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Για πόσες δεκαετίες θα αναφερόμαστε
στην ανάγκη για κοινή δράση και
συλλογική εγρήγορση της ναυτιλίας μας;

πρόσφατη ανοιχτή συνάντηση του νέου προέδρου
τηs Intercargo, Γιάννη Πλατσιδάκη, του διευθυντή της
Διεθνούς Ενώσεως, Rob Lomas, και του τεχνικού διευθυντή Ιan Harrison με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
υπήρξε εφαλτήριο προβληματισμού σε θέματα που αφορούν
το εξωτερικό περιβάλλον της ναυτιλίας.
Τόσο ο κ. Πλατσιδάκης, από τη νέα του θέση, όσο και οι δύο
έμπειροι διευθυντές ανέλυσαν τις σημερινές τάσεις και τους
προβληματισμούς στις διεθνείς νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές της ναυτιλίας, που δημιουργούν εν τέλει επιπρόσθετες έντονες πιέσεις, εάν όχι εκνευρισμό στην πλοιοκτησία,
αλλά και στην ευρύτερη ναυτιλιακή οικογένεια, σε μια κλονισμένη και αβέβαιη περίοδο για τη ναυλαγορά.
Ο κ. Harrison αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις νέες προκλήσεις σχετικά με τις διεθνείς νομοθεσίες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από πλοία, για την αναθεώρηση της
Marpol V, όπως και στις ιδιάζουσες ως προς τη μεταφορά νικελίου. Οι τρέχουσες εξελίξεις στις επιθεωρήσεις Port State
Control και η εφαρμογή της MLC, τον 8/2013, υπήρξαν επίσης σημεία ξεχωριστού ενδιαφέροντος για τους ομιλητές.
Τόσο ο κ. Harrison όσο και ο κ. Lamas επισήμαναν τις ιδιαίτερα σύνθετες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα διεθνή συνέδρια της ναυτιλίας αλλά και τις δυσκολίες ως προς την
κατανόηση από τους νομοθέτες της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης βιομηχανίας τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και
από την κοινή γνώμη, που απαιτούν πολλές φορές ριζοσπαστικές αλλαγές ως προς τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες
χωρίς εμβάθυνση στο γενικότερο πλαίσιο δράσης και προσφοράς της ναυτιλίας.
άν και τα δύο έμπειρα στελέχη επέμειναν ότι κύριο μέλημα της Intercargo είναι η εξάλειψη των ναυτικών
ατυχημάτων και η διαφύλαξη των άριστων συνθηκών
εργασίας για τους ναυτικούς σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, το ατυχές ναυάγιο του «Ηarita Bauxite», που κόστισε τη
ζωή σε 14 ναυτικούς, στο μοιραίο του ταξίδι από την Ινδονησία προς την Κίνα, αποτέλεσε σημείο έντονου προβληματισμού: «Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό
το τραγικό γεγονός και πιέζουμε τις Αρχές των κρατών σε
αυτήν την περιοχή καθώς και τις ναυτιλιακές εταιρείες να συ-

Η

Ε

νεργάζονται για τη συγκομιδή σημαντικών πληροφοριών, που
θα βοηθήσουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία να βελτιώσει την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας της», ανέφερε ο κ. Lomas.
ν και η ασφάλεια των πλοίων έχει βελτιωθεί και η σύγχρονη τεχνολογία υποστηρίζει επαρκώς πλέον την
αξιόπιστη λειτουργική διαχείριση ενός πλοίου, ακόμα
και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι τρεις εκπρόσωποι της Intercargo επέμειναν πως απαιτείται όχι μόνο συμμετοχή, αλλά και εγρήγορση των μελών της ενώσεως ως
προς την ενημέρωση του ΙΜΟ και της Ε.Ε. αναφορικά με όσα
στοιχεία κρίνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ναυτικοί ως
σημαντικά για την ασφάλεια και την ευστάθεια των πλοίων.

Α

Σε μια εποχή έντονης
νομοθετικής παρέμβασης από
τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, αλλά και
κάποιας αμφίθυμης διάθεσης
του εθνικού νομοθέτη (και στις
δύο πλευρές του Ατλαντικού)
απέναντι στη συνέχιση και
ίσως «εξάπλωση» της
«ποινικοποίησης»
του ναυτικού επαγγέλματος,
τα συλλογικά όργανα του
εφοπλισμού οφείλουν να δράσουν από κοινού για την ενημέρωση της κοινής γνώμης
καθώς και των φορέων της
εξουσίας τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 2 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Η Intercargo, ο πνευματικός
καρπός του μεγάλου ναυτέλληνα που πρέσβευε την εξωστρέφεια και τη συλλογική
δράση Αντώνη Χανδρή, αποτελεί έναν ενδεδειγμένο και
επιτυχώς δοκιμασμένο φορέα
εκπροσώπησης και διεθνούς
δράσης του ελληνικού
εφοπλισμού.
Προς υποστήριξη αυτής της
συλλογικότητας δημιουργήθηκε και η INTERCARGO, προκειμένου να αποτελέσει ένα
forum διεθνούς σύμπραξης
και εγρήγορσης.
Στο ίδιο πλαίσιο με τη μείωση των πειρατικών επιθέσεων στη
Σομαλία αλλά και την ανησυχητική αύξηση των ληστρικών
πειρατικών επιθέσεων στον Κόλπο της Γουινέας, είναι γεγονός πως η διεθνής ναυτιλιακή και ναυτική κοινότητα οφείλουν να συνεργαστούν ως προς τη συλλογική δράση σε
θέματα συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας των απαραίτητων πληροφοριών, ντοκουμέντων και τεκμηρίων.
ε μια εποχή έντονης νομοθετικής παρέμβασης από τους
διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, αλλά και κάποιας αμφίθυμης διάθεσης του εθνικού νομοθέτη (και
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού) απέναντι στη συνέχιση και
ίσως «εξάπλωση» της «ποινικοποίησης» του ναυτικού επαγγέλματος, τα συλλογικά όργανα του εφοπλισμού οφείλουν
να δράσουν από κοινού για την ενημέρωση της κοινής γνώμης καθώς και των φορέων της εξουσίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι εποχές του ατομικισμού

Σ

της ναυτιλίας έχουν πλέον παρέλθει και μόνον η κοινή δράση
θα μπορέσει να αποφέρει καρπούς στο εύκολο εξιλαστήριο
θύμα των διεθνών μεταφορών και του εμπορίου, που ανέκαθεν ήταν η ναυτιλία.
οινή δράση και συλλογική εγρήγορση της ναυτιλίας
μας επεδείκνυαν βέβαια πάντα τα θεσμικά όργανα του
ελληνικού εφοπλισμού. Παράλληλα, εδώ και αρκετές
δεκαετίες, υποστηρίζεται σταθερά η σύμπραξη με θεσμικούς
φορείς εκπροσώπησης άλλων ναυτιλιών μέσω των διεθνών
οργανισμών, όπου η ελληνική πλοιοκτησία συμμετέχει συλλογικά. Σαφώς, λοιπόν, υπάρχει εμφανής και ουσιαστική διάθεση για συλλογικότητα της πλοιοκτησίας και σε τοπικό και
σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πού ενίοτε ανατρέπει την εικόνα
είναι ο ατομικισμός ορισμένων, μεμονωμένων, εφοπλιστών
που αποτελούν παραφωνία, πολλές φορές στην ελληνική
επιχειρηματική σκηνή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Intercargo, ο πνευματικός καρπός του
μεγάλου ναυτέλληνα που πρέσβευε την εξωστρέφεια και τη
συλλογική δράση Αντώνη Χανδρή, αποτελεί έναν ενδεδειγμένο και επιτυχώς δοκιμασμένο φορέα εκπροσώπησης και
διεθνούς δράσης του ελληνικού εφοπλισμού.
Προς υποστήριξη αυτής της συλλογικότητας δημιουργήθηκε
και η Intercargo, προκειμένου να αποτελέσει ένα forum διεθνούς σύμπραξης και εγρήγορσης.
Στόχος των δημιουργών και οραματιστών της ήταν η δημιουργία ενός θεσμού στο χώρο της δραστηριοποίησης των
bulk carriers που να αποτελεί την πλατφόρμα όπου θα εκφράζονται απόψεις και σκέψεις για το ναυτιλιακό αυτό χώρο
από τους εφοπλιστές που επιχειρούν σε παγκόσμια κλίμακα.
ίναι σαφές ότι με Έλληνα στο τιμόνι του και αυτός ο
Οργανισμός δεν θα χάσει τον αρχικό προσανατολισμό
του. Με αυτόν το γνώμονα, ο ελληνικός εφοπλισμός
οφείλει να υποστηρίξει ηθικά, πνευματικά και οικονομικά τις
διεθνείς ενώσεις που τον εκπροσωπούν προτού τα ηνία αναληφθούν από τις ανερχόμενες δυνάμεις της Ανατολής.
Και τότε ίσως να είναι αργά...
Η.Γ.Μ.

Κ

Ε
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς
Επιχειρηματίες, στελέχη, οργανισμοί και ναυτιλιακές εταιρείες που ξεχώρισαν το 2012

Τα βραβεία«Ευκράντη», που διοργανώνονται από τα «Ναυτικά
Χρονικά», σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), για την ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς, επιλέχτηκαν, για πέμπτη συνεχή χρόνο, με
τη συμμετοχή μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής κριτών, που
αντιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητα τα ναυτιλιακά γράμματα, την
ακαδημαϊκή έρευνα και την εξειδικευμένη ενημέρωση.
Τα μέλη της επιτροπής μας επέλεξαν με αντικειμενικότητα, σαφήνεια και γνώση στην κρίση τους, όσους αρίστευσαν το 2012.
Η κριτική επιτροπή των βραβείων «Ευκράντη 2012»
απαρτίζεται από:
• 20 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και συγκεκριμένα από
τα Πανεπιστήμια Πειραιά, Αιγαίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εξειδίκευση σε θέματα ναυτιλιακής οικονομικής,
δικαίου και πολιτικής.
Από την εκδοτική και δημοσιογραφική οικογένεια της
ναυτιλίας συμμετείχαν:

• Οι εκδότες: David Glass και Νατάσα Βασιλάκη, «Ναυτιλιακή»,
Λέττα Δημοπούλου, «Shipping».
• Οι δημοσιογράφοι, διαπιστευμένοι στο υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου, Αντώνης Τσιμπλάκης για τη «Ναυτεμπορική»,
Νίκος Μπαρδούνιας «Κανάλι 1», Μηνάς Τσαμόπουλος, για
το «Πρώτο Θέμα» και Nigel Lowry για τη «Lloyds List».
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΟΕ: Οι δρ
Θάνος Πάλλης (πρόεδρος), καθ. Κώστας Χλωμούδης (αντιπρόεδρος), δρ Ιωάννης Θεοτοκάς (γενικός γραμματέας), δρ Δημήτρης Λυρίδης (ταμίας), καθ. Μ. Καβουσανός, Ιωάννης
Πατινιώτης και Αιμιλία Παπαχρήστου (μέλη) και δρ Άλκης
Κορρές (επίτιμος πρόεδρος).
Η εκδότις των «Ναυτικών Χρονικών» Ιωάννα Μπίσια
Οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ναυτικών Χρονικών»:
Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής - δικηγόρος, Λίζα Μαρέλου, αρχισυντάκτρια, Πάνος Ζαχαριάδης, Γεώργιος Μπάνος, Γιάννης
Κοτζιάς, Μαρία Μπερτζελέτου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Τα βραβεία «Ευκράντη» των «Ναυτικών Χρονικών», με την
αρωγή και τη στήριξη της ΕΝΟΕ, για την επιλογή και ανάδειξη
των πρωταγωνιστών της χρονιάς έχουν ως βασικό κριτήριο τις
συστηματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες
των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και φωτεινά
παραδείγματα ανθρώπων και φορέων, που, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και να αποτελούν καταξιωμένα παραδείγματα προόδου, αισιοδοξίας και
προοπτικής, κυρίως για τους νέους.

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την απονομή των Βραβείων «Ευκράντη 2012».

Η οργανωτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε και φέτος 6 κατηγορίες αριστείας
Βραβείο Κοινωνικής
Προσφοράς από ναυτιλιακή
προσωπικότητα ή φορέα

Βραβεύεται άτομο ή ίδρυμα που έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του με τη
ναυτιλία κατά οιονδήποτε σημαντικό τρόπο.

Βραβείο για τη διεθνή προβολή
της ελληνικής ναυτιλίας

Απονέμεται σε προσωπικότητες που προάσπισαν ή προέβαλαν τα ελληνικά συμφέροντα ή το δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora.

Βραβείο καλύτερου Manager

Απονέμεται σε στέλεχος που αποδεδειγμένα επέδειξε ιδιαίτερες ικανότητες στη λειτουργική διαχείριση ναυτιλιακής επιχείρησης σε ανώτερη ή ανώτατη διοικητική θέση.

Βραβείο καλύτερης
Στρατηγικής Επικοινωνίας

Το βραβείο αυτό αφορά τη βράβευση ναυτιλιακής εταιρείας που παρουσιάζει οργανωμένη, σταθερή, διαυγή και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν μόνο δημοσιογράφοι
και τα μέλη της ΕΝΟΕ.

Βραβείο για την αρωγή
στη Ναυτική Εκπαίδευση

Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν τη ναυτική
εκπαίδευση, την υποστήριξη του θαλάσσιου και ναυτιλιακού πολιτισμού μας καθώς
και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Βραβείο συνολικής προσφοράς
στη Ναυτιλία

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά στο χώρο
της ναυτιλίας.

Τα βραβεία «Ευκράντη» τελούν υπό την αποκλειστική χορηγία της
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Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή
φορέα

Βραβείο
καλύτερου Manager

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)

Σταμάτης Μπουρμπούλης

Η ενεργός δράση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, που χρονολογείται από το 1916, είναι πολύπλευρη με γνώμονα την αγάπη για την ελληνική ναυτιλία και τον
Έλληνα ναυτικό. Σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης είναι η αναγνώριση της ευσυνειδησίας και του ανθρωπιστικού έργου των
εκπροσώπων του ναυτικού επαγγέλματος.
Το Δ.Σ. της Ένωσης συμμετέχει σε επιτροπές του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης,
καθώς και σε συμβουλευτικές επιτροπές των ΙΜΟ, ΙTF, ETF μέσω
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
Για θέματα πειρατείας, παίρνει μέρος σε forum σε Ελλάδα και
εξωτερικό, ενώ στηρίζει επισκέψεις διεθνώς σε συναδέλφους
που χρήζουν βοηθείας.
Η ΠΕΠΕΝ ετησίως απονέμη βραβεία στους πλοιάρχους Β’ και
Γ’ τάξεως, που αρίστευσαν στις εξετάσεις του ΚΕΣΕΝ, καθώς και
προσφέρει καθιερωμένες υποτροφίες στα παιδιά πλοιάρχων
που αρίστευσαν στις εισαγωγικές τους εξετάσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Επίσης, κάθε χρόνο η Ένωση βραβεύει τη συμβολή ποντοπόρων
και ακτοπλόων πλοιάρχων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων στη θάλασσα και την προστασία
της ανθρώπινης ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες πλοίαρχοι
έχουν διασώσει πλέον των 7.000 ναυαγών και έχουν περισυλλέξει περί τους 12.000 μετανάστες.

Ο κ. Σταμάτης Μπουρμπούλης είναι γενικός διευθυντής της Euronav Ship Management (Hellas) Ltd από τη σύσταση της εταιρείας, το Νοέμβριο 2005. Έχει συνολική εμπειρία 30 χρόνων ως
ναυπηγός μηχανολόγος και εργάζεται στη ναυτιλία και ναυτική
βιομηχανία από το 1986. Από το 1990 έως το 2005 διετέλεσε
στέλεχος της εταιρείας Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd.
Αποφοίτησε από τη σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1981 και μετά την εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων, εργάστηκε σε χημική βιομηχανία και στη συνέχεια στα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος στην εταιρεία
ΝΑΥΣΙ.
Το 1990 προσελήφθη στην εταιρεία Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd, ως Technical Superintendent σε διάφορους τύπους πλοίων, και το 1997, ship manager υπεύθυνος για
suezmax tankers και OBOs. Tο 2000 πήρε τη θέση του τεχνικού
διευθυντή της εταιρείας σε στόλο με πλοία bulk carriers, crude
oil tankers, chemical and LNG carriers, όπου παρέμεινε μέχρι
την έναρξη λειτουργίας τής Euronav Hellas το 2005.
Είναι μέλος των Intertanko Safety & Technical Committee, ABS
European Technical Committee, DNV & RINA Greek Technical
Committee, Korean Register Hellenic Committee και the Greek
CIMAC Council.
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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

42 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

A N ANGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Βραβείο για τη διεθνή προβολή
της ελληνικής ναυτιλίας

Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια»

Η δημιουργία της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια»
ξεκίνησε ουσιαστικά με ελληνική πρωτοβουλία το 1964, όταν ο
Θεόδωρος Βώκος, δημοσιογράφος και ιδρυτής της «Ναυτιλιακής»,
με τη συνεργασία του τότε υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Σταύρου Μπίρη και επί προεδρίας της ΕΕΕ του Στρατή Ανδρεάδη, διοργάνωσαν το πρώτο διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο στην Ελλάδα, το
οποίο διεξήχθη στις 27/8/1964 στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Ως αποτέλεσμα του συνεδρίου αυτού, ο Θεόδωρος Βώκος, μαζί
με τον φίλο και συνεργάτη του Richard (Dick) Stubbs, στέλεχος
δημοσίων σχέσεων, αναγνωρίζοντας την τεράστια συνδρομή της
ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδος και την προβολή
της χώρας διεθνώς, αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια έκθεση,
η οποία θα αναδείκνυε τη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας τόσο
για την Ελλάδα όσο για τη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρωτοβουλία τους αυτή, με
τη βοήθεια του νομικού τους
συμβούλου Δημήτρη Κοπανίτσα και του ειδικού εκθέσεων
Θάνου Μακρή, είχε ως αποτέλεσμα να δρομολογηθεί η
πρώτη Διεθνής Ναυτιλιακή
Έκθεση «Ποσειδώνια».
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε
για πρώτη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο μερικά χρόνια
μετά, με τη συμμετοχή 80
ναυπηγείων και ναυτιλιακών
εταιρειών από 15 χώρες,

ενώ από το 1970 διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, τον Ιούνιο.
Τα «Ποσειδώνια» σήμερα είναι η σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση
στον κόσμο. Προβάλλουν τα επιτεύγματα της ελληνικής ναυτιλίας
και τη μοναδικότητα της ελληνικής ναυτοσύνης και παράλληλα
τον έντονο διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας. Αποτελούν πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις της παγκόσμιας
ναυτιλίας, αφού εκεί επιλέγουν οι εταιρείες να παρουσιάσουν νέα
προϊόντα, τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τις τελευταίες τάσεις
στο χώρο της ναυτιλίας.
Η διοργάνωση των «Ποσειδωνίων» το 2012 σημείωσε αριθμούςρεκόρ συγκεντρώνοντας 1.870 συμμετοχές από 87 χώρες, περισσότερους από 18.547 επισκέπτες από όλο τον κόσμο και 20
εθνικές συμμετοχές με μεγάλα περίπτερα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων
με αποφάσεις και μνημόνια
που υπεγράφησαν τόσο μεταξύ κυβερνήσεων ναυτικών
κρατών όσο και ναυτιλιακών
εταιρειών.
Παράλληλα, τα «Ποσειδώνια»
ενισχύουν σημαντικά την
εθνική οικονομία, αφού αποτελούν μεγάλη πηγή εσόδων.
Τα συναλλαγματικά οφέλη
από τη λειτουργία της έκθεσης, κάθε δύο χρόνια, υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 60
εκατ. ευρώ.
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Βραβείο συνολικής προσφοράς
στη Ναυτιλία

Βραβείο για την αρωγή
στη Ναυτική Εκπαίδευση

Καπτ. Ιωάννης Τσενεμπής

Iδρύματα
Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα

Καταγόμενος από την Κέρκυρα και ζώντας δίπλα στη θάλασσα, από νεαρής ηλικίας είχε ενασχόληση με θαλασσινές
δραστηριότητες που τον οδήγησαν στη
ναυτιλία όπου, εξελισσόμενος μέσα από
την ποντοπόρο ναυτιλία, έφτασε στο
βαθμό του πλοιάρχου. Πάντα όμως αναζητούσε ευρύτερες γνώσεις και έτσι απέκτησε πανεπιστημιακή παιδεία από την Πάντειο
εκμεταλλευόμενος τα ξέμπαρκά του.
Επίσης απέκτησε εξειδίκευση για δεξαμενόπλοια (Cow Inert
Gas και μεταφορές χημικών προϊόντων - Chemical Carriers).
Υπηρέτησε ως αρχιπλοίαρχος στην Hellenic Lines και ακολούθως ως καθηγητής/υποδιευθυντής στο ΚΕΣΕΝ, όπου συνέγραψε διάφορα εγχειρίδια και είχε πρωτότυπη εργασία μελέτη ορθοδρομίας - λοξοδρομίας, σύγκρισης πινάκων 214
και 249 με NORIES, ευθεία MARK με computer κ.λπ.
Χρημάτισε εκπαιδευτικός συνεργάτης στην HELMEPA, αναπληρωματικό μέλος της Ενώσεως Πλοιάρχων και γραμματέας της Ενώσεως Καθηγητών Ν. Εκπαίδευσης.
Από 20ετίας και πλέον υπηρετεί στο ΝΕΕ. Όταν το ΝΕΕ ζητούσε έναν καταρτισμένο πλοίαρχο, τον πρότεινε ο τότε Α΄
αντιπρόεδρος Βασίλειος Κούτσης, ο οποίος είχε συνεργαστεί
μαζί του στη Hellenic Lines και είχε εκτιμήσει την επαγγελματική του κατάρτιση, την πείρα, τη μεθοδικότητά του και
άλλες ικανότητες.
Έκτοτε ο Ι. Τσενεμπής, συντονίζοντας και διευθύνοντας το
έργο του ΝΕΕ, υπηρετεί με συνέπεια τη διαμορφωμένη ναυτιλιακή πολιτική του Δ.Σ./ΝΕΕ και της ναυτιλίας ευρύτερα,
έχοντας αγαστή συνεργασία και συναντίληψη με τους εκάστοτε προέδρους και τα μέλη του Δ.Σ.
Είναι οικογενειάρχης με σύζυγο τη Λίζα Τσενεμπή-Αρώνη, γιο
αξιωματικό του Π.Ν., κόρη εκπαιδευτικό και 4 εγγόνια.
Αυτός είναι ο καπετάν Γιάννης Τσενεμπής.

Ο εθνικός ευεργέτης καπετάν Γιάννης, προικισμένος με διορατικότητα, δεν αρκέστηκε σε αγαθοεργές πράξεις, που θα
είχαν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Συνέλαβε την ιδέα της
σύστασης και λειτουργίας Ιδρυμάτων Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα, με τα οποία θα διασφαλιζόταν η διαρκής προσφορά και
βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στη ναυτιλία, την
παιδεία και τον τόπο της καταγωγής του.
Ανάμεσα στα Ιδρύματα ξεχωρίζουμε:
α) Το Οινουσσιακό Ίδρυμα με έτος ίδρυσης το 1975. Σκοπός
του είναι η απονομή χρηματικών βραβείων σε διακρινόμενους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών (Δημοτικό,
Ναυτικό Γυμνάσιο, Λύκειο, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού)
και η οικονομική ενίσχυση του Πρότυπου Μαθητικού Οικοτροφείου Οινουσσών.
β) Το Παγχιακό Ίδρυμα υποτροφιών εσωτερικούεξωτερικού ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους όλων των
λυκείων του νομού Χίου για τη συνέχιση
των πανεπιστημιακών σπουδών τους στο
εσωτερικό και σε επιστήμονες Χίους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Χορηγούνται περί τις 10 υποτροφίες
εσωτερικού κάθε χρόνο με διάρκεια όση
και η διάρκεια σπουδών του υποτρόφου
(περί τις 40 υποτροφίες συνολικά) και 5
πέντε υποτροφίες εξωτερικού ετήσιας
διάρκειας.
Παράλληλα, τα Iδρύματα Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα υποστηρίζουν πολύπλευρα το Σύνδεσμο
Ναυτιλίας και Παιδείας Οινουσσών.
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Βραβείο καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας

Paragon Shipping Inc.

Η Paragon Shipping Inc. είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που εξειδικεύεται στη μεταφορά ξηρού φορτιού. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006, ενώ τον Αύγουστο του
2007 ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή της στο Nasdaq.
Το Μάρτιο του 2010, η Paragon μετέφερε επιτυχώς το σύνολο των κοινών μετοχών της στο NYSE, όπου συναλλάσσεται μέχρι και σήμερα με το σύμβολο PRGN. Ο κ. Μιχάλης
Μποδούρογλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Paragon, έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της
ναυτιλίας.
Η Paragon αρχικώς επένδυσε στον κλάδο του ξηρού φορτίου, ενώ το 2010 απεφασίσθη η επέκταση των δραστηριοτήτων της και στον κλάδο των containerships, όπου
συνοδεύτηκε με την αγορά των δύο πρώτων της σχετικών
πλοίων, γερμανικής κατασκευής, του «Box Voyager» και του
«Box Trader». Τον Απρίλιο του 2011, η Box Ships Inc., που
μέχρι τότε υπήρξε θυγατρική της Paragon, πραγματοποίησε
με επιτυχία τη δημόσια εγγραφή και εισαγωγή της στο NYSE
με σκοπό την αποκλειστική εκμετάλλευση πλοίων container.
Η Paragon διατηρεί την παρουσία της στον κλάδο των containerships, ούσα μια από τους μεγαλύτερους μετόχους της
Box Ships, διατηρώντας ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου με-

γαλύτερου του 16%.
Ο υπάρχων στόλος της εταιρείας αποτελείται από δεκατρία
πλοία ξηρού φορτίου, συνολικής μεταφορικής ικανότητας
άνω των 816.000 DWT.
Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου είναι επτά χρόνια. Επίσης,
υπό κατασκευή βρίσκονται σήμερα τρία πλοία, εκ των
οποίων ένα είναι ξηρού φορτίου συνολικής μεταφορικής ικανότητας 37.200 DWT, ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι containerships, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 9.600 TEU. Το
σύνολο των νεόκτιστων πλοίων αναμένεται να παραδοθεί
έως τα μέσα του 2014.
Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών,
ποιότητας αντάξιας των απαιτήσεων των πελατών της, και η
σταθερή ανάπτυξη και απόδοση εκ μέρους των μετόχων της
μέσω αποτελεσματικής και παράλληλα ασφαλούς λειτουργίας του προσωπικού και του στόλου.
Η εταιρεία υποστηρίζει ενεργά την εξωστρέφεια του κλάδου
όπου δραστηριοποιείται με τη συμμετοχή της σε σημαντικές
εκδηλώσεις και ημερίδες για τη ναυτιλία με τον τακτικό διάλογο και την επαφή της με τα μέλη της δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά και την επικοινωνία της μέσω επιμορφωτικών
συναντήσεων με φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ.
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Απάντηση για τις
φοροαπαλλαγές
των ναυτιλιακών
εταιρειών
2 Φεβρουαρίου 2013

Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με θέμα «Απάντησε η
κυβέρνηση στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών;», ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, σημείωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Αναφορικά με τη φορολόγηση των
πλοίων υπό ξένη σημαία, η διαχείριση
των οποίων γίνεται από ημεδαπές ή
αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες
στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 25 του ν. 27/1975, στις
13-12-2012 κατατέθηκε στη Βουλή
των Ελλήνων σχέδιο νόμου με τίτλο
«Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
υπουργείου Οικονομικών και λοιπές
διατάξεις», στο οποίο υπάρχει άρθρο
που προβλέπει τη φορολόγηση των
πλοίων αυτών κατ’ αναλογία του συστήματος φορολόγησης (tonnage tax
system) των πλοίων με ελληνική σημαία.
Επιπροσθέτως, στη Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου περιήλθε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Δ/νση Ανταγωνισμού) με

θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας
χωρητικότητας/Πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για
τους ναυτικούς/άλλα πιθανά κρατικά
μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών
εταιρειών». Η ανωτέρω διεύθυνση
γνωστοποίησε με έγγραφό της τις απόψεις της προς το υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης),
προκειμένου να τις λάβει υπόψη στη
διαμόρφωση της απάντησης των ελληνικών Αρχών επί των τιθέμενων ερωτημάτων».

Σε επίπεδα-ρεκόρ τα
προβληματικά δάνεια
στην Ευρωζώνη
27 Φεβρουαρίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance &
Research George Moundreas Com. S.A.
Τελικά μόνον η Ιστορία θα δείξει τι
πραγματικά συμβαίνει στην Ευρωζώνη
στις μέρες μας, καθώς, ενώ οι αξιωματούχοι προσπαθούν με δηλώσεις να
πείσουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει, οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις των
μεγαλύτερων διεθνών οίκων και οικονομολόγων αναλυτών είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο γνωστός αναλυτής Mark Grant, παρά τις
εμφανείς ενδείξεις για τους κινδύνους
που ελλοχεύουν για την παγκόσμια οικονομία, το γενικό αίσθημα που επικρατεί είναι πως δεν συντρέχει κανένας
λόγος ανησυχίας, ενώ για την Ευρωζώνη επισημαίνει ότι ζει σε επικίνδυνους καιρούς και με τα ψεύδη επιχειρεί
να κρύψει την αλήθεια και να νικήσει
το χρόνο.
Συνολικά στην Ευρωζώνη η ανεργία
θα αυξηθεί στο 12,2% φέτος, με έντονο πρόβλημα στις χώρες του Νότου.
Αλλά και στη Γερμανία θα υπάρξει άνοδος στο 5,7% και στη Γαλλία στο
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10,7% με αυξητικές τάσεις.
Η E&Y σε έρευνά της ανακοίνωσε ότι
τα προβληματικά δάνεια στην Ευρωζώνη είναι σε επίπεδα-ρεκόρ στα 918
δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο
7,6% του συνόλου των δανείων.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, μείωση του
ΑΕΠ δείχνουν τα στοιχεία στις 34
χώρες-μέλη για το δ΄ τρίμηνο του
2012, για πρώτη φορά μετά 4 χρόνια,
κατά 0,2%, με την Ε.Ε. να σημειώνει
μείωση κατά 0,5%.
Μετά την ύφεση του δ΄ τριμήνου στη
Γερμανία και τη Γαλλία, υποχώρησε ο
σύνθετος PMI το Φεβρουάριο στις
52,7 μονάδες από 54,4 για τη Γερμανία
και στις 42,3 από 42,7 για τη Γαλλία,
όπου είναι και ο ταχύτερος ρυθμός μείωσης των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Η Γαλλία, το «προβληματικό παιδί»,
όπως τη χαρακτηρίζει ο Γερμανός βουλευτής και σύμμαχος της Merkel,
Michael Fuchs, θα παρουσιάσει φέτος
έλλειμμα 3,6% και ανάπτυξη 0,1%,
ανοίγοντας έντονη αντιπαράθεση για
το αν θα πρέπει να της δοθεί παράταση
για την επίτευξη του στόχου του ελλείμματος στο 3% και με τον πρωθυπουργό Ολάντ να διαμηνύει ότι δεν θα
επιβάλει νέα μέτρα λιτότητας και θα
εστιάσει στη μείωση των δαπανών.
Αντίστοιχα, μη επίτευξη των στόχων
του ελλείμματος και για την Πορτογαλία προβλέπει η Κομισιόν, καθώς η
συρρίκνωση της οικονομίας θα είναι
μεγαλύτερη της προβλεπόμενης.
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Στη Λευκή Λίστα
η ελληνική σημαία
22 Φεβρουαρίου 2013
Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του
ΙΜΟ, στην τελευταία σύνοδό της, εξέδωσε την υπ’ αρ. MSC.1/ Circ.1163/
Rev.8/ 07-01-2013 εγκύκλιο, στην
οποία περιλαμβάνεται η νέα Λευκή
Λίστα των κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που εφαρμόζουν
πλήρως και ορθά τη Δ.Σ. STCW 1978,
όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Επιπροσθέτως, γνωρίζεται ότι εφεξής,
σε κάθε περίπτωση αναθεώρησης της
σχετικής εγκυκλίου, θα γίνεται, απευθείας ανάρτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Tα ημερήσια έσοδα
των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου
θα φτάσουν σε σημαντικά κερδοφόρα
επίπεδα
21 Φεβρουαρίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance &
Research George Moundreas Com. S.A.
Η Citigroup στην τελευταία έκθεσή της
για τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς
ξηρού φορτίου κάνει λόγο για αύξηση
των εσόδων των πλοίων από το 2014

καθώς η συνεχιζόμενη μειωμένη αύξηση του στόλου θα επιφέρει ισορροπία με την αντίστοιχη ζήτηση.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει πως η αύξηση του στόλου το 2014 θα είναι περίπου στο 5% από τον μέσο όρο του
18% για την περίοδο 2011-2013, ενώ
η άνοδος της ζήτησης για μεταφορά
φορτίων και συγκεκριμένα Minerals
και Grains εκτιμάται και αυτή στο 5%.
Συνεχίζοντας, εκτιμά πως τα ημερήσια
έσοδα των πλοίων μεταφοράς ξηρού
φορτίου θα φτάσουν σε σημαντικά
κερδοφόρα επίπεδα από το β΄ εξάμηνο
του 2014, οπότε η αγορά πια θα έχει
εξομαλυνθεί.
Σε αντίστοιχη ανάλυση του οίκου
Drewry, αναφέρεται πως η ολοένα μειωμένη κεφαλαιακή επάρκεια (ίδια κεφάλαια) των πλοιοκτητριών εταιρειών
θα οδηγήσει όλο και περισσότερους
πλοιοκτήτες να επιλέξουν τη διέξοδο
της διάλυσης και μάλιστα νεότερων
πλοίων. Στη συνέχεια επισημαίνει πως
δεν θα υπάρξει βελτίωση της αγοράς
το 2013, γεγονός που θα αυξήσει περισσότερο την ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση των εταιρειών του
κλάδου. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει πως
ο συνολικός αριθμός των διαλύσεων
για το 2013 θα είναι μεγαλύτερος από
το 2012 τοποθετώντας τον πάνω από
τα 36 εκατ. τόνους, αλλά η σωρευτική
μεγέθυνση του στόλου τα τελευταία
χρόνια δεν αφήνει περιθώρια βελτίω-

σης για το 2013 καθώς η αύξηση
τονάζ το 2012 ήταν 12,3%, δηλαδή 35
εκατ. τόνοι, ύστερα από αύξηση 15,2%
το 2011. Για το 2013 εκτιμά πως τα
πλοία προς παράδοση ανέρχονται στα
28 εκατ. τόνους.
Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για
το 2013 δεν προμηνύουν σημαντικές
μεταβολές συγκριτικά με το 2012, αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν αρχίσει και τοποθετούνται σε παραγγελίες νέων
πλοίων ή αγορές μεταχειρισμένων,
προεξοφλώντας με αυτόν τον τρόπο
ότι δεν αναμένεται σημαντική περαιτέρω πτώση των τιμών, οι οποίες βρίσκονται σε ελκυστικά επίπεδα. Σε
παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι οι
παραγγελίες νεότευκτων, για όλους
τους τύπους των πλοίων, μέχρι στιγμής
για το 2013 είναι διπλάσιες από την
ίδια περίοδο πέρυσι. Στα μεταχειρισμένα, η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο
δεν είναι τόσο αυξητική, αλλά αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο στο επόμενο
διάστημα, ενώ σε επίπεδο Ελλήνων
πλοιοκτητών οι αγορές μεταχειρισμένων πλοίων είναι διπλάσιες από την
αντίστοιχη περίοδο του 2012, δηλαδή
40, εκ των οποίων το 70% αφορά
πλοία ξηρού φορτίου.

Μια μεγάλη συμφωνία
υπογράφεται εντός
της ημέρας
1 Μαρτίου 2013
Μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες,
που θα αλλάξει τα μεταφορικά δεδομένα της χώρας, μετατρέποντας τον
Πειραιά σε βασικό κόμβο διακίνησης
προϊόντων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογράφεται στις 12 το μεσημέρι μεταξύ Hewlett Packard, COSCO
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η επιλογή του λιμανιού του Πειραιά
από την COSCO και τη Hewlett
Packard μπορεί να επιφέρει αύξηση
του τοπικού φορτίου έως και 50%,
ενώ θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας καθώς δεν θα είναι λίγες οι εται-
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
...............................................................................................................

Απλοποίηση και
εκσυγχρονισμός
νηολόγησης πλοίων
στην ελληνική
σημαία
28 Φεβρουαρίου 2013

ρείες που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της αμερικανικής
εταιρείας και να φέρουν την έδρα τους
στην Ελλάδα ή να δημιουργήσουν
γραφεία.
Το κόστος του έργου, σύμφωνα με την
ΕΡΓΟΣΕ, ανήλθε στα 143 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων το 50% χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και το
υπόλοιπο από εθνικούς πόρους.

Ερώτηση για
τη θεσμοθέτηση
ελληνικού παράλληλου νηολογίου
25 Φεβρουαρίου 2013
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την
ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση
που κατέθεσε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ Αγγελική Γκερέκου με θέμα
«Θεσμοθέτηση ελληνικού παράλληλου
νηολογίου».
«Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας
βασίζεται στην ύπαρξη σταθερού θεσμικού νομοθετικού πλαισίου, κύριο
όργανο του οποίου αποτελεί ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

(άρθρο 5 ΚΔΝΔ) για την εγγραφή
πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο απαιτείται η προηγούμενη αναγνώρισή τους
ως ελληνικών.
Ως ελληνικά αναγνωρίζονται τα πλοία
που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε Έλληνες υπηκόους ή
ελληνικά νομικά πρόσωπα.
Επίσης, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις
και στους υπηκόους ή εταιρείες των
λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύψωση της ελληνικής
σημαίας σε πλοία ιδιοκτησίας τους
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Η αναγνώριση αυτών συντελείται με
την εγγραφή τους στα τηρούμενα από
τις λιμενικές αρχές νηολόγια, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
Το ελληνικό πλοίο καθ’ όσο διάστημα
παραμένει νηολογημένο φέρει μόνο
την ελληνική σημαία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι δεν υφίσταται λόγος για τη
διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα του
εθνικού μας νηολογίου με την ίδρυση
παράλληλου νηολογίου, πολύ δε περισσότερο για την ποντοπόρο ναυτιλία,
η οποία καλύπτεται πλήρως με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες εγκριτικές
πράξεις του άρθρου 13 Ν.Δ.
2687/1953».
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Η παρουσίαση για την «απλοποίηση
και τον εκσυγχρονισμό νηολόγησης
πλοίων στην ελληνική σημαία» έγινε
πριν από λίγο στο ιστορικό πλοίο Liberty, παρουσία των προεδρείων εφοπλιστικών ενώσεων, του Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, της
Πανελ-λήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, του ευρωβουλευτή
της Ν.Δ. Γιώργου Κουμουτσάκου και
πλήθους πλοιοκτητών και προσκεκλημένων. Συνοπτικά στην ομιλία του ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ.
Μουσουρούλης ανέφερε τα εξής:
«Απλοποιήσαμε και τυποποιήσαμε
όλες τις διαδικασίες για την έκδοση της
εγκριτικής πράξης νηολόγησης.
Μειώσαμε κατά 80%, περίπου, τις
απαιτούμενες υπογραφές στα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης για την έγκριση της
επένδυσης. Μειώσαμε το χρόνο από
αρκετούς μήνες σε λίγες μόλις ημέρες,
πλέον του χρόνου δημοσίευσης του
σχετικού ΦΕΚ. Παράλληλα, δημιουργήσαμε στο υπουργείο Ναυτιλίας μια
νέα Υπηρεσία Μιας Στάσης. Η
υπηρεσία αυτή θα αποτελεί το ένα και
μοναδικό σημείο για την υποδοχή των
αιτήσεων νηολόγησης, την εσωτερική
παρακολούθηση και διεκπεραίωσή
τους καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης και πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Με την πλήρη ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήδη
προετοιμάζουμε, η διεκπεραίωση των
αιτήσεων -από την υποβολή τους μέχρι
την έκδοση του εγγράφου εθνικότητας
του πλοίου- θα γίνεται ηλεκτρονικά και
οι χρόνοι θα ελαχιστοποιηθούν περαιτέρω. Ως πρώτο βήμα, από τις 15
Μαρτίου, τίθεται σε λειτουργία η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης νηολόγησης».
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πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Σε βραχνά εξελίσσεται η ανάπτυξη για την ινδική οικονομία. Αναλυτές υποστηρίζουν πως οι τεράστιες αγκυλώσεις στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς
σε όλα τα επίπεδα κρατικού ελέγχου και διοίκησης, αλλά
και οι σημαντικές δυσκολίες ως προς τη βελτίωση του μεταφορικού έργου ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Επιπλέον, παρατηρούν μια πλημμελή στρατηγική ως προς
τη χρηματοδότηση και τον τραπεζικό δανεισμό προς βιοτεχνίες, που θα επέτρεπαν τη μείωση της ανεξέλεγκτης
ανεργίας και του περιφερειακού μαρασμού.
Ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης της
συγκεκριμένης χώρας
υποχώρησε
φέτος
κάτω από το 6%, προκαλώντας δυσοίωνα
συναισθήματα
στις
αγορές.

Διεθνής πίεση ασκείται πλέον μέσω τόσο των διεθνών εργατικών συνδικάτων όσο και του Τύπου για
τη δημιουργία νέων συνδικαλιστικών φορέων και οργανώσεων στην Κίνα. Έως τώρα είναι γνωστό ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων είναι ή ανύπαρκτη ή
υποκινουμένη και καθοδηγούμενη, με αποτέλεσμα τόσο τη
διεθνή κατακραυγή όσο και την πλημμελή διαφύλαξη των
όποιων δικαιωμάτων του εργαζομένου.
Μετά την ένταση που δημιουργήθηκε το 2010 στα εργοστάσια της Honda στη νότια Κίνα, όπου οι εργαζόμενοι αμφισβήτησαν ευθέως την εκπρόσωπησή τους από
συνδικαλιστικές ενώσεις - μαριονέτες, οι τοπικές κυβερνήσεις στο Σεν Ζεν και το Ουανζού υποστηρίζουν ανοιχτά
τη δημιουργία συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζομένων, που θα ανταποκρίνονται όμως στην πολιτική του Πεκίνου και στις ανάγκες και στα ήθη των τοπικών κοινωνιών.
Σε μια χώρα όπου ο εργάτης δεν δουλεύει σε μια βιομηχανία πάνω από 13 μήνες, είναι αμφισβητούμενο εάν οι

τοπικές κυβερνήσεις θα επιτρέψουν στα συνδικαλιστικά
όργανα, πέραν των διαπραγματεύσεων για συλλογικές
συμβάσεις, το (ευρωπαϊκό) δικαίωμα της απεργίας.

Σε έκρυθμη και αβέβαιη εξελίσσεται η κατάσταση στο
σύνολο των χωρών της Μέσης Ανατολής.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πακιστάν για
καταδίκη του πρωθυπουργού Ασράφ για δωροδοκία κατά
τη διάρκεια μιας
υπουργικής του θητείας, η εξαιρετικά
χαλεπή εικόνα στην
αιγυπτιακή οικονομία, που οδηγεί σε
καλπάζουσα αύξηση
την ανεργία, ιδίως
στους νέους, αλλά
και στη διολίσθηση
του εθνικού νομίσματος, η αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ των κυβερνήσεων και των τοπικών οργανώσεων Τζιχάντ σε χώρες της Αφρικής προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία
στη διεθνή διπλωματική κοινότητα για την κατάσταση του
μουσουλμανικού τόξου από τη Μαυριτανία μέχρι το Πακιστάν.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποστολή 2.500
Γάλλων στρατιωτών από την κυβέρνηση Ολάντ με εντολή
τη συντριβή της δράσης των τζιχαντικών δυνάμεων στον
Βορρά του Μάλι.
Λονδίνο και Ουάσιγκτον παρακολουθούν με αμηχανία και
σκεπτικισμό τη δράση της συμμάχου Γαλλίας στην αφρικανική χώρα, όπου εικάζεται πως 3.000 αντάρτες Τζιχάντ
έχουν άρτια εκπαιδευθεί σε άγνωστα στρατόπεδα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, μιλώντας στη διάρκεια της εκδήλωσης όπου παρουσιάστηκαν τα μέτρα για την
προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία, επισήμανε ότι το θέμα είναι πολύπλοκο και πιο σοβαρό από
ό,τι φαίνεται, αφού χρειάζεται διάλογος με τους Έλληνες
αξιωματικούς και ναυτικούς: «Αν έρθουν αύριο 100 αιτήσεις για εγγραφή πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, μπορούμε
να
αντιμετωπίσουμε
την
κατάσταση;»
αναρωτήθηκε και προσέθεσε: «Πρωτοβουλίες όπως αυτή
είναι φιλότιμες. Έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε τον ηγετικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας».
«Η περαιτέρω προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και επέ-
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κταση του ναυτιλιακού μας πλέγματος. Θα αναφέρω ένα
στοιχείο.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, 8 στα 10 πλοία ελληνικών συμφερόντων έφεραν την ελληνική σημαία. Σήμερα,
στα τέσσερα πλοία ελληνικών συμφερόντων, μόνο το ένα
φέρει τη σημαία μας», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας στην
ίδια εκδήλωση. Και συνέχισε: «Τη σχέση αυτή θέλουμε να
αντιστρέψουμε, με μέτρα υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, όπως η κατάργηση γραφειοκρατικών και χρονοβόρων διαδικασιών, που, με τις
σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού, δεν είναι φιλικές
προς τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα».
Τόσα χρόνια, τόση αναμονή, τόσες ανατροπές, τόσες αλλαγές στην πολιτική ηγεσία για το αυτονόητο, αυτό που
είναι ηλίου φαεινότερον.

Γραφειοκρατία και εξαγωγές ήταν στο επίκεντρο των
συναντήσεων που είχαν ο υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κ. Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Ν. Μηταράκης με τους
εκπροσώπους έντεκα μεγάλων εταιρειών που έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα
ή θα το κάνουν στο άμεσο μέλλον.

Διαβάσαμε μία είδηση σχετικά με περικοπές στις περιπολίες των πλωτών σκαφών του Λιμενικού προκειμένου να εξοικονομούνται καύσιμα για έκτακτες περιπτώσεις.
Σύμφωνα με καταγγελία των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των λιμενικών, τις περικοπές ζήτησε το Αρχηγείο του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή. Οι συνδικαλιστές του Λ.Σ. σημειώνουν πως η σχετική διαταγή δεν
τους ξένισε, καθώς τις επιπτώσεις από τις μειώσεις των
προϋπολογισμών για τα Σώματα Ασφαλείας τις βλέπουν
καθημερινά και τις έχουν καταγγείλει εδώ και χρόνια.
Πάντως, την επόμενη ημέρα, το Αρχηγείο Λ.Σ. εξέδωσε
ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι
απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων καυσίμων για τα μέσα που διαθέτει. Μόνο
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που διαπιστώνεται δυσχέρεια ανεφοδιασμού, λόγω τεχνικών ή άλλων διαδικαστικών προβλημάτων, γίνεται προσωρινός περιορισμός
κινήσεων, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η επιχειρησιακή
αξιοποίηση των σκαφών για απαραίτητες επεμβάσεις,
όπως έρευνα και διάσωση, καταγγελίες, ρυπάνσεις κ.ά., διευκρινίζει η ανακοίνωση. Επί της ουσίας δηλαδή, καπνός
χωρίς φωτιά δεν υπάρχει τελικά...

Σε αντίθετους ανέμους πλέουν η ακτοπλοΐα και η
κρουαζιέρα.
Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο παράλληλων κλάδων
έχουν ενοχλήσει τους πρώτους. Βασικό ερώτημα των
ακτοοπλόων είναι γιατί ένα κρουαζιερόπλοιο όταν κάνει
πλόες στα ελληνικά νησιά δεν έχει στα προϊόντα που διαθέτει στους επιβάτες του ΦΠΑ 23% όπως συμβαίνει στα
πλοία της γραμμής, όπου κάποιος ό,τι αγοράσει το πληρώνει με «καπέλο».
Όχι ότι θέλουν οι ακτοοπλόοι να πληρώσουν και οι κρουαζιεράδες ΦΠΑ. Αντιθέτως, θέλουν να απαλλαγούν κι εκείνοι. Κάτι βεβαίως που δεν θέλει ούτε να ακούσει η τρόικα.
Την απαλλαγή από τον κρατικό εναγκαλιασμό ζήτησε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μιχάλης Σακέλλης, σε ομιλία του μετά τη συνε-

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η κατάργηση
του αγγελιοσήμου, φορολογικά ζητήματα, για τα οποία οι
επιχειρηματίες ζήτησαν, κυρίως, σταθερότητα, και τα κλειστά επαγγέλματα, με ιδιαίτερες αναφορές σε λιμενεργάτες
και εκφορτωτές.
Για το θέμα των τιμών, ο υπουργός ανέφερε ότι με τον νέο
αγορανομικό κώδικα τα πράγματα είναι βελτιωμένα και το
υπουργείο θέλει το διάλογο για να εξομαλυνθούν αγκυλώσεις της αγοράς.
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 20 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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δρίαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου.
Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά: «Αν τα χρήματα που
στοιχίζει ο ΟΣΕ στον κρατικό προϋπολογισμό τα έδιναν
στην ακτοπλοΐα, όχι μόνο θα ταξίδευαν δωρεάν οι επιβάτες
και τα οχήματα, αλλά θα έπαιρνε ο κάθε επιβάτης επτά
ευρώ ως επιδότηση». Επίσης κατέκρινε το σύστημα των
υποχρεωτικών εκπτώσεων, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο είναι
αδιανόητο για τα σούπερ μάρκετ αλλά υποχρεωτικό για
την ακτοπλοΐα και προσέθεσε:
«Οι εταιρείες αντιμετωπίζονται σαν δημόσιες όταν πρόκειται να επιβληθούν υποχρεώσεις και σαν ιδιωτικές όταν
αφορά επίλυση των προβλημάτων».
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ επισήμανε μεταξύ
άλλων:
- Μετά τον Σεπτέμβριο έχουν αποσυρθεί πλοία, έχουν διακοπεί γραμμές και παρατηρούνται προβλήματα επαναδρομολόγησης πλοίων. Οι ζημίες φτάνουν τα 850
εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο το 2012 ανήλθαν στα 200
εκατ. και για να καλυφθούν χρειάζεται αύξηση κίνησης
κατά 40%.
Όμως, δεν είναι καθόλου καλές οι προοπτικές για την καλοκαιρινή περίοδο. Χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες
από την κυβέρνηση σε πολλούς τομείς. Τα πλοία καταναλώνουν ένα εκατομμύριο τόνους καυσίμων ετησίως.
- Εάν απαλλαγεί η ακτοπλοΐα από δημόσιες υπηρεσίες και
υποχρεώσεις, τότε δεν θα έχουμε ανάγκη κανέναν».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ.
Μουσουρούλης, στην τοποθέτησή του μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης του ΣΕΕΝ, δήλωσε: «Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που δίνονται οι
λύσεις. Υπάρχει πρόβλημα με τη φορολόγηση των εισιτηρίων που δεν μπορεί να αναθεωρηθεί, αφού είμαστε εγκλωβισμένοι σε οικονομικό αδιέξοδο, από το οποίο
πιστεύω ότι θα βγούμε σύντομα.
Είναι σαφές πως η αντιμετώπιση της ύφεσης δεν αφορά
μόνο αυτό το υπουργείο.
Για τις κρατικές ενισχύσεις, εκτιμώ ότι η πρόταση για τα
καύσιμα έχει πρόβλημα κοινοτικού δικαίου. Χώρες γειτονικές απολαμβάνουν ενισχύσεις, οι οποίες όμως προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τη ναυτική εργασία, σύντομα θα συζητήσουμε με την ΠΝΟ
και τον ΣΕΕΝ για τη στήριξη των ναυτεργατών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επανακατάρτιση.
Δεν θα πάρουμε αποφάσεις εάν δεν είναι συμφωνημένες
με τους κοινωνικούς εταίρους.
Για το ακτοπλοϊκό δίκτυο, ο ρυθμιστικός και εποπτικός
ρόλος της πολιτείας είναι σημαντικός και πρέπει να τον
αποζητεί ο κλάδος. Το δίκτυο δεν είναι εύκολο να το ξαναδούμε, ειδικά τις άγονες γραμμές. Κάναμε ό,τι καλύτερο
μπορούσαμε για τη ροή των χρηματοδοτήσεων. Ο προϋπολογισμός είναι δεσμευμένος με πολυετείς συμβάσεις.

Το 55% του προϋπολογισμού αφορά συμβάσεις που λήγουν το 2018-20, ακόμη και 2022.
Ως υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, θα κάνουμε ό,τι είναι
δυνατόν για να στηρίξουμε τον κλάδο και τον Έλληνα ναυτικό και να ατενίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία».
Δυστυχώς, ο υπουργός δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας για την ανάπτυξη της ακτοπλοΐας.

Στη βόρεια Ουαλία υπάρχει -όπως και σε πολλά μέρη
του κόσμου- ένα νεκροταφείο παλιών πλοίων. Και
τώρα, μια τοπική κολεκτίβα καλλιτεχνών κάλεσε γκραφιτάδες από όλο τον κόσμο για να βάψουν τα πλοία και να
δημιουργηθεί έτσι μια υπαίθρια γκαλερί.
Τα πλοία που βρίσκονται εκεί ξεκίνησαν το ταξίδι τους στα
μέσα του περασμένου αιώνα και τώρα κείτονται ανενεργά
σε ένα λιβάδι. Με την πρωτοβουλία αυτής της τοπικής κολεκτίβας, προσεκλήθησαν καλλιτέχνες από Ρωσία, Αγγλία,
Λετονία και Ουγγαρία για να φιλοτεχνήσουν όλα αυτά τα
πλοία, δημιουργώντας έναν υπαίθριο χώρο τέχνης και μάλιστα δωρεάν.
Ήδη, κάτοικοι της γύρω περιοχής επισκέπτονται συχνά την
έκθεση και την απολαμβάνουν. Ακόμα και μεγαλύτεροι σε
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ηλικία άνθρωποι (συνταξιούχοι και γηραιότεροι), που επισκέφτηκαν κατά γκρουπ το χώρο, δήλωσαν ότι, παρόλο
που προηγουμένως δεν καταλάβαιναν το γκράφιτι, τώρα το
«έπιασαν» και χαίρονται να βλέπουν τα πλοία με νέα χρήση.

Σε απόγνωση βρίσκονται τα μικρά νησιά του Ιονίου
Κάλαμος και Καστός μετά την προκήρυξη του υπουρ-

γείου Υγείας για ιατρούς, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα δύο αυτά μικρά νησιά.
Σε λίγες ημέρες φεύγει από τον Κάλαμο η μοναδική ιατρός
και τα νησιά εγκαταλείπονται πλέον στην τύχη τους.
Έκκληση αγωνίας και πρόσκληση για την επίλυση του
προβλήματος απευθύνει ο δήμαρχος της Λευκάδας, Κώστας Αραβανής, για το τόσο σημαντικό ζήτημα της υγείας
των μικρονησιωτών μας. Ελπίζουμε, έστω αυτή την
ύστατη στιγμή, το υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί προτού ερημώσουν τα μικρά νησιά.
Θέμα ζωής και θανάτου το χαρακτηρίζει στην επιστολή
που έστειλε ο δήμαρχος Λευκάδας στον υπουργό Υγείας
Ανδρ. Λυκουρέντζο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εκλογή επιφανών
μελών της ελληνικής πλοιοκτησίας σε συμβούλια
διοίκησης ελληνικών ΑΕΙ. Σύμφωνα με τον νέο νόμο
που αφορά τη διοίκηση των ελληνικών ΑΕΙ, εκλέγονται
μέλη τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την ευρύτερη
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επιτρέψει την ομαλοποίηση των σχέσεων, που είχαν στο
παρελθόν κλονιστεί και λάβει ευρεία δημοσιοποίηση.
Πέραν του στρατηγικού σχεδιασμού, τα συμβούλια της διοίκησης θα έχουν την υψίστης σημασίας αρμοδιότητα της
παρακολούθησης των αποφάσεων και των κρίσεων των
ακαδημαϊκών οργάνων για θέματα οικονομικά, στρατηγικά
καθώς και αξιολόγησης προσώπων.

ελληνική κοινωνία με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ιδρυμάτων. Ο πρόεδρος
της ΕΕΕ, Θεόδωρος Βενιάμης, εξελέγη στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά και ο πρόεδρος της HELMERA, Δρ Ιωάννης Κούστας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Είναι ιδιαίτερα θετική τόσο η συμμετοχή εκπροσώπων του εφοπλισμού στον στρατηγικό σχεδιασμό των ελληνικών ΑΕΙ όσο
και επιλογή τους από την υπάρχουσα ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ παραγόντων της ναυτιλίας και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας ελπίζουμε να

Μπορεί η πειρατεία στη Σομαλία να έχει χάσει έδαφος μετά την έξαρση το 2012 και το 2011, και να
έχει μεταφερθεί η έντονη δραστηριότητά της στη Νιγηρία,
αλλά ο Σομαλός Γκαράντ Μοχάμεντ είναι ο μόνος πειρατής
που φιγουράρει στον κατάλογο με τους «100 σημαντικότερους παίκτες της παγκόσμιας ναυτιλίας» που δημοσιεύει
κάθε χρόνο το Lloyd’s.
Στην κατάταξη του 2012, ο Μοχάμεντ έχασε αρκετές θέσεις, αφού κατατάχθηκε 27ος από 8ος το 2011 και 4ος το
2010. Έστω κι έτσι, παραμένει ισχυρός και εκπροσωπεί
στον κατάλογο όλους συνολικά τους πειρατές ως φαινό-
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μενο των καιρών μας. Σε
συνέντευξη
που είχε παραχωρήσει
το
2009
στο
Lloyd’s, ο Μοχάμεντ είχε δηλώσει ότι είναι
αναμεμειγμένος σε δεκάδες αρπαγές πλοίων και προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα ότι θα είναι αντιμέτωπη με τη
βία αν δεν καταβάλλει τα λύτρα. «Οι στόλοι δεν μπορούν
να μας σταματήσουν. Πώς να μας σταματήσουν; Έχουμε
πάνω από 200 πληρώματα και αυξάνονται συνεχώς», υπογράμμισε σε μια επίδειξη ισχύος.
Και συνέχισε: «Επί 20 χρόνια δεν έχουμε κεντρική κυβέρνηση.
Επί 20 χρόνια ο κόσμος μάς πρόδωσε, η Αμερική, η Αφρική, οι
Άραβες. Θα τους τιμωρήσουμε όπως μας τιμώρησαν εκείνοι».

Με βάση τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Allied, ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς τον Φεβρουάριο παρέμεινε στις 750 μονάδες, αλλά στις
αγοραπωλησίες πλοίων η κινητικότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
Ο αριθμός second hand πλοίων που άλλαξαν χέρια στο
διάστημα των δύο πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους
αυξήθηκε περίπου κατά 54% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2012, ενώ η διατήρηση των ναύλων σε χαμηλά επίπεδα είχε αρνητικές επιπτώσεις στις αξίες των
πλοίων.
Το πρώτο δίμηνο του 2013 άλλαξαν χέρια 230 πλοία συνολικής αξίας 2,52 δισ. δολ., όταν το περυσινό διάστημα
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου είχαν αλλάξει πλοιοκτήτη 152
πλοία συνολικής αξίας 1,69 δισ. δολ.
Σύμφωνα με τους ναυλομεσιτικούς οίκους, στις αγοραπωλησίες οι Έλληνες εφοπλιστές εμφανίζονται να απέκτησαν
46 πλοία επενδύοντας συνολικά 528,6 εκατ. δολ.
Η προτίμηση των Ελλήνων ήταν και τους πρώτους μήνες
του 2013 στα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.
Απέκτησαν 29 bulkers έναντι 306,3 εκατ. δολ., επίσης αγόρασαν 11 δεξαμενόπλοια διαθέτοντας 160,5 εκατ. δολ.
καθώς και έξι containerships επενδύοντας μόλις 61,8
εκατ. δολ.
Συνολικά παγκοσμίως, 119 πλοία ξηρού φορτίου άλλαξαν
ιδιοκτήτη, 22 δεξαμενόπλοια και μόλις 8 containerships.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κινέζοι απέκτησαν το πρώτο δίμηνο του 2013 13 second hand πλοία επενδύοντας μόλις
78,8 εκατ. δολ.
Σύμφωνα με την ανάλυση του Γιώργου Λογοθέτη, CFO Finance & Research George Moundreas Com. S.A., ο BDI,

την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, έκλεισε στις 776 μονάδες μένοντας στάσιμος γύρω στις 750 μονάδες, αφού από τα
τέλη του Ιανουαρίου διαπραγματεύεται σε αυτά τα επίπεδα.
Την ίδια ημερομηνία του 2012 ο δείκτης ήταν στις 763 μονάδες με διαφοροποίηση όμως στους επιμέρους δείκτες,
αφού τότε τα Capes βρίσκονταν σε υψηλότερα επίπεδα και
τα Panamax σε χαμηλότερα, ενώ σήμερα επικρατεί το αντίθετο.
Επίσης η 1η Μαρτίου 2012 ήταν η ημερομηνία που ο δείκτης άρχισε να παρουσιάζει ανοδικές τάσεις ώς τις αρχές
Ιουλίου, όταν είχε φτάσει τις 1.162 μονάδες με μικρές
διορθώσεις στο ενδιάμεσο.
Σε προηγούμενες ανασκοπήσεις είχαμε αναφέρει ότι οι
εξαγωγές των Grains από τις ΗΠΑ θα είναι μειωμένες αρκετά το 2013, αλλά το κενό αυτό θα το υπερκαλύψουν η
Λατινική Αμερική και η Ινδία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνονται και από τον οίκο RS Platou Markets A/S, η μεταστροφή στον εμπόριο των Grains έχει ήδη αρχίσει να
πραγματοποιείται αφού, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, η
Λατινική Αμερική κυριαρχεί στην παρούσα φάση στις εξαγωγές των Grains.
Συνεχίζοντας, αναφέρει πως η προσφορά μεγαλύτερων
ημερήσιων εσόδων που προσφέρει η περιοχή του Ατλαντικού έχει ως αποτέλεσμα να «τραβάει» πλοία από την περιοχή του Ειρηνικού, μειώνοντας όμως έτσι την προσφορά
πλοίων στην αγορά της Ασίας, τη στιγμή μάλιστα που η
ζήτηση για φορτία Iron Ore από την Ινδονησία προς την
Κίνα δείχνει να αυξάνεται.
Οι ανωτέρω εξελίξεις αποδεικνύονται θετικές όχι μόνο για
τα Panamax, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 ο
παγκόσμιος στόλος τους αριθμούσε 2.320 πλοία τα οποία
μετέφεραν πάνω από το 40% του παγκόσμιου εμπορίου
των Grains, αλλά και για τα Supramax, όπου παρά το γεγονός ότι το Iron Ore και το Coal αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των φορτίων που μεταφέρουν, τα Grains
είναι αυτά που το τελευταίο διάστημα κάνουν τη διαφορά
στα ημερήσια έσοδά τους καθώς τα σημερινά επίπεδά
τους είναι ουσιαστικά ίδια με αυτά των Panamax, δηλαδή
στα $ 8.170 την ημέρα.
Η Νότια Αφρική ξεπέρασε την Ινδία και έγινε ο 3ος μεγαλύτερος προμηθευτής Iron Ore της Κίνας μετά την Αυστραλία και τη Βραζιλία, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιήθηκε
περισσότερο η θέση της Αυστραλίας.
Η Νότια Αφρική προμήθευσε 40,6 εκατ. τόνους το 2012,
αύξηση 12% από το 2011, ενώ οι εξαγωγές της Ινδίας
προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 54,74%, στα 33 εκατ. τόνους. Αντίστοιχα, η Αυστραλία προμήθευσε με 351,5 εκατ.
τόνους Iron Ore την Κίνα, αύξηση 43% από το 2011, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 47% του συνόλου των εισαγωγών της Κίνας.
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σχολιο

Είναι αναγκαία η οργάνωση
ενός γενικευμένου διαλόγου με τη
συμμετοχή των φορέων της ναυτιλίας
Σχόλιο του προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αλέξη Τσίπρα

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα και στον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστή
Μουσουρούλη απευθύναμε για σχολιασμό την παρακάτω ερώτηση:

Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία και οικονομία;
Θα μπορούσα, απαντώντας στο ερώτημά σας, να πω πολύ περιεκτικά πως η συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην
ελληνική κοινωνία και οικονομία πρέπει απαραιτήτως να μεγιστοποιηθεί. Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας της προγραμματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ για την ανάγκη
σύναψης μιας εθνικής προγραμματικής συμφωνίας, άμεσης
στόχευσης, ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο της ναυτιλίας
και στην ελληνική κοινωνία. Και τούτο γιατί, ιδιαίτερα τώρα,
στην τόσο κρίσιμη για τη χώρα στιγμή, θεωρούμε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ της δυναμικότητας της ποντοπόρου -κυρίωςναυτιλίας και της συνεισφοράς της στην ελληνική κοινωνία
είναι προφανής.
Γνωρίζω όμως πολύ καλά πως το ζήτημα δεν μπορεί να εξαντληθεί με αυτήν τη γενικού προγραμματικού χαρακτήρα αναφορά. Απαιτείται εξειδικευμένη και σε βάθος ανάλυση,
σταθερών ρυθμίσεων και λύσεων στρατηγικού χαρακτήρα σε
νέες βάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι επιτακτικά αναγκαία
η οργάνωση ενός γενικευμένου διαλόγου με τη συμμετοχή
όλων των φορέων που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται με τη
ναυτιλία. Υπουργείο και υπηρεσίες, ένστολοι και πολιτικό προσωπικό, πολιτικά κόμματα, συνδικάτα και ναυτεργατικά σωματεία, επιμελητήρια, πανεπιστημιακές σχολές, νησιωτική και
παραλιμένια αυτοδιοίκηση και, φυσικά, οι ενώσεις των επιχειρηματιών της ναυτιλίας και της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τον οργανωμένο
διάλογο. Κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Το κενό οργανωμένου διαλόγου είναι υπαρκτό. Δεν υπάρχουν
σοβαρές πρωτοβουλίες από εκεί όπου θα έπρεπε, και κυρίως
από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο.
Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, το Τμήμα
Ναυτιλίας, το Τμήμα Ανάπτυξης, η Επιτροπή Προγράμματος
και άλλα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ μελετούν και επεξεργάζονται συστηματικά τα δεδομένα, καθώς και τις προτάσεις
που αποσπασματικά κατατίθενται κατά καιρούς από διάφορους φορείς. Στοχεύουμε να είμαστε έτοιμοι πολύ γρήγορα,
για να παρουσιάσουμε μια συνολική και συνεκτική πρόταση
για διάλογο. Προς το παρόν, θα περιοριστώ σε μερικές βασικές επισημάνσεις:
Δεν βοηθά καθόλου, ούτε και είναι συμβατή με τα πραγματικά ιστορικά δεδομένα, η μονόπλευρη αφήγηση που
ερμηνεύει το «ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα» ως προϊόν του
«επιχειρηματικού δαιμονίου» των Ελλήνων εφοπλιστών
και μάλιστα ενός εκάστου χωριστά. Η ναυτική τεχνογνωσία,
η ναυτοσύνη, έχει στέρεα και γενικευμένη βάση, κοινωνική.
Είναι τεράστια η συνεισφορά των ναυτικών, καπεταναίων, μηχανικών, κατώτερων πληρωμάτων και άλλων. Ακόμα και οι
νησιωτικές ή ναυτικές κοινότητες έχουν συνεισφέρει δημιουργικά σε αυτό το θαύμα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε στρατηγικά για τις νέες προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής
ναυτιλίας, αυτή την οπτική δεν έχουμε δικαίωμα να την
αγνοήσουμε.
Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια βαθύτερη και περισσότερο ειλικρινής συζήτηση σχετικά με το ρόλο του κράτους στην παραγωγικότητα της ναυτιλίας. Είναι βέβαιο ότι
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ρηματικότητας με τις πολλαπλές και μάλιστα συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές είναι αναντίστοιχο
με τις σημερινές ανάγκες. Είναι άδικο, μη ανταποδοτικό και,
επομένως, μη αναπτυξιακό για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα μάλιστα στα σημεία -και τέτοια δεν είναι και
λίγα- που επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, φοροαπαλλαγές σε
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται πραγματικά με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Εν όψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει σοβαρά και στο μεσοδιάστημα
να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες πάταξης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής στο χώρο της ναυτιλίας.
Αντιθέτως, όμως, η κυβέρνηση σπεύδει να τριπλασιάσει σχεδόν τη φορολόγηση των εργαζόμενων ναυτικών!

διαιωνίζονται και αναπαράγονται πολλών ειδών αναχρονισμοί και γραφειοκρατικά εμπόδια. Με τέτοια φαινόμενα πρέπει να τελειώνουμε. Όμως, ο λεγόμενος κρατικός
παρεμβατισμός εξυπηρέτησε κυρίως τα εφοπλιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Βεβαίως, με έναν τόσο στρεβλό
τρόπο, που μπορεί πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις να έγινε
και εμπόδιο στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία τμημάτων της
ναυτιλιακής δραστηριότητας. Αυτές οι εξαιρέσεις πάντως δεν
αναιρούν τον κανόνα. Αν δεν αναλάβει το κράτος το βάρος
της εκπόνησης μιας συνολικής -κοινωνικά ωφέλιμης- ναυτιλιακής πολιτικής, κανείς άλλος δεν υπάρχει για να επωμισθεί
αυτόν το ρόλο.
Μονόπλευρη επίσης, και κατά τη γνώμη μας καταστροφική και συνολικά αδιέξοδη, είναι η απαίτηση δραστικής
μείωσης του ναυτεργατικού κόστους, ως «αναπτυξιακή»
προϋπόθεση. Όλες οι μελέτες και οι προτάσεις που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο, είτε της ποντοπόρου είτε
της μέσης ναυτιλίας, αλλά και από την ακτοπλοΐα και τη ναυπηγοεπισκευή, από αυτό το ζήτημα ξεκινούν και δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις- σε αυτό τελειώνουν. Για τον
ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, η καταξίωση της εργασίας, μισθολογικά ασφαλιστικά - εργασιακά, δεν είναι μόνο αίτημα δικαιοσύνης
και κοινωνικής συνοχής, αλλά και -εφόσον ενταχθεί σε έναν
συνολικό σχεδιασμό- προϋπόθεση ανάπτυξης και ενίσχυσης
της ποιοτικής και κοινωνικά και εθνικά ωφέλιμης ανταγωνιστικότητας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί και πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς, και
μόνον οφέλη θα έχει η ναυτιλία από αυτό.
Το ισχύον σύστημα φορολόγησης της ναυτιλιακής επιχει-

Η κρίση στην ακτοπλοΐα είναι τεράστιο και επείγον πρόβλημα. Το ακτοπλοϊκό μεταφορικό έργο γίνεται όντως
ολοένα και πιο ακριβό. Άμεσα πρέπει να εξυγιανθεί και να
εξορθολογιστεί το κύκλωμα των καυσίμων, η αύξηση της
τιμής των οποίων απειλεί τη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών
μεταφορών. Το σύστημα των επιδοτήσεων για τις λεγόμενες
άγονες γραμμές να επανασχεδιαστεί από μηδενική βάση. Αυτά
είναι μερικά από τα επείγοντα που πρέπει να γίνουν. Όμως,
είναι πια καιρός -έχουμε αργήσει ανεπίτρεπτα- να δούμε την
ακτοπλοΐα ως ένα συνολικό δημόσιο δίκτυο μεταφορών.
Πουθενά στον κόσμο δεν συναντά κανείς το αντίθετο. Μόνο
στη χώρα μας συμβαίνει αυτό κι αν δεν το αλλάξουμε, δεν
μπορούμε να συζητήσουμε ρεαλιστικά ούτε το «μεταφορικό
ισοδύναμο» ούτε και πολλές άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις.
Τέλος, συντομεύοντας αναγκαστικά ώστε να μην καταχραστώ
το χώρο των σελίδων του περιοδικού σας, αφήνω χωρίς σχολιασμό, αλλά επισημαίνω μερικά ακόμη εξίσου πρωτεύουσας
και επείγουσας σημασίας ζητήματα της αναγκαίας συζήτησης
για τη ναυτιλία.
Τέτοια είναι η δημόσια δωρεάν ναυτική εκπαίδευση, οι λιμενικές υποδομές με συνολικό αναπτυξιακό προγραμματισμό
και με δημόσιο έλεγχο για όλα τα λιμάνια και κυρίως για τα
λιμάνια στρατηγικής σημασίας, ο χωροταξικός και με σοβαρές
μελέτες συνολικής παραγωγικής σκοπιμότητας και βιωσιμότητας σχεδιασμός για τις μαρίνες και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, η απαγκίστρωση από ανεδαφικά
νεοφιλελεύθερα δόγματα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας
και η σοβαρή μελέτη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
όποιων ελληνικών λιμανιών μπορούν πράγματι να οργανώσουν βιώσιμο homeporting, ο εκσυγχρονισμός της ναυτιλίας
μικρών αποστάσεων και των ρυμουλκών με προστασία της
ελληνικότητάς τους και, τέλος, το μέγα ζήτημα του επανασχεδιασμού της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με απεμπλοκή
από το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων, που απέτυχε παταγωδώς με τραγικές
οικονομικές, εθνικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
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σχολιο

Πολιτεία και θεσμικοί φορείς,
ενώσαμε ξανά τις δυνάμεις
Σχόλιο του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστή Μουσουρούλη

Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία και οικονομία;
Η ποντοπόρος ναυτιλία, βασικός πυλώνας της οικονομίας μας,
είναι ένας πλήρως διεθνοποιημένος κλάδος, με ιστορικά και
σύγχρονα παραδείγματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που παράγει εισόδημα γι’ αυτήν τη χώρα και επιδεικνύει, σε σημαντικό
βαθμό, την κοινωνική του ευθύνη. Ανάμεσα στους Έλληνες
πλοιοκτήτες ξεχωρίζουν προσωπικότητες που διεθνοποίησαν
την εθνική οικονομία, στήριξαν την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη και προσέθεσαν διεθνές κύρος στην Ελλάδα.
Σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που
βιώνουμε, η συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία και οικονομία μπορεί να αποδειχθεί καίριας σημασίας στην
προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε η χώρα μας
να βγει γρήγορα, με ασφάλεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή από την κρίση
αυτή.
Η κυβέρνηση με το επανασυσταθέν υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου και εγώ προσωπικά
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη διεύρυνση της ελκυστικότητας
του ελληνικού νηολογίου και της Ελλάδας ως τόπου εγκατάστασης εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλο
το φάσμα της ναυτιλίας. Εγγυόμαστε τη
σταθερότητα και διαχρονικότητα του
συνταγματικού θεσμικού πλαισίου που
διέπει τη ναυτιλία, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας και την
προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων.
Πώς θα γίνουν αυτά πράξη; Ας γί-

νουμε, λοιπόν, πιο συγκεκριμένοι. Κατ’ αρχάς, σε μια ανταγωνιστική βιομηχανία όπως η ναυτιλία, που συνεισφέρει καθοριστικά στην οικονομία και προσδίδει στη χώρα μεγάλη
διπλωματική και πολιτική ισχύ, οφείλεται ένα σταθερό σημείο
αναφοράς. Και αυτό έγινε πραγματικότητα με την απόφαση
του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για την επανασύσταση
του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μιας μοναδικής, σε
παγκόσμιο επίπεδο, κυβερνητικής δομής, με αντιπροσώπευση
σε όλα τα μέρη της Γης όπου δραστηριοποιείται η ναυτιλία.
Πολιτεία και θεσμικοί φορείς, ενώσαμε ξανά τις δυνάμεις μας
και βαδίζουμε στη βάση συνεχούς διαλόγου να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα όλα τα μεγάλα θέματα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με ολοκληρωμένο σχέδιο, που παρουσιάσαμε πρόσφατα, καταστήσαμε πιο απλό και ελκυστικό το πλαίσιο για τη νηολόγηση ενός πλοίου στην ελληνική
σημαία. Απλοποιήσαμε και τυποποιήσαμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης. Μειώσαμε κατά 80%, περίπου, τις
απαιτούμενες υπογραφές στα συναρμόδια υπουργεία Ναυτιλίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης για την
έγκριση μιας νέας νηολόγησης.
Μειώσαμε έτσι το χρόνο από αρκετούς μήνες σε μόλις λίγες
ημέρες, πλέον του χρόνου δημοσίευσης του σχετικού ΦΕΚ.
Παράλληλα, παρεμβαίνουμε
βελτιωτικά σε πολλά και
σημαντικά ζητήματα για
το λεγόμενο ναυτιλιακό
πλέγμα: από τη ναυτική
εκπαίδευση και εργασία
μέχρι την κωδικοποί-
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ηση και αναμόρφωση του Κώδικα Δημόσιου και Ιδιωτικού
Ναυτικού Δικαίου και τη ναυπηγοεπισκευή. Θα αναφέρω μια
συγκεκριμένη απλούστευση: Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλοδαπής εταιρείας, διαχωρίζουμε τις αμιγώς διοικητικές αρμοδιότητες από εκείνες που έχουν και οικονομικό
αντικείμενο, προκειμένου να διεκπεραιώνονται άμεσα μόνο
από το υπουργείο Ναυτιλίας.
Σας ανέφερα συνοπτικά τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη
αναλάβει ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εγχώρια
ποντοπόρος ναυτιλία και να αυξηθεί η απασχόληση.
Με τις ενέργειες αυτές θέλουμε να υποστηρίξουμε έναν κλάδο
που συμβάλλει αποφασιστικά στην εθνική οικονομία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, οι θαλάσσιες μεταφορές
συνεισέφεραν άμεσα 8,4 δισ. ευρώ προστιθέμενη αξία το
2009, δηλαδή περίπου το 4% του συνόλου της οικονομίας. Η
πλειονότητα της προστιθέμενης αξίας του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών προέρχεται από την ποντοπόρο ναυτιλία. Η
δυνητική συνεισφορά της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας στην εθνική μας οικονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 26
δισ., κάτι που ισοδυναμεί με επιπλέον ΑΕΠ της τάξης του 5,8%
ετησίως. Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθούν έως και μισό εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας. Τα στοιχεία αυτά αρκούν
για να καταδείξουν τη σημασία της προσπάθειας που καταβάλλουμε για να αναδείξουμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο.
Επειδή, όμως, ακούγονται πολλά για τη φορολόγηση των
εφοπλιστών και για τη συνεισφορά του εφοπλισμού στην οικονομία, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
Πρώτον, γιατί πάντα προτιμώ να μιλώ με στοιχεία -με βάση τη
μελέτη του ΙΟΒΕ που προανέφερα-, η συμβολή της ναυτιλίας
στα φορολογικά έσοδα του κράτους εκτιμάται σε περίπου 800
εκατομμύρια ευρώ. Η συνολικά καταγεγραμμένη συμβολή της
ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, με βάση τα επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ανέρχεται σε προστιθέμενη αξία 13 δισ.
ευρώ και 192 χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Θα επισημάνω, όμως, και τις ενέργειες που έχουμε αναλάβει
για την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τη ναυτιλία,
καθώς δεν θα μπορούσε να μη συνεισφέρει ο ναυτιλιακός
κλάδος κατά την παρούσα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Η
κυβέρνησή μας, με τον φορολογικό νόμο που ψήφισε η
Βουλή φέτος τον Ιανουάριο, θεσμοθέτησε για πρώτη φορά
φορολογία στα πλοία με ξένη σημαία, τα οποία διαχειρίζονται
εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Εισήχθη -για πρώτη
φορά επίσης- ετήσια εισφορά για τέσσερα χρόνια επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων
οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που ασχολούνται αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή
ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, χωρητικότητας άνω των 500 κόρων, καθώς και με την

αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών.
Τρίτον - και επίσης σημαντικό: Με το νομοσχέδιο του υπουργείου μας, που θα κατατεθεί σύντομα από τη Βουλή, μειώνεται
το ποσοστό απόδοσης εισφορών από το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) σε ενώσεις πλοιοκτητών. Ειδικότερα, περιορίζεται η οικονομική επιβάρυνση του ΚΝΕ μέσω της μείωσης του ποσοστού απόδοσης εισφορών σε ενώσεις
πλοιοκτητών, από 15% σε 0,75%. Το οικονομικό όφελος υπέρ
του ΚΝΕ εκτιμάται πως θα ανέλθει περίπου στις 510.000
ευρώ ετησίως, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην ανόρθωση του ΚΝΕ και στην εκπλήρωση της
αποστολής του. Οι εξοικονομούμενοι πόροι θα διατεθούν για
τις ανάγκες των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, συμβάλλοντας
στην αρτιότερη εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών
πλοιάρχων - μηχανικών εμπορικού ναυτικού, με απώτερα
οφέλη για το σύνολο της ελληνικής ναυτιλίας.
Τα υποτιμητικά σχόλια για τη συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού γίνονται από ανθρώπους που ξεχνούν, εκουσίως ή
ακουσίως, τους ιστορικούς δεσμούς αυτής της χώρας με τη
ναυτιλία, αλλά και τις εργώδεις προσπάθειες της σημερινής
κυβέρνησης. Γίνονται επίσης από ανθρώπους που αγνοούν
ότι ανάλογα φορολογικά καθεστώτα εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές και μη χώρες, όχι μόνο για την εθνική τους
ναυτιλία, αλλά και για την προσέλκυση ξένων εφοπλιστικών
επενδύσεων. Δεν πρέπει να συγχέουμε επομένως τη φορολογική δικαιοσύνη, που σαφώς είναι το ένα ζητούμενο, με ένα
άλλο που είναι τα κίνητρα για επενδύσεις (και άρα δουλειές),
κίνητρα βεβαίως διαφανή και σταθερά. Αυτά πρέπει να υπάρχουν και κάθε χώρα προσπαθεί να τα διασφαλίσει, ειδικά για
τους τομείς όπου έχει -ή επιδιώκει να αποκτήσει- την πρωτοκαθεδρία. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στους
Έλληνες ναυτικούς. Η πατρίδα μας διαθέτει όχι μόνο την
πρώτη σε δύναμη ελληνόκτητη ναυτιλία, που μας κάνει υπερήφανους, αλλά και τους καλύτερους ναυτικούς στον κόσμο.
Οι ναυτικοί μας είναι ασυναγώνιστοι σε ναυτοσύνη, εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, θάρρος, φιλότιμο. Αυτός
είναι ο Έλληνας ναυτικός κι αυτόν στηρίζουμε. Ναυς, θάλασσα, πέλαγος, ωκεανός, λέξεις ίδιες από τον Όμηρο έως σήμερα. Το Αιγαίο ήταν η πρώτη Ναυτική μας Ακαδημία. Με τα
ελληνικά καράβια οι ναυτικοί μας ανακάλυψαν, εμπορεύτηκαν,
πολέμησαν. Αυτοί διατήρησαν τη μοναδική στον κόσμο ναυτική μας παράδοση. Και με αυτούς συνοδοιπόρους, θα διασφαλίσουμε τη συντήρηση και επέκταση αυτού του θαύματος.
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Σε ρότα κερδοφορίας η αγορά των LPG
Σε γενικές γραμμές, το 2012 ήταν μια θετική χρονιά για τη LPG
αγορά, καθώς oι ναύλοι παρέμειναν σε σταθερά (εν μέρει και ανοδικά) επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα το σύνολο του παγκόσμιου LPG
στόλου παρουσίασε ικανοποιητικές περιόδους υπό ναύλωση.

Του Χρίστου Γ. Τριανταφυλλίδη, Chartering Department, Stealth Maritime Corp. S.A.

Η πλειονότητα των (LPG) πλοιοκτητών παρέμεινε κυρίως
εντός κερδοφορίας παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και της τιμής του πετρελαίου, ενώ σε αντίθεση με όλους
τους άλλους τομείς της ναυτιλίας (πλην του LNG) οι ναύλοι
και στις χρονοναυλώσεις, αλλά και στη spot αγορά, παρέμειναν σε δυνατά επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους.
Όσον αφορά στις τιμές των LPG προϊόντων, σαφώς και η μεταβολή αυτών υπήρξε συνάρτηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές
πρώτων (ή μη) υλών, ενώ γεγονότα όπως ο σεισμός στην Ιαπωνία (2011), η έκρυθμη πολιτική κατάσταση στη Λιβύη και
τη Συρία, αλλά και φαινόμενα όπως η πειρατεία και η επιβολή
περιορισμών στις εισαγωγές/εξαγωγές από το Ιράν, συνέβαλαν σε μια πιο εύκολα μεταβαλλόμενη αγορά, με όποιες επιρροές μπορεί αυτό να έχει στην αντίστοιχη ναυτιλιακή αγορά,
καθώς και στις επιμέρους συνιστώσες αυτής.
Η δυναμική της αγοράς και πιο συγκεκριμένα οι νέες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, αλλά και οι παραδόσεις όσων
είχαν παραγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια και έπεσαν στο
νερό εντός του 2012, κινήθηκαν σε τέτοια επίπεδα ώστε να
αφήσουν σχετικά ανεπηρέαστη την αγορά και τους ναύλους
αυτής. Ειδικότερα, οι τρέχουσες παραγγελίες για VLGCs κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30 μονάδων (ανάλογα με τα «options» που εν τέλει θα αξιοποιηθούν) ενώ τα πλοία τέτοιου
μεγέθους που παραδόθηκαν μέσα στο 2012 δεν είχαν κάποια
αρνητική επίπτωση στους ναύλους που κατεγράφησαν κατά
τη διάρκεια του έτους στη συγκεκριμένη αγορά. Προκειμένου
όμως να απορροφηθούν οι νέες μονάδες από την αγορά, σίγουρα θα χρειαστεί κάποια άνοδος στον όγκο εξαγωγών/ει-

σαγωγών προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα, κάτι το οποίο ώς
ένα βαθμό είναι αναμενόμενο, σύμφωνα με τις τελευταίες
αναλύσεις που αφορούν στα μελλοντικά επίπεδα προσφοράς/ζήτησης LPG προϊόντος. Στα MGCs τώρα, οι αλλαγές στο
μέγεθος του τρέχοντος στόλου ήταν σχεδόν μηδαμινές (μόνο
ένα πλοίο παραδόθηκε μέσα στο 2012) ενώ με μια ματιά στις
αντίστοιχες παραγγελίες διαπιστώνει κανείς ότι περίπου 10
ακόμα μονάδες θα προστεθούν στον παρόντα στόλο στα επόμενα χρόνια. Όπως και το 2011, τα MGCs και τα LGCs έκλεισαν τη χρονιά με θετικό πρόσημο, με τα επίπεδα
χρονοναύλωσης να κυμαίνονται σε 750.000 και 950.000 δολάρια/μήνα, με τα LGCs να αξιώνουν κάτι επιπλέον σε σχέση
με τα MGCs. Σε αντίθεση με τα VLGCs, στον τομέα των
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MGCs/LGCs δεν αναμένεται αντίστοιχη άνοδος στη ζήτηση
και την προσφορά προϊόντος, οπότε οι δύο αυτοί τομείς της
αγοράς θα παραμείνουν άμεσα εξαρτώμενοι από τις σημερινές συνθήκες με συγκεκριμένες «βελτιώσεις» στο κομμάτι του
εμπορίου, όπως και από την όποια αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων με καινούργια.
Για άλλη μια χρονιά, όμως, ο τομέας των μικρότερων LPGs
(handyzise) ήταν αυτός που είχε την καλύτερη απόδοση κατά
το 2012. Οι ναύλοι για παλαιότερης χρονολογίας 15.000 κ.μ.
«semi-ref» κυμάνθηκαν σε μέσον όρο στις περίπου 100.000
δολάρια/μήνα υψηλότερα σε σχέση με το 2011, ενώ στις 2022.000 κ.μ. «semi-ref» η διαφορά σε σχέση με το 2011
έφτασε μέχρι και τις 140.000 δολάρια/μήνα! Ο τομέας των
πλοίων μεταφοράς αιθυλενίου παρουσίασε υψηλούς ναύλους και στις χρονοναυλώσεις αλλά και στη spot αγορά.
Όσον αφορά στα «pressurized» πλοία handysize μεγέθους,
η πορεία τους συνέχισε να είναι ανοδική κατά τη διάρκεια της
χρονιάς τόσο στις χρονοναυλώσεις όσο και στη spot αγορά,
με το μεγαλύτερο κέρδος να παρατηρείται στην Ασία παρά
στη Δύση. Σαφώς, συμβολή σε αυτήν τη θετική πορεία είχε

το γεγονός των πολύ περιορισμένων παραγγελιών νεότευκτων μονάδων.
Κοιτάζοντας μπροστά στο 2013 και το τι θα περιμέναμε να
δούμε τη νέα χρονιά, θα πρέπει κατ’ αρχάς να σταθούμε στο
ότι είναι πλέον πολύ ριψοκίνδυνο να προβούμε σε κάποιες
προβλέψεις, αφού το προσεχές παρόν από μόνο του είναι
απρόβλεπτο, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν μας τις καθημερινές συνθήκες και την ταχύτητα με την οποία αυτές μεταβάλλονται, είτε θετικά είτε (κυρίως) αρνητικά. Αυτό το οποίο θα
μπορούσε κανείς να πει με κάποια σιγουριά είναι πως η δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς σαφώς και υπερτερεί ορισμένων άλλων κλάδων της ναυτιλίας (περιορισμένος
αριθμός νέων παραγγελιών, μικρή μεταβλητότητα στους ναύλους, έλλειψη νέων παικτών στην αγορά κτλ.), ενώ παράλληλα οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά (βλ. εξαγορές και
συγχωνεύσεις ναυτιλιακών εταιρειών) μας δείχνουν ότι είναι
μια αγορά με θετικό μέλλον, σίγουρα όχι κορεσμένη και αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμείωτο παρακολουθώντας τις όποιες αλλαγές σε αυτήν, είτε σε ενδοχώρια είτε
σε παγκόσμια κλίμακα.
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Επενδύσεις με θετικές προοπτικές σε
μια περίοδο με δυσκολίες ανάκαμψης
στη ναυλαγορά
Η χρονιά του 2011 σηματοδοτεί την αναζωπύρωση των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου. Ο καταστροφικός σεισμός και το τσουνάμι της Ιαπωνίας, το Μάρτιο του 2011, άλλαξε ριζικά την εικόνα των ναυπηγήσεων σε έναν τομέα που μέχρι τότε φαινόταν αδρανής σε
επενδυτικά σχέδια.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, research department

Στο τέλος του 2012, ο συνολικός στόλος των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου εκτιμάται σε συνολικά
372 πλοία, από 286 στο τέλος του 2008 και 177 πλοία στο
τέλος του 2005. Ο στόλος των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς τα
τελευταία χρόνια και αναμένεται αυτή η αύξηση να συνεχιστεί
από τον έντονο ρυθμό των ναυπηγήσεων που σημειώθηκε
στη διάρκεια των 2011 και 2012. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1980-1990 εκτιμάται πως οι παραδόσεις νεότευκτων
πλοίων LNG δεν ξεπερνούσαν τα 4 πλοία ανά μέσον όρο για
κάθε έτος. Εν αντιθέσει, την περίοδο 2007-2010, υπολογίζονται 37 παραδόσεις νεότευκτων πλοίων ανά μέσον όρο για
κάθε χρονιά, με τη χρονιά του 2008 να σηματοδοτεί τον υψηλότερο αριθμό παραδόσεων νεότευκτων πλοίων.
Ο στόλος των πλοίων μεταφοράς LNG έχει αυξηθεί σημαντικά
τα τελευταία χρόνια όχι μόνο σε αριθμό πλοίων, αλλά και σε
μέγεθος. Η ολοκλήρωση της κατασκευής των πλοίων μεταφοράς LNG μεγαλύτερου μεγέθους, Q ﬂex, με χωρητικότητα
210.000 - 216.000 κυβικά μέτρα, και Q max με χωρητικότητα
πάνω από 260.000 κυβικά μέτρα έχει οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του μεγέθους του στόλου των πλοίων μεταφοράς

υγροποιημένου φυσικού αερίου από το 2005. Το 61% του
υπάρχοντος στόλου επικεντρώνεται στο μέγεθος χωρητικότητας από 135.000 έως 200.000 κυβικά μέτρα, με τα πλοία
χωρητικότητας πάνω από 260.000 κυβικά μέτρα να υπολογίζονται στο τέλος του 2012 σε 14, και όλα με έτος κατασκευής 2008-2010. Τα μεγέθους χωρητικότητας Q ﬂex είναι
31 πλοία στο τέλος του 2012, με έτος κατασκευής 20072009.
Το μέγεθος χωρητικότητας από 130.000 έως 170.000 κυβικά
μέτρα φαίνεται να κυριαρχεί στην πλειονότητα του υπάρχοντος στόλου καθώς καταγράφονται συνολικά 244 πλοία με
μέσον όρο χωρητικότητας 146.000 κυβικά μέτρα. Ωστόσο,
από το 2007 κι έπειτα εμφανίζεται η τάση κατασκευής νεότευκτων υπερμεγεθών με τα πλοία χωρητικότητας κάτω από
100.000 κυβικά μέτρα να αρχίσουν να αποτελούν τη μειονότητα του υπάρχοντος στόλου. Μέχρι και το 2005, το σύνηθες
μέγεθος των πλοίων μεταφοράς LNG ήταν 130.000-140.000
κυβικά μέτρα, ενώ από το 2008 κι έπειτα εμφανίζεται αυτό
από 140.000 έως 170.000 κυβικά μέτρα με τάση κατασκευής
πλοίων μεγέθους χωρητικότητας πάνω από 200.000 κυβικά
μέτρα.
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Ο έντονος ρυθμός παραγγελιών στην αγορά των ναυπηγήσεων με επερχόμενες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους για τις χρονιές από το 2013 ώς το 2016
προκαλεί ανησυχίες για υπερπροσφορά χωρητικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα του υπάρχοντος στόλου
των πλοίων LNG, πάνω από 70%, έχει έτος κατασκευής από
το 2000 κι έπειτα, με μεγάλη διάρκεια οικονομικής ζωής για
απασχόληση σε μακρόπνοα σχέδια παραγωγής υγροποίησης
φυσικού αερίου προς μεταφορά. Συνεπώς, τα ποσοστά με πιθανότητα διάλυσης υπερήλικων πλοίων για ανακούφιση της
προσφοράς χωρητικότητας σε ενδεχομένη μείωση ζήτησης
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μηδαμινά
τα επόμενα έτη 2013-2016.
Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις για έντονη ενεργή ζήτηση χωρητικότητας των πλοίων LNG, από τη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα της Ασίας, Ιαπωνία, δεν εμποδίζουν την
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων μεγάλων ναυτιλιακών
παικτών, Ελλήνων και ξένων. Το μέγεθος των παραγγελιών
νεότευκτων πλοίων δεν φαίνεται να αποτελεί μεγάλο ποσοστό του υπάρχοντος στόλου σε τωρινά επίπεδα και η ζήτηση
χωρητικότητας αποτελεί υποστηρικτικό παράγοντα στην έν-

τονη ενεργοποίηση των ναυπηγήσεων. Η ισχυρή ανάπτυξη σε
έργα παραγωγής υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αυστραλία καθώς και σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, σε συνδυασμό με τη ζήτηση της Ιαπωνίας, είναι οι δύο κύριοι
ενθαρρυντικοί παράγοντες για την αναδιάρθρωση της ναυλαγοράς των πλοίων LNG από το τέλος του 2010.
Την περίοδο 2009-2010, οι ναύλοι των πλοίων κυμαίνονταν
σε χαμηλά επίπεδα-ρεκόρ, κάτω από $40.000/ημέρα, επίπεδα που βίωνε η αγορά για πρώτη φορά από το 2006. Από
τις αρχές του 2011, η ναυλαγορά ακολούθησε ανοδική τροχιά, με επίπεδα που ξεπερνούσαν τις $120.000/ημέρα στη
διάρκεια του 2012. Η ευφορία της ναυλαγοράς ευδοκιμεί και
στις επενδύσεις στα πλοία LNG σε μια περίοδο που οι κύριες
κατηγορίες των πλοίων, bulk carriers, tankers και containers,
δυσκολεύονται να παρουσιάσουν μια υγιή εικόνα από την ανισορροπία στην προσφορά και ζήτηση χωρητικότητας. Η θετική εικόνα της ναυλαγοράς των πλοίων LNG πρόσφερε
σανίδα σωτηρίας και σε μεγάλα ναυπηγεία της Κορέας, που
αντιστάθμισαν τις απώλειές τους από την παγκόσμια ύφεση
στη ζήτηση προς κατασκευές νεότευκτων πλοίων μέσω των
παραγγελιών υψηλής αξίας πλοίων LNG.
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ναυλαγορα lng

Μεγάλα ονόματα του ελληνικού εφοπλισμού προτίμησαν τις
επενδύσεις στην αγορά των ναυπηγήσεων LNG αντί ναυπηγήσεων στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, crude tankers. Η υπερπροσφορά χωρητικότητας και
οι αρνητικές προβλέψεις στα έσοδα των πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου δεν μπορεί να μην αποτελούν κύριο παράγοντα στην επιλογή των ναυτιλιακών επενδύσεων.
Στη διάρκεια του 2011, ο ρυθμός των παραγγελιών για κατασκευές πλοίων LNG άγγιξε τα 51 πλοία με μέσον όρο χωρητικότητας 172.000 κυβικά μέτρα με αξία επενδεδυμένου
κεφαλαίου, ανά μέσον όρο, από $200 εκατ. δολάρια έως
$220 εκατ. δολάρια ανά πλοίο.
Οι Έλληνες εμφανίζονται να έχουν παραγγείλει τα 27 από τα
51 πλοία το 2011, και τα 11 από 37 συνολικές παραγγελίες
το 2012. Το 2012 εμφανίζει μειωμένο ρυθμό ναυπήγησης,
καθώς φαίνεται πως οι ναυτιλιακοί παίκτες άγγιξαν ρεκόρ
επενδύσεων στη διάρκεια του 2011, για πρώτη φορά από την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο τέλος του 2008.
Οι χρονιές από το 2013 έως το 2015 φαίνεται να κυριαρχούνται από υψηλό αριθμό παραδόσεων νεότευκτων πλοίων,
πάνω από 80 πλοία με μέγεθος χωρητικότητας από 140.000
έως 170.000 κυβικά μέτρα.
Η αύξηση του υπάρχοντος στόλου από το ρυθμό παραδόσεων των νεότευκτων πλοίων εκτιμάται ότι θα μειώσει και τα
ποσοστά απασχόλησης του στόλου σε 89,5% το 2013 και
87,7% το 2014, από 90,1% το 2012.
Το ποσοστό των παραγγελιών στο σύνολο του υπάρχοντος
στόλου έχει αυξηθεί σε 25% από 6% τον Ιανουάριο του
2011, γεγονός που θα αποτελέσει απειλή αν υπάρξει καθυστέρηση στα επερχόμενα σχέδια παραγωγής υγροποίησης
φυσικού αερίου από την Αυστραλία και μείωση ζήτησης από
την Ιαπωνία.
Στη διάρκεια του 2012 εκτιμάται πως οι εισαγωγές φυσικού
αερίου από την Ιαπωνία παρουσίασαν ετήσια αύξηση 11,2%,
πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 87,3 εκατ.
τόνων, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Η Ιαπωνία κατέβαλε ποσόρεκόρ 9 τρισεκατομμύρια γιεν
για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ξεπερνώντας τα υψηλά επίπεδα του 2011.
Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ιαπωνία εισήγαγε περίπου 7,7
εκατ. τόνους, 7,4% πάνω από το
2011 και 15% πάνω από το ποσοστό του Νοεμβρίου.
Η επανεκκίνηση παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία
είναι μια σοβαρή απειλή, που θα
οδηγήσει σε αντίστροφη τροχιά
την ανάκαμψη της ναυλαγοράς
σε συνδυασμό με την αύξηση
των παραγγελιών των νεότευκτων πλοίων.
Στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς υπήρξε μία ανακοίνωση
από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας για πιθανή επανεκκίνηση
μερικών πυρηνικών εγκαταστάσεων με μακροπρόθεσμο
στόχο για πλήρη επαναδραστηριοποίηση τα επόμενα τρία έτη.
Ωστόσο, αυτό φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι
απαιτείται η υλοποίηση νέων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών παρομοίων του Μαρτίου
του 2011.

Ο έντονος ρυθμός παραγγελιών στην αγορά των ναυπηγήσεων με επερχόμενες
παραδόσεις νεότευκτων
πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους για τις χρονιές από το
2013 ώς το 2016 προκαλεί
ανησυχίες για υπερπροσφορά χωρητικότητας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η πλειονότητα του υπάρχοντος στόλου
των πλοίων LNG, πάνω από
70%, έχει έτος κατασκευής
από το 2000 κι έπειτα
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αποψη

Το ανθρώπινο λάθος παραμένει
η κυριότερη αιτία απώλειας πλοίων
Της Δρος Μαρίνας Παπαϊωάννου, G.L. Academy Coordinator

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Allianz, το 2012 καταγράφηκαν
106 απώλειες πλοίων. Παρότι σχετικοί με την ασφάλεια κανονισμοί είναι σε ισχύ και νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στη μείωση
των ατυχημάτων, ανθρώπινοι παράγοντες, όπως ανεπαρκής ικανότητα σε σημαντικά καθήκοντα, ευθύνονται για πληθώρα ναυτικών ατυχημάτων.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, ο μέσος αριθμός των πλοίων που έχουν
χαθεί δείχνει τάσεις μείωσης, αλλά εάν τον συγκρίνουμε με τα στοιχεία του 2012, τότε θα δούμε ότι αυξήθηκε από 91 σε 106.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Κούραση, πίεση για τον
έλεγχο του κόστους, αλλά και έλλειψη εκπαίδευσης, εντοπίστηκαν ως οι κυριότεροι λόγοι.
Τη δεκαετία του ’90, η ανησυχία τόσο των πολιτικών όσο και
του κοινού για τα αίτια των ναυτικών καταστροφών που σχετίζονταν με το ανθρώπινο στοιχείο ανάγκασαν τον ΙΜΟ να επικεντρωθεί στον ανθρώπινο παράγοντα στη ναυτιλία, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων και
την εκπαίδευση των ναυτικών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Κώδικα ISM και τη ριζική αναθεώρηση της Σύμβασης STCW. Ο Κώδικας ISM, ειδικότερα,
απαιτεί την κατανόηση όλων των σχετικών κανόνων, κανονισμών,
κωδίκων και οδηγιών, την αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών
καθώς και την υλοποίηση της σχετικής εκπαίδευσης.
Η Σύμβαση για τη Ναυτιλιακή Εργασία (MLC 2006), η οποία
τίθεται σε ισχύ τον Αύγουστο του 2013, στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών,
υποστηρίζοντας έτσι τη γενική ιδέα της ασφάλειας στη θάλασσα.
Όμως, οι κανόνες και τα συστήματα διαχείρισης είναι τόσο
αποτελεσματικά όσο και το προσωπικό που τα χειρίζεται.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα
και να διασφαλιστούν υψηλά λειτουργικά επίπεδα.
Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς είναι, βέβαια, ένα
πρώτο βήμα, όμως η ενσωμάτωση, η κατανόηση και η
εφαρμογή τους, ώστε να αποτελέσουν καθημερινότητα για τους ανθρώπους που εμπλέκονται,
είναι ο μόνος τρόπος για να γίνουν ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο.
Εάν τα ανθρώπινα λάθη μπορούν να αποφευχθούν μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού και της δημιουργίας αυξημένης
συνείδησης μέσα από διαδικασίες και πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης, αλλά και σύγ-

χρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από το να επενδύσει κάποιος στον ανθρώπινο παράγοντα; Είναι ο πλέον εύκολος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι,
αφενός, οι διαδικασίες ασφάλειας ακολουθούνται και, αφετέρου, να βελτιωθεί η οικονομική αποδοτικότητα της εταιρείας μειώνοντας τα περιστατικά ανθρώπινου λάθους.
Στόχος, η δημιουργία ικανότητας και η εκμετάλλευση των
πόρων
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Allianz, η επαρκής επένδυση
στους ανθρώπινους πόρους είναι τόσο σημαντική όσο ποτέ.
Το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι η βάση για την ασφάλεια στη θάλασσα και την κερδοφορία της εταιρείας.
Η G.L. Academy μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της παρέχοντας το κατάλληλο σεμινάριο σε κάθε στάδιο λειτουργίας.
Για παράδειγμα, η διαχείριση κινδύνων και καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης: η καλύτερη προσέγγιση είναι η σφαιρική,
καλύπτοντας όλα τα πιθανά στάδια και πλευρές του θέματος
- από διεξοδικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, ενδεδειγμένο και λογικό χειρισμό κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού μέχρι την τελική διερεύνηση και ανάλυση.
• Η αξιολόγηση κινδύνου και οι μέθοδοι διαχείρισης καθιστούν τις ναυτιλιακές εταιρείες ικανές να πραγματοποιήσουν μια ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης.
• Σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι πολύ βασικό να
ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις τον κατάλληλο χρόνο.
Γι’ αυτόν το λόγο και πρέπει να δίνεται στο προσωπικό υποστήριξη σχετικά με τη λήψη ελεγχόμενων αποφάσεων
κάτω από συνθήκες μεγάλης έντασης.
• Εάν συμβεί το χειρότερο, τότε υπάρχουν καταγεγραμμένες
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών και οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές.
Με μεγάλο εύρος σεμιναρίων, που καλύπτουν όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου -πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά- η G.L. Academy αναγνωρίζει πόσο σημαντικές είναι οι αξιόπιστες υπηρεσίες για τους πελάτες της.
Με πάνω από 100 διαφορετικά θέματα σεμιναρίων, η G.L.
Academy ήδη προσφέρει στους πελάτες της ένα από τα μεγαλύτερα σε θεματολογία εκπαιδευτικά προγράμματα στη
βιομηχανία. Καλύπτοντας μεγάλο εύρος ζητημάτων: Κανονισμούς, διαχείριση κινδύνων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, λειτουργικά θέματα, συστήματα διαχείρισης κινδύνων,
ενεργειακή αποδοτικότητα.
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ναυτικα ατυχηματα

Tripod αναλύσεις από την τραγωδία
του «Costa Concordia»

Η είδηση, πριν από περίπου έναν χρόνο, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία και
ταρακούνησε συθέμελα μια ακμάζουσα νεότερη πτυχή της ναυτιλιακής δράσης, εκείνη της θαλάσσιας κρουαζιέρας, η οποία μόνο για το 2011 στην Ευρώπη σώρευσε τζίρο που προσέγγισε το ποσό των 36,7 δισ. ευρώ, σύμφωνα
με το European Cruise Council (ECC), σημειώνοντας μια σημαντική αύξηση
κατά 54%, έναντι του 2006.

Του Δημητρίου Σούκερα, MBA(ER), Lead Consultant της Organisational Diagnosis Ltd

Η βύθιση του «Costa Concordia», σήμερα, περίπου 13 μήνες
μετά το ναυάγιο, αποτελεί ακόμη ένα μυστήριο για όλους
εκείνους που καλοπροαίρετα θα ήθελαν να συνθέσουν τα
κομμάτια του παζλ που οδήγησε στην τραγωδία, για να μπορέσουν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα εκείνη
της 13ης Ιανουαρίου του 2012 στα νερά του νησιού Giglio.
Μέχρι σήμερα, το ιταλικό υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχει εκδώσει μόνο μία ενδιάμεση αναφορά του ατυχήματος, που προς το παρόν δεν φωτίζει ιδιαίτερα τις αιτίες που
οδήγησαν στο ατύχημα και κυρίως εκείνες που ίσως παρέμεναν καλά «κρυμμένες» για πολύ χρόνο μέχρι να εκδηλώσουν
την παρουσία τους και στην ουσία να «βυθίσουν» το πλοίο.
Στη σύγχρονη εποχή που ήδη διανύουμε, καθώς ο IMO μεθοδικά «σπρώχνει» τον ναυτιλιακό κόσμο να αναζητεί την ποιότητα και την ασφάλεια σύμφωνα με τα πρότυπα που
επιβάλλουν οι σημερινές απαιτήσεις, ήδη οι διερευνήσεις των
ατυχημάτων αποτελούν την αναγκαία και χρήσιμη δοκιμασία
του συστήματος και τη μοναδική ευκαιρία των οργανισμών
που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία να μαθαίνουν από τα
δικά τους λάθη κι εκείνα των άλλων. Έτσι, δεν είναι δυνατόν
παρά όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα να υιοθετούν
μοντέλα μόνο της τελευταίας περιόδου των γενεσιουργών
θεωριών των αιτιών των ατυχημάτων, εκείνα που πέρα από
το τεχνικό λάθος, την αστοχία του υλικού, μια ενδεχόμενη τεχνική δυσλειτουργία ή ακόμη και το ανθρώπινο λάθος, που
συνήθως πάντα «καταλήγει» στον καπετάνιο του πλοίου, τελικά φθάνουν να εξετάζουν όχι μόνο την απλή συνύπαρξη
των ανθρώπων πάνω στα πλοία και την αλληλεπίδρασή τους
με τα μηχανήματα που τους περιστοιχίζουν, αλλά αποκαλύπτουν και τις σχέσεις που εκείνοι διαμορφώνουν, σχηματίζοντας
ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα κινούμενοι
στο «εργασιακό τους περιβάλλον», που και αυτό πλέον αποτελεί αντικείμενο μελέτης.

Η διερεύνηση ατυχημάτων με τη μεθοδολογία Tripod
Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Tripod για τη διερεύνηση ατυχημάτων αποτελεί κατεξοχήν παράδειγμα «ενός εργαλείου»
που ανήκει στην τελευταία περίοδο των γενεσιουργών θεωριών των αιτιών των ατυχημάτων, εκείνου της εξέτασης της
Κουλτούρας του Οργανισμού (Safety Culture Period) και έχει
εισαχθεί στην υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων από τα Πανεπιστήμια Leiden και Victoria του Μάντσεστερ.
Σύμφωνα με αυτήν εξετάζονται οι τριαδικές σχέσεις (Tripods)
που συσχετίζουν ένα αντικείμενο (Object), υπό την επίδραση
κάποιου φορέα (Change Agent), που επιφέρει σε αυτό το αντικείμενο μια αλλαγή, συνήθως επί το δυσμενέστερον, που
τελικά καταλήγει σε ένα γεγονός (Event).

Η διερεύνηση διενεργείται μέσω της «ανάγνωσης» των δεδομένων αυτών των σχέσεων και για κάθε ατύχημα αυτό μπορεί να γίνεται με τη διαχείριση από δύο και μέχρι πέντε
τριπόδων.
Στην περίπτωση ενός πλοίου συνολικού μήκους 951 ﬅ και
εκτοπίσματος 114.500 gt, όπως το «Costa Concordia», το
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ατύχημα θα είχε ίσως αποφευχθεί αν τα κατάλληλα εμπόδια
(Barriers) είχαν επινοηθεί από πριν και είχαν βρεθεί στη θέση
τους την ώρα του ατυχήματος. Έτσι η διερεύνηση με τη μεθοδολογία Tripod εξετάζει την αποτελεσματικότητα των εμποδίων (Barriers) που είχαν τεθεί για την αποτροπή της
δυσμενούς εκδήλωσης των γεγονότων και καταστάσεων που
περιγράφουν τα «τρίποδα» και τα κατηγοριοποιεί:
• Σε υπάρχοντα (οπότε αποφεύγουμε το ατύχημα ή τις δυσμενείς συνέπειες).
• Σε αποτυχόντα, όταν εκείνα δεν επιτυγχάνουν να σταματήσουν την εκδήλωση του ατυχήματος και, τέλος,
• Σε ελλείποντα, από τον συνολικό αριθμό των οποίων φαίνεται και η οργάνωση και ο καλός αρχικός σχεδιασμός της
δραστηριότητας πριν από την έναρξή της.
Στη συνέχεια, κάθε αποτυχημένο εμπόδιο οδηγεί στην αποκάλυψη μιας άμεσης και εμφανούς αστοχίας-αιτίας ατυχήματος (Active Failure), αλλά αυτό που πραγματικά αναζητεί η
μέθοδος, είναι η αποκάλυψη εκείνων των συνθηκών που
προϋπήρχαν (Preconditions), των εδραιωμένων αντιλήψεων,
που πιθανώς επέβαλαν δράσεις με τη μορφή που αυτές εκδηλώθηκαν ή που απέτρεψαν, αντίστοιχα, την κινητοποίηση
και την εκδήλωση ενεργειών, προς την κατεύθυνση αποφυγής της εξέλιξης ενός ατυχήματος. Τελικά, με τη μεθοδολογία
Tripod, η στόχευση είναι η αποκάλυψη των λανθανουσών αιτιών του ατυχήματος, έτσι ώστε και οι συστάσεις ασφαλείας
που θα απευθυνθούν προς τη ναυτιλιακή κοινότητα να είναι
ουσιαστικές και αποτελεσματικές.
Η διερεύνηση του ατυχήματος του «Costa Concordia»
Είναι δεδομένο ότι η διερεύνηση ενός ατυχήματος δεν μπορεί
παρά να είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία, που οπωσδήποτε
καταναλώνει σημαντικό χρόνο και κόπο εξειδικευμένων διερευνητών. Η έλλειψη των στοιχείων σίγουρα δεν μας επιτρέπει να συνθέσουμε με ασφάλεια τα κατάλληλα Tripod Beta
Trees, όμως ακόμη κι έτσι μπορούμε να σχηματίσουμε τις αρχικές μορφές τους, που στην πορεία, ανάλογα με τα ευρήματα, μπορούν να τροποποιούνται. Αυτό που είναι βέβαιο
ήδη, αφού προκύπτει από την εξέταση του πρώτου αυτονόητου Tripod, όπως φαίνεται παρακάτω, είναι πως ο αριθμός
των θυμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος εάν τελικά το πλοίο
δεν κατέληγε να ναυαγήσει σε απόσταση μικρότερη των
εκατό μέτρων από την ακτή, μια νύχτα χωρίς θαλασσοταραχή.

Σίγουρα όμως το συγκεκριμένο ατύχημα, με την ολοκλήρωση
της διερεύνησης, θα δώσει σημαντική τροφή, καθώς και μια
άλλη σειρά από Barriers ή παράγοντες θα εξεταστεί και με
ενδιαφέρον θα αναμένουμε τις εισηγήσεις για αλλαγές, π.χ.
στη μέχρι τώρα ακολουθούμενη πολιτική των κρουαζιερόπλοιων στη χρήση της «Sail By Salutes» στρατηγικής ως εργαλείο marketing εξετάζοντας το αντίστοιχο Tripod που
ακολουθεί:

Ακόμη περιμένουμε να διακριβώσουμε και το ρόλο που, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, διαδραμάτισαν το σύστημα ECDIS, η μεταβίβαση του ελέγχου της διακυβέρνησης του σκάφους στο
χρόνο που έγινε, το ρόλο του Radar αλλά και του Emergency
Response Plan γενικά.
Τελικά, ίσως καταλήξουμε πως το ατύχημα δεν συνέβη
απλώς και μόνο επειδή ο καπετάνιος δεν υπολόγισε σωστά
τις αποστάσεις από τον ύφαλο και τις ενέργειες, που θα
έπρεπε να κάνει αμέσως μετά τη σύγκρουση, υπό την «επήρεια» του αρώματος μιας κυρίας, ανεξάρτητα από το πόσο
όμορφη μπορεί να ήταν εκείνη…
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Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία
Στο παρόν αφιέρωμα δημοσιεύονται οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και οι
εφαρμογές τους στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα, καταχωρίζουμε και σας παρουσιάζουμε τις τελευταίες
αξιόπιστες όσο και καινοτόμους προτάσεις των νέων προϊόντων στην υπηρεσία του πλοίου.
Το αφιέρωμα δημοσιεύεται με τη συνεργασία και υποστήριξη του Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας ΕΜΠ
και του διευθυντή, καθηγητή Νικολάου Π. Κυρτάτου.
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Τρέχοντα έργα R & D για μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
από τη λειτουργία ναυτικών κινητήρων

Του Καθηγητή Νικολάου Π. Κυρτάτου, Διευθυντή Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας/ΕΜΠ

Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (ΕΝΜ) της Σχολής
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ δραστηριοποιείται στην έρευνα για ναυτικούς κινητήρες και συστήματα προώσεως πλοίου, για τη βελτίωση της απόδοσης ναυτικών
κινητήρων (συνεπώς τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου) και
τη μείωση ρύπων.
Το Εργαστήριο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μεγάλων πειραματικών διατάξεων και την εκτέλεση μετρήσεων ακριβείας,
που επιτρέπουν την αξιολόγηση θεωρητικών υπολογισμών
και μαθηματικών μοντέλων. Παράλληλα, εξελίσσει φορητά
συστήματα για μετρήσεις πεδίου όπως το σύστημα ταυτόχρονης μέτρησης όλων των παραμέτρων λειτουργίας καθώς και
όλων των αέριων ρύπων σε μια μηχανή επί πλοίου.
Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας συνεργάζεται με τους
μεγαλύτερους κατασκευαστές ναυτικών κινητήρων, υπερπληρωτών και μηχανημάτων πλοίου και έχει ενεργή συμβολή

στην εξέλιξη της τεχνολογίας ναυτικών κινητήρων και παράλληλα στη διάδοση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων προς
το χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.
Στόχοι της έρευνας σε μηχανές και εγκαταστάσεις πλοίων
είναι να καλύπτουν τις ανάγκες προώσεως και ισχύος, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια και λειτουργώντας με ευφυή
τρόπο, ώστε να μειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (www.lme.ntua.gr)
παρουσιάστηκε στο περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» τον Απρίλιο
2010.
Παρουσιάζονται εδώ μερικά τρέχοντα έργα που είναι διεθνώς
στην ερευνητική πρωτοπορία στον τομέα και είναι υπό εξέλιξη
στο ΕΝΜ: Το HERCULES, που είναι ένα μεγάλο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα, το HIPPO, που αναπτύσσει την επόμενη
γενιά πειραματικών διατάξεων στο ΕΝΜ, και το ΣΕΚΤΕ, που
αποτελεί πρακτική εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών μείωσης αέριων ρύπων.
Το πρόγραμμα HERCULES για έρευνα σε ναυτικούς κινητήρες
Το πρόγραμμα HERCULES (2004-2014), προϋπολογισμού 77
εκατομμυρίων ευρώ, σε τρεις φάσεις, είναι το μεγαλύτερο
παγκοσμίως ερευνητικό έργο σε ναυτικούς κινητήρες και έχει
σκοπό τη μείωση ρύπων και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.
Το HERCULES ξεκίνησε το 2004 με συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών μηχανών, MAN και WARTSILA,
που κατέχουν από κοινού το 90% της παγκόσμιας αγοράς.
Στο HERCULES-A, που αποτέλεσε την πρώτη φάση του προ-
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γράμματος, συμμετείχαν 42 βιομηχανικοί και πανεπιστημιακοί
εταίροι, με προϋπολογισμό 33 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα ήταν
ευρύ ως προς την κάλυψη των ποικίλων θεμάτων έρευνας
στον τομέα και εξέταζε μια σειρά τεχνολογιών για τη βελτίωση αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων
ναυτικών κινητήρων.
Το HERCULES-B ήταν η δεύτερη φάση του προγράμματος,
από το 2008 ώς το 2011, με 32 συμμετέχοντες οργανισμούς
και προϋπολογισμό 26 εκατομμύρια ευρώ. Οι γενικοί στόχοι
για τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμων διατηρήθηκαν στο HERCULES-B. Με βάση την ήδη ανεπτυγμένη
τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα του HERCULES-A, ήταν δυνατά ο περιορισμός του ερευνητικού εύρους, η εστίαση στην
πλέον πρωτοποριακή έρευνα και η περαιτέρω ανάπτυξη των
πλέον υποσχόμενων τεχνικών για χαμηλότερη ειδική κατανάλωση καυσίμου και εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων
(www.hercules-b.com).
Το πρόγραμμα HERCULES-C (2012-2015), με 22 συμμετέχοντες οργανισμούς και προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια
ευρώ, είναι η τρίτη φάση του προγράμματος και υιοθετεί μια
συνδυαστική προσέγγιση, με εκτεταμένη ενσωμάτωση της
πληθώρας των νέων τεχνολογιών που ανακαλύφθηκαν στις
πρώτες δύο φάσεις, για βελτιστοποίηση των θερμικών διαδικασιών, όπως επίσης και της αξιοπιστίας και διάρκειας ζωής
της μηχανής (www.hercules-c.com).
Στην εικόνα 1 φαίνεται η θεματική κάλυψη των τριών φάσεων του έργου HERCULES.
Ο Ν. Κυρτάτος είναι γενικός συντονιστής (Coordinator) του
όλου έργου.
Το ΕΜΠ/Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας είναι ο συντονιστικός φορέας του έργου HERCULES-C και επίσης συμμετέχει σε 3 υπο-έργα με αντικείμενα:
1. Την πειραματική και υπολογιστική διερεύνηση του φαινομένου της πάλμωσης (surging) σε ναυτικούς κινητήρες, σε
συνεργασία με τη MAN Diesel & Turbo Augsburg.
2. Τη διάγνωση προοδευτικά εξελισσόμενων βλαβών κινη-

1

τήρων επί πλοίων, μέσω σύγκρισης μετρήσεων και προσομοιώσεων, σε συνεργασία με τη MAN Diesel & Turbo.
3. Τον βέλτιστο έλεγχο υβριδικών εγκαταστάσεων προώσεως (diesel - electric), σε συνεργασία με τη Wartsila,
Φινλανδία.
Πειραματική εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων πρόωσης πλοίων
Το έργο HIPPO (Hybrid Integrated Propulsion Powertrain Facility) έχει στόχο την ανάπτυξη πειραματικής εγκατάστασης
πολλαπλών κινητήρων στο ΕΝΜ, έργο που θα εκτελεστεί σε
δύο φάσεις σε έξι χρόνια, με χρηματοδότηση από διάφορα
επιμέρους ερευνητικά προγράμματα.
Στην πρώτη φάση, κινητήρας diesel και ηλεκτρικός κινητήρας
συνδέονται μαζί σε υδραυλική πέδη.
Η υδραυλική πέδη θα προσομοιάζει λειτουργία έλικας ή προωθητήρα waterjet, χρησιμοποιώντας στοιχεία φορτίσεως και
χρονοσειρών ισχύος, από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες κανονικών δρομολογίων πλοίων.
Στόχος είναι η μελέτη βέλτιστων αλγορίθμων ελέγχου για τη
λειτουργία υβριδικών συστημάτων πρόωσης πλοίων σε μεταβατικές καταστάσεις. Στην ερευνητική αυτή περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διδακτορική διατριβή με χρηματοδότηση
από το Det Norske Veritas (DNV).
Σε μια υβριδική εγκατάσταση προώσεως, στις χαμηλότερες
ταχύτητες λειτουργίας, όπου ο κινητήρας diesel παράγει χαμηλή ροπή, η ηλεκτρική μηχανή θα βοηθήσει την εγκατάσταση πρόωσης να ανταποκριθεί συντομότερα στην απαίτηση
ροπής.
Στις υψηλότερες ταχύτητες, όπου ο κινητήρας diesel μπορεί
να παράγει περισσότερη ισχύ από τη ζητούμενη, η πρόσθετη
διαθέσιμη ισχύς θα μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια φορτίζοντας συσσωρευτές. Θα ερευνηθεί επίσης η επίδραση της
συνεργασίας της θερμικής μηχανής με την ηλεκτρική μηχανή
στις εκπομπές ρύπων και κατανάλωσης καυσίμων, εργασία
που χρηματοδοτείται από το Loyd’s Register στο πλαίσιο του
NTUA/Loyd’s Register Educational Trust (LRET) Centre of
Excellence in Ship Total Energy-Emissions-Economy.
Πειραματικά δεδομένα θα λαμβάνονται κάτω από πλήρως
ελεγχόμενες και επαναλαμβανόμενες συνθήκες λειτουργίας
(σενάρια φόρτισης).
Τα επιμέρους συστήματα του θερμικού κινητήρα, του ηλεκτρικού κινητήρα, καθώς και η υδραυλική πέδη, θα βρίσκονται
κάτω από έλεγχο επιμέρους κλειστών βρόχων που αναπτύσσονται από το ΕΝΜ σε συνεργασία με το Aalto University και
τη Wartsila, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου HERCULES-C.
Η εικόνα 2 παρουσιάζει απεικόνιση της υβριδικής κλίνης δοκιμών και η εικόνα 3 παρουσιάζει τη νέα υβριδική κλίνη δοκιμών του ΕΝΜ.
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χρειάζεται να επιλυθεί σειρά σοβαρών προβλημάτων αυτοματισμού και ευστάθειας του υπερπληρωτή.
• Στο δεύτερο υποσύστημα, χρησιμοποιείται σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων με φίλτρο αιθάλης (Diesel Particulate Filter-DPF) στον οχετό καυσαερίων για κατακράτηση
καπνού που τυχόν παραμένει. Εκεί το πρόβλημα είναι ότι η
παγίδα φράσσει γρήγορα και χρειάζεται συχνά αναγέννηση.
Εδώ προτείνεται τοπικά οχετός εξαγωγής δύο σκελών, με
το σύστημα φίλτρου στο ένα σκέλος και κατάλληλα ελεγχόμενη βαλβίδα παροχέτευσης καυσαερίων μέσω του φίλτρου επιλεκτικά, όπως π.χ. κατά τη φάση επιτάχυνσης του
κινητήρα. Έτσι, το φίλτρο μπορεί να λειτουργεί για μεγάλο
διάστημα συσσωρεύοντας χωρίς να χρειαστεί αναγέννηση
και κατόπιν ανταλλάσσεται με καθαρό.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Το ΕΝΜ συμμετέχει στο έργο με το ρόλο του συντονιστή
φορέα. Συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η
ναυτιλιακή Aegean Speed Lines (ASL) και η εταιρεία Τεχνική
Προστασίας Περιβάλλοντος.
Η εικόνα 4 παρουσιάζει την προτεινόμενη γενική διάταξη και
στην εικόνα 5 φαίνονται ο οχετός καυσαερίων δύο σκελών,
οι βαλβίδες ελέγχου παροχής και τα φίλτρα αιθάλης.

4

Εξάλειψη εκπομπών καπνού κατά την εκκίνηση ταχυπλόων επιβατηγών
Το πρόβλημα εκπομπών καπνού κατά την επιτάχυνση ενός
ναυτικού κινητήρα diesel υπό φορτίο παρουσιάζεται λόγω
της προσωρινής αδυναμίας του συστήματος παροχής αέρα
(υπερπληρωτή) να διοχετεύσει ικανή ποσότητα αέρα, ώστε
να καεί πλήρως η ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για να
αντεπεξέλθει ο κινητήρας στο αυξανόμενο φορτίο, καθώς το
πλοίο επιταχύνει. Το πρόβλημα είναι γνωστό ως υστέρηση
του υπερπληρωτή. Το πρόβλημα εμφανίζεται, για παράδειγμα, στα ταχύπλοα επιβατηγά που εκτελούν υπό πίεση
χρόνου δρομολόγια με πολλές στάσεις σε νησιωτικά λιμάνια.
Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και δοκιμή συστήματος για
την εξάλειψη του καπνού κατά τη φάση επιτάχυνσης ναυτικών κινητήρων, αποτελούμενο από δύο υποσυστήματα:
• Στο πρώτο, παροχετεύεται πεπιεσμένος αέρας από αεροφυλάκια για περιορισμένο χρόνο και ελεγχόμενα κατευθείαν στην εισαγωγή του κινητήρα ώστε να καλυφθεί
μερικώς η έλλειψη αέρα. Η μέθοδος είναι πρωτοποριακή
και αποτελεί συνέχεια ερευνητικού έργου σε συνεργασία
με την ABB Turbosystems Switzerland. Λόγω της εξαιρετικής ευαισθησίας του κινητήρα στη φάση της επιτάχυνσης,

5

Και οι δύο μέθοδοι θα εξελιχθούν μέχρι του σταδίου πειραματικής διατάξεως. Στην εικόνα 6 φαίνεται ο αγωγός τροφοδοσίας του συστήματος έγχυσης πεπιεσμένου αέρα από
αεροφυλάκιο όπως εγκαταστάθηκε σε πειραματικό κινητήρα
του ΕΝΜ. Οι φορτίσεις του πειραματικού κινητήρα θα βασιστούν σε αναγωγή στοιχείων μετρήσεων φορτίσεως και χρο-
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νοσειρών ισχύος που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΝΜ σε
πραγματικές συνθήκες κανονικών δρομολογίων σε ταχύπλοα
επιβατηγά πλοία της ASL (εικόνα 7). Η παροχή του αέρα και
η οδήγηση των βαλβίδων οχετού εξαγωγής θα γίνονται από
σύστημα ελέγχου που θα υλοποιηθεί στο προτεινόμενο έργο.

6

Το σύστημα ελέγχου θα λαμβάνει σήματα εισόδου από αισθητήρες κατάστασης της μηχανής diesel καθώς και από ειδικούς
αισθητήρες για μέτρηση αιθάλης και οξειδίων του αζώτου
ΝΟx στην καπνοδόχο εξόδου.

7
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Μεταφορά πετρελαιοειδών φορτίων
από πλοίο σε πλοίο (STS transfer):
Οι τελευταίες εξελίξεις και το πλαίσιο
αποτίμησης ρίσκου

Των Νικολάου Π. Βεντίκου1, και Δημητρίου Ι. Σταύρου2

Η ιδέα της μεταφοράς πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ξεκίνησε αρχικά στη δεκαετία του 1960 στον Κόλπο του Μεξικού.
Η ναυπήγηση σούπερ τάνκερ (Very Large Crude Carrier,
VLCC και Ultra Large Crude Carrier, ULCC)[1] με βυθίσματα
πλώρης έως και 30 m, σε συνδυασμό με τα ρηχά νερά των
ποταμών, που οδηγούσαν σε τερματικούς σταθμούς φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου, είχαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της
διαδικασίας μεταφοράς πετρελαίου από τα σούπερ τάνκερ σε
άλλα μικρότερων διαστάσεων δεξαμενόπλοια, που είχαν τη
δυνατότητα διάπλου των ρηχών νερών από και προς τους
τερματικούς σταθμούς διακίνησης/παραγωγής πετρελαίου [2].
Η εν λόγω διαδικασία μάλιστα, εξαιτίας της «ελάφρυνσης»
που προκαλείται στο πλοίο που παραδίδει (mother vessel)
προς το πλοίο που παραλαμβάνει (service vessel), ονομάζεται
διεθνώς και lightering, ενώ η εκτέλεση της αντίθετης διαδικασίας ονομάζεται αντίστοιχα «αντίστροφη ελάφρυνση» (re-

Σχήμα 1: Διαδικασία «ελάφρυνσης» και «αντίστροφης ελάφρυνσης»
κατά την επιχείρηση STS transfer.

verse lightering) [3].
Στις μέρες μας, η μεταφορά πετρελαιοειδών φορτίων μεταξύ
δεξαμενόπλοιων στη θάλασσα γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη
καθ’ όσον διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση του δικτύου μεταφοράς από τον παραγωγό στον
καταναλωτή λειτουργούν ως ισχυρό κίνητρο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μεταφορικό κόστος παράλληλα με τη μεγιστοποίηση των κερδών από τη διακίνηση του καυσίμου. Τα
σημαντικά οφέλη της βελτιστοποίησης του δικτύου μεταφοράς είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της διαδικασίας μεταφοράς εκτός από πετρελαιοειδή και σε άλλα φορτία,
όπως υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Liqueﬁed Petroleum
Gas, LPG) ή σπανιότερα υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liqueﬁed Natural Gas, LNG) [4].
Η μεταφορά πετρελαίου STS είναι δυνατό να γίνει με τα δύο
πλοία παραβεβλημένα το ένα δίπλα στο άλλο και συμπλέοντα
ή σε αγκυροβολία.
Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς τα δύο
πλοία σε αγκυροβολία (ή τηρούμενα στη θέση τους με δυναμικά συστήματα ναυτιλίας-προώσεως) σε διάταξη το ένα
πίσω από το άλλο (tandem mooring conﬁguration) [5].
Η διαδικασία STS transfer αποτελείται κατά κύριο λόγο (i)
από τη φάση της αρχικής σχεδίασης, (ii) τη φάση της προσέγγισης, (iii) τη φάση της παραβολής, (iv) τη φάση της μεταφοράς πετρελαίου και, τέλος, (v) τη φάση του διαχωρισμού.

1. Επίκουρος καθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ. 2. Υποψήφιος διδάκτωρ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ.
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νης χώρας, να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες Αρχές 48 ώρες προ
της έναρξης της διαδικασίας. Τέλος, από το έγγραφο εξαιρούνται σταθερές ή πλωτές εξέδρες παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης πετρελαίου (Floating Production
Storage and Oﬄoading, FPSO, Floating Storage Unit, FSU)
καθώς και τα πολεμικά πλοία.

Νομικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά πετρελαιοειδών
από πλοίο σε πλοίο
Πολύ σύντομα, διαπιστώθηκε η ανησυχία της κοινής γνώμης
κατά την εκτέλεση STS διαδικασιών μεταφοράς πετρελαίου
για ατυχήματα που σχετίζονται με διαρροή πετρελαίου στη
θάλασσα και ανεπιθύμητες συνέπειες για το περιβάλλον και
όχι μόνο.
Έτσι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες (Oil Companies International Forum, OCIMF, International Chamber of Shipping,
ICS) προχώρησαν στην έκδοση οδηγιών ασφαλούς μεταφοράς πετρελαιοειδών με σκοπό την τυποποίηση, κατά το δυνατόν, της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο
ατύχημα [6].
Δύο από τους σημαντικότερους πρακτικούς οδηγούς για την
εκτέλεση STS transfer, το «Manual on Oil Pollution, Section
I, Prevention» και το «Ship to Ship Transfer Guide Petroleum,
fourth edition», αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International
Maritime Organization, IMO) για να ψηφίσει την τροποποίηση
του πρωτοκόλλου του 1978 με την προσθήκη του κεφαλαίου
8, που αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση
διαδικασίας μεταφοράς πετρελαίου STS.
Το ψήφισμα MEPC 186(59)/2009 από τον IMO τέθηκε σε ισχύ
την 1η Απριλίου 2012 και αναφέρεται σε πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας από 150 GT και άνω, που εμπλέκονται στη
μεταφορά φορτίων πετρελαίου στη θάλασσα (STS cargo
transfer) [7].
Στα κυριότερα σημεία του εγγράφου συγκαταλέγονται η απαίτηση για τα πλοία που εμπλέκονται σε διαδικασίες μεταφοράς
πετρελαιοειδών STS να φέρουν εγκεκριμένο από αρμόδια
αρχή, σχέδιο λειτουργιών STS (STS Operations Plan), η απαίτηση ώστε η διαδικασία STS να επιτηρείται/ελέγχεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο άτομο (person in overall advisory
control, POAC), καθώς επίσης και η υποχρέωση των πλοίων
που πρόκειται να εκτελέσουν διαδικασία STS εντός χωρικών
υδάτων ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη συμβεβλημέ-

Πόσο ασφαλής είναι η εκτέλεση της διαδικασίας μεταφοράς πετρελαίου STS;
Το αυστηρό πλαίσιο κανόνων/οδηγιών για την εκτέλεση διαδικασίας μεταφοράς STS είχε ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση σχετικών ατυχημάτων[8]. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την
εξέλιξη έχει διατελέσει η ανάλυση ρίσκου, που αποτελεί τον
θεμέλιο λίθο στην ανάπτυξη ασφαλών διαδικασιών μεταφοράς πετρελαιοειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν προσθέσει κανείς τα διδάγματα που αποκομίζονται από προκληθέντα
ατυχήματα και τη βελτίωση των πρακτικών οδηγιών εκτέλεσης των διαδικασιών, τότε καταλήγει σε ένα πολυδιάστατο
σύστημα διαδικασιών με συνεχείς ελέγχους, διαρκή επιτήρηση και εγρήγορση μέσα από λίστες ελέγχων διαδικασιών
και ενδελεχείς επιθεωρήσεις υλικού και προσωπικού. Ενδεικτικά της μεγάλης αξιοπιστίας των διαδικασιών μεταφοράς
STS είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη 1.270 διαδικασιών STS, σε διάστημα 10 ετών, που δημοσιεύτηκε το
2004, από όπου προέκυψαν τα ακόλουθα[9]:
• Μηδενικός αριθμός ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.
• Διαρροή πετρελαίου σε 7 περιπτώσεις (ποσοστό 5,5‰) εκ
των οποίων μόνο 2 κατέληξαν στη θάλασσα.
• Επαφή μεταξύ σκαφών καταγράφηκε σε ποσοστό 11,81‰,
ενώ αξιόλογες ζημιές κατεγράφησαν σε ποσοστό 1,57‰.
• Το συγκεκριμένο διάστημα κατεγράφησαν ένας θάνατος και
ένας σοβαρός τραυματισμός μέλους πληρώματος.
• Συνολικά κατεγράφησαν 36 περιστατικά, άρα μέσος όρος
3,6 ατυχήματα ανά έτος.
Ανάλυση ρίσκου σε διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου
STS
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω, πρόκειται
για μια διαδικασία με χαμηλό μητρώο ατυχημάτων, αλλά και
με δυναμική ρίσκου που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ποιοι
είναι λοιπόν οι παράγοντες που, παρά τις διαρκείς προσπάθειες, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν την προσοχή των ειδικών;
Σε μια διαδικασία μεταφοράς πετρελαίου STS οι άμεσα εμπλεκόμενες παράμετροι είναι:
• Τα πλοία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις,
συμβατότητα, προωστήρια εγκατάσταση, εξοπλισμός παραβολής και αγκυροβολίας κ.ά.).
• Ο ανθρώπινος παράγοντας, που περιλαμβάνει τους καπετάνιους, τα πληρώματα που εμπλέκονται στη διαδικασία και
την εκπαίδευση/εμπειρία καθενός χωριστά.
• Ο διατιθέμενος για την εκτέλεση μεταφοράς πετρελαίου
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εξοπλισμός (προσκρουστήρες, σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου κ.λπ.).
• Ο επόπτης σύμβουλος σε θέματα διαδικασιών μεταφοράς
STS (περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εμπειρία σε διαδικασίες
πετρέλευσης και διαδικασίες ανάγκης για την αντιμετώπιση
διαρροής πετρελαίου).
• Λοιποί εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν/αλληλεπιδρούν, όπως η επιλεγμένη περιοχή εκτέλεσης της διαδικασίας, οι καιρικές συνθήκες (κατάσταση θαλάσσης, άνεμος,
φωτισμός κ.ά.).
Ο τρόπος συσχέτισης των παραπάνω παραγόντων είναι
αυτός που θα οδηγήσει ή όχι στην εκδήλωση επικίνδυνου περιστατικού, που δύναται να εξελιχθεί σε ατύχημα. Αν συμβεί
ένα τυχαίο γεγονός που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης δύο ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω παραμέτρων,
τότε, αν αυτό εξελιχθεί σε ατύχημα ή όχι, εξαρτάται από τις
ακόλουθες βασικές κατηγορίες παραγόντων, που διαδραματίζουν το ρόλο του καταλύτη:
• Παράγοντες υλικού, οι οποίοι αφορούν σε ποιότητα/κατάσταση υλικού τη δεδομένη χρονική στιγμή.
• Παράγοντες έμψυχου δυναμικού, οι οποίοι σχετίζονται με
ποιότητα εκπαίδευσης επί διαδικασιών, εμπειρία, εγρήγορση/κόπωση, προνοητικότητα και άλλα χαρακτηριστικά
που δύνανται να οδηγήσουν σε ανθρώπινο λάθος.
• Συνδυασμός αστοχίας υλικού και ανθρώπινου λάθους.
Η κλιμάκωση ενός περιστατικού σε ατύχημα μπορεί να έχει
τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:
• Διαρροή πετρελαίου στο κατάστρωμα ή στη θάλασσα.
• Σύγκρουση πλοίων.
• Πρόκληση πυρκαγιάς.
• Τραυματισμό προσωπικού.
• Παράθυρο για πειρατική επίθεση.
Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται σχηματικά στο ακόλουθο
πλαίσιο με τη λογική της προσέγγισης ρίσκου.

προκύψουν όλα τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εμφανιστούν. Η λεπτομερής απεικόνιση των πιθανών σεναρίων
μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των συνιστωσών οδηγεί
στην κατάρτιση λιστών ελέγχου των διαδικασιών εκάστης
φάσης, υπεύθυνος για την τήρηση των οποίων είναι ο επόπτης της διαδικασίας (POAC).
Από τις έως τώρα μελέτες προκύπτει ότι στο σύνολο των σχετικών ατυχημάτων περίπου το 80% οφείλεται σε ανθρώπινο
λάθος. Η σωστή και ορθολογική ανάλυση ρίσκου, σε συνδυασμό με την πιστή και ενδελεχή εφαρμογή των αποτελεσμάτων
αυτής, είναι δυνατό να οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση των περιστατικών που εξελίσσονται σε ατυχήματα και έτσι να καταστήσει
ασφαλέστερη
τη
διαδικασία
μεταφοράς
πετρελαιοειδών μεταξύ δεξαμενοπλοίων. Το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών ΕΜΠ ασχολείται με την ανάπτυξη γενικευμένου πλαισίου για την ανάλυση και διαχείριση του
ρίσκου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για τη μεταφορά φορτίου από πλοίο σε πλοίο (Ship to Ship cargo transfer).
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Σχήμα 2: Στοιχεία για την ανάλυση ρίσκου για διαδικασίες μεταφοράς
πετρελαίου STS.

7. IMO, (2009), Amendments to the annex of the protocol of 1978 re-

Για τη μελέτη του ρίσκου με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχούς διεξαγωγής της διαδικασίας μεταφοράς πετρελαίου STS
είναι απαραίτητο να συνδυαστούν οι παράμετροι που αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με τους παράγοντες που επιταχύνουν την εξέλιξη ενός γεγονότος, ώστε να

8. IMO, (2007), Amendments to Marpol Annex I for the Prevention of

lating to the international convention for the prevention of pollution
from ships, MEPC.186(59).
Marine Pollution During Oil Transfer Operations between ships at
sea, Comments on the report of the correspondence group
9. Marico Marine, 2004, Falmouth Harbour Commissioners, Ship-toShip oil transfer Preliminary Risk Assessment.
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Βαθμολόγηση
ενεργειακής αποδοτικότητας πλοίων:
παιχνίδι εντυπώσεων και συμφερόντων

Από τη μία, εταιρείες πού πωλούν «βαθμολογήσεις» πλοίων σε
ασφάλεια και ενεργειακή αποδοτικότητα (βλέπε Rightship), από
την άλλη, οργανισμοί πού δήθεν κόπτονται για το περιβάλλον
(βλέπε Carbon War Room) έχουν βαλθεί να κατατάξουν τα πλοία
σε κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης A, B, C, D κ.λπ., λες και είναι
ψυγεία οικιακής χρήσης.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Carbon War Room
(www.carbonwarroom.com) στην πρώτη σελίδα βλέπουμε
τον ιδρυτή, Sir Richard Branson, να φωτογραφίζεται σε διάφορες πόζες, πάντα πρεσβεύοντας τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Είναι άλλο θέμα, βέβαια, ότι καθένα από τα
αεροπλάνα του (Virgin Atlantic) μολύνει τον πλανήτη με διοξείδιο του άνθρακα όσο 40 πλοία μαζί. Όμως, το Carbon War
Room στοχοποιεί τα πλοία και όχι τα αεροπλάνα (φυσικά!).
Με τη Rightship, η κατάσταση είναι πιο τραγελαφική. Πριν
από περίπου δύο χρόνια αποφάσισε να εφαρμόσει το δείκτη
EEDI (Energy Eﬃciency Design Index) σε όλα τα υπάρχοντα
πλοία και να τα κατατάξει ενεργειακά σύμφωνα με αυτόν. Φυσικά, αυτό είναι εντελώς ανέφικτο να γίνει σωστά, εφόσον ο
δείκτης EEDI απαιτεί «sea trial» ώστε να πιστοποιηθεί η ταχύτητα του πλοίου στο σημείο 75% της μέγιστης ιπποδύναμης της κύριας μηχανής. Αυτά ήταν ψιλά γράμματα για τη
Rightship. Πήρε ό,τι στοιχεία υπήρχαν σε βάσεις δεδομένων
(όπως Lloyd’s List), τα οποία όλοι συμφωνούν πως είναι λανθασμένα, και έβγαλε ένα «δείκτη» για κάθε πλοίο.
Όταν το καλοκαίρι του 2012 ο ΙΜΟ ξεκαθάρισε επίσημα ότι
το EEDI δεν δύναται να εφαρμοστεί σε υπάρχοντα πλοία, η
Rightship απλώς άλλαξε το όνομα του δείκτη της από EEDI
σε EVDI (Existing Vessel Design Index). Φυσικά, ο μαθηματικός τύπος παρέμεινε ίδιος με το EEDI. Μετά ανακοίνωσαν με

φανφάρες ότι ορισμένοι μεγάλοι ναυλωτές αποφάσισαν να
ναυλώνουν μόνο πλοία τα οποία έχουν καλό δείκτη EVDI.
Παρέλειψαν όμως να πουν ότι οι μεγάλοι αυτοί ναυλωτές
(όπως Cargill και Rio Tinto) είναι οι ιδιοκτήτες (μεγαλομέτοχοι) της Rightship.
Αυτό φυσικά που προσπαθεί να κάνει η Rightship είναι
απλώς να αυξήσει τα μέλη της στο χώρο των ναυλωτών. Τα
μέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή προκειμένου να έχουν
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πρόσβαση στη «βαθμολόγηση» των πλοίων και έτσι η Rightship (και οι μεγαλομέτοχοί της) αυξάνει τα έσοδά της. Το ότι
πωλούν ένα προϊόν το οποίο είναι (επιεικώς) ελαττωματικό,
δεν φαίνεται να τους απασχολεί. Ο δείκτης EVDI δεν αντικατοπτρίζει ούτε στο ελάχιστο την πραγματική ενεργειακή αποδοτικότητα ενός πλοίου, ενώ πολλές φορές ενεργοβόρα
πλοία φέρεται να έχουν καλό δείκτη και αντιστρόφως.
Οι δε ναυλωτές στην πλειονότητά τους δεν φαίνεται να ασπάζονται το δείκτη. Και γιατί να το πράξουν, άλλωστε, τη στιγμή
που έχουν κάτι πιο σίγουρο. Αυτό που πάντα είχαν, εδώ και
δεκαετίες, προκειμένου να διαλέξουν ποιο πλοίο τούς συμφέρει να ναυλώσουν: Τη γραπτή εγγύηση του πλοιοκτήτη για
την κατανάλωση του πλοίου σε συγκεκριμένες ταχύτητες, η
οποία περιέχεται στο ναυλοσύμφωνο, και η οποία μάλιστα
επιφέρει οικονομική ρήτρα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί.
Ακόμη και ένα σωστά προσδιορισμένο EEDI είναι απλώς ένας
σχεδιαστικός δείκτης που δεν έχει σχέση με την ουσιαστική
λειτουργία του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες θαλάσσης.
Αυτό που πραγματικά προσδιορίζει την απόδοση ενός πλοίου
είναι η κατανάλωσή του σε προκαθορισμένες ταχύτητες, σε
πραγματικές συνθήκες ανέμου και θαλάσσης, έμφορτο ή
άφορτο, και αυτό ακριβώς ζητούν οι ναυλωτές προκειμένου
να ναυλώσουν το πιο οικονομικό πλοίο για το φορτίο τους.
Τα σχετικά στοιχεία που περιέχονται στο ναυλοσύμφωνο τους
καλύπτουν.
Όμως, ο θόρυβος που δημιουργούν η Rightship και η Carbon
War Room δεν είναι εύκολο να αγνοηθεί. Έτσι, πρόσφατα
ανακοινώθηκε ότι ο IACS συστήνει επιτροπή για να διερευνήσει εάν ένας τέτοιος δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας
υπαρχόντων πλοίων είναι εφικτός και αξιόπιστος. Ακόμη κι
αν κάποιος δείκτης φανεί εφικτός, η χρησιμότητά του θα πρέπει να προσδιοριστεί. Χρειάζεται πραγματικά;

Αυτό που πραγματικά
προσδιορίζει την απόδοση
ενός πλοίου
είναι η κατανάλωσή του σε
προκαθορισμένες ταχύτητες,
σε πραγματικές συνθήκες
ανέμου και θαλάσσης,
έμφορτο ή άφορτο, και αυτό
ακριβώς ζητούν οι ναυλωτές
προκειμένου να ναυλώσουν
το πιο οικονομικό πλοίο
για το φορτίο τους.

Κάποιοι θεωρούν ότι χρειάζεται ένας δείκτης για γρήγορη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης ενός πλοίου με άλλα. Όταν
όμως η απόδοση ενός πλοίου εξαρτάται και μεταβάλλεται συνεπεία μυριάδων παραγόντων (π.χ. πόσο καιρό πριν δεξαμενίστηκε το πλοίο ή καθαρίστηκε η γάστρα και η προπέλα του
κ.λπ.), τι αξία μπορεί να έχει ένας τέτοιος γενικός δείκτης που
δεν αποτυπώνει την πρόσφατη απόδοση του πλοίου; (Σε αντίθεση με το ναυλοσύμφωνο που είναι επικαιροποιημένο.)
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αφιερωμα

MONITORING REPORTING
AND VERIFICATION (MRV):
Ένα αποτελεσματικό σύστημα
διαχείρισης CO2

Της Έλενας Αθουσάκη, Διευθύνουσας συμβούλου της Carbon Positive

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) ανακοίνωσε ότι θα
στηρίξει την εφαρμογή ενός διεθνούς συστήματος παρακολούθησης (Monitoring), αναφοράς (Reporting) και επαλήθευσης (Veriﬁcation) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) των πλοίων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη νομοθεσία MRV, η οποία θα
παρουσιαστεί αρχές του 2013.
Το σύστημα αυτό, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι επίτροποι, θα εφαρμοστεί αρχικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με
σκοπό να υιοθετηθεί και από τον IMO και να ισχύσει σε διεθνές επίπεδο.
Ο σκοπός του συστήματος MRV είναι να καθιερώσει μια αξιόπιστη και επαληθεύσιμη διαδικασία μέτρησης των εκπομπών
CO2 της ναυτιλίας σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα αυτής
της διαδικασίας θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις
πραγματικές εκπομπές του κλάδου και θα βοηθήσουν στη
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο διαχείρισής τους.
Η πρωτοβουλία της Κομισιόν προκάλεσε πολλά ερωτήματα
όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος,
τις υποχρεώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και των
εθνικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ποια στοιχεία, από
ποια πηγή, με ποιον τρόπο και με ποια συχνότητα θα πρέπει
να παρακολουθούνται.
Σε κάθε περίπτωση, δίνεται έμφαση στην αξιοπιστία και τη διαφάνεια του συστήματος, η οποία διασφαλίζεται αφενός από τη
σωστή οργάνωση και ποιότητα των μετρήσεων και αφετέρου
από την επαλήθευσή τους από έναν ανεξάρτητο φορέα.
Στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κληθήκαμε να παρουσιάσουμε το εθελοντικό πρόγραμμα της Carbon Positive, το οποίο βασίζεται σε

ένα ευέλικτο και αξιόπιστο σύστημα MRV.
Το Carbon Positive Porgramme for Ships (CPPS) είναι ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των εκπομπών CO2,
είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ανταποκρίνεται σε όλα τα
διεθνή πρότυπα και είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα πλοία. Βασίζεται στις αρχές της πληρότητας, της συνοχής, της αποδοτικότητας, της διαφάνειας, ακολουθεί μια πιστοποιημένη και
τυποποιημένη διαδικασία, είναι επαληθεύσιμο και δεν απαιτεί
καμία επιπλέον επένδυση για να λειτουργήσει.
Στο τέλος της διαδικασίας παρακολούθησης εκδίδεται μια πιστοποιημένη αναλυτική έκθεση των μετρήσεων, συνοδευόμενη από τα σχετικά γραφήματα, ενώ τα αποτελέσματα
μπορούν να επαληθευτούν από κάποιον ανεξάρτητο φορέα.
Ανεξαρτήτως πάντως των εκάστοτε κανονισμών, η σωστή
εφαρμογή ενός συστήματος MRV παρέχει περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη καθώς βασίζεται στην καλύτερη ενεργειακή διαχείριση του πλοίου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι τεχνικοί διευθυντές συμβουλεύουν
τη νέα γενιά

Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα για τη ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία, απευθύναμε μία ερώτηση
προς τους τεχνικούς διευθυντές ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με τα προσόντα που θα πρέπει να
διαθέτει ένας νέος ναυπηγός για την επαγγελματική του αποκατάσταση και πώς θα αντεπεξέλθει
γενικότερα στις απαιτήσεις της αγοράς χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία:
«Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που ζητάτε από έναν νέο ναυπηγό μηχανικό;
Θεωρείτε σημαντικότερη μια ενδεχόμενη ακαδημαϊκή εμπειρία στο εξωτερικό ή την προϋπηρεσία σε κάποια εταιρεία;»

Του Κώστα Πολυδάκη, Τεχνικού διευθυντή Aegean
Bunkering Services Inc.
Τα τυπικά προσόντα που ζητάμε για την πρόσληψη ενός νέου
συνάδελφου στο τεχνικό τμήμα είναι πτυχίο ναυπηγού ή μηχανολόγου μηχανικού, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και των υπολογιστών.
Θεωρούμε σημαντικότερη την προϋπηρεσία σε κάποια αντίστοιχη
θέση από ενδεχόμενη ακαδημαϊκή εμπειρία στο εξωτερικό.

Του Γεωργίου Καβούνη, Διευθυντή τεχνικού τμήματος
ALLSEAS MARINE S.A.
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα έτσι και στον τομέα της ναυπηγικής η δυναμική εξέλιξη
και η εμπεριστατωμένη πρακτική πορεία ενός επαγγελματία
θεωρούνται ικανές συνθήκες για το ξεκίνημα μιας επαγγελ-

ματικής καριέρας. Γεγονός είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια η
πρακτική εφαρμογή των γνώσεων ήταν ίσως και η πιο αναγκαία συνθήκη για την επιμέρους διαμόρφωση της γνώμης
κάθε εργοδότη όσον αφορά την επιλογή νέων στον εργασιακό χώρο. Η πάροδος όμως του χρόνου, σε συνδυασμό με
τις δραματικά αυξανόμενες απαιτήσεις ενημέρωσης σε θέματα κανονισμών και εφαρμογών, δημιούργησε ανάγκες εργασιακών προϋποθέσεων σε πολύ υψηλότερες θεωρητικές
γνώσεις από ό,τι ίσως οι προηγούμενοι επιστήμονες θα
έπρεπε να υπηρετούν.
Βασισμένοι λοιπόν σε πρόσφατα δεδομένα, διαφαίνεται ότι η
ακαδημαϊκή εμπειρία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία
που ο νέος επαγγελματίας αναγκάζεται να καλύπτει στον μέγιστο βαθμό τον οποίο μπορεί. Άρα, οποιαδήποτε διαφορά
γνώσεων καλύπτεται είτε με την περαιτέρω εκπαίδευση σε
εσωτερικό ή εξωτερικό είτε με την επέκταση γνώσεων σε άλλους τομείς παρεμφερείς με τη ναυπηγική, είναι πραγματικό
πλεονέκτημα στον απαιτητικό εργασιακό τομέα της ναυτιλίας.
Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να υπολογίζουμε πάντα τις
ανάγκες μιας ναυτιλιακής εταιρείας καθώς και το επίπεδο του
υπάρχοντος δυναμικού της. Αυτή η εσωτερική αξιολόγηση
είναι ίσως και ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά
τις αποφάσεις επιλογής
Καταλήγοντας, λοιπόν, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι είδους
ευθύνες θα πρέπει να έχει ένας νέος επιστήμονας και κατά
πόσο είναι ικανός να αντεπεξέλθει σε αυτές χωρίς την απαραίτητη προϋπηρεσία. Πάνω από όλα, όμως, θα πρέπει να
κρίνουμε και να αξιολογήσουμε την ποιότητα της γνώσης
μέσω της προσωπικότητας και της διάθεσης για την ίδια την
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νοποιητική εργασιακή εμπειρία -η οποία αποκτάται με τη σχετική προϋπηρεσία-, πέραν της ακαδημαϊκής, είναι απαραίτητη
για τον σωστό χειρισμό διάφορων καταστάσεων.
Από τη στιγμή που οι ανωτέρω ανάγκες πληρούνται, είναι
καλό, άτομα με περαιτέρω ακαδημαϊκή γνώση να στελεχώνουν τα τμήματα, με σκοπό την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας για τη μελλοντική αποτελεσματική προσφορά τους σε
μια εταιρεία.

Του Φραντζέσκου Κοντού, Τεχνικού διευθυντή
Sun Enterprises Ltd.

εργασία. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τίποτε δεν είναι
σημαντικότερο από την προσωπικότητα του επαγγελματία,
όπου η απαραίτητη γνώση είναι το βασικό εργαλείο για την
πρακτική επιτυχία.

Τα τυπικά προσόντα ενός νέου ναυπηγού μηχανικού δεν μπορεί να είναι άλλα από το να είναι απόφοιτος της αντίστοιχης
σχολής του ΕΜΠ ή κάτοχος μάστερ από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας (κατοχή Proﬁciency) είναι επίσης προαπαιτούμενο.
Στην επιλογή μεταξύ υποψηφίων με ίδια προσόντα, η φήμη

Του Αναστάσιου Καλογιάννη, Τεχνικού διευθυντή Iolcos
Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd
Αναμφισβήτητα, η ιδανικότερη συνθήκη είναι ο συνδυασμός
και των δύο.
Επειδή όμως ο συνδυασμός και των δύο προσόντων δεν συναντάται εύκολα, η επιλογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες των τεχνικών τμημάτων και, πιο συγκεκριμένα, βάσει
των προγραμμάτων της κάθε εταιρείας, των αναγκών των
τμημάτων και του ήδη υπάρχοντος δυναμικού τη συγκεκριμένη στιγμή της επιλογής.
Βάσει της παρούσης κατάστασης και των προβλημάτων που
συχνά απαντούν λόγω της ποιότητας των πληρωμάτων
(ένεκα της αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς
αυτών) και των αυξημένων απαιτήσεων από τα στελέχη των
τεχνικών τμημάτων ακόμη και για την καθημερινή λειτουργία
των πλοίων, η στελέχωση αυτών από αρχιμηχανικούς με ικα-

του πανεπιστημίου αποφοίτησης, ο βαθμός πτυχίου και το
θέμα της διπλωματικής εργασίας αποτελούν (κατά την παραπάνω σειρά) πρόσθετα κριτήρια επιλογής.
Αναφορικά με το τι θα ήταν σημαντικότερο προσόν ανάμεσα
σε μια ακαδημαϊκή εμπειρία στο εξωτερικό ή προηγούμενη
προϋπηρεσία σε ναυτιλιακή εταιρεία, η απάντηση είναι σε συνάρτηση με το προφίλ τής προς κάλυψη θέσης. Πολλές εταιρείες προτιμούν να προσλαμβάνουν νεοεισερχόμενους στο
επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία, ώστε να διαπλάθουν τον εργασιακό χαρακτήρα των νέων μηχανικών κατά
το δοκούν και να μπορούν να εμφυσήσουν ευκολότερα τις
αξίες, τους στόχους και το modus operandi της εταιρείας.
Στην περίπτωση αυτή, μια ακαδημαϊκή εμπειρία στο εξωτερικό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Αν όμως η πρόσληψη αφορά μηχανικό που θα καλύψει άμεσες εργασιακές
ανάγκες, η προϋπηρεσία είναι ασφαλώς προτιμότερη.
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Προστατεύουμε το θαλάσσιο
περιβάλλον αξιοποιώντας την εμπειρία
και την τεχνογνωσία μας
Η εταιρεία Antipollution δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο από πλοία, αλλά και από δήμους και βιομηχανίες και
γενικότερα όπου υπάρχει αντίστοιχο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
Στις δραστηριότητές της εμπεριέχονται έργα καθαρισμού της επιφάνειας της θάλασσας, ακτών, κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, καθώς και έργα ανάπλασης και συντήρησης
πρασίνου.

Συνέντευξη του Βύρωνα Βασιλειάδη, Προέδρου Antipollution

Ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Βύρωνας Βασιλειάδης,
στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αναλύει διεξοδικά τις υπηρεσίες που παρέχει η Antipollution.
Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας, κ. Βασιλειάδη.
Η Antipollution υπάρχει από το 1946, ως Ένωση Λεμβούχων,
οι οποίοι περισυνέλεγαν τα στερεά απόβλητα από τα πλοία
που προσέρχονταν στον Πειραιά. Με την πάροδο των ετών
και τον εκσυγχρονισμό μετεξελίχτηκε σε Αντιρρυπαντική και
τα τελευταία χρόνια, λόγω της δραστηριοποίησής της στο
εξωτερικό, σε Antipollution. Σήμερα η Antipollution παρέχει
αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής στερεών αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων σε περισσότερα από 35 λιμάνια, Οργανισμούς Λιμένος, όπως ΟΛΠ, ΟΛΕ, ΟΛΗ, Λιμενικά Ταμεία και
ιδιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, απασχολώντας
περισσότερα από 120 άτομα.
Άρα η Antipollution δραστηριοποιείται στη διαχείριση των
αποβλήτων των πλοίων;
Η εταιρεία σήμερα δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων όχι μόνο από πλοία, αλλά και από δήμους και βιομηχανίες και γενικότερα όπου υπάρχει αντίστοιχο περιβαλλοντικό

ενδιαφέρον. Παράλληλα, εκτελούμε έργα καθαρισμού της
επιφάνειας της θάλασσας, ακτών, κτιρίων, εγκαταστάσεων και
υπαίθριων χώρων, καθώς και έργα ανάπλασης και συντήρησης πρασίνου.
Τι ήταν αυτό που οδήγησε την εταιρεία σας να δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον τομέα;
Όπως σας είπα, η Antipollution υπήρχε και εκτελούσε το έργο
αυτό από τα μέσα του περασμένου αιώνα, όταν η Ελλάδα και
η Ε.Ε. υπέγραψαν τη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, που
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θέτει τους όρους για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε
την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας παρέχοντας τις υπηρεσίες μας, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον από την
απόρριψη σε αυτό των αποβλήτων που παράγονται στα
πλοία, δημιουργώντας πράσινα λιμάνια και διατηρώντας καθαρές τις ελληνικές θάλασσες και ακτές.
Στα υπόλοιπα λιμάνια όπου δεν δραστηριοποιείται η Antipollution, τι γίνονται τα απόβλητα των πλοίων;
Σε μερικά λιμάνια αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αναγνωρισμένες
ευκολίες υποδοχής στερεών αποβλήτων, αλλά σε πολλά είτε
δεν παρέχεται αυτή η υπηρεσία είτε παρέχεται τύποις ή εν μέρει
από τους οικείους δήμους, με αποτέλεσμα συνεχώς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός προστίμου από την E.E. στη χώρα μας,
αλλά και στους αρμόδιους φορείς (λιμάνια) που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Γιατί ένας δήμος δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που
προσφέρει η Antipollution;
Αυτή είναι μια απορία που έχουν πολλοί. Ένα πλοίο σήμερα
είναι σαν ένα εργοστάσιο. Τα απόβλητα που παράγει δεν είναι
μόνο τα οικιακά, σαν αυτά τα οποία συλλέγει ένας δήμος,

χείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων, αλλά ούτε τα μέσα,
τον εξοπλισμό και το έμπειρο προσωπικό για να πραγματοποιήσει κάτι τέτοιο.
Ποιες είναι οι επιχειρηματικές κινήσεις στις οποίες έχετε
προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσετε τη διεθνή οικονομική κρίση;
Είναι γεγονός πως η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει
μόνο τη χώρα μας, αλλά είναι παγκόσμια.
Παρ’ όλα αυτά, έχουμε προσαρμοστεί στην υπάρχουσα κατάσταση και προσπαθούμε να αναπτυχθούμε επενδύοντας
στη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων
των πλοίων.
Συνεχώς ανανεώνουμε το στόλο και τον εξοπλισμό μας, με
νεότερο τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για να έχει
μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Υλοποιούμε προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού μας και προωθούμε την εφαρμογή
νέων, καινοτόμων τεχνολογιών, όπως η ανάπτυξη custom
made λογισμικού για τη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της Antipollution και την παρακολούθηση των αποβλήτων που διαχειριζόμαστε σε πραγματικούς χρόνους.
Στόχος των προσπαθειών μας για την ελαχιστοποίηση της
απόρριψης αποβλήτων σε τελικούς χώρους διάθεσης είναι η
επένδυση που θα υλοποιήσουμε για τη δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων με γνώμονα
το concept της Antipollution για «zero waste».

αλλά από τη λειτουργία του παράγονται και άλλα, που προσομοιάζουν με βιομηχανικά, επικίνδυνα απόβλητα, πολλές
φορές ακόμα και ιατρικά απόβλητα από την περίθαλψη των
επιβατών και του πληρώματος, εναλλακτικά ρεύματα αποβλήτων όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές και λάμπες.
Αυτά είναι αναγκαίο να συλλέγονται διαχωρισμένα και το
πλοίο πρέπει να εξυπηρετείται 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να
προκαλούνται καθυστερήσεις, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος αναφοράς στον IMO και επιβολής
προστίμου. Επίσης, η πλειονότητα των δήμων σήμερα δεν
διαθέτει όχι μόνο τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για τη δια-

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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Η Κομισιόν επενδύει σε σταθμούς
αποθήκευσης LNG

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης
για τους δείκτες EEDI
Η κινεζική εταιρεία Centrans (Tianjing) Ocean Shipping παρέλαβε τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τους δείκτες EEDI
δύο capesize bulk carriers 180.000 dwt το καθένα. Τα πλοία
κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Qingdao Beihai της Κίνας.
Ο EEDI καθορίζει πόσα γραμμάρια εκλύει ένα πλοίο ανά μεταφερόμενο τόνο και ναυτικό μίλι ταξιδιού. Κάθε νεότευκτο
πλοίο οφείλει να έχει αποδεκτό δείκτη EEDI από 1/1/2013.
Σκοπός του δείκτη είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
και των εκπομπών. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: είτε
με επέμβαση στην τεχνολογία των μηχανών είτε με αλλαγές
στο σχεδιασμό του πλοίου. Η τιμή του EEDI που προέκυψε
είναι κατά 5,38% χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς που
έχει καθιερώσει ο ΙΜΟ και είχε ως αποτέλεσμα την απόδοση
των συγκεκριμένων πιστοποιητικών από τον Lloyds Register.

Η Κομισιόν αποφάσισε την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης LNG σε 139 λιμάνια της Ευρώπης μέχρι το 2025, συνολικής δαπάνης 2,1 δισ. ευρώ. Η επένδυση εντάσσεται στο
πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για φιλικά καύσιμα στο περιβάλλον.
Η υποδομή για τροφοδοσία πλοίων με LNG είναι ελλιπής
στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, μόνο η Νορβηγία και η Σουηδία
διαθέτουν μικρούς σταθμούς αποθήκευσης LNG. Τα λιμάνια
που βρίσκονται στα σχέδια της Κομισιόν ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το γνωστό ΤΕΝ-Τ, και αποτελούν
το 10% των συνολικών λιμανιών της Ευρώπης. Σύμφωνα με
την Κομισιόν, οι σταθμοί θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα γίνουν γνωστές το 2014.

Aλλαγή του διεθνούς κώδικα IGC
Κατά τη διάρκεια της 17ης συνόδου της Υποεπιτροπής Χύδην,
Υγρών και Αερίων (BLG) συμφωνήθηκε η αλλαγή του διεθνούς κώδικα κατασκευής και εξοπλισμού πλοίων μεταφοράς
υγροποιημένων αερίων (IGC Code). Ο καινούργιος κώδικας
βασίζεται σε πενταετή έρευνα και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία. Ο κώδικας θα υποβληθεί στην Επιτροπή Ασφάλειας στη
Θάλασσα τον Ιούνιο, ώστε να εγκριθεί
και να τεθεί σε εφαρμογή το 2014.
Η υιοθέτηση του IGC Code έγινε υποχρεωτική από τη σύμβαση της SOLAS
για νέα πλοία από το 1986.
Η σημαντικότερη αναθεώρησή του
λαμβάνει χώρα φέτος και επικεντρώνεται στο LNG ως καύσιμο των κύριων μηχανών των πλοίων αυτής της
κατηγορίας.

Σε εξέλιξη οι εργασίες για
τη διώρυγα του Παναμά
Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τη ναυτιλιακή
βιομηχανία, αντιπροσωπεία της Αρχής της διώρυγας
του
Παναμά
συναντήθηκε με εκπροσώπους της Intertanko
και της Intercargo στο
Λονδίνο.
Σε μια κίνηση για εδραίωση της συνεργασίας της
Αρχής με τους πλοιοκτήτες, οι υπεύθυνοι έμαθαν
από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πλοία κατά τη
διέλευσή τους από τη
διώρυγα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε μια έκθεση της προόδου των εργασιών επέκτασης της διώρυγας. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας καινούργιας γραμμής κατά
μήκος της διώρυγας, η οποία θα διπλασιάσει τον αριθμό των
διερχόμενων πλοίων σε καθημερινή βάση.
Επιπλέον, συζητήθηκε έντονα το γεγονός ότι τα πλοία περιμένουν πολλές ώρες για τη διέλευσή τους από τη στιγμή της
άφιξης στο αγκυροβόλιο. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε ότι για
πλοία που έχουν προγραμματίσει τη διέλευσή τους μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα να έχουν περιθώριο να αφιχθούν
στη διώρυγα έως και μία ώρα πριν από το ραντεβού.
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λιμενες

Διαδικασία τροφοδοσίας των πλοίων:
Προβληματισμοί για αύξηση δαπανών

Του Δρος Γεωργίου Κ. Βαγγέλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Η χρήση λάντζας στη διαδικασία τροφοδοσίας των πλοίων έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα κόστους σε πολλά λιμάνια
της Αγγλίας και γενικότερα της Ευρώπης. Σε
πρόσφατο δελτίο Τύπου, η Huttons, εταιρεία με κυρίαρχη θέση στην αγορά τροφοδοσίας πλοίων στην Αγγλία, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για το αυξημένο κόστος χρήσης λάντζας για τη μεταφορά των προμηθειών στα πλοία, το οποίο
μπορεί να φτάσει και τις $2.500. Σύμφωνα με την εταιρεία, η
παράδοση προμηθειών εν πλω (αρόδο) εν μέρει επιβάλλεται
λόγω περιορισμών που υπάρχουν στους λιμένες και έχουν
να κάνουν με λόγους ασφάλειας (security), προστασίας
(safety) και περιορισμών στο βάρος.
Εκ πρώτης όψεως, οι παράγοντες αυτοί μπορούν να θέσουν
περιορισμούς στην τροφοδοσία των πλοίων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι, αλλά το ζήτημα του κόστους της τροφοδοσίας είναι σίγουρα συνάρτηση περισσότερων παραγόντων.
Κυριότερος παράγοντας είναι το κόστος των εφοδίων καθώς
οι τιμές από λιμάνι σε λιμάνι διαφέρουν.
Συνεπώς η επιλογή του κατάλληλου λιμένα μπορεί να οδηγήσει μία εταιρεία σε εξοικονόμηση σημαντικών χρηματικών
ποσών, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το συγκεκριμένο
λιμάνι (αν δεν είναι προορισμός του πλοίου) θα επιφέρει και
το ελάχιστο δυνατό κόστος από τυχόν παρέκκλιση της πορείας του. Πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι η δυνατότητα
επιλογής λιμένα είναι δυνατή κυρίως για τρόφιμα μακράς
διαρκείας.
Στην περίπτωση που ο κατάλληλος λιμένας για την τροφοδοσία του πλοίου είναι και προορισμός του πλοίου (ή οι εναλλακτικές επιλογές στην περιοχή έχουν μεγάλο κόστος), τότε
η τροφοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο κρηπίδωμα του λιμένα είτε με λάντζα.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη επιλογή, το πλοίο δεν επιβαρύνεται
με το κόστος της λάντζας, ενώ και η τροφοδοσία γίνεται ευκολότερα με τη χρήση φορτηγών. Από την άλλη πλευρά, ενδέχεται να παρεμποδίζεται η διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης και,
αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, τότε το πλοίο μπορεί να πάρει τροφοδοσία είτε με το πέρας είτε πριν αρχίσουν οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης (σε αυτήν την περίπτωση, το πλοίο

επιβαρύνεται με το πρόσθετο κόστος χρήσης των λιμενικών
υποδομών για τις ώρες που διαρκεί η φορτοεκφόρτωση).
Στη δεύτερη επιλογή, τη χρήση λάντζας, το πλοίο επιβαρύνεται με το κόστος χρήσης του σκάφους τροφοδοσίας. Από την
άλλη πλευρά κι εφόσον υπάρχουν περιορισμοί στη διαδικασία τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης
στο λιμάνι, η χρήση λάντζας δίνει τη δυνατότητα στο πλοίο
να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε «νεκρό χρόνο». Αυτό συμβαίνει όταν το πλοίο βρίσκεται αρόδο, είτε διότι δεν υπάρχει
διαθέσιμο κρηπίδωμα είτε γιατί το λιμάνι λειτουργεί με συγκεκριμένες βάρδιες.
Στην περίπτωση που το λιμάνι λειτουργεί με βάρδιες, αν το
πλοίο φτάσει αρκετά αργότερα από την έναρξη της πρώτης
βάρδιας επιλέγει να μείνει αρόδο και να δέσει στο κρηπίδωμα
την επόμενη μέρα ώστε να εκμεταλλευτεί πλήρως το ωράριο
λειτουργίας των εργασιών φορτοεκφόρτωσης (σε αντίθετη
περίπτωση, το εκμεταλλεύεται μερικώς, ενώ καταβάλλει το
λιμενικό κόστος για την παραμονή του στο λιμάνι).
Σε αυτό τον «νεκρό χρόνο» μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες τροφοδοσίας ώστε να μη χάσει πρόσθετο
χρόνο στο κρηπίδωμα (αν οι υπηρεσίες τροφοδοσίας και
φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων δεν μπορούν να προσφερθούν ταυτόχρονα).
Για το θέμα της ασφάλειας (security), που θίγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, οι περιορισμοί είναι οι ίδιοι, είτε το πλοίο
λάβει τροφοδοσία από το κρηπίδωμα είτε από λάντζα, υπό
την προϋπόθεση ότι το σκάφος τροφοδοσίας θα ξεκινήσει
από το λιμάνι και όχι από σημείο εκτός της λιμενικής περιοχής. Αν το λιμάνι είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ISPS Code, τότε το φορτηγό που θα παράσχει την
τροφοδοσία στο κρηπίδωμα θα πρέπει να ελεγχθεί, κάτι το
οποίο θα συμβεί και στην περίπτωση που το φορτηγό τροφοδοτήσει τη λάντζα προκειμένου να μεταφέρει τις προμήθειες
στο πλοίο.
Εν κατακλείδι, το θέμα της τροφοδοσίας πλοίων και ειδικότερα του κόστους αυτής είναι μία αρκετά περίπλοκη συνάρτηση διαφόρων παραγόντων και δεν μπορεί απλώς και μόνο
να επιλυθεί με το να ζητείται η μείωση του κόστους χρήσης
της λάντζας ή η ολική ή μερική άρση περιορισμών που τυχόν
να ισχύουν στους λιμένες.
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Eγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης
(SEEMP - Ship Energy Efﬁciency Management Plan)

«Από το νέο έτος, είναι υποχρεωτικό κάθε πλοίο να έχει εγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης (SEEMP - Ship
Energy Eﬃciency Management Plan).
Τα περιεχόμενα ή η μέθοδος διαχείρισης επαφίενται στην εταιρεία.
Πολλές εταιρείες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο δείκτη για τη μέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας
του πλοίου, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τη μελλοντική τους πρόοδο.
Όμως ο δείκτης ΕΕΟΙ (Energy Eﬃciency Operational Index), που προτείνεται, δεν φαίνεται να ικανοποιεί,
καθότι εξαρτάται κατά πολύ από μη ελεγχόμενες καταστάσεις ή από την επικρατούσα ναυλαγορά (π.χ. ο
άσχημος καιρός, που μειώνει την ταχύτητα του πλοίου, ή ένα ταξίδι σε κατάσταση έρματος χωρίς φορτίο
επιδρούν πολύ αρνητικά στο δείκτη ΕΕΟΙ).
Τι μέθοδο ή δείκτη θα προτείνατε εναλλακτικά;»
Στην παραπάνω ερώτηση απαντούν κορυφαίοι νηογνώμονες ενώ ο κ. Απ. Μπελόκας σχολιάζει
τις τελευταίες εξελίξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
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Ενεργειακή αποδοτικότητα:
Η αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου

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

Ορισμένες φορές, προϊόντος του χρόνου, οι εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο νέα δεδομένα, που ύστερα από λίγο
καιρό θεωρούνται ακλόνητα.
Στη ναυτιλία, εδώ και λιγότερο από δύο χρόνια, έχουμε κατακλυστεί από όρους σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα σαν να πρόκειται για το Ιερό Δισκοπότηρο.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει ορίσει τρεις βασικές
κατευθύνσεις μέτρων στις σχετικές εργασίες του. Μέτρα τεχνικής φύσεως με κύριο άξονα το EEDI (Δείκτης Σχεδιασμού),
μέτρα λειτουργικής φύσεως με κύριο άξονα το SEEMP, και
κατ’ επέκταση το ΕΕΟΙ, και μέτρα παρέμβασης στην αγορά, τα
οποία είναι ακόμα υπό συζήτηση, και για πολλούς ρεαλιστές
θα παραμείνουν υπό συζήτηση στον IMO μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα, είτε από την UNFCCC ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όσον αφορά τα μέτρα λειτουργικής φύσεως, θα είναι λογικό
να συνοδεύονται από τη χρήση κάποιου δείκτη.
Ο IMO, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, έχει εκδώσει οδηγίες για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση του Energy
Eﬃciency Operational Indicator (EEOI) στο πλαίσιο του
SEEMP. Επίσης, αναφορικά με την επάρκεια του δείκτη, η
αγορά έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις της: Ο δείκτης αναφέρεται στα ετήσια Reports κολοσσών όπως η MAERSK και μνημονεύεται σε όλα τα Annual Reviews των περισσότερων
εταιρειών. Έχει όμως πρακτικό αντίκρισμα ή αποτελεί μία
ακόμη άσκηση επί χάρτου;
Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2 με 4 διαφορετικές εκδοχές του δείκτη (πλοίο φορτωμένο, πλοίο Ballast,
πλοίο στο λιμάνι ανενεργό και πλοίο στο λιμάνι σε λειτουργίες φορτοεκφόρτωσης). Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση
την εξίσωση που υπολογίζει το δείκτη, όλα τα ανωτέρω είναι
στο πλαίσιο του αναμενόμενου, μια και η κατανομή χρόνου
σε καθεμία από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες θα έχει
διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στο τελικό αποτέλεσμα.

Στη θεωρία, φυσικά, παίρνουμε άριστα δέκα, στην πράξη
όμως, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε παλαιό αρχιμηχανικό, τεχνικό διευθυντή ή εφοπλιστή με ποιον τρόπο κρίνει την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός πλοίου, η απάντηση είναι μία και
είναι η ίδια παντού: από την ημερήσια κατανάλωση.
Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις
στις τιμές του πετρελαίου, ακόμη και ο τελευταίος τόνος θα
κάνει τη διαφορά.
Κάποτε, ακόμα χειρότερα, το καύσιμο ήταν ένα έλασσον κλάσμα των εξόδων του πλοίου, σήμερα όμως τείνει να είναι το
μείζον.
Σε μια τέτοια αγορά, όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό, ο έχων
καλύτερη επίδοση, δηλαδή μικρότερη ημερήσια κατανάλωση,
έχει προφανές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κατ’ επέκταση
αυξημένο προσδόκιμο ζωής/επιβίωσης ως εταιρεία, ειδικά
στη μέση μιας τέτοιας κρίσης σαν αυτή που βιώνει η ναυτιλία
σήμερα.
Επίσης, είναι κοινός τόπος στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα πως, εάν υπάρχουν κάποιοι που όλα αυτά τα έχουν αναγάγει σε επιστήμη, αυτοί σίγουρα είναι οι Έλληνες.
Γι’ αυτόν το λόγο μέχρι σήμερα καμία ελληνική εταιρεία δεν
έχει ανακαλύψει κάτι που δεν ήξερε και δεν έχει εφαρμόσει
κάτι καινούργιο, παρά τον κατακλυσμό των ιδεών που υφίσταται καθημερινά.
Το ερώτημα φυσικά παραμένει για όσους αναζητούν το Ιερό
Δισκοπότηρο της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων
και του δείκτη που συμπυκνώνει την εμπειρία μας: Ποιος είναι
αυτός ο δείκτης που αντανακλά καλύτερα την ενεργειακή
αποδοτικότητα των πλοίων;
Σε αυτό νομίζω πως ο καθένας μπορεί να δώσει εύκολα τη
δική του απάντηση!
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Aνεξαρτήτως των εργαλείων μέτρησης,
η συνεχής συλλογή στοιχείων είναι το θεμέλιο
της παρακολούθησης

Του Χρήστου Νομικού, Country Manager ABS Greece

Η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού που απαιτεί την
ύπαρξη του SEEMP επί του πλοίου είναι συνδεδεμένη με την
πρώτη ενδιάμεση επιθεώρηση ή επιθεώρηση ανανέωσης του
Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Αέρα
μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη
αναπτύξει και αποστείλει στα πλοία τους τα εγχειρίδια SEEMP,
κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε
πλοίου, πολύ πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ
άλλες βρίσκονται ακόμα στη φάση της προετοιμασίας αυτών,
με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση και αποστολή τους.
Το στάδιο προσδιορισμού των κατάλληλων δεικτών ενεργειακής απόδοσης και καθορισμού των σημείων αναφοράς τους
που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων είναι κρίσιμο για την επίτευξη της αποτελεσματικής
διαχείρισης της ενέργειας.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο MEPC.213 (63), το ΕΕΟΙ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας τέτοιος δείκτης, προσαρμοσμένος στον τύπο του πλοίου. Ένα από τα οφέλη του ΕΕΟΙ
είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκριτική αξιολόγηση ενός στόλου και να βοηθήσει να εντοπιστούν ευκαιρίες
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αυτού ή μεμονωμένων
πλοίων
Η επίδραση των κακών καιρικών συνθηκών ή της εποχικότητας στην ενεργειακή απόδοση των πλοίων μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρησιμοποίηση ενός κυλιόμενου μέσου όρου
για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι προβληματισμοί που αφορούν τις τιμές του δείκτη που προκύπτουν στα έμφορτα ταξίδια σε σχέση με αυτά σε κατάσταση ερματισμού μπορούν να
αντιμετωπιστούν ορίζοντας ως απόσταση ταξιδιού την απόσταση που διανύθηκε μεταξύ δύο διαδοχικών λιμανιών φόρ-

τωσης. Εναλλακτικά, κάποιες εταιρείες επιλέγουν να τμηματοποιήσουν την παρακολούθηση της επίδρασης των αέριων
ρύπων τους.
Στο πλαίσιο αυτό προκύπτει ένας δείκτης για την παρακολούθηση των εκπομπών CΟ2 ανά τόνο φορτίου ανά ναυτικό μίλι
μεταφοράς για τις έμφορτες καταστάσεις, ένας δεύτερος για
την παρακολούθηση των εκπομπών CΟ2 ανά διανυθέν ναυτικό μίλι σε καταστάσεις ερματισμού, και ενδεχομένως, ένας
τρίτος δείκτης για όσο διάστημα το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, εκπομπές CΟ2 ανά ώρα. Και πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κυλιόμενος μέσος όρος για κυλιόμενη χρονική
περίοδο 12 μηνών.
Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι
«ανεξαρτήτως των εργαλείων μέτρησης που χρησιμοποιούνται, η συνεχής και συνεπής συλλογή στοιχείων είναι το θεμέλιο της παρακολούθησης».
Ο ABS δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της ενεργειακής
διαχείρισης και συνεργάζεται από κοινού με ναυτιλιακές εταιρείες για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το παραπάνω μέσω σειράς ημερίδων και ενημερωτικών σεμιναρίων,
τα οποία βοηθούν το προσωπικό των εταιρειών να κατανοήσουν σε βάθος τα σχετικά θέματα και τις προκλήσεις. Το πιο
σημαντικό στοιχείο ενός αποτελεσματικού SEEMP είναι να αντανακλά τους στόχους και την κουλτούρα του
πλοιοκτήτη/διαχειριστή λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη
τους διάφορους λειτουργικούς περιορισμούς.
Ο ABS βρίσκεται κοντά στους Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρώντας εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό στην Ελλάδα,
με σκοπό την παροχή βοήθειας προς αυτούς στην εφαρμογή
επιτυχημένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
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Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking)
της ενεργειακής απόδοσης

Του Λάμπρου Χαχάλη, Regional Chief Executive Hellenic & Black Sea Region Bureau Veritas

Είναι γεγονός ότι στη ναυτιλιακή κοινότητα υπάρχουν ακόμη
απορίες σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις του ΙΜΟ για τo δείκτη
ενεργειακά αποδοτικής σχεδίασης του πλοίου (EEDΙ) και το
σχέδιο/εγχειρίδιο διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσής του
(SEEMP).
Σύμφωνα με την άποψη του κ. Martial Claudepierre, επικεφαλής του ναυτιλιακού τομέα περιβάλλοντος του Γαλλικού
Νηογνώμονα (Bureau Veritas), η κατάσταση αυτή δεν πρέπει
να παραμένει ως έχει. «Στην πραγματικότητα, οι απαιτήσεις
για το σχέδιο ενεργειακής απόδοσης μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο αυτοβοήθειας των εταιρειών, υποστήριξης της συγκριτικής αξιολόγησης και περαιτέρω
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσής τους», όπως μας εξηγεί. «Προνοητικοί πλοιοκτήτες, όπως της Brittany Ferries,
εθελοντικά επενδύουν σε πράσινες τεχνολογίες φιλικές για
το περιβάλλον και αντίστοιχες λειτουργικές πρακτικές, χρησιμοποιώντας το SEEMP ως πλαίσιο για την αποτύπωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διαρκή βελτίωση όσων
εφαρμόζουν. Η αναγνώριση από την αγορά αυτών των προσπαθειών είναι ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση και τη
διευρυμένη υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας
και του συνακόλουθου περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».
Το Bureau Veritas έχει απονείμει τον πρώτο εθελοντικά αποδιδόμενο ειδικό χαρακτηρισμό κλάσεως (SEEMP notation)
στο κρουαζιερόπλοιο «Cap Finistere», μεταφορικής ικανότητας 500 οχημάτων και 1.500 επιβατών, το οποίο διαχειρίζεται
η γαλλική Brittany Ferries. Η υψηλότερη αποδοτικότητα, το
χαμηλότερο κόστος, καθώς και οι μειωμένες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις είναι τα συνολικά οφέλη για την εταιρεία και για
όλους τους εμπλεκομένους στην αλυσίδα μεταφορών.
«Η δυνατότητα των επιβατών και των διακινητών φορτίων να
επιλέγουν το πλοίο με τον βέλτιστο διαθέσιμο βαθμό περιβαλλοντικής απόδοσης για κάθε ταξίδι, καθώς και η δυνατότητα των πλοιοκτητών να λειτουργούν τα πλοία τους με την
πλέον περιβαλλοντικά φιλική και εφικτή αποδοτικότητα, πρόκειται να επαναπροσδιορίσουν το τοπίο στις θαλάσσιες μετα-

φορές. Σε όλα τα σχετικά πεδία δραστηριοποίησης, ξεκινώντας από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι την προμήθεια υλικών
για μετασκευές και νέες κατασκευές, οι ειδικοί της βιομηχανίας εστιάζουν την προσοχή τους στην εξεύρεση αποτελεσματικών τεχνολογιών με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη
μείωση των εκπομπών και τον περιορισμό των εξόδων για
καύσιμα», υποστηρίζει ο κ. Claudepierre.
«Για την υποβοήθηση των μεταφορέων να επιλέξουν το ενδεδειγμένο πλοίο καθώς και των πλοιοκτητών, σε τρόπο ώστε
να διαχειρίζονται τα πλοία τους με όρους περιβαλλοντικής
αποδοτικότητας, πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρότυπο.
Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς στο Bureau Veritas αναπτύξαμε τον εθελοντικό χαρακτηρισμό κλάσεως SEEMP.
Αυτός εδράζεται στο σχέδιο ενεργειακής διαχείρισης πλοίου
του ΙΜΟ.
Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός κλάσης SEEMP παρέχει
στους χρήστες του πλοίου, τους ναυλωτές και στις ρυθμιστικές αρχές ένα παραστατικό εργαλείο βελτιστοποίησης και
προσδιορισμού της συντελούμενης προόδου αναφορικά με
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του πλοίου
σε σχέση με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG), πολυοξειδίων του αζώτου (NOx) και του θείου (SOx), το οποίο επίσης υποβοηθεί τους πλοιοκτήτες να εκτιμήσουν τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις των επενδύσεών τους στον περιβαλλοντικό τομέα. «Έτσι καθίσταται δυνατή η βάσιμη εκτίμηση
του χρόνου απόσβεσης των πράσινων δαπανών που αφορούν, π.χ., σε βελτιστοποιήσεις της διαγωγής και της μορφής
της γάστρας, σε εγκατάσταση νέων συστημάτων ελίκων, σε
βελτίωση προγραμματισμού της τακτικής συντήρησης για
υφαλοκαθαρισμούς, καθώς και στη λήψη γενικότερων μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων».
Ο Γαλλικός Νηογνώμονας υιοθέτησε και έθεσε σε εφαρμογή
το σχέδιο εθελοντικής εισαγωγής του ειδικού χαρακτηρισμού
κλάσης SEEMP τον Ιούλιο του 2012. Αυτός καλύπτει διάφορους τύπους πλοίων και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης μέτρων ενεργειακής διαχείρισης, τόσο σε
νέα όσο και σε υπάρχοντα πλοία, και επικουρεί τους πλοι-
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οκτήτες να επιλέγουν ορθά μεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων. «Ο συγκεκριμένος ειδικός χαρακτηρισμός κλάσης καθιστά εμφανές προς τις Αρχές της σημαίας και του παράκτιου
κράτους λιμένα, αλλά και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης της
ενεργειακής απόδοσης του πλοίου συμμορφούται με τις
απαιτήσεις των οδηγιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού», σημειώνει ο κ. Claudepierre.
Ο Γαλλικός Νηογνώμονας αναπτύσσει εξελιγμένα υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης του συγκεκριμένου ειδικού χαρακτηρισμού κλάσεως. «Ρεαλιστικοί στόχοι για μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης μπορούν είτε να καθοριστούν είτε
να σχεδιάζονται μέσω του SEECAT -μοντέλου προσομοίωσης
της μεταφοράς ενέργειας με χρήση λογισμικού- όσον αφορά
στην ενέργεια που αναλίσκεται επί του πλοίου για τις διάφορες χρήσεις», εξηγεί ο κ. Claudepierre.
«Ο συμβουλευτικός οργανισμός μας Tecnitas διαθέτει επίσης
το λογισμικό E2, το οποίο υποστηρίζει τη διαχείριση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων στα πλοία του στόλου.
Η προσωπική συμβουλή μου προς τους πλοιοκτήτες είναι να

ενστερνισθούν το SEEMP ως εργαλείο, να συνεργαστούν με
την κλάση και να το χρησιμοποιούν για την οριοθέτηση της πορείας τους προς διαρκώς βελτιούμενες ενεργειακές επιδόσεις».
Διευκρινίζει, τέλος, ότι στο πλαίσιο του ειδικού αυτού χαρακτηρισμού SEEMP δεν γίνεται καθορισμός συγκεκριμένου δείκτη υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης, διότι ο
προτεινόμενος από τον ΙΜΟ λειτουργικός δείκτης ενεργειακής
αποδοτικότητας (ΕΕΟΙ) είναι πολύ γενικός ώστε να αποτελεί
βάση εκτίμησης επιπτώσεων των καθημερινών συνθηκών
λειτουργίας. Έτσι, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι
βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) της εταιρείας και, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων δεικτών, να προσδιορίζονται από
κοινού οι πλέον κατάλληλοι δείκτες για τα υπό εξέταση πλοία
και τα διενεργούμενα ταξίδια. Ιδιαίτερα σημαντική, εν προκειμένω, είναι η ολιστική προσέγγιση που προωθείται μέσω της
χρήσης των εργαλείων λογισμικού SEECAT, για τα οποία το
μεν λειτουργικό προφίλ κάθε πλοίου αποτελεί το προς εισαγωγή δεδομένο, η δε συνολική κατανάλωση καυσίμου το εξαγόμενο για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση λειτουργικής
εκμετάλλευσής του.

Ο ΕΕΟΙ είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για
τη βιομηχανία

Του Yasushi Nakamura, Executive Vice President, Class NK

Το εγχειρίδιο ενεργειακής διαχείρισης (SEEMP - Ship Energy
Eﬃciency Management Plan) αποτελείται από τέσσερα βήματα: σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Μέσω του εγχειριδίου, κάθε πλοίο παρακολουθεί την
ενεργειακή αποδοτικότητά του χρησιμοποιώντας όποιον δείκτη επιθυμεί ο πλοιοκτήτης.
Ο δείκτης EEOI (Energy Eﬃciency Operational Index) είναι
απλώς ένα από τα εργαλεία παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου, αλλά παράλληλα είναι ένα
και από τα ευρέως πιο χρησιμοποιούμενα.
Για παράδειγμα, το δικό μας εργαλείο υπολογισμού του ΕΕΟΙ
(«PrimeShip-GREEN/EEOI») χρησιμοποιείται σε περισσότερα
από 1.500 πλοία, με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουρ-

γικής αποδοτικότητας.
Έχουμε πιστοποιήσει περίπου 1.000 SEEMPs, όπου αρκετά
αναφέρονται στον EEOI και έχουμε την πεποίθηση πως ο
ΕΕΟΙ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους πλοιοκτήτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεών τους.
Παρ’ όλα αυτά, είναι γνωστό ότι ο ΕΕΟΙ χρησιμοποιεί δεδομένα, όπως πλήρωση δεξαμενών φορτίου και απόσταση ταξιδιού, τα οποία εξαρτώνται σημαντικά από την κατάσταση
της αγοράς.
Επομένως, η αποκλειστική χρήση του ΕΕΟΙ δεν εγγυάται βελτίωση της αποδοτικότητας του πλοίου και απαιτεί διεξοδική
παρακολούθηση.
Με άλλα λόγια, ο ΕΕΟΙ είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την
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αξιολόγηση, αλλά όχι τέλειο.
Επιπλέον, για να επιτύχουμε υψηλό επίπεδο λειτουργίας των
πλοίων, πλην των καινούργιων εργαλείων υπολογισμού, θα
χρειαστούμε καλύτερη ανάλυση των δεδομένων.
Χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα από κάθε πλοίο σε μια σειρά
καταστάσεων, είναι απίστευτα δύσκολο να κατανοήσουμε τα
πραγματικά χαρακτηριστικά της απόδοσης του πλοίου.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό, ο ClassNK συνεργάζεται με τη φινλανδική εταιρεία NAPA για την ανάπτυξη ενός
καινούργιου συστήματος που χρησιμοποιεί τη ροή καυσίμου
και δεδομένα από αισθητήρα στον άξονα του πλοίου.

Σκοπός μας είναι να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε την
πραγματική αποδοτικότητα κάθε πλοίου σε πραγματικές καταστάσεις λειτουργίας.
Αυτό το σύστημα ονομάζεται «ClassNK-NAPA GREEN» και
αυτήν την περίοδο δοκιμάζεται σε πραγματικά πλοία.
Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και αναμένουμε την ολοκλήρωση των δοκιμών.
Ο ΕΕΟΙ είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη βιομηχανία,
αλλά πιστεύουμε ότι τα καινούργια συστήματα, όπως το δικό
μας, θα είναι εκείνα που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμα
πραγματικά οφέλη από την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης
μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών

Του Till Braun, VP Market Development FutureShip GL

Η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει γίνει ο βασικός παράγοντας
διαφοροποίησης των ναυτιλιακών εταιρειών μεταξύ τους. Οι
ταχύτητες των πλοίων έχουν μειωθεί σημαντικά και η εξοικονόμηση καυσίμου έχει αναχθεί στον σημαντικότερο παράγοντα της ανταγωνιστικότητας.
Ο ΙΜΟ προτείνει τον ΕΕΟΙ ως δείκτη μέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Εφαρμόζονται και άλλοι δείκτες, όπως
η κατανάλωση καυσίμου ανά ναυτικό μίλι ή ανά μέρα
(FOC/nm και FOC/d).
Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα όσον αφορά τις παραμέτρους ενός καλού δείκτη και σε τι διαφέρει μια καλή διαχείριση απόδοσης από μια κακή.
Η καλή διαχείριση απόδοσης δημιουργεί διαφάνεια στην απόδοση και διευκολύνει τη λειτουργία του πλοίου.
Οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης απαιτεί βασικούς δείκτες
αποδόσεων, τους γνωστούς KPIs, όπως ΕΕΟΙ, FOC/nm και
FOC/d.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΕΟΙ είναι ότι χρησιμοποιείται
παγκοσμίως και επιτρέπει τη σύγκριση πλοίων ανεξαρτήτως
μεγέθους. Το τεράστιο πλεονέκτημα των FOC/nm και FOC/d

είναι ότι αναφέρεται σε τόνους, μετρητικό μέγεθος το οποίο
είναι πολύ διαδεδομένο στη βιομηχανία και μεταφράζεται εύκολα σε κόστος. Αυτοί οι δείκτες δίνουν ένα στιγμιότυπο της
απόδοσης, παρ’ όλα αυτά, δεν μας καλύπτουν πλήρως.
Συνεπώς, χρειαζόμαστε συμπληρωματικούς δείκτες οι οποίοι
αναφέρονται στη λειτουργία του πλοίου (ταχύτητα, διαγωγή
και λοιπά) και στις συνθήκες, όπως η πλαγιολίσθηση.
Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να έχει ένα σύνολο κατάλληλων δεικτών.
Μερικοί δείκτες έχουν ισχυρή σημασία ως αριθμοί, ενώ άλλοι
αποκαλύπτουν κάποιο γεγονός. Άλλοι πρέπει να συγκρίνονται
με βάση κάποια σημεία αναφοράς προκειμένου να είναι χρήσιμοι.
Ακόμη και αν το σύνολο δεικτών είναι διαθέσιμο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
Υπάρχουν πέντε παράγοντες επιτυχίας για αποτελεσματική
ενεργειακή αποδοτικότητα.
Αρχικά, οι εκθέσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις
ανάγκες κάθε παραλήπτη.
Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι υπεύθυνοι της εταιρείας
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και οι επιθεωρητές. Είναι προφανές πως η έκθεση για τον
πλοιοκτήτη αφορά σε βασικά στοιχεία για μέρος ή το σύνολο
του στόλου. Από την άλλη, η έκθεση για τους επιθεωρητές
παρουσιάζει λεπτομερώς τους δείκτες.
Η χρονική στιγμή παράδοσης των εκθέσεων και η ποιότητα
του περιεχομένου οφείλουν να είναι ανάλογες των παραληπτών. Οι επιθεωρητές θέλουν συχνότερη ενημέρωση από
τους διευθυντές. Οι τελευταίοι δεν λαμβάνουν πληροφορίες
σχετικά με το ποσοστό εκπεσμού του πλοίου, αλλά οι επιθεωρητές βασίζουν σε αυτόν το δείκτη τον καθαρισμό ή όχι της
γάστρας του πλοίου. Δεύτερον, οι εκθέσεις οφείλουν να
έχουν συγκεκριμένη δομή ώστε να είναι κατανοητές. Οι παραλήπτες πρέπει να βρίσκουν πάντα τον ίδιο τύπο πληροφορίας στο ίδιο σημείο. Γραφήματα και συγκρίσεις θα τονίζουν

συγκεκριμένα στοιχεία, εάν αυτό χρειάζεται. Τα σχόλια είναι
απαραίτητα για την αποφυγή παρατυπιών.
Τρίτον, τα δεδομένα των εκθέσεων πρέπει να έχουν συνέπεια.
Για παράδειγμα, οι KPIs εναρμονίζονται συχνά με τις καιρικές
συνθήκες ώστε να είναι εύκολα συγκρίσιμοι.
Αυτή η πολιτική πρέπει να ακολουθείται απ’ όλους τους επιθεωρητές, για να υπάρχει σωστή συνεννόηση.
Τέταρτον, όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν, τόσο πιο έγκυρα είναι τα αποτελέσματα των εκθέσεων.
Τέλος, η διαχείριση της απόδοσης του πλοίου παρουσιάζει
όλες τις δυνατότητές της μόνον εφόσον είναι ενσωματωμένη
σε μια κατανοητή πολιτική ενεργειακής αποδοτικότητας με
δικό της προσωπικό εργαζομένων, αποσαφηνισμένους ρόλους και αρμοδιότητες.

Τα μέσα που στοχεύουν στην τελική μείωση
των αερίων CO2

Των Δρος Ανθής Μήλιου, Marine Fuels & Environment Business Development Manager
και Σταμάτη Φραδέλου, Marine Design Support Senior Surveyor Lloyd’ s Register

Πρόσφατη νομοθεσία για τον έλεγχο των αερίων διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) απαιτεί από τα πλοία να γίνουν πιο αποδοτικά
ενεργειακά μέσω του σχεδιασμού (Δείκτης Σχεδιασμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας-EEDI) και της λειτουργίας τους (Σχέδιο Διαχείρισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Πλοίου-SEEMP). Το EEDI
και το SEEMP συνιστούν τα πρωταρχικά μέσα που στοχεύουν
στην τελική μείωση των αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Τα πλοία αποτελούν έναν μοναδικό κλάδο μεταφορών, ο οποίος
εκτείνει τις δραστηριότητές του σε παγκόσμια κλίμακα, συχνά σε
μη προβλεπόμενες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, χρησιμοποιώντας διαφορετικές θαλάσσιες διαδρομές και με ποικίλες καταστάσεις φόρτωσης (π.χ. φορτωμένα, μη φορτωμένα, μερικώς
φορτωμένα). Το ΕΕΟΙ, το προτεινόμενο εργαλείο παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας εν πλω, σχετίζεται άμεσα
με την κατανάλωση του καυσίμου, η οποία και επηρεάζεται από
διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε
να καθοριστεί επακριβώς η επίδραση που έχουν στο ΕΕΟΙ και να
είμαστε σίγουροι πως οι συγκρίσεις δεδομένων γίνονται σε ενιαία

βάση. Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:
• Περίοδος υπολογισμού (για το ΕΕΟΙ, η κατανάλωση και η διανυμένη απόσταση από την αρχή του ταξιδιού μέχρι την αρχή
του επόμενου, δηλαδή ο υπολογισμός του μέσου όρου σε διαφορετικές φάσεις λειτουργίας, π.χ. πλους, μανουβράρισμα ή
παραμονή σε λιμένες).
• Καιρικές συνθήκες (ήρεμη θάλασσα ή αντίξοες περιστάσεις).
• Κατάσταση φόρτωσης (με έρμα ή φορτωμένο) - ταχύτητα (μειωμένη ή μέγιστη).
• Χρόνος παραμονής στο λιμάνι (αναμονή, μανουβράρισμα/αγκυροβόληση, χρήση ενέργειας από τη στεριά).
• Τύπος ταξιδιού και διάρκεια (πολλαπλοί λιμένες φόρτωσης ή
εκφόρτωσης).
• Πλήθος δεδομένων (μία λήψη την ημέρα δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα για να εξετάσουμε επακριβώς τις επιδόσεις
του πλοίου).
• Ποιότητα δεδομένων.
Η συλλογή δεδομένων είναι το κλειδί για τη μέτρηση της απο-
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δοτικότητας/επίδοσης ενός πλοίου και η ποιότητα (ακρίβεια και
πληρότητα) αυτών θα επηρεάσει άμεσα το αναμενόμενο επίπεδο
βελτίωσης. Το γενικό μέτρο της ενεργειακής αποδοτικότητας του
πλοίου είναι η κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με το έργο μεταφοράς που παράγεται, όπως αυτό ορίζεται από το ΕΕΟΙ. Οτιδήποτε πάνω στο πλοίο σχετίζεται με κατανάλωση ενέργειας
αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου, συνεπώς και την εκπομπή
αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Το ΕΕΟΙ μπορεί να θεωρηθεί ένας γενικός δείκτης ενεργειακής
αποδοτικότητας, που εξαρτάται από όλους τους παραπάνω παράγοντες, χωρίς ωστόσο να δείχνει το βαθμό επιρροής του καθενός στο τελικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολο να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του πλοίου χωρίς πρώτα
να διαχωριστεί αυτή στα επιμέρους τμήματα που τη συνιστούν.

Υπό αυτή την έννοια, η συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα ενός
πλοίου μπορεί να κατατμηθεί σε έναν αριθμό συνιστωσών, όπως
φαίνεται παρακάτω, που βοηθούν να διακρίνουμε τι επηρεάζει
την αποδοτικότητα και σε ποιο βαθμό, οπότε να εντοπιστούν επακριβώς τα σημεία βελτίωσης:
• Ενεργειακή αποδοτικότητα (κύριας) μηχανής: Μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας την ειδική κατανάλωση καυσίμου με την
ισχύ του άξονα.
• Ενεργειακή αποδοτικότητα έλικα: Μπορεί να εκτιμηθεί συγκρίνοντας την ισχύ στον άξονα της κύριας μηχανής με τον αριθμό
στροφών του έλικα.
• Ενεργειακή αποδοτικότητα γάστρας: Μπορεί να εκτιμηθεί
συγκρίνοντας τον αριθμό στροφών του έλικα με την ταχύτητα του πλοίου.

Η πρότασή μας είναι να εντοπιστούν οι συνθήκες
λειτουργίας του πλοίου

Του Andrea Cogliolo, Sector Manager, Innovation & Research RINA

Σύμφωνα με το MEPC/Circ 795 (της 12/10/2012), το SEEMP
απαιτείται να βρίσκεται επί του υπάρχοντος πλοίου (για τo
οποίo εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός) κατά την πρώτη ενδιάμεση ή την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης μετά την 1 Ιανουαρίου 2013.
Προκειμένου να μετρηθεί η ενεργειακή απόδοση του πλοίου,
ένας δείκτης πρέπει να καθιερωθεί.
Συμφωνούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ο EEOI (Energy Eﬃciency Operational Indicator), όπως προτείνεται από τον ΙΜΟ,
δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις ανάγκες, αφού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Η πρότασή μας είναι να εντοπιστούν οι συνθήκες λειτουργίας
του πλοίου και για κάθε συνθήκη λειτουργίας ένας κατάλληλος δείκτης.
Παραδείγματος χάρη, για ένα πετρελαιοφόρο, οι ακόλουθες
συνθήκες λειτουργίας μπορούν να εντοπιστούν:
1. Λιμάνι σε αναμονή
2. Λιμάνι σε εκφόρτωση

3. Πλοήγηση με φορτίο
4. Πλοήγηση με φορτίο με χρήση συστημάτων θέρμανσης πλύσης
5. Πλοήγηση στο έρμα
Δείκτες, όπως:
1. CO2 που εκπέμπεται ανά ώρα αναμονής.
2. CO2 που εκπέμπεται ανά τόνο φορτίου εκφόρτωσης.
3. CO2 που εκπέμπεται ανά τόνο φορτίου και μιλίων.
4. CO2 που εκπέμπεται ανά τόνο φορτίου που απαιτεί συστήματα θέρμανσης και μιλίων.
5. CO2 που εκπέμπεται ανά μίλι σε συνθήκες έρματος
ή άλλοι δείκτες, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι από την
εταιρεία για το συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να υιοθετηθούν
ώστε να ελέγχεται ότι οι προγραμματισμένες και εφαρμοσμένες ενέργειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του
πλοίου δίνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
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Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
...............................................................................................................

Ανακοινώθηκε η διάθεση
του 20-20 SeaCell container

Ένας καινοτόμος σχεδιασμός container πρόκειται να αλλάξει
την οικονομική πολιτική στον τομέα του συσκευασμένου φορτίου, επιτρέποντας τη μεταφορά αρκετά περισσότερου φορτίου με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Η αγγλική εταιρεία σχεδίασης container Container Group
Technology (CGT) Ltd ανακοίνωσε τη διάθεση του 20-20 SeaCell container. Εξωτερικά, το container έχει μικρές διαφορές
μ’ ένα αντίστοιχο πιστοποιημένο κατά ISO. Παρ’ όλα αυτά, μικρές καινοτομίες, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, αυξάνουν τη χωρητικότητα κατά 36%. Επιπλέον, υπάρχει η
δυνατότητα ενοποίησης δύο 20-20 containers ώστε να προκύψει ένα 40ﬅ container, με ταυτόχρονο κέρδος σε χωρητικότητα. Με τη βοήθεια ενός μόνιμου μηχανισμού κλειδώματος, η
ενοποίηση γίνεται με ασφάλεια μέσα σε μόλις λίγα λεπτά.
Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά. Μεταξύ αυτών η μείωση του
αριθμού φορτοεκφορτώσεων, του χρόνου παραμονής των
πλοίων στα λιμάνια και του κόστους μεταφοράς έως και 35%.
Τα 20-20 containers σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν στην Κίνα και
το προϊόν θα είναι σύντομα διαθέσιμο προς πώληση ή μίσθωση.

Οι καινούργιες δίχρονες μηχανές
MAN Diesel & Turbo

Η Teekay LNG Partners παρήγγειλε δύο πλοία LNG χωρητικότητας 173.400 το καθένα από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering της Κορέας. Οι κύριες μηχανές των
πλοίων είναι από τη σειρά MAN Diesel & Turbo ME-GI διπλού
καυσίμου. Οι αξιολογήσεις κινδύνου του DNV έχουν δείξει ότι ο
βαθμός επικινδυνότητας μιας μηχανής που τροφοδοτείται με LNG
είναι ίδιος με εκείνης που λειτουργεί με πετρέλαιο. Ένας λόγος
για το χαμηλό ρίσκο αφορά στους αυστηρούς ελέγχους της κύριας μηχανής πριν διατεθεί στην αγορά.
Οι καινούργιες δίχρονες μηχανές MAN Diesel & Turbo έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά. Το είδος του καυσίμου που τροφοδοτεί τη μηχανή θα αλλάζει αυτόματα όταν η ισχύς θα μειώνεται στο 15%
του συνολικού φορτίου. Ο Tony Bingham, τεχνικός διευθυντής
της Teekay, επισημαίνει: «Αυτές οι μηχανές μάς τοποθετούν στην
πρώτη γραμμή της τεχνολογίας στην αγορά. Οι ναυλωτές και
εμείς επωφελούμαστε παράλληλα με το περιβάλλον, όπου εκπέμπονται λιγότερα SOx, NOx και CO2».

Νανοσωματίδια με στόχο
την εξοικονόμηση καυσίμων
Πρόσθετα νανοσωματιδίων πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε
πάνω από 50 containerships της American President Lines
(APL), με σκοπό την εξοικονόμηση καυσίμου. Τα πρόσθετα θα
παραχθούν από τη Neﬅech Pte Ltd, θυγατρική της China Auto
Corporation (CAC), και θα εφαρμόζονται τακτικά στις βοηθητικές μηχανές κάθε πλοίου για την επόμενη πενταετία.
Η τεχνολογία νανοσωματιδίων αφορά στη μείωση της τριβής
μέσω του λαδιού της μηχανής. Επιπλέον, βοηθά το καύσιμο
να καεί πιο εύκολα.
Σύμφωνα με τη Neﬅech, η APL διεξάγει, εδώ και ένα εξάμηνο,
δοκιμές με νανοσωματίδια και τα αποτελέσματα δείχνουν εξοικονόμηση καυσίμου πάνω από 10%.
«Ένα 10% δεν φαίνεται πολύ, αλλά όταν πρόκειται για ναυτιλιακά καύσιμα, τότε μιλάμε για μεγάλο χρηματικό όφελος»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Neﬅech Victor Levin στους Business
Times.

TOISA LIMITED
H TOISA LIMITED ανήγγειλε την παραγγελία που ανατέθηκε
στα ναυπηγεία της Κορέας Hyundai Heavy Industries (ΗΗΙ)
και αφορά την κατασκευή ενός μεγάλου πλοίου ανοικτής θαλάσσης, πολλαπλών χρήσεων, με εξειδίκευση σε υπηρεσίες
υποστήριξης έρευνας μεγάλου βάθους, τοποθέτησης υποθαλασσίων καλωδίων και αγωγών σε μεγάλο βάθος και κατασκευή εξεδρών έρευνας αντλήσεως πετρελαίου.
Το πλοίο έχει δυνατότητα διατήρησης «δυναμικής θέσης»
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κλάσης DP3, η οποία θεωρείται η μέγιστη για πλοία τέτοιου
τύπου και, φυσικά, έχει την ικανότητα να επιχειρεί σε όλες τις
θάλασσες. Με ολικό μήκος 151 μέτρα, πλάτος 32 μέτρα και
βύθισμα 13,3 μέτρα, το πλοίο ανήκει σχεδιαστικά στην κατηγορία Sealion / Ulstein «X Bow» MOCV.

Η προκείμενη ευμεγέθης, ικανή και ευέλικτη μονάδα έχει το
δυναμικό να προσαρμόζεται περαιτέρω στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών και θα αποτελεί σημαντική βελτιωμένη αύξηση του υπάρχοντος κατασκευαστικού στόλου της Toisa.
Το σκάφος διαθέτει όλη την ενυπάρχουσα ευελιξία του σχεδιασμού των προηγούμενων κατασκευαστικών σκαφών της
Toisa - σε μεγαλύτερο μέτρο. Η διαμόρφωση του υπο-καταστρώματος παρέχει χώρο που επιτρέπει την εγκατάσταση 2
υπο-καταστρωματικών καρουσέλ δυναμικότητας 2.500
τόνων και/ή πλειάδας εναλλακτικού εξοπλισμού - παρομοίως, μεγάλο εμβαδόν καταστρώματος περίπου 2.900 τ.μ.
αποτελεί βελτιστοποιημένο ανοιχτό χώρο για την εγκατάσταση εξοπλισμού έργου όπως pipelay spreads και τη μεταφορά και ανάπτυξη βαρέος εξοπλισμού oﬀshore για
εγκατάσταση. Το σκάφος είναι εξοπλισμένο με πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλων των καίριων λειτουργιών και περιλαμβάνει την κατ’ επιλογήν παροχή
για ανάπτυξη καταδυτικού κώδωνος τοποθετημένου στο κατάστρωμα μέσω κεντρικού moonpool.
H συνήθης πλέον ανάγκη των υποθαλάσσιων κατασκευαστικών σκαφών να φιλοξενούν πολυπληθές προσωπικό εργαζομένων έχει και αυτό ληφθεί υπόψη, σχεδιάζοντας το
σκάφος να δύναται να φιλοξενεί έως και 250 άτομα (ανάλογα
με τις απαιτήσεις των ναυλωτών).
Η Toisa Limited έχει επί του παρόντος τέσσερα σκάφη κατασκευών στον ποικίλο σύγχρονο στόλο είκοσι πέντε σκαφών
υποστήριξης ανοικτή θαλάσσης. Ακόμη, η Toisa έχει πέντε
σκάφη υποστήριξης ανοικτής θαλάσσης υπό κατασκευήν, που
θα προστεθούν στο στόλο της το 2013 και 2014. Περαιτέρω
ναυπηγικά σχέδια συνεχίζουν να εξετάζονται.
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ναυτικη νομοθεσια

Κύρωση της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας 2006
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
Νομική βάση: Κυρωτικός νόμος 4078/2012 (Α' 179)

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

1. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας από το έτος 1920 έως το
1996 συνέταξε 36 Διεθνείς Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας
και ένα πρωτόκολλο του 1996 (147) (διαλαμβάνονται λεπτομερώς στην εισηγητική έκθεση του κυρωτικού νόμου
4078/2012). Από τις εν λόγω ΔΣΝΕ η χώρα μας έχει ήδη
κυρώσει, έστω και με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, μόνο
13 καθώς και το πρωτόκολλο του 1996 της υπ’ αρ. 147
(καταγράφονται ομοίως στην εισαγωγική έκθεση). Οι λόγοι
μη κύρωσης των υπόλοιπων συμβάσεων δεν μνημονεύονται βεβαίως, πλην όμως είναι οι γνωστοί αναγόμενοι σε
κλαδικά και άλλα συμφέροντα.
2. Στις 23/2/2006, η γενική συνδιάσκεψη της ΔΟΕ, κατά την
94η ναυτιλιακή σύνοδό της, στη Γενεύη Ελβετίας, υιοθέτησε τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, αποτελούσα
ένα ενιαίο και συνεκτικό όργανο στο οποίο ενσωματώνονται 68 διεθνή πρότυπα των ήδη εκδοθεισών από το 1920
Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας. (Σχετικό επί του προκειμένου, άρθρο του Σ. Μπουρμπούλη, «Ν.Χ.» Α.Φ. 152/2012.)
3. Ακολούθησε αμέσως μετά το 2006 συναφής αρθρογραφία
σε έγκριτα ναυτιλιακά έντυπα («Ναυτικά Χρονικά», «Πλοιαρχική Ηχώ», Ένωση κ.λπ.) αξιόλογων παραγόντων της
ναυτιλίας, τόσο από τον τομέα της πολιτικής (εθνικής και
Ε.Ε.) όσο και από τους κλάδους των επιστημόνων της ναυτιλιακής πολιτικής και οικονομίας, καθώς και των ναυτεργατών, στην οποία αρθρογραφία εξέθεταν τις θέσεις και τις
απόψεις των. Βεβαίως, δεν είχαν οι αρθρογράφοι υπόψη
τους τις διατάξεις του άρθρου 3ου του κυρωτικού νόμου,
που αναφέρεται στην έκδοση «δοκιμαστικών» Υ.Α. και επικυρώσεως αυτών μετά ένα χρόνο με Π.Δ. διά των οποίων
τίθενται σε λειτουργία οι κανονισμοί της σύμβασης (βλ. πργ.
Δ. κατωτέρω). Δι’ ο και εμείς δεν προβαίνουμε σε μελέτηαρθρογραφία σχεδίου νομικού πλαισίου (εθνικού - διεθνούς) αν δεν έχουμε ανά χείρας ΦΕΚ.

4. Η Ε.Ε. με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου τής
7/7/2007 εξουσιοδότησε τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν,
προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 της ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 7/2/2006. Περαιτέρω, στις 11/7/2012 η
Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε γνωμοδότηση για την επικύρωση, από τα κράτη-μέλη, της ΔΣΝΕ 2006 («Ν.Χ.» Α.Φ.
152/2012).
5. Με το νόμο 4078/2012 (Α΄ 179) κυρώθηκε και από τη
χώρα μας η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και ούτω εισήχθη στο εθνικό
δίκαιο, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση (έξι έτη) για τα δεδομένα της ελληνικής ναυτιλίας. (Σχετικό επί του προκειμένου
το άρθρο τού καπτ. Σ. Κούκουρα, «Ν.Χ.» Α.Φ. 152/2012.)
Ο κυρ. νόμος αποτελείται από εννέα άρθρα περί των
οποίων διαλαμβανόμεθα εκτενώς κατωτέρω.
Αρχιτεκτονική δομή και διάγραμμα ύλης ΔΣΝΕ, 2006
1. Η σύμβαση αποτελείται από τρία διαφορετικά, αλλά διασυνδεόμενα, μέρη, ήτοι:
α. Δεκαέξι (16) άρθρα.
β. Τους κανονισμούς και τον κώδικα προτύπων και κατευθυντηρίων οδηγιών, οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε θεματικές
ενότητες υπό πέντε τίτλους.
2. Τα άρθρα και οι κανονισμοί παραθέτουν τα κύρια δικαιώματα και αρχές, καθώς και τις βασικές υποχρεώσεις των
μελών που επικυρώνουν τη σύμβαση. Δύνανται δε να μεταβληθούν μόνο από τη συνδιάσκεψη, σύμφωνα με το
άρθρο 19 του καταστατικού της ΔΟΕ.
3. Ο κώδικας περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των κανονισμών.
Αποτελείται δε από το Μέρος Α «Πρότυπα» υποχρεωτικής
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εφαρμογής και από το Μέρος Β «Κατευθυντήριες οδηγίες» μη
υποχρεωτικής εφαρμογής, που όμως πρέπει να λαμβάνονται
αρμοδίως δεόντως υπόψη για την εφαρμογή των υποχρεωτικών απαιτήσεων.
4. Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 του κυρ. νόμου, τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της διεθνούς σύμβασης Ν.Ε.
κυρώνονται μόνο με νόμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
XIV αυτής, ενώ του κώδικα της σύμβασης, με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο XV.
5. Η κυρούμενη διεθνής σύμβαση Ν.Ε. 2006 αναθεωρεί, σύμφωνα με το άρθρο Χ αυτής, 36 ΔΣΝΕ που εκδόθηκαν από
το 1920 έως το 1996.
Στην πργ. 1 του άρθρου 8 μνημονεύονται υπό αναθεώρηση
μόνο 14 ΔΣΝΕ που η χώρα μας κύρωσε με νόμους. Σύμφωνα
δε με την πργ. 2, οι διατάξεις των εν λόγω κυρωτικών νόμων
καθώς και των κανονιστικών πράξεων (Π.Δ. - Υ.Α.) που κατά
καιρούς έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους παραμένουν
σε ισχύ εφόσον δεν τροποποιηθούν με κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον πρόσφατο κυρωτικό νόμο
4078/2012.

δ. Ιατρικής περίθαλψης και προστασίας της υγείας των ναυτικών
(Σχετικά, επί του προκειμένου, είναι τα άρθρα των Δ. Καραγιάννη και Ν. Μακρή «Ν.Χ.» Α.Φ.152/2012.)
2. Με την επιφύλαξη ότι η ΔΣΝΕ 2006 παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα ευελιξίας κατά την εφαρμογή
των απαιτήσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά δεδομένα όπως τις ΣΣΕ, επιπροσθέτως:
α. Προβλέπει την πιστοποίηση των πλοίων διεθνών πλόων
χωρητικότητας άνω των 500 κοχ.
β. Ενισχύει τους μηχανισμούς επιβολής σε όλα τα επίπεδα,
συμπεριλαμβάνοντας διαχείριση αιτημάτων/παραπόνων των
ναυτικών και επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας επί του
πλοίου από τους πλοιάρχους και τους πλοιοκτήτες.
γ. Αποτελεί όργανο ελέγχου των πλοίων στους λιμένες υπό
τον όρο της «μη ευνοϊκότερης μεταχείρισης».
δ. Συμβάλλει στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
(Σχετικό, επί του προκειμένου, είναι το άρθρο της δρ. Μ. Προγουλάκη στα «Ναυτικά Χρονικά» Α.Φ. 152/8-9/2012.)
3. Περαιτέρω πρόσθετος επιδιωκόμενος σκοπός της ΔΣΝΕ
2006 είναι η εφαρμογή των διατάξεων και κανονισμών
αυτής, που εξασφαλίζεται με τη λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους
ναυτιλιακούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ήτοι: Αρμόδιες υπηρεσίες ΥΕΝ, λιμενικές αρχές (εσωτερικού - αλλοδαπής), επιτελείς ναυτιλιακών εταιρειών, πλοίαρχοι,
αξιωματικοί και πληρώματα Ε.Ν. ναυτεργατικά σωματεία,
νηογνώμονες και κατά περίπτωση ναυτοδικηγόροι, προκειμένου να ασκήσουν κατά λόγο αρμοδιότητος τα καθήκοντά
τους ή εξασφαλίσουν τα ναυτεργατικά συμφέροντά τους.

Επιδιωκόμενος σκοπός της ΔΣΝΕ 2006
1. Ο επιδιωκόμενος σκοπός και το ζητούμενο της ως είρηται
ΔΣΝΕ του 2006 συνίστανται στον καθορισμό προτύπων
που διέπουν τη ναυτική εργασία στο σύνολό της και αφορούν άμεσα τις ελάχιστες απαιτήσεις που ρυθμίζουν θέματα:
α. Συνθηκών και όρων απασχόλησης σε πλοία, με ειδική μέριμνα για τους νέους
β. Ενδιαίτησης και τροφοδοσίας
γ. Ευημερίας και κοινωνικής ασφάλειας
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ναυτικη νομοθεσια

τοποθετούνται στην αλλοδαπή οφείλουν να είναι γνώστες
σε επαρκή βαθμό τής εν λόγω ΔΣΝΕ 2006, ώστε, περιπτώσεως συντρεχούσης ή επιθεωρήσεως πλοίου ή καταγγελιών, να αντιμετωπίζουν την παράβαση άμεσα και νόμιμα.
3. Αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων, περιπτώσεως συντρεχούσης, καθώς και την άσκηση προσφύγων, με το
άρθρο 5 του Κ.Ν. γίνεται επίκληση εφαρμογής του άρθρου
45 του ΚΔΝΔ, όπως αυτό ισχύει.

Όροι και προϋποθέσεις «λειτουργίας» της ΔΣΝΕ 2006
1. Η εν λόγω ΔΣΝΕ 2006 χαρακτηρίστηκε «χάρτα δικαιωμάτων των ναυτικών» και αποτελεί τον πρώτο διεθνή Κώδικα
Ναυτικής Εργασίας. Παράλληλα, όμως, οι διατάξεις της παρέχουν στα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη τη δυνατότητα ευελιξίας με κανονισμούς κατά την εφαρμογή των απαιτήσεών
της, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά δεδομένα. Σχετικό, επί
του προκειμένου, είναι το άρθρο 3 του κυρ. νόμου, διά του
οποίου δίδεται η εξουσιοδότηση στον ΥΕΝ να εναρμονίσει
τη νομοθεσία της χώρας μας προς το νομικό status της
ΔΣΝΕ διά της εκδόσεως κανονισμών μέσω των οποίων θα
είναι δυνατή η αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσία στη
βάση των απαιτήσεων και των όρων της σύμβασης. Οι εν
λόγω κανονισμοί εγκρίνονται δοκιμαστικά αρχικά με
υπουργικές αποφάσεις και μετά την πάροδο τουλάχιστον
ενός έτους από την ισχύ τους κυρώνονται υποχρεωτικά με
Π.Δ., με ή άνευ τροποποιήσεων.
2. Επιπροσθέτως, πάντοτε με το άρθρο 3, με τους ως είρηται
κανονισμούς καθορίζονται οι όροι και τα κριτήρια για την
αναγνώριση οργανισμών προς παροχή υπηρεσιών σε
πλοία υπό ελληνική σημαία κατά τα οριζόμενα στη Δ.Σ. και
συγκεκριμένα αναφορικά με τη διαδικασία των επιθεωρήσεων, πιστοποίηση πλοίων, εποπτεία και τον έλεγχο των
οργανισμών.

Έναρξη ισχύος του κυρωτικού νόμου και της ΔΣΝΕ 2006
1. Με το άρθρο 9, καθορίζονται οι όροι έναρξης ισχύος του
νόμου και της ΔΣΝΕ 2006. Ειδικότερα, αναφορικά με τη
θέση σε ισχύ διεθνώς της σύμβασης γίνεται επίκληση των
όρων του άρθρου VIII αυτής, η εκπλήρωση των οποίων
προσδιορίζεται σε 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την
οποία θα έχουν παγκόσμια ολική χωρητικότητα πλοίων
τουλάχιστον 33%. Στη συνέχεια, η Δ.Σ. θα τεθεί σε ισχύ για
οποιοδήποτε μέλος 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την
οποία έχει καταχωρισθεί η επικύρωσή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά όρια έναρξης ισχύος, που τίθενται στο άρθρο 9 του Κ.Ν., καθώς και τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, και με την επιφύλαξη του κοστολογίου που θα επωμισθούν επί του προκειμένου οι ναυτ. εταιρείες dubito ως προς την άμεση και πλήρη
εφαρμογή των κανονισμών της ΔΣΝΕ 2006.

Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος εφαρμογής
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κυρωτ. νόμου 4078/2012,
αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής στα πλοία, τόσο
των διατάξεων της σύμβασης όσο και των κανονισμών που
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3, τη βεβαίωση παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο καταγγελιών,
εκ μέρος των ναυτικών, είναι: α) Στο εσωτερικό οι λιμενικές
αρχές και β) στην αλλοδαπή, οι προξενικοί λιμενάρχες που
ασκούν διοικητικά καθήκοντα ναυτιλίας και, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν σε κάποιο λιμάνι της αλλοδαπής, οι ελληνικές προξενικές αρχές του υπ. Εξωτερικών.
2. Άμεσα ανακύπτει το θέμα ότι οι αξιωματικοί του Λ.Σ. που
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Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των «Ν.Χ.» για νέα προϊόντα
στην υπηρεσία του πλοίου, σας παρουσιάζουμε τις τελευταίες,
αξιόπιστες, όσο και καινοτόμους προτάσεις.
MAMIDOIL JETOIL
Πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπεμπόμενων ρύπων από
τη MAMIDOIL JETOIL
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, για τα διεθνή δεδομένα, άρχισε να εφαρμόζει η MAMIDOIL JETOIL το 2011, για
το στόλο των εφοδιαστικών πλοίων που χρησιμοποιεί για τον ανεφοδιασμό των πελατών της με καύσιμα ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία καταμετρά και, σε συνεργασία με τον ελβετικό ΜΚΟ myclimate, αντισταθμίζει
τους εκπεμπόμενους ρύπους που προκύπτουν από τη χρήση των πλοίων αυτών. Το πρόγραμμα αυτό είναι
επέκταση του αντίστοιχου που εφαρμόζει η εταιρεία για το σύνολο του στόλου των Ι.Χ. βυτιοφόρων οχημάτων της από το 2009.
Για τα προγράμματα αυτά, η MAMIDOIL JETOIL έχει κερδίσει, για δύο συνεχόμενες χρονιές, τον τίτλο
του Green Leader από το Κέντρο Αειφορίας και τον ΜΚΟ myclimate, ενώ τον Δεκέμβριο 2012 η εταιρεία,
στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα ΔΕΗ Environmental Awards, έλαβε δύο βραβεία, ένα εκ των οποίων αφορούσε το πρόγραμμα αντιστάθμισης ρύπων (Climate Protection - GHG Oﬀset). Εντός του 2013 η εταιρεία θα έχει
εντάξει το σύνολο των εφοδιαστικών της πλοίων στο πρόγραμμα αυτό.
Τηλ. 210 8763140, E-mail: bunkering@jetoil.gr, www.jetoil.gr

C.&A. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Α.Ε.
Σύστημα μέτρησης ροπής (TORQUE) και πρόωσης (THRUST)
Ο προσδιορισμός της ισχύος μιας μηχανής είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαδικασία αξιολόγησης της ωφέλιμης
δύναμης πρόωσης ενός πλοίου.
Η γνώση μόνον της ροπής δεν είναι αρκετή.
Το πιο σημαντικό μέγεθος για την πρόωση του πλοίου είναι η
απαιτούμενη ισχύς που χρειάζεται για ορισμένη ταχύτητα.
Κατά την πλεύση, μόνο η πρόωση παρέχει τη δύναμη στο
πλοίο για να ξεπεράσει την αντίσταση του νερού.
Το ζητούμενο είναι η μετατροπή της ροπής σε πρόωση, με
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης.

Το EVOthrust είναι ένα σύστημα για συνεχή παρακολούθηση
της ταχύτητας, ροπής, πρόωσης, ισχύος, απόδοσης, κατανάλωσης κτλ.
Είναι επίσης ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης πρόωσης και ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι τα ακόλουθα:
• Εύκολη εγκατάσταση.
• Πλήρως προ-ευθυγραμμισμένο.
• Πλήρως προγραμματισμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του συστήματος.
• Αντιστάθμιση των κατασκευαστικών ανοχών του άξονα.
• Επεκτάσιμο σύστημα, εύκολη αναβάθμιση.
Τηλ. 210 4636000, E-mail: info@kassidiaris.gr
www.kassidiaris.gr
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DISCOVERY MARINE LTD
Ολοκληρωμένες λύσεις απαιτήσεων του IMO σχετικά με Fire
Fighting Systems
H εταιρεία Discovery Marine Ltd, δίνοντας έμφαση στο
Aﬅer Sales Service και πάντα σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του IMO, παρέχει μια ευρεία γκάμα ετοιμοπαράδοτων
προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Fire Fighting
και Life Saving. Διαθέτει ετοιμοπαράδοτα Felxible Pilot and
Discharge Hoses από τις κατασκευάστριες εταιρείες Heien
Larssen, Kawasaki, NK, Fain και αναλαμβάνει την εγκατάστασή τους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε γυάρδα
ή εν πλω. Η πιστοποίηση της εργασίας έρχεται με το Commissioning.
Με αφορμή τον κανονισμό σχετικά με τα Flexible και Pilot CO2
hoses, η Discovery Marine Ltd παραθέτει μια σειρά εγγράφων
και ελέγχων που θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο για τη συμμόρφωσή του με τον ανωτέρω κανονισμό:
Type approval certificate
Κάποιοι νηογνώμονες απαιτούν το Type approval να έχει
εκδοθεί με τη δική τους κλάση.
Hose’s Certificate (Including the couplings)
Εκδίδεται από τον κατασκευαστή και περιλαμβάνει το
Pressure test, leakage test and dryness.
Installation
Η εγκατάσταση γίνεται από εξουσιοδοτημένο από το νηο-

γνώμονα σταθμό και θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι
ακόλουθες δοκιμές: Tightness test aﬅer new hoses are installed between Cylinders and manifold (Discharge Hoses) as
well as from cylinder to cylinder (Pilot Hoses).
Service Report
Εκδίδεται από την εταιρεία που πραγματοποιεί την εγκατάσταση
και αναφέρονται οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.
Τηλ. +30 2107242700, E-mail: info@discovery-marine.com
www.discovery-marine.com

Franman Ltd
Μια αποκλειστική συνεργασία
Η εταιρεία Franman υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με τον κινεζικό κατασκευαστικό οίκο
μηχανών πρόωσης Hefei RongAn Power Machinery Co., Ltd.
Ο όμιλος Hefei RongAn Power Machinery Co., Ltd ιδρύθηκε
τον Αύγουστο του 2007 στην πόλη Hefei, ενώ οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται μεταξύ του ποταμού Paihe από τα ανατολικά και από δυτικά κοντά στην επαρχία Ahui, στην οποία
βρίσκεται η ζώνη Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
Έχοντας την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και

Μεταρρύθμισης από τον Μάρτιο του 2009, είναι ο πρώτος
και ο μόνος εγκεκριμένος κατασκευαστής ιδιωτικού δικαίου
κινητήρων χαμηλής ταχύτητας στην Κίνα.
Η RongAn είναι ήδη πιστοποιημένη από τη Wartsila και τη
MAN για την κατασκευή κινητήρων χαμηλής ταχύτητας με κύλινδρο διαμέτρου από 350 mm έως 980 mm. Η πρώτη μηχανή RongAn-Wartsila 6RT-ﬂex68-D, η οποία εξήχθη στη
Βραζιλία, παραδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2009. Τον Ιούνιο
του 2010 κατασκευάστηκε και παραδόθηκε και η πρώτη μηχανή τύπου 7RT-ﬂex82T στην Κίνα, ενώ τον Δεκέμβριο του
2011 ξεπεράστηκε το ορόσημο παραγωγής των 1.000.000 hps.

Τηλ. +30 2109532350, E-mail: info@franman.gr,
www.franman.com
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KIMI S.A.
Laser powdered deposition
KIMI SA announces the import and installation of a
sophisticated laser cladding and hardening system.
The system is able to restore the operation of highly
valued components, such as critical shaﬅs, steam
turbine and turbocharger rotors, blades, various pump
components, impellers, compressor wheels, casings,
piston crowns, crankshaﬅs etc.
Laser cladding is a method of depositing material in
the form of powder which is melted and deposited by
use of a laser beam in order to clad/coat worn areas of
a component.
Advantages of laser cladding
• Very fast processing times.
• Low dilution between track and substrate (unlike
other welding processes) and high strength
metallurgical bond.
• Minimum deformation of the substrate and small

heat aﬀected zone (HAZ).
• High cooling rate => ﬁne microstructure.
• A large variety of metallic powders (pure metal,
metal alloys, ceramics).
• Built part is free of crack and porosity.
Τel. +30 210400475, E-mail: : info@kimi-sa.com
www.kimi-sa.com

DREAMTECH
COMPASSng Messaging and Maritime Intelligence Software

COMPASSng is a state-of-the-art messaging and maritime intelligence soﬅware for shipping and shipbroking
companies. Built with the continuing involvement of experienced shipping professionals and with clients in Europe,
Asia and the US, COMPASSng facilitates the exchange of high volumes of emails while providing quick search and
advanced ﬁling features. Chartering and Sale & Purchase shipbroking modules can be seamlessly integrated with the
messaging platform to
provide unparalleled speed and accuracy to competitive shipbrokers. Advanced automated update of ships’ positions
and cargo orders, extracted from incoming emails, ensures that with minimum human intervention, COMPASSng
positions and cargoes database will be fully up-to-date. Mobile apps for iOS, BlackBerry and Android devices provide
real-time access to messages, address book and vessels data while on the move.

Τel. +30 2106754150, E-mail: info@dreamtech-soﬅware.com,
www.dreamtech-soﬅware.com
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Turbo General
A simple solution for increasing your uptime and process
availability. Invest in oil cleaning to get more money back.
We oﬀer a market leading oil cleaning system that saves
time, money and nature. The patented Swedish Europaﬁlter Oil Cleaning System is made to keep the oil in your
process fresh and at a top quality. Water, oxidation products and contaminants particles down to 100 Nano (0,
1µm) are eﬀectively removed from the oil. By keeping the
oil clean, your processes and the components in it will be
fresh and clean, giving you a high uptime and the most out
of your processes. Say goodbye to breakdowns and make
your processes reliable. Why change the oil when you
can keep it clean?
Suitable for: Deck cranes - gas turbine - hydraulic systems
- diesel engines - propeller axle - pitch controller - rudder
- bow thruster - framo hydraulics.

Τel. +30 2104002724,
E-mail: request@europaﬁlter.com.gr,
www.europaﬁlter.com.gr

Marichem Marigases Hellas S.A.
Marichem - Environmental Innovation
For almost half a century, Marichem Marigases Worldwide Services has been in the forefront of
promoting environmental consciousness in the chemical industry, with particular attention
paid to the manufacturing process of the products and the handling of products through the
ﬁnal disposal of the by-products. Over the years, our experience and knowledge has lead to
thousand of satisﬁed customers around the world, being served 24 hours a day - 7 days a
week, while our research and development of new products is undertaken in order to meet
the ever-rising standards of the international shipping market. At the same time, Marichem
Marigases R & D Department is developing new products, in response to the increasing
needs of the marine industry and advance to the next generation of innovative products
linked to new application needs, new chemical technology features, and maximum environmental
safety. During 2012, a series of new readily biodegradable products were produced and
distributed globally from our company.
ACC NG and Electroclean Eco are two such products. ACC NG (Air Cooler Cleaner New
Generation) is a powerful cleaning product. It’s used to clean air coolers and turbochargers,
which contains biodegradable surfactants, strong emulsifying agents and no toxic solvents. It replaces the use of cleaning
products containing toxic hydrocarbons, chlorinated solvents and nonyl phenol ethoxylates, without aﬀecting its cleaning
ability at all. ACC NG contains substances not toxic to the environment. It attacks, penetrates and completely removes
mineral oils, grease, soot and other carbonaceous deposits from air coolers and turbochargers in two & four stroke marine
diesel engines. Electroclean Eco is a mixture of non-chlorinated solvents with a controlled evaporation rate, for mulated to
remove grease, oil, carbon deposits and other residues from electric parts and equipment. Electroclean Eco is an ideal
replacement for chlorinated electro cleaners as it has low non-volatile residue eﬀect.
Both products are classiﬁed as not harmful for the marine environment - conforming to paragraphs 1.7.4 and 1.7.5 of
Resolution MEPC.219 (63) /Annex 24 - 2012 adoption of IMO’s MARPOL Annex V.
Taking the opportunity, from the above environmental regulation, we can state that a full range of MARICHEM MARIGASES
cleaning and maintenance chemical products comply with this IMO regulation.
Τel. 210 4148 800, E-mail: mail@marichem-marigases.com, www.marichem-marigases.com
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INTERNAFTIKI AEBE
Internaftiki, can assist ship-owners to determine compliance
of their existing hooks installed and offer a compliant rehooking
solution.

Reference is made to IMO MSC89, to implement new
requirements for lifeboats with on-load release hooks.
The evaluation of existing lifeboat release and retrieval
systems should be completed no later than 1 July 2013.
Upon veriﬁcation of the design review by the Classiﬁcation
Societies, most lifeboat hook release gears will be found
not to be compliant and therefore must be replaced by the
ﬁrst drydock aﬅer 2014-07- 01, but no later than 201907-01 as per MSC.1/Circ. 1392.

Internaﬅiki s.a. represents over 20 lifeboat and davit
manufacturers and can assist owners to determine
which hooks in their ﬂeet are not compliant and need to
be replaced. More, Internaﬅiki s.a. can supply and install
the new hook release gears during forthcoming special
survey together with the 5 year service of the lifeboats.
Owners can schedule and budget their ﬂeet rehooking
project with one supplier for almost any lifeboat maker
(if exist) at extermely competitive prices. As an option,
Internaﬅiki s.a. being the leading company in safety
equipment and services can supply lifeboat hook release
gear for any lifeboat manufacturer ranging from 3-12
tons SWL with certiﬁcation and class approvals, from
one of our global leading companies we represent like
Survival Craﬅ, Fassmer and Hatecke.
Τel. +30 2104126997, E-mail: info@internaﬅiki.gr,
www.internaﬅiki.gr

WÄRTSILÄ
Wärtsilä Ballast Water Management Systems
With further regulation on the table, ship owners and operators looking to
get ahead of compliance are demanding eﬀective ballast water treatment
systems.
Wärtsilä’s ballast water Management portfolio:
AQUARIUS® EC - a modular system providing a safe, ﬂexible and economical
process for the treatment of ballast water based on ﬁltering and
electro-chlorination. The two-stage process ensures a maximum level of
10ppm in the treated ballast water.
AQUARIUS® UV – a modular system; seawater is ﬁrst passed through a
back washing ﬁlter, then passes through a UV chamber, which disinfects
the water prior to entering the ballast tank. Upon discharge, water from
the ballast tanks passes through the UV chamber only for a second time.
IMO type approval was granted for AQUARIUS® UV in December 2012
Wärtsilä Marinex UV By Trojan Marinex - incorporating both ﬁlter and the UV
reactor in a single integrated unit, which is unique in the marketplace. Beneﬁts
include a smaller footprint, reduced pressure drop and lower power draw.
Available in seven ﬂow rate sizes: 150, 250, 500, 750, 1000, 1250 and 1500
m3/h. Several units can be installed in parallel for higher ﬂow rates.
Τel. +30 2104135450,
E-mail: wartsila-greece@wartsila.com, www.wartsila.com
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MAN ΒW
MAN Diesel & Turbo Hellas Ltd.
GREEN ENGINES
One of the most important challenges that t MAN 2S engines have to face is the EEDI (Energy Eﬃciency Design
Index) . EEDI speciﬁes how many grams of CO2 a ship may emit per transported ton and nautical mile
travelled that all newly built ships must meet from 2013. The EEDI aims to reduce fuel consumption
and resultant CO2 emissions not only through engine technology measures, but also through
changes in the ship's geometry. Some of our latest models ( conventional and electronic MC-C/ ME-C /
ME- GI ) installed on capes size newbuildings have saved more than 3 tons of fuel per day compared
to the standard design that had previously used in designing for the same vessel size,. The resultant
EEDI value was calculated as being 5.38% lower than the reference value required by the International Maritime Organization in its EEDI legislation
Τel. +30 2104587900, E-mail: mbhellas@gr.manbw.com, www.manbw.com

ABB
ABB Energy efﬁciency
solutions. Your partner in reducing fuel consumption and
your environmental footprint.
Energy eﬃciency has traditionally not been a key focus
in vessel design and construction. But today the shipping
industry is adapting to a new reality with stringent
environmental regulations and high,
uncertain fuel prices. ABB provides specialized solutions and
services for energy eﬃciency
projects
onboard ships and has
extensive process knowledge
combined with in-depth system competence in Variable
Speed Drives (VSD) for speed
control of Sea Water Pumps
and Engine Room Ventilation
Fans. The fuel emissions and
savings
generated by VSD may surprise
you. A single seawater cooling
pump can save USD 29,000 and 117 tons of
CO2 per year. When applied ship-wide and
ﬂeet-wide these savings can be tremendous.
A typical VSD retroﬁt provides a payback on equipment
and installation from fuel savings in less than one year.
Τel. +30 2104212637,
E-mail: antonis.asimakopoulos@gr.abb.com, www.abb.gr

SKF HELLAS S.A
SKF Thruster Monitoring

SKF Thruster Monitoring is an integrated and ﬂexible
condition-based maintenance (CBM) solution for
propulsion and positioning thrusters (tunnel and
azimuthing thrusters) in the marine industry.
The new monitoring solution is applicable for both ship
operators and thruster manufacturers, and for
aﬅermarket and new build installations. The SKF
Thruster Monitoring solution can be used for all makes
and types of thrusters across various sectors of the
marine industry. The solution is based on the proven
range of SKF condition monitoring products and services,
including robust on-line technology for vibration, lubricant
and data monitoring. Services available include turnkey installation, commissioning, remote data analysis and reporting, as well as suggested reliability improvements
based on the monitored results.
SKF Thruster Monitoring supports ship operators in
achieving classiﬁcation agency CBM requirements, as well
as providing the basis for proactive maintenance and
operational decisions based on actual thruster condition.
Beneﬁts include extended class survey intervals, reduced
need for dry-docking, reduced risk of failures and
improved ship availability. SKF Thruster Monitoring
enables the end-user to operate the vessel with more
thruster reliability and with greater proﬁtability.
Τel: +30 2106897500, www.skf.com
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ENRAF TANKSYSTEM SA
Gas-tight portable gauges reduce VOC emissions
A new portable electronic gauging device is accurate,
lightweight and can operate in completely closed conditions
Until recently, portable electronic
gauges were not considered viable
for many industry applications.
Factors including weight, the need
for regular re-calibration to maintain accuracy and the lack of immunity to electromagnetic ﬁelds,
meant such gauges were considered
unsuitable. A new gauging device now addresses these issues, and sets new standards in the
technology of portable electronic gauging devices
(PEGDs). Advanced manual
electronic gauging devices are highly accurate,
portable measuring instruments, which
incorporate microprocessor control and reliable
electronic sensors. The gauges can work under
totally closed conditions avoiding any gas release

to the atmosphere to reduce VOC emissions.
The new gauging device – called the UTImeter
gauge – was developed by Enraf Tanksystem SA and was
designed based on feedback from end-users. This means
it is lighter, easier to handle and operate and simpler to
clean and maintain, while still achieving the highest
standards of measurement accuracy.
Enraf Tanksystem is a leading supplier of portable
gauging and sampling equipment for the Oil and PetroChemical industry. The company – a member of the Honeywell Process Solutions group – has supplied
equipment that is installed onboard tankers worldwide.
Enraf Tanksystem has supplied HERMetic equipment for
more than 7500 tankers, inland barges and storage tanks.
Τel. +41 269191500, E-mail: tanksystem@honeywell.com,
www.tanksystem.com

PSM INSTRUMENTATION LIMITED
PSM ClearView - recording and reporting of Ballast Water
Treatment (BWT) activities
A critical stipulation of the new BWT regulations is
requirement B-2, which calls for vessels to hold
records regarding its BWT activities. Entries into a
record system must be maintained onboard for two years
and thereaﬅer in the company’s control for a further
three years. The latest ClearView system from PSM is
a modular solution comprising a suite of onboard and
shoreside hardware and soﬅware elements, including
recording capabilities which more than meet the new

BWT treatment reporting requirements. The system allows vessel operators to monitor the operation of ballast
water treatment equipment. An encrypted recording capability electronically captures all key data and provides
secure archive storage onboard or onshore, oﬀering
proof of correct operation for the periods required.
Τel. +44 (0) 1444 410040, www.psmmarine.com

KOCKUM SONICS AB
LOADMASTER X5 - Optitrim
It has always been theoretically possible to determine the best trim for a given condition but the problem remains in
transferring this complex knowledge set and planning routine to the already busy crew. Today this changes with the introduction of the land-breaking Optitrim module. It is installed as a feature into the already bestselling Loadmaster X5.
Developed by the Loadmaster R&D team in conjunction with a major Swedish Shipping company, Optitrim can deliver
the complete optimum sailing condition. Optitrim proven a payback time of weeks and months. It ensures that the
shipping industry continues to focus on its environmental obligations. Get more miles out of your fuel!
Τel. +46 (0)406718800, www.kockumsonics.com,
info@kockumsonics.com
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POLARMARINE AB
Cut your OPEX spending with Polarmarine
Clearly there is money to save by limiting time, energy, washing liquids and slop used for tank cleaning.
Polarmarine oﬀers a range of unique Tank Cleaning Machines that will improve your washing eﬃciency.
POLAR JET® PJ 120CPA is the latest addition to the Polarmarine series of tank cleaning equipment.
This is a deck-mounted machine with the most extensive combination of speed, angle sector and pitch
control available on the market today. The PJ 120CPA can be set to work between 0 to 45 degrees with
automatic reverse direction for concentrated bottom cleaning – or any other suitable angles between 0 to
180 degrees. Or to be manually ﬁxed for concentrated spot cleaning.
POLAR JET® PJ 15 Eco and PJ 30 Eco are a new generation of tank cleaning machines with the tank
geometry in focus. The basic principle of the new and improved tank cleaning machine is that the cleaning
media is spread as equal as possible inside the tank.
SAVINGS: 25% time, 25% slop, 25% reduction of tank cleaning water (FW/TFW)
Polar Jet® Eco is available as retroﬁt on all existing POLAR JET® PJ 15 and PJ 30 installations.
Polarmarine provides in-house Shadow Diagrams using 3-dimensional CAD for model Selection, Quantity,
Positioning and Main Pipe Length to optimize cleaning coverage per unit.
Τel. +46 (0)31965900, E-mail: info@polarmarine.se, www.polarmarine.se

BECKER MARINE SYSTEMS
New energy-saving device: the Becker Twisted Fin®
Becker Marine Systems continues to focus on energy
savings. The new product innovation for container ships
and other fast vessels was developed with the combined
expertise acquired from Becker rudders for fast ships
and the Becker Mewis Duct® for slower vessels.
The savings of the Becker Mewis Duct® are reduced at
speeds above approx. 20 knots, which is why this
solution is for slower ships such as tankers, bulk carriers
and heavy load vessels. Becker Marine Systems is now
introducing the Becker Twisted Fin® for faster ships with
speeds above 18 knots. Like the Becker Mewis Duct®,
the Becker Twisted Fin® has no moveable parts, is also
installed in front of the propeller and generates a
pre-swirl. The system thus provides fast ships tangible

The Becker Twisted Fin® improves the propeller performance.

energy savings. Computational Fluid Dynamics (CFD)
tests, model tests and full scale operation have shown
fuel savings averaging 3% for container ships.
Even better results can be obtained with the
combination of a Becker Twisted Fin® and the Becker
TLKSR® Twisted Rudder.
Beneﬁts of the Becker Twisted Fin®:
• Fuel savings of up to 3%
• Reduction of NOx and CO2 emissions
• Suitable for newbuildings and retroﬁts
• No moving parts, no maintenance required
• Fast installation
• Structural guarantee
Τel. +49 40241990, E-mail:info@becker-marine-systems.com
www.becker-marine-systems.com

The Becker Twisted Fin®.
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TSOUKATOS
Less consumption - Less emissions More lifetime with Palozzoli ﬂuorescent LED light

Palazzoli ﬂuorescent lighting ﬁttings, RINO series, are
absolutely top-of-the-range outstanding for the quality
of their components.
With stainless steel AISI 304 or zinc painted of white
steel casings, glass or polycarbonate diﬀusers, ultra
bright aluminium symmetrical or asymmetrical

reﬂectors, ﬁtted with an electromagnetic, electronic, or
electronic dimmable ballast, or even with an emergency
battery kit, Palazzoli Rino series conﬁrms once again its
superiority against all other competitors.
But news do not ﬁnish here! Palazzoli Rino lightings can
also be equipped with LED G13 tube lamps thus
permitting customers to take the full advantages of the
lighting technical characteristics combined with the LED
innovative features.
For all those customers desiring to experience the
most recent innovative LED lightings, Palazzoli has
always an excellent solution to oﬀer.
Society (see attachment).

Τel. +30 2104221024,
E-mail tsoukatos@tsoukatos.com, www.tsoukatos.com

FRANMAN
ENERGY SAVING SYSTEM (ESS) BY DONGHWA ENTEC CO. LTD.
ENGINEERING TECHNOLOGY FOR THE FUTURE
Energy Saving System is an automated system which optimizes the
main sea water pumps operation
on board vessels. Heat occurred
during ship’s operation is cooled
down by sea water. When the actual
inlet sea water temperature is
lower than the designed one, thermal capacity of auxiliary equipment
is enhanced. Consequently, the ﬂow
rate of sea water can be reduced.
Following load changing, Energy
Saving System can control power
consumption on Main Cooling Sea
Water pumps in Central Cooling System with inverters,
Temperature Transmitter, Pressure Transmitter and Difference Pressure transmitter for frequency control.
Real performance data received from system’s monitoring from installations on vessels reveal a 70% maximum
energy saving was achieved on Generator Engine requirement for Central Cooling System.

The IMO is developing the Energy Eﬃciency
Design Index (EEDI) for new ships, which is an
indication of a ship’s CO2 eﬃciency.
So, by applying ESS in a vessel, we reduce the
environmental impact of human activity while
improving its energy eﬃciency and focusing
on the Green Shipping development.
Tel. +30 2109532350,
Email: info@franman.gr, www.franman.com
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