, σε ελκυστικές τιμές και με ευνοϊκούς όρους πληρωμής από τα ναυπηγεία.
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ΝΑΥΠΗΓΙΚΕς ΕΠΕΝΔΥςΕΙς

Τόνοι αισιοδοξίας στο κλείσιμο
της χρονιάς
Η φετινή χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί μια από τις πιο
κρίσιμες για τη ναυλαγορά, μετά την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο τέλος του 2008, με έντονο ρυθμό
ναυτιλιακών επενδύσεων και ευκαιρίες για την επερχόμενη χρονιά υπό τη σκιά των παγκόσμιων οικονομικών
προκλήσεων.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, research department

Η αρνητική τροχιά της παγκόσμιας οικονομίας, από το τέλος του 2008, πέρασε και στο θαλάσσιο εμπόριο με
σημαντική επιρροή στην απόδοση της
ναυλαγοράς και τη μορφή των ναυτιλιακών επενδύσεων.
Από το 2009 έως και σήμερα, η ναυλαγορά των bulk carriers, tankers και
containers έχει σημειώσει αρνητική
πορεία από τα υπερκέρδη του 2007-2008 εμφανίζοντας σύντομες περιόδους ανάσας για τους ναυτιλιακούς παίκτες χωρίς
έντονα σημάδια σταθερότητας σε υγιή επίπεδα ναύλων πάνω
από τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων.
Στην αγορά των bulk carriers παρατηρήθηκε σημαντική
ύφεση από το τέλος του 2011 και στο σύνολο της φετινής
χρονιάς, με τον γενικό δείκτη Baltic Dry Index να παλεύει να
σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων και να
διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η ναυλαγορά του χύδην ξηρού φορτίου αναβιώνει στιγμές
από το Δεκέμβριο του 2008, με τα έσοδα των πλοίων να μην
μπορούν να ξεπεράσουν τις $10.000/ημέρα σε όλα τα μεγέθη, από handysizes μέχρι capesize, και τον γενικό δείκτη
ΒDI να αγγίζει τα χαμηλά ιστορικά επίπεδα της χρονιάς 1986.
Η περίοδος από τον Ιούνιο του 2009 έως και τον Ιούνιο του
2010 ήταν εξαιρετική για τα bulk carriers με το δείκτη ΒDI να
ξεπερνά, το Νοέμβριο του 2009, τις 4.000 μονάδες με σημαντική απόδοση της ναυλαγοράς έως και $80.000/ημέρα στα
έσοδα των πλοίων capesize.

Στην αγορά των tankers, το 2010 σηματοδοτείται ως η χρονιά με σημάδια ανάκαμψης της ναυλαγοράς, ωστόσο από το
2011 η απόδοση της ναυλαγοράς παραμένει σε ύφεση με
ασθενείς περιόδους ευφορίας χωρίς σταθερότητα.
Ο αργός ρυθμός αύξησης στη ζήτηση μεταφοράς αργού πετρελαίου από την Αμερική απειλεί το μέλλον των δεξαμενοπλοίων μεγαλύτερου μεγέθους, very large crude carriers, με
την Κίνα να δημιουργεί μια σανίδα σωτηρίας, χωρίς όμως να
μπορεί να αλλάξει την τροχιά της ναυλαγοράς.
Στην αγορά των containers, σημειώθηκε σημαντική άνθηση
της ναυλαγοράς κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
2012 για πρώτη φορά από το τέλος του 2008 με συνεχή τάση
καθόδου όμως από το τέλος του Ιουνίου, ιδίως στην κυριό-
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τερη θαλάσσια διαδρομή Ασία - Ευρώπη.
Ο αρνητικός ρυθμός καταναλωτικής ζήτησης των οικονομιών
της Ευρωζώνης με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αναστέλλει τη
ραγδαία αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου και την έντονη ζήτηση χωρητικότητας.
Επιπλέον, η υπερπροσφορά των πλοίων, με έντονη παρουσία
των μεγαθηρίων containerships, από 8.000 ΤΕU και άνω, πιέζει συνεχώς τη ναυλαγορά προς τα κάτω, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να επιχειρούν έλεγχο της υπερπροσφοράς μέσω
έντονων διαλύσεων ή παροπλισμών των πλοίων ή καθυστερήσεων στις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων.
Ωστόσο, ο ρυθμός των ναυτιλιακών επενδύσεων στην αγορά
των μεταχειρισμένων πλοίων διαγράφει σταθερά αυξητική
τροχιά από το 2009, με την αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου να μειώνεται ανά έτος υποκινούμενη από τη συνεχή
πτώση στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων.
Οι αγορές των μεταχειρισμένων πλοίων έχουν ξεπεράσει για
φέτος τα επίπεδα της περυσινής χρονιάς, με τον αριθμό των
αγοραπωλησιών να κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από
το 2011 μετά το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές των μεταχειρισμένων
πλοίων σε bulk carriers και tankers κυμαίνονται σε επίπεδα
χαμηλότερα από το διάστημα 2003-2004, που αποτελεί και
την επίσημη περίοδο έναρξης των εκτιμήσεων μεταχειρισμέ-

νων πλοίων ηλικίας 5 ετών από το Baltic Exchange.
Όσον αφορά τους Έλληνες, εμφανίζουν μια μικρή μείωση των
επενδύσεων σε αγορές πλοίων από δεύτερο χέρι, διατηρώντας ωστόσο αμείωτο το ενδιαφέρον τους και παρουσιάζοντας
αύξηση στις αγορές των ΒC, TNK.
Εν αντιθέσει με τις επενδύσεις στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, καταγράφεται σημαντική μείωση του ρυθμού
των επενδύσεων στην αγορά των ναυπηγήσεων κατά τη
διάρκεια του 2012 τόσο σε αριθμό πλοίων όσο και σε όρους
χωρητικότητας.
Η συμμετοχή των Ελλήνων στις επενδύσεις προς τις κατασκευές νέων πλοίων εμφανίζεται σε πολύ μικρά ποσοστά
στον συνολικό αριθμό παραγγελιών του 2012 εν συγκρίσει
με τα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2010.
Από το τέλος Ιουλίου, οι παραγγελίες των Ελλήνων για νέες
ναυπηγήσεις πλοίων δεν ξεπερνούν τα 10 πλοία ανά μήνα,
με το τελευταίο τρίμηνο του έτος να εμφανίζεται το πιο αδρανές από τη συμμετοχή των Ελλήνων.
Στο σύνολο, στατιστικά στοιχεία για τις τρεις βασικές κατηγορίες πλοίων, bulk carriers, tankers και containers, υποδηλώνουν την έντονη διάθεση των επενδυτών προς τις αγορές των
μεταχειρισμένων πλοίων, αποστροφή από τις ναυπηγήσεις
και συνεχείς διαλύσεις υπερήλικων πλοίων.

.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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ΝΑΥΠΗΓΙΚΕς ΕΠΕΝΔΥςΕΙς

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
2012: 1.142 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 389 ΒC, 330 TNK, 50 Gas
TNK, 110 Gen., 143 Cont.
2011: 1.133 πλοία (Ιαν. - Δεκ.) - 386 ΒC, 312TNK, 74 Gas
TNK, 143 Gen., 98 Cont.
Συν. αξία επενδύσεων 2012: πάνω από $13,4 δισ. - συν. αξία
επενδύσεων 2011: πάνω από $20,2 δισ.
(Περίπου 34% ετήσια μείωση επενδεδυμένου κεφαλαίου =
πτώση τιμών)
ΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
2012: 189 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 96 ΒC, 58 TNK, 4 Gas TNK,
4 Gen., 27 Cont.
2011: 206 πλοία (Ιαν. - Δεκ.) - 88 ΒC, 52 TNK, 3 Gas TNK, 3
Gen., 43 Cont.
Συν. αξία επενδύσεων 2012: πάνω από $3,5 δισ. - συν. αξία
επενδύσεων 2011: πάνω από $4,8 δισ.
ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
2012: 1.277 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 320 ΒC, 230 TNK, 100 Gas
TNK, 45 Gen., 143 Cont.
2011: 1.639 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 598 ΒC, 212 TNK, 86 Gas
TNK, 79 Gen., 326 Cont.
Συν. παραγγελιών σε χωρητικότητα - 2012: περίπου 53 εκατ.
τόνοι - 2011: περίπου 94 εκατ. τόνοι
ΕΛΛΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
2012: 101 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 41 ΒC, 21 TNK, 15 Gas TNK,
22 Cont.
2011: 170 πλοία (Ιαν. - Νοεμ.) - 70 ΒC, 27 TNK, 22 Gas TNK,
46 Cont.
Συν. παραγγελιών σε χωρητικότητα - 2012: περίπου 7,6 εκατ.
τόνοι - 2011: περίπου 13,8 εκατ. τόνοι
Ετήσια μείωση παραγγελιών: 45% σε όρους χωρητικότητας
- 41% σε αριθμό παραγγελιών
Οι τελευταίες ημέρες του 2012 δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα για τις ναυλαγορές και την παγκόσμια οικονομία.
Από τη μια πλευρά οι ναυτιλιακές επενδύσεις δεν φαίνεται να
επηρεάζονται από τις δυσοίωνες οικονομικές εξελίξεις, με το
2013 να δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω έντονες επενδύσεις σε νέα χαμηλά επίπεδα τιμών των πλοίων, από την
άλλη πλευρά επικρατεί ακόμη αρνητικό κλίμα στη διεθνή οικονομία και ναυλαγορά για περαιτέρω ύφεση το νέο έτος.
Η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει ριζικά από το τέλος του
2008, με την Κίνα να αποτελεί κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης χωρίς ακόμη να μπορεί να εξισορροπήσει τις δραματικές συνέπειες της κρίσης της
Ευρωζώνης και της αμερικανικής οικονομίας.
Ο Δεκέμβριος της φετινής χρονιάς κλείνει αρνητικά για τις
ναυλαγορές, με το δείκτη BDI να τερματίζει στις 699 μονάδες
πριν από τα Χριστούγεννα και τα έσοδα των capesize να μην
υπερβαίνουν τις $5.000/ημέρα.

Ωστόσο, η Κίνα εξακολουθεί να ζητάει σιδηρομετάλλευμα, με
τα αποθέματά της να έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τον Ιανουάριο του 2011 και με το Νοέμβριο να τερματίζει με ρεκόρ εισαγωγών. Η δυναμική της ναυλαγοράς θα
εκτιμηθεί ξανά μετά το πέρας του κινεζικού νέου έτους, με την
Κίνα να προσβλέπει σε έντονη ανάπτυξη.
Η κυβέρνηση της Κίνας έχει ήδη θέσει στόχο για οικονομική
ανάπτυξη το 7,5% και για δεύτερη χρονιά με ακόμα πιο αυστηρό στόχο για το ρυθμό πληθωρισμού σε περίπου 3,5%,
που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.
Η φετινή χρονιά κλείνει με έναν τόνο αισιοδοξίας παρά τις αρνητικές εκτιμήσεις για ένα εξίσου δύσκολο επικείμενο έτος.
Δύο σημαντικοί παράγοντες για τον έλεγχο της υπερπροσφοράς χωρητικότητας υπό την ύφεση της ναυλαγοράς, διαλύσεις-παραγγελίες πλοίων, παρουσιάζουν ενθαρρυντικά
στατιστικά στοιχεία.
Σε όρους χωρητικότητας, παρατηρείται ετήσια αύξηση διαλύσεων 58% και 44% μείωση παραγγελιών, και σε αριθμό
πλοίων, ετήσια αύξηση διαλύσεων 38% και 22% μείωση παραγγελιών.
Η οικονομία της Αμερικής έχει ήδη δώσει μικρά σημάδια τόνωσης της οικονομίας της με υψηλότερο ρυθμό ΑΕΠ το τρίτο
τρίμηνο του έτους και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ αισιόδοξη για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη το 2013
εμφανίζεται η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ.
Σταδιακή ανάσα της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία που
θα επιφέρει τόνωση του θαλάσσιου εμπορίου σε συνδυασμό
με αυστηρό έλεγχο της υπερπροσφοράς χωρητικότητας των
πλοίων από τους ναυτιλιακούς παίκτες, αποτελούν ελπιδοφόρα νέα για πιο υγιή μελλοντική ανάπτυξη της ναυλαγοράς.
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Το Λιμενικό Σώμα καλείται να
ανταποκριθεί στον διττό του ρόλο
Συνέντευξη του αντιναυάρχου Δημητρίου Μπαντιά, Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τα στελέχη του Λ.Σ. έχουν αποδείξει, μέσα από τους καθημερινούς
τους αγώνες, πως, παρά τα προβλήματα που επέφερε η οικονομική
κρίση σε υποδομές και απολαβές, επιτελούν αποτελεσματικά, με αφοσίωση, αυταπάρνηση, φιλότιμο και συνέπεια τα καθήκοντά τους, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Δημήτριος Μπαντιάς, στη συνέντευξη που
ακολουθεί.
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Επίσκεψη του αρχηγού Λ.Σ. με τον υπουργό Ν.Α. στο ανατολικό Αιγαίο.

Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς τη λειτουργία της Σχολής
Αξιωματικών της Αλεξανδρούπολης;
Το Λιμενικό Σώμα, από την ίδρυσή του έως σήμερα, συμπράττει και συνεργάζεται με το πολεμικό ναυτικό σε διάφορους
τομείς αρμοδιοτήτων τους. Ένας από τους τομείς αυτούς είναι
αυτός της εκπαίδευσης των στελεχών του Λ.Σ., όπου υπάρχει
διαχρονική, άριστη συνεργασία. Η λειτουργία αυτόνομης παραγωγικής σχολής για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος
αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης για ένα σύγχρονο Λ.Σ.
Για το λόγο αυτό, απασχόλησε και εξακολουθεί ν’ απασχολεί
όλες τις ηγεσίες του Λ.Σ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, όμως,
οι δημοσιοοικονομικές συνθήκες, η μείωση του αριθμού των
εισακτέων στις σχολές Π.Ν. και η μη εισαγωγή σταθερού
αριθμού υποψηφίων στο Λ.Σ. κάθε χρόνο δεν καθιστούν επιτακτική την πραγματοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Πώς θεωρείτε ότι θα μπορέσουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί Λ.Σ. να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους μετά
τη σημαντική μείωση που υπέστησαν οι αποδοχές τους;
Το 2012 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ιδιαίτερες δυσκολίες και
προκλήσεις. Η αλλαγή των οικονομικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο οδήγησε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας
σε μια επίπονη δοκιμασία. Τα στελέχη του Λ.Σ., ως ενεργό
κομμάτι αυτής της κοινωνίας, ήταν αδύνατο να παραμείνουν
ανεπηρέαστα. Οι αποδοχές και οι παροχές όλων μας περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα οι προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον αυξήθηκαν και αυξάνονται συνεχώς.
Αναγνωρίζω και κατανοώ πλήρως τις επιπτώσεις αυτών των

Υπήρξαμε πάντοτε
ιδιαίτερα φειδωλοί
στη διαχείριση των οικονομικών
και ο μηχανισμός λειτουργούσε
αποτελεσματικά με το ελάχιστο
δυνατό κόστος,
χάρις στο φιλότιμο
και στις θυσίες του προσωπικού,
καθώς και στις χορηγίες αυτών
που αγαπούσαν και αγαπούν
το Σώμα.

αλλαγών και προσπαθώ με τη βοήθεια των συνεργατών μου,
με δικαιοσύνη, αξιοκρατία και συμπαράσταση στους «αδύναμους» να στέκομαι αρωγός και να λύνω τα προβλήματα της
καθημερινότητας. Τα στελέχη του Λ.Σ. έχουν αποδείξει μέσα
από τους καθημερινούς τους αγώνες πως, παρά τα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση σε υποδομές και απολαβές, επιτελούν αποτελεσματικά, με αφοσίωση, αυταπάρνηση,
φιλότιμο και συνέπεια τα καθήκοντά τους.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που
συνέβη πρόσφατα στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της
χώρας, στο Αγαθονήσι, και καταδεικνύει την υψηλή αίσθηση
καθήκοντος των στελεχών.
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Τελετή παραλαβής 23 περιπολικών οχημάτων στις 11 Ιανουαρίου 2013.

Το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που εκτελούσε ολονύκτια περιπολία για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων,
έμεινε ακυβέρνητο λόγω της κακής ποιότητας καυσίμων υπό
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όταν πλησίαζε στα βράχια με κίνδυνο να συγκρουστεί, τα στελέχη έσωσαν το σκάφος, αψηφώντας τους κινδύνους. Συγκεκριμένα, βούτηξαν στα
παγωμένα νερά και χρησιμοποίησαν τα σώματά τους σαν
μπαλόνια. Όσο υπάρχουν τέτοια στελέχη, το δύσκολο έργο
μας δεν μπορεί να επηρεάζεται από τις μειώσεις των αποδοχών. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
οφείλουμε να εξασφαλίζουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση σε
στελέχη που τιμούν το Σώμα και τη χώρα.
Σε πρόσφατη έρευνα των «Ν.Χ.», που πραγματοποιήθηκε
σε όλα τα ναυτικά λύκεια και στις ΑΕΝ της χώρας, διαφαίνεται ότι οι νέοι φοιτητές και σπουδαστές δεν επιθυμούν
πλέον την εισαγωγή τους στις ένοπλες δυνάμεις και στα
σώματα ασφαλείας. Ποια είναι η άποψή σας ως προς
αυτό; Πιστεύετε ότι το επίπεδο του νέου δυναμικού ενδεχομένως θα υποβαθμιστεί;
Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, δεδομένου ότι, κατά τις τελευταίες προκηρύξεις εισαγωγής στελεχών του Λιμενικού
Σώματος, η προσέλευση νέων προερχόμενων από ναυτικά
λύκεια και ΑΕΝ ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Επιπροσθέτως, κρίνοντας από το επίπεδο των νεοεισαχθέντων στελεχών, που
είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθ’ όσον ένα μεγάλο ποσοστό κατέχει
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σ’ ελληνικά και
ξένα πανεπιστήμια, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ενδεχόμενο υποβάθμισης των νέων στελεχών. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω,
άποψή μου είναι πως οι φοιτητές και σπουδαστές των ναυτικών λυκείων και ΑΕΝ στη συντριπτική τους πλειονότητα πρέπει να συνεχίζουν το επάγγελμα που σπούδασαν προς
όφελος της ναυτιλίας και της χώρας.
Σε πρόσφατη αρθρογραφία των «Ν.Χ.» διατυπώθηκε η
άποψη ότι θα πρέπει να ελαττωθεί ο αριθμός των αξιωματικών Λ.Σ. προκειμένου να μειωθεί ο προϋπολογισμός

του υπουργείου. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη;
Όπως είναι διαχρονικά γνωστό, ο προϋπολογισμός του ΥΝΑ
ήταν πάντοτε στην τελευταία σειρά των προϋπολογισμών
των υπουργείων. Κάθε χρόνο, πλην των μισθών των στελεχών, προβλέπονται πολύ μικρές πιστώσεις για τις υπόλοιπες
ανάγκες και τη συντήρηση ενός μεγάλου μηχανισμού, όπως
είναι το Λιμενικό Σώμα. Υπήρξαμε πάντοτε ιδιαίτερα φειδωλοί
στη διαχείριση των οικονομικών και ο μηχανισμός λειτουργούσε αποτελεσματικά με το ελάχιστο δυνατό κόστος, χάρις
στο φιλότιμο και στις θυσίες του προσωπικού, καθώς και στις
χορηγίες αυτών που αγαπούσαν και αγαπούν το Σώμα.
Τα τελευταία χρόνια, ο προϋπολογισμός μας μειώνεται συνεχώς, κυρίως λόγω των σημαντικών μειώσεων των αποδοχών,
αλλά και της απαιτούμενης δημοσιονομικής προσαρμογής
των μνημονιακών υποχρεώσεων. Σε αντίθεση, όμως, με τους
μισθούς, οι απαιτήσεις καθημερινά αυξάνονται λόγω της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος

Η τεράστια ακτογραμμή και τα
θαλάσσια πεδία που καλείται το
Λιμενικό Σώμα να προστατεύσει
και να αστυνομεύσει, απαιτούν
όχι μείωση αλλά αύξηση του
αριθμού των στελεχών του κατά
3.000 τουλάχιστον, ώστε να
ανέλθουν στον αριθμό των
10.500 όπως προβλέπει και η
ισχύουσα νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από δέκα χρόνια.

στο χώρο ευθύνης μας.
Η τεράστια ακτογραμμή και τα θαλάσσια πεδία που καλείται
το Λιμενικό Σώμα να προστατεύσει και να αστυνομεύσει,
απαιτούν όχι μείωση αλλά αύξηση του αριθμού των στελεχών του κατά 3.000 τουλάχιστον, ώστε να ανέλθουν στον
αριθμό των 10.500 όπως προβλέπει και η ισχύουσα νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν από δέκα χρόνια.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί θεματοφύλακα ζωτικών συμφερόντων της χώρας και καλείται σήμερα να ανταποκριθεί στον διττό του ρόλο, που είναι η
στήριξη της εμπορικής ναυτιλίας και η αστυνόμευση των αυξημένων περιοχών ευθύνης του, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει βιωσιμότητα, συνέχεια και αποτελεσματικότητα είναι η
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εξασφάλιση εισαγωγής σταθερού αριθμού στελεχών όλων
των κατηγοριών κάθε χρόνο.
Ήδη έχουμε προτείνει την ετήσια εισαγωγή 40 αξιωματικών όλων
των κατηγοριών, 80 υπαξιωματικών και 180 λιμενοφυλάκων.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό μας, ο υπουργός Ν.Α.
είχε δηλώσει ότι προωθεί τη βελτίωση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας στο εξωτερικό με την αναβάθμιση
και στελέχωση νευραλγικών θέσεων τόσο στην Ε.Ε. όσο
και στον ΙΜΟ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό;
Ποια είναι η προσωπική σας άποψη για την πορεία των ναυτιλιακών ακολούθων στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό;
Συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις του κ. υπουργού.
Για μια χώρα όπως η δική μας, η διαρκής παρουσία και η ουσιαστική συμμετοχή στα διεθνή δρώμενα στον τομέα της ναυτιλίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και πρωταρχικής σημασίας
παράγοντα επιτυχίας των επιδιώξεών της στον τομέα αυτό.
Η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, οφείλει να στηρίξει
αποφασιστικά τόσο την ανάπτυξή της όσο και το διεθνές
κύρος της στη ναυτιλία.
Στελέχη που έχουν υψηλή υπηρεσιακή κατάρτιση επιλέγονται
ώστε να εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στα διεθνή ναυτιλιακά fora.
Αντίστοιχα, εμπλουτίζεται η ειδική εκπαίδευση των στελεχών
που θα επανδρώσουν τις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, δίνοντας έμφαση στους τομείς της επιθεώρησης και ελέγχου
των ελληνικών εμπορικών πλοίων, αλλά και της στήριξης των
Ελλήνων ναυτικών.
Η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση ΥΕΝ έτυχε μεγάλης αντίδρασης
από το σύνολο σχεδόν της ναυτιλιακής κοινότητας.
Ποιες πρωτοβουλίες θα θέλατε να αναλάβετε προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού προς όφελος της εύρυθμης
λειτουργίας του υπουργείου;
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ΥΝΑ το συνδέουν πολύ περισσότερα από
όσα το χωρίζουν.
Είναι κοινή η πορεία μας και κοινές οι προσπάθειες για την
επίτευξη των στόχων του υπουργείου.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, πιστεύω ότι οι «ξεκάθαρες»
δομές και αρμοδιότητες που σύντομα θα υιοθετηθούν, θα
εξαλείψουν τα σημεία τριβής του παρελθόντος, θα αναδείξουν τα στοιχεία που μας ενώνουν και θα επιτρέψουν την αρμονική συνεργασία για τη στήριξη και προαγωγή της εθνικής
υπόθεσης της ναυτιλίας.
Τη θέση μου αυτή υποστηρίζω με συνέπεια από την πρώτη
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου.
Ποια είναι η σημερινή κατάσταση των περιπολιών; Έχουν
αποσταλεί επιπρόσθετα μέσα θαλάσσιας και εναέριας επι-

Από τη συνάντηση του αρχηγού Λ.Σ. με τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων
Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, François Crépeau.

τήρησης καθώς και προσωπικό;
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, κυρίαρχο μέλημά μας είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας όλων
των υπαρχόντων πλωτών, εναέριων και χερσαίων μέσων με
αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των πάσης φύσεως διατιθέμενων πόρων (εθνικών, κοινοτικών, χορηγίες).
Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται περιπολίες σε όλο τον ελλαδικό χώρο, με έμφαση σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές
όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.
Για το σκοπό αυτό, γίνεται συνεχής σχεδιασμός και αναδιάταξη των δυνάμεων προκειμένου να ανταποκριθούμε με το
μικρότερο δυνατό κόστος στις αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης περιόδου, με κυρίαρχα προβλήματα την παράνομη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα.
Επιπροσθέτως, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στον μέγιστο
δυνατό βαθμό, μέσω της νέας υπηρεσίας προμηθειών του Λιμενικού Σώματος, τους πάσης φύσεως πόρους με στόχο να
εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη της αποστολής του Λιμενικού Σώματος.
Τόσο το 2013 όσο και τα επόμενα έτη θα προμηθευτούμε νέα
περιπολικά και φουσκωτά σκάφη, εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, νέο λογισμικό, προμήθεια επιπλέον οχημάτων, αναβάθμιση των υπαρχόντων κ.λπ.
Έπειτα από 10 χρόνια, συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου, υλοποιήθηκε η πρώτη σημαντική προμήθεια 23 περιπολικών οχημάτων 4x4 από το πρόγραμμα «ειδικές δράσεις» του ταμείου
εξωτερικών συνόρων και σύντομα θα υλοποιηθούν τα προγράμματα που προανέφερα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.
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καλενταρι κανονισμων

Ship Security Alert System:
Βάρος ή όφελος

Του Απόστολου Μπελόκα, Principal Consultant & CEO, SQE Marine Group, Managing Editor www.Safety4Sea.com

Σε συνέχεια της ανασκόπησης για τα δέκα
χρόνια του κώδικα ISPS, θα ασχοληθούμε
με τη σκοπιμότητα ύπαρξης του Ship Security Alert System (SSAS) επί των ποντοπόρων πλοίων, ενός εξοπλισμού που για
πολλούς ναυτικούς αλλά και Company
Security Oﬃcers αποτελεί, μακράν, τον
πλέον άχρηστο εξοπλισμό επί του πλοίου.
Εκεί που ξεκινά η εφαρμογή του ISPS, σταματά η λογική...
Ο κύριος λόγος ύπαρξης του Ship Security Alert είναι η ενημέρωση κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται μερικές χιλιάδες μίλια μακριά (CSO και σημαία κυρίως) για το ότι το πλοίο
διατρέχει κάποιου είδους κίνδυνο. Σκοπός του συστήματος
είναι να εκκινήσει εκπομπή του alert έως ότου απενεργοποιηθεί, χωρίς όμως να δώσει ηχητικό σήμα ή άλλη ένδειξη της
ενεργοποίησής του σε πιθανούς εισβολείς επί του πλοίου.
Είναι σίγουρο πως οι συγγραφείς του κώδικα πρέπει να έβλεπαν πολλά κατασκοπικά έργα με πρωταγωνιστές αναλόγου
εκπαιδεύσεως.
Στα πλοία έχουμε δορυφορικά τηλέφωνα τα οποία παρέχουν
δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και με τα πλέον απομακρυσμένα μέρη. Από την άλλη, έστω ότι με την ενεργοποίηση του
Alert κινητοποιείται ο Company Security Oﬃcer και οποιαδήποτε άλλη ομάδα υπ’ αυτόν. Το ερώτημα που εγείρεται είναι
πόσο αποτελεσματικό και άμεσο μπορεί να είναι αυτό τελικά;
Η απάντηση στο ερώτημα είναι απογοητευτική μια και λόγω
απόστασης το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον πλοίαρχο (κάτι που θα
ήταν απολύτως φυσιολογικό να έχει γίνει αφού, λογικά, ο
πλοίαρχος θα τον ενημέρωνε αν είχε κάποιο πρόβλημα).
Τι συμβαίνει στην περιοχή του Ινδικού ανοιχτά της Σομαλίας;
Τα τελευταία BMPs δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την ενεργοποίηση του SSAS, αλλά το πρώτο πράγμα που επιβάλλουν
είναι η ενημέρωση μέσω τηλεφώνου για πιθανή απειλή των
κέντρων λήψης τέτοιων μηνυμάτων στην περιοχή (UKMTO,
MARLO Bahrain, EUNAVFOR κ.λπ.). Επίσης, είναι κοινό μυστικό στον Πειραιά, συνήθως οι εταιρείες μαθαίνουν ότι τα
πλοία τους έπεσαν θύματα πειρατείας από τους ίδιους τους
πειρατές ή από τις ναυτικές δυνάμεις που πιθανά επανακατέλαβαν το πλοίο μετά μια επιτυχή επιχείρηση. Το SSAS είναι

εκτός κάδρου!
Μία θαυμάσια κατά τα άλλα υπηρεσία, που παρέχεται με τη
λειτουργία SSAS, είναι εκείνη που παρέχεται με κόστος και
ενεργοποιεί αυτόματα όλες τις ναυτικές ή άλλες δυνάμεις
ασφαλείας στην περιοχή. Ωστόσο, το κενό παραμένει στη
λήψη ουσιαστικών πληροφοριών (τι είδους απειλή, πότε,
πόσοι, πώς, κατάσταση επί του πλοίου κ.λπ.) το οποίο απαιτεί
πάντα την επικοινωνία με το πλοίο.
Έχουμε περιστατικά όπου η λειτουργία του SSAS να
έσωσε το πλοίο;
Δυστυχώς όχι. Μέχρι σήμερα, πιο πολλά είναι τα περιστατικά
κατά λάθος ενεργοποίησης του συστήματος, όπου η ιστορία
είναι ίδια με εκείνη του βοσκού που φωνάζει ότι ο λύκος θα
του φάει τα πρόβατα, παρά τα ουσιαστικά οφέλη. Δυστυχώς,
μηδέν εις το πηλίκον.
Αντίθετα, είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχουν δαπανηθεί
σε κάθε πλοίο για την αγορά, εγκατάσταση (με τουλάχιστον
δύο σημεία ενεργοποίησης), πιστοποίηση, έλεγχο, και γενικότερα τη λειτουργία του συστήματος, που για όλους όσοι
έχουν ασχοληθεί με το θέμα προτιμούν να το ξεχάσουν!
Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το SSAS είναι
προφανές πως αποτελεί ένα επιπλέον βάρος το οποίο κουβαλά το πλοίο και θα έπρεπε στο πλαίσιο της αναθεώρησης
του ISPS να αποτελέσει παρελθόν μια και είναι περισσότερα
τα βάσανα που έχει επιφέρει από οποιαδήποτε βοήθεια!
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Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
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H πρώτη πλωτή μονάδα LNG

Ο νορβηγικός νηογνώμονας ήρθε σε συμφωνία με την
Petronas προκειμένου να εντάξει σε κλάση την πρώτη πλωτή
μονάδα LNG, η οποία θα εγκατασταθεί κοντά στο Sarawak της
Μαλαισίας. Η μονάδα, με μήκος 360 μ. και πλάτος 60 μ., θα
βρίσκεται σε απόσταση 180 χιλιομέτρων από την ακτή και θα
παράγει 1,2 εκατ. τόνους LNG ετησίως. Υπολογίζεται ότι με
την ολοκλήρωση της κατασκευής, στο τέλος το 2015, θα είναι
η μεγαλύτερη μονάδα υγροποίησης παγκοσμίως. Η ολοένα
αυξανόμενη ζήτηση για LNG λόγω της τιμής του οδηγούν την
Petronas σε αυτήν την επένδυση. Από την άλλη, ο Det
Norske Veritas επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην τεχνολογία oﬀshore, θεωρώντας το LNG καύσιμο του μέλλοντος.

Clean Sky
Ο νηογνώμονας Lloyd's Register έδωσε την αρχική έγκριση
για τη νέα σχεδίαση «Clean Sky» ενός Kamsarmax bulk carrier, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα καυσίμου με LNG.
Οι εταιρείες COSCO, Golden Union και ο Lloyd’s Register ξεκίνησαν το project τον Ιούνιο του 2011 με σκοπό τη διερεύνηση του ενδεχομένου ανάπτυξης μιας εμπορικής σχεδίασης
bulk carrier, βασισμένης σε προϋπάρχον σχέδιο της COSCO
αλλά με διαφορετικό καύσιμο.
Το «Clean Sky» προσφέρει τη δυνατότητα ευελιξίας ανάμεσα
σε τριών ειδών καύσιμα: Heavy Fuel Oil, diesel και LNG.
Το project περιλαμβάνει εκτεταμένες μελέτες ρίσκου για διαδικασίες υψηλού κινδύνου, όπως ανεφοδιασμός πλοίου, αποθήκευση αερίου και άλλα.
Σκοπός της προσπάθειας είναι η κατασκευή πλοίων εναρμονισμένων με τους νέους κανονισμούς περί εκπομπών
ρύπων, που θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2016
(IMO’s Tier III).

Containership με καύσιμο LNG

Νέο οικολογικό προϊόν
Η GAC Packaging Solutions ανακοίνωσε την προώθηση ενός
νέου οικολογικού και οικονομικού προϊόντος για τη μεταφορά,
κυρίως, υγρού φορτίου. Πρόκειται για το «g-drum», ένα πτυσσόμενο βαρέλι 208 λίτρων από πολυαιθυλένιο, το οποίο έχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης ξηρού ή υψηλού ιξώδους
φορτίου. Το ειδικό βαρέλι προσφέρει εξοικονόμηση σε κόστος
κατά 10% από τα αντίστοιχα χαλύβδινα. Επιπλέον η εσωτερική
επένδυση μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το φορτίο αποθήκευσης, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος μόλυνσης ευαίσθητων προϊόντων (φάρμακα, τρόφιμα και χημικά) να είναι πολύ χαμηλός.

Η MAN Diesel & Turbo θα παρέχει τις μηχανές για το πρώτο
containership που θα τροφοδοτείται κυρίως με καύσιμο LNG.
Η Tote Inc. συνήψε συμβόλαιο με το ναυπηγείο NASSCO (Σαν
Ντιέγκο, Καλιφόρνια) για την κατασκευή 2 containerships χωρητικότητας 3.100 TEU έκαστο.
Τα πλοία αυτά θα κινούνται με τη διπλού καυσίμου δίχρονη
κύρια μηχανή 8L70ME-GI, η οποία δύναται να χρησιμοποιεί
υγρά και αέρια καύσιμα.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μηχανής είναι
δύο: οι εκπομπές είναι σχεδόν μηδενικές και, επιπλέον, ο πλοιοκτήτης χρησιμοποιεί όποιο καύσιμο επιθυμεί, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα και την τιμή αγοράς.
Η γραμμή δρομολόγησης θα είναι Φλόριντα - Πουέρτο Ρίκο
και η χρονική περίοδος παράδοσης του πρώτου πλοίου εκτιμάται στα τέλη του 2015.
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Η ενεργειακή πολιτική είναι ίσως η πιο
αποτελεσματική γλώσσα διπλωματίας

Συνέντευξη του Ντίνου Αρκουμάνη, στον Ηλία Μπίσια

O καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης, διορίστηκε πρόσφατα πρέσβης εκ προσωπικοτήτων της
Ελληνικής Δημοκρατίας για Ενεργειακή Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες, και στην πρώτη
του συνέντευξη στα «Ναυτικά Χρονικά» μιλάει για θέματα ενεργειακής πολιτικής, έρευνας
και εκπαίδευσης, αλλά και για την ελληνική ακαδημαϊκή αριστεία εκτός Ελλάδος.
Με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση της δικηγορικής εταιρείας Holman Fenwick Willan
LLP στην οικία του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα με θέμα την αναζήτηση επενδύσεων
στους τομείς της ενεργειακής τεχνολογίας και εκμετάλλευσης στη χώρα μας, ο Έλληνας
αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου και μέλος της Βρετανικής Βασιλικής
Ακαδημίας υπογραμμίζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και ανατροπές που πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός να εφαρμόσουν και να αγκαλιάσουν αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Αναλάβατε μια σημαντική θέση σε μια εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο για το ελληνικό κράτος και την κοινωνία γενικότερα. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί ένας επιστήμονας με διεθνή σταδιοδρομία να βοηθήσει την ελληνική διπλωματία
σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας;
Η Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης περνάει μια περίοδο
αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της και της ικανότητάς της να
δράσει με αποφασιστικότητα και συνέπεια στις διάφορες προκλήσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε αυτήν λοιπόν
τη χρονική στιγμή, ο διορισμός μου, ως πρέσβη εκ προσωπικοτήτων για θέματα ενεργειακής πολιτικής και νέων τεχνολογιών, ελπίζω να στείλει ένα μήνυμα αξιοκρατίας σε μια εποχή
που όλα αμφισβητούνται και όλα κρίνονται με δυσπιστία και
κάποια δόση καχυποψίας, ως άμεσα συνδεδεμένα με την
κρίση που αντιμετωπίζει ο πολιτικός κόσμος.
Επιπλέον, πιστεύω ότι η ενεργειακή πολιτική είναι ίσως η πιο
αποτελεσματική παγκόσμια γλώσσα διπλωματίας του μέλλοντος, ενώ αποτελεί και έναν τομέα όπου η ελληνική διπλωματία χρειάζεται βοήθεια από ακαδημαϊκούς και τεχνοκράτες
για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στους στόχους της την περίοδο αυτή των υπέρτατων απαιτήσεων.
Η Ελλάδα, αν και θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί την αιολική ενέργεια, δεν το έχει πράξει στο βαθμό και στην

έκταση που θα της εξασφάλιζε μερική ίσως αυτονομία για
νησιωτικές περιοχές. Πόσο τελικά αγκυλώνει τα κράτος
την πράσινη ανάπτυξη και πώς θα μπορούσε ο ιδιωτικός
τομέας να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες καινοτομίες
χωρίς να αντιμετωπίσει τους γνωστούς γραφειοκρατικούς
αλλά και κοινωνικούς σκοπέλους του πρόσφατου παρελθόντος;
Αν και πολλά έχουν λεχθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
για την πράσινη ανάπτυξη, η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος που
μπορεί να διαδραματίσει προς το παρόν είναι μεν σημαντικός,
αλλά περιορισμένος σε έκταση. Ταυτόχρονα, πρέπει από δω
και στο εξής να δημιουργηθούν οι σωστές βάσεις και προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορέσει η πράσινη ανάπτυξη να παίξει τον αναμενόμενο ρόλο, το ρόλο που της αρμόζει, για να
δώσει τη δυνατότητα σε κράτη σαν την Ελλάδα να ανεξαρτοποιηθουν ενεργειακά. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί ένα ευμενές
επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο να παραμείνει σταθερό για χρόνια, ανεξάρτητα από πολιτικές εξελίξεις και κομματικά οφέλη.
Σε αυτή τη φάση της Ελλάδας, έμφαση πρέπει να δοθεί στην
αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών συμβατικών μορφών ενέργειας και στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου,
που πιστεύω ότι υπάρχουν στις υποθαλάσσιες περιοχές.
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Ως Έλληνας κάτοικος του εξωτερικού, είστε αισιόδοξος
πως διεθνείς εταιρείες θα επιθυμούσαν, ακόμη και σήμερα, να επενδύσουν στην ενεργειακή εκμετάλλευση ή και
ανάπτυξη της χώρας μας; Πώς θα μπορούσε αυτή η ενεργειακή εκμετάλλευση να είναι προς το αμοιβαίο όφελος
τόσο των εταιρειών όσο και του δύσπιστου κοινωνικού
συνόλου;
Εφόσον υπάρξει πολιτική σταθερότητα, δεν βλέπω το λόγο
γιατί διεθνείς εταιρείες δεν θα ήθελαν να επενδύσουν στην
Ελλάδα, δεδομένων των εξαιρετικών ευκαιριών που θα προκύψουν στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της
ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.
Στην καρδιά του προβλήματος ήταν η έλλειψη αξιοπιστίας
προς την Ελλάδα και τη γραφειοκρατία της, κάτι το οποίο έχει
ήδη αρχίσει να βελτιώνεται με τις ενέργειες της κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού.
Αυτή τη βελτίωση του κλίματος ζω καθημερινά στο εξωτερικό, καθώς τα ευμενή σχόλια στον διεθνή Τύπο και στους
επιχειρηματικούς κύκλους αυξάνονται σταθερά.
Όσο δε για τη δυσπιστία του κοινωνικού συνόλου, περιμένω
ότι θα αλλάξει, αφού οι ξένες επενδύσεις για ενεργειακή εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων συνοδευτούν και από
αντίστοιχη αύξηση στις θέσεις εργασίας.
Πώς στέκεστε στις απόψεις ορισμένων παραγόντων της
Αριστεράς, που βλέπουν την εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου μας από ιδιώτες, και ειδικά από αλλοδαπούς επενδυτές, ως κοινωνικά επικίνδυνη;
Θα μου επιτρέψετε να σας πω πως αντιδράσεις αυτού του
τύπου θα τις χαρακτήριζα περισσότερο συναισθηματικές
παρά εγκεφαλικές, και ώς ένα σημείο συνδεδεμένες με καθαρά πολιτικές κατευθύνσεις.
Η ενέργεια είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός και κοινωνικός
τομέας, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με εθνικά και
πολιτικά κριτήρια.
Θεωρώ ότι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θα δημιουργήσει κλίμα εργασιακό, στο οποίο θα μπορούν Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές να διαδραματίσουν καθοριστικό
ρόλο, μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες των πολυεθνικών ενεργειακών εταιρειών.
Κανένας δεν αμφισβητεί ότι ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου και τεχνογνωσίας έχουν εκπονηθεί από ερευνητές και καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς επίσης

Ο καθηγητής Αρκουμάνης με τους κ. Θανάση και Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Θεωρώ ότι η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων
θα δημιουργήσει κλίμα
εργασιακό, στο οποίο
θα μπορούν Έλληνες
επιστήμονες και ερευνητές
να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο, μέσα από
τις ερευνητικές δραστηριότητες
των πολυεθνικών ενεργειακών
εταιρειών.
και από Έλληνες επιστήμονες που μετά από εξαιρετικές σπουδές στο εξωτερικό ήρθαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες και
τις γνώσεις τους στην πατρίδα.
Στην πρόσφατη συνάντηση γνωριμίας της Holman Fenwick Willan (HFW) με εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής οικογένειας, πώς είδατε να αντιδρούν στην
προοπτική επενδύσεων σε νέους χώρους όπως η ενέργεια
και οι νέες τεχνολογίες;

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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Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε
ότι οι μεγάλοι Έλληνες
επιχειρηματίες
και εφοπλιστές είναι
παγκόσμιοι οικονομικοί
παράγοντες και ότι, σε τελική
ανάλυση, η επενδυτική τους
στάση και διάθεση θα κριθεί
από τα κίνητρα με τα οποία
το ελληνικό κράτος θα
προσπαθήσει να τους
προσελκύσει, σε σύγκριση
με όσα είναι σε θέση να
προσφέρουν άλλες
διεθνείς αγορές.

Ήταν ευχάριστη έκπληξη να δει κάποιος το πώς ανταποκρίθηκαν μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες στο κάλεσμα της εταιρείας HFW, στη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα για συζήτηση
πάνω στις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει σήμερα
η Ελλάδα κάτω από την καθοδήγηση και τον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ. Ο κύριος Εμίρης έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς ιδιωτικοποίηση
και των πιθανών εσόδων του κράτους από αυτή, τα επόμενα
πέντε με δέκα χρόνια. Αυτό που εγώ θέλησα να τονίσω στους
παρευρισκομένους στο τέλος της βραδιάς ήταν η σαφής αλλαγή κλίματος που έχει αρχίσει να διαγράφεται για την Ελλάδα στο εξωτερικό με τη συστηματική και οργανωμένη
προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης μέσα στους τελευταίους μήνες.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές είναι παγκόσμιοι οικονομικοί παράγοντες και ότι, σε τελική ανάλυση, η επενδυτική τους στάση
και διάθεση θα κριθεί από τα κίνητρα με τα οποία το ελληνικό
κράτος θα προσπαθήσει να τους προσελκύσει, σε σύγκριση
με όσα είναι σε θέση να προσφέρουν άλλες διεθνείς αγορές.

επιστήμονες και ερευνητές για οικονομική ανάπτυξη και ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική. Έτσι και η Ελλάδα, όσο και αν
παραμένει περήφανη για το επιστημονικό της δυναμικό εντός
και εκτός συνόρων, θα πρέπει ταυτόχρονα να παρακολουθεί
από κοντά, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας, τα τεχνολογικά επιτεύγματα σε ξένα ιδρύματα και οργανισμούς. Αυτό θα
της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει και να ενσωματώσει με αποτελεσματικότητα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις τις τελευταίες εξελίξεις στην ενεργειακή έρευνα και τεχνολογία, που
της είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση της μελλοντικής
της ενεργειακής πολιτικής.
Σας απασχολεί, ως ακαδημαϊκό, το γεγονός ότι η παρούσα
κρίση στερεί από την ελληνική κοινωνία το δυναμισμό και
την εγρήγορση των νέων επιστημόνων της, που αναζητούν μια καλύτερη και πιο ομαλή επαγγελματική ανέλιξη
στο εξωτερικό;
Είναι αλήθεια ότι η παρούσα οικονομική κρίση έχει φέρει ένα
κλίμα απογοήτευσης και απελπισίας μεταξύ των Ελλήνων
φοιτητών και νέων επιστημόνων, οι οποίοι απέβλεπαν να θέσουν σε άμεση εφαρμογή όσα αποκόμισαν κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους. Αρκετοί από αυτούς θα θελήσουν να δώσουν λύση στην απογοήτευσή τους επιζητώντας θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Αν και αυτό προσωρινά πλήττει τον
τόπο και τις προοπτικές του, θέλω να ελπίζω πως οι περισσότεροι από αυτούς τους νέους θα είναι έτοιμοι σε λίγα χρόνια να επιστρέψουν στην Ελλάδα πλουσιότεροι σε γνώσεις
και εμπειρίες και έτοιμοι για τον καλό αγώνα στον τόπο μας,
και ενώ η Ελλάδα θα έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο καθηγητής Αρκουμάνης με τον Βρετανό πρέσβη Dr. David Landsman και τον
εκδότη των «Ν.Χ.» Γ. Μπίσια.

Με την παρούσα οικονομική εξαθλίωση των ΑΕΙ και στα
ερευνητικά κέντρα της χώρας, μπορούμε να αισιοδοξούμε
για ελληνική καινοτομία στις νέες τεχνολογίες ή θα πρέπει
να εξαρτηθούμε πλέον από το δυναμισμό και τη διάθεση
για συνεργασία των ξένων ιδρυμάτων;
Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει καμιά χώρα, μικρή ή μεγάλη,
που να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον στους δικούς της
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Ο σκοπός ίδρυσης των ιδρυμάτων
είναι η προσφορά στην κοινωνία, είναι
«η επιστροφή των τροφείων» στην
πατρίδα

Η δημιουργία ενός διεθνούς ινστιτούτου για τη ναυτιλία ήταν
όνειρο ζωής για τον καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο. Το ινστιτούτο
συνεστήθη στη Χίο, στις 22 Ιουλίου 2008, με πρωτοβουλία του
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκου» και της οικογένειας Τσάκου και ανήκει
στη μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική αστική εταιρεία με την
επωνυμία «Διεθνές Κέντρον Ναυτικής Ερευνας και Παράδοσης Μαρία Τσάκου».

Συνέντευξη του Σταύρου Μιχαηλίδη, Διευθυντή Διεθνούς Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης - Μαρία Τσάκου

To Ίδρυμα Τσάκου υπερασπίζει τη συνέχιση της ναυτικής
παράδοσης στη γενέθλια γη της ελληνικής ναυτοσύνης.
Πώς έχει αντιδράσει στη μέχρι σήμερα λειτουργία του η
τοπική κοινότητα του νησιού;
Όταν ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένειά του αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα, μετά την ίδρυση, το
1978, του Maria Tsakos Foundation στην Ουρουγουάη για
τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στη Λατινική Αμερική, ήρθε η σειρά της Χίου, του γενέθλιου τόπου. Η Χίος είναι γνωστό ότι σηματοδοτεί το
ναυτότοπο της Ελλάδας, και θα έλεγα της Ευρώπης. Εξετάζοντας τα δεδομένα γενικότερα της Χίου σε οργανισμούς που
έχουν σχέση με τις ναυτικές υποδομές, διαπιστώθηκε ότι ήταν
ο πιο ενδεδειγμένος τόπος της χώρας για να φιλοξενήσει ένα
Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, κάτι που
έλειπε από την Ελλάδα.
Το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει σήμερα το
Ίδρυμα, γνωστό ως «Λιβανούδικο», χτίστηκε γύρω στο 1892
από τον τότε εφοπλιστή και τραπεζίτη Θεοδόση Μικέ Ζυγομαλά για κατοικία του, το 1916 μεταβιβάστηκε στον Μιχάλη

Γ. Λιβανό, γιο του ιδρυτή της μεγάλης ναυτιλιακής οικογένειας
Γεώργιου Λιβανού, εν συνεχεία το 1964 κληροδοτείται στην
αδελφή του Ευγενία Λιβανού, σύζυγο του καπνοβιομήχανου
Αναστάσιου Παπαστράτου, από τους απογόνους του οποίου
το 2004 απέκτησε ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος.
Λαμβάνοντας υπόψη τη ναυτική ιστορία και παράδοση του
νησιού, αλλά και την αποστολή του νέου ιδρύματος σε διεθνές ναυτιλιακό επίπεδο, η ναυτιλιακή και επιστημονική κοινότητα της Χίου καθώς και ο απλός Χιώτης υποδέχθηκαν την
ίδρυση του Κέντρου ιδιαίτερα θερμά και με αισθήματα προσδοκίας πως η Χίος αποκτά μία ακόμα δυνατότητα να στερεώσει και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο χώρο.
Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά και πολυεπίπεδα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πόσο σημαντική και αμοιβαία επωφελής είναι αυτή η συνεργασία;
Η Χίος με τις πανεπιστημιακές σχολές και ειδικά το ναυτιλιακό
τμήμα, τις Ακαδημίες Μηχανικών και Πλοιάρχων, τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία μεγάλου αριθμού των κατοίκων της και
το Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου,
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το οποίο διευθύνουν καταξιωμένες προσωπικότητες σε διεθνές επίπεδο, όπως ο πρόεδρός του Ευθύμιος Μητρόπουλος,
πρώην Γ.Γ. του International Maritime Organization, ο ακαδημαϊκός καθηγητής Σταμάτης Κριμιζής, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος, ο
εφοπλιστής Συμεών Παληός, ο ακαδημαϊκός καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, ο πρύτανης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου Bjorn Kjerfve, ο καθηγητής Κώστας Συνολάκης και
άλλοι, έχει όλες τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει ένα
ισχυρό και πολυεπίπεδο ευρωπαϊκό ναυτιλιακό και ερευνητικό κέντρο.
Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν η Χίος χωρίς το πανεπιστήμιό της;
Θα μπορούσα να το παραλληλίσω, ίσως με ένα στοιχείο
υπερβολής, με την Ελλάδα χωρίς το υπουργείο Ναυτιλίας,
την περίπτωση που βιώσαμε πρόσφατα. Οι σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως το τμήμα Ναυτιλίας, που φιλοξενεί
η Χίος ιδρύθηκαν στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδιασμού. Η
ίδρυση και λειτουργία τους αναμφισβήτητα έδωσαν άλλη
πνοή στον τόπο. Οφείλουμε, όμως, να καταγράψουμε και τις
αδυναμίες, τις λάθος επιλογές και τις παραλείψεις της πανεπιστημιακής κοινότητας της Χίου. Τα πανεπιστήμια «υποχρεούνται» να αναλαμβάνουν, τουλάχιστον στην επαρχία, και το
ρόλο του τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αν και δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για την πρόοδο του νησιού μέσα από τα πέντε αναπτυξιακά ευρωπαϊκά
προγράμματα, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που
διαθέτει, απολύτως τίποτα δεν σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, προτάθηκε ή υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του πανεπιστημίου.
Αν το λειτουργήσει και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δε θα χωρούσαν ποτέ σκέψεις αμφισβήτησης.
Ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση συνεργασίας μεταξύ των
ελληνικών περιφερειακών πανεπιστημίων και των ναυτιλιακών ιδρυμάτων της χώρας;
Την Ευρωπαϊκή Ένωση από καιρό απασχολεί η ενίσχυση της
ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και η προσέλκυση των νέων της
Ευρώπης στα θαλασσινά επαγγέλματα. Το Ίδρυμά μας συμμετείχε στις εργασίες της ομάδας (Task force) που εξέτασε για
περίπου ένα χρόνο τα σχετικά θέματα, προκειμένου να υποβάλει προτάσεις στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλη
ευκαιρία για την Ελλάδα, με την αναμφισβήτητη κυριαρχία
της σε παγκόσμιο ναυτιλιακό επίπεδο, να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να καταστεί το
ερευνητικό και ναυτιλιακό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρώπης.
Λόγω των συγκυριών, την υλοποίηση αυτού του στόχου επιβάλλεται να συνδράμει με προτάσεις και πρωτοβουλίες και
η πανεπιστημιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των
ναυτικών σχολών. Απαιτείται, όμως, το συντομότερο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδάλλως και
αυτή η ευκαιρία που μας προσφέρει η κυρίαρχη σε γνωστικό

πεδίο θέση μας θα περάσει σε άλλους.
Πώς αντιδρούν τα νέα παιδιά στις δραστηριότητες του
Ιδρύματος σχετικά με τη ναυτιλία;
Το Ίδρυμα, στο μικρό χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται, έχει αναλάβει, εκτός των άλλων, και πρωτοβουλίες που
στοχεύουν να φέρουν τους νέους, τους μαθητές, τα παιδιά
κοντά στη θάλασσα, στη ναυτιλιακή μας παράδοση και τη
ναυτική ιστορία του τόπου και τα θαλασσινά έργα. Η Ελλάδα
δεν μπορεί να υπάρξει ως κυρίαρχο κράτος χωρίς να δραστηριοποιείται δυναμικά στο στοιχείο της, τη θάλασσα, όπως δεν
μπορεί το ψάρι να ζήσει έξω από το νερό. Όσες φορές στην
ιστορία μας χάσαμε την κυριαρχία στη θάλασσα συρρικνωθήκαμε, τις άλλες περιόδους μεγαλουργήσαμε. Οφείλουμε
να κοινωνήσουμε στη νέα γενιά τις ευκαιρίες που δίνει η θάλασσα και τις απειλές που δημιουργεί η αποξένωσή μας απ’
αυτή και αυτός είναι ένας στόχος του Ιδρύματος.
Υπάρχει, γενικότερα, ενδιαφέρον της νέας γενιάς για τα
θέματα που αφορούν τη θάλασσα;
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Η ενασχόλησή μας, διαχρονικά, με τη θάλασσά μας ήταν πηγή
ζωής και πλούτου, ακόμα και στις πιο σκοτεινές και δύσκολες
περιόδους. Κατά περίεργο τρόπο, πολλές φορές αυτό που
λέγεται κράτος υπήρξε «αντίπαλος» στις θαλασσινές δραστηριότητες, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες της σκληρής δοκιμασίας της χώρας, δεν λαμβάνονται πρωτοβουλίες ώστε
μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει να δημιουργηθούν
προϋποθέσεις αύξησης της απασχόλησης. Υπάρχουν απίστευτα περιθώρια για τη νέα γενιά, φτάνει να υπάρξει σωστός
σχεδιασμός και στρατηγική.
Σε ποιους τομείς μπορεί και, κατά τη γνώμη σας, πρέπει
να καινοτομήσει το Ίδρυμα Μαρία Τσάκου;
Το Ίδρυμα Μαρία Τσάκου-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας
και Παράδοσης μπορεί και θα επιδιώξει να καταστεί ένα ευέλικτο «εργαλείο», που θα μελετά και θα καταθέτει σκέψεις σε
ευρεία πεδία της ναυτιλιακής δραστηριότητας, με επίκεντρο
το ναυτικό, το περιβάλλον, την ανάδειξη ευκαιριών, εκεί όπου
γραφειοκρατικές ή άλλες αγκυλώσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο δεν διευκολύνουν τέτοιας μορφής προσέγγιση. Το
ίδρυμα Μαρία Τσάκου έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με ερευνητικά
κέντρα για μελέτη προβλημάτων που δεν έχουν έως σήμερα
εξεταστεί και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ιδρύματα είναι σαν ένα βαρέλι χωρίς πάτο, που πρέπει να αναζητούν συνέχεια νερό
από την πηγή τους προκειμένου να παραμείνουν σε λειτουργία. Πόσο μπορούν να σταθούν αυτόνομα και δημιουργικά τα ελληνικά ιδρύματα χωρίς την έντονη και
διαρκή οικονομική υποστήριξη των ιδρυτών τους, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς;
Ο σκοπός ίδρυσης τέτοιων οργανισμών είναι η προσφορά
στην κοινωνία, είναι «η επιστροφή των τροφείων» στην πατρίδα, στην κοινωνία, όπως λέει ο ιδρυτής του Ιδρύματος

Μαρία Τσάκου, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. Αν, λοιπόν,
πραγματικά εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι ιδρυτές αυτών των νομικών προσώπων πάντοτε,
ή όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, θα ενισχύουν τη λειτουργία
τους με συμπαραστάτες στο τέλος την ίδια την ωφελούμενη
κοινωνία.

Κατά περίεργο τρόπο, πολλές
φορές αυτό που λέγεται
κράτος υπήρξε «αντίπαλος» στις
θαλασσινές δραστηριότητες.
Ακόμα και στις σημερινές
συνθήκες της σκληρής
δοκιμασίας της χώρας,
δεν λαμβάνονται πρωτοβουλίες
ώστε μέσα από τις δυνατότητες
που παρέχει να δημιουργηθούν
προϋποθέσεις αύξησης της απασχόλησης. Υπάρχουν απίστευτα
περιθώρια για τη νέα γενιά,
φτάνει να υπάρξει σωστός
σχεδιασμός και στρατηγική.
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Σκληρός ανταγωνισμός στις γραμμές
της Αδριατικής

Η ιστορία ξεκίνησε μισόν αιώνα πριν, τη δεκαετία του 1960, με τα
πλοία «Εγνατία» (ελληνικό) και «Αππία» (ιταλικό) με τα οποία
έγινε η πρώτη τακτική σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας στη γνωστή διαδρομή Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι.

Του Άλκη Κορρέ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έκτοτε, ο συγκεκριμένος τύπος πλοίου, που
διεθνώς φέρει το όνομα RoPax (Roll On Roll Oﬀ = οχήματα + επιβάτες), έχει γίνει το
κατεξοχήν εργαλείο στις μεταφορές μικρών
αποστάσεων στην Ε.Ε. από τη Βαλτική μέχρι
και το Αιγαίο και ακόμα παραπέρα.
Η μοιρασμένη πίτα μεταξύ ελληνικών και
ιταλικών συμφερόντων ύστερα από λίγα χρόνια άρχισε να
γέρνει υπέρ των Ελλήνων, μέχρις σημείου ολικής απόσυρσης
των Ιταλών μεταφορέων, έως τη στιγμή που ο Γκριμάλντι της
Νάπολης -και όχι ο συγγενής του εκ Γένοβας- αποφάσισε να
διεκδικήσει όλα όσα είχαν εγκαταλείψει οι προηγούμενοι
ομοεθνείς του και αυτό το έκανε αφού είχε στο μεταξύ κατακτήσει μια πραγματικά σπουδαία θέση στις ευρωπαϊκές μεταφορές αυτοκινήτων, φορτηγών, επιβατών κ.ο.κ. στη
Μεσόγειο, αλλά και έξω από αυτή.
Χωρίς να αμφισβητείται ούτε στιγμή η στρατηγική ικανότητα
του συγκεκριμένου επιχειρηματία, θα ήταν άδικο αν παραγνωριζόταν η σημαντική παρουσία του ιταλικού κράτους
στην προώθηση του δόγματος μεταφοράς φορτιών από τις
οδικές μεταφορές στη θάλασσα με την υιοθέτηση κινήτρων
προς τους οδικούς μεταφορείς για να τοποθετούν τα φορτηγά τους σε πλοία αντί να φράζουν με αυτά τις πανέμορφες
ιταλικές αουτοστράντες.
Θα κουραστεί πολύ κάποιος αναζητώντας αντίστοιχες παρεμβάσεις του ελληνικού Δημοσίου στο παρελθόν και καλύτερα
να μην μπει στον κόπο για το ορατό μέλλον. Η στάση του
ιστορικά ήταν μεταξύ αδιαφορίας και απάθειας, για να καταλήξει σήμερα στην απόλυτη απουσία. Όλοι στον Πειραιά μιλάνε για την έλλειψη ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά έχουν
μάλλον ξεχάσει ότι η άσκησή της προϋποθέτει την ύπαρξη
εργαλείων που αποκαλούνται κίνητρα. Άνευ κινήτρων είναι
αστείο να συζητά κάποιος για οικονομική πολιτική σε οποιονδήποτε τομεα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει επαρ-

κώς αντιληπτό γενικότερα.
Η απόκτηση από τον Γκριμάντι πλοίων με διπλάσια χωρητικότητα σε φορτηγά από τους ανταγωνιστές του στην Αδριατική αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, κίνηση ρουά ματ διότι με
τη δυνατότητα να μειώσει τα κόμιστρα σε φορτηγά κυρίως,
αλλά και σε επιβάτες, στο μισό, λόγω οικονομιών κλίμακος
θα είναι σύντομα σε θέση να φέρει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο όπου κανένας άλλος δεν θα μπορεί να παίξει. Το αν, και
με ποιον τρόπο, θα επιλέξει να παίξει αυτό το χαρτί είναι
άγνωστο.
Το μόνο ζήτημα που μπορεί κάποιος να διερωτηθεί είναι αν
μια επιθετική τιμολογιακή πολιτική δύναται να θεωρηθεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακος, όμως, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένης επενδυτικής
συμπεριφοράς δύσκολα θα μπορέσει να θεωρηθεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπερκέρδη.
Άρα, όσοι ονειρεύονται ότι θα μπορέσουν να ματαιώσουν
επιθετικές τιμολογιακές πολιτικές στο μέλλον, επικαλούμενοι
το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού, ας ξεσκονίσουν τα
νομικά τους εγχειρίδια προτού μπουν σε έξοδα.
Μικρό συνεπώς καλάθι θα πρέπει να κρατάμε στο συγκεκριμένο θέμα, μια και καθ’ όλες τις ενδείξεις το σκηνικό έχει στηθεί ήδη και απλώς περιμένουμε πότε θα αρχίσει η
παράσταση, μια παράσταση που δεν θα αρέσει σε πολλούς
καθώς θα κληθούν να πληρώσουν σπασμένα για τα οποία
δεν ευθύνονται. Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι τα
μαθήματα στη ναυτιλία πληρώνονται, ενίοτε ακριβά.
Ποιο λοιπόν το μάθημα; Όπως στην πυγμαχία, η μοίρα του
πυγμάχου κατηγορίας πετεινού που θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο κατηγορίας βαρέων βαρών είναι προκαθορισμένη, έτσι και στον ανταγωνισμό της Αδριατικής, με μία
διαφορά όμως: Στο άθλημα της πυγμαχίας ποτέ δεν αγωνίζονται αθλητές από διαφορετικές κατηγορίες.
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Γκαζέτα της ναυπηγικής

Η
επικαιρότητα του τεχνικού διευθυντή
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Υποχρεωτικές οι ασκήσεις
ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία

Η 91η σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC)
του IMO έλαβε χώρα στα τέλη Νοεμβρίου και εισηγήθηκε την
υποχρεωτική τέλεση ασκήσεων ασφάλειας από τους επιβάτες
πριν ή αμέσως μετά την αναχώρηση επιβατηγών πλοίων. Με
νωπές τις μνήμες από την τραγωδία του «Costa Concordia»,
η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω αποφάσεις, που αφορούν τα
σωστικά μέσα επιβατηγών πλοίων και τα μέσα πυρόσβεσης.
Επιπροσθέτως, υιοθετήθηκαν αρκετές τροποποιήσεις σχετικά
με την προστασία των ναυτικών κατά την εργασία τους, ενώ
συζητήθηκαν εκτενώς το θέμα της πειρατείας και οι αυξημένες επιθέσεις σε πλοία στη δυτική Αφρική. Η επόμενη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013.

Πρωτοπορία στην ανακύκλωση
πλοίων
Η ClassNK ανακοίνωσε την πρώτη παγκόσμια αναγνώριση
συμμόρφωσης για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων
της Jiangmen Zhongxin Shipbreaking & Steel Co., Ltd. Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες
που ακολουθούνται είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη διεθνή σύμβαση του Χονγκ Κονγκ (η οποία υπεγράφη το 2009)
για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση
των πλοίων. Η γιάρδα, που εγκαινιάστηκε το 1984, καλύπτει
έκταση 400 στρεμμάτων και η ετήσια ανακύκλωση πλησιάζει
τις 500.000 LDT. Αποτελεί πρωτοπόρο στην πράσινη ανακύκλωση πλοίων και έχει αξιολογηθεί με «ΑΑΑΑ» από την κινεζική εθνική ένωση ανακύκλωσης πλοίων (CNSA).

Η Mastermind εφαρμόζει
πρωτοποριακή Energy
Management Concept

H χρήση του AMOS από τη Mastermind σε συνδυασμό με τη
χρήση δεδομένων σε μορφή Shipdex τα οποία παρέχονται
από τη ΜΑΝ Diesel (MDT) θα οδηγήσει το ενεργητικό της εταιρείας σε ένα άλλο επίπεδο.
Η νέα συμφωνία Engine Management Concept (EMC), η
οποία υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών ,αποσκοπεί στο
να βελτιστοποιήσει τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών
του πλοίου.
Η SpecTec θα παρέχει την τεχνική βάση για το project, το οποίο
προβλέπεται ότι θα συμβάλει στο να μειωθεί το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών, καθώς και στο να αυξηθεί η απόδοση των
μηχανών μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τις εκπομπές ρύπων.
Τα πλοία που συμμετέχουν στο project αυτό θα παραδίδονται
από το ναυπηγείο με τα εγχειρίδια για τις μηχανές και τα turbo
charger σε μορφή Shipdex. Η SpecTec έχει στηρίξει τη ΜΑΝ
Diesel στην παραγωγή και διαμόρφωση του Shipdex dataset
και έχει συγχωνεύσει τα δεδομένα στην προϋπάρχουσα βάση
δεδομένων της Mastermind.
Οι ειδικοί τεχνικοί της ΜΑΝ Diesel θα μπορούν πλέον να δουν
το ιστορικό συντήρησης και τα δεδομένα των μηχανών καθώς
και την κατανάλωση των ανταλλακτικών μέσα από τη βάση
δεδομένων AMOS, ούτως ώστε να παρακολουθούν και να
αξιολογούν τις παραμέτρους και τις συνθήκες λειτουργίας τους.
Για να επιτευχθεί αυτό, η SpecTec έχει εφαρμόσει την πρόσβαση στη βάση δεδομένων AMOS της Mastermind από τους
χρήστες της ΜΑΝ Diesel. Η ροή ανταλλαγής δεδομένων ελέγχεται από το κεντρικό γραφείο της Mastermind. Τα δεδομένα
συλλέγονται από τα πλοία στην κεντρική τους βάση και στη
συνέχεια στέλνονται στην εγκατάσταση AMOS στα γραφεία
της ΜΑΝ Diesel. Οι κανόνες αντιγραφής στο AMOS (replication rules) επιτρέπουν την ανταλλαγή αποκλειστικά των αρχείων που αφορούν τις μηχανές MAN B&W.
«Στη Mastermind θέλουμε να λειτουργούμε τις μηχανές μας
στο καλύτερο δυνατό εύρος τους και να αποδίδουν όσο καλύτερα γίνεται. Μετά από μακρά μελέτη είμαστε πεπεισμένοι
ότι ο κατασκευαστής είναι στην καλύτερη θέση να κρίνει το τί
χρειάζεται να γίνει στον εξοπλισμό του», επισημαίνει ο Capt.
Adami, διευθύνων σύμβουλος της Mastermind Shipmanagement Ltd. και συνεχίζει: «Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην
MDT αποφασίσαμε να τους επιτρέψουμε πρόσβαση σε όλες
τις πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση και τη λειτουργία των μηχανών. Αλλά τα δεδομένα είναι τόσο περίπλοκα
που ούτε η MDT ούτε η Mastermind θα μπορούσε επιτυχώς
να δημιουργήσει κατάλληλη ανταλλαγή και διαχείριση δεδομένων. Η SpecTec, το AMOS και το Shipdex ήρθαν προς
εφαρμογή του project.»

Η Mastermind Shipmanagement Ltd, με έδρα την Κύπρο, με
τη βοήθεια του προμηθευτή λογισμικού, SpecTec, έχει δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων AMOS στη Mastermind και στη ΜΑΝ Diesel & Turbo.
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Ενοποίηση νηογνωμόνων
Σε συμφωνία συγχώνευσης προχώρησαν οι DNV και
GL.
Ο καινούργιος νηογνώμονας
θα
ονομάζεται DNV
GL Group και θα
είναι κυρίαρχος
παγκοσμίως στον τομέα των πηγών ενέργειας. Επιπλέον, ο
όμιλος θα είναι ανάμεσα στους 3 πρώτους στην πιστοποίηση
συστημάτων διαχείρισης πλοίων. Το DNV GL Group θα απασχολεί 17.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 100
χώρες και στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες. Στο νεοσυσταθέν σχήμα, ο DNV κατέχει το 63,5% και ο GL το 36,5%. Η έδρα του θα βρίσκεται
στη Νορβηγία, με τον κύκλο εργασιών του να αγγίζει τα 2,5
δισ. ευρώ. Η απόφαση για ενοποίηση των δύο κλάσεων έχει
στρατηγική σημασία, αφού ο νέος νηογνώμονας επιδιώκει
την ανταπόκριση στις προκλήσεις της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν γίνει δύο
απόπειρες για συγχώνευση (1999 και 2006) χωρίς επιτυχία.

Κοινοπραξία Wärtsilä και Yuchai
Marine Power
Η Wärtsilä και η Yuchai Marine Power Co. Ltd, θυγατρική της
Guangxi Yuchai Group, υπέγραψαν συμφωνία κοινοπραξίας
με σκοπό την κατασκευή μεσόστροφων μηχανών στην πόλη
Zhuhai της Κίνας.
Στόχος της κοινοπραξίας είναι η εξυπηρέτηση ολόκληρης της
ναυπηγικής βιομηχανίας της Κίνας. Υπολογίζεται ότι η Wärtsilä θα δαπανήσει περί τα 17 εκατ. δολάρια γι’ αυτό το σκοπό,
ενώ η κοινοπραξία αναμένεται να λάβει την απαραίτητη έγκριση το 2013.
Γίνεται ξεκάθαρη, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, η πρόθεση
των ιθυνόντων της Wärtsilä να επεκτείνουν την πώληση προϊόντων σε όλη την Κίνα και η εδραίωσή της ως η πρώτη εταιρεία πωλήσεων μεσόστροφων μηχανών παγκοσμίως.
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Navarino and Inmarsat sign Global Xpress Value Added Reseller
Agreement
Navarino is pleased to
announce that it has
signed an agreement
with Inmarsat to become a Value Added
Reseller
(VAR) of
Global Xpress ® for the
maritime market.
Global Xpress will be
launched in 2013, with
full global coverage
available by late 2014. It
will oﬀer downlink
speeds of up to 50Mbps,
and up to 5Mbps over
the uplink, from compact user terminals. With superior engineering and quality, and backed by the L-band resilience
of FleetBroadband, the Global Xpress solution will exceed
the levels of service oﬀered by existing broadband VSAT
services. Global Xpress will oﬀer signiﬁcantly better throughput, at prices comparable with today's slower VSAT services.
Global Xpress will be available globally through smaller antennas than today's standard VSAT Ku antennas. This will
enable many more ships to take advantage of the superior
speeds and service. As the need for better crew beneﬁts
grows, Global Xpress will be ideally placed to provide a highquality user experience for browsing, voice and media services. In addition, integrating the ship into the corporate

oﬃce as a part of the enterprise will become reality.
Navarino CEO Dimitris Tsikopoulos said: “Global Xpress is
the best response to the increasing need for data-driven and
cost-eﬀective communications at sea, oﬀering the shipping
industry unprecedented data speeds and global coverage.
Greece has the largest single ownership of ocean-going vessels, with around 17% of the world’s ship owners based
here. Our customers have the highest bandwidth requirements and Global Xpress with its combination of a new
super-fast Ka-band satellite network and the existing FleetBroadband service will deliver a quality, global service with
the utmost reliability. The deployment of Global Xpress will
herald a revolution in maritime communications and will
have a signiﬁcant impact on how the shipping industry can
improve its proﬁtability through achieving long term cost
eﬃciencies.”
Frank Coles, President of Inmarsat Maritime added
“Navarino is a highly specialised integrator, reseller and developer of maritime communications services. Its worldwide installation and support capabilities will certainly aid
the swiﬅ deployment of Global Xpress amongst their customers in both Europe and Asia, and we are delighted to
recognise them as the ﬁrst Global Xpress VAR in Greece. I
believe Navarino is well positioned to oﬀer the next generation of Inmarsat services to its current and future customers.”
For any further information on this important announcement please contact your Navarino account manager.

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

Hefei Rongan Power Machinery Co. Ltd.
Exclusively representend by Franman Ltd.
Franman, in the second
half of 2012 entered into
6 new cooperations, by
signing agreements of
exclusive representation
in Greece and other
countries in the Southeastern Europe.
More speciﬁcally Franman signed exclusive agreement with
the Chinese private manufacturer Hefei RongAn Power Machinery Co. Ltd., which belongs to the same group with
Rongcheng shipyards, and is a maker of propulsion engines
licensed by WARTSILA and MAN.

Furthermore, Franman has also agreed with 4 other major
manufacturers and 1 Trading House, namely, Korval Co. Ltd.
(S. Korea), S & S Valve Co. Ltd. (S. Korea), Dalian Marine Co.
Ltd. (P.R. China), Silla Metal Co. Ltd. (S. Korea) Winners Marine Co. Ltd. (S. Korea).
Franman, celebrating 22 years of successful presence in the
shipping industry, focused its attention from its early years
in the Chinese and Far East market (Japan/Korea) establishing a strong presence therein and forming long-term
and very constructive partnerships, like those with Naniwa
Pump MFG. Co. Ltd. (Japan) since 1992, Yanmar Co. Ltd.
(Japan) since 1996 and Kangrim Heavy Industries Co. Ltd.
(South Korea) since 1998.
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Η ναυτιλιακή κοινότητα συνομιλεί
με τη νέα γενιά
Η πρώτη ανοιχτή συζήτηση εκπροσώπων της ναυτιλίας με τελειόφοιτους σπουδαστές ελληνικών ΑΕΙ. Μια δράση που διοργανώθηκε από
τα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ στο πλαίσιο της έρευνας ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
με την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και την ευγενή
χορηγία της Ernst & Young.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πλήρης συνομιλία των προσκεκλημένων με τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με αθρόα συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας ολοκληρώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012 η πρώτη από μια σειρά τεσσάρων συζητήσεων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους. Στην ανοιχτή συζήτηση οι τελειόφοιτοι
και απόφοιτοι του ΟΠΑ έθεσαν ερωτήσεις στους ακόλουθους
προσκεκλημένους:
• Χάρη Βαφειά, President and CEO StealthGas Inc.
• Γιώργο Γουρδομιχάλη, Managing Director Phoenix
Shipping and Trading S.A.
• Γιώργο Καραγεωργίου, CEO Globus Maritime Ltd
• Νίκο Κοσμάτο, President Sealink Navigation
• Δημήτρη Κωνσταντίνου, Partner and Head of Shipping
Ernst and Young
• Βασίλη Μπακολίτσα, Director Sea Pioneer
• Μιχάλη Μποδούρογλου, Chairman Allseas Marine
• Νατάσσα Παύλου, Partner Boston Hamilton
Τη συζήτηση χαιρέτισε η Σουζάννα Λασκαρίδη, μέλος του
Δ.Σ. του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», η οποία και επισήμανε:

«Με αφορμή την πλούσια συνεργασία μας με τα ΝΑυΤΙKA
ΧρΟΝΙKA έχουμε φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια πολύ ενδιαφέρουσες και καίριες εκδηλώσεις και ομιλίες. Μπορώ να
πω ότι η σειρά εκδηλώσεων «Επιλέγω Ναυτιλία» έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δίνει τη δυνατότητα συζήτησης μεταξύ
συνομιλητών οι οποίοι δεν έχουν συχνά ευκαιρίες ανοιχτής
επικοινωνίας.
Αν πράγματι επιλέγετε ναυτιλία, ετοιμαστείτε για σκληρή δουλειά. Να έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και για την υπόλοιπη σταδιοδρομία σας.
Ο ναυτιλιακός χώρος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα και πολλές ευκαιρίες. Γι’ αυτό και σήμερα χαίρομαι
ιδιαίτερα που δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους και τελειοφοίτους να αποκτήσουν μια πιο άμεση εικόνα για τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. Ελπίζω οι συναντήσεις αυτές να
προσφέρουν και στις δύο πλευρές τη δυνατότητα εξέλιξης,
επικοινωνίας και περαιτέρω συνεργασίας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι κάθε προσπάθεια
όπως η αποψινή είναι απολύτως σεβαστή και καλοδεχούμενη. Όμως, θα είναι πραγματικά ουσιαστική για τους αποφοίτους όταν τους δοθεί η ευκαιρία να εργαστούν και να
αντιμετωπίσουν εκ των έσω τις πραγματικές προκλήσεις ενός
ανταγωνιστικού κλάδου, που εξελίσσεται διαρκώς».
Ο καθηγητής Μανώλης Καβουσανός, διευθυντής του εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής στο ΟΠΑ και
υποστηρικτής της συγκεκριμένης εκδήλωσης, επισήμανε στην
ομιλία του:
«Για την καλύτερη γνωριμία μεταξύ των ομιλητών - διοργανωτών και του ακροατηρίου των φοιτητών μας θα ήθελα να
πω μερικά λόγια για τους τελευταίους και το ΟΠΑ.
Το ΟΠΑ έχει τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής πανελληνίως
για το κάθε τμήμα του στα αντίστοιχα πεδία σπουδών που
καλλιεργεί. Ειδικά οι εισαχθέντες στο Τμήμα ΛΟΧρΗ αποτελούν την αφρόκρεμα των υποψηφίων στα πεδία των Οικονομικών Επιστημών, καθώς το τμήμα σταθερά τα τελευταία
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Επιλέγω Ναυτιλία:
Νέοι στο ναυτιλιακό επάγγελμα

Ο διευθυντής των «Ν.Χ.» Ηλίας Μπίσιας συντόνισε τη συζήτηση.

χρόνια έχει τις υψηλότερες βάσεις πανελληνίως. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους στο τμήμα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στα αντικείμενα των Οικονομικών, Ποσοτικών
Μεθόδων (Στατιστικής, Οικονομετρίας, Μαθηματικών), Η/Υ
και Λογισμικών που αφορούν τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων,
Δικαίου (Εμπορικού, Αστικού), Μάρκετινγκ και πάρα πολύ
καλά στα κυρίως πεδία του τμήματος που είναι η Λογιστική
και η Χρηματοοικονομική. Μεταξύ αυτών διδάσκονται και εξειδικευμένα μαθήματα που αφορούν θέματα όπως στα Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά - μάθημα το οποίο
διδάσκω.
Η απήχηση για το αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι
πολύ μεγάλη και αυτό φαίνεται και από την κατάμεστη αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Οι φοιτητές μου
έχουν έρθει για να ακούσουν τους διακεκριμένους ομιλητές
για τις προοπτικές που προσφέρει ο κλάδος της ποντοπόρου
ναυτιλίας, αντιλαμβανόμενοι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος
αποτελεί το «διαμάντι» της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά
στην ανταγωνιστικότητά του, με περίπου 800 ναυτιλιακές
εταιρείες και περίπου 200.000 θέσεις εργασίας να προσφέρονται στις διάφορες δραστηριότητές του.
Ο καθηγητής Μανώλης Καβουσανός.

Η δράση Επιλέγω Ναυτιλία ξεκίνησε το ταξίδι της το 2009 με
στόχο την ολοκληρωμένη καταγραφή του προφίλ, των κινήτρων
και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων που ζουν
στην Ελλάδα και επιλέγουν να φοιτήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές. Σήμερα για τέταρτη χρονιά συνεχίζουμε την ετήσια συλλογή
στοιχείων.
Με την ανταπόκριση και καθολική συμμετοχή (περίπου 90% του
συνόλου) των μαθητών των ναυτικών λυκείων, των σπουδαστών
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), των φοιτητών στα
εξειδικευμένα σχετικά με τη ναυτιλία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά προγράμματα σπουδών
της χώρας μας, για πρώτη φορά η ναυτιλιακή κοινότητα γνωρίζει
την τάση που διαμορφώνεται στη νεολαία για τη ναυτιλία και διαθέτει στοιχεία ώστε να προσδιοριστούν οι αναγκαίες πολιτικές
προσέλκυσης νέων.
Με τις «Συναντήσεις ενημέρωσης για το ναυτικό και ναυτιλιακό
επάγγελμα» διευρύνουμε τον ορίζοντα της δράσης μας. Δίνεται
η ευκαιρία στους νέους να συναντήσουν τους ανθρώπους που
δημιουργούν, διοικούν και στελεχώνουν την ελληνόκτητη ναυτιλία. Να συζητήσουν ανοιχτά μαζί τους για τη γοητεία, τις προσκλήσεις και τις προοπτικές που γεννά η προοπτική ενασχόλησης
με τη ναυτιλία στη στεριά και στη θάλασσα.
Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ώστε οι νέοι να γνωρίσουν ακόμα
καλύτερα τον μαγικό κόσμο της ναυτιλίας. Διαπιστώνοντας ότι
σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνική κρίσης, οι ανησυχίες τους
για τις προοπτικές απασχόλησής τους συνυπάρχουν με μια οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί, βρίσκεται σε αναπτυξιακή
τροχιά και προσφέρει σημαντικές και συναρπαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Και οι άξιοι να αποτελέσουν το μέλλον της.
Στελεχώνοντας με ρεαλιστικές προσδοκίες το πλοίο και το γραφείο, να συνεχίσουν τη ναυτική και ναυτιλιακή μας παράδοση
στις θάλασσες του κόσμου.
Ξεκινάμε με μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνδιοργάνωση με τον καθηγητή Εμμ. Καβουσανό, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ), και με την αρωγή του φιλόξενου Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Οι συμμετέχοντες νέοι
οικονομολόγοι έχουν τη μοναδική ευκαιρία για άμεση ενημέρωση
από πλοιοκτήτες και διακεκριμένα στελέχη. Ελπίζουμε σύντομα
να τους δούμε να εργάζονται σε κάποια ναυτιλιακή εταιρεία και
να αποτελέσουν τα νέα μέλη της ΕΝΟΕ.
Ο νέος κύκλος δράσεων «Επιλέγω Ναυτιλία» θα συνεχίσει με συναντήσεις ενημέρωσης σπουδαστών των ΑΕΝ για το ναυτικό
επάγγελμα, και φοιτητών και αποφοίτων των ΑΕΙ/ΤΕΙ για το ναυτιλιακό επάγγελμα.
Πάντοτε με γνώμονα το σεβασμό προς τη ναυτιλιακή παράδοση
του τόπου μας και επιθυμία για έναν εποικοδομητικό διάλογο με
τη νέα γενιά σχετικά με τη θάλασσα, με στόχο τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος των νέων για το ναυτικό επάγγελμα και τη συνέχιση
του διεθνώς αξιοθαύμαστου, par excellence αναγνωρισμένου
ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος.
Θάνος Πάλλης - Ηλίας Μπίσιας
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Όσον αφορά στο ΟΠΑ, τα μέλη ΔΕΠ που εργαζόμαστε σε
αυτό στοχεύουμε στην αριστεία σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας. Για παράδειγμα, η έρευνα που συντελείται στο
ΟΠΑ διοχετεύεται στην επιστημονική κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και παρουσιάζεται σε διεθνή συνέδρια ανά τον κόσμο.
Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια διασύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, προσφέροντας διά βίου μάθηση και εκπαίδευση μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΚΕΚ) του ΟΠΑ. Έτσι, προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης όπως «Ναυτιλιακά παράγωγα και διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων στη ναυτιλία», -το οποίο
εισήγαγα για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο το 2004και άλλα παρόμοια που απευθύνονται στον επιχειρηματικό
κόσμο».
Στην αρχή της εκδήλωσης οι προσκεκλημένοι ομιλητές από
το χώρο της ναυτιλίας καλωσόρισαν τους φοιτητές, παρουσίασαν τις εταιρείες που εκπροσωπούν και ανέλυσαν την
επαγγελματική τους πορεία στον συγκεκριμένο χώρο.
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Χαίρομαι που παρίστανται τόσο πολλά νέα παιδιά όντως κι εγώ μάλλον ο νεότερος του πάνελ.
Λέγομαι Χάρης Βαφειάς και είμαι διευθύνων σύμβουλος της
StealthGas. Η StealthGas είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς υγραερίου στον κόσμο, με 40 πλοία συνολικά μαζί με
αυτά που είναι και υπό κατασκευήν, και είμαστε εισηγμένοι
στο NASDAQ από το 2005. Όταν εισήχθη η εταιρεία στον
NASDAQ ήμουν 27 ετών και βραβεύθηκα από αυτόν ως ο νεότερος διευθύνων σύμβουλος ναυτιλιακής εισηγμένης εταιρείας στην Αμερική.
Εμένα η αγάπη μου για τη ναυτιλία άρχισε από πολύ μικρός,
όντας από ναυτιλιακή οικογένεια, αλλά δεν ακολούθησα την
εταιρεία του πατέρα μου ή το segment αυτού, διότι ασχολούνταν στα φορτηγά. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω τη δική μου
δουλειά κι έτσι ζήτησα ένα δάνειο για να ξεκινήσω με τα δεξαμενόπλοια το ’99. Πέτυχε το στοίχημα και έτσι από τότε είμαστε πολύ αγαπημένοι αλλά επαγγελματικά χωριστά. Και θα
έχουμε χρόνο να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε μετά.
Γ. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ: Καλησπέρα σας. Είμαι διευθύνων σύμβουλος της Phoenix Shipping & Trading. Προέρχομαι από μια
πολύ παραδοσιακή οικογένεια στη ναυτιλία, με ό,τι σημαίνει
αυτό. Και βασικά, σημαίνει ότι κουβαλάς μαζί σου μια εμπειρία, κουβαλάς μια ιστορία και μια ευθύνη και προς την ελληνική ναυτιλία, αλλά και προς την ελληνική κοινωνία και, αν
θέλετε, το γίγνεσθαι το ελληνικό.
Δραστηριοποιήθηκα στη ναυτιλία σε πολύ νεαρή ηλικία στη
Νέα Υόρκη, 21 ετών, φρέσκος από το πανεπιστήμιο, και από
τότε έχουμε κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Κωλοτούμπες, σάλτα και διάφορα άλλα πράγματα, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει
και εσείς να έχετε στο μυαλό σας.

Η ναυτιλία είναι δουλειά δύσκολη, αλλά είναι μια δουλειά η
οποία σε γεμίζει, δεν είναι μια εργασία απλή, είναι τρόπος
ζωής. Και για όσους από εσάς διαλέξετε και κατευθυνθείτε
προς τη ναυτιλία, σε όποιον τομέα κι αν πάτε, δεν έχει σημασία αν είσαι στο οικονομικό κομμάτι, στο κομμάτι των operations, των ναυλώσεων, των αγοραπωλησιών, της
πλοιοκτησίας, της διαχείρισης, το τραπεζικό, δεν έχει σημασία,
είναι ένας τρόπος ζωής.
Εμείς εδώ στον Πειραιά -και το λέω το «Πειραιά» πολύ ελεύθερα, γιατί πλέον η ελληνική ναυτιλία δεν βρίσκεται στον Πειραιά, είναι παντού- είμαστε απόλυτα εξωστρεφείς. Είμαστε
άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουμε, δεν αναμένουμε και δεν αποζητούμε τίποτα από το ελληνικό
κράτος. Είμαστε επιχειρηματίες της θάλασσας, του
παγκόσμιου γίγνεσθαι. Οι κύκλοι οι δικοί μας δεν είναι
ελληνικοί, είναι κύκλοι του τι συμβαίνει στον κόσμο και με
αυτό πάμε πάνω - πάμε κάτω όπως τα κύματα.
Η δουλειά αυτή είναι δύσκολη, απαιτητική, δεν έχει ωράριο,
δεν έχει «θέλω», «πρέπει» και λοιπά, έχει ένα πράγμα μόνο:
προσφέρεις την εργασία σου, προσφέρεις το ταλέντο σου, τη
φαντασία σου, τη δύναμή σου και προχωράς.
Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Καλησπέρα και από εμένα. Είμαι ο διευθύνων σύμβουλος της Globus Maritime.
Εν αντιθέσει με τον κ. Βαφειά και τον κ. Γουρδομιχάλη, εγώ
δεν προέρχομαι από ναυτιλιακή οικογένεια. Ο πατέρας μου
δραστηριοποιείτο στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’70 στα έπιπλα. Αλλά σπούδασα στο εξωτερικό, μαθήτευσα στην Αμερική, πήρα bachelor και master στη μηχανολογία και μετά
είχα την τύχη να μαθητεύσω υπό τον καθηγητή Γραμμένο στο
City University Business School και τον κ. Καβουσανό.
Ξεκίνησα την καριέρα μου το 1989, δουλεύοντας για μια ναυτιλιακή εταιρεία, την Kassos Maritime των αδελφών Κουλουκουντή. Έμεινα δύο χρόνια περίπου εκεί και μετά, το 1991,
ξεκίνησα μαζί με τον Στέλιο Χατζηιωάννου, νεαρό επιχειρηματία τότε, πανέξυπνο και με πολλά χρήματα, ιδρύοντας τη
Stelmar Tankers, μια εταιρεία μεταφοράς προϊόντων πετρε-

Το πάνελ των ομιλητών.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας
με τους πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού μας

42 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου
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λαίου. Ήταν η πρώτη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία πετρελαιοφόρων η οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη
το 2001. Η εταιρεία αυτή πήγε πολύ καλά, μεγαλούργησε θα
έλεγα, ξεκίνησε από το μηδέν, έφτασε τα 48 βαπόρια και πουλήθηκε στην εταιρεία OSG το 2004.
Παράλληλα με τη ναυτιλία, ασχολήθηκα περίπου για δέκα
χρόνια και με άλλες εταιρείες του ομίλου Χατζηιωάννου, την
EasyJet και διάφορες άλλες στεριανές δουλειές, οπότε έχω
κάποια εμπειρία και από private equity και από στεριανές
δουλειές, αν θέλετε να με ρωτήσετε. Tο 2006 επέστρεψα
αποκλειστικά στη ναυτιλία και παίρνοντας κεφάλαια από έναν
Έλληνα επενδυτή, τον κ. Φειδάκη, 40 εκατομμύρια δολάρια,
ξεκίνησα μια καινούργια εταιρεία που λέγεται Globus Maritime. Την εισήγαγα στο Χρηματιστήριο στο Λονδίνο, μετά μεταφέραμε το listing στη Νέα Υόρκη και η εταιρεία αυτή
σήμερα έχει επτά βαπόρια ξηρού φορτίου. Η μεταφορική της
ικανότητα είναι περίπου 500.000 τόνοι και η μέση ηλικία των
πλοίων περίπου 5,5 ετών. Ευχαριστώ.
Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, είναι
μεγάλη τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σε ένα πάνελ με σημαίνουσες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας,
ιστορικά ονόματα και διάφορους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις χρηματαγορές της Αμερικής, που είναι κάτι μεγάλο
για την ελληνική ναυτιλία, τη σύγχρονη ελληνική ναυτιλία.
Εγώ δεν προέρχομαι από ναυτιλιακή οικογένεια, αν μπορούμε
να πούμε σαν οικογένεια πλοιοκτητών. Ο πατέρας μου ήταν
αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και έκανε καριέρα στο
εξωτερικό. Ήταν στο Committee επί σειρά ετών, επί τουλάχιστον 20 χρόνια, στο Λονδίνο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να
μπω στον κλάδο της ναυτιλίας με πολύ κέφι και αγάπη. Αυτός
είναι που μου μετέδωσε την αγάπη και με γαλούχησε για το
μεγαλείο της ελληνικής ναυτιλίας. Εγώ προσπάθησα να
φύγω από αυτήν στην αρχή.
Έχω σπουδάσει μοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία στην Αγγλία και παρά τις προσπάθειες που έκανα για να γίνω κι εγώ
τραπεζίτης, όπως όλοι όσοι βρίσκονταν στην Αγγλία τότε και
λέγαμε «Investment banking», ένα καλοκαίρι του 1990 αποφάσισα να δουλέψω σαν ναυτιλιακός πράκτορας στην
Μπανγκόκ και τη Σιγκαπούρη. Εκεί είναι που αγάπησα το
πλοίο, αγάπησα τη ναυτιλία και αποφάσισα, τελειώνοντας το
master μου στο Λονδίνο, να αλλάξω ρότα στο περίφημο
course του κυρίου Γραμμένου με τον κ. Καβουσανό.
Με βοήθησε βέβαια και η αγγλική νοοτροπία, η οποία δεν σε
τιμωρεί για ένα λάθος που έχεις κάνει 18 χρόνων για να
σπουδάσεις κάτι διαφορετικό και, αντιθέτως, σε επιβραβεύει
αν θελήσεις να αλλάξεις κάτι αργότερα στη ζωή σου.
Έτσι, μετά το master, άρχισα να εργάζομαι ως business development manager σε έναν Έλληνα παραδοσιακό πλοιοκτήτη, τον Γιάννη Χατζηπατέρα, ο οποίος με έστειλε στην
Ταϊλάνδη να δουλέψω το 1996. Με μία βαλίτσα κι ένα laptop
ξεκίνησα λοιπόν τις δουλειές μου εκεί πέρα και να φτιάξω ένα

γραφείο για τον εργοδότη μου. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία,
με την κρίση του ’97 στην Ταϊλάνδη, να μπορέσουμε να εξετάσουμε διάφορες ευκαιρίες στην Ταϊλάνδη, τη Σιγκαπούρη
μέχρι και στο Αζερμπαϊτζάν, όπου είχαμε ένα γραφείο και κάναμε πετρελεύσεις πλοίων και oﬀshore logistics.
Οι φιλοδοξίες μου ήταν άλλες, οπότε με την πρώτη ευκαιρία
κι εγώ μπόρεσα και αγόρασα το πρώτο μου βαπόρι, εδώ και
δύο χρόνια.
Λείπω από την Ελλάδα 32 χρόνια και παρατηρώ τη χώρα από
το εξωτερικό. Και μπορώ να σας πω ότι όλοι εσείς έχετε το
μυαλό που δεν έχει κανένας στο εξωτερικό. Αυτό που σας
λείπει όμως είναι να αλλάξετε νοοτροπία, να ξεβολευτείτε λίγο και να μπορέσετε να δείτε τη ναυτιλία,
όπως είπε ο κύριος Γουρδομιχάλης, σαν μια δύσκολη, αλλά πολύ αποτελεσματική και προσοδοφόρο
εργασία, συν το ότι θα σας δώσει στη ζωή σας κάτι το οποίο
ίσως άλλες ενασχολήσεις δεν θα σας δώσουν. Είναι πολύ διεθνής αυτή η δουλειά και πολύ δύσκολη.
Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Είναι η δεύτερη φορά που μιλάω σε νεανικό κοινό και είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να μου αρέσει
ιδιαίτερα και να με γεμίζει, διότι βλέπω ότι υπάρχει τρομερό
potential στη νεολαία στην Ελλάδα, και όπως είπε και ο Νίκος
ο Κοσμάτος, είναι κρίμα ένα τέτοιο μεγάλο κοινό σε αυτήν τη
χώρα, που είναι ναυτική χώρα, να πάει χαμένο.
Θέλω να πω κι εγώ πως είμαι δεύτερη γενιά πλοιοκτητών.
Δουλεύω 20 χρόνια, από μικρός ξεκίνησα και μπάρκαρα σε
πλοία, δούλεψα σε μεσιτικά γραφεία ανά τον κόσμο για να
πάρω αυτό που λένε το σωστό training από διαφορετικές
πλευρές του shipping. Και επειδή έτυχε να χάσω τον πατέρα
μου όταν ήμουν μικρός, ανέλαβα πολύ πιο απότομα και ρίχτηκα στα βαθιά νερά μαζί με τον αδελφό μου. Ούσα μια παραδοσιακή εταιρεία με φορτηγά πλοία, από το ’95, ιδρύσαμε
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κι εσείς εδώ σήμερα και σας λέμε αυτά που εμείς πιστεύουμε
ότι είναι αυτά που πρέπει να πάρετε κι εσείς μέσα σας, αν θέλετε να συνεχίσετε σε αυτόν τον κλάδο.
Είναι πολύ σημαντικό να μας ακούσετε κι εμείς να σας ακούσουμε και να κάνουμε έναν πολύ καλό διάλογο, για να καταλάβουμε και οι δύο πλευρές πού πάμε από εδώ και πέρα. Δεν
είναι μόνο εσείς πού θα πάτε, αλλά κι εμείς να ξέρουμε ότι
στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε στελέχη στα γραφεία μας
ή στα πλοία μας ή κάπου αλλού, στα οποία θα στηριχθούμε.

Οι κ. Δ. Κωνσταντίνου και Χ. Βαφειάς.

και μια δεύτερη εταιρεία με αντικείμενο τα tankers. Έχουμε
και μια μικρή παρουσία σε φορτηγά, την οποία ελπίζουμε να
αυξήσουμε τα επόμενα χρόνια.
Η ναυτιλία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι ένα ναυτιλιακό
γραφείο κι ένα πλοίο. Είναι οι bankers, είναι οι auditors έχουμε δίπλα μας τον κ. Κωνσταντίνου, που είναι από τους
μεγαλύτερους auditors στην Ελλάδα-, είναι επισκευαστές,
τροφοδότες, είναι τα πάντα. Είναι μια παγκόσμια δουλειά, δεν
είναι καθόλου βαρετή, είναι τρομερά ενδιαφέρουσα, γιατί
κάθε μέρα δεν είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη.
Όπως είπε και ο Νίκος Κοσμάτος προηγουμένως, δεν έχει
ωράρια, δεν έχει ημερομηνίες, είναι 24/7. Τα βαπόρια δεν
σταματάνε για Σαββατοκύριακο, να κάνουν διακοπές ή για
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, οι προπέλες γυρίζουν συνέχεια.
Οπότε έτσι πρέπει να ακολουθείς κι εσύ το πλοίο. Από τη
στιγμή που το πλοίο δουλεύει 365 μέρες το χρόνο, θα δουλεύεις κι εσύ 365 μέρες το χρόνο.
Ευτυχώς, βέβαια, λόγω τεχνολογίας, όλοι μπορούν να έχουν
ένα Blackberry, ένα iPad και μπορείς να είσαι πολύ mobile,
δηλαδή να βρίσκεσαι και σπίτι σου και να δουλεύεις, αλλά
πρέπει να δουλεύεις. Αυτό είναι το βασικό. Και σίγουρα αυτό
που σου δίνει η ναυτιλία δεν μπορώ να το περιγράψω με
λόγια. Είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει σημαντικά ως άνθρωπο.
Και να πω και κάτι τελευταίο. Επειδή η χώρα μας όντως
περνάει τα τελευταία χρόνια δύσκολες στιγμές, η
ναυτιλία μπορεί να μη φαίνεται τόσο πολύ, αλλά
προσφέρει πάρα πολύ πίσω στον κόσμο. Και εμφανώς και αφανώς, και μέσω συλλογικών οργάνων,
και ο καθένας ιδιωτικά. Και είναι πολύ θετικό το ότι μαζευόμαστε εδώ πέρα επτά άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι οι περισσότεροι ανήκουμε στη νέα γενιά και σας λέμε κάποια
πράγματα, γιατί πραγματικά εμείς τα βιώνουμε και τα πιστεύουμε και δεν είμαστε οι πατεράδες μας ή οι παππούδες
μας, που ζούσαν σε κάποια άλλη εποχή. Ζούμε αυτά που ζείτε

Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της Paragon Shipping και της BoxShips, που είναι δύο εταιρείες εισηγμένες στα χρηματιστήρια
της Αμερικής, και της Allseas, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία.
Έχουμε υπό διαχείριση φορτηγά πλοία, dry bulk carriers και
containers, 25 πλοία στο νερό και άλλα τέσσερα υπό παραγγελία. Εγώ με τη ναυτιλία, ξεκινώντας, είχα τόση σχέση όση
εσείς με τους εξωγήινους. Γεννήθηκα στη Δράμα, μεγάλωσα
εκεί, πουλούσα στραγάλια και φιστίκια σε έναν κινηματογράφο, η μητέρα μου είχε την καντίνα και ο πατέρας μου ήταν
θυρωρός. Και όταν ήμουν 15 ετών, ήθελα να γίνω γιατρός.
Αλλά τελικώς οι «κακές» παρέες με οδήγησαν στο να γίνω
ναυπηγός στην Αγγλία, όπου σπούδασα. Ερχόμενος στην Ελλάδα, δούλεψα αρκετά χρόνια σε ναυτιλιακές εταιρείες ως
αρχιμηχανικός. Το ένα έφερε το άλλο, πήρα κάποια ρίσκα
στην επαγγελματική μου ζωή και έφτασα να κάνω σήμερα
αυτό που κάνω. Και το λέω αυτό, γιατί αν με ρωτήσετε τι φιλοδοξίες είχα στην εφηβεία μου ή ως φοιτητής, θα σας έλεγα
ότι δεν είχα καμία.
Η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια. Το μυστικό πιστεύω είναι να αγαπάει κανείς τη δουλειά που κάνει,
να μπορεί να ονειρεύεται, να είναι εργατικός, να
παίρνει κάποια ρίσκα και να είναι και τυχερός.
Θα ήθελα σαν θέματα προς συζήτηση να προτείνω αυτά τα
οποία εγώ θα ήθελα να με απασχολούν στη θέση όπου βρίσκεστε εσείς σήμερα. Ένα, γιατί κερδίζει η ελληνική ναυτιλία
γενικά. Και δύο, πραγματικά το τι σημαίνει φιλοδοξία και πώς
πρέπει να βλέπει κάποιος νέος το μέλλον του. Ευχαριστώ.
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Λέγομαι Δημήτρης Κωνσταντίνου. Είμαι
συνέταιρος στην Ernst and Young και ίσως από την προφορά
μου καταλάβατε ότι κατάγομαι από την Κύπρο. Όταν ξεκίνησα,
όπως είπε και ο Μιχάλης, δεν είχα καμία σχέση με τη ναυτιλία,
ούτε την σκεφτόμουν, απλώς ήρθα από την Κύπρο για να φοιτήσω στην Ανωτάτη Εμπορική τότε και ξεκίνησα το ’80, λίγο
πριν ακόμα ορκιστώ στον πατέρα τού Στέλιου του Χατζηιωάννου, όπου κάθισα περίπου μια δεκαετία, μεταξύ ’80 και ’90.
Όσο κι αν ήμουν οικονομικός, ξεκίνησα από το τεχνικό τμήμα
της εταιρείας, το οποίο μετά με βοήθησε πάρα πολύ. Και το
’90 αποφάσισα να ακολουθήσω τον κλάδο της ελεγκτικής. Κι
έτσι τότε πήγα στην Astor Andersen για όσους τη γνωρίζουν
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και από το 2002 είμαι στην Ernst and Young.
Είμαι υπεύθυνος του ναυτιλιακού τμήματος και του διεθνούς
δικτύου της ναυτιλίας, γιατί έχουμε διεθνές δίκτυο στην Ernst
and Young.
Σήμερα, διαθέτουμε γύρω στα 70-75 άτομα που δεν κάνουν
κάτι άλλο, ασχολούνται μόνο με τη ναυτιλία όλο το χρόνο,
όλο τον διαθέσιμο χρόνο τους.
Απλώς προηγήθηκαν όλοι οι άλλοι. Είναι ένας κλάδος πάρα
πολύ απαιτητικός και αν τον συνδυάσει κάποιος με την ελεγκτική, που είναι και αυτή ένας απαιτητικός κλάδος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σήμερα, ως Ernst and Young
νομίζω πως έχουμε γύρω στις 22 με 23 εταιρείες
που είναι εισηγμένες είτε στην Αμερική είτε στο Λονδίνο. Από αυτές οι 16 ελέγχονται από την εταιρεία μας.
Απλώς να σας πω ότι ήταν το μεγάλο boom που ξέσπασε μεταξύ 2002 και ’08, με τα πολλά listings, που πήρα κάποιες
ημέρες αδείας, δηλαδή ήρθε η κρίση για να πάρω 15 μέρες
άδεια συνεχόμενη. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και αυτό
δεν είναι θέμα ότι το έχει κάποιος απωθημένο ή είναι κάτι
κακό. Απλώς να επαναλάβω κι εγώ ότι είναι απαιτητικό.
Είναι δηλαδή ένα αντικείμενο απαιτητικό, δεν έχει ωράριο.

?

Πόσο έχει επηρεάσει η παρούσα κρίση
την καθημερινότητά σας;

Γ. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ: Γενικώς η ελληνική ναυτιλία δεν είναι
από τις βιομηχανίες που έχουν προβεί σε μαζικές απολύσεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κλάδο
μας, τα οποία είναι εξωγενή, δεν είναι ελληνικά. Αν θέλετε
όμως, το ελληνικό πρόβλημα, η καθημερινότητά μας εδώ
είναι το κερασάκι που το κάνει πιο δύσκολο.
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ειπώθηκαν νωρίτερα λίγο να πάρετε μια ιδέα, δεν ξέρω, εδώ οι κύριοι όλοι τα ξέρουν καλά, αλλά να καταλάβετε περί το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας. Πρωτίστως, οι εργαζόμενοι είναι
230.000, σ’ έναν κλάδο βέβαια που συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που άπτονται της ελληνικής
ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Κατά δεύτερο λόγο, πλέον τα πλοία είναι περίπου
4.200. Λιγότερο από το ένα πέμπτο είναι με ελληνική σημαία, τα υπόλοιπα είναι με ξένη σημαία, με open registries.
Μέσα στις 230.000 συμπεριλαμβάνονται περίπου 30.000
ενεργοί ναυτικοί στην ποντοπόρο ναυτιλία. Η ποντοπόρος
ναυτιλία σε αντίθεση με την ακτοπλοΐα, η οποία είναι τα βαπόρια που πάτε διακοπές στη Μύκονο ή όπου αλλού, κατέχει
το 94%, ενώ η ακτοπλοΐα μόνο 6%.
Η ελληνική ναυτιλία προσκομίζει περί τα 16 δισ. ευρώ κάθε
χρόνο στην Ελλάδα σε σκληρό νόμισμα.
Η ναυτιλία είναι ένας τομέας ο οποίος δεν ζητάει, δεν παίρνει
τίποτα από το ελληνικό κράτος. Και όχι μόνο αυτό. Δεν δέχεται
βοήθεια από το ελληνικό κράτος ούτε από πουθενά αλλού,

ούτε έχει επιδοτήσεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό να το έχετε υπόψη σας, διότι αυτή η κουλτούρα είναι η κουλτούρα που θέλουμε και στους εργαζόμενους. Η κουλτούρα που ψάχνουμε εμείς είναι η κουλτούρα
του εργαζόμενου ο οποίος ξεκινά με το μισθό τον σωστό που
πρέπει να ξεκινήσει - δεν λέω ότι πρέπει να είναι τα 500 που

είπαμε, ή τα 1.000, ή οι 2.000, δεν έχει σημασία τι είναι. Είναι
ό,τι είναι η αγορά εκείνη τη στιγμή. Η αγορά λέει ποιος είναι
ο μισθός. Και ξεκινάς εκεί για να προχωρήσεις.
Όλοι μας νομίζω εδώ στα γραφεία μας έχουμε ανθρώπους,
οι οποίοι ξεκίνησαν νέοι, κάποιοι από αυτούς είχαν την τύχη
να έχουν τελειώσει ένα καλό πανεπιστήμιο, όπως εσείς, κάποιοι δεν είχαν καθόλου μόρφωση ή τέλος πάντων είχαν μόρφωση των διαφόρων ιδιωτικών ή παραϊδιωτικών σχολών
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κι όμως, σήμερα είναι στελέχη
καλοπληρωμένα ναυτιλιακών ή άλλων εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες στην ελληνική ναυτιλία.
Και ένα πράγμα ακόμη. Πρέπει επίσης να αλλάξει και η κουλτούρα, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα. Σκοπός είναι
να καταλάβετε ότι τα καλοκαίρια πρέπει να εργάζεστε.
Εγώ μπαρκάρισα πρώτη φορά 16 χρόνων. Δεκαοκτώ χρόνων
είχα το χαρτί του δόκιμου αξιωματικού, τελείωσα κι ένα πολύ
καλό λύκειο στην Ελλάδα και έφυγα στο εξωτερικό. Λοιπόν
αυτά θέλουν δουλειά. Και κάθε καλοκαίρι εγώ εργαζόμουν,
κάθε Χριστούγεννα εργαζόμουν. Στο πανεπιστήμιο όταν
ήμουν έκανα τρία χρόνια να γυρίσω στην Ελλάδα. Όχι γιατί
δεν ήθελα να γυρίσω - και κοπέλα είχα εδώ, και φίλους είχα,
και ωραία ήθελα να περάσω. Αλλά για να προχωρήσεις
έπρεπε να εργαστείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και
αλλάζει βέβαια στη νέα γενιά. Ο γιος μου είναι σχεδόν στην
ηλικία σας και τον κυνηγάω, και τον βάζω και δουλεύει από
15 χρόνων το καλοκαίρι. Και είναι ο μόνος ο οποίος δουλεύει,
δυστυχώς. Αλλάξτε νοοτροπία εσείς, μόνοι σας. Αν θέλετε να
προκόψετε, και η προκοπή δεν είναι μόνο τα χρήματα, παιδιά.
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Οι κ. Δ. Κωνσταντίνου, Χ. Βαφειάς και Μιχάλης Μποδούρογλου.

?

Ένας φοιτητής ο οποίος τελειώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εκτός από τον
τομέα των χρηματοοικονομικών, πού αλλού θα
μπορούσε να απασχοληθεί με βάση τις γνώσεις
που έχει από αυτό το τμήμα και κατ’ επέκταση.
Επίσης, ποιος κλάδος έχει περισσότερη ζήτηση
αυτή τη στιγμή σε μια ναυτιλιακή εταιρεία;
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Με αυτό το υπόβαθρο έχεις τις εξής επιλογές.
Στο accounting τμήμα, στο ﬁnance τμήμα, που είναι ξεχωριστό από το accounting, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες, και μετά
ίσως ορισμένα τμήματα όπου δεν χρειάζεται ειδική μόρφωση,
π.χ. το chartering. Πρέπει να είσαι πολύ καλός στο negotiation για να το κάνεις αυτό. Ίσως στα purchasing και supplying,
που είναι το τμήμα που στέλνει τις προμήθειες στα καράβια.
Αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Για τα υπόλοιπα τμήματα, τα
περισσότερα, πρέπει να κατέχεις κάποια ειδική μόρφωση ή
γνώση.
Όσον αφορά το μεταπτυχιακό, μπορώ να σου πω ότι στις περισσότερες εταιρείες -δεν ξέρω για τους υπόλοιπους κυρίους
εδώ- αντί για μεταπτυχιακό θα μετρούσε πολύ παραπάνω να
έχεις ένα ή δύο χρόνια θαλάσσια προϋπηρεσία. Γιατί δεν
μπορείς να δουλέψεις σε ναυτιλιακό γραφείο και να
μην έχεις δει καν πώς είναι το καράβι. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πάρεις κι ένα μισθό πάνω
στο καράβι, το βλέπω πολύ καλύτερο από το να αποκτήσεις ένα master’s degree στο accounting, για παράδειγμα, εκτός αν θέλεις να πας για κάτι πολύ εξειδικευμένο,
όπως στην Ernst and Young, που όντως εκεί πρέπει να είσαι
certiﬁed auditor.
M. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Θα ήθελα να προτείνω κάτι λίγο αντισυμβατικό και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να κολλάμε σε αυτό
που σπουδάζουμε σε σχέση με το τι θα κάνουμε μετά.
Θέλω να ομολογήσω ότι μερικοί από τους πιο επιτυχημένους

τραπεζίτες διεθνούς φήμης και εμβέλειας και με πολύ μεγάλο
βάρος στα παγκόσμια πράγματα, που έχω γνωρίσει προσωπικά, έκαναν ελληνικά στο Cambridge και κατόπιν μπήκαν στη
βιομηχανία, στον τραπεζικό κλάδο, έγιναν διευθύνοντες σύμβουλοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και τα λοιπά.
Δηλαδή, το πανεπιστήμιο κατά τη γνώμη μου δεν σου προσφέρει, με την εξαίρεση βέβαια πολύ εξειδικευμένων επαγγελμάτων όπως της ιατρικής, του μηχανικού, τόσο πολύ ένα
training το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις στην επαγγελματική
σου ζωή. Σε διδάσκει πώς να σκέφτεσαι, πώς να ψάξεις τις
πληροφορίες που χρειάζεσαι και πώς να μαθαίνεις και να
βελτιώνεσαι και καμιά φορά να ηγείσαι κιόλας, «to lead» που
λέμε, στην επαγγελματική σου καριέρα. Άρα, the sky is the
limit.
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Νομίζω πως το από πού ακριβώς θα ξεκινήσει κάποιος δεν έχει τόση σημασία, με την έννοια του αν
κάποιος έχει κάποιο στόχο, είναι αφοσιωμένος σε αυτό που
θέλει να κάνει, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές.
Και επειδή είμαι καθαρά οικονομικός -όπως σας είπα πριν,
είχα κάνει δύο χρόνια στο τεχνικό τμήμα ενός μεγάλου ομίλου, με 60 πλοία τότε-, το να ξεκινήσεις από κάπου αλλού,
είτε από το τεχνικό είτε από το chartering ή το supply, που
είναι παραπλήσια, και να μεταπηδήσεις μετά στις οικονομικές
υπηρεσίες δεν μπορείτε να φανταστείτε το πλεονέκτημα που
θα έχετε από κάποιον ο οποίος τελειώνει το πανεπιστήμιό του
και μπαίνει στις οικονομικές υπηρεσίες. Γιατί μαθαίνεις.
Δηλαδή, οι οικονομικές υπηρεσίες και το reporting είναι αυτά
που θα αντικατοπτρίσουν και θα δώσουν προς τα έξω τη δουλειά που κάνει η εταιρεία. Άρα έρχεται σε εσένα κάτι που ξέρεις πώς έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα,
μεγάλο πλεονέκτημα να ξέρεις όταν σου λέει κάποιος ότι
«έχω ένα τιμολόγιο που είναι μια προπέλα», να ξέρεις τι είναι
η προπέλα ή να ξέρεις τι είναι το πιστόνι.

?

Τι σημαίνει φιλοδοξία; Και τι σήμαινε αυτή η λέξη
για εσάς στην ηλικία μας, όταν σπουδάζατε, τι σημαίνει τώρα και πώς, με την κατάσταση που επικρατεί, μπορεί ένας νέος να ακολουθήσει τις
φιλοδοξίες του;

Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά θα προσπαθήσω.
Θυμάμαι ότι όταν ήμουν φοιτητής η φιλοδοξία μου πήγαινε
μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο και πώς θα περάσω καλά
τότε. Από εκεί και πέρα, τίποτα.
Καμιά φορά, συζητώντας λίγο σοβαρά με κάποιον καλό φίλο
ή με τους γονείς μου, φιλοδοξούσα να βρω μια δουλειά που
να μου αρέσει κατ’ αρχήν, να μη φεύγω το πρωί σε αυτήν και
να αισθάνομαι ότι πηγαίνω σε καταναγκαστικά έργα.
Ήλπιζα να βρω μια δουλειά την οποία να την αγαπώ και να
κερδίζω αρκετά για να ζω την οικογένειά μου αξιοπρεπώς.
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Αργότερα, όταν άρχισα να δουλεύω, ήθελα να κερδίζω αρκετά χρήματα για να μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα
και να μη σκέφτομαι εάν έπρεπε να πάρω ένα δεύτερο κοστούμι για το χειμώνα ή να πάω σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο
για διακοπές.
Θέλω να πω -θα μπορούσα να σας πω κι άλλα- ότι, εν κατακλείδι, οι φιλοδοξίες που είχα δεν ήταν ποτέ πιο πολλές από
το επόμενο βήμα που έπρεπε να κάνω, όπως οι περισσότεροι
άνθρωποι, και όχι τόσο της εμβέλειας των συναδέλφων που
είναι στο πάνελ, οι οποίοι είμαστε πολύ ασήμαντοι για τα παγκόσμια πράγματα. Υποψιάζομαι ότι αν ρωτήσετε τον Μπιλ
Γκέιτς ή αν ρωτούσατε τον Φλέμινγκ, που έσωσε εκατομμύρια ζωές ανακαλύπτοντας την πενικιλίνη, ή τον Στιβ Τζομπς
τον συγχωρεμένο, και αυτοί αντίστοιχα δεν είχαν πολλές φιλοδοξίες. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μπιλ
Γκέιτς όταν ήταν στην ηλικία σας σκεφτόταν ότι θα γίνει αυτό
που έγινε. Δουλέψτε πολύ, αγαπήστε αυτό που κάνετε, πάρτε
μερικά ρίσκα και να εύχεστε να είστε και λίγο τυχεροί.
Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΣ: Θα ήθελα να πω, εν αντιθέσει με τον κ. Μποδούρογλου, του οποίου οι φιλοδοξίες ήταν κάτι πιο άμεσο,
πως εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο, κύριε Μποδούρογλου.
Όταν ξεκίνησα το 1990 να εργάζομαι, είχα πάει στο Koh Si
Chang να πάρω κάποια έγγραφα για ένα βαπόρι ελληνικό ήταν μάλλον του κυρίου Λιγνού και είχε ελληνική σημαία- και
όταν το είδα είπα ότι εγώ μια μέρα θέλω να γίνω πλοιοκτήτης.
Πήγα στο αφεντικό μου εκείνη την εποχή, τον Ηλία Γλύπτη,
έναν Καρδαμυλίτη καπετάνιο, ο οποίος ήξερε βέβαια ότι προερχόμουν από εύπορη οικογένεια, αλλά όχι αρκετά εύπορη
για να μπορέσω να αγοράσω βαπόρια με τα λεφτά του πατέρα μου. Του λέω, «κοίταξε, εγώ μια μέρα θέλω να γίνω εφοπλιστής», και μου λέει: «Εσύ, αγόρι μου, για να γίνεις
εφοπλιστής πρέπει να πάρεις την Τίνα την Ωνάση». Τελικά,
παντρεύτηκα μια Τίνα, δεν ήταν η Ωνάση και δεν ήταν τα χρήματά της. Ο καπετάνιος αυτός είναι τώρα φίλος και διευθυντής του γραφείου μας.

Οι κ Ν. Κοσμάτος, Γ. Γουρδομιχάλης και Γ. Καραγεωργίου.

Αλλά είχα από τότε όμως τη φιλοδοξία και παράτησα αυτό
που σπούδασα αρχικά, και είπα: «Δεν με ενδιαφέρει, εγώ
θέλω να κάνω κάτι άλλο». Και ενώ ήμουν λίγο πριν αναλάβω
μια πολύ καλή δουλειά στη Merrill Lynch για να κάνω investment banking στο Λονδίνο, γνώρισα τον Γιάννη τον Χατζηπατέρα, που είναι ένας αμερικανοτραφής Έλληνας
πλοιοκτήτης, ο οποίος μου λέει: «Βλέπω ότι έχεις φωτιά στα
μάτια σου και με αυτά που έχεις κάνει και αυτά που θέλεις να
κάνεις, θα πας μπροστά. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα λάπτοπ
και θα σε στέλνω στον κόσμο να μου κάνεις business development. Είσαι;». Και λέω εγώ: «Είμαι».
Τα παράτησα λοιπόν όλα, το βόλεμά μου, την καλή μου τη
ζωή στο Λονδίνο και πήγα στην Ταϊλάνδη. Η φιλοδοξία μου
ήταν πάντα ίδια όμως και το ήξερε κι ο ίδιος. Ήξερα ότι μια
μέρα, με τη σκληρή δουλειά, λίγο με τύχη, με πολλή τύχη θα
έλεγα, κύριε Μποδούρογλου, με πάρα πολλή τύχη, κατάφερα
κι εγώ, κάνοντας διάφορα projects, να μπορέσω να αποκτήσω το κεφάλαιο για να αγοράσω το πρώτο μου βαπόρι.
Η φιλοδοξία μου λοιπόν ήταν πάντα η ίδια, απλώς στο διάστημα αυτό έπρεπε να γίνουν ορισμένες αλλαγές, όπως είπατε κι εσείς πολύ εύστοχα πριν. Δεν σημαίνει ότι επειδή
σπούδασες κάτι θα πρέπει να το τελειώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή τελείωσες χρηματοοικονομικά θα
μπεις στο λογιστήριο ή θα πας να γίνεις κατευθείαν
διευθυντής, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά να τα ξεχάσετε.
Θα κάνετε ό,τι είναι.
Οι δύο πιο επιτυχημένοι διευθυντές στην πρώην μου εταιρεία
είχαν ξεκινήσει από γραμματεία, δύο κοπέλες, οι οποίες είχαν
σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, κατάγονταν από εύπορες οικογένειες, αλλά βρήκαν το opening. Ξεκίνησαν από γραμματείς
και τώρα είναι διευθύντριες και κερδίζουν πολλά χρήματα.
Συγγνώμη που καταναλώνω αρκετό χρόνο, αλλά θέλω να
σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να έχετε φωτιά στα μάτια σας.
Εγώ μπορώ να σας πω αυτήν τη στιγμή, χωρίς να κοιτάξω τα
βιογραφικά σας, αν μου λέγατε όλοι να σας κάνω μια συνέντευξη, από τα μάτια σας, αμέσως είκοσι άτομα από εδώ μέσα,
τους οποίους θα υπολόγιζα. Μπορεί να είστε άσχετοι, μπορεί
να είστε οι χειρότεροι μαθητές, αλλά βλέπω σε πολλά μάτια
μια φωτιά, κάτι που μου λέει ότι είναι μια φιλοδοξία. Βλέπω
κι άλλους, οι οποίοι λένε «εντάξει, καλά, αυτός μας τα λέει,
που τα είχε εύκολα». Δεν τα είχα καθόλου εύκολα.
Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ τα έχω πολύ πιο εύκολα από κάποιους άλλους κυρίους, όπως ο κύριος Γουρδομιχάλης, καθώς η παράδοση που έχουν οι παλιές οικογένειες
είναι πιο δύσκολη. Γι’ αυτό μην είστε κυνικοί, μη σκέφτεστε, «καλά, μερικοί από αυτούς τα είχαν από τους
γονείς τους και ήταν εύκολο γι’ αυτούς». Όχι, γι’ αυτούς είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί για μένα, και να
αποτύχω, δεν τρέχει και τίποτα. Ενώ όταν κουβαλάς
ένα όνομα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Λοιπόν αφήστε τον
κυνισμό, αφήστε το βόλεμα, αφήστε -το έγραψα και πριν- την
κοσμοθεωρία. Αυτά ξεχάστε τα. Αυτά είναι που μας οδήγησαν
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εδώ. Να θέλετε να αλλάξετε την κοινωνία, αλλά δεν θα την
αλλάξετε εσείς, τώρα. Θα την αλλάξετε μετά. Κάντε κάτι λοιπόν στη ζωή σας, ξεκινήστε από γραμματείς, ξεκινήστε από
ό,τι θέλετε να κάνετε, βοηθοί, όπου θέλετε, σε κάποιο γραφείο, αρκεί να μπείτε μέσα, αρκεί να σας ανοίξει κάποιος την
πόρτα και μετά άμα σας «κόβει», θα πάτε μπροστά.
Ναι, δεν θα γίνετε καπετάνιοι. Σίγουρα δεν θα γίνετε γενικοί
διευθυντές. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι τομείς και όταν ο πλοιοκτήτης δει ότι είστε ικανοί, θα σας δώσει και τις ανάλογες
ευκαιρίες. Στο γραφείο, παρότι ήρθαμε από τη Σιγκαπούρη,
έχουμε παιδιά τα οποία ήταν στον ΟΑΕΔ. Εγώ όμως διέκρινα
μέσα τους κάτι και τα προσέλαβα. Αυτοί, θα σας το πω, 2.500
ευρώ παίρνουν. Ούτε 400 ούτε 500. Και μία κοπέλα που είχε
βενζινάδικο πριν, αλλά διέκρινα ότι επειδή δούλευε σκληρά,
«αυτή η κοπέλα θα πάει μπροστά», την προσέλαβα για γραμματέα μου, από τον ΟΑΕΔ. Και το άλλο που επίσης ήθελα να
σας επισημάνω. Παίρνετε μια δουλειά για 1.000 ευρώ; Θα δίνετε πίσω το προϊόν το δικό σας για 2.000 ευρώ. Γιατί μόνο
έτσι θα δει ο κόσμος και θα πει: «Αυτός είναι καλός».
Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα και με τους δύο, θα
έλεγα.
Κανείς, μα κανείς δεν σας χρωστάει τίποτα. Εσείς
χρωστάτε κι εσείς πρέπει να φτιάξετε τον κόσμο καλύτερο. Και για να τον κάνετε καλύτερο, πρέπει να
ξεκινήσετε πρώτα από τον εαυτό σας. Λοιπόν, ποτέ μη
σταματάτε να παρατηρείτε, να εξελίσσεστε ως άνθρωποι και
να παίρνετε και μερικά ρίσκα.
Στον γιο μου, που είναι 17 χρόνων σήμερα και ετοιμάζεται να
δώσει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, του λέω:
«Αγόρι μου, στη ζωή σου, αν δουλεύεις σκληρά, δεν θα πεινάσεις ποτέ και αν έχεις και λίγη τύχη, θα μεγαλουργήσεις».
Λοιπόν, αυτά τα δύο χρειάζεστε και να μη σταματάτε ποτέ να
κυνηγάτε το όνειρό σας.
Εγώ σας είπα, ξεκίνησα ως μηχανολόγος. Πήρα ένα bachelor
κι ένα master σε τέσσερα χρόνια στην Αμερική. Τέλειωσα
γρήγορα γιατί ήθελα να αρχίσω να δουλεύω. Δεν μπορούσα
να μένω 3 μήνες άπραγος τα καλοκαίρια μου, όπως είπε κι ο
Γιώργος εδώ πέρα, και έτσι ή δούλευα σε πλοία ή έπαιρνα
μαθήματα για να τελειώσω τις σπουδές μου γρηγορότερα.
Την ίδια τακτική ακολουθώ και σήμερα, στέλνοντας τον γιο
μου συνεχώς σε σχολεία και σε μαθήματα καλοκαιρινά, όπου
παίρνει ήδη credits για το πανεπιστήμιο. Μη χάνετε το
χρόνο σας. Το μέλλον σας εξαρτάται από τις δικές
σας κινήσεις. Κανείς δεν θα σας το δώσει έτοιμο σε
ένα πιάτο. Λοιπόν, ξεκινήστε, ξεχάστε τις παλιές πολιτικές και τις παλιές πεποιθήσεις που ίσχυαν τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, και οι οποίες μας
έφεραν στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και
στο χάλι που η χώρα μας έχει, και αρχίστε να δουλεύετε. Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας, ενεργοποιηθείτε και
κοιτάξτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε.
Δεν είναι κακό να ξεκινήσετε από μια θέση γραμματέως ή βοη-

θού λογιστή, από οτιδήποτε. Στο γραφείο μας έχουμε πάρα
πολλά παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με τον βασικό μισθό πριν
από τρία-τέσσερα χρόνια και τώρα ήδη μανατζάρουν στόλους. Το τι θα πετύχετε στη ζωή σας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από εσάς. Σας το λέω και πάλι. Εγώ ξεκίνησα από
μηχανολόγος, επάγγελμα που σχεδόν ποτέ δεν εξάσκησα. Το
1992 ξεκινήσαμε με τη Stelmar Tankers, μια εκπληκτική εταιρεία στα product carriers (πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου). Την πουλήσαμε το 2004, όταν κρίναμε ότι φτάσαμε
στην κορυφή. Ενώ στη Stelmar είχα πολύ καλή δουλειά, δεν
έμεινα εκεί. To 1995, tο αφεντικό μου τότε μού είπε: «Γιώργο,
ξέρεις τι; Αυτό πάει καλά και πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο».
Και τι κάναμε; Ιδρύσαμε την EasyJet, μια αεροπορική εταιρεία
που έφερε την επανάσταση στις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Η EasyJet αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος lowcost carrier στην Ευρώπη. Έχω γράψει τέσσερα business
plan για την EasyJet από την αρχή μέχρι το version που βλέπετε τώρα. Και πάλι δεν σταμάτησα εκεί. Παράλληλα με τη
Stelmar και την ΕasyJet έκανα 8 - 9 άλλες δουλειές, δημιούργησα internet cafes, easy cinemas, easy buses, πιστωτικές κάρτες, internet startups, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
Πολλά από αυτά απέτυχαν παταγωδώς, αλλά οι αποτυχίες
αυτές με βοήθησαν προσφέροντάς μου εμπειρία και θάρρος
για το μέλλον.
Αν δεν δώσεις την ψυχή σου και τον αγώνα σου για να το κάνεις να πετύχει, δεν θα πετύχει. Πρέπει να το αγαπάς και να
δουλέψεις γι’ αυτό. Και προπαντός, μην έχετε καθόλου προκαταλήψεις. Μπορείτε να πετύχετε τα πάντα.

?

Η μεταπτυχιακή ή η γενικότερη ακαδημαϊκή εξειδίκευση ενός τελειόφοιτου φοιτητή μπορεί να ανοίξει σε έναν νέο κάποιες πόρτες στον κλάδο της
ναυτιλία, ειδικά πάνω στο ﬁnance;

Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Εγώ θα συμφωνήσω με το σχόλιο που
έκανε ο Χάρης ο Βαφειάς πριν και θα πω: όχι εξειδίκευση,
παιδιά. Σταματήστε τα master και τα διδακτορικά.
Τα πανεπιστήμια είναι οι δουλειές. Κανένας δεν θα σου δώσει
την εξειδίκευση που θέλεις - μάλλον, που χρειάζεται μια ναυτιλιακή εταιρεία από εσένα. Μία εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία, για παράδειγμα, δεν θα σε αμείψει κατάλληλα,
ανταποδοτικά, επειδή απλώς θα έχεις τελειώσει το Harvard
Business School ή οτιδήποτε. Θα σε ανταμείψει όμως εάν
είχες την εμπειρία σαν βοηθός του CFO όταν έκανε ένα IPO
στην Αμερική, και έκανε road show και διάβαζες τα προσπέκτους, και ήσουν στις διαπραγματεύσεις με τους underwriters, τους investment bankers οι οποίοι είναι, εν πάση
περιπτώσει, μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού, απαιτητικές,
όπως η Morgan Stanley και τα λοιπά. Δύο χρόνια εμπειρία,
λοιπόν, σαν rooky δίπλα σε έναν άνθρωπο που μανατζάρει
αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικά, πιστέψτε με, από
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οποιοδήποτε master ή διδακτορικό.
Η πρότασή μου: Φύγετε από τα πανεπιστήμια. Συγγνώμη,
κύριε καθηγητά.
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Όλοι έχουν κάποιο ταλέντο. Για να πετύχεις, πρέπει να ανακαλύψεις τι ταλέντο έχεις. Δεν
μπορεί να είσαι καλός σε όλα. Δεν μπορεί να είσαι
καλός στα οικονομικά, στα τεχνικά, στα παζάρια,
καλός σε όλα.
Γι’ αυτό και στο γραφείο μας ψάχνουμε, όταν έρχεται κάποιος
για interview, να βρούμε ποιο είναι το ταλέντο του. Ανάλογα
με το ποιο είναι το ταλέντο του, κατευθύνεται σε όποιο τμήμα
θεωρούμε ότι μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
Το ταλέντο σου δεν το βρίσκεις με το master. Το ταλέντο σου το βρίσκεις από τη ζωή. Πας, παζαρεύεις
στο Μοναστηράκι, είσαι καλός -μιλάμε για καλά παζάρια τώρα- και είσαι καλός στις διαπραγματεύσεις.
Ή ξέρεις να σχεδιάζεις πράγματα, είσαι καλός ναυπηγός ή είσαι καλός μηχανολόγος, ή σου αρέσει η
θάλασσα και τα ταξίδια και τα πλοία, και γίνεσαι καπετάνιος ή υποπλοίαρχος ή οτιδήποτε.
Πρώτα ανακαλύπτεις το ταλέντο σου. Δεν μπορείς να το βρεις
αμέσως. Μη σας νοιάζει αν δεν το έχετε εντοπίσει ακόμη.
Αλλά πρώτα το βρίσκεις, και ο καλύτερος τρόπος γι’ αυτό
είναι να πας στο καράβι. Μπαρκάρεις για δύο εβδομάδες, δεν
σου κοστίζει τίποτα, έτσι κι αλλιώς εμπειρία είναι. Πας λίγο
στη γέφυρα, λίγο στη μηχανή, λίγο στο deck, και καταλαβαίνεις τι σου αρέσει και αν σου αρέσει. Μπορεί να μη σου αρέσει και να πεις «Παιδιά, εγώ άδικα χάνω το χρόνο μου με τη
ναυτιλία, θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό, θέλω να ασχοληθώ ξέρω εγώ με τι».
Και να προσθέσω και κάτι άλλο γι’ αυτό που έλεγαν πριν οι
κύριοι, ότι πρέπει να ξεβολευτείς. Επειδή η Ελλάδα τώρα έχει
τεράστιο πρόβλημα οικονομικό και δεν υπάρχουν ευκαιρίες,
όποιος έχει τα κότσια παίρνει τις βαλίτσες του και τις γνώσεις
του και φεύγει έξω. Πάει στην Κίνα, για παράδειγμα, που ανθεί
αυτή τη στιγμή και υπάρχουν εκατοντάδες δουλειές, ειδικά
για ανθρώπους που μιλάνε και κινεζικά. Είσαι Ευρωπαίος και
μιλάς και κινεζικά, υπάρχουν πολλές εταιρείες που θα πληρώσουν πολλά λεφτά για ένα μεσίτη, ναυλομεσίτη ας πούμε,
ή για οποιονδήποτε που μπορεί να μιλάει και τις δύο γλώσσες. Ή αν κάποιος δεν θέλει να πάει τόσο μακριά, φεύγει για
το Λονδίνο ή τη Νορβηγία, που είναι μεγάλη ναυτιλιακή χώρα.
Αλλά όποιος θέλει να είναι σπιτάκι του, με το ωραίο του το
φαγητό και την καφετέρια και να παίρνει και πέντε χιλιάρικα,
δεν θα τα βρει. Sorry, που σας το λέω.
Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Εγώ συμφωνώ φυσικά με όλους τους
προλαλήσαντες. Εξυπακούεται ότι η βασική γνώση χρειάζεται, αλλά από εκεί και πέρα η εξειδίκευση ιδιαίτερα στο χώρο
της ναυτιλίας δεν νομίζω ότι αποδίδει κάτι παραπάνω.
Να πούμε φυσικά και, όπως είπαν και όλοι, ότι η ναυτιλία είναι

μια παγκόσμια κοινότητα και ένα παγκόσμιο business, οπότε
στην ουσία δεν επηρεάζεται από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα
προφανώς. Επηρεάζεται από το τι συμβαίνει σε όλο τον
κόσμο και όλος ο κόσμος αυτήν τη στιγμή διέρχεται μια περίοδο κρίσεως.
Σχετικά με το ﬁnancing, να πούμε ότι αυτήν τη στιγμή, επειδή
υπάρχει κάποια στενότητα με τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, με εξαίρεση ίσως λίγο την Κίνα, όντως είναι πρόβλημα.
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παροδικό, φαντάζομαι στα
επόμενα δύο - τρία χρόνια μπορεί να αλλάξει ο χάρτης, δηλαδή να μετακινηθούμε προς την Ανατολή, να υπάρξουν περισσότερες τράπεζες εκεί που θα χρηματοδοτούν. Αλλά
σίγουρα είναι ένας στόλος που μεγαλώνει διαρκώς, οπότε οι
ανάγκες για χρηματοδότηση θα είναι συνεχώς αυξανόμενες,
οπότε αναγκαστικά ο χώρος αυτός θα παρουσιάσει μια άνθηση. Μπορεί να μην είναι στην Ευρώπη, όπως είπα προηγουμένως, μπορεί να είναι στο Middle East ή στο Far East,
αλλά θα είναι σίγουρα μια challenging και πολύ ενδιαφέρουσα ενασχόληση.
Και όπως είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως, γνωρίζουμε
τραπεζίτες οι οποίοι πραγματικά δεν έχει καμία σχέση το τι
σπούδασαν με το ﬁnancing. Εγώ ξέρω δικηγόρους, ανθρώπους που ήταν επιχειρηματίες και έγιναν ﬁnanciers και πολλούς άλλους, οπότε δεν έχει τόσο
μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να αγαπάς πολύ αυτό
που κάνεις, να το έχεις ψάξει, να το κυνηγάς, να το
διαβάζεις, να το παρακολουθείς και να είσαι σωστός
στην αντιμετώπιση των ανθρώπων με τους οποίους
συναλλάσσεσαι.

?

Θα ήθελα να ξέρω εάν οι ίδιες ευκαιρίες ή αντίστοιχες υπάρχουν και για τις γυναίκες, γιατί νομίζω ότι είναι ανδροκρατούμενος κλάδος, και
αντιμετωπίζουμε κι εμείς κάποια διάκριση.

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Να ξεκινήσω πρώτα εγώ, που δεν
ανήκω στο χώρο της ναυτιλίας, που είμαι λίγο απέξω, και να
αναφέρω και την εμπειρία μου από τις ναυτιλιακές εταιρείες,
αλλά και από την Ernst and Young, που είναι μια εταιρεία που
προσφέρει υπηρεσίες.
Νομίζω δεν υπάρχει, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο αν σου αρέσει αυτό που κάνεις. Οι ευκαιρίες είναι εκεί, τουλάχιστον και
στη δική μας, αλλά βλέπω και στις ναυτιλιακές εταιρείες ότι
η ευκαιρία που δίνεται σε έναν άντρα η ίδια θα δοθεί και σε
μια γυναίκα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα προχωρήσει
επαφίεται καθαρά στον ίδιο.
Και να ξαναγυρίσω λίγο στα της Ernst and Young. Δεν ξέρω
πόσοι είστε γνώστες του πώς δουλεύει μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες, αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, ακόμα προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο 30 με 40 άτομα - είναι οι
new joiners που λέμε. Όπως ξέρετε δεν προχωρούν
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όλοι, δεν συνεχίζουν όλοι ώστε να πάρουν σύνταξη
από την Ernst and Young. Γιατί; Γιατί στα τρία-τέσσερα πρώτα χρόνια, βλέπεις τι σου ταιριάζει, τι όχι,
αν σου αρέσει το αντικείμενο, αν έχεις το μικρόβιο, και
μετά αποφασίζεις και παίρνεις άλλους δρόμους.
Άρα, από την ώρα που ξεκινάς, οι ευκαιρίες είναι ίδιες και επαφίεται στον καθένα το πώς θα προχωρήσει.
Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Στη δική μας την εταιρεία είναι η πλειονότητα, φοβάμαι.
Οι γυναίκες δεν διαφέρουν σε τίποτε σε σύγκριση με
τους άντρες. Θα έλεγα πως πολλές φορές είναι καλύτερες, πιο μεθοδικές, μερικές φορές είναι και πιο
αξιόπιστες. Εμείς δεν είμαστε καθόλου ρατσιστές. Εγώ δεν
θα μπορούσα άλλωστε, γιατί έχω και τρεις κόρες, ζω με τέσσερις γυναίκες, οπότε καταλαβαίνετε. Ναι, νομίζω ότι η ναυτιλία είναι ένας από τους κλάδους στους οποίους ως γυναίκες
δεν πρέπει να αισθάνεστε ότι έχετε κάποιο μειονέκτημα.
Και μία παρατήρηση θα έκανα για τους μισθούς, γιατί πολλά
ακούστηκαν γι’ αυτούς. Και εντάξει, ίσως αυτό ακουστεί και
λίγο σαν μια πολιτική παρέμβαση. Οι μισθοί στην αγορά, παιδιά, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με συλλογικές συμβάσεις
ούτε με κατώτατους μισθούς και τα λοιπά. Και θα το ανακαλύψετε αυτό εάν αναζητήσετε δουλειά, που σας το εύχομαι,
σε έναν κλάδο που είναι ανταγωνιστικός. Η ναυτιλία ας πούμε
είναι ένας ανταγωνιστικός κλάδος.
Δεν θα σας δώσουμε το μισθό, κανένας δεν θα σας δώσει το
μισθό που αναφέρει η συλλογική σύμβαση ή ο κατώτατος μισθός. Θα σας δώσουμε το μισθό που δίνει η διεθνής αγορά,
για να μη μας φύγετε. Άρα, λοιπόν, το μυστικό στους καλούς μισθούς είναι ανταγωνιστική βιομηχανία, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Εάν τώρα πάμε να
μαζέψουμε κεράσια ή βερίκοκα, προφανώς θα πρέ-

πει να ανταγωνιστούμε τον ανειδίκευτο άνθρωπο, ο
οποίος θα κάνει τη δουλειά αμειβόμενος και με 30
ευρώ την ημέρα, ίσως και με λιγότερα. Αλλά στον
κλάδο που κερδίζει, οι μισθοί είναι διεθνείς και γι’
αυτό είναι και καλοί.
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά, εκτός από συγκεκριμένες θέσεις, που είναι δύσκολες για τις γυναίκες λόγω
φυσικής δυσκολίας, δηλαδή το να είσαι αρχιμηχανικός στο
καράβι και να ταξιδεύεις συχνά, τέτοια πράγματα. Τις περισσότερες θέσεις άνετα μπορούν να τις κατέχουν γυναίκες.
Και σ’ εμάς, μπορώ να σας πω, σε μερικά πολύ κρίσιμα πόστα,
π.χ. διευθυντής των ναυλώσεων, που είναι το μόνο τμήμα που
αποφέρει χρήματα στην εταιρεία, όλα τα άλλα ξοδεύουν, είναι
γυναίκα. Η δική μας διευθύντρια, η οποία αμείβεται με
11.000 ευρώ καθαρά το μήνα -το τονίζω για όλους εσάς, με
συνάντησε στην Αυστραλία με μηδέν ναυτιλιακή εμπειρία και μου είπε: «Δώσε μου τρεις μήνες να έρθω
στο γραφείο σου να μάθω tanker chartering και αν
δεν κάνω, το μόνο που θέλω είναι το εισιτήριο για
να επιστρέψω στο σπίτι μου». Και όχι μόνο ήρθε και
κάθισε, αλλά από βοηθός έγινε διευθύντρια, με ανύπαρκτη εμπειρία και μηδενικές ναυτιλιακές σπουδές.
Οπότε το ξαναλέω, είναι ο καθένας το ταλέντο του και τι του
αρέσει.
Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Εγώ θα συμφωνήσω φυσικά, και θέλω
να πω ότι παρά το τι είπε ο Χάρης, πως υπάρχουν κάποιες τεχνικές ή σωματικές δυσκολίες, εμείς είμαστε ίσως η μοναδική
ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει DPA, που είναι
ο υπεύθυνος ασφαλείας ashore, ο οποίος πηγαίνει στο πλοίο
και συναλλάσσεται κ.λπ., γυναίκα.
Που είναι εντυπωσιακό. Όταν της πήραμε τη συνέντευξη ούτε
εγώ το περίμενα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν.
Δηλαδή και ό,τι είπε ο Μιχάλης, ότι ίσως οι γυναίκες έχουν
κάποιο πλεονέκτημα πολλές φορές σε σχέση με τους
άντρες και στο θέμα του legal και στο θέμα του technical, αλλά και στο θέμα του chartering όπως είπε ο
Χάρης. Δηλαδή, πιστέψτε στον εαυτό σας, μπορείτε να κάνετε τα πάντα.

Συνεχίζουν οι διεθνείς παίκτες να επενδύουν στις
εισηγμένες ναυτιλιακές στο χρηματιστήριο σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αφού όπως γνωρίζουμε
όλοι οι ναύλοι είναι χαμηλοί;

?

Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: φοβάμαι ότι έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ
φίλε. Οι επενδυτές δεν επενδύουν στο χρηματιστήριο,
ειδικά στη ναυτιλία, αυτή την εποχή και γι’ αυτόν το
λόγο και οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών, οι
περισσότερες τουλάχιστον, διαπραγματεύονται σε ση-
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μαντικά χαμηλότερες τιμές από τη λογιστική αξία των
εταιρειών. Υπάρχει έλλειψη επενδυτών προς τη ναυτιλία αυτή
τη στιγμή, λόγω του ότι η αγορά είναι κακή και τα έσοδα πολλές
φορές δεν επαρκούν για να καλυφθούν τα έξοδα και γι’ αυτόν το
λόγο κλαίμε με μαύρο δάκρυ, που λέμε, αυτόν τον καιρό.
Αλλά θα έρθει και η καλή εποχή. Το θέμα είναι ότι η ναυτιλία
είναι κυκλική δουλειά, δηλαδή έχει τα ψηλά και τα χαμηλά.
Τουλάχιστον οι Έλληνες πλοιοκτήτες, ειδικά οι παλιοί, το ξέρουν αυτό και το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Σήμερα είμαστε στο κάτω μέρος του κύκλου. Το μυστικό είναι να
αντέξουμε -γιατί δεν είναι sprint είναι μαραθώνιος
η ναυτιλία- ούτως ώστε να είμαστε εδώ και έτοιμοι
να δρέψουμε τους καρπούς της καλύτερης αγοράς,
του πάνω μέρους του κύκλου.
Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Το χρηματιστήριο το χρησιμοποιούμε για
να αντλούμε κεφάλαια. Αυτήν τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Μποδούρογλου, επειδή η ναυτιλία δεν αποδίδει κέρδη
και οι επενδυτές το ξέρουν, έχουν αποτραβηχτεί από τον
κλάδο μας και επενδύουν σε άλλους κλάδους όπως στην τεχνολογία, στις ασφάλειες, στο real estate ή τα πετρέλαια. Κάποια στιγμή, όταν το shipping ξαναγυρίσει και αρχίσει να
αποδίδει κέρδη, θα επιστρέψουν και οι επενδυτές και τότε θα
ξανανοίξουν οι αγορές και θα μπορέσουμε πάλι να μαζέψουμε
λεφτά από μετόχους για να μεγαλώσουμε τις εταιρείες μας.
Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να προσθέσω ότι το χρηματιστήριο είναι μία από τις πολλές πηγές απ’ όπου που μπορούμε να αντλήσουμε χρηματοδότηση. Υπάρχουν και
άλλοι τρόποι, όπως private equity ή διάφορα funds,
τα οποία τώρα προσπαθούν να μπουν στη ναυτιλία,
ή εκδίδοντας ομόλογα. Οι τρόποι χρηματοδότησης αυτή τη
στιγμή είναι πολλοί και ανάλογα με την εποχή πρέπει κάποιος
να διαλέξει το κατάλληλο εργαλείο για να μπορέσει να μεγαλώσει την εταιρεία του.

?

Υπάρχει χώρος για το μάρκετινγκ στη ναυτιλία; Κι
αν υπάρχει, ποιος είναι ο ρόλος του, για ένα άτομο
το οποίο τώρα κάνει διδακτορικό στο μάρκετινγκ,
αλλά του αρέσει πολύ ο χώρος της ναυτιλίας.
Γ. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ: Υπάρχει, είναι η απάντηση. Βέβαια, όχι
ίσως με τον τρόπο που έχουμε μάθει εμείς τι σημαίνει το μάρκετινγκ.
Δηλαδή, οι εισηγμένες εταιρείες κάνουν μάρκετινγκ τον εαυτό
τους. Έχουν investor relations, οι μεγάλες έχουν σημαντικά
τμήματα τα οποία ασχολούνται με investor relations. Υπάρχουν όμως και οι υπηρεσίες στη ναυτιλία, οι οποίες
κάνουν μάρκετινγκ στους πλοιοκτήτες. Παραδείγματος
χάριν, διεξάγεται μία έκθεση στην Ελλάδα κάθε δύο χρόνια,
τα «Ποσειδώνια», η οποία είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου, και έρχονται όλοι οι κατασκευαστές για ό,τι

μπορείτε να φανταστείτε που έχει σχέση με τη ναυτιλία, να
πουλήσουν τα προϊόντα τους. Ναυτιλία είναι κι αυτό. Οι κατασκευαστές μηχανών, οι κατασκευαστές πλοίων κ.ο.κ.
Άρα, υπάρχει, απλώς μην το βλέπεις με την έννοια της καθημερινής διαφήμισης στον Τύπο ή στην τηλεόραση ή οτιδήποτε. Και αν είστε στο επίπεδο για μεταπτυχιακό και λοιπά,
υποθέτω και ελπίζω ότι βλέπετε και το μάρκετινγκ λιγάκι με
πιο ανανεωμένο και μοντέρνο μάτι.
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Στη ναυτιλία, επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα
πολλές εταιρείες, το έξυπνο μάρκετινγκ βοηθά πάρα πολύ στο
να κάνεις τη διαφορά.
Παράδειγμα, όπως είπαμε και πριν, στην Ελλάδα υπάρχουν
περίπου 800 ναυτιλιακές εταιρείες. Από τις 800 οι 650, παράδειγμα τώρα, χονδρικά, είναι dry bulk carriers. Πώς λοιπόν
θα δείξεις ότι είσαι λίγο διαφορετικός από τους άλλους; Όλοι
φορτηγά έχουν, και όλοι σχετικά μοντέρνα φορτηγά. Γιατί να
ναυλώσω εσένα και να μη ναυλώσω τον άλλον, τον ανταγωνιστή σου;
Λοιπόν, κάτι πρέπει να σκεφτείς έξυπνο, να δείξεις ότι έχεις
καλύτερο μάνατζμεντ, έχεις καλύτερα καράβια, έχεις καλύτερα πληρώματα, κάτι έχεις καλύτερο.
Επίσης, τώρα που τα ναυπηγεία σχεδιάζουν καινούργιους τύπους πλοίων, πολύ πιο οικονομικούς και
πολύ πιο environmental friendly, αυτό είναι πολύ
έξυπνο για το μάρκετινγκ, να πεις: «Εμένα θα ναυλώσετε, γιατί εγώ καίω πέντε τόνους λιγότερο από
τον ανταγωνιστή μου και άρα όχι μόνο είναι καλύτερο το πλοίο, αλλά ρυπαίνω και λιγότερο το περιβάλλον». Και πολλά άλλα τέτοια κόλπα.
Αλλά νομίζω, επειδή ακριβώς είναι δύσκολες οι εποχές και
κάθε δολάριο μετράει στη ναυτιλιακή εταιρεία, κάποιος που
θα προτείνει ένα έξυπνο marketing plan μπορεί η εταιρεία να
το δει πολύ ζεστά.

?

Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που θέλουν να εισέλθουν
στο χώρο της ναυτιλίας;

Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Είναι πολύ εύκολο. Εμείς και πολλές
άλλες εταιρείες ξέρω ότι το καλοκαίρι κυρίως, που σταματούν
τα μαθήματα, γίνονται internships. Εμείς παίρνουμε ανθρώπους που είναι από πανεπιστήμια κάθε καλοκαίρι και τους κρατάμε έναν, δύο, τρεις μήνες που
μπορούν ή που θέλουν και μαθαίνουν στην πραγματικότητα, στην πράξη, πώς δουλεύει μια ναυτιλιακή
εταιρεία και γνωρίζουν τα διάφορα τμήματα της
ναυτιλιακής εταιρείας και καταλαβαίνουν πρακτικά
τι τους αρέσει περισσότερο ή τι τους κάνει κλικ παραπάνω. Απλά.
Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΣ: Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μπα-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 82 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV NOVEMBER:Layout 1 18/1/2013 11:58 μ Page 32

ΑΣΣΟΕ FINAL FINAL:Layout 1 23/1/2013 6:21 πμ Page 84

κολίτσας. Πρέπει να ψάξουν να βρουν κάποιο internship, να
βρουν αυτό που είπα πριν, ένα άνοιγμα στην πόρτα, είτε αυτό
λέγεται καλοκαιρινή εργασία, όπως έκανα κι εγώ πριν από 22
χρόνια, είτε αυτό λέγεται internship σε κάποιον γνωστό, είτε
γνωστό γνωστού, είτε -κι εκεί ήθελα να καταλήξω- να στείλουν το βιογραφικό τους.
Κι εκεί πέρα είναι όπου αποτυγχάνετε όλοι. Όλοι είστε -και
ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό που θα πω- άσχετοι στο μάρκετινγκ
του εαυτού σας. Είστε όλοι ανίκανοι -και πάλι συγνώμη που
το λέω- να κάνετε μάρκετινγκ. Ενώ έχετε τις γνώσεις, ενώ
είστε καλύτεροι από τους άλλους στο εξωτερικό. Στο πανεπιστήμιο, με τον κ. Γραμμένο, θυμάμαι πως τα παιδιά της
ΑΣΟΕΕ ήταν οι πιο έξυπνοι από όλους εμάς. Και συνεχίζουν.
Ναι, αλλά έμειναν όμως πίσω.
Σχετικά τώρα με τα C.V. Εγώ δεχόμουν βιογραφικά όταν
ήμουν στην προηγούμενη δουλειά και έλεγαν: «Dear sir,
please ﬁnd enclosed my C.V». Θα καθίσω εγώ δηλαδή να
ανοίγω, να κάνω κλικ στα 15 - 20 βιογραφικά; Ερχόταν άλλος
και έλεγε: «Αυτό είναι, πάρε με». Όχι. Μάθετε να κάνετε μάρκετινγκ τον εαυτό σας. Γράψτε κάτι στην αρχή. «Γεια σας, είμαι
ο Νίκος ο Κοσμάτος, θέλω να κάνω αυτό, με ενδιαφέρει το
άλλο». Κάντε λίγο μια έρευνα.
Έλαβα προχθές ένα C.V., που λέει: «I would like to work in
your great company». Τι great company, φίλε; Εμείς εδώ και
δύο χρόνια ξεκινήσαμε. Έμαθες, ας πούμε, για εμάς, ή το
έστειλες copy-paste. Το μυαλό σας κόβει πολύ περισσότερο από άλλους. Μάθετε να πουλάτε τον εαυτό σας
καλύτερα, με ένα σωστό βιογραφικό. Αυτό μπορώ να
πω. Δηλαδή, είναι κάτι που και το πανεπιστήμιο θα μπορέσει
να βοηθήσει, στο πώς θα μπορέσουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση, στο πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν τον εαυτό τους
καλύτερα για μια δουλειά.

?

Πόσο εύκολο θα είναι για μένα να βρω τον Ιούνιο
δουλειά σε ναυτιλιακή εταιρεία, σε περίοδο σημαντικής κρίσης;

Φίλωνος, τη Νοταρά, την Αγίου Κωνσταντίνου στο
Μαρούσι, τη Βασιλέως Παύλου στη Βούλα. Είστε digital natives εσείς. Εμείς είμαστε immigrants. Εγώ
είμαι digital immigrant, εσείς είστε digital natives. Ανοίξτε το
Ιντερνετ, βρείτε, μάθετε, ξεστραβωθείτε, ρε παιδιά, είναι πολύ
απλά τα πράγματα. Ξεστραβωθείτε και θα βρείτε δουλειά. Αν
όχι τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο, του χρόνου τον Ιούνιο.
Και μέχρι να βρείτε δουλειά, κάντε κάτι άλλο. Κάντε delivery
σε σουβλατζίδικο, πηγαίνετε να δουλέψετε στον μπαμπά σας,
στη μαμά σας, στη θεία σας, στο μαγαζί, στο βενζινάδικο, δεν
έχει σημασία τι. Δεν είναι κακό. Η δουλειά, παιδιά, δεν
είναι ντροπή. Η δουλειά είναι περηφάνια. Ό,τι και να
είναι. Και θα βρείτε την εργασία που θέλετε.
Γ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Και πάλι, όπως είπαμε και πριν, καλό είναι
να είστε σπουδασμένοι και τα λοιπά, αλλά δεν είναι αυτό που
θα κάνει τη διαφορά.
Το πανεπιστήμιο σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Τι θα κάνεις από εκεί κι έπειτα, εξαρτάται 100% από εσένα
τον ίδιο. Λοιπόν, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, βγείτε
έξω και πουλήστε τον εαυτό σας σωστά. Ευκαιρίες υπάρχουν
πάντα. Σήμερα είναι λίγες οι ευκαιρίες αλλά υπάρχουν. Μην
περιμένετε ότι όλοι θα βρείτε τη φανταστική δουλειά. Από
τους 100 εδώ μέσα, οι 20 - 30 που θα δραστηριοποιηθούν
καλύτερα θα πάρουν και τις καλύτερες δουλειές Η τύχη σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο στην αρχή, αλλά όποιοι στηρίζονται μόνο σε αυτήν σύντομα θα απογοητευτούν. Κι αυτοί που
δεν θα βρουν αυτή τη φανταστική πρώτη δουλειά για να ξεκινήσουν, να μη φοβηθούν να ξεκινήσουν με έναν ελάχιστο
μισθό, να τους ανοίξει κάποιος την πόρτα, να προσπαθήσουν
να μπουν στο χώρο. Κι από εκεί και έπειτα, είμαι σίγουρος ότι
με την αξία τους σιγά-σιγά θα προχωρήσουν και θα λάμψουν.
Μη φοβάστε να κάνετε το πρώτο βήμα και εάν αυτό δεν σας
πάει καλά, μη διστάσετε να κάνετε και δεύτερο και τρίτο.

Οι κ. Γ. Γουρδομιχάλης, Γ. Καραγεωργίου, Β. Μπακολίτσας.

Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΣ: Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο και η οικονομική συγκυρία δεν βοηθάει καθόλου.
Γ. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ: Η απάντηση είναι ότι τον Ιούνιο μην περιμένεις να βρεις δουλειά, θα είσαι τυχερός αν βρεις δουλειά.
Αυτό ισχύει για όλους σας. Αλλά, αν περιμένετε τώρα να ρωτήσετε για τον Ιούνιο, τότε είστε βαθιά νυχτωμένοι. Θα έπρεπε
ήδη εδώ και ένα-δύο χρόνια να ψάχνετε για δουλειά. Θα
έπρεπε να έχετε δουλέψει τα καλοκαίρια, να δουλεύετε part
time τώρα και μη μου πείτε ότι πηγαίνετε στα μαθήματα, γιατί
θα αρχίσω να γελάω.
Και το resume: πουλήστε τον εαυτό σας, δεν είναι στο
email μόνο. Από γραφείο σε γραφείο. Πόρτα-πόρτα,
παιδιά. Πάνω-κάτω Ακτή Μιαούλη, πάνω-κάτω τη
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Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Ό,τι είπαν οι προηγούμενοι είναι σωστό.
Believe in yourself. Πραγματικά, πιστέψτε στον εαυτό σας.
Μπορείτε να το κάνετε. Δεν ξέρω αν θα βρείτε δουλειά αύριο
ή μεθαύριο.
Έχουν περάσει άνθρωποι από το γραφείο μας, οι οποίοι απασχολούνταν σε άλλους κλάδους κι επειδή ήρθαν για τρειςπέντε μήνες στο γραφείο μας και τους άρεσε πάρα πολύ το τι
σημαίνει ναυτιλία, παράτησαν οικογενειακές επιχειρήσεις και
έγιναν εφοπλιστές. Εντάξει, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν,
φυσικά, κάποια άλφα άνεση. Αλλά σας λέω ότι και αυτοί οι
άνθρωποι μπορούσαν και είχαν την ευκολία να πουν: «Εντάξει, θα καθίσω να κάνω τη δουλειά του πατέρα μου, του θείου
μου...». Κι όμως ήρθαν, και ήταν καλοκαίρι, που μπορούσαν
να βρίσκονται με τα σκάφη τους από εδώ κι από εκεί, και έκαναν αυτό που ποθούσαν.
Άμα σας αρέσει αυτό πραγματικά, πηγαίνετε ένα καλοκαίρι σε
ένα γραφείο. Όλοι μας εδώ πέρα προσλαμβάνουμε internships το καλοκαίρι, δείτε τι είναι και θα αποφασίσετε there
and then αν σας αρέσει ή όχι. Θα τα δείτε όλα, θα πείτε μου
αρέσει εκείνο ή το άλλο ή το παραπέρα και θα το κάνετε. Δεν
είναι δύσκολο.

?

Ποιες γλώσσες πρέπει να έχουν ως εφόδια; Σε ποια
γνωστικά αντικείμενα πρέπει οι νέοι να εστιαστούν;
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Όποιος μιλάει κινεζικά έχει εξαιρετικό
πλεονέκτημα από τον αντίπαλό του. Το είπαμε, ρωσικά,
κινεζικά, γιαπωνέζικα. Οτιδήποτε γνωρίζεις που δεν το ξέρει
ο άλλος έχεις ένα πλεονέκτημα.
Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Οι γλώσσες, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν πριν. Εγώ θα έλεγα ότι και τα κινεζικά καλά είναι, αλλά η
πιο σημαντική γλώσσα είναι τα αγγλικά. Τα αγγλικά πρέπει να
τα μιλάμε καλύτερα από τα ελληνικά και να τα γράφουμε.
Γιατί και με τους Κινέζους, με τους Γιαπωνέζους αγγλικά μιλάμε, στα αγγλικά επικοινωνούμε και μέσα στα γραφεία μας
και με όλους αυτούς που βλέπετε εδώ. Τα interoﬃce memos
που γράφουμε ένα τμήμα προς το άλλο είναι στα αγγλικά.
Αυτά όσον αφορά τις γλώσσες.
Το ελληνικό πανεπιστήμιο που έχετε βγάλει εσείς, ξέρουμε
όλοι ότι έχει τα καλύτερα μυαλά, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό στο να μπείτε. Πρέπει να δώσετε εξετάσεις, πρέπει
να είστε καλοί. Δυστυχώς, όμως, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν απαξιωθεί στα μυαλά πολλών από
εμάς. Σκεφτείτε όμως ότι επιθυμείτε να εισέλθετε σε
έναν διεθνή κλάδο και για μια θέση θα χτυπήσουν
την πόρτα μας νέοι από πολλές γωνιές του πλανήτη
με διεθνείς περγαμηνές.
Και ένα τελικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που απα-

σχολεί όλους τους νέους και ειδικά όλους εσάς που είστε εδώ
πέρα, για τη ναυτιλία. Δυστυχώς, η ζωή είναι σκληρή. Και
πρέπει να ανταγωνιστείτε και μεταξύ σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός ο οποίος θα μπορέσει να πουλήσει τον
εαυτό του καλύτερα, αυτός ο οποίος θα έχει το καλύτερο χαμόγελο, αυτός ο οποίος θα δουλέψει, θα είναι πιο εργατικός
και θα πείσει τους άλλους που τον αξιολογούν, αυτός θα έχει
και την καλύτερη ευκαιρία.

?

Ένας παλαιός πολιτικός, πρωθυπουργός της
χώρας, έλεγε ότι τα καράβια έχουν προπέλες και
φεύγουν. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, για την κοινωνία της, για την οικονομία της,
γνωρίζοντας ότι πολλές ξένες κυβερνήσεις και
πολλά εμιράτα σάς προσκαλούν να δείτε τις πρωτεύουσές τους και τις πόλεις τους στο εξωτερικό
για να μετεγκαταστήσετε την έδρα σας, πώς αντι
δράτε σε αυτό; Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα κρατήσει
την ελληνική ναυτιλία της;
Χ. ΒΑΦΕΙΑΣ: Παρά την έκτακτη φορολογία στη ναυτιλία,οι
περισσότεροι έχουμε αποφασίσει ότι θα μείνουμε εδώ.
Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο είχαμε σκεφτεί να φύγουμε δεν ήταν αυτή. Ήταν το θέμα ασφάλειας, αν και εφόσον
επιστρέφαμε στη δραχμή. Τώρα που, υποτίθεται, είναι λίγο
πιο ήρεμα τα πράγματα και έχει μειωθεί ο κίνδυνος, το 90%,
μην πω παραπάνω, έχει αποφασίσει ότι δεν θα φύγει.
Τη φορολογία εμείς τη δεχτήκαμε, μαζί με την Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών, για να βοηθήσουμε το κράτος
λίγο παραπάνω απ’ ό,τι το βοηθάμε αυτήν τη στιγμή.
Και επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Και να φεύγαμε, πάλι
θα παίρναμε τους υπαλλήλους μαζί. Οπότε δεν είναι ότι θα
έμεναν πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά και εμείς θα φεύγαμε. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε, 50, 100, όποιος
ήθελε, όχι με το ζόρι, θα ερχόταν μαζί μας όπου πηγαίναμε.
Γ. ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ: Πολλή κουβέντα έχει γίνει για τους Έλληνες πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, αν θα μείνουν στην Ελλάδα ή όχι.
Όπως είπε και ο κύριος Βαφειάς, έχουν υπάρξει σχέδια, το
plan B, που πάρα πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εκπόνησαν πριν από τις απανωτές εκλογές του Ιουνίου, φοβούμενοι την κατάρρευση του πολιτικού και κοινωνικού ιστού της
χώρας, που θα ήταν αποτέλεσμα της φυγής μας, της άτακτης
φυγής από το ευρώ.
Το περίεργο και αστείο πράγμα -και αυτό θέλω να επισημάνω- είναι ότι ο ελληνικός εφοπλισμός θα ήταν ο
μόνος ο οποίος οικονομικά θα είχε κέρδος από τη
φυγή της Ελλάδος από το ευρώ, δεδομένου του ότι
είμαστε dollar-based. Όλα τα έσοδά μας είναι δολάρια.
Κάνουμε εισαγωγή δολαρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τερά-
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Λοιπόν, από τη Σιγκαπούρη ήρθαμε εδώ, επενδύσαμε, ανοίξαμε το γραφείο, έχουμε πέντε υπαλλήλους και έχουμε σκοπό
να προσλάβουμε άλλους τρεις.
Συμφωνώ με τον κ. Γουρδομιχάλη. Κανένας δεν θα πάει πουθενά και όποιος μπορεί να βοηθήσει απ’ έξω εδώ, θα το κάνει.
Ο εφοπλισμός, η ναυτιλία προσφέρει στην Ελλάδα και προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που σας λένε τριγύρω σας.

στιο κέρδος θα μπορούσαμε να έχουμε ως Έλληνες πλοιοκτήτες στην Ελλάδα, εισάγοντας δολάρια σε μια οικονομία που
θα έχει ένα οποιοδήποτε νόμισμα, τη δραχμή αν θέλετε, που
θα υποτιμάται καθημερινώς όπως στην Αργεντινή και λοιπά.
Είναι λοιπόν οξύμωρο το σχήμα, διότι ήμασταν οι πρώτοι που
θα είχαμε κέρδος και αποφασίσαμε να μείνουμε. Νομίζω ότι
είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κύριος Βαφειάς. Παρά την
αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ή μάλλον των διαχειριστριών εταιρειών και των
πλοίων υπό ελληνική σημαία στην Ελλάδα, παραμένουμε στη
χώρα όχι μόνο από πατριωτισμό, αν θέλετε, ή αγάπη προς την
πατρίδα μας, γιατί αυτό υπάρχει μέσα σε όλους μας. Οι πιο
πολλοί εδώ έχουν δραστηριοποιηθεί και έχουν σε μεγάλο
βαθμό ανδρωθεί εκτός Ελλάδος με τον άλφα ή βήτα τρόπο.
Παρ’ όλα ταύτα, είμαστε εδώ για να επιτελέσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.
Οπότε θεωρώ ότι θα μείνουμε, θα βοηθήσουμε όπως βοηθάμε πάντα. Υπάρχει μια κακώς νοούμενη ιδέα πως ο ελληνικός εφοπλισμός απομυζά από το κράτος. Δεν είναι έτσι.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ.
Δεν είναι έτσι. Είμαστε μια βιομηχανία η οποία δίνει πίσω πολλάκις. Και θα παραμείνουμε εδώ, με τους ανθρώπους μας και
θέλουμε να δούμε κι εσάς στις πόρτες μας να ζητάτε δουλειά,
για να μεγαλώσουν και να ανδρωθούν οι εταιρείες μας με Έλληνες και όχι με ξένους. Έχει δίκιο ο κύριος Μποδούρογλου,
έχουμε και ξένους στα γραφεία μας. Προτιμάμε όμως τους
Έλληνες. Ελάτε λοιπόν, πουλήστε τον εαυτό σας και θα είμαστε εδώ και αύριο, και μεθαύριο, και αντιμεθαύριο.
Ν. ΚΟΣΜΑΤΟΣ: Θα ήθελα να σας πω ότι εγώ ζω στη Σιγκαπούρη, είμαι στην Ασία από το 1996. Ξεκίνησα το γραφείο
στη Σιγκαπούρη λόγω της κατοικίας μου εκεί και παρ’ όλα
αυτά, το γραφείο, τα operations και το τεχνικό, τα εγκαταστήσαμε στην Ελλάδα.
Για φορολογικούς λόγους; Όχι. Γιατί η φορολογία στη Σιγκαπούρη είναι εξίσου καλή και με όλα αυτά που ακούμε εδώ
στην Ελλάδα μπορεί να είναι και καλύτερη. Το κάναμε όμως
γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς Έλληνες στο γραφείο, ελληνική ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρχει.

Β. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ: Αν κι εγώ βρίσκομαι αρκετό καιρό στο
εξωτερικό και έχω μεγαλώσει εκεί, θα πω ότι κι εμάς το γραφείο μας στο Λονδίνο έχει τέσσερις Έλληνες.
Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είμαστε ντε και καλά στην Ελλάδα.
Είστε νέοι, ταξιδεύετε, αν σας αρέσουν τα ταξίδια δεν υπάρχει
πιο ωραία δουλειά από τη ναυτιλία.
Μπορείτε να είστε στη Σιγκαπούρη, στο Βανκούβερ, στη Νέα
Υόρκη, οπουδήποτε υπάρχει ναυτιλία. Αρκεί να το αγαπάτε.
Δεν είναι μόνο θέμα φορολογικό και το τι θα γινόταν με τη
δραχμή και χωρίς τη δραχμή και όλα αυτά.
Σωστά μεν αυτά, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο pool εδώ, εγχώριο. Άκουσα προηγουμένως πως 90.000 Έλληνες δουλεύουν
σε ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι τρομερό. Δεν μπορεί ξαφνικά να σηκωθούν και να αποχωρήσουν 700 ναυτιλιακές εταιρείες και να πάνε στη Σιγκαπούρη και να
φύγουν ξαφνικά 90.000 Έλληνες.
Εντάξει, μπορεί να το κάνει ένας πλοιοκτήτης με τους 50, 100
που έχει στο γραφείο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει με
όλους. Οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο βήμα.
Το plan B πάντα υπήρχε, σε περίπτωση που προέκυπτε κάτι
στραβό με τις εκλογές, αλλά δεν είναι δυνατόν 90.000 άνθρωποι να τους αφήσουμε έρμαια ξαφνικά.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σηκωθούν να φύγουν αυτές οι
ναυτιλιακές εταιρείες και να πάνε κάπου αλλού.
Και είναι τόσο σημαντικό αυτό το pool γνώσεως που υπάρχει
εδώ στην Ελλάδα, και κυρίως της εμπειρίας, το οποίο είναι
αυτό που δημιουργεί την ελληνική ναυτιλία.
Δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνετε εσείς. Τα 90.000 άτομα που
δουλεύουν στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτό είναι το bottom
line. Και μακάρι αύριο οι 90.000 να γίνουν 190.000. Μακάρι.
Μ. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ: Καλά, η δραχμή θα μας εξυπηρετούσε
κιόλας, δηλαδή τις ναυτιλιακές εταιρείες. Επειδή τα έσοδα
είναι σε δολάρια και το κόστος σε ευρώ, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν το κόστος μας ήταν σε ένα «μαλακό» νόμισμα όπως
θα ήταν η δραχμή, θα μπορούσαμε να δίνουμε 10% αύξηση
το χρόνο στο προσωπικό μας και στην ουσία, με σχέση δολαρίου, να έχουμε απομείωση των εξόδων, δηλαδή να έχουμε
και οικονομία. Όπως γινόταν παλιά.
Εγώ είμαι μεγάλος, δεν είμαι μικρός, οπότε θυμάμαι την εποχή
που οι ναυτιλιακές εταιρείες έδιναν αυξήσεις και εγώ εργαζόμουν και έπαιρνα αύξηση και 10% το χρόνο και 20%, αλλά
ο εργοδότης μου σε σχέση δολαρίου με πλήρωνε λιγότερο.
Εισέπραττε περισσότερα δολάρια.
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Εσείς οι μικροί δεν θυμάστε πώς ήταν τότε με τη δραχμή, που
ξεκινούσε από 30 δραχμές το δολάριο και ξαφνικά ανήλθε
στις 50, 200, 300. Έτσι ήταν τα πράγματα.
Θέλω να τονίσω κάτι το οποίο ίσως να είναι ενδιαφέρον για εσάς,
οι οποίοι δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι με τον κλάδο της ναυτιλίας.
Πριν από έναν χρόνο, διεξήχθη ένα συνέδριο στην Αθήνα που
το οργάνωσαν οι Financial Times. Το συνέδριο αυτό ήταν
ναυτιλιακό και είχε έρθει και ο εντεταλμένος ρεπόρτερ των
Financial Times, κάποιος Ράιτ.
Αυτός είχε ενημερωθεί και για τις λεπτομέρειες του πώς λειτουργεί η ελληνική ναυτιλία και τα λοιπά, και είχε γράψει ένα
πάρα πολύ ωραίο άρθρο την επόμενη μέρα στους Financial
Times, το οποίο έλεγε ότι, παρόλο που η Ελλάδα έχει καταστραφεί σε σχέση με τη Γερμανία, δηλαδή η Γερμανία ως κράτος της Ευρωζώνης έχει κατισχύσει έναντι της Ελλάδος
οικονομικά και τώρα διατηρεί στη ζωή την Ελλάδα βοηθώντας την, εντούτοις η ελληνική ναυτιλία τα έχει καταφέρει πολύ
πιο καλά από τη γερμανική ναυτιλία.
Και ανέφερε το παράδειγμα πολλών γερμανικών εταιρειών
οι οποίες πτώχευσαν και πτωχεύουν ακόμα, και το γεγονός
ότι πολλές ελληνικές εταιρείες βρήκαν πλέον πρόσφορο έδαφος και αγοράζουν τα πλοία των γερμανικών εταιρειών. Αυτό
ανταπαντήθηκε την επόμενη μέρα από έναν Γερμανό πλοιοκτήτη, γιατί ο κύριος Ράιτ έθεσε την ίδια ερώτηση σε έναν
Γερμανό πλοιοκτήτη, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες τα πήγαν καλύτερα από τους Γερμανούς γιατί δεν πληρώνουν φόρους.
Έτσι είπε. Αυτό είναι ψέμα. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει και
γι’ αυτό ήθελα να δώσω αυτή τη διάσταση στη συζήτηση περί
εξόδου των ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και
λοιπά. Αυτό που είπε ο Γερμανός πλοιοκτήτης είναι ένα ψέμα.
Το αντίθετο είναι η πραγματικότητα.
Οι γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες, ειδικά το μοντέλο των
KG funds όπως λέγεται στη γλώσσα μας, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα στη ναυτιλία, η οποία επιδοτείται, πώς;
Με το να τοποθετούν τα λεφτά τους δικηγόροι, γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες ή οποιοσδήποτε Γερμανός φορολογούμενος σε μια εταιρεία που αγοράζει πλοία και έναντι της
επένδυσης αυτής να μη φορολογείται όπως θα φορολογούν-

ταν εάν τα επένδυε σε μια άλλη γερμανική επιχείρηση, αν αγόραζε κάποιο σπίτι, αν τα χρησιμοποιούσε στη ζωή του.
Αυτό λοιπόν είναι η πραγματικότητα, αλλά το αναφέρω τώρα
ώστε να επισημάνω ότι πολλοί είναι δυσαρεστημένοι
από την επιτυχία διεθνώς της ελληνικής ναυτιλίας
και θα τους ικανοποιούσε πάρα πολύ να μπορούσαν
να μας δυσφημίσουν, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν τυχόν απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας υπέρ αυτών.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι εδώ από επιλογή. Εγώ όταν ξεκίνησα να δουλεύω θυμάμαι πως οι περισσότεροι, τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, δραστηριοποιούνταν
εκτός Ελλάδος, ήταν στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο.
Ήρθαν εδώ τη δεκαετία του ’80 οι περισσότεροι, όταν πλέον
η Ελλάδα εντάχθηκε πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτικό σύστημα σταθεροποιήθηκε και έγιναν και επενδύσεις
στις υποδομές. Θυμάμαι στην πρώτη μου δουλειά ως αρχιμηχανικός παίρναμε τηλέφωνο τον πράκτορα στην Ιταλία μία
ώρα. Δεν έβγαινε το τηλέφωνο.
Και στη ναυτιλία χωρίς επικοινωνίες είσαι μηδέν. Οι πλοιοκτήτες, όχι εγώ, γιατί εγώ δεν λογαριάζω τον εαυτό μου σε αυτούς, είμαι καινούργιος, τα περισσότερα μεγάλα σπίτια ήρθαν
εδώ από επιλογή. Γιατί εδώ επέλεξαν να ζουν, να δουλεύουν
και να προσφέρουν. Και θα μείνουν όλοι εδώ, εκτός αν το πολιτικό σύστημα πάθει διαστροφή και μας εκδιώξει.
Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Εμείς δεν νομίζω ότι είχαμε plan B για
να κάνουμε relocation.
Απλώς να πω κάτι στο προηγούμενο, στην ανησυχία για εξεύρεση δουλειάς. Μιλάω για τη ναυτιλία πάντα. Ένας τρόπος,
αν θέλει κάποιος να γνωρίσει τη ναυτιλία, είναι και μέσω μιας
εταιρείας όπως η Ernst and Young, όπου εμείς για έναν άνθρωπο που ξεκινάει αυτό που θέλουμε είναι να έχει κάποιες
βασικές γνώσεις λογιστικής, οικονομικών, και αυτή τη σπιρτάδα στα μάτια. Εμείς δεν δουλεύουμε στα γραφεία της εταιρείας, δουλεύουμε στα γραφεία των πελατών μας, είμαστε
στις εταιρείες κάθε μέρα, αλλιώς έλεγχος δεν γίνεται από μακριά. Και εκεί κάποιος μπορεί να καταλάβει και τις δυσκολίες και
το πώς δουλεύει μια ναυτιλιακή εταιρεία, με τα καλά της, με τα
κακά της. Και εκεί μπορεί να πάρει ίσως και κάποιες αποφάσεις.
Αν μετρήσουμε ίσως από τους κυρίους εδώ, θα δείτε ότι
πολλά από τα στελέχη τους, ένα 80% των στελεχών οικονομικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές είναι από εταιρείες όπως η
Ernst and Young.

Οι εκδηλώσεις «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»
τελούν υπό την αποκλειστική αιγίδα της
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reliability

Honeywell is a global partner providing complete
solutions for any type of vessel.
Harsh weather conditions take their toll — on crews and equipment
alike. That’s why we are dedicated to providing the most reliable
technology for marine operations, including automated and portable
level gauging for cargo, ballast and service tank applications, as well
as temperature and inert gas monitoring on all types of vessels.
Rely on Honeywell when the environment is at its worst.
Our solutions comply with international certifications and regulations.
Come visit us at Europort 2013 in Istanbul, Turkey, 20-23 March 2013.

For more information visit www.honeywellmarine.com,
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® 2013 Honeywell International Inc. All rights reserved.

