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E dit o r i a l

Η

επερχόμενη ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. μπορεί να φαίνεται παντελώς αδιάφορη ή ακόμα και περιττή για τον
μέσο Έλληνα, ο οποίος ταλαιπωρείται από την οικονομική αβεβαιότητα που τον περιβάλλει.
H αλήθεια είναι ότι με τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και την αδυναμία
των κρατικών μηχανισμών να συγκρατήσουν την πτωτική πορεία
της οικονομίας και της παραγωγικότητας, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση της ανεργίας ιδίως στους νέους, οι περισσότεροι
θεωρούν ότι η εξάμηνη προεδρία της Ε.Ε. θα είναι μόνο μια φιέστα
χωρίς περιεχόμενο.
Η αλήθεια, όμως, για εμάς στη ναυτιλία είναι πως το ερχόμενο εξάμηνο δεν θα είναι καθόλου αδιάφορο. Στην πρόσφατη επίσκεψη του
υπογράφοντος στις Βρυξέλλες, παράγοντες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων επιμένουν, αν όχι και προειδοποιούν, ότι η Ελλάδα
από την περιφέρεια της Ευρώπης (επαν)έρχεται στο προσκήνιο όχι
σαν μια «εξαθλιωμένη» χώρα, αλλά ως ένα κράτος με οργανωμένη
διοίκηση που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ειδικά στο χώρο της ναυτιλίας, την αμέσως επόμενη περίοδο, των ζητημάτων της εκπομπής
των αερίων ρύπων, των λιμανιών, των σχέσεων με την Τουρκία,
αλλά και της στρατηγικής για την ασφάλεια στη θάλασσα, θα επιλαμβάνονται Έλληνες ευρωβουλευτές και αξιωματούχοι των Βρυξελλών. Να μην ξεχνάμε επίσης και την πρόθεση του επιτρόπου
Αλμούνια να ασχοληθεί περαιτέρω με το θέμα της φορολόγησης
των διαχειριστριών εταιρειών, που αναμένεται να προκαλέσει ενδεχόμενες αναταραχές στις ήρεμες θάλασσες της Ευρώπης ...
Σήμερα στην Ευρωβουλή, Έλληνες ευρωβουλευτές ενασχολούνται
συστηματικά με θέματα ναυτιλίας τόσο στην Επιτροπή Μεταφορών
όσο και σε άλλες σημαντικές επιτροπές όπως του Περιβάλλοντος

και της Βιομηχανίας. Ας μη λησμονούμε πως ο Γιώργος Κουμουτσάκος εξελέγη Ευρωβουλευτής της Χρονιάς στο χαρτοφυλάκιο που
του ανατέθηκε, ενώ αρκετοί Έλληνες συνάδελφοί του επέδειξαν συστηματική προσήλωση σε θέματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.
Από τον Ιούνιο, όμως, ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα ναυτιλιακά συμφέροντα της χώρας μας;
Οι επικείμενες ευρωεκλογές αναμένεται να «στείλουν» στην Ευρώπη
εκπροσώπους από τουλάχιστον επτά έως δέκα ελληνικές παρατάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα πλέον θα συμμετέχει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 21 (από 22) ευρωβουλευτές, τα ελληνικά κόμματα που θα εκπροσωπούνται στις ευρωπαϊκές ομάδες θα
είναι μεν πολλά, αλλά αδύναμα αριθμητικά ως προς τους έλληνες
ευρωβουλευτές που θα αναδείξουν. Η Νέα Δημοκρατία, που συμμετέχει στο ισχυρό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν αναμένεται να
εκλέξει πάνω από 4 έως 5, το ΠΑΣΟΚ ίσως έναν, ο ΣΥΡΙΖΑ 4 έως 5,
η Χρυσή Αυγή και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες μάλλον δύο και από έναν
ή το πολύ δύο ευρωβουλευτές τα υπόλοιπα κόμματα - ΔΗΜΑΡ, ΚΚΕ,
ΛΑΟΣ, Δράση, Πράσινοι. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι κυρίως το ΕΛΚ,
οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι θεωρούνται ισχυρά κόμματα, για
να υποστηρίξουν ή να απορρίψουν πολιτικές. Εκεί η ελληνική εκπροσώπηση θα είναι πλέον σχετικά μικρή και εξασθενημένη.
Από τη μια πλευρά, ίσως φαίνεται ελπιδοφόρο για ορισμένους αναλυτές που η Ελλάδα θα εκπροσωπείται σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά
κόμματα και ρεύματα στην επόμενη Ευρωβουλή. Εντούτοις υπενθυμίζουμε πως η απόλυτη προτεραιότητα των νεοεκλεγμένων ευρωβουλευτών θα είναι να αναλάβουν χαρτοφυλάκια καίριας
σημασίας για τη χώρα (όπως οικονομικές υποθέσεις, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια). Οι ευρωβουλευτές μας είναι επίσης βέβαιο ότι θα
αναζητήσουν χαρτοφυλάκια που θα επιτρέπουν σημαντική δημόσια
προβολή για τους ίδιους, γεγονός που σημαίνει ότι η ναυτιλία μάλλον θα παραμεληθεί ή, στη χειρότερη περίπτωση, θα «υποπέσει»
στα χέρια άπειρων, άσχετων ή παρορμητικών πολιτικών, που δεν θα
γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του τομέα και δεν θα αντιλαμβάνονται
τις ευαισθησίες του κλάδου.
Σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών συμμετείχαν σε θέματα ποντοπόρου ναυτιλίας ο Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Ν.Δ., ο Γιώργος
Τούσσας από το ΚΚΕ και ίσως λιγότερο ο Σπύρος Δανέλλης από το
ΠΑΣΟΚ. Όλοι είχαν τακτική επικοινωνία, άσχετα από την ιδεολογία
τους, με παράγοντες και φορείς του Πειραιά. Αύριο, ποιος θα εκπροσωπήσει και θα προστατέψει τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα
σε ένα Ευρωκοινοβούλιο-Βαβέλ;
Είναι επιτακτική ανάγκη η ελληνική προεδρία -με σήμα το καραβάκινα φέρει στην επιφάνεια την υποχρέωση για εκπροσώπηση σοβαρών ανθρώπων στις επόμενες εκλογές. Η ναυτιλία θέλει γνώστες,
συμφιλιωτικούς και εχέφρονες πολιτικούς σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου...
Η.Γ.Μ.

Πού πας

καραβάκι
με τέτοιο καιρό;
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3.863 ναυτικοί
δέχτηκαν επίθεση από πειρατές το
2011. Οι 968 ήρθαν σε άμεση επαφή
με τους πειρατές, οι οποίοι κατάφεραν
να επιβιβαστούν στο πλοίο.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
362 μέτρα
το μήκος και $1,2 δισ. το κόστος κατασκευής του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο («Allure of the
Seas» της Royal Caribbean).

18.340 TEU
η μεταφορική ικανότητα
του μεγαλύτερου containership στον
κόσμο. Είναι τα πλοία της κλάσης
Triple-E της Maersk.

Στα τέλη του 2012
ο παγκόσμιος στόλος αποτελούνταν
από περισσότερα από 55.000 πλοία,
συνολικής χωρητικότητας 1,6 δισ. dwt.

1,7 δισ. τόνους
εμπορευμάτων, περίπου, μετέφερε η
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (SSS) το
2011 για τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Οι Έλληνες εφοπλιστές
ελέγχουν συνολικά

Εντός του 2013
ο ναύλος για ένα
capesize σε Time Charter
on Trip Basis Cont/Far
East κυμάνθηκε από
$17.600 ανά ημέρα
(ελάχιστο) έως $65.000
ανά ημέρα
(μέγιστο).

$102.768,69
744.000.000
τόνοι η διακίνηση φορτίων στο
πρώτο λιμάνι του κόσμου, τη Σαγκάη.

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Κατάρ το
2012, το μεγαλύτερο στον κόσμο.
$394,25 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το
2012, το χαμηλότερο στον κόσμο.

$15.940.978.000
.000
το χρέος των ΗΠΑ.

Από τα 10 πρώτα
λιμάνια σε διακίνηση στον κόσμο τα 7
βρίσκονται στην Κίνα.

64.196.000
τετραγωνικά μίλια η επιφάνεια
του Ειρηνικού ωκεανού.

Τα πλοία ηλικίας μεγαλύτερης των 30
ετών μειώθηκαν στα 158 το 2013,
από 166 το 2012 και 205 το 2010.
Ως ποσοστό μειώθηκαν στο 11,68%
το 2013, από 24,54% το 2011
(έρευνα Petroﬁn).

Νέα μείωση
του αριθμού
των ελληνικών
ναυτιλιακών εταιρειών.
Μόλις 35 από
τις 690 ναυτιλιακές
εταιρείες ελέγχουν
τον μισό ελληνόκτητο
στόλο, με βάση
υπολογισμού
τη χωρητικότητα.

Ο Καναδάς διαθέτει τη μεγαλύτερη
ακτογραμμή από όλα τα κράτη,
με συνολικό μήκος
202.080 χιλιόμετρα.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 86 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

3.319
εμπορικά πλοία

διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων.

Από τα 3.319
πλοία των Ελλήνων πλοιοκτητών,
τα 860 είναι εγγεγραμμένα στο εθνικό
νηολόγιο, ενώ τα υπόλοιπα 2.459 σε
άλλα.

Από τα 2.459
πλοία των Ελλήνων που δεν έχουν
υψωμένη τη Γαλανόλευκη, τα 2.187
είναι εγγεγραμμένα σε μόλις έξι
νηολόγια πλοίων (World Factbook CIA).

,,

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

Δεδομένης της τραπεζικής
στάσης απέναντι στη μικρή πλοιοκτησία, τα επόμενα χρόνια αναμένεται περαιτέρω μείωση του αριθμού των
μικρών πλοιοκτητών. Ταυτόχρονα,
θα αυξηθεί ο αριθμός των μεγάλων
«παικτών» (έρευνα Petroﬁn).

Mειώθηκε

,,

για μία ακόμη χρονιά η μέση ηλικία του
ελληνόκτητου στόλου, έτσι το 2013
ήταν 14,05 έτη έναντι 14,7 ετών το
2012 (έρευνα Petroﬁn).
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Αρθρογράφοι των «Ν.Χ.»
σχολιάζουν τις εξελίξεις.

Νέα ρεκόρ παραγγελιών
Η συμφωνία 5+1
Του Γεωργίου Μπάνου, Μεσίτη αγοραπωλησιών
πλοίων, συμβούλου ναυπηγήσεων
Άπαξ και το παρόν σχόλιο πρόκειται να δημοσιευτεί σε έντυπο
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, η επιλογή του θέματος, κατά την
άποψή μου, δεν μπορούσε παρά να είναι (ή να άπτεται) ναυτιλιακής φύσεως. Ως τέτοιο, εγώ τουλάχιστον, επιλέγω τη
μόλις επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των πέντε
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (συν τη
Γερμανία). Και αφήνοντας για τους ειδικούς τα πυρηνικά, επικεντρώνω την προσοχή μου σε ό,τι αναφέρεται στο πετρέλαιο, ελπίζοντας, όχι με κάποιες επιφυλάξεις, ότι η μερική
απελευθέρωση των εξαγωγών πετρελαίου από τη χώρα θα
επιφέρει διττή επίπτωση στην εμπορία και μεταφορά του, σε
κάθε περίπτωση ευνοϊκή για τη ναυτιλία. Εικάζω ότι, αφ’
ενός, θα προστεθούν στην παγκόσμια αγορά ποσότητες
πετρελαίου, αυξάνοντας έτσι τον όγκο των διά θαλάσσης
διακινουμένων φορτίων και τη ζήτηση χωρητικότητας,
και, αφ’ ετέρου, θα επέλθει πτώση της ανά μονάδα τιμής
του. Αμφότερα νομίζω προς όφελος της ναυτιλίας, αλλά και
των ελλαδικών συμφερόντων, άπαξ και η χώρα μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο για την ικανοποίηση των
ενεργειακών της αναγκών. Η ισχύς των ανωτέρω περιορίζεται
από την «προσωρινή» φύση της συμφωνίας. Ελπίζω όμως
πως το σπάσιμο των πάγων στις διακρατικές σχέσεις θα αποτελέσει εν δυνάμει προθάλαμο μονιμότερης συμφωνίας προς
το κοινό καλό.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Research & Valuations
Golden Destiny S.A.
Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του 2013, η πλήρης ανάκαμψη της ναυτιλιακής αγοράς φαίνεται ολοένα και πιο ρεαλιστική, με τον γενικό δείκτη Baltic Dry Index στην αγορά
των Bulkers να σημειώνει στη διάρκεια του Οκτωβρίου
98% ετήσια αύξηση. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Petroﬁn Research σε 20 κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρατηρήθηκε σημαντική στροφή
των προβλέψεων για ανάκαμψη της ναυτιλιακής αγοράς
από το 2014. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
μόνο 10,7% των ερωτηθέντων αναμένουν η κρίση να διαρκέσει και το επόμενο έτος, από 58,6% το 2011. Ωστόσο, το
νέο ρεκόρ παραγγελιών, που ξεπερνά τα 2.000 πλοία για
πρώτη φορά από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα προκαλέσει ισχυρή αρνητική πίεση στην ανοδική
τάση της ναυλαγοράς τα επόμενα 3-4 έτη.

Τα σημαντικότερα

γεγονότα
του μήνα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ:Layout 1 12/12/2013 2:56 μμ Page 7

Η απόφαση για το «Prestige»
Της δρος Μαρίνας Παπαϊωάννου, GL Academy Manager,
Area Southern Europe
Πέρασαν 11 χρόνια διασυρμού, κοινωνικής κατακραυγής
και απομόνωσης για να αποφασίσει το δικαστήριο της
Ισπανίας ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα του «Prestige»
δεν είναι ένοχοι για την περιβαλλοντική καταστροφή του
2002.
Μία απόφαση που βρίσκει εντελώς αντίθετη την κοινή
γνώμη της Ισπανίας. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια
χαρακτηριστικά όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο. Αρκεί
ένας αποδιοπομπαίος τράγος, που θα καταδικαστεί σε βαριά
ποινή, για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα.
Τι γίνεται όμως με τον πραγματικό ένοχο;

Η κουλτούρα
της κατάρρευσης
Του Γεωργίου Γκοτζαμάνη, Αναπληρωτή διευθυντή
σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας
Η ευκολία με την οποία κάποιοι «καρεκλοδαρμένοι»
υπάλληλοι του ΝΑΤ προσπαθούν να πλουτίσουν οικειοποιούμενοι τις θαλασσοδαρμένες εισφορές των Ελλήνων ναυτικών, βλέποντας ταυτόχρονα τον εκμηδενισμό
των συντάξεων. Μια ευκολία που οφείλεται στην κουλτούρα τού, χωρίς ηθικούς φραγμούς,
εύκολου πλουτισμού που αναπτύχτηκε
μετά τη Μεταπολίτευση στην ελληνική
κοινωνία, σε πολιτικούς και πολίτες.
Μιας κουλτούρας που οδήγησε στην κατάρρευση όλων των αξιών, στην
άνευ τιμωρίας καταπάτηση όλων των νόμων και κανονισμών, αλλά και
στην ανοχή αυτής της κατάστασης στο όνομα του βολέματος. Μιας κουλτούρας, που, ενώ αλληθωρίζοντας δήθεν δεν το βλέπαμε, μας οδήγησε
τελικά στη σημερινή κρίση και που δεν λέει να ξεριζωθεί.
Και αν δεν ξεριζωθεί, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτή την
κρίση ακόμη και αν μας διαγράψουν όλα τα χρέη.
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Τα παραλειπόμενα
μιας συνέντευξης

Σ

Διένεξη μεταξύ ΙΜΟ&Ε.Ε.

Σ

το προηγούμενο τεύχος, ο αρθρογράφος του περιοδικού
κ. Πάνος Ζαχαριάδης αναφέρθηκε στη διένεξη που μπορεί να υπάρξει μεταξύ ΙΜΟ και Ε.Ε. για τον νέο προτεινόμενο κανονισμό εκ μέρους της Κομισιόν του MRV (Motoring,
Reporting and Veriﬁcation), τον οποίο και έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς ψήφιση.
Ο κανονισμός αφορά τα πλοία που προσεγγίζουν την Ευρώπη
και δεν στέκεται στην παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών CO2, αλλά οδηγεί σε ενεργειακή βαθμολόγηση της λειτουργίας των πλοίων απαιτώντας κάθε πλοίο να αναφέρει το όνομα
του πλοιοκτήτη, την ποσότητα φορτίου, το χρόνο πλου, την
ενεργειακή «αποδοτικότητα» κ.λπ. Τα θέματα αυτά όμως ήδη
συζητούνται και βρίσκονται στην ατζέντα του ΙΜΟ.
Πολλές διεθνείς ναυτιλιακές ενώσεις διαμαρτύρονται για την
εμπλοκή της Ε.Ε. στις αρμοδιότητες του ΙΜΟ.
Αντίστοιχη άποψη έχει και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο
οποίος στην έναρξη των εργασιών της 28ης συνέλευσης της
ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, δήλωσε:
«Από τον ερχόμενο Ιανουάριο, η Ελλάδα θα αναλάβει την εξάμηνη προεδρία της Ε.Ε. Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα προσπαθήσω να προωθήσω τα εκκρεμή ζητήματα και
να οριστικοποιήσω τις οδηγίες που έχουν συζητηθεί.
Κυρίως, όμως, θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο
συνεργασίας μεταξύ ΙΜΟ και Ε.Ε.
Η Ελλάδα και εγώ προσωπικά θεωρώ πως η ναυτιλία θα πρέπει
να ρυθμίζεται διεθνώς από τον Οργανισμό.
Δεν πιστεύουμε σε περιφερειακές πολιτικές, που δεν προβλέπουν ομοιομορφία των κανόνων που ρυθμίζουν τη ναυτιλία».

ε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου παρουσίασε τη νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, την οποία και δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα του περιοδικού: www.naﬅikachronika.gr.
Στη διάρκεια της συνέντευξης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα σχόλια του κ. Βαρβιτσιώτη, από τα οποία συγκρατήσαμε
ορισμένα και τα παραθέτουμε:

• To YNA αποκτά θεσμική θωράκιση, καθώς μέχρι και σήμερα
η λειτουργία του καθοριζόταν από μια πανσπερμία νομοθετικών ρυθμίσεων, που δρούσαν αναιρετικά η μία προς την
άλλη. «Το υπουργείο ξέρετε ότι έχει περάσει από μια σειρά
διοικητικών και δομικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια, με
αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργεί με πολλούς και διαφορετικούς κανονισμούς και οργανογράμματα», τόνισε ο υπουργός.
• Συστήνονται τρεις γενικές γραμματείες, οι οποίες έχουν σαφείς, προσδιορισμένες αρμοδιότητες. Έχουμε τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας, ο οποίος εποπτεύει τις
υπηρεσίες του ΥΝΑ και του Λιμενικού Σώματος, τη Γενική
Γραμματεία Λιμένων, η οποία αποκτά όλες τις αρμοδιότητες
που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική, με την αναδιάρθρωση των λιμένων, τη λειτουργία τους και τις ναυτιλιακές επενδύσεις, και τη Γραμματεία Αιγαίου με ξεκάθαρο ρόλο
στην άσκηση νησιωτικής πολιτικής.
Σχολιάζοντας τις διαρθρωτικές αλλαγές, ο κ. Βαρβιτσιώτης
δήλωσε ότι πάντα υποστήριζε πως το Λ.Σ. είναι ένα στρατιωτικό σώμα, το οποίο ασχολείται με την ασφάλεια ενώ παράλληλα χαράσσει ναυτιλιακή πολιτική στο πλαίσιο της Ε.Ε.
• Με το νέο διαρθρωτικό σχήμα, οι 8 κλάδοι έγιναν 4, οι γενικές διευθύνσεις από 2 αυξήθηκαν σε 3, με δημιουργία
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που είναι
κοινή για κάθε υπουργείο, οι 53 διευθύνσεις μειώθηκαν σε
30 και τα 181 τμήματα σε 111.
• Όσον αφορά τις βασικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές, υπογράμμισε την εξοικονόμηση περίπου 700 αντρών και γυναικών, που
«βγαίνουν από το γραφείο και ρίχνονται στη δράση».

- NΑ ΥΤΙΚΑ 8 ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Οι μικροψυχίες
και τα «ψηφουλάκια»

Αθώοι οι κατηγορούμενοι

στω και με μεγάλη καθυστέρηση (θυμίζει λίγο και
τα δικά μας), η απόφαση των ισπανικών δικαστηρίων αθώωσε τον πλοίαρχο και τους άλλους κατηγορούμενους για το ναυάγιο του «Prestige».
Μια απόφαση που δικαίωσε απόλυτα τόσο τον πλοίαρχο όσο
και την παγκόσμια ναυτική οικογένεια, που από την πρώτη
στιγμή δήλωναν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως η
αιτία του ατυχήματος, ξέχωρα από τις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ήταν η άρνηση των τοπικών αρχών να επιτρέψουν τον ελλιμενισμό ή την αγκυροβόλησή του στον συγκριτικά
ασφαλέστερο κόλπο της περιοχής.
Δυστυχώς όμως επικράτησαν οι πιέσεις, οι μικροψυχίες και οι
μικροπολιτικές από τους τοπικούς άρχοντες (κοινοτάρχες, νομάρχες, περιφερειάρχες και άλλες… αρχές) και το πλοίο εξορίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου επικρατούσαν εξαιρετικά
αντίξοες καιρικές συνθήκες, άκρως επικίνδυνες για το πλοίο, το
οποίο είχε ήδη «τραυματιστεί».
Βλέπετε, τα «ψηφουλάκια» (μήπως και αυτό θυμίζει τα δικά μας)
παντού είναι επιδιωκόμενα και επιθυμητά.
Αποτέλεσμα, η γνωστή κατάληξη του πλοίου. Αν όμως είχαν
πράξει αντίθετα και επέτρεπαν την παραμονή του πλοίου στο αγκυροβόλιο, σίγουρα τα καταστροφικά αποτελέσματα θα ήταν ελάχιστα, αμελητέα, και οπωσδήποτε οι καταστροφές και οι ζημιές θα
ήταν απειροελάχιστες, για να μην πω μηδαμινές. Το ότι σε έναν
από τους κατηγορουμένους επεβλήθη ποινή 9 μηνών (sic) δείχνει ότι η απαράδεκτη αρχική απόφαση δεν τους έβαλε μυαλό
και οι Αρχές επιμένουν να σκέφτονται και να ενεργούν μικρόψυχα. «Προφάσεις εν αμαρτίαις» λέγεται αυτό. Κρίμα!
Διότι τα πλοία θα ταξιδεύουν, θα μεταφέρουν εκατομμύρια τόνους αγαθά και είναι τα πλέον ασφαλή μέσα μεταφοράς.
Το «Prestige» (γόητρο) μπορεί να βυθίστηκε στον Ατλαντικό
Ωκεανό σε πολύ μεγάλο βάθος, το... Prestige όμως των ισπανικών αρχών, μέσω αυτών που χειρίστηκαν την υπόθεση, βυθίστηκε σε απύθμενο βάθος και θα τους έχει σημαδέψει για πάντα.
ΚΡΙΜΑ για την ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ θαλασσοκράτειρα Ισπανία, που σίγουρα είχε και έχει ικανούς ναυτικούς.
Ευάγγελος Κούζιλος

Έ

ριν από μερικές ημέρες η ισπανική Δικαιοσύνη
έκρινε αθώους τους τρεις κατηγορούμενους για
το ναυάγιο του «Prestige» το Νοέμβριο του

Π

2002.
Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι για τη μία κατηγορία, η
οποία αφορούσε την πρόκληση της πετρελαιοκηλίδας στα ανοιχτά της Γαλικίας.
Όμως, καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον
Έλληνα πλοίαρχο Απόστολο Μαγκούρα, στον οποίο επέβαλε
ποινή φυλάκισης εννέα μηνών επειδή αρνήθηκε τη ρυμούλκηση
του πλοίου πριν από το ναυάγιο.
Σας θυμίζουμε πως το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου στις 19
Νοεμβρίου του 2002 προκάλεσε τη μεγαλύτερη θαλάσσια οικολογική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας.
Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου εν μέσω καταιγίδας στις 13
Νοεμβρίου του 2002 και για έξι ημέρες έπλεε στα ανοιχτά της
Γαλικίας με ρήγμα στις δεξαμενές του.
Η ισπανική κυβέρνηση έδωσε εντολή να ρυμουλκηθεί στην
ανοιχτή θάλασσα, αλλά το πετρελαιοφόρο δεν άντεξε στα μεγάλα κύματα. Κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε το πρωί της 19ης
Νοεμβρίου στα ανοιχτά της Γαλικίας.
Πάνω από 60.000 τόνοι καυσίμου διέρρευσαν στη θάλασσα,
ρυπαίνοντας ακτογραμμή 2.000 χιλιομέτρων και προκαλώντας
τεράστια οικολογική καταστροφή.
Οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν τη ναυτιλιακή εταιρεία υποστήριξαν ότι η απόφαση να ρυμουλκηθεί το πλοίο στην ανοιχτή
θάλασσα είχε ως συνέπεια μια μικρή πετρελαιοκηλίδα να εξελιχθεί σε μεγάλη οικολογική καταστροφή. Για το ναυάγιο του
«Prestige» μας σχολιάζει ο κ. Ευάγγελος Κούζιλος, ο οποίος
εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοιάρχων Ε.Ν. και είχε δώσει μάχη για την απελευθέρωση του
πλοιάρχου Απόστολου Μαγκούρα.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 9 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Βαίνει μειούμενος ο ελληνικός
στόλος

Η σκληρή πραγματικότητα
των νησιών μας
«Σε απόγνωση οι κάτοικοι στα Ψαρά και στις Οινούσσες», σημείωνε η είδηση που δημοσιεύθηκε στον Τύπο.
Ο λόγος; Εδώ και ένα χρόνο, τα δύο νησιά βρίσκονται σε αναζήτηση μόνιμου γιατρού, με τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους των
νησιών να προσφέρουν κίνητρα δωρεάν διαμονής και σίτισης σε
γιατρούς, ώστε να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας, «αγωνία
και φόβος κυριαρχεί στους 500 κατοίκους των Οινουσσών και
τους 450 των Ψαρών για το μέλλον των νησιών τους.
Προσωρινή λύση στην έλλειψη γιατρών έχει δοθεί από το νοσοκομείο Χίου, το οποίο στέλνει ειδικευμένο γιατρό ανά εβδομάδα ή
μήνα, χωρίς βέβαια να έχει βρεθεί έως τώρα μόνιμη λύση.
Στα Ψαρά το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο, αφού στο νησί
δεν υπάρχει ούτε φαρμακείο, και ο δήμος φροντίζει μαζί με το
νοσοκομείο Χίου και μέσα από δωρεές να κρατάει γεμάτο από
αποθέματα το φαρμακείο του Κέντρου Υγείας.
Πολλοί είναι οι κάτοικοι, κυρίως οι ναυτικοί, οι οποίοι αναγκάζονται
να φύγουν για την Αθήνα μέσα στο χειμώνα, καθώς επιστρέφουν
στο νησί για λίγους μήνες και δεν αντέχουν τις δυσκολίες».
Τι λένε οι δήμαρχοι
«Κάποιες φορές επιστρατεύεται ένα σούπερ μάρκετ και, σε συνεννόηση με φαρμακείο στη Χίο, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει
τα φάρμακα. Η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της καθώς έρχεται γιατρός από τη Χίο και αλλάζει μία φορά την εβδομάδα,
με πολύ πιθανό κίνδυνο να μείνουμε χωρίς γιατρό μέσα στο χειμώνα λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. Στο Κέντρο Υγείας
των Ψαρών έχουν προκηρυχθεί δύο θέσεις, όμως τον τελευταίο
χρόνο, λόγω της κρίσης, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον αφότου έφυγαν και οι δύο τελευταίοι γιατροί γενικής ιατρικής. Γιατί
για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ταξιδεύουμε μέχρι τη Χίο.
Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια, φοβόμαστε να αρρωστήσουμε»,
λέει στην εφημερίδα ο δήμαρχος Ψαρών, Κώστας Βραστάνος.
Και ο δήμαρχος Οινουσσών, Ευάγγελος Αγγελάκος, συμπληρώνει:
«Δεν υπάρχουν αιτήσεις γιατρών ώστε να προχωρήσουμε σε
πρόσληψη εδώ και δύο χρόνια. Γι’ αυτό προσφέρουμε ανακαινισμένα δωμάτια πάνω στο λιμάνι ως κίνητρο για τους γιατρούς,
τα οποία ανακαινίστηκαν από δωρεές ιδιωτών για να βοηθήσουν το νησί. Αν και οι Οινούσσες είναι ένα ακριτικό νησί, απέχει
μόνο δύο ώρες από την Αθήνα, διότι υπάρχει καθημερινά καραβάκι για Χίο και από εκεί με αεροπλάνο είναι πολύ κοντά. Το
νησί είναι ζωντανό, έχει νέους ανθρώπους, σχολεία, μια οικογένεια μπορεί να ζήσει άνετα χωρίς μεγάλες ελλείψεις».
Αυτά συμβαίνουν τον 21o αιώνα. Και ύστερα μιλάμε για κίνητρα
σε προσλήψεις, εξαγγελίες και πάλι εξαγγελίες…
Η υποβάθμιση των μονάδων υγείας των νησιών μας είναι ένα
σκληρό έως και απάνθρωπο γεγονός, που παραμένει χωρίς
λύση εις βάρος των κατοίκων τους.

έα μείωση 2,7% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού
εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) το φετινό Σεπτέμβριο σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη
του Σεπτεμβρίου 2012, έναντι μείωσης 3% κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2012 προς το 2011 και αριθμεί 1.909 πλοία.
Σύμφωνα, επίσης, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία
100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 44.241.594 κόρους τον Σεπτέμβριο φέτος παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την
αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2012, έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση του 2012
προς το 2011.

Ν

Η ελληνική Λαμπεντούζα
«Η νέα τραγωδία έξω από τη Λευκάδα, με θύματα και μικρά
παιδιά, επιβεβαιώνει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης των
αποφάσεων που έλαβε, και με ελληνική πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
λαθρομετανάστευσης», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή του
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.
Ακόμη μία φορά ακούσαμε τις γνωστές πλέον δηλώσεις, πως:
«Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην εξάρθρωση των δικτύων
που στήνουν οι δουλέμποροι, κερδοσκοπώντας πάνω στη ζωή
απελπισμένων ανθρώπων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει χρόνια τα
κύματα της λαθρομετανάστευσης, αλλά δεν είναι πλέον μόνο
ελληνικό το πρόβλημα. Η απάντηση πρέπει να είναι πανευρωπαϊκή», επισήμαναν στελέχη της κυβέρνησης.
Γεγονός είναι ότι δώδεκα μετανάστες, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι (μεταξύ 3-5 ετών), ανασύρθηκαν νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή Πάλαιρος, απέναντι
από τη Λευκάδα. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα,
ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος ήταν κλεμμένο.
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Μία παραίτηση που γράφτηκε
με ψιλά γράμματα
ε αφορμή την παραίτηση του κ. Σηφουνάκη, αναλογιστήκαμε ότι πλην συγκεκριμένων βουλευτών της
κυβέρνησης, καθώς και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΔΗΜΑΡ από την αντιπολίτευση, όπως ο κ. Δρίτσας και
η κα Ρεπούση, κανένας άλλος βουλευτής, εκπρόσωπος κόμματος που ασχολείται με θέματα ναυτιλίας, δεν έχει επικοινωνήσει
ούτε μας έχει ενημερώσει με εμπεριστατωμένες απόψεις.
Και φανταζόμαστε όχι μόνον εμάς, αλλά το σύνολο του ναυτιλιακού Τύπου. Το ίδιο ισχύει
και για τους βουλευτές των μεγάλων
ναυτιλιακών νομών όπως Πειραιάς,
Θεσσαλονίκη και Αχαΐα. Και, δυστυχώς, το ίδιο συμβαίνει και με τους βουλευτές των νησιών μας.

Μ

Ας μιλήσουμε για υδροπλάνα!
Eίχαμε καιρό να διαβάσουμε είδηση σχετική με τα υδροπλάνα.
Και με το καλωσόρισμα της χειμωνιάτικης περιόδου έφτασε!
Το 2014, λέει η είδηση, θα ξεκινήσουν οι πτήσεις με υδροπλάνα
από την Hellenic Seaplanes, η οποία είναι η ανάδοχος της διαδικασίας αδειοδότησης του υδατοδρομίου της Ζακύνθου, μετά
την επιτυχή αξιολόγησή της από το διοικητικό συμβούλιο του
Λιμενικού Ταμείου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Hellenic Seaplanes S.A./Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε. έχει ήδη καταθέσει τον
πρώτο φάκελο για αδειοδότηση, που αφορά το υδατοδρόμιο
Βόλου, και ετοιμάζει το φάκελο για το υδατοδρόμιο Ζακύνθου.
Παράλληλα, πολλοί δήμοι και Λιμενικά Ταμεία έχουν προκηρύξει τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα υδατοδρόμιά τους και άλλοι προχωρούν με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς
για παραχωρήσεις στα λιμάνια τους.
Όσον αφορά την Hellenic Seaplanes S.A., έχει καταθέσει μετά
από προκήρυξη τις προτάσεις της για αδειοδότηση, κατασκευή
και λειτουργία υδατοδρομίου χωρίς κάποια επιβάρυνση για τον
δημόσιο φορέα διαχείρισης του λιμένα σε Σητεία, Αγ. Νικόλαο,
Σκόπελο, Λέσβο, Καλαμάτα και Αλόννησο.
Να το δούμε και ευχόμαστε όχι να μην το πιστέψουμε.

Λόγια, λόγια, λόγια...
«Μέχρι το 2020, ο Πειραιάς θα έχει τα μεγέθη του Ρότερνταμ και
να σκεφτούμε ότι το 2008, λίγο πριν από την ιδιωτικοποίηση μέρους του ΟΛΠ, ο Πειραιάς εκπροσωπούσε 15 χιλιάδες κοντέινερ
το χρόνο και σήμερα έχουμε 2.000 τη μέρα και το 2020 θα
έχουμε 10.000 τη μέρα, όσα καταγράφει σήμερα το Ρότερνταμ».
Τάδε έφη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο χαιρετισμό του στην ημερίδα για την
εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) στην Ελλάδα Unlocking Growth
Potential through Regulatory Reform and Complementary
Measures, που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του υπουργείου
στις 31 Οκτωβρίου 2013. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε κάποιος σε
τι αναφερόταν ο υπουργός. Στη διακίνηση Ε/Κ με τρένο; Δεν νομίζω, καθώς 2.000 την ημέρα είναι πάρα πολλά από μία σιδηροδρομική σύνδεση (με το λιμάνι του Πειραιά), που στην ουσία
δεν λειτουργεί ακόμη. Να αναφερόταν στη διακίνηση του λιμανιού; Δύσκολο, καθώς 15.000 Ε/Κ το χρόνο είναι αστείο μέγεθος για το λιμάνι του Πειραιά, που το 2007 (πριν από την
ιδιωτικοποίηση, όπως ήθελε να τονίσει και ο υπουργός) διακίνησε περίπου 1.370.000 TEU. Οπότε η απορία παραμένει:
Τι ήθελε να πει ο υπουργός (ή μάλλον ο σύμβουλος που έγραψε
το χαιρετισμό). Μία μικρή έρευνα στο Διαδίκτυο θα είχε βοηθήσει στο να μη γράφονται ανακρίβειες και να μη λέγονται πράγματα χωρίς ουσία απλώς και μόνο για να λέγονται…

Μέσα στην κρίση ήρθε η βελτίωση
Θετικό σημάδι στο γκρίζο χρώμα της ύφεσης που βιώνουμε
ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της Louis Plc, τα οποία
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και αυτό παρά το πολύ αρνητικό
κλίμα που επικράτησε ιδίως στην Κύπρο κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2013. Σε μια περίοδο που τόσο η κυπριακή όσο
και η ελληνική oικονομία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα
λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, ο τουρισμός
-όπως γίνεται παραδεκτό από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών,
την τρόικα και άλλους αρμόδιους φορείς- αποτελεί σήμερα την
κινητήριο δύναμη, αφού είναι μία από τις λίγες εναπομείνασες
δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν το υφιστάμενο αρνητικό κλίμα και να συνδράμουν αποφασιστικά στην
επανεκκίνηση της οικονομίας.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

A N ANGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Χρηματοδότηση και ναυτιλία
ε ενδιαφέροντα στοιχεία κατέληξε η ετήσια
έρευνα της Petroﬁn Research, η οποία κατέγραψε
συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον της παγκόσμιας
ναυτιλιακής βιομηχανίας και της χρηματοδότησης από τους τραπεζίτες των κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
έχουν χορηγήσει δάνεια σε ναυτιλιακές εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το Νοέμβριο του 2013 οι
40 κορυφαίες τράπεζες είχαν ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο ύψους
400,8 δισ. έναντι 422,13 το 2012, 461,19 δισ. το 2011 και
466,7 δισ. το 2010.
Τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο η Petroﬁn Research υπέβαλε
15 ερωτήσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και το μέλλον της
στους 20 κορυφαίους τραπεζίτες της ναυτιλίας, οι οποίοι διαχειρίζονται 200 δισ. δολάρια σε δάνεια προς τις ναυτιλιακές
εταιρείες, ήτοι το 50% του συνολικού δανεισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας, που ανέρχεται σε 400,89 δισ. δολάρια.
Το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ναυλαγορά του ξηρού
φορτίου θα ανέβει το 2014, το 45% ότι θα παραμείνει στα ίδια
επίπεδα.
Για τον τομέα των δεξαμενόπλοιων, το 65% απάντησε ότι οι
ναύλοι θα παραμείνουν το 2014 στα ίδια επίπεδα με του 2013
και το 35% πως θα είναι υψηλότεροι. Κανείς δεν περιμένει
πτώση της αγοράς.
Για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το 45% πιστεύει ότι η αγορά θα βελτιωθεί, το 45% ότι θα παραμείνει στα
ίδια επίπεδα και 10% ότι θα είναι χαμηλότερη το 2014 σε σχέση
με το 2013.
Όσον αφορά τις τιμές πώλησης των μεταχειρισμένων πλοίων
(second hand), 75% των τραπεζιτών θεωρούν ότι η τιμή τους
θα αυξηθεί, 20% ότι θα παραμείνει ίδια και 5% ότι θα μειωθεί.
Στην ερώτηση για το πότε η προσφορά θα είναι ευθέως ανάλογη με τη ζήτηση στο ξηρό φορτίο, το 5% είπε το 2014, το
55% το 2015, το 20% το 2016, και το 2017 και πέρα το 20%
των ερωτηθέντων.
Ανάμεικτες ήταν οι απαντήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης της
Κίνας. Το 60% πιστεύει ότι θα παραμείνει στο 7,5%, το 10% των
ερωτηθέντων ότι θα αυξηθεί στο 8% και το 30% των ερωτηθέντων ότι θα μειωθεί στο 6%.
Για το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, το 80%
των τραπεζιτών πιστεύει πως θα κυμανθεί μεταξύ 3-4% και το
20% κάτω από το 2%.
Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας από το ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστημα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και ακόμη περισσότερο
μεταξύ 2014-2017. Το 35% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα παρουσιαστεί το 2016, το 30% το 2015,
το 20% το 2017 και το 15% το 2014.
Σχετικά με τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση για το 2014, για
πρώτη χρονιά το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα δείξει
σταθερότητα. Αναλυτικά, ότι θα υπάρξει αύξηση μεγαλύτερη
του 10% εκτιμά το 15% των τραπεζιτών, αύξηση έως 10% το

Σ

5% των ερωτηθέντων, στα ίδια επίπεδα το 50%, και μείωση έως
10% το 30% των ερωτηθέντων.
Όσον αφορά τις τράπεζες που εκπροσωπούν, το 50% προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης προς τη ναυτιλία έως 10%, το
20% αύξηση έως 10%, το 15% των ερωτηθέντων αύξηση
πάνω από 10%.
Όσον αφορά τα δανειακά spreads, 55% των τραπεζιτών πιστεύουν ότι τα μείνουν ίδια, 35% ότι θα μειωθούν και 10% ότι
θα αυξηθούν.
Ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα κυμανθεί στα
ίδια επίπεδα σύμφωνα με το 55%, θα αυξηθεί σύμφωνα με το
35%, θα μειωθεί σύμφωνα με το 5% και θα αυξηθεί χαρακτηριστικά σύμφωνα με το 5%.
Οι τραπεζίτες εκτιμούν σε ποσοστό 60% πως στα επόμενα 3-5
χρόνια οι τράπεζες της Άπω Ανατολής θα έχουν μια μέση ανάπτυξη και σε 40% πως η ανάπτυξή τους θα είναι μικρή.
Η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας από
μη τραπεζικούς πόρους, όπως χρηματιστήριο, ιδιωτικές τοποθετήσεις κ.λπ., θα διαδραματίσει τα επόμενα 2-3 χρόνια υψηλότερης σημασίας ρόλο σύμφωνα με το 75% των ερωτηθέντων,
ενώ το 25% απάντησε ότι θα έχουν την ίδια συμβολή.
Για το πόσο θα διαρκέσει η κρίση στη ναυτιλία το 40% απάντησε
για ένα χρόνο, το 35% για δύο χρόνια, το 20% για τρία χρόνια
και το 5% για τέσσερα χρόνια.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 14 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Παγκόσμιος πλούτος:
Εξέλιξη, κατανομή
και προοπτικές
Σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη του παγκόσμιου πλούτου,
καθώς και την κατανομή του, περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση του
Ερευνητικού Ινστιτούτου της Credit Suisse. Στο Global Wealth
Report 2013 αναφέρεται ότι ο πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4,9% (από τα μέσα του 2012 έως τα μέσα του
2013) και διαμορφώθηκε στα $241 τρισ., με μέσο παγκόσμιο
όρο τα 51.600 δολάρια ανά ενήλικο - τον μεγαλύτερο που έχει
παρουσιαστεί ποτέ.
Η κατανομή της αύξησης του πλούτου δίνει ορισμένα στοιχεία
για την ευρύτερη κατάσταση των οικονομιών. Στη Βόρεια Αμερική η αύξηση ήταν της τάξεως του 11,9% (8,4 τρισ. δολάρια)
και προήλθε κυρίως από την ανάκαμψη στις τιμές των ακινήτων, μετά την κτηματική κρίση που έπληξε τις ΗΠΑ, και την
άνοδο στις τιμές μετοχών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ΗΠΑ
ξεπέρασαν την Ευρώπη (ο πλούτος των νοικοκυριών της
οποίας αυξήθηκε κατά 7,7%) στον συνολικό πλούτο των νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά της Ιαπωνίας έχασαν περίπου 20,5%
του πλούτου (διαμορφώθηκε στα 22,6 τρισ. δολάρια) κυρίως
λόγω της πτώσης της ισοτιμίας του ιαπωνικού γιεν και του αμερικανικού δολαρίου κατά 22%. Η υπόλοιπη περιοχή της Ασίας
(εκτός Ιαπωνίας) βελτίωσε τα μεγέθη της καθώς ο πλούτος των
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε, στα μέσα
του 2013, στα 51,3 τρισ. δολάρια.
Στην Ευρώπη, ο μέσος πλούτος ανά ενήλικο διαμορφώθηκε
στα 154.900 ευρώ, αν και η κατανομή στις χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις. Κοντά στον μέσο
όρο της Ευρωζώνης βρίσκονται Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία
και Ολλανδία. Αυξημένος κατά 20% σε σχέση με τον μέσο όρο
είναι ο πλούτος ανά ενήλικο σε Ιταλία και Βέλγιο (παρά την
προβληματική οικονομία της πρώτης). Κατά 50% πάνω από τον
μέσο όρο είναι τα σχετικά μεγέθη σε Γαλλία και Λουξεμβούργο.
Στον αντίποδα, στην Κύπρο (χώρα σε μνημόνιο) και την Ισπανία
(μέχρι πριν από λίγο καιρό στα πρόθυρα μνημονίου) ο πλούτος
ανά ενήλικο βρίσκεται στο 60% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, ενώ στην Ελλάδα είναι στο 50%.
Τέλος, στη Σλοβακία και την Εσθονία, χώρες που εντάχθηκαν
προσφάτως στην Ευρωζώνη, το ποσοστό διαμορφώνεται στο
20% του μέσου όρου.
Σε πέντε χρόνια από σήμερα, το 2018, ο παγκόσμιος πλούτος
θα ανέλθει στα 334 τρισ. δολάρια, με το 29% να είναι συγκεντρωμένο στις ΗΠΑ και το 10,7% (περίπου 35,9 τρισ. δολάρια)
στην Κίνα. Ο ρυθμός αύξησης του πλούτου θα είναι μεγαλύτερος στις αναπτυσσόμενες αγορές σε σχέση με το ρυθμό αύξησης στις ανεπτυγμένες. Το 2018, ο μέσος πλούτος ανά ενήλικο
στην Κίνα θα ανέλθει σε 34.400 δολ. (από 22.300 που είναι
σήμερα) ενώ στην Ινδία θα διαμορφωθεί στα 6.600 δολάρια
(από 4.700 που είναι σήμερα).

Πέρα όμως από τα καθαρά οικονομικά μεγέθη, σημαντικά είναι τα
στοιχεία της μελέτης που αφορούν τις προβλέψεις, αλλά και το
πού συγκεντρώνεται ο πλούτος. Πιο συγκεκριμένα, η Credit Suisse προβλέπει ότι ο πλούτος των νοικοκυριών το 2018 θα προσεγγίσει τα 334 τρισ. δολ. (+40%).
Οι εκατομμυριούχοι θα αγγίξουν τα 47.614.000 άτομα όταν
στα μέσα του 2013 ήταν 31.680.000. Στις ΗΠΑ οι εκατομμυριούχοι θα αυξηθούν κατά 55% το 2018 (στα 18,6 εκατ.), ενώ στην
Κίνα θα υπερδιπλασιαστούν και θα φτάσουν στα 2.100.000.
Σημαντική αναμένεται να είναι η αύξηση των εκατομμυριούχων
στη Λατινική Αμερική κυρίως λόγω της δημιουργίας 186.000
νέων εκατομμυριούχων στη Βραζιλία και άλλων 87.000 στο Μεξικό. Σε ό,τι αφορά τη γειτονιά μας, η Τουρκία θα προσεγγίσει τους
158.000 εκατομμυριούχους από 102.000 σήμερα.
Σχετικά με την «αφρόκρεμα» των εκατομμυριούχων, σύμφωνα με
τη μελέτη της Credit Suisse, υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσμο
υπάρχουν 98.700 άτομα με περιουσία άνω των 50 εκατ. δολ. Από
αυτούς, 33.900 έχουν περιουσία μεγαλύτερη από 100 εκατ. δολ.
και 3.100 μεγαλύτερη των 500 εκατ. δολ.
Η πλειονότητα της συγκεκριμένης κάστας εκατομμυριούχων βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική (48.000 ή 49% του συνόλου), 25%
(24.800) βρίσκονται στην Ευρώπη και 22% στην περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού (συμπεριλαμβανομένων Κίνας και Ινδίας). Πρώτη χώρα
σε άτομα με περιουσία άνω των 50 εκατ. δολαρίων είναι οι ΗΠΑ
με 45.650 άτομα (46,3% του συνόλου παγκοσμίως).
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κίνα (5.831 άτομα) και ακολουθούν
η Γερμανία (4.501), η Ελβετία (3.457) και η πεντάδα συμπληρώνεται με το Ηνωμένο Βασίλειο (3.187 άτομα).
Κλείνοντας, εντυπωσιακό είναι το στοιχείο πως η χώρα με τον
υψηλότερο μέσον όρο πλούτου ανά ενήλικο ήταν η Ελβετία, με
513.000 δολάρια, και ακολουθούν η Αυστραλία με 403.000 δολ.,
η Νορβηγία με 380.000, το Λουξεμβούργο με 315.000 και οι ΗΠΑ
με 301.000.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 16 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV november 2013:Layout 1 4/11/2013 6:10 πμ Page 87

SKAPOULOS NEW:Layout 1 11/12/2013 4:40 πμ Page 18

Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Διακρίθηκε
για τη διάσωση100 ατόμων
Τιμητική διάκριση από την Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG) παρέλαβε πρόσφατα ο καπτ. Οδ. Λεκατσάς, γενικός διευθυντής
της Pantheon Tankers Management, για λογαριασμό του πλοιάρχου Δ. Οικονομάκου.
Η τιμητική διάκριση έγινε με αφορμή τη διάσωση 100 ατόμων νότια της Μάλτας (23.8.2013) από το δ/ξ «Patroclus».
Mεταξύ των διασωθέντων ήταν μικρά παιδιά και δύο έγκυοι,
ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή αγνοούμενοι.
Όλοι οι διασωθέντες αποβιβάστηκαν νότια της Σικελίας, σύμφωνα με τις οδηγίες και το συντονισμό του ιταλικού κέντρου
έρευνας και διάσωσης. Τη διάκριση στον κ. Λεκατσά παρέδωσε
ο capt. P. Gautier.

Απόηχος ημερίδας
Μεγάλη η συμμετοχή στην ημερίδα «Green Shipping Summit 2013», που διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου και διοργανώθηκε από το περιοδικό Naﬅiliaki/Newsfront.
Οι νέες τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα για την κίνηση
των πλοίων αποτελούν σημαντικό πεδίο παρεμβάσεων από τις
ναυτιλιακές εταιρείες, σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης του
κόστους λειτουργίας των πλοίων και κυρίως του κόστους των
καυσίμων, αλλά και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Φαίνεται πως υπάρχει η τάση για στροφή προς τα εναλλακτικά
καύσιμα, που αναμένεται να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον.

Οι αριθμοί της CIA
για τη διεθνή ναυτιλία
Βάσει των στοιχείων που καταγράφονται στο World
Factbook-2013 της CIA, η ναυτιλία των Ελλήνων είναι η
τέταρτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του πλανήτη.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη θέση που καταλαμβάνει
σε επίπεδο ποιότητας στόλου με βάση τα στοιχεία του αμερικανικού ναυτιλιακού οργάνου, της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Qualship 21 (Quality Shipping for the 21st Century Program), στη διάρκεια του 2013,
την πρώτη θέση σε αυτή την ιδιαίτερα αυστηρή λίστα ποιότητας καταλαμβάνει η ελληνική σημαία, δηλαδή τα πλοία εκείνα
που προσέγγισαν αμερικανικά λιμάνια και είχαν υψωμένη τη
Γαλανόλευκη.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση των πλοίων που πληρούν
απόλυτα τις απαιτήσεις της Αμερικανικής Ακτοφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα με 105 πλοία.
Ακολουθούν, οι Νήσοι Μάρσαλ με 95 πλοία, η Λιβερία με 85
πλοία, το Χονγκ Κονγκ με 56, η Νορβηγία με 44, το Ηνωμένο
Βασίλειο με 31, οι Νήσοι Κέιμαν με 23, η Νήσος του Μαν με
21, οι Μπαχάμες με 7 και τη δεκάδα συμπληρώνει η Ιαπωνία
με 6 πλοία.

Πετρέλαιο προς πώληση
βρήκε αγοραστές
Έγραψε ο ξένος Τύπος ότι οι Κινέζοι
απέκτησαν τον έλεγχο όλου του πετρελαϊκού τομέα του Ισημερινού
(Εκουαδόρ).
Σύμφωνα με το Reuters, το αποκλεισμένο από τις αγορές Eκουαδόρ
στράφηκε το 2008 προς την Κίνα
ύστερα από μια στάση πληρωμών για
χρέος 3,2 δισ. δολαρίων, που το απέκλεισε από τις αγορές. Η Κίνα κάλυψε
το 61% των κεφαλαιακών αναγκών του Ισημερινού για το
2013, δίνοντας τον προηγούμενο Νοέμβριο 6,2 δισ. δολάρια
με αντάλλαγμα το 90% της πετρελαϊκής παραγωγής της
χώρας. Έτσι, στην πραγματικότητα, όλο το πετρέλαιο που
παράγεται οδηγείται με τάνκερ στην ασιατική χώρα, με τους
Κινέζους να το πουλούν σαν να ήταν δικό τους αποκομίζοντας έξτρα κέρδος. Όπως αναφέρει το Reuters, τα κέρδη του
Ισημερινού από τις ετήσιες πωλήσεις πετρελαίου αποτιμώνται
στα 13 δισ. δολάρια, όμως οι προκαταβολές που πληρώνει η
χώρα προς την Κίνα καλύπτουν μόνο ένα μέρος του δανείου
προς αυτήν. Αυτές είναι μπίζνες!

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 18 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ADV JANUARY 2012:Layout 1 17/1/2012 2:02 μμ Page 13

SKAPOULOS NEW:Layout 1 12/12/2013 1:45 μμ Page 20

Αποστολή στις Βρυξέλλες
Σκιές και ψίθυροι στο Berlaymont (και στην ευρωπαϊκή γειτονιά)
Πολλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα ακούγονται στους διαδρόμους των θεσμικών οργάνων, στην πρωτεύουσα της
Ε.Ε., που μάλλον περνούν απαρατήρητα από τις δημοσιογραφικές στήλες των ναυτιλιακών εντύπων.
Κάπου η αμάθεια πολλών αρθρογράφων στην αγγλική γλώσσα, κάπου τα εσωτερικά προβλήματα στον Τύπο, κάπου
η ευκολία αλλά και η εμμονή μας στις τρέχουσες -αν και αναμενόμενες πολλές φορές- εξελίξεις σε Ακτή Βασιλειάδη
και Ακτή Μιαούλη, μας κρατούν αδικαιολόγητα αποστασιοποιημένους από το ουσιαστικό κέντρο εξελίξεων και λήψης
αποφάσεων για το μέλλον της χώρας μας (και της ναυτιλίας μας).
Σε πρόσφατη επίσκεψη των «Ν.Χ.» στην Κομισιόν, στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στα αρχηγεία των ευρωπαϊκών
κομμάτων, ακούσαμε από φίλους και συνεργάτες επίκαιρες επισημάνσεις, σχόλια και προβληματισμούς, τα οποία
και αναμεταδίδουμε.

Σ

Ό

σοι ταξιδεύουν προς τη βελγική πρωτεύουσα από
την Αθήνα μάλλον θα εκπλαγούν που οι Έλληνες
πολιτικοί ταξιδεύουν στην οικονομική θέση.
Τόσο ο Κωστής Χατζηδάκης όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης
στριμώχτηκαν μ’ εμάς τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς. Είναι,
λέει, απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά οι πολυτέλειες των υπουργών να εκλείψουν. Λαϊκισμός λένε μερικοί, επιστροφή στην πραγματικότητα λέμε εμείς.

Ι

διαίτερη αίσθηση μας προκάλεσε η εξαιρετική συνεργασία που έχει η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη με τους
ευρωβουλευτές που είναι αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας,
αλλά και αυτών μεταξύ τους. Οφείλουμε να επαινέσουμε τόσο
τον Γιώργο Κουμουτσάκο όσο και τον Γιώργο Τούσσα, αλλά
και τον Σπύρο Δανέλλη, οι οποίοι ενημερώνουν τακτικά για ζητήματα ναυτιλιακού ενδιαφέροντος και συνδιαλέγονται με
πολιτική κοσμιότητα.
Σπάνιο για Έλληνες πολιτικούς, καθώς προτιμούν τις
δημόσιες «σκυλομαχίες».

το χώρο της ευρωπαϊκής Αριστεράς, η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα ως προέδρου της Επιτροπής ευχαρίστησε πολιτικούς αναλυτές σαν μια κίνηση
αναίρεσης της ηττοπάθειας και της εσωστρέφειας των Ελλήνων
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο.
Η υποψηφιότητα, όμως, μαθαίνουμε πως ενόχλησε το ΑΚΕΛ
της Κύπρου, που ανήκει στον ίδιο πολιτικό χώρο, μια και δεν
ερωτήθηκε καθόλου.
Το ΚΚΕ ανήκει στην ίδια πολιτική ομάδα με το ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά έχει εκφράσει ήδη την
αντίθεσή του σε συνεργασίες όπως και στην ίδια την
ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης.

T

α επιτελεία των δύο μεγάλων πολιτικών παρατάξεων, πάντως, προετοιμάζονται πυρετωδώς για
μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία που θα θυμίζει αμερικανικές εκλογές, αφού θα καταλήξει σε δημόσιο ντιμπέιντ των
δύο υποψήφιων προέδρων της Επιτροπής.
Από την Ελλάδα, όσον αφορά την υποψηφιότητα για τη θέση
του επιτρόπου, ακούγονται έντονα τα ονόματα του Ευ. Βενιζέλου και της Ντ. Μπακογιάννη, με περισσότερες γερμανικές και
βρετανικές συμπάθειες στην κυρία Μπακογιάννη.

M

Ά

γνωστος παραμένει ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μάρτιν Σουλτς από τους Σοσιαλιστές θα κονταροχτυπηθεί με κάποιον ισχυρό άντρα
ή ίσως και γυναίκα από τον κεντροδεξιό χώρο, που όμως είναι
δύσκολο να προβλέψουμε από τώρα ποιος θα είναι.
Ακούγονται τα ονόματα του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και της Βίβιαν
Ρέντινγκ, αλλά ακόμη κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα
ποιος θα επικρατήσει.

εγάλες απώλειες θα εμφανίσουν τα τρία μεγάλα κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Σοσιαλιστές και οι
Φιλελεύθεροι, ενώ πανευρωπαϊκά θα αυξηθεί η εκπροσώπηση της Ακροδεξιάς. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι κανένα
κόμμα της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς δεν θέλει, τουλάχιστον μέχρι
σήμερα, να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή, που σίγουρα θα
εκλέξει 2 ευρωβουλευτές.
Η προεδρία είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προβληθεί η
δραματική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και να επισημανθεί το
ότι η χώρα μας είναι ο μόνος υγιής και σταθερός εταίρος Ευρωπαίων και Αμερικανών.
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Αποστολή στις Βρυξέλλες

Ξ

εχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρωτοβουλία της επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη και της
υπάτου αρμοστού Εξωτερικών Υποθέσεων της
Ε.Ε. βαρόνης Κάθριν Άστον για την υιοθέτηση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας
(security) για τη θάλασσα.
Η στρατηγική αφορά θέματα κοινής δράσης ως προς τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και όχι μόνον, αλλά και την καταπολέμηση της πειρατείας βάσει ευρωπαϊκών συμφερόντων
και όχι απαραίτητα γεωγραφικής χωροταξίας.
Η βαρόνη Άστον δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη του
ρόλου των εθνικών ακτοφυλακών και Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ
η Μαρία Δαμανάκη φέρεται ότι θα επιθυμούσε έναν οργανισμό
όπως η EMSA, που θα ασχολείται με θέματα γενικότερης ασφάλειας της θάλασσας.
Ο ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος εξέδωσε πρόσφατα
ειδική μελέτη σχετικά με το επίκαιρο αυτό θέμα.

ε ερώτησή μας σχετικά με το επίκαιρο και επίμαχο θέμα της φορολόγησης των ναυτιλιακών
εταιρειών της Ευρώπης, η κ. Δαμανάκη επισήμανε ότι ο επίτροπος Αλμούνια ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα αυτό, θεωρώντας όμως ότι το Κολέγιο
των Επιτρόπων θα λάβει αποφάσεις μετά τις ευρωεκλογές, ίσως
προς το φθινόπωρο του 2014.
Το θέμα που εξετάζεται είναι οι άμεσες ή έμμεσες κρατικές ενισχύσεις προς τις διαχειρίστριες εταιρείες των κρατών-μελών,
ενώ ο έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει και τις φοροαπαλλαγές ή
τις εκπτώσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα κράτη-μέλη απέναντι σε εταιρείες ship management.
Η Ελληνίδα επίτροπος τόνισε πως ο κ. Αλμούνια δεν δίστασε
στο παρελθόν να εναντιωθεί ακόμη και στα κεκτημένα των Ισπανών πλοιοκτητών και εφοπλιστών.
Η ίδια πάντως σημείωσε ότι το Κολέγιο οφείλει να αντιληφθεί
το διεθνώς ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυτιλίας και το
πεδίο δράσης των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ φάνηκε να συμμερίζεται την άποψη του εφοπλισμού πως περιφερειακές ρυθμίσεις για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και το στόλο τους ενδέχεται
να αποδυναμώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
Ενεργός σύμμαχός της στη θέση αυτή είναι κυρίως ο Μαλτέζος
επίτροπος.

Σ

Ευρώπη έχει βάλει στο «μάτι» την Κίνα, αφού
ανησυχεί ότι, μακροπρόθεσμα, ο γίγαντας της
Ανατολής μπορεί να αναπτύξει ένα νέο στρατιωτικό δόγμα, που πιθανώς να είναι και επιθετικό.
Σήμερα όλες οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως στην
Ασία βρίσκονται κάτω από τον απόλυτο οικονομικό έλεγχο κινεζικών επιχειρηματικών δυνάμεων, γεγονός που εκνευρίζει την
κυβέρνηση Πούτιν. Σε αυτό το πλαίσιο, διαφαίνεται πως Αμερική
και Ρωσία χωρίζουν και πάλι τον πλανήτη σε περιοχές διείσδυσής τους, όμως σε ένα κλίμα πιο συνεργατικό και φιλειρηνικό,
αφού οι εθνικές τους οικονομίες δεν επιτρέπουν ατασθαλίες σε
θέματα υπεροπλίας και στρατιωτικού επεκτατισμού. Και οι δύο
χώρες, μάλιστα, αναζητούν νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου και
ενεργειακών πόρων εντός της επικράτειάς τους ή σε όμορες περιοχές, για να αποδεσμευθούν από υπάρχουσες και άκρως προβληματικές διεθνείς συνεργασίες.

H
τη συζήτησή μας με την κ. Δαμανάκη κατέστη
σαφές ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται πλέον έντονα
για τα θέματα της θάλασσας και ειδικότερα για
τις ενεργειακές δυνατότητες που προσφέρει, τη γεωπολιτική αστάθεια στα θαλάσσια σύνορά της, την αύξηση των θαλάσσιων εμπορικών ροών, αλλά και την
εξαντλητική υπερεκμετάλλευση της αλιείας.
Η κ. Δαμανάκη ανέφερε ότι μπορεί έως σήμερα ο επίτροπος
Κάλας να είχε στο χαρτοφυλάκιό του πολύ σημαντικές προτεραιότητες, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα και οι αερομεταφορές,
αλλά το επόμενο Κολέγιο των Επιτρόπων διαφαίνεται ότι, θέλοντας ή μη, θα πρέπει να ασχοληθεί επιμελώς με τα ζητήματα
της θάλασσας και των δυνατοτήτων της.
«Η θάλασσα μπορεί να προσφέρει απεριόριστες θέσεις εργασίας σε μια κρίσιμη οικονομικά εποχή για την Ευρώπη»,
τόνισε η Ελληνίδα επίτροπος.

Σ
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ι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν ενοχληθεί και θορυβηθεί από τις κινήσεις και την αλλοπρόσαλλη
συμπεριφορά που παρουσιάζει ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, αλλά και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας γενικότερα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, Ευρωπαίοι συνομιλητές μάς εκμυστηρεύτηκαν τους προβληματισμούς τους για το κουρδικό πρόβλημα
και μας τόνισαν ότι το νότιο τμήμα της Συρίας διοικείται από
Κούρδους αντάρτες.
Λαμβάνοντας υπόψη την αυτονομία των κουρδικών περιοχών
του Ιράκ, αλλά και την ασταθή κατάσταση στο Ιράν, είναι σίγουρο
ότι αναμένονται αβέβαιες εξελίξεις στην περιοχή, που εγκυμονούν
κινδύνους για τη γείτονα χώρα.

O

ε συνομιλίες που είχαμε μάς επισήμαναν ότι τόσο
οι επίτροποι της Ε.Ε. όσο και οι εκπρόσωποι των
μεγάλων ευρωπαϊκών παρατάξεων εμφανίζουν
διαφορετικό πρόσωπο στην Αθήνα από ό,τι στις Βρυξέλλες ή στις περιφέρειες απ’ όπου εκλέγονται.
Η Ελλάδα παραμένει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής κοινής
γνώμης και τα Μέσα ασχολούνται δυσμενώς με την ελληνική
πολιτική σκηνή. Ειδικά οι Γερμανοί παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικοί, αν όχι αρνητικοί, ως προς τα κυβερνητικά πεπραγμένα της χώρας μας μέχρι τώρα. Εξάλλου, το θέμα της Χρυσής
Αυγής φαίνεται να αποτελεί μόνιμη είδηση στα ΜΜΕ, καθώς παρουσιάζεται σαν μια ναζιστική συμμορία και όχι εθνικιστική παράταξη, όπως αυτή της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία.

Σ

ΨΑΡΑΥΤΗΣ:Layout 1 11/12/2013 4:58 πμ Page 24

Επικαιρότητα

Πανεπιστήμια: to be or not to be
Τον Ιανουάριο του 2009, δηλαδή κάπου 5 χρόνια πριν, στην προ
μνημονίου εποχή και επί πρωθυπουργίας Κ. Καραμανλή, είχα γράψει ένα άρθρο με τον αρκετά προκλητικό τίτλο «Ο θάνατος των
δημοσίων ΑΕΙ». Το είχα αναρτήσει τότε στον ιστότοπο του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ, όπου και έμεινε για κάποια χρόνια. Σε κάποια
φάση τούς είπα να το κατεβάσουν.

Tου Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη, Καθηγητή Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δανίας, πρώην καθηγητή ΕΜΠ

το άρθρο εκείνο περιέγραφα τη ζοφερή κατάσταση
στην οποία είχαν περιέλθει τα δημόσια ΑΕΙ της
χώρας και κατέθετα την αρκετά προκλητική άποψη
ότι «το σύστημα των δημοσίων ΑΕΙ στην Ελλάδα, έτσι
όπως λειτουργεί σήμερα, έχει οριστικά χρεοκοπήσει».
Προφανώς «σήμερα» ήταν τότε οι αρχές του 2009.
Έλεγα το 2009, ανάμεσα σε άλλα, «σε ποιο σοβαρό πανεπιστήμιο του κόσμου τα μαθήματα δεν γίνονται επειδή οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν γενική συνέλευση (η οποία γίνεται
πάντα σε ώρες μαθημάτων, μετατρέποντας de facto τα ΑΕΙ σε
καφενεία); Σε ποια σοβαρή χώρα τα κόμματα έχουν τόση ανάμειξη στις υποθέσεις των ΑΕΙ; Σε ποιο σοβαρό ΑΕΙ οι φοιτητές
εκλέγουν πρυτάνεις ή προέδρους σχολών και αποφασίζουν
πότε θα είναι ανοικτά η κλειστά; Σε ποιο σοβαρό ΑΕΙ η Σύγκλητος (ή άλλο όργανο διοίκησης) άγεται και φέρεται από
οποιουσδήποτε επιθυμούν να μπουκάρουν την ώρα της συνεδρίασης;
Σε ποια σοβαρή χώρα τα ΑΕΙ έχουν τόσο λίγη πραγματική αυτονομία και εξαρτώνται τόσο ολοκληρωτικά από το κράτος
(ακόμη και σε επουσιώδη θέματα εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας); Σε ποιο σοβαρό ίδρυμα μπορείς να δώσεις ένα
μάθημα όσες φορές θέλεις και δεν σε διώχνουν άμεσα αν η
βαθμολογία σου πέσει κάτω από ένα μίνιμουμ, έστω και αν
πληρώνεις δίδακτρα;
Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα αυτά είναι μία και πασί-

Σ

γνωστη, αλλά κανένας δεν τολμάει να την πει: ΠΟΥΘΕΝΑ.
Μόνο εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε εφεύρει αυτά, λες και είμαστε από άλλον πλανήτη. Νομίζετε ότι οι φοιτητές σέβονται
περισσότερο τα ελληνικά ΑΕΙ και τους υπηρετούντες σε αυτά
επειδή τα ανωτέρω ισχύουν στην Ελλάδα; Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει».
Και κατέληγα τότε ως εξής: «Υπάρχει άραγε ευκαιρία να αναστραφεί αυτό το status quo; Όχι, εάν πορευόμαστε το δρόμο
που πορευόμαστε, με δημόσια ΑΕΙ κλειστά ή μισόκλειστα, ενώ
θα μπορούσαν να έσφυζαν από ζωή. Όχι, εάν τα ΑΕΙ δεν σταματήσουν να είναι βορά των πάσης φύσεως κομματικών και
άλλων παρατάξεων. Όχι, εάν τα ελληνικά ΑΕΙ δεν λάβουν όλα
τα μέτρα που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν όπως
τα σοβαρά ξένα ΑΕΙ και να μπουν στη λίστα των 500 καλύτερων ΑΕΙ του κόσμου, και μάλιστα σε αξιοπρεπή θέση. Και
τέλος, όχι, εάν δεν υπάρξει η κρίσιμη μάζα συναδέλφων, φοιτητών, αλλά και του ελληνικού λαού, που θα εγκαταλείψει τη
βολική σιωπή και θα φωνάξει όσο δυνατά μπορεί: Φτάνει πια
αυτό το αίσχος!».
Σίγουρα αρκετά πράγματα άλλαξαν από τον Ιανουάριο του
2009. Κάποια άλλα όμως παρέμειναν ίδια, με μονότονη σταθερότητα. Στα κυριότερα που άλλαξαν περιλαμβάνονται:
• Η κυβέρνηση της χώρας (αλλαγή 3 φορές).
• Η μεγάλη οικονομική κρίση και η υπαγωγή της χώρας σε 2
μνημόνια.
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• Ο νόμος Διαμαντοπούλου, 4009/20111, και οι μετέπειτα
παραλλαγές του.
• Οι δραστικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ,
οι οποίες, μαζί με τις μαζικές αυξήσεις εισακτέων, έφεραν
τα ΑΕΙ σε απελπιστική κατάσταση.
• Οι δραματικές μισθολογικές περικοπές των μελών ΔΕΠ,
που συντέλεσαν και συντελούν, μεταξύ άλλων, στο brain
drain πολλών από αυτά σε χώρες του εξωτερικού και τον
αποδεκατισμό των ΑΕΙ από ικανούς επιστήμονες.
• Τελευταία, οι διαθεσιμότητες που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο ΕΜΠ, στο ΕΚΠΑ και σε κάποια άλλα ιδρύματα,
που οδήγησαν τα ΑΕΙ αυτά στην αποψίλωση από πολλά
ικανά στελέχη τους χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική
αξιολόγηση του έργου τους και των αναγκών των ΑΕΙ σε προσωπικό.
• Διάφορες εξευτελιστικές συζητήσεις για το εάν είναι δυνατό
να σωθεί το εξάμηνο σε ΕΜΠ και ΕΚΠΑ, παρότι αυτό δεν
είχε αρχίσει ακόμη, αρχές Δεκεμβρίου.
• Διάφορα άλλα εξευτελιστικά, όπως η από τον υπουργό
Παιδείας παραπομπή του πρύτανη του ΕΚΠΑ στο πειθαρχικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος, τη στιγμή που
ο τελευταίος έδινε θεατρική παράσταση στο Παρίσι.
• (Σε προσωπικό επίπεδο) ο γράφων είναι πλέον πρώην καθηγητής ΕΜΠ, ύστερα από 25 έτη υπηρεσίας σε αυτό.
Σε αυτά που παρέμειναν τα ίδια, είναι ακριβώς οι ίδιες ή και
χειρότερες, απαράδεκτες καταστάσεις που είχα περιγράψει
στο ως άνω άρθρο, όπως καταλήψεις, κλείσιμο των ΑΕΙ και
de facto ανάληψη της εξουσίας από ομάδες κρούσης, που
έχουν καταστήσει τα ΑΕΙ πεδία μάχης ενάντια στην κυβέρνηση
και στο μνημόνιο, αλλά ουσιαστικά στην πλάτη των φοιτητών
και των οικογενειών τους.
Και καταστάσεις οι οποίες, σε αγαστό και αλληλοτροφοδοτούμενο συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες (βλέπε μέτρα
κυβέρνησης για τα ΑΕΙ), έχουν σπρώξει κάποια από τα ΑΕΙ πιο
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Υπάρχει άραγε ευκαιρία να αναστραφεί αυτό το status quo;
Όχι, εάν πορευόμαστε το δρόμο που
πορευόμαστε, με δημόσια ΑΕΙ κλειστά ή μισόκλειστα, ενώ θα μπορούσαν
να έσφυζαν από ζωή. Όχι, εάν τα ΑΕΙ
δεν σταματήσουν να είναι βορά των
πάσης φύσεως κομματικών και
άλλων παρατάξεων.
κοντά στην απευκταία κατάσταση που περιέγραφα στον τίτλο
του ως άνω άρθρου. Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές
αυτές, αρχές Δεκεμβρίου του 2013, το ΕΚΠΑ παραμένει κλειστό από το καλοκαίρι και μετά, στο δε ΕΜΠ, κάποιες σχολές
έχουν πρόσφατα ανοίξει, αλλά η απεργία των διοικητικών
υπαλλήλων καλά κρατεί.
Ένα βασικό ερώτημα είναι: ενδείκνυται άραγε το συνεχιζόμενο
κλείσιμο του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ και πιθανώς άλλων ΑΕΙ για την
άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση να πάρει πίσω τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων; Αν και νομίζω πως η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της διαθεσιμότητας από κακά
έως κάκιστα, γενικά είμαι εναντίον των πάσης φύσεως κλεισιμάτων. Κλεισιμάτων τα οποία ουσιαστικά συμπυκνώνονται
στο εξής σκεπτικό: «Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει τα ΑΕΙ, άρα
ως αντίδραση στα καταχθόνια αυτά σχέδια, τα κλείνουμε εμείς».

Νομίζω ειδικότερα ότι το μέχρι τούδε κλείσιμο του ΕΚΠΑ και
του ΕΜΠ έχει ήδη προκαλέσει σημαντικότατες και σε ορισμένες περιπτώσεις μη αναστρέψιμες ζημιές - όπως καθυστέρηση χιλιάδων φοιτητών στις σπουδές τους, μη εκτέλεση
ερευνητικών προγραμμάτων, μη πληρωμή ερευνητών, των
οποίων μοναδικό εισόδημα είναι η αμοιβή από τέτοια προγράμματα, και καταβαράθρωση της αξιοπιστίας των ΑΕΙ
αυτών απέναντι σε διεθνείς εταίρους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλα.
Εξάλλου, ακόμη και εάν υποθέσει κάποιος ότι ορισμένα από
τα ΑΕΙ παραμένουν κλειστά, εν είδει επανάστασης ή πάλης
της ακαδημαϊκής κοινότητας στη συμπεριφορά της κυβέρνησης προς αυτά, μόνο η διαθεσιμότητα είναι άραγε το πρόβλημα; Ή είναι και όλα τα άλλα; Εάν τα ΑΕΙ πρόκειται να
παραμένουν κλειστά, θα θεωρούσα πιο λογική μια θέση πως
δεν ανοίγουν εάν δεν διορθωθούν το Α, το Β, το Γ και το Δ,
όπου όλα αυτά περιγράφονται συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα. Π.χ. Α=διαθεσιμότητα, Β=μισθολογικό, Γ=κονδύλια
κ.λπ. Και όπου για μένα το Δ είναι σαφώς να μπορέσουν να
λειτουργήσουν τα ΑΕΙ όπως αυτά του πολιτισμένου κόσμου,
πράγμα που σίγουρα δεν γινόταν στην προ μνημονίου εποχή!
Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ ή άλλων
ΑΕΙ συμφωνούν μ’ εμένα, εάν κρίνω μάλιστα από το γεγονός
ότι στις πρόσφατες συζητήσεις για λήψη απόφασης περί συνέχισης του κλεισίματος ή όχι δεν μετείχε σεβαστός αριθμός
από αυτούς. Γιατί δεν μετείχε είναι ένα θέμα το οποίο, πιθανώς λόγω απόστασης, δεν μπορώ να αξιολογήσω σωστά.
Υποθέτω όμως ότι δεν έχουν τη διάθεση να μετέχουν σε κάποια διαδικασία όπου κάποιοι τους κάνουν face control στην
είσοδο, ή όπου -σε πείσμα του υποτιθέμενου ασύλου- δεν
μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στους πανεπιστημιακούς χώρους, π.χ. να πάνε στο γραφείο τους ή όπου αλλού
θέλουν.
Και όπου, εάν δεν έχουν ακριβώς την ίδια άποψη με κάποιους
άλλους, οι τελευταίοι θα τους βάλουν την ταμπέλα του μνημονιακού και θα τους κατηγορήσουν για ανάλγητους.
Και για να κλείσω με κάποια κάπως πιο θετική νότα.
Σε αυτό ακριβώς το αρρωστημένο πανεπιστημιακό τοπίο,
όπου 2 ΑΕΙ-ναυαρχίδες βρίσκονται μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας, είναι όντως ελπιδοφόρο να βλέπεις μεμονωμένες
προσπάθειες συναδέλφων και φοιτητών να ξεφύγουν από
την εσωστρέφεια και τη μιζέρια.
Κερδίζοντας ερευνητικά προγράμματα, αναγνώριση και βραβεία, διατηρώντας διεθνή παρουσία, διοργανώνοντας ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια και, τέλος, προσπαθώντας με
νύχια και με δόντια να συντηρήσουν τα ΑΕΙ τους ανοιχτά και
ζωντανά αντί κλειστά και πεθαμένα. Τέτοιες προσπάθειες αξίζουν επιβράβευση, στήριξη και προβολή, αν όχι από πλευράς
Πολιτείας, η οποία φαίνεται να έχει ξεχάσει το ρόλο των ΑΕΙ
στην προσδοκώμενη ανάταξη της χώρας, αλλά τουλάχιστον
από την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη βιομηχανία, τα ΜΜΕ και
την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
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Το μέλλον ενός ευρωπαϊκού κανονισμού
για τη ρύθμιση των ρύπων στα πλοία

Του Θεόδωρου Σκυλακάκη, Προέδρου της Δράσης και ευρωβουλευτή της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

ναυτιλία, διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημα και
ανεκτίμητο κεφάλαιο της Ελλάδας, διαδραματίζει
καίριο ρόλο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.
Μεγάλο μέρος του ενδοκοινοτικού και διεθνούς εμπορίου
της Ευρώπης γίνεται μέσω θαλάσσιων μεταφορών, όπως
καθοριστική είναι και η συμβολή της στη σύνδεση των
νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών με την ηπειρωτική Ευρώπη.

H

Ωστόσο, λόγω της εξάρτησης της ναυτιλίας από την καύση
ορυκτών καυσίμων, οι εκπομπές καυσαερίων και ρύπων από
τις θαλάσσιες μεταφορές έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), τα οξείδια του θείου (SOx), το μεθάνιο
(CH4) και η αιθάλη (BC) επηρεάζουν δυσμενώς κάποια το περιβάλλον και άλλα την κλιματική αλλαγή.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που να ρυθμίζει τις εκπομπές ρύπων των θαλάσσιων
μεταφορών. Είναι ενδιαφέρουσα πρόκληση για την Ευρώπη
και την Ελλάδα, η οποία αναλαμβάνει την ευρωπαϊκή προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2014, να καταφέρει να συμβάλει στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.
Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μία πρόταση για τη δημιουργία ενός συστήματος μέτρησης, αναφοράς και επαλήθευσης των εκπομπών
ατμοσφαιρικών ρύπων (MAΕ) που προέρχονται από τη ναυτιλία, H πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε παλαιότερες
προσπάθειες, τόσο της Ε.Ε. όσο και της διεθνούς κοινότητας,
για τη ρύθμιση των καυσαερίων των θαλάσσιων μεταφορών.
Ενδεικτικά αναφέρω τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη
της Ρύπανσης από τα Πλοία (MARPOL), την απόφαση του

Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) να υιοθετήσει υποχρεωτικά τεχνικά και λειτουργικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τα μέλη του, καθώς επίσης και την προηγούμενη
οδηγία, 2009/29/ΕΚ, με την οποία η Ευρώπη δεσμεύτηκε
προγραμματικά να μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων από τα
πλοία.
Tο προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος του
Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου, της οποίας είμαι ο εισηγητής, θα
συζητηθεί εκτενώς στο άμεσο μέλλον.
Έχουν ήδη γίνει διερευνητικές επαφές με την Επιτροπή και τις
ναυτιλιακές ενώσεις για το εύρος του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, δηλαδή το μέγεθος των πλοίων και τα καυσαέρια που
θα ρυθμίζονται από αυτόν. Επίσης, ως εισηγητής έχω ήδη προτείνει την ανώνυμη δημοσίευση των ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και τη
διαγραφή του μεταφορικού έργου ως παράγοντα του προσδιορισμού της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων.
Πιστεύω όμως πως το σημαντικότερο είναι να διασφαλιστεί
ότι ο προτεινόμενος ευρωπαϊκός κανονισμός θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς προτάσεις του ΙΜΟ και θα επικεντρώνεται
στα ουσιώδη ζητήματα, ώστε να περιοριστούν το κόστος
εφαρμογής του και ο γραφειοκρατικός και διοικητικός φόρτος για τη ναυτιλία.
Τούτων δοθέντων, το προτεινόμενο σύστημα μέτρησης, αναφοράς και επαλήθευσης των βασικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων της ναυτιλίας μπορεί να είναι μια καλή
ευκαιρία, με ελάχιστο κόστος για τον ναυτιλιακό τομέα, να
γίνει μια πολιτική συνεισφορά στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου, η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε
να είναι καλύτερη για τη ρύθμιση ενός ζητήματος που αφορά
άμεσα την ελληνική ναυτιλία.
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Το νέο τσουνάμι
των περιβαλλοντικών κανονισμών
Η ναυτιλία βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπη με ένα τσουνάμι
νέων και κοστοβόρων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Ορισμένοι από αυτούς τους κανονισμούς ψηφίστηκαν από
τον ΙΜΟ με καθολική αποδοχή, άλλοι μετά από πολλές συζητήσεις και αλλαγές και ορισμένοι με το σώμα των μελών
του ΙΜΟ διχασμένο. Ακόμη όμως και αυτοί που δεν συμφωνούσαν με κάποιον προτεινόμενο κανονισμό δεν αμφισβητούσαν, και ούτε τώρα αμφισβητούν, τις καλές
περιβαλλοντικές προθέσεις του κανονισμού.
Άλλο όμως είναι οι προθέσεις και άλλο αν, τελικά, ο κανονισμός
τις επιτυγχάνει. Είναι φυσικό μετά την αποκρυστάλλωση κάποιου
κανονισμού, οι επιστήμονες να εξετάζουν τις επιπτώσεις του. Και
όσο περισσότερες τέτοιες επιστημονικές μελέτες δημοσιεύονται,
τόσο εντείνονται η ανησυχία και ο προβληματισμός για την πραγματική αποτελεσματικότητα των διάφορων κανονισμών.
Σε πρόσφατο συνέδριο στην Ολλανδία, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιος Γράτσος συγκέντρωσε και
παρουσίασε στοιχεία, που, αν μη τι άλλο, προβληματίζουν.
Αρχίζουμε από το μεγάλο θέμα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
το οποίο θέλουμε να μειώσουμε λόγω του ότι συντελεί στην
υπερθέρμανση του πλανήτη. Για να μειώσουμε κάτι, πρέπει
πρώτα να το μετρήσουμε. Πόσο CO2 λοιπόν εκλύει η παγκόσμια
ναυτιλία; Oυδείς γνωρίζει. Και αυτό όχι γιατί δεν μπορούμε να το
μετρήσουμε, αλλά γιατί δεν φαίνεται να το θέλουμε. Ο ΙΜΟ έχει
παρουσιάσει δύο μελέτες (και πάει για τρίτη) με πολύπλοκα
μοντέλα, που προσπαθούν να υπολογίσουν πόσα πλοία υπάρχουν στον κόσμο, τι ταχύτητες αγγίζουν, τι τύπου και ιπποδύναμης
μηχανές έχουν, για να «εκτιμήσουν» πόσο πετρέλαιο καίγεται στα
πλοία και συνεπώς πόσο CO2 παράγεται.
Οι δύο πρώτες μελέτες κατέληξαν ότι η κατανάλωση καυσίμου
είναι περίπου 370 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο (δηλαδή περίπου
1 δισ. τόνοι CO2). Όταν ο ΙΜΟ ετοιμαζόταν για την τρίτη μελέτη, η

Ελλάδα έκανε μία απλή πρόταση: «Γιατί παιδεύεστε με μοντέλα
που προσπαθούν να υπολογίσουν απίθανα πράγματα και δεν
ρωτάτε τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας (International Enery
Agency - IEA) η οποία κρατάει ακριβές αρχείο της ποσότητας καυσίμου (bunker) που διοχετεύεται στα πλοία;».
Η Επιτροπή Ενέργειας, λοιπόν, υποστηρίζει ότι το καύσιμο που
χρησιμοποιείται στα πλοία είναι περίπου 247 εκατομμύρια τόνοι,
δηλαδή 50% (!) λιγότερο από τις εκτιμήσεις του ΙΜΟ. Και επειδή
όλοι γνωρίζουμε ότι τα αφορολόγητα bunkers τείνουν να διοχετεύονται παράνομα και στη στεριά, σίγουρα η πραγματική κατανάλωση καυσίμου στα πλοία είναι ακόμη λιγότερη.
Παρ’ όλα αυτά, για την τρίτη μελέτη ο ΙΜΟ αποφάσισε να μη δυσαρεστήσει κανέναν και να ξανακάνει τη μοντελοποιημένη του
μελέτη, αλλά να πάρει για σύγκριση και τα στοιχεία του ΙΕΑ. Προβλέπω αδιέξοδο. Ίδωμεν.
Οξείδια του θείου (SOx): Η σύμβαση MARPOL VI καθορίζει ότι
από 1/1/2015 στις περιοχές ECA το θείο στο καύσιμο δεν πρέπει
να είναι πάνω από 0,1%. Από δε το 2020, για όλες τις θάλασσες
του κόσμου η περιεκτικότητα θείου στο καύσιμο δεν πρέπει να
ξεπερνά το 0,5%, που σημαίνει ότι τα πλοία έχουν τρεις επιλογές:
α) Να καίνε ντίζελ, β) να καίνε φυσικό αέριο LNG ή γ) να εγκαταστήσουν καταλύτες (scrubber). Όλες οι λύσεις είναι πολύ κοστοβόρες έως και οικονομικά απαγορευτικές.
Είναι γεγονός ότι τα οξείδια του θείου προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Περιφέρονται στην ατμόσφαιρα για περίπου 5
ημέρες. Συνεπώς η έκλυσή τους σωστά πρέπει να απαγορεύεται
κοντά σε κατοικημένες περιοχές (ECA).
Όμως, τα οξείδια αυτά κρυώνουν την ατμόσφαιρα, όπως αποκαλύπτουν πολλές έγκυρες επιστημονικές μελέτες. Ποιος ο λόγος
να απαγορεύονται στη μέση του ωκεανού; Η δε βρετανική Μετρολογική Υπηρεσία (U.K. Met Oﬃce) αναφέρει πως η μείωση
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Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

των θειούχων ενώσεων πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό αυξάνει
τη θερμοκρασία του νερού και αυτό ευθύνεται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια σπάνε το ένα ρεκόρ
πίσω από τ’ άλλο (τυφώνες σε Αμερική και ξηρασία στην Αφρική).
Εν τω μεταξύ, η Διεθνής Ένωση Διυλιστηρίων (IPIECA) αναφέρει
ότι για να παραχθεί το ντίζελ που απαιτείται από τον νέο κανονισμό, τα διυλιστήρια θα εκλύουν 15% περισσότερο CO2 στην
ατμόσφαιρα. Και τέλος, οι κατασκευαστές μηχανών και οι εταιρείες αναλύσεων καυσίμου (π.χ. DNV Petroleum Services) με
ανακοινώσεις τους μας προειδοποιούν να περιμένουμε μεγαλύτερα προβλήματα και ζημιές στις μηχανές, λόγω των καταλυτικών σωματιδίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ελαφρών παραγώγων καυσίμου.
Οξείδια του αζώτου (ΝΟχ): Τα οξείδια του αζώτου είναι και αυτά
καταστροφικά για την υγεία. Όμως και αυτά μειώνουν τη θέρμανση του πλανήτη καταστρέφοντας το ελεύθερο μεθάνιο στην
ατμόσφαιρα, το οποίο είναι 23-25 φορές ισχυρότερο από το CO2.
Οι νέες μηχανές πλοίων, που λόγω των νέων κανονισμών κατασκευάζονται με μειωμένες εκπομπές ΝΟχ (Tier III), καίνε 10-12%
περισσότερο καύσιμο από τις προηγούμενες (Tier I) με αντίστοιχη
αύξηση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.
Είναι δε σίγουρο ότι το φυσικό αέριο (LNG) σταδιακά θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως καύσιμο στα πλοία, λόγω του
ότι έχει σχεδόν μηδενικές εκπομπές NOx και SOx. Το LNG όμως
είναι 99% μεθάνιο (όπως είπαμε 25 φορές χειρότερο του CO2 αν
εκλυθεί στην ατμόσφαιρα).
Παρόλο ότι το LNG διαφημίζεται να έχει 20% μειωμένες εκπομπές
CO2 κατά την καύση του, έγκυρες μελέτες δείχνουν ότι, όταν ληφθεί
υπ’ όψιν η διαρροή μεθανίου (methane slip) κατά την έκχυση στη
μηχανή αλλά και κατά την εξόρυξή του, τότε η χρήση του έχει τα
ίδια ή και χειρότερα αποτελέσματα από τη χρήση των συμβατικών
καυσίμων στο θέμα υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οδηγούμεθα
δηλαδή σε καύσιμο που σταματά εκπομπές ενώσεων που κρυώνουν την ατμόσφαιρα, ενώ το ίδιο την υπερθερμαίνει.

Μονάδες επεξεργασίας έρματος: Η Αρχή Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) αναφέρει ότι τα θαλάσσια ρεύματα
μεταφέρουν ζώντες οργανισμούς σε τεράστιες αποστάσεις.
Ο παγκόσμιος χάρτης των δύο βασικών ρευμάτων, θερμού και
ψυχρού (εικόνα 1), ονομάζεται και global conveyor belt, ενώ
υπάρχουν και τα επιφανειακά ρεύματα (εικόνα 2) που πάνε
παντού. Η ΝΟΑΑ αναφέρει ότι μόνο τα 2 βασικά ρεύματα μεταφέρουν 125-150 Sv (όπου Sv = 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα
νερού ανά δευτερόλεπτο) ήτοι 1 έως 4x1015 κυβικά μέτρα νερού
το χρόνο. Για σύγκριση, όλα τα φορτηγά και τάνκερ μεταφέρουν
έρμα περίπου 4x109 κυβικά το χρόνο, δηλαδή ένα εκατομμύριο
φορές λιγότερο από τα ρεύματα αυτά (χωρίς να περιλαμβάνονται
τα επιφανειακά ρεύματα).
Ελπίζουμε πως οι πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας έρματος,
που υποχρεωτικά θα εγκατασταθούν στα πλοία, θα σταματήσουν
αυτή τη φυσική μετανάστευση οργανισμών;
Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι ένα καινούργιο (εισαγόμενο) θαλάσσιο είδος εμφανίζεται κάθε 10 ημέρες! Τα μύδια ζέβρες, τα
οποία ήταν ο λόγος που οι ΗΠΑ έσπρωξαν τον κανονισμό αυτό
στον ΙΜΟ, αποδείχτηκε ότι ήταν ο βασικός λόγος που καθάρισε
τελείως η λίμνη Ίρι (Erie) στα σύνορα ΗΠΑ - Καναδά, διότι ενήργησαν ως φίλτρα του νερού. Η τεράστια αυτή λίμνη ήταν εντελώς
μολυσμένη και νεκρή. Τώρα όλοι κολυμπούν εκεί και διάφορες
τουριστικές δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί.
Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) υπολογίζει ότι το κόστος
για τη ναυτιλία από τους νέους αυτούς κανονισμούς θα είναι 50
δισ. δολάρια κάθε χρόνο, για τα επόμενα 10 χρόνια!
Αν είναι για το καλό του πλανήτη έστω. Είναι όμως;
Αυτή η αποσπασματική αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων,
χωρίς να εξεταστούν όλες οι επιπτώσεις, έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Οι πλοιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν
ασύλληπτα ποσά χωρίς κανείς να είναι σίγουρος εάν τελικά οι
κανονισμοί αυτοί θα βελτιώσουν ή θα επιδεινώσουν το περιβάλλον, ιδίως στο θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
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Φάκελος Περιβάλλον

Γαλλική απαίτηση για την αναφορά
εκπομπών CO2

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

παρακολούθηση και αναφορά αερίων εκπομπών
των πλοίων έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα
του ναυτιλιακού κόσμου, κυρίως λόγω της συνεχώς αυξανόμενης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
του κοινού.
Πρόσφατα ένας καινούργιος κανονισμός είδε το φως της
δημοσιότητας, ο οποίος αφορά τη γαλλική απαίτηση για
την αναφορά εκπομπών CO2, με άμεση εφαρμογή από την
1η Οκτωβρίου 2013.

Η

Εφαρμογή του κανονισμού
Η καινούργια απαίτηση για την αναφορά εκπομπών CO2
αφορά οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό παρέχει
υπηρεσίες μεταφοράς για επιβάτες ή αγαθά με οποιοδήποτε
μέσο μεταφοράς, τα οποία αναχωρούν ή αφικνούνται σε
οποιαδήποτε τοποθεσία εντός της γαλλικής επικράτειας, με
την εξαίρεση των υπηρεσιών που δεν παρέχονται για εμπορικούς σκοπούς (ιδιώτες κ.ά.).
Η απαίτηση αυτή καθαυτή, όπως είναι εμφανές, αφορά και
τα εμπορικά ή επιβατηγά πλοία, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
1. Πλοία τα οποία διαπλέουν τα γαλλικά χωρικά ύδατα χωρίς
να πιάσουν λιμάνι.
2. Πλοία τα οποία κάνουν στάση για ανεφοδιασμό ή επισκευές εντός της γαλλικής επικράτειας ή
3. Πλοία τα οποία δεν έχουν καθόλου επιβάτες ή φορτίο που
αφικνούνται ή αναχωρούν από οποιαδήποτε τοποθεσία
της Γαλλίας.
Όλα τα πλοία τα οποία καλούν σε γαλλικούς λιμένες θα πρέπει να αναφέρουν τις εκπομπές CO2 που αφορούν το ταξίδι
τους εντός των γαλλικών χωρικών υδάτων.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπολογίσει κανείς τις εκπομπές
CO2 με βάση κάποιους συντελεστές ανά καύσιμο, οι οποίοι
δίνονται από το υπεύθυνο γαλλικό υπουργείο Μεταφορών.

Υπόβαθρο του κανονισμού
Η Γαλλία έχει ξεκινήσει τη δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό από το 2005.
Ο κανονισμός αρχικά δημοσιεύτηκε στις 25 Οκτωβρίου 2011
και τέθηκε σε εφαρμογή δύο χρόνια αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 2013.
Αποτελεί μέρος πακέτου μέτρων της γαλλικής κυβέρνησης
με σκοπό τη μείωση εκπομπής αερίων. Ταυτόχρονα, στο
πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) υπάρχει διαβούλευση στην αντίστοιχη επιτροπή (MEPC), η οποία
έχει σκοπό να καταλήξει σε κάποιο κοινώς αποδεκτό αγορακεντρικό μέτρο (MBM) με σκοπό τη μείωση αερίων εκπομπών. Ο διάλογος στο πλαίσιο του IMO είναι ανοιχτός και
περιμένουμε εξελίξεις στην επόμενη συνάντηση της MEPC,
που είναι προγραμματισμένη για το Μάρτιο 2014.
Στο πλαίσιο της Ε.Ε. υπάρχει αντίστοιχο σχέδιο σε εξέλιξη,
με τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης αναφοράς και επιβεβαίωσης των αερίων εκπομπών πλοίων», το οποίο εκδόθηκε
στις 28 Ιουνίου 2013 με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση και
είναι καθ’ οδόν προς ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ισχύσει από 1ης Οκτωβρίου 2015 με άμεση
πρακτική εφαρμογή από το 2018 και μετά.
Αντιδράσεις από την Αγορά
Δυστυχώς, οι απόψεις της Γαλλίας έχουν καταλάβει την
αγορά εξαπίνης, μιας και ανέμεναν εξελίξεις από το μέτωπο
του IMO ή της Ε.Ε.
Η μόνη επίσημη αντίδραση που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι
από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) το οποίο, μέσα
από επιστολή που κοινοποίησε, εξέφρασε τη δημόσια διαφωνία του με τους χειρισμούς της Γαλλίας.
Το ICS είναι κάθετα αντίθετο με τη λήψη μέτρων σε εθνικό
επίπεδο και εκφράζει την έντονη επιθυμία του να βρεθεί ομό-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 32 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

BELOKAS ADV:Layout 1 12/12/2013 2:05 μμ Page 33

φωνη κοινώς αποδεκτή λύση σε διεθνές επίπεδο με επίκεντρο τη συζήτηση που γίνεται στον IMO.
Σύμφωνα με το ICS, καταλύτης των εξελίξεων θα πρέπει να
είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και όχι κάθε κυβέρνηση που θα αποφασίζει κατά μόνας και θα επιβάλλει κανονισμούς μονομερώς πίσω από την πλάτη των υπολοίπων.
H δέουσα διαδικασία για το ICS θα πρέπει να συμφωνηθεί
στο επίπεδο του ΙΜΟ μέσα από τροποποίηση στο κεφάλαιο
VI της MARPOL που αφορά τις αέριες εκπομπές πλοίων.
Βασικό στοιχείο στην επιχειρηματολογία του ICS αποτελεί το
γεγονός ότι η γαλλική προσέγγιση όχι μόνον είναι αρκετά
διαφορετική από αυτήν του IMO ή της E.E., αλλά συμβάλλει
τα μάλα στην αύξηση της γραφειοκρατίας, καθώς η μονομερής επιβολή τέτοιων μέτρων ουσιαστικά αποτελεί γολγοθά
συνεχόμενων αναφορών για ένα πλοίο το οποίο καλεί σε
πολλά λιμάνια και χώρες στη διάρκεια του έτους.
Το ICS καταλήγει υπενθυμίζοντας στη Γαλλία τις δυσκολίες
που θα μπορούσε να επιφέρει η προσέγγισή της στην αγορά
στην περίπτωση που κάθε παράκτια χώρα εφαρμόζει μονομερώς κανονισμούς για τις αέριες εκπομπές, και της έχει συ-

στήσει να καθυστερήσει την εφαρμογή του κανονισμού και
να περιμένει το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων σε επίπεδο
IMO και E.E.
Συμπέρασμα
Είτε μας αρέσει είτε όχι, η Γαλλία έχει κάνει ένα πρώτο βήμα
για να περιορίσει τις αέριες εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία,
πιέζοντας όλους τους εμπλεκομένους στη λήψη αποφάσεων
επί τη βάσει της αρχής «αν θέλεις ειρήνη να προετοιμάζεσαι
για πόλεμο», έχοντάς τους φέρει προ τετελεσμένων.
Η συζήτηση βέβαια σε επίπεδο Ε.Ε. και ΙΜΟ καλά κρατεί.
Βαδίζουμε σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο κανονιστικό περιβάλλον, που είναι πιθανό να σημάνει το θάνατο του ενός ή
τη ζωή του άλλου.
Με δεδομένο όμως ότι η ναυτιλία είναι μακράν η πιο φιλική
προς το περιβάλλον βιομηχανία μεταφοράς (σε σχέση με
χερσαίες και αέριες μεταφορές) και μακροπρόθεσμα σίγουρα
δεν έχει κάτι να φοβηθεί από αυτά τα συστήματα, καλό θα
είναι να γυρίσουμε στα καθίσματά μας και να δέσουμε τις
ζώνες μας, διότι αναμένονται αναταράξεις.
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Ναυλαγορά

Η πορεία των ελληνικών ναυτιλιακών
επενδύσεων
H επενδυτική διάθεση των Ελλήνων την τελευταία πενταετία έχει σημειώσει έντονους ρυθμούς, με τη χρονιά του 2013 να ξεπερνά το ρεκόρ των
επενδύσεων του 2010.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

Την περίοδο 2009-2013, η αξία των επενδύσεων από Έλληνες
στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων ξεπερνά τα $26,2
δισ. δολάρια, που αντιστοιχούν σε 1.203 συνολικές αγορές
πλοίων, με τα πλοία Bulkers να αποσπούν 51% του συνολικού
αριθμού των αγορών, τα tankers 27% και τα containers 15%.
Η προτίμηση των Ελλήνων προς τις αγορές των μεταχειρισμένων είναι εμφανής κάθε χρονιά, καθώς ο ρυθμός των επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων, σε αριθμό πλοίων,
είναι 43% πάνω από αυτόν των ναυπηγήσεων στο σύνολο της
πενταετίας.
Συνολικά, οι Έλληνες εκτιμάται ότι έχουν επενδύσει άνω των
$32 δισ. δολαρίων για 840 νέες παραγγελίες πλοίων στη
διάρκεια του 2009-2013 με τα πλοία Bulkers να αποσπούν,
όπως και στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, τη μερίδα
του λέοντος, 51% του συνολικού αριθμού των ναυπηγήσεων.
Το 2011 αποτέλεσε χρονιά ύφεσης για την επενδυτική διάθεση των Ελλήνων, τόσο στις αγορές των μεταχειρισμένων
πλοίων όσο και στις ναυπηγήσεις, με την καθοδική τάση των
νέων ναυπηγήσεων από τα επίπεδα ρεκόρ του 2010 να συνεχίζεται και το 2012.
Τους πρώτους 10 μήνες της φετινής χρονιάς, ο συνολικός
αριθμός αγορών των μεταχειρισμένων πλοίων ξεπέρασε για
πρώτη φορά από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης
τα 300 πλοία, με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου περίπου
$5,2 δισ. δολάρια, από $9,1 δισ. δολάρια στη διάρκεια του
2010 με συνολικά 285 αγορές πλοίων.
Ο αριθμός των νέων ναυπηγήσεων φαίνεται ότι θα υπερβεί τα
300 πλοία καθώς οι πρώτοι 10 μήνες της χρονιάς τερματίζουν
με 242 συνολικά παραγγελίες, από 249 στη διάρκεια του
2010, 198 το 2011 και 216 το 2012.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο αριθμός των νέων ναυπηγήσεων

από Έλληνες για τους πρώτους 10 μήνες της χρονιάς προσομοιάζει στον αριθμό που είχε σημειωθεί στο σύνολο του 2008
- 241 νέες παραγγελίες πλοίων με 130 νέες παραγγελίες για
Bulkers έναντι 103 το 2013 (521 νέες παραγγελίες πλοίων338 bulkers το 2007 και 394 νέες παραγγελίες πλοίων το
2006-113 bulkers).
Από το τέλος του 2009, η αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου
παρουσιάζει αύξηση κατά 58% στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων και 675% στην αγορά των ναυπηγήσεων.
Στη διάρκεια του 2009, οι Έλληνες εκτιμάται πως είχαν τοποθετήσει μόνο 50 νέες παραγγελίες πλοίων έναντι 159 το
2005, με τα Bulkers να συγκεντρώνουν μόνο 34 νέες παραγγελίες το 2009 και 42 το 2005.
Από τα επίπεδα του 2009, ο συνολικός αριθμός των νέων ναυ-
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δισ. δολάρια το 2011, $3,9 δισ. δολάρια το 2012 και $5,2 δισ.
δολάρια το 2013), στην αγορά των ναυπηγήσεων είναι ανοδική παρά την πτωτική τάση στις τιμές των ναυπηγήσεων
($1,2 δισ. δολάρια το 2009, $7,1 δισ. δολάρια το 2010, $9,3
δισ. δολάρια το 2013).
Η αυξανόμενη αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου στην
αγορά των ναυπηγήσεων οφείλεται στην ενεργοποίηση των
νέων ναυπηγήσεων στον τομέα των gas tankers και containers από το 2010 και στον υψηλό αριθμό ναυπηγήσεων για
bulkers τις χρονιές 2010 και 2013.
Οι Έλληνες εκτιμάται ότι από 5 νέες παραγγελίες για gas
tankers το 2010 προχώρησαν σε 24 νέες παραγγελίες το
2011 και 34 τους πρώτους 10 μήνες της χρονιάς, που αποτελεί και τον υψηλότερο ρυθμό ναυπηγήσεων από το 2009.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των ναυπηγήσεων στον
τομέα των gas tankers το 2013 ξεπερνά και τον αριθμό που
είχε καταγραφεί για κάθε χρονιά από το 2005 (22 νέες παραγγελίες το 2005, 17 το 2006, 16 το 2007 και 9 το 2008).
Στον τομέα των containers, ο αριθμός των ναυπηγήσεων τους
πρώτους 10 μήνες της χρονιάς αγγίζει τα υψηλά επίπεδα του
2011 (42 νέες παραγγελίες το 2013 έναντι 46 το 2011).

πηγήσεων παρουσιάζει άνοδο 384%, με τα πλοία bulkers να
σημειώνουν 203% αύξηση (103 νέες παραγγελίες το 2013 34 το 2009) και τα tankers 377% αύξηση (62 από 13 νέες παραγγελίες το 2009).
Ο ρυθμός των ναυπηγήσεων στον τομέα των tankers αγγίζει
τα επίπεδα του 2010, όταν είχαν σημειωθεί 65 νέες παραγγελίες, και ξεπερνά τα επίπεδα του 2005, όταν είχαν σημειωθεί
58 νέες παραγγελίες, αλλά δεν υπερβαίνει ακόμα τα αυξημένα
επίπεδα των προηγούμενων ετών 2006-2008 (113 νέες παραγγελίες το 2006, 338 το 2007 και 130 το 2008).
Αξίζει να σημειωθεί πως η τάση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ενώ στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων παρουσιάζεται καθοδική από το 2010, καθοδηγούμενη από την
ύφεση στις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων και όχι από τον
αριθμό των αγορών (από $9,1 δισ. δολάρια το 2010 στα $4,7
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Από το τέλος του 2009, η αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου παρουσιάζει αύξηση
κατά 58% στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων και 675% στην αγορά των
ναυπηγήσεων. Στη διάρκεια του 2009, οι Έλληνες εκτιμάται πως είχαν τοποθετήσει μόνο 50 νέες παραγγελίες πλοίων έναντι 159 το 2005.
Ωστόσο, ο ρυθμός ναυπηγήσεων των Ελλήνων στον
τομέα των containers φαίνεται ότι θα σηματοδοτήσει
νέο ρεκόρ το 2013 και θα
πλησιάσει κοντά στις 50
νέες παραγγελίες. Στη διάρκεια του 2007 είχαν σημειωθεί 59 νέες ναυπηγήσεις για containers.
Συνολικά, η τάση των επενδύσεων των Ελλήνων φαίνεται να
προσανατολίζεται έντονα στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων, αλλά στις χρονιές 2011 και 2013 η απόκλιση είναι
σημαντικά μειωμένη (7% ανοδικά οι επενδύσεις προς τα μεταχειρισμένα από τις ναυπηγήσεις, σε αριθμό πλοίων, και 26%
το 2013 από 89% το 2012).
Ανά τύπο πλοίου, ο τομέας των gas tankers είναι ο μόνος
όπου ο ρυθμός των ναυπηγήσεων διακυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον αριθμό των αγορών στα μεταχειρισμένα

πλοία, παρουσιάζοντας 76% αύξηση (82 νέες παραγγελίες
πλοίων έναντι 20 αγορές πλοίων).
Στον τομέα των bulkers και containers, η απόκλιση είναι 44%
και 39%, αντίστοιχα, στον αριθμό των αγορών έναντι των ναυπηγήσεων, ενώ στον τομέα των tankers, οι Έλληνες εμφανίζονται πιο συντηρητικοί στην τοποθέτηση νέων παραγγελιών
καθώς ο αριθμός των αγορών τους υπερβαίνει κατά 68%
αυτόν των ναυπηγήσεων.
Η χρονιά του 2013 φαίνεται ότι θα τερματίσει με τους Έλληνες να
συνεχίζουν με αμείωτο το ενδιαφέρον τους για τα bulkers τόσο
στις ναυπηγήσεις όσο και στα μεταχειρισμένα πλοία, οδηγώντας
τα επίπεδα των ναυτιλιακών επενδύσεών τους σε νέα ρεκόρ από
το 2009, και με τα πλοία gas tankers και containers να συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον για ναυπηγήσεις.
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Αφιέρωμα:

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

το προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε τις απόψεις επιχειρηματιών, προέδρων Επιμελητηρίων και τεχνικών διευθυντών, οι οποίοι απάντησαν σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν
στο μαρασμό τα ελληνικά ναυπηγεία και τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Στο παρόν τεύχος τοποθετούνται οι βουλευτές Πειραιά πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και ο κ. Βασίλειος Τερζής, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων, βαθύς γνώστης των προβλημάτων που έχουν οδηγήσει τη ζώνη και τους ανθρώπους
της στη σημερινή κατάσταση.
Μια θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της χώρας μας είναι η απόφαση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά να συντηρήσει και να
διατηρήσει σε λειτουργία τις δύο πλωτές δεξαμενές πλοίων στο Πέραμα, στις οποίες κατά κανόνα δεξαμενίζονται τα πλοία της ακτοπλοΐας και της μεσογειακής ναυτιλίας.

Σ
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Αφιέρωμα: ΝΕΖ

Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη:
ή τώρα ή ποτέ
Την κατάσταση στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη θα την παρομοίαζε κανείς ως εξής: Εργοδότες, εργαζόμενοι, πολιτικοί και άλλοι στέκονται όλοι
γύρω από ένα ξεριζωμένο καρποφόρο δένδρο και διεκδικούν, καβγαδίζουν, ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλο για την κατάσταση του δένδρου
και αναλώνονται σε συζητήσεις επί συζητήσεων.

Του Βασιλείου Θεοχ. Τερζή, Α΄ αντιπροέδρου ΕΕΝΜΑ, διευθύνοντος συμβούλου Queensway Navigation Co. Ltd

ανένας όμως από αυτούς δεν θέλει να καταλάβει ότι
πρέπει να φυτέψουν ένα καινούργιο δένδρο, που θα
το σέβονται, θα το φροντίζουν όλοι μαζί και με υπομονή θα περιμένουν να δώσει καρπούς, ώστε να πάρει ο καθένας αυτό που του αναλογεί.
Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Χρειάζονται νέοι βασικοί κανόνες όχι μόνο για το λειτουργικό μέρος,
αλλά κυρίως για τη σχέση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που θα καθοδηγήσουν την πολιτική ηγεσία ώστε να λάβει
τα απαραίτητα μέτρα που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο μέσα στο
οποίο η αγορά αυτή μπορεί να γίνει ελκυστική και ανταγωνιστική
για τους υποψήφιους πελάτες. Οι δύο πλευρές δεν πρέπει να
χρειάζονται την πολιτική ηγεσία να λύσει τις διαφορές τους ως
νέος Πόντιος Πιλάτος, που αναγκάζεται να παίρνει αποφάσεις οι
οποίες άλλοτε ευνοούν τους μεν και άλλοτε τους δε και κάνει
διαρκώς μπαλώματα. Ούτε χρειάζονται κηδεμόνες, που θα επιβάλλουν το αυτονόητο.
Όλα πρέπει να στοχεύουν στο μέλλον και στη διάρκεια. Κάθε
πλευρά οφείλει να προτάξει τους ηθικότερους, τους ικανότερους,
τους τιμιότερους, έτσι που όλοι οι υπόλοιποι να έχουν ένα σοβαρό και ηθικό πρότυπο, που να μην το αμφισβητούν, προκειμένου να το ακολουθήσουν.
Αυτή την υπόθεση πρέπει να τη χειριστούν νέοι επιχειρηματίες
και νέοι εργαζόμενοι, για να διαμορφώσουν το δικό τους κοινό

K

μέλλον, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί η τεχνογνωσία και η ικανότητα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, που είναι
σαν ένα κοσμηματοπωλείο σε πλήρη παρακμή.
Οι επιχειρηματίες βασίζονται στους εργαζομένους και οι εργαζόμενοι στους επιχειρηματίες. Και οι δύο μαζί πρέπει να υιοθετήσουν έναν κοινό κώδικα, μια νέα κουλτούρα, στην οποία ύψιστη
σημασία και για τις δύο πλευρές θα έχει η διατήρηση της καρποφορίας του δένδρου που λέγεται δουλειά στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και εξαρτάται άμεσα από την προστασία του πελάτη
σε όλα τα επίπεδα: ποιότητα, συνέπεια, ανταγωνιστικότητα και
όλα όσα αυτά συνεπάγονται.
Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν και να
συγκροτήσουν άμεσα ομάδα εργασίας, η οποία, στοχευμένα και
ξεχνώντας παρελθόν, καταστάσεις και συμφέροντα, θα ανατρέψει
το κατεστημένο, δημιουργώντας μια νέα τάξη πραγμάτων. Και θα
πρέπει να λειτουργήσουν έτσι ώστε να αποφύγουν τα αδιέξοδα
και τις δογματικές απόψεις, που δεν ωφελούν κανέναν, παρά
μόνον το αντίθετο: βλάπτουν άπαντες.
Έχει χαθεί πολύς χρόνος, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις,
έχουν τεθεί πολλές προτάσεις και παραινέσεις, έχουν γίνει
πολλοί νόμοι, έχουν γίνει, τελικά, πολλά και μεγάλα λάθη.
Τώρα είναι η ώρα που πρέπει αμέσως να γίνει μια καινούργια
αρχή. Είναι η ώρα των νέων ανθρώπων.
Τολμήστε! Ή τώρα ή ποτέ.
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Οι προϋποθέσεις για την αναγέννηση
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας

Άρθρο του Κώστα Κατσαφάδου, Βουλευτή Ν.Δ. Α΄ Πειραιώς και Νήσων

ια χώρα αλλά και μια περιοχή, όπως η ευρύτερη
του Πειραιά, με παράδοση στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, δεν μπορεί να απεμπολεί αυτή
την παράδοση.
Σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, υπάρχει ζωτικός χώρος
για την αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.
Με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς τις αγκυλώσεις και τις πρακτικές του παρελθόντος, που οδήγησαν
στο μαρασμό και στην παρακμή.
Η ανταγωνιστικότητα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας μας μπορεί να γίνει και μέσα από αξιοπρεπείς αμοιβές
για τους εργαζομένους σε αυτήν.
Οι προϋποθέσεις για την αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας μας είναι:
• Mια νέα σχέση κόστους και υπηρεσιών. Μια αύξηση κόστους, για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να συνοδεύεται από
ταχύτητα και ποιότητα στην ολοκλήρωση των εργασιών
αλλά και την πιστή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
• Δημιουργία νέων υποδομών και αναβάθμιση των υπαρχουσών με τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στη
ζώνη.
• Επιδότηση εργασίας για να τονωθεί η απασχόληση και
να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
ζώνης, στα πρώτα στάδια.
• Διαρκής κατάρτιση σε νέες επαγγελματικές δεξιότητες
των εργαζομένων.

Μ

Κατά κύριο λόγο, όμως, η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά χρειάζεται ένα νέο brand
name, γιατί το σημερινό λειτουργεί σαν βαρίδι στην προσπάθεια ανάκαμψης.
Χρειάζεται να αποτινάξει νοοτροπίες και πρακτικές του παρελθόντος με παρατεταμένες και επαναλαμβανόμενες
απεργίες, με μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση εργασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Με μια
ανισομερή κατανομή στο ισοζύγιο κόστος-υπηρεσίες.
Αυτά πρέπει να αλλάξουν και να αλλάξουν αμέσως.

Κατά κύριο λόγο, όμως, η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά χρειάζεται ένα νέο brand name, γιατί το σημερινό λειτουργεί σαν
βαρίδι στην προσπάθεια ανάκαμψης.
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Όλες οι πλευρές να ανοίξουν τα χαρτιά τους
και να καταθέσουν προτάσεις
στο φως της ημέρας

Άρθρο του Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή Α΄ Πειραιώς ΣΥΡΙΖΑ

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες υποστηρίζουν ότι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη είναι ακριβή ως προς την κοστολόγηση των επισκευών και ασυνεπής ως προς τις
ημερομηνίες παράδοσης.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες της ζώνης υποστηρίζουν ότι είναι δέσμιοι του δογματικού και σκληροπυρηνικού συνδικαλισμού και οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις θεωρούν πως οι απολαβές σε συνάρτηση
με τις συνθήκες εργασίας δεν είναι ικανοποιητικές.
Ποιες είναι οι θέσεις σας πάνω σε αυτές τις σκέψεις και
ποια πολιτική πρωτοβουλία μπορεί να αναληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον
της ναυπηγοεπισκευαστικής, αλλά και το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή όπου πολιτεύεστε.

ι απαντήσεις στην πολυεπίπεδη ερώτησή σας πιστεύω πως δεν μπορούν να είναι μονοσήμαντες.
Για να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να λάβουμε υπόψη
και τη διεθνή πραγματικότητα και το συνολικό οικονομικό
και κοινωνικό τοπίο στην Ελλάδα, καθώς και όλα τα δεδομένα ενός κλάδου, άλλοτε δυναμικού, που τώρα όμως έχει
οδηγηθεί στην κατάρρευση. Πολύ περισσότερο, μάλιστα,
που μιλάμε για κλάδο ιδιωτικοποιημένο και άρα σε αυτή
την περίπτωση δεν έχουν θέση οι συνήθεις αναφορές στη
δήθεν αδυναμία του δημόσιου τομέα να έχει αναπτυξιακά
επιτεύγματα.
Είναι διαδεδομένη η άποψη πως η μείωση των ναύλων διεθνώς δεν ευνοεί την προσέλκυση πλοίων σε περιφερειακά
ναυπηγεία, όπως στα ελληνικά, αφού οι πλοιοκτήτες έχουν

Ο

το χρόνο να επιλέξουν ναυπηγεία με πιο συμφέρουσες τιμές
έστω και αν είναι πιο απομακρυσμένα. Αν είχαμε, δηλαδή,
εντατικοποίηση στη ναυλαγορά, τότε οι πιεστικές ανάγκες των
πλοιοκτητών θα οδηγούσαν σε επιλογές που θα έδιναν τη δυνατότητα στα ελληνικά ναυπηγεία να κερδίσουν ένα μικρό
έστω, αλλά σημαντικό μερίδιο από τη συνολική πίτα. Ωστόσο,
δεν θα ήταν σωστό, νομίζω, να στηρίξει κανείς την προσπάθεια
αναζήτησης ουσιαστικών απαντήσεων για την κατάρρευση
της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στο ζήτημα
αυτό.
Ούτε επίσης μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι υψηλό το κόστος
των εργασιών επισκευής στη ζώνη λόγω των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και αυτό σπρώχνει τους πλοιοκτήτες σε
άλλες αγορές. Γιατί τότε θα πρέπει να δώσουμε πειστικές
απαντήσεις στο γιατί τα υπόλοιπα ναυπηγεία της χώρας όχι
μόνο αδυνατούν να διεκδικήσουν ουσιαστικό μερίδιο από την
επισκευαστική αγορά, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας με θύματα πρώτα και κύρια τους εργαζομένους σε
αυτά. Θεωρώ λάθος, και μάλιστα όχι χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες, το να αναζητήσουμε τη λύση του προβλήματος στο
κόστος εργασίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιδιώξει την ανταγωνιστικότητα της ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας της σε αυτή την κατεύθυνση. Η λύση θα πρέπει
να αναζητηθεί στην ποιότητα. Δηλαδή στην εξειδικευμένη εργασία και την πιστοποίηση της κατακτημένης τεχνογνωσίας
του ανθρώπινου δυναμικού.
Στην Ελλάδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, η κυρίαρχη εξέλιξη ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις. Όμως, οι ιδιώτες επιχειρηματίες
που ανέλαβαν την ιδιοκτησία των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, αν και διαφημίστηκαν από τις κυβερ-
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νήσεις ως σωτήρες, φορείς ανάπτυξης, όχι μόνο δεν έφεραν νέες δουλειές, αλλά οδήγησαν τα ναυπηγεία στην κατάρρευση, συμπαρασύροντας σειρά επιχειρήσεων της
ζώνης που ήταν συνδεδεμένες με τη δραστηριότητά τους.
Αυτή η κατάρρευση συνδέεται άμεσα με το κύριο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη και το οποίο συνίσταται στην έλλειψη υποδομών και
κυρίως δεξαμενών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας με την αύξηση του μεγέθους των πλοίων έχει οδηγήσει στην ανάγκη

θα παραμείνει δημόσιος. Η ΝΑΥΣΟΛΠ, στο πλαίσιο της πολιτικής που προτείνουμε, θα συντηρεί και θα εκσυγχρονίζει
τις πάγιες εγκαταστάσεις της ζώνης απασχολώντας μόνιμο
εργατικό - τεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες αυτές. Επίσης,
θα παρεμβαίνει, μεταξύ άλλων, σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου
καθώς και σε θέματα χρηματοδότησής τους, θα θέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις δραστηριοποίησης για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εντός της ζώνης και

H αναζωογόνηση της ζώνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας
στη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική πρέπει να χρησιμοποιήσει ως
βασικό εργαλείο τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.
ύπαρξης δεξαμενών ικανού μεγέθους για την εξυπηρέτηση
της νέας γενιάς πλοίων. Όμως οι δεξαμενές του ΟΛΠ είναι
μικρού μεγέθους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκλείσει τις
δεξαμενές του Σκαραμαγκά από εμπορικές χρήσεις, ενώ η
δεξαμενή των Ναυπηγείων Ελευσίνας είναι προβληματική.
Αυτομάτως, λοιπόν, οι επιχειρήσεις της ζώνης που χρησιμοποιούσαν αυτές τις υποδομές έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί από την αγορά της ναυπηγοεπισκευής και
περιορίζονται σε εργασίες μικρής εμβέλειας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι, αφενός, απαιτείται απεμπλοκή των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από τις δουλειές στις οποίες έχει
καταδικαστεί λόγω της ιδιωτικοποίησης και ταυτόχρονα
απαιτούνται επενδύσεις υποδομής όσο και ανωδομής. Το
μέγα ερώτημα είναι ποιος θα τις κάνει αυτές τις επενδύσεις
και με τι όρους. Μέχρι στιγμής από την ιδιωτική επιχειρηματικότητα ακούμε μόνο μισόλογα. Οι δε κυβερνήσεις δεν
έχουν κάποιο σχέδιο.
Οι επεξεργασίες που έχουμε κάνει στον ΣΥΡΙΖΑ μας έχουν
οδηγήσει στο συμπέρασμα πως η αναζωογόνηση της
ζώνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας στη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική
πρέπει να χρησιμοποιήσει ως βασικό εργαλείο τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η τεχνογνωσία που διαθέτει το παραγωγικό δυναμικό της ζώνης θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Σημαντικό ρόλο
σε αυτή την αναπτυξιακή κατεύθυνση θα πρέπει να διαδραματίσει η ΝΑΥΣΟΛΠ, με την προϋπόθεση όμως ότι ο ΟΛΠ

θα καθορίζει με αυστηρότητα τους όρους υγιεινής και
ασφάλειας για τους εργαζομένους στο χώρο. Μέχρι να συμβεί αυτό, είναι αναγκαία η άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου
στήριξης του εργατικού δυναμικού, τόσο γιατί οι άνθρωποι
αυτοί και οι οικογένειές τους πρέπει να ζήσουν, όσο και για
να διατηρηθεί η διαθέσιμη γνώση και εμπειρία που έχουν
κατακτήσει.
Ο στόχος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι
εύκολος. Παρ’ όλα αυτά, είναι εξαιρετικά αναγκαίο να τον
υπηρετήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά προσπαθεί να
ανταποκριθεί. Είναι καιρός όλες οι πλευρές να ανοίξουν τα
χαρτιά τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο φως
της ημέρας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για
την ανάπτυξη της ζώνης, το οποίο και θα υλοποιήσει από
θέση κυβερνητικής ευθύνης, με τη στήριξη της κοινωνίας
και των εργαζομένων.
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Αφιέρωμα: ΝΕΖ

Τεράστια πρόκληση οι ισχυρισμοί
ότι δεν έρχονται καράβια στη ζώνη γιατί φταίνε
τα υψηλά μεροκάματα και οι απεργίες

Της Διαμάντως Μανωλάκου, Βουλευτή ΚΚΕ Α΄ Πειραιά

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες υποστηρίζουν ότι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη είναι ακριβή ως προς την κοστολόγηση των επισκευών και ασυνεπής ως προς τις
ημερομηνίες παράδοσης.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες της ζώνης υποστηρίζουν ότι είναι δέσμιοι του δογματικού και σκληροπυρηνικού συνδικαλισμού και οι εργαζόμενοι στις
επιχειρήσεις θεωρούν πως οι απολαβές σε συνάρτηση
με τις συνθήκες εργασίας δεν είναι ικανοποιητικές.
Ποιες είναι οι θέσεις σας πάνω σε αυτές τις σκέψεις και
ποια πολιτική πρωτοβουλία μπορεί να αναληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον
της ναυπηγοεπισκευαστικής, αλλά και το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή όπου πολιτεύεστε;

ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ε.Ε. και η πολιτική
των αστικών κυβερνήσεων οδήγησαν τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία σε πορεία διάλυσης με
οδυνηρές συνέπειες εις βάρος των εργαζομένων, των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ώρα που οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλα
προνόμια από το αστικό κράτος, κτίζουν εκατοντάδες καράβια στα ασιατικά ναυπηγεία.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση την 7η οδηγία Ε.Ε., στη διαμόρφωση της οποίας συνέβαλαν ως κυβερνήσεις το ΠΑΣΟΚ
και η Ν.Δ. και στηρίζουν τα κόμματα που υποκλίνονται στον
ευρωμονόδρομο, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιωτικοποιήθηκαν. Η 7η
κοινοτική οδηγία, στο πλαίσιο του διεθνούς καταμερισμού
με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλίων, του εφοπλιστικού κεφαλαίου, επέβαλε, τη 10ετία του ’90, την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο των ελληνικών ναυπηγείων.

H

Οι ναυπηγικές βιομηχανίες της χώρας, από τις μεγαλύτερες
μονάδες της Ευρώπης, όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με
υψηλότατες παραγωγικές δυνατότητες, παραδόθηκαν στους
ιδιώτες, για να γλιτώσουν δήθεν από το «λουκέτο», και με μεγάλη «προίκα». Η ιδιωτικοποίηση συνοδεύτηκε και με χοντρά ψέματα εις βάρος των εργαζομένων. Ψέματα όχι μόνο από
τις κυβερνήσεις, αλλά και τον εργοδοτικό, κυβερνητικό συνδικαλισμό, στα σωματεία των ναυπηγείων - που έχουν στηρίξει και εξακολουθούν να στηρίζουν με κάθε τρόπο και μέσο
την αντιλαϊκή πολιτική. Παρουσίαζαν τους επιχειρηματίες σαν
σωτήρες, που θα έφερναν ανάπτυξη και οι εργαζόμενοι θα
έτρωγαν με χρυσά κουτάλια.
Ως αποτέλεσμα, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. - Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στο Νεώριο Σύρου και στα ναυπηγεία
Χαλκίδας, το 1990 δούλευαν περίπου 10.000 εργαζόμενοι,
ενώ σήμερα υποαπασχολούνται λιγότεροι από 2.500, με μειωμένους μισθούς, ελαστικές εργασιακές συνθήκες, απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταδικάζοντας χιλιάδες
εργαζομένους και τις οικογένειές τους σε φτώχεια και εξαθλίωση.
Μάλιστα, τα μονοπώλια ADM με έδρα το Άμπου Ντάμπι και το
γερμανικό ThyssenKrupp, που έχουν βάλει στο χέρι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, διατηρούν κλειστό το ναυπηγείο εδώ και
18 μήνες και τους 1.100 εργαζόμενους στην ανεργία. Εχουν
εισπράξει 2,3 δισ. ευρώ από τα προγράμματα του πολεμικού
ναυτικού, δηλαδή πάνω από το 75% του προϋπολογισμού,
δεν έχουν παραδώσει τίποτα και τώρα διεκδικούν και άλλο
ζεστό χρήμα, διαφορετικά, όπως έχουν διαμηνύσει, θα βάλουν
«λουκέτο».
Οι αρνητικές εξελίξεις στο πλαίσιο του διεθνούς καταμερισμού, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίου
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αφορά συνολικά τη ναυπηγική βιομηχανία της Ε.Ε. Τα στοιχεία
που έχει δημοσιεύσει η Ένωση Ναυπηγείων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δείχνουν ότι το 2004, ως αποτέλεσμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση
της απασχόλησης στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, στον τομέα ναυπήγησης νεότευκτων πλοίων, είχε φτάσει στις 348.024 θέσεις
εργασίας ή κατά 80,4%. Από 432.988 εργαζομένους το 1975,
μειώθηκαν σε 84.864 εργαζομένους το 2004! Στην Ελλάδα η
μείωση ήταν 68%, στη Γαλλία -91,3%, στην Πολωνία -57,2%,
στην Πορτογαλία -88,4%, στην Ισπανία -88,1%, στην Αγγλία
-87,5%, στη Δανία -83,6%, στην Ιταλία -78,6%, στη Γερμανία
-78,3%, στην Ολλανδία -76,2%, στη Φινλανδία -73,3%. Στη
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία των χωρών της Κοινότητας των Ευρωπαϊκών Ναυπηγείων (CESA) συνολικά απασχολούνταν -για νέες κατασκευές, επισκευές και διαλύσεις
πλοίων- μόνο 135.000 εργαζόμενοι. Τα στοιχεία αυτά, με την
καπιταλιστική κρίση που επιδρά αντικειμενικά στην πορεία της
ναυπηγικής βιομηχανίας, θα είναι σήμερα πολύ χειρότερα.
Επομένως, είναι τεράστια πρόκληση οι ισχυρισμοί ότι δεν έρχονται καράβια στη ζώνη γιατί φταίνε τα υψηλά μεροκάματα
και οι απεργίες. Ισχυρισμοί που υπονοούνται και στην ερώτηση. Με αυτούς προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν συνολικά τους εργαζομένους, τον λαό της χώρας από τις
πραγματικές αιτίες. Ας εξηγήσουν όσοι προβάλλουν τους παραπάνω ανυπόστατους ισχυρισμούς εις βάρος των εργαζομένων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και των ταξικών τους
συνδικάτων: Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας, Νεωρίου και Χαλκίδας, όπου τα μεροκάματα είναι πολύ χαμηλά και
δεν υπάρχει ο «δογματικός και σκληροπυρηνικός συνδικαλισμός», αλλά κυριαρχούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια έχουν
κατασκευαστεί όλα και όλα μόνο δύο ακτοπλοϊκά πλοία, τα
«Νήσος Μύκονος» και «Νήσος Χίος»;
Τα περί υψηλών μεροκάματων στη ζώνη είναι φληναφήματα
ενταγμένα στο γενικότερο ιδεολογικό πλαίσιο όπως αυτό
«πλασάρισε» και η Χρυσή Αυγή, ώστε να περάσουν οι γενικότεροι σχεδιασμοί των μονοπωλιακών ομίλων που ορέγονται
ολόκληρο το λιμάνι, να υπονομεύσουν τα ταξικά συνδικάτα
των εργαζομένων της ζώνης που αντιστέκονται, να ξηλώσουν
από το χώρο αυτό δικαιώματα και κατακτήσεις, να μετατρέψουν τους εργάτες σε σύγχρονους δούλους.
Τα στοιχεία και εδώ είναι συγκεκριμένα. Τα ναυπηγεία Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Φινλανδίας, παρά τη συνολική μείωση του ναυπηγοεπισκευαστικού έργου στην Ε.Ε.,
εξακολουθούν να κατέχουν το σύνολο της παγκόσμιας ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιων με παραγγελίες για 22 κρουαζιερόπλοια, αξίας που ανέρχεται στο δυσθεώρητο ποσό των
11,22 δισ. ευρώ για την περίοδο 2012-2016. Εκεί τα μεροκάματα είναι τα τριπλάσια από αυτά στη ζώνη.
Οι Έλληνες εφοπλιστές χτίζουν σήμερα στην Κίνα 184 καράβια, επενδύοντας την τελευταία 7ετία 17 δισ. δολάρια. Γιατί;

Γιατί είναι μόνο πιο φθηνά τα μεροκάματα στην Κίνα; Δηλαδή, εάν οι εργάτες της ζώνης έριχναν τα μεροκάματά τους
πιο χαμηλά, θα έρχονταν καράβια για κατασκευή στην Ελλάδα; Πέρα από το γεγονός ότι η λειτουργία της ζώνης είναι
άμεσα συνδεδεμένη με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία
είναι κλειστά, οι Έλληνες εφοπλιστές επιλέγουν την Κίνα
διότι εξασφαλίζουν γερές χρηματοδοτήσεις με την υπογραφή του ελληνικού κράτους και τεράστιο μεταφορικό
έργο. Τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών μεταφέρουν το
60% του πετρελαίου και άνω του 50% των α΄ υλών που
εισάγει η Κίνα. Αυτή είναι η πραγματική αιτία της επιλογής
που κάνουν. Εξασφαλίζουν τεράστια κερδοφορία, που δεν
είναι διατεθειμένοι να την περιορίσουν έστω και ελάχιστα.
Επιπροσθέτως, η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος
είναι «φιλέτο», γι’ αυτό με πρόσχημα «τη χωροθέτηση και
την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων
της» εκχωρήθηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για να διευκολυνθεί το ξεπούλημά της κομμάτι-κομμάτι, με αλλαγές χρήσης γης,
δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) σταθμού μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων και
οχημάτων, επισκευής πλοίων. Δηλαδή, η κυβέρνηση σχεδιάζει την αλλαγή χρήσης του χώρου της ζώνης - από επισκευαστικό να τον μετατρέψει, για λογαριασμό μονοπωλίων,
σε χώρο εναπόθεσης κοντέινερ ή car terminal ή ό,τι άλλο
συμφέρει τους ομίλους. Οι εγκαταστάσεις ναυπηγοεπισκευών στο Πέραμα, σε συνδυασμό με το τμήμα του Ικονίου, τις εγκαταστάσεις του λιμανιού της Ελευσίνας και το
εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου, προωθείται ώστε να
μετατραπούν σε ενιαίο σύνολο εμπορευματικών και συνδυασμένων μεταφορών.
Τα ταξικά σωματεία της ζώνης με μπροστάρηδες τους κομμουνιστές εργάτες, συσπειρώνοντας και οργανώνοντας
τους εργαζομένους, αγωνίζονται ενάντια σε αυτούς τους
σχεδιασμούς. Γι’ αυτό εξαπολύθηκε και η δολοφονική επί-
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Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων με ευθύνη των κρατικών
ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων, που θα είναι περιουσία του λαού, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική οργάνωση και τον εργατικό έλεγχο, δημιουργούν προϋποθέσεις για σύγχρονες, ασφαλείς υπηρεσίες, με προσιτές τιμές, προς
όφελος των λαϊκών στρωμάτων.
θεση της Χρυσής Αυγής ενάντια σε συνδικαλιστές και μέλη
του ΚΚΕ στη ζώνη. Ήδη αναφέραμε ότι το ιδεολογικό πλαίσιο
αυτής της επίθεσης είχε προετοιμαστεί από όλο το κατεστημένο μεγαλοεργοδοτών, εφοπλιστών, δημάρχων, υπουργών,
οι οποίοι αναμασούσαν ότι για τη ζώνη φταίνε τα συνδικάτα
και το ΠΑΜΕ. Αυτά διακήρυτταν και χρυσαυγίτες.
Την ώρα που οι χρυσαυγίτες δήλωναν «θα διαφοροποιήσουμε τα μεροκάματά μας, (...) τα μεροκάματα που παίρναμε ήταν πάρα πολύ μεγάλα και υψηλά, (...) θα
μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι, αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ, θα σταματήσουμε τις απεργίες που
γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια», «να πάμε στο Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, (...) να πάμε στη φωλιά του κούκου, να την
ξεριζώσουμε, (...) να καλέσουμε τον κόσμο μας εκεί» (...) «οι
λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ (...) θα εξαφανιστούν από
δω πέρα μέσα», φτάνοντας μέχρι στη δολοφονική ενέδρα
στο Πέραμα, ο ΟΛΠ είχε φροντίσει ώστε όλοι οι ντόκοι της
ζώνης να είναι κατειλημμένοι από ακτοπλοϊκά πλοία που
είναι είτε παροπλισμένα είτε ξεχειμωνιάζουν, για να μπορεί
έτσι να απορρίπτει αιτήσεις εταιρειών για επισκευές πλοίων.
Είχε εγκαταλείψει ανεπισκεύαστες τις δύο πλωτές δεξαμενές της ζώνης, είχε αποφασίσει να κόψει τους γερανούς,
βασικό εργαλείο της ζώνης, για παλιοσίδερα.
Είχε, εν ολίγοις, προδιαγράψει συρρίκνωση ή και κλείσιμο
συνολικά της ζώνης. Άλλωστε, από το Μάρτιο του 2013
είχε εκφραστεί από την Cosco η επιθυμία της να «παραλάβει» τη ζώνη.
Το ΚΚΕ παλεύει για Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας ενταγμένο στον κεντρικό - πανεθνικό σχεδιασμό.
Ο Ενιαίος Δημόσιος Φορέας Ναυπηγικής Βιομηχανίας με
την εφαρμογή της ανάλογης κλαδικής αναπτυξιακής πολιτικής μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, με σχέδιο στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων, με επέκταση
σε άλλους τομείς, των μεταφορών, της εθνικής άμυνας στο
πλαίσιο των αναγκών της λαϊκής οικονομίας.
Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων με ευθύνη των κρατικών ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων,
που θα είναι περιουσία του λαού, σε συνδυασμό με την
αποτελεσματική οργάνωση και τον εργατικό έλεγχο, δημι-

ουργούν προϋποθέσεις για σύγχρονες, ασφαλείς υπηρεσίες, με προσιτές τιμές, προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων.
Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
Ελευσίνας, Σύρου, Χαλκίδας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος σε συνδυασμό με την ουσιαστική
ολόπλευρη αναβάθμιση του ρόλου του εργατικού δυναμικού στην παραγωγή και στον εργατικό - κοινωνικό έλεγχο
των ναυπηγείων αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες γι’
αυτόν τον τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η προώθηση
των παρακάτω προτάσεων:
• Ενίσχυση με οικονομικούς πόρους και επιστημονικό προσωπικό της έρευνας και της ανάπτυξης του τομέα.
• Αλλαγές στην κατασκευή, τη δοκιμή και την παράδοση
πλοίων.
• Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των υποδομών των ναυπηγείων.
• Θέσπιση εθνικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη
πλοίων υψηλής τεχνολογίας.
• Διακρατικές συμφωνίες στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.
• Κλαδική πολιτική στον τομέα της χαλυβουργίας και των
ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να υπηρετηθούν οι ανάγκες
της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και της ναυτιλίας.
• Χωροθέτηση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.
• Δημόσιος ελληνικός νηογνώμονας, με κοινωνικό έλεγχο,
συνδεδεμένος με την έρευνα και τη ναυπηγική βιομηχανία, που θα εξασφαλίζει την αξιοπλοΐα, την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Βασικό εργαλείο για την προώθηση της ναυτιλιακής πολιτικής είναι η δημιουργία Δημόσιου Ενιαίου Οργανισμού
Ναυτιλίας στο πλαίσιο κρατικού ενιαίου φορέα μεταφορών,
στον οποίο θα ενταχθούν τα ακτοπλοϊκά πλοία και τα πορθμεία, τα τουριστικά και τα ποντοπόρα πλοία, τα ρυμουλκά
και κάθε είδους βοηθητικά σκάφη.
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Αφιέρωμα: ΝΕΖ

Ευκαιρία για τον ελληνικό ναυπηγικό
κλάδο να εισέλθει σε μια δυναμική αγορά

Του Γιάννη Θ. Κουράκου, Ανεξάρτητου βουλευτή Β΄Περιφέρειας Πειραιά, στελέχους ΝΕΑ ΜΕΡΑ

Με τα σημερινά δεδομένα, η ανάπτυξη της ναυπηγικής
βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός της, ώστε να γίνει
ενεργητικός και προσοδοφόρος κλάδος του παραγωγικού ιστού της χώρας μας, είναι υπόθεση που απαιτεί
ολοκληρωμένη και συστηματική πολιτική από όλους
τους σχετικούς φορείς, ναυπηγικές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρείες, προμηθευτές, πανεπιστήμια, συνδικάτα
και ιδιαίτερα την πολιτική παρέμβαση της Πολιτείας.

τις σημερινές συνθήκες, μια πολιτική για τη ναυπηγική βιομηχανία θα πρέπει να χαρακτηριστεί πολιτική
παρέμβασης έπειτα από μακρά περίοδο, ίσως από τη
σύστασή της, που χαρακτηρίζεται από τα εξής:
• Έλλειψη προσανατολισμού και στρατηγικής τόσο των
ναυπηγικών μονάδων της χώρας όσο και της Πολιτείας.
• Παντελής απουσία από την αγορά των νέων κατασκευών.
• Απαξίωση εξοπλισμού, αλλά κυρίως των μεθόδων εργασίας και της παραγωγικής διάρθρωσης.
• Κρίση αναξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτών και των
τραπεζών προς τη ναυπηγική βιομηχανία.
Η έλλειψη ευμενούς κλίματος και κινήτρων συνεργασίας
μεταξύ διάφορων εγχώριων φορέων δημιούργησε δυσμενείς συνθήκες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
συνόλου των ναυπηγικών επιχειρήσεων της χώρας μας.
Αναγκαία συνθήκη για την ανασυγκρότηση του κλάδου
είναι η υποστήριξη και βελτίωση σύγχρονων, ικανών και
αποτελεσματικών επιχειρηματικών φορέων στο σύνολο της
ναυπηγικής δραστηριότητας.
Για να καταστεί δυνατή αυτή η συνθήκη, απαιτείται η δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου, που κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνει μέτρα και κίνητρα αντίστοιχα των

Σ

εφαρμοζομένων στις χώρες της Ε.Ε., ενώ θα αποτελέσει καταλύτη για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αναξιοπιστίας και της
έλλειψης αγορών.
Στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων της ελληνικής αγοράς,
δηλαδή στην ανανέωση του ελληνόκτητου ακτοπλοϊκού στόλου, την αναδιάρθρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών
καθώς και τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, υπάρχει
ακόμη σημαντική ευκαιρία για τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο
να εισέλθει σε μια δυναμική αγορά, να αποκτήσει εξειδίκευση
και να καταστεί ανταγωνιστικός.
Είναι αναγκαίο τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας μας να συνειδητοποιήσουν ότι οι παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν αρκούν για την εξασφάλιση της μελλοντικής
βιωσιμότητας.
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι:
Η εξυπηρέτηση των ναυπηγικών αναγκών όλης της ελληνικής
ναυτιλίας; Η εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας; Η υποστήριξη του
πολεμικού ναυτικού;
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Πρέπει να γίνει σαφές τι προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να αναπτύξουμε, παραδείγματος χάριν, Φ/Γ πλοία, Ε/Γ-Ο/Γ, πλοία
Π.Ν., σκάφη αναψυχής, πλωτές εξέδρες;
Πρέπει να κατανοήσουμε: Πού έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα; Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε;
Είναι αποδεδειγμένο ότι το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά των ναυπηγήσεων μειώνεται.
Η Ευρώπη κρατάει ακόμη σημαντικό μερίδιο αγοράς στην κατασκευή πλοίων επιβατηγών, μεταφοράς χημικών (Chemical
LNG/LPG Carriers), ψυγείων, Ro-Ro, Ferries κ.λπ. εξειδικευμένων πλοίων.
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η Ελλάδα είναι ναυτιλιακή χώρα
κατ’ αρχήν και μορφολογικά παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα
ως νησιωτική, έχει τις προϋποθέσεις μιας αγοράς για απορρόφηση διαφόρων πλοίων, και την υποστήριξη για μια αξιοπρεπή ναυπηγική - βιομηχανική πολιτική ανάπτυξης.
Ειδικότερα, απαιτούνται:
Καταγραφή των αναγκών της ελληνικής αγοράς - καταγραφή
απαιτήσεων. Θα πρέπει να υπάρξει σαφές πλάνο υλοποίησης
της πολιτικής που θα διατυπωθεί. Το πλάνο αυτό μπορεί να
είναι 5ετές ή 10ετές, ανάλογα με το ποια θα είναι η πολιτική,
θα πρέπει να χαράξει προσεκτικά τη διαδρομή από την παρούσα κατάσταση μέχρι τον επιθυμητό στόχο, καθώς και τις
απαραίτητες ενέργειες για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Σύσταση επιτελικού οργάνου με συμμετοχή ΕΜΠ, ναυπηγικών μονάδων, επιστημονικών φορέων, ΓΣΕΕ, και εκπόνηση
συγκεκριμένων στρατηγικών πλάνων που θα βασίζονται στην
έρευνα, σχεδίαση, υλοποίηση πολιτικής ανόρθωσης Ν.Β.
Η πολιτική ανόρθωσης της Ν.Β. δεν μπορεί παρά να έχει ως
βασικό συστατικό της τη στήριξη των εγχώριων παραγωγικών
μονάδων. Συνεπώς, η συνεργασία των τριών μεγάλων ναυπηγικών μονάδων καθίσταται πλέον αναγκαία, τόσο στην κατασκευή, τη σχεδίαση όσο και στην έρευνα.
Προσαρμογή και οργάνωση των ναυπηγικών μονάδων για
συντόμευση των χρόνων σχεδίασης, παραγγελιών, κατασκευών, δοκιμών και παραδόσεων.
Ορθολογισμός των διοικήσεων, στατιστικός έλεγχος και παρακολούθηση της παραγωγής, έμφαση στην αξιοπιστία των
κατασκευών και την εξασφάλιση ποιότητας με παράλληλη τυποποίηση επιμέρους κατασκευαστικών τμημάτων και εξοπλισμού των πλοίων.
Δημιουργία κινήτρων και προσοχή στην πολιτική προσωπικού για την προσέλκυση και εκπαίδευση νέων εργαζομένων
στη ναυπηγική τέχνη.
Εισαγωγή των αυτοματισμών και της ρομποτικής σε πολλές ναυπηγικές δραστηριότητες.
Τοποθέτηση επιλεγμένου προσωπικού σε θέσεις που απαιτούν έλεγχο, παρακολούθηση, λήψη αποφάσεων, επιλογική
διαδικασία, διασύνδεση αποφάσεων κ.λπ.
Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων για τον εκσυγχρονισμό των ναυπηγικών μονάδων.

Στο πλαίσιο των σημερινών δεδομένων της ελληνικής αγοράς, δηλαδή
στην ανανέωση του ελληνόκτητου
ακτοπλοϊκού στόλου, την αναδιάρθρωση των θαλάσσιων συγκοινωνιών, καθώς και στα εξοπλιστικά
προγράμματα της χώρας, υπάρχει
ακόμη σημαντική ευκαιρία για τον
ελληνικό ναυπηγικό κλάδο να εισέλθει σε μια δυναμική αγορά, να αποκτήσει εξειδίκευση και να καταστεί
ανταγωνιστικός.
Δημιουργία από το κράτος προϋποθέσεων και παροχή κινήτρων, που δεν θα αντίκεινται στις Κ.Ο. της Ε.Ε. και στη
συμφωνία του ΟΑΣΑ.
Δημιουργία εθνικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή
ναυπηγείων, εφοπλιστικών ενώσεων, επιμελητηρίων, παραναυπηγικών βιομηχανικών μονάδων κ.ά. για την ανάπτυξη και κατασκευή προηγμένων και εξειδικευμένων
τύπων πλοίων.
Παροχή κρατικής υποστήριξης στον τομέα Marketing μέσω
των ελληνικών πρεσβειών σε ορισμένες χώρες-κλειδιά,
που θα πρέπει για το σκοπό αυτόν να πλαισιωθούν με στελέχη ειδικών γνώσεων.
Η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στην ανόρθωση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος
ανόρθωσης της ΝΕΒ απαιτεί συντονισμό ώστε να συνδυαστούν οι δυνατότητες των μονάδων, οι προοπτικές εξέλιξης
της ναυτιλιακής δύναμης της χώρας καθώς και η πολιτική
ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών. Αυτόν το ρόλο
μπορεί να τον επιτελέσει μόνο η Πολιτεία. Είναι αναγκαία,
περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία όλων, επιχειρηματιών,
εργαζομένων και Πολιτείας, ώστε η χώρα να χαράξει μια
νέα πορεία. Μόνο με τη συνεργασία, τη σύμπνοια και την
ύπαρξη ενός σχεδίου μπορεί η χώρα μας να δει μια ΝΕΑ
ΜΕΡΑ.
Στη σημερινή, δραματική κατάσταση της ναυπηγικής βιομηχανίας, οι Έλληνες εφοπλιστές πραγματοποιούν όλες τις
παραγγελίες τους στο εξωτερικό. Στη χώρα μας απέμεινε
πλέον ο επισκευαστικός τομέας.
Η κατάσταση αυτή πρέπει και μπορεί να αλλάξει.
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Νέοι και θάλασσα

Το καράβι είναι μεγάλο σχολείο

απ’ όλες τις πλευρές…
Η θεωρητική κατάρτιση πάνω στην οποία βασίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
αποτελεί για έναν νέο φοιτητή μια αφετηρία για εξερεύνηση. Η αναγκαία πρακτική εμπειρία, αν και υποστηρίζεται μερικώς από προγράμματα θερινής πρακτικής άσκησης
του υπουργείου Παιδείας, εντούτοις εναπόκειται στην εγρήγοση και διάθεση κάθε φοιτητή και στη φιλοτιμία των ναυτιλιακών εταιρειών που τους υποδέχονται.
Τελειόφοιτος φοιτητής του Ε.ΜΠ περιγράφει την προσωπική του εμπειρία σε μια εταιρεία,
που στέκεται, αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, στο πλάι των φερέλπιδων ναυτελλήνων.
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Ημέρα Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013. Βρισκόμαστε στο Ras
Laﬀan του Κατάρ από την Τρίτη, ενώ χθες το καράβι «έκατσε»
πάνω στα βάζα μες στη δεξαμενή. Το πλοίο κάνει έκτακτο drydock λόγω προβλήματος στον κύριο άξονα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις
κινήσεις σου.
Μετά το πρωινό κατεβαίνουμε στο Control Room και αναμένουμε
εντολές από τον Β΄ μηχανικό. Σήμερα θα ανοίξουμε την κεφαλή
του κυλίνδρου Νο 2 για να κάνει επιθεώρηση ο νηογνώμονας.
Πρόκειται για επίπονη δουλειά, διότι χρειάζεται αρκετή δύναμη
ώστε να λασκάρουν οι μεγάλες βίδες που το συγκρατούν. Όλο
το πλήρωμα της μηχανής είναι παρόν ώστε να εναλλασσόμαστε
ανά δύο στη χρήση του δυναμόκλειδου. Η ώρα περνάει και σημειώνεται μικρή πρόοδος. Την ώρα του καφέ, ακολουθεί συζήτηση μεταξύ superintendent engineers και A΄, B΄ μηχανικών για
το καπάκι. Ο ένας superintendent είναι παλαιός Α΄ μηχανικός με
μακρά θαλάσσια υπηρεσία, ενώ ο άλλος είναι απόφοιτος του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μικρή θαλάσσια εμπειρία.
Η κουβέντα κυμαίνεται σε ήρεμους τόνους, ωστόσο μπορώ να
διακρίνω την αντιμετώπιση που έχει ο παλαιός Α΄ μηχανικός σε

σχέση με τον Πολυτεχνίτη. Αρκετοί από τους ναυτικούς θεωρούν
ότι οι μηχανικοί του γραφείου, και δη του ΕΜΠ, δεν κατανοούν
τις δυσκολίες που έχει το ναυτικό επάγγελμα και απαιτούν λύσεις
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι γεγονός ότι οι ναυτικοί
αντιμετωπίζουν σχετικώς αρνητικά τους μηχανικούς που διαθέτουν μικρή ή καθόλου θαλάσσια υπηρεσία. Ομολογώ ότι με εξέπληξε η πληροφορία πως δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει
μια κατάσταση σύγχυσης μεταξύ γραφείου και πλοίου. Συνειδητοποίησα όμως ότι οι άνθρωποι που καλούνται να συνεννοηθούν
και να συνεργαστούν βιώνουν διαφορετικές συνθήκες εργασίας,
με ανόμοια προβλήματα και ανησυχίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγκρουση.
Όταν κατεβαίνουμε στο μηχανοστάσιο, πηγαίνω με τον Α΄ μηχανικό να ελέγξουμε την πρόοδο των εργασιών στον άξονα. Ο άξονας θα βγει στη γιάρδα ώστε να πάει στο μηχανουργείο. Η
διαδικασία απαιτεί κόψιμο 2,5 τετραγωνικών μέτρων ελάσματος
σε συγκεκριμένο σημείο του πλοίου. Αφού κοπεί, ξεκινά το λασκάρισμα των παξιμαδιών που συγκρατούν τις βίδες. Ο συνολικός χρόνος εξαγωγής των δύο τμημάτων του άξονα είναι

Μετά το απαραίτητο μπάνιο βγαίνω λίγο
στην κουβέρτα για να πάρω καθαρό αέρα.
Τι το ’θελα! Με τη θερμοκρασία στους 45ο
και την υγρασία στο 85%, το air-condition
του accommodation μοιάζει με μάννα εξ
ουρανού.
Επιστρέφω στην καμπίνα, βυθισμένος σε
σκέψεις. Και χωρίς να το καταλάβω, αποκοιμιέμαι…

δυόμισι-τρεις ημέρες. Η παρακολούθηση αυτής της εργασίας
είναι μεγάλη εμπειρία, αφού δεν βλέπεις συχνά άξονα να βγαίνει
από καράβι.
Μετά το μεσημεριανό, ο γραμματικός καλεί όλο το πλήρωμα να
περάσει από αλκοτέστ - εντολή της γιάρδας. Βρισκόμαστε σε μια
χώρα όπου απαγορεύεται το αλκοόλ και η γενικότερη νομοθεσία
είναι αυστηρή. Επιστρέφοντας κάτω, το καπάκι είναι έτοιμο να
βγει. Μετά μία ώρα, ξεκινάμε καθάρισμα με αερόβουρτσα, αλλάζουμε τα O-Rings και ο επιθεωρητής ελέγχει τον κύλινδρο. Το
πλοίο είναι 7 ετών, δεν συμβαίνει κάτι με την κύρια μηχανή και ο
έλεγχος είναι καθαρά τυπικός. Μετά τον καφέ, τοποθετούμε το
καπάκι στη θέση του και ξεκινάμε σφίξιμο. Η κούραση είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων, οπότε αποφασίζουμε να δουλέψουμε συντηρητικά και, αν χρειαστεί, να συνεχίσουμε μετά το
φαγητό. Η σωστή διαχείριση δυνάμεων είναι μείζονος σημασίας,
διότι η κούραση μειώνει την αποδοτικότητα και καθιστά τον ναυτικό ευάλωτο σε κάθε μορφής κίνδυνο.
Πράγματι, θα τελειώσουμε μετά το φαγητό. Το καράβι είναι μεγάλο σχολείο απ’ όλες τις πλευρές. Υπομονή, αντοχή, πειθαρχία,

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 53 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

IMEROLOGIO:Layout 1 11/12/2013 4:07 πμ Page 54

Νέοι και θάλασσα
κοινωνικές σχέσεις, μοναξιά και πάει λέγοντας... Η στιγμή που αρχίζω να μαζεύω τα εργαλεία έφτασε και μαζί της το τέλος της σημερινής ημέρας. Μετά το απαραίτητο μπάνιο βγαίνω λίγο στην
κουβέρτα για να πάρω καθαρό αέρα. Τι το ’θελα! Με τη θερμοκρασία στους 45ο και την υγρασία στο 85%, το air-condition του
accommodation μοιάζει με μάννα εξ ουρανού. Επιστρέφω στην
καμπίνα, βυθισμένος σε σκέψεις. Και χωρίς να το καταλάβω, αποκοιμιέμαι…
Ημερολόγιο μηχανής
Ώρα 7.15 π.μ. Το ξυπνητήρι ηχεί ξημερώνοντας μια καινούργια μέρα εν πλω. Βρισκόμαστε έξω από τη Fujairah
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατευθυνόμαστε προς
τα Στενά του Ορμούζ. Μετά ένα γρήγορο πρωινό κατεβαίνω στο μηχανοστάσιο.
Μέχρι τις 8 π.μ. το πλήρωμα μηχανής βρίσκεται στο Control
Room και περιμένει εντολές από τον μαστρο-Βασίλη, τον Β΄ μηχανικό. Αφού μοιράστηκαν οι δουλειές, αρχίζω με τον άλλο δόκιμο την καταγραφή των μετρητών που υπάρχουν στο
μηχανοστάσιο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε καθημερινά

Στον καφέ συζητούνται διάφορα θέματα, από το τι συμβαίνει στην πατρίδα μέχρι ζητήματα του καραβιού. Το τσιγάρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των
περισσότερων Ελλήνων ναυτικών, και δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε τώρα. Ο χαβαλές είναι δεδομένος, πρέπει κάπως να περάσει η ώρα…
την ποσότητα γλυκού νερού, καυσίμου που καταναλώθηκε και
λοιπά. Η θερμοκρασία στο μηχανοστάσιο είναι στους 39ο, ενώ
δίπλα σε μηχανήματα που λειτουργούν αγγίζει τους 45ο…
Μετά το τέλος της καταγραφής, παίρνει σειρά το πέρασμα των
μετρητών στον υπολογιστή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο

από τον Α΄ μηχανικό. Κατά τις 9 π.μ., με φωνάζει ο Γιάννης, Γ΄
μηχανικός, για να κάνουμε μια εργασία. Πρέπει να ανοίξουμε τα
επιστόμια εισαγωγής-εξαγωγής fuel και diesel στην ηλεκτρομηχανή Νο 1 και να τα καθαρίσουμε. «Δεκαεφτά, δεκαεννιά, δύο εικοσιτεσσάρια, μικρό γαλλικό, πανιά, μπουγέλο και φύγαμε», είναι
τα λόγια του. Αν και γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας των επιστομίων, είναι η πρώτη φορά που θα δω να ανοίγονται. Σε δύο λεπτά
είμαστε κάτω και ξεκινάμε. Αφού βγάζουμε το πρώτο μαζί, με παροτρύνει να βγάλω το επόμενο μόνος μου.
Η ώρα φτάνει 10 π.μ., ώρα για τον καθιερωμένο καφέ. Στην τραπεζαρία των αξιωματικών συγκεντρώνονται οι Έλληνες και στην
τραπεζαρία του πληρώματος οι υπόλοιποι. Στον καφέ συζητούνται διάφορα θέματα, από το τι συμβαίνει στην πατρίδα μέχρι ζητήματα του καραβιού. Το τσιγάρο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας των περισσότερων Ελλήνων ναυτικών, και δεν
θα μπορούσε να λείπει ούτε τώρα. Ο χαβαλές είναι δεδομένος,
πρέπει κάπως να περάσει η ώρα…
Ώρα 10.20 π.μ., επιστρέφουμε στο μηχανοστάσιο. Η θερμοκρασία στο χώρο όπου δουλεύουμε έχει φτάσει στους 43ο βαθμούς,
μιας και οι άλλες δύο ηλεκτρομηχανές είναι σε λειτουργία. Το γε-
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γονός αυτό δυσκολεύει αρκετά την εργασία, αλλά αυτές είναι οι
συνθήκες, οφείλεις να συνηθίσεις και να συνεχίσεις να δουλεύεις.
Έχει φτάσει 11.15 π.μ. όταν βγάζουμε το τελευταίο επιστόμιο.
Σειρά τώρα έχει το καθάρισμα. Ανεβαίνουμε στο συνεργείο και
τοποθετούμε το πρώτο valve στη μέγγενη. Πρέπει να βρούμε
έναν τρόπο να καθαρίσουμε την έδρα, αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο. Σε 10΄, ο Γιάννης έχει έτοιμη μια πατέντα για
να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Έλληνας μηχανικός χαρακτηρίζεται
από οξυδέρκεια, εξυπνάδα και ταχύτητα. Κάθε εμπόδιο αποτελεί
πρόκληση και όχι φόβητρο. Όσο ο Γιάννης καθαρίζει την έδρα,
εγώ είμαι στον τροχό και καθαρίζω τα υπόλοιπα μέρη από το μηχανισμό - ταυτόχρονα, είμαι περίεργος να δω τι έχει φτιάξει ο Φιλιππινέζος μάγειρας, ο οποίος σημειωτέον μαγειρεύει και
ελληνικές συνταγές.
Στην τραπεζαρία ακολουθείται μια μορφή πρωτοκόλλου: δεν κάθεσαι όπου θέλεις. Ο καπετάνιος με τον γραμματικό, τον Α΄ μηχανικό και τον Β΄ κάθονται σε ένα στρογγυλό τραπέζι και οι
υπόλοιποι αξιωματικοί, Έλληνες και ξένοι, σε άλλο τραπέζι. Τα
«καλή όρεξη» και «ορίστε» ηχούν αρκετά συχνά στ’ αυτιά σου,
δείγμα του καλού κλίματος και της ευγένειας. Έως τη 1 μ.μ.
έχουμε χρόνο για ξεκούραση. Πιάνουμε κουβέντα για κάποια δυσάρεστα γεγονότα στην Ελλάδα και οι απόψεις δίνουν και παίρνουν. Οι ναυτικοί, όσο και αν λείπουν από τη χώρα τους,
ενδιαφέρονται συνεχώς για τα τεκταινόμενα.
Με την κάθοδό μας στο μηχανοστάσιο, έρχεται η ώρα του ημερολογίου. Ημερολόγιο μηχανής: ο μεγάλος βραχνάς κάθε δοκίμου. Σε αυτό καταγράφουμε τους μετρητές που πήραμε το πρωί,

ποσότητες καυσίμων και νερών, θερμοκρασίες μηχανημάτων και
λοιπά. Όταν επιστρέφω στο συνεργείο, ο Γιάννης έχει προχωρήσει αρκετά και μας απομένει ένα επιστόμιο. Ήρθε η ώρα για την
επανατοποθέτησή τους στην ηλεκτρομηχανή. Εργαζόμαστε παράλληλα ώστε να μην καθυστερήσουμε, αφού μας περιμένει
άλλη μία δουλειά μέχρι το τέλος της ημέρας. Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο Γιάννης μού εξηγεί διάφορα μηχανολογικά θέματα και με
συμβουλεύει. Είναι πράγματα που τα έχει ζήσει, του έχουν συμβεί
και θα είναι πολύ χρήσιμα στο μέλλον.
Μετά τον μεσημεριανό καφέ, έχουμε εντολή να τοποθετήσουμε
πέντε κομμάτια σωλήνα στο δίκτυο σωληνώσεων που βρίσκεται
στο Puriﬁer Room. Η ζέστη είναι αφόρητη, έχουμε πάρει μαζί μας
παγωμένο νερό για να μην ανεβαίνουμε στο Control Room. Το
σφίξιμο θέλει προσοχή, δύναμη και σωστή τεχνική. Το τελευταίο
κομμάτι μάς δυσκολεύει ιδιαίτερα, αφού θα πρέπει να είμαστε
ξαπλωμένοι για να φτάσουν τα χέρια μας στις φλάντζες. Στις 5.10
μ.μ. έχουμε τελειώσει και μαζεύω τα εργαλεία. Αφού τα τοποθετώ στη θέση τους και καθαρίζω τον πάγκο του συνεργείου,
πάω να πλύνω τα χέρια μου από τα λάδια και τα πετρέλαια.
Μετά το φαγητό και το απαραίτητο μπάνιο, ένας σύντομος ύπνος
σε ξεκουράζει και σε τονώνει. Κατά τις 9 μ.μ. μαζευόμαστε στην
αίθουσα ψυχαγωγίας των αξιωματικών για να δούμε ταινία.
Έχουμε τόσο πολλές που θα μπορούσαμε να βλέπουμε συνεχόμενα για μήνες. Διαλέγουμε μια ελληνική κωμωδία και χαλαρώνουμε παρακολουθώντας την. Το κλείσιμο δίνει τροφή για σκέψη
και τα σχόλια πέφτουν βροχή. Το τέλος της ημέρας με βρίσκει
στη γέφυρα του πλοίου. Όλα τα φώτα είναι κλειστά, ώστε ο αξιωματικός φυλακής να έχει καλή ορατότητα. Τη σιωπή σπάνε οι
φωνές που ακούγονται από τον ασύρματο. Στην περιοχή δεν πλέουν άλλα καράβια και επικρατεί πλήρες σκοτάδι σε μια νύχτα
χωρίς φεγγάρι…
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Έρευνα

Προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός
ανταγωνιστικού λιμενικού-ναυτιλιακού
cluster στον Πειραιά

Της Αγγελικής Παρδάλη, Καθηγήτριας τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό πόλο έλξης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με λιμενικές και ναυτιλιακές
δραστηριότητες.
Η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων στην περιοχή έλκεται τόσο από το λιμάνι όσο και από τις επιχειρήσεις της ποντοπόρου ναυτιλίας, που παραδοσιακά
έχουν την έδρα τους στον Πειραιά. Η διεθνής βιβλιογραφία αναλύει διεξοδικά τα οφέλη που αναπτύσσονται από
τη γειτνίαση των επιχειρήσεων, τα οποία μεγιστοποιούνται μέσω της οργάνωσης επιχειρηματικών συστάδων
(clusters).
Η έρευνά μας εξετάζει τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση
μιας ανταγωνιστικής λιμενικής-ναυτιλιακής επιχειρηματικής
συστάδας στον Πειραιά, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας με τελικό στόχο
την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της περιοχής.

Γιατί επιχειρηματικές συστάδες (clusters);
O Porter, 1990, αναφέρει πως η παρουσία ανταγωνιστικών
επιχειρηματικών συστάδων (business clusters) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας από τη στιγμή
που κάθε έθνος δραστηριοποιείται σε λίγες και συγκεκριμένες
βιομηχανίες.
Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται ο σχηματισμός
των επιχειρηματικών συστάδων είναι αυτή της συνεργασίας,
μέσω της οποίας αναπτύσσονται επιχειρηματικές συνέργειες
που έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στα αποτελέσματα
των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (De Langen, 2007).
Μέσω της συλλογικής δράσης οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν
αποτελέσματα που αυτόνομα δεν θα ήταν δυνατό να επιτύχουν.
Η θεωρία της οργάνωσης και διακυβέρνησης επιχειρηματικών συστάδων παρέχει τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μετασχηματισμό του Πειραιά σε όχημα
ανάπτυξης για την ευρύτερη περιφέρεια (Παρδάλη, 2012).

Τι είναι οι επιχειρηματικές συστάδες (clusters)
Οι επιχειρηματικές συστάδες είναι ένας νέος τρόπος οργάνωσης επιχειρήσεων. O Porter, 1990, αναφέρει ότι «οι επιχειρηματικές συστάδες είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες
αλληλένδετες επιχειρήσεις και ιδρύματα εντός συγκεκριμένου
πεδίου δράσης. Περικλείουν μια σειρά συνδεδεμένων επιχειρήσεων και άλλων ολοτήτων με ανταγωνιστική σημασία».
Ο De Langen, 2007, ορίζει «ως επιχειρηματικές συστάδες
πληθυσμό επιχειρηματικών μονάδων, οργανώσεων και οργανισμών, ιδιωτικών ή δημόσιων, που δραστηριοποιούνται
γύρω από μια διακριτή οικονομική εξειδίκευση και που χαρακτηρίζονται από τη γεωγραφική συγκέντρωση και από τις μεταξύ τους αμοιβαίες σχέσεις».

Υπάρχει cluster στον Πειραιά και, αν όχι, υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για τη δημιουργία του;
Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αρχικά με βάση τη βιβλιογραφία, προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών συστάδων και στη συνέχεια αναζητήθηκε η ύπαρξή
τους στον Πειραιά. Εντοπίστηκε η κυρίαρχη οικονομική εξειδίκευση του Πειραιά και η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων, εξετάστηκαν οι λόγοι εγκατάστασης των
επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τα συνεπαγόμενα οφέλη. Τέλος, αναζητήθηκαν εκείνα τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής συγκέντρωσης που είναι αναγκαία για
την οργάνωση μιας ανταγωνιστικής επιχειρηματικής συστάδας. Οι απαντήσεις προήλθαν από 32 δομημένες συνεντεύ-
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ξεις με επιχειρηματίες και εκπροσώπους των κλάδων και των
ενώσεων του Πειραιά που ανήκουν στη οικονομική εξειδίκευση, η οποία επικεντρώνεται στο λιμάνι και στη ναυτιλία.
Η συγκέντρωση επιχειρήσεων και η οικονομική
εξειδίκευση του Πειραιά
Στον ευρύτερο Πειραιά είναι εγκατεστημένος σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων που, άμεσα ή έμμεσα, συνδέονται με
το λιμάνι και τη ναυτιλία (διαγράμματα 1 και 2).

Διάγραμμα 1: Κατανομή εγκατεστημένων επιχειρήσεων που συνδέονται με τις ναυτιλιακές και τις λιμενικές δραστηριότητες της περιοχής.
Πηγή: Skolarikos 2012

Διάγραμμα 2: Γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων, ανά δραστηριότητα, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Πηγή: Πληροφοριακό σύστημα ΕΒΕΠ

Η οικονομική εξειδίκευση του Πειραιά επικεντρώνεται σε δύο
πυρήνες επιχειρηματικής δραστηριότητας: Ο ένας πυρήνας
αποτελείται από τις άμεσα συνδεόμενες με την ποντοπόρο
ναυτιλία δραστηριότητες (πλοιοκτήτριες - διαχειρίστριες επιχειρήσεις, ναυλομεσίτες, νηογνώμονες κ.λπ.) και ο άλλος από
τις συνδεόμενες με το λιμάνι δραστηριότητες (λιμενικές και
μεταφορικές υπηρεσίες, logistics, πρακτορεύσεις, διαχείρισης
κατάλοιπων κ.λπ.). Τις βασικές αυτές μονάδες πλαισιώνει ένα

σημαντικό δίκτυο υποστηρικτικών επιχειρήσεων (επισκευαστικές μονάδες, καύσιμα, εφόδια/ανταλλακτικά, τράπεζες, νομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, εκπαιδευτικοί
φορείς, εταιρείες που εμπορεύονται εισαγόμενα φορτία, εταιρείες μελετών κ.ά.) (διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3: Ποσοστό κύκλου εργασιών από τη ναυτιλιακή και τη λιμενική δραστηριότητα.
Πηγή: Ερωτηματολόγια έρευνας

Οι δραστηριότητες αυτές είναι πρωτογενείς, είτε από τη φύση
τους (οι λιμενικές υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο
στο λιμάνι) είτε από τη μακρόχρονη ιστορική τους εξέλιξη και
εγκατάσταση στην περιοχή (ποντοπόρος ναυτιλία και οι συνδεόμενες με αυτή δραστηριότητες). Άλλωστε, όπως προκύπτει από την έρευνα, ο σημαντικότερος λόγος που ώθησε και
εξακολουθεί να ωθεί τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στον
ευρύτερο Πειραιά είναι το γεγονός ότι, ιστορικά, αποτελεί ένα
παραδοσιακό ναυτιλιακό κέντρο, με τον αμέσως σημαντικότερο λόγο εγκατάστασης των επιχειρήσεων στον Πειραιά να
είναι η γειτνίαση με το λιμάνι. (διάγραμμα 4).
Το παραπάνω είναι προφανές και από την κατανομή της
πηγής του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων - φορέων που
συμμετείχαν στην έρευνα, ο οποίος είναι σχεδόν μοιρασμένος
ανάμεσα στην ποντοπόρο ναυτιλία και τη λιμενική δραστηριότητα. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση της επιχείρησης ή του κλάδου στον Πειραιά
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 5.
Οι οικονομικές αυτές δραστηριότητες καλύπτουν ευρεία γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει κέντρο της τον Πειραιά (την
περιοχή γύρω από το λιμάνι και τους όμορους δήμους), αλλά
ξεφεύγει και από τα στενά αυτά γεωγραφικά όρια λόγω τόσο
της ανάπτυξης των συστημάτων logistics, που απαιτούν γεωγραφικές περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο
και της ανάπτυξης των επικοινωνιών και του Διαδικτύου.
Έτσι, οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις επι-
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σκευές και τις ναυπηγήσεις παρουσιάζουν συγκέντρωση και
στην περιοχή της Ελευσίνας, με τις υπηρεσίες logistics να συναθροίζονται στην περιοχή του Σχιστού και του Θριασίου, μεταφορικές εταιρείες και εκτελωνισμοί στα δυτικά προάστια,
ενώ επιχειρήσεις αμεσότερα συνδεδεμένες με την ποντοπόρο
ναυτιλία καλύπτουν περιοχές όπως η νοτιοανατολική Αττική
και τα βόρεια προάστια.

Διάγραμμα 4: Λόγοι εγκατάστασης των επιχειρήσεων στον Πειραιά.
Πηγή: Ερωτηματολόγια έρευνας

Διάγραμμα 5: Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση
της επιχείρησης ή του κλάδου στον Πειραιά.
Πηγή: Ερωτηματολόγια έρευνας

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υφίστανται τα δύο βασικά
χαρακτηριστικά της θεωρίας των επιχειρηματικών συστάδων,
αυτά της συγκεκριμένης οικονομικής εξειδίκευσης και της γεωγραφικής συγκέντρωσης, με την ιδιαιτερότητα του διπλού
πυρήνα οικονομικής δραστηριότητας - εξειδίκευσης (ποντοπόρος ναυτιλία - λιμάνι) και της γεωγραφικής συγκέντρωσης
με πυρήνα τον ευρύτερο Πειραιά και προεκτάσεις, σε κάποιες
περιπτώσεις, σε ολόκληρη την Αττική.
2. Οι αμοιβαίες σχέσεις
Οι αμοιβαίες σχέσεις, παράγοντας «κλειδί» για τη συγκρότηση
και λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής συστάδας,
είναι επίσης παρούσες.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων έδειξαν ότι η πιο ισχυρή
σχέση των επιχειρήσεων του Πειραιά παρουσιάζεται με τις
ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ ακολουθεί -σε ένταση της σχέσηςμε το λιμάνι, τις εταιρείες χερσαίων μεταφορών και τα Logistics, και τελικά οι σχέσεις με τους φορείς επιθεώρησης

πλοίων/νηογνώμονες και τις εμπορικές εταιρείες παροχής
εφοδίων/ανταλλακτικών στα πλοία (διάγραμμα 6).
Παρόλο που οι σχέσεις αυτές έχουν διαφορετική ένταση ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου και τείνουν
να είναι ισχυρότερες στην κατεύθυνση της ποντοπόρου ναυτιλίας, η έρευνα κατέδειξε πως υφίστανται και συντελούν κυρίως στη διάχυση της γνώσης, στην πληροφόρηση, στην
άτυπη επικοινωνία, στην κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Διάγραμμα 6: Ένταση σχέσεων επιχειρήσεων/κλάδων με τον κάθε
πόλο δραστηριότητας.
Πηγή: Ερωτηματολόγια έρευνας

Στον αντίποδα, ορισμένες από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις
για τη συγκρότηση και την ανταγωνιστική λειτουργία μιας επιχειρηματικής συστάδας απουσιάζουν από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε την αδυναμία πρόσβασης σε κεφάλαια, τον μη ανεπτυγμένο ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όσον αφορά στη σύνδεσή τους με την αγορά
και, κυρίως, την απουσία υποστήριξης από την κεντρική κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η απουσία έντονης εσωτερικής ζήτησης για ναυτιλιακές υπηρεσίες (πλην ακτοπλοΐας) και η μειωμένη κίνηση του εγχώριου εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου λόγω της κρίσης
φαίνεται να αντισταθμίζονται από την ανάπτυξη των μεταφορτώσεων και της κρουαζιέρας, ενώ αδύναμες είναι και οι συνδέσεις της περιοχής με τα εθνικά μεταφορικά δίκτυα,
κατάσταση όμως που αναμένεται να βελτιωθεί.
3. Χαρακτηριστικά της Δομής και της Διακυβέρνησης
της Λιμενικής - Ναυτιλιακής Συστάδας
Σε μια ανταγωνιστική συστάδα με αναπτυξιακή προοπτική
πρέπει στη δομή της να συνυπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά: ετερογένεια του πληθυσμού των επιχειρήσεων, οικονομίες συγκέντρωσης, εσωτερικός ανταγωνισμός ανάμεσα
στις επιχειρήσεις, και να μην υπάρχουν εμπόδια εισόδου, εξόδου και εκκίνησης. Η υπό διερεύνηση οικονομική εξειδίκευση
χαρακτηρίζεται από έντονη πληθυσμιακή ετερογένεια τόσο
στο αντικείμενο δραστηριότητας όσο και στο μέγεθος των επιχειρήσεων. Παρά την ύπαρξη επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρού ή μεσαίου
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O σημαντικότερος λόγος που ώθησε
και εξακολουθεί να ωθεί τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στον ευρύτερο
Πειραιά είναι το γεγονός ότι ιστορικά
αποτελεί ένα παραδοσιακό ναυτιλιακό κέντρο, με τον αμέσως σημαντικότερο λόγο εγκατάστασης των
επιχειρήσεων στον Πειραιά να είναι
η γειτνίαση με το λιμάνι.

μεγέθους. Εντούτοις, αν και ο διεθνής προσανατολισμός των
ναυτιλιακών εταιρειών της ποντοπόρου ναυτιλίας είναι έντονος, για τις υπόλοιπες εταιρείες είναι περιορισμένος, και
αφορά λίγες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (λιμενικούς
διαχειριστές και κάποιες βιομηχανικές επιχειρήσεις). Επομένως, η υπό διερεύνηση εξειδίκευση για τις υπόλοιπες εταιρείες χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, με τις επιχειρήσεις,
στην πλειονότητά τους, να έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο πελάτης-προμηθευτής εντός του Πειραιά.
Η αναζήτηση πελατείας εκτός Πειραιά είναι έντονη στις επιχειρήσεις της ποντοπόρου ναυτιλίας και των ναυλομεσιτών,
αλλά λιγότερο έντονη στις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς και logistics, στις λιμενικές υπηρεσίες,
στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες επισκευών πλοίων και κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού, στις επιχειρήσεις ανεφοδιασμού πλοίων και στον κλάδο των επιθεωρήσεων νηογνωμόνων.
Επιπλέον, διαπιστώνονται δύο διαφορετικές απόψεις σε ό,τι
αφορά την ένταση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της οικονομικής εξειδίκευσης.
Η πρώτη θεωρεί υψηλό το επίπεδο ανταγωνιστικής έντασης,
το οποίο διατηρεί τις επιχειρήσεις σε εγρήγορση και βελτιώνει
την ανταγωνιστική τους θέση.
Η δεύτερη συμμερίζεται το αρχικό συμπέρασμα, αναγνωρίζει
όμως την απουσία των δομών και της κουλτούρας που θα
μετουσιώσουν την εγρήγορση αυτή σε συγκεκριμένες μορφές καινοτομίας και δημιουργικότητας.
Ο έντονος εσωτερικός ανταγωνισμός και η εσωστρέφεια συνδυάζονται με σχετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου - εξόδου στην
περιοχή, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων (πλην του
κλάδου των επισκευών πλοίων) να θεωρεί ότι η είσοδος και

η αποχώρηση από την περιοχή είναι σχετικά εύκολη. Διαφοροποίηση παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά τον λιμενικό πυρήνα,
όπου η είσοδος της COSCO στη διαχείριση του Προβλήτα ΙΙ
έσπασε ένα παραδοσιακό μονοπώλιο και αύξησε κάπως τον
ενδολιμενικό ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα η συνολική διακίνηση του λιμανιού να ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Όσον αφορά στη διακυβέρνηση μιας επιχειρηματικής συστάδας, πρέπει να συνυπάρχουν οι εξής παράγοντες: παρουσία
μεσαζόντων, συλλογική δράση, εμπιστοσύνη και ηγετικές επιχειρήσεις.
Στη δε υπό διερεύνηση οικονομική εξειδίκευση παρατηρούμε
πως η παρουσία μεσαζόντων είναι έντονη (ναυλομεσίτες,
πράκτορες κ.ά.), αλλά η εμπιστοσύνη και η συλλογική δράση
είναι το βασικό ζητούμενο που πρέπει να αναπτυχθεί.
Η περιοχή του Πειραιά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό (περισσότερες από 30) ενώσεων και φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
σχετιζομένων με τη ναυτιλία, συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία που μπορούν να δράσουν καταλυτικά ως «ενδιάμεσοι» κρίκοι στη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής και οράματος.
Η ύπαρξη ηγετικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται από τις σχετικές απαντήσεις των συμμετεχόντων, αν και δεν γίνεται
σαφές ποιες επιχειρήσεις επιτελούν τον συγκεκριμένο ρόλο.
Από τη συνολική διερεύνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πέραν του επιπέδου των οικονομικών σχέσεων,
προκύπτει ότι τον πλέον ηγετικό ρόλο διαδραματίζει η Λιμενική Αρχή (ΟΛΠ), με σειρά πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής.
Ηγετικές συμπεριφορές εντοπίζονται και από την COSCO,
αλλά και από μικρές μεν αλλά ευέλικτες και ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων. Σημαντική επίσης εμφανίζεται η δραστηριότητα του Ναυτικού Επιμελητηρίου και του
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Επιτακτικές προβάλλουν η ανάγκη για ενίσχυση της προσπάθειας παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω της επέκτασης δραστηριοτήτων ή μέσω
συνεργασιών και συμμαχιών με άλλες εταιρείες και η αύξηση της συνεργασίας
μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και με άλλους φορείς.
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, εντούτοις, απουσιάζει ένας συνολικός φορέας συντονισμού με
στόχο τη δημιουργία συνεργειών και πολλαπλασιαστικών
επιπτώσεων.
Η έρευνα κατέδειξε την έντονη διάθεση για σύσταση ενός
συντονιστικού φορέα, που θα έχει προτεραιότητα: τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που περιορίζει τον ανταγωνισμό και του θεσμικού πλαισίου που αφορά σε φορολογικές
μεταρρυθμίσεις, τη μείωση των γραφειοκρατικών πρακτικών,
την ανάπτυξη καινοτομίας, την ανάπτυξη ενεργειών δημοσίων
σχέσεων - lobbying, τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων,
τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων σε δεξιότητες επικοινωνίας και ξένων γλωσσών κ.λπ.
Επιπλέον, επιτακτικές προβάλλουν η ανάγκη για ενίσχυση της
προσπάθειας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών μέσω της
επέκτασης δραστηριοτήτων ή μέσω συνεργασιών και συμμαχιών με άλλες εταιρείες, η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ
των επιχειρήσεων αλλά και με άλλους φορείς (κράτος, πανεπιστήμια, ενώσεις) και η προβολή της σταδιοδρομίας στον
κλάδο των λιμενικών/μεταφορικών/ναυτιλιακών υπηρεσιών
για την προσέλκυση των νέων στον κλάδο.
Όπως αναφέρει η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην
έρευνα, πρωτοβουλίες τέτοιες -τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων και διακηρύξεων- ήδη υπάρχουν, όχι όμως στο πλαί-

σιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, αλλά μεμονωμένα
ανά επιχείρηση ή και ανά κλάδο.
Αν και το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνωρίζει την
ανάγκη συγκρότησης μιας επιχειρηματικής συστάδας, η προηγούμενη αρνητική εμπειρία με τους δημόσιους οργανισμούς
ωθεί τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι η διακυβέρνηση
πρέπει να αναληφθεί από έναν ανεξάρτητο φορέα - αρχή.
Σε αυτόν το φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέλη τα
οποία βρίσκονται κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε
εθνικό επίπεδο, ενώ ως σημαντικό ζήτημα καταγράφεται η
αντιπροσώπευση σε αυτόν το φορέα των ήδη θεσμοθετημένων φορέων της ναυτιλίας και των μεταφορών (Ναυτικό και
Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωση κ.λπ.), οι οποίοι ήδη συγκεντρώνουν σημαντική εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων
θεμάτων και έχουν ήδη αναπτύξει μηχανισμούς διαβούλευσης και διάχυσης της πληροφόρησης στο εσωτερικό τους.
Τέλος, οι συνεντεύξεις κατέδειξαν τη ζωηρή διάθεση των συμμετεχόντων να συμμετάσχουν στο φορέα συντονισμού της
συστάδας ακόμη και αν αυτό έχει χρηματικό κόστος.
Η ελληνική ναυτιλία και το ιστορικό ναυτιλιακό κέντρο του
Πειραιά έχουν αναμφισβήτητη οικονομική και αναπτυξιακή
δυναμική, η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει
ανεκμετάλλευτη, ειδικά στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κρίσης.
Η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει ότι η διαχείριση
των δύο παραπάνω εξειδικεύσεων στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής συστάδας δύο πόλων μπορεί να αποτελέσει τον
παράγοντα που θα συνθέσει τους δύο χώρους και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες.
Εντούτοις, η διαδικασία αυτή δεν είναι αυτόματη, παρά το γεγονός ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις αποδεδειγμένα υφίστανται.
Με βάση την ανάλυση αυτής της έρευνας, επιβάλλεται σε
πρώτη φάση να αρχίσει μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση,
για να ωριμάσει το θέμα στην ευρύτερη κοινότητα του Πειραιά, και στη συνέχεια να καθοριστούν το κοινό όραμα και η
κοινή στρατηγική.
Ακολούθως, θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για
τη θεσμοθέτηση, τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση μιας λιμενικής/ναυτιλιακής επιχειρηματικής συστάδας στον Πειραιά.
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Λειτουργική διαχείριση

Το πλοίο στο επίκεντρο
της οικονομικής στρατηγικής
μιας εταιρείας
Σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, για τον υπολογισμό ενός
«operational» ή «proﬁt» ratio, αυτά που χρειάζονται κατ’ αρχήν είναι
αφενός τα ποσά των εσόδων (μεικτών ή καθαρών) και αφετέρου τα
ποσά των εξόδων που δαπανήθηκαν για την επίτευξη των εν λόγω
εσόδων.

Του Ιωάννη Πατινιώτη, CFO της Carras (Hellas) S.A. και μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος

χετικά με τα έσοδα - ναύλους στη ναυτιλιακή αγορά
επηρεάζονται κατά βάσιν από τις διακρατικές συμφωνίες, τους κανόνες και τους όρους που διέπουν
το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτό το γεγονός από μόνο του δεν
επιτρέπει στις περισσότερες εκ των ναυτιλιακών εταιρειών
να επηρεάσουν στο μεγαλύτερο ποσοστό το επίπεδο των
εσόδων τους.
Αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η επικέντρωση των
προσπαθειών στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνολική
αποτελεσματικότητα του κόστους λειτουργίας των πλοίων
τους. Η έκφραση «μεγαλύτερη συνολική αποτελεσματικότητα
του κόστους λειτουργίας του πλοίου» (Overall Operational
Eﬀectiveness) δηλώνει τη διαχρονική προσπάθεια μιας ναυτιλιακής εταιρείας για την επίτευξη όσο το δυνατόν μικρότερης
ημερήσιας Ολικής Λειτουργικής Δαπάνης (Holistically Operating Cost). Αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται στη βάση
ότι μπορεί να εξυπηρετήσει στο ακέραιο (charter party terms
& conditions) την εκτέλεση ενός ταξιδιού, σύμφωνα πάντα με
τα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ηλικία

Σ

του πλοίου. Πρόκειται για το ταξίδι (Voyage ή T/C) από το
οποίο θα μπορεί να προκύψει το μεγαλύτερο δυνατόν προσφερόμενο στην αγορά ημερήσιο έσοδο - ναύλος (T/C equivalent).
Η επιστημονική κοινότητα έχει αποδεχθεί την ύπαρξη των ναυτιλιακών κύκλων ως ισχυρό στοιχείο της κουλτούρας που διέπει τη ναυτιλιακή αγορά. Η υφιστάμενη υψηλή μεταβλητότητα
ήταν και είναι μία από τις ισχυρότερες προκλήσεις της ναυτιλιακής αγοράς. Πρόκειται στην ουσία για ένα κρυφό, προκλητικό και συνάμα επικίνδυνο παιχνίδι για γρήγορο κέρδος. Αυτό
το γεγονός από μόνο του αποτελεί και την κύρια αιτία αποτυχίας των όποιων προσπαθειών για μακροχρόνια σταθερή ανάπτυξη στις περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες. Εξαίρεση στον
κανόνα αποτελούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που λειτουργούν
τα γραφεία και τα πλοία τους στη βάση ότι συνολικά οι επιχειρηματικές τους ενέργειες είναι τόσο αποδοτικές όσο και
αποτελεσματικές. Με τον όρο «αποδοτικότητα» ορίζεται ο βαθμός μιας επιχειρηματικής προσπάθειας σε σχέση με το χρόνο,
ενώ με τον όρο «αποτελεσματικότητα» ο βαθμός ύπαρξης
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αποτελέσματος ενός έργου (εργασία). Πρόκειται στην ουσία
για μια σχετικώς ασαφή έννοια, που περιλαμβάνει κυρίως την
επίτευξη των στόχων του έργου.

Η επιστήμη της φυσικής δηλώνει ότι αυτή η έννοια του έργου
«W» είναι στενά συνδεδεμένη με την ενέργεια. Στην επιχειρηματικότητα αυτή η ενέργεια μπορεί να προσδιοριστεί πως προκαλείται τόσο από τα μηχανικά άψυχα πάγια ή/και λειτουργικά
στοιχεία ενεργητικού όσο και από τα έμψυχα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού (υπάλληλοι και ναυτικοί). Πρόκειται για
τη συνολική ενέργεια της επιχείρησης, που τελικά μετατρέπεται σε επιχειρηματικό κέρδος ή ζημία.
Η όλη προσπάθεια μετατροπής αυτής της επιχειρηματικής
ενέργειας προκαλεί την ύπαρξη μιας σταθερής εταιρικής συνισταμένης δύναμης μεγέθους (F) ή άλλως και επιχειρηματικής αποφασιστικότητας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικής
ή αρνητικής πορείας (Δr). Σημαντικό σημείο σε αυτή την αποφασιστικότητα αποτελεί η γωνία απόκλισης (θ) της επιχειρηματικής πορείας από την ιδεατή (0º) θετική ευθεία πορεία. Όσο
μεγαλύτερη η γωνία απόκλισης (θ) τόσο μικρότερο το ποσοστό ανταπόκρισης προς την αποστολή της εταιρείας και εναρμόνισης προς την κουλτούρα της και το όραμα του
πλοιοκτήτη.
Σε κάθε οικονομική περίοδο (τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή/και ετήσια) ζητείται από τους οικονομικούς διευθυντές, CFOs, να παρουσιάσουν στους πλοιοκτήτες ή στο Δ.Σ. τα οικονομικά
αποτελέσματα όχι μόνο ως τυπικές οικονομικές καταστάσεις,
αλλά ως μία αναφορά με χρήσιμες πληροφορίες για το πού
βρίσκεται η εταιρεία σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα στοιχεία, κυρίως όμως σε σχέση με τους ανταγωνιστές ή τα στοιχεία της αγοράς.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια φόρμουλα ποσοτικής
αξιολόγησης της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης του
κάθε πλοίου, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη κατάσταση της
αγοράς στον ναυτιλιακό κύκλο, αλλά και από τον τύπο και την
ηλικία αυτού. Πρόκειται για μία φόρμουλα, η οποία θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει το μέτρο της υφιστάμενης
δύναμης (F) ως συνισταμένης των δυνάμεων του γραφείου
διαχείρισης και των δυνάμεων λειτουργίας του πλοίου. Αυτή
η συνισταμένη δύναμη ουσιαστικά θα απεικονίζει ποσοτικά
την υπάρχουσα ή μη δεξιοτεχνία στον τρόπο εφαρμογής της
διοίκησης (management) και την υφιστάμενη ηγεσία (Leadership) τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο πλοίου.
Χάρις στην ύπαρξη αυτής της δύναμης (F), θα μπορεί πλέον
να υπάρχει σύγκριση της αποτελεσματικότητας του πλοίου όχι
μόνο ως προς το μέσο επίπεδο των στοιχείων της αγοράς,
αλλά και ως προς το πιο δυνατό εφικτό Ολικό Λειτουργικό Κόστος (HOC-Holistically Operating Cost), αντί του μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούμενου Running Cost. Με την εφαρμογή αυτής
της φόρμουλας θα μπορεί να προσδιοριστεί και η υφιστάμενη
απόκλιση (φ)- (gap to response or lack of performance) ή,
άλλως, πόσο καλά ή όχι η ναυτιλιακή επιχείρηση χρησιμοποιεί
τις υφιστάμενες δυνατότητες (ανθρώπων και μηχανών) τόσο
του γραφείου όσο και του πλοίου.
Η ανωτέρω αναφερόμενη και ζητούμενη φόρμουλα βρέθηκε
πρόσφατα και ονομάζεται «Shipscraﬅing», αποτελεί δε λειτουργικό μέρος της μεθόδου «Shipscraﬅ». Κλείνοντας ανακεφαλαιώνουμε αναφέροντας τη χρήση του Ολικού
Λειτουργικού Κόστους (Holistically Operating Cost-HOC) αντί
του κλασικού Running Cost. Το HOC, εκπεφρασμένο σε δύναμη, αντιπροσωπεύει τη Συνολική Λειτουργική Αποτελεσματικότητα του πλοίου (Overall Operational Eﬀectiveness)
απαλλαγμένη από τον τύπο και την ηλικία αυτού. Αποτέλεσμα
αυτών των υπολογισμών είναι η δυνατότητα παράλληλης
αποτύπωσης ανόμοιων τύπου και ηλικίας πλοίων στο ίδιο διάγραμμα.
Πληροφοριακά για τη μέθοδο «Shipscraﬅ», με αυτήν επιτυγχάνονται η ποσοτική αποτύπωση του έργου (W) κάθε υπαλλήλου, η υφιστάμενη εξάρτηση ή όχι προς την εταιρεία, ο
προσδιορισμός της προσωπικότητας υπαλλήλων και ναυτικών κ.ά., γενικά δε η όσον το δυνατόν καλύτερη χρήση των
βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης (έμψυχου και άψυχου
υλικού) και ο συγχρονισμός τους με την υφιστάμενη αποστολή
και κουλτούρα της εταιρείας, καθώς και το όραμα του πλοιοκτήτη (Owner’s Order).

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν μέρος της ερευνητικής εργασίας με
τίτλο «The measurement of Overall Operational Eﬀectiveness as
factor of Competitiveness in Shipping Industry» - «Shipscraﬅ», the
way to meet the «Owner’s Order». Author - Ioannis Patiniotis
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Altis
στην τεχνολογία
Βιομηχανική και επιστημονική καινοτομία
Το μεγαλύτερο FLNG στον κόσμο

Καινοτόμο LNG κερδίζει
το βραβείο «Πλοίο της Χρονιάς»
Το προσωπικό και τα στελέχη της Alewijnse Marine Systems
γιορτάζουν την επιτυχία του πρώτου από τα δύο ίδια πλοία LNG
Greenstream στο 16ο Maritime Awards Gala. Το πλοίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Peters στο Kampen της Ολλανδίας
και η Alewijnse ήταν υπεύθυνη για την εγκατάσταση όλου του
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που ελέγχουν και ρυθμίζουν τις γεννήτριες. Το 110 μέτρων Greenstream είναι το πρώτο εμπορικό πλοίο που κινείται
στην ενδοχώρα και χρησιμοποιεί LNG-ηλεκτρική ενέργεια για την
πρόωσή του.

Με ταχύ ρυθμό προχωρεί η κατασκευή της μεγαλύτερης
υπεράκτιας εγκατάστασης στον κόσμο, η οποία χτίζεται
στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries στο νησί Geoje
της Νότιας Κορέας. Το FLNG (Floating Liqueﬁed Natural
Gas) είναι αντίστοιχο του FPSO (Floating Production,
Storage and Oﬄoading), αλλά αντί για πετρέλαιο αφορά
το φυσικό αέριο.
Το FLNG είναι αγκυροβολημένο ακριβώς επάνω από την πηγή
φυσικού αερίου και θα έχει την ικανότητα να εξορύξει, να καταψύξει (συρρικνώνοντας τον όγκο του 600 φορές), να υγροποιήσει, να αποθηκεύσει και εν συνεχεία να φορτώσει άλλα πλοία,
τα οποία θα το μεταφέρουν στα λιμάνια όλου του κόσμου.
Ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία Shell, το μήκος του θα είναι
488 μέτρα, ενώ όταν είναι φορτωμένο το εκτόπισμά του θα
είναι πάνω από 600.000 τόνους. Θα είναι δε η μεγαλύτερη,
σε εκτόπισμα, κατασκευή που έχει υπάρξει ποτέ, εκτοπίζοντας
τόσο νερό όσο 6 αεροπλανοφόρα μαζί, ενώ όταν ο πλωτός
γίγαντας θα τεθεί σε λειτουργία θα παράγει τουλάχιστον 5,3
εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Στο κάτω μέρος του, 81 αγωγοί θα εκτείνονται σε βάθος 150 μέτρων, ώστε να εισάγουν
στη μονάδα 50.000 κ.μ. νερού για την ψύξη του αερίου. Το
FLNG είναι προγραμματισμένο να κατευθύνεται στην πηγή
φυσικού αερίου Prelude, που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα από
τις ακτές της Αυστραλίας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το έργο θα απαιτήσει τη χρήση
260.000 τόνων χάλυβα, και θα απασχοληθούν σε αυτό 5.000
εργαζόμενοι.
Το Prelude FLNG έχει σχεδιαστεί για να αντέχει τους πιο ισχυρούς τροπικούς κυκλώνες, ενώ θα παραμείνει αγκυροβολημένο για περίπου 20-25 χρόνια πριν κατευθυνθεί στο
ναυπηγείο για επιθεώρηση και τις απαραίτητες επισκευές που
ενδεχομένως θα χρειαστεί.
Θα είναι σε θέση να συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης σε
φυσικό αέριο στην Ασία, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνει τον κίνδυνο για μόλυνση στη στεριά, λόγω του ότι είναι πολύ μακριά
από αυτήν.

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται 4 ηλεκτρομηχανές της Sandﬁrden τροφοδοτούμενες με καύσιμο LNG, καθεμία
από τις οποίες αποδίδει 285 kW. Αυτές παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στις 2 κύριες μηχανές πρόωσης και στην υπόλοιπη ηλεκτρική συνδεσμολογία.
Το δεύτερο ίδιο πλοίο παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2013, ενώ
και τα δύο πλοία έχουν ναυλωθεί στη Shell για την πραγματοποίηση bunkering.

Το πρώτο «αυτοκίνητο» θαλάσσης
Μια φουτουριστική θαλαμηγό με απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής ανέπτυξε η ιταλική εταιρεία Lazzarini Design, η οποία
ήδη δέχεται παραγγελίες και αναμένεται να παραδώσει τα πρώτα
γιοτ σε τέσσερις μήνες.
Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της, η μικροσκοπική κάψουλα Jet
Capsule, που παρουσιάστηκε φέτος στην επίδειξη γιοτ του Μονακό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυτελές γιοτ, θαλάσσιο
ταξί, ασθενοφόρο, αστυνομικό, ακόμα και στρατιωτικό σκάφος
παρακολούθησης.
Με μήκος 7,5 μέτρα και πλάτος 3,5 μέτρα, η κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζει πως η θαλαμηγός είναι περισσότερο ευρύχωρη
από οποιοδήποτε σκάφος με ίδιες διαστάσεις, επειδή το εσωτερικό της προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες.
Επιπροσθέτως, οι πελάτες μπορούν να «διαμορφώσουν» τη δική
τους κάψουλα επιλέγοντας το χρώμα, το σχέδιο, την εσωτερική
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διακόσμηση, αλλά και τις μηχανές του σκάφους.
Για παράδειγμα, υπάρχει η επιλογή μεγάλου καναπέ που μετατρέπεται σε τριπλό κρεβάτι ή μικρότερου που μετατρέπεται σε
διπλό και αφήνει χώρο για μικροσκοπική κουζίνα και μπάνιο.
Επιπλέον, υπάρχει περιθώριο για ακόμα μεγαλύτερες ανέσεις,
όπως για παράδειγμα χώρος για ηλιοθεραπεία, αυτόματες πόρτες, ρυθμίσεις έντασης φωτισμού, πολυτέλειες που αυξάνουν το
κόστος.
Δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταξί, ο αγοραστής
μπορεί να επιλέξει μεταξύ έξι και εννιά θέσεων.
Η κάψουλα διαθέτει φωτοχρωμικά παράθυρα, που αλλάζουν το
επίπεδο διαφάνειας ανάλογα με την ένταση του ηλίου, και διαθέτει ιπποδύναμη 315 έως 740 αλόγων, ανάλογα με το σύστημα
προώθησης υδροτζέτ που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης, με μέγιστη
ταχύτητα τους 35 κόμβους.
Η πολυτελής κάψουλα έχει χαμηλό βάρος, καθώς αποτελείται
κυρίως από ανθρακονήματα, και θεωρείται περιβαλλοντικά φιλική αφού καίει λιγότερα καύσιμα.
Η βασική έκδοσή της κοστίζει 126.000 στερλίνες, ενώ η VIP έκδοση 214.000 στερλίνες.

Πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά νέας
γενιάς ετοιμάζει η Ρωσία
Η Ρωσία κατέφυγε στην κατασκευή πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών νέας γενιάς. Το παγοθραυστικό LK-60 YA, που ονομάστηκε Arctic προς τιμήν του τιμώμενου σοβιετικού

πυρηνοκίνητου σκάφους θα καθελκυστεί το 2017.
Το μοναδικό στο είδος του παγοθραυστικό δυο βυθισμάτων θα
είναι ικανό να λειτουργεί τόσο σε βαθιές περιοχές της Βόρειας
Θαλάσσιας Οδού, όσο και στα ρηχά νερά της υφαλοκρηπίδας.
Το LK-60 YA διαφέρει από τα παγοθραυστικά τύπου Arctic ως
προς το μέγεθός του: το πλάτος του σώματός του αυξήθηκε σε
33 μέτρα, κάτι που του επιτρέπει να οδηγεί πιο μεγάλα σκάφη με
μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ωστόσο, η αύξηση του πλάτους του σώματός του και η αναλογική αύξηση του μήκους του έκαναν αναγκαίο να μειωθεί κατά
8,5 μέτρα το βύθισμα του σκάφους που δεν έχει ανάγκη από αποθέματα καυσίμου.
Εκτός αυτού, αυξάνοντας το βύθισμα κατά 2-3 μέτρα, χάρη στις
δεξαμενές έρματος, τα παγοθραυστικά LK-60 YA θα είναι ικανά
να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην ανοιχτή θάλασσα, χρησιμοποιώντας την αυξημένη μάζα και την αδράνεια για το σπάσιμο των πάγων μεγάλου πάχους – ως 3 μέτρα.

Νέο καινοτόμο multi-purpose
φορτηγό πλοίο
Η Dykstra Naval Architects (Dykstra) σχεδιάζει σήμερα μια νέα
βιώσιμη εναλλακτική λύση για φορτηγά πλοία, το Ecoliner. Χρησιμοποιείται πανί για την πρόωση ώστε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και συνακόλουθα το κόστος και τις εκπομπές
ρύπων. Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με ένα υβριδικό σύστημα
πρόωσης: εκτός από τα πανιά, εγκαθίσταται και ένας προωστήρας.
Ο στόχος της Dykstra είναι να δημιουργήσει μια τεχνική βάση για
το σχεδιασμό και τη λειτουργία των φορτηγών πλοίων. Η γάστρα
πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει φορτία, ενώ η παροχή
καλών ιστιοπλοϊκών ιδιοτήτων είναι απαραίτητη. Για να εγγυηθούν τη βέλτιστη χρήση των πανιών, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα δρομολόγησης καιρού, με το οποίο οι πλοιοκτήτες
μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη διαδρομή και τη χρήση της κύριας μηχανής.
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Λιμενική βιομηχανία
Τα χύδην υγρά φορτία «κράτησαν»
την Αμβέρσα

Τ
Περιγράφει ο Δρ Γεώργιος Κ. Βαγγέλας

Οι εξελίξεις στη γειτονιά μας
«τρέχουν»

Μ

ε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η Global
Port Holdings, 100% θυγατρική της Global
Investment Holdings, τουρκικών συμφερόντων,
γνωστοποίησε ότι επελέγη ως πλειοδότρια στην παραχώρηση
του λιμένα Bar στο Μαυροβούνιο για 30 έτη και θα γίνει κάτοχος του 62,09% των μετοχών. Πλέον οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την
οριστικοποίηση της συμφωνίας και την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων. Η Global Port Holdings διαχειρίζεται τρεις λιμένες
στην Τουρκία. Το Bar μαζί με τα λιμάνια του Δυρραχίου (Αλβανία) και του Μπουργκάς (Βουλγαρία) θεωρούνται οι κυριότεροι
ανταγωνιστές του λιμένα Θεσσαλονίκης καθώς στοχεύουν στην
ίδια ενδοχώρα. Άλλωστε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
η Global Port Holdings στοχεύει να προσελκύσει φορτία από
τη Σερβία, το Κόσοβο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ
(σε συντριπτικό ποσοστό το εμπόριο της χώρας διεξάγεται από
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης).

ο λιμάνι της Αμβέρσας κατάφερε να αυξήσει τη διακίνηση
εμπορευμάτων από τα κρηπιδώματά του την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013. Συνολικά διακινήθηκαν
143.015.226 τόνοι, αύξηση 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Σημαντική συνεισφορά στη διακίνηση (32%) είχαν τα χύδην
υγρά φορτία, δημιουργώντας προσδοκίες για σημαντικό θετικό
κλείσιμο της χρονιάς. Τα χύδην ξηρά φορτία σημείωσαν τεράστια μείωση 25,6% (στους 10.941.785 τόνους) κυρίως λόγω
της πτώσης εισαγωγών φορτίων άνθρακα (-57,4%).
Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μειώθηκε κατά 1,7% (στα
6,4 εκατ. TEU από 6,5 εκατ. TEU την αντίστοιχη περίοδο του
2012). Μείωση υπήρξε και στη διακίνηση εμπορευμάτων με
Ro/Ro κατά 5,3% (στους 3.406.385 τόνους).
Από την άλλη, η διακίνηση οχημάτων (car terminal) αυξήθηκε
κατά 5,5% (στα 969.105 οχήματα). Τα πλοία που κατέπλευσαν
στο λιμάνι της Αμβέρσας μειώθηκαν κατά 2,4%, στα 10.769
πλοία. Το ορόσημο της φετινής χρονιάς ήταν η προσέγγιση, στις
19 Οκτωβρίου, του «Mary Maersk» από τη σειρά Triple-E της
Maersk με χωρητικότητα 18.000 TEU.

Η APM ανακηρύχθηκε ITO
της χρονιάς
H APM Terminals επελέγη «International Terminal Operator of
the Year 2013» στα ετήσια βραβεία Containerisation International Awards, η τελετή απονομής των οποίων πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η εταιρεία κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά το συγκεκριμένο βραβείο, ένα από τα έντεκα που απονέμει κάθε χρόνο το περιοδικό Containerisation Ιnternational.
Το 2012 η APM Terminals μείωσε περαιτέρω, κατά 4%, τις εκπομπές CO2 ανά TEU μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος διαχείρισης και πρωτοβουλιών «πράσινης» ενέργειας που περιελάμβανε,
μεταξύ άλλων, την ηλεκτροδότηση μηχανημάτων RTG. Μάλιστα,
ο νέος τερματικός σταθμός που θα διαχειρίζεται η APM Terminals
στο Maasvlakte II terminal στο λιμάνι του Ρότερνταμ αναμένεται
να θέσει νέα στάνταρ στη βιώσιμη, περιβαλλοντικά, λειτουργία
ενός τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.
Στον νέο τερματικό σταθμό έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η χρήση του ηλεκτρισμού για τη λειτουργία όλων των μηχανημάτων διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων
και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά). Ο νέος τερματικός σταθμός εκτιμάται ότι θα αρχίσει τη λειτουργία του το Νοέμβριο του
2014, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως.

Ειδήσεις
από την ελληνική
λιμενική βιομηχανία
Και τώρα η σειρά της Ε.Ε.

Ο

λοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την
τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ και COSCO και μονογράφτηκε και από
τις δύο πλευρές το σχετικό συμφωνητικό.
Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί τόσο από τις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών όσο και από τη Βουλή των Ελλήνων,
ενώ θα υπάρξει έλεγχος και από την DG Comp της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας αφορούν την πραγματοποί
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ηση επενδύσεων 230 εκατομμυρίων ευρώ από την COSCO για
την κατασκευή και λειτουργία του Δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ, την
κατασκευή του προβλήτα πετρελαιοειδών που θα εκμεταλλεύεται ο ΟΛΠ, καθώς και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ (ανατολικό τμήμα). Με τις
νέες επενδύσεις η δυναμικότητα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ θα
φτάσει τα 6,2 εκατομμύρια TEU.
Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της τροποποιημένης σύμβασης, το ποσοστό επί του τζίρου της ΣΕΠ Α.Ε. παραμένει αμετάβλητο, ενώ αναστέλλεται το ελάχιστο εγγυημένο τίμημα, το
οποίο πλέον συνδέεται με την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας (μέχρι
να ανέλθει στα επίπεδα του 2008 σε τιμές 2005, +2%).
Με πτώση στη διακίνηση έκλεισε το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου για τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε μείωση 6,02% στη διακίνηση φορτίων από
τα κρηπιδώματα του ΟΛΘ (στα 4.995.280 τόνους).

Η συνεργασία «κλειδί» για την
κρουαζιέρα
υνέδριο με θέμα τις βέλτιστες πρακτικές και τη
διάδοση εμπειριών από τους ελληνικούς λιμένες
κρουαζιέρας διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε. στις 8-9 Νοεμβρίου 2013 στους χώρους του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι ελληνικών λιμένων, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και καθηγητές πανεπιστημίου. Η συνεργασία ανάμεσα
στους φορείς που εμπλέκονται στην υποδοχή και εξυπηρέτηση
των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών τους αναδείχθηκε κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας για κάθε προορισμό. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη εθνική πολιτική στο
θέμα της κρουαζιέρας, καθώς και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στον τομέα των λιμενικών υποδομών. Πάνω από 60 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις
εργασίες του συνεδρίου.

Σ

Μείωση στο σύνολο
της διακίνησης για ΟΛΘ
ε πτώση στη διακίνηση έκλεισε το εννεάμηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου για τον Οργανισμό
Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε μείωση 6,02% στη διακίνηση φορτίων από τα κρηπιδώματα του ΟΛΘ (στα 4.995.280 τόνους).
Πτώση παρουσίασε και η διακίνηση καυσίμων από τις ιδιωτικές
εγκαταστάσεις στα 4.125.485 τόνους (-18,11%) ενώ μικρή αύξηση 2,29% υπήρξε στη διακίνηση τσιμέντου από την προβλήτα
της ΑΓΕΤ. Στο κομμάτι των εμπορευματοκιβωτίων η διακίνηση
αυξήθηκε κατά 1,31% και διαμορφώθηκε στα 223.240 TEU, αν
και στο εξάμηνο η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ήταν μειωμένη κατά 2,28%. Αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι κατάφερε να καλύψει την πτώση στη διακίνηση, αλλά και να κερδίσει πρόσθετα
φορτία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Θετικά κινείται και
η κρουαζιέρα, καθώς σημείωσε αύξηση 46,10% (11.743 επιβάτες) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Μ

Φως στο τούνελ;
ο έργο της σύνδεσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης με το σιδηροδρομικό δίκτυο φαίνεται ότι εισέρχεται πλέον στο τελικό του στάδιο.
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη
μεταξύ του προέδρου και διευθ. συμβούλου του Οργανισμού
Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. κ. Σταυράκογλου, του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Γιαννακίδη και του
προέδρου και διευθ. συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ κ. Σπηλιόπουλου
συζητήθηκε η έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου,
προϋπολογισμού 4.920.000 ευρώ.
Με τη σύνδεση της προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων με το σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται να δημιουργηθούν νέες συνέργειες στις συνδυασμένες μεταφορές και να δοθεί ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο λιμάνι.

Τ
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Μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους:
Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής
Νομική βάση:
α. Κυρ. νόμος 1922/1991 (Α΄ 15)
β. Κανονισμός Ε.Ε. 392/2009 Ε.Κ.
γ. Κυρωτικός νόμος 4195/2013 (Α΄ 211)

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

Κριτική προσέγγιση
Εισαγωγή - νομική προδιάθεση
1. Με το εν λόγω Διεθνές Πρωτόκολλο, το οποίο εγκρίθηκε
την 1/11/2002 από τον ΙΜΟ και κυρώθηκε από τη χώρα
μας με το ν. 4195/2013 (Α΄ 211), τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις άρθρων της Διεθνούς Σύμβασης
των Αθηνών του 1974 αναφορικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.
2. Η κύρωση του Πρωτοκόλλου 2002 πρωτίστως αποτελεί
διεθνή συμβατική υποχρέωση, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί
και προτεραιότητες οικονομικής και ναυτιλιακής πολιτικής
της χώρας μας.
3. Επιπροσθέτως, αποτελεί αναγκαία υποχρέωση απορρέουσα και από το δίκαιο της Ε.Ε. και επί του προκειμένου
του κανονισμού 392/2009/ΕΚ «σχετικά με την ευθύνη
των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές
επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος». Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
της Δ.Σ. Αθηνών 1974 όσον αφορά την Ε.Ε. και ενσωματώνονται διά αυτού στο δίκαιο της Ε.Ε. οι διατάξεις της Δ.Σ.
των Αθηνών 1974, όπως τροποποιήθηκαν με το Πρωτόκολλο του 2002, καθώς επίσης και οι διατάξεις των κατευθυντηρίων γραμμών της Νομικής Επιτροπής του ΙΜΟ
(19-10-2006) αναφορικά με την εφαρμογή της Δ.Σ. των
Αθηνών 1974.

Επισημαίνουμε, δε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 249 ΣΕΚ οι κανονισμοί της Ε.Ε. είναι δεσμευτικοί, ισχύουν άμεσα για κάθε
κράτος-μέλος ως προς όλα τα μέρη των και τα κράτη-μέλη
οφείλουν να τους τηρούν στο σύνολό τους όπως έχουν
συνταχθεί χωρίς τη λήψη εθνικών μέτρων εφαρμογής, δηλαδή κύρωση με νόμο ή Π.Δ.
Οι επελθούσες τροποποιήσεις με το Πρωτόκολλο του
2002
1. Οι κυριότερες ουσιαστικές τροποποιήσεις που επέρχονται
στη Δ.Σ. των Αθηνών του 1974 με το Δ. Πρωτόκολλο του
2002 συνίστανται:
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α. Σε σημαντική αύξηση των γενικών ορίων ευθύνης για ζημία
που επήλθε ως αποτέλεσμα του θανάτου ή της σωματικής
βλάβης επιβάτη λόγω ναυτικού ατυχήματος, καθώς και για
απώλεια ή ζημία που επήλθε σε αποσκευές.
β. Στο νέο νομικό καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης του μεταφορέα.
γ. Στην υποχρεωτική ασφάλιση της ευθύνης του μεταφορέα
για την περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης (άρθρο 5
Πρωτοκόλλου). Το δε χρηματοοικονομικό όριο ασφαλείας
δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τις 250.000 λογιστικές
μονάδες ανά επιβάτη για κάθε επιμέρους περίπτωση.
δ. Στην ευθεία αγωγή του επιβάτη κατά του ασφαλιστή.
ε. Στην έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης από τα συμβαλλόμενα κράτη ή εξουσιοδοτημένους από αυτά αναγνωρισμένους οργανισμούς (άρθρο 5 Πρωτοκόλλου).
vi. Στη θέσπιση ορίου ευθύνης του μεταφορέα στις 2.250 λογιστικές μονάδες για απώλεια ή φθορά αποσκευών καμπίνας και 12.700 μονάδες για περίπτωση απωλειών ή
φθοράς οχημάτων.
2. Πανθομολογουμένως διαπιστούται από το πνεύμα και το
γράμμα των ως άνω διαλαμβανομένων τροποποιήσεων ότι
αυτές κατ’ ουσίαν υπήρξαν το βασικότερο αίτιο που δεν
έχει εισέτι τεθεί διεθνώς σε ισχύ το Διεθνές Πρωτόκολλο
του 2002, δεδομένου ότι μέχρι τις 30-11-2012 μόνο εννέα
κράτη το είχαν κυρώσει.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 20 αυτού, τίθεται σε ισχύ δώδεκα
μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία 10 κράτη έχουν
υπογράψει ή αποδεχθεί χωρίς επιφύλαξη. Δηλαδή καθυστέρηση θέσεως σε εφαρμογή ένδεκα συν ένα έτη. Τούτο
δε, διότι οι εν λόγω τροποποιήσεις προκαλούν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στα λειτουργικά έξοδα του Ε/Γ
πλοίου, τα οποία έξοδα θα μετακινηθούν, ενδεχομένως
κατά περίπτωση πολιτικής κάθε κράτους, στο εισιτήριο του
επιβάτη.
3. Επισημαίνεται, δε, ότι οι ανωτέρω μνημονευόμενες τροποποιήσεις προκάλεσαν τους κατωτέρω διαλαμβανόμενους
όρους και προϋποθέσεις θέσεως άμεσης λειτουργίας του
κυρωτικού νόμου και του Πρωτοκόλλου του 2002.
Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων
του Διεθνούς Πρωτοκόλλου 2002
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
κυρωτικού νόμου 4195/2013 (Α΄ 211) καθορίζονται στις
διατάξεις των τεσσάρων παρ. του άρθρου έκτου με ειδική
επισήμανση στην πργ. 1 αυτού, σύμφωνα με τις οποίες διατάξεις δέον εκδοθούν τέσσερις υπουργικές αποφάσεις του
υπουργού Ν & Α, οι οποίες όμως κατά γράμμα και πνεύμα
διέπονται από δυνητικό χαρακτήρα εκδόσεως. Ειδικότερα:
α. Με την πργ. 1 ορίζεται σαφώς ότι με απόφαση του υπουργού Ν & Α δύναται να ρυθμισθεί και να καθορισθεί ο χρόνος εφαρμογής των απαιτήσεων του κυρωτικού νόμου στις
εσωτερικές διά θαλάσσης μεταφορές επιβατών και των

αποσκευών τους. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου
11 του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 392/2009 παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν τις διατάξεις του κανονισμού και στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.
Κατά συνέπεια, μέχρι την έκδοση της Υ.Α. που προβλέπεται,
διεπόμενη από διακριτική και δυνητική ευχέρεια, στην πργ.
1 του άρθρου Έκτου, οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν
εφαρμόζονται στα πλοία που εκτελούν εσωτερικές διά θαλάσσης μεταφορές, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου
11 του κανονισμού 392/2009/ΕΚ.
Το άρθρο 11 του κανονισμού 392/2009 ορίζει:
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όσον αφορά τη μεταφορά διά θαλάσσης εντός ενός και
μόνο κράτους-μέλους με πλοία κατηγορίας Α, σύμφωνα με
το άρθρο 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να αναβάλουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο τέσσερα έτη από την
ημερομηνία εφαρμογής του.
2. Όσον αφορά τη μεταφορά διά θαλάσσης εντός ενός και
μόνο κράτους-μέλους με πλοία κατηγορίας Β, σύμφωνα με
το άρθρο 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ, τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να αναβάλουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το αργότερο μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2018.
Σχετικά, επί του προκειμένου, είναι τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο Τρίτο του κυρωτικού νόμου πργ. 1.2 έως 1.9 υπό
τους γενικούς τίτλους «Περιορισμός της ευθύνης των μεταφορέων» και «Υποχρεωτική ασφάλιση και περιορισμός
της ευθύνης των ασφαλιστών».
β. Με τις πργ. 2 και 3 του άρθρου Έκτου καθορίζονται οι όροι
έκδοσης, τήρησης και ισχύος του πιστοποιητικού ασφάλισης ή άλλης χρηματοοικονομικής ασφάλειας σε σχέση με
την ευθύνη για το θάνατο και τη σωματική βλάβη επιβατών.
Το εν λόγω πιστοποιητικό ασφάλισης θεσμοθετείται για
πρώτη φορά με το άρθρο 5 του κυρουμένου Πρωτοκόλλου 2002 προστιθέμενο ως άρθρο 4α στη Σύμβαση Αθη-
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νών του 1974. Υπόδειγμα δε αυτού επισυνάπτεται σε συνημμένο παράρτημα του Πρωτοκόλλου και ως υπόδειγμα
στον κυρωτικό νόμο.
Σχετικά είναι και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο Τρίτο του κυρωτικού νόμου πργ. 1.10 έως 1.12 υπό τον γενικό τίτλο
«Έκδοση πιστοποιητικών».
γ. Με την πργ. 4 ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στην εφαρμογή των επιφυλάξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών του
Οργανισμού που σχετίζονται με τη Σύμβαση των Αθηνών
αναφορικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των
αποσκευών τους. Σχετικά επί του προκειμένου είναι και τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο Τρίτο του κυρωτικού νόμου
πργ. 1.13 έως 5 υπό τους γενικούς τίτλους «Σχέση μεταξύ
της παρούσας επιφύλαξης και των κατευθυντηρίων γραμμών του ΙΜΟ για την εφαρμογή της Σύμβασης των Αθηνών» και «Κατευθυντήριες γραμμές».
Αρμόδιες υπηρεσίες - επιβαλλόμενες κυρώσεις
1. Με το άρθρο Πέμπτο του κυρωτικού νόμου 4195/2013 (Α΄
211) ορίζονται οι Λιμενικές Αρχές (Κ.Λ./Χ - Λ.Χ - Υ/Χ) ως
αρμόδιες καθ’ ύλην και κατά τόπον Αρχές για την εφαρμογή
των διατάξεων του νόμου με ειδική ρητή επισήμανση:
α. Στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης των πλοίων προς τις
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών 1974 και
του Πρωτοκόλλου 2002.
β. Στην έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών και
γ. Στην επιβολή κυρώσεων, περιπτώσεως συντρεχούσης.
2. Με το άρθρο Έβδομο του καν. νόμου θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεως των
διατάξεων του παρόντος νόμου και συνίστανται σε απαγόρευση απόπλου και επιβολή χρηματικού προστίμου. Ειδικότερα:
α. Απαγόρευση απόπλου
Με το πρώτο εδάφιο του άρθρου Εβδόμου ορίζεται ρητά
ότι από την έναρξη ισχύος του κυρωτικού νόμου απαγορεύεται ο απόπλους από ή κατάπλους σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας σε κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως λιμένος
νηολόγησης, που έχει άδεια να μεταφέρει περισσότερους
από 12 επιβάτες και το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με πι-

Ο κ. υπουργός, κατά τη συζήτηση του
σχεδίου νόμου στη Βουλή, ανέλαβε την
ευθύνη ναυτιλιακής πολιτικής απόφασης διά να μην επιβαρυνθεί άμεσα και
σημαντικά το εισιτήριο του επιβάτη,
διότι, ως γνωστόν, εκεί μεταφέρεται
κάθε επιπρόσθετο ή αυξανόμενο κόστος
λειτουργίας του πλοίου (καύσιμα, εισφορές, τέλη και λοιπές πρόσθετες απρόβλεπτες δαπάνες) και τούτο είναι
γεγονός δεδομένο και αναμφισβήτητο.
στοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κυρωτ.
νόμου, διά του οποίου προστίθεται άρθρο 4α στη Σύμβαση
των Αθηνών 1974.
β. Χρηματικό πρόστιμο
Με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου Εβδόμου προβλέπεται
η επιβολή χρηματικού προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του κυρ. νόμου και γίνεται, επί του προκειμένου,
επίκληση του άρθρου 45 του ΚΔΝΔ (όπως οι διατάξεις
αυτού τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Δυνητικά, δε, προβλέπεται η απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την καταβολή του προστίμου, υπόχρεοι για το οποίο είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής και ο πλοίαρχος του πλοίου.
Τηρηθείσα πολιτική του υπουργείου
Η επί του προκειμένου ναυτιλιακή πολιτική που χάραξε ο κ.
υπουργός Ν & Α, συνίσταται στη χρονική μετακίνηση εφαρμογής των κυρουμένων διατάξεων του Πρωτοκόλλου του
2002, ως ορίζει το άρθρο 11 του κανονισμού 392/2009/ΕΚ,
και ιδιαίτερα των αναφερόμενων θεμάτων ανωτέρω στην
πργ. Β, που επιφέρουν σημαντικό επιπρόσθετο κόστος στη
λειτουργικότητα του πλοίου.
Ο κ. υπουργός, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στη
Βουλή, ανέλαβε την ευθύνη ναυτιλιακής πολιτικής απόφασης
διά να μην επιβαρυνθεί άμεσα και σημαντικά το εισιτήριο
του επιβάτη, διότι, ως γνωστόν, εκεί μεταφέρεται κάθε
επιπρόσθετο ή αυξανόμενο κόστος λειτουργίας του
πλοίου (καύσιμα, εισφορές, τέλη και λοιπές πρόσθετες απρόβλεπτες δαπάνες) και τούτο είναι γεγονός δεδομένο και
αναμφισβήτητο. Δήλωσε επιπροσθέτως ότι η εφαρμογή θα
συντελεσθεί στο μέλλον, όταν βελτιωθεί η εν γένει οικονομική
κατάσταση της χώρας και των πολιτών.
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Άγονες γραμμές

Κόστος παροχής μεταφορικών
υπηρεσιών
Δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικό περιοδικό τα αποτελέσματα μελέτης
αναφορικά με το κόστος παροχής δημόσιων υπηρεσιών θαλάσσιας
και αεροπορικής μεταφοράς στην Ελλάδα.

δημοσίευση στηρίζεται σε έρευνα που διεξήχθη στο
πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τον καθηγητή Κωνσταντίνο Χλωμούδη, τον καθηγητή Στράτο Παπαδημητρίου και τους
υποψήφιους διδάκτορες Ιάσονα Αγγελόπουλο και Κωνσταντίνο Χριστόφα.

Η

Η μελέτη εξέτασε το κόστος παροχής μεταφορικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τόσο για τις ακτοπλοϊκές όσο και για τις αεροπορικές
άγονες γραμμές, οι οποίες αποτιμήθηκαν βάσει δεικτών προσφοράς, ζήτησης και απόδοσης. Στόχος της εξέτασης και των
δύο μέσων μεταφοράς (αεροπλάνο και πλοίο) ήταν η διερεύνηση ύπαρξης ή μη συνεργιών για βελτιστοποίηση του συνολικού συστήματος υποχρεωτικών δημόσιων υπηρεσιών. Στο
πλαίσιο της έρευνας αναλύθηκε διαχρονικά το ύψος των επιδοτήσεων προς ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες για την
εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών. Το 2009, το συνολικό
ύψος των επιδοτήσεων για τις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές
ανήλθε στα 107 εκατομμύρια ευρώ. Μία δεκαετία πριν, το
2003, το αντίστοιχο ποσό ήταν περίπου 25 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ το 2011 διαμορφώθηκε στα 95,5 εκατομμύρια. Το
2011 οι άγονες γραμμές ήταν 87, εκ των οποίων οι 55 αφορούσαν συνδέσεις μεταξύ νησιών και οι υπόλοιπες συνδέσεις
νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα. Συνολικά το 2011 με τις
επιδοτούμενες γραμμές διακινήθηκαν περίπου 970.000 επιβάτες και 190.000 οχήματα.
Στο σκέλος των αεροπορικών μεταφορών, το 2011 υπήρχαν
26 άγονες γραμμές από τα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, και το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων ανήλθε σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Σε πέντε γραμμές η
επιδότηση, σε ετήσια βάση, ήταν μηδενική, ενώ σε τρεις γραμ-

μές η επιδότηση ξεπερνούσε τα 3.000.000 ευρώ. Με βάση τα
στοιχεία διακίνησης στις άγονες γραμμές, η μέση επιδότηση
ανά επιβάτη διαμορφώθηκε σε περίπου 60-64 ευρώ.
Από τα συμπεράσματα της μελέτης αξίζει να σταθούμε στα κάτωθι, σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές:
1) Δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στους φορείς που διαχειρίζονται τα ζητήματα άγονων ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών.
2) Σε αρκετές άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές, πλοία λαμβάνουν
μικρότερες επιδοτήσεις σε σχέση με το μέγεθός τους.
3) Αρκετές άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές παρουσιάζουν υψηλές τιμές επιβατομιλίων, αποτελώντας ένδειξη πως οι συγκεκριμένες γραμμές θα μπορούσαν να ήταν βιώσιμες και
χωρίς την επιδότηση από το κράτος.
4) Υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμένο ανταγωνισμό.
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Πολλοί παράγοντες διαδραματίζουν ρόλο στη διαμόρφωση
των ανωτέρω συμπερασμάτων, μεταξύ αυτών η υψηλή πλυπλοκότητα λειτουργίας του συστήματος, η διαφοροποίηση
των απαιτήσεων λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών, το μέγεθος του τοπικού πληθυσμού, η ελκυστικότητα του προορισμού για τους τουρίστες, η αποτελεσματικότητα των lobbies
και η υψηλή αβεβαιότητα στην πλευρά της ζήτησης.
Στο σκέλος των άγονων αεροπορικών συνδέσεων, τα βασικά
συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:
1) Υπάρχει συνεχής αύξηση των άγονων γραμμών.
2) Το κόστος επιδότησης ανά επιβάτη είναι υψηλό στις περισσότερες άγονες γραμμές.
3) Δεν λαμβάνεται υπόψη το ότι σε ορισμένες άγονες γραμμές
υπάρχει σημαντικός αριθμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων,
που δημιουργεί αλληλοκάλυψη της ζήτησης χωρίς κάποιο
σχεδιασμό.

4) Ο συνδυασμός άγονων γραμμών με γραμμές εκτός του συστήματος επιδότησης θα μπορούσε να μειώσει το κόστος,
καθώς θα μπορούσαν οι εταιρείες να εκμεταλλευτούν τις
οικονομίες κλίμακας.
Το θέμα των άγονων γραμμών έχει απασχολήσει κατά καιρούς
τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και την πολιτεία και τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες και τις
αεροπορικές μεταφορές.
Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και συντονισμού και η θεώρηση του όλου συστήματος των άγονων γραμμών υπό ενιαίο
πρίσμα, όπου τα μέσα μεταφοράς θα συνεργάζονται για την
επίτευξη καλύτερης αποδοτικότητας, αλλά και την εξοικονόμηση πόρων, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση
εξάλειψης των όποιων παθογενειών του υφιστάμενου συστήματος.
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Γκαζέτα
της
ναυπηγικής
Η επικαιρότητα του τεχνικού διευθυντή
Απαγόρευση δολοφονικού
χημικού

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) απαγόρευσε την
απόρριψη στη θάλασσα ενός επικίνδυνου χημικού που ευθύνεται για το θάνατο χιλιάδων θαλασσοπουλιών φέτος στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Πάνω από 4.000 πουλιά 18 διαφορετικών ειδών ξεβράστηκαν
νεκρά ή αρρώστησαν εξαιτίας μιας κολλώδους ουσίας που
μόλυνε τις ακτές από την Κορνουάλη μέχρι το Ντόρσετ, σε δύο
ξεχωριστά περιστατικά τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο.
Η έρευνα που διεξήγαγε η βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλίας και
Ακτοφυλακής επιβεβαίωσε πως ο θάνατος των πτηνών προκλήθηκε από τη χημική ουσία πολυϊσοβουτυλένιο (PIB), ένα
πρόσθετο λαδιού που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των
δεξαμενόπλοιων και καταλήγει στη θάλασσα.
Αν και θεωρείται επικίνδυνο για τη θαλάσσια ζωή, έως σήμερα
η απόρριψη περιορισμένων ποσοτήτων του χημικού στη θάλασσα ήταν νόμιμη.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Εργασίας
του ΙΜΟ για τη ρύπανση από τα χημικά στο Λονδίνο, αποφασίστηκε ότι από το 2014 τα χημικά πολυϊσοβουτυλενίου με
υψηλό ιξώδες θα καταχωριστούν σε ξεχωριστή κατηγορία, η
οποία θα απαγορεύει την απόρριψή τους στη θάλασσα, ενώ
θα προβλέπει την πρόπλυση των δεξαμενών και την επεξεργασία των υπολειμμάτων επικίνδυνων ουσιών στο λιμάνι.

Κατανοώντας τους νέους κανόνες
Πλησιάζοντας την εποχή των νέων Harmonised Common
Structure Rules (CSR-H) του IACS για bulk carriers και
tankers, εγείρονται πολλά ερωτήματα, που ψάχνουν απαντήσεις. Οφείλει κάποιος να παραγγείλει με τους υπάρχοντες κανονισμούς ή θα πρέπει να περιμένει τους καινούργιους;
Πώς επηρεάζονται τα newbuildings και ποιος μπορεί να παρέχει ασφαλείς συμβουλές;

Κύριος στόχος του project είναι η πλήρης συμμόρφωση των
πλοίων με τα πρότυπα του IMO, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ
από τα μέσα του 2016. Η κατασκευή του πλοίου θα πρέπει
να είναι τέτοια ώστε:
• Να περιορίζονται στο ελάχιστο οι μόνιμες παραμορφώσεις.
• Η συχνότητα εμφάνισης cracking να ελαχιστοποιείται, ιδιαίτερα στις θέσεις που επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση
του πλοίου.
• Η κατασκευή να επιβιώσει σε περίπτωση ζημιάς, για παράδειγμα μετά από κατάκλιση διαμερίσματος.
CSR-H Time Line
• 1 Απριλίου 2013: Δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης των
CSR-H στο website του IACS.
• 31 Αυγούστου 2013: Τέλος της δεύτερης περιόδου διαβουλεύσεων με τη βιομηχανία.
• Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2013: Περίοδος επανεξέτασης
από την τεχνική επιτροπή του IACS.
• Δεκέμβριος 2013: Έγκριση από το Συμβούλιο του IACS, ακολουθούμενη από τη δημοσίευσή τους το Φεβρουάριο του 2014.
• Η ημερομηνία υιοθέτησης προσδιορίζεται σε 6-12 μήνες
από την ημερομηνία της τελικής δημοσίευσης, μεταξύ Ιουλίου 2014 και Ιανουαρίου 2015. Μετά την ημερομηνία
εφαρμογής, όλες οι συμβάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες.
• Ιούλιος 2016: Έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών του IMO.

Ο ICS προτείνει
Πρόταση προς τον ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών CΟ2 από
τα εμπορικά πλοία κατέθεσε το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), αναγνωρίζοντας το ρόλο του ΙΜΟ στην αντιμετώπιση του θέματος περί των αέριων ρύπων της ναυτιλίας και
απέναντι στο μέτωπο των προτάσεων της Ε.Ε. για τη λήψη
μονομερών περιφερειακών κανονισμών που επιδιώκεται να
ληφθούν αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πεδίο της Ε.Ε.
Σε ένα προσεκτικά διατυπωμένο «πολιτικό» έγγραφο, το ICS
υπέδειξε ότι τα κράτη-μέλη του IMO θα πρέπει να επικεντρωθούν αρχικά στην ανάπτυξη των κανονισμών για την υποχρεωτική αναφορά κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών
CΟ2 από εμπορικά πλοία διεθνώς, μεταθέτοντας την ανάπτυξη
περαιτέρω συζητήσεων στο πώς οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να
αναπτυχθούν πρόσθετα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Το ICS πιστεύει ότι, εστιάζοντας τώρα στην παρακολούθηση
και την υποβολή μέτρων, δεν θα θιγούν οι θέσεις αυτών των
χωρών στις συνομιλίες των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή
και την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι οποίες
δεν είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν από το UNFCCC μέχρι το 2015.
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Εν
πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
Ένας νέος πρωταθλητής στα Βαλκάνια;

easyJet: Νέοι προορισμοί
στην ελληνική αγορά

Σ

ε εκδήλωση που πραγματοποίησε πρόσφατα, η easyJet, ανακοίνωσε ότι θα εγκαινιάσει 5 νέους προορισμούς το καλοκαίρι
του 2014 στην ελληνική αγορά, μεταξύ Αθήνας-Αμβούργου,
Ηρακλείου-Εδιμβούργου, Kω-Γλασκόβης, Μυκόνου-Νάπολης, και
Κέρκυρας-Νάπολης, με αύξηση της χωρητικότητας πτήσεων της τάξεως 7% από χρόνο σε χρόνο. Ξεκινώντας με σχετικά χαμηλό ναύλο,
από 27€, απλής διαδρομής συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Ο

ανανεωμένος κρατικός αερομεταφορέας της Σερβίας, υψώθηκε στον ουρανό με νέο αεροσκάφος, νέα δρομολόγια και
νέες συνεργασίες, τον προηγούμενο μήνα. Η Air Serbia παρουσιάστηκε επίσημα από τον κ. Aleksandar Vučić, αναπληρωτή
Πρωθυπουργό της Σερβίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και άλλους επίσημους προσκεκλημένους.
Από τις 26 Οκτωβρίου, η Air Serbia πραγματοποιεί νέο δρομολόγιο
από τον κόμβο της στο διεθνές αεροδρόμιο NikolaTesla στο Βελιγράδι
προς το Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και τέσσερις ακόμα προορισμούς στα Βαλκάνια που ξεκινούν τον Δεκέμβριο
ενώ προγραμματίζει την προσθήκη επτά νέων δρομολογίων από τον
Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2014.
Μέχρι τον Ιούνιο του ερχόμενου έτους, τα αεροσκάφη της εταιρείας
θα εξυπηρετούν 43 προορισμούς σε 30 χώρες με 73.000 διαθέσιμες
θέσεις σε περισσότερες από 670 πτήσεις την εβδομάδα.
Από την Ελλάδα η εταιρεία θα πετά καθημερινά από τη Θεσσαλονίκη
και δέκα φορές την εβδομάδα από την Αθήνα.
Η Air Serbia, ως μέρος της συμμαχίας της Etihad Airways στην οποία
περιλαμβάνονται πέντε ακόμη αεροπορικές (airberlin, Air Seychelles,
Aer Lingus, Virgin Australia και η Jet Airways), αναμένεται να αποτελέσει κορυφαίο πρωταγωνιστή στην περιοχή με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και διείσδυσης της αγοράς όπου επικρατεί κυρίως η
Turkish Airlines και η Αustrian Airlines.

Πονοκέφαλοι στην Alitalia

Ο

διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Gabriele Del Torchio,
ανακοίνωσε ότι η εταιρεία πρέπει να εξοικονομήσει έως 300
εκατ. ευρώ από τα πάγια λειτουργικά έξοδα της, ενώ δεν δίστασε να τονίσει ότι από τους συνολικά 14.000 εργαζόμενους της οι
1900 κρίνονται υπεράριθμοι.
Ανακοίνωσε επίσης ότι θα «παγώσουν» οι αυξήσεις που προβλέπονται
ανά τριετία.«Δεν θα απολύσουμε, δεν θα στείλουμε κανέναν σπίτι του,
αν και είναι σαφές ότι τα λειτουργικά έξοδα πρέπει να μειωθούν, ότι
απαιτείται επαναπροσδιορισμός των δαπανών», τόνισε ο κ. Del Torchio.Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου ύψους 300
εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά χρέη της εταιρίας αγγίζουν το 1 δισ.
ευρώ.
Η Alitalia συνδέει 3 φορές την ημέρα την Αθήνα με τη Ρώμη και εποχιακά τη Θεσσαλονίκη με τη Ρώμη και την Αθήνα με τη Νάπολη.

Συνάντηση του διοικητή
της ελληνικής ΥΠΑ με τον Τούρκο
ομόλογό του

Σ

ε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου η συνάντηση του διοικητή της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), Δημήτρη Κούκη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Βilal
Eksi, στην Αθήνα.
Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκαν αναλυτικά από την ελληνική
πλευρά και αναγνωρίστηκαν από την τουρκική, οι εκκρεμότητες
στο θέμα των χρονοθυρίδων (slots) στο τουρκικό αεροδρόμιο Αtaturk, με αποτέλεσμα η Διμερής Συμφωνία να έχει καταστεί ασύμμετρη για τους ελληνικούς αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις
τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης τέθηκαν
τα γνωστά αιτήματα από τουρκικής πλευράς που αφορούν συχνότητες και ελληνικούς προορισμούς. Η Turkish Airlines επιθυμεί να
συνδέσει με μια επιπλέον καθημερινή πτήση τη Θεσσαλονίκη με το
Αtaturk ενώ εξετάζονται και οι προοπτικές νέων δρομολογίων προς
Ηράκλειο και Ιωάννινα.

Αύξηση δρομολογίων

Η

Aegean Airlines ενισχύει την παρουσία της στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» καθώς θα προσθέσει νέα δρομολόγια από τη
Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο της συμπρωτεύουσας θα
αποτελέσει βάση για ένα ακόμη αεροσκάφος της εταιρείας, φτάνοντας το 2014 τα 5-6. Η Aegean το ερχόμενο έτος αναμένεται να προσθέσει τρία νέα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη, προς Βερολίνο,
Βρυξέλλες και Κίεβο, σε εποχική βάση σε πρώτη φάση.
Επιπροσθέτως, η εταιρεία εξετάζει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Ρώμη, τη Ζυρίχη, το Αμβούργο και το Εκατερίνεμπουργκ. Η Aegean εκτελεί το 2013 δρομολόγια από τη
Θεσσαλονίκη προς 14 προορισμούς του εξωτερικού.
Η Θεσσαλονίκη την περίοδο 2009-2013 παρουσίασε σημαντική
αύξηση στη διακίνηση για την Aegean, σε ποσοστό της τάξεως του
38%. Η εταιρεία έχει στα σχέδιά της να βελτιώσει τη σύνδεση της
Θεσσαλονίκης με προορισμούς της βαλκανικής χερσονήσου από
το 2015.
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Everything you would like to know (and ask)
about Ship Registration abroad
As Greece is currently trying to modernize its administrative procedures
and bureaucratic mechanisms in order to attract a highly anticipated ﬂagging- in
of more vessels, Naﬅika Chronika reviews and analyses the current procedures for
registration of ships in Registries with an international acclaim. In this section
experienced Principals and Managers in ﬁve diﬀerent Registries answer our
editorial team’s set of questions.

Andreas Chrysostomou, Acting Director, Department
of Merchant Shipping

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

Theofilos Xenakoudis, Managing Director
of International Registries INC Pireaus

Aymard Jimenez Granda, Ambassador and Consul
General of Panama in Greece

Reflagging may be one way seeking to
minimise the costs

By Andreas Chrysostomou, Acting Director, Department of Merchant Shipping

How do you see the future evolution of the competitive
advantage of open registries in relation to national/closed
registries because of lack of crew?
One of the most signiﬁcant challenges faced by the shipping
industry over the last few years is the manning of ships with
competent and properly certiﬁcated crews. The increasing
regulatory burden in shipping requires the use of new technologies and practices that stretch the need for competent
crew which can operate the ships safely and eﬃciently.

Hence, we believe that the manning of ships with competent
and properly certiﬁcated crew will become more challenging
in the future. One of the competitive advantages oﬀered by
the open Registries is the ability of the crew managers to select competent crew properly certiﬁcated by diﬀerent Administrations. Thus, crew managers can select from a
considerably larger pool of seafarers. Quality open Registries
can beneﬁt from this, expanding their competitive advantage
over national/closed registries by properly assessing and se-
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lecting the Administrations that they recognise for the certiﬁcation of seafarers.
How are you applying and what measures are you taking
to the so-called “quality tonnage”? What strategies are
implemented to attract ECO Ships?
During the last few years the Cyprus Department of Merchant Shipping has taken a series of measures to attract high
quality tonnage. A strict registration procedure and extensive
surveys of ships applying for registration under the Cyprus
Flag, undertaken by surveyors of the Administration, eliminate the possibility of registration of substandard vessels,
which might damage the reputation of the Cyprus ﬂag internationally. Ships with a good safety record beneﬁt extensively
from these measures as they are subjected to fewer ﬂag inspections and upgraded services.
With regard to measures in order to attract ECO Ships, last
year the Cyprus Department of Merchant Shipping has implemented a voluntary scheme for the monitoring and reporting of CO2 emissions from ships. Through this voluntary
scheme, ships can monitor their CO2 emissions and report
their results to authorised organisations. The Cyprus Department of Merchant Shipping is examining diﬀerent rewarding
methods for ships participating in the scheme.
What are your thoughts on the reclassiﬁcations made in
worldwide tonnage? What do you think are the developments and trends that will evolve in the future?
Shipping is truly a global industry and as such is highly ﬂexible and competitive. The recent global economic downturn
and oversupply, has forced ship-owners to exploit every possible avenue in their eﬀort to minimise the costs. Reﬂagging,
may be one way seeking to minimise the costs. Although the
long established traditional open Registries provide diﬀerent
alternative solutions, there will be always room for newcomers.
The success of each Registry will depend on its ability to
adapt and to provide what the industry needs.
The main eﬀorts of the Department of Merchant Shipping
are focused on the further improvement of its services and
facilities, the economic and ﬁscal incentives available to both
residents and non-residents and the enhancement of the international reputation and the competitiveness of the Cyprus
ﬂag as a maritime ﬂag and of Cyprus as an international
maritime centre.

On the other hand, the quest for higher safety standards and
the protection of the environment never ends. New international
instruments and EU directives are adopted and enter into force.
The DMS maintains its administrative capacity to act quickly
and eﬃciently in implementing such instruments.
Our objective for the future is to consolidate and further develop our role in world shipping and to provide the right conditions for a sustainable growth of the shipping sector in Cyprus.
What will be the impact in the competition between open
registries in a possible liﬅing of the Turkish embargo by
Cypriot ﬂag?
We are still facing the illegal trade restrictions imposed by
Turkey since 1987 against Cyprus shipping (Turkish embargo) and their adverse eﬀects in terms of competition. The
illegal and discriminatory restrictive measures imposed by
the Turkish Government on ships ﬂying the Cyprus ﬂag certainly violate the Customs Union Agreement between, the
European Union and Turkey and the Protocol thereto, which
extends the Agreement to the States which became members of the European Union in 2004.
The Cyprus Government, on a regular basis, submits to the
European Commission factual reports which document the
violation of the provisions of the Agreement by Turkey.
These reports provide also a record of the attitude of Turkey,
a State aspiring to become a member of the European
Union, to implement the European Union acquis. The reports
of the European Commission on the progress of the accession negotiations with Turkey always contain a speciﬁc remark that Turkey has to withdraw the restrictive measures
which has in place against ships ﬂying the Cyprus ﬂag as they
are in violation of the Agreement. The eﬀorts made by the
Cyprus Government for the liﬅing of these illegal restrictions
will be continued and further intensiﬁed.

Our objective for the future is to consolidate and further develop our role in world
shipping and to provide the right conditions for a sustainable growth of the
shipping sector in Cyprus.
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There are hopes of a recovery while lots
of new ships are coming into the market

By Michalis Pantazopoulos, Senior Vice President & General Manager of the Liberian International Ship & Corporate Registry’s (LISCR)
Piraeus oﬃce, managers of the Liberian Registry

How do you see the future evolution of the competitive
advantage of open registries in relation to national/closed
registries because of lack of crew?
The best-performing ship registries in the world, as judged
by independent arbiters, include a mix of open and national
registers. Responsible open registries have done a great deal
of good for the shipping industry, in many cases taking the
initiative on safety issues, and oﬀering a lead to those national
registries which have failed to anticipate and act on the needs
of shipowners. For the foreseeable future, ship registries
which are proactive in the interests of owners and operators,
and provide a cost-eﬀective service which keeps ships moving
in compliance with all relevant regulations and legislation, will
continue to enhance both their vessel numbers and their reputation for excellence. It should also be noted that, in light
of the general decline in the supply of shipping manpower,
open registries have a clear competitive advantage as
there are no restrictions on the citizenship of the crews
they employ, so that they can concentrate on competence
rather than nationality.
How are you applying and what measures are you taking
to the so-called “quality tonnage”? What strategies are
implemented to attract ECO Ships?
Liberia is only interested in registering quality tonnage. Prior
to determining a ship’s eligibility to register in Liberia, both

the ship and the prospective ship operator are subject to a
detailed review of their operating histories.
A review of the major industry and government databases is
conducted and, if necessary, the owner and prospective ship
operator are contacted to provide additional details on their
company and personnel.
In our experience, a ship will have a strong history of compliance if it is managed professionally. If it is operated in a substandard way, it will have a substandard record. Liberia is not
interested in registering substandard ships. It only wants
properly operated and managed ships. Liberia is proud of its
prestigious White List rating with all Port State Control authorities worldwide.
The Liberian Administration also welcomes any new technology and ship designs that improve operational eﬃciencies
and lower ships emissions to the atmosphere, including
greenhouse gases.
We encourage shipowners to consider new “ECO” ships for
this reason, while at the same time, we realize the shipowner
must weigh the economic beneﬁts verses the higher initial
cost for a new “ECO” ship.
Those shipowners that have taken action to increase eﬃciencies and reduce fuel consumption of their existing ships may
already view these measures as suﬃciently meeting their
needs for the near future.

In our experience, a ship will have a strong history of compliance if it is managed
professionally. If it is operated in a substandard way, it will have a substandard
record. Liberia is not interested in registering substandard ships. It only wants
properly operated and managed ships.
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NC: What are your thoughts on the reclassiﬁcations made
in worldwide tonnage? What do you think are the developments and trends that will evolve in the future?
The indications now are that both the shipping industry and
the global economy are beginning to recover from a ﬁveyear recession.
There are hopes of a recovery in freight rates, and lots of
new ships are coming onto the market. World seaborne
trade is estimated to more than double over the next ﬁﬅeen
years, and classiﬁcation societies and others are investing
in research & development into eco-friendly ships and the
use of alternative fuels. Innovation continues apace in the
oﬀshore sector. At the same time, we have seen the entry
into force of the Maritime Labour Convention 2006.
The need for skilled manpower is such that traditional maritime

labor supply countries can no longer meet the requirement,
which is why LISCR’s parent organization, the YCF Group, has
established EMA, a leading workforce development agency
based in Germany, and EMTI, a renowned maritime academy
based in Ethiopia which is currently training more than 500 marine engineers and electro-technical oﬃcers annually.
So, overall, the future looks bright, and we are excited at the
prospect of being part of it.
NC: What will be the impact in the competition between
open registries in a possible liﬅing of the Turkish embargo
by Cypriot ﬂag?
Since this issue has no direct impact on Liberian-ﬂag ships
and on the Liberian Registry itself, we feel that it is inappropriate for us to comment in this regard.

The major issue is to find and retain
qualified crew

By Theofilos Xenakoudis, Managing Director of Marshall Islands registry in Greece

How do you see the future evolution of the competitive
advantage of open registries in relation to national/closed registries because of lack of crew?
Open registries have the advantage of recognizing any nationality of seafarers serving aboard their vessels. Many national registries are oﬅen legally limited to only allowing
seafarers of that ﬂag’s nationality to serve on their vessels.
The Republic of The Marshall Islands (RMI) Registry recognizes all national certiﬁcates of competency that have been
issued by a country which is on the STCW White List. There
are also some ‘hybrid’ registries such as Singapore or NIS
that are national registries but have modiﬁed their maritime
laws, in order to provide their owners with the option of hiring seafarers from outside of the country.
The major issue facing the shipping industry as a whole is to
ﬁnd and retain qualiﬁed crew. This has to be achieved

through making life at sea more attractive for seafarers, to
ensure that there are career advancement opportunities
through training and that conditions on board are safe and
comfortable.The Maritime Labour Convention, 2006 (MLC,
2006), which recently entered into force, will help to ‘level
the playing ﬁeld’ for seafarers.
How are you applying and what measures are you taking to
the so-called “quality tonnage”? What strategies are implemented to attract ECO Ships?
The RMI Registry has built an excellent reputation with respect to its port State control (PSC) record and is white listed
with all major memorandums of understanding (MoUs), including the Paris and Tokyo MoUs, and has continued to
meet the high standards of the United States Coast Guard
Qualship 21 program for nine consecutive years. In addition,
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the RMI meets the ﬂag criteria for a Low Risk Ship under the
Paris MoU New Inspection Regime.
The RMI Registry employs a pre-registration vetting/screening process for every vessel and operator that applies for
registration in the RMI.
This process enables the RMI Registry to point score vessels
and operators entering the RMI Registry which in turn becomes part of the ﬂeet assessment that is reviewed by our
marine safety and technical personnel on a monthly basis.
This pre-registration vetting up through the monthly ﬂeet
assessment enables us to maintain the quality of the ﬂeet.
As a result, we have managed to sustain considerable growth
the last 10 years, reaching nearly 100 million gross tons,
while maintaining and actually improving our quality reputation among industry stakeholders.
In terms of ECO ships, we are working with owners and class in the
shipyard to ensure that all aspects of design, engineering and shipbuilding are compliant with international maritime regulations.
What are your thoughts on the reclassifications made in
worldwide tonnage? What do you think are the developments and trends that will evolve in the future?

There has deﬁnitely been a shiﬅ in owners looking to move
their vessels to ﬂags that provide a high level of global service and technical support.
From our perspective we are continuing to see considerable growth from owners that want to register with a ﬂag
that can provide them with local support regardless of
where their ships are trading internationally.
We also know that owners want to work with ﬂags, such as
the RMI, that receive high ratings with PSC. This means that
vessels ﬂying the RMI ﬂag are less likely to be subject to
PSC inspections and subsequent delays.
Also if there are any deﬁciencies during an inspection, the
RMI Registry’s global network of technical and marine safety
personnel means that they can work with PSC oﬃcials to resolve the issue, with minimum delays for the vessel.
One of the key competitive advantages of a ﬂag State is the
ability to provide timely services to clients, anywhere in the
world, through qualiﬁed personnel.
The RMI will continue to be at the forefront of providing
timely services and in maintaining a quality ﬂeet. I believe
many ﬂag States will aspire to accomplish this too.

Promotion of ECO ships depends on the
capital cost

By Aymard Jimenez Granda, Ambassador and Consul General of Panama in Greece

How do you see the future evolution of the competitive
advantage of open registries in relation to national/closed
registries because of lack of crew?
It is important to take into account that Shipping companies,
ship-owners, proprietorships and/or operators of ships, have
traditionally sought to take advantage of diﬀerent regulatory
conditions around the world, oﬀer by ship registers, selecting
does with regulations and beneﬁts that suit the company,
ship- owners and operators in question. This situation establishes diﬃculties associated with the global regulation of

merchant shipping.
Moreover, during the second half of the twentieth century,
shipping industry, has demonstrated a positive development
and grow, that have resulted in international ﬂexibility and
the relative ease of trans boundary movements of capital
and products between clients, users and markets.
On the other hand, it has also impact increasing globalization
and regulations at the turn of the millennium.
The Republic of Panama, following the mandate of the IMO
campaign called " Go to Sea ", established in the year 2011
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The program that promotes the creation of the Maritime bachelor 's degree, arises
from the ideal that displays the International Maritime Organization (IMO), in
order that Panama have seafarers trained at the forefront of technology, for this
reason it was necessary to have an adequate number of national training centers
for quality.
the Maritime Bachelor 's Degree, that seeks to manage and
strengthen human resources with competent training and
production in accordance with all standards and requirements of the national and international maritime industry ,
enabling them to the perform successfully in the maritime
and port sector.
The program that promotes the creation of the Maritime
bachelor 's degree, arises from the ideal that displays the International Maritime Organization (IMO), in order that
Panama have seafarers trained at the forefront of technology, for this reason it was necessary to have an adequate
number of national training centers for quality.
How are you applying and what measures are you taking
to the so-called “quality tonnage”?
The General Merchant Marine Law (Law 57 of 2008), establish discounts for the type of new construction ships, some
of them that are already being designing in shipyards, all
around the world. By the article 149 of Law 57, the Panama
Maritime Authority by the Merchant Marine, is able to apply
special feeds to vessels at the moment of the registry of the
vessels in the National Merchant Marine, when they fulﬁll the
conditions set, in paragraphs of the mentioned Article, some
of them related to tonnage of the vessel.
Also by the Article 149 of Law 57, the Panama Maritime Authority by the Directorate General of Merchant Marine, establishes the approval and establishment of special rates
for vessels registered in the National Merchant Marine oﬃcers in training or boarding cadets or other personnel
aboard Panamanian nationality; also providing incentives
with respect to corporate social responsibility programs
that allow the possibility of reduce atmospheric emissions,
that will also make it a more attractive proposition for an
owner concerned about growing environmental regulatory
burdens; o that prevent the contamination of the sea, by
Panamanian ﬂagged vessels in international waters and
those vessels of any nationality in the Republic of Panama.
Considering that "ECO" Ships were marketed primarily on
the basis of their capital costs reasonable, greatly assisted
by their volume manufacture and standard components.

The main characteristics of these vessels are: higher invested construction because they incorporate design features and equipment.
It is likely to also provide Accompanied by environmental
improvements and advantages in terms of reduction of atmospheric Emissions, which includes greenhouse gases.
What are your thoughts on the reclassiﬁcations made in
worldwide tonnage?
On the other hand, Panama with other countries, and representatives from the United Nations specialized agency (ILO);
and observers from the non-governmental organizations
such as BIMCO, IACS, ICS, IFSMA, INTERTANKO, ITF and
SYBAss, has participated in the Correspondence Group, regarding “Development of Provisions to Ensure the Integrity
and Uniform Implementation of the 1969 TM Convention”
At its ﬁﬅy-ﬁﬅh session, the Sub-Committee on Stability and
Load Lines and on Fishing Vessels Safety (SLF) agreed to reestablish the correspondence group on tonnage that was established at SLF 54, under the coordination of Japan and the
United States.
The group developed an action plan, issued on 5 April 2013
and subsequently revised on 20 August 2013 consistent with
the paper deadlines for the newly formed Sub-Committee
on Ship Design and Construction (SDC), in 2014 to which the
group it will present a report.
What will be the impact in the competition between open
registries in a possible liﬅing of the Turkish embargo by
Cypriot ﬂag?
The Republic of Panama through the Panama Maritime Authority is negotiating an Agreement regarding cooperation
with The Republic of Cyprus in diﬀerent areas of the maritime sector.
Moreover, we aknowledge the fact that part of the Republic
of Cyprus is occupied by Turkey since 1974, however in this
respect the position of the Republic of Panama is in generally
to remain neutral with respect to this aspect, supporting
peaceful eﬀorts for a solution towards the reuniﬁcation of
the country.
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Φωτογραφίες του μήνα

«H θάλασσα ανέκαθεν αποτελούσε ελπίδα για τον Έλληνα, έπαιζε μεγάλο ρόλο στο
χαρακτήρα, στη ψυχοσύνθεση, αλλά και στην ευδαιμονία του, και ήταν εκείνη που του έδωσε
τη δυνατότητα να μεταφέρει στον κόσμο τον πολιτισμό του. Ακόμα περισσότερο,
O Πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Κerim Uras, επισημαίνει η μοίρα της Ελλάδας πάντα ήταν κοινή και παράλληλη με το ναυτικό της»
ότι το Κυπριακό «πρόβλημα» πρέπει επιτέλους να επιλυθεί προς Από την ημερήσια διαταγή του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναυάρχου
όφελος και των τριών πλευρών ενώ εξήρε τη μεγάλη ελληνική ναυ- Ευάγγελου Αποστολάκη Π.Ν., για την εορτή του αγίου Νικολάου.
πηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στην Tuzla της Τουρκίας που αποτελεί σημαντικότατο πλέον συνδετικό κρίκο για τις
σχέσεις των δύο λαών. Δεν δίστασε επίσης να τονίσει, μετά από ερώτηση που του υποβλήθηκε από το κοινό, ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες σταδιοδρομίας στη γείτονα χώρα για νέους και
καταρτισμένους Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την περίοδο παγκόσμιας κρίσης. Από το συνέδριο Navigator 2013

Γενεύη, στις 23-24 Νοεμβρίου 2013
Μετά το πολυετές αδιέξοδο, η συμφωνία στην οποία κατέληξαν
η Τεχεράνη με τις διεθνείς δυνάμεις στη Γενεύη, στις 23-24
Νοεμβρίου 2013, είναι μια ιστορική στιγμή. Η συμφωνία της Γενεύης δεν αντιμετωπίζει πλήρως το αδιέξοδο, είναι απλώς μια
μεταβατική συμφωνία, της οποίας βασικό αποτέλεσμα είναι να
σταματήσει η πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για έξι μήνες..
Το Ιράν και η Δύση έχουν τώρα το χρόνο να διαπραγματευτούν
έναν οριστικό διακανονισμό το επόμενο έτος, ώστε το Ιράν να
μπορεί να διαλύσει τις πυρηνικές του υποδομές με αντάλλαγμα
την πλήρη άρση των κυρώσεων.

Στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων «Lloyd's List, Greek Shipping Awards 2013» απονεμήθηκε στο Πανεπιστημίο Αιγαίου το
βραβείο «Piraeus International Centre Award 2013».
Σε μια περίοδο που τα ελληνικά Πανεπιστήμια βάλλονται η απονομή
ενός βραβείου το οποίο δεν αφορά μόνον την εκπαίδευση αλλά και
την εξαιρετική συνεισφορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ανάδειξη της Ελλάδας ως Ναυτιλιακό Κέντρο, αποκτά ιδιαίτερο νόημα.
Η πρόεδρος του τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου με τους καθηγητές κ. Νικήτα Νικητάκο, Ελένη Θανοπούλου και τον Ηλία Μπίσια.
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