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Ημέρες της Θάλασσας...
και όμως οι νέοι εξακολουθούν να
αγνοούν το «μέγα της θαλάσσης κράτος»

ι πρόσφατοι εορτασμοί, με αφορμή την Ημέρα Εμπορικού Ναυτικού, αποτέλεσαν ένα έναυσμα για σημαντικούς φορείς ώστε να δημοσιοποιήσουν τη δύναμη
της ελληνικής ναυτιλιακής υπέρβασης, αλλά και τη συνεισφορά της στην εθνική οικονομία, ειδικά σε αυτή την ομιχλώδη περίοδο.
Οι εορτασμοί είχαν σαφώς πανηγυρικό χαρακτήρα. Το λαμπρό και συγχρόνως σεμνό δείπνο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με τη συνεργασία του Ναυτικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος,υπήρξε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, ενώ η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού εκείνο το βράδυ απέδειξε
τη σημασία που προσδίδει η παρούσα (συγ)κυβέρνηση στη
ναυτιλιακή μας οικογένεια.
Εξαιρετικές πρωτοβουλίες ανέλαβαν και τα Ναυτιλιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά με πολυεπίπεδες δραστηριότητες και εκδηλώσεις: το
Πανεπιστήμιο Πειραιά οργάνωσε με τη συνεργασία του
υπουργείου Εξωτερικών πολυήμερο συνέδριο με υψηλόβαθμους και σημαντικούς καλεσμένους. Στη Χίο, καθηγητές και
φοιτητές οργάνωσαν από κοινού σειρά δραστηριοτήτων: επισκέφτηκαν την ΑΕΝ Μηχανικών και συζήτησαν με τους σπουδαστές, αλλά και παρουσίασαν κινηματογραφικές ταινίες,
εργασίες και μελέτες -σε ευρύ κοινό -με θέμα την ελληνική
ναυτιλιακή ιστορία, καθώς και το επιχειρηματικό θαύμα του
Έλληνα πλοιοκτήτη.

O

ατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων εκδηλώσεων, στις
οποίες ο υπογράφων είχε τη μεγάλη τιμή να συμμετάσχει ενεργά ύστερα από πρόσκληση των δύο Τμημάτων, έγινε ευρέως αντιληπτό από όλους τους συμμετέχοντες
πως οι Ημέρες Ναυτιλίας, όπως ονομάζονται πλέον, οφείλουν
να αποτελέσουν σημείο ουσιαστικού και αμφίπλευρα εποικοδομητικού διαλόγου και επικοινωνίας του συνόλου της ελληνικής ναυτιλίας με τη μάλλον απογοητευμένη νέα γενιά.
Στο ίδιο πλαίσιο, η πολυετής έρευνα των «Ναυτικών Χρονικών», με θέμα το κοινωνιολογικό προφίλ των νέων στις ναυτικές και ναυτιλιακές σχολές επικουρεί και στοιχειοθετεί
επιστημονικά την άποψη ότι οι νέοι δεν γνωρίζουν την καθημερινότητα της ναυτιλίας μας: πιο συγκεκριμένα, το 50% των
σπουδαστών στις ΑΕΝ και στα ναυτιλιακά ΑΕΙ απάντησαν ότι
έχουν μέτρια ενημέρωση στα επίκαιρα θέματα της ναυτιλίας
μας, ενώ ένα ανησυχητικό 10- 12% έχει ανεπαρκή ενημέρωση και γνώση.

Κ
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Το 50% των πρωτοετών
σπουδαστών στις ΑΕΝ
και στα ναυτιλιακά ΑΕΙ
απάντησαν ότι έχουν μέτρια
ενημέρωση στα επίκαιρα
θέματα της ναυτιλίας μας
ενώ ένα ανησυχητικό 10- 12%
έχει ανεπαρκή ενημέρωση
και γνώση.

πλοιοκτήτη. Πιο σημαντικό, όμως, είναι το συναίσθημα της
αγωνίας που εκλάβαμε για το μέλλον του Έλληνα ναυτικού
από τους ίδιους τους φερέλπιδες συνομιλητές μας. Θαυμασμός και αγωνία πάντως δεν είναι καλός συνδυασμός για τον
νέο που επιθυμεί να αναλάβει δειλά-δειλά τα ηνία σε ένα σύγχρονο πλοίο ή μια επιχείρηση πολλών απαιτήσεων.
Στο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης
οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να προβληματιστούν για το
συγκεκριμένο ζήτημα. Οι αρμόδιοι περί θεμάτων εκπαίδευσης
είναι αναγκαίο να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους όχι μόνο στη
διδακτική ύλη και στα απαραίτητα εργαστήρια. Οφείλουν να
εισαγάγουν στις αίθουσες διδασκαλίας γνωστικά αντικείμενα
που θα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και την ευρύτερη
αντίληψη πάνω στη σύγχρονη δομή της παγκόσμιας ναυτιλίας, αλλά και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική
αγορά.
υελπιστούμε πως η σταδιακή αύξηση της ζήτησης των
νέων για τα ναυτικά και ναυτιλιακά προγράμματα
σπουδών θα φέρει στους κόλπους της ναυτιλίας νέους
με όρεξη, θαυμασμό προς τη μεγάλη μας ναυτική παράδοση,
αλλά και κριτική σκέψη όσον αφορά τα σύγχρονα ζητήματα
της ναυτιλίας μας. Μόνο με σοβαρότητα και υπευθυνότητα εκ
μέρους της πολιτικής ηγεσίας ως προς τη ναυτική μας εκπαίδευση (και τον εκσυγχρονισμό της) θα επιτύχουμε να προσελκύσουμε αλλά και να κρατήσουμε αξοπρεπείς, εργατικούς και
σκεπτόμενους νέους στη θάλασσα. Και χωρίς νέους στη θάλασσα, οι Ημέρες της Ναυτιλίας θα έχουν μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, για να θυμόμαστε το παρελθόν μας.
Η.Γ.Μ.

Ε
αλήθεια είναι ότι κατά τις επισκέψεις μας οι φερέλπιδες ναυτέλληνες εκδήλωσαν αγωνία για το μέλλον
τους στη ναυτιλία: «Θα παραμείνουν οι Έλληνες εφοπλιστές στον Πειραιά;», «Γιατί φθίνει το ελληνικό νηολόγιο»,
«Γιατί ποινικοποιούν το επάγγελμα του ναυτικού;». Είναι εμφανές ότι οι νέοι διψούν για γνώσεις και πληροφορίες που
το σημερινό πρόγραμμα σπουδών δεν μπορεί να καλύψει. Και
είναι ανησυχητικό ίσως το γεγονός ότι στην έρευνά μας
(μέρος της οποίας δημοσιεύεται και στην παρούσα έκδοση)
παρουσιάζεται μεν αυξημένος ο αριθμός των πρωτοετών
σπουδαστών στις ΑΕΝ, εντούτοις ένα σημαντικό ποσοστό
(25%) δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θέλει να απασχοληθεί τελικά
με στη θάλασσα. Έρχονται δηλαδή περισσότεροι στις ναυτικές σχολές, πόσοι όμως (ικανοί) θέλουν να παραμείνουν; Η
ποσοτική αύξηση των εισακτέων δεν συνταυτίζεται και με την
ποιοτική ανέλιξη απαραίτητα. Και για εμάς ποιοτική ανέλιξη
θεωρείται η παραμονή στο ναυτικό επάγγελμα νέων με φιλότιμο, σεβασμό, πολύπλευρη κατάρτιση και ενδιαφέρον για
ανέλιξη. Οι επιστημονικά (και βαθμολογικά) αριστούχοι, δεν
είναι απαραίτητα αυτοί που η θάλασσα έχει ανάγκη.
Η νέα γενιά που ήδη επιθυμεί να ακολουθήσει το ναυτικό και
το ναυτιλιακό επάγγελμα, λοιπόν, εκδηλώνει αμφίθυμα συναισθήματα απέναντι στον αυριανό εργοδότη της: η μεγάλη
μερίδα, ίσως και η συντριπτική πλειονότητα, «καμαρώνει» το
ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, εντούτοις έχει τεράστια κενά
στην πληροφόρησή της αναφορικά με τους σημερινούς προβληματισμούς και τις απύθμενες δυσκολίες του Έλληνα

Η
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Εισαγωγή σπουδαστών
στις ΑΕΝ
10 Ιουνίου 2013
Με αυξημένο αριθμό εισακτέων, εκδόθηκε η προκήρυξη των ΑΕΝ 2013 από
το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ναυτιλίας.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης,
υπέγραψε την προκήρυξη για εισαγωγή 1.194 σπουδαστριών και σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 20132014. Ειδικότερα, θα εισαχθούν 705
σπουδαστές στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και
489 στις ΑΕΝ Μηχανικών. Επισημαίνεται πως η προθεσμία υποβολής των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών υποψηφίων συμμετεχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι η 11η Ιουλίου
2013, ενώ των λοιπών κατηγοριών η
9η Αυγούστου 2013. Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Πλοιοκτήτες
και End Buyers σε
στάση αναμονής
7 Ιουνίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance &
Research George Moundreas Com. S.A.
Με τις τιμές να παρουσιάζουν πτωτική
τάση, οι πλοιοκτήτες έχουν σταματήσει
τις διαπραγματεύσεις όπως επίσης και

οι End Buyers, οι οποίοι περιμένουν
την αγορά να σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα πριν αρχίσουν πάλι να
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για αγορές.
Στην Ινδία, η νομισματική ισοτιμία είναι
ο κύριος λόγος που η αγορά αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς η ρουπία
έφτασε στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα
περίπου των 57 ρουπίων έναντι του
δολαρίου, ενώ ταυτόχρονα η πτωτική
πορεία των τιμών του σιδήρου επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση, με
τους End Buyers να μην εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για καινούργιες αγορές.
Το Πακιστάν, στην παρούσα φάση θεωρείται η πιο συμφέρουσα λύση για
τους πλοιοκτήτες αφού προσφέρει τα
υψηλότερα επίπεδα τιμών. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα συναλλαγματικής ισοτιμίας
όπως η Ινδία, ενώ οι τιμές του σιδήρου
βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Το Μπανγκλαντές, εκτός από τα συνήθη προβλήματα με τις διαδηλώσεις
και τις απεργίες, αντιμετωπίζει και έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του σιδήρου, που σε συνδυασμό με την
αβεβαιότητα της φορολογίας στις εισαγωγές από την κατάθεση του νέου
προϋπολογισμού έχει καταστήσει τους
End Buyers ιδιαίτερα επιφυλακτικούς
στο να προβούν σε νέες αγορές.

Συνεργασία
με θέμα τη «γαλάζια
ανάπτυξη»

Μαρία Δαμανάκη. Η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη συνάντηση,
δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η
Κομισιόν το επόμενο διάστημα θα προωθήσει την ατζέντα της «γαλάζιας ανάπτυξης».
«Η Ελλάδα έχει εντοπίσει ορισμένους
τομείς οι οποίοι έχουν σχέση με τη θάλασσα, που μπορούν να προσφέρουν
θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, και στην
κατάσταση που βρίσκεται με την οικονομική κρίση, αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη και για τη
χώρα μας», δήλωσε η κυρία Δαμανάκη.
Ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει αναλάβει συντονιστικά όλους τους επιμέρους τομείς
που έχουν σχέση με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, καθώς και τις
δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, το
σύστημα παρακολούθησης δραστηριοτήτων για το βυθό της θάλασσας και
τις δυνατότητες εξόρυξης που μπορεί
να υπάρχουν, αλλά και ο τομέας των
ιχθυοκαλλιεργειών.

7 Μαΐου 2013
Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική,
ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το
πρώτο εξάμηνο του 2014, εξετάστηκαν
στη συνάντηση που είχε πρόσφατα ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης με την επίτροπο
Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Το 2ο Posidonia Sea
Tourism Forum θέτει
επί τάπητος όλα
τα θέματα κρουαζιέρας
και yachting
29 Μαΐου 2013
Από τα περίπου 36 δισεκατομμύρια
ευρώ που δαπανώνται σε ευρωπαϊκά
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Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
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λιμάνια από την παγκόσμια βιομηχανία
της κρουαζιέρας, η Ελλάδα είναι αποδέκτης μόνο 600 εκατομμυρίων ευρώ,
λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων
home-porting, όπως επίσης και λόγω
έλλειψης κατάλληλων υποδομών στα
περισσότερα από τα συνολικά 57 λιμάνια της χώρας. Τούτο ήταν το κεντρικό
μήνυμα του 2ου Posidonia Sea
Tourism Forum, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα.
Απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στον τουρισμό σκαφών αναψυχής λόγω έλλειψης υποδομών και
σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου.
Επίσης, το περίπλοκο, αναποφασιστικό
και συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το
ελληνικό yachting, σε συνδυασμό με
ελλιπείς υποδομές στις υπάρχουσες
μαρίνες, στερεί από τη χώρα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, έσοδα που θα
προέκυπταν εφόσον υπήρχαν πιο ώριμες συνθήκες και κατάλληλo νομοθετικό πλαίσιο, μεταξύ όσων επισήμαναν
οι ομιλητές του συνεδρίου.

Δημαρά και Γαβριήλ Αβραμίδη, είπε:
«Η Ελλάδα, ως παραδοσιακό ναυτικό
κράτος, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα
στα θέματα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα οποία μαζί με
τα θέματα της ανταγωνιστικότητας της
ναυτιλίας, της διασφάλισης της απασχόλησης των ναυτικών και της διατήρησης της τεχνογνωσίας στον
ναυτιλιακό χώρο, καθώς και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αποτελούν τους κεντρικούς
άξονες της ναυτιλιακής μας πολιτικής,
χωρίς να παραγνωρίζεται η διάσταση
της νησιωτικότητας της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική προεδρία

αποτελεί για το υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου ουσιαστική ευκαιρία ανάδειξης και προώθησης των ναυτιλιακών θεμάτων».

Με την αύξηση των
νέων παραγγελιών,
η αισιοδοξία έχει αρχίσει και μετριάζεται
30 Μαΐου 2013

Προγραμματισμός
δράσεων ενόψει
της προεδρίας
της Ε.Ε. από τη χώρα μας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ναυλώσεων της Noble Group, μέχρι και
τους 2 πρώτους μήνες του έτους ήταν

13 Μαΐου 2013
Σε κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα
τον προγραμματισμό δράσεων ενόψει
της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας, απάντησε ο ΥΑΝ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μουσουρούλης
απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιάννη

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

αρκετά αισιόδοξος για την αντιστροφή
της αρνητικής τάσης στη ναυτιλία από
τα τέλη του 2013, αλλά πλέον με την
αύξηση των νέων παραγγελιών, η αισιοδοξία του έχει αρχίσει και μετριάζεται. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η
αγορά έχει φτάσει στα χαμηλότερα σημεία της και δεν πρόκειται να υποχωρήσει άλλο.
Αν κάποιος θέλει να αγοράσει πλοία
είναι η καλύτερη στιγμή, αλλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να περιμένει κάποιο διάστημα πριν αρχίσει να
αποκομίζει σημαντικά κέρδη.
Είναι γεγονός πως έχει αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με την αύξηση των παραγγελιών τους τελευταίους δύο
μήνες, ιδιαίτερα όταν στην παρούσα
φάση υπολογίζεται ότι ο παγκόσμιος
στόλος παρουσιάζει 20% υπερπροσφορά, και κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι
πλοιοκτήτες θα πρέπει να μειώσουν το
ρυθμό των νέων παραγγελιών.
Ο αντίλογος όμως, και ουσιαστικά η
πραγματικότητα, είναι αυτό που τόνισε
ο επικεφαλής των ναυλώσεων της
Noble Group, δηλαδή ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να επενδύσει κανείς σε
νέες παραγγελίες, οι οποίες θα είναι
και για ECO πλοία.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως, ενώ
παραδοσιακές τράπεζες όπως HSBC,
Lloyds, RBS και άλλες προσπαθούν να
μειώσουν τη δανειακή τους έκθεση
στη ναυτιλία, αυξάνεται η συμμετοχή
των private equity funds και των
hedge funds που επενδύουν στη ναυτιλία, εκμεταλλευόμενα τις ιδιαίτερα
ελκυστικές τιμές καθώς και τις νέες τεχνολογίες στα πλοία, ECO Design, στοχεύοντας σε κέρδη όχι μόνον από την
προσδοκώμενη υπεραξία των πλοίων,
αλλά και από τα έσοδά τους σε εύλογο χρονικό ορίζοντα.
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Οι κινεζικές τράπεζες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τα
δάνειά τους προς την πλοιοκτησία διεθνώς τη στιγμή
που οι ευρωπαϊκές τράπεζες τα έχουν περιορίσει.
Η κινεζική κυβέρνηση θέλει τα ναυπηγεία της χώρας να
ανέβουν σε αξία, με την κατασκευή πλοίων υψηλότερης
ποιότητας, και να καταστεί βασικός παίκτης στην υπεράκτια
βιομηχανία του ενεργειακού εξοπλισμού, στο σημερινό περιβάλλον της γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην
αγορά της ναυπηγικής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς οίκους, τον περασμένο
μήνα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρήγγειλαν 142 πλοία,
πάνω από το 60% των συνολικών παραγγελιών τους, από
τα κινεζικά ναυπηγεία. Οι καλές τιμές και η κινεζική χρηματοδότηση ήταν μεταξύ των λόγων, όπως δήλωσε ο
υπουργός Κωστής Μουσουρούλης στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua.
Η Export-Import Bank και εμπορικές τράπεζες, όπως η Διεθνής
και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας, και η Τράπεζα της Κίνας είναι
μερικοί από τους πιο ενεργούς δανειστές.
Συνολικά, διπλασίασαν το μερίδιό τους στο βιβλίο δανεισμού των 40 κορυφαίων δανειστών στον ναυτιλιακό
κλάδο τα τελευταία δύο χρόνια σε 11%, ή περίπου 46,5
δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της DNB της Νορβηγίας, που είναι μεγαλύτερος πάροχος δανεισμού του κλάδου της ναυτιλίας διεθνώς.

Ο πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), Masamichi Morooka, μιλώντας στα εγκαίνια
της έκθεσης Nor-Shipping
στο Όσλο, δήλωσε:
«Η επικείμενη νομοθεσία
για την προστασία του περιβάλλοντος θα κοστίσει επιπλέον στη ναυτιλιακή
βιομηχανία ένα ποσό της
τάξης του μισού τρισ. δολαρίων για το διάστημα 20152025.
»Πολλές εταιρείες παλεύουν να επιβιώσουν
λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι κυβερνήσεις πρέπει
να αναθεωρήσουν αμέσως ορισμένα μέτρα, πολλά από τα
οποία ελήφθησαν σε καιρούς οικονομικής ευφορίας για
τη ναυτιλία».
Κλείνοντας, ο κ. Morooka ανέφερε πως πλοιοκτήτες και
νομοθέτες οφείλουν να καθορίσουν από κοινού εάν βρισκόμαστε στο τέλος της αρχής των δύσκολων καιρών ή,
όπως πιστεύει, στην αρχή του τέλους αυτών.

Η ώρα ήταν γύρω στις δέκα και μισή. Μία ώρα νωρίτερα, είχαν αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Φώτης Κουβέλης, και
ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε πεζή μαζί με τους συνεργάτες του στην «Αίγλη» του Ζαππείου. Εντελώς τυχαία, σε διπλανό τραπέζι παρέθετε δείπνο ενημέρωσης
σε δημοσιογράφους ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας
Πετρελαιοειδών. Μόλις είδε την πρωθυπουργική παρέα,
ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης σηκώθηκε από το τραπέζι
του και προσέγγισε τον πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς,
διακόπτοντας το δείπνο του, τον χαιρέτησε κι έπιασε κουβέντα μαζί του. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, στο τραπέζι του
επικεφαλής της κυβέρνησης βρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γιάννης Ψυχογιός (της ΕΚΟ ΑΒΕΕ)
και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Αληγιζάκης (της ΕΛΙΝΟΪΛ
Α.Ε.). Οι εκπρόσωποι της εμπορίας πετρελαιοειδών ζήτησαν την παρέμβαση του πρωθυπουργού για να συναντηθούν με τον υπουργό Οικονομικών.

Εν κατακλείδι, σε περίπτωση που υιοθετηθεί το μέτρο, οι
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα μπορέσουν να
χρηματοδοτήσουν καλύτερα τους πελάτες τους (πρατήρια) κι έτσι δεν θα έχουμε νέες απώλειες στις θέσεις εργασίας στα πρατήρια.
Υπενθυμίζουμε ότι από την αρχή της κρίσης έχουν κλείσει
πάνω από 3.000 πρατήρια.

Στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες μπορεί να προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη η ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου να
αλλάξει ριζικά τους κανόνες διαφάνειας στις συναλλαγές
των τραπεζών του Δουκάτου.
Αλλά επιχειρηματικοί κύκλοι μούδιασαν με αυτή την προοπτική. Η απόφαση του πρωθυπουργού Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ
να αλλάξει άρδην το σύστημα διαφάνειας στις συναλλαγές και καταθέσεις κυρίως αλλοδαπών ιδιωτών στις τράπεζες του λιλιπούτειου κράτους, επήλθε μετά από πιέσεις
τόσο των Βρυξελλών όσο και των διεθνών ΜΜΕ μετά την
κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 10 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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Στις έντονες μομφές που ήθελαν το Λουξεμβούργο κέντρο «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και παράνομων καταθέσεων, αλλά και φορολογικό παράδεισο μη αποδεκτό
με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα, ο κ. Γιουνκέρ ανακοίνωσε αρχικά την απόλυτη διαφάνεια του συστήματος ως προς τις
ιδιωτικές καταθέσεις αλλά και ότι σταδιακά θα επανεξεταστούν οι εθνικοί νόμοι ως προς την ανωνυμία των εταιρικών καταθέσεων.
Το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης για τους μέχρι σήμερα
φορολογικούς παραδείσους βάλλεται τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από την Ουάσιγκτον. Και ο πρωθυπουργός, σε
συνεργασία με τον Μέγα Δούκα, προσπαθούν να προστατέψουν τη φήμη του Δουκάτου και να απαλλαγούν από το
στίγμα του ανίερου φορολογικού παραδείσου αλλά και από
τις πιέσεις των διεθνών οργανισμών.
Γεγονός είναι πως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη –πλην της
Αυστρίας- συμφωνούν στην άμεση πανευρωπαϊκή αναθεώρηση των νομοθεσιών περί διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές καθώς και στη συνεργασία, προκειμένου
να παταχθεί η φοροδιαφυγή και το «ξέπλυμα» βρώμικου
χρήματος.

Το συνέδριο της MLC που οργάνωσε το Ίδρυμα Μαρίας Τσάκου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του ναυτιλιακού
κόσμου,
όμως
η
ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι
προσκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
σπουδαστές των ΑΕΝ. Έτσι, τα νέα
παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ενδιαφέρον
συνέδριο και να συνομιλήσουν με
τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο.
Αυτή η πρωτοβουλία των ιθυνόντων του Ιδρύματος καλό είναι να
το λάβουν ως παράδειγμα και οι υπόλοιποι διοργανωτές αντίστοιχων συνεδρίων και να προσκαλούν τους νέους σπουδαστές και φοιτητές ναυτιλιακών κατευθύνσεων.
Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι ο πυρήνας της ελληνικής ναυτιλίας.
Σε αυτό το συνέδριο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η
άποψη του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου για την καθημερινή πρόσβαση των ναυτικών στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους. «Η κόπωση (fatigue) είναι μία από
τις σοβαρότερες αιτίες ναυτικών ατυχημάτων και προφανώς
οφείλεται σε αβλεψίες που πηγάζουν από τον ανθρώπινο
παράγοντα. Σημαντική ευθύνη έχει και η πολύωρη ενασχόληση των αξιωματικών στο Διαδίκτυο», επισήμανε ο καπετάν
Παναγιώτης και συμπλήρωσε: «Με απασχολεί που βλέπω
τα εγγόνια μου να σπαταλούν τόσες ώρες στο Ιντερνετ και
να χάνουν κάθε επαφή με τον έξω κόσμο».
Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο στην ομιλία του καπετάν

- NΑΥΤΙΚΑ 12 ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Παναγιώτη Τσάκου ήταν η προτροπή του προς τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα και να «δοκιμάσουν» μια καριέρα στη θάλασσα.
«Δεν είναι ανάγκη να μείνετε. Ελάτε να δείτε τι σημαίνει θάλασσα. Αν θα σας αρέσει ή όχι. Μόνον ένα όφελος θα αποκομίσετε: να ανοίξετε τους ορίζοντές σας», είπε χαρακτηριστικά.
Ίσως για πρώτη φορά ακούστηκε μια αυθόρμητη, πατρική
πρόταση, ειπωμένη με τρυφεράδα.
Και αυτή η πρόταση ξεχώρισε, γιατί έχουμε συνηθίσει όλοι
να συμπεριφερόμαστε προς τα νέα παιδιά συχνά με δηκτικές
και δογματικές παροτρύνσεις, που κλείνουν τα αυτιά αντί να
διευρύνουν ορίζοντες.

Συμφωνήθηκε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της
ελληνικής ναυτιλίας και του ΥΑΝ ως απαραίτητη προϋπόθεση, από το 2014, για την εισαγωγή ενός σπουδαστή στις
ΑΕΝ της χώρας να συγκαταλέγεται μεταξύ των δικαιολογητικών
πτυχίο αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower.
Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό κράτος, τόσο στην πρωτοβάθμια
όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει προσπαθήσει, τουλάχιστον με την υποχρεωτική διδασκαλία των αγγλικών από το
Δημοτικό έως και το Λύκειο, να επενδύσει στην πολυγλωσσία
των νέων.
Μάταια όμως, προφανώς.
Κι εδώ αναρωτιόμαστε. Πώς ένας νέος ο οποίος επί 12 συναπτά
έτη δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε ένα πτυχίο Lower, αφενός
μεν, περιμένει να μάθει αγγλικά σωστά και επαγγελματικά σε
λιγότερο από 4 χρόνια, αφετέρου δε, μέμφεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που δεν του παρέχει ευμενείς προϋποθέσεις εκμάθησης γλώσσας στις ΑΕΝ, ενώ τα προηγούμενα
σχολικά του χρόνια αδιαφορούσε παντελώς.

Την κρισιμότερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην
ιστορία της, με στόχο να συγκεντρώσει 1,1 δισ. ευρώ ή το
12% της αύξησης κεφαλαίου 9,57 δισ. ευρώ, στην οποία
θα κατέχει ποσοστό 88% το ΤΧΣ, επιχειρεί η Εθνική Τράπεζα. Μέχρι τώρα και σύμφωνα με χρηματιστηριακές
πηγές, η Εθνική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει τα 800 εκατ.
ευρώ (με συμμετοχή 400 επιχειρηματιών Ελλάδας και
εξωτερικού) και ζητεί περί τα 200 εκατ. ευρώ από τη λιανική των επενδυτών.
Σύμφωνα, πάντως, με πηγές της Εθνικής, από το κομμάτι
που έχει καλυφθεί (τα 800 εκατ. ευρώ) θα προκύψουν εκπλήξεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων
επιχειρηματιών.
Από πλευράς συμμετοχής κορυφαίων ονομάτων, τα μεγαλύτερα ποσά κάλυψαν η οικογένεια Λάτση, ο Β. Μαρινάκης

και ο Δ. Μελισσανίδης. Ας σημειωθεί ότι η Εθνική και η κυβέρνηση είχαν επαφές με επενδυτές όπως το Fairfax ή ο W.
Ross της Bank of Ireland.

Σε συμφωνία για την πώληση του στόλου των VLGC
που κατέχει στην BW Group προχώρησε η Maersk Tankers. Σε
κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο εταιρειών, ανακοινώθηκε η
πώληση των ανωτέρω καθώς και των ναυλοσυμφώνων που
έχουν σε ισχύ. Σε δηλώσεις του ο Hanne B. Sørensen, CEO
Maersk Tankers, επισήμανε ότι η πώληση είναι θέμα στρατηγικής του ομίλου, προκειμένου να επικεντρωθεί σε λιγότερες
δράσεις, και ότι η BW θα είναι το ίδιο ποιοτική στις υπηρεσίες
όσο η Maersk Tankers.

Ο Andreas Sohmen-Pao, CEO BW Group, δήλωσε ότι «η
Maersk Tankers κατέχει ένα στόλο από υψηλής ποιότητας
πλοία, με την αγορά αυτή θα έχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα
υπηρεσιών και παρουσία σε όλο τον κόσμο ανά πάσα στιγμή».
Η πώληση έχει περάσει για έλεγχο και έγκριση στις αρμόδιες
αρχές ανταγωνισμού, το τίμημα της εξαγοράς και οι όροι δεν
ανακοινώθηκαν.

Σε κοινοπραξία με τη Υork Capital Management για
την αγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων προχώρησε η Costamare.
Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου 500 εκατ. δολα-
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ρίων, ενώ στην κοινοπραξία η Costamare θα συμμετέχει
με το 49%. Οι δύο εταιρείες θα αποφασίζουν από κοινού
για τις αγορές πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
και η συνεργασία προβλέπεται εξαετής, εκτός και αν προκύψουν έκτακτα γεγονότα.

Την υποβάθμιση της ακτοπλοΐας από την κυβέρνηση επισήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μιχάλης Σακέλλης, στο συνέδριο του
2ου Posidonia Sea Tourism Forum, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.
«Η άδικη αντιμετώπιση των νησιών μας και των νησιωτών
μας μάς κάνει να πιστεύουμε ότι, διαχρονικά, οι εκάστοτε
κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει τη μεγάλη σημασία των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την
ανάπτυξη της χώρας μας και την προστασία των εθνικών
μας συμφερόντων. Δεν έχει γίνει κατανοητό πως μία πιθανή υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών θα ήταν καταστροφική για την ανάπτυξη των νησιών μας και τον

τουρισμό μας», τόνισε o κ. Σακέλλης, σημειώνοντας ότι:
• Τα δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες επιδοτούνται, ενώ
εφαρμόζονται χαμηλοί έως μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ.
• Τα καύσιμα επιβαρύνονται με 17 δολάρια ο τόνος για την τήρηση των λεγόμενων στρατηγικών αποθεμάτων - ποσό
σαφώς μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
• Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών προχώρησε σε αυξήσεις του
κόστους συλλογής στερεών και υγρών αποβλήτων που φτάνουν το 133%, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις
θα πρέπει να αυξηθεί ο ναύλος κατά 2 ευρώ για να
καλυφθούν οι δαπάνες αυτές.
Στην ομιλία του, ο κ. Σακέλλης υπογράμμισε επίσης:
«Άγονα νησιά δεν υπάρχουν, υπάρχουν νησιά που εξυπηρετούνται επαρκώς και άλλα όχι, υπάρχουν νησιά που ευνοούνται από τη γεωγραφική τους θέση όπως οι Μικρές
Κυκλάδες και άλλα που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο. Εδώ είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση, η οποία
είναι αποδεκτή και από την Ε.Ε., για την παροχή αποζημιώσεων (και όχι επιδοτήσεων όπως κακώς ονομάζονται) για
την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων, γεγονός
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που πιθανόν να μας οδηγήσει σταδιακά στην κάλυψη των
αναγκών από ελεύθερα δρομολόγια χωρίς να υπάρχει
υποχρέωση παροχής αποζημιώσεων».

Στο προαναφερόμενο συνέδριο, οι Έλληνες εκπρόσωποι του κλάδου επαγγελματικών σκαφών τάχθηκαν υπέρ της απελευθέρωσης του καμποτάζ για τα υπό
κοινοτική σημαία επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, αλλά
όχι και για τα υπό σημαία τρίτων χωρών.
Oι πληροφορίες που φέρουν την κυβέρνηση να αποφασίζει
την πλήρη απελευθέρωση βάζοντας στο παιχνίδι, υπό άνισους όρους, τα μη κοινοτικά σκάφη, που έχουν λιγότερο
λειτουργικό κόστος, με τα κοινοτικά που πληρώνουν φόρους και εισφορές, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Αντώνης Στελλιάτος, ανέφερε:
«Ναι στην απελευθέρωση των κοινοτικών σημαιών, και αν
η κυβέρνηση αποφασίσει την άρση και για τα τρίτης σημαίας, να ληφθούν μέτρα προστασίας για την ελληνική σημαία ώστε να είναι ανταγωνιστική.
Σκάφη αναψυχής με ευρωπαϊκή σημαία ή και σημαία Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που είναι Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία, μπορούν με απλές διαδικασίες πια, δηλαδή
με εγγραφή στα μητρώα του υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου ότι
είναι επαγγελματικά σκάφη και με φορολογικό εκπρόσωπο
στην Ελλάδα, να δραστηριοποιούνται όπως τα επαγγελματικά τουριστικά.
Όσον αφορά στα σκάφη με τριτοκοσμικές σημαίες, πώς θα
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να έχουν ναυλοσύμφωνα, ΦΠΑ, ΝΑΤ, φόρο πλοίων,
οργανικές συνθέσεις, Έλληνες ναυτικούς; Εάν γίνει αυτό,
τότε ή εμείς πρέπει να γίνουμε τριτοκοσμικοί ή οι τριτοκοσμικοί Έλληνες. Διότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αναρωτιέμαι, υπάρχει τόση δουλειά και ζήτηση ναύλων στην
Ελλάδα που δεν μπορούν να τα καλύψουν τα υπό ελληνική
σημαία και τα κοινοτικά και χρειαζόμαστε τα υπό τρίτη σημαία».

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
Γιώργος Γράτσος, είπε ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία
και να γίνει φιλική προς τα σκάφη αναψυχής, τα οποία
μπορούν να συνεισφέρουν στα κρατικά ταμεία ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αρκεί να υπάρξει ένα σταθερό επιχειρηματικό πλαίσιο: «Δεν σημαίνει ότι θέλουμε περισσότεροι
Έλληνες να γίνουν ιδιοκτήτες σκαφών, αλλά να έρθουν οι
ξένοι στην Ελλάδα με τα σκάφη τους, γεγονός που θα σημάνει την αύξηση των θέσεων εργασίας. Για 10.000 σκάφη
ανοίγουν 40.000 θέσεις εργασίας», τόνισε ο κ. Γράτσος,
τασσόμενος υπέρ της πλήρους άρσης του καμποτάζ.

Συναντήσαμε τον δήμαρχο Μεγανησίου Στάθη Ζαβιτσιάνο,
με τον οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία ως προς τη
δυνατότητα να γίνει το όμορφο νησί του Ιονίου σταθμός της
διεθνούς κρουαζιέρας. Σας μεταφέρουμε την άποψή του:
«Η διεθνής κρουαζιέρα είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικά
αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού, που δεν μας
αφήνει αδιάφορους.
Το Μεγανήσι βρίσκεται στο κέντρο του Ιονίου, με ένα ξεχωριστό συγκριτικό πλεονέκτημα στον θαλάσσιο τουρισμό. Η
περιοχή μας αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέ-

ροντος της χώρας μας, που αξίζει να ανακαλύψει ο τουρίστας, πολύ περισσότερο που η περιοχή μας βρίσκεται
παραπλεύρως των γραμμών των κρουαζιερόπλοιων.
Η συμμετοχή μας στο Posidonia Sea Tourism Forum στόχευε στο να δημιουργήσουμε τις πρώτες επαφές και συζητήσεις με τους παράγοντες της διεθνούς κρουαζιέρας, ώστε
να διερευνήσουμε τις δυνατότητες, να αποτελέσει το Μεγανήσι, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, σταθμό της διεθνούς
κρουαζιέρας.
Στη βάση αυτή, και μετά τις συζητήσεις που είχαμε με διάφορους παράγοντες, θεωρώ ότι πετύχαμε το στόχο μας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εταιρεία Seabourn έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το Μεγανήσι τόσο λόγω της ομορφιάς
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του όσο και της θέσης του, η οποία είναι επάνω στη διαδρομή της κρουαζιέρας της προερχόμενης από Ιταλία. Το
ίδιο ένθερμη για το νησί μας υπήρξε και η εταιρεία Celebrity
Cruises. Επιπλέον οι εταιρείες ΙΜΤ, Navigator και Seafarer
Sailing ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του Μεγανησίου
και ο δίαυλος επικοινωνίας μαζί τους είναι πια ανοιχτός.
O sh. manager της εταιρείας Donomis, η οποία οργανώνει
τις εξόδους των τουριστών στους προορισμούς τους και εκπροσωπεί τις 6 μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες, απεδέχθη
την πρότασή μας να επισκεφτεί αμέσως μετά τη φετινή
σεζόν (μέσα Σεπτεμβρίου) το Μεγανήσι και να συζητήσει με
κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία για την πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου των επισκεπτών της κρουαζιέρας στο
νησί μας. Στόχος, η διασπορά των επισκεπτών και εκτός λιμανιού για ορισμένες ώρες κατά την παραμονή τους στο νησί».

Από τα περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανώνται σε ευρωπαϊκά λιμάνια από την παγκόσμια βιομηχανία της κρουαζιέρας, η Ελλάδα είναι αποδέκτης μόνο

600 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων home porting, όπως επίσης και λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών στα περισσότερα από τα συνολικά
57 λιμάνια της χώρας, δήλωσαν οι εκπρόσωποι των δύο
μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας στον κόσμο, στη
διάρκεια του 2ου Posidonia Sea Tourism Forum.
Οι εκπρόσωποι συμφώνησαν πως η Ελλάδα είναι ένας
εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός για τις εταιρείες τους,
υπογραμμίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποκομίσει μέγιστα οφέλη από τη διεθνή κρουαζιέρα.
Κι ενώ περιμένουμε τα οφέλη από την κρουαζιέρα, συνεχίζεται ακάθεκτη η κόντρα που υπάρχει για τη δημιουργία
λιμενικών υποδομών στην Αττική.
Από τη μία, ο ΟΛΠ σχεδιάζει νέες υποδομές στον Πειραιά
και από την άλλη, η κυβέρνηση λίγο πιο κάτω… δίπλα από το
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πειραιάς ή Φλοίσβος, Φλοίσβος ή
Πειραιάς, θα είναι τελικά το νέο επιβατηγό λιμάνι;
Πάντως, ο υπουργός Ναυτιλίας ερωτηθείς γι’ αυτήν τη
διάσταση απόψεων απάντησε πυροσβεστικά, πως «τα λιμάνια κρουαζιέρας μπορούν να λειτουργήσουν συμπλη-
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ρωματικά και όχι ανταγωνιστικά», προσθέτοντας ότι όσο
αυξάνεται η κίνηση επιβατών home port τόσο θα αυξάνεται και η κίνηση transit και το αντίστροφο».
Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου,
ο ΟΛΠ βρίσκεται μια ανάσα πριν να πάρει το πράσινο φως
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να
επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ η πρώτη φάση του έργου, που προβλέπει τρεις θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων τελευταίας
γενιάς. Το έργο, που αφορά στις υποδομές, έχει προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΠ έχει ζητήσει να χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό πάνω από 90%.

«Δώσε μου την Παγόδα και τα λέμε...», ήταν η φράση
του δημάρχου Πειραιά Β. Μιχαλολιάκου προς τον
υπουργό Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη, στη διάρκεια των
εγκαινίων των εγκαταστάσεων του νέου σταθμού κρουαζιερόπλοιων.
Και η ατάκα του δημάρχου δεν ήταν τυχαία, αφού μεταξύ
άλλων ο Δήμος Πειραιά διεκδικεί το 2% της ΟΛΠ Α.Ε.
Πρόσφατα, ο κ. Μιχαλολιάκος είχε δηλώσει: «Είναι αδια-

νόητο, είναι ανήθικο, είναι άδικο, ο Πειραιάς, η πόλη μας, το
εθνικό μας λιμάνι, να έχει την τιμή μόνο της επιβάρυνσης
από τη λειτουργία. Και ότι δικαιούται ανταποδοτικά, το λέγαμε όλοι.
Το υποστηρίζουμε με πάθος αυτό και ανυποχώρητα. Διεκδικούμε το 2%. Και διεκδικούμε τις μετοχές που μας ανήκουν», τόνισε στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου:
«Διεκδικούμε όλη την έκταση, όλο το έδαφος ή την κτιριακή υποδομή του ΟΛΠ, που δεν ενεργοποιείται για λιμενικές δραστηριότητες.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να δοθεί αυστηρή,
απόλυτη και κάθετη εντολή του πρωθυπουργού, μετά από
πολλές συναντήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολα αυτά τα θέματα, όταν η χώρα είναι σε καθεστώς χρεοκοπίας. Όταν
πρέπει να πουλήσει. Όταν πρέπει να ιδιωτικοποιήσει. Όταν
εντέλλεται να ιδιωτικοποιήσει. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια»,
και προσέθεσε:
«Ο πρωθυπουργός να λέει η Παγόδα στο Δήμο Πειραιά και
να προκαλείται με εντολή πρωθυπουργού συνάντηση
υπουργού Ναυτιλίας, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ και του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ. Με την εντολή
ότι αυτό πάει στο Δήμο Πειραιά.
Ασφαλώς υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Υπάρχει μία επιτροπή με τέσσερις νομικούς, έναν του δήμου, έναν του ΟΛΠ,
έναν του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και έναν του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι θα συντάξουν το κείμενο όπου με νόμο θα
παραχωρηθεί στο Δήμο Πειραιά. Όχι κατά χρήση, κατά
πλήρη κυριότητα. Και δεν μένουμε εκεί. Διεκδικούμε και το
Παλατάκι. Και θα το πάρουμε. Έτσι πιστεύω. Μάχη δίνουμε.
Και ασφαλώς, κάθετη και απόλυτη είναι η εντολή του πρωθυπουργού να παραχωρηθεί ο περιβάλλων χώρος του
Αθλητικού ΣΕΦ στο Δήμο Πειραιά».

Έχουν ενδιαφέρον τα ανώτατα όρια δαπανών ανά
υπουργείο για το 2014 όπως προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα για την κατάρτιση του νέου
προϋπολογισμού. Συνολικά, το ύψος των δαπανών του
τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το 2014 καθορίζεται σε 48,8 δισ.
ευρώ έναντι 53,5 δισ. ευρώ φέτος στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί με βάση το πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.
«Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων, απαιτείται η
εντός χρονοδιαγραμμάτων αυστηρή εφαρμογή των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν θεσπιστεί. Τα υπουργεία θα πρέπει να αναπτύξουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία
ώστε να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις που έχουν περιλη-
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φθεί στο ν. 4093/2012 και όσα έχουν επιπλέον συμφωνηθεί με τους εταίρους για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού για τα έτη 2013-2014», αναφέρεται στην
απόφαση του κ. Σταϊκούρα.
Ειδικότερα, προβλέπονται:
Για την Προεδρία της Δημοκρατίας, δαπάνες ύψους 4,121
εκατ. ευρώ, για τη Βουλή των Ελλήνων 14 εκατ. ευρώ, για
το υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης 106,010 εκατ. ευρώ,
για το υπουργείο Εσωτερικών 3,535 δισ. ευρώ, για το
υπουργείο Εξωτερικών 301 εκατ. ευρώ, για το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας 2,385 δισ. ευρώ (583 εκατ. ευρώ για τα
εξοπλιστικά προγράμματα), για το υπουργείο Υγείας 4,483
δισ. ευρώ, για το υπουργείο Δικαιοσύνης 563,1 εκατ.
ευρώ, για το υπουργείο Παιδείας 5,450 δισ. ευρώ, για το
υπουργείο Οικονομικών πλην γενικών κρατικών δαπανών
665,403 εκατ. ευρώ, για τις γενικές κρατικές δαπάνες
9,183 δισ. ευρώ, για τόκους 6,9 δισ. ευρώ, για έξοδα εκταμίευσης δανείου στον EFSF 110 εκατ. ευρώ, για καταπτώσεις εγγυήσεων 727 εκατ. ευρώ, για το υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης 7,685 εκατ. ευρώ, για το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης 932,735 εκατ. ευρώ, για το υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
430,230 εκατ. ευρώ, για το υπουργείο Εργασίας 12,704
δισ. ευρώ, για το υπουργείο Ανάπτυξης 3,649 δισ. ευρώ,
για το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 318,745 εκατ.
ευρώ, για το υπουργείο Δημόσιας Τάξης 1,755 δισ. ευρώ,
για το υπουργείο Τουρισμού 48,966 εκατ. ευρώ, για τις
αποκεντρωμένες διοικήσεις 1,273 δισ. ευρώ.

Ακόμα μία δωρεά, αυτήν τη φορά ύψους 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με
αυτήν τη δωρεά θα επιχορηγούνται ετησίως δύο υποτροφίες
για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές Ελλήνων φοιτητών στο πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Ο κάθε αποδέκτης
υποτροφίας θα λάβει χρηματοδότηση για σπουδές έως και
δύο ετών. Η πρώτη υποτροφία θα απονεμηθεί το φθινόπωρο
του 2014. Σημειώνουμε ότι πέρυσι το Ιδρυμα Νιάρχος είχε
καθιερώσει υποτροφίες για την υποστήριξη μεταπτυχιακών
σπουδών Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα.
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Τη στιγμή που η αγωνία των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά για τη συνεχιζόμενη
αδράνεια της Πολιτείας όσον αφορά στο θέμα της ναυπηγοεπισκευής κορυφώνεται, η γειτονική Τουρκία επιταχύνει
την ανάπτυξή της στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας,
εκμεταλλευόμενη στο έπακρον τη δυναμική του ελληνικού
εμπορικού στόλου.
Απόδειξη της ναυπηγικής ανάπτυξης της γείτονας χώρας
είναι πως τρία ναυπηγεία της ελέγχουν το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς.
«Είμαστε τυχεροί που μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές μάς
εμπιστεύονται», επισήμανε, σε πρόσφατη επίσκεψή μας
στα ναυπηγεία Besiktas Group, ο Yavuz Kalkavan, διευθύνων σύμβουλος, συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα είναι η
σημαντικότερη αγορά και συνεργαζόμαστε τόσο με ελληνικές εταιρείες επισκευών όσο και απευθείας με τις
ναυτιλιακές».
Απόδειξη είναι ότι στα ναυπηγεία Besiktas, που οι μονάδες
τους απασχολούν πάνω από 400 εργαζόμενους και 800
subcontractors με το δυναμικό τους, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αποτελούν το 16% του πελατολογίου και
μεταξύ αυτών είναι οι: Enterprises Shipping, Avin, Technomar, Thomasos Brothers, Dorian Hellas, Andros Maritime, Evalend, Alloceans Shipping και Valliant shipping.
Το πελατολόγιο του ναυπηγείου συμπληρώνεται από Γερμανούς με ποσοστό στις ναυπηγοεπισκευές 22%, Ιταλούς
-αυτή τη στιγμή «τρέχει» και ένα πρόγραμμα με την
Grimaldi για μετασκευές επιβατηγών/οχηματαγωγών για
πλοία της που εκτελούν δρομολόγια στη Β. Ευρώπη-, τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και Δανία,
Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη.
Πρόσφατα ο όμιλος Besiktas αύξησε τις δυνατότητές του με
την αγορά γειτονικής ναυπηγικής μονάδας.
Εκτός από τις επισκευές ειδικεύεται και στην κατασκευή πλοίων
όπως LPG και μικρά δεξαμενόπλοια για διάπλου ποταμών.

Από αριστερά οι κ. Yavuz Kalkavan και Derya Sabaz

Στη διάρκεια της παρουσίασης των ναυπηγείων, ο κ.
Kalkavan επισήμανε τους τέσσερις βασικούς στόχους της
εταιρείας, που είναι:
Η εξάπλωση της φήμης των ναυπηγείων σε παγκόσμια
κλίμακα, η αύξηση των μεγεθών σε ναυπηγοεπισκευές
όλων των ειδών αλλά και της κατασκευής πλοίων «tailor
made», η βελτίωση των management standards και η συνεχής ανάπτυξητων υποδομών και της υλικοτεχνικής υποδομής του ναυπηγείου.
«To 2013 υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 160 επισκευές
πλοίων, ενώ έχουμε ετήσια ναυπηγική ικανότητα για
οκτώ πλοία», μας πληροφόρησε ο Derya Sabaz, Board
member του ομίλου, σημειώνοντας ότι «το 2012 επισκευάσαμε 130 πλοία, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός για
ευρωπαϊκό ναυπηγείο. Νιώθουμε πολύ τυχεροί σε αυτές τις
εποχές.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αναμένεται να υπογράψουμε
νέα συμβόλαια για νέες ναυπηγήσεις».
Ο όμιλος Besiktas είναι ένας από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους της Τουρκίας. Εκτός από τα ναυπηγεία
δραστηριοποιείται παράλληλα και στην ποντοπόρο ναυτιλία από τη δεκαετία του ’60.
Διαχειρίζεται 18 τελευταίας τεχνολογίας πλοία, μεταξύ των
οποίων δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα
και πετρέλαιο, αλλά και φορτηγά.
Στη ναυπηγική βιομηχανία εισήλθε το 2004 επενδύοντας 200
εκατομμύρια δολάρια χωρίς κρατική χρηματοδότηση.
Αναφερόμενος στο δυναμικό του ναυπηγείου, που εκτείνεται σε έκταση 160.000 τετραγωνικών μέτρων, είπε ότι
διαθέτει χώρους πλεύρισης και παραβολής που μπορούν
να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα δέκα μεγάλα πλοία, τρία
Panamax Drydocks, 40.000 τετραγωνικά μέτρα εργαστηρίων, όπου είναι δυνατόν να γίνουν όλων των ειδών οι εργασίες αποκατάστασης ή και κατασκευής υλικών για πλοία
που εκτελούν πάσης φύσεως εργασίες στο ναυπηγείο.
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Στη διάρκεια της ολιγοήμερης επίσκεψης του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου, ένα ενδιαφέρον σημείο των συζητήσεων, το οποίο
μάλιστα επισημάνθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Πατριάρχης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Παπούλια,
ήταν η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού.
Αξίζει λοιπόν να σας αναφέρουμε ότι 300 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 15 δισεκατομμύρια ετήσιος τζίρος, από 100 εκατομμύρια προσκυνηματικά ταξίδια, δίνουν ζωή σε
ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες αναμνηστικών, αλλά
και θρησκευτικά μνημεία.
Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποκαλεί, πλέον, πολιτιστικά μνημεία υψηλής αξίας, αγκαλιάζοντας την ταχύτερα
αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού από το 2007, σύμφωνα
με τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού.
Πρόσφατα μάλιστα υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας
για την ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού, με την
ανάληψη πρωτοβουλιών, κοινών δράσεων και συντονισμένων ενεργειών, μεταξύ της υπουργού Τουρισμού
Όλγας Κεφαλογιάννη και του προέδρου του Συνοδικού
Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας
της Ελλάδος, σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοσόμου.
Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), στα θετικά
του θρησκευτικού τουρισμού είναι ότι αυτού του τύπου οι
τουρίστες ανήκουν στη μέση και ανώτερη εισοδηματική
τάξη, τείνουν να επαναλαμβάνουν το ταξίδι τους και
συνήθως δεν ταξιδεύουν σε περιόδους αιχμής, όπως
εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Θρησκευτικού Τουρισμού (WRΤΑ).
Η εξειδικευμένη αυτή μορφή τουρισμού παρουσιάζει, επίσης, ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης, όπως επισημαίνεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ),
σε αντίθεση με τον τουρισμό αναψυχής που θεωρείται πολυτέλεια.
Περιοχές, όπως τα Μετέωρα, η Πάτμος, η Καστοριά, η
Τήνος, η Θεσσαλονίκη, οι περιοχές απ’ όπου διήλθε ο Απ.
Παύλος, αλλά και μεγάλα οθωμανικά μνημεία (Τρίκαλα, Διδιμότειχο) και συναγωγές (Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Λάρισα) αποτελούν πόλους έλξης στην Ελλάδα για
προσκυνητές

Οι εμπορικές και ειδικά οι τουριστικές επιχειρήσεις
που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας βάλλονται
από παντού τα τελευταία χρόνια. Η ξέφρενη κατάσταση στην πλατεία Συντάγματος οδηγεί μαθηματικά σε
μαρασμό τα καταστήματα και συχνά σε λουκέτο.
Στη δυσάρεστη αυτή
ατμόσφαιρα και στη
ρότα φυγής πολλών
επιχειρήσεων,
ευοίωνη είναι η επαναλειτουργία
του
ιστορικού ξενοδοχείου King George
στην κεντρική αθηναϊκή πλατεία.
Υπό τον Όμιλο Λάμψα Α.Ε., στον οποίο συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες πλοιοκτήτες (οι κ. Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, Β. Θεοχαράκης), ύστερα από 3 μήνες εντατικών
εργασιών, το ξενοδοχείο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του.
Η δαπάνη των εργασιών για την καλοκαιρινή περίοδο έχει
ανέλθει στο ποσό των 2,5 εκατομμυρίων και θα ολοκληρωθεί
το χειμώνα, όπως αποφασίστηκε με την υπογραφή ενοικίασης
του ξενοδοχείου από την Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων
Λάμψα Α.Ε., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Τη διαχείριση του
ξενοδοχείου έχει αναλάβει η Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
Το King George επαναλειτουργεί με 59 δωμάτια, 43 σουίτες
και μία Penthouse σουίτα με ιδιωτική πισίνα και jacuzzi με θέα
την Ακρόπολη. Πλήρως ανανεωμένο θα είναι και το εστιατόριο Tudor Hall, που βρίσκεται στον έβδομο όροφο με μαγευτική θέα της Αθήνας από ψηλά.
Το βιβλίο της ιστορίας του King George άρχισε να γράφεται τη δεκαετία του ’30 και από τότε στις πολλές
λαμπρές σελίδες του καταχωρίζονται οι πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κοινωνικής ζωής της Αθήνας.
Σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό, η παράδοση συνδυάζεται με την ανανέωση, για να προσφέρει
στους επισκέπτες άνεση, ποιότητα, κοσμοπολίτικο αέρα και
φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών. Η οικογένεια Λασκαρίδη,
που έχει στηρίξει τόσο πολύ το ξενοδοχείο-θεσμό της πλατείας
Συντάγματος, τη «Μεγάλη Βρεταννία», πρόσθεσε πλέον στις επιχειρήσεις της και το King George.

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.
- NΑΥΤΙΚΑ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Η συμβολή της Ελλάδας
στην παγκόσμια οικονομία
Ο μήνας Μάιος τελείωσε με σημαντικές, θετικές εξελίξεις για την
ελληνική οικονομία, που ανέτρεψαν το απαισιόδοξο κλίμα της
χώρας με σοβαρή συμβολή στην προώθηση της Ελλάδας στην
παγκόσμια οικονομία.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch
Ratings αναβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά μία μονάδα
στην κλίμακά της, από CCC σε B- με σταθερή προοπτική, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά
στα δημοσιονομικά της στοιχεία. Επιπλέον, το Eurogroup προχώρησε στην έγκριση της δόσης ύψους 7,2 δισ. ευρώ προς
εκταμίευση σε δύο επιμέρους δόσεις, Μάιο και Ιούνιο. Τέλος,
η έναρξη συνεργασίας της ελληνικής οικονομίας με την Κίνα
και η υπογραφή ειδικού συμφωνητικού συνεργασίας ανάμεσα στον οργανισμό «Invest in Greece» με την China Development Bank εξέπληξε με την προώθηση των επενδύσεων
στη χώρα μας σε τομείς προτεραιότητας, όπως τουρισμός,
μεταφορές, ενέργεια. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, σε ομιλία στο Πεκίνο, πως

ενώ πολλοί αναλυτές πίστευαν ότι η Ελλάδα ήταν μια χαμένη
υπόθεση και μιλούσαν για έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, τώρα η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει αντικαταστήσει όλα αυτά τα σενάρια.
Το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα και η σύναψη
νέου συμφωνητικού συνεργασίας έφερε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και για την εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία, με τους
Έλληνες εφοπλιστές να μονοπωλούν τις διεθνές ειδήσεις
μέσω των υπογραφών τους για νέες παραγγελίες σε ναυπηγεία της Κίνας. Εξέπληξε η δήλωση του Έλληνα υπουργού
της Ναυτιλίας πως οι Έλληνες εφοπλιστές υπέγραψαν 142
νέες παραγγελίες τον Απρίλιο στην Κίνα. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον και αναμένουμε να εντοπίσουμε αν αυτός ο μεγάλος
αριθμός των παραγγελιών αναφέρεται σε τωρινές παραγγελίες ή αφορά συσσωρευμένο αριθμό παραγγελιών που έχει
ήδη τοποθετηθεί τους προηγούμενους μήνες. Η υποστήριξη
των Ελλήνων πλοιοκτητών στη ναυπηγική βιομηχανία της
Κίνας φαίνεται να είναι μια ανταμοιβή της Ελλάδας για την
προώθηση των επενδύσεων της Κίνας στη χώρα μας. Από την
άλλη πλευρά, η Κίνα εμφανίζεται να υποστηρίζει τα σχέδια
ναυπήγησης των Ελλήνων εφοπλιστών στα εγχώρια ναυπηγεία μέσω της χορήγησης χρηματοδοτήσεων από τα δύο
κύρια χρηματοπιστωτικά της ιδρύματα, China Development
Bank και China Export Import Bank.
Η εικόνα των έντονων ναυπηγήσεων έρχεται σε αντίθεση με
την τωρινή εικόνα της ναυλαγοράς και την υπερπροσφορά
πλοίων και γεννά εύλογα ερωτήματα για τη στρατηγική που
ακολουθούν Έλληνες και ξένοι εφοπλιστές.
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Ανώτερα διευθυντικά στελέχη
των δύο μεγαλύτερων
παγκόσμιων παραγωγών
σιδηρομεταλλεύματος, Rio
Tinto και BHP Billiton,
αναμένουν συνεχόμενη
αύξηση ζήτησης του χάλυβα
από την Κίνα μέσα στην
επόμενη δεκαετία.
Εκτιμάται πως η ζήτηση της
Κίνας για χάλυβα θα αγγίζει το
1 δισ. τόνους μέχρι το 2030.

Απρίλιος και Μάιος αποτέλεσαν τους πιο έντονους μήνες ναυπηγικής δραστηριότητας από τις αρχές της χρονιάς, με τα ναυπηγεία της Κίνας να αγωνίζονται να διατηρήσουν ηγετική
θέση έναντι της Κορέας. Στόχο της κινεζικής οικονομίας φαίνεται να αποτελεί η βιωσιμότητα της ναυπηγικής δραστηριότητας με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης σε
τοποθετήσεις νέων παραγγελιών στα εγχώρια ναυπηγεία. Σε
αντιπαράθεση του στόχου της κινεζικής οικονομίας έρχεται η
δήλωση από τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Εφοπλιστών της Κίνας, καθώς προειδοποίησε τους πλοιοκτήτες ότι
πρέπει να βάλουν ένα φρένο στις παραγγελίες των νεότευκτων πλοίων, ακόμη και αν αυτά προσφέρουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση, και να μην επηρεάζονται από τις εξαιρετικά
χαμηλές τιμές ναυπηγήσεων. Πιστεύει πως η μόνη απάντηση
για την επίλυση της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης στη ναυτιλία είναι να σταματήσει η επενδυτική διάθεση προς την το-

ποθέτηση νέων παραγγελιών.
Το βιβλίο των παραγγελιών για ναυπηγήσεις νεότευκτων
πλοίων ολοένα και διογκώνεται, με τις επερχόμενες παραδόσεις από το 2014 ώς το 2016 να σημειώνουν αυξητική τάση
καθώς οι ναυτιλιακοί παίκτες ολοένα και περισσότερο προσανατολίζονται προς τα νεόκτιστα πλοία. Η στρατηγική αυτή
των επενδύσεων φαίνεται να ενεργοποιείται από τρεις βασικές κινητήριες δυνάμεις: 1) Χαμηλό κόστος ναυπήγησης, 2)
εξασφάλιση χρηματοδότησης, 3) ανάρρωση της ναυλαγοράς
από το 2014, με την Κίνα να επιδρά σημαντικά στην ανόρθωση της αγοράς Bulk carriers.
Ανώτερα διευθυντικά στελέχη των δύο μεγαλύτερων παγκοσμίως παραγωγών σιδηρομεταλλεύματος, Rio Tinto και BHP
Billiton, αναμένουν συνεχόμενη αύξηση ζήτησης του χάλυβα
από την Κίνα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Εκτιμάται πως η
ζήτηση της Κίνας για χάλυβα θα αγγίζει το 1 δισ. τόνους μέχρι
το 2030, γεγονός που υποδηλώνει την υποστήριξη της δεύτερης μεγαλύτερης παγκόσμιας οικονομικής δύναμης στη ζήτηση μεταφοράς χωρητικότητας στον τομέα των bulk
carriers. Ωστόσο, η υπερπροσφορά των πλοίων δεν αφήνει
τα έσοδά τους να ακολουθήσουν ανοδική τάση ακόμη και αν
η ζήτηση της Κίνας για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος και
άνθρακα παραμένει υγιής.
Η έντονη επενδυτική διάθεση των ναυτιλιακών παικτών προς
τις νέες παραγγελίες των πλοίων εντείνει τις ανησυχίες για
παρατεταμένη κρίση και πέρα από το 2014. Ο γενικός δείκτης
Baltic Dry Index παλεύει να σπάσει το ψυχολογικό φράγμα
των 1.000 μονάδων από την αρχή του έτους χωρίς επιτυχία,
με τα έσοδα των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους να
μην ξεπερνούν τις $10.000/ημέρα.
Αισιοδοξία για το θέμα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας
των πλοίων προκάλεσε η εκτίμηση από την DNB Markets, ότι
η αύξηση του ρυθμού προσφοράς χωρητικότητας των Bulk
carriers για το 2014 θα αποτελέσει το μικρότερο ποσοστό
που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Υπολογίζεται πως ο στόλος των Bulk carriers θα αυξηθεί
τη φετινή χρονιά κατά 5% το 2014 από 7%, ενώ η ζήτηση
χωρητικότητας του φορτίου θα ανέλθει σε 10% το 2013, ξεπερνώντας την προσφορά χωρητικότητας για πρώτη φορά
τα τελευταία 6 χρόνια. Εκτιμάται ότι ο γενικός δείκτης BDI έχει
ήδη βιώσει το χαμηλότερο επίπεδο και απλώς αναμένεται η
επάνοδός του πάνω από 1.000 μονάδες.
Ενώ τα στοιχεία για την ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά
και ζήτηση χωρητικότητας είναι ενθαρρυντικά υπέρ της έντονης ζήτησης, ο δείκτης BDI δεν υπερβαίνει τις 1.000 μονάδες
και φαίνεται αδύνατον να αγγίξει και τις 1.500 μονάδες, επίπεδο που θεωρείται άριστο για την κερδοφορία των πλοίων.
Η ζημία που έχει προκληθεί στην υπερπροσφορά χωρητικότητας από το 2007 είναι ήδη μεγάλη και παραμένει αμφίβολο αν ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης του στόλου την
επόμενη τριετία θα αποτελέσει σανίδα στην τωρινή ύφεση
της ναυλαγοράς.
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επικαιροτητα

Tο «τουρκικό καλοκαίρι» προμήνυμα
«ευρωπαϊκού χειμώνα» για την Άγκυρα

Άρθρο του Γιώργου Κουμουτσάκου, Ευρωβουλευτή Ν.Δ.

H οικολογική διαδήλωση κατά της ανάπλασης του πάρκου
Γκεζί που πυροδότησε μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, η
πέραν κάθε μέτρου χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις,
η αλαζονική, και προδήλως αυταρχική συμπεριφορά του Ερντογάν που συνέπεσαν χρονικά με την πρόσφατη απαγόρευση
αλκοόλ και τον κανονισμό για μια πιο "συντηρητική" ενδυμασία
των αεροσυνοδών των τουρκικών αερογραμμών, συνιστούν
τις βασικότερες αφορμές των δραματικών και αιματηρών γεγονότων που εξελίσσονται για πάνω από 10 ημέρες στην Τουρκία. Δεν συνιστούν, όμως, τη βαθύτερη αιτία τους.
Η ανάδυση ενός ισχυρού κινήματος αντίδρασης και η κλιμάκωση της έντασης των γεγονότων που συντάραξαν την χώρα,
υποδηλώνουν ότι οι ρίζες, δηλαδή οι πραγματικές αιτίες, της
αναταραχής είναι πολύ βαθιές.
Τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική χώρα δεν είναι συγκυριακό
φαινόμενο. Είναι ένα σύμπτωμα που με διάφορες αφορμές
θα αναδύεται όσο παραμένει η "παθολογία" της σύγχρονης
Τουρκίας, δηλαδή, για όσο διατηρείται: α) η υποδόρια μεν,
αλλά σκληρή και αμφίρροπη πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική διελκυστίνδα μεταξύ της κληρονομιάς του Κεμάλ και
των φιλοδοξιών του Ερντογάν β) η «πάλη» μεταξύ του κοσμικού κράτους και του Ισλάμ, και γ) η αμφιταλάντευση στην
πορεία μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
Αυτό δε σημαίνει ότι τα γεγονότα στην Τουρκία μπορούν να
παραλληλισθούν, πόσο μάλλον να ταυτισθούν, με εκείνα της
«Αραβικής Άνοιξης». Δεν αρκεί η προκλητικά ανεπαρκής κά-

λυψη των γεγονότων από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που
οδήγησε στη μαζική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
από τους διαδηλωτές και τους διαμαρτυρόμενους πολίτες για
να δικαιολογήσει μια τέτοια, βιαστική, και στην ουσία της επιφανειακή εκτίμηση.
Η Τουρκία δεν είναι ούτε Αίγυπτος, ούτε Λιβύη, όπου ο λαός
εξεγέρθηκε κατά των μέχρι τότε μονολιθικών, πολυετών μοναρχικών και δικτατορικών καθεστώτων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το κύμα διαμαρτυριών οφείλεται σε έναν «πόλεμο
νοοτροπιών και επιλογής προσανατολισμού», με έκφρασή
του την αυξανόμενη δυσαρέσκεια έναντι του όλο και ενισχυόμενου τρόπου διακυβέρνησης του Ερντογάν. Δεν πρέπει,
όμως, ταυτόχρονα να λησμονούμε ή να υποβαθμίζουμε μια
πολύ σημαντική ειδοποιό διαφορά: Η τουρκική κυβέρνηση,
αντίθετα με ότι ίσχυε στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, είναι
δημοκρατικά εκλεγμένη με ισχυρή λαϊκή εντολή.
Όμως, η δημοκρατική εκλογή μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να
τα δικαιολογεί όλα. Η χρήση απροκάλυπτης βίας και οι συλλήψεις δημοσιογράφων, καθώς και ακτιβιστών που κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με την
δήλωση Ερντογάν ότι τα τελευταία αποτελούν την "χειρότερη
απειλή για την κοινωνία," διαμορφώνουν μια ασφυκτική
ατμόσφαιρα για την ελευθερία λόγου στην Τουρκία. Προφανώς, λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι το "μοντέλο δημοκρατίας" που φιλοδοξεί να εξάγει στον αραβικό κόσμο και την
ευρύτερη Μέση Ανατολή η Τουρκία.
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Επιπλέον, τα τελευταία γεγονότα επιβεβαιώνουν ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος της Τουρκίας είναι αβέβαιος. Όχι γιατί η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της,
όπως συχνά υποστηρίζουν αξιωματούχοι της τουρκικής
κυβέρνησης, αλλά γιατί η Άγκυρα δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα εάν θέλει ή εάν μπορεί να
ενταχθεί πλήρως στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Εάν η Τουρκία είναι πραγματικά και αμετάκλητα αποφασισμένη να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, θα πρέπει
αυτομάτως να ανταποκριθεί στις αναπόδραστες υποχρεώσεις που η επιλογή της αυτή θα σημαίνει. Πρωτίστως,
θα πρέπει να σέβεται τις δημοκρατικές αξίες πάνω στις
οποίες η ΕΕ οικοδομείται, ιδιαίτερα την θεμελιώδη αρχή
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
ατομικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας λόγου και έκφρασης, και του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Της υποχρέωσης μιας χρηστής, δημοκρατικής
διακυβέρνησης. Χωρίς αμφιβολία, η υπέρμετρη αστυνομική βία και η καταστολή των διαδηλώσεων συνιστούν
παραβίαση του κράτους δικαίου και έρχονται σε αντίθεση
με τις αρχές που πρεσβεύει η Ευρώπη.
Αξιοσημείωτο στην εξόφθαλμη παραδοξότητά του είναι το
γεγονός ότι η τουρκική ηγεσία δεν δίστασε να κατηγορήσει την ΕΕ ότι εφαρμόζει "διπλά μέτρα και σταθμά," παραλληλίζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία με
διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκές
πόλεις. Οι κατηγορίες αυτές είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Ουδείς δημοκρατικά εκλεγμένος Ευρωπαίος ηγέτης απη-

ύθυνε δημόσιο κάλεσμα στους οπαδούς του να τον στηρίξουν οργανώνοντας δημόσιες αντι-συγκεντρώσεις, ρίχνοντας έτσι λάδι στην φωτιά μιας ήδη τεταμένης
κατάστασης, δημιουργώντας έτσι εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα στην ίδια του τη χώρα.
Εν κατακλείδι, οι τελευταίες αυτές ημέρες κατέδειξαν ότι
η Τουρκία έχει ακόμη να διανύσει μεγάλη απόσταση στον
δρόμο της προς την Ευρώπη, χωρίς ταυτόχρονα αυτό να
σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να της γυρίσει την
πλάτη. Γιατί, όπως φαίνεται, η υποψηφιότητα για ένταξη
στην ΕΕ αποτελεί το πλέον αξιόπιστο κίνητρο και τη σοβαρότερη εγγύηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων για
την Τουρκία.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή
Ένωση στάθηκε αμήχανη μπροστά στις τόσο σοβαρές εξελίξεις σε μια υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η αντίδραση
της ΕΕ μέσω της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Άστον ήταν εξαιρετικά καθυστερημένη και κατώτερη της σοβαρότητας των
εξελίξεων.
Αυτή την σοβαρή αδυναμία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας
κατά την διαδικασία επιλογής του επόμενου Ύπατου εκπροσώπου το 2014. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η
Ευρώπη θα ενεργεί μεγαλύτερη συνοχή, και επομένως πιο
αποτελεσματικά, ειδικά όταν τίθενται θέματα σεβασμού
της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους και σεβασμού
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ΘΕΜΑ

Ανατολική Μεσόγειος:
γεωμετρικές ασκήσεις και γεωπολιτικές
αλλαγές... και κάποιες σκέψεις για το
μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας
Στην Ελλάδα και την Κύπρο, η νέα και ανανεωμένη σχέση μας με το
Ισραήλ έγινε αντιληπτή ως «εξισορροπητική σχέση» έναντι της Τουρκίας. Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ ήταν μάλλον ψυχρή. Και αυτό για εμάς σήμαινε ότι
οι σχέσεις μας με το Ισραήλ θα ήταν θερμές. Η διπλωματία, όμως,
είναι ένας καμβάς που έχει αποχρώσεις μόνο του γκρι.

Της Μαριλένας Κοππά, Ευρωβουλευτή ΠΑΣΟΚ

Η «ρεαλιστική ευδαιμονία»
Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Τουρκία επέλεξε να αυξήσει την
επιρροή και νομιμοποίησή της στον αραβικό κόσμο ως επιτυχημένο μοντέλο συνδυασμού Δημοκρατίας και Ισλάμ -ιδιαίτερα μετά την Αραβική Άνοιξη-, θυσιάζοντας σε μεγάλο
βαθμό μια διπλωματική σχέση στην οποία είχε επενδύσει συστηματικά και σε βάθος χρόνου. Στο μεταξύ, η ανάπτυξη της
στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών ήταν βαθιά και
επικερδής για το Ισραήλ. Η σχέση αυτή πάγωσε όταν Ισραηλινοί κομάντος επιτέθηκαν στο στολίσκο του «Mavi Marmara», που με την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, τον
Μάιο του 2010.
Εκείνη την εποχή, η Τουρκία επιθυμούσε να εμφανιστεί ως

μοντέλο για την ανάπτυξη των αναγεννημένων δημοκρατιών
της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το σχήμα, η Τουρκία υποστήριζε πως ο συνδυασμός ρεπουμπλικανισμού και μετριοπαθούς Ισλάμ a la Turca είναι ο μονόδρομος για τη Μέση
Ανατολή. Υπό αυτό το πρίσμα, διεκδικούσε την «καρδιά» των
Αράβων με μια ρητορική που επιχειρούσε να κατευνάσει Δυτικές ανησυχίες για την άνοδο και δυνητική επικράτηση της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Ο Ερντογάν πρότεινε την
Τουρκία ως μοντέλο αντι-ιμπεριαλιστικής αξιοπρέπειας, που
δεν θα τρομάζει τη Δύση, προβάλλοντας τη σύγκρουση της
Τουρκίας με το Ισραήλ ως διαπιστευτήριο μιας μεγάλης δύναμης «προστάτιδος του αραβικού κόσμου».
Αυτή η στάση της Άγκυρας είχε και κάποια εσωτερική λογική.
Η άνοδος του AKP εισήγαγε στην πολιτική λαϊκά στρώματα,
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παραδοσιακά ισλαμικά και αντιιμπεριαλιστικά/αμερικανικά
/αντιδυτικά. Αυτό σημαίνει ότι η αντι-δυτική και προϊσλαμική
/αραβική/παλαιστινιακή ρητορική είχε μεγάλα εκλογικά
οφέλη στην Τουρκία, ανεβάζοντας τη δημοτικότητα του Ερντογάν. Πράγματι, μετά τα γεγονότα του 2010, η Άγκυρα απαίτησε από το Ισραήλ μία δημόσια συγγνώμη, κάτι που δεν
συνέβη. Η Άγκυρα αντέδρασε με την ανάκληση του πρέσβη
της από την Ιερουσαλήμ και την ακύρωση όλων των στρατιωτικών συμφωνιών. Έτσι, για παράδειγμα, το πρόγραμμα
«Herron» πάγωσε ακριβώς τη στιγμή που η Τουρκία το χρειαζόταν για επιχειρήσεις στο Ιράκ, το 2010. Αλλά, το δίχως
άλλο, τα πολιτικά οφέλη για την κυβέρνηση Ερντογάν ήταν
υπολογίσιμα στο εσωτερικό.
Το απατηλό διαζευκτικό «ή»
Η συγκρουσιακή σχέση με το Τελ Αβίβ πήρε απροσδόκητες
διαστάσεις μετά τις απειλές της Άγκυρας εναντίον της Κύπρου, που ακολούθησαν την απόφαση της Λευκωσίας να επιχειρήσει έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων εντός της
αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ). Εκείνη τη στιγμή,
το Ισραήλ δήλωσε έτοιμο να συνδράμει, ακόμη και στρατιωτικά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του και
την «κοινή ασφάλεια» των δύο χωρών. Ως απότοκο αυτής της
στάσης του Ισραήλ, κυριάρχησε μια «ρεαλιστική ευδαιμονία»
στην Αθήνα και τη Λευκωσία, έως τη στιγμή που με τη διαμεσολάβηση των Αμερικανών το Ισραήλ αποδέχτηκε τελικά να
ζητήσει συγχώρηση από την Άγκυρα, στις 22 Μαρτίου του
2013. Και η ψυχρολουσία για την Κύπρο και την Ελλάδα ήταν
ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αυτή φάνηκε να συμπίπτει με την
οικονομική καταστροφή της Κύπρου, μετά την τελική ανακοίνωση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου, ενώ είχε προηγηθεί
το κυπριακό «όχι» στο πρώτο πρόγραμμα.
Για πολλούς αυτή η είδηση σήμαινε απομόνωση και τιμωρία
της Λευκωσίας, ιδιαίτερα εάν συνδυαστεί με επίμονες και διαδοχικές δημοσιεύσεις του Economist, που καλούσαν το Τελ

Η αξιοποίηση των φυσικών
πόρων της Κύπρου απαιτεί
ειρήνη όχι μόνο στη
Μεγαλόνησο, αλλά και στο
Λίβανο και στη Συρία.
Όσο για την ιδέα της πώλησης
φυσικού αερίου στην Κίνα,
το Ισραήλ θα έβρισκε μπροστά του τόσο το Κατάρ
όσο και την Αυστραλία.

Αβίβ, τη Noble και τις Βρυξέλλες να «εκμεταλλευτούν τη συγκυρία» για να υπαγορεύσουν α) την επανένωση του νησιού
και β) τη διέλευση του φυσικού αερίου της περιοχής από την
Τουρκία.
Είναι γεγονός ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι
αλλά μόνιμα συμφέροντα, και ότι η σχέση Τουρκίας - Ισραήλ
είναι στρατηγικής σημασίας. Στην πραγματικότητα, μπορεί η
χρονική σύμπτωση να μην είναι τυχαία, αλλά μια σειρά από
ανεξάρτητες παραμέτρους επέτρεψαν την αναθέρμανση των
σχέσεων Άγκυρας και Τελ Αβίβ. Αυτές οι εξελίξεις σε Άγκυρα
και Τελ Αβίβ δεν είχαν καμία σχέση με την Κύπρο.
• Ας αρχίσουμε με τις εξελίξεις στην Άγκυρα. Πρώτον, η σύγκρουση της Άγκυρας με το καθεστώς Άσαντ άμεσα και με
την Τεχεράνη έμμεσα σήμαινε ότι, στη λογική τού «ο εχθρός
του εχθρού μου είναι φίλος μου», ανοιγόταν μια καινούργια
προοπτική συνεννόησης με το Τελ Αβίβ. Δεύτερον, η προοπτική ανακωχής με τους Κούρδους, ή ακόμα και ειρήνης,
μετά την αναβάθμιση των σχέσεων με το βόρειο Ιράκ, σήμαινε ότι η επιρροή της Άγκυρας στην περιοχή μπορεί, πράγματι, να αναβαθμιστεί.
• Ας δούμε τώρα τις εξελίξεις από τη σκοπιά του Τελ Αβίβ.
Πρώτον, η απολογία ήλθε μετά από απαίτηση της Ουάσιγκτον,
που είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο απαραίτητος σύμμαχος
του Ισραήλ, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1970, ενώ οι
σχέσεις με την προεδρία Ομπάμα -ο οποίος διανύει τη 2η
θητεία του και άρα υπολογίζει πολύ λιγότερο την επιρροή
του εβραϊκού λόμπι- καθιστά την ένδειξη καλής θέλησης
απαραίτητη. Και η άμεση προτεραιότητα Ομπάμα είναι να
μη στείλει ούτε έναν στρατιώτη επιπλέον στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ είναι απαλλαγμένη από την επιρροή του ακροδεξιού Άβιγκντορ
Λίμπερμαν και, συνεπώς, μία συγγνώμη ήταν πολιτικά εφικτή. Τρίτον, η Συρία είναι κοινός κίνδυνος, που πρέπει να
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Η μεγαλύτερη συνεισφορά
σήμερα του εφοπλιστικού
κόσμου θα ήταν μια πολιτική
απαίτηση στη βάση μιας
τεκμηριωμένης πρότασης,
ένα παραγωγικό όραμα με
σαφή προοπτική αμοιβαίας
κερδοφορίας.
Εάν γίνει η πρόταση,
όσοι την αρνηθούν θα
αναλάβουν τις ευθύνες τους.

τον αντιμετωπίσουν τοπικοί παίκτες με τη διακριτική και από
απόσταση υποστήριξη της Ουάσιγκτον, ενώ παράλληλα
υπάρχει συναντίληψη για το τι δέον γενέσθαι έναντι της Τεχεράνης.
Επίσης, καλό είναι να θυμόμαστε ότι η αγορά έχει συχνά τη
δική της λογική. Ο όγκος των συναλλαγών στο διμερές εμπόριο
των δύο χωρών ανήλθε από τα $2,6 δισ. το 2009 στα 4,5 δισ.
το 2011. Όμως, σίγουρα η κοινή γνώμη στην Τουρκία, όπως
και στην Ελλάδα, εξακολουθεί να είναι φιλο-παλαιστινιακή.
Ούτε «ή» ούτε «ευδαιμονία»
Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Κύπρου απαιτεί ειρήνη όχι μόνο στη Μεγαλόνησο, αλλά και στο Λίβανο και στη
Συρία. Όσο για την ιδέα της πώλησης φυσικού αερίου στην
Κίνα, το Ισραήλ θα έβρισκε μπροστά του τόσο το Κατάρ όσο

και την Αυστραλία.
Το σχέδιο που προκρίνει η ΔΕΠΠΑ -και προβλέπει σύνδεση
με την Ελλάδα με υποθαλάσσιο αγωγό- παρουσιάζει τεχνικές
και χρηματοδοτικές προκλήσεις, αλλά από τη στιγμή που θα
αποδειχτούν προοπτικές εξόρυξης και στην Κρήτη -που
έχουμε βάσιμες υποψίες ότι θα αποδειχθούν- μπορεί να είναι
ακόμα βιώσιμο. Αλλά η ευρύτερη γεωπολιτική σκακιέρα στην
περιοχή είναι ρευστή. Η συμμαχία με το Ισραήλ έχει ακόμη
γερά θεμέλια, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να βασίζουμε την
εθνική μας ασφάλεια αποκλειστικά και μόνο στη συνεργασία
μας μ’ ένα κράτος. Είναι θεμιτό και απολύτως κατανοητό το
Ισραήλ να έχει μια ατζέντα πολύ ευρύτερη από τα δικά μας
συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα έλεγε κανείς πως
η Κύπρος δεν πρέπει να νιώθει ότι είναι αντικείμενο μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Ακόμη έχει περιθώρια επιλογών, αν και
χωρίς αμφιβολία διέρχεται τη δυσκολότερη περίοδο για την
εξωτερική πολιτική της από το 1974.
Και η ελληνική ναυτιλία σε αυτό το πλαίσιο;
Τα φαινόμενα απατούν. Η ναυτιλία είναι ένας οικονομικός
κλάδος εντάσεως κεφαλαίου και όχι εργασίας. Έτσι, το ελληνικό 8% της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς -με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ε.Ε.- δεν μεταφράζεται αυτόματα σε δεκάδες
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οπότε, ενώ η ελληνική ναυτιλία
είναι ο δεύτερος σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίας σε απόλυτη αξία μετά τον τουρισμό, υπολογίζεται ότι
άμεσα συνεισφέρει κάτι λιγότερο από το 1% των θέσεων εργασίας. Βέβαια, αυτή είναι μια ρηχή ανάγνωση της πραγματικότητας.
Τα έμμεσα οφέλη είναι αρκετά σημαντικότερα, εάν υπολογίσει
κανείς τον κλάδο των υπηρεσιών μεταφοράς, καυσίμων και
άλλων σχετικών υπηρεσιών, που μπορεί να συνεισφέρουν
έως και 200.000 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, η συζήτηση επικεντρώνεται στα άμεσα οφέλη. Και αυτή δεν είναι η λύση
στην κρίση.
Στρατηγικά, καθίσταται προφανές πως η συζήτηση για τη
ναυτιλία και τα οφέλη της για την ελληνική οικονομία πρέπει
να επικεντρωθεί στα έμμεσα οφέλη. Αυτή είναι μια συζήτηση
που ιστορικά τη χρωστάμε στην Ελλάδα. Διαχρονικά, διεξάγεται μια συζήτηση για την απόδοση που έχει «η βαριά» βιομηχανία της χώρας μας στην ελληνική οικονομία, ακριβώς
επειδή δεν είναι και τόσο «της χώρας μας». Η συζήτηση αυτή
είναι θεμιτή.
Υπό αυτό το πρίσμα, όταν μιλάμε για την αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στην Ελλάδα, σε συνέργεια με την
Κίνα, μάλλον κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει
να δούμε την Ελλάδα όχι ως «μαγαζί», απ’ όπου ο ιδιοκτήτης
αντλεί ενοίκια, αλλά ως λειτουργικό σύστημα που διευκολύνει συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις. Έτσι, μπορεί
πράγματι να κινηθούμε σε μια περισσότερο συμβιωτική παρά
καταναλωτική σχέση δημόσιου και ναυτιλιακού κλάδου. Αυτή
τη στιγμή:
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• Η Ελλάδα δεν είναι χρηματοπιστωτικό κέντρο για την άντληση κεφαλαίων για τη ναυτιλία.
• Η Ελλάδα δεν είναι σημαντικός διαμετακομιστικός προορισμός διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, ούτε καν για την Ευρώπη.
• Η Ελλάδα δεν είναι μια δυναμική έδρα παραγωγής και ανάπτυξης τεχνολογικής καινοτομίας για τη βιομηχανία.
• Η Ελλάδα, ως κράτος, με τη ναυτιλία, ως κλάδο, δεν αναπτύσσουν συνέργειες.
Σε όλους αυτούς τους τομείς, η Ελλάδα δεν αντλεί τα παράπλευρα οφέλη που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην
ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
• Έρευνα και καινοτομία στους κλάδους μηχανικής χημείας
και υλικών, ενέργειας, κατασκευών, ναυπηγικής κ.ο.κ.
• Logistics
• Βαριά βιομηχανία
• Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Είναι χρέος μας να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Μια συζήτηση διακλαδική (μεταξύ κλάδων), δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, είναι απαραίτητη.
• Δεκάδες υποτροφίες δίνονται κάθε χρόνο σε φοιτητές από
τον εφοπλιστικό κλάδο, που δεν εντάσσονται, όμως, σ’ ένα
συνολικό σχέδιο για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας
του ανθρώπινου δυναμικού.
• Δεκάδες επενδύσεις γίνονται κάθε χρόνο από Έλληνες εφο-

πλιστές στην Ελλάδα, που εντάσσονται όμως σε ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο: τουρισμός, real estate κ.ο.κ.
• Δεκάδες πλοία αποσυντίθεται κάθε χρόνο, χωρίς ούτε καν
τις προφανείς συνέργειες σε επίπεδο εκμετάλλευσης scrap.
Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να αναζητούμε εθνικούς ευεργέτες. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μπορεί να είναι
πολύ καλύτερο εάν το ναυτιλιακό κεφάλαιο βρει διέξοδο στη
στεριά, κάνοντας την Ελλάδα βάση του για την παγκόσμια
ανάπτυξή του.
• Η ναυτιλία θα έπρεπε να έχει συμμετοχή στην ανάπτυξη
συνδυασμένων μεταφορών και, ενδεχομένως, συμμετοχή
σε κοινοπραξίες που αυτή τη στιγμή συζητούν την εξαγορά
στρατηγικών σημείων εισόδου στη χώρα μας.
• Η ναυτιλία θα έπρεπε να αναζητεί και στην Ελλάδα λύσεις
σε προκλήσεις-στόχους όπως η μείωση των εκπομπών του
θερμοκηπίου.
• Η ναυτιλία θα έπρεπε να έχει άποψη για την αναδιαμόρφωση του τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
• Η ναυτιλία θα μπορούσε να έχει συγκεκριμένα αιτήματα και
να συνδιαμορφώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό των (συχνά
ανύπαρκτων) προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.
• Η ναυτιλία θα μπορούσε να έχει άποψη για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, που δεν θα περιορίζεται στις σχολές εμποροπλοιάρχων.
Η Ελλάδα ίσως να μην μπορεί να γίνει Δανία, Νορβηγία ή Ολλανδία σε μια πενταετία, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να αποκτήσουμε μια εικόνα για το τι μπορούμε και, κυρίως, πού
θέλουμε να πάμε. Ιστορικά, το στοίχημα είναι το εξής:
• Η ναυτιλία, ως κλάδος, να μπορέσει να ελέγξει όλη την παραγωγική αλυσίδα των μεταφορών, αντί να εκτείνεται μόνο
οριζόντια προσφέροντας διαφορετικά διαμετακομιστικά
προϊόντα. Η καινοτομία και το clustering, άλλωστε, θα είναι
πάντα «κλειδί» για το άνοιγμα και όχι απλώς την είσοδο σε
μια αγορά.
• Η Ελλάδα, ως κράτος, να μεγιστοποιήσει τα παράπλευρα
οφέλη της ναυτιλίας, πατώντας στην κοσμοπολίτικη δυναμική του κλάδου για να διαχύσει τα παράπλευρα οφέλη
αυτής της εξωστρέφειας σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας.
• Μαζί μπορούμε να είμαστε ισχυρότεροι. Ο κλάδος και το
κράτος μπορούν ν’ αποκτήσουν έναν παράλληλο βηματισμό, στοίχημα που με ευθύνη τόσο του ναυτιλιακού κλάδου
όσο και της πολιτικής τάξης χάσαμε και χάνουμε για τουλάχιστον έναν αιώνα.
Η μεγαλύτερη συνεισφορά σήμερα του εφοπλιστικού κόσμου
θα ήταν μια πολιτική απαίτηση στη βάση μιας τεκμηριωμένης
πρότασης, ένα παραγωγικό όραμα με σαφή προοπτική αμοιβαίας κερδοφορίας.
Εάν γίνει η πρόταση, όσοι την αρνηθούν θα αναλάβουν τις
ευθύνες τους. Αυτή είναι η λειτουργία όλων των οργανωμένων συμφερόντων σε κάθε δημοκρατία. Αλλά πρώτα πρέπει
να γίνει η πρόταση.
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ναυλαγορα - ναυπηγησεισ

Ροή των ναυτιλιακών επενδύσεων,
με την παγκόσμια οικονομία
σε συρρίκνωση
Η παγκόσμια οικονομία επισκιάζεται ακόμη από αρνητικές προβλέψεις
ανάπτυξης για τη φετινή χρονιά, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να
υποβαθμίζει τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της Κίνας και τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να προειδοποιεί
για τα επικίνδυνα μεγάλα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωζώνη.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά τώρα ανάπτυξη της
Κίνας σε περίπου 7,75% για το τρέχον έτος από προηγούμενη
πρόβλεψη 8%, καθώς η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει
ζημιώσει έντονα τη ζήτηση εξαγωγών από την Κίνα. Η πρόκληση για την κινεζική οικονομία θα είναι να διατηρήσει σταθερό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 7% ώς το τέλος του
2020. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεώρησε κι αυτός προς τα κάτω το ρυθμό ανάπτυξης
της Κίνας στο 7,8% για τη φετινή χρονιά από 8,5%, τονίζοντας
την ύφεση της Ευρωζώνης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Ο Οργανισμός εκτιμά συρρίκνωση 0,6% στην Ευρωζώνη για
το 2013 και ανάπτυξη 1,1% από το 2014. Ωστόσο, διατηρεί
θετικές προσδοκίες για την οικονομία της Αμερικής προβλέποντας 1,9% ανάπτυξη για το 2013 και 2,8% για το 2014,
που θεωρείται από τις καλύτερες αποδόσεις της αμερικανικής
οικονομίας για πρώτη φορά από το 2005.
Τα θετικά σημάδια της αμερικανικής οικονομίας φαίνεται να
βοηθούν τη ναυλαγορά εμπορευματοκιβωτίων στις διαδρομές Ασία - Αμερική, ενώ η διαδρομή Ασία - Ευρώπη συνεχίζει
να υποφέρει έντονα σημειώνοντας ετήσια πτώση παραπάνω
από 60%, πλησιάζοντας επίπεδα χαμηλά παρόμοια με το
τέλος του Οκτωβρίου 2011. Αναμένεται η πορεία των ναύλων να αλλάξει από τον Ιούλιο, μετά την εφαρμογή των γενικών αυξήσεων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάσα στη
ναυλαγορά στις διαδρομές προς την Αμερική εκτιμάται προσωρινή λόγω της επικείμενης αύξησης προσφοράς χωρητικότητας, που έχει μειώσει το ποσοστό απασχόλησης των

πλοίων από 92% το 2012 σε 86% το 2013.
Η βραδύτερη ανάπτυξη μεγάλων αναδυόμενων οικονομικών
δυνάμεων, όπως Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, εντείνει τις ανησυχίες
για την πορεία της ναυλαγοράς. Η Κίνα αποδυνάμωσε την πεποίθηση αναλυτών μετά τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων τους πρώτους τέσσερις μήνες της χρονιάς, αλλά ο
πρωθυπουργός της χώρας επιβεβαιώνει την ισχύ της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου στο παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με επίσημη δήλωσή του, η Κίνα
προβλέπεται να εισαγάγει εμπορεύματα συνολικού ύψους
$10 τρισ. τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ στοχεύει σε ξένες επενδύσεις ύψους $500 δισ. Ο στόχος της κινεζικής οικονομίας
να διατηρήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 7% μέχρι το τέλος του
2020 παρέχει ασφάλεια στην ανάκαμψη της ναυλαγοράς τα
επόμενα έτη με βάση τη σταθερή ζήτηση για ολοένα και περισσότερη μεταφορά φορτίων χύδην.
Οι ναυτιλιακοί παίκτες φαίνονται ολοένα και περισσότερο
πρόθυμοι για επενδύσεις σε αγορά ή ναυπήγηση πλοίων, και
το δεύτερο τρίμηνο τείνει να τερματίσει με υψηλότερο ρυθμό
αγοραπωλησιών και ναυπηγήσεων από το πρώτο τρίμηνο της
χρονιάς. Η ζήτηση τώρα για την αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων παρουσιάζει αυξητική τάση, καθώς οι πιθανοί αγοραστές έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι οι τιμές έχουν ήδη αγγίξει το χαμηλότερο σημείο και ορισμένες αγοραπωλησίες
πλοίων προδιαθέτουν πως οι τιμές έχουν αρχίσει να κινούνται
σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους. Για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο μέγεθος Bulk carrier, capesize, σύμ-
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φωνα με το Baltic Exchange, 5ετίας πλοίο εκτιμάται ανά
μέσον όρο για το μήνα Μάιο σε περίπου $31 εκατ. δολάρια,
παρουσιάζοντας αύξηση περίπου $380.000 από το μήνα
Απρίλιο και $1,1 εκατ. από τις αρχές της χρονιάς. Ωστόσο,
συγκριτικά με το Μάιο του 2012, η αξία του κυμαίνεται περίπου $3 εκατ. δολ. λιγότερα καθώς η ναυλαγορά ακόμη βιώνει
δύσκολες στιγμές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική πίεση στην αγοραστική αξία
των μεταχειρισμένων πλοίων δεν προέρχεται από την ανάκαμψη της ναυλαγοράς αλλά από την υψηλότερη ζήτηση των
πιθανών αγοραστών. Τα επίπεδα στα έσοδα των πλοίων είναι
ακόμη εξαιρετικά χαμηλά για να προσφέρουν την προσδοκώμενη κερδοφορία και οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων
παραμένουν σε ύφεση από τις προηγούμενες χρονιές, προδιαθέτοντας έντονο ρυθμό αγοραπωλησιών έως το τέλος της
χρονιάς. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις για την αγοραστική αξία των πλοίων από το Baltic Exchange, στον τομέα
των Bulk carriers, στο μέγεθος supramax καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση, 9%, στην αγοραστική αξία 5ετίας πλοίου
από τον Ιανουάριο του 2013, έναντι 7% στο μέγεθος panamax και 4% στο μέγεθος capesize. Στον τομέα των tankers,
η χαμηλή ζήτηση για αγορά πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου διατηρεί μειωμένη την αγοραστική αξία των πλοίων,
ενώ στο μεσαίο μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου,
μεταφορικής χωρητικότητας περίπου 42.000 dwt, έχει σημειωθεί αύξηση 5% από τις αρχές της χρονιάς.
Bulkers
Capesize: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $31 εκατ.
Μάιος 2013 - άνω $380.000 από τον Απρίλιο του 2013 (1%)
και άνω $1,1 εκατ. (4%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω 9% από τη
μέση αγοραστική αξία $33,9 εκατ. Μάιος 2012.
Panamax: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $19,7
εκατ. Μάιος 2013 - άνω $774.500 από τον Απρίλιο του 2013
(4%) και άνω $1,4 εκατ. (7%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω 15%
από τη μέση αγοραστική αξία $23,4 εκατ. Μάιος 2012.
Supramax: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $19,8
εκατ. Μάιος 2013 - άνω $1,07 εκατ. από τον Απρίλιο του
2013 (6%) και άνω $1,7 εκατ. (9%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω
13% από τη μέση αγοραστική αξία $22,8 εκατ. Μάιος 2012.
Tankers
VLCC: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $53,6 εκατ.
Μάιος 2013 - κάτω $27.750 από τον Απρίλιο του 2013 (0,05%) και κάτω $1,02 εκατ. (-2%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω
7% από τη μέση αγοραστική αξία $57,9 εκατ. Μάιος 2012.
Αframax: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $26,3
εκατ. Μάιος 2013 - άνω $86.000 από τον Απρίλιο του 2013
(-0,32%) και κάτω $290.250 (-1%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω
15% από τη μέση αγοραστική αξία $31,2 εκατ. Μάιος 2012.
MR: Αγοραστική αξία ανά μέσον όρο περίπου $22,5 εκατ.
Μάιος 2013 - άνω $172.500 από τον Απρίλιο του 2013 (1%)

και άνω $1,14 εκατ. (5%) από τον Ιαν. 2013 - κάτω 4% από
τη μέση αγοραστική αξία $23,4 εκατ. Μάιος 2012.
Η φετινή χρονιά στιγματίζεται από τον υψηλότερο αριθμό
ναυπηγήσεων που έχει παρατηρηθεί από το τέλος του 2010.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 εκτιμάται αύξηση
35% του αριθμού νέων ναυπηγήσεων συγκριτικά με τους
πρώτους τέσσερις μήνες του 2012. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι το 2010, οπότε σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός ναυπηγήσεων -1.905 νέες παραγγελίες- από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των επενδύσεων
διακυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τη φετινή χρονιά.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2010 είχαν σημειωθεί
489 νέες παραγγελίες έναντι 673 φέτος, με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω των $15,5 δισ. έναντι άνω των $34,5
δισ. το 2013. Από τις τρεις κύριες κατηγορίες πλοίων, Bulk
carriers, tankers και containers, ο τομέας των containers σημείωσε αξιοσημείωτη ανάκαμψη με 83 νέες παραγγελίες, από
10 το προηγούμενο έτος, 730% ετήσια αύξηση. Στον τομέα
των Bulk carriers και tankers, σημειώθηκε αύξηση 49% και
93%, αντίστοιχα, του ρυθμού των ναυπηγήσεων σε όρους
μεταφορικής χωρητικότητας.
Ο ρυθμός των επενδύσεων από Έλληνες στην αγορά των
ναυπηγήσεων χαρακτηρίζεται από 44% αύξηση σε αριθμό
νέων παραγγελιών από την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2012, με 33%, 67% και 300% ετήσια αύξηση στην τοποθέτηση νέων παραγγελιών στον τομέα των bulk carriers,
tankers και containers αντίστοιχα. Τους πρώτους τέσσερις
μήνες, 56 νέες παραγγελίες αναφέρθηκαν ότι έχουν τοποθετηθεί από Έλληνες, παρουσιάζοντας 16% χαμηλότερο ρυθμό
από τις ναυπηγήσεις των Κινέζων. Η παρουσία των Κινέζων
εμφανίζεται πιο έντονη στον τομέα των containers με 12 νέες
παραγγελίες έναντι 8 από Έλληνες, στον τομέα των Liners μεταφοράς γενικού φορτίου με 5 νέες παραγγελίες έναντι 1
από Έλληνες και στον τομέα των special projects με 5 νέες
παραγγελίες έναντι 2 από Έλληνες. Στον τομέα των Bulk carriers, o ρυθμός των ναυπηγήσεων είναι σχεδόν παρόμοιος,
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ναυλαγορα - ναυπηγησεισ

Στον τομέα των tankers,
τα ναυπηγεία της Κορέας
κάνουν τη διαφορά
διατηρώντας την ηγετική
τους θέση έναντι της Κίνας
στις κατασκευές των πλοίων
μεσαίου μεγέθους MR
μεταφοράς προϊόντων
πετρελαίου, ενώ στον τομέα
των containers, η Κίνα
διαφαίνεται να ξεπερνά
και πάλι τη δραστηριότητα
της Κορέας.

25 νέες παραγγελίες από Κινέζους και 24 από Έλληνες, ενώ
στον τομέα των tankers, οι Έλληνες υπερβαίνουν τους Κινέζους με 15 νέες παραγγελίες έναντι 11 από Κινέζους.
Όσον αφορά στις τάσεις στις κατασκευές των νεότευκτων
πλοίων, στον τομέα των Bulk carriers, το μέγεθος capesize
παρουσίασε σημαντική αύξηση με 54 νέες παραγγελίες από
12 τους πρώτους τέσσερις μήνες της περασμένης χρονιάς.
Τα μεγέθη Handy-handysize (10.000 - 39.000 dwt), ultramax
(60.000 - 67.000) και capesize (120.000 - 219.999 dwt) παρουσίασαν τον υψηλότερο ρυθμό ναυπηγικής δραστηριότητας, με αύξηση 250%, 58% και 350% αντίστοιχα, από τον
αριθμό των παραγγελιών την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2012. Η δραστηριότητα των Ελλήνων ήταν επικεντρωμένη
στο μέγεθος capesize και kamsarmax με 14 και 8 νέες παραγγελίες αντίστοιχα. Σε παρόμοια περίοδο του περασμένου
έτους, οι Έλληνες επενδυτές είχαν σημειώσει έντονη δραστηριότητα στα μεγάλα μεγέθη panamax - kamsarmax χωρίς
αναφερόμενες παραγγελίες στο μέγεθος capesize.
Στον τομέα των tankers, η ναυπηγική δραστηριότητα στο μεσαίο μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου MR (35.000
- 54.999 dwt) σημείωσε αύξηση 17% από την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, ενώ στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, στο μέγεθος aframax (80.000 119.999 dwt) παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος με 20 νέες
παραγγελίες από 3 μόνο κατά τη διάρκεια αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Η δραστηριότητα των Ελλήνων βαρύνει το μέγεθος MR με 9 νέες παραγγελίες από 5 πέρυσι, 4 στο μέγεθος
aframax και 2 στο suezmax.
Στον τομέα των containers, η επιθετική στρατηγική των επενδυτών στις τοποθετήσεις νέων παραγγελιών στο μέγεθος

Post panamax έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση υπό τη συνεχόμενη ύφεση στη ναυλαγορά Ασίας - Ευρώπης από την
κρίση στην Ευρωζώνη. Στο μέγεθος των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων πάνω από 9.000 ΤΕU, καταγράφονται
29 νέες παραγγελίες, ενώ πέρυσι εμφανίστηκαν μηδενικές
παραγγελίες την περίοδο Ιαν. - Απριλίου. Οι Έλληνες διατηρούν ήπια τάση επενδύσεων με 4 νέες παραγγελίες στο μέγεθος Post - Panamax (9.000 - 9.999 TEU), 2 νέες
παραγγελίες στο μέγεθος large Panamax (6.000 - 6.999 TEU)
και 2 στο μέγεθος Sub-Panamax (2.000 - 2.999 TEU).
Μέσα στο γενικότερο κλίμα ανάκαμψης των επενδύσεων
στην αγορά των ναυπηγήσεων από την περυσινή χρονιά, τα
ναυπηγεία της Κορέας φαίνεται να ανταγωνίζονται σκληρά με
την Κίνα στην προσέλκυση νέων συμβολαίων. Στον τομέα
των Bulk carriers, σημειώνεται 156% αύξηση του όγκου
νέων παραγγελιών σε ναυπηγεία της Κορέας από παρόμοια
περίοδο το 2012 με 23 νέες παραγγελίες, όλες στο μεγάλο
μέγεθος capesize. Τα ναυπηγεία της Κίνας παρουσίασαν 19%
αύξηση του αριθμού νέων παραγγελιών, με έντονη δραστηριότητα στα μεγέθη Handy-handysize, ultramax και capesize.
Συνολικά, τα ναυπηγεία της Κίνας εκτιμάται να έχουν εξασφαλίσει 53% του συνολικού αριθμού των νέων παραγγελιών
για Bulk carriers, έναντι 12% από την Κορέα και 30% από
την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έκανε έντονη την παρουσία της για
τις κατασκευές των πλοίων στα μεγάλα μεγέθη Panamax και
Kamsarmax.
Στον τομέα των tankers, τα ναυπηγεία της Κορέας κάνουν τη
διαφορά διατηρώντας την ηγετική τους θέση έναντι της Κίνας
στις κατασκευές των πλοίων μεσαίου μεγέθους MR μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, ενώ στον τομέα των containers,
η Κίνα διαφαίνεται να ξεπερνά και πάλι τη δραστηριότητα της
Κορέας.
Τα ναυπηγεία της Κίνας εμφανίζονται να κερδίζουν 40% του
συνολικού αριθμού των νέων παραγγελιών για containers
έναντι 29% από την Κορέα λόγω της αυξημένης δραστηριότητας στα μικρότερα μεγέθη, Handy-subpanamax (1.000 2.999 TEU) με συνολικά 27 νέες παραγγελίες.
Η Κορέα ηγείται στις κατασκευές μεγαλύτερων πλοίων μεγέθους Post panamax, με 11 νέες παραγγελίες στο μέγεθος
9.000 - 9.999 ΤΕU και 5 νέες παραγγελίες στο μέγεθος άνω
10.000 ΤΕU.
Ο ανταγωνισμός των τριών μεγαλύτερων ναυπηγικών δυνάμεων, Ιαπωνίας, Κορέας και Κίνας, για την εξασφάλιση νέων
συμβολαίων τώρα, που η ζήτηση για τις κατασκευές νέων
πλοίων είναι σε ανάκαμψη, επιβεβαιώνει ότι η επενδυτική
δραστηριότητα των ναυτιλιακών παικτών προσδίδει ζωή στον
κυριότερο κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας, τη ναυτιλιακή
βιομηχανία. Η συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας δεν
επηρεάζει τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης των επενδύσεων
στη ναυτιλία και η χρονιά του 2013 διαφαίνεται ότι θα τερματίσει με ρεκόρ ναυπηγικής δραστηριότητας και αγοραπωλησιών πλοίων από δεύτερο χέρι.
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σχολιο

Η διαχείριση θαλάσσιου έρματος:
Διερευνώντας τα όρια του παραλόγου

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

Πολλές φορές, για τα μάχιμα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας,
το αντικείμενο της διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος είναι
από εκείνα που η πραγματικότητα ξεπερνά και την πλέον νοσηρή φαντασία, μια και ο καταιγισμός θεμάτων δεν βρίσκει
επαρκείς απαντήσεις.
Η ίδια η ύπαρξη της σύμβασης τίθεται υπό αμφισβήτηση, αφού
όποιοι μικροοργανισμοί μπορούσαν να μεταφερθούν έχουν μεταφερθεί και αναπαράγονται στους νέους χώρους διαμονής,
επιβαρύνοντας το οικοσύστημα. Σταματώντας τη μεταφορά
τους από το ένα μέρος στο άλλο, πρακτικά αυτό ούτε σταματά
ούτε εξομαλύνει το φαινόμενο.
Μέχρι σήμερα, 37 χώρες-μέλη, που εκπροσωπούν το 29,05%
της παγκόσμιας ναυτιλίας, έχουν ψηφίσει τη σύμβαση, παρ’
όλα αυτά για την κύρωσή της θα πρέπει μία από τις χώρες, Παναμάς, Μπαχάμες, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ελλάδα, ή συνδυασμός άλλων χωρών, να κυρώσει τη σύμβαση, ώστε να
εκπληρωθεί το κριτήριο του τονάζ.
Οι διαθέσιμες τεχνολογίες (ποσότητα, ποιότητα, βιωσιμότητα)
έχουν προβληματίσει πολλούς, μια και σύμφωνα με την τελευταία MEPC 65 (Μάιος 2013), 33 συστήματα έχουν πιστοποιηθεί
και μπορούν να εγκατασταθούν σε πλοία, ενώ ήδη 2 από αυτά
έχουν αποσυρθεί από την αγορά (31 συστήματα άμεσα διαθέσιμα) υποψιάζοντας ακόμη περισσότερο τους υποψήφιους
αγοραστές. Η λίστα αναμονής των συστημάτων προς έγκριση,
πάντως, καλά κρατεί.
Τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής έχουν δεχθεί σφοδρή αμφισβήτηση καθώς η εφαρμογή της σύμβασης προϋποθέτει την
εγκατάσταση συστημάτων σε μεγάλο αριθμό πλοίων, ενώ δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ναυπηγείων για την
ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Ενδεικτικά να αναφερθεί
πως εκτιμώμενος χρόνος από την αναζήτηση ώς την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία ενός συστήματος επί του πλοίου
κυμαίνεται από 6 έως 12 και πλέον μήνες.
Η τελευταία MEPC 65 αποφάσισε μία ευνοϊκή αλλαγή, μια και
όλες οι εγκαταστάσεις στα υπάρχοντα πλοία θα γίνουν πλέον σε
renewal/special survey και όχι σε intermediate. Πλοία που χτίστηκαν μετά το 2012 θα πρέπει να τοποθετήσουν σύστημα στο
πρώτο renewal μετά την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή
η συνθήκη, ενώ τα υπόλοιπα πλοία, ανάλογα με τη χωρητικότητα

δεξαμενών έρματος, θα πρέπει να εγκαταστήσουν σύστημα στο
πρώτο renewal survey που ακολουθεί μετά το 2014 ή και το
2016 (με δεδομένο ότι η σύμβαση θα κυρωθεί αφού είμαστε
πολύ κοντά στο διάστημα 2014-2016). Στο πλαίσιο του IMO επίσης συζητούνται εναλλακτικές, όπως η παράδοση σε εγκαταστάσεις στην ξηρά ή η μη επεξεργασία του έρματος, υπό την
προϋπόθεση ότι το πλοίο ταξιδεύει στην ίδια χώρα.
Οι αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ έχουν επιτείνει τη σύγχυση μια και,
πέραν της διαθέσιμης τεχνολογίας, η USCG αποδέχεται πλήρως τα όρια απόρριψης του ΙΜΟ αλλά θέτει πολύ πιο άμεσες
ημερομηνίες εφαρμογής (από 1.12.2013 για τα νέα πλοία, ενώ
για κάποιον που θα εκμεταλλευτεί σωστά τις ημερομηνίες και
το σχεδιασμό των renewal, σύμφωνα με την πρόσφατη MEPC
65, θα μπορούσε να καθυστερήσει την εγκατάσταση μέχρι το
2019-2021). Επιπλέον, κάθε σύστημα που θα απορρίπτει επεξεργασμένο θαλάσσιο έρμα εντός ΗΠΑ πρέπει να φέρει USCG
Type Approval (πέραν του IMO). Για να το κάνει μάλιστα πιο ενδιαφέρον, η USCG αποφάσισε να δεχθεί προσωρινά (για πέντε
χρόνια) τα συστήματα που φέρουν IMO Approval, τα οποία
όμως για να πάρουν τελική έγκριση (από το 2015 και μετά μάλλον) θα πρέπει να περάσουν τις διαδικασίες type approval της
USCG (κάποια δεν θα τα καταφέρουν ακριβώς λόγω των διαδικασιών αυτών). Επομένως, καλούνται οι διαχειρίστριες εταιρείες να αποφασίσουν με μεγάλο ρίσκο, καθώς το σύστημα
που εγκαθιστούν πιθανόν να θέλει αλλαγή ή ακόμη και πέταμα
εντός της πενταετίας, χωρίς την παραμικρή δική τους ευθύνη.
Πέρα βέβαια απ’ όλα αυτά, το κόστος συμμόρφωσης παραμένει
εξωπραγματικό (αν και ενόψει καταληκτικών ημερομηνιών και
δεδομένου του αυξανόμενου ανταγωνισμού, οι τιμές μάλλον θα
πέσουν), ιδίως για παλαιά πλοία όπου το νόημα της επένδυσης
έχει χαθεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δίνοντας έτσι νέο νόημα
σε αυτό που πολλοί αποκαλούν φούσκα του «οικολογικού
πλοίου» ή Ecoship όπως έχει επικρατήσει στην αγγλική.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν κανείς τις δυσκολίες επιλογής, εγκατάστασης και πρακτικής λειτουργίας ενός συστήματος, καταλήγει
δυστυχώς στο συμπέρασμα πως δεν πρόκειται για έναν
εφιάλτη, μια πικρή ανάμνηση που θα σβήσει στη λήθη της επόμενης ημέρας, αλλά για την πραγματικότητα των ετών που
έρχονται!
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αναλυση

Στερεότυπα και αντιλήψεις σχετικά
με τη διαχείριση κινδύνων
Η παρατεταμένη περίοδος υψηλής ρευστότητας, σε συνδυασμό με
τη χαλάρωση του εποπτικού πλαισίου, αποτέλεσαν τα βασικά συστατικά της πρωτοφανούς αύξησης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης,
η οποία οδήγησε στην κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομίες, τις επιχειρήσεις
και τις επενδύσεις.

Του Παναγιώτη Αβραμίδη, Αdjunct Assistant Professor of Finance and Quantitative Methods and Academic Director of the MSc in Risk
Management program, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Εάν ανέδειξε κάτι η ταραχώδης αυτή περίοδος είναι τα οφέλη
της συνετής διαχείρισης και την ανάγκη επίγνωσης των κινδύνων. Παρότι στη χρηματοοικονομική θεωρία είναι γνωστός
ο ρόλος του κινδύνου ως η δεύτερη συνιστώσα της βέλτιστης
διάρθρωσης των επενδυτικών επιλογών, τα τελευταία γεγονότα φανερώνουν ότι έχει συστηματικά υποεκτιμηθεί προς
όφελος της απόδοσης. Ωστόσο, εάν υποθέσουμε ότι οι αγορές και οι επιχειρήσεις αφομοιώνουν και προσαρμόζονται
αυτόματα στις νέες πληροφορίες (information aleﬃcient),
τότε η ανάδειξη της διαχείρισης κινδύνων αποτελεί λογικό
επακόλουθο της δύσκολης περιόδου που ακόμη βιώνουν οι
οικονομίες.
Πράγματι, πολλές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον ότι η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα εξαρτάται από την ικανότητά
τους να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους
των ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης. Προς την ίδια
κατεύθυνση πιέζουν και οι επενδυτές, πολλοί από τους οποίους πλήρωσαν ακριβά την απουσία στην εταιρική διακυβέρνηση ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Την ίδια στιγμή, η
διαχείριση κινδύνων αναδύεται ως ένα ξεχωριστό πεδίο κατάρτισης. Συγκεκριμένα, επαγγελματικές κοινότητες δημιουργήθηκαν με στόχο την εμπέδωση των κατάλληλων
δεξιοτήτων, μέσω σεμιναρίων και ανταλλαγής γνώσεων. Πα-

ράλληλα, πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα προσφέρουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε επίπεδο εξειδίκευσης
αποφοίτων (MSc programs), με σκοπό την ανάδειξη νέων
στελεχών με τα απαραίτητα εχέγγυα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα.
Παρά το μετασχηματισμό στις αντιλήψεις για τη χρησιμότητα
ενός εταιρικού πλαισίου διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, η πρόοδος που καταγράφεται μέχρι στιγμής κρίνεται ανεπαρκής. Ο βραδύς ρυθμός που
παρατηρείται στην προσαρμογή αφορά κυρίως τους κλάδους
πλην χρηματοπιστωτικής και αποδίδεται εν πολλοίς σε αντιλήψεις και στερεότυπα όπως ότι η διαχείριση κινδύνων (α)
αφορά μόνο τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, (β) κοστίζει υπερβολικά και (γ) αποτελεί αντικείμενο εργασιών του
εσωτερικού ελέγχου.
Η διαχείριση κινδύνων έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου,
αλλά και των εποπτικών απαιτήσεων για την κάλυψη της κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του κλάδου,
όλες οι επιχειρήσεις είναι σε κάποιο βαθμό εκτεθειμένες σε
χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, ανάλογα με την πιστωτική πολιτική που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, αναλαμβάνουν πιστωτικό κίνδυνο μέσω
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Η πρόσφατη κρίση και
οι ζημίες που κατέγραψαν οι
επιχειρήσεις παγκοσμίως,
αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι
που δεν ελέγχονται
κοστίζουν πολύ περισσότερο
από την αντιστάθμιση.
Επιπλέον, η διαχείριση κινδύνων
μπορεί να λειτουργήσει και ως
μοχλός ανάπτυξης,
βοηθώντας την επιχείρηση να
εντοπίσει τους «αξιόπιστους»
πελάτες, αυξάνοντας έτσι τις
πωλήσεις χωρίς να
διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά της.

των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. Αντίστοιχα, το κόστος
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυξάνεται όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ενώ η αβεβαιότητα των ταμειακών ροών σε
περιόδους πιστωτικής ασφυξίας σημαίνει σημαντική έκθεση
στον κίνδυνο ρευστότητας. Επιπλέον, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν εμπορεύματα ως πρώτες ύλες ή τα πωλούν ως
το βασικό παραγόμενο προϊόν τους και, επομένως, είναι εκτεθειμένες στις μεταβολές τιμών, με σημαντικές επιπτώσεις
στην κερδοφορία τους. Πέραν των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι εταιρείες όλων των κλάδων δραστηριότητας αντιμετωπίζουν κινδύνους που σχετίζονται είτε με τις
λειτουργικές διαδικασίες είτε με τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς.
Σε ό,τι αφορά το κόστος σε σύγκριση με τα οφέλη, σημειώνεται πως η αξία της διαχείρισης των κινδύνων περνάει συνήθως απαρατήρητη, διότι σχετίζεται με δυνητικές ζημίες
(unrealized losses). Είναι προφανές πως σε περιόδους ανάπτυξης οι εταιρείες είναι διστακτικές στο να αφήσουν μια
επενδυτική ευκαιρία να πάει χαμένη, ακόμη και εάν το πρόσθετο όφελος δεν αντισταθμίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Αντίθετα, η πραγματική αξία της διαχείρισης γίνεται
αντιληπτή σε περιόδους ύφεσης. Η πρόσφατη κρίση και οι
ζημίες που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι που δεν ελέγχονται κοστίζουν πολύ
περισσότερο από την αντιστάθμιση. Επιπλέον, η διαχείριση
κινδύνων μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός ανάπτυξης,
βοηθώντας την επιχείρηση να εντοπίσει τους «αξιόπιστους»

πελάτες, αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις χωρίς να διακινδυνεύει τη βιωσιμότητά της.
Στην προσπάθεια να κλείσουν τα κενά που δημιουργούν οι
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και οι ρυθμιστικοί
κανόνες, οι επιχειρήσεις αναμορφώνουν συχνά το ρόλο του
εσωτερικού ελεγκτή. Σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, οι
ευθύνες του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να έχουν συμβουλευτικό και ελεγκτικό χαρακτήρα, όχι όμως και εκτελεστικό. Δηλαδή, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες και να συμβουλεύει τα στελέχη για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών,
χωρίς ωστόσο να έχει συμμετοχή σε αυτές. Σε διαφορετική
περίπτωση, καταστρατηγείται η ανεξαρτησία του και εξουδετερώνονται τα πιθανά οφέλη.
Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων από
την αγορά θα σημάνει και το τέλος των χρηματοπιστωτικών
κρίσεων; Σαφώς και όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον,
διότι η αβεβαιότητα μπορεί να μειωθεί μέχρις ενός βαθμού
αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Για παράδειγμα, μια τράπεζα μπορεί
να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού της χαρτοφυλακίου μέσω της διαφοροποίησης, ωστόσο ο συστημικός
κίνδυνος της αύξησης της ασυνέπειας εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης δεν μπορεί να εκμηδενιστεί.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές πηγές αβεβαιότητας, οι οποίες
δεν μπορούν να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι που
απορρέουν από απροσδόκητα γεγονότα όπως φυσικά ή κοινωνικά φαινόμενα ή από συμπεριφορές, είναι αδύνατον να
προβλεφθούν ή να προεξοφληθούν με ακρίβεια.
Επομένως, ποιο είναι το αναμενόμενο όφελος για την επιχείρηση από την αντιστάθμιση των κινδύνων; Ο στόχος θα πρέπει να είναι η μείωση της μεταβλητότητας της αξίας της
επιχείρησης μέσω της εξάλειψης των κινδύνων που μπορούν
να διαφοροποιηθούν (diversiﬁed risks) και η δυναμική αντιστάθμιση των κινδύνων που δεν διαφοροποιούνται (non diversiﬁed risks). Ο απώτερος σκοπός της αποτελεσματικής
διαχείρισης των κινδύνων είναι να κάνει την επιχείρηση πιο
ανθεκτική στις μεταβολές των εξωτερικών παραγόντων.
Η επιτυχία αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στους πιστωτές, αλλά και στους μετόχους και τους πελάτες της.
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ερευνα αεν - σχολεσ μηχανικων

H επόμενη γενιά μηχανικών:
η κρίση χτυπά την πόρτα μας;
Η έρευνα για το προφίλ των σπουδαστών που επέλεξαν να φοιτήσουν σε τρείς Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Σχολές Μηχανικών)
πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποκρυπτογραφηθεί η ταυτότητα
των νέων ναυτελλήνων που εισέρχονται στη ναυτική εκπαίδευση σε
μία περίοδο εθνικής οικονομικής δυσκολίας.

Του Ηλία Γ. Μπίσια, Μέλους Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή επιθυμεί να εστιάσει στη
σπουδαιότητα των φυτώριων της ναυτοσύνης και να προσφέρει κάποιες χρήσιμες απαντήσεις όσον αφορά το μέλλον
στο ναυτικό επάγγελμα. Αποτελεί επίσης, μέρος μιας πολυσυλλεκτικής προσπάθειας και πραγματοποιείται για πέμπτη
συνεχή χρονιά από τους συντελεστές των «Ναυτικών Χρονικών» και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με
τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών).
Για τρίτη χρονιά φέτος δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος τα
στοιχεία που συλλέξαμε αποκλειστικά και μόνο στις Σχολές
Μηχανικών, θέλοντας έτσι να τονίσουμε τη διαφορετικότητα
της συγκεκριμένης σταδιοδρομίας, αλλά και το χαρακτηριστικό προφίλ των φερέλπιδων μηχανικών.
Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συμπαράσταση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και των αξιωματικών Λ.Σ.
Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν στο σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τις
απαντήσεις από τρείς σημαντικές σχολές: Χίου, Μηχανιώνας
και Ασπροπύργου.

ρατηρούνται από τους πρωτοετείς σπουδαστές τόσο προς
τις μεγάλες μητροπόλεις όσο και προς άλλες εκπαιδευτικές
κατευθύνσεις.
Συνοπτικά αποτελέσματα έρευνας
• Το 4.5% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι γυναίκες, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη, που καταγράφηκε στο 7,8%
• Η πλειοψηφία των σπουδαστών των ΑΕΝ Μηχανικών για
μια ακόμα χρονιά δεν κατάγεται από την Αττική (μόνο το
28% κατάγεται από την πρωτεύουσα). Εξαιρετικά υψηλός
είναι ο αριθμός των σπουδαστών από νησιωτικές περιοχές
(28%) ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί απαντήσεις από την ΑΕΝ Χανίων,
• Το 57% των σπουδαστών θεωρεί ότι κατάγεται από τόπο
με ναυτική παράδοση (54% το 2012), ενώ 62,56% ανα-

• Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν και αυτή τη χρονιά εξαιρετικά υψηλή για τους πρωτοετείς σπουδαστές. Το σύνολο
των απαντήσεων ανέρχεται σε 290 πρωτοετείς, νεοεισαχθέντες σπουδαστές στις τρεις από τις τέσσερις ΑΕΝ Μηχανικών της χώρας. Πια αναλυτικά, λάβαμε 105 απαντήσεις
από την ΑΕΝ Μακεδονίας, 121 από την ΑΕΝ Ασπροπύργου
και 64 από την ΑΕΝ Χίου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και
τον Ιανουάριο 2013, με αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνονται στα τελικά στοιχεία οι γνωστές "διαρροές" που πα-
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σπουδαστών, μάλιστα, είχε ως πρώτη του επιλογή φοίτησης τη συγκεκριμένη σχολή.
• Το 49,3% σπουδαστών (από 69,2%) εισέρχεται στις ΑΕΝ
με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, ποσοστό
σημαντικά χαμηλότερα από αντίστοιχη έρευνά μας για τις
ΑΕΝ Μηχανικών το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των
σπουδαστών που προέρχονται από τα Επαγγελματικά Λύκεια Ναυτικής Κατεύθυνσης (6,7 % από 7,5% το 2012)
εκτιμάται για μία ακόμα χρονιά ως αρκετά μικρός και αξίζει
να προβληματίσει τους αρμόδιους φορείς.

γνωρίζουν προοπτικές απασχόλησης στον τομέα ναυτιλίας
στον τόπο καταγωγής τους (60 % το 2012).

• Το 89,7% εισήλθε στις ΑΕΝ διότι πιστεύει ότι υπάρχουν
καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης ενώ το
80,7 επιθυμεί να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις πάνω
στη ναυτιλία. Το 55,5% επηρεάστηκε από τη γεωγραφική
θέση της συγκεκριμένης σχολής.

• Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων: Το
26% των γονέων είναι απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου,
στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή χρονιά.
Το 33% είναι απόφοιτοι λυκείου ενώ το 7% απόφοιτοι ΑΕΙ
ή ΙΕΚ/ΤΕΙ (ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το 2012).
Μόνο το 10% έχουν πατέρα απόφοιτο από ΑΕΝ.

• Κύρια πηγή πληροφόρησης των νέων που επέλεξαν να
φοιτήσουν στις ΑΕΝ είναι για μια ακόμα χρονιά το φιλικό
τους περιβάλλον (61,5%) και το οικογενειακό περιβάλλον
(62,5%). Και οι δύο αυτές κατηγορίες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κάθε χρόνο που εκπονείται η παρούσα
έρευνα.

• Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι το 23.4% των γονέων των
σπουδαστών έχει ενασχόληση με τη ναυτιλία (υψηλότερο
από την αντίστοιχη έρευνα του προηγούμενου έτους που
ήταν 16,2%).

• Το Διαδίκτυο (53,8%) και η προσωπική έρευνα (60,2%)
αποτελούν επίσης σημαντικές πηγές πληροφόρησης και
επιρροής με αυξητική κάθε χρόνο τάση. Η διαφήμιση στα
ΜΜΕ γενικού ενδιαφέροντος/εθνικής εμβέλειας και η συμμετοχή στις εκθέσεις δεν αποτελούν πλέον μια σημαντική
πηγή πληροφόρησης αφού το διαδίκτυο φαίνεται να προσελκύει περισσότερο τις συγκεκριμένες ηλικίες. (ως πηγή
γνώσης οι διαφημίσεις στα τηλεοπτικά κανάλια συγκέντρωσαν το 14,5% από 19,3% το 2012).

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το 45,7% των οικογενειών των σπουδαστών των ΑΕΝ δεν ξεπερνά τις 12.000
€ (ποσοστό αυξημένο κατά 6.5% σε σχέση με το 2012), ενώ
για ένα επιπλέον 31,1% το ποσοστό είναι κατώτερο των
20.000 €. Το 23% (από 17,8% το 2012) έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που ξεπερνά τις 20.000 €. Να σημειωθεί
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ανέρχεται σε 23.394,73 €. Είναι εμφανές ότι σε μια
περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας οι
νέοι σπουδαστές προέρχονται είτε από εξαιρετικά χαμηλά
οικογενειακά εισοδήματα είτε από οικογένειες μεσαίου εισοδήματος.
• Το 92.3% των γονέων έχει πολύ θετική άποψη για την επιλογή σπουδών των συγκεκριμένων σπουδαστών. Το 7.7%
των γονέων τοποθετείται αρνητικά ως προς την επιλογή
αυτή, ποσοστό ιδιαίτερα ικανοποιητικό σε σχέση με παλαιότερες καταγραφές.
• Οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές βρίσκονται στις ΑΕΝ κατ’
επιλογήν - το 86.4% (από 85,6% το 2012) των πρωτοετών
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ερευνα αεν - σχολεσ μηχανικων

• Το 75% (από 87,3% το 2012) επιθυμεί να συνεχίσει τις
σπουδές του στη συγκεκριμένη ΑΕΝ. Το 88% όσων έχουν
διαμορφωμένη άποψη για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό επιθυμεί να σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού στην ποντοπόρο ναυτιλία, ένα εξαιρετικά
υψηλό ποσοστό για μια ακόμα χρονιά. Δεύτερη επιλογή
αποτελεί η στελέχωση των ναυτιλιακών εταιρειών στην
ξηρά (44%), ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2012 κατά
4%. Μόλις το 11.7% επιθυμεί να ασχοληθεί με κλάδο που
δεν σχετίζεται με τη ναυτιλία. Ένας στους τέσσερις, δηλ. το
25.7% ( από 19% το 2012), ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει
ακόμη τη μετέπειτα εξέλιξή του. Παρατηρούμε δηλαδή ότι
εάν και αυξάνεται το ενδιαφέρον των νέων για τις ΑΕΝ Μηχανικών και τις ναυτικές σπουδές, σε μια περίοδο μεγάλης
οικονομικής κρίσης, εντούτοις δεν είναι ξεκάθαρη η επιθυμία τους για σταδιοδρομία στη θάλασσα.
• Ως επιθυμητός κλάδος σταδιοδρομίας στην ποντοπόρο
ναυτιλία πρωταρχικά εμφανίζεται η εργασία στα δεξαμενόπλοια (49,8% από 44,4% το 2012) και ακολουθούν τα
φορτηγά πλοία (14,5 % από 16,6%). Εξαιρετικά ψηλό ποσοστό και συνεχώς αυξανόμενο εμφανίζουν και πάλι τα
υπερσύγχρονα LPG/LNGs (22% από 17,9%).
• Η πλειονότητα 50.9% στους νέους σπουδαστές που εισέρχονται στις ΑΕΝ αξιολογεί ως μέτρια την ενημέρωση που
κατέχει για την ελληνική ναυτιλία ενώ το 8,6 θεωρεί ότι έχει
ελάχιστες έως καθόλου γνώσεις. Ποσοστό ανησυχητικό για
μία πέμπτη συνεχή χρονιά. Η ναυτιλιακή οικογένεια και η
πολιτεία παρά τις επισημάνσεις των ερευνών δεν φαίνονται
να εστιάζονται και να αντιδρούν εποικοδομητικά ως προς
αυτό το εύρημα.
Με γνώμονα τα παραπάνω συμπεράσματα, είναι έκδηλο ότι
το προφίλ των σπουδαστών εμφανίζει τάσεις διαφοροποίησης τα τελευταία χρόνια που προφανώς σχετίζονται με την
παρούσα οικονομική κρίση. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο θα

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι σπουδαστές κατάγονται
από άναυτες οικογένειες, με χαμηλό οικονομικό οικογενειακό
εισόδημα, αλλά με αμφίθυμη θέληση να σταδιοδρομήσουν
στη θάλασσα. Όσοι όμως εξ αυτών επιθυμούν να συνεχίσουν
μια σταδιοδρομία ως αξιωματικοί, εστιάζουν το ενδιαφέρον
τους ειδικά σε πετρελαιοφόρα αλλά και σε πλοία σύγχρονης
τεχνολογίας όπως τα LNG και LPG.
Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ως εύρημα ότι το φιλικό περιβάλλον αλλά και νέες μορφές επικοινωνίας όπως το Διαδίκτυο συνεχίζουν να διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο
στην ενημέρωσή τους, ενώ οι παραδοσιακές μορφές διαφημίσεων στα τηλεοπτικά κανάλια φθίνουν.
Ανησυχητικό παραμένει, πάντως, το γεγονός ότι αρκετοί
σπουδαστές, εξακολουθούν για μια ακόμα χρονιά να μην κατέχουν την απαραίτητη σφαιρική ενημέρωση και γνώση για
την παρούσα κατάσταση στην ελληνική ναυτιλία.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος της πολυσυλλεκτικής και πολυεπίπεδης ακαδημαϊκής έρευνας που εποπτεύει ο δρ Θάνος
Πάλλης και συνεπικουρούν οι ερευνητές Ηλίας Μπίσιας (για
τις ΑΕΝ και τα ΕΠΑΛ) και Αιμιλία Παπαχρήστου (για τα ΑΕΙ) με
τη συμμετοχή της αρχισυντάκτριας των «Ν.Χ.» Λίζας Μαρέλου.
Η ετήσια έρευνα αποτελεί την πρώτη ακαδημαϊκή έρευνα που
ξεκίνησε το 2008 σε όλες τις ΑΕΝ, τα ΑΕΙ και τα ΕΠΑΛ της
χώρας. Η μελέτη συνεχίζεται με ακαδημαϊκή συνέπεια και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία με σκοπό την πλήρη καταγραφή των τάσεων στη ναυτική εκπαίδευση σε βάθος χρόνου.
Τα αποτελέσματα της δημοσιοποιούνται τακτικά σε σημαντικά
διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών εκδηλώσεων της παρούσας
έρευνας ο καθηγητής Θάνος Πάλλης και ο συνυπογράφων
διοργανώνουν σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη και
με τη χορηγία της Ernst & Young συναντήσεις ενημέρωσης της
νέας γενιάς με παράγοντες της πλοιοκτησίας και της ευρύτερης
ναυτιλιακής οικογένειας.
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O ρόλος της ελληνικής εμπορικής
ναυτιλίας στη μάχη για έξοδο από
την κρίση
Το ναυτικό επάγγελμα, όσον αφορά στο ποιοτικό και εξειδικευμένο
προσωπικό, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανταγωνισμό με επαγγέλματα της ξηράς χωρίς κατά κανόνα να προβάλλονται επαρκώς τα
προτερήματά του αλλά και οι δυνατότητες εξέλιξης και μετασταδιοδρομίας των ναυτικών.

Των Δημητρίου Γουργούλη, Διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας, και
Γεωργίου Γκοτζαμάνη, Αναπληρωτή διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας

Εκτός αυτού, οι αλλαγές του τρόπου ζωής και οι απαιτήσεις που έχουν οι νέοι για τη ζωή τους λειτουργούν ανασταλτικά στην επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος.
Αν κάποτε οι νέοι γίνονταν ναυτικοί για να γνωρίσουν τον
κόσμο, σήμερα τους δίνεται η δυνατότητα να το κάνουν
μέσω φθηνών τουριστικών πακέτων. Εξάλλου, ο σημερινός τρόπος ζωής οδηγεί ακόμα και αυτούς που επέλεξαν
το ναυτικό επάγγελμα σε όλο και μικρότερους χρόνους
παραμονής σε αυτό.
Θα μπορούσε κάποιος, αναλύοντας το ναυτικό επάγγελμα, να
καταλήξει στα παρακάτω χαρακτηριστικά, κατατάσσοντάς τα
ταυτόχρονα ως θετικής (+) ή αρνητικής επίδρασης (-):
(-) Μεγάλης διάρκειας παραμονή εκτός οικογένειας σε
κλειστή μικρή κοινωνία.
Παράγοντας προσωπικής και κοινωνικής ανασφάλειας.
(+) Υψηλές αποδοχές.
Συγκριτικά επαγγελματικά πλεονεκτήματα.
(+) Εξασφαλισμένη θέση εργασίας στον ελληνικό αλλά
και στους ευρωπαϊκούς στόλους.
Παράκαμψη της επαγγελματικής ανασφάλειας σε συνθήκες αυξημένης «ευελιξίας» στην απασχόληση.
(+) Επάγγελμα μεγάλης ευθύνης, κατευθυνόμενο από
αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς (ISM , ISPS, STCW).
Δυνατότητα κατάκτησης επαγγελματικής θέσης σχετικώς υψηλού κοινωνικού κύρους.
(+) Επάγγελμα συνεχούς επιμόρφωσης.
Συμπόρευση με την τεχνολογική εξέλιξη.
(+) Προδιαγεγραμμένη ώς ένα βαθμό εξέλιξη.

Εξασφάλιση επαγγελματικής σταδιοδρομίας ικανής να προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο βιοποριστικής εξασφάλισης σε συνδυασμό με δυνατότητες προσωπικής ανέλιξης
στον επιχειρηματικό τομέα.
Παρατηρεί κανείς ότι, ουσιαστικά, ένα αρνητικού πρόσημου
χαρακτηριστικό του ναυτικού επαγγέλματος αρκεί για να μηδενίσει τη θετική επιρροή των υπολοίπων.
Οι παράγοντες θετικής επιρροής αφορούν στην κάλυψη
αναγκών ύπαρξης, ενώ ο αρνητικής επιρροής αφορά στη μη
ικανοποίηση αναγκών σχέσης (θεωρία Alderfer - ERG). Δεδομένου ότι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι ανάγκες ύπαρξης
είναι κατά κανόνα καλυμμένες και οι πολίτες αναζητούν την
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Ενώ ο αριθμός
των ενδιαφερομένων
για εισαγωγή στις ΑΕΝ είναι
πολλαπλάσιος των θέσεων
σπουδών, η ΑΕΝ
Μακεδονίας, που θα
μπορούσε να απορροφήσει
αρκετά μεγάλο αριθμό
σπουδαστών, συνεχίζει να
βρίσκεται με
περισσότερα από τα μισά
της κτίρια κλειστά.

Όμως…
Ενώ ο αριθμός των ενδιαφερομένων για εισαγωγή στις ΑΕΝ
είναι πολλαπλάσιος των θέσεων σπουδών, η ΑΕΝ Μακεδονίας, που θα μπορούσε να απορροφήσει αρκετά μεγάλο
αριθμό σπουδαστών, συνεχίζει να βρίσκεται με περισσότερα
από τα μισά της κτίρια κλειστά.
Ενώ η ναυτιλιακή κοινότητα απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό παραγόμενων αξιωματικών, η ίδια «αδυνατεί» να απορροφήσει
τους δοκίμους των ΑΕΝ, δημιουργώντας κατά αυτόν τον
τρόπο αντικίνητρο για τις σπουδές στις ΑΕΝ.
Οι ΑΕΝ συνεχίζουν να παρουσιάζουν έλλειψη καθηγητών και
υφίστανται περικοπές αντίστοιχες των άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στη μάχη για έξοδο από την κρίση.
Χωρίς να υπολογίζεται το πόσοι απόφοιτοι ελληνικών ΑΕΙ και
ΤΕΙ, μορφωμένοι με έξοδα του ελληνικού Δημοσίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας εύρεσης
εργασίας, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των ΑΕΝ που δουλεύουν σε ελληνικά πλοία συνεισφέροντας κατά αυτόν τον
τρόπο στην ελληνική οικονομία.
Αλήθεια, αναρωτήθηκε ποτέ κανείς σε πόσο διάστημα η συμμετοχή του Έλληνα ναυτικού στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα
αποπληρώνει το κόστος των σπουδών του, ή μένουμε όλοι
προσκολλημένοι στη στείρα λογιστική αποτίμηση του κόστους των ΑΕΝ;

Από το σεμινάριο που οργανώθηκε στις 31 Μαΐου από την DNV,
μετά από πρόσκληση της διεύθυνσης της Σχολής, σε συνεργασία
με τον καθηγητή Χρ. Σχοινά, διδάσκοντα του μαθήματος «Καύσιμα λιπαντικά ναυτιλίας».
Ομιλητές ήταν ο Βασίλειος Σταματόπουλος, Regional Mananger
DNV Petroleum Services Rotterdam, και o Νικόλαος Κάκαλης,
Manager DNV Research & Innovation Greece.

ικανοποίηση αναγκών ανώτερου επιπέδου (σχέσης και ανάπτυξης), εξηγείται η εμφανιζόμενη απροθυμία των νέων σε
αυτές τις χώρες (και στην Ελλάδα) να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Αυτά αναφέρονταν στην παρουσίαση των Γ. Γκοτζαμάνη και
Αρ. Νανιόπουλου στο συνέδριο του ΕΛΙΝΤ το 2008.
Δυστυχώς, πέντε χρόνια αργότερα, για τους περισσότερους
των νέων ανθρώπων στη χώρα μας, οι ανάγκες ύπαρξης,
ελέω κρίσης, δεν καλύπτονται πλέον. Αυτό έχει αποτέλεσμα
τη θεαματική αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για το
ναυτικό επάγγελμα.
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Ναυτική εκπαίδευση: Παρόν και μέλλον

Του Νικολάου Δανιήλ, Διευθυντή Σχολής ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, Α΄ μηχανικού Ε.Ν.

Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας εξαρτάται κατά μεγάλο
βαθμό από τον παράγοντα άνθρωπο και από την ποιοτική εκπαίδευση που του παρέχεται. Ως γνωστόν, η εκπαίδευση των
αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού μέχρι τώρα παρέχεται
από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Ενόψει της αναθεωρημένης STCW (Standards of Training and
Watchkeeping of seafarers) Μανίλα 2010 και των αυξημένων
κοινοτικών οδηγιών, η δημόσια ναυτική εκπαίδευση και ειδικά
οι Ακαδημίες θα προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα της
STCW (Manila amemendents 2010).
Με τη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου και της ομάδας
εμπειρογνωμόνων, από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2013-14 οι
Ακαδημίες θα παρέχουν ποιοτική γνώση προσαρμοσμένη στις
νέες διεθνείς απαιτήσεις, με ταυτόχρονη αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων, με εκσυγχρονισμό της διδακτέας ύλης
και με υποχρεωτικές διδακτικές ώρες σε προσομοιωτές (μία
από τις απαιτήσεις της STCW, Manila amemendents 2010).
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου διαθέτει
προσομοιωτή μηχανοστασίου νέας γενιάς, τελευταίας τεχνολογίας, πιστοποιημένο με ISO 9001, ο οποίος εκμεταλλεύεται
όλες τις σύγχρονες δυνατότητες των Η/Υ με λειτουργικό ορίζοντα μιας δεκαετίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον νέο νόμο «ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ και άλλες διατάξεις», παρέχεται πλέον στις ΑΕΝ η δυνατότητα να εκπαιδεύουν και να πιστοποιούν τους σπουδαστές, αλλά
και αξιωματικούς Α΄, Β΄, Γ΄ μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού.
Χρειάζεται όμως η στελέχωση των Ακαδημιών με ικανούς καθηγητές, με προσόντα τυπικά και επαγγελματικά, ειδικότερα καθηγητές ναυτικών μαθημάτων (Α΄ πλοιάρχων και μηχανικών),
οι οποίοι θα πρέπει ανά τακτά διαστήματα να ταξιδεύουν στα
πλοία, εκπαιδευόμενοι στις σύγχρονες τεχνολογίες.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις Ακαδημίες Μηχανικών
Ε.Ν. διδάσκουν δύο μόνιμοι Α΄ μηχανικοί και αυτοί είναι στην ΑΕΝ
Μηχανικών Χίου. Στις υπόλοιπες Ακαδημίες Μηχανικών οι ανάγκες καλύπτονται με συνταξιούχους Α΄ μηχανικούς, που πολλές
φορές ούτε αυτοί δεν επαρκούν, με συνέπεια να υπάρχει ΑΕΝ
Μηχανικών χωρίς ωρομίσθιο καθηγητή μηχανικό Εμπορικού
Ναυτικού και τα ναυτικά μαθήματα να διδάσκονται από μηχανο-

λόγους μηχανικούς των πανεπιστημίων.
Το σύστημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης στα πλοία
είναι πολύ αποτελεσματικό με οφέλη για τους σπουδαστές
των ΑΕΝ, καθώς μετά το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι που
πραγματοποιούν, γνωρίζουν την τεχνολογία των πλοίων.
Έτσι οι καθηγητές των ναυτικών μαθημάτων διδάσκουν σε
πολύ καλύτερο επίπεδο.
Όσο για την αδυναμία ναυτολόγησης των σπουδαστών στο
α΄ και β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι, μέχρι σήμερα οι σπουδαστές
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου δεν
αντιμετώπισαν πρόβλημα, αντιθέτως, οι ναυτιλιακές εταιρείες
αναζητούν περισσότερους σπουδαστές.
Η αλήθεια είναι ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες προτιμούν τους
σπουδαστές που δεν οφείλουν μαθήματα. Αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε περισσότερο απαιτητικοί και οι σπουδαστές
μας πιο συνεπείς.
Η μεγάλη προσέλευση στις ΑΕΝ υποψήφιων σπουδαστών και
σπουδαστριών ίσως δημιουργεί και θέμα ναυτολόγησης.
Το πρόβλημα νομίζω ότι λύνεται με συντονισμένες προσπάθειες του ΥΝΑ και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Τέλος, οι ΑΕΝ πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά με πανεπιστήμια, ώστε οι μεν σπουδαστές να αποκτήσουν και ακαδημαϊκές
γνώσεις, αλλά και οι υπάρχοντες καθηγητές να εξοικειωθούν περισσότερο με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.
Ειδικά στη ναυτομάνα Χίο, όπου υπάρχει η άρρητη γνώση της
ναυτιλίας (δεν είναι τυχαίο το ότι πολλοί εφοπλιστές ξεκίνησαν από Α΄ πλοίαρχοι ή μηχανικοί), επιβάλλεται η συνεργασία
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών με το Τμήμα
Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης φοιτητών πανεπιστημίου και σπουδαστών
ΑΕΝ αντιμετωπίζοντας από κοινού, με τη βοήθεια του προσομοιωτή, περιπτώσεις κρίσεως π.χ. προσάραξη, ρύπανση κ.ά.
Η φετινή προσέλευση των υποψήφιων σπουδαστών προβλέπεται μεγάλη, καθώς και η αύξηση των βάσεων εισαγωγής.
Όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα την ποιοτική εισαγωγή των
σπουδαστών στις ΑΕΝ με χαρακτηριστικό στοιχείο το 70%
των νεοεισερχόμενων σπουδαστών να διαθέτει πτυχίο αγγλικών επιπέδου Lower, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ναυτιλία.
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ΦΑκΕλοσ

Αφιέρωμα:
Ρυμουλκά - Ναυαγοσωστικά
Η παντελής απουσία κρατικής αρωγής, η προσπάθεια να κρατήσουν
τις εταιρείες τους βιώσιμες στον διεθνή ανταγωνισμό, η αγωνία τους
να ανταποκριθούν στα νέα μεγέθη πλοίων, αλλά και τα αιτήματα που
θα υπέβαλλαν στον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταγράφονται
στις απαντήσεις που μας έδωσαν τα στελέχη εταιρειών ρυμουλκών
και ναυαγοσωστικών πλοίων.
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Όταν η Πολιτεία και ο ελεύθερος
ανταγωνισμός λειτουργούν, ο κλάδος
έχει μεγάλα περιθώρια αυτορρύθμισης

Αλέξανδρος Γκιγκιλίνης, Διευθύνων σύμβουλος Ομίλου Gigilinis Shipping Group

Περιγράψτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ρυμουλκών τόσο στις πλαγιοδετήσεις και αναχωρήσεις των
πλοίων όσο και στην ασφάλεια των λιμένων.
Τα ρυμουλκά λιμένος είναι απαραίτητος συντελεστής και πάροχος υπηρεσιών σε όλα τα λιμάνια που παρουσιάζουν αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, με προσεγγίσεις φορτηγών
πλοίων και δεξαμενοπλοίων.
Για μεν τα Φ/Γ πλοία και τα container vessels, ανάλογα με το
μήκος και την έμφορτη κατάστασή τους, απαιτείται η ναύλωση 1 - 4 Ρ/Κ πλοίων ανάλογων ιπποδυνάμεων για την
υποβοήθηση του πλοίου κατά την άφιξη στο κυρίως λιμάνι
και την πλαγιοδέτηση αυτού στο μόλο, ώστε να δύναται αυτό
να εκφορτώσει ή να φορτώσει το φορτίο του. Η απόφαση για
τον αριθμό και το είδος των Ρ/Κ λαμβάνεται σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία και πάντα σε συνεννόηση πλοιάρχου του
πλοίου, πλοηγού και πλοιάρχου του Ρ/Κ. Με δεδομένο ότι το
πλοίο δεν χρησιμοποιεί τις μηχανές του και δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελιγμούς, χρειάζεται το ρυμουλκό
ή τα ρυμουλκά που το οδηγούν στο μόλο και σταδιακά το
φέρνουν σε αντίστοιχη θέση, ώστε να μπορεί να πλαγιοδετήσει με ακρίβεια. Κατά την αναχώρηση του πλοίου, δύο Ρ/Κ,
ένα από την πλώρη και ένα από την πρύμνη, απομακρύνουν
το πλοίο από την προβλήτα και το οδηγούν προς την έξοδο,
ισορροπώντας το, ώστε η πλώρη του να ευθυγραμμιστεί με
την έξοδο του λιμένος και κατόπιν το πλοίο να δύναται να
αποπλεύσει, κινούμενο πλέον αυτοδύναμα. Εφόσον κάποιο

Φ/Γ πλοίο μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο (λ.χ. θειάφι ή κάποιο
άλλο χημικό φορτίο), τότε παραμένει δίπλα του υποχρεωτικά
ρυμουλκό, για πυρασφάλεια.
Στα Δ/Ξ πλοία, αντίστοιχα, απαιτούνται έως 4 Ρ/Κ για την
άφιξη και 2 - 3 για την αναχώρηση. Εδώ δεν υπάρχει πλαγιοδέτηση, αλλά το πλοίο υποβοηθείται ώστε να αγκυροβολήσει
με την αριστερή και τη δεξιά άγκυρά του ακριβώς δίπλα στα
ναύδετα, όπου θα φορτοεκφορτώσει. Για τα Δ/Ξ και τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, υπάρχει ειδικός κανονισμός λιμένος (λ.χ. στο λιμένα της Θεσσαλονίκης ο ειδικός κανονισμός
59) που ορίζει τα ανωτέρω και τις προδιαγραφές των ρυμουλκών αναλυτικά και εξαντλητικά. Ομοίως, ορίζει και για
την πυρασφάλεια, που παρέχεται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, απαιτεί τα ρυμουλκά να
έχουν και δυνατότητες αντιρρύπανσης, για την περίπτωση
τυχόν ατυχήματος, και θέτει την υποχρέωση συγκράτησης του
πλοίου από το ρυμουλκό εφόσον υπάρχει κακοκαιρία.
Θεωρείτε ότι ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας
έχει εκσυγχρονιστεί; Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στα
νέα μεγέθη πλοίων;
Ο στόλος των ρυμουλκών που δραστηριοποιούνται ιδίως στα
μεγάλα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών είναι εκσυγχρονισμένος και μπορεί να ανταποκριθεί
πλήρως στις ανάγκες των πλοίων και των λιμένων. Ανάγκη
βελτίωσης του στόλου υπάρχει σε μικρότερα περιφερειακά
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λιμάνια της χώρας, όπου όμως η κίνηση είναι γενικώς πολύ
μικρή κι έτσι δεν δίνονται κίνητρα νέων επενδύσεων, δεδομένου ότι οι προοπτικές απόσβεσης των επενδύσεων αυτών
είναι μηδαμινές, αν όχι ανύπαρκτες.
Τα ρυμουλκά που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά λιμάνια
έχουν εκσυγχρονιστεί την τελευταία δεκαετία, έχουν πλέον
ικανές ιπποδυνάμεις για να εξυπηρετήσουν όλα τα μεγέθη
πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των container vessels
νέας γενιάς, ενώ έχουν σύγχρονους και επαρκείς εξοπλισμούς πυρασφάλειας και αυξημένες ικανότητες χειρισμών.
Τα περισσότερα ρυμουλκά έχουν πλέον εξοπλισμό ή είναι
τύπου που τους επιτρέπει να έχουν αυξημένη δυνατότητα
ελιγμών (ενδεικτικά χοάνες, kort nozzles, pitch propellers,
bow thrusters, azimuth κ.ά.).
Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τα αιτήματα που
θα θέλατε να υποβάλετε στον υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου;
Όπως κάθε κλάδος της ναυτιλίας και ο δικός μας αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα, αν και οφείλω να σημειώσω
εδώ ότι όταν η Πολιτεία και ο ελεύθερος ανταγωνισμός λειτουργούν, ο κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια αυτορρύθμισης,
κάτι που έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Το πρόβλημα είναι
ακριβώς όταν η Πολιτεία «νίπτει τας χείρας της»…
Με αυτή λοιπόν την αφορμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, ιδίως προς το παρόν στο λιμένα
της Θεσσαλονίκης, είναι ότι «αφήνονται» ιδιωτικές εταιρείες
να «νομοθετούν» ανενόχλητες, προσδιορίζοντας αυθαίρετα
και μονομερώς το κανονιστικό πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών των ρυμουλκών που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες όχι στις ίδιες αλλά σε τρίτους, ήτοι στα δεξαμενόπλοια
που προσεγγίζουν τις εγκαταστάσεις τους, που όμως δεν τους
ανήκουν καν, αλλά τους έχουν απλώς παραχωρηθεί κατά
χρήση από το ελληνικό Δημόσιο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των ΕΛ.ΠΕ., που εξέδωσαν
μονομερώς «οδηγία», με εφαρμογή σε 18 ημέρες από την έκδοσή της (!), η οποία καταστρατηγεί και ακυρώνει το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, αγνοώντας πλήρως τις διατάξεις του ειδικού κανονισμού 59/ 2001, ισχύει δε μόνο στο λιμένα της
Θεσσαλονίκης!
Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται άνευ άλλου τινός από την
αγορά ρυμουλκά σύγχρονα και αποτελεσματικά, που κατά τα
άλλα λειτουργούν απολύτως νόμιμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καταστρατηγείται κάθε έννοια ελεύθερου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οδηγούνται
ουσιαστικά σε μία και μοναδική εταιρεία ρυμουλκών και δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις, με όλα τα γνωστά
επακόλουθα: αύξηση του κόστους των υπηρεσιών προς το
παρόν και ανυπαρξία επενδύσεων στο μέλλον, δεδομένου ότι
χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει κίνητρο, για να μη μιλήσουμε

για την ανεργία, την ύφεση και την ασφάλεια του λιμένος, που
υπονομεύεται ακριβώς στο πιο επίφοβο τμήμα των υπηρεσιών του με το μεγαλύτερο ιστορικό ατυχημάτων προ ειδικού
κανονισμού.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα ρυμουλκά δήθεν «νέας τεχνολογίας» που επιβάλλει η «οδηγία» των ΕΛ.ΠΕ. είναι τέσσερα
σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα δύο στο τέλος
του χρόνου θα έχουν ηλικία 20 ετών και εντεύθεν δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Εύλογο λοιπόν το ερώτημα πώς η ασφάλεια εξυπηρετείται
χωρίς ρυμουλκά πλοία!
Αυτό λοιπόν που εμείς θα θέλαμε να ζητήσουμε και δημόσια
από τον αρμόδιο υπουργό, διότι ως εταιρεία, αλλά και ως
ενώσεις ρυμουλκών συλλογικά, το έχουμε ήδη ζητήσει πολλάκις μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, αλλά βρήκαμε
«ώτα κωφεύοντα» στο αρμόδιο υπουργείο, είναι απλό και εύλογο: να εφαρμοστεί ο νόμος, ήτοι ο ειδικός κανονισμός
59/2001, για όλους όσοι νόμιμα λειτουργούν στο λιμένα
Θεσσαλονίκης και να μην αποκλείονται αυθαίρετα ρυμουλκά
πλοία, που κατά τα άλλα πληρούν τις προδιαγραφές του, από
την εξυπηρέτηση Δ/Ξ στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.
Άλλως κι εφόσον το υπουργείο πιστεύει ότι πράγματι ο ειδικός κανονισμός 59 χρήζει αναμόρφωσης, να νομοθετήσει η
Πολιτεία, να εκδώσει νέους κανονισμούς ή και νόμους ακόμη,
ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και
να δημιουργηθεί, επιτέλους, κλίμα σαφήνειας, σταθερότητας
και πίστης στη νομοθεσία προκειμένου να γίνουν και οι κατάλληλες επενδύσεις που τυχόν απαιτούνται.
Όσο όμως το ζήτημα αυτό πλήττει μόνο εμάς στη Θεσσαλονίκη, το υπουργείο φαίνεται να κωφεύει.
Δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι, θα πράξει το ίδιο όταν τα
ρυμουλκά πλοία δεν θα επαρκούν για την εξυπηρέτηση των
πλοίων στη Θεσσαλονίκη γιατί απλώς δεν θα υπάρχουν, δεδομένου ότι οι εταιρείες θα έχουν οδηγηθεί εκτός αγοράς; Θα
πράξει το ίδιο όταν ξαφνικά κάποια ιδιωτική εταιρεία «νομοθετήσει» εν μια νυκτί και στον Πειραιά; Ή μήπως τότε θα είναι
απλώς πολύ αργά για λόγια και πράξεις;
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ

Η εθνική νομοθεσία δεν κάνει καμία
διάκριση ανάμεσα στα ερείπια του ’60
και ’70 και τα σύγχρονα ρυμουλκά

Νικόλαος Ζούρος, ιδρυτής του Ομίλου Ζούρου

Περιγράψτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ρυμουλκών τόσο στις πλαγιοδετήσεις και αναχωρήσεις των
πλοίων όσο και στην ασφάλεια των λιμένων.
Η σημασία της ύπαρξης ρυμουλκών, και μάλιστα κατάλληλων
και ικανών να εγγυηθούν την ακρίβεια και την ταχύτητα ανταπόκρισης στους ελιγμούς του πλοηγού, είναι γνωστή σε
όσους απασχολούνται στη θάλασσα. Πολύ λίγα πλοία, ακόμα
και σήμερα, θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα ελληνικά λιμάνια ακόμα και τα μεγαλύτερα από αυτά, χωρίς υποβοήθηση, με ασφάλεια.
Ταυτόχρονα, τα ρυμουλκά μας εκτελούν και χρέη επιφυλακής
και ασφάλειας λιμένος, ιδιαίτερα όπου εμπλέκονται επικίνδυνα φορτία και πλοία σε δύσκολη θέση. Ιδίως τα νεότερης
τεχνολογίας ρυμουλκά μπορούν καλύτερα να εξυπηρετούν
τους λιμένες σε πολλά επίπεδα. Εκτός από την ασφάλεια των
αφίξεων και αναχωρήσεων, μπορούν να εγγυηθούν και την
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων, επίσης θέμα ζωτικής σημασίας από τη στιγμή που θέλουμε να καταστήσουμε τα λιμάνια μας κόμβους διαμετακομιστικού εμπορίου Δύσης Ανατολής.
Η παρουσία ικανών ρυμουλκών παρέχει και εγγυήσεις για την
αποφυγή ατυχημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το
θαλάσσιο περιβάλλον γενικότερα, πολύ περισσότερο δε στα
δεξαμενόπλοια και τα επικίνδυνα φορτία. Παράλληλα, οι
επενδύσεις σε νεότερα ρυμουλκά εγγυώνται και την εφαρμογή της MARPOL και άλλων συνθηκών προστασίας του θα-

λάσσιου περιβάλλοντος - συνθήκες από τις οποίες τα πεπαλαιωμένα ρυμουλκά εξαιρούνται. Έτσι μπορεί να προστατευθεί το αγαθό αυτό και στην καθημερινότητα. Το θέμα αυτό
αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας, όπου οι λιμένες με μεγάλη κίνηση (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) είναι ενταγμένοι πλήρως στον
αστικό ιστό.
Θεωρείτε ότι ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας
έχει εκσυγχρονιστεί; Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στα
νέα μεγέθη πλοίων;
Δυστυχώς, για να το πω απλά, όχι και όχι! Προσπάθειες εκσυγχρονισμού δεν έχουν γίνει παρά μεμονωμένα. Ο όμιλός
μας και ο όμιλος Vernicos Tugs, για παράδειγμα, έχουν επενδύσει εκτεταμένα στην ανανέωση του στόλου. Δυστυχώς
όμως, η εθνική νομοθεσία δεν κάνει σχεδόν καμία διάκριση
ανάμεσα στα ερείπια του ’60 και του ’70 και τα πλέον σύγχρονα σημερινά ρυμουλκά. Έτσι αποτελεί ένα πολύ πραγματικό και ισχυρό αντικίνητρο στις νέες επενδύσεις. Τις κάνει
σφόδρα μη ανταγωνιστικές.
Οι κανονισμοί, για παράδειγμα, για τα μεγέθη, μια που αναφέρεστε, είναι αποσπασματικοί και αναποτελεσματικοί. Όχι
μόνο απαιτούν πολύ λιγότερη ισχύ για κάθε κατηγορία μεγέθους ρυμουλκούμενου από ό,τι συμβουλεύουν οι διεθνείς
πρακτικές ασφαλείας, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν αυτή την
απαίτηση σε ιπποδύναμη κατασκευαστή των μηχανών του
πλοίου. Αυτός ο τρόπος δεν εκφράζει την κατάσταση των ρυ-
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μουλκών όπως είναι σήμερα, αν σκεφτεί κανείς τις δεκαετίες
που βαραίνουν τα περισσότερα ρυμουλκά. Γι’ αυτό σε όλο
τον κόσμο κάνουν μετρήσεις ελκτικής ισχύος (bollard pull
tests) σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να γνωρίζουν την
πραγματική ικανότητα και συνεπώς καταλληλότητα του κάθε
ρυμουλκού.
Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τα αιτήματα που
θα θέλατε να υποβάλετε στον υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου;
Νομίζω πως όσα ανέφερα παραπάνω αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και απαιτούν την άμεση συνδρομή του
υπουργού. Μια πρωτοβουλία στο θέμα αυτό ελήφθη πρόσφατα από τα ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, τα οποία έθεσαν κατώτατες προδιαγραφές για τα ρυμουλκά που εξυπηρετούν τα
δεξαμενόπλοια που προσεγγίζουν στις εγκαταστάσεις τους.
Μεταξύ άλλων, έθεσαν και απαιτήσεις σε Bollard Pull σε ικανότητα πυρασφάλειας και πολλά άλλα αυτονόητα στο εξωτερικό, που εμείς όμως εδώ δεν τα έχουμε.
Για να είμαι δίκαιος, η Βουλή έδειξε κάποια διάθεση να τονώσει την ανανέωση του στόλου με το άρθρο 71 του πρόσφατου νομοθετήματος, αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό ήταν, θα
είμαι ωμός, αναποτελεσματικός. Δεν διορθώνεται η κατάσταση με το να αντικαθιστάς ρυμουλκά 40 ετών με άλλα 35
ετών. Μην πω ότι είναι και πισωγύρισμα, αφού κάποιοι θα
συνεχίσουν να κάνουν, έτσι, τη δουλειά τους, με τα ψέματα,
αντί να οδηγηθούν σε ουσιαστική ανανέωση. Εδώ έχουμε
ανάγκη για ρυμουλκά νέας τεχνολογίας, όχι να φύγουν του
1960 για να έρθουν του 1970.
Το μόνο ευχάριστο με το άρθρο 71 είναι ότι προβλέπει την
καθιέρωση προδιαγραφών για τα ρυμουλκά λιμένος με μελλοντική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας. Ελπίζω, εύχομαι

Δυστυχώς όμως, η εθνική
νομοθεσία δεν κάνει σχεδόν
καμία διάκριση ανάμεσα στα
ερείπια του ’60 και του ’70
και τα πλέον σύγχρονα
σημερινά ρυμουλκά.
Έτσι αποτελεί ένα πολύ
πραγματικό και ισχυρό
αντικίνητρο στις νέες
επενδύσεις. Τις κάνει σφόδρα
μη ανταγωνιστικές.

και προτρέπω τον υπουργό να αδράξει αυτή την ευκαιρία και
αφού ακούσει τις προτάσεις όλων των εμπλεκομένων, όπως
έχει υποχρέωση, να υιοθετήσει όχι κάποιο συμβιβασμό μέσης
οδού που θα διαιωνίσει το πρόβλημα, αλλά τις θέσεις αυτές
που θα κρίνει πως είναι επιστημονικά και ουσιαστικά ορθές
και αναγκαίες.
Οι δικές μας οι προτάσεις (κατατεθειμένες ήδη προ πολλών
μηνών) εκτός από την αυστηρότητα των προδιαγραφών, συμπεριλαμβάνουν και μια κλιμάκωση των αδειών ρυμουλκού, ανά
ηλικία, εκπομπές ρύπων και λιμένα λειτουργίας, που θα μπορούσε από μόνη της να αποφέρει επιπλέον φόρους μόνο από
τα ρυμουλκά λιμένος όσους περίπου η κυβέρνηση έχει στόχο
να αντλήσει από όλη την ελληνική ναυτιλία συνολικά! Μπορείτε, κύριε υπουργέ, να νοικοκυρέψετε το χώρο, εξοικονομώντας ταυτόχρονα τους πόρους, που αλλιώς θα πάρετε
πάλι, η κυβέρνησή σας, από συνταξιούχους, αστυνομικούς,
νοσοκομεία, σχολεία κ.τ.λ. Τολμήστε!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ

Mείζον πρόβλημα η προσέλκυση
πελατών παλαιών και νέων, στα μεγάλα
λιμάνια της χώρας μας

Χρήστος Πιερρουτσάκος, Γενικός Διευθυντής Stavros Karapiperis Salvage & Towage

Περιγράψτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ρυμουλκών τόσο στις πλαγιοδετήσεις και αναχωρήσεις των
πλοίων όσο και στην ασφάλεια των λιμένων.

Θεωρείτε ότι ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας
έχει εκσυγχρονιστεί; Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στα
νέα μεγέθη πλοίων;

Ο ρόλος των ρυμουλκών στα λιμάνια είναι ουσιαστικός και
υψίστης σημαντικής αξίας. Η καθημερινή ομαλότητα θαλάσσιων κινήσεων πλοίων και μεταφοράς εμπορευμάτων διέρχεται από τη διαδικασία λειτουργίας, παροχής ρυμουλκικών
υπηρεσιών. Όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας και
σημαίας, χρειάζονται την εξυπηρέτηση των ρυμουλκών.
Τα ρυμουλκά εξυπηρετούν:
Α) Την άφιξη και αναχώρηση των πλοίων σε λιμάνια ή άλλα
σημεία που υπόκεινται να προσδέσουν για να τελέσουν κάθε
μορφή εργασίας, όπου είναι τα πλοία προκαθορισμένα να
διεκπεραιώσουν. Β) Μεθορμίσεις πλοίων με μηχανή ή χωρίς,
από προβλήτα σε προβλήτα, για δεξαμενισμό ή σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Γ) Τη συνοδεία των πλοίων υπό την
εποπτεία των ρυμουλκών, συνήθως σε διαύλους, ή όταν είναι
ακόμη ανέτοιμα να πραγματοποιήσουν πλόες, μηχανοκίνητα.
Δ) Την επιφυλακή δεξαμενόπλοιων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, για πρόληψη τυχόν κινδύνων.

Στατιστικά, ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας δεν έχει
ακόμη εκσυγχρονιστεί, σε σύγκριση πάντα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό εξηγείται λόγω των δυσμενών και οικονομικών καίριων
συνθηκών που επικρατούν σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας.
Τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες που επικρατούν στον
κλάδο μας, εμείς ως εταιρεία έχουμε επενδύσει σε ένα ρυμουλκό «κόσμημα» για τα ελληνικά δεδομένα (είναι πολύ ευέλικτο χάρη στα ελικοπηδάλια 4.000 ΒΗΡ, 54 tones bollard
pull και είναι ολλανδικής κατασκευής), το «Karapiperis New
Generation».
Οι βλέψεις μας επικεντρώνονται σε τέτοιου είδους τύπου ρυμουλκών.
Επιπροσθέτως, ένα παλαιότερο ρυμουλκό, εάν είναι κατάλληλα συντηρημένο, είναι ικανό να εξυπηρετήσει κάθε λογής
πλοίο αναλογιζόμενης ιπποδύναμης, αρκεί να πληροί τις διε-
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θνείς ναυτικές προδιαγραφές και να έχει ικανά και έμπειρα
πληρώματα.
Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τα αιτήματα που
θα θέλατε να υποβάλετε στον υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου;
Δεν υπάρχει κλάδος που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα,
ως αποτέλεσμα και ο δικός μας, των ρυμουλκών, δεν ξεφεύγει από αυτή την κατάσταση.
Κατά την άποψή μου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
στον κλάδο μας δεν είναι ασήμαντα, αν και κάθε εποχή έχει
τα δικά της.
Πιστεύω ότι το μείζον πρόβλημα είναι το πώς θα προσελκύσουμε ξανά πελάτες, παλιούς και νέους, στα μεγάλα λιμάνια
της χώρας μας δίχως να απομακρύνονται σε ανταγωνιστικές
γειτονικές χώρες.
Ιδιαίτερα πρέπει να ξαναδουλέψει η ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη, και κατ’ επέκταση θα δουλέψουν τα ρυμουλκά, οι λάντζες, οι ναυτικοί πράκτορες, διάφορα συνεργεία. Στην ανεργία
θα ρίξουμε λήθη και θα επικρατήσει ευφορία λόγω του ξένου
συναλλάγματος που θα εισρεύσει στη χώρα μας.
Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι ναυτιλιακοί φορείς θα πρέπει, επιτέλους, να συνεργαστούμε ουσιαστικά, δίχως προστριβές και
ατομικά συμφέροντα, αλλά με μόνο γνώμονα την καθαρή

Tο μείζον πρόβλημα είναι
το πώς θα προσελκύσουμε
ξανά πελάτες, παλιούς και
νέους, στα μεγάλα λιμάνια της
χώρας μας δίχως να
απομακρύνονται σε
ανταγωνιστικές γειτονικές
χώρες. Ιδιαίτερα πρέπει να
ξαναδουλέψει η
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη,
και κατ’ επέκταση θα δουλέψουν τα ρυμουλκά, οι λάντζες,
οι ναυτικοί πράκτορες,
διάφορα συνεργεία.

ομαδικότητα.
Η αντιμετώπιση του θέματος της επισκευαστικής ζώνης θα
λύσει πραγματικά κατ’ επέκταση πολλά προβλήματα και θα
βρεθεί η χώρα μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως και της
αξίζει άλλωστε!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ

Η παρουσία σύγχρονων ρυμουλκών
θα αποτελέσει το μέσο για τη βελτίωση
των επιπέδων ασφαλείας

Θεοδώρα Μαρουσοπούλου, Operations Department Spanopoulos Group

Περιγράψτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ρυμουλκών τόσο στις πλαγιοδετήσεις και αναχωρήσεις των
πλοίων όσο και στην ασφάλεια των λιμένων.
Η Spanopoulos Group, μέσω του στόλου των ρυμουλκών
της, δύναται να παρέχει κάθε είδους υπηρεσία, όπως η πραγματοποίηση ρυμουλκήσεων, πλευρίσεων και αποπλευρίσεων
των καταπλεόντων και αποπλεόντων πλοίων, η παροχή υπηρεσιών επιφυλακής και ασφαλείας, παραμένοντας σε ετοιμότητα πλησίον του πλοίου για την ασφάλεια αυτού, των
παρακείμενων εγκαταστάσεων ή των διερχόμενων πλοίων.
Όλα τα ρυμουλκά είναι διαθέσιμα, πλήρως επανδρωμένα, για
την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Θεωρείτε ότι ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας
έχει εκσυγχρονιστεί; Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στα
νέα μεγέθη πλοίων;
Οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
αυτό προσπαθούν με δικά τους μέσα και πόρους, με την
ηχηρή απουσία της κρατικής αρωγής, να παραμείνουν βιώσιμες στον ασύγκριτο ανταγωνισμό λόγω της τεχνολογικής
εξέλιξης που φέρουν τα ρυμουλκά της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Έως σήμερα είθισται να επενδύουν στην
αγορά μεταχειρισμένων ρυμουλκών, μεγάλης ηλικίας, που η
ευρωπαϊκή αγορά διέθετε προς πώληση.
Ωστόσο, δυναμική προσπάθεια καταβάλλεται από τις εταιρείες του χώρου να εκσυγχρονίσουν το στόλο τους, ενδυναμώνοντάς τον με σύγχρονα και ευέλικτα ρυμουλκά μεγάλης
ιπποδύναμης, προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις και επιταγές της παγκόσμιας ναυτιλίας και να ανταποκρίνονται στα
νέα μεγέθη παντός είδους πλοίων.
Η παρουσία σύγχρονων ρυμουλκών στα ελληνικά λιμάνια θα

αποτελέσει το μέσο για
τη βελτίωση των επιπέδων ασφαλείας και, γενικότερα, των συνθηκών
και την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις
επιταγές των διεθνών
αγορών, ο όμιλος Spanopoulos προέβη στον εκσυγχρονισμό του
στόλου με τη ναυπήγηση έξι ρυμουλκών σκαφών, ενώ μελετά
την προοπτική κατασκευής τεσσάρων άλλων μεγαλύτερης ελκτικής ισχύος.
Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τα αιτήματα που θα θέλατε να υποβάλετε στον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου;
Η κρατική μηχανή να επιδείξει τη στήριξη των επενδύσεων
και της ανάπτυξης στο κλάδο, μέσω ενίσχυσης των πόρων
που παρέχονται προς τις επιχειρήσεις μας. Επιπλέον, να επανέλθει η αξιοπιστία στην οικονομική ζωή, εδραιώνοντας ένα
σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, που μπορεί
να προσελκύσει επενδύσεις και να οδηγήσει στην ανάπτυξη.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης, δραστηριοποιούμενες σε ένα έντονα ελεύθερο, ανταγωνιστικό περιβάλλον με περιορισμένο τον αριθμό κλήσεων των πλοίων στους
κεντρικούς λιμένες της χώρας, παρέχουν ιδιαίτερα γενναίες
εκπτώσεις στις ήδη χαμηλές τιμολογήσεις εν συγκρίσει με
τους τιμοκαταλόγους ρυμουλκών που ισχύουν στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Θεωρούμε φρόνιμο να θέσουμε το αίτημα υιοθέτησης μιας κοινής και ομόφωνης τιμολογιακής πολιτικής
από όλες τις εταιρείες, η οποία θα ανταποκρίνεται επάξια στην
ποιότητα των υπηρεσιών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΡΥΜΟΥΛΚΑ

Διαθέτουμε τον γηραιότερο στόλο
στην Ευρώπη

Γιάννης Μπενζονάνας, Διευθύνων σύμβουλος της Vernicos Tugs & Salvage

Περιγράψτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ρυμουλκών τόσο στις πλαγιοδετήσεις και αναχωρήσεις των
πλοίων όσο και στην ασφάλεια των λιμένων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ρυμουλκά λιμένος συμβάλλουν στον ασφαλή χειρισμό των πλοίων κατά τις αφιξαναχωρήσεις στα λιμάνια. Παράγοντες όπως τα φυσικά
χαρακτηριστικά του λιμένος, οι καιρικές συνθήκες, ο περιορισμένος θαλάσσιος χώρος, οι περιορισμένες δυνατότητες
ελιγμών των μεγάλων πλοίων, καθώς και η πυκνότητα της
θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθιστούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση ρυμουλκών στα λιμάνια. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και
οι υπηρεσίες επιφυλακής σε πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, καθώς και οι υπηρεσίες για την υποβοήθηση
πλοίων που αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις ανάγκης,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποτροπή θαλάσσιων ατυχημάτων, με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η παρουσία σύγχρονων ρυμουλκών αυξάνει τα επίπεδα
ασφαλείας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων αυξημένης
επικινδυνότητας, όπως είναι οι λιμενικές εγκαταστάσεις των
διυλιστηρίων, οι οποίες γειτονεύουν με τον αστικό ιστό των
πόλεων.
Τα μοντέρνα ρυμουλκά είναι εφοδιασμένα με πρόσθετο εξοπλισμό και πέραν της ρυμούλκησης προσφέρουν υπηρεσίες
πυρόσβεσης και καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας.
Για τα ελληνικά δεδομένα, καταλυτικός και μοναδικός είναι ο
ρόλος των ρυμουλκών λιμένος σε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο μας, ελλείψει παραδοσιακών ναυαγοσωστικών πλοίων. Αποτελούν 24 ώρες το
24ωρο και για 365 ημέρες το χρόνο μια δύναμη ταχείας επέμ-

βασης για την πρόληψη ατυχημάτων στον ευαίσθητο θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας.
Θεωρείτε ότι ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας
έχει εκσυγχρονιστεί; Ειδικότερα, ανταποκρίνεται στα
νέα μεγέθη πλοίων;
Τα ρυμουλκά και ειδικότερα αυτά που απασχολούνται στην
υποβοήθηση των πλοίων κατά τις αφιξαναχωρήσεις στα λιμάνια, έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη
εξέλιξη στους τομείς σχεδίασης και συστημάτων πρόωσης,
από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων.
Λόγω του γιγαντισμού των πλοίων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι λιγότερο ευέλικτα, η ζήτηση για πιο ισχυρά
ρυμουλκά έχει αυξηθεί. Η υποβοήθηση των πλοίων με ρυμουλκά έχει γίνει αρκετά λεπτή διαδικασία και η μεγάλη ιπποδύναμη των ρυμουλκών δεν είναι το μόνο ζητούμενο για
ασφαλή ρυμούλκηση.
Το αποτέλεσμα είναι μια ταχεία τεχνολογική εξέλιξη στα συστήματα πρόωσης, με το σχεδιασμό ρυμουλκών, τα οποία
διαθέτουν ικανότητες ευελιξίας που τους επιτρέπουν την
άμεση αλλαγή θέσεων για ταχύτερο, αποτελεσματικότερο και
ασφαλέστερο χειρισμό των πλοίων. Έτσι φθάσαμε από τα μονοπρόπελα ρυμουλκά στα σύγχρονα ρυμουλκά τύπου Tractor & ASD.
Ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, δεν έχει εκσυγχρονισθεί, με αποτέλεσμα η ασφάλεια των ρυμουλκήσεων μεγάλου μεγέθους πλοίων να είναι
σε οριακά επίπεδα. Όχι μόνο διαθέτουμε τον γηραιότερο
στόλο στην Ευρώπη, αλλά και από πλευράς τεχνολογικής
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εξέλιξης υστερούμε τραγικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραδοσιακά μονοπρόπελα ρυμουλκά, μεγάλης ηλικίας, απαρτίζουν το συντριπτικό ποσοστό ρυμουλκών λιμένος στη χώρα
μας, την ώρα που αυτού του τύπου τα ρυμουλκά έπαυσαν
εδώ και 30 χρόνια να ναυπηγούνται για τις ανάγκες ρυμούλκησης στα περισσότερα σύγχρονα λιμάνια του εξωτερικού.
Μπορείτε να αναφέρετε συνοπτικά τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας και τα αιτήματα που
θα θέλατε να υποβάλετε στον υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου;
Τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο
είναι ο γηρασμένος στόλος και η απουσία ενός διαφανούς και
σταθερού κανονιστικού πλαισίου, που θα βοηθούσε στην
ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό του.
Μέχρι πρότινος υπήρχε ένα κριτήριο που σε κάποιο βαθμό
ευνοούσε την ανανέωση του στόλου. Συγκεκριμένα, επιτρεπόταν η είσοδος στην αγορά μόνο των μικρότερων της
20ετίας ρυμουλκών, τα οποία κατά κανόνα ενσωμάτωναν τις
νέες τεχνολογίες από πλευράς σχεδιασμού και συστημάτων
πρόωσης.
Μόλις πρόσφατα, με ρύθμιση που περιελήφθη σε νόμο του
ΥΝΑ, επιτράπηκε κατ’ ουσία η είσοδος στο επάγγελμα παλαιών ρυμουλκών, χωρίς κανένα ηλικιακό φραγμό και χωρίς
κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, που να δικαιολογούν μια
στοιχειώδη ανανέωση του στόλου. Με τη ρύθμιση αυτή όχι
μόνο δεν επιτυγχάνεται η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός
του στόλου, αλλά αντίθετα ο κλάδος οδηγείται σε στασιμότητα.
Στον κύριο υπουργό θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι η ρύθμιση που υιοθέτησε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον
κλάδο γενικότερα, αλλά και για τους επιχειρηματίες, όπως η

Παραδοσιακά μονοπρόπελα
ρυμουλκά, μεγάλης ηλικίας,
απαρτίζουν το συντριπτικό
ποσοστό ρυμουλκών λιμένος
στη χώρα μας, την ώρα που
αυτού του τύπου τα ρυμουλκά
έπαυσαν εδώ και 30 χρόνια
να ναυπηγούνται για
τις ανάγκες ρυμούλκησης στα
περισσότερα σύγχρονα
λιμάνια του εξωτερικού.

εταιρεία μας, που επένδυσαν σε σύγχρονα ρυμουλκά, πιστεύοντας στη σταθερότητα και τη διαφάνεια του κανονιστικού πλαισίου.
Θα πρέπει εδώ και τώρα να προβλεφθούν οι αναγκαίες προδιαγραφές για τα ρυμουλκά που απασχολούνται σε λιμενικές
υπηρεσίες, ώστε να εξουδετερωθούν όλες οι αιτίες που εμποδίζουν την ανανέωση του στόλου, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Θα ήταν από πλευράς του κ. υπουργού μια
ουσιαστική συμβολή για την ποιοτική βελτίωση των ρυμουλκικών υπηρεσιών, σε μια εποχή που τα λιμάνια μας εκσυγχρονίζονται και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον διεθνή
ανταγωνισμό.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 59 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

KIRTATOS:Layout 1 19/6/2013 9:00 μμ Page 60

ΤΕΧΝολογια

Εξελίξεις στην τεχνολογία ναυτικών
κινητήρων

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

Εξέλιξη ναυτικών κινητήρων diesel
Η αγορά των ναυτικών κινητήρων επηρεάζεται από τις τεχνικές εξελίξεις αλλά κυρίως από τη δραστηριότητα νέων ναυπηγήσεων και την εξέλιξη στα μεγέθη των πλοίων. Αυτά με
τη σειρά τους εξαρτώνται από την παγκόσμια οικονομία και
την ανάγκη για αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων.
Η συνεχιζόμενη εξέλιξη των ναυτικών κινητήρων diesel επηρεάζεται από:
• Τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος και τη διαθεσιμότητα
άλλων καυσίμων,
• την εισαγωγή νέων κανονισμών,
• την κατάσταση της αγοράς των νέων κατασκευών πλοίων,
• την εγκατεστημένη ισχύ σε νέες κατασκευές,
• τη σχεδίαση πλοίων σε σχέση με βύθισμα (διάμετρο έλικας), θέση μηχανοστασίου (πλάτος),
• το προφίλ λειτουργίας πλοίων και το συνδυασμό κόστους
καυσίμου και ναύλων.
Η εξέλιξη γενικά στοχεύει στο τρίπτυχο: αύξηση βαθμού απόδοσης, περιορισμός εκπομπών ρύπων, βελτίωση αξιοπιστίας.
Αύξηση βαθμού απόδoσης
Η βελτίωση του βαθμού απόδοσης (β.α.) ναυτικών κινητήρων
ήταν εντυπωσιακή τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά πλέον προσεγγίζονται τα θεωρητικά όρια του κύκλου diesel. Περαιτέρω
μείωση της ειδικής καταναλώσεως και των εκπομπών CO2,
μπορεί να προκύψει με βελτιστοποίηση χρήσεως της ενέρ-

γειας σε σταθερές συνθήκες, καθώς και με βελτίωση της παραγωγής ισχύος σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, μέσω ηλεκτρονικών ρυθμίσεων και ανάκτησης ενέργειας.
Η προσπάθεια για αύξηση της μέσης και μέγιστης πίεσης μηχανών για επίτευξη μεγαλύτερης ειδικής ισχύος περιορίζεται
από τα προβλήματα υλικών, τριβολογίας, φθορών και, τελικά,
αξιοπιστίας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις προσέφεραν βελτιωμένα υλικά και μεθόδους σχεδιάσεως που επέτρεψαν την παραγωγή μηχανών με αυξημένα όρια θερμικής και μηχανικής
φορτίσεως. Η βελτίωση του β.α. υπερπληρωτών και η κατασκευή συστημάτων εγχύσεως υψηλής πιέσεως συνέβαλαν
στην αύξηση της μέσης πίεσης. Οι εξελίξεις επέτρεψαν αύξηση της μέγιστης πιέσεως και βελτίωση της σχεδίασης του
θαλάμου καύσεως, ώστε να μειώνονται τα θερμικά φορτία
και να ευνοείται η ανάμειξη αέρα-καυσίμου. Η υιοθέτηση
εδράνων αλουμινίου με δυνατότητα παραλαβής αυξημένου
φορτίου σε αργόστροφες μηχανές θα οδηγήσει σε μικρότερες αποστάσεις κυλίνδρων και αύξηση ειδικής ισχύος, άρα
μικρότερο βάρος. Συγχρόνως, η αύξηση του λόγου διαδρομής/διαμέτρου εμβόλου 2-Χ κινητήρων -διατηρώντας μέση
ταχύτητα εμβόλου υπαγορευμένη από τριβολογία- επιτρέπει
χαμηλότερες στροφές ελικοφόρου άρα μεγαλύτερη διάμετρο
και καλύτερο β.α. έλικας, εντός περιορισμών βυθίσματος
πλοίου και πλάτους μηχανής.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της εγχύσεως καυσίμου
σημαίνει ότι η μορφή της εγχύσεως μπορεί να βελτιστοποι-
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εκτόνωσης και τη βαλβίδα εισαγωγής να κλείνει προ του ΚΝΣ,
οπότε σταματά η εισαγωγή αέρα και γίνεται ελαφρά εκτόνωση της εγκλωβισμένης γόμωσης σε 4-Χ, άρα με VVA ουσιαστικά επιτυγχάνεται μεταβλητός λόγος συμπίεσης (σε 2-Χ
με βαλβίδα εξαγωγής). Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με πολύ
υψηλή υπερπλήρωση, χωρίς κίνδυνο υψηλών μεγίστων πιέσεων κυλίνδρου.

Υπερταχεία φωτογράφηση καύσεως (HERCULES-C, Wärtsilä)

ηθεί για διάφορα φορτία. Με χρήση πολλαπλών εγχύσεων
και μεταβολή προπορείας και ρυθμού εγχύσεως (injection
rate shaping) μπορεί να επιτευχθεί ελεγχόμενη υψηλή πίεση
κατά την καύση. Ενσωματωμένα συστήματα παρακολούθησης λειτουργίας και ρυθμίσεως επιτυγχάνουν αυτόματη ρύθμιση και ισοστάθμιση των διαφόρων κυλίνδρων (autotuning).
Αλλαγή «κλασικού» κύκλου diesel
Bελτιώσεις στις επιδόσεις κινητήρων μπορούν να επιτευχθούν με μεταβαλλόμενο λόγο συμπίεσης, πιθανόν με έμβολο
μεταβλητής γεωμετρίας, αλλά κυρίως με μεταβολές χρονισμού, ρυθμού ανοίγματος/κλεισίματος και βυθίσεως των
βαλβίδων.
Τα συστήματα VVA (Variable Valve Actuation) έχουν υδραυλική ή ηλεκτρομαγνητική κίνηση ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό
σύστημα. Η απεξάρτηση κινήσεως των βαλβίδων από μηχανική ζεύξη επιτρέπει ενδιαφέρουσες επεμβάσεις στη λειτουργία της μηχανής.
Μία εφαρμογή είναι η επίτευξη κύκλου Miller με τη φάση
(διαδρομή) συμπίεσης να είναι διαφορετική από τη φάση

Πειραματικό πώμα για οπτικές μετρήσεις εντός κυλίνδρου (HERCULES-B, MAN)

Περιορισμός εσωτερικών απωλειών κυλίνδρου
Ο περιορισμός απωλειών ενέργειας στην ψύξη της μηχανής
φαίνεται κατ’ αρχήν ένας ενδιαφέρων στόχος στην αύξηση
της αποδόσεως. Όμως, έχει αποδειχθεί ότι η κατασκευή τοιχωμάτων του κυλίνδρου από υλικά ικανά να αντέξουν σε
υψηλότερες θερμοκρασίες και η μόνωσή τους δεν μεταβάλλουν τον θερμοδυναμικό β.α. του κινητήρα. Συγχρόνως, τα
θερμότερα τοιχώματα οδηγούν σε ογκομετρικές απώλειες
πληρώσεως.
Λόγω της μειωμένης απόρριψης θερμότητας, αυξάνεται η
θερμοκρασία των καυσαερίων, οπότε ο υπερπληρωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήμα τής επιπλέον ενέργειας για να
εξισορροπήσει τις απώλειες ογκομετρικού βαθμού αποδόσεως. Οι δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας κατάντι του υπερπληρωτή εξαρτώνται και από το κόστος της επιπλέον
εγκαταστάσεως, που πιθανόν περιλαμβάνει ατμοστρόβιλο
ή/και στρόβιλο ισχύος, μειωτήρες, γεννήτριες.
Αλλαγή εργαζομένου μέσου
Αρχικές εφαρμογές καύσεως γαλακτωμάτων νερού και βαρέος καυσίμου έγιναν με σκοπό την καλύτερη καύση καυσίμου μεταβαλλόμενης ποιότητας. Η μέθοδος παρουσίασε
πολλά προβλήματα αστάθειας του μείγματος, παρά τους επιπλέον ομοιογενοποιητές ανάντι των αντλιών καυσίμου. Επίσης παρατηρήθηκε διάβρωση των εγχυτήρων και κακή
διασπορά σε χαμηλά φορτία κινητήρα από τις οπές των ακροφυσίων που ήταν διαστασιολογημένες για παροχή καυσίμου
και νερού σε πλήρες φορτίο.
Για έγχυση άλλου μέσου μέσα στον κύλινδρο έχουν δοκιμαστεί εγχυτήρες με στρωματοποιημένη έγχυση ή δύο χωριστοί
εγχυτήρες. Παρόμοια διάταξη συναντάται σε ορισμένες μηχανές gas-diesel με πιλοτική έγχυση πετρελαίου και κύρια έγχυση αερίου. (Σημ.: Οι κινητήρες αερίου και dual-fuel
εξετάζονται σε χωριστό άρθρο.)
Ο άμεσος ψεκασμός νερού ψύχει τον αέρα γομώσεως και
προκαλεί βελτίωση ανάμειξης και καύσης λόγω των μικροεκρήξεων κατά την ατμοποίηση των σταγονιδίων νερού στον
κύλινδρο. Το σχετικό ενδιαφέρον είναι κυρίως για ελάττωση
της μέσης θερμοκρασίας καύσεως και άρα της παραγωγής
ΝΟx.
Άλλη μέθοδος είναι η υπερκρίσιμη προανάμειξη (fumigation)
νερού με έγχυση σε 220 bar και 375° C, και επίσης η έγχυση
ατμού κατευθείαν μέσα στον κύλινδρο σε υψηλή πίεση και
θερμοκρασία, που υποβοηθά το έργο εκτονώσεως. Η παρα-
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περιφερειακής ταχύτητας άκρου και της θερμοκρασίας συμπιεσμένου αέρα (270° C σε λόγο συμπίεσης 5:1), που οδηγεί
σε αυξημένο κίνδυνο ερπυσμού των πτερυγίων από κράμα
αλουμινίου, απαιτώντας είτε ψύξη του άκρου συμπιεστή είτε
στροφείο τιτανίου. Η λύση της υπερπλήρωσης δύο βαθμίδων
επιτρέπει αύξηση της ειδικής ισχύος, αλλά συνοδεύεται από
αυξημένο κόστος, περιπλοκότητα διατάξεως καθώς και μειωμένη απόδοση σε χαμηλά φορτία όπου τα στροφεία λειτουργούν με χαμηλούς β.α. Φαίνεται ότι θα εφαρμοστεί στο
άμεσο μέλλον, πιθανόν σε συνδυασμό με χρονισμό Miller Atkinson.
Για βελτίωση εύρους λειτουργίας και β.α., προτείνεται μεταβλητή γεωμετρία υπερπληρωτών. Έχουν δοκιμαστεί πτερύγια
προ-περιστροφής και μεταβλητός διαχύτης στο συμπιεστή και
ήδη χρησιμοποιούνται μεταβλητά ακροφύσια στο στρόβιλο,
ακόμα και για λειτουργία με βαρύ καύσιμο.
Με την αύξηση του β.α. υπερπληρωτών, η περίσσεια ισχύος
μιας βαθμίδας μπορεί να παραληφθεί από ηλεκτρική γεννήτρια/κινητήρα σε διάταξη PTO/PTI (Power Take Out/Power
Take In) για βελτίωση του συνολικού β.α. της εγκατάστασης.
Για μείωση των μηχανικών προβλημάτων λόγω υψηλών
στροφών, χρησιμοποιήθηκαν άξονες συνδέσεως από συνθετικά υλικά και μαγνητικά έδρανα.

Ηλεκτρικό PTI/PTO στον άξονα υπερπληρωτή (MAN)

γωγή του ατμού γίνεται με ανάκτηση ενέργειας από τα καυσαέρια. Τα παραπάνω συστήματα παραμένουν μηχανικά περίπλοκα με αμφιλεγόμενη αξιοπιστία.
Μία απλούστερη παραλλαγή των παραπάνω μεθόδων είναι
ο κορεσμός του αέρα εισαγωγής με νερό που κατα-ιονίζεται
υπό χαμηλή πίεση στο δοχείο αέρα, οπότε η λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης στους αυλούς εισαγωγής και στον κύλινδρο μειώνει τη θερμοκρασία της γομώσεως. Τυχόν
βραχυκύκλωση της ψυχρής γομώσεως οδηγεί σε ανεπιθύμητη ψύξη της ροής καυσαερίων προ του υπερπληρωτή, ιδιαίτερα σε δίχρονες μηχανές. Η εφύγρανση του αέρα
σαρώσεως μπορεί να επιφέρει διάβρωση των χιτωνίων, που
εν μέρει μπορεί να αντιμετωπιστεί με προηγμένα συστήματα
λίπανσης κυλίνδρου και ανασχεδίαση της διεπιφάνειας χιτωνίου/ελατηρίων.
Αύξηση πιέσεως πληρώσεως
Η αύξηση της πιέσεως του συστήματος υπερπλήρωσης με
διατήρηση της μορφής καύσεως οδηγεί σε σημαντική άνοδο
του βαθμού αποδόσεως και της συγκέντρωσης ισχύος. Όμως,
δημιουργούνται πολύ υψηλές μέγιστες πιέσεις (μπορούν να
υπερβούν τα 300 bar), οπότε οι μηχανικές φορτίσεις δημιουργούν προβλήματα σε στροφαλοφόρο, έδρανα και στη λίπανση των κινούμενων μερών. Η υπερπλήρωση μιας
βαθμίδας με εύλογο εύρος πεδίου λειτουργίας συμπιεστή
έχει πρακτικά όριο πιέσεων 5:1. Υπάρχουν και όρια υλικών
για τα στροφεία φυγοκεντρικών συμπιεστών, λόγω υψηλής

Ρύποι
Ο καθορισμός ορίων για ρύπους από κινητήρες αποτελεί ένα
περίπλοκο τεχνικό, κοινωνικό και πολιτικό θέμα.
Οι τεχνολογίες ελάττωσης ρύπων NOx από κινητήρες μπορούν να ταξινομηθούν γενικά σε: Πρωτογενείς μεθόδους
(εντός κυλίνδρου) και δευτερογενείς μεθόδους (επεξεργασία
καυσαερίων).
α. Πρωτογενείς μέθοδοι
Με μείωση της μέσης θερμοκρασίας καύσεως, επιβραδύνεται
η δημιουργία ΝΟx. Ο πλέον συνήθης τρόπος για περιορισμό
της μέγιστης θερμοκρασίας καύσεως σε μέγεθος και διάρκεια
είναι μέσω καθυστέρησης εγχύσεως καυσίμου. Για να αντισταθμιστεί η αύξηση καταναλώσεως, αυξάνεται ο ρυθμός εγχύσεως, οπότε μειώνεται παράλληλα και η διάρκεια καύσεως,
άρα το πέρας εγχύσεως συμπίπτει με αντίστοιχες, προ της
ρυθμίσεως, θερμοκρασίες. Ο λόγος συμπίεσης αυξάνεται για
να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα αναφλέξεως, αλλά στο
μέτρο που οι μηχανικές τάσεις λόγω μέγιστων πιέσεων δεν
επηρεάζουν τη στιβαρότητα της μηχανικής κατασκευής. Επίσης η θερμική καταπόνηση βαλβίδων, λόγω πιθανής αύξησης
της θερμοκρασίας καυσαερίων, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν.
Η χρήση διάφορων τρόπων ψεκασμού νερού αναφέρθηκε
παραπάνω. Η ψύξη της γομώσεως ελαττώνει τη μέγιστη θερμοκρασία της φλόγας, αλλά επίσης και των ψυχρότερων
εσχατιών του κυλίνδρου. Έτσι, τα αέρια σε αυτές τις περιοχές
δεν έχουν αρκετή θερμοκρασία ώστε να συμβάλουν σημαντικά στην παραγωγή ΝΟx, όμως με τη διαδικασία αυτή τα
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SCR (αριστερα)και EGR(δεξιά) σε 2-X κινητήρα (ΜΑΝ)

Πειραματική μονάδα SCR σε 2-X κινητήρα (Wärtsilä )

αέρια χάνουν ενέργεια που θα μπορούσε να παράγει έργο. Η
ψύξη γομώσεως με χρονισμό Miller αναφέρθηκε ήδη.
Η ανακυκλοφορία καυσαερίων (Exhaust Gas RecirculationEGR) έχει πολλαπλή επίδραση. Τα καυσαέρια έχουν μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από τον αέρα πληρώσεως, άρα
δεσμεύουν θερμότητα και ελαττώνουν τη μέση θερμοκρασία
καύσεως. Συγχρόνως, περιέχουν λιγότερο οξυγόνο και ελαττώνουν την ταχύτητα καύσεως.
Το EGR χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στους κινητήρες Otto, αλλά στους diesel, και μάλιστα σε αυτούς που χρησιμοποιούν βαρύ καύσιμο, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για
να μην επιβαρύνεται η ογκομετρική απόδοση του κινητήρα,
το καυσαέριο που ανακυκλοφορεί πρέπει να ψύχεται. Επίσης,
για την ελάττωση της ρύπανσης του συμπιεστή (αν ο βρόχος
ανακυκλοφορίας είναι χαμηλής πιέσεως - κατάντι στροβίλου,
ανάντι συμπιεστή) και γενικότερα για ελάττωση φθορών του
κινητήρα από τα σωματίδια, τα ανακυκλοφορούντα καυσαέρια πρέπει να καθαρίζονται με ξηρή διεργασία μέσω φίλτρου
είτε με υγρή (έκπλυση με καταιονισμό - wet scrubber).
Στην περίπτωση χρήσεως φίλτρου, η επιβάρυνση του εν
λόγω βαρέος καυσίμου είναι πολύ μεγαλύτερη και δημιουργείται ανάγκη συχνής αναγέννησης. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης από θειικό οξύ
που παράγεται στα ψυχόμενα καυσαέρια του βρόχου EGR
από θείο στο καύσιμο, καθώς και το θέμα διαχείρισης του όξινου νερού εκπλύσεως. Ο υψηλός β.α. των υπερπληρωτών
στις ναυτικές μηχανές πιθανόν να σημαίνει ότι δεν υπάρχει

αρκετή διαφορά πιέσεως ώστε να υπερνικηθεί η αντίθλιψη
του βρόχου και να διατηρηθεί θετική παροχή EGR σε όλη την
περιοχή λειτουργίας της μηχανής, οπότε είναι απαραίτητη η
χρήση ηλεκτροκίνητου ειδικού φυσητήρα ακόμη και για ανακυκλοφορία χαμηλής πιέσεως.
Ενδιαφέρουσα παραλλαγή αποτελεί η ψευδο-ανακύκλωση
(internal-EGR), που ουσιαστικά είναι απομάστευση καυσαερίων από κύλινδρο κατά τη διάρκεια κλειστού κύκλου μέσω
ειδικής βαλβίδας, που παρουσιάζει όμως θέματα μηχανικής
περιπλοκότητας, είτε ηθελημένη πλημμελής απόπλυση, που
παρουσιάζει προβλήματα θερμικής φορτίσεως και ελάττωσης ογκομετρικής απόδοσης του κινητήρα.
Το παραγόμενο NOx εντός του κυλίνδρου μπορεί θεωρητικά
να μειωθεί με άμεσο ψεκασμό αμμωνίας. Τα προβλήματα
ελέγχου δοσομετρίας, διαφυγής αμμωνίας στην εξαγωγή και
διαβρώσεων καθιστούν τη μέθοδο αυτή πρακτικά μη εφαρμόσιμη.
Είναι προφανές πως η ελάττωση NOx με τις παραπάνω μεθόδους επιφέρει αλλαγές στις επιδόσεις του κινητήρα, οπότε
πρέπει να γίνει σχετική βελτιστοποίηση.
β. Δευτερογενείς μέθοδοι
Οι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ρεύματος χρησιμοποιούν για
αρκετά χρόνια μονάδες καταλυτικής αναγωγής (Selective
Catalytic Reduction-SCR) των καυσαερίων για μείωση των
NOx.
Τέτοιες μονάδες SCR έχουν εγκατασταθεί σε περίπου 500
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επιδίωξη για τα τμήματα αυτά είναι να έχουν διάρκεια ζωής άνω των 60.000 ωρών, άρα 10 έτη
ΤΒΟ.
Τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου
του κινητήρα είναι πλέον ευρείας αποδοχής
και συχνά προσφέρονται από τους κατασκευαστές μαζί με τη μηχανή. Θέμα παραμένει
η διαχείριση και αξιολόγηση του όγκου στοιχείων
παρακολούθησης από τους operators, ώστε να
εφαρμοστεί η συντήρηση βάσει κατάστασης (CBM).
Οι εφαρμογές ηλεκτρονικών ελεγκτών με ευρύτατες
δυνατότητες ρυθμίσεων επιτρέπουν την αναθεώρηση
των κλασικών προσεγγίσεων ελέγχου του κινητήρα. Οι
ενσωματωμένοι αισθητήρες, ενεργοποιητές και τα συστήματα παρακολούθησης και βελτιστοποίησης λειτουργίας θα
περιβάλλουν την αξιόπιστη, αυτορρυθμιζόμενη μηχανή του
μέλλοντος, ρυθμίζοντας χρονισμό βαλβίδων, διαμόρφωση
εγχύσεως καυσίμων, γεωμετρία υπερπληρωτών, προσωρινή
διακοπή λειτουργίας (cut-out) κυλίνδρων και υπερπληρωτών, διατάξεις επεξεργασίας καυσαερίων και απομάστευσης/πρόσδοσης/ανάκτησης ενέργειας.
Πρωτότυπη μονάδα SCR σε 4-X κινητήρα
με διβάθμια υπερπλήρωση (Wärtsilä)

πλοία και χρησιμοποιούν συνήθως ουρία, που με θέρμανση
διασπάται σε αμμωνία και ισοκυανικό οξύ το οποίο μετά την
ανάμειξη με νερό, δίδει με ασφάλεια την απαραίτητη για καταλυτική αναγωγή αμμωνία. Το σύστημα καταλύτη είναι σχετικά ογκώδες και δαπανηρό, αλλά η μείωση των NOx μπορεί
να είναι έως 98%. Το πρόβλημα λειτουργίας του SCR πάνω
από κάποια θερμοκρασία καυσαερίων οδηγεί, κυρίως για 2Χ κινητήρες, στην τοποθέτηση του καταλύτη πριν από το
στρόβιλο υπερπληρωτή και συγχρόνως την εγκατάσταση
βαλβίδων παράκαμψης για μεταβαλλόμενη όδευση στους
αγωγούς καυσαερίων και αέρα, κατά την επιτάχυνση κινητήρα και στα χαμηλά φορτία ελιγμών.
Η παρουσία θείου στο καύσιμο και φωσφόρου στα αλκαλικά
λιπαντικά επιφέρει σταδιακή χημική απενεργοποίηση (poisoning) ορισμένων καταλυτικών διατάξεων. Έτσι, εξετάζονται διατάξεις συνδυασμού αποθείωσης καυσαερίων με έκπλυση
(scrubber) και κατόπιν SCR.
Οι τεχνικές μείωσης ρύπων (κυρίως NOx) μέσω ιονισμού των
καυσαερίων, με το (πομπώδες) όνομα non-thermal plasma,
αποδείχθηκαν εξαιρετικά ενεργοβόρες και έχουν προς το
παρόν εγκαταλειφθεί.

Επίλογος
Η αλληλεξάρτηση της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων διαπιστώνεται καθαρά στην περίπτωση των ναυτικών
μηχανών. Για το ορατό μέλλον, οι κινητήρες diesel θα συνεχίσουν να έχουν τη συντριπτική πλειονότητα στις εγκαταστάσεις πλοίων.
Για το κοντινό μέλλον οι στόχοι είναι για κινητήρες που συνδυάζουν ευελιξία καυσίμου, σχεδόν μηδενικούς ρύπους, βέλτιστη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες λειτουργίας και διά
βίου αξιοπιστία. Η πρόσφατη ιστορία εξέλιξης κινητήρων δείχνει ότι πάντα βρίσκονται τεχνολογικές λύσεις που καλύπτουν
τις ανάγκες της αγοράς και τυχόν νέους κανονισμούς. Όμως,
η πίεση από τη ραγδαία εισαγωγή κανονισμών με δύσκολους
στόχους έχει ενίοτε ως αποτέλεσμα «υστερική» τεχνολογία
με λύσεις αυξημένης περιπλοκότητας, ενώ με περιθώριο χρόνου πιθανόν να προέκυπταν κομψότερες λύσεις. Έτσι, η πιθανότητα αναστολής της IMO Τier ΙΙΙ- 2016 μπορεί να
αποδειχθεί γενικότερα ευνοϊκή.

(Σημ.: Στοιχεία για το παρόν άρθρο αντλήθηκαν κυρίως από δύο πηγές:
- Τα αποτελέσματα του έργου «Hercules» (2004-2014) (www.herculesc.com)
- Τα πρακτικά του 27th CIMAC World Congress, Shanghai, 13-16 May
2013.)

Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση λειτουργίας
Η πλέον σημαντική απαίτηση για ναυτικούς κινητήρες πρόωσης πλοίων είναι η αξιοπιστία, η οποία συνδέεται με τη μακροβιότητα των κυρίων τμημάτων του κινητήρα. Μελλοντική
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Υγροποιημένο φυσικό αέριο
και ηλεκτρονικός ψεκασμός:
Η επανάσταση στην παγκόσμια
εμπορική ναυτιλία

Των Νικήτα Νικητάκου, Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, και Παναγιώτη Σ. Βασιλάκη, Υπ. διδάκτορος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Οι τελευταίες αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο έχουν κύριο
στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της ναυτιλίας. Ειδικότερα, το παράρτημα VI της MARPOL καθορίζει
τα όρια των παραγώγων καύσης θείου από ναυτιλιακά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις περιοχές SECA (Sox Emission
Control Area), όπως η Βαλτική, η Βόρεια Θάλασσα και το κανάλι της Αγγλίας, σε 0,1% από τον Ιανουάριο του 2015 και
επιβάλλει στο πιο απαιτητικό επίπεδο ΙΙΙ της συνθήκης ποσοστό 80% στη μείωση προϊόντων καύσης αζώτου NOx για
πλοία που κατασκευάζονται μετά το 2016 και σχεδιάζεται να
επιχειρούν στις παραπάνω περιοχές
Η παγκόσμια οικονομική κρίση από τις αρχές του 2009 επέφερε δραματική μείωση των ημερήσιων ναύλων των εμπορικών πλοίων, αλλά ταυτόχρονα και μείωση του συνολικής
μεταφερόμενης χωρητικότητας σε όλα τα είδη φορτίων.
Η αντίδραση από τις ναυτιλιακές εταιρείες ήταν άμεση με
εφαρμογή τεχνικών στα υπάρχοντα πλοία Slow Steaming, energy conservation κ.ά. Παράλληλα, η οικονομική κρίση έφερε
προς εφαρμογή νέες τεχνολογίες ή συνδυασμό νέων τεχνολογιών με υπάρχουσες, με έναν κοινό στόχο: τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων και κατά επέκταση τη μείωση του μεταφορικού κόστους. Η ναυτιλιακή κοινότητα έχει αναγνωρίσει
ως λύση που πληροί τις προϋποθέσεις κόστους αποτελέσματος τη χρήση LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου. Το πρόγραμμα
LNG-CONV, με εταίρους από διάφορους τομείς της ναυτιλίας,
έχει μετατρέψει την κύρια μηχανή σε υφιστάμενο πλοίο από
συμβατικό καύσιμο σε LNG με σκοπό τη διευκόλυνση της
προσαρμογής στα νέα δεδομένα χρήσης του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου Σε αυτό το άρθρο θα γίνει μία σύγκριση μεταξύ των δύο βασικότερων τύπων μηχανών (μηχανές με
ηλεκτρονικό ψεκασμό - μηχανές με συνδυασμό πετρελαίου
και υγροποιημένου αερίου) που έχουν εισαχθεί στα εμπορικά
πλοία αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων που έχει επι-

τευχθεί σε σχέση με παλαιότερες τεχνολογίες.
Η θερμική απόδοση των μηχανών σε σχέση με την παραγόμενη ισχύ σε MW ήταν και είναι ένα από τα βασικά κριτήρια
επιλογής μηχανών στα πλοία. Στο διάγραμμα που ακολουθεί
εμφανίζεται η σχέση θερμικής απόδοσης % και ισχύος σε ΜW.
Είναι εμφανές πως οι μεσόστροφες καθώς και οι αργόστροφες μηχανές εσωτερικής καύσης υπερτερούν ως προς την
παρεχόμενη ισχύ σε σχέση με τη θερμική τους απόδοση. Επίσης διακρίνεται η χαμηλή απόδοση των ατμοστροβίλων σε
σχέση με τα παρεχόμενα ποσά ενέργειας που απαιτούνται.

Γράφημα 1. Τυπικό διάγραμμα απόδοσης μηχανών
Πηγή: LNG Carrier Propulsion by ME-GI Engines and/or Reliquefaction

Προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση καυσίμων, αλλά και
δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων στην κίνηση
των πλοίων, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικοί τύποι μηχανών εσωτερικής καύσης.
• Ο πρώτος αφορά στην έκχυση πετρελαίου με ηλεκτρονικό
ψεκασμό σε αργόστροφες 2χρονες πετρελαιομηχανές.
• Ο δεύτερος αφορά στο συνδυασμό ηλεκτρονικής εκχύσεως πετρελαίου - φυσικού αερίου (Dual Fuel).
Τα αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση καυσίμου από
τις μηχανές με ηλεκτρονικό ψεκασμό αγγίζουν το 40%, σε
σχέση πάντα με αυτές της συμβατικής τεχνολογίας.
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Αντίστοιχα, η εξοικονόμηση καυσίμων με μηχανές (Dual Fuel)
αγγίζει το 70%. Ειδικότερα, πιο κάτω θα ακολουθήσει μια
σύντομη περιγραφή των καινοτομιών που διακρίνουν κάθε
τύπο μηχανής ξεχωριστά.
Δίχρονη αργόστροφη πετρελαιομηχανή
με ηλεκτρονικό ψεκασμό
Προκειμένου να γίνει κατανοητή η μετάβαση από τον συμβατικό τύπο μηχανής στη μηχανή με ηλεκτρονικό ψεκασμό, ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αντικατασταθεί μια σειρά από
βασικά εξαρτήματα στο σύστημα εκχύσεως, όπως οι αντλίες
υψηλής πίεσης πετρελαίου, οι καυστήρες, ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης των αντλιών πετρελαίου, ενώ κάποια άλλα
εξαρτήματα, εκκεντροφόρος άξονας, καδένα μετάδοσης κίνησης, την ίδια χρονική στιγμή έχουν εξαλειφθεί.
Στην καρδιά της μηχανής με ηλεκτρονικό ψεκασμό βρίσκεται
μία μονάδα υψηλής υδραυλικής πίεσης (Hydraulic Power
Supply - HPS). Η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί το λάδι
από τον στροφαλοφόρο θάλαμο της μηχανής και αφού αυτό
πρώτα φιλτραριστεί, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κίνησης στις αντλίες πετρελαίου, στο άνοιγμα των βαλβίδων
εξαγωγής και σε άλλα νευραλγικά σημεία. Η μονάδα υψηλής
υδραυλικής πίεσης παρέχει λάδι με πίεση λειτουργίας 250
bar σε ένα ευρύ δίκτυο, του οποίου όμως η ροή και κατά συνέπεια η κατεύθυνση προς τα κινούμενα μέρη ρυθμίζεται από
ένα σύνολο ηλεκτροπνευματικών και ηλεκτρομαγνητικών
βαλβίδων. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η όλη διαδρομή από τη
μονάδα υψηλής υδραυλικής πίεσης προς τα επιμέρους τμήματα της μηχανής.

Τα δεδομένα αναλύονται, καταγράφονται και τελικώς συγκρίνονται με τις επιθυμητές τιμές λειτουργίας σε θέματα καταναλώσεων και απόδοσης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το
συγκεκριμένο λειτουργικό (MPC) παραμετροποιεί και διαμορφώνει στοιχεία από τέσσερα διαφορετικά σημεία:
• Διεπαφή μηχανής και κεντρικής μονάδας ελέγχου
• Κεντρική μονάδα ελέγχου μηχανής
• Μονάδα ελέγχου κυλίνδρων μηχανής
• Βοηθητική κεντρική μονάδα ελέγχου

ΣΧΗΜΑ 2. Διάγραμμα ροής λειτουργίας του MPC
Πηγή: PMI & CoCoS-EDS Applications Man&BW

ΣΧΗΜΑ 3. Σύστημα ελέγχου μηχανής με ηλεκτρονικό ψεκασμό
Πηγή: PMI & CoCoS-EDS Applications Man&BW

ΣΧΗΜΑ 1. Μονάδα υψηλής υδραυλικής πίεσης (HPS)
Πηγή: MAN PrimeServ Academy ME Concept

Μέχρι αυτό το σημείο έγινε μια περιγραφή των υδραυλικών
και μηχανικών τμημάτων που έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί
σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα. Η επιτυχία όμως του ηλεκτρονικού ψεκασμού κρύβεται στο λογισμικό Μullti Purpose
Controller (MPC), το οποίο αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης
και παρακολούθησης της μηχανής. Η λειτουργία του συγκεκριμένου λογισμικού στηρίζεται σε ένα δίκτυο προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (Programming Logical
Controller - PLC). Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές καταγράφουν και επενεργούν σε κάθε κύλινδρο της μηχανής ξεχωριστά μεταφέροντας δεδομένα προς το λογισμικό (MPC).

Η ψηφιακή τεχνολογία στο σύστημα ελέγχου της μηχανής σε
συνδυασμό με την αντικατάσταση όλων των μηχανικών τμημάτων με ηλεκτροϋδραυλικά αποτελούν τα δύο κύρια στοιχεία για τον ηλεκτρονικό ψεκασμό. Αποτέλεσμα αυτού του
συνδυασμού είναι η επίτευξη ιδιαίτερα χαμηλών καταναλώσεων σε όλο το εύρος των στροφών της μηχανής. Κατά εξακολούθηση, οι παραγόμενοι ρύποι είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά
επίπεδα. (Ειδικότερα, η σχέση «κατανάλωσης πετρελαίου φορτίου μηχανής» καταγράφεται ενδεικτικά στο ακόλουθο
γράφημα.) Είναι χαρακτηριστικό πως η ειδική κατανάλωση
πετρελαίου (Speciﬁc Fuel Oil Consumption) για φορτίο μηχανής κοντά στο 100% σε οικονομική ταχύτητα είναι ελάχιστη.
Αντίστοιχα, η καμπύλη των οξειδίων του αζώτου ΝΟΧ που
προέρχονται από την καύση ακολουθεί φθίνουσα πορεία όσο
το φορτίο της μηχανής αυξάνεται.
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προγραμματισμένες λειτουργίες για έμφορτη ή άφορτη κατάσταση του πλοίου, με απώτερο στόχο τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμου.

Γράφημα 2. Ειδική κατανάλωση πετρελαίου - φορτίου μηχανής
Πηγή: LNG Carrier Propulsion by ME-GI Engines and/or Reliquefaction

Συνοπτικά, μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο ηλεκτρονικός ψεκασμός σε αργόστροφες μηχανές
πλοίων μπορούν να αναφερθούν επιγραμματικά:
• Χαμηλή ειδική κατανάλωση πετρελαίου σε οποιαδήποτε
κλίμακα φορτίου.
• Εξασφάλιση κατάλληλης πίεσης ψεκασμού σε οποιαδήποτε κλίμακα φορτίου.
• Αποδεδειγμένα χαρακτηριστικά χαμηλών εκπομπών καυσαερίων, καθώς και λειτουργία χωρίς καυσαέρια (smokeless operation).
Μηχανές εναλλακτικού καυσίμου
(Dual Fuel Engines)
Η λειτουργία των μηχανών εναλλακτικού καυσίμου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε μηχανές που διαθέτουν ηλεκτρονικό ψεκασμό, όπως ακριβώς περιγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εξαρχής
ότι η λειτουργία των μηχανών εναλλακτικού καυσίμου χρησιμοποιούν ως καύσιμο εκκίνησης το πετρέλαιο, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί εναλλαγή καυσίμου σύμφωνα με την
επιθυμητή λειτουργία. Ο περιορισμός αυτός έγκειται κυρίως
στην επιθυμητή θερμοκρασία που πρέπει να προϋπάρχει στο
χώρο καύσης κάθε κυλίνδρου, προκειμένου η καύση του αερίου να είναι τέλεια.
Είναι κατανοητό ότι, πέραν του υπάρχοντος συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου της μηχανής, υπάρχει ένα ξεχωριστό δίκτυο παροχής και έκχυσης του αερίου σε κάθε κύλινδρο της
μηχανής ξεχωριστά. Η διάταξη του δικτύου αερίου (που εμφανίζεται στο σχήμα 4) είναι πλήρως ελεγχόμενη από μία μονάδα διαχείρισης, ελέγχου και λογισμικού MPC.
Το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως έχει είδη περιγραφεί, ελέγχει και παραμετροποιεί τις συνθήκες λειτουργίας της μηχανής
με απώτερο στόχο την ει δυνατόν υψηλότερη απόδοση, αλλά
με τη μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το συγκεκριμένο λογισμικό για μηχανές εναλλακτικού καυσίμου Dual Fuel διαθέτει λειτουργίες αυτοματοποιημένες
όπως Gas Mode, Fuel Mode, Manuvering Mode, Sea Mode,
οι οποίες καθορίζουν αφενός την εναλλαγή καυσίμου, πετρέλαιο -αέριο, αλλά μπορεί να παρέχει συγκεκριμένη απόδοση
ισχύος με συγκεκριμένη κατανάλωση. Πέραν αυτού διαθέτει

ΣΧΗΜΑ 4. Διάταξη τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε δίχρονη πετρελαιομηχανή
Πηγή: LNG ships machinery operation manual

ΣΧΗΜΑ 5. Διάταξη αυτόματου ελέγχου - Διαχείρισης μηχανής με εναλλασσόμενο καύσιμο
Πηγή: LNG ships machinery operation manual

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η καύση αερίου σε μηχανές
εσωτερικής καύσης είναι πολλαπλά ξεκινώντας από την ελαχιστοποίηση των εσωτερικών φθορών λόγω της τέλειας καύσης, πράγμα που συνεπάγεται μικρότερα διαστήματα
συντήρησης και μικρότερο κόστος ανταλλακτικών. Φαινόμενα
όπως δευτερογενής έκχυση καυσίμου, ατελής καύση ή
υψηλή οξύτητα λαδιού αποκλείονται, ελαχιστοποιώντας με
αυτό τον τρόπο δυσλειτουργίες στη μηχανή. Τα παράγωγα
της καύσης του φυσικού αερίου είναι τα πλέον χαμηλά σε ποσοστά οξειδίου του αζώτου ΝΟΧ.
Οι μηχανές εναλλακτικού καυσίμου τυγχάνουν ιδιαίτερης
εφαρμογής σε συνδυασμό με συστήματα ηλεκτροπρόωσης.
Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου LNG ενδείκνυνται για τέτοιες εφαρμογές (συνδυασμός Dual Fuel - ηλεκτροπρόωσης) μια και εξασφαλίζουν την τροφοδοσία των
μηχανών με αέριο από τις δεξαμενές φορτίου χωρίς με αυτό
τον τρόπο να απαιτούνται επιπλέον εγκαταστάσεις ή τροποποιήσεις. Αυτό ακριβώς που θεωρείται δεδομένο στα πλοία
μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, η αποθήκευση του καυσίμου, αποτελεί το πρόβλημα για την εφαρμογή μηχανών
εναλλακτικού καυσίμου σε άλλους τύπους πλοίων. Παρ’ όλα
αυτά, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές υγροποίησης και ασφαλούς
μεταφοράς του υγροποιημένου αερίου, που μπορούν να αναλυθούν σε ξεχωριστό άρθρο.
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Operational Cost at Load Condition
STEAM TURBINE

2 STROKE ENGINES
(ELECTRONIC INJECTION)

4 STROKE (HFO+GAS)

Delivered Power

29808 kW

29.212 kW

29.212 kW

Energy Needed

369.1 GJ/h

210.8 GJ/h

210.8 GJ/h

Available Energy in BOG

176.3 GJ/h

0.0 GJ/h

176.3 GJ/h

Equivalent HFO Cons.

4.8 t/h

5.3 t/h

0.9 t/h

Fuel oil costs

723.2 $/h

790.5 $/h

129.6 $/h

Extra Energy Needed

Cylinder oil costs

0.0 $/h

35.1 $/h

35.1 $/h

System oil costs

0.0 $/h

4.7 $/h

4.7 $/h

Maintenance costs

0.0 $/h

29.2 $/h

29.2 $/h

Πίνακας 1. Λειτουργικό κόστος έμφορτου πλοίου με εναλλακτικούς τύπους μηχανών.

Η εφαρμογή μηχανών εναλλακτικού καυσίμου με συνδυασμό
ηλεκτροπρόωσης έχει πολύ επιτυχημένα εφαρμοστεί σε
πλοία 150.000 dwt μεταφοράς LNG. Η εξοικονόμηση καυσίμου που έχει επιτευχθεί αγγίζει το 80% της κατανάλωσης,
ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο το μεταφορικό κόστος,
ενώ την ίδια στιγμή κάνει τα συγκεκριμένα πλοία ιδιαίτερα ανταγωνιστικά στις διεθνείς ναυλαγορές. Συγκριτικά αποτελέσματα ισχύος, κατανάλωσης μεταξύ ατμοστροβίλου, 2χρονων
μηχανών ηλεκτρονικού ψεκασμού και μηχανών εναλλακτικού
καυσίμου για πλοία 150.000 dwt, παρουσιάζονται στο πίνακα 1.
Συμπεράσματα
Στο συγκεκριμένο άρθρο έγινε μια προσέγγιση σε δύο τύπους
μηχανών εσωτερικής καύσης, που ουσιαστικά αποτελούν το
μέλλον της πρόωσης στην εμπορική ναυτιλία. Αποδεδειγμένα

πλέον, ο συνδυασμός της εφαρμοσμένης πληροφορικής με
την εξελιγμένη αυτοματοποιημένη μηχανική μπορεί να αποτελέσει το όχημα για εξοικονόμηση καυσίμων, μείωση του κόστους μεταφοράς, καθώς και φιλικότερες προς το
περιβάλλον μεταφορές. Τα εργοστάσια κατασκευής των συγκεκριμένων μηχανών σε δηλώσεις τους αναφορικά με την
αποτελεσματικότητά τους παρομοιάζουν αυτή την εξέλιξη με
τη μετάβαση από τις ατμομηχανές στις μηχανές εσωτερικής
καύσης. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν αποτελούν απλώς
καινοτομία ως προς την εξοικονόμηση καυσίμων, αλλά συμπαρασύρουν μαζί τους και μια σαρωτική αλλαγή ως προς τον
τρόπο διαχείρισης των μηχανοστασίων, εστιάζοντας εμμέσως
πλην σαφώς στις τροποποιήσεις και τις αλλαγές που πρέπει
να γίνουν στην εκπαίδευση των μηχανικών και γενικότερα
των ναυτικών.
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Αεριομηχανές,
οι μηχανές του 21ου αιώνα
Η ναυτιλία αναζητεί επειγόντως νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τα συνεχώς μικρότερα όρια εκπομπής καυσαερίων από τον
ΙΜΟ. Πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου χρησιμοποιούν εδώ
και καιρό πρόωση βασισμένη στο φορτίο τους, αλλά ο στόχος είναι
η επέκταση σε όλους τους τύπους πλοίων.

Του Δρος Ιωάννη Κοκαράκη, Head of Technical Services Hellenic & Black Sea Region Bureau Veritas

Το φυσικό αέριο έχει μηδενικές εκπομπές οξειδίων θείου και
σημαντικά μειωμένες εκπομπές οξειδίων του αζώτου. Ταυτόχρονα, το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του
άνθρακα, είναι μειωμένο κατά 20 με 25%, όπως προκύπτει
από την αντίδραση καύσης του μεθανίου. H τιμή του ανά θερμίδα παρεχόμενης ενέργειας είναι χαμηλότερη από τις συνεχώς ανερχόμενες τιμές των παραδοσιακών καυσίμων.
Ξεκινώντας από εφαρμογές στην ξηρά, οι κατασκευαστές
(Mitsubishi, Wartsila, MAN Diesel & Turbo, Rolls Royce,
Caterpillar) μεταφέρουν τη γνώση αυτή στη θάλασσα. Ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης στις μηχανές φυσικού αερίου
είναι περίπου ίδιος με αυτόν των μηχανών με παραδοσιακά
πετρελαϊκά καύσιμα. Η εναλλαγή καυσίμων γίνεται χωρίς
απώλεια ισχύος ή ταχύτητας. Οι νηογνώμονες έχουν εισαγάγει προ πολλού κανονισμούς για πλοία που χρησιμοποιούν
φυσικό αέριο ως καύσιμο. Η ανάπτυξη των αεριομηχανών

παρουσιάζει μια σειρά από προκλήσεις και προβλήματα που
αναζητούν λύση. Το φυσικό αέριο απαιτεί περισσότερο χώρο
αποθήκευσης και ειδική υποδομή στα λιμάνια για τη διανομή
του. Έχει όμως υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα (ενέργεια
ανά κιλό) από τα πετρελαϊκά καύσιμα, αλλά χαμηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο εκφραζόμενο σε ενέργεια ανά κυβικό
μέτρο. Ως καύσιμο εξασφαλίζει καθαρότερη λειτουργία (χαμηλότερος αριθμός ατόμων άνθρακα), μειωμένη φθορά και
περιορισμένη κατανάλωση λιπαντέλαιου.
Υπάρχουν δύο τύποι αεριομηχανών. Αυτές που λειτουργούν
μόνο με αέριο και η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή/μπουζί.
Είναι τετράχρονες και λειτουργούν με χαμηλό/φτωχό σε καύσιμο θερμοδυναμικό κύκλο Otto, φτάνοντας μέχρι τα 7 MW.
Έχουν χρόνο ανταπόκρισης παρόμοιο με τις παραδοσιακές
ντιζελομηχανές με χαμηλή πίεση εισαγωγής στον κύλινδρο.
Είναι απλούστερες και υψηλής απόδοσης.
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Εικόνα 1: Αεριομηχανή Bergen B35:40 από τη Rolls Royce.

από τις πιθανές επιλογές για τη μηχανή πρόωσης.
Το φυσικό αέριο εισάγεται στο σύστημα εισαγωγής πριν από
τον κύλινδρο (εικόνα 2). Η περίσσεια αέρα είναι περίπου
180% και ρυθμίζεται στα μεταβλητά ακροφύσια εισαγωγής
του στροβίλου. Η παροχή του αέρα ελαττώνεται στο ξεκίνημα
της μηχανής καθώς και σε χαμηλά φορτία.
Το μείγμα αέρα-φυσικού αερίου πηγαίνει στον κύλινδρο
όπως σε μια μηχανή με ανάφλεξη με σπινθηριστές/μπουζί,
αλλά με χαμηλότερη αναλογία αέρα-καυσίμου. Προς το τέλος
της συμπίεσης του μείγματος ακολουθεί έκγχυση καυσίμου
ντίζελ για να γίνει ανάφλεξη.
Μια μηχανή διπλού καυσίμου μπορεί να λειτουργήσει με
100% ντίζελ ή με μείγμα ντίζελ και φυσικό αέριο. Δεν μπορεί
να λειτουργήσει μόνο με φυσικό αέριο. Η πιλοτική έκγχυση
πετρελαίου παίζει το ρόλο πολλαπλών αναφλεκτήρων/μπουζιού. Απαιτείται ηλεκτρονική ρύθμιση της έγχυσης του πετρελαίου και της εισαγωγής φυσικού αερίου στον κύλινδρο.
Όταν η παροχή αέριου καυσίμου είναι κάτω από το επιτρεπόμενο όριο και στα χαμηλά φορτία, η ηλεκτρονική ρύθμιση επιτρέπει την αποκλειστική χρήση πετρελαίου. Η καύση του
μείγματος αέριου καυσίμου και αέρα ακολουθεί τον θερμοδυναμικό κύκλο του Otto (εικόνα 3), με τη συνδρομή πιλοτι-

Αυτές οι μηχανές με αποκλειστικά φυσικό αέριο καύσιμο παρουσιάζουν συμμόρφωση με τον κανονισμό IMO Tier III
χωρίς καθαρισμό/επεξεργασία των καυσαερίων (εικόνα 1).
Και οι διπλού καυσίμου (1) με πιλοτικό καύσιμο ντίζελ και φυσικό αέριο σε χαμηλή πίεση και (2) πιλοτικό καύσιμο ντίζελ
και φυσικό αέριο σε υψηλή πίεση. Είναι τετράχρονες μεσόστροφες ή δίχρονες αργόστροφες. Στηρίζονται στην ανάφλεξη λόγω συμπίεσης και πιθανώς να απαιτηθεί καθαρισμός
των καυσαερίων για συμμόρφωση με τον κανονισμό Tier III
του ΙΜΟ. Αυτές οι μηχανές έχουν γίνει πλέον μέρος των προδιαγραφών των ναυπηγούμενων πλοίων και αποτελούν μία
Εικόνα 3: Αέρια φάση (κύκλος Otto).

Εικόνα 2: Σύστημα εισαγωγής αερίου-αέρα.

κού καυσίμου ντίζελ ή, εναλλακτικά, ντίζελ με αέρα και τον
θερμοδυναμικό κύκλο Diesel cycle (εικόνα 4).
Το φυσικό αέριο μπορεί να υποθηκευθεί υπό πίεση ή υπό
χαμηλή θερμοκρασία σε κρυογενικές συνθήκες. Ο συνολικός
απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού
αερίου είναι περίπου 2,5 με 3 φορές μεγαλύτερος του όγκου
που απαιτείται για πετρέλαιο ίσης ενέργειας. Μεταφορά σε
πρισματικές μεμβρανικές δεξαμενές αναμένεται να μειώσει το
λόγο αυτό στο 2. Φυσικό αέριο υπό πίεση (CNG) καταλαμβάνει όγκο πέντε φορές μεγαλύτερο.
Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουσες ντιζελομηχανές μπορούν να μετατραπούν σε μηχανές διπλού καυσίμου. Σε μια
τέτοια μετατροπή το μεγαλύτερο κόστος είναι αυτό των δεξαμενών αποθήκευσης, οι σωληνώσεις -συνήθως διπλών
τοιχωμάτων- και διάφορα συστήματα ασφαλείας στο πλοίο
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Εικόνα 4: Φάση ντίζελ (κύκλος Diesel).

λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας διαχείρισης του φυσικού αερίου. Υπό τις σημερινές συνθήκες και κόστος, ο χρόνος
επιστροφής της επένδυσης για μετατροπή σε φυσικό αέριο
καύσιμο υπερβαίνει τη δεκαετία. Κρίσιμοι παράγοντες που
επηρεάζουν αυτόν το χρόνο είναι το ποσοστό χρήσης του
πλοίου σε ετήσια βάση, οι τιμές των καυσίμων και το κόστος
των μετατροπών.

Ένα μειονέκτημα της χρησιμοποίησης φυσικού αερίου σαν
καύσιμο στα πλοία είναι η παρουσία άκαυστων υδρογονανθράκων στα καυσαέρια. Η αιτία είναι η χαμηλή θερμοκρασία
καύσης λόγω του χαμηλού λόγου φυσικού αερίου προς
αέρα, συγκρινόμενη με HFO ή ντίζελ. Η χαμηλή θερμοκρασία
είναι ο λόγος χαμηλών εκπομπών οξειδίου του αζώτου. Κάποια ποσότητα άκαυστου μεθανίου θα περάσει τελικά στην
ατμόσφαιρα, αυξάνοντας την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει όμως την επανάσταση
του καυσίμου του μέλλοντος, με εγγύηση την αφθονία του
στη φύση. Μετατροπές υπαρχόντων πλοίων μπορεί να δώσουν το φιλί της ζωής στα ελληνικά ναυπηγεία, που μπορούν
να προσφέρουν αξιόπιστες και ποιοτικές εργασίες στην κατασκευή των ειδικών δεξαμενών, την τοποθέτηση των συστημάτων ασφαλείας κ.ά. Η ελληνική ναυτιλία, πάντα σε
παγκόσμια πρωτοπορία, έχει να επιδείξει την παραγγελία
φορτηγού πλοίου kamsarmax με φυσικό αέριο καύσιμο στα
ναυπηγεία της Cosco, για τη ναυτιλιακή εταιρεία Golden
Union. Το παράδειγμα της Golden Union αναμένεται να ακολουθήσει πλειάδα ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.
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Altis στην τεχνολογία

Βιομηχανική
και επιστημονική καινοτομία
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H Inovelis προωθεί ένα νέο
thruster

Oικονομική λύση για την τοποθέτηση
μηχανημάτων
Tα SKF Vibracon είναι μεταλλικές προσθήκες (chocks) για την
τοποθέτηση μηχανημάτων, που ρυθμίζονται εύκολα και με
ακρίβεια. Τα chocks διευθετούν τη γωνιακή διαφορά μεταξύ
του μηχανήματος και της βάσης τοποθέτησης, χωρίς την
ανάγκη μιας δαπανηρής κατεργασίας της βάσης ή επιπλέον
εργασίας τοποθέτησης στηριγμάτων με εποξική ρητίνη.
Η δυνατότητα self leveling σε συνδυασμό με τη δυνατότητα

Σε μια κίνηση που αναμένεται να ταράξει τα νερά στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, η Inovelis ανακοίνωσε την προώθηση ενός καινούργιου thruster, που προσφέρει μεγάλη
εξοικονόμηση καυσίμου και καλύτερη απόδοση του πλοίου.
Το thruster τοποθετείται σε συγκεκριμένο σημείο κάτω από
το κύτος ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και βασίζεται στις
αρχές των pump jets. Η αρχική εφαρμογή του ήταν σε υποβρύχια, αλλά πλέον εφαρμόζεται σε εμπορικά πλοία με μεγάλη επιτυχία.

Το λογισμικό της Inatech
αποφέρει εξοικονόμηση χρημάτων
έως και 5%
Η αγγλική εταιρεία παροχής λογισμικού προωθεί ένα σύστημα
βελτιστοποίησης ως προς την αγορά καυσίμου για τους πλοιοκτήτες. Το σύστημα προσφέρει πολλές πληροφορίες και συμβουλές, όπως καλύτερα λιμάνια για αγορά καυσίμου ανάλογα
με τα οικονομικά δεδομένα που υφίστανται, απαραίτητη ποσότητα καυσίμου προς
αγορά και άλλα
πολλά.
Η Inatech ανακοίνωσε
ότι το λογισμικό αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων
έως και 5%. Μια μέση
ναυτιλιακή εταιρεία
δαπανά 400 εκατ. δολάρια ετησίως για
αγορά
καυσίμων,
οπότε εξοικονομεί ένα
ποσό της τάξεως των
8 εκατ. δολαρίων.

ρύθμισης του ύψους εξαλείφει την πιθανότητα ασταθούς
έδρασης πέλματος (soﬅ foot) στη γραμμή παραγωγής καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Τα chocks είναι μόνιμα, στιβαρά και επαναχρησιμοποιούμενα.
Τα SKF Vibracon καθιστούν την τοποθέτηση μια γρήγορη και
απλή διαδικασία, ενώ από την κατασκευή τους είναι μηχανικά
δύσκαμπτα. Στα πλεονεκτήματά τους συμπεριλαμβάνεται η
απουσία χρόνου ωρίμασης, αφού δεν χρησιμοποιούνται
πλέον στηρίγματα με εποξική ρητίνη. Το προϊόν έχει πολλές
διαμορφώσεις και επιλογές υλικών προς λύση διάφορων τεχνικών προβλημάτων. Αποτελεί την πιο οικονομική λύση στον
τομέα της εγκατάστασης βαρέων μηχανημάτων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους τομείς της βιομηχανίας.

Μίνι ρομπότ για την κατασκευή
πλοίων
Η Hyundai Heavy Industries
(HHI) ανακοίνωσε την ανάπτυξη μίνι ρομπότ-συγκολλητών για την κατασκευή πλοίων.
Τα ρομπότ έχουν διαστάσεις
50x50x15 εκ. και λειτουργούν
σε σημεία μη προσβάσιμα σε
ανθρώπους. Το βάρος τους δεν ξεπερνά τα 15 κιλά, ενώ ο χειριστής μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα τρία ρομπότ. Τα ρομπότ
θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται δοκιμαστικά από το δεύτερο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους και επόμενος στόχος της HHI είναι
η χρήση τους σε εγκαταστάσεις μεσοπέλαγα.
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Ναυτιλιακή πολιτική - οικονομία
και λιμενική πολιτική
«Ανασυγκρότηση του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου»
Νομική βάση: Νόμος 4150/2013 (Α΄ 102)

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

Από το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεων του ως είρηται νόμου, με τίτλο το ως άνω θέμα, διαπιστούται πανθομολογουμένως, και ως εκ τούτου επιβάλλεται πρωτίστως
να επισημάνουμε, ότι οι βασικές και κύριες διατάξεις αυτού
σε δώδεκα κεφάλαια (άρθρα 76) δεν περιλαμβάνουν μόνο
τη διοικητική ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, αλλά, επιπροσθέτως, παράλληλα και κατά
κύριο λόγο επιλαμβάνονται βασικών και κύριων θεμάτων,
που άπτονται:
α. Της ασφάλειας και αστυνόμευσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου κατά λόγο αρμοδιότητος και ευθύνης του
υπουργείου.
β. Της ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
γ. Της ναυτιλιακής πολιτικής και οικονομίας (ναυτική εργασία
και εκπαίδευση, ανάπτυξη ναυτιλιακών εγκαταστάσεων,
ακτοπλοΐα).
δ. Της λιμενικής πολιτικής,
τις υφιστάμενες διατάξεις των οποίων θεμάτων αντικαθιστούν, αναμορφώνουν, συμπληρώνουν και εκσυγχρονίζουν
επί τα βελτίω με πνεύμα αναπτυξιακό και ανταποδοτικό στην
εθνική οικονομία.
Βεβαίως, δέον επισημανθεί ότι άλλο σχέδιο νόμου δόθηκε
προς δημόσια διαβούλευση (άρθρα 51 + 3), άλλο κατατέθηκε με τέσσερις μήνες καθυστέρηση στη Βουλή (άρθρα
63) και άλλο ψηφίστηκε στο σύνολό του στην ολομέλεια
(άρθρα 63 + 9 τροπολογίες).
Κατωτέρω επισημαίνουμε τις αρκούντως σοβαρές διαφοροποιήσεις που επήλθαν. Δοθείσης δε ευκαιρίας και περιπτώσεως συντρεχούσης, εντάχθηκαν λόγω του αναγκαίου
και επείγοντος στο νομοσχέδιο και διατάξεις (τροπολογίες)
ετέρων υπουργείων άσχετες με τη ναυτιλία.
Διό και κατ’ επανάληψη έχουμε γραπτώς («Ν.Χ.») επισημαίνει

ότι δεν σχολιάζουμε, ούτε καν αναφερόμεθα σε σχεδιαζόμενο
νομοθέτημα σε άρθρα μας αν δεν έχουμε δημοσιευμένο ΦΕΚ
ανά χείρας.
Α. Η διοικητική ανασυγκρότηση του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου
Οι διατάξεις ανασυγκροτήσεως εστιάζονται πρωτίστως στη
λειτουργική δομή, την αρχιτεκτονική διάρθρωση, τη διοικητική οργάνωση και τον γενικό καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου αλλά μόνο σε
επίπεδο γενικών αρχών, δεδομένου ότι ο λεπτομερής καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και
οργάνων αυτού θα αποτυπώνεται και θα διαγράφεται λεπτομερώς, με γνώμονα τις διατάξεις των πργ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 1, στο υπό έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση της πργ. 4
(β) του άρθρου 1 Π.Δ., με το οποίο καταρτίζεται ο νέος οργανισμός του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Σημειούται δε, επί του προκειμένου, ότι στο ως είρηται υπό
έκδοση Π.Δ. θα ενταχθούν:
α. Οι δύο νέες Γενικές Γραμματείες, ήτοι η Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
β. Το Λιμενικό Σώμα - Ε.Α., καθοριζομένης της διαρθρώσεως
των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού. Σύμφωνα δε
με το άρθρο 4 πργ. 3 (β) έως την έκδοση του εν λόγω Π.Δ.
η διάρθρωση των υπηρεσιών του Λ.Σ. - Ε.Α. ρυθμίζεται από
τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) και
Π.Δ. 242/99 (Α΄ 201) όπως αυτό ισχύει.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι θα πρέπει από τους
συντάκτες του Π.Δ. να ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν κατά την
κατάρτιση του νέου οργανισμού, και στο μέρος που αφορά
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σαρμοσθεί και να συνάδει με τις νυν ισχύουσες διεθνείς ναυτιλιακές καταστάσεις καθώς και τις διαμορφούμενες εθνικές
απαιτήσεις.
Το θέμα καλύπτει μερικώς η παρ. 9 του άρθρου 11, η οποία
προβλέπει μόνο «τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του ΚΔΝΔ» ενώ απαιτείται ολική αναμόρφωση και ανασύνταξη. (Σχετικά, εμπεριστατωμένα και αναλυτικά άρθρα
μου στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχη 77 και 84/2005,
134/2010, 142/2011 και 152/2012, καθώς και άρθρο μου
στην «Πλοιαρχική Ηχώ», τεύχος 422/2012.)
Γ. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας. Κεφάλαιο Δ
το Λ.Σ. - Ε.Α., εάν θα επαναληφθούν οι σχετικές ογκώδεις
διατάξεις του Π.Δ. 3922/2011 και του Π.Δ. 67/2011 ή θα
πρέπει να συνταχθεί λειτουργική, ευέλικτη και εφαρμόσιμη
δομή και διάρθρωση των νέων υπηρεσιών του Λ.Σ. - Ε.Α.
Σημειούται, επί του προκειμένου, ότι ένα από τα κύρια, ουσιώδη και βασικά θέματα που ρυθμίζει και θεραπεύει με το
Κεφάλαιο Β ο νόμος είναι η επανένταξη του Λ.Σ. - Ε.Α. στον
φυσικό και αρμόδιο φορέα διοικήσεως (ναυτιλία) καθορίζοντας τον νομικό χαρακτήρα και τη φύση αυτού, προσδιορίζοντας με το άρθρο 5 την αποστολή και τις
αρμοδιότητες αυτού.
Επισημαίνεται όμως επιπροσθέτως ότι στο αρχικό σχέδιο
νόμου της δημόσιας διαβούλευσης διατυπούτο μόνον ο
όρος «Λιμενικό Σώμα», τίτλος που άλλωστε έφερε επί 90
χρόνια, και η πργ. 3 του ακροτελεύτιου άρθρου 50 όριζε:
«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος “Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή” νοείται εφεξής “Λιμενικό Σώμα”». Προφανώς, στην τετράμηνη καθυστέρηση
επήλθαν πρόσθετες παρεμβάσεις - διαβουλεύσεις. Εφόσον
ο κ. υπουργός τελικώς απεδέχθη τον όρο «Λιμενικό Σώμα
- Ελληνική Ακτοφυλακή», δεν το σχολιάζουμε.
Επιπροσθέτως επισημαίνουμε, επίσης για το μέρος που
αφορά το προσωπικό Λ.Σ. - Ε.Α., ότι ο κ. υπουργός με τα
άρθρα 56 και 57 τακτοποίησε, θεράπευσε και αναμόρφωσε
με συμπληρωματικές διατάξεις ή αντικατάσταση υπαρχόντων χρονίζοντα εκκρεμή ζητήματα του προσωπικού Λ.Σ. Ε.Α. ώστε αυτό να δρα υπηρεσιακώς εύρυθμα και ομαλά.
Β. Ασφάλεια - αστυνόμευση
Με το άρθρο 11 του Κεφαλαίου Γ επέρχονται αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 126, 157,
39, 45, 87, 164, 168 Α΄ και 165 του ΚΔΝΔ (το αρχικό σχέδιο
του νόμου είχε μόνο τα άρθρα 126, 39 και 45).
Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι πρόκειται για συμπληρωματικά «μερεμέτια» στον ΚΔΝΔ, αναγκαστικά και επειγόντως επιβαλλόμενα εκ των συνθηκών και περιστάσεων που
προέκυψαν, εκτιμάται ότι απαιτείται επί του προκειμένου
ολική αναμόρφωση και ανασύνταξη του ΚΔΝΔ, ώστε να προ-

`Με το άρθρο 12, που αναφέρεται στον έλεγχο διαχείρισης,
ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, επέρχονται 12 αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις σε αντίστοιχα
άρθρα του ν. 3622/2007 (Α΄ 281), προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή τού εν λόγω νόμου
με σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια στα πλοία που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, καθώς και στις λιμενικές
εγκαταστάσεις και στους λιμένες που τα εξυπηρετούν.
Περαιτέρω επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις αφορούσες την καταμέτρηση και την επιθεώρηση πλοίων
καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
(ν. 3482/2006 και ν. 1638/86).
Επιπροσθέτως, με το άρθρο 17 ρυθμίζονται θέματα αφορώντα τα βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργειών.
Με το δε άρθρο 18 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) που αναφέρεται στην Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και
Συμβάντων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και πλέον
αποδοτική λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.
Δ. Ναυτιλιακή πολιτική και οικονομία
Πρωτίστως και για πολλοστή φορά επισημαίνουμε ότι κάθε
νέα καθοριζόμενη και θεσπιζόμενη πολιτική στη δημόσια
διοίκηση και ιδιαίτερα και συγκεκριμένα στον τομέα της
ναυτιλίας και της λιμενικής πολιτικής, όπου τα πλοία έχουν
προπέλα και φεύγουν και σημαία που αλλάζει καθώς και
ένα ΝΑΤ σε μεγάλη οικονομική κρίση, κρίνεται και μόνον
από αυτούς που γνωρίζουν πρακτικά και θεωρητικά τη
ναυτιλία, μεταγενέστερα και των εκ υστέρων ανάλογα με
τα θετικά και ανταποδοτικά αποτελέσματα που θα έχει στην
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας
με ανάλογη ανταποδοτικότητα στην ελληνική οικονομία.
Ούτω με τα Κεφάλαια Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ αναμορφώνονται,
αντικαθίστανται και εκσυγχρονίζονται επί τα βελτίω οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται:
α. Στη ναυτική εργασία και τη ναυτική εκπαίδευση (Κεφάλαιο Ε).
Επισημαίνουμε τη μη ψήφιση του άρθρου 19 (17 στο αρχικό
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ναυτικη νομοθεσια

σμικό πλαίσιο της Ε.Ε. (Κανονισμός 1177/2010).
- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, Κεφάλαιο Θ
Με το άρθρο 37 αντικαθίστανται διατάξεις του ν. 2932/2001
με σκοπό την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου ως προς
τις ρυθμίσεις που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα σύγχρονα
δεδομένα της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Ε. Λιμενική πολιτική

σχέδιο) αναφορικά με τη ναυτολόγηση Ελλήνων ναυτικών σε
θέση κατωτέρου πληρώματος σε Φ/Γ άνω των 3.000 υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/53 άρθρο 13.
β. Στην ανάπτυξη ναυτιλιακών εγκαταστάσεων (Κεφάλαιο ΣΤ).
Με το άρθρο 31 που αναφέρεται στην εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων Αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) με σκοπό τη ρύθμιση ζητημάτων
ανάπτυξης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, μέσω της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.
γ. Σε ζητήματα νησιωτικής πολιτικής (Κεφάλαιο Ζ).
Με το άρθρο 33 συνίστανται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του έργου της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου έχον αρμοδιότητες ως
ορίζει το άρθρο 33 και με το άρθρο 34, και Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, ως σύμβουλος του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συναρμοδίων, για θέματα
χάραξης και άσκησης συναφών πολιτικών.
δ. Ακτοπλοΐα
- Προστασία δικαιωμάτων των επιβατών ακτοπλοΐας, Κεφάλαιο Η
Με το άρθρο 35 αντικαθίστανται διατάξεις του ν. 3709/2008
με σκοπό την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στο θε-

Κεφάλαιο Ι «Ανάπτυξη Εθνικού Λιμενικού Συστήματος»,
άρθρα 38 έως 51. Οι σχετικές διατάξεις αποτελούν καίρια νομοθετική παρέμβαση, η οποία είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη της συναφούς νομοθεσίας σε βασικά
ζητήματα όπως το σύστημα διοίκησης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., η αδειοδότηση των λιμενικών έργων και το πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων στο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα. Με το
άρθρο 38 ρυθμίζεται η διακυβέρνηση και η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, ενώ με το άρθρο
39 δημιουργούνται Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα.
Με το άρθρο 43, συνίσταται Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια έχουσα κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της
εθνικής στρατηγικής στον λιμενικό τομέα, καθώς και την εποπτεία των εμπορικών λιμένων, κρατικών και ιδιωτικών.
Με το άρθρο 51, το Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας μετατρέπεται
σε ανώνυμη εταιρεία του ν. 2932/2001, συγχωνεύονται τα
Λιμενικά Ταμεία νομού Ευβοίας και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους στην ανώνυμη εταιρεία.
Άκρως επιβεβλημένη ενέργεια. Στο αρχικό δε σχέδιο νόμου
ήταν ίδιο Κεφάλαιο ΙΑ.
Με το άρθρο 48 «Παροχή πλοηγικών υπηρεσιών» προβάλλεται η αναμόρφωση του διοικητικού και νομικού πλαισίου,
που διέπει τις πλοηγικές υπηρεσίες, με την έκδοση σχετικού
Π.Δ. με το οποίο θα καθορίζεται ο τρόπος παροχής πλοηγικών
υπηρεσιών στους εμπορικούς λιμένες και στον θαλάσσιο
χώρο, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωσή του.
Στο αρχικό δε σχέδιο νόμου ήταν ίδιο Κεφάλαιο Ι με τέσσερα
άρθρα και με απευθείας τη σύσταση και ίδρυση της εταιρείας
«Πλοηγική Α.Ε.».
ΣΤ. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις
Στο Κεφάλαιο ΙΑ «Λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνονται διάφορα διάσπαρτα θέματα άμεσου και επιτακτικού ενδιαφέροντος, που έχρηζαν νομοθετικής ρύθμισης με επισήμανση στη
ναυτική διαιτησία (52), στον Οίκου Ναύτου (53), στην απελευθέρωση περιηγητικών πλόων (54), σε δεκαπέντε ζητήματα
προσωπικού Λ.Σ. - Ε.Α. (56) κ.λπ.
Με τις διατάξεις των άρθρων 64 έως 72, που εντάχθηκαν ως
τροπολογίες, ρυθμίζονται θέματα άλλων υπουργείων.
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Ζ. Υπό έκδοση κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. - Υ.Α.)
Προκειμένου να τεθούν σε άμεση λειτουργία οι διατάξεις
τού ως είρηται νόμου 4150/2013 (Α΄ 102) δέον εκδοθούν
οι κατωτέρω, επιτακτικού χαρακτήρα, καταγραφόμενες
επείγουσας προτεραιότητας κανονιστικές πράξεις όπως
προκύπτουν από τα σχετικά άρθρα του νόμου.
Δεν καταχωρίζουμε τις Κ.Π. που είναι δυνητικού χαρακτήρα
και αυτές (ελάχιστες) που προκύπτουν από αντικαθιστούμενες διατάξεις προγενέστερων νόμων, για λόγους ευνόητους.
Κατάλογος κανονιστικών πράξεων:
Α. Προεδρικά Διατάγματα
- Π.Δ. άρθρου 1 πργ. 4 ε.δ. (β) νέος οργανισμός υπουργείου.
- Π.Δ. άρθρου 30 πργ. 1, πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας
σε προσωπικό Π.Ν. - Λ.Σ. - Ε.Α.
- Π.Δ. άρθρου 34 ΕΙΝ πολιτικής.
- Π.Δ. άρθρου 43 πργ. 4, ΡΑΛ.
- Π.Δ. άρθρου 48 πργ. 1, παροχή πλοηγικών υπηρεσιών.
- Π.Δ. άρθρου 53 πργ. 3, κωδικοποίηση νομοθεσίας ΝΑΤ.

Β. Υπουργικές αποφάσεις
- Υ.Α. άρθρου 6 πργ. 2, καθήκοντα δύο Υ/Λ.Σ. - Ε.Α.
- Υ.Α. άρθρου 11 πργ. 9 εδ (α) - (β), επιτροπές για τροποποίηση - κωδικοποίηση ΚΔΝΔ και ΚΙΝΔ.
- Υ.Α. άρθρου 13 πργ. 1 (β), υπολογισμός καταμέτρησης
πλοίου.
- Υ.Α. άρθρου 17 πργ. 3, καθορισμός σκάφους για υδατοκαλλιέργειες.
- Υ.Α. άρθρου 60 πργ. (α) (β), πληρώματα ελικοπτέρων.
- Υ.Α. άρθρου 19 πργ. 1, μητρώο ενεργών ναυτικών.
- Υ.Α. άρθρου 21 πργ. 3, ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ.
- Υ.Α άρθρου 25 πργ. 2, Forum εργασιακών ζητημάτων.
- Υ.Α. άρθρου 27 πργ. 5 (8), κτίρια ΑΕΝ - συμβάσεις.
- Υ.Α. άρθρου 28 πργ. 2, ΚΝΕ.
- Υ.Α. άρθρου 52 πργ. 2 (γ), ναυτική διαιτησία.
- Υ.Α. άρθρου 53 πργ. 1 (β), Οίκος Ναύτου.
Θα παρακολουθήσουμε επισταμένως την έκδοση των ως
άνω Κ.Δ. και ιδίως του Π.Δ. που αναφέρεται στον νέο
οργανισμό του υπουργείου.
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Γκαζέτα της ναυπηγικής

Η
επικαιρότητα του τεχνικού διευθυντή
...............................................................................................................

Συμφωνία για ναυπήγηση
των μεγαλύτερων containerships
στον κόσμο

Η Hyundai Heavy Industries ανακοίνωσε το κλείσιμο συμφωνίας με την China Shipping Container Lines για το κτίσιμο
πέντε containerships 18.400 TEU έκαστο. Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων πλοίων αφορούν στην ηλεκτρικά ελεγχόμενη κύρια μηχανή και σε δύο καινοτόμα συστήματα
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος. Η κύρια μηχανή θα προσαρμόζει την κατανάλωση καυσίμου ανάλογα με την ταχύτητα
του πλοίου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τα πλοία
θα έχουν μήκος 400 μ., πλάτος 58,6 μ. και κοίλο 30,5 μ. Οι
παραδόσεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Το πιο σύγχρονο containership που
έχει ναυπηγηθεί στην Κίνα
Η China Shipping Industry (Jiangsu) Co. ξεκίνησε την κατασκευή ενός containership 10.000 TEU, του οποίου ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η China Shipping Container Lines Co.
Το νέο πλοίο θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο containership που έχει ναυπηγηθεί στην Κίνα και επιβλέπεται από
τους G.L. και CCS. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια των κινεζικών ναυπηγείων να εισέλθουν δυναμικά στην κατασκευή τέτοιων τύπων πλοίων, ωστόσο τα ηνία ανήκουν προς το παρόν
στη Νότια Κορέα. Η παράδοση του πλοίου αναμένεται στα
τέλη του 2014.

Νέα κατηγορία bulk carriers με
το όνομα «IS» TRI-STAR
Τα ιαπωνικά ναυπηγεία Imabari Shipbuilding Co. ανέπτυξαν
μία νέα κατηγορία πλοίων bulk carriers, 33.000 dwt, με το
όνομα «IS» TRI-STAR. Οι υπεύθυνοι των ναυπηγείων αναφέρουν ότι τα πλοία αυτά έχουν ισχυρό μερίδιο στην αγορά
των handysize bulkers παγκοσμίως. Από το 2010 έχουν κατασκευαστεί 30 πλοία «IS» BARI-STAR, 38.000 dwt.
Ωστόσο, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς,
αποφασίστηκε η θέσπιση καινούργιας κατηγορίας πλοίων
33.000 dwt. Μεταξύ των χαρακτηριστικών των πλοίων διακρίνονται η εξοικονόμηση καυσίμου και το διπλό τοίχωμα
που περιβάλλει τις δεξαμενές καυσίμου.

Παράταση για την εφαρμογή του
Ballast Water Treatment System
Να δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της
σύμβασης διαχείρισης θαλάσσιου έρματος (Ballast Water
Treatment System) σε όσα πλοία έχουν πέσει στο νερό έως
ότου η σύμβαση τεθεί σε ισχύ, αποφάσισε να εισηγηθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος MEPC 65 του IMO, που συνεδρίασε
από 13 έως 17 Μαΐου.
Η Επιτροπή έκανε αποδεκτή την πρόταση που κατέθεσε σύσσωμη η ναυτιλιακή κοινότητα, τα πλοία αυτά να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν το σύστημα στο πρώτο τους
survey μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης.
Σημειώνεται ότι σε επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου προς τον ΙΜΟ αναφέρεται πως, εάν ισχύσει ταυτόχρονα για όλα τα πλοία, θα επικρατήσει συμφόρηση στα
ναυπηγεία, αφού θα είναι πάρα πολλά τα πλοία που θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση ενός τέτοιου μηχανισμού είτε
πριν από το επόμενο special survey είτε πριν από το ενδιάμεσο survey.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς, το κόστος τοποθέτησης ανάλογων μηχανισμών θα ανέλθει σε περίπου
150 δισ. δολάρια, για τον παγκόσμιο στόλο.
Για να τεθεί σε ισχύ το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, θα
πρέπει να εγκριθεί και από την ολομέλεια του ΙΜΟ, που είναι
προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο του 2013.
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mARiTimE EdUCATioN

Postgraduate Maritime Education
in Athens: Planning to enhance your
knowledge and career?
As autumn is always a season for a new educational start Naftika Chronika
has selected several private and public Universities, Educational and Research
Centers in Athens where acclaimed postgraduate degrees are offered to suit all
tastes (and budgets). The choice is yours: summer is the right time for making
ﬁnal decisions!
ALBA Graduate Business School at The
American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The
American College of Greece

Location: Athens
Master: MBA in Shipping
(www.alba.edu.gr/Academic/shipping)
Full/Part time: The program commences every September and is oﬀered on a full-time (12 months) and parttime (24 – 48 months) basis. All courses -for the full-time
and the part-time participants- are held in the evening.
Language: English
Prerequisites for acceptance: 1. Be currently employed or self-employed 2. Have full-time work experience
of at least three years (military service not included) 3.
Hold a Bachelor's Degree in a relevant discipline (Maritime
Studies, Marine Engineering, Transport, Law, Business or
Economics) or an equivalent professional qualiﬁcation
from an educational institution 4. Have completed Military
Service (where applicable)
Scholarships: For Scholarship opportunities please visit:
www.alba.edu.gr/Scholarships
Accreditation: The program is accredited by the Association of MBAs (AMBA) and validated by the Institute of
Chartered Shipbrokers (ICS).

Location: Athens
Master: MSc in Shipping Management
(www.alba.edu.gr/Academic/mscship)
Full/Part time: The program commences every September and is oﬀered on a full-time (12 months) and parttime (24 months) basis. All courses -for the full-time and
the part-time participants- are held in the evening.
Language: English
Prerequisites for acceptance: 1. Hold a good bachelor’s degree in any discipline or have a Diploma of a Merchant Marine. You may be advised to attend a preparatory
mini-course in economics if you have no economic background 2. Provide evidence of ﬂuency in the English language. Candidates are required to either hold the
Proﬁciency or the TOEFL (with a score of 100 and above),
or IELTS (with a score of 7.0 and above), or a bachelor's
degree from a university where all courses were taught in English
Scholarships: For Scholarship opportunities please visit:
www.alba.edu.gr/Scholarships
Accreditation: The MSc in Shipping Management Program is validated by the Institute of Chartered Shipbrokers.

New York College
Location: Athens
Master: MSc in Marine Engineering Management
www.nyc.gr/el/msc-in-marine-engineering-management-uog
Full/Part time: one (1) year / up to three years (3)
Language: English
Prerequisites for acceptance: First University Degree
[BSc] of Engineering and Shipping discipline as well as All
Graduates of Marine Academies
Scholarships: on case basis
Accreditation: British Accreditation Council (BAC) and
Greek Ministry of Education (KEME)
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www.nyc.gr/el/msc-in-marine-engineering-management-uog
Full/Part time: Yes/Yes
Fees (full/part): € 8.000 / € 9.200
Language: Greek
Prerequisites for acceptance: The obligatory documentation for applying in the Msc in Maritime Studies Program are: 1. Application Form 2. Curriculum Vitae
3. Certiﬁcate of Bachelor
www.maritime-unipi.gr/download/Application_Form.doc
Scholarships: Yes (based on performance in the ﬁrst
year of study)
Accreditation: Public University Globally Recognized

BCA
Location: Athens/Glyfada
Master: MSc Shipping (Pathway). Five Pathways available:
Shipping Finance, Chartering, Maritime Law, Management
& Operations, Port Logistics
www.bca.edu.gr/en/course/1374/msc-shipping
Full/Part time: Yes/Yes
Fees (full/part): FT 9900/ PT 9900
Language: English
Prerequisites for acceptance: Good Honours Degree
or Equivalent Greek Ptychion, IELTS 6.0 or equivalent, 2
references, work experience preferred
Scholarships: Yes based upon academic achievements
or ﬁnancial support based upon economic criteria
Accreditation: Business School - London Metropolitan
University

City University London

National Technical University of Athens
Location: Athens
Master: MSc in Marine Technology and Science
www.naval.ntua.gr/post/site
Full/Part time: minimum: 3 semesters, maximum:
4 semesters
Language: Greek
Prerequisites for acceptance: • Good bachelor's degree • High marks in courses similar to the subject of the
MSc • High performance in thesis of the bachelor diploma
• Any possible academic research that has been published.
The number of the Graduates of Merchant Marine that are
accepted varries each time.
Accreditation: Public University Globally Recognized

Mediterranean College

Location: Athens/Pireaus
Master: LLM in Maritime Law
Full/Part time: Yes/Yes
Fees (full/part): Full-time EU: £10,000 - Full-time Non
EU: £10,000
Language: English
Prerequisites for acceptance: Hold a good ﬁrst degree
in law or an equivalent qualiﬁcation (for some courses an
appropriate professional qualiﬁcation and relevant experience will also be acceptable).Work experience preferred.
Graduates of Marine Academies • 7.0 overall in IELTS (or
equivalent in TOEFL) • Cambridge Certiﬁcate of Proﬁciency in English Grade C or above • CAE Cambridge
Advanced Grade A only
Scholarships: www.city.ac.uk/informatics/postgraduate/scholarships-and-funding
Accreditation: City University London

Location: Athens
Master: Executive Diploma in Shipping
www.medcollege.edu.gr
Full/Part time: part time/distance
Fees (part/distance): € 4.770/€ 3.570
Language: Greek or English
Prerequisites for acceptance: High School degree or
3 years work experience
Accreditation: London Centre of Management,UK

University of Piraeus
Location: Athens/Pireaus
Master: M.Sc. in Maritime Studies
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