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Kαλοκαίρι και... καταχνιά

πορεί η πρόσφατη έρευνα μεγάλης πολυεθνικής
εταιρείας ορκωτών λογιστών να καταγράφει ανάμεσα στους κύριους παίκτες της ναυτιλιακής κοινότητας, για πρώτη φορά μετά από καιρό, συγκρατημένη
αισιοδοξία για το μέλλον της διεθνούς ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της ναυλαγοράς, η κατάσταση στη χώρα μας όμως παραμένει ζοφερή, αν όχι λυπηρή.
Έναυσμα για προβληματισμό και άμεση δράση αποτελεί η δυσοίωνη πρόβλεψη του ΙΟΒΕ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος.

Μ

Όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, αναμένεται βαθύτερη ύφεση από αυτήν που προβλέπουν οι διεθνείς δανειστές. Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση έως το τέλος του χρόνου
θα ξεπεράσει τελικά το 5%, έναντι 4,6% που προέβλεπαν
και... εύχονταν αρκετοί αναλυτές και ακαδημαϊκοί. Οι ίδιοι
αναλυτές αναμένουν συρρίκνωση της οικονομίας κοντά στο
5%.
Αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης και μη ελεγχόμενης
ύφεσης θα είναι η εκτίναξη της ανεργίας, που θα προσεγγίσει
για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση το 28% και θα πλήξει κυρίως τους νέους και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
«Η δημοσιονομική εξυγίανση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν έχουν συνοδευτεί από την επιτυχή εφαρμογή
ενός προγράμματος δομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ η συνολική πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης υπολείπεται των αρχικών προβλέψεων και πρέπει να προσαρμοστεί προς τα
κάτω», ανέφερε μεταξύ άλλων η έκθεση.
Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε εκτενώς την κατάσταση που
εξελίσσεται. Ο νουνεχής αναγνώστης μπορεί από μόνος του
να κρίνει. Απαιτούνται ακόμα πιο ριζικές τομές και σύγκρουση
με υπάρχουσες παθογένειες του διεφθαρμένου, τελικά, συστήματος.

Η πρόβλεψη του ΙΟΒΕ είναι σχετικώς πιο απογοητευτική και
γκρίζα από αυτές των διεθνών δανειστών της χώρας, αλλά
και της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκτιμούσαν ύφεση 4,2%
και 4,6% αντίστοιχα. Και το Ινστιτούτο θεωρείται από τους
σοβαρούς και αξιόπιστους οικονομολόγους της χώρας, ως
πηγή αντικειμενικότητας και επιστημονικής εμβρίθειας όσον
αφορά τις συγκεκριμένες αναλύσεις, ενώ «είναι υποχρεωμένο
να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει το ερεβώδες οικονομικό παρόν, προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία του
ώστε να μη γίνει περίγελως», όπως χαρακτηριστικά εξήγησε
έγκυρος οικονομολόγος της χώρας.
Με το υπάρχον ομιχλώδες σκηνικό στις τράπεζες, τα αυξημένα επιτόκια, την επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας
στην αγορά, αλλά και με τον διαρκή φόβο τής (περαιτέρω)
φορολογίας, τελικά δεν κινείται και δεν θα κινείται τίποτα εάν
δεν ρισκάρει ο Έλληνας επιχειρηματίας αποκλειστικά και μόνο
δικά του κεφάλαια. Ως πότε όμως ο ιδιωτικός τομέας, ο εκτός
«συστήματος» μάλιστα, θα αντέχει να καλύπτει το χάος του
Δημοσίου και τη χρόνια και συστηματική διαφθορά της κρατικής εξουσίας;
αρ’ όλα αυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα
οποία καταγράφουν μείωση 5,1% ως προς τις εισαγωγές τον περασμένο Μάιο στη χώρα μας, ενώ οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 4,5%. Και αυτό το στοιχείο οφείλει να μας
προβληματίσει, αφού ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2013 στην Ελλάδα,
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Μαΐου 2012, υποχώρησε κατά 2,8%, έναντι μείωσης
6,1% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους
2012 ως προς το 2011. Ο ιδιωτικός τομέας «επι-πλέει» με τεράστια θαλασσοταραχή γύρω και μπροστά του και προσπαθεί
να μη ναυαγήσει. Στο χώρο της παραναυτιλίας, ο Πειραιάς και
οι περί αυτόν περιοχές γνωρίζουν καλά την κρισιμότητα της
κατάστασης.

Π

Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, όλοι πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όλοι μας. Χωρίς παρωπίδες, χωρίς
δογματισμούς και χωρίς αγκυλώσεις. Για το δικό μας καλό,
αλλά και των συνεχιστών μας.
Η.Γ.Μ.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 2 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Μια ουσιαστική συζήτηση
για τα προβλήματα
που απασχολούν τον
κλάδο του Shortsea

Η συνεισφορά της ελληνόκτητης ναυτιλίας
στην οικονομία είναι
καθοριστική

5 Ιουλίου 2013

4 Ιουλίου 2013

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων συνάντηση
του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, με το προεδρείο της ΕΕΝΜΑ.

Θετική χαρακτήρισε την επανίδρυση
αυτόνομου και ανεξάρτητου υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο οποίο
υπάγεται το σύνολο του Λιμενικού Σώματος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης,
στο εισηγητικό του μήνυμα στην ετήσια
έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 2012-2013.
Παράλληλα, δηλώνει ικανοποιημένος
από τον δυναμικό ρόλο που συνεχίζει
να διαδραματίζει στον διεθνή στίβο η
ελληνική ναυτιλία, παρά την οξύτατη
κρίση που πλήττει την εθνική και όχι
μόνο οικονομία και τις διακυμάνσεις
της ναυλαγοράς.
Αναλυτικά, το μήνυμα του προέδρου
της ΕΕΕ είναι το κάτωθι:
Eίναι ατυχής συγκυρία το ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα κλήθηκε
να αντιμετωπίσει την οξύτατη κρίση
στην εθνική της οικονομία, η ναυτιλία
διεθνώς, λόγω του ενδημικού χαρακτήρα των έντονων διακυμάνσεων της
ναυλαγοράς, αντιμετωπίζει μια βαθιά
κρίση, μεγάλης έκτασης και διάρκειας,
κυρίως λόγω τριών παραγόντων: της
μείωσης των διακινούμενων όγκων
φορτίων, της υπερπροσφοράς χωρητικότητας και της αδυναμίας του χρημα-

Διεξήχθη ουσιαστική συζήτηση για τα
προβλήματα που απασχολούν τον
κλάδο του Shortsea με κυρίαρχο το
πάγιο αίτημα περί ελαστικοποίησης
των συνθέσεων των πλοίων κάτω των
3.000 κοχ.
Προς αποφυγήν της περαιτέρω συρρίκνωσης του στόλου, ζητήθηκε από τον
ΥΝΑ η άμεση εναρμόνιση των συνθέσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα
ποντοπόρα πλοία και σε αυτήν κάτω
των 3.000 κοχ.
Επιπροσθέτως, ζητήθηκε εκ νέου η
προώθηση των ατομικών συμβάσεων
για τα κατώτερα πληρώματα σε φορτηγά πλοία κάτω των 3.000 κοχ.
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε και συζητήθηκε ο σκοπός του SPC Greece (Shortsea Promotion Center) ως μέλους του
Δ.Σ. του ESN (European Shortsea Network) και αναλύθηκε ο ρόλος του ενόψει ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε.
από 1/1/2014 και της ανάδειξης της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
(ΟΘΠ), όπως εκφράζεται από τον κανονισμό της Ε.Ε. 1255/2011.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

τοπιστωτικού συστήματος διεθνώς για
επαρκή παροχή οικονομικής στήριξης.
Είναι πρόωρο να προβούμε σε ασφαλή
εκτίμηση των ενδείξεων για το άμεσο
μέλλον. Το ενδιαφέρον μας παραμένει
στραμμένο στις αναπτυσσόμενες
χώρες, και ιδίως την Κίνα και την Ινδία,
προσβλέποντας σε μια γρήγορη ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου.
Ενώπιον λοιπόν των αντικειμενικών
δυσκολιών, καλούμαστε ως επιχειρηματίες της θάλασσας, αλλά και ως Έλληνες πολίτες, να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις με θάρρος και πίστη στις
δυνατότητές μας.
Όσον αφορά στη ναυτιλιακή στενωπό,
ως επιχειρηματίες έχουμε τα εχέγγυα
να την υπερβούμε και να συνεχίσουμε
την ηγετική μας παρουσία όχι μόνο ως
αριθμητική δύναμη, αλλά κυρίως ως
ποιοτικός πάροχος θαλάσσιων υπηρεσιών στη διεθνή σκηνή.

92η Σύνοδος
Επιτροπής Ναυτικής
Ασφάλειας
3 Ιουλίου 2013
Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 21
Ιουνίου 2013 οι εργασίες της 92ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), το διάστημα 12-21 Ιουνίου 2013.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων
υπήρξε, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια
των επιβατηγών πλοίων, καθώς από
τις ιταλικές αρχές παρουσιάστηκε η έκθεση της διερεύνησης των αιτιών του
ατυχήματος του κρουαζιερόπλοιου
«Costa Concordia». Η Επιτροπή, λόγω
της εξαιρετικής σημασίας που αποδίδεται από τον Οργανισμό στο θέμα της
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα, αποφάσισε όπως οι αρμό-

ADV AUGUST 2013:Layout 1 27/7/2013 12:17 μμ Page 77

ΓΕΓΟΝΟΤΑ NEW:Layout 1 28/7/2013 12:12 μμ Page 6

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

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα
...............................................................................................................
διες υποεπιτροπές, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, συνεχίσουν
την εξέταση του θέματος, καθώς και
της έκθεσης του ναυτικού ατυχήματος
του «Costa Concordia», προκειμένου
να εισηγηθούν προτάσεις για την αναγκαιότητα της βελτίωσης των όρων
ασφαλείας των επιβατηγών πλοίων.

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 την εισαγωγή 1.194 σπουδαστριών και
σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους
2013-2014. Ειδικότερα, θα εισαχθούν
705 σπουδαστές στις ΑΕΝ Πλοιάρχων
και 489 στις ΑΕΝ Μηχανικών. Επισημαίνεται ότι 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.

Ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης
υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου

Η μεγαλύτερη απειλή
για την πορεία της
αγοράς είναι η υπερπροσφορά τονάζ
26 Ιουλίου 2013
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance & Research
George Moundreas Com. S.A.
Η αύξηση χωρητικότητας των πλοίων
μεταφοράς τον Ιούνιο κυμάνθηκε στο
χαμηλότερο ποσοστό από τα τέλη του
2009 και συγκεκριμένα κατά 6,63%,
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερες
προσδοκίες για ανάκαμψη της αγοράς
ιδίως από τα τέλη του 2014.
Στον αντίποδα, είχαμε παραθέσει τις
μετριοπαθείς εκτιμήσεις του WTO για
την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και του IMF για τις επίσης «συντηρητικές» προβλέψεις για την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες
λειτουργούν σαν τροχοπέδη στην ανάκαμψη της ναυτιλιακής αγοράς, επηρεάζοντας αρνητικά τα οφέλη από τη
μειωμένη αύξηση χωρητικότητας.
Παράλληλα, είχαμε αναφέρει τη μεγάλη αύξηση των παραγγελιών το τελευταίο διάστημα καθώς οι πλοιοκτήτες,
εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές και για πλοία νέα τεχνολογίας με χαμηλότερη κατανάλωση, Eco
Design Vessels, προέβησαν στην τοποθέτηση αρκετών νέων παραγγελιών,
και η τάση αυτή δείχνει να συνεχίζεται.
Στις ημέρες μας έχει αρχίσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων για το αν η
αναμενόμενη ανάκαμψη της αγοράς τελικά θα επέλθει από τα τέλη του 2014
ή θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα
ακόμη και μετά το 2014.

24 Ιουνίου 2013
Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη
Σαμαρά, στην οποία ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναλαμβάνει αντιπρόεδρος και
υπουργός Εξωτερικών, ενώ στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τοποθετείται ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Ο Managing Director της Drewry
Group, Arjun Batra, δήλωσε ότι το
ρίσκο είναι μεγαλύτερο από οποιαδήποτε προοπτική ανόδου της αγοράς
στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου,
καθώς η μεγάλη αύξηση των νέων παραγγελιών και η επιβράδυνση της ζήτησης για εμπορεύματα, κυρίως από
την Κίνα που η οικονομία της επιβραδύνει, θα μεταφέρει την ανάκαμψη της
αγοράς από το 2014 στο 2016. Αντίστοιχα, ο Henning Oldendorﬀ, της Olderndoﬀ Carriers, η οποία έχει υπό την
κατοχή της πάνω από 400 πλοία ξηρού
φορτίου, επισήμανε πως η επανάληψη
της κατάστασης της κακής αγοράς των
τελευταίων τεσσάρων χρόνων, θεωρώντας ότι η τωρινή ανάκαμψη είναι
προσωρινή, θα επιφέρει αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στις εταιρείες αφού θα
απομακρύνει οποιαδήποτε ευκαιρία για
«χτίσιμο» κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα δούμε αρκετές
εταιρείες να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και επιβίωσης.
Αντίθετα, ο Jeﬀrey Landsberg, πρόεδρος της Commodore Research &
Consultancy, θεωρεί πως οι φόβοι για
μείωση των εισαγωγών εμπορευμάτων
από την Κίνα είναι υπερβολικοί και ότι
η ζήτηση για εισαγωγές εμπορευμάτων
(χύδην φορτία) μακροπρόθεσμα θα παραμείνει υψηλή.
Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη απειλή για την πορεία της αγοράς
και ένας από τους δείκτες που πρέπει
να παρακολουθούμε από κοντά είναι η
υπερπροσφορά τονάζ, ιδίως αν οι παραγγελίες συνεχίσουν με τον ίδιο
υψηλό ρυθμό που κινήθηκαν το α΄
εξάμηνο του έτους.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ας διαχειριστούμε την ελληνική
ναυτιλία με τον τρόπο που της αρμόζει
Τι μπορεί να συνεισφέρει η ελληνική ναυτιλία στην εγχώρια οικονομία;
Ως υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας;
Ο νέος υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης απαντά, σε αποκλειστικότητα,
στα «Ναυτικά Χρονικά»:

«Οφείλουμε πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ελλάδα
στο χώρο της ναυτιλίας αποτελεί υπερδύναμη. Αρκεί να
αναλογιστούμε ότι σήμερα είναι πρώτη στον κόσμο, με
στόλο που αριθμεί 3.428 πλοία, ενώ αντιπροσωπεύει το
15,56% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες, η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο κλάδος της ναυτιλίας ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προσφέρει
και 192.000 θέσεις εργασίας.
Αυτά και μόνο τα στοιχεία που σας παρέθεσα, μας δείχνουν
ότι έχουμε ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, που είναι στο χέρι
μας να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, προς όφελος
όλων των Ελλήνων. Το πρώτο, λοιπόν, που λέω και το εννοώ
είναι ότι πρέπει, επιτέλους, να διαχειριστούμε την ελληνική
ναυτιλία με τον τρόπο που της αρμόζει.
Για να το επιτύχουμε αυτό, βέβαια, πρέπει να εργαστούμε
σκληρά και να φέρουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.
Τα προβλήματα είναι πολλά, καθώς οι συχνές αλλαγές στη
δομή του υπουργείου στο παρελθόν δεν συνέβαλαν στη χάραξη μιας πιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει σε βάθος τα προβλήματα του κλάδου της ναυτιλίας.
Ήρθε ο καιρός να θέσουμε τις βάσεις για να προχωρήσουμε
μπροστά.
Προσωπικά, θεωρώ απαραίτητο να αξιοποιήσουμε τα λιμάνια
μας, να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που μπορεί να μας προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός, να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας και να
δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι σήμερα πλήττονται από την ανεργία.
Κυρίαρχες, όμως, προτεραιότητες αποτελούν για μένα η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και η αύξηση της ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας».
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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το θεμα του μηνα

Στηρίζουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα...

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνικός εφοπλισμός καλείται να συνεισφέρει σε περιόδους κοινωνικής έντασης
και οικονομικής κρίσης. Ήδη το 1974, υπό την προεδρία
του Στρατή Ανδρεάδη στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
η ελληνική πλοιοκτησία της ποντοπόρου ναυτιλίας διέθεσε
το ποσό των 60 εκατομμυρίων δολαρίων για την τραγωδία
της Κύπρου και ειδικά για την υποστήριξη των προσφύγων
και τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. Ποσό που προήλθε από έκτακτη εισφορά που αποφάσισε το Δ.Σ. της Ένωσης στις 5 Αυγούστου 1974 στα τότε γραφεία της ΕΕΕ
στην οδό Μητροπόλεως, παρουσία του προέδρου του
Committee Ι. Κουλουκουντή. Η έκτακτη εισφορά αντιστοιχούσε σε ένα δολάριο ΗΠΑ κατά τόνο dw και αφορούσε τα
πλοία νηολογημένα με ελληνική σημαία και τα πλοία ξένης
σημαίας συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. Εντούτοις, το 1974, σε
πολλές περιπτώσεις υπήρξε ανταπόκριση από πλοιοκτήτες
που δεν ήταν μέλη της Ένωσης και δεν είχαν ελληνική σημαία στα πλοία τους. H φιλοπατρία και η ανταπόκριση στην
προσφορά συγκεκριμένων εφοπλιστικών οίκων υπήρξε
άμεση και καθοριστική, ιδίως από ορισμένους παραδοσιακούς πλοιοκτήτες.
αλήθεια είναι ότι και εκείνη την εποχή το ποσό των 70
εκατ. δολαρίων, που είχε αρχικά υπολογιστεί να συγκεντρωθεί, δεν καλύφθηκε τελικά πλήρως, όμως η εθελουσία και αυθόρμητη προσφορά του εφοπλισμού είχε
επισημανθεί τόσο από τον πρωθυπουργό Κων. Καραμανλή
όσο και από τον εθνικό και διεθνή Τύπο. «Στην ώρα της εθνικής
κρίσης εγένετο το θαύμα. Δεν χρειάσθηκαν παραδόξως ούτε
εκκλήσεις ούτε ικεσίες. Χωρίς πίεση ή εξαναγκασμό, χωρίς καν
παραίνεση, ή υπόδειξη με μόνη την αυθόρμητη συναίσθηση
του εθνικού και κοινωνικού χρέους στάθηκαν με ομογνωμία
στο ύψος των περιστάσεων». Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων ο
Δημήτρης Κωττάκης λίγες ημέρες μετά την απόφαση των δύο
μεγάλων ενώσεων του ελληνικού εφοπλισμού, εξαίροντας εμμέσως πλην σαφώς την πρωτοβουλία και δράση του στενού
φίλου του και συνεργάτη καθηγητή Ανδρεάδη. Η συνεισφορά
εκείνης της κρίσιμης εποχής δεν αποτέλεσε «προϊόν» ή αποτέλεσμα δημόσιας ή ανακοινώσιμης δέσμευσης ή συνδιαλλαγής
του εφοπλισμού με τη νέα εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά προσπάθεια των αιρετών εκπροσώπων της για εξομάλυνση των
σχέσεών τους με τη νέα πολιτική ηγεσία του τόπου. Η δράση

Η

αυτή κορυφώθηκε επί προεδρίας του αείμνηστου Αντώνη Χανδρή, το 1975, και έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Στην ανάγκη τότε
για υποστήριξη του κρατικού προϋπολογισμού, οφείλουμε σήμερα να καταγράψουμε και τη μεγάλη ανταπόκριση και προσφορά των Ελλήνων ναυτικών οι οποίοι, είτε ατομικά είτε ως
πλήρωμα συγκεκριμένων πλοίων, ανταποκρίθηκαν με σημαντικά χρηματικά ποσά, που κατατέθηκαν υπέρ των εθνικών
αναγκών.
Όπως και τότε, έτσι και σήμερα η ανάγκη για μια γενναία προσφορά του εφοπλισμού είναι επιβεβλημένη. Το 1974, όμως, η
Ένωση εξέφραζε τα συμφέροντα των πλοίων με ελληνική σημαία, ενώ είχε να αντιμετωπίσει και την αμφιθυμία του Κων.
Καραμανλή, ο οποίος συχνά-πυκνά τόνιζε την «ανάγκη να καταστήσουμε την τάξη των εφοπλιστών συμπαθέστερη στην
κοινή γνώμη. Η ελληνική ναυτιλία παρά την τεράστια συμβολή
της είναι μακράν από το να τυγχάνει της αγάπης και κατανόησης του ελληνικού λαού. Με τη διατυμπάνιση των εντυπωσιακών ακροτήτων ενός επιδεικτικού νεοπλουτισμού ή άλλων
ανάξιων πράξεων, η ναυτιλία υποτιμάται, συκοφαντείται και
λοιδορείται». Αυτά τα συγκλονιστικά λόγια χρησιμοποιούσε ο
πρωθυπουργός στις δημόσιες δηλώσεις του για τον εφοπλισμό και τη ναυτιλία μας σε μια περίοδο εκδημοκρατισμού της
χώρας αλλά και υπέρμετρης αισιοδοξίας.
Το ποσό των 60 εκατ. δολαρίων κατατέθηκε τότε σε κεντρικό
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας υπό τον τίτλο «Εισφορές
Εφοπλισμού υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού». Όλες οι συνεισφορές κάθε εταιρείας ή ιδιώτη ήταν δημοσιοποιημένες και
καταγράφονταν εκτενώς ονομαστικά στον τότε ναυτιλιακό
Τύπο της περιόδου. Η πρωτοβουλία μάλιστα αποτέλεσε το κύκνειο άσμα στη θεσμική εκπροσώπηση του εφοπλισμού του
καθηγητή Ανδρεάδη.
Σήμερα, η συνεισφορά του εφοπλισμού είναι γενναία, αλλά το
πλαίσιο στρατηγικής δράσης είναι διαφοροποιημένο. Αφενός
η κατάσταση της ναυλαγοράς είναι δυσοίωνη και απρόβλεπτη
σε σχέση με παρελθόν. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς καθώς και οι υπόλοιποι αρχηγοί της πολιτικής «ηρεμίας» στη χώρα μας διατηρούν έναν υγιή δίαυλο επικοινωνίας
με τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης σημαντικών οικονομικών συμφερόντων, ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης
Στουρνάρας, κατανοεί πλήρως τα θέματα της ναυτιλίας μας και

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 10 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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σέβεται την επιχειρηματική προσπάθεια του εφοπλισμού μας.
Σε αντίθεση με το 1974, οπότε η συνεισφορά ήταν αποτέλεσμα
οικειοθελούς και μονομερούς απόφασης του εφοπλισμού, σήμερα το προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και η
κυβέρνηση υπέγραψαν συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς
προσφοράς προς το ελληνικό Δημόσιο, για ορίζοντα τριετίας,
για να συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας. Η Ένωση υπογράφει πλέον
για το σύνολο του ελληνικού και ελληνόκτητου εφοπλισμού
και «εξουσιοδοτείται» από όλες τις άλλες μικρές και μεγάλες
ενώσεις να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση για το σημαντικότατο θέμα αυτό.
Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αντώνης Σαμαράς τόνισε:
«Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή συμμετοχή σας στον
κρατικό προϋπολογισμό, του 90% του στόλου υπό την ελληνική σημαία και του 65% του στόλου με ξένη σημαία, είναι
πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι η ναυτιλία σε όλες
τις κρίσιμες περιόδους του έθνους ήταν πάντοτε -εθνικός πρωταθλητής, άλλωστε- μια δύναμη πατριωτισμού. Η προσπάθεια
για όλο τον ελληνικό λαό είναι δύσκολη, αλλά όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω
θερμά, γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα και
για τη ναυτιλία και για εμάς».
To σύνολο του ελληνικού εφοπλισμού πλέον, με πρόσφατους
νόμους του κράτους, συνεισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό διά μέσου όλων των διαχειριστριών εταιρειών στην πατρίδα μας, καταβάλλοντας φόρους για πρώτη φορά και για τον
ελληνόκτητο στόλο. Το πρόσφατο συνυποσχετικό σύμφωνο
οικειοθελούς προσφοράς προς το ελληνικό Δημόσιο, για ορίζοντα τριετίας, δεν αφορά όμως την παραπάνω «αναγκαστική»
φορολόγηση αλλά την περαιτέρω εκούσια και οικειοθελή συνεισφορά της πλοιοκτησίας, που ορίζεται ως διπλάσια σε
σχέση με τα οριζόμενα της πρόσφατης φορολογικής νομοθεσίας. Δηλαδή ο Έλληνας εφοπλιστής, αυτοβούλως και εθελοντικά, θα αποδίδει διπλάσιο ποσό στο κράτος από αυτό που
ορίζει ο νόμος, άσχετα με τη νηολόγηση του πλοίου του.

λοντική προσφορά. Δεν υπήρχε και λόγος, κατά την άποψή
μας. Οι καιροί προστάζουν σεμνότητα. Το κυνήγι για μάγισσες
ή το χάιδεμα της ματαιοδοξίας και της υπερβολής ορισμένων
φωνασκούντων δωρητών ας μείνει στα νύχια των ΜΜΕ.
Με μια ιδιότροπη εάν όχι φιλύποπτη διάθεση των Βρυξελλών
απέναντι στο φορολογικό καθεστώς όλων των ναυτιλιακών
κρατών της Ευρώπης, η συνεισφορά ήταν επιβεβλημένη. Ο
επίτροπος Αλμούνια και ο γενικός διευθυντής Ανταγωνισμού
Ιταλιάνερ δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αφήσουν τους όποιους φορολογικούς παραδείσους εταιρειών και φυσικών προσώπων ανεξέλεγκτους. Αν και η Ελλάδα δεν είναι παράδεισος
σήμερα για κανέναν, το υπάρχον διαφοροποιημένο (φορολογικό) πλαίσιο δράσης για τη ναυτιλία αποτελεί βασικό οικοδόμημα εάν όχι κινητήρια δύναμη για τη συνέχιση της διεθνούς
πρωτοπορίας μας στην ποντοπόρο ναυτιλία. Πειράματα εδώ
δεν χρειάζονται, ειδικά από πολιτικά και εκτελεστικά κέντρα
στις Βρυξέλλες, που στελεχώνονται από άναυτους και ενίοτε
προκλητικά φιλύποπτους προς τη ναυτιλία μας.
Έρχεται το τέλος μιας εποχής; Ο χρόνος θα δείξει. Οι ηγεσίες
και οι επικεφαλής θα κριθούν. Και ο ιστορικός θα καταγράψει.
Το σύνθημα της ναυτιλιακής οικογένειας όμως είναι: «Στηρίζουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα...». Και είναι η πρώτη φορά
που θεσμικός φορέας εκπροσώπησης οικονομικών συμφερόντων στη χώρα μας συνυπογράφει με την κυβέρνηση μια δέσμευση οικειοθελούς προσφοράς.
Η ΕΕΕ, με προσεκτικά καλομελετημένη και χαμηλόφωνη στρατηγική δράση, στάθηκε σήμερα αντάξια της πολύτιμης για τον
τόπο κληρονομιάς της.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος
Βενιάμης, δήλωσε: «Είναι πράγματι συγκινητική η προσπάθεια
που η Ένωση ανέλαβε, να φέρει κοντά όλους τους εφοπλιστές,
τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς, οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτήν την
υπογραφή του συμφωνητικού, είναι φίλοι, και πολλοί συνάδελφοι δεν είναι ούτε καν μέλη. Αυτή, όμως, η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία, διότι όλοι έδειξαν και την αγάπη τους στη
ναυτιλία, ανταποδίδοντας τη δική σας στήριξη και αγάπη προς
τον κλάδο μας και νομίζω ότι πιστοποίησαν πως ο εφοπλισμός
πάντα ήταν, είναι και θα είναι παρών σε οτιδήποτε η Ελλάδα
ζητήσει από εμάς».
Ο πρόεδρος της ΕΕΕ όμως δεν κατονόμασε ούτε ποιοι συνεισέφεραν γενναιόδωρα ούτε ποιοι απέφυγαν οποιαδήποτε εθε-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 11 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

SKAPOULOS NEW:Layout 1 28/7/2013 12:23 μμ Page 12

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

Εν
πλω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

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

Ο απερχόμενος και ο επελθών
Κάτι που ψιθυριζόταν έντονα στην Ακτή Μιαούλη ήταν η αποχώρηση του βουλευτή Χίου Κωστή Μουσουρούλη από τη
θέση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η τοποθέτηση
του βουλευτή Β΄ Αθηνών και παλαιότερου τομεάρχη Ναυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Ο κ. Μουσουρούλης έφερε μια ευοίωνη διάθεση σε όλη τη
ναυτιλιακή κοινότητα με την ανάληψη του πόστου του, και
η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να αναδιοργανώσει την
ανακατωσούρα που παρέλαβε.
Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα των εγγραφών στο ελληνικό νηολόγιο, την εκπαίδευση, αλλά και τη φορολόγηση
των ναυτιλιακών εταιρειών σε μια δύσκολη περίοδο για τον
συγκεκριμένο κλάδο.
Οι αρνητικές κριτικές που ακούσαμε αφορούσαν κυρίως την
προσπάθειά του να ικανοποιήσει πολλές αντικρουόμενες
πλευρές σε συνδυασμό με το τεχνοκρατικό του υπόβαθρο.
Ορισμένοι επίσης θεώρησαν ότι ο στενός κύκλος των συνεργατών του είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα και δεν αξιο-

μήνα του 2012 ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμούσε
2.006 πλοία άνω των 100 κοχ, με συνολική χωρητικότητα
44.052.753 κόρους.
Η μείωση συνεχίστηκε και τον Μάιο, φτάνοντας το 3,2%,
από πλοία 100 κοχ και άνω, σε σύγκριση με τον Μάιο του
2012, έναντι μείωσης 2,7% που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου
από πλοία 100 κοχ και άνω, τον Μάιο του 2013, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2012, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι αύξησης 2,5% το 2012 προς το 2011.
Τον Μάρτιο του 2011 ο ελληνικός εμπορικός στόλος εμφανίστηκε με 2.074 πλοία άνω των 100 κοχ, συνολικής χωρητικότητας 42.969.229 κόρων.
Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, που υπογράφεται από
τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη,
με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο αριθμός των πλοίων υπό
ελληνική σημαία, κατά τη σύγκριση των ετών 2012-2013
και 2011-2012, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 3,7%
και 3,3% αντίστοιχα, ενώ η συνολική χωρητικότητα για το
χρονικό διάστημα 2012-2013 υποχώρησε κατά 0,3% έναντι
αύξησης 2,5% για το 2011-2012.

Ο «πονοκέφαλος» των καυσίμων

ποίησε τις δυνατότητες και την εμπειρία των αξιωματικών
και υπαλλήλων της Ακτής Βασιλειάδη.
Ο νέος υπουργός σαφέστατα βρίσκεται ενώπιον των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο προκάτοχός του,
αλλά οι κύκλοι του Πειραιά παραδέχονται ότι έχει το πλεονέκτημα της γνώσης των πολιτικών ελιγμών και των δυσκολιών στη διαχείριση των κρατικών μηχανισμών.
Οι σχέσεις του μάλιστα με το σύνολο της ναυτιλιακής οικογένειας έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν, μια και ο ίδιος παρακολουθούσε τα θέματα από το πόστο του τομεάρχη, εδώ
και μία δεκαετία.

Περί ελληνικής σημαίας
Μείωση έως 3,7% σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στον
αριθμό των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχουν συγκεντρωθεί από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου για πλοία 100 κοχ (κόροι ολικής χωρητικότητας) και
άνω τον Μάρτιο του 2013 ανήλθε σε 1.932 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 43.932.408 κόρων, ενώ τον αντίστοιχο

Σε μεγάλο πονοκέφαλο για τις μικρές και μεσαίες ναυτιλιακές
εταιρείες εξελίσσεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Όπως μας ενημερώνουν οι μεγάλες εταιρείες πρακτόρευσης
και προμήθειας καυσίμων, στα διεθνή λιμάνια, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, προχωρούν πλέον σε εξονυχιστικούς ελέγχους ως προς τη φερεγγυότητα των ναυτιλιακών
εταιρειών πριν προχωρήσουν στην προμήθειά τους.
Οι ίδιες εταιρείες (πρακτόρευσης και προμήθειας τάνκερ) έχουν
συστήσει ερευνητικές ομάδες από καταρτισμένα στελέχη, που
αναλύουν ενδελεχώς την οικονομική φερεγγυότητα των πελατών. Σε περίπτωση διαπίστωσης κρουσμάτων αφερεγγυότητας
ή δυσκολίας πληρωμών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της
ναυτιλιακής εταιρείας, αποκλείουν την περαιτέρω συναλλαγή.
Το αυστηρό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής εντός ενός μηνός
οποιουδήποτε καυσίμου, σε συνδυασμό με το υψηλότατο κόστος αυτού, αποτελεί μεγάλο βραχνά ειδικά για τις μικρές ναυτιλιακές εταιρείες.
Σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Χιούστον, μάλιστα, έχουν συστηθεί
ανεξάρτητες εταιρείες συμβούλων, που παρέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες σε πιθανούς προμηθευτές σχετικά με την οικονομική κατάσταση των ναυτιλιακών εταιρειών.
Οι ίδιες πηγές μάς πληροφορούν ότι, πέρα από μικρές ναυτιλιακές εταιρείες, και ορισμένες μεγάλες και πολύ γνωστές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εξόφληση των
λογαριασμών τους.
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Εδώ Λονδίνο
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πληροφορία του προέδρου του Committee, Χαράλαμπου Φαφαλιού, σχετικά με τις σπουδαίες θέσεις και τις διεθνείς διασυνδέσεις των
μελών του Δ.Σ. στα παγκόσμια fora της ναυτιλίας. Σήμερα,
μέλη του Δ.Σ. κατέχουν τρεις θέσεις προέδρων στα σημαντικότερα P&I Clubs αλλά και δύο διευθυντών. Παράλληλα, μέλη
του Δ.Σ. διατηρούν θέσεις και συνεργασίες στα: The Baltic Exchange, U.K. Chamber of Shipping, Maritime London, ICS Intercargo και σε άλλους
οργανισμούς με έδρα το Λονδίνο.
Η άριστη πλέον σχέση με την
ΕΕΕ εξασφαλίζει, τόσο εντός
όσο και εκτός Ελλάδος, για
τον ελληνικό εφοπλισμό όχι
απλώς μια δυνατή φωνή στα
διεθνή fora, αλλά και άμεση
γνώση και πληροφόρηση για
τις εξελίξεις στο παγκόσμιο
ναυτιλιακό προσκήνιο.

Πολύ ενδιαφέρουσα υπήρξε η συζήτηση μεταξύ των
εξεχόντων φορέων εκπροσώπησης του διεθνούς εφοπλισμού στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε
από την οικογένεια Πολέμη στο πλοίο Liberty τον Ιούνιο.
Οι πρόεδροι των Intertanko και Bimco Intergargo παραδέχθηκαν δημοσίως ότι έχουν διεξαχθεί συζητήσεις για την ενοποίηση
αυτών των οργανισμών, αλλά τελικά η απόφαση ήταν πως η
εφοπλιστική κοινότητα χρειάζεται αρκετές φωνές στα διεθνή
λόμπι, που θα έχουν όμως μια σταθερή εάν όχι κοινή άποψη
για τα σοβαρά θέματα που την απασχολούν.
Η σπουδαιότητα των συζητήσεων στο πλαίσιο της στρογγυλής
τράπεζας των επτά φορέων του εφοπλισμού είναι πλέον επιβεβλημένη (καθώς συζητούνται οι νομοθετικές εξελίξεις παγκοσμίως).
Εντύπωση πάντως προκάλεσε η άποψη ορισμένων προέδρων,
οι οποίοι ανέφεραν ότι η εγωμανία και οι λεκτικές κορώνες δεν
συμβάλλουν στον ομαλό διάλογο και στη συνεργασία που χρειάζεται η ναυτιλία.

Aβέβαιο παραμένει το μέλλον για τις δύο μεγάλες
βρετανικές τράπεζες Lloyds και Royal Bank of Scotland.
Πέντε χρόνια μετά τη σωτηρία τους από τη βρετανική κυβέρνηση, οι δύο τράπεζες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό βρετανικό έλεγχο και επίβλεψη.
Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν παραμένει εξαιρετικά συγκρατημένος, αν όχι επιφυλακτικός, για το
μέλλον των προαναφερθεισών τραπεζών ειδικά ως προς την

πιθανότητα ιδιωτικοποίησής τους.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο κ.
Όσμπορν τόνισε
πως η τράπεζα
Lloyds σύντομα θα
μπορούσε να περάσει σε ιδιωτικά χέρια μερικώς και αργότερα αποκλειστικώς,
ενώ για η RBS χρειάζεται ακόμα μεγάλη αναδιάρθρωση.

Σε έντονη δραστηριοποίηση έχει αποδυθεί ο υφυπουργός Ναυτιλίας της Αγγλίας, Stephen Hammond.
Από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται το London
International Shipping Week με σκοπό την παρουσίαση του
αγγλικού ναυτιλιακού Cluster εντός και εκτός της χώρας.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού τονίζουν την αναγκαιότητα υποστήριξης και προάσπισης της ναυτιλιακής δραστηριότητας στο Λονδίνο,
που συνεισφέρει κάθε χρόνο
ποσό άνω των 14 εκατ. στερλινών στην αγγλική οικονομία.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο βρετανικό νηολόγιο,
ενώ οι εγγραφές σε αυτό
έχουν τριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.
Κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του υφυπουργού στην Αθήνα
ανακοινώθηκε ότι η βρετανική κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρηση ενός σταθερού, ξεκάθαρου, ασφαλούς φορολογικού και οικονομικού καθεστώτος
για τη διεθνή ναυτιλία που δραστηριοποιείται στη χώρα αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει συστήσει ειδική επιτροπή όπου συμμετέχουν τόσο κρατικοί φορείς όσο και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του κ. Stephen
Hammond, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων: «I hope to
welcome back many from the Greek shipping world to do
business in London».

Στις ακριτικές Οινούσσες
Μετά την πολυετή συνεισφορά του Ιδρύματος Ι.Δ. Πατέρα,
που οικειοθελώς προσέφερε -σχεδόν αποκλειστικά- και
χωρίς καμία υποχρέωση ή δέσμευση 200.000 ευρώ το χρόνο
για δωρεάν φοίτηση, στέγαση και σίτιση στο Πρότυπο Οικοτροφείο Οινουσσών, έκπληξη προκάλεσε η ανακοίνωση του
δημάρχου Οινουσσών, Ευάγγελου Αγγελάκου, με την οποία
ζητεί υποστήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συ-
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νέχιση της λειτουργίας του
ιστορικού οικοτροφείου.
Εμείς πάντως προτρέπουμε
τον αειναύτη Οινουσσιώτη,
είτε είναι επιχειρηματίας, είτε
ναυτικός, είτε απλός πολίτης,
να υποστηρίξει ατομικά ή
συλλογικά από τους απανταχού αειθαλείς οινουσσιώτικους
οικονομικούς πόρους που θα καλύψουν το κόστος λειτουργίας του οικοτροφείου, και μετά ας αναζητήσουν την υποστήριξη του χρεοκοπημένου κράτους μας, που αυτή τη στιγμή είναι
βέβαιο ότι έχει άλλες προτεραιότητες.

O ΣΥΡΙΖΑ ξαναχτυπά
Οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, να καταθέσει στη Βουλή τις επιστολές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις απαντήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στα ερωτήματα που τέθηκαν για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εταιρειών.
Σε απάντηση της αίτησης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
επιβεβαιώνει την ύπαρξη της αλληλογραφίας, σημειώνει
όμως ότι «στην παρούσα φάση διαβούλευσης με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο για λόγους
δεοντολογίας όσο και διαπραγματευτικής τακτικής, δεν κρίνεται σκόπιμη η δημοσιοποίηση των συναφών κειμένων».
Όπως προκύπτει από το έγγραφο του κ. Βαρβιτσιώτη που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, η πρώτη επιστολή έφτασε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρμόδια Διεύθυνση Ναυτιλιακής
Πολιτικής και Ανάπτυξης στις 4.11.2011 και είχε θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας/πιθανή μείωση του συναφούς με την εργασία κόστους για τους
ναυτικούς και άλλα πιθανά κρατικά μέτρα προς όφελος των
ναυτιλιακών εταιρειών».
Οι απόψεις του υπουργείου απεστάλησαν στις 26.10.2012
με έγγραφο στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι ο αρμόδιος εθνικός
συντονιστής επί του θέματος. Στις 5.11.2012, η Διεύθυνση
Ευρωπαϊκής Ένωσης του υπουργείου Οικονομικών απέστειλε τις ελληνικές θέσεις και στις 4.4.2013 μια νέα επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφτάνει στη
Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής με θέμα «Ελληνικό καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, μείωση του συναφούς με
την εργασία κόστους για τους ναυτικούς και άλλα πιθανά
κρατικά μέτρα προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών»,
διά της οποίας ζητούνται πρόσθετα στοιχεία. Οι θέσεις του
υπουργείου διαβιβάστηκαν στον εθνικό συντονιστή (υπουργείο Οικονομικών) στις 31.5.2013.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης, στην απάντησή του προς τους βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζει πως η ελληνική πολιτεία μεριμνά

συνεχώς για την επαύξηση της εμπορικής ναυτιλίας, ιδίως
της ποντοπόρου, προσαρμόζοντας κατάλληλα -όποτε απαιτείται- το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στις εκάστοτε συνθήκες
στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Επιτέλους... υδροπλάνα
Ακόμη μία χρονιά στο προσκήνιο τα υδροπλάνα. Αυτή τη
φορά, η εταιρεία Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. (Hellenic Seaplanes S.A.) έβαλε στόχο να καλύψει 18 προορισμούς στην
ελληνική επικράτεια μετά τις τελευταίες αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο.
Με εισιτήριο, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της,
που αντιστοιχεί σε αυτό των ακτοπλοϊκών γραμμών (χωρίς
να διευκρινίζει ωστόσο αν είναι των συμβατικών ή ταχυπλόων) η Hellenic Seaplanes S.A. σχεδιάζει να συνδέσει την
Αττική (μητροπολιτικό υδατοδρόμιο) με τα Κύθηρα, τη Νάξο,
την Πάρο, την Κάρπαθο, τη Σητεία και τη Σκιάθο, τη Ρόδο με
την Κω, την Αστυπάλαια και τη Λέρο, την Κω με την Αστυπάλαια και τη Λέρο, την Κέρκυρα, με τη Ζάκυνθο και, τέλος, το
Άκτιο με την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.
«Η εταιρεία μας, η οποία έχει εξασφαλίσει μεγάλο κεφάλαιο
από επενδυτικό κολοσσό του εξωτερικού, ξεκινά με βάση την
εξασφάλιση λειτουργίας όσο περισσότερων υδατοδρομίων
μπορούμε (100 αδειοδοτημένα για το 2013) με άξονα την
ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.
Σημειώνει επίσης πως έχει ήδη συστηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε όλη την
Ελλάδα. Βάσει του νόμου 4146/2013, που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, επιτρέπεται στα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων
δημόσιων μεταφορών υδροπλάνων για μεταφορά επιβατών,
φορτίων, ταχυδρομείου καθώς και μια σειρά ειδικών πτήσεων (νοσοκομειακών, έρευνας-διάσωσης, πυρόσβεσης, γενικής αεροπορίας, αεροπορικών εργασιών κ.λπ.).
Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται τόσο προς κάθε άλλο αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο όσο και προς χερσαία αεροδρόμια
με τη χρήση αμφίβιων υδροπλάνων. Επίσης θα επιτρέπεται
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να πραγματοποιούνται έκτακτες πτήσεις (charter ﬂights) προς
υδάτινα πεδία, για τα οποία σημειωτέον δεν απαιτείται αδειοδότηση. Επιπλέον, με τον νέο νόμο, ιδιώτες, εταιρείες, δήμοι,
περιφέρειες, ενώσεις προσώπων, αλλά και το Δημόσιο, θα
μπορούν να δημιουργούν και να λειτουργούν υδατοδρόμια
σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αεροπλάνα Twin
Otter Series 400, καναδικής κατασκευής και χωρητικότητας
19 θέσεων - 600 από αυτά πετούν ακόμη, καθώς το 1988
σταμάτησε η παραγωγή τους.
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΛΠ αναμένεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία του
κεντρικού υδατοδρομίου στον Πειραιά.
Η απόφαση για την κατασκευή υδατοδρομίου στην περιοχή
της Ακτής Βασιλειάδη έχει ληφθεί και εκείνο που απομένει
τώρα είναι η τυπική έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του
Οργανισμού. Το συγκεκριμένο έργο θα προχωρήσει με διαγωνισμό και όχι με ανάθεση, όπως έχει γίνει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς εκτιμάται πως είναι μεγάλο
το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία του κεντρικού
υδατοδρομίου της χώρας.

Τραπεζιτών έπαρσις
Αποκαλυπτική είναι η έρευνα των Financial Times, που
αφορά στις απολαβές των επικεφαλής στους κορυφαίους
τραπεζικούς ομίλους του βόρειου Ατλαντικού. Οι υπέρογκοι
μισθοί των υψηλόβαθμων τραπεζιτών έχουν προκαλέσει τον
εκνευρισμό των μεγαλομετόχων των τραπεζών, αλλά και την
αιχμηρή παραφιλολογία μεγάλων εφημερίδων και συγκεκριμένων εντύπων.
Οι απολαβές των 6 τραπεζιτών, όπως ανακοινώθηκαν από
τους Financial Times, παραμένουν υψηλότατες, σε ορισμένες
περιπτώσεις πάντως ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Η αλήθεια είναι πως οι έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες
των μεγαλομετόχων των τραπεζών, η αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα επιχειρηματικά μπόνους, τα πολυάριθμα σκάνδαλα, αλλά και η κατακραυγή της κοινής
γνώμης, θέτουν στο μάτι του κυκλώνα τους υψηλόβαθμους
αλλά και ακριβοπληρωμένους τραπεζίτες.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τις απολαβές τους, σύμφωνα με τα στοιχεία των Financial Times:
John Strump (Wells Fargo) 19,3 εκατ. δολάρια
Jamie Demon (JP Morgan Chase) 18,7 εκατ. δολάρια
Lloyd Blankfein (Goldman Sachs) 13,3 εκατ. δολάρια
Stuart Gulliver (HSBC) 12,9 εκατ. δολάρια
Mike Corbat (Citigroup) 12,4 εκατ. δολάρια
Antonio Korta Osorio (Lloyd’s Banking Group) 10,7 εκατ.
δολάρια.

Στην Ασία ευτυχούν (;)
Σε μία ακόμα έρευνά τους, οι Financial Times απηύθυναν
στους αναγνώστες την παρακάτω ερώτηση: «Στις χώρες
όπου ζείτε κατά πόσο το μέλλον σας θα είναι καλύτερο από
το παρελθόν;».
Περίπου το 78% των κατοίκων στην Ασία και τη Λατινική Αμερική απάντησε πως το μέλλον θα είναι καλύτερο κατά 69%,
ενώ το 66% στην Ανατολική Ευρώπη, 66% στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική βλέπουν δυσοίωνες ημέρες.
Το 47% στη Βόρεια Αμερική πιστεύει ότι το μέλλον του παραμένει ευοίωνο ενώ στην Ευρώπη μόνο το 41% δηλώνει αισιόδοξο.
Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στους γεννημένους μεταξύ 1970 και 2000.

Λαθρεμπορία ναρκωτικών: σε έξαρση
η θανατική ποινή
Έντονη είναι η αυξημένη αντίδραση μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις πολύ αυστηρές ποινές που επιβάλλουν ασιατικά δικαστήρια σε υποθέσεις και καταδίκες αναφορικά με
ελαφριά διακίνηση ναρκωτικών. Η εντεινόμενη κινητικότητα
των οργανώσεων έφερε στο προσκήνιο τη σκληρή στάση της
δικαστικής εξουσίας αρκετών χωρών της Ασίας μετά την καταδίκη σε θάνατο μιας Βρετανίδας υπηκόου η οποία κατηγορήθηκε για διακίνηση 8 κιλών κοκαΐνης στο Μπαλί της
Ινδονησίας.
Η Βρετανίδα τουρίστρια καταδικάστηκε τον περασμένο Μάιο
σε θανατική ποινή πάρα την αντίθετη γνώμη του εισαγγελέα,

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 18 ΧΡΟΝΙΚΑ -
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...............................................................................................................

Εν πλω

Ψίθυροι,
σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
...............................................................................................................
όταν συνελήφθη στη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας των τελωνειακών στο Μπαλί κατά την είσοδό της στη χώρα.
Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επισήμαναν ότι σε όλες τις
χώρες της Ασίας η δικαστική εξουσία είναι εξαιρετικά αυστηρή σε παρόμοια εγκλήματα.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις ποινές σε ορισμένες χώρες:
Στη Σιγκαπούρη, η κατοχή 30 γρ. κοκαΐνης ή μορφίνης, 15
γρ. ηρωίνης ή 500 γρ. κάνναβης μπορεί να επιφέρει τη θανατική ποινή, στην Κίνα ακόμα και η μικροκατοχή ναρκωτικών
ουσιών οδηγεί σε ποινές φυλάκισης 15 ετών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται η θανατική ποινή. Στη Μαλαισία,
ακόμα και τα 50 γρ. οδηγούν στον απαγχονισμό, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου και ειδικά στη Σαουδική Αραβία επιβάλλεται ο νόμος της σαρία με
αποκεφαλισμό διά ξίφους, ενώ στο Μαρόκο ακρωτηριάζουν
τα άνω και κάτω άκρα.

Οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες
Ευρωβουλευτής της Χρονιάς στον τομέα των Μεταφορών
για το 2013 ανεδείχθη ο ευρωβουλευτής Ν.Δ. κ. Γ. Κουμουτσάκος, έπειτα από διαδικασία ψηφοφορίας στην οποία
συμμετείχε το σύνολο των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανακοίνωση, που έγινε σε ειδική εκδήλωση υπό την
αιγίδα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρόπου Maros Sefcovic, διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από το
περιοδικό The Parliament Magazine.
Ειδικότερα, ο θεσμός των βραβείων MEP Awards διοργανώνεται από το προαναφερόμενο περιοδικό ετησίως από το
2005 με σκοπό την ανάδειξη του Ευρωβουλευτή της Χρονιάς
ανά τομέα δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής ήταν εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για τη νέα πολιτική
των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Υποψήφιοι στην
ίδια κατηγορία ήταν ο Ιταλός κ. A. Cancian από το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα και η Αυστριακή κα Ε. Lichtenberger από το
κόμμα των Πρασίνων.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Γ. Κουμουτσάκος δήλωσε:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του θεσμού αυτού και πρωτίστως τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, που με τίμησαν με την επιλογή και την ψήφο τους.
Ο τομέας των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για
την οικονομική ισχύ
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, παράγοντας περίπου το
3,7% του ευρωπαϊ-

κού ΑΕΠ και δημιουργώντας θέσεις εργασίας, σε μια εποχή
που η Ευρώπη "διψάει" για ανάπτυξη και απασχόληση.
Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
έχει προχωρήσει με δύο τρόπους: μέσω της ιδέας της ευρωπαϊκής ενότητας και της προάσπισης των δημοκρατικών
αρχών και ελευθεριών και, δεύτερον, μέσω της υλοποίησης
συγκεκριμένων, μεγάλων έργων. Έργων που αποτελούν απτή
απόδειξη του κοινού οφέλους που παράγει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών αποτελούν ένα τέτοιο
έργο. Ένα έργο που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράγει συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα για
τους Ευρωπαίους πολίτες.
Ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές των Διευρωπαϊκών
Δικτύων Μεταφορών, είμαι ευτυχής που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και
την Ευ. Επιτροπή. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα σκληρής
δουλειάς, θέλω να πιστεύω συνεπούς και αποδοτικής, από
τους συνεργάτες μου κι εμένα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομία της
ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Σχετικά με τα εργασιακό καθεστώς των ναυτικών,
τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, αλλά και την εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. για τις αερομεταφορές, τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της
Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ε.Κ. Σπύρος Δανέλλης στην ολομέλεια του Στρασβούργου, παρουσία του
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιου επιτρόπου για τις Μεταφορές, Σιμ Κάλας.
Ο κ. Δανέλλης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για τον έλεγχο
των πλοίων από το κράτος λιμένα, σημείωσε πως η ενσωμάτωση της (διεθνούς) σύμβασης για τη ναυτική εργασία (MLC)
στο σύστημα ελέγχων των λιμενικών αρχών θα εξασφαλίσει
καλύτερες συνθήκες για τους ναυτικούς στα πλοία που ελλιμενίζονται στην Ε.Ε., ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής προσέθεσε όμως πως «τις τελευταίες δεκαετίες, η ποντοπόρος ναυτιλία έχει λειτουργήσει ως
κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, διακινώντας το
90% του παγκόσμιου εμπορίου. Αλλά το μεταφορικό έργο
της επιτεύχθηκε χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές συνθήκες εργασίας των 1,2 εκατ. ναυτικών παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να υποσκάπτεται η θέση των ποιοτικών πλοιοκτητών
και κρατών σημαίας από ευρύτατα διαδεδομένα φαινόμενα
ανευθυνότητας και κοινωνικού ντάμπινγκ.
Η παγκοσμιοποιημένη εργασία μπορεί και πρέπει να υποβάλλεται σε δίκαιους κανόνες».
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Πολύ επιτυχημένη θεωρείται η πολιτική πρωτοβουλία της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και επιτρόπου για την Ψηφιακή Ατζέντα Neelie
Kroes σχετικά με τη μείωση του κόστους roaming στην Ε.Ε.
Μιλώντας στην Ευρωβουλή, η αντιπρόεδρος Kroes είπε ότι
θέλει οι Ευρωπαίοι να μπορούν να δουν τι προσφέρει η Ε.Ε.
σε αυτούς, ενόψει των ευρωεκλογών στις 22-25 Μαΐου του
2014.
«Θα με βοηθήσετε να χτίσουμε κάτι εξαιρετικό από τώρα έως
τις ευρωεκλογές;» ρώτησε τους ευρωβουλευτές. «Θέλω να
δείξουμε στους πολίτες ότι η Ε.Ε. σχετίζεται με τη ζωή τους.
Θέλω να μπορείτε να πάτε
στους ψηφοφόρους σας και να
τους πείτε ότι
μπορούμε να δώσουμε ένα τέλος
στο κόστος των
κλήσεων περιαγωγής».
Η κ. Kroes τόνισε
ότι η Κομισιόν
μπορεί να καταθέσει ένα «πλήρες και τελικό»
νομοθετικό πακέτο που θα καταργεί τις χρεώσεις περιαγωγής
«περίπου το Πάσχα του 2014».
Η πρόταση της επιτρόπου πάει ακόμη παραπέρα συγκριτικά
με τις προσπάθειες της Κομισιόν να θέσει ανώτατα όρια στις
χρεώσεις περιαγωγής.
Η κ. Kroes, που δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές,
τόνισε ότι θέλει «να μοιραστεί με τους ευρωβουλευτές όλη
τη δόξα» για να «χτιστεί μια γέφυρα» με τους Ευρωπαίους
ψηφοφόρους.
Είπε πως η πρόταση θα μπορούσε να αγγίξει τους νέους της
Ευρώπης - «τη γενιά που θέλει περισσότερο να είναι συνδεδεμένη, αλλά ψηφίζει κατά το χαμηλότερο ποσοστό της».
Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ίσως δεν πειστούν τόσο εύκολα
για μια τέτοια κίνηση εγγύησης της ουδετερότητας του δικτύου, που θα δώσει τέλος στους περιορισμούς στις υπηρεσίες επικοινωνιών του Διαδικτύου.
Η αρχή της ουδετερότητας σημαίνει ότι κανένας πάροχος δεν
μπορεί να προσσφέρει προτεραιότητα κυκλοφορίας στο Διαδίκτυο για οικονομικούς λόγους. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι
τουλάχιστον 20%, και δυνητικά μέχρι και το ήμισυ των Ευρωπαίων χρηστών ευρυζωνικών συνδέσεων, έχουν συμβόλαια που επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου
να περιορίζουν τις υπηρεσίες επικοινωνιών peer to peer ή
διαμοίρασης αρχείων (ﬁle sharing). Περίπου το 20% των παρόχων σταθερής επικοινωνίας επιβάλλει περιορισμούς που
μειώνουν την ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
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μεσογειοσ

Ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα
στην Αίγυπτο και στην ευρωμεσογειακή
περιοχή
Θα έλεγε κανείς ότι με την Αραβική Άνοιξη άνοιξε ο ασκός του
Αιόλου με απρόβλεπτα αποτελέσματα, αφού οι νέες δομές, νοοτροπίες και καταστάσεις δεν μπορούν να δαμάσουν και να ελέγξουν όλα τα προβλήματα και τις αντιπαραθέσεις.

Της Ρόδης Κράτσα, Ευρωβουλευτού, αντιπροέδρου Ε.Κ. 2007-2012

Η κατάσταση βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά η νέα
πραγματικότητα στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης συνεχίζει
να δοκιμάζεται από τη σύγκρουση κοσμοθεωριών, θρησκευτικών φατριών και γεωστρατηγικών επιρροών. Οι δύο μεγάλες εστίες κινδύνων και ανησυχιών είναι η Συρία, που
μαίνεται από εμφύλιο και ανθρωπιστική καταστροφή, και η
Αίγυπτος, μεγάλη χώρα με κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο, που
βρίσκεται στη δίνη της αστάθειας και της αβεβαιότητας. Σε
αυτό το κρίσιμο περιβάλλον, τόσο η Ε.Ε. όσο και η χώρα μας,
με τη γεωστρατηγική θέση της στη Μεσόγειο, δεν μπορούν
και δεν πρέπει να μείνουν αδιάφορες.
Αντίθετα, πρέπει να ενισχύσουμε την επιρροή και το ρόλο μας
για την ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και την ευημερία
των μεσογειακών λαών από την απέναντι όχθη. Πρώτον, για
λόγους ηθικούς, όπως επιβάλλει η προάσπιση των αξιών της
ελευθερίας και της αλληλεγγύης ως βάσεων του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος. Δεύτερον, για λόγους άμεσων και μακροπρόθεσμων συμφερόντων. Η Ε.Ε. για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της έχει ανάγκη από σταθερούς και
δημοκρατικούς εταίρους στα σύνορά της, για τη διαχείριση
της μετανάστευσης, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, για
τη δημιουργία ενός μεγάλου οικονομικού χώρου ελεύθερων
συναλλαγών και την ενίσχυση της οικονομικής επιρροής της
στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη στιγμή της Αραβικής
Άνοιξης έχει στηρίξει τις γείτονες χώρες-εταίρους της Μεσογείου με πολιτική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη, όπως
αποδεικνύεται από τις πρωτοβουλίες που άμεσα πήρε. Αναφέρω χαρακτηριστικά τη δημιουργία θέσης ειδικού εκπροσώπου της Ε.Ε. για τη νότια Μεσόγειο και task forces με τις
χώρες Τυνησία, Ιορδανία και Αίγυπτο, την τεχνική υποστήριξη
στη διενέργεια των εκλογών, τη δημιουργία μηχανισμού για
την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και Ευρωπαϊκού
Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία, την ενίσχυση του Ιδρύματος Anna Lindh για τον διαπολιτισμικό διάλογο και άλλες.
Συνολικά, η Ε.Ε. έχει ήδη διαθέσει 3,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013 ενώ άλλα 700 εκατ. ευρώ διατίθενται
μέσω επιχορηγήσεων και του ειδικού προγράμματος SPRING
για τη στήριξη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πάνω από
100 ηγέτες ευρωπαϊκών εταιρειών συμμετείχαν σε συνάντηση του task force στο Κάιρο για την προώθηση των επενδύσεων. Ενισχυμένο ρόλο αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας
και της παραγωγικότητας, ενώ έχει αναλάβει δραστηριότητα
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την
Ανάπτυξη. Συνεχίζονται δε με μεγαλύτερο εύρος και τα προγράμματα κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και ανταλλαγής φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ Ε.Ε. και εταίρων
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μέσω των προγραμμάτων Erasmus Mundus, Tempus.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ),
έχουν τεθεί έξι στρατηγικές προτεραιότητες: η πολιτική προστασία, η ανάπτυξη θαλάσσιων και χερσαίων αρτηριών, η
απορρύπανση της Μεσογείου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μεσογειακό σχέδιο ηλιακής ενέργειας, η ανάπτυξη
των επιχειρήσεων, η ανώτατη εκπαίδευση και το Ευρω-Μεσογειακό Πανεπι¬στήμιο (EMUNI). Η συνεργασία σε όλους
τους τομείς στρατηγικής προτεραιότητας ενισχύεται και μέσα
από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, δηλαδή του κοινοβουλευτικού οργάνου της ΕγΜ,
στην οποία συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η
ελληνική Βουλή.
Έχουμε θέσει κοινό στόχο να διατηρήσουμε τη Μεσόγειο, την
κοινή μας θάλασσα, καθαρή, να προστατεύσουμε το πλούσιο
οικοσύστημά της, αλλά και να την αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά. Η Μεσόγειος πρέπει να παραμείνει μια «λεωφόρος»
που ενώνει. Ήδη διάφορα προγράμματα βρίσκονται υπό εξέλιξη στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης 2007-2013 για τις Μεταφορές για τη
Μεσόγειο (RTAP). Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από
την Ε.Ε. μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης (ENPI) ή/και την ΕγΜ. Αφορούν την κατασκευή θαλάσσιων αρτηριών, τη σύνδεση των λιμένων σε ολόκληρη τη
λεκάνη της Μεσογείου, τις υπηρεσίες εφοδιασμού και τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών. Τέτοια έργα περιλαμβάνουν το
πρόγραμμα MEDA-MoS II για μεσογειακούς θαλάσσιους διαδρόμους, ύψους 9 εκατ. ευρώ, για την περίοδο 2007-2013,
το πρόγραμμα SAFEMED III για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα,
ύψους 3 εκατ. ευρώ, για το 2013-2015/2016, το πρόγραμμα
Logismed για την εκπαίδευση στις μεταφορές για την περίοδο
2013-2018.
Όλες αυτές οι δυνατότητες και προϋποθέσεις παραμένουν
αδρανείς ή αποδυναμωμένες σήμερα λόγω της αβεβαιότητας
που επικρατεί στην περιοχή, όπως αποδεικνύεται από την αρνητική εξέλιξη στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε.
με τη μεγάλη αγορά της Αιγύπτου.
Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα: οι προσπάθειες της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. για την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων της
έχει ανάγκη από σταθερούς
και δημοκρατικούς εταίρους
στα σύνορά της, για τη
διαχείριση της μετανάστευσης, την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας, για τη δημιουργία ενός μεγάλου
οικονομικού χώρου
ελεύθερων
συναλλαγών και την
ενίσχυση της
οικονομικής επιρροής της
στο παγκόσμιο περιβάλλον.
είναι αρκετές για να συγκρατήσουν την άνοδο του ισλαμισμού, να φέρουν δημοκρατία και να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης που θα δώσουν απαντήσεις στις τεράστιες
ανάγκες απασχόλησης και προοπτικής σ’ έναν αλματωδώς
αυξανόμενο πληθυσμό; Η Ε.Ε. δεν μπορεί ούτε να επιβάλει
κυβερνήσεις στις χώρες–εταίρους ούτε να υπαγορεύσει την
πολιτική τους. Έχει, όμως, υποχρέωση και συμφέρον να συμβάλει στην ομαλή μετάλλαξη της κοινωνίας και της οικονομίας των χωρών της Αραβικής Άνοιξης και να δημιουργήσει
ασφαλείς γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Βορρά και Νότου.
Η πρόσφατη 4η ετήσια έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
της Μεσογείου IEMed, με συμμετοχή 850 ειδικών από κυβερνητικούς και άλλους φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών
από τις 43 χώρες της Ένωσης για τη Μεσόγειο, υπογραμμίζει
τη σημαντική επιρροή της Ε.Ε. στην περιοχή της Μεσογείου.
Επιβεβαιώνει επίσης τη χρησιμότητα του πλαισίου της ευρωμεσογειακής συνεργασίας ως εργαλείου για την ενδυνάμωση
της δημοκρατίας στις μεσογειακές χώρες-εταίρους. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η Αίγυπτος ως βασικός
εταίρος στον καθορισμό της νέας γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής στη Μεσόγειο. Σημειώνει παράλληλα ότι η Ε.Ε. μπορεί να
ασκήσει ξεχωριστή επίδραση και να επιφέρει αλλαγές στην
περιοχή.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι σήμερα ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να είναι αποφασιστικός και πρωταγωνιστικός,
γιατί στη διαμόρφωση των καταστάσεων διαδραματίζουν
ρόλο και άλλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία
και οι άλλες χώρες του Κόλπου και η Κίνα, οι οποίες δεν μοιράζονται πάντα τις ίδιες αξίες και στρατηγικούς στόχους με
την Ένωση. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ζωτικά ευρωπαϊκά
σχέδια και συμφέροντα στην περιοχή της Μεσογείου. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν άμεσα και τη χώρα μας.
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ευρωπαϊκη ενωση

Οι προτεραιότητες της λιθουανικής
προεδρίας
Του Χάρη Παππά

Tο πρόγραμμα των εργασιών και τις πολιτικές προτεραιότητες της λιθουανικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.
το δεύτερο εξάμηνο του 2013 παρουσίασε ο Λιθουανός
πρέσβης, Alfonsas Eidintas, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Ο πρέσβης, αφού ευχαρίστησε την απελθούσα ιρλανδική
προεδρία, επικεντρώθηκε στις ενέργειες για την ενίσχυση της
αξιοπιστίας της Ευρώπης, την προώθηση της ανάπτυξης και
τη διευκόλυνση της περαιτέρω διεύρυνσης της Ένωσης.
Όπως επισήμανε στην ομιλία του ο κ. Eidintas, άμεσες προτεραιότητες είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η αποτελεσματικότερη οικονομική διακυβέρνηση και η πάταξη της
φοροδιαφυγής. Ακολούθως έθεσε την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αποτελεσματικότερη εσωτερική
αγορά, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Τέλος, μία ακόμη προτεραιότητα θα
είναι η ανοιχτή Ευρώπη, και θα επιτευχθεί μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής καλής γειτονίας, της περαιτέρω διεύρυνσης
της Ε.Ε. και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.
Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης της
Ιρλανδίας στην Ελλάδα, Charles Sheehan, και η γενική διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στο πλαίσιο
του δεκαοκτάμηνου συντονισμού τριών προεδριών.
Ο κ. Sheehan αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της προεδρίας
του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη χώρα του στους τομείς της
οικονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, που αποτέλεσαν τις προτεραιότητες της ιρλανδικής προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Επισήμανε επίσης
τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στους εν
λόγω τομείς, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα της
ανεργίας. Στη συνέχεια, η κυρία Παπαδοπούλου, αφού συνεχάρη την ιρλανδική προεδρία για το έργο της και τη Λιθουανία
για την ανάληψη της προεδρίας, τόνισε τις προσπάθειες που
καταβάλλει η Ελλάδα για την προετοιμασία της ανάληψης της
προεδρίας. Και οι τρεις πρέσβεις στις ομιλίες τους έδωσαν
έμφαση στην ανάγκη για ουσιαστικό και συνεχή συντονισμό
μεταξύ των τριών προεδριών, ώστε να διασφαλιστούν η ενότητα, η συνέχεια και η αλληλουχία των πολιτικών.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο επικεφαλής του Γραφείου του Ε.Κ.
στην Ελλάδα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, και ο επικεφαλής
της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-

λάδα, Πάνος Καρβούνης. Ο κ. Αντωνακόπουλος, αφού επισήμανε ότι η ανάληψη της προεδρίας από τη Λιθουανία αποτελεί την πρώτη βαλτική εμπειρία στο θεσμό, αναφέρθηκε
στη δήλωση του προέδρου του Ε.Κ., Μάρτιν Σουλτζ, πως το
να είναι κανείς υπέρ της Ευρώπης δεν σημαίνει ότι την αποδέχεται όπως είναι σήμερα, σημαίνει ότι πρέπει οι πολίτες να
συμμετέχουν και να εργάζονται για να δημιουργήσουν την Ευρώπη που θέλουν. Τέλος, ο κ. Καρβούνης υπογράμμισε τους
τομείς πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθεί η
λιθουανική προεδρία ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της
αξιοπιστίας της Ευρώπης, δίδοντας έμφαση στην ανάγκη καταπολέμησης της ανεργίας στους νέους.
Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε παρουσία μελών του
διπλωματικού σώματος, δημοσιογράφων και ξένων ανταποκριτών, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις στους ομιλητές, κυρίως σε σχέση με τους στόχους και τα επιτεύγματα του
δεκαοκτάμηνου συντονισμού των τριών προεδριών.
Η Λιθουανία, χώρα περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων,
είναι η πρώτη πρώην σοβιετική δημοκρατία που αναλαμβάνει
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Λιθουανία είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία
την κρίση και, ως εκ τούτου, υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στην
κατάλληλη θέση για να βοηθήσει την Ε.Ε. να επιστρέψει στην
ανάπτυξη. Μετά μια ραγδαία επιδείνωση το 2009, όταν το
ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε σχεδόν κατά 15%, η Λιθουανία
μπήκε και πάλι σε αναπτυξιακή τροχιά το 2010. Το 2013 αναμένεται ότι η χώρα θα συγκαταλέγεται μεταξύ των οικονομιών
με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ε.Ε.
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ΔΙΕΘΝΗσ συΝαΝτΗσΗ

Νέα (;) Ευρώπη τώρα:
Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από τα
φαινόμενα του ευρωσκεπτικισμού και
εθνικισμού
Τόσο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και τα προβλήματα, οι
αδυναμίες, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας στη διαμόρφωση της μελλοντικής εξέλιξης της Ευρώπης, συζητήθηκαν εκτενώς στην εκδήλωση με τίτλο
«Νέα Ευρώπη τώρα», που έλαβε χώρα σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της
επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μαριέττας Γιαννάκου, παρουσία υπουργών και βουλευτών, εκπροσώπων
πολιτικών και κοινωνικών φορέων, πρέσβεων ξένων χωρών,
ακαδημαϊκών, Ελλήνων και ξένων ευρωβουλευτών και πλήθους κόσμου.

Στην ομιλία της, η κυρία Γιαννάκου προειδοποίησε για τους
κινδύνους που ανακύπτουν από τα φαινόμενα του ευρωσκεπτικισμού και εθνικισμού που παρατηρούνται σε κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε την υποχρέωση
όσων πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ενοποίηση να αγωνιστούν
για τη δημιουργία μιας Νέας Ευρώπης, που θα προσφέρει αλληλεγγύη, ενότητα και κοινό όραμα για την Ευρώπη του μέλ-

λοντος, πορευόμενη σύμφωνα με τις βάσεις πάνω στις οποίες
οικοδομήθηκε, σεβόμενη τη διαφορετικότητα των λαών.
Η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. ανέφερε πως η
εικόνα της Ευρώπης αποδυναμώνεται, καθώς η σημερινή Ευρώπη πλήττεται από τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των διαβουλεύσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών και την
υποκριτική στάση των ηγεσιών των ισχυρών αλλά και των
μικρότερων μελών, που δεν τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά για
τη διαχρονική αξία της ευρωπαϊκής ενότητας, δημιουργώντας
αντιπάθειες ανάμεσα σε «εντολείς» και «εντολοδόχους». Επισήμανε, τέλος, πως μόνο η ευημερία επί του συνόλου του οικοδομήματος μπορεί να σώσει το «σκάφος».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης
Στουρνάρας τόνισε στην ομιλία του ότι η αποσταθεροποίηση
στο οικοδόμημα της Ευρωζώνης οφείλεται κυρίως στη λανθασμένη αρχιτεκτονική της ίδιας της Ζώνης, την οποία έπειτα
από 10 χρόνια εύκολης ανάπτυξης ανέδειξε η κρίση.
Ο υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε, επίσης, πως προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο, είναι υψίστης σημασίας να διακοπεί η πιστωτική ασφυξία στον ευρωπαϊκό Νότο και να μετριαστεί η
μεταφορά κεφαλαίων από τον ευρωπαϊκό Νότο στον ευρωπαϊκό Βορρά.
Ο κ. Στουρνάρας δεν παρέλειψε να μιλήσει για την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας πληρέστερης οικονομικής ένωσης, να
επισημάνει πως η ελληνική οικονομία περνάει πλέον σε φάση

H σημερινή Ευρώπη πλήττεται από τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των διαβουλεύσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών και την υποκριτική στάση των
ηγεσιών των ισχυρών αλλά και των μικρότερων μελών, που δεν τολμούν να
μιλήσουν ανοιχτά για τη διαχρονική αξία της ευρωπαϊκής ενότητας.
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μενο βήμα, επιλέγοντας γρήγορα και αποφασιστικά το δρόμο
της ομοσπονδιοποίησης και της εγκαθίδρυσης των
Hνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά ανέφερε
πως είναι απαραίτητο ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο όμως θα
πηγάζει από την Ελλάδα και από τους αγώνες των πολιτών της. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος του
Λουξεμβούργου απηύθυνε το χαιρετισμό του σε άπταιστα ελληνικά. Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι και οι τέσσερις εκπρόσωποι ανέφεραν πως το μέλλον της χώρας μας
βρίσκεται στην Ευρώπη και εξαρτάται όχι μόνο από τη συμβατική της παρουσία εκεί, αλλά και από την προσπάθεια που

Προκειμένου να παραµείνει η Ευρώπη µια ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, είναι
υψίστης σημασίας να διακοπεί η πιστωτική ασφυξία στον ευρωπαϊκό Νότο
και να μετριαστεί η μεταφορά κεφαλαίων από τον ευρωπαϊκό Νότο στον
ευρωπαϊκό Βορρά.
σταθεροποίησης μετά από σημαντικά επιτεύγματα, όπως η
πλήρης κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και το
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς και να κατανείμει
ευθύνες στους οικονομολόγους εκείνους που προέβλεπαν
την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, οι οποίοι μπορεί
να μην υπάρχουν πλέον στο προσκήνιο, μα το κακό το έχουν
ήδη κάνει.
Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης,
αναφέρθηκε περισσότερο στην ανάγκη μετατροπής της Ευρώπης σε χώρο σταθερότητας και ευημερίας, επισημαίνοντας
ότι η οικονομία ήταν εξαρχής ο καταλύτης όλων αυτών των
προσπαθειών. Ξεχώρισε επίσης την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προειδοποιώντας πως αν οι χώρες
συνεχίσουν να δρουν με γνώμονα το εθνικό και όχι το
κοινό συμφέρον, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.
Ο κ. Κασουλίδης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να φέρουμε ξανά τους πολίτες πιο κοντά στους θεσμούς της Ε.Ε.,
στεκόμενοι στο πλάι τους και με κύριο μέλημα την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Τέλος, πρόσθεσε πως ο σοβαρότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η
σταδιακή κατάλυση της κεντρικής ιδέας του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος.
Τέλος, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος του Λουξεμβούργου, Frank Engel, επισήμανε ότι η Ε.Ε. με τη σημερινή πολιτική και θεσμική της
σύνθεση δεν πρόκειται να ξεπεράσει την κρίση, καθώς δεν
υπάρχει ένας ομοσπονδιακός προϋπολογισμός αντάξιος
του μεγέθους της Ένωσης. Σύμφωνα με τον Λουξεμβούργιο
ευρωβουλευτή, ήρθε η ώρα για την Ευρώπη να κάνει το επό-

θα καταβληθεί και την αξία των εκπροσώπων μας στη συνεχή
διαπραγμάτευση που απαιτείται. Μια προσπάθεια που θα κορυφωθεί τον Μάιο του 2014, οπότε θα κριθεί η θέση της
χώρας μας στην Ευρώπη, μέσω των ευρωπαϊκών εκλογών.
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Ο νέος ηγέτης του Κατάρ:
ο νεότερος μονάρχης στον πιο
πλούσιο κόλπο της Ασίας

Του Ηλία Μπίσια

Το Εμιράτο του Κατάρ δεν είναι άγνωστο για τον Έλληνα
ναυτικό και πλοιοκτήτη. Πίσω όμως από τη χλιδή και την
ευμάρεια, τι θα έπρεπε ακόμα να γνωρίζουμε από τα
άδυτα της αίθουσας του πιο πολυσυζητημένου Θρόνου
της Ανατολής;

«Είναι η ώρα να αλλάξουμε σελίδα», δήλωσε σε πρόσφατο
τηλεοπτικό του διάγγελμα προς τον λαό του Κατάρ ο 61 ετών
εμίρης της χώρας, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του και την ενθρόνιση του σεΐχη
Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι ως ηγέτη της λιλιπούτειας αλλά
βαθύπλουτης χερσονήσου. Η άνοδός του στο θρόνο του
Κατάρ αποτελεί και την πρώτη εθελοντική -και ειρηνική- διαδοχή από το 1960.
Στην Αίθουσα του Θρόνου
Ο σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι ανέλαβε την ηγεσία του
νέου κρατιδίου το 1995. Ο ίδιος γεννήθηκε σε μια σκηνή στην
έρημο και η βασιλομήτωρ απεβίωσε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του. Σπούδασε σε στρατιωτικές σχολές στη Βρετανία
και ανέλαβε θέσεις μεγάλης ευθύνης και πολιτικής εξουσίας
στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και υπουργός Άμυνας. Ο ίδιος κίνησε το αναίμακτο πραξικόπημα εναντίον του πατέρα του και πήρε την εξουσία το
1995. Ο πατέρας του είχε επίσης εκθρονίσει τον εξάδελφό
του το 1972.
Ένθερμος υποστηρικτής της Αραβικής Άνοιξης, σύσσωμος ο
καταριανός θρόνος έχει ταχθεί υπέρ των επαναστάσεων στη
Συρία και τη Λιβύη και έχει δανείσει 8 δισ. δολάρια στην κυβέρνηση της Αιγύπτου μετά την πτώση του Μουμπάρακ,
καθώς και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες της Αφρικής και
της Ασίας. Διατήρησε στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία
και τη Βρετανία, αλλά ανεξάρτητη και ενδελεχώς μελετημένη
διπλωματική στρατηγική.
Οι σημαντικότερες ίσως πολιτικές καινοτομίες του σεΐχη Χάμαντ μπιν Χαλίφα αλ Θάνι ως εμίρη αφορούσαν τον εκδημοκρατισμό της χώρας:
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κατάρ, το 1999 διεξήχθησαν ελεύθερες εκλογές προκειμένου να εκλεγεί το Κεντρικό
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του Μόζαχ, και ορίστηκε διάδοχος του θρόνου το 2003. Έχει
χρηματίσει πρόεδρος του Qatar Investment Authority, το
οποίο αποτελεί και το επίσημο κρατικό fund, ενώ ήταν επικεφαλής της υποψηφιότητας του Κατάρ για τους Ολυμπιακούς
του 2020, αλλά και παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων
που έχουν σχεδιαστεί στη χώρα. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες
του διακρίνεται πρόσφατα η άνοδος των απολαβών στις ένοπλες δυνάμεις, θέλοντας να τιμήσει την πίστη τους στο
Θρόνο, αλλά και η βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων με
τη Σαουδική Αραβία. Αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα αγαπημένα τέκνα του πατέρα του, τα οποία είναι 24 από τρεις συζύγους.

Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν ένα ιστορικό γεγονός, που
σηματοδότησε τα πρώτα βήματα της χώρας προς τον εκδημοκρατισμό και την πολιτική πρακτική. Αποτέλεσε επίσης ένα
πρωτοπόρο βήμα, που έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αυτή ήταν και η πρώτη ευκαιρία για
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
για τη χώρα. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η πρωτοβουλία του
σεΐχη για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του υπουργείου
Εξωτερικών και της διπλωματικής εκπροσώπησης της χώρας,
όπως και η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο
εμιράτο, που θεωρείται πλέον το πιο σύγχρονο και καινοτόμο
παγκοσμίως.
Πιο σημαντικό όμως για την παγκόσμια διπλωματία είναι το
ότι ο εμίρης κατάφερε να έχει φιλικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον αλλά και την Τεχεράνη, με τα Ιεροσόλυμα αλλά και το
Ριάντ. Ακόμη, η δημιουργία και συνεχής οικονομική στήριξη
του τηλεοπτικού και δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera
είναι ανάμεσα στα σπουδαία κεφάλαια της πολιτικής ιστορίας
του εμίρη.
Ο νέος ηγεμόνας δεν είναι ένας άγνωστος ηγέτης
Ο 33χρονος πρίγκιπας, o νεότερος ηγέτης στον Αραβικό
Κόλπο, θα αναλάβει τα ηνία μιας μικρής μουσουλμανικής
χώρας που έχει, ως γνωστόν, εξελιχθεί στην πλουσιότερη του
πλανήτη. Η διαδοχή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου και θα απασχολήσει αρκετά κέντρα εξουσίας ως προς
την περιφερειακή κατάσταση.
Σύμφωνα με σημαντικούς αναλυτές της περιοχής και έγκυρες
διπλωματικές πηγές, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ελάχιστες- πολιτικές αλλαγές στη νέα ηγεσία, ωστόσο οι βασικές παράμετροι της εξωτερικής πολιτικής του εμιράτου θα
διατηρηθούν ίδιες, αφού ο νέος ηγέτης ανήκε ήδη στον κεντρικό πυρήνα των αποφάσεων του Εμιράτου και διατηρούσε
στενές επαφές τόσο με τον πατέρα του όσο και με επικεφαλής
της διεθνούς διπλωματικής και επιχειρηματικής σκηνής.
Ο σεΐχης αποφοίτησε από τη Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία
Sandhurst της Μ. Βρετανίας το 1998. Είναι ο τέταρτος γιος
του Sheikh Hamad με τη δεύτερη -και αγαπημένη- σύζυγό

Το Εμιράτο με τους λίγους κατοίκους και τη μεγάλη πολιτική δύναμη
Ο πληθυσμός του Κατάρ αριθμεί 744.029 κατοίκους (σε επίσημη απογραφή τον Δεκέμβριο του 2004), αλλά ανεπίσημα
στοιχεία του 2008 τον ανεβάζουν σε 1.000.000. Η ετήσια
πληθυσμιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 9%.
Σημειώνεται πως στις δημογραφικές μελέτες δεν δίνονται ξεχωριστά στοιχεία για γηγενή πληθυσμό, που υπολογίζεται
από ανεπίσημες πηγές γύρω στις 120.000 με 150.000. Η
πλειοψηφία του γηγενούς πληθυσμού (90%) είναι ορθόδοξοι
σουνίτες, Ουαχάμπι, (Wahhabi Sunni), μεταξύ των οποίων και
η οικογένεια του εμίρη, και οι υπόλοιποι σιίτες. Ανάμεσα στον
πληθυσμό υπάρχει και αριθμός υπερσυντηρητικών ισλαμιστών.
Σήμερα, το Κατάρ κατέχει σημαντικό ρόλο στη διπλωματία
της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην ευρύτερη αραβική περιοχή. Παρέχει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στους
επαναστάτες που θέλουν να εκδιώξουν τον Σύρο πρόεδρο
Μπασάρ αλ Άσαντ, στηρίζει τις συνομιλίες μεταξύ των Ταλιμπάν, της αφγανικής κυβέρνησης και των ΗΠΑ, υποστηρίζει τη
Χαμάς στη Γάζα και είναι βασικός μέτοχος στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, με έδρα την Ντόχα.
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: πηγές ζωής (και πλούτου)
Το Εμιράτο του Κατάρ κατέχει την τρίτη θέση στα αποθέματα
φυσικού αερίου, παράγοντας σχεδόν το 30% του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διατίθεται παγκοσμίως, το οποίο
μεταφέρεται με πλοία LNG, πολλά εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα, η χώρα σχεδιάζει να ξοδέψει 200 δισ. δολάρια σε υποδομές ενόψει της διοργάνωσης
του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022. Συγκεκριμένα, ετοιμάζεται η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου
κόστους 35 δισ. δολαρίων, η δημιουργία νέου λιμένος, καθώς
και το χτίσιμο νέων αυτοκινητοδρόμων και σταδίων.
Το πετρέλαιο κυριαρχεί στην οικονομία της χώρας, αποτελώντας μαζί με το φυσικό αέριο και τα πετροχημικά τον βασικό
πυρήνα των εξαγωγών και των εσόδων της χώρας. Η πετρελαϊκή παραγωγή και τα πετροχημικά αποτελούν το 85% των
εξαγωγών και το 70% των κυβερνητικών εσόδων, καλύπτον-
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Το πετρέλαιο κυριαρχεί
στην οικονομία της χώρας,
αποτελώντας μαζί με το φυσικό
αέριο και τα πετροχημικά
τον βασικό πυρήνα των εξαγωγών
και των εσόδων της χώρας.
Η πετρελαϊκή παραγωγή
και τα πετροχημικά αποτελούν
το 85% των εξαγωγών και
το 70% των κυβερνητικών
εσόδων, καλύπτοντας το 55%
του ΑΕΠ της χώρας.
Τα αποθέματα πετρελαίου είναι
ικανά να συντηρήσουν τα σημερινά επίπεδα εσόδων για
τα επόμενα 23 χρόνια.

τας το 55% του ΑΕΠ της χώρας. Τα αποθέματα πετρελαίου
είναι ικανά να συντηρήσουν τα σημερινά επίπεδα εσόδων για
τα επόμενα 23 χρόνια.
Βιομηχανία και τουρισμός: οι παράλληλοι πυλώνες ανάπτυξης
Η κυβέρνηση του Κατάρ επιθυμεί, χρησιμοποιώντας τα έσοδα
από το πετρέλαιο, να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές
για την ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας. Ο βιομηχανικός τομέας
της οικονομίας αυξήθηκε κατά 3% περίπου.
Η κυβέρνηση του Κατάρ προγραμματίζει να δαπανήσει 108
δισ. δολάρια ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια σε αυτόν τον
κλάδο της οικονομίας. Το ποσό θα κατευθυνθεί σε επενδύσεις
για τη δημιουργία καλύτερων υποδομών καθώς και τον πετρελαϊκό τομέα της οικονομίας.
Το 2005 υιοθετήθηκε νόμος που δημιουργεί ζώνη ελεύθερου
εμπορίου στο Κατάρ με αριθμό γενναιόδωρων κινήτρων,
όπως εξαίρεση από φορολογία για περίοδο 20 ετών, εξαίρεση
από καταβολή δασμών και ελεύθερη εξαγωγή κερδών.
Η κυβέρνηση έχει επίσης υποστηρίξει μια παγκόσμια καμπάνια εκατομμυρίων δολαρίων για να προσελκύσει τουρίστες.
Το Κατάρ επιτρέπει σε όλους τους μόνιμους κατοίκους των
χωρών του Κόλπου, ανεξαρτήτως εθνικότητος, να εισέρχονται στη χώρα χωρίς προεγκεκριμένη βίζα. Ο νόμος επεκτάθηκε και σε μεγάλο αριθμό κρατών της Ευρώπης και της Β.

Αμερικής.
Η δημιουργία της Qatar Airways με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αερομεταφορέα στον κόσμο είχε
ως στόχο την κυριαρχία του Κατάρ και στους αιθέρες, ενώ η
κατασκευή του νέου αεροδρομίου στην Ντόχα θεωρείται το
μεγαλύτερο έργο στην περιοχή, με συνολικό κόστος 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ντόχα καλεί Ριάντ
Αναμφίβολα ο νέος εμίρης θα έχει προτεραιότητα τη διατήρηση των φιλικών σχέσεων με το Βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας. Η ιερή χώρα των μουσουλμάνων ανέκαθεν ήταν
επιφυλακτική, εάν όχι φιλύποπτη, προς τον καταριανό θρόνο
και ο νέος ηγεμόνας έχει προσωπικά προσπαθήσει να καλλιεργήσει κλίμα ομόνοιας και συνεργασίας μεταξύ των βασιλικών οικογενειών. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της
διαδοχής του σαουδαραβικού θρόνου με τους υπέργηρους
διαδόχους θα αναδείξει εκ νέου τη δυσκολία στην εσωτερική
πολιτική σκηνή της χώρας, όπου πλέον ο 33χρονος ηγεμόνας
του βαθύπλουτου εμιράτου ίσως «ενοχλήσει» τους 80άχρονους βασιλείς στο Ριάντ, που θα θελήσουν λιγότερο εκσυγχρονιστικές πολιτικές. Η κίνηση όμως του εμίρη Χάμαντ μπιν
Χαλίφα αλ Θάνι να επιλέξει έναν νεαρό ηγεμόνα σαφώς θα
προκαλέσει ψιθύρους, πιθανόν και εκνευρισμό, στις βασιλικές
αυλές των γειτονικών χωρών. Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του
μονάρχη, που κατά την παράδοση της εξουσίας φέρεται να
υπενθύμισε τα λόγια του χαλίφη Αλί, ο οποίος πρότεινε, τον
7ο αιώνα: «Να διδάξετε τα τέκνα σας διαφορετικά πράγματα
από όσα σας δίδαξαν, μια και δημιουργήθηκαν για μια εποχή
διαφορετική από τη δική σας. Οι νεότεροι ηγέτες ας υψώσουν
τα λάβαρα». Μήπως το συγκεκριμένο απόφθεγμα δεν αφορούσε μόνο τους δρόμους και τις Αυλές της Ντόχα όσο κυρίως το Ριάντ και την Τζέντα;
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σχολιο

Θάλασσα και Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη: Η Γηραιά Αλβιώνα διδάσκει
Του Χάρη Παππά

Εξακολουθούμε να διανύουμε την εποχή της υπερεκμετάλλευσης, της ρύπανσης και της υπεραλίευσης των θαλάσσιων ακτών με σημαντικές επιπτώσεις στη θαλάσσια
βιοποικιλότητα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος γενικότερα.
Τα τελευταία χρόνια, διεθνείς φορείς κοινωνικά ευαίσθητοι ως
προς την περιβαλλοντική καταστροφή ηγούνται δράσεων για
την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με στόχο τη μακροχρόνια ευημερία της κοινωνίας.
Σε αυτό το πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, η εταιρεία Mark &
Spencer, ένας από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής πώλησης του Ηνωμένου Βασιλείου με 1.000 καταστήματα σε περισσότερες από 45 χώρες, έχει ξεκινήσει από το 2011 μια
καμπάνια με την ονομασία «Forever Fish».
Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της έχει σκοπό την παροχή
πληροφοριών για τη φθίνουσα βιοποικιλότητα του θαλάσσιου
βασιλείου, αλλά και την ενεργό συμμετοχή του σε δράσεις όπως
ο καθαρισμός των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η καμπάνια «Forever Fish» έχει θέσει για τα επόμενα τρία χρόνια τους παρακάτω στόχους:
• Τη συνέχιση του «School of ﬁsh», ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο έχει σκοπό την εκπαίδευση 400.000 παιδιών σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση της αλιείας.
• Την ενθάρρυνση των πελατών αλλά και των 78.000 υπαλλήλων της εταιρείας προκειμένου να καθαρίζουν πάνω από
400 βρετανικές ακτές, δύο φορές το χρόνο.
• Την επένδυση £1.000.000 σε προγράμματα δράσης της
WWF που αφορούν την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και τα απειλούμενα είδη ψαριών που τείνουν να εξαφανιστούν.
• Την ενθάρρυνση κατανάλωσης αγγλικών ποικιλιών ψαριών,
λιγότερο γνωστών αλλά υψηλής ποιότητας.
Τα έσοδα για το «Forever Fish» προέρχονται από την πώληση
οικολογικών τσαντών μεταφοράς προϊόντων M&S, αξίας 5 p
εκάστη, οι οποίες μάλιστα φέρουν το έμβλημα της εκστρατείας.
Σήμερα, δύο χρόνια μετά την έναρξη του «Forever Fish», η
M&S σε συνεργασία με τη WWF, το Marine Conservation Society (MCs) και 9.000 εθελοντές, έχει ήδη συλλέξει 30.000 κιλά
σκουπιδιών από 113 ακτές και 50 κανάλια του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η δράση του επονομαζόμενου
«School of ﬁsh», το οποίο εκπαιδεύει καθημερινά εκατοντάδες
παιδιά ηλικίας 7 έως 11 χρόνων, φέρνοντας τη μαγεία της θάλασσας στην καθημερινότητά τους μέσα από on-line ταινίες,
blogs, χάρτες και παιχνίδια.
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FOR SALE

UPPER MONTAGU STREET,LONDONW1H
ASKING PRICE £2,950,000
FREEHOLD
A five storey grade II listed freehold house of approximately 2,400 sq ft currently split into 3 apartments.
Upper Montagu Street is situated to the North of Montagu Square and is within walking distance
from Marylebone Village.
Marble Arch and Baker Street are the nearest underground stations.

Tel: 0030 6936055035
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σχολιο

Είναι η ναυτιλία υπερφορτωμένη
από κανονισμούς;

Του Απόστολου Μπελόκα, Principal Consultant & CEO, SQE Marine Group

Αν βγούμε στην Ακτή Μιαούλη και θέσουμε αυτό το ερώτημα στους περαστικούς, η απάντηση θα είναι αδιαμφισβήτητα ΝΑΙ, σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%. Το ίδιο ισχύει
βεβαίως αν θέσουμε αυτό το ερώτημα σε οποιαδήποτε
άλλη συνάθροιση στελεχών της εμπορικής μας ναυτιλίας.
Πιθανόν, πάντως, σε εν ενεργεία ναυτικούς να πλησιάσουμε και ποσοστό που αγγίζει (αν δεν είναι) το 100%.
Θυμάμαι παλαιότερα, που κάποιος εξηγούσε ότι η αντικειμενικότητα είναι ένα πλήθος υποκειμενισμών. Πετάει ο γάιδαρος;
Αν οι εννέα στους δέκα που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο λένε
πως πετάει, εσείς, όπως καταλαβαίνετε, είστε η μειοψηφία, και
πιθανόν υποψήφιος για εισαγωγή σε σχετικό ίδρυμα. Δυστυχώς, το λογικό άλμα στην περίπτωσή μας είναι ότι βρισκόμαστε
σε μια βιομηχανία όπου ΔΕΝ υπάρχει αντίλογος, μια και όλοι
θέλουν την προπέλα να γυρίζει και το βαπόρι να μη σταματάει.
Λέγοντας όλοι, εννοούμε όπως καταλαβαίνετε ΟΛΟΙ, μηδενός
εξαιρουμένου στην αλυσίδα των ενδιαφερομένων (stakeholders), οι οποίοι θα δουν τα συμφέροντά τους να θίγονται στην
περίπτωση που το πλοίο θα σταματήσει, καθώς σταματημένο
πλοίο δεν έχει έσοδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Από πού να προέλθει, άραγε, ο αντίλογος, θα μου πείτε τώρα.
Μα, εκτός της βιομηχανίας μας! Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του παραλογισμού, η Wikipedia συγκρίνει το ατύχημα
του RENA (2.500 βαρέλια, περίπου 400 κ.μ.) με αυτό του
EXXON VALDEZ (250.000 βαρέλια, περίπου 40.000 κ.μ.) από
άποψη επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για όσους δεν είναι καλοί
στα μαθηματικά ή μπερδεύτηκαν, να αναφέρουμε πως το
EXXON VALDEZ προκάλεσε 100 φορές μεγαλύτερη ρύπανση
από αυτό του RENA. Επίσης, για την ιστορία, το EXXON VALDEX
προκάλεσε 20 φορές μικρότερη ρύπανση από αυτό του Deepwater Horizon. Τα media μπέρδεψαν το RENA, το οποίο προφανώς και νόμιζαν ότι είναι πετρελαιοφόρο. Δεν είναι όμως.
Ο κόσμος θα μου πείτε έπαθε σύγχυση. Αυτά, δυστυχώς, συμβαίνουν όταν ερχόμαστε σε επαφή με κάποιους εκτός του
δικού μας industry. Μας φταίνε όλοι που δεν καταλαβαίνουν.
Πολλοί ίσως να θυμούνται τα σχόλια μεγαλοδημοσιογράφου,
ο οποίος σχολίαζε, αναφορικά με το «Δύστος», πως το πλοίο

δεν είχε καρίνα. Το θέμα βέβαια δεν είναι γιατί υπάρχουν άσχετοι, αλλά τι κάναμε εμείς για να ξεκαθαρίσουμε πού σταματά η
ευθύνη του καθενός. Είναι γνωστό ότι η βιομηχανία μας είναι
αρκετά ντροπαλή με τα ΜΜΕ (μην πάτε μακριά, η ΕΕΕ δεν έχει
website το σωτήριο έτος 2013)! Το θέμα όμως παραμένει: τι
κάναμε ως κλάδος για να δείξουμε ότι εντοπίσαμε το ρίσκο και
λάβαμε επαρκή μέτρα για την αντιμετώπισή του. Αυτή είναι η
δουλειά του σύγχρονου manager, εκτός και αν νομίζει κανείς
πως είναι έφηβος και δικαιολογείται να διατυμπανίζει ότι είναι
καλύτερα να κάνει κάτι και να το μετανιώσει, παρά να μην το
κάνει καθόλου. Σας έχω άσχημα νέα: αυτό που ξεχωρίζει τους
ώριμους επαγγελματίες από τα παιδιά, είναι η αντίληψη του
ρίσκου και η αποφυγή ολέθριων συνεπειών.
Να επαναφέρω όμως το ερώτημα: Είναι υπερφορτωμένη από
κανονισμούς η ναυτιλία; Αν ρωτήσουμε κάποιον που απασχολείται σε μια συγγενή, από άποψη εντάσεως ασφάλειας, βιομηχανία (οι οποίες με βαθμό σχετικότητας προς τη δική μας
είναι: oﬀshore, Petrochemical, Process, Nuclear, Aviation και
Space) η απάντηση θα είναι απλή: ΟΧΙ, και πάλι λίγα σας υποχρεώνουν να κάνετε! Αν συγκρίνει κανείς τη δική μας βιομηχανία με τα περίπτερα, τις βιοτεχνίες και τα λοιπά γραφικά της
ελληνικής επικράτειας, φυσικά και φαντάζει διαστημική. Σας
διαβεβαιώνω όμως ότι δεν είναι, υπάρχουν άλλες, πιο πολύπλοκες και με περισσότερες απαιτήσεις.
Τελικά, είναι υπερφορτωμένη από κανονισμούς η ναυτιλία;
Όπως αντιλαμβάνεστε, εξαρτάται ποιος ρωτάει και σε ποιον
απευθύνεται, όπως εξάγεται από τα προαναφερθέντα. Αν θέλει
κάποιος να κάνει εντύπωση, ή να λέμε μεταξύ μας ωραία λόγια
και να χαϊδεύει ο ένας τα αυτιά του άλλου, προφανώς και είναι
υπερφορτωμένη και φταίνε όλοι οι άλλοι, που εκδίδουν κανονισμούς και δεν μας λένε πώς να τους εφαρμόσουμε σήμερα,
χωρίς κόστος και συνέπειες. Ας αναλογιστούμε όμως πώς ήταν
είκοσι χρόνια πριν, για να καταλάβουμε πώς θα είναι είκοσι
χρόνια μετά. Θα έρθουν ακόμα περισσότερα «δεινά» όσο δεν
λαμβάνουμε κάποιο προληπτικό μέτρο. Λογικό θα είναι, επίσης,
να σκεφτεί κανείς ότι όποιος δεν αντέχει, καλό θα είναι να αποσυρθεί έγκαιρα...
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Ιστορική αναδρομή των πλοίων χύδην
φορτίων

Του Γιάννη Παχούλη, General Manager Megachart Inc.

Τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων επικράτησε να ονομάζονται με την αγγλική και διεθνή ονομασία Bulk carriers ή
Bulkers.
Επιχειρώντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, είναι εύκολο να
διαπιστώσουμε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τύπου
πλοίων, τα οποία, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων σε μεταφορά χύδην φορτίων, ιδιαίτερα στη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών, απέκτησαν σοβαρή δυναμική σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες κατηγορίες.
Ουσιαστικά, ίσως μπορούν να χαρακτηριστούν, κατασκευαστικά, ο απλούστερος τύπος πλοίων και γι’ αυτόν το λόγο
υπάρχει δυσκολία στην περαιτέρω μεγάλη βελτίωση των κύριων στοιχείων τους πλην των συγχρόνων μεθόδων ναυπηγήσεως, αλλά και των κανόνων ασφαλείας που σήμερα
υπάρχουν. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να λησμονούμε την επιβεβλημένη τεράστια αύξηση της χωρητικότητας που έχει συντελεστεί, με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες της παγκόσμιας
αγοράς και του διεθνούς εμπορίου.
Η τεράστια ανάπτυξη προήλθε κατά βάση από την αλλαγή
των δεδομένων στον κανόνα που διέπει τη ναυτιλία, αυτόν
της προσφοράς και της ζήτησης. Με την παγκόσμια ανάπτυξη,
ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, οι χώρες που εισήγαν
έτοιμα προϊόντα προς χρήση, άρχισαν να εισαγάγουν πλέον
πρώτες ύλες αλλά και σιτηρά σε μεγαλύτερες ποσότητες και
όχι πλέον τυποποιημένα αλλά χύδην.
Με τον τρόπο αυτό και με την ανάπτυξη των λιμένων σε μέσα
φορτοεκφόρτωσης και βυθισμάτων, που επέτρεπαν τη μικρότερη δυνατή παραμονή των πλοίων στους εν λόγω λιμένες,
αλλά και τη μεγιστοποίηση των ποσοτήτων τών προς μεταφορά φορτίων, επετεύχθη και μια μεγάλη οικονομία κλίμακας
στον κλάδο των μεταφορών.
Ήταν λοιπόν επιβεβλημένη η κατασκευή μεγαλύτερων σε χωρητικότητα πλοίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της
αγοράς, η χρηστικότητα των οποίων διαφέρει πάντοτε σε συσχετισμό με τα φορτία που μεταφέρουν, τους πλόες που εκτελούν και τις συγκεκριμένες ανάγκες μεταφοράς.
Η ανάπτυξη των Bulkers, αλλά και των πλοίων μεταφοράς,
Containers, επέφερε σταδιακά και τη μείωση και σχεδόν εξα-

φάνιση του στόλου των Tweendeckers και των Threedeckers
και την αντικατάστασή τους από πλοία συνδυασμένης μεταφοράς, τα λεγόμενα Multipurpose.
Φτάνοντας στη σημερινή δεκαετία, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα Bulk carriers πλέον σε κατηγορίες, σύμφωνα με τη
χωρητικότητά τους και τις δυνατότητες μεταφοράς εξειδικευμένων φορτίων, ως ακολούθως κατά σειρά μεγέθους:
• VLBC (Very Large Bulk Carriers), χωρητικότητας άνω
των 200.000 dwt, τα οποία φτάνουν και τις 400.000 dwt,
ειδικά στη μεταφορά χύδην σιδηρομεταλλεύματος και
μόνον. Ο τύπος αυτός παρουσιάστηκε σχετικά πρόσφατα
και μετά την ανάπτυξη της σιδηροβιομηχανίας στις χώρες
της Άπω Ανατολής και ιδιαίτερα της Κίνας, της οποίας η
ανάγκη εισαγωγής του εν λόγω μεταλλεύματος αγγίζει τα
700 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.
Οι κύριοι εξαγωγικοί οίκοι, λοιπόν, κατ’ αρχάς μετασκεύασαν μεγάλα τάνκερ (VLCC’s) και κατόπιν παρήγγειλαν νεότευκτα εξειδικευμένα πλοία αυτής της χωρητικότητας για
την κάλυψη των συμβολαίων τους. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αριθμός των πλοίων αυτής της κατηγορίας
είναι περιορισμένος.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και ο τύπος Setouchmax, εξειδικευμένο πλοίο 205-210.000 dwt με μικρό για
το μέγεθός του βύθισμα (16,10 μέτρα) και μήκος κάτω από
300 μέτρα, που του επιτρέπει τον ελλιμενισμό σε λιμένες
του Setouch Sea της Ιαπωνίας. Και αυτής της κατηγορίας
τα πλοία δεν είναι πολλά σε αριθμό. Φυσικά, τέτοιας χωρητικότητας πλοία δεν διαθέτουν ίδια μέσα φορτοεκφόρτωσης.
• Capers ή Capesize, γίγαντες και αυτοί των θαλάσσιων μεταφορών, με χωρητικότητα που αρχίζει από 120.000 dwt
και αγγίζει τις 200.000.
Όπως και η προηγούμενη κατηγορία, τα πλοία αυτά μεταφέρουν μόνο σιδηρομετάλλευμα ή, σπανιότερα, άνθρακα.
Λόγω της χαμηλής αξίας των μεταφερόμενων φορτίων,
ήταν επιβεβλημένη η μείωση του μεταφορικού κόστους,
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Αφρική, την Αυστραλία και τις χώρες της Άπω Ανατολής.
Υποκατηγορίες των Capers δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα λιμάνια, όπως το Newcastle της
Αυστραλίας με τα Newcastlemax (185.000 dwt, 47 μέτρα
πλάτος) και τα Dunkirkmax (175.000 dwt περίπου με μήκος
289 μέτρα) που μπορούν να φιλοξενηθούν με τη μεγαλύτερη ποσότητα φορτίου στη Δουνκέρκη της Γαλλίας.
Λόγω μεγέθους, τα πλοία της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να διασχίσουν τη διώρυγα του Παναμά, με αποτέλεσμα την πλεύση μέσω Capetown της Νοτίου Αφρικής. Για
το λόγο αυτό και ονομάστηκαν Capers.
Και αυτή η κατηγορία δεν διαθέτει δικά της μέσα φορτοεκφόρτωσης.

που οδήγησε στην κατασκευή του τύπου αυτών των
πλοίων. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης, ιδιαίτερα την περασμένη δεκαετία, μεγάλος
αριθμός Capers ήδη εξυπηρετεί τις μεταφορικές αυτές
ανάγκες, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός νεοτεύκτων παραδόθηκε και θα παραδοθεί έως το τέλος του 2013.
Ο αριθμός των παραδόσεων αυτού του έτους φτάνει τα
144 Capers καθώς και ένα μεγάλο αριθμό μικρών (Baby)
Capers, από 100 έως 120.000 dwt.
Αν και οι ανωτέρω αριθμοί παραδόσεων νεοτεύκτων είναι
μεγάλοι και κατά κάποιους πλοιοκτήτες ανησυχητικοί, κατ’
άλλους υποστηρίζεται ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση και
θα απορροφηθούν με κερδοφορία.
Έχοντας την εμπειρία της μεγάλης ανόδου της ναυλαγοράς
της περασμένης δεκαετίας, όταν τα Capers έφτασαν να
πληρώνονται με περίπου ή και πάνω από 250.000 δολάρια
την ημέρα, που αποτελούσε ρεκόρ για τη μέχρι σήμερα
ναυτιλιακή ιστορία, οι παραγγελίες στα ναυπηγεία είναι φυσικό να γιγαντωθούν, με αποτέλεσμα ο στόλος αυτού του
τύπου των πλοίων, για την ώρα τουλάχιστον, να θεωρείται
υπερβολικός για τη ζήτηση που υπάρχει. Υπάρχει όμως και
η αντίθετη άποψη, η οποία βασίζεται στις διακυμάνσεις της
ναυλαγοράς και σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στη ζήτηση
για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίων, συμπαρασύροντας και
τους υπόλοιπους δείκτες των άλλων μικρότερων κατηγοριών. Με γνώμονα λοιπόν την ιδιαιτερότητα και τη δυναμική που αποπνέουν στο σύνολο της ναυλαγοράς,
μπορούμε να δικαιολογήσουμε τους ένθερμους υποστηρικτές του τύπου αυτού.
Με τη σταθερή ζήτηση των μεταλλευμάτων και του άνθρακα που τα πλοία της κατηγορίας αυτής μεταφέρουν, κυρίως για την παραγωγή σιδήρου και τη βάση της ενέργειας
της βαριάς βιομηχανίας ιδιαίτερα των χωρών της Άπω Ανατολής, υπήρξε η ανάγκη εκσυγχρονισμού των λιμένων που
φιλοξενούν τα Capers, λόγω μεγέθους και βυθίσματος, με
υποδομές για την ταχύτερη φορτοεκφόρτωση των πλοίων
και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Όπως
είναι κατανοητό, τα συγκεκριμένα λιμάνια συνήθως βρίσκονται στον γεωγραφικό χώρο των μεγάλων βιομηχανιών
σιδήρου, χάλυβα και ενέργειας.
Τα πλοία αυτά εξυπηρετούν τους πλόες κυρίως από και
προς την ανατολική Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τη Νότιο

• Panamax, μια από τις κυριότερες κατηγορίες των Bulk carriers.
Τα πλοία αυτού του τύπου έχουν κατασκευαστεί με κριτήριο τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν χωρητικότητα, για την
ασφαλή διέλευση της διώρυγας του Παναμά. Εκμεταλλευόμενα το κανάλι αυτό, τα πλοία έχουν σημαντικότατη
οικονομία πλεύσης από τον Ατλαντικό ωκεανό προς την
Άπω Ανατολή.
Τα σύγχρονα μεγέθη των Panamax αρχίζουν πλέον από
65.000 dwt έως και τα Post Panamax των 93.000 dwt. Τα
συνήθη εύχρηστα μεγέθη ποικίλλουν μεταξύ 70-85.000
dwt ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται.
Και σε αυτή την κατηγορία παρατηρούμε τεράστια αύξηση
χωρητικότητας τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω αυξημένης
ζήτησης αυτών των μεγεθών ιδιαίτερα με την οικονομική
ανάπτυξη της Κίνας, της Ινδίας και της νοτιοανατολικής
Ασίας, αλλά και της οικονομικότερης εκμετάλλευσής τους
(μίλι/τόνο μεταφερόμενων αγαθών).
Τα πλοία της κατηγορίας αυτής έχουν αυξημένη δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων από τις προηγούμενες κατηγορίες και ευρύτερο τομέα λιμένων που μπορούν να
εξυπηρετήσουν. Η πλειονότητά τους δεν φέρει μέσα φορτοεκφόρτωσης, αν και υπάρχει μια τάση για κατασκευή
Panamax με ίδια μέσα, τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται
από λιμένες της ΝΑ Ασίας που δεν έχουν την απαιτούμενη
υποδομή και μέσα.
Η ανάπτυξη των Panamax προήλθε, στο παρελθόν, κυρίως
από τη μεταφορά σιτηρών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Κόλπο του Μεξικού- στην Ιαπωνία.
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Αργότερα, δε, επεκτάθηκε η χρήση των συγκεκριμένων
πλοίων και στη μεταφορά άλλων προϊόντων, όπως άνθρακας, λιπάσματα, αγροτικά προϊόντα και φυσικά πρώτες
ύλες.
Yποκατηγορίες και σε αυτήν την κατηγορία υπάρχουν,
όπως τα Kamsarmax, τα μεγαλύτερα σε χωρητικότητα
πλοία, που μπορούν να φιλοξενηθούν στο λιμένα Port
Kamsar (Equatorial Guinea) της Δυτικής Αφρικής με μήκος
τα 229 μέτρα.
Επίσης, τα Post Panamax, πλοία χωρητικότητας άνω των
90.000 dwt, ως επί το πλείστον σύγχρονα κατασκευαστικά
πλοία, νέα κατηγορία που καλύπτει το κενό μεταξύ των
Baby Capers και των κλασικών Panamax.
• Η αμέσως επόμενη κατηγορία, τα Supramax, θεωρείται και
αυτή νέα κατηγορία πλοίων, χωρητικότητας 50-64.000
dwt. Πρόσφατα προστέθηκε η υποκατηγορία των Ultramax
σε αυτόν τον τύπο, που περικλείει πλοία άνω των 60.000
dwt με όλα τα χαρακτηριστικά των Supramax, αλλά με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Η ανάγκη ναυπηγήσεως αυτών
των πλοίων προήλθε από την αυξημένη ζήτηση από το διεθνές εμπόριο για πλοία με μήκος κατά τι λιγότερο από 200
μέτρα, οικονομικά και με σύγχρονα μέσα φορτοεκφόρτωσης.
Γενικά, τα Supramax θεωρούνται τα πλοία ευρείας χρήσης
με τεράστια γκάμα φορτίων και λιμένων που μπορούν να
εξυπηρετήσουν.
Για το λόγο αυτόν, αποτελούν την κατηγορία με τις περισσότερες παραγγελίες την τελευταία δεκαετία.
Η πλειονότητά τους είναι σύγχρονα πλοία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μήκος 190 μέτρα, που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν όλους τους γνωστούς εξαγωγικούς και
εισαγωγικούς λιμένες. Μπορούν να μεταφέρουν την πλειονότητα των μεταφερόμενων χύδην φορτίων με ευκολία
στη φορτοεκφόρτωση με τη χρήση ίδιων μέσων.

σε σάκους, αλλά και έτοιμα προϊόντα, όπως ζάχαρη, τσιμέντα, σίδερα και ξυλεία. Υπάρχουν δε εξειδικευμένες υποκατηγορίες, που μεταφέρουν πλην των χύδην φορτίων και
κορμούς δέντρων (Logs), τα λεγόμενα Log Carriers ή Loggers, με ιδιαίτερη σχεδίαση ευστάθειας για τη μεταφορά
μεγάλης ποσότητας κορμών στο κατάστρωμα (deck) του
πλοίου.
Έχει παρατηρηθεί ότι ο τύπος αυτός των πλοίων είναι ο
πλέον σταθερός σε οικονομική απόδοση, διότι συνήθως
στην περίοδο των κρίσεων του παγκόσμιου εμπορίου και
ως συνέπεια της ναυτιλίας, το μέγεθος των προς μεταφορά
φορτίων είναι μικρότερο, ευνοώντας την κατηγορία αυτήν.
• Tα μικρότερα Bulk carriers, γνωστά και ως Singledeckers,
με χωρητικότητα μεταξύ 5.000 και 19.000 dwt, που έχουν
και αυτά συναφή χαρακτηριστικά με τα προαναφερθέντα
Handies, αλλά με μικρότερη χωρητικότητα, είναι και αυτά
με αρκετές εξειδικεύσεις πλοία με τεράστια γκάμα προς μεταφορά φορτίων και με την ιδιότητα, στις μικρότερες ιδιαίτερα χωρητικότητες, να εξυπηρετούν τοπικές μεταφορές
όπως ενδομεσογειακά, Βαλτική, νοτιοανατολική Ασία, Κόλπος του Μεξικού κ.α. βοηθώντας το τοπικό εμπόριο και την
ανάπτυξη.
Στην πλειονότητά τους διαθέτουν ίδια μέσα φορτοεκφόρτωσης και βεβαίως τα μεγαλύτερα σε μέγεθος εκτελούν
παγκόσμιους πλόες όπως και οι άλλες κατηγορίες των Bulk
carriers.
Καταλήγοντας, είναι φανερό ότι όλοι οι τύποι των προαναφερθέντων πλοίων, που κατά γενική ομολογία συντελούν
στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, αποτελούν και τον
πλέον οικονομικό τρόπο μεταφοράς προϊόντων από τα μικρότερα μεγέθη έως και τα γιγαντιαία των χύδην πρώτων υλών.
Ο παγκόσμιος στόλος έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό κατά
την τελευταία πενταετία, μειώνοντας τον μέσο όρο ηλικίας
των Bulkers κατά πολύ, προσφέροντας στη διεθνή αγορά
μοντέρνα πλοία με τις τελευταίες προδιαγραφές των διεθνών
οργανισμών για οικονομία και ασφάλεια, αλλά και οικολογικά
προηγμένες ναυπηγήσεις.

• Τα Handymax και τα Handy Bulk Carriers, πλοία με παρεμφερή χαρακτηριστικά με τα Supramax, αλλά μικρότερης χωρητικότητας.
Και αυτά έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν σχεδόν το
σύνολο των χύδην φορτίων σε όλα σχεδόν τα λιμάνια της
υφηλίου. Θεωρούνται τα πλέον ευέλικτα πλοία από απόψεως πλόων και φορτίων με χωρητικότητα από 20.000
έως και 48.000 dwt, διαθέτουν μέσα φορτοεκφόρτωσης,
και λόγω μειωμένου κόστους κτήσης και συντήρησης αποτελούν μαζί με τα Supramax την πλειονότητα των πλοίων
μεταφοράς χύδην φορτίων.
Λόγω μεγέθους, μπορούν ακόμη να μεταφέρουν και φορτία
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αφιερωμα: BULKERS

Αισιόδοξες εκτιμήσεις
για τη ναυλαγορά των πλοίων
Το α΄ εξάμηνο της φετινής χρονιάς προβάλλει αισιόδοξες εκτιμήσεις
για τη ναυλαγορά των bulk carriers μετά τη σημαντική αύξηση που σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Η Κίνα για μία ακόμη φορά
φαίνεται να συντέλεσε καθοριστικά στην αναζωπύρωση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου, εν αντιθέσει με την αρνητική τροχιά της
οικονομικής της ανάπτυξης.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Η αύξηση των ναυλώσεων για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία στην Κίνα και της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα λιμάνια Βραζιλίας και Αυστρίας
αποτέλεσε τον ισχυρότερο παράγοντα, σε συνδυασμό με
τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης της προσφοράς χωρητικότητας, για την τωρινή ισχυρή ανάκαμψη. Το μεγαλύτερο
μέγεθος capesize παρουσιάζει σημαντική επάνοδο, με τα
έσοδα των πλοίων capesizes να ξεπερνούν όλα τα υπόλοιπα μεγέθη, και τον γενικό δείκτη Baltic Dry Index να
διακυμαίνεται πάνω από τις 1.000 μονάδες από τις 20
Ιουνίου.
Ο δείκτης στο μέγεθος capesize - Baltic Capesize Index
έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων για
πρώτη φορά από τις αρχές του Δεκεμβρίου του 2012.
Τα έσοδα των πλοίων κυμαίνονται ανά μέσον όρο σε περίπου
$14.000/ημέρα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, 58% πάνω από
τα επίπεδα ανά μέσον όρο του Ιουνίου, ενώ στο τέλος του Ιουνίου έφτασαν τις $15.000/ημέρα, 257% πάνω από το κατώτατο επίπεδο της χρονιάς - $4.205/ημέρα στις 24 Απριλίου.
Τα ισχυρότερα επίπεδα εσόδων στο μέγεθος capesize κατά
τη διάρκεια του Ιουνίου παρηγορούν τις ανησυχίες των ναυτιλιακών παικτών που προκαλεί η συνεχόμενη ροή της προσφοράς χωρητικότητας. Ωστόσο, η αγορά παραμένει ακόμα
σε πολύ κατώτατα επίπεδα, καθώς στο τέλος του Ιουνίου του

2010 τα έσοδα των capesizes κυμαίνονταν ανά μέσον όρο σε
περίπου $38.100/ημέρα.
Βaltic Exchange - Έσοδα πλοίων ανά μέγεθος
• Capesize: 128% αύξηση από τον Ιούνιο του 2012
($8.845/ημέρα, Ιούνιος 2013 - $5.474/ημέρα, Μάιος
2013 - $3.884/ημέρα, Ιούνιος 2012).
• Panamax: 13% πτώση από τον Ιούνιο του 2012
($6.884/ημέρα, Ιούνιος 2013 - $7.417/ημέρα, Μάιος 2013
- $7.937/ημέρα, Ιούνιος 2012).
• Supramax: 18% πτώση από τον Ιούνιο του 2012
($9.485/ημέρα, Ιούνιος 2013 - $9.021/ημέρα, Μάιος 2013
- $11.543/ημέρα, Ιούνιος 2012).
• Handysize: 18% πτώση από τον Ιούνιο του 2012
($7.938/ημέρα, Ιούνιος 2013 - $8.101/ημέρα, Μάιος 2013
- $9.686/ημέρα, Ιούνιος 2012).
Τα επίπεδα εμπιστοσύνης των επενδυτών στη ναυτιλία παραμένουν υψηλά, εν αντιθέσει με την οικονομική ύφεση και τον
πτωτικό κύκλο της ναυλαγοράς, που μοιάζει να βρίσκεται στο
τελευταίο στάδιο πριν από την αναπήδηση το 2014.
Τα αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία επιβεβαιώνονται από την αυξητική τάση στον αριθμό των
επενδύσεων τόσο στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων
όσο και στην αγορά των ναυπηγήσεων. Κατά τη διάρκεια του
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α΄ εξαμήνου του 2013, ο αριθμός των αγοραπωλησιών
πλοίων bulk carriers από δεύτερο χέρι παρουσίασε 47% αύξηση από αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 με 16% αύξηση επενδεδυμένου κεφαλαίου. Στην αγορά των ναυπηγήσεων
σημειώθηκε 29% αύξηση στον αριθμό των παραγγελιών, με
τα μεγέθη capesize και ultramax να υποκινούν την άνοδο των
επενδύσεων. Σε όρους χωρητικότητας, η αύξηση κατά 93%
του ρυθμού των ναυπηγήσεων εκπλήσσει μέσα στην κρίση
και επιβεβαιώνει την έντονη επιρροή των ναυπηγείων με τις
κατώτατες τιμές που προσφέρουν και τα νέα σχέδια φιλικά
προς το περιβάλλον με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων.
Συνολικός αριθμός αγοραπωλησιών: 47% αύξηση από το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 327 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 222 πλοία
Συνολική αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου: 16% αύξηση
από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: πάνω από $2,9 δισ. δολάρια - 16
αγοραπωλησίες χωρίς αναφορά στην τιμή αγοράς/πώλησης.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: πάνω από $2,5 δισ. δολάρια 9 αγοραπωλησίες χωρίς αναφορά στην τιμή αγοράς/πώλησης.
Συνολικός αριθμός παραγγελιών: 29% αύξηση από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 227 πλοία
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 176 πλοία
Συνολική χωρητικότητα: 93% αύξηση από το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2012
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 29 εκατ. τόνοι
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 15 εκατ. τόνοι
Αριθμός αγοραπωλησιών ανά μέγεθος
VLOC (>=220.000 dwt):
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 6 πλοία (προτίμηση σε χώρα
ναυπήγησης Κορέα - 5 συνολικές αγορές πλοίων). Έτος
ναυπήγησης 2013 για 4 αγοραπωλησίες πλοίων.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 0 πλοία.

Post Panamax (90.000 - 99.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας
πώλησης πλοίου 3 έτη - έτος ναυπήγησης 2010 - χώρα ναυπήγησης Κίνα.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 4 πλοία
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 0 πλοία
Kamsarmax (79.000 - 87.000 dwt): Mέσος όρος ηλικίας πώλησης πλοίου 4 έτη - έτος ναυπήγησης 2009 με προτίμηση
σε χώρα ναυπήγησης Κίνα - Ιαπωνία.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 17 πλοία (9 αγοραπωλησίες
πλοίων με χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία, 6 Κίνα)
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 6 πλοία
Panamax (60.000 - 76.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας πώλησης πλοίου 11 έτη - έτος ναυπήγησης 2002 με προτίμηση σε
χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 55 πλοία (39 αγοραπωλησίες
πλοίων με χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία, 5 Κορέα)
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 37 πλοία
Supramax (50.000 - 59.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας πώλησης πλοίου 7 έτη - έτος ναυπήγησης 2006 με προτίμηση
σε χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία.
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 29 πλοία (22 αγοραπωλησίες
πλοίων με χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία, 2 Κορέα)
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 21 πλοία
Handymax (38.000 - 49.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας πώλησης πλοίου 18 έτη - έτος ναυπήγησης 1995 με προτίμηση
σε χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 29 πλοία (22 αγοραπωλησίες
πλοίων με χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία, 5 Κορέα)
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 26 πλοία
Handy (20.000 - 37.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας πώλησης
πλοίου 13 έτη - έτος ναυπήγησης 2000 με προτίμηση σε
χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 61 πλοία (42 αγοραπωλησίες
πλοίων με χώρα ναυπήγσης Ιαπωνία, 12 Κίνα, 2 Κορέα)
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 51 πλοία

Capesizes (120.000 - 219.999 dwt): Mέσος όρος ηλικίας
πώλησης πλοίου 12 έτη - έτος ναυπήγησης 2001 (προτίμηση
σε χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία - 11 αγορές πλοίων έναντι 6
αγορών πλοίων χτισμένων στην Κορέα).
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 20 πλοία
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 24 πλοία
Mini Capesizes (100.000 - 119.999 dwt):
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 0 πλοία
• Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 1 πλοίο
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Αριθμός παραγγελιών ανά μέγεθος
VLOC (>=220.000 dwt): 800% αύξηση στον αριθμό παραγγελιών από το α΄ εξάμηνο του 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 9 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 1 πλοίο
Capesizes (120.000 - 219.999 dwt): 542% αύξηση σε
αριθμό παραγγελιών από το α΄εξάμηνο του 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 77 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 12 πλοία
Mini Capesizes (100.000 - 119.999 dwt):
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 0 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 0 πλοία
Post Panamax (90.000 - 99.999 dwt): 75% μείωση στον
αριθμό παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 2 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 8 πλοία
Kamsarmax (79.000 - 87.000 dwt): 36% μείωση στον
αριθμό παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 32 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 50 πλοία
Panamax (70.000 - 78.999 dwt): 47% μείωση στον αριθμό
παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 9 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 17 πλοία
Ultramax (60.000 - 67.000 dwt): 132% αύξηση στον αριθμό
παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 79 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 34 πλοία
Supramax (50.000 - 59.999 dwt): 30% μείωση στον αριθμό
παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 23 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 33 πλοία

του 2012. Η ναυλαγορά των bulk carriers συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητική εικόνα παρά τα πρόσφατα αισιόδοξα στοιχεία, καθώς τα έσοδα των πλοίων στο μεγαλύτερο μέγεθος
capesize παρουσίασαν επίπεδα πάνω από $6.000/ημέρα στο
σύνολο του β΄ τριμήνου χωρίς καμία μεταβολή από αυτά του
β΄ τριμήνου του 2012.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Baltic Exchange, η αγοραστική αξία πλοίου capesize 5ετίας παρουσίασε αύξηση κατά
3% από το α΄ τρίμηνο του 2013 αλλά παραμένει 9% κάτω
από το β΄ τρίμηνο του 2012. Το μικρότερο μέγεθος supramax, που συγκεντρώνει και μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, σημείωσε αύξηση 8% από το α΄ τρίμηνο της χρονιάς
και 13% μείωση από τα επίπεδα του β΄ τριμήνου του 2012,
με τα έσοδα των πλοίων να εμφανίζουν μείωση σε περίπου
$1.900/ημέρα.
Η υπερπροσφορά των πλοίων δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί
με τη ζήτηση χωρητικότητας, πιέζοντας τις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων προς τα κάτω και ενθαρρύνοντας δυναμικές επενδύσεις για μια ακόμη χρονιά.
Ο ρυθμός των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων παρουσιάζεται πιο έντονος από τον αριθμό των παραγγελιών -327 αγορές πλοίων έναντι 227 νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του α΄εξαμήνου-, καθώς η αβεβαιότητα
της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας προκαλεί αστάθεια στη
ναυλαγορά και εντείνει το επενδυτικό ρίσκο των ναυπηγήσεων. Ο ρυθμός της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας σημείωσε περαιτέρω ύφεση στη διάρκεια του β΄ τριμήνου κατά
7,5%, εντείνοντας τις ανησυχίες των οικονομικών αναλυτών
πως η κυβέρνηση της Κίνας δεν θα καταφέρει, για πρώτη
φορά ύστερα από 15 χρόνια από την οικονομική κρίση της
Ασίας, να διατηρήσει το στόχο της για οικονομική ανάπτυξη
7,5% τη φετινή χρονιά.
Μέσα στις οικονομικές προκλήσεις της Κίνας και την υπερπροσφορά χωρητικότητας, ανησυχητικό είναι ότι το α΄ εξάμηνο
της φετινής χρονιάς χαρακτηρίστηκε από 28% μείωση στον
αριθμό διαλύσεων και 29% αύξηση στον αριθμό νέων παραγγελιών και αναμένουμε να δούμε αν ο δείκτης Baltic Dry Index
θα διατηρήσει τη σταθερότητά του πάνω από τις 1.000 μονάδες στη διάρκεια του γ΄ τριμήνου.

Handymax (38.000 - 49.999 dwt): 50% αύξηση στον αριθμό
παραγγελιών από το α΄εξάμηνο 2012.
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 33 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 22 πλοία
Handy (20.000 - 37.999 dwt):
• Iανουάριος - Ιούνιος 2013: 41 πλοία
• Iανουάριος - Ιούνιος 2012: 41 πλοία
Οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων στην αγορά των bulk
carriers σημείωσαν ανοδική τάση στη διάρκεια του β΄ τριμήνου της χρονιάς έναντι του προηγούμενου τριμήνου, αλλά
παραμένουν σταθερά προς τα κάτω συγκριτικά με τα επίπεδα
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τεχνικο θεμα

Αναζητώντας τα Eco-designs

Πρόσφατα έλαβα μέρος σε γνωστό ετήσιο συνέδριο με θέμα, μεταξύ άλλων, την «πράσινη τεχνολογία». Μία από τις βασικές ερωτήσεις του συνεδρίου ήταν «τι είναι το Eco-design», δηλαδή
υπάρχει ορισμός; Ποια πλοία μπορούν πραγματικά να θεωρούνται
Eco και ποια όχι;

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Πώς μπορεί ο πλοιοκτήτης να ξεχωρίσει από την πληθώρα
των προσφερόμενων από τα ναυπηγεία Eco-designs, ποια
είναι πράγματι Eco; Παρόλο που νομίζω ότι αρκετές από
αυτές τις επιμέρους ερωτήσεις βρήκαν απάντηση, η βασική
«τι είναι Eco-design» σίγουρα δεν απαντήθηκε. Επιπλέον, μου
έκανε εντύπωση η πόλωση που υπήρχε στο ακροατήριο, το
οποίο συμπεριελάμβανε αρκετούς γνωστούς πλοιοκτήτες. Η
πόλωση συνίστατο στο ότι οι μισοί σύνεδροι ήταν πεπεισμένοι πως το μέλλον είναι τα Eco-designs και οι άλλοι μισοί ότι
αυτά είναι απλώς ανυπόστατα «διαφημιστικά τρικ» των ναυπηγείων για την προσέλκυση νέων παραγγελιών.
Πριν από λίγους μήνες βρέθηκα στην Κορέα και την Ιαπωνία
με σκοπό την αναζήτηση των πιο νέων Eco-designs. Επισκέφτηκα γραφεία μεγάλων ναυπηγείων, που μου παρουσίασαν
τα τελευταία τους σχεδιαστικά μοντέλα (το ενδιαφέρον μου
ήταν πρωτίστως φορτηγά πλοία μεγέθους Supramax και
Panamax/Κamsarmax). Τα γνωστά αυτά ναυπηγεία με έπεισαν ότι, πράγματι, έχουν αλλάξει νοοτροπία στο σχεδιασμό
των πλοίων τους. Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της απαίτησης
της αγοράς για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Παλαιότερα, πρώτιστος στόχος του σχεδιασμού ήταν η μεγιστοποίηση του μεταφερόμενου φορτίου, ενώ σχεδόν κανείς
δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται για την κατανάλωση καυσίμου.
Το φυσικό επακόλουθο ήταν πλοία με γάστρες σε σχήμα τετράγωνης μπανιέρας - ενάντια σε κάθε έννοια υδροδυναμικής. Το σχήμα αυτό της γάστρας φυσικά απαιτεί μεγαλύτερη
κατανάλωση λόγω της μεγάλης υδροδυναμικής αντίστασης.
Όμως, η μη υδροδυναμική γάστρα είχε και άλλες επιπτώσεις
στη λειτουργία του πλοίου. Ενώ σε απόλυτη νηνεμία η αντίσταση της γάστρας ήταν σχετικώς αποδεκτή, σε κυματισμό,
ακόμη και ελαφρύ της τάξεως των 3-4 μποφόρ, η αντίσταση

εκτοξεύεται, απαιτώντας πολύ μεγάλη ισχύ για τη διατήρηση
της ταχύτητας του πλοίου. Κι εφόσον το πλοίο κάνει τις τελικές δοκιμές του (sea trial) σε κατάσταση νηνεμίας, ο πλοιοκτήτης αργότερα ανακαλύπτει ότι, σε πραγματικές
συνθήκες, το πλοίο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ισχύ (άρα
καύσιμο) για να διατηρήσει την ταχύτητα σχεδιασμού του ή
ακόμα ότι η ισχύς της μηχανής δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα,
εκτός από την αυξημένη κατανάλωση, και την αδυναμία επίτευξης της ταχύτητας.
Όταν λοιπόν με ρωτούν «τι είναι το Eco-design», απαντώ ότι
είναι το design που απλώς διορθώνει τον παλαιό λανθασμένο σχεδιασμό της γάστρας των πλοίων. Δεν υπάρχει κάτι
το ανατρεπτικό ή υπερμοντέρνο ακόμα και στα καλύτερα σημερινά Eco, παρά μόνον η σωστή εφαρμογή της ναυπηγικής
τέχνης. Όσο για τα διάφορα «νέα» συστήματα πρόωσης
(super προπέλες και τιμόνια, αγωγοί πριν από την προπέλα
κ.ά.), αυτά αφενός δεν είναι νέα, αφετέρου η συνεισφορά
τους είναι αμφιλεγόμενη ή, στην καλύτερη περίπτωση, μικρή,
εφόσον η γάστρα του πλοίου είναι καλοσχεδιασμένη.
Συνεπώς σήμερα στην Ιαπωνία και την Κορέα, αλλά και οι
μεγάλοι Κινέζοι σχεδιαστές πλοίων, επανασχεδιάζουν ή, καλύτερα, διορθώνουν τις γραμμές της γάστρας. Αυτό είναι το
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πιο σημαντικό σημείο για μείωση της κατανάλωσης. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι ο τύπος και η ισχύς της κύριας μηχανής. Οι αργόστροφες μηχανές επιτρέπουν τη χρήση
μεγαλύτερης προπέλας, αυξάνοντας το βαθμό απόδοσής της.
Συνεπώς, τα πιο καινούργια μοντέλα μηχανών είναι «super
αργόστροφες», επιτρέποντας ακόμα μεγαλύτερες προπέλες
από πριν.
Όμως ακόμα σημαντικότερο είναι η ισχύς της μηχανής να
είναι «άνετη». Δηλαδή, να επιτρέπει τη λειτουργία σχεδιασμού
του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες θάλασσας, χωρίς η
ισχύς της μηχανής να ξεπερνάει το 75% της μέγιστης ισχύος.
Στο θέμα της μηχανής, η νοοτροπία των ναυπηγείων αλλάζει
με πιο αργούς ρυθμούς.
Παρ’ όλα αυτά, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα να δω
ότι το πιο οικονομικό Eco-design από όλα (από πλευράς μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου), το οποίο ήταν ιαπωνικό,
είναι εξοπλισμένο με μεγάλη επτακύλινδρη μηχανή, κάτι το
οποίο θα ήταν ανήκουστο (για ιαπωνικό design) μερικούς
μήνες πριν.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως το αν κάποιο πλοίο είναι

Eco ή όχι δεν μπορεί να καθοριστεί γνωρίζοντας μόνο την
«επίσημη» κατανάλωσή του σε μία μόνο κατάσταση, π.χ. τη
συνηθισμένη design speed/design draﬅ.
Ο λόγος είναι ότι μπορεί οι σχεδιαστές να έχουν επικεντρωθεί
αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού γι’ αυτήν
την κατάσταση χωρίς να τους πολυενδιαφέρουν άλλες καταστάσεις φόρτωσης ή διαφορετικές ταχύτητες.
Έτσι, η πλήρης εικόνα των επιδόσεων ενός πλοίου απαιτεί
γνώση της κατανάλωσης σε τουλάχιστον 4-6 καταστάσεις
(π.χ. κατανάλωση σε βυθίσματα μέγιστης φόρτωσης, σχεδιασμού και έρματος, σε ταχύτητα σχεδιασμού -full speed-, αλλά
και σε μειωμένη ταχύτητα - slow speed).
Ιδίως για την κατάσταση έρματος, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση καυσίμου ακόμα και στα πιο μοντέρνα
Eco-designs, που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την
επιλογή του design. Φυσικά, τα ναυπηγεία δεν θέλουν να δίνουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά τις έχουν.
Και τα περισσότερα, με τη σχετική πίεση από τον αγοραστή,
εύκολα ή δύσκολα, τελικά τις δίνουν έστω και ως «for reference only».
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ΘΕΜΑ

Στερεά απορρίμματα στη θάλασσα
Των Βασιλείου Τσελέντη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς, διευθυντή Εργαστηρίου Θαλάσσιων Επιστημών, και
Μαρίας Βασιλείας Ψαρρού, Ναυτιλιακής οικονομολόγου

Το πρόβλημα των στερεών απορριμμάτων στη θάλασσα προκαλεί μεγάλη ανησυχία και απασχολεί πολύ έντονα τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα και τους διεθνείς οργανισμούς τα τελευταία χρόνια.
Οι επιπτώσεις γενικότερα στο περιβάλλον, αλλά και ειδικότερα στα θαλάσσια ζώα (χελώνες, δελφίνια, πουλιά), στην
αλιεία, στη ναυσιπλοΐα και στον τουρισμό είναι πλέον μεγάλες, καθώς στον παγκόσμιο ωκεανό κάθε χρόνο καταλήγουν
χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών, μετατρέποντάς τον σε μια μεγάλη
χωματερή.
Ανακοινώσεις επιστημόνων του Ιδρύματος Θαλάσσιων Ερευνών Αlgalita περιγράφουν δύο περιοχές στις υποτροπικές
δίνες του Ειρηνικού, στη Χαβάη και την Ιαπωνία, χαρακτηρίζοντάς τες η «μεγάλη χωματερή του Ειρηνικού» ή «δίνη των
σκουπιδιών» (Paciﬁc trash vortex), όπου κινούνται κυκλικά
περίπου 100 εκατ. τόνοι σκουπιδιών. Οι περιοχές αυτές έχουν
έκταση διπλάσια των ηπειρωτικών ΗΠΑ και εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις των πλαστικών και άλλων
υλικών στη θαλάσσια ζωή του Ειρηνικού.
Υπαίτιες για τη μεγάλη δυσχερή τροπή αυτού του φαινομένου
απορριμμάτων στη θάλασσα θεωρούνται οι κακές πρακτικές
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην ξηρά και η έλλειψη
υποδομών. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
μάς οδηγεί στην υποτίμηση των επιπτώσεων από την παρουσία
απορριμμάτων και ιδιαίτερα πλαστικών στη θάλασσα. Γι’ αυτόν
το λόγο, η HELMEPA έχει πάρει την πρωτοβουλία να διακινήσει
ένα ερωτηματολόγιο με στόχο την εκτίμηση του βαθμού ενημέρωσης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
δημιουργούν τα πλαστικά απορρίμματα και τις βλάβες που προκαλούν στο παραθαλάσσιο και θαλάσσιο περιβάλλον
(https://www.psy.plymouth.ac.uk/MARLISCO/%28S%28aoqvyimyurzoyf4lxlidely1%29%29/default.aspx).
Στην Ελλάδα, η ερευνητική ομάδα του Παν/μίου Πατρών, υπό
τον καθηγητή Γιώργο Παπαθεοδώρου, συγκέντρωσε απορρίμματα από τον πυθμένα τεσσάρων κόλπων με μηχανότρατες και ROV και βρήκε πως το κυρίαρχο υλικό των
απορριμμάτων ήταν το πλαστικό σε ποσοστό 56%, το δε υπόλοιπο 34% αποτελούνταν από γυαλί και μέταλλο. Σύμφωνα
με αυτές τις μελέτες, ο Πατραϊκός κόλπος πρωταγωνιστεί με
188 - 437 απορρίμματα ανά τετρ. χιλιόμετρο βυθού.
Μερικά παραδείγματα από την καταστροφή του θαλάσσιου
οικοσυστήματος από τα επιπλέοντα πλαστικά σαφώς θεωρείται η θανάτωση κοραλλιογενών υφάλων και η πρόκληση
πνιγμών σε θαλάσσια είδη, καθώς η βρώση πλαστικών και

υπολειμμάτων από πουλιά και ψάρια οδηγεί στο θάνατό τους.
Στην Ευρώπη ήδη η ενεργοποίηση φορέων, όπως η European Plastics Converters με το Waste Free Oceans project,
αναμένεται να φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση αλιευτικών σκαφών (μηχανότρατες) εφοδιασμένων με μια ειδική τράτα, με την οποία θα
είναι σε θέση να συλλέξουν μεταξύ 2-8 τόνων αποβλήτων,
με σκοπό τον καθαρισμό και την ανακύκλωσή τους. Υποστηρίζεται πως η συμβολή της χρήσης των αλιέων και της παραδοσιακής τεχνολογίας θα βοηθήσει στη μείωση των
θαλάσσιων απορριμμάτων στις ακτές της Ευρώπης έως το
2020, σε συνδυασμό με τη βελτίωση και υιοθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων σε αστικές/παράκτιες περιοχές και δημόσιες/ιδιωτικές παραλίες και
την προώθηση της πρακτικής «Fishing for Litter».
Κρίνεται επίσης απαραίτητη η εντατικοποίηση των ελέγχων
για την τήρηση των διατάξεων της MARPOL Annex V καθώς
και η συνέχιση της εγρήγορσης των ακτοπλοϊκών πλοίων και
πληρωμάτων.
Καθώς το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων έχει ήδη
λάβει τεράστιες διαστάσεις, είναι ενθαρρυντικό το ότι η βιομηχανία πλαστικών προχωρεί σε δεσμεύσεις απέναντι στους
πολίτες και στο θαλάσσιο περιβάλλον, παίρνοντας την πρωτοβουλία να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο για την αντι-μετώπιση αυτού του ζητήματος.
Με τις πολύχρονες πρωτοβουλίες πολλών οργανισμών και
ιδιαίτερα της HELMEPA, με στόχο την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης στο θέμα των απορριμμάτων στη θάλασσα,
φαίνεται ότι τελικά η ευαισθητοποίηση κάθε πολίτη πράγματι
τον οδηγεί να συμβάλει ενεργά για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον.
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...............................................................................................................

Altis στην τεχνολογία

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

Μελλοντική τροφοδότηση των
λιμανιών με κυψέλες υδρογόνου;

πλοίου διακρίνεται το Mitsubishi Air Lubrication System (MALS),
το οποίο μειώνει την κατανάλωση καυσίμου έως και 7%, χρησιμοποιώντας ένα στρώμα φυσαλλίδων αέρα που διοχετεύεται
από τον πυθμένα του πλοίου.

Παραλαβή του πρώτου ηλεκτρικού
πλοίου LNG από Maran Gas

Η τροφοδότηση ελλιμενισμένων ή αγκυροβολημένων
πλοίων με ενέργεια μέσω κυψελών υδρογόνου κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές
της Sandia National Laboratories ανακάλυψαν πως οι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου είναι τεχνικά και εμπορικά ελκυστικές, αφού είναι φιλικές στο περιβάλλον, και μπορούν, υπό
προϋποθέσεις, να αντικαταστήσουν τις ηλεκτρομηχανές. Η
εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι η λειτουργία των
ηλεκτρομηχανών στα λιμάνια προκαλεί το 50% των ρύπων
που παράγουν οι κύκλοι των λιμανιών παγκοσμίως.

Η Maran Gas παρέλαβε το πρώτο, από τα συνολικά 7, ηλεκτρικό
πλοίο LNG το οποίο διαθέτει τεχνολογία κινητήρων επαγωγής
με ηλεκτροκίνηση της G.E. Οι θαλάσσιες δοκιμές ολοκληρώθηκαν ανοιχτά των ναυπηγείων της Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering στο Busan και το πλοίο ταξιδεύει από 1ης Ιουλίου.
Το «Woodside Rogers» διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα,
που αποτελείται από 4 γεννήτριες των 9,85 MVA, 4 μετασχηματιστές, 2 μετατροπείς και 2 μηχανές των 13,26 MW. Το ηλεκτρικό
σύστημα τροφοδοτείται από μηχανές τριπλού καυσίμου: φυσικό
αέριο, ναυτιλιακό diesel ή heavy fuel oil. Ο operator του πλοίου
επιλέγει ένα εκ των τριών ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων,
γεγονός που καθιστά το «Woodside Rogers» ένα από τα πλέον
αποδοτικά πλοία παγκοσμίως.

Το γρηγορότερο επιβατηγό πλοίο
του κόσμου

Νέες τεχνολογίες σε νεότευκτα
της AIDA Cruises
Στις 30 Ιουνίου ξεκίνησε η κατασκευή του πρώτου από τα δύο
κρουαζιερόπλοια της AIDA Cruises, θυγατρικής της Carnival, στα
ναυπηγεία της Mitsubishi Heavy Industries στο Ναγκασάκι της
Ιαπωνίας. Η παράδοση υπολογίζεται για την άνοιξη του 2015 και
η χωρητικότητα θα φτάσει τους 3.300 επιβάτες, ενώ το εκτόπισμα περίπου τους 124.500 τόνους. Η πολυτέλεια θα είναι εμφανής σε όλα τα σημεία του πλοίου, ενώ ο εξοπλισμός θα είναι
τεχνολογικά προηγμένος. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του

Το πιο γρήγορο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στον κόσμο είναι
γεγονός και ανήκει στην εταιρεία Buquebus. Το μήκος του φτάνει
τα 99 μ., το εκτόπισμα τους 1.516 τόνους και έχει μεταφορική
ικανότητα 1.000 επιβατών και 150 οχημάτων. Στις τελικές δοκιμές έπιασε ταχύτητα 51,8 κόμβων στο 100% του MCR, έχοντας
περιθώριο να πετύχει ακόμα υψηλότερη, με δεξαμενές όπου
υπάρχει λίγο καύσιμο και όχι γεμάτες, όπως στις δοκιμές. Ο συνδυασμός βέλτιστης σχεδίασης (catamaran) και χρήσης ελαφριών υλικών (αλουμίνιο) έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Η
πρόωση του πλοίου γίνεται με waterjets, τροφοδοτούμενα από
ταχύστροφες μηχανές διπλού καυσίμου με κύριο καύσιμο το
LNG. Το πλοίο είναι εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και η
πλοιοκτήτρια εταιρεία το έχει τοποθετήσει στη γραμμή Μπουένος Άιρες - Μοντεβιδέο.
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Γκαζέτα της ναυπηγικής

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

Προσέγγιση πλοίων στα αμερικανικά
χωρικά ύδατα
Η Inchcape Shipping Services
(ISS) εφιστά την προσοχή
στα ξένα πλοία που προσεγγίζουν τα αμερικανικά χωρικά ύδατα ως προς τις
απαιτήσεις του U.S. Coast
Guard για υποβολή έκθεσης
σε περίπτωση θαλάσσιου
ατυχήματος. Η νομοθεσία
απαιτεί άμεση αναφορά όλων των απωλειών και μετέπειτα
υποβολή πλήρους γραπτής έκθεσης εντός πέντε ημερών, σε
περίπτωση που το ατύχημα συμβεί σε απόσταση μικρότερη
των 12 ν.μ. από την πλησιέστερη ακτή των ΗΠΑ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται αστικές κυρώσεις
εναντίον του πλοίου και η πλοιοκτήτρια εταιρεία απειλείται
με πρόστιμο έως και 75.000 δολαρίων.

Κοινοτικοί πόροι έως 1,5 δισ. ευρώ
για επενδύσεις στη ναυτιλία
Στις 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο S.S. Hellas Liberty το
«Shipping In 2030 Forum - EU Fuelling the Future», τη διοργάνωση του οποίου ανέλαβε το Hellenic Lloyd’s. Κύριο θέμα
συζήτησης αποτέλεσε η ορθή διαχείριση των οικονομικών
πόρων που πρόκειται να διαθέσει η Ε.Ε. για την ανάπτυξη της
ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Το ποσό αναμένεται να αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ και στην παρούσα φάση διεξάγονται συζητήσεις για τη δημιουργία ενός συνεπούς
επιχειρηματικού σχεδίου. Απώτερος σκοπός της Ε.Ε. είναι η
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στα πλοία και στα λιμάνια,
ώστε να επωφεληθεί διπλά η Ένωση: από τη μια θα επιτύχει
προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη εξοικονόμηση
χρημάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου.

Νέες απαιτήσεις στην καταγραφή
ταχύτητας και απόστασης
Η SOLAS απαιτεί από συγκεκριμένους τύπους πλοίων να
φέρουν συσκευές μέτρησης ταχύτητας και διανυόμενης
απόστασης. Για φορτηγά πλοία άνω των 300 GT και επιβατηγών ανεξαρτήτως μεγέθους, η απαίτηση αφορά συσκευές
μέτρησης ταχύτητας και απόστασης ως προς τη θάλασσα.
Για πλοία άνω των 50.000 GT, πρέπει να υπάρχουν συσκευές μέτρησης ταχύτητας ως προς την ξηρά. Ο ΙΜΟ διευκρίνισε πρόσφατα πως η δεύτερη κατηγορία πλοίων πρέπει

να εφοδιαστεί με δύο διαφορετικού τύπου συσκευές: η μία
θα μετράει ταχύτητα και διανυόμενη απόσταση ως προς τη
θάλασσα και η άλλη ως προς τη στεριά. Ο καινούργιος κανονισμός θα ισχύει για πλοία των οποίων η κατασκευή θα
ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2014.

Έγκριση της αναδιάρθρωσης
των υποεπιτροπών του ΙΜΟ
από την MSC
Μετά την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος
(MEPC) ήρθε η
σειρά της Επιτροπής Ναυτικής
Ασφάλειας (MSC)
να συμφωνήσει
στην αναδιάρθρωση των υποεπιτροπών του ΙΜΟ με σκοπό την καλύτερη
διαχείριση θεμάτων που απασχολούν τον Οργανισμό. Οι αλλαγές θα προωθηθούν στο Συμβούλιο του ΙΜΟ (Ιούλιος
2013) και αναμένεται να επικυρωθούν από την ολομέλεια
στις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Οι καινούργιες
υποεπιτροπές είναι οι ακόλουθες:
• Sub-Committee on Human Element, Training and
Watchkeeping (HTW): Αντικείμενό της είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας και η εκπαίδευση.
• Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III): Σκοπός της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του ΙΜΟ.
• Sub-Committee on Navigation, Communications and
Search and Rescue (NCSR): Αντικείμενό της είναι η εξέταση τεχνικών και λειτουργικών ζητημάτων σχετικά με την
ασφαλή πλοήγηση.
• Sub-Committee on Pollution Prevention and Response
(PPR): Αντικείμενό της είναι η μελέτη τρόπων αποφυγής
και ελέγχου της μόλυνσης του περιβάλλοντος από πλωτά
μέσα.
• Sub-Committee on Ship Design and Construction
(SDC): Αντικείμενό της είναι θέματα σχεδίασης, ευστάθειας
και επιθεώρησης της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου.
• Sub-Committee on Ship Systems and Equipment (SSE):
Αντικείμενό της είναι θέματα μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκρίσεις συστημάτων.
• Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC): Αντικείμενό της είναι τα πάσης φύσεως φορτία,
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιθεώρηση και πιστοποίηση
πλοίων που φέρουν επικίνδυνα φορτία.
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Ημερίδα για τον Θαλάσσιο Τουρισμό

Με θέμα «Διάλογος για τον θαλάσσιο τουρισμό», το Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργάνωσε
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης.
ρολογίζοντας τη συνάντηση, η καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, συντονίστρια και διοργανώτρια Μαρία Λεκάκου, τόνισε μεταξύ άλλων:
Η σημερινή μας συνάντηση είναι αποτέλεσμα του θερινού
σχολείoυ: «Θαλάσσιος τουρισμός και ανάπτυξη νησιωτικών
προορισμών: από τη θεωρία στη πράξη», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου», το οποίο έχει σκοπό
να δημιουργήσει νέες δομές και δράσεις έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του πανεπιστημίου για τις τοπικές κοινωνίες, να ωφεληθούν οι κοινωνίες οι τοπικές και βέβαια οι
εθνικές και οι ευρωπαϊκές.
Αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν και η ένταξη του πανεπιστημίου μας σ’ ένα διεθνές δίκτυο, το πρώτο διεθνές δίκτυο
συνεργασίας πανεπιστημίων για τον θαλάσσιο τουρισμό και
την κρουαζιέρα. Έχουμε αρχίσει από το 2000 να δουλεύουμε
σε θέματα που αφορούν όλες τις μορφές του θαλάσσιου τουρισμού και κυρίως τη σχέση του με τις νησιωτικές παράκτιες
περιοχές και με την εθνική οικονομία - την κρουαζιέρα από
το 2000, τον θαλάσσιο τουρισμό από το 2003 και την ακτοπλοΐα πολύ παλαιότερα.
Η λογική μας όταν το σχεδιάσαμε ήταν να έρθουν κοντά οι
άνθρωποι του κλάδου από όποια πλευρά και αν προέρχονται,
καθώς ο κλάδος δεν είναι ούτε μόνο τα πλοία, ούτε μόνο τα
λιμάνια, ούτε οι κατασκευαστές, ούτε οι τοπικές κοινωνίες.
Όταν αναφερόμαστε στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν μιλάμε πια
μόνο για πλοία, για μαρίνες, για κρουαζιέρα, για ιστιοπλοΐα.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, που αρχίζει από τους
προμηθευτές και καταλήγει, βέβαια, στα αξιοθέατα. Υπόβαθρο
αυτού του δικτύου είναι οι ενώσεις των παραγωγών, τα εκ-

Π

παιδευτικά ιδρύματα και το κράτος.
Αυτή είναι και η λογική αυτού που τόσο πολλές φορές ακούμε
να αποκαλούν cluster.
Το δεύτερο σημείο είναι η κατανόηση και η συμβολή στην
ανάγκη της διαρθρωτικής αλλαγής είτε αφορά μαρίνες, είτε
σκάφη αναψυχής, είτε κρουαζιέρα, η αλλαγή της στάσης των
κρατικών και των περιφερειακών οργανισμών, η πανθομολογούμενη ανάγκη εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, η
ενίσχυση, για να μην πούμε η αλλαγή της εικόνας του κλάδου,
και τέλος η ενσωμάτωση αυτής της δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία.

Σταύρος Χατζάκος, γενικός διευθυντής του ΟΛΠ Α.Ε. και
πρόεδρος του MedCruise
Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ
Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Σταύρος Χατζάκος, γενικός διευθυντής του ΟΛΠ και πρόεδρος της Μεσογειακής Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise):
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«Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΛΠ έχει αναδιοργανώσει τις λιμενικές του υποδομές, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και την
ποιοτική αναβάθμιση του τομέα της κρουαζιέρας. Στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ περιλαμβάνεται η κατασκευή
τριών νέων θέσεων κρουαζιέρας, εκ των οποίων οι δύο είναι
για τα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς άνω των 300 μ., συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, για τις οποίες έχουν
δεσμευθεί κονδύλια στο ΠΕΠ Αττικής, και η τρίτη θέση αφορά
στην επέκταση υφιστάμενου προβλήτα με στόχο τη φιλοξενία
πλοίων 280 μ., η οποία ήδη υλοποιείται.
Στο πλαίσιο του ίδιου στόχου, ο ΟΛΠ προχωρεί στη δημιουργία πολιτιστικής ακτής, ώστε να υπάρξει ένας πόλος έλξης
των τουριστών κρουαζιέρας και να ενισχύσει τη ζήτηση για
κρουαζιέρες στον Πειραιά.
Οι ανωτέρω δράσεις του ΟΛΠ εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό της χώρας μας για την προσέλκυση τουριστών κρουαζιέρας και
την ενίσχυση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της.
Το λιμάνι του Πειραιά, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες που δημιουργούνται από την έλλειψη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με τις πηγές τουριστών κρουαζιέρας και το ακριβό
αεροδρόμιο, τόσο σε σχέση με τα άλλα λιμάνια της Αδριατικής
και δυτικής Μεσογείου, ακόμα και με το πρόσφατο παρελθόν
(2004), έχει καταφέρει να είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα λιμάνια
της Ευρώπης που υποδέχονται πλοία κρουαζιέρας, καθώς και
να θέσει την Ελλάδα μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων λιμένων
στη Μεσόγειο! Στην Ελλάδα η συμμετοχή του ΟΛΠ στη διακίνηση επιβατών home porting ξεπερνά το 75%!
Η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τα θερινά σχολεία επιμορφώνει τους επαγγελματίες, φέρνει τους νέους
κοντά στον θαλάσσιο τουρισμό και επιτρέπει την επιστημονική ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση της προσφοράς ποιοτικών
υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας».

Δ. Κατσικάρης, αντιπεριφερειάρχης Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής
Προτεραιότητα ο θαλάσσιος τουρισμός
Xαιρετισμό απηύθυνε και ο Δ. Κατσικάρης, αντιπεριφερειάρχης Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σημειώνοντας τα
εξής:

«Τα λιμάνια έχουν προβλήματα και δύο αντιπάλους: Ο πρώτος είναι
οι χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, που θα έπρεπε να γίνονται με τη διαδικασία fast track, και ο δεύτερος ο δημοσιονομικός έλεγχος.
Θέλουμε να εντάξουμε έργα, αλλά η Υπηρεσία Δημοσιονομικού
Ελέγχου δεν μας αφήνει παρά μόνο μας βάζει σ’ ένα στενό κοστούμι και μας λέει: “Θα χρηματοδοτήσετε μόνο κάποια συγκεκριμένη δράση”. Δεν μας αφήνει ν’ ανοίξουμε τα πανιά μας.
Με λίγα λόγια, κάποιοι σκέφτονται πολύ γραφειοκρατικά, λειτουργούν προσχηματικά και δεν νομίζω ότι, πολλές φορές,
ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα κι έχουμε τα ίδια προβλήματα,
λειτουργούμε σε μια πορεία κοινής δράσης, συνέργειας, που
θα προκύψει και από μια σύνθεση διαφορετικών απόψεων
και εκτιμήσεων. Παρ’ όλα αυτά, για εμάς ο θαλάσσιος τουρισμός είναι προτεραιότητα».

Α. Στελλιάτος, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών
Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού

Η decadence του χώρου μας έχει φτάσει στο απροχώρητο
Θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα που αφορούν το επαγγελματικό τουριστικό yachting. Το 2009 άρχισε ένας ανελέητος
πόλεμος εναντίον των «σκαφάτων». Ότι είναι «μαϊμούδες»,
φοροφυγάδες κ.λπ. Για το αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης
πίεσης και, αν θέλετε, ενός decadence πλέον του χώρου μας, που
έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι υπεύθυνες όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 και μετά, με συνέπεια σήμερα, να υποβάλλουμε
τις προτάσεις μας για το τι πρέπει να γίνει, ενώ το έχουμε κάνει
ήδη πολλές φορές.
Αποτέλεσμα είναι να μην ξέρουμε τι να κάνουμε με τον αφανισμένο κλάδο μας. Να παροπλίσουμε τα πλοία, να πάμε σε
άλλες χώρες, ν’ αλλάξουμε σημαία; Και δυστυχώς έχουμε ελληνική. Και λέω δυστυχώς, διότι είμαστε ακόμα λάτρεις της
Ελλάδος μας, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει οι κύριοι που
διοικούν τη χώρα μας ν’ αποφασίσουν τι θα κάνουν με το ελληνικό yachting. Το θέλουν ή δεν το θέλουν;
Το δεύτερο θέμα είναι οι μαρίνες. Πρόσφατα, διαβάζοντας τον
Τύπο και γνωρίζοντας από inside informations πως έχουν
δοθεί ή παραχωρηθεί οι μεγαλύτερες μαρίνες της Ελλάδος
σε ξένους, ζητάμε να τηρηθεί ένα μνημόνιο, που ήδη υπάρχει
με την Ένωση Πλοιοκτητών και με τα επαγγέλματα που αφορούν τα τουριστικά πλοία, για να μην πληρώνουμε χρυσάφι
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και να ξαναχτίσουμε τις μαρίνες. Αυτή είναι η ανησυχία μας.
Και τρίτον, είναι το θέμα του καμποτάζ. Κυκλοφορεί ευρέως
ότι κάποιος υπουργός ανακοίνωσε πως αίρεται το καμποτάζ
στο yachting. Ως Ένωση επίσημα δεχόμαστε την άρση του
καμποτάζ, αλλά με προϋποθέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι τα
σκάφη με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να δουλεύουν στην Ελλάδα, για να το πούμε απλά, να κάνουν ναύλους στην Ελλάδα, με 4-5 χαρτιά που θα πάρουν από το
υπουργείο Ναυτιλίας, όπως έχει θεσπιστεί. Και το τελικό ερώτημα είναι: Θέλουμε να έχουμε ελληνικά σκάφη; Θέλουμε να
έχουμε ελληνικά πληρώματα; Θέλουμε να έχουμε ελληνικές
μαρίνες; Θέλουμε να έχουμε ελληνικές θάλασσες; Σε αυτό πρέπει ν’ απαντήσει κάποια στιγμή η κυβέρνηση.

Σταύρος Καρνάκης, γενικός διευθυντής Μαρίνας
Αθηνών
Ας σταματήσουμε το κυνήγι των μαγισσών
Οι μαρίνες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, καθώς αποτελούν τις βασικές υποδομές του θαλάσσιου τουρισμού. Επιγραμματικά θα πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια η πληρότητα των
μαρινών έχει μειωθεί κατά 30%. Υπάρχουν μαρίνες οι οποίες
λειτουργούν με 50% πληρότητα.
Η χρηματοδότηση και η ανεύρεση πόρων δυστυχώς πια είναι
ελάχιστη, αν όχι ανύπαρκτη, γεγονός που δυσκολεύει τη λειτουργία και τις επενδύσεις. Το κόστος πωλήσεων έχει αυξηθεί
και παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς αποτελείται συνήθως, όπως ξέρετε, από μισθώματα τα οποία δεν έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα να είναι ζημιογόνοι πια οι περισσότερες
χρήσεις σχεδόν σε όλες τις μαρίνες.
Η βασική ερώτηση είναι: Μπορεί ν’ αντιστραφεί αυτό το
κλίμα; Η απάντηση είναι: Ναι, μπορεί. Γιατί, αγορά υπάρχει και
μπορούμε να την αλλάξουμε. Αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες πολιτικές, που να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες
ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι 7 υπουργοί,
τα 3 νομοσχέδια και το «τίποτα δεν γίνεται» κάποια στιγμή θα
πρέπει να σταματήσει.
Κατά την άποψή μου, πρέπει να πραγματοποιηθούν τρία βασικά πράγματα. Ένα είναι ν’ ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας
και να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα. Δεύτερον, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς και, τρίτον, να κυνηγήσουμε την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων.

Πρώτα πρέπει να σταματήσουμε το κυνήγι μαγισσών, να
προσελκύσουμε κόσμο στη χώρα, αν όχι πελάτες, «καλεσμένους». Καλεσμένοι, θυμίζω, είναι όλοι στον τουρισμό και έτσι
πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε.
Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, που ανέφερα. Σε μια
οικονομία δυστυχώς όπου η εσωτερική κατανάλωση υποχωρεί -και βασιζόταν σε αυτήν για την ανάπτυξη- και υπάρχει
ύφεση, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βγούμε
εκτός των ορίων μας. Πρέπει να ελκύσουμε κόσμο από το
εξωτερικό να έρθει εδώ, να κάνει ναύλους στα επαγγελματικά
σκάφη, να κάνει homeporting. Και πιστέψτε με, η αγορά
υπάρχει, αρκεί να κάνουμε συγκεκριμένες κινήσεις για να τη
φέρουμε. Πώς θα γίνει αυτό όμως;
Πρέπει να ξεκινήσουμε από την απλοποίηση των διαδικασιών
και των διατυπώσεων, ιδιαίτερα στις λιμενικές αρχές. Να καταργήσουμε παράβολα αμελητέας αξίας, τα οποία ουσιαστικά
δημιουργούν ταλαιπωρία. Δεύτερον: Θα πρέπει να αυξήσουμε την παραμονή. Υπάρχουν σκάφη τα οποία δυστυχώς
είναι με τρίτη σημαία και παραμένουν στην Ελλάδα μόνο 6
μήνες, ενώ θα μπορούσαν να παραμείνουν 18. Θα πρέπει να
γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί όσον αφορά στο θέμα της τιμολόγησης.
Τέλος, τα τεκμήρια. Πολλά σκάφη φεύγουν γιατί τα τεκμήρια
είναι πάρα πολύ υψηλά τη στιγμή αυτή.
Και ένα τελευταίο, αλλά επίσης σημαντικό: Στοχευμένη διαφημιστική προβολή. Πρέπει, επιτέλους, ν’ αναδείξουμε ουσιαστικά αυτό το προϊόν, το πολύτιμο προϊόν που έχουμε.

Πάρις Λουτριώτης, πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών
Ιστιοπλοϊκών Τουριστικών Σκαφών
Να ξυπνήσουμε λίγο αυτό που λέγεται κρατική μηχανή
Η δράση του Συνδέσμου μας είναι πανελλαδική, έχουμε μέλη
παντού και τα σκάφη μας κυκλοφορούν σε όλα τα μέρη της
Ελλάδος, στα νησιά, στις παράκτιες περιοχές. Γίνεται μια προσπάθεια από εμάς τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με άλλους φορείς, ώστε να γίνει μια αφύπνιση, να ξυπνήσουμε λίγο
αυτό που λέγεται κρατική μηχανή, ν’ αντιληφθεί πράγματα τα
οποία έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 20 χρόνια. Να πούμε
ότι στην Ελλάδα ήμαστε οι πρώτοι οι οποίοι νομοθετήσαμε
για τον θαλάσσιο τουρισμό, αλλά αυτή τη στιγμή, σε ό,τι
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αφορά το επαγγελματικό yachting, είμαστε τελευταίοι. Με ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές και
εκμεταλλεύονται κάθε λάθος μας και είναι εκεί και παρατηρούν και τρέχουν και προβλέπουν πάρα πολύ γρήγορα ό,τι
αφορά τις υποδομές, ό,τι αφορά τον τρόπο που κάνουν την
προώθηση του προϊόντος και προσεγγίζουν νέες αγορές.
Εμείς έχουμε προβλήματα, μεταξύ των οποίων το νομοθετικό
πλαίσιο, το φορολογικό πλαίσιο, τα πληρώματα, η εκπαίδευση στελεχών υποστήριξης, ο ελλιμενισμός και η γραφειοκρατία. Το τελευταίο πάντως είναι η μεγάλη πέτρα που
πέφτει στο κεφάλι μας. Δεν μπορεί ένας επαγγελματίας να ξοδεύει το 80% του χρόνου του σε θέματα γραφειοκρατίας και
το 20% στην παραγωγή.

Ι. Μπρας, διευθύνων σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου
Ο ΟΛΗ στη μάχη για να φέρουμε νέες δουλειές στην Ελλάδα
Στο Ηράκλειο έχουμε δώσει προτεραιότητα στην εμπειρία του
επισκέπτη - το έχουμε ονομάσει «Customer Experience Enhancement», έχουμε βραβευτεί μάλιστα γι’ αυτό δύο φορές.
Έχουμε φτιάξει μία εφαρμογή με κινητά τηλέφωνα, η οποία
φυσικά είναι δωρεάν στο ευρύτατο δίκτυο Wi-Fi του λιμανιού,
και κάθε επισκέπτης έχει έναν πλήρη οδηγό για την πόλη, τις
αγορές και τα αξιοθέατα. Επίσης διαδραστικές πινακίδες για
τους πιο ηλικιωμένους είναι τοποθετημένες, από το σταθμό
επιβατών μέχρι την πόλη, που λένε πού βρίσκεσαι, τι υπάρχει
γύρω σου. Μπορείς να σκανάρεις στην πινακίδα και να δεις
περισσότερες πληροφορίες.
Ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα
είναι το «City info on Wheels», ένα φορητό γραφείο πληροφόρησης για τον επισκέπτη.
Process Engineering. Πώς θα φέρουμε νέες δουλειές στην
Ελλάδα. Το στοιχεία είναι ότι πέρυσι κάναμε μια πολύ επιτυχημένη διαδικασία «Home Port Costa», με τη μεγαλύτερη
εταιρεία κρουαζιέρας στην Ευρώπη, στο Ηράκλειο - 18 προσεγγίσεις. Υπολογίσαμε λοιπόν ότι η επίπτωση της διάχυσης
του τζίρου στην κοινωνία και στο κράτος ήταν πάνω από 9
εκατομμύρια, όταν μια εταιρεία κάνει 18 προσεγγίσεις.
Έχουμε προχωρήσει παραπάνω από αυτό, έχουμε αλλάξει τη
διαδικασία, έχουμε φτιάξει projects τα οποία αποδεικνύουμε
ότι μπορούν να δουλέψουν, και πάμε στο κομμάτι του marketing της εταιρείας. Πρέπει να δούμε με σοβαρότητα την

κρουαζιέρα, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ήδη από του χρόνου 6 πλοία, 3 της Royal Caribbean και 3 της Costa, θα κατευθυνθούν στην Κίνα. Πόσο αυτό επηρεάζει εμάς; Πώς
επηρεάζει τη γειτονιά μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε προετοιμασία για το μέλλον, διότι άμεσα μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα
καθώς όλο και περισσότερα πλοία θα μεταφερθούν προς τα
εκεί, διότι η κινεζική αγορά είναι πολύ δυναμική. Εάν αποφασίσουν και δεν ασχοληθούν σοβαρά, θα υπάρξουν σημαντικές
ανακατατάξεις στον παγκόσμιο χάρτη καταμερισμού της
κρουαζιέρας. Η δική μου άποψη πάντως είναι ότι ύστερα από
ένα ή δύο ταξίδια των Κινέζων, θα έρθουν προς τα εδώ.
Άρα λοιπόν υπάρχει μια απειλή και μια ευκαιρία, όπως λέει η
ανάλυση SWOT. Και βεβαίως, θα πρέπει να αναζητήσουμε και
κοντύτερα στη γειτονιά μας: τους Ρώσους. Πώς συνδέονται
οι Ρώσοι και η κρουαζιέρα; Ασχολείται κανείς;
Και κλείνω με δύο αναφορές: Η Αραβική Άνοιξη δεν έχει τελειώσει. Το τι γίνεται στη Δαμασκό, στην Αίγυπτο, θα μας ξεπεράσει και φέτος. Πώς εμείς εδώ στην πατρίδα μας το
εκμεταλλευόμαστε αυτό; Μπορούμε; Σίγουρα μπορούμε.
Και τέλος, το πρόβλημα των προμηθειών. Είναι μεγάλο κομμάτι, δύσκολο, έχω ξεκινήσει μια σταυροφορία για να εισαγάγω προϊόντα στα κρουαζιερόπλοια. Μια φιλοσοφία που
λέει ότι οποιοδήποτε καράβι περνάει από τα ελληνικά νερά
πρέπει να παίρνει μια «γεύση» από τον τόπο μας. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να ενεργοποιήσουμε τις πέντε αισθήσεις των επισκεπτών μας, δεν θα ξαναφύγουν από την
Ελλάδα.

Γ. Καστελάνος, εκτ. διευθυντής της Ένωσης Λιμένων
Ελλάδας
Η Ένωση Λιμένων θα είναι εδώ για να ενώνει όλες τις
πρωτοβουλίες
Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας είναι ο συνδετικός συντονιστικός
κρίκος των κοινών θεμάτων που απασχολούν τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Είδαμε στην πορεία λοιπόν ότι από τα 12
μεγάλα λιμάνια μας, τα 8 ήταν σημαντικοί προορισμοί κρουαζιέρας ή δυνάμει προορισμοί κρουαζιέρας. Δηλαδή, από τη
μία είχαμε τον Πειραιά, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα, που
είναι μεγάλοι προορισμοί κρουαζιέρας, και από την άλλη κά-
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ποιους, οι οποίοι εισέρχονταν στην αγορά κρουαζιέρας με κάποιες προοπτικές ενδιαφέρουσες, όπως ο Βόλος, η Καβάλα,
η Ηγουμενίτσα.
Και όχι μόνο αυτά, αλλά πέρα από τα λιμάνια που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, υπήρχε κι ένα σύνολο λιμανιών
που λειτουργούν με άλλο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά είναι επίσης σημαντικά λιμάνια κρουαζιέρας όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κως, το Κατάκολο.
Συστήσαμε μια επιτροπή μέσα στην Ένωση Λιμένων, που αποτελείται από 18 λιμάνια κρουαζιέρας, για να θέσουμε τα θέματα
και να προτείνουμε, αντί να γκρινιάζουμε δικαιολογημένα προς
το κράτος.
Αυτά τα λιμάνια κρουαζιέρας επικοινωνούν μεταξύ τους, αρχικά για να μεταφέρουν την εμπειρία τους τα μεγαλύτερα προς
τα μικρότερα. Έχουμε από τη μία λιμάνια που έχουν αναπτύξει
σημαντικές δραστηριότητες, όπως οι πρωτοβουλίες του λιμανιού του Ηρακλείου, κάποιες αντίστοιχες έχουν ο Πειραιάς
ή η Κέρκυρα, από την άλλη, υπάρχουν λιμάνια κρουαζιέρας
που αναπτύσσονται από μόνα τους. Το ότι η Σαντορίνη είναι
ο δεύτερος προορισμός κρουαζιέρας στην Ελλάδα κι ένας
από τους σημαντικότερους του κόσμου, αλλά επί της ουσίας
δεν υπάρχει λιμάνι, αυτό τα λέει όλα.
Στην επιτροπή, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι πρωτοβουλίες των δυνατών λιμανιών, ας μου επιτραπεί η φράση, μεταφέρεται στα πιο άπειρα και μικρότερα λιμάνια όπως η
Σαντορίνη ή το Κατάκολο. Σκεφτείτε ότι τα λιμάνια αυτά που
έχουν σημαντική κίνηση κρουαζιέρας, δεν έχουν ούτε έναν
υπάλληλο.
Εμείς μπορεί να κάναμε λάθη, εσείς έχετε την ευκαιρία να τα
διορθώσετε. Γι’ αυτό απευθύνομαι σ’ εσάς. Η Ένωση Λιμένων
πέρα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας θα είναι εδώ για να ενώνει όλες τις πρωτοβουλίες. Και μέχρι στιγμής, μέσα από ένα
cluster κρουαζιέρας όπως το λέμε, φροντίζουμε είτε από τη
συμμετοχή μας σε εκθέσεις, είτε με τη δημιουργία εντύπων, είτε
με την εργασία στελεχών των λιμανιών μεταξύ τους για να
μπορέσουν να συνεννοηθούν, με το site, το οποίο είναι το τελευταίο κομμάτι του cluster και ετοιμάζεται, φτιάχνουμε αυτή
τη στιγμή το greekcruise.gr, που ευελπιστούμε πως στην αρχή
του χρόνου θα είναι σε λειτουργία ώστε να ενώσουμε όλες τις
πληροφορίες που μπορεί να θέλει κάποιος που απασχολείται
στην κρουαζιέρα ή θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας.

Γ. Βερνίκος, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία, και δυστυχώς εις
βάρος μας
Πιστεύω ότι η ανατολική Μεσόγειος είναι η περιοχή όπου
αναπτύχθηκαν οι ναυτικές παραδόσεις. Υπάρχει τεράστια παράδοση και, παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε ότι ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια η Ελλάδα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει
μείνει και η ανατολική Μεσόγειος σε σχέση με την Καραϊβική,
που την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε περίπου με δεκαπλάσιους
ρυθμούς, αλλά ακόμα κι εδώ στην περιοχή μας, η Τουρκία
παρουσίασε τεράστια ανάπτυξη και πέρα από εθνικιστικές
προσεγγίσεις, αποτελεί ανταγωνιστική δύναμη και ας το δει
καθένας με την ευγενή άμιλλα.
Αρκεί ν’ αναφέρω ότι το 1976 η Ελλάδα είχε γύρω στα 250
επαγγελματικά σκάφη και η Τουρκία γύρω στα 50 και σήμερα
έχει περίπου 600 σκάφη με πλήρωμα και η Τουρκία έχει
3.200.
Ας αναλογιστεί κανείς, επίσης, ότι μέχρι το 1985 στην Ελλάδα
οι μαρίνες και όλα τα σημεία προσέγγισης σκαφών αποτελούσαν στοιχεία εθνικής άμυνας κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή η
Ελλάδα ήταν σαν να προετοιμαζόταν για πόλεμο με άλλες
χώρες, άρα θεωρούσε ότι όλα τα παράλια ήταν μέρος εθνικής
άμυνας και για να γίνει οποιαδήποτε μαρίνα χρειαζόσουν
πάρα πολλές αδειοδοτήσεις.
Δεν νοείτο βέβαια η έννοια της ιδιωτικής μαρίνας και ακόμα
όταν, μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’80, άρχισε να συζητιέται η δυνατότητα για επενδύσεις, και πάλι χρειαζόταν άδεια
από πάρα πολλά υπουργεία.
Πράγματι, λοιπόν παρατηρεί κανένας ότι από τη στιγμή που
μπήκαμε σε μια περίοδο απελευθέρωσης των αγορών -γιατί
νομίζω ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο να σκεφτούμε ότι
από το 1990 ο κόσμος έχει εισέλθει σε νέα φάση- έχουμε μπει
στη φάση του διεθνούς ανταγωνισμού.
Η αγωνία των νέων ανθρώπων σήμερα είναι πώς να επιβιώσουν μέσα σε μια ανοιχτή οικονομία και σ’ έναν διεθνή ανταγωνισμό και όχι σε μια προστατευτική οικονομία.
Τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία, και δυστυχώς εις βάρος μας.
Φαίνεται ότι έχουμε ορισμένες αγκυλώσεις για να εξελιχθούμε.
Ν’ αναφέρω κι ένα άλλο νούμερο, ότι το 1990 η Ελλάδα είχε
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8 εκατομμύρια τουρίστες και η Τουρκία 2 εκατομμύρια τουρίστες, και σήμερα εμείς είμαστε περίπου στα 16 εκατομμύρια
και η Τουρκία κοντά στα 30 εκατομμύρια. Για να φανούν οι
τεράστιες διαφοροποιήσεις της τελευταίας 20ετίας.
Και ορισμένα στοιχεία ακόμη: Πρόσφατα ταξίδεψε ο
1.200.000.000ός τουρίστας.
Δηλαδή οι τουρίστες που διακινήθηκαν στη διάρκεια του
2012 θα ξεπεράσουν το 1 δισ. και αυτό είναι ένας σταθμός
πράγματι και δείχνει τη δυναμική ανάπτυξης και μετακίνησης
και του τουρισμού, και αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση διατηρήθηκε και τα χρόνια της κρίσης.
Μόνο μία χρονιά υπήρξε υστέρηση, το 2008-2009, αλλά και
τα τελευταία 3 χρόνια που εμείς βιώνουμε αυτή την κρίση,
εξακολουθεί ο τουρισμός ν’ αυξάνεται με μέσο ρυθμό γύρω
στο 4%. Η Μεσόγειος εξακολουθεί να αποτελεί τον νούμερο
ένα προορισμό, περίπου 250 εκατομμύρια τουρίστες την επισκέπτονται, και υπολογίζω πως πρέπει να είναι γύρω στα 30
εκατομμύρια οι τουρίστες που επισκέπτονται το Αιγαίο.
Δηλαδή συνεχίζει το Αιγαίο να αποτελεί έναν πολύ ισχυρό
προορισμό και προφανώς θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε περισσότερο.
Έρχομαι στα αίτια: Πέραν του ότι είμαστε μια βαλκανική χώρα,
πέραν του ότι οι προσπάθειες που έγιναν για ν’ ακολουθήσουμε
ένα μοντέλο ανάπτυξης φαίνεται ότι δεν ευοδώθηκαν κι έτσι
βιώνουμε αυτή την κρίση έτσι όπως τη βιώνουμε, απλώς να επισημάνω και να υπενθυμίσω ότι ενώ το yachting στη δυτική Μεσόγειο αναπτύχθηκε κυρίως με βάση το ιδιωτικό σκάφος
αναψυχής, στην ανατολική Ευρώπη το yachting αναπτύχθηκε
κυρίως με την έννοια του επαγγελματικού σκάφους.
Το ιδιωτικό σκάφος ήταν κάτι ενοχοποιημένο, ήταν κάτι κακό
το να έχει κάποιος σκάφος. Οπότε όλη η αντιμετώπιση ήταν
πολύ ευνοϊκή για το επαγγελματικό σκάφος και πολύ εχθρική
για το ιδιωτικό, και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα σκάφη
που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, ίσως ακόμα και σήμερα,
τουλάχιστον κάποιου μεγέθους και πάνω, ήταν με ξένη σημαία. Άρα είχαμε σκάφη με ξένη σημαία και σκάφη επαγγελματικά και όλη η ιδέα ήταν γύρω από αυτό το πράγμα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, να μπλοκάρει
η πολιτική σκέψη. Ξέρετε, το λέμε συχνά και θα το ξαναπώ,
μέσα από αυτό το σύστημα το πολιτικό, των «πελατειακών
σχέσεων» και της αναξιοκρατίας, στον κλάδο μας το κερασάκι
στην τούρτα ήταν η δυσκολία να ξεχωρίσει η Δημόσια Διοίκηση το επαγγελματικό σκάφος από το ιδιωτικό, να συνειδητοποιήσει γενικά το θέμα του θαλάσσιου τουρισμού και ως
παρεπόμενο να διορθώσει ακόμα και τη νησιωτική πολιτική.
Νομίζω πως είναι προφανές ότι όλοι μας πιστεύουμε στον
θαλάσσιο τουρισμό και πιστεύουμε ότι τα νησιά μας αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο, ότι πρέπει να
σεβαστούμε το περιβάλλον, τον πολιτισμό τους και αναπτύσσοντας και τον θαλάσσιο τουρισμό και κυρίως δημιουργώντας δυνατότητες επένδυσης.
Σας αναφέρω μόνο ότι για κάθε 10.000 σκάφη δημιουργούνται

30.000 θέσεις απασχόλησης, παίρνοντας ως δεδομένο ότι τα
10.000 σκάφη είναι ένα μείγμα μικρών και μεγάλων σκαφών
και δείχνοντας με στοιχεία πόσο συμβάλλει κάθε σκάφος με
ή χωρίς πλήρωμα στην απασχόληση.
Άρα σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο που προσπαθούμε
να διατηρήσουμε το βιοτικό επίπεδο, το να στραφούμε στον
θαλάσσιο τουρισμό, πάντα με στοιχεία ορθολογισμού, με
στοιχεία ποιότητος, με στοιχεία σεβασμού του περιβάλλοντος,
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο υπέρβασης της κρίσης αν
μπορούμε να το πούμε έτσι, ώστε επιτέλους να δώσει τη σημασία που πρέπει για τον θαλάσσιο τουρισμό.

Θ. Πάλλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στρατηγικός σχεδιασμός: Τι χρειαζόμαστε;
Θεωρώ ότι για να προσπαθήσουμε ν’ αναπτύξουμε τον τομέα
του θαλάσσιου τουρισμού, υπάρχει μια σύγκρουση την οποία
πρέπει να την ισορροπήσουμε μέσα από τη διαμόρφωση μιας
στρατηγικής. Από τη μία ο ορίζοντας των λιμανιών στο σχεδιασμό τους είναι πάρα πολύ μακροπρόθεσμος. Δηλαδή, εάν
θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις, το μεγαλύτερο έργο κρουαζιέρας το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι η
επέκταση του λιμένα Πειραιά. Αυτή είναι μια δέσμευση ζωής
για το λιμάνι, είναι μια δέσμευση ζωής σε επίπεδο κόστους 260 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός-, είναι επένδυση σε επίπεδο σχεδιασμού, εάν γίνει δεν πρόκειται να την
πάρουμε πίσω.
Εάν προστεθούν 7 θέσεις για κρουαζιερόπλοια, δεν μπορούμε στη συνέχεια να τις πάρουμε πίσω, άρα έχει μια επιλογή «ζωής», το πώς θα μπαίνουν τα πλοία, πώς θα βγαίνουν,
το τι θα κάνουμε με τα containers, τι θα κάνουμε με τους άλλους κλάδους είναι δεδομένο και επίσης χρειάζεται και σημαντικό χρόνο υλοποίησης, που σημαίνει ότι ακόμα και αν
είναι η καλύτερη, η πιο υπέροχη ιδέα για ν’ αναπτύξουμε το
λιμάνι του Πειραιά και την κρουαζιέρα στον τόπο μας, αυτό
θα χρειαστεί μια δεκαετία για να το δούμε πλήρως υλοποιημένο, όταν όλοι εμείς αδημονούμε, διότι είμαστε μια κοινωνία σε κρίση, μια οικονομία σε κρίση και θέλουμε αύριο το
πρωί εδώ και τώρα να έχουμε και θαλάσσιο τουρισμό, να
έχουμε και ανάπτυξη. Άρα μιλάμε για μια ισορροπία, την
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οποία πρέπει να βρούμε.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ο αναγκαίος συνδυασμός τριών
στοιχείων. Ένα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός από την
πλευρά του λιμανιού, που προανέφερα, το δεύτερο στοιχείο
είναι οι ανάγκες των εταιρειών, είτε αυτές είναι μικρές είτε μεγάλες, και το τρίτο είναι οι ανάγκες των χρηστών.
Και για τις ανάγκες των χρηστών, αυτών οι οποίοι θα έρθουν
να κάνουν θαλάσσιο τουρισμό, πολλά πράγματα αναφέρθηκαν από ανθρώπους με πολλαπλή και μακροχρόνια εμπειρία
στο χώρο. Εκεί πρέπει να δούμε και τους χρήστες, διότι δεν
ενδιαφέρονται μόνο για το θαλάσσιο κομμάτι, ενδιαφέρονται
και για κάτι που είναι αρκετά πιο μέσα στο χώρο, αφορά περισσότερο στη χερσαία πλευρά της οικονομίας.
Άρα δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε μόνο για το λιμάνι, για
τη μαρίνα, για το τουριστικό καταφύγιο, για το σημείο ελλιμενισμού ενός πλοίου, ενός γιοτ, είμαστε για να μιλήσουμε
και για τις ανάγκες των χρηστών, άρα και για κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην ενδοχώρα.
Έχω πέντε σημεία σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και
τα πράγματα που θα έπρεπε να αναλάβουν τα λιμάνια, αλλά

θα ήθελα να προσθέσω και δύο σχόλια, μιλώντας για τον
στρατηγικό σχεδιασμό πάνω σ’ αυτά που ειπώθηκαν.
Στρατηγικός σχεδιασμός: Τι χρειαζόμαστε: Χρειαζόμαστε φορείς διαχείρισης είτε μιας μαρίνας είτε ενός λιμανιού, οι οποίοι
μπορούν να παίξουν τον αναπτυξιακό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα, αυτόν που ζητάμε. Και τι ζητάμε; Ένα λιμάνι το
οποίο να έχει επαρκές μέγεθος για ανάπτυξη, έναν φορέα διαχείρισης ο οποίος θα έχει την ικανότητα να προχωρήσει σε
αυτή την ανάπτυξη.
Θέλω να επισημάνω επίσης ότι υπάρχουν βήματα τα οποία
πρέπει να τα εκμεταλλευθούμε. Η απελευθέρωση του καμποτάζ
για την κρουαζιέρα. Δεν ήταν εύκολο - εμπειρικά θα πω,
καθώς θήτευσα κάτω από 6 υπουργούς σε μια θέση ευθύνης,
δεν ήταν όλοι έτοιμοι να προχωρήσουν. Οι μεταρρυθμίσεις
έχουν πάντοτε πολιτικό κόστος και υπόκεινται στην ύπαρξη
κατεστημένων συμφερόντων.
Η πλήρης απελευθέρωση δίνει μια ευκαιρία ανάπτυξης του
θαλάσσιου τουρισμού, την οποία δεν πρέπει να τη χάσουμε.
Υπήρξε όμως κι ένα άλλο νομοσχέδιο, που δεν προχώρησε
και αυτό ήταν για θαλάσσιο τουρισμό, που κατατέθηκε στη
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Βουλή. Η ασυνέχεια του κράτους θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τον θαλάσσιο τουρισμό, που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα νομοσχέδιο για το οποίο
συμφώνησαν όλοι οι παράγοντες της αγοράς.
Αυτό το νομοσχέδιο έπρεπε να έχει προχωρήσει. Ας μην πάμε
όμως στα τεχνικά, να πάμε στα ουσιαστικά. Για να συζητήσει
ο κλάδος, χρειάστηκε η μεγαλύτερη αίθουσα που υπήρχε στο
υπουργείο για να καθίσουν όλοι. Από τα σκάφη των 3 με 6
ανθρώπων πλήρωμα, είχαν διαφορετικές επιδιώξεις από αυτούς που έχουν 5 με 8 και οι 9 με τους 42 -αναφέρω τυχαία
νούμερα για να μην μπερδευτούμε- και οι 42 με τους 57. Τι
θέλω να πω: Χρειάζεται να εντείνουμε τις συνεργασίες.
Να ξαναγυρίσω σε δύο πράγματα, για τον στρατηγικό σχεδιασμό των λιμανιών και την αναζήτηση ιδιωτών διαχειριστών
και ιδιωτών επενδυτών για τη λειτουργία των λιμανιών.
Οικονομία σε κρίση σημαίνει ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων για τις λιμενικές υποδομές, το οποίο το 2010
ήταν 9 εκατομμύρια ευρώ, έγινε 400.000 ευρώ το 2011 και
δεν ξέρω πόσο είναι αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Τι σημαίνει
αυτό: Δημόσιες επενδύσεις δεν θα έρθουν. Άρα πρέπει να
βρούμε άλλους πόρους.
Κοιτάξτε όμως το οξύμωρο που παρατηρούμε: Είχαμε τη μαρίνα της Μυτιλήνης, κι έλεγαν όλοι «έχουμε ενδιαφέρον να
πάμε στην Ελλάδα, να επενδύσουμε σε αυτήν». Όταν διεξήχθη ο διαγωνισμός, οι μόνοι που ήρθαν ήταν οι Τούρκοι, οι
οποίοι συνέπραξαν με Έλληνα επιχειρηματία 50-50.
Και τότε το ερώτημα ήταν: «Λόγοι εθνικής ασφάλειας, τι θα
κάνουμε, θα τη δώσουμε ή όχι;». Ξέρετε, είναι και μια πραγματικότητα. Σημαντικό είναι το εξής: Δεν υπάρχει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έχει πάρα πολλά
προβλήματα γενικότερα, σταθερότητας, οικονομίας, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το νόμισμα τελευταία και άλλα,
που εμποδίζουν το ιδιωτικό ενδιαφέρον.
Πάρα πολλοί μπορεί να λένε «να πάμε να επενδύσουμε στην
Ελλάδα», αλλά το θέμα είναι ποιος έρχεται να βάλει τα λεφτά
και να επενδύσει για τη μαρίνα της Μυτιλήνης για 25 χρόνια
όπως προέβλεπε διεθνής διαγωνισμός.
Οι ξένοι για τον τομέα της κρουαζιέρας τι ζητάνε; Ζητάνε αυτό
που λέγεται berthing allocation και δεν είναι τίποτε άλλο
παρά η προκαθορισμένη ώρα άφιξης και ελλιμενισμού του
πλοίου προκειμένου να δραστηριοποιηθεί, ν’ αποβιβάσει ή να
επιβιβάσει επιβάτες κρουαζιέρας ή να παραμείνει έως ότου
φύγει για το επόμενο ταξίδι του.
Τo berthing allocation είναι κάτι το οποίο ζητάει η βιομηχανία
εδώ και καιρό.
Όσον αφορά στην τιμολογιακή πολιτική. Τι άλλο απλό λένε
οι εταιρείες για να έρθουν στην Ελλάδα: «Πείτε μας να ξέρουμε σε 12 μήνες τι τιμολόγιο θα έχετε». Τόσο τρομερό
είναι; Τι αύξηση θα γίνει στα τιμολόγια; Τίποτα δεν θα γίνει.
Δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε, γιατί ο καθένας προτιμά το
ικανοποιητικό, το μέτριο, το κακό, το φανταστικό... Θέλω να
ξεκινήσουμε.

Γ. ΠΑΡΙΣΗΣ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Θαλαμηγών Σκαφών
Αναψυχής

Αυτό που δεν έχουμε είναι μια ομαδική συνείδηση
Θα ήθελα να αναφέρω μια άποψη, η οποία εκφράζει μεγάλο
μέρος της ψυχής του yachting. Είναι πολύ απλό το θέμα με
το καμποτάζ νομίζω, είναι πολύ απλό να δούμε πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την Ελλάδα.
Είναι πολύ απλό να δείξουμε ότι είναι πολύ εύκολο ένας
ξένος που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα να μπορεί
να σηκώσει ελληνική σημαία σε μία ώρα, όπως γίνεται σε
άλλες χώρες και όχι να θέλει 4 μήνες. Είναι πολύ απλό να πει
κάποιος ότι πρέπει να υπάρχει διαχείμαση στα σκάφη. Αυτό
που δεν έχουμε, νομίζω, είναι μια ομαδική συνείδηση. Και σε
θέμα εκπαίδευσης, χωρίς να αναφέρω ονόματα, τυγχάνει να είμαι
ο πρώτος του χώρου ο οποίος σχεδίασε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για το yachting για νηογνώμονα και έχει λειτουργήσει - δεν
χρειάζεται να σας πω πού και τι είδαμε τι χρειάζεται.
Θέματα πάρα πολύ απλά και δεν ήταν ούτε να μανουβράρει
κάποιος ούτε να κάνει ωραίο τον αστακό.
Θέλουμε πληρώματα τα οποία να μπορούν να καταλάβουν τον
πλοιοκτήτη ή τον εν δυνάμει επιβάτη, να τον κάνουν να νιώσει
ξεχωριστός.
Και ξεχωριστό πλήρωμα δεν είναι αυτό που σκύβει το κεφάλι και
κάνει ωραία υπόκλιση. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο πλήρωμα σε
μια περίοδο κρίσης.
Ξεχωριστό πλήρωμα είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά, που
θα μπορέσει να συμβιώσει με αυτούς τους VIP ανθρώπους στο
«παιχνίδι τους», ή σ’ ένα «παιχνίδι» που ενοικίαζαν, γιατί έτσι είναι,
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Υπάρχουν λοιπόν διαχειριστικά προβλήματα, τα οποία νομίζω
ότι αν τ’ ακούσουμε κι εμείς από την πλευρά των πλοιοκτητών -γιατί σίγουρα πολλά πράγματα εμείς δεν τα ξέρουμε και
βιαζόμαστε να μιλήσουμε-, και γενικώς οι εργαζόμενοι στο
χώρο και στα ναυπηγεία, αλλά και οι πλοιοκτήτες, μπορεί να
γίνει μια μαγιά, και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια η Ελλάδα θα είναι δύναμη στο yachting, οπότε
καλό θα είναι να το εκμεταλλευθούμε όπως πρέπει.
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Εμπειρία του χθες… Απόδραση από το σήμερα!

Ταξίδι στην Ιστορία

Διαμονή με ατμόσφαιρα και άνεση

Η ιστορία του αρχοντικού χάνεται στα χρόνια πριν από την
Επανάσταση του 1821, όταν το νησί ήταν ισχυρό ναυτικό
κέντρο της Μεσογείου και ίσως το ισχυρότερο του Αιγαίου,
η «Μικρή Αγγλία», όπως την αποκαλούσε ο πασάς της Αιγύπτου Ιμπραήμ. Η παράδοση λέει ότι κτίστηκε από τον
άρχοντα του νησιού Λάζαρο Κουντουριώτη ως προίκα σε
μια από τις κόρες του. Το περιβόλι που βρίσκεται μπροστά
στο αρχοντικό ονομάζεται ακόμα Κτήμα Κουντουριώτη.
Το 1901 ο προπαππούς των σημερινών ιδιοκτητών, Δημοσθένης Κοτομμάτης, πλοιοκτήτης και έμπορος σφουγγαριών, το επισκεύασε ριζικά. Η ατμόσφαιρα του κτιρίου
σε ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή.
Χρειάστηκαν 4 χρόνια προσεκτικής αναπαλαίωσης για να
αποκατασταθεί το κτίριο και να προσαρμοστεί στη νέα του
χρήση: Σε ένα ατμοσφαιρικό boutique hotel που προσφέρει άνεση, χαλάρωση και ευεξία.
Χρησιμοποιήθηκαν φυσικά υλικά, συντηρήθηκαν μοναδικά
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως τα περίτεχνα ταβάνια του χωλ
και του σαλονιού, οι ξύλινοι τοίχοι και οι οροφές από καστανιά, τα δάπεδα, και δόθηκε μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια.

Το αρχοντικό έχει πέντε σουίτες και δύο δίκλινα δωμάτια.
Τρεις σουίτες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4 άτομα,
μια σουίτα φιλοξενεί μέχρι 5 άτομα, μια σουίτα μέχρι 3
άτομα και τα δύο ατμοσφαιρικά και ρομαντικά δίκλινα
απευθύνονται σε ζευγάρια.
Κάθε δωμάτιο έχει το όνομα που προέρχεται από τη χρήση
του, όταν ο ξενώνας ήταν το αρχοντικό της οικογένειας Κοτομμάτη.
Η ατμοσφαιρική και άνετη επίπλωση χαρίζει ένα φιλόξενο
περιβάλλον, που δένει με το ύφος του κτιρίου, αλλά και
τον αυθεντικό, μοναδικό χαρακτήρα της Ύδρας.
Κατόπιν συνεννόησης μπορείτε να κλείσετε με την παρέα
ή την οικογένειά σας όλον τον ξενώνα και να έχετε στη διάθεσή σας όλο το αρχοντικό.
Επιπλέον, ο ξενώνας είναι φιλικός στο περιβάλλον έχοντας δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας και νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
info@cotommatae.gr / 22980-53 873 / 6942-485 947
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θαλασσιοσ τουρισμοσ

Ακτοπλοΐα:
Μικρά νησιά - Ελλάδα - Ε.Ε.
Εiναι δημόσιο αγαθό;

Του Λευτέρη Κεχαγιόγλου, Προέδρου Δ.Σ. Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, μέλους Επιτροπών Παρακολούθησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013,
μέλους Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου

Ύδρα - Τήλος
Ας αναφέρουμε δύο νησιά των οποίων η διαφορετική αντιμετώπιση του ακτοπλοϊκού προβλήματος είχε και τα ανάλογα
αποτελέσματα, σύγκριση η οποία αποδεικνύει, χωρίς αμφιβολίες, τον σημαντικό ρόλο της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των
νησιών ως παράγοντα ανάπτυξης ενός τόπου.
Πρώτο νησί η Ύδρα. Νησί με μόνιμο πληθυσμό περίπου 3.080
κατοίκους.
Τα τελευταία δέκα χρόνια καταστράφηκε κυριολεκτικά η ακτοπλοϊκή της σύνδεση. Τα αίτια δεν μας αφορούν τη συγκεκριμένη στιγμή. Αποτέλεσμα ήταν η πτώση του μόνιμου
πληθυσμού στο μισό. Σήμερα, κατά την τελευταία απογραφή,
η «αρχόντισσα του Σαρωνικού» Ύδρα έχει μόλις 1.600 δηλωμένους δημότες και ας απέχει μόλις μιάμιση ώρα από το επίνειο της πρωτεύουσας και μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον
Πειραιά.
Στον αντίποδα της Ύδρας, ένα μικρό νησί με 70 κατοίκους,

πριν από 25 χρόνια, μακριά από τον Πειραιά, τρεις ώρες από
τη Ρόδο, χωρίς σημαντική οικονομία, ξεχασμένο από θεούς
και ανθρώπους. Η Τήλος.
Στην Τήλο, όμως, ένας «αντάρτης» δήμαρχος, ο Τάσος Αλιφέρης, με μια διψασμένη και παθιασμένη για ζωή κοινωνία
δίπλα του, αντιλαμβανόμενοι την αξία της σταθερής, φθηνής
τακτικής και του αξιόπλου σύνδεσης του νησιού τους με τη
Ρόδο, οδήγησαν το νησί στο θαύμα. Περίπου 1.000 μόνιμοι
κάτοικοι και περισσότερες από 2.000 τουριστικές κλίνες.
Η Τήλος από ξεχασμένο έγινε το νησί-πρότυπο ανάπτυξης σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με αυτά τα δύο τόσο αντίθετα παραδείγματα, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα πως η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών
είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση και ανάπτυξη της ζωής στα νησιά. Χωρίς το πείσμα του Τάσου Αλιφέρη και την υποστήριξη των λίγων στην αρχή Τηλιακών, το
νησί σήμερα θα ήταν μια απλή βραχονησίδα.
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Δημόσια αγαθά. Καθεστώς και υπηρεσίες στην Ελλάδα
Ας πάρουμε τρεις υπηρεσίες οι οποίες είναι δημόσια αγαθά.
Υγεία. Παρατηρούμε ότι υπάρχει δημόσια και ιδιωτική υγεία.
Το κράτος διατηρεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη δευτεροβάθμια, τα τελευταία χρόνια, έχει αναθέσει σε ιδιώτες μάνατζερ τη λειτουργία των νοσοκομείων.
Παιδεία. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία είναι δημόσιες. Στην τριτοβάθμια, όμως, το κράτος ξεκίνησε την εισαγωγή ιδιωτών σχετικά με τη διαχείριση των πανεπιστημίων.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει δημόσια και ιδιωτική παιδεία.
Καθαριότητα.
Στην καθαριότητα παρατηρούμε πολλούς δήμους στην πατρίδα μας να μη διαθέτουν μόνιμο προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δήμοι διαθέτουν τις υποδομές (εγκαταστάσεις,
απορριμματοφόρα κ.λπ.) και προχωρούν σε διαγωνισμούς
για την ανάδειξη ιδιώτη εργολάβου ο οποίος αναλαμβάνει την
καθαριότητα του δήμου χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις
του δήμου.
Και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες βλέπουμε ότι η παροχή
δημόσιων αγαθών από το κράτος γίνεται τόσο από δημόσιους
φορείς όσο και από ιδιώτες, σε απόλυτα σύννομες διαδικασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούν ακόμη μεικτό
σύστημα, όπου ο δημόσιος φορέας παραχωρεί στον ιδιώτη
τις εγκαταστάσεις και τα οχήματά του για να προσφέρει ο
ιδιώτης επιχειρηματίας τις υπηρεσίες του.
Εδώ γεννάται ένα μείζον ερώτημα.
Στην ακτοπλοΐα, μπορεί το Δημόσιο (ή ακόμα και με μορφή
ΣΔΙΤ) να έχει στην κατοχή του πλοίο το οποίο και θα διαθέτει
σε ιδιώτη με στόχο την εξυπηρέτησή του;
Παραβαίνει αυτό την ελεύθερη ανταγωνιστικότητα;
Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε περιπτώσεις, βέβαια, όπου έχουμε γραμμές δημόσιου συμφέροντος
και όπου ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με την ελεύθερη αγορά.
Χρειάζονται όμως ορισμένες παρεμβάσεις από την ελληνική πολιτεία:
• Αλλαγή πολιτικής βούλησης σχετικά με τη συμμετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έντονα βήματα.
• Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη διάθεση
πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κεφάλαια «ανταποδοτικά τέλη και αναπτυξιακά έργα».
Η απόκτηση και λειτουργία πλοίου πρέπει να ενταχθεί στα
αναπτυξιακά έργα ενός νησιού και να μπορεί να αντλεί πόρους από ιδιωτικά κεφάλαια, από τα ανταποδοτικά και αναπτυξιακά κεφάλαια του δήμου, εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους.
Γεννάται ένα ακόμη ερώτημα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
και με δεδομένο ποιες γραμμές εδώ και χρόνια είναι άγονες,
οι οποίες συνδέουν ένα νησί με τα κέντρα του, επιτρέπεται η
απόκτηση πλοίου με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Επιτρέπεται όμως στη συνέχεια η κάλυψη του ελλείμματος;
Επιτρέπεται η άσκηση από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κοινωνικής πολιτικής υπέρ των μόνιμων κατοίκων των
νησιών;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κι εδώ είναι ξεκάθαρη: Ναι, επιτρέπεται,
υπό τον ίδιο όρο όπως παραπάνω.
Με δεδομένες αυτές τις θέσεις, μπορεί κανείς να αντιληφθεί
ότι αλλάζοντας μορφή διαχείρισης του ακτοπλοϊκού προβλήματος σε μικρά νησιά δημόσιου συμφέροντος:
• Γίνεται περισσότερο κερδοφόρος ο υπόλοιπος ακτοπλοϊκός χάρτης της χώρας.
• Αυξάνεται σημαντικά η κίνηση των επιβατών στις νέες
αυτές γραμμές.
• Η χρηματοδότηση του κράτους προς τις άγονες γραμμές
είναι ικανή να καλύψει τις νέες προοπτικές μετά τον ανασχεδιασμό των γραμμών (άγονες, ελεύθερες, γραμμές κορμού, ακτινωτές κ.λπ.).
Εννοείται πως και στο νέο αυτό σχήμα είναι θετική και απαραίτητη η συμμετοχή των σημερινών επιχειρήσεων της επιβατηγού ακτοπλοΐας, ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να
συνεχίζουμε να έχουμε ελληνόκτητη ακτοπλοΐα.
Επίσης, ως χώρα, δεν έχουμε ακόμη θεσμοθετήσει:
• Το ελάχιστο μεταφορικό δίκτυο ανά νησί και εποχή του
χρόνου, σεβόμενοι βέβαια απολύτως τη φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού. Δημιουργία και καθιέρωση επιστημονικά τεκμηριωμένων δεικτών.
• Το μεταφορικό ισοδύναμο -αίτημα που το ελληνικό δίκτυο
μικρών νησιών το πάλεψε όσο ελάχιστοι-, παραμένει η
μόνη αξιόπιστη λύση για φθηνή και αναλογικά ίση με την
αξία των άλλων μεταφορικών μέσων συγκοινωνία για τα
νησιά μας.
Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου κατ’ αρχάς στα
μικρά νησιά και εν συνεχεία στις γραμμές δημόσιου συμφέροντος.
• Τον επανασχεδιασμό του θαλάσσιου συγκοινωνιακού
χάρτη της χώρας και την εξέταση της δημιουργίας συνδυασμένων μεταφορών, γραμμών κορμού και ακτινωτών
γραμμών κ.λπ.
• Δράσεις ενίσχυσης της ελληνόκτητης ακτοπλοΐας και του
ελεύθερου ανταγωνισμού με θαρραλέα μέτρα πριν να είναι
αργά και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Κλείνοντας, και για να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο την
κρισιμότητα της κατάστασης, ας σκεφτούμε ότι φέτος, σε απόλυτους αριθμούς, θα έχουμε περίπου 14 πλοία λιγότερα από
ό,τι πριν από 5 χρόνια και ότι οι άγονες γραμμές συνεχώς αυξάνονται.
Όταν λέμε σύνδεση των νησιών θα πρέπει να έχουμε στο νου
μας τη μεταφορά: α) ανθρώπων, β) πραγμάτων και γ) δεδομένων. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτά τα τρία μέρη θεωρείται ανεπαρκές, αντιαναπτυξιακό και ζημιογόνο για ένα νησί.
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Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική 2030:
Ζητήματα για τους ελληνικούς λιμένες
Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση των
κυριότερων σημείων της νέας Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, με
ορίζοντα το 2030, αποτελώντας τη συνέχεια της πρώτης προβολής
των προθέσεων της Ε.Ε., το 2007.

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

Η Ε.Ε., έπειτα από μακρά περίοδο αποχής από την εξέταση
ζητημάτων που άπτονται της λιμενικής βιομηχανίας, έχει
ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός
πλαισίου λειτουργίας της, τα τελευταία 15 χρόνια. Η αρχή
έγινε το 1997 με την Πράσινη Βίβλο για τις λιμενικές και ναυτιλιακές υποδομές, που οδήγησε στην πρώτη πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στην αγορά παροχής λιμενικών
υπηρεσιών. Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να
ανοίξει τη λιμενική αγορά (Port Package I & II), η Ε.Ε. επανέρχεται με μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση περί της λειτουργίας
της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας. Το αυξημένο ενδιαφέρον της Ε.Ε. μπορεί εν μέρει να αποδοθεί:
Α) Στην ολοένα αυξανόμενη κατανόηση της σημασίας των
λιμένων για την ευρωπαϊκή οικονομία και το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Το 74% του εμπορίου της Ε.Ε. με άλλες
χώρες εξυπηρετείται μέσω των λιμένων. Οι λιμένες επίσης
εξυπηρετούν το 37% του ενδοκοινοτικού εμπορίου της Ε.Ε.
Ενδεικτικά, το 2011, περίπου 3,7 δισ. τόνοι εμπορευμάτων
και 385 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν από τους λιμένες της Ε.Ε.
Β) Στις προβλέψεις, οι οποίες κάνουν λόγο για αύξηση της
διακίνησης εμπορευμάτων από τους ευρωπαϊκούς λιμένες
κατά 50% μέχρι το 2030, γεγονός που επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας του ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος ώστε να λειτουργεί περισσότερο
αποδοτικά και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι συνδυασμένες μεταφορές. Προσθετικά θα πρέπει να

ληφθούν υπόψη και οι αλλαγές που συντελούνται στον
τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου καθώς και οι εξελίξεις στα
μέσα μεταφοράς (π.χ. ναυπήγηση νέων πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 18.000 TEU).
Γ) Στην ύπαρξη σημαντικού χάσματος απόδοσης μεταξύ
των ευρωπαϊκών λιμένων και ειδικότερα εκείνων της Βόρειας Ευρώπη με της Νότιας Ευρώπης. Είναι ενδεικτικό ότι οι
τρεις πιο αποδοτικοί λιμένες της Ε.Ε. (Ρότερνταμ, Αμβέρσα
και Αμβούργο) διακινούν περίπου το 20% του όγκου φορτίων
των κοινοτικών λιμένων. Είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός
ότι κάποιοι κοινοτικοί λιμένες έχουν προσαρμοστεί στις νέες
οικονομικές απαιτήσεις καθώς και στις απαιτήσεις που επιβάλλει η ανάπτυξη και λειτουργία των αλυσίδων μεταφοράς,
ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής.
Δ) Στην ολοένα μειούμενη δυνατότητα του δημόσιου
τομέα να χρηματοδοτήσει λιμενικές υποδομές, γεγονός
που καθιστά επιτακτική τη δημιουργία ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα καθιστά τους λιμένες ελκυστικούς στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
Ποιοι είναι όμως οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊκής Λιμενικής
Πολιτικής; Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσίευσε η Ε.Ε.,
τέσσερις είναι οι στόχοι γύρω από τους οποίους θα διαμορφωθεί η νέα λιμενική πολιτική, ενώ ορισμένα εργαλεία για
την πραγμάτωσή τους έχουν γίνει γνωστά. Πιο συγκεκριμένα:
Ι. Πιο αποδοτικοί λιμένες
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Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για τις παραχωρήσεις τερματικών λιμενικών
σταθμών. Εργαλεία της Ε.Ε. προς αυτήν την κατεύθυνση θα
είναι:
• Η διαμόρφωση νέων, ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών
στην επιλογή παρόχων λιμενικών υπηρεσιών.
• Η ανάπτυξη κανονισμών αποφυγής εκμετάλλευσης της
αγοράς από παρόχους με αποκλειστικά δικαιώματα.
• Κατάργηση κάθε διάκρισης στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
• Σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής χρηστών λιμένα με
σκοπό την ταχύτερη επικέντρωση στις ανάγκες των πελατών.
ΙΙ. Καλύτερες συνδέσεις λιμένων με την ενδοχώρα
Επιθυμία της Ε.Ε. η μείωση του χάσματος ανάμεσα στους λιμένες, η αύξηση της χρήσης των συνδυασμένων μεταφορών
και η αύξηση των φορτίων που διακινούνται στην Ε.Ε. με τη
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων. Βασικό εργαλείο της Ε.Ε. αναμένεται να είναι η παροχή χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, σε επιλεγμένους λιμένες. Ήδη
η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει 319 λιμένες ως κρίσιμους για το ευρωπαϊκό λιμενικό σύστημα και για την αποδοτική λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι
λιμένες αυτοί διακινούν το 96% των φορτίων και το 93% των
επιβατών που διέρχονται από κοινοτικούς λιμένες. Εκ των
319 λιμένων, 83 έχουν χαρακτηριστεί «core network» (ένταξη
στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ).
ΙΙΙ. Βελτίωση πλαισίου για επενδύσεις
Στο επίκεντρο της Ε.Ε. είναι η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις λιμενικές αρχές, πάντα όμως με διασφάλιση των
όρων του ανταγωνισμού και επίβλεψη της λειτουργίας της
αγοράς. Η μεγαλύτερη αυτονομία των λιμένων αναμένεται να
προσελκύσει περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις καθώς θα
μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η παρεμβατικότητα του δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά εργαλεία της Ε.Ε. αναμένεται να είναι:
• Η ελευθερία των λιμένων στην επιβολή χρεώσεων (τι κοστολογεί ένας λιμένας).
• Η ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας στη δημόσια χρηματοδότηση στους λιμένες.
• Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στους λιμένες σε ό,τι
αφορά τον καθορισμό των χρεώσεων και την κατανομή
των πηγών, καθώς και τον καθορισμό και τη συλλογή χρεώσεων σχετικών με τις λιμενικές υποδομές.
• Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, πάντα με σκοπό
την αύξηση της σχετικής αποδοτικότητας.
• Σύσταση Ανεξάρτητων Λιμενικών Αρχών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο το συντονισμό σε ζητήματα λιμενικής ανάπτυξης, καθώς και η επίβλεψη της λιμενικής
αγοράς με έμφαση στα θέματα ανταγωνισμού.
IV. Κοινωνικός διάλογος: διασφαλίζοντας καλές συνθήκες

εργασίας
Η Ε.Ε. μέσω του συγκεκριμένου στόχου προσβλέπει στη δημιουργία ενός ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για ζητήματα λιμενεργασίας και ειδικότερα όσων άπτονται της υγιεινής,
ασφάλειας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Για το στόχο αυτόν θα συστηθεί επιτροπή κοινωνικού διαλόγου, ώστε να συζητηθούν και να συμφωνηθούν ζητήματα λιμενεργασίας (υγιεινή, ασφάλεια, εκπαίδευση και κατάρτιση).
Θα υπάρξει αξιολόγηση της προόδου του έργου της επιτροπής το 2016.
Συμπληρωματικές προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που
θα προκύψουν τα επόμενα έτη, θα είναι οκτώ δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αναλάβει για να αντιμετωπίσει
προκλήσεις της λιμενικής βιομηχανίας. Συνοπτικά οι δράσεις
αυτές αφορούν:
• Αναγνώριση προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις
στα λιμάνια (έμφαση στη διασύνδεσή τους με μέσα μεταφοράς).
• Συντονισμό όλων των project σχετικών με τις μεταφορές
που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω
των ΔΕΔ-Μ.
• Ορθή εφαρμογή της οδηγίας περί παραχωρήσεων και δημόσιων συμβάσεων στη λιμενική βιομηχανία.
• Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών στα λιμάνια.
• Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε.
περί κρατικών ενισχύσεων στη λιμενική βιομηχανία.
• Προσαρμογή στις αλλαγές που θα συζητηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.
• Προώθηση καινοτομίας, παρακολούθηση αποδοτικότητας,
εξέταση και συζήτηση περί των αναγκών του ανθρώπινου
δυναμικού.
• Υποστήριξη σε μια πιο συνεπή εφαρμογή των λιμενικών
χρεώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον.
Πίσω από τις «λέξεις»
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Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία τής υπό διαμόρφωση νέας
Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής. Το πρώτο αφορά την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις λιμενικές αρχές, για τις
οποίες προωθείται η απαγκίστρωσή τους από κρατικές παρεμβάσεις. Οι τοπικές λιμενικές αρχές κατευθύνονται στο να
λειτουργούν ως διαχειριστές της γης και λιγότερο ως πάροχοι
λιμενικών υπηρεσιών. Το δεύτερο αφορά τη διαπίστωση πως
οι δημόσιες επενδύσεις στους λιμένες θα βαίνουν μειούμενες
λόγω δημοσιονομικών συνθηκών και όχι μόνο, δίνοντας έτσι
χώρο στον ιδιωτικό τομέα να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο.
Τρίτο σημείο, η ανάπτυξη εθνικών ή ευρωπαϊκών λιμενικών
αρχών για την επίβλεψη της αγοράς και την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Τέταρτο, η διαμόρφωση κοινών
συνθηκών σχετικών με τη λιμενεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενιαίων
κανονισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων
στους λιμένες.
Ζητήματα για το ελληνικό λιμενικό σύστημα
Βάσει των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, η Ελλάδα θα
κληθεί να αντιμετωπίσει μια νέα λιμενική πραγματικότητα, περίπου 15 χρόνια μετά την αναδιάρθρωση του ελληνικού λιμενικού συστήματος.
Μάλιστα, στη νέα λιμενική πραγματικότητα η Ελλάδα εισέρχεται με σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία εν
πολλοίς καθορίζουν και λιμενικές πολιτικές.
Στο ζήτημα της παραχώρησης περισσότερης αυτονομίας στις
λιμενικές αρχές, η Ελλάδα αναμένεται να αντιμετωπίσει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις, ούσα χώρα όπου το κράτος παρεμβαίνει σε μεγάλο, αν όχι απόλυτο, βαθμό στη λειτουργία και
στον στρατηγικό σχεδιασμό των λιμένων. Ο πρόσφατος

νόμος 4150/29.4.2013 δεν καθιστά ξεκάθαρη τη δημιουργία
λιμενικής αρχής σε κάθε λιμένα η οποία θα αναλάβει, αυτόνομα, τη διαχείριση των υποδομών του και την περαιτέρω
ανάπτυξή του. Είναι εμφανές ότι η σχεδιαζόμενη (και πολυαναμενόμενη) αξιοποίηση (sic) των λιμένων προηγείται, αν και
θα έπρεπε πρώτα να δημιουργηθούν ισχυρές ανεξάρτητες τοπικές λιμενικές αρχές κι έπειτα να προχωρήσει η διαδικασία
της αξιοποίησης. Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει η νεοσύστατη, με τον ίδιο νόμο, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία
όμως δρα σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, καλύπτει το τρίτο
σημείο που προαναφέρθηκε, για τη σύσταση εθνικών ή ευρωπαϊκών λιμενικών αρχών για την επίβλεψη λειτουργίας
της αγοράς και αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Υπάρχει συνεπώς ένα κενό στην ελληνική περίπτωση, η έλλειψη τοπικών λιμενικών αρχών, οι οποίες είτε θα δημιουργηθούν μετά τη διαδικασία της αξιοποίησης είτε το ρόλο τους
θα αναλάβει η ΡΑΛ, αν και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο
υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.
Θα πρέπει μέσα σε όλα αυτά να προστεθεί και το γεγονός ότι
τα ζητήματα ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού του λιμενικού δυναμικού θα είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η οποία ενώ είναι υπεύθυνη
για ένα τμήμα των λειτουργιών μιας τοπικής λιμενικής αρχής,
εντούτοις δεν θα δρα ως τέτοια.
Σε ό,τι αφορά τη μείωση των δημόσιων επενδύσεων και την
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, και σε αυτό το σημείο η
Ελλάδα δεν έχει (ακόμη) ξεκάθαρη θέση, πέρα από τη μείωση
των δημόσιων επενδύσεων, καθώς η δημοσιοοικονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει.
Από το πρώτο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής
συζητείται η αξιοποίηση των ελληνικών λιμένων με στόχο την
εύρεση κεφαλαίων για τη μείωση του χρέους, αλλά και για
την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων. Η γενική εικόνα είναι
ότι η Ελλάδα επιθυμεί την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων,
αλλά εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί να βρει τον τρόπο.
Στους 319 λιμένες που αναγνωρίζονται ως κρίσιμοι για το
Ευρωπαϊκό Λιμενικό Σύστημα, περιλαμβάνονται και 25 ελληνικοί, γεγονός που ενδέχεται να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές πηγές για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας.
Καθώς η συζήτηση περί της νέας Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής έχει ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει και η Ελλάδα να ακολουθήσει τις τάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Αν δεν δούμε τα σημάδια των αλλαγών που έρχο-νται, ενδέχεται η χώρα μας να βρεθεί για μία ακόμη φορά πίσω από τις
εξελίξεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος. Η σχεδιαζόμενη αξιοποίηση
των ελληνικών λιμένων αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την τακτοποίηση πλήθους ζητημάτων που, χρόνια
τώρα, ταλανίζουν το λιμενικό μας σύστημα (λιμενικές αρχές,
δημόσια χρηματοδότηση, αυτονομία κ.ά.).
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Η συμβολή του Δημόσιου Ναυτικού
Δικαίου στην ποιοτική ναυτιλία
Αφιερώνεται στη μνήμη του Γιάννη Καρασταμάτη

Του Ιωάννη Μαρκιανού-Δανιόλου, Δικηγόρου

Η υιοθέτηση και εξέλιξη διεθνών συμβάσεων ως συνέπεια
ναυτικών ατυχημάτων
Στις 14 Απριλίου 1912 και περί ώρα 23.40, το νεότευκτο τριπλέλικο επιβατηγό «Τιτανικός», κατασκευής του ναυπηγείου
Harland & Wollf, προσέκρουσε με τη δεξιά του πλευρά σε παγόβουνο πλέοντας με ταχύτητα 25 κόμβων, 375 ναυτικά μίλια
νότια του Newfoundland, κατά το παρθενικό του ταξίδι προς
τη Νέα Υόρκη. Βυθίστηκε σε περίπου δυόμισι ώρες, παρασύροντας στο θάνατο 1.517 ανθρώπους από τους 2.228 επιβαίνοντες (1.343 επιβάτες και 885 μέλη πληρώματος).
Το πλοίο έφερε 20 σωσίβιες λέμβους, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς του βρετανικού οργανισμού εμπορίου, στις οποίες μπορούσαν να επιβιβαστούν μόνον 1.220
άνθρωποι. Το ναυάγιο του «Τιτανικού» συγκλόνισε τη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα και προκάλεσε διεργασίες που κατέληξαν σε πληθώρα κανονισμών για διάφορα θέματα (π.χ. για την
περιπολία πάγων, τις βάρδιες των ραδιοτηλεγραφητών κ.ά.)
με αποκορύφωμα τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) του 1914.
Στις 18.05 της 6ης Μαρτίου 1987, το αγγλικό οχηματαγωγό
πλοίο «Herald Of Free Enterprise», τύπου roll-on roll-oﬀ1
απέπλευσε από το Zeebrugge του Βελγίου με προορισμό το
Dover της Αγγλίας με 489 επιβάτες, 80 μέλη πληρώματος,
81 αυτοκίνητα, 3 λεωφορεία και 47 φορτηγά. Λίγα λεπτά αργότερα και όταν το πλοίο ανέπτυξε ταχύτητα 19 κόμβων, ανατράπηκε και ημιβυθίστηκε μέσα σε 90 δευτερόλεπτα
προκαλώντας το θάνατο 193 ανθρώπων. Το κύριο αίτιο του
ατυχήματος ήταν ότι είχαν αφεθεί ανοιχτές οι θύρες φορτο-

εκφόρτωσης στην πλώρη, από τις οποίες εισήλθε μεγάλη ποσότητα νερού. Ο Άγγλος δικαστής που προήδρευσε της επιτροπής διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος ανέφερε ότι
«η εταιρεία που διαχειριζόταν το πλοίο είχε προσβληθεί από
την ασθένεια της τσαπατσουλιάς σε όλα της τα κλιμάκια». Το
ατύχημα αυτό ήταν το τελευταίο από μια σειρά θανατηφόρων
ναυτικών ατυχημάτων, τα οποία προκάλεσαν εκτενείς έρευνες
και διεργασίες, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη διαδικασία και
μεθοδολογία λειτουργίας του πληρώματος. Οι διεργασίες
αυτές κατέληξαν στην υιοθέτηση του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης, που προστέθηκε ως κεφάλαιο ΙΧ στην ήδη υπάρχουσα τότε διεθνή σύμβαση SOLAS.
Περί τις 02.00 της 7ης Απριλίου 1990 εκδηλώθηκε πυρκαγιά
από εμπρησμό στο δανικό επιβατηγό πλοίο «Scandinavian
Star», ενώ έπλεε από το Όσλο προς τη Δανία. Οι προσπάθειες
του πληρώματος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς δεν ήταν
επιτυχείς, με αποτέλεσμα το πλοίο να φλέγεται για πολλές
ώρες έως και την επόμενη ημέρα και να χαθούν 159 άνθρω-

1. Ειδικού τύπου πλοία που φέρουν θύρες και ράμπες φορτοεκφόρτωσης
τόσο στην πρύμνη όσο και στην πλώρη, ώστε τα οχήματα να εισέρχονται
και εξέρχονται κινούμενα σε μία κατεύθυνση για να αποφεύγονται ελιγμοί
και να κερδίζεται χρόνος κατά τη φορτοεκφόρτωση.
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ποι. Μία από τις αιτίες που κρίθηκε πως συντέλεσε στον μεγάλο αριθμό θανάτων ήταν η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ
του πληρώματος, που απαριθμούσε αρκετούς Πορτογάλους
ναυτικούς, οι οποίοι δεν μιλούσαν ούτε αγγλικά ούτε νορβηγικά. Το ατύχημα αυτό, καθώς και η βύθιση του επιβατηγού
πλοίου «Estonia» στις 28.9.1994 στη Βαλτική Θάλασσα, που
προκάλεσε το θάνατο 842 ανθρώπων, ανέδειξαν τη σημασία
του ανθρώπινου λάθους και συντέλεσαν στην αναθεώρηση
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών (STCW).
Τα πιο πάνω περιστατικά είναι ένα ελάχιστο δείγμα του τρόπου με τον οποίο τα ναυτικά ατυχήματα επηρεάζουν τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας. Είναι μια διαδικασία που άρχισε από τις αρχές
του 19ου αιώνα, όταν η αύξηση ολικών απωλειών πλοίων
λόγω υπερφόρτωσης κατέληξε στην υιοθέτηση του αγγλικού
νόμου Merchant Shipping Act 1876 για τις γραμμές φόρτωσης2 που εφαρμόστηκε σε όλη τη Βρετανική Κοινοπολιτεία
και στη συνέχεια αποτέλεσε διεθνή σύμβαση το 1930 και τροποποιήθηκε πολλές φορές έκτοτε.
Από όλες τις διεθνείς συμβάσεις δημοσίου ναυτικού δικαίου
που έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί, ξεχωρίζουν τέσσερις, που
αποκαλούνται και οι «πυλώνες της ποιοτικής ναυτιλίας». Πρόκειται για τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS3), τη Διεθνή Σύμβαση για
την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία (MARPOL4), τη Διεθνή
Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών (STCW5) και τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία (MLC6). Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε
πολύ συνοπτικά το περιεχόμενο αυτών των τεσσάρων διεθνών συμβάσεων, τον τρόπο με τον οποίο τροποποιούνται
ανάλογα με τις ανάγκες της ναυτιλίας και τον τρόπο με τον
οποίο ελέγχεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που
αυτές επιβάλλουν.
H Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης
Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
Είναι αναμφίβολα η πιο σημαντική διεθνής σύμβαση σχετικά
με τη ναυτιλιακή ασφάλεια. Το πρώτο κείμενο υιοθετήθηκε
στις 20 Ιανουαρίου 1914 στον απόηχο του ναυαγίου του «Τιτανικού», σε συνδιάσκεψη στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχαν 13 κράτη. Η πρώτη αυτή έκδοση της SOLAS κάλυψε
θέματα που αφορούσαν ραδιοτηλεπικοινωνία, σωστικά μέσα,
ασφάλεια ναυσιπλοΐας και πυρασφάλεια. Δεν ετέθη ποτέ σε
ισχύ λόγω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθησε η δεύ-

2. Γνωστές και ως Plimsoll Lines από το όνομα του Samuel Plimsoll, του Αγγλου βουλευτή που πρωτοστάτησε στις προσπάθειες νομοθέτησης του επιτρεπτού βυθίσματος φόρτωσης πλοίων.
3. Συντομογραφία για Safety Of Life At Sea.
4. Συντομογραφία για Maritime Pollution.
5. Συντομογραφία για Standards for Safety Certiﬁcation and Watchkeeping.
6. Συντομογραφία για Maritime Labour Convention

τερη έκδοση της SOLAS, που υιοθετήθηκε σε συνδιάσκεψη
στο Λονδίνο το 1929, τέθηκε σε ισχύ το 1933 και τροποποιήθηκε το 1948. Το ίδιο έτος υπεγράφη στη Γενεύη διεθνής
συνθήκη για τη σύσταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού7 (International Maritime Organization), ο οποίος ανέλαβε πλέον την πρωτοβουλία και επιμέλεια της διεθνούς
νομοθεσίας για τα τεχνικά θέματα που αφορούν τη ναυτιλιακή
ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΜΟ επεξεργάστηκε μια καινούργια διεθνή σύμβαση SOLAS, που ψηφίστηκε από 55
κράτη το 1960. Η έκδοση αυτή της SOLAS εμβάθυνε σε διάφορα τεχνικά θέματα που είχαν προκύψει με την πρόοδο της
ναυπηγικής και ουσιαστικά επεξέτεινε στα φορτηγά πλοία
πολλά μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν έως τότε μόνο για τα επιβατηγά. Κατά την επόμενη δεκαετία ψηφίστηκαν τόσο πολλές
τροποποιήσεις που ουδέποτε τέθηκαν σε ισχύ λόγω της
ισχύουσας τότε διαδικασίας τροποποιήσεων, που προέβλεπε
την ψήφισή τους από τα 2/3 των συμβαλλόμενων κρατών.
Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε το 1974 από 71 κράτη μια νέα
σύμβαση SOLAS, που περιείχε την παλαιά του 1960 και όλες
τις τροποποιήσεις της, καθώς και διάφορες βελτιώσεις και
εξειδικεύσεις. Η σύμβαση αυτή ετέθη σε ισχύ στις 25 Μαΐου
19808 και είναι αυτή που ισχύει σήμερα με συνεχείς (σχεδόν
κατ’ έτος) τροποποιήσεις και βελτιώσεις.
Η σύμβαση SOLAS θέτει κάποια ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας
που πρέπει να ισχύουν κατά την κατασκευή, τον εξοπλισμό
και τη λειτουργία των πλοίων. Επίσης καθορίζει τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση αυτών των ελαχίστων
προτύπων ασφαλείας καθώς και τους ελέγχους που θα βεβαιώνουν την τήρησή τους. Καλύπτει όλους τους τομείς που
σχετίζονται με τα πλοία, από το στάδιο κατασκευής και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (φτάνοντας σε τέτοια λεπτομέρεια
όπως π.χ. το τι είδους φακοί και με τι είδους μπαταρίες πρέπει
να υπάρχουν στους κοινόχρηστους διαδρόμους του πλοίου,
μέχρι το πάχος των βιδών που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες εργασίες), τα σωστικά μέσα, την πυρασφάλεια, τα
επικίνδυνα φορτία, τη ραδιοτηλεπικοινωνία κ.λπ., καθώς και
ειδικότερα θέματα για ειδικούς τύπους πλοίων. Με τη ραγδαία
πρόοδο της ναυπηγικής τεχνολογίας καθίσταται αναγκαία η

7. Η διεθνής αυτή συνθήκη ετέθη σε ισχύ το 1958 και από τότε άρχισε να λειτουργεί ο ΙΜΟ με την αρχική επωνυμία Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO), που άλλαξε το 1982 σε International
Maritime Organization. Αποτελεί όργανο του ΟΗΕ με σκοπό την παροχή
των μηχανισμών επικοινωνίας και συνεργασίας των κρατών σε τεχνικά θέματα που αφορούν τη ναυτιλία καθώς και την υποστήριξη υιοθέτησης υψηλών προτύπων σε θέματα ναυτιλιακής ασφαλείας και αποφυγής της
θαλάσσιας ρύπανσης. Ο ΙΜΟ αποτελείται σήμερα από τη Γενική Συνέλευση
των 170 κρατών-μελών του, από πέντε επιτροπές (Επιτροπή Ναυτιλιακής
Ασφάλειας, Επιτροπή Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Νομική
Επιτροπή, Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας και την Επιτροπή Διευκολύνσεων)
και από διάφορες άλλες υποεπιτροπές. Οι επιτροπές αυτές επεξεργάζονται
ρυθμίσεις και κείμενα επί τεχνικών και άλλων θεμάτων για έγκριση από τη
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικός γραμματέας του ΙΜΟ ήταν για δύο θητείες (2004-2011) ο Ευθύμιος Μητρόπουλος, υποναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος.
8. Προϋπόθεση να τεθεί σε ισχύ ήταν να κυρωθεί από 25 κράτη που αντιπροσωπεύουν το 50% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων.
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κώδικα ασφαλούς διαχείρισης, που αντιμετωπίστηκε αρχικά
από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα με μεγάλο σκεπτικισμό και επιφυλακτικότητα, αναγνωρίζεται σήμερα ότι συντέλεσε στη μείωση ατυχημάτων λόγω ανθρωπίνου λάθους,
αλλά και στη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διερεύνησης
των αιτιών τους.

συχνή τροποποίησή της και για κάθε τροποποίηση προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος για να επιτρέψει τη συμμόρφωση με τους νέους κανονισμούς των ήδη υπαρχόντων
πλοίων. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρήθηκε τέτοια δυσκολία συμμόρφωσης με την πληθώρα των νέων και συνεχώς ψηφιζομένων κανονισμών ώστε τον Μάιο 1991 αποφασίστηκε οι
τροποποιήσεις να τίθενται σε εφαρμογή κάθε τέσσερα χρόνια.
Η ευθύνη για την εξασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων
που επιβάλλει η SOLAS βαρύνει τα κράτη-μέλη της υπό τη
σημαία των οποίων νηολογούνται τα πλοία9.
Με την τροποποίηση της 24.5.1994 προστέθηκε στη SOLAS
το κεφάλαιο IX, που κατέστησε υποχρεωτική από το 1998 τη
συμμόρφωση με τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων.
Ο κώδικας αυτός είχε υιοθετηθεί με την απόφαση Α.741 της
Γενικής Συνέλευσης του ΙΜΟ τον Νοέμβριο 1993 ως απλή
σύσταση για τη δημιουργία και εφαρμογή κανόνων ασφαλούς διαχείρισης πλοίων και ήταν το αποτέλεσμα τροποποιήσεων προηγούμενων αποφάσεων του ΙΜΟ που προέκυψαν
από διεργασίες οι οποίες αφορμή είχαν το ατύχημα του επιβατηγού πλοίου «Herald Of Free Enterprise» το 1987. Σύμφωνα με τον κώδικα, κάθε εταιρεία που αναλαμβάνει την
ευθύνη διαχείρισης ενός πλοίου πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα που να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης. Κάθε τέτοια εταιρεία μπορεί να αναπτύξει
το δικό της ατομικό σύστημα (με προδιαγεγραμμένες διαδικασίες τόσο στο πλοίο όσο και στο γραφείο), το οποίο πρέπει
να εγκριθεί από ελεγκτικό οργανισμό (συνήθως νηογνώμονα),
υπό την προϋπόθεση διορισμού συγκεκριμένων προσώπων
στην ξηρά που έχουν άμεση πρόσβαση στη διοίκηση και φέρουν συγκεκριμένες ευθύνες για την επικοινωνία με το πλοίο,
την ενημέρωση και τη λήψη αποφάσεων10. Το σύστημα του
9. Ετσι θεσμοθετείται σε διεθνές κείμενο νόμου το καλούμενο ﬂag state
control.
10. Εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης του κώδικα ασφαλούς διαχείρισης, ρυμουλκά, φορτηγίδες, φορτηγά που κινούνται αποκλειστικά σε εθνικά
ύδατα, επιβατηγά με πλόες σε εθνικά ύδατα που μεταφέρουν λιγότερους
από 12 επιβάτες και αλιευτικά.

Η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από
πλοία (MARPOL 73/78)
Η MARPOL είναι η κύρια διεθνής σύμβαση που αφορά την
πρόληψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από
πλοία λόγω της λειτουργίας τους ή λόγω ναυτικών ατυχημάτων11. Αποτελεί δημιούργημα του ΙΜΟ και ψηφίστηκε το
1973. Πριν καν τεθεί σε ισχύ ψηφίστηκε το πρωτόκολλο της
διεθνούς σύμβασης του 1978 κατά τη διάρκεια συνδιάσκεψης με θέμα την ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων που συγκλήθηκε συνεπεία σημαντικών ατυχημάτων κατά τα έτη
1976-77. Τα δύο κείμενα συνδυάστηκαν σε ενιαία διεθνή
σύμβαση, που ετέθη σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 1983 με το
όνομα MARPOL 73/78. Η σύμβαση ορίζει τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να ασκείται η διαχείριση στα πλοία ορισμένων
ρυπογόνων υλικών καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες επιτρέπεται η απόρριψη στη θάλασσα ορισμένων από
αυτά. Στην παρούσα μορφή της περιέχει 6 παραρτήματα (Annexes), το καθένα από τα οποία αφορά ρύπανση από συγκεκριμένα υλικά.
Το Παράρτημα Ι αφορά θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο
κατά τη λειτουργία των πλοίων [π.χ. με την απόρριψη υδάτων
από τους υδροσυλλέκτες (σεντίνες) του μηχανοστασίου κ.λπ.]
ή λόγω ατυχημάτων (από σύγκρουση, προσάραξη κ.λπ.). Περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση του
υπάρχοντος πετρελαίου στο πλοίο (καύσιμα, φορτίο κ.λπ.) και
άλλων πετρελαιοειδών (π.χ. λιπαντικά), τον τρόπο αποτύπωσης της διαχείρισης αυτής σε συγκεκριμένα βιβλία πετρελαίου, αλλά και τον τρόπο κατασκευής δεξαμενοπλοίων.
Σημαντική τροποποίηση του Παραρτήματος Ι ήταν αυτή του
1992, που κατέστησε υποχρεωτικά διπλά τοιχώματα σε νεότευκτα δεξαμενόπλοια και έθεσε ένα χρονοδιάγραμμα προσαρμογής για τα υπάρχοντα πλοία.
Το Παράρτημα ΙΙ αφορά τον έλεγχο της ρύπανσης από επιβλαβείς υγρές χημικές ουσίες που μεταφέρονται χύδην. Περιέχει κανονισμούς που αφορούν τις προϋποθέσεις
απόρριψης τέτοιων ουσιών και τη διαχείρισή τους πάνω στο
πλοίο. Έχουν καθορισθεί 250 τέτοιες επιβλαβείς χημικές ουσίες, που περιλαμβάνουν χημικά, βρώσιμα έλαια κ.ά.
Το Παράρτημα ΙΙΙ αφορά την πρόληψη της ρύπανσης από
επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται σε συσκευασμένη
11. Υπό την προϋπόθεση ότι το ατύχημα δεν προκλήθηκε με δόλο ή με αμέλεια
και με την επίγνωση ότι πιθανώς να προκληθεί το ατύχημα και με την περαιτέρω προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξουδετέρωση της ρύπανσης αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή.
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μορφή. Πρόκειται για τις ίδιες ή παρόμοιες ουσίες του Παραρτήματος ΙΙ, οι οποίες όμως μεταφέρονται συσκευασμένες
(δηλαδή όχι χύδην).
Το Παράρτημα IV αφορά την πρόληψη ρύπανσης από λύματα των πλοίων (δηλαδή όλα όσα μαζεύονται στις αποχετεύσεις του πλοίου).
Το Παράρτημα V αφορά την αποφυγή ρύπανσης από τα
απορρίμματα των πλοίων (δηλαδή όλα τα τρόφιμα, οικιακά
και λειτουργικά υπολείμματα -εξαιρουμένων των φρέσκων
ψαριών- που παράγονται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου). Το Παράρτημα αυτό θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να απορρίπτονται στη
θάλασσα συγκεκριμένα υλικά, αλλά απαγορεύει πλήρως την
απόρριψη οιωνδήποτε πλαστικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων συνθετικών σχοινιών, διχτυών κ.λπ.
Το Παράρτημα VI αφορά την πρόληψη ρύπανσης του αέρα
από καυσαέρια ή άλλα αέρια αποτεφρωτήρων των πλοίων.
Οι σχετικοί κανονισμοί θέτουν όρια εκπομπής οξειδίου του
θείου και οξειδίου του αζώτου.
Η Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών (STCW)
Μέχρι το 1978 τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτικών καθορίζονταν αποκλειστικά από τα κράτη στα οποία νηολογούνταν
τα πλοία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών για μια δραστηριότητα που, εκ των πραγμάτων, είναι διεθνής. Για το λόγο
αυτό ψηφίστηκε το 1978 η Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα
Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών (δημιούργημα και αυτή του ΙΜΟ), που έθεσε ορισμένα ελάχιστα
όρια εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών. Η σύμβαση αυτή, που τέθηκε σε ισχύ το 1984, τροποποιήθηκε σε
μεγάλο βαθμό το 1995. Στην παρούσα μορφή της η STCW
καθορίζει με λεπτομέρεια:
• Την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι ναυτικοί για κάθε
συγκεκριμένη ειδικότητα, καθώς και, ανεξαρτήτως ειδικό-

τητας, τη βασική εκπαίδευση ασφαλείας, επιβίωσης και πυρασφάλειας.
• Τον τρόπο πιστοποίησης αυτής της εκπαίδευσης και την
υποχρέωση αναγνώρισης σε άλλα κράτη των πιστοποιητικών που εκδίδονται από το κράτος νηολόγησης του πλοίου
όπου ναυτολογείται ο εκάστοτε ναυτικός.
• Τις περιόδους υποχρεωτικής ανάπαυσης για τους ναυτικούς που εκτελούν φυλακές (βάρδιες).
Το 2010 ψηφίστηκε στη Μανίλα περαιτέρω τροποποίηση της
STCW λόγω της τεχνολογικής προόδου, που κατέστησε αναγκαία την επικαιροποίηση των προϋποθέσεων της σύμβασης12. Η τροποποίηση αυτή τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2012 και
προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος έως το 2017.
Ένα σημαντικό στοιχείο της STCW, που υπήρχε ήδη από το
1978, είναι ότι δίνει το δικαίωμα σε κάθε κράτος που έχει
υπογράψει τη σύμβαση να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η σύμβαση σε πλοία που προσεγγίζουν
λιμένες του, ακόμη και αν το κράτος νηολόγησης των πλοίων
αυτών δεν είναι μέλος της σύμβασης. Έτσι, ουσιαστικά καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση των υποχρεώσεων της STCW
και από κράτη που δεν την έχουν υπογράψει, διαφορετικά δεν
θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους λιμένες των κρατώνμελών της σύμβασης.
Η Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία (MLC)
Η ναυτική εργασία έχει ιδιομορφίες που την κάνουν να ξεχωρίζει από κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση.
Ο ναυτικός εργάζεται μακριά από την κατοικία του, με συχνή
εναλλαγή εργοδοτών, σε πλοία που φέρουν διαφορετική σημαία, εκτεθειμένος σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο κάθε
φορά, με ελάχιστες δυνατότητες ψυχαγωγίας και ιατρικής περίθαλψης. Για την αποφυγή και αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που απορρέουν από τις ιδιομορφίες αυτές της
ναυτικής εργασίας έχουν υπογραφεί περί τα 70 διεθνή κανονιστικά κείμενα με την επιμέλεια του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας (International Labour Organization).
Η πληθώρα, όμως, αυτών των διατάξεων και η διαφοροποιημένη υιοθέτησή τους στις εθνικές νομοθεσίες δημιουργεί
ανομοιογένεια των συνθηκών ναυτικής εργασίας διεθνώς. Ως
επίλυση αυτού του προβλήματος ψηφίστηκε από τον ILO, το
2006, η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, που σκοπό έχει
να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο διεθνές κείμενο όλες τις σχετικές διατάξεις που βρίσκονται έως τώρα διάσπαρτες σε διαφορετικές συμβάσεις.
Η ως άνω Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία αποτελεί

12. Ως παράδειγμα του βαθμού λεπτομέρειας των ρυθμίσεων αξίζει να αναφερθούν ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη υποχρεωτική ανάπαυση, που
αύξησαν το χρόνο από 70 σε 77 ώρες για κάθε 7 ημέρες εργασίας με ένα
ελάχιστο 10 ωρών ανάπαυσης για κάθε 24 ώρες εργασίας. Η 10ωρη αυτή
ανάπαυση δεν μπορεί να διαιρεθεί σε περισσότερες από 2 περιόδους, εκ
των οποίων η μία πρέπει να διαρκεί 6 ώρες.
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ένα μεγάλο νομοθέτημα με σχεδόν 100 άρθρα και θέτει σε
διεθνές επίπεδο ελάχιστες προϋποθέσεις για τη ναυτική εργασία, που περιλαμβάνουν:
• Ελάχιστη ηλικία
• Προϋποθέσεις υγείας για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος και επιβεβαίωσή τους με ιατρικές εξετάσεις πριν
από τη ναυτολόγηση
• Εκπαίδευση
• Αποδοχές
• Ψυχαγωγία στο πλοίο
• Εδεσματολόγιο
• Παροχή ιατρικής περίθαλψης
• Κοινωνική ασφάλιση
• Ασφάλεια κατά την παροχή της ναυτικής εργασίας κ.λπ.
Οι απαιτήσεις της MLC εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία με εμπορική δραστηριότητα πλήν των αλιευτικών, πολεμικών πλοίων
και σκαφών που πλέουν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή
εντός θαλασσίων περιοχών που υπάγονται σε κανονισμούς
λιμένος.
Πιστοποίηση απαιτείται για σκάφη 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, που εκτελούν πλόες εξωτερικού και φέρουν τη
σημαία ενός κράτους-μέλους που έχει επικυρώσει τη σύμβαση.
Επίσης, μέσω της διαδικασίας ελέγχου από τις λιμενικές
αρχές, πλοία τα οποία δεν διαθέτουν πιστοποιητικό (λόγω μη
επικύρωσης της σύμβασης από τη σημαία τους) θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης.
Η MLC θα αρχίσει να ισχύει 12 μήνες μετά την κύρωσή της από
30 κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, που εκπροσωπούν το 33% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων.
Έως σήμερα έχουν υπογράψει 24 κράτη, που εκπροσωπούν
το 56% της παγκόσμιας χωρητικότητας13.
Η διαδικασία τροποποιήσεων
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, βασικές διεθνείς συμβάσεις του
ΙΜΟ που περιέχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, όπως οι
SOLAS, MARPOL και STCW, αλλά και άλλες, χρειάζεται τακτικά να τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνονται στη ραγδαία εξελισσόμενη ναυπηγική τεχνολογία. Οι τροποποιήσεις
αυτές, σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε παλαιότερα, ετίθεντο σε ισχύ μόνον εφόσον γίνονταν δεκτές από ένα ποσοστό κρατών-μελών της συγκεκριμένης διεθνούς σύμβασης
(συνήθως τα 2/3 των κρατών-μελών). Αυτό είχε αποτέλεσμα
να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη περισσότερων κρατών από
όσα απαιτούνταν για να τεθεί σε ισχύ η αρχική σύμβαση και
να προκαλούνται έτσι μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόμα και να
ματαιώνεται μία τροποποίηση. Το φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στις συμβάσεις στις οποίες προσχώρησαν
πολλά κράτη μετά την αρχική ψήφισή τους. Δεν ήταν σπάνιο
τα φαινόμενο, άλλωστε, να περνά περισσότερο από μια δεκαετία από την τροποποίηση μιας διεθνούς σύμβασης και να
προκύπτει ανάγκη για νέα τροποποίηση, χωρίς να έχει τεθεί
ακόμη σε ισχύ η προηγούμενη (αυτό συνέβη κατ’ επανάληψη

στη SOLAS έως το 1974). Για το λόγο αυτό ο ΙΜΟ επινόησε
τη «διαδικασία σιωπηρής αποδοχής» (tacit amendment procedure) σύμφωνα με την οποία η τροποποίηση μιας διεθνούς
σύμβασης θα τίθεται αυτόματα σε ισχύ σε συγκεκριμένη ημερομηνία εφόσον δεν αντιταχθεί το 1/3 των κρατών-μελών
της σύμβασης, που εκπροσωπούν το 50% της παγκόσμιας
χωρητικότητας. Με την αντιστροφή αυτή της δήλωσης αποδοχής έχει επιτευχθεί μια πολύ ταχύτερη προσαρμογή των
διεθνών συμβάσεων του ΙΜΟ στις επικρατούσες συνθήκες
και στις αναθεωρημένες ανάγκες ασφαλείας. Η διαδικασία
αυτή εφαρμόστηκε για όλες τις τροποποιήσεις των διεθνών
συμβάσεων SOLAS (μετά το 1974), MARPOL, STCW (τροποποιήσεις της Μανίλας του 2010) και πολλών ακόμα σημαντικών διεθνών συμβάσεων (π.χ. η Διεθνής Σύμβαση περί
Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα
του 1972). Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία σιωπηρής
αποδοχής εφαρμόζεται για την τροποποίηση κυρίως τεχνικών
διατάξεων.
Port State Control
Ο έλεγχος συμμόρφωσης των πλοίων με τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται σε θέματα ασφαλείας από διεθνείς συμβάσεις βαρύνει κατ’ αρχήν τα κράτη νηολόγησής τους. Επειδή,
όμως, ορισμένα κράτη αδυνατούν ή και δεν ενδιαφέρονται να
ασκήσουν ουσιαστικό έλεγχο στα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, αναπτύχθηκαν διαδικασίες που επιτρέπουν ελέγχους από τα κράτη των λιμένων όπου εισπλέουν τα πλοία
(Port State Control).
Σε διεθνές επίπεδο, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 παρέχει σε ένα βαθμό το δικαίωμα εξάσκησης ελέγχου σε ξένα διερχόμενα πλοία. Τον
έλεγχο ξένων πλοίων προβλέπουν επίσης ορισμένες βασικές
διεθνείς συμβάσεις του ΙΜΟ, όπως οι SOLAS, MARPOL, STCW
και άλλες. Ουσιαστική και λεπτομερής ρύθμιση όμως έγινε
σε περιφερειακό επίπεδο με διεθνείς συμφωνίες μεταξύ συγκεκριμένων κρατών. Η πρώτη από αυτές είναι το καλούμενο
«Μνημόνιο Συνεννόησης των Παρισίων» του 1982 (Paris
Memorandum of Understanding και εν συντομογραφία Paris
MοU) στην οποία συμμετέχουν σήμερα 26 ευρωπαϊκά κράτη
και ο Καναδάς. Υπάρχουν ακόμα τα Μνημόνια Συνεννόησης
του Τόκιο (στο οποίο συμμετέχουν διάφορες ασιατικές χώρες,
αλλά επίσης οι ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία και Καναδάς), των χωρών
της Λατινικής Αμερικής, της Μεσογείου (στο οποίο συμμετέχουν η Τουρκία, η Συρία, η Ιορδανία και ορισμένες βορειοαφρικανικές χώρες) και της περιοχής του Ινδικού ωκεανού.
Οι διαδικασίες ελέγχου μεταξύ των διαφόρων Μνημονίων Συνεννοήσεως, αν και δεν είναι ταυτόσημες, μοιάζουν μεταξύ
τους. Σε γενικές γραμμές, η επιθεώρηση αρχίζει με τον έλεγχο
των πιστοποιητικών που πρέπει να φέρει το πλοίο σύμφωνα
με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Ακολουθεί γενική επι13. Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ακόμη.
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θεώρηση της συντήρησης του πλοίου και, αν όλα έχουν
καλώς, ο επιθεωρητής συγκεντρώνεται σε καταγραφείσες παρατηρήσεις παλαιότερων ελέγχων για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με υποδείξεις και οδηγίες που είχαν δοθεί τότε. Εάν
κατά τη γενική επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του
πλοίου δεν είναι ικανοποιητική, ακολουθεί λεπτομερής επιθεώρηση για να αποκαλυφθούν τυχόν ελαττώματα του
πλοίου. Σε τέτοια περίπτωση και αναλόγως της σοβαρότητας
μπορεί ακόμα και να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου
μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.
Εάν κάποιο επιθεωρούμενο πλοίο φέρει σημαία κράτους που
δεν έχει υπογράψει κάποια από τις διεθνείς συμβάσεις που
αφορούν θέματα ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές επιθεώρησης
φροντίζουν ώστε η μεταχείριση του πλοίου αυτού και του
πληρώματός του να μην είναι ευνοϊκότερη από εκείνη σε
πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους που είναι μέρος της σύμβασης αυτής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ένα
πλοίο φέρει σημαία κράτους που δεν έχει υπογράψει τις βασικές διεθνείς συμβάσεις του ΙΜΟ για την ασφάλεια και την
αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης, θα πρέπει το πλοίο αυτό
να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις των διεθνών αυτών
συμβάσεων, διαφορετικά δεν θα μπορεί να πλεύσει στους λιμένες της αρμοδιότητας του εκάστοτε Μνημονίου Συνεννόησης, που καλύπτουν σχεδόν όλο τον κρίσιμο εμπορικό κόσμο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά την ύπαρξη διεθνών συμβάσεων και παρά τη λειτουργία του ΙΜΟ, παρατηρείται πρόσφατα να λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο, τόσο όσον αφορά στη νομοθεσία όσο
και στον έλεγχο εφαρμογής της. Συγκεκριμένα, ορισμένα
κράτη θέτουν αυτόνομα κανόνες, συνήθως στον απόηχο κάποιου ναυτικού ατυχήματος που συνέβη στα ύδατά τους, οι
οποίοι διαφέρουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις ακόμη και αν
τα κράτη αυτά έχουν υπογράψει τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Για παράδειγμα, μετά τη βύθιση του δεξαμενοπλοίου
«Erika» στις 12.12.1999 κοντά στις ακτές της Βρετάνης στη
Γαλλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε αμέσως μέτρα (που ονομάστηκαν μάλιστα «Erika 1» και «Erika 2») που αφορούσαν,
μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση δεξαμενοπλοίων μονού τοιχώματος με τρόπο διαφορετικό από όσα προέβλεπε η MARPOL. Μετά τη βύθιση του δεξαμενοπλοίου «Prestige», στις
13.11.2002, κοντά στην Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και
Ισπανία απέκλεισαν τα δεξαμενόπλοια μονού τοιχώματος από
τα λιμάνια τους χωρίς ακόμη να ισχύει τέτοιο μέτρο διεθνώς,
ενέργεια που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, την οποία έχουν
κυρώσει και οι 3 αυτές χώρες. Η Ισπανία υιοθέτησε επιπλέον
διάφορα άλλα μέτρα που αφορούν τα δεξαμενόπλοια και
τους λιμένες καταφυγής σε περίπτωση ατυχήματος. Λίγο αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε την οδηγία 2005/35
(τροποποιήθηκε το 2009)14 που ποινικοποίησε την απόρριψη

πετρελαίου στη θάλασσα, χωρίς μάλιστα να εξαιρεί την ατυχηματική ρύπανση υπό τους όρους που την εξαιρεί η MARPOL. Ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης, μάλιστα, μπορούν να
επιβληθούν όχι μόνο στο πλήρωμα και στον πλοιοκτήτη,
αλλά και στον κύριο του φορτίου, το νηογνώμονα που επιθεώρησε το πλοίο και σε κάθε άλλον εμπλεκόμενο.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, ψηφίστηκε το
1990 o νόμος για τη θαλάσσια ρύπανση με πετρέλαιο (Oil
Pollution Act, OPA) ως αντίδραση στη μεγάλη ρύπανση του
«Exxon Valdez» το 1989 στην Αλάσκα, ενώ παράλληλα οι
ΗΠΑ έχουν κυρώσει τη MARPOL που πραγματεύεται παρόμοια θέματα με τον ως άνω νόμο.
Αντίστοιχα, η Αυστραλία, η οποία εφάρμοζε έως σήμερα τις
διατάξεις της ΜARPOL, υιοθέτησε πρόσφατα νέα νομοθεσία,
ονομαζόμενη «Maritime Legislation Amendment Act, 2011»,
που τέθηκε σε ισχύ στις 6.12.2011 και υπερβαίνει τις διατάξεις της MARPOL, ποινικοποιώντας και την ατυχηματική ρύπανση που προέρχεται από πλοία και προβλέποντας ευθύνη
του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου και του ναυλωτή, για ζημιές
στο θαλάσσιο περιβάλλον, ακόμη και ως αποτέλεσμα απλής
αμέλειας. Η μέγιστη χρηματική ποινή για το εν λόγω ποινικό
αδίκημα αυξάνεται σε περίπου 2,3 εκατομμύρια δολ. ΗΠΑ.
Οι ενέργειες, όμως, αυτές που λαμβάνονται σε εθνικό ή και
περιφερειακό επίπεδο και οι οποίες φαίνεται να ανταγωνίζονται το έργο του ΙΜΟ, προκαλούν διάσπαση του δικαίου, σύγχυση και τελικώς υποβάθμιση της ασφάλειας στη ναυτιλία
και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η μεμονωμένη αυστηροποίηση των ρυθμίσεων σε συγκεκριμένα μέρη του πλανήτη δεν καταπολεμά τα ανασφαλή και μη ποιοτική πλοία,
αλλά απλώς τα οδηγεί σε άλλα γεωγραφικά μέρη. Ο συνδυασμός της υιοθέτησης από τον ΙΜΟ διεθνών κανόνων για την
ασφάλεια του πλοίου και την προστασία του περιβάλλοντος
και της ύπαρξης μηχανισμών ελέγχου συμμόρφωσης σε
εθνικό επίπεδο από τα κράτη της σημαίας νηολόγησης, αλλά
και από τα περιφερειακά Μνημόνια Συνεννόησης (Παρισίου,
Τόκιο κ.ά.) αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για την επίτευξη
και την προάσπιση της ποιότητας στη ναυτιλία.

14. Ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4037/2012.
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ναυτικη νομοθεσια

Εκκρεμή νομοθετικά και διοικητικά θέματα
για την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ
Κριτική προσέγγιση

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

Νομοθετική προδιάθεση
Δραττόμενοι της ευκαιρίας από την πρόσφατη αντικατάσταση
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
οφείλουμε, και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οπωσδήποτε
θα πρέπει να εγένετο παράδοση εκκρεμών προς υλοποίηση
νομοθετικών και διοικητικών θεμάτων, ενώ ο νέος Υπουργός
θα ζήτησε ανάλογα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα από τις
υπηρεσίες, να επισημάνουμε κατωτέρω τις αρκούντως σοβαρές προς έκδοση κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. - Υ.Α.) προκειμένου να τεθούν σε άμεση λειτουργία και εφαρμογή οι διατάξεις
του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4150/2013 (Α΄ 102) για
την «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
Οι ως είρηται κατωτέρω διαλαμβανόμενες κανονιστικές πράξεις έχουν επιτακτικό και όχι δυνητικό χαρακτήρα και θεωρούνται επείγουσας προς έκδοση προτεραιότητας, όπως
προκύπτει από τα σχετικά άρθρα του νόμου. Ανεξαρτήτως
αυτού, το νομικό και διοικητικό πλαίσιο που θα τις διέπει,
ενδεχομένως τίθεται πλέον υπό την κρίση και την ακολουθητέα ναυτιλιακή και λιμενική πολιτική που θα σχεδιάσει
και θα αποφασίσει ο νέος υπουργός, λαμβάνοντας υπ’ όψιν

την 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 εκ των υστέρων, ανάλογα με τα θετικά και
ανταποδοτικά αποτελέσματα που θα έχει στην ανάπτυξη και
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας με ανάλογη ανταποδοτικότητα στην ελληνική οικονομία.
Η συνεννόηση και συνεργασία του υπουργού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΙΜΟ, τις εφοπλιστικές ενώσεις (Λονδίνου, Πειραιώς) καθώς και όλα τα ναυτεργατικά
σωματεία της ΠΝΟ θεωρείται δεδομένη και εκ των ουκ
άνευ ώστε να επιτύχει στο έργο.
Τα προς έκδοση Π.Δ.
1. Πρωτίστως προέχει η έκδοση του Π.Δ. που προκύπτει από
το άρθρο 1 πργ. 4 εδ. (β), όπου προβλέπεται η σύνταξη και
έκδοση νέου οργανισμού του υπουργείου. Η συμμετοχή
του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι δεδομένη και ως
εκ τούτου θα πρέπει από τους συντάκτες του Π.Δ. να ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του νέου οργανισμού και ιδίως καθ’ ο μέρος αφορά τις αρμοδιότητες
του Λ.Σ. - Ε.Α. εάν θα επαναληφθούν οι σχετικές ογκώδεις
διατάξεις του νόμου 3922/2011 και του Π.Δ. 67/2011
(προσωρινώς ισχύουσες) ή θα πρέπει να συνταχθεί λειτουργική, ευέλικτη και εφαρμόσιμη, δομή και διάρθρωση
των νέων υπηρεσιών του Λ.Σ. - Ε.Α. εντός του νέου οργανισμού.
2. Το Π.Δ. που προβλέπεται από το άρθρο 34 και αναφέρεται
στη λειτουργία και δομή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής ως συμβούλου του υπουργού. Εκτιμά-
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«Ναυτικά Χρονικά» τεύχη 77 και 84/2005, 134/2010,
142/2011 και 152/2012, καθώς και άρθρο μου στην «Πλοιαρχική Ηχώ», τεύχος 422/2012.)
2. Υ.Α. άρθρου 13 πργ. 1 (β) για τον υπολογισμό καταμέτρησης πλοίων.
3. Υ.Α άρθρου 17 πργ. 3 για τον καθορισμό σκάφους για υδατοκαλλιέργειες.
4. Υ.Α άρθρου 60 πργ. (α) - (β) για πληρώματα ελικοπτέρων.
5. Υ.Α. άρθρου 19 πργ. 1 αναφορικά με τη σύσταση μητρώου
ενεργών ναυτικών. Άκρως σοβαρό θέμα.
6. Υ.Α. άρθρου 21 πργ. 3 για τη ναυτολόγηση σπουδαστών
ΑΕΝ.
(* Μνημονεύουμε τις αρκούντως σοβαρές.)
ται ότι το γεν νυν έχον θεωρείται κατά την κρίση μας πολυτέλεια, διότι εκτός των άλλων δημιουργείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
3. Το Π.Δ. που ορίζεται από το άρθρο 43 πργ. 4 για τη σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Επειδή προβλέπεται να έχει κύρια
αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στον λιμενικό τομέα, καθώς
και την εποπτεία των λιμένων, εκτιμάται ότι θα πρέπει να
επανεξεταστεί η έκδοσή του με δεδομένο ότι προωθείται η
αποκρατικοποίηση - εκποίηση των λιμένων μέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Θα συμβεί ό,τι έγινε με τη ΡΑΘΕ, που τελικά καταργήθηκε,
διότι ουδείς επενδυτής επιθυμεί να έχει στο «σβέρκο» του
για έλεγχο κρατικό φορέα.
4. Το Π.Δ. που ορίζεται στο άρθρο 48 πργ. 1, αναφερόμενο
στην «Παροχή πλοηγικών υπηρεσιών» με σκοπό την αναμόρφωση του διοικητικού και νομικού πλαισίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
Σημειούται ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου (διαβούλευση) το εν
λόγω θέμα ήταν το ίδιο Κεφάλαιο Ι με τέσσερα άρθρα και με
απευθείας τη σύσταση και ίδρυση της εταιρείας Πλοηγική Α.Ε.
Λόγω της τεράστιας σημασίας του θέματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην αναμόρφωση της Π.Υ., διότι
κινδυνεύει η λειτουργία των λιμένων από ενδεχόμενες απεργίες πλοηγών.
Εκτιμάται πως θα πρέπει να προηγηθεί αποκρατικοποίηση και
εκποίηση των λιμένων μέσω ΤΑΙΠΕΔ, κατάσταση που μπορεί
να συγχωνεύσει και να απορροφήσει την παροχή πλοηγικών
υπηρεσιών κατά λιμένα.

Εκκρεμή νομοθετικά θέματα προς τακτοποίηση
Επιβάλλεται η άμεση σύνταξη και προώθηση προς έκδοση
κανονιστικών πράξεων (Π.Δ. - Υ.Α.) που απορρέουν από ήδη
ψηφισθέντες νόμους, οι οποίοι δεν λειτουργούν καθ’ όσον
δεν εκδόθηκαν οι εν λόγω Κ.Π. Ειδικότερα:
1. Της πργ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4033/2011 (Α΄ 264) όπως
διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο
4150/2013 (Α΄ 102) αναφορικά με τη διερεύνηση των
ναυτικών ατυχημάτων. (Σχετικά, εμπεριστατωμένο άρθρο
μας στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 146, Απρίλιος 2012.)
2. Του άρθρου 12 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) αναφορικά με
τα μέτρα ασφάλειας για την πειρατεία. (Σχετικό άρθρο μας
στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 251, Ιούνιος 2012.)
3. Της πργ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) αναφορικά με θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.
Πρόσθετα θέματα προς υλοποίηση
1. Σύνταξη, εκποίηση και δημοσίευση νέων κανονιστικών
εσωτερικής υπηρεσίας Ε/Γ και Φ/Γ πλοίων. (Σχετικό άρθρο
μας στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 139, Απρίλιος 2011.) Βασικό αίτημα και της Ένωσης Πλοιάρχων.
2. Επαναπροσδιορισμός, αναμόρφωση, αντικατάσταση και
κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο Corpus των Γενικών Κανονισμών Λιμένων. Μνημονεύονται σε ισχύ 49 ενώ πραγματικά
ισχύουν 15. (Σχετικό επί του προκειμένου άρθρο μας στα
«Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 141, Ιούνιος 2011.)

Οι προς έκδοση υπουργικές αποφάσεις*
1. Υ.Α. άρθρου 11 πργ. 9 εδ.(α) - (β) αναφορικά με τη σύσταση
επιτροπών για τροποποίηση - κωδικοποίηση ΚΔΝΔ και
ΚΙΝΔ. Εκτιμάται επί του προκειμένου ότι απαιτείται ολική
αναμόρφωση και ανασύνταξη του ΚΔΝΔ ώστε να προσαρμοσθεί και να συνάδει με τις νυν ισχύουσες διεθνείς ναυτιλιακές καταστάσεις καθώς και τις διαμορφούμενες εθνικές
απαιτήσεις.
(Σχετικά, εμπεριστατωμένα και αναλυτικά άρθρα μου στα
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εκπαιδευση

Aς γνωρίσουν οι νέοι μας τις δυσκολίες
της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας
Με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού και την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, φοιτητές από
το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου επισκέφτηκαν, στο πλαίσιο του μαθήματος της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας, στα τέλη Μαΐου, εταιρείες στον Πειραιά και
στην Αθήνα.

Του Ηλία Μπίσια

Σκοπός των συγκεκριμένων επισκέψεων ήταν οι φοιτητές να
ενημερωθούν από παράγοντες και πρωταγωνιστές της ναυτιλίας, αλλά και «διαχειριστές» της δημόσιας εικόνας του κλάδου, για θέματα επικαιρότητας της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Οι 30 φοιτητές αρχικά επισκέφτηκαν και συζήτησαν με τους
ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής Μεταφορών του Ε.Κ.
Γ. Κουμουτσάκο και Σ. Δανέλλη, στην έδρα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ο κ. Κουμουτσάκος παρουσίασε τις
πρόσφατες προτάσεις του για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, ενώ ο
κ. Δανέλλης ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα της γαλάζιας ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αίσθηση μάλιστα προκάλεσε μία άποψηπροτροπή του κ. Κουμουτσάκου προς τους φοιτητές. Ο νέος
ευρωβουλευτής δήλωσε πως η Ελλάδα πάσχει από μια περίεργη μορφή επαρχιωτισμού, αφού είτε μια μερίδα Ελλήνων
θεωρούν ότι οι δυτικοί σύμμαχοί μας είναι πάντα άριστοι και
σοφότεροι σε όλα τα θέματα είτε ότι είναι «κουτόφραγκοι» και
«απονήρευτοι». Σε αυτό το πλαίσιο προέτρεψε τους νέους να
αντιληφθούν την ευρωπαϊκή οικογένεια χωρίς το σύνδρομο
του παρελθόντος.
Η ομάδα των φοιτητών επισκέφτηκε επίσης τη «Μεγάλη Βρεταννία», το μεγάλο ξενοδοχειακό και κυρίως ιστορικό στολίδι
της Αθήνας, που αναστήθηκε στην κυριολεξία -και διατηρείται
ακόμη σε αυτήν τη δύσκολη εποχή ακμαίο- με την υποστήριξη
του Ομίλου Λασκαρίδη και άλλων ναυτιλιακών παραγόντων.
Στη «Μεγάλη Βρεταννία», η διευθύντρια Επικοινωνίας Χριστίνα Παπαθανασίου ενημέρωσε τους φοιτητές για θέματα
επικοινωνίας αλλά και διαχείρισης κρίσεων, ενώ τους ξενάγησε
στους φιλόξενους χώρους του επιβλητικού κτιρίου προκειμένου να αντιληφθούν οι νεαροί επισκέπτες το μέγεθος της συμβολής της ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας σε άλλους
κλάδους της οικονομίας πέραν της ναυτιλίας.
Και επειδή η θαλασσινή δραστηριότητα στην πατρίδα μας είναι

πολυεπίπεδη και ευρέως αναπτυσσόμενη, ιδιαίτερη αίσθηση
προκάλεσε η επίσκεψη των φοιτητών στη Μαρίνα Αθηνών,
όπου συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού
και επενδύσεων σε λιμένες σκαφών αναψυχής.
Την Τρίτη 21 Μαΐου, οι φοιτητές παρευρέθηκαν σε ναυτιλιακές
εταιρείες και οργανισμούς στον Πειραιά. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν με τον τιμημένο με το βραβείο Ευκράντη ως καλύτερο
Manager της Χρονιάς για το 2013 κ. Σταμάτη Μπουρμπούλη,
στα γραφεία της Euronav στον Πειραιά. O διευθυντής της κορυφαίας εταιρείας απάντησε σε σειρά ερωτήσεων σχετικά με
το μέλλον στο ναυτιλιακό επάγγελμα, ενώ οι κυρίες Άννα Κάτσικα και Μαρία Ζουμή ανέπτυξαν το θέμα: «Στρατηγικές επικοινωνίας: Στη στεριά και στη θάλασσα».
Οι φοιτητές επισκέφτηκαν και τα γραφεία του ΝΕΕ και συνομίλησαν εκτενώς για τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του
Επιμελητηρίου ως σημαντικότατου συμβούλου του κράτους
σε θέματα ναυτιλίας. Ο κ. Μιχάλης Σαρλής, εξαιρετικός γνώστης των θεμάτων της ναυτιλιακής καθημερινότητας καθώς
και της ναυτιλιακής πολιτικής ιστορίας του τόπου μας, συνομίλησε με αυτούς εκτενώς για σειρά επίκαιρων θεμάτων και
απάντησε με ειλικρίνεια και βαθιά γνώση των ζητημάτων στις
πολυάριθμες, εάν όχι καταιγιστικές, ερωτήσεις των φοιτητών.
Στο ίδιο πλαίσιο, οι φοιτητές βρέθηκαν στην εταιρεία Capital
Ship Management, η οποία αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα
ελληνικής ναυτιλιακής αριστείας στις διεθνείς χρηματαγορές.
Η κυρία Βίκη Καλογηράτου ανέπτυξε θέματα επικοινωνίας και
εξωστρέφειας του κλάδου και της εταιρείας, ενώ οι φίλοι του
Ολυμπιακού δεν παρέλειψαν να ρωτήσουν για την προσωπικότητα και το ηγετικό προφίλ του κ. Μαρινάκη.
Οι επισκέψεις συνεχίστηκαν στα γραφεία στον Πειραιά της τιμηθείσας με το βραβείο Ευκράντη 2012 για την Επικοινωνία εταιρείας Marshall Islands Registry - IRI. Η κ. Λούση Μυλωνάκη
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Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επισκέπτονται εταιρείες στην Ακτη Μιαούλη. Στιγμιότυπα από τις επισκέψεις τους στις εταιρείες
Euronav Ship Management Hellas (01), Capital Ship Management (02), Marshall Islands Registry-IRI (03), SQE Marine Group (04), στο
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» (05) και στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (06).

ανέλυσε εκτενώς την πορεία του κορυφαίου και ποιοτικού ανοικτού νηολογίου στην Ελλάδα αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις
της αγοράς. Αναφέρθηκε επίσης σε θέματα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, ενώ έδωσε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για
τη σταδιοδρομία των νέων στην Ακτή Μιαούλη.
Ο επίλογος των επισκέψεων δόθηκε στα γραφεία της SQE, όπου
ο κ. Απόστολος Μπελόκας, ειδήμων της ναυτιλιακής αγοράς,
έδωσε σύντομη διάλεξη για θέματα νομοθετικών εξελίξεων, ενώ
σε ένα πνεύμα απόλυτης εξωστρέφειας και υγιούς αυθορμητισμού μετέδωσε στους συμμετέχοντες το υπάρχον κλίμα στην
Ακτή Μιαούλη και τις δυσκολίες, καθώς και τις προσκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές του κλάδου.
Οι επισκέψεις αυτές δεν υπήρξαν μόνο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για τους νεαρούς και τις νεαρές φοιτήτριες, αλλά αναζωογόνησαν το ενδιαφέρον τους για τον κλάδο που μελετούν.
Η ναυτιλία πέρα από επιστημονική εμβρίθεια και εξειδικευμένη
κατάρτιση απαιτεί παράλληλα επαφή με την επιχειρηματική καθημερινότητα και, κυρίως, ευρεία αντίληψη των πραγματικών
συνθηκών της αγοράς. Η απομόνωση σε μια βιβλιοθήκη προσφέρει μεν την απαραίτητη βαθιά και εμπεριστατωμένη γνώση
που απαιτείται πλέον από ένα στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας,
όμως η πρακτική εφαρμογή και η εξοικείωση με τη ναυτιλιακή

κοινότητα είναι παντελώς απαραίτητες και ενδεδειγμένες.
Οι παραπάνω εταιρείες, σε πείσμα των καιρών, όχι απλώς άνοιξαν τις πόρτες τους στους νέους ναυτέλληνες, αλλά συνομίλησαν ευρέως μαζί τους καταγράφοντας την πραγματικότητα
σε όλους εμάς, διδάσκοντες, ερευνητές και κυρίως φοιτητές,
που βλέπουμε με λύπη τους πιο καλούς από το χώρο μας να
αναχωρούν αναγκαστικά για άλλες πατρίδες.
Σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι νέοι επιθυμούν να
ασχοληθούν με τα θαλασσινά επαγγέλματα, είναι σαφές πως
η πραγματική γνώση και κατανόηση τόσο των προοπτικών όσο
και των δυσκολιών επιβίωσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης
στην Ελλάδα οφείλει να προβληματίσει όλους όσοι ασχολούμαστε με τα ναυτιλιακά γράμματα και τη διδασκαλία. Σε μια δυσοίωνη αν όχι μεμψίμοιρη περίοδο για όλο τον ιδιωτικό τομέα
στη χώρα μας, επιβάλλεται να καταστήσουμε σαφές στους
νέους μας ότι η θάλασσα μπορεί να έχει προοπτικές απασχόλησης για έναν φιλόδοξο και καταρτισμένο φοιτητή, έχει όμως
και πολλές τρικυμίες, αρκετές φορές μη αναμενόμενες.
Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται φρούδες ελπίδες και μάταιες προσδοκίες στους εγκλωβισμένους και φερέλπιδες φοιτητές και σπουδαστές, ειδικά από τα ΜΜΕ και τους
διδάσκοντές τους.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα «γαλαζοαίματη» απογειώνεται
Η «βασίλισσα των αιθέρων», ένα Βoeing 747-800, της γερμανικής
εταιρείας Lufthansa προσγειώθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στις 17 Ιουνίου.

Η νέα υπερσύγχρονη ναυαρχίδα της γερμανικής αεροπορικής
εταιρείας προσγειώθηκε -για πρώτη φορά με τα χρώματα της
Luﬅhansa-, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την υφήλιο. Η Luﬅhansa επέλεξε την Αθήνα ανάμεσα σε άλλες πόλεις
για την παρουσίαση του μακρύτερου αεροσκάφους στον

κόσμο, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τη
γερμανική εταιρεία. Εξυπηρετώντας περισσότερο από 1,2
εκατομμύριο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδεψαν πέρυσι από και
προς την Ελλάδα, η Luﬅhansa κατέγραψε αύξηση 5% σε
σύγκριση με το 2011, ενώ οι μέχρι σήμερα προοπτικές για
το 2013 είναι πολύ ευοίωνες.
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«Γνωρίζουμε όλοι το ρητό η “ισχύς εν τη ενώσει”, κάτι που
αποδεικνύεται έμπρακτα από τη μακρόχρονη συνεργασία και
αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ Ελλάδας και Luﬅhansa, που
αποτελούν το τέλειο δίδυμο!», δήλωσε ο κύριος Carsten
Schaeﬀer, αντιπρόεδρος πωλήσεων και υπηρεσιών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής. «Παρά

τους ταραχώδεις καιρούς, η καινοτομία και η δέσμευση στην
ποιότητα και την πρόοδο αποφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα. Έμπρακτη απόδειξη αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία
του 2012 για την ελληνική αγορά, που εμφανίζουν ανοδική
τάση».
Ο κύριος Schaeﬀer πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιαστείτε από το μέγεθος του αεροσκάφους, καθώς και
από τον εσωτερικό σχεδιασμό και τη διαρρύθμιση της καμπίνας. Θα εντυπωσιαστείτε όμως και από το γεγονός ότι, παρά
τις διαστάσεις του, το επόμενης γενιάς Jumbo είναι πολύ πιο
αποδοτικό από τα προηγούμενα αεροσκάφη. Στη διάρκεια
ενός έτους λειτουργίας του, έχει αποδείξει πως είναι πολύ οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Με την ενσωμάτωσή του στο στόλο μακρινών διαδρομών, η Luﬅhansa
προσφέρει ένα προϊόν που συνάδει απόλυτα με τη δέσμευση
της εταιρείας για καινοτομία, τεχνολογία και αποδοτικότητα,
ενώ παράλληλα διαθέτει χαρακτηριστικά και ανέσεις που
αναμφίβολα θα μεγιστοποιήσουν την ταξιδιωτική εμπειρία
των επιβατών μας».
To νέο αμερικανικό αεροσκάφος, που έρχεται να ανταγωνιστεί
το ευρωπαϊκό Airbus A380, διαθέτει μια σειρά από αεροδυναμικές βελτιώσεις (νέα πτερύγια, κορυφαίας απόδοσης κινητήρες), που εξασφαλίζουν εξοικονόμηση καυσίμων και
μείωση ρύπων, δύο από τους κύριους στόχους του προγράμματος SCORE της Luﬅhansa, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αντικατάσταση του κλασικού υπερπόντιου στόλου με
σύγχρονα, αποδοτικά και αθόρυβα αεροσκάφη. Ήδη η γερμανική αεροπορική εταιρεία έχει δρομολογήσει επτά ολοκαίνουργια
B747-8, ενώ έχει παραγγείλει άλλα 19 που αναμένεται να παραδοθούν έως το 2015. Το νέο Jumbo έχει δρομολογηθεί από το
2012 σε πτήσεις από Φρανκφούρτη προς Μπανγκαλόρ, Δελχί,
Χονγκ Κονγκ, Ουάσιγκτον, Μαϊάμι και Λος Άντζελες, ενώ σε δοκιμαστική φάση βρίσκονται οι πτήσεις προς Μεξικό και Σάο Πάολο.
Η διαχείριση της Luﬅhansa μελετά επιπλέον 45 πόλεις ανά την
υφήλιο ως ενδεχόμενους υπερατλαντικούς προορισμούς των
Boeing 747-8.
Ανάμεσα στις πρωτοποριακές παροχές για τους διακεκριμένους επιβάτες του υπερσύγχρονου αεροσκάφους ξεχωρίζουμε τη νέα Business Class (32 θέσεις στο άνω κατάστρωμα,
60 θέσεις στην κυρίως καμπίνα), που παρέχει νέα εντελώς
επίπεδα κρεβάτια: με το πάτημα ενός κουμπιού, το κάθισμα
μετατρέπεται σε άνετο κρεβάτι 1,98 μ.
Για τους πιο εκλεκτούς επιβάτες η First Class με 8 θέσεις στην
κυρίως καμπίνα, στις πρώτες σειρές του ρύγχους, διαφημίζεται πλέον ως «η πιο ήσυχη First Class στον κόσμο» αφού
διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες ηχομονωτικές κουρτίνες και δάπεδο, ενώ προσφέρει ένα πρωτοποριακό κάθισμα που γίνεται
κρεβάτι διαστάσεων 80 x 207 εκ., ίσως το πιο άνετο στους
αιθέρες.
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H Aegean και η HEC
στη διεθνή ναυτιλιακή
έκθεση «Nor Shipping»

Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ναυτιλιακές εκθέσεις, που επαναλαμβάνεται ανά 2ετία, η «Nor Shipping
Exhibition», άνοιξε τις πύλες της στις 4
Ιουνίου στο Lillestrom της Νορβηγίας,
για 24η φορά.
Στην έκθεση, που διήρκεσε τέσσερις
ημέρες, πήραν μέρος με αντίστοιχα περίπτερα η Aegean και η Hellenic Environmental Center, οι οποίες ήταν οι
μοναδικές ελληνικές συμμετοχές.
Η απρόσμενη αυτή μοναδικότητά τους,
πέραν της εταιρικής τους προβολής,
αυτόματα δημιούργησε στις εταιρείες
την πρόσθετη υποχρέωση και της προβολής της ελληνικής ναυτιλίας γενικώς.

Θερινό σχολείο για
την ανάπτυξη και
διαχείριση λιμένων
κρουαζιέρας

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών
και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) και το Ινστιτούτο
Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας», διοργανώνουν στην Κέρκυρα, 5-8 Σεπτεμ-

βρίου 2013, θερινό σχολείο με θέμα
«Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας: Λειτουργία - διαχείριση - ανάπτυξη».
Στόχος του σχολείου είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες προκλήσεις για την
ανάπτυξη και διαχείριση λιμένων
κρουαζιέρας με σαφή προσανατολισμό
σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια
και την εφαρμογή διεθνών κανονισμών, τα συστήματα προγραμματισμού
προσεγγίσεων, καθώς και θέματα ποιότητας και προβολής.
Το σχολείο απευθύνεται σε διοικήσεις
λιμένων, στελέχη που ασχολούνται με
την ασφάλεια ,το ISPS και τη διαχείριση της κρουαζιέρας, φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών κ.ά.
Εισηγητές του θα είναι: καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητές του ΕΔΙΝΑΛΕ, στελέχη λιμένων και ειδικοί
διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας,
στελέχη της αγοράς κρουαζιέρας.
Στο πλαίσιο των διαλέξεων και μέσω
βιωματικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να αποτιμήσουν
την εμπειρία των επιβατών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Κέρκυρας και να
εξοικειωθούν με τις τεχνικές δειγματοληψίας.
Για πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του ΟΛΚΕ
www.corfuport.gr και του ΕΔΙΝΑΛΕ
www.edinale.gr καθώς και την ιστοσελίδα της ΕΛΙΜΕ http://www.elime.gr/.
Επίσης, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Corfu_Cruise_School@corfuport.gr
και στο τηλ. 26610-45.551 εσ 114 (κ.
Παναγιώτης Μαυρωνάς).

Συνεργασία ΠΕΠΕΝ
και ALBA
Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
Πάσης Τάξεως ανακοινώνει τη συνεργασία της με το ALBA Graduate Business School At The American College
of Greece (ALBA) και προκηρύσσει μία
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υποτροφία εις ολόκληρον, 100%, και
δύο υποτροφίες μερικές, της τάξεως
του 50%, για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για τα μέλη της
και τα τέκνα αυτών.
Οι υποτροφίες αφορούν τα δύο προγράμματα του ALBA, το MBA in Shipping και το MSc in Shipping
Management, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 (το συνολικό κόστος
για το MBA in Shipping είναι 19.750
ευρώ ενώ για το MSc in Shipping Management 12.500 ευρώ).
Μέσα από ένα συνδυασμό ακαδημαϊκών και πρακτικών γνώσεων, το MBA
in Shipping παρέχει στους φοιτητές
όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο
περιβάλλον της ναυτιλίας. Το πρόγραμμα ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην
ηγεσία και στις στρατηγικές ικανότητες
διαχείρισης. Απευθύνεται κυρίως σε
επαγγελματίες του χώρου με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών
ετών καθώς επίσης και σε Α΄ πλοιάρχους και Α΄ μηχανικούς.
(Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.alba.edu.gr/academic/shipping)

Έγκριση σεμιναρίων
Σε συνέχεια της Πιστοποίησης του
COSTAMARE Maritime Training Services
S.A. σύμφωνα με το Πρότυπο ISO
9001:2008 από το GL System Certiﬁcation τον περασμένο Δεκέμβριο, το GL
Academy Hellas ενέκρινε τα ακόλουθα
τέσσερα σεμινάρια για το εκπαιδευτικό
κέντρο σύμφωνα με το Πρότυπο του GL
για την έγκριση σεμιναρίων:
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• ECDIS training – με βάση το IMO Model
course 1.27
• Ship Security Oﬃcer training - με βάση
το IMO Model course 3.19
• Ship Simulator and Bridge Teamwork με βάση το IMO Model course 1.22, and
• Actions to be taken to prevent Acts of
Piracy and Armed Robbery - με βάση
το IMO Model course 3.23
Κατά τη διάρκεια της μικρής τελετής παράδοσης των Πιστοποιητικών, η Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου, GL Academy
Manager για την περιοχή της Νοτίου Ευρώπης είπε ότι «ήταν φυσικό επακόλουθο για την COSTAMARE Shipping, μία
εταιρεία αφοσιωμένη στην εκπαίδευση
και τη σπουδαιότητά της για ασφαλή και
αποδοτικά πλοία σε καθαρές θάλλασες,
να απευθυνθεί σε εμάς για την έγκριση
των σεμιναρίων της COSTAMARE Training Services, λαμβάνοντας επίσης υπόψη
και την μακροχρόνια συνεργασία της με
το GL Academy Hellas».
Ο κ. Γιώργος Τσίρος, Training Manager
του κέντρου, τόνισε ότι «χρειάστηκε πολύ
προσπάθεια από όλους ώστε να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια και ευχαρίστησε
τα στελέχη του GL για τη φιλική και ανοιχτή συνεργασία καθώς και για τα πολύτιμα σχόλια κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας έγκρισης που θα συμβάλλουν πολύ στην επιτυχία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του κέντρου».

O RINA και ο ρωσικός
νηογνώμονας ενώνουν
τις δυνάμεις τους σε
θέματα yacht και ice
class
Η εταιρεία πιστοποίησης του RINA
Group, RINA Services, και ο ρωσικός
νηογνώμονας συμφώνησαν να συνεργαστούν σε συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία κάθε οργανισμός έχει
επιπλέον ισχύ.
Αρχικά, η συνεργασία θα επικεντρωθεί
σε yacht και ice class, όπου υπάρχει
ιδιαίτερη ισχύς και εμπειρία. Ο RINA θα
χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμο-

σύνη του στα yacht, σκάφη αναψυχής
και επιβατικά πλοία, για να βοηθήσει
τον ρωσικό νηογνώμονα να εγκρίνει
συγκεκριμένα σχέδια για γιοτ και επιβατικά πλοία που θα πλέουν σε ρωσικά ύδατα ή υπό τη ρωσική σημαία.
Επιπλέον και ο ρωσικός νηογνώμονας
θα βοηθήσει τον RINA να καλύψει τις
ανάγκες ορισμένων πελατών του για
αρκτική πλοήγηση και oﬀshore επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σύμφωνα με ice class
και winterization.

Navarino UK Oﬃce
Opens
This quarter we are excited to announce the opening of our UK based
oﬃce. The oﬃce will be run by
Navarino UK Managing Director Ray
Brough. Ray has many years of experience in the satellite communications
sector, having started his career at
British Telecom Aeronautical and
Maritime, satellite services division 22
years ago, before working for Iridium,
Avanti Communications and Stratos in
the Land and Maritime divisions, and
has been involved in the industry at
several levels over the years. ‘The
prospect of working with Navarino in
the UK is a thrilling one. I look forward
to supporting our existing partners
there and also to introducing prospective resellers to our wide range of
satellite communication solutions.
Navarino has a reputation for high
quality, reliable
services and I
am delighted
to join the
team of such
a well regarded, world
class satellite
communications company.’
The oﬃce
will focus
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mostly on business development for
Inﬁnity through resellers, serving both
as a ﬁrst point of contact for our UK
based business partners and also as a
base for the steadily growing network
of resellers.
Looking ahead, as a Global Xpress
Value Added Reseller Navarino also
expects the UK oﬃce to play an important role in developing business
for this upcoming service in the region and also across the Atlantic. With
such a high concentration of major
satellite network providers and manufacturers in the UK, the Navarino UK
oﬃce will be their ﬁrst port of call for
enquiries and information on the very
high bandwidth Global Xpress service,
as well as for providing Inﬁnity
demonstrations to show how the
combination of higher bandwidth options from Inmarsat and optimisation
through Inﬁnity can enhance the way
their customers are using their data
allowances for both crew welfare and
business applications.
Navarino CEO Dimitris Tsikopoulos is
enthused about the new oﬃce, ‘Establishing a presence in the UK, such a
historically important centre of both
the satellite communication and shipping industries, is an exciting new venture for Navarino.
With the wide variety of potential
partners and resellers found there in
terms of their satellite communication requirements, we are able to extend our services and support
network to each type of company,
whether they need high bandwidth,
ﬁxed fee solutions or are looking for
email only solutions.
The diverse proﬁles of suppliers based
in Britain are a perfect ﬁt to Navarino,
which has always been a ﬂexible organisation, able to meet all kinds of
requirements and which prides itself
on building long term relationships
with partners based on trust and excellence in the services we deliver.’
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