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Κρίση

εμπιστοσ ύ ν η ς

όπως ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με την κατάργηση του τότε ΥΕΝ, προφανώς «άκουσε» ή «πιέστηκε» από συμβούλους, παρασυμβούλους ή παρακειμένους και αιφνιδίασε τον πιο
πολύτιμο σήμερα και αειθαλή τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρηματικό
κλάδο της Ελλάδας.
Και διατυπώνουμε μια ουσιαστική απορία: Ως πότε η ελληνική ναυτιλία θα θεωρείται ο αποδιοπομπαίος τράγος της ελληνικής πολιτείας
και των Ελλήνων πολιτικών; Το 1983, παρόμοια νομοθετική παρέμβαση -αθέτηση υπόσχεσης μάλλον- και πολιτικός αιφνιδιασμός του
τότε υπουργού Γιώργου Κατσιφάρα με το θέμα της ανακύκλωσης
πληρωμάτων οδήγησε στη συρρίκνωση του ελληνικού νηολογίου.
Και, βέβαια, τα πλοία (μας) δεν ήρθαν ποτέ πίσω. Η ελληνική πολιτεία
δεν μαθαίνει, τελικά, ποτέ από τα λάθη της, δεν διδάχτηκε από τα μαθήματα της πρόσφατης ιστορίας της;
Τονίζουμε ότι δεν είναι θέμα κόστους ή αυξημένων ποσών που καλούνται να καταβάλουν οι πλοιοκτήτες. Όλοι οι Έλληνες συνεισφέρουμε ανεξαιρέτως χωρίς να έχουμε ερωτηθεί ή, έστω, συμφωνήσει για την
επιβαρυμένη φορολόγησή μας. Είναι όμως ανησυχητική πρόκληση η
αδιαφορία και η απαξίωση προς τις συνταγματικές αλλά και τις πρόσφατες συμβατικές δεσμεύσεις του κράτους προς τους επιχειρηματίες του.
To απαιτούμενο ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ μεταξύ κράτους και επιχειρηματικής κοινότητας για άλλη μία φορά καταρρακώθηκε εν μια νυκτί,
αφού τελικά ό,τι χτίζεται με χρόνια υπομονής και αφοσίωσης διαλύεται
παράτολμα με μια υπουργική απόφασή ή πρωτοβουλία.

Aπογοήτευση και προβληματισμός επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες
του 2013 σε όλο τον Πειραιά ως προς το θέμα των σχέσεων της πολιτείας με την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία. Στο παραπέντε, σε μια
αιφνιδιαστική κίνηση άνευ προηγουμένου, μια νέα διάταξη, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων, επέβαλε για
τα επόμενα τρία χρόνια σε όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
υπό ελληνική σημαία και πλοιοκτήτριες πλοίων υπό ξένες σημαίες τα
οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα να καταβάλουν επιπλέον φόρο
από εκείνον που αρχικά και εθελοντικά, αλλά με προηγούμενη συμφωνία με την κυβέρνηση, είχε συμφωνηθεί.
Η «πρωτοβουλία», του υπουργίου οικονομικών που εξέπληξε και αιφνιδίασε ακόμη και τον αρμόδιο υπουργό Ναυτιλίας (όπως διαφάνηκε
και στη συνέντευξή του στα «Ν.Χ.»), ουσιαστικά ακυρώνει, με έντονα
άκομψο τρόπο, την πολυσυζητημένη συμφωνία-συνυποσχετικό ανάμεσα στον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρο Βενιάμη και τον πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά, που αφορούσε την εθελοντική
χρηματική προσφορά της ναυτιλίας μας.
Τονίζουμε ότι δεν είναι θέμα κόστους ή αυξημένων ποσών
Είναι πασιφανές ότι το χριστουγεννιάτικο «δώρο»
που καλούνται να καταβάλουν οι πλοιοκτήτες. Όλοι οι Έλληνες
της κυβέρνησης προς την ελληνική ναυτική οικοσυνεισφέρουμε ανεξαιρέτως χωρίς να έχουμε ερωτηθεί ή,
γένεια ήταν να αγνοήσει το συνυποσχετικό και να
έστω, συμφωνήσει για την επιβαρυμένη φορολόγησή μας.
καταστήσει σαφές, χωρίς προειδοποίηση ή διάΕίναι όμως ανησυχητική πρόκληση η αδιαφορία
λογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ότι η διάταξη
και η απαξίωση προς τις συνταγματικές αλλά και
σχετικά με την εθελοντική συνεισφορά όχι μόνο τις πρόσφατες συμβατικές δεσμεύσεις του κράμονομερώς και βιαίως- ακυρώνεται, αλλά επίσης
τους προς τους επιχειρηματίες του.
ότι ο ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος θα κληθούν για τα επόμενα τρία χρόνια να πληρώσουν
συνολικά φόρο και εισφορά ίση με το τριπλάσιο του φόρου που
πληρώνουν οι πλοιοκτήτριες αυτές σήμερα.

“

“

Είναι γεγονός ότι η παρούσα λαίλαπα στην εθνική οικονομία απαιτεί
τη συνεισφορά όλων των Ελλήνων. Κανείς δεν αμφισβήτησε πως
όλοι οι Έλληνες, όλες οι ελληνικές εταιρείες, ακόμη και όσες είναι αλλοδαπές όμως ελληνικών συμφερόντων που επιχειρούν στην Ελλάδα, όχι μόνον οφείλουν, αλλά και πρέπει να συνεισφέρουν στην
εθνική κρίση, που έχει μετατραπεί σε τραγωδία. Η βεβιασμένη όμως
και άλογη κίνηση αποτελεί πρόκληση, όχι τόσο για το αυξημένο χρηματικό ποσό που καλούνται να συνεισφέρουν οι πλοιοκτήτες, όσο
πολύ περισσότερο ως προς την περίεργη, ίσως και απαξιωτική στάση
της κυβέρνησης όσον αφορά τις δεσμεύσεις της προς το σύνολο του
εφοπλισμού.
Πολλοί βιάστηκαν να μιλήσουν δημόσια για την αντισυνταγματικότητα
της συγκεκριμένης διάταξης, αφού ουσιαστικά αγνοεί τις συνταγματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ως προς τα κεφάλαια εξωτερικού της
ναυτιλίας. Εμείς δεν θα υπεισέλθουμε σε τόσο λεπτά και τεχνοκρατικά
ζητήματα, όσο στο γεγονός ότι το κράτος αθέτησε το λόγο του και

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον προσπαθεί να συγκεντρώσει στο Λονδίνο όλη τη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρώπης. Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους κλάδους
αυτούς που… καλοκοιτάζει. Το ίδιο και ο εμίρης του Ντουμπάι, ο πρίγκιπας του Μονακό, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης… Σε μια δύσκολη εποχή για τη ναυλαγορά, με την απειλή της νέας ναυτιλιακής
δύναμης της Ανατολής να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, τα πολιτικά
λάθη είναι ασυγχώρητα.
Χωρίς Έλληνες ναυτικούς πλέον, χωρίς πλοία με ελληνική σημαία και
χωρίς ναυτιλιακές εταιρείες, πώς θα υπερηφανευόμαστε τα επόμενα
χρόνια ότι είμαστε ένα γνήσιο ναυτικό έθνος;
Η ελληνική ναυτιλία δραστηριοποιείται 100% έξω, δάνεια έξω, φορτία
έξω, επιδοτήσεις μηδέν. Ήταν στο εξωτερικό και ήρθε στην Ελλάδα.
Προσοχή στην αντίστροφη πορεία.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 2 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Η.Γ.Μ.
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αριθμοί της ναυτιλίας

20%

40%

του παγκόσμιου τονάζ.

Την 1/1/2013 ο ελληνόκτητος στόλος
καταλάμβανε την πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη χωρητικότητα, με

244.850.578 dwt
Όσον αφορά το θαλάσσιο εμπόριο, η
Ασία κατέχει το 39% των εξαγωγών και
το 57% των εισαγωγών. Για την Ευρώπη,
τα ποσοστά είναι 18% και 22%, αντίστοιχα.

Περισσότερους από

165.000 εργαζομένους

2.904.000.000
τόνοι η μεταφερόμενη διά θαλάσσης ποσότητα πετρελαίου και αερίου για το
2013 (εκτίμηση).

,,

Το 2013 το
του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου ήταν ηλικίας κάτω των
πέντε ετών και αντιστοιχούσε στο

(15,17% του
παγκόσμιου στόλου).

Τον Ιανουάριο του 2013
η Maersk Line αποτελούσε
τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης
containerships παγκοσμίως, με στόλο
453 πλοίων συνολικής χωρητικότητας

2.149.524 TEU

απασχολεί η ελληνική ναυτιλία,
καλύπτοντας το 3,5% της συνολικής
απασχόλησης στην Ελλάδα.
Τα προσδοκώμενα έσοδα
στην τριετία από την έκτακτη εισφορά
των εφοπλιστών, για την αντιμετώπιση
της κρίσης, θα φτάσουν
τα

,,

300 εκατ. ευρώ.
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δισεκατομμύρια δολάρια σε
ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων επένδυσαν συνολικά οι Έλληνες εφοπλιστές
έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων το
2012.

(13,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας).

Τα δε συμβόλαια για ναυπηγήσεις πλοίων
ήταν 319 έναντι 114 το 2012.

Το 33% της παγκόσμιας κατανάλωσης
πετρελαίου συντελείται στην περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού, το 23% στη Βόρεια
Αμερική και το 15% στην Ευρώπη.

685.000.000

dwt
η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου
bulk carriers το 2013.

Την 1/1/2013 η σημαία
με τα περισσότερα πλοία στα νηολόγιά
της ήταν αυτή του Παναμά, με 8.580, συνολικής χωρητικότητας

350.506.000 dwt
(21,52% της παγκόσμιας
χωρητικότητας).

491.000.000

dwt
491.000.000 dwt η χωρητικότητα του
παγκόσμιου στόλου tankers το 2013.
Στο

7%

6.225

TEU
η μέση χωρητικότητα των containerships
που ναυπηγήθηκαν το 2012.

κυμαίνεται η συμβολή
της ναυτιλίας στο ΑΕΠ
της Ελλάδας.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Το 2013,
οι Έλληνες
εφοπλιστές
κατέρριψαν κάθε
προηγούμενο ρεκόρ
σε αγορές
και ναυπηγήσεις
πλοίων,
επενδύοντας συνολικά
πάνω από 19 δισ. δολ.
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Πρώτος παγκοσμίως
βρίσκεται ο ελληνόκτητος στόλος,
η αξία του οποίου, με όρους μεταφορικής
ικανότητας (dwt), εκτιμάται
στα 101,039 δισ. δολ.
Στη δεύτερη θέση
βρίσκεται ο ιαπωνικός στόλος
με αξία 89,11 δισ. δολ.
και στην τρίτη θέση ο κινεζικός με αξία
72,6 δισ. δολ.
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει
ο γερμανόκτητος στόλος, η αξία του
οποίου ανέρχεται στο ποσό των
53,2 δισ. δολ.
Ακολουθούν η Σιγκαπούρη, η Νορβηγία
και η Νότια Κορέα, με στόλους αξίας
30,4 δισ. δολ., 29,6 δισ. δολ. και 28,6
δισ. δολ., αντίστοιχα.

Στα 659,6 δισ. δολ. ανέρχεται η αξία του παγκόσμιου στόλου.

12 έως 19 δισ. ευρώ
εισρέουν στη χώρα μας ετησίως από την ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία.

Από τα 17.500.000 τουρίστες που
επισκέφτηκαν φέτος τη χώρα
μας, τα 3.000.000 χρησιμοποίησαν
πλοία της ακτοπλοΐας.

,,

,,

Τις πρώτες ημέρες του 2014, ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα απέκτησαν στη second hand αγορά πάνω από 15 πλοία, επενδύοντας περισσότερα
εκατ. δολ.
από

300

Με την αρχή της νέας χρονιάς
δόθηκαν παραγγελίες
για τη ναυπήγηση
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Οι συσσωρευμένες ζημίες
της ακτοπλοΐας την τελευταία
πενταετία θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ.

Η ανανέωση
του στόλου
τον προηγούμενο
χρόνο
στο σύνολό του
εκτιμάται
στα 101 δισ. δολ.

πλοίων.

Σύμφωνα με τον
ναυλομεσιτικό οίκο
Golden Destiny,
οι αγορές second hand
είναι κατά
150% περισσότερες
απ’ ό,τι την τελευταία
εργάσιμη εβδομάδα
του Δεκεμβρίου,
ενώ ο αριθμός των νέων
παραγγελιών
ήταν αυξημένος
κατά 280%
σε σύγκριση με μία
εβδομάδα πριν.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70,
την ελληνική σημαία ύψωνε
η πλειονότητα του ελληνόκτητου στόλου.
Από τη δεκαετία του ‘80
άρχισε η συρρίκνωση
λόγω άστοχων παρεμβάσεων
των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Το 1987 την είχε το 48,7%,
ενώ σήμερα έφτασε να αποτελεί
μόνο το 23%
του ελληνόκτητου στόλου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 5 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Περί τα 143 δισ. ευρώ,
περίπου το μισό δημόσιο χρέος,
εισέρρευσαν από τη ναυτιλία
την τελευταία δεκαετία.
Αντίστοιχα δημιουργούνται
από 200.000 έως 300.000
άμεσες και έμμεσες
θέσεις εργασίας.
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ανοίγει ο χoρός
των ιδιωτικοποιήσεων
πειτα από παλινωδίες τριών ετών φαίνεται ότι η απόφαση για το πώς θα αξιοποιηθεί το λιμάνι του Πειραιά,
έχει ληφθεί. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ είναι προς της κατεύθυνση πώλησης μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι το 75% περίπου των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. ανήκουν
στο ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με
πληροφορίες το ΤΑΙΠΕΔ
προσανατολίζεται στην
πώληση του συνόλου
των μετοχών που έχει
στην κατοχή του ενώ σε
ένα άλλο σενάριο γίνεται λόγος για παρακράτηση ενός πολύ μικρού
ποσοστού μετοχών, ίσως για να υπάρχει εκπροσώπηση του
δημοσίου στην εταιρεία.
Εντός των επόμενων ημερών η προκήρυξη θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αφού πρώτα περάσει από την
αρμόδια Επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως από την
Βουλή περνάει η έγκριση μίας συμφωνίας πώλησης δημόσιας
υποδομής στρατηγικού χαρακτήρα και πολύ σπάνια η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Με τον ΟΛΠ να ανοίγει τον
χορό των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελληνική λιμενική βιομηχανία αναμένεται ότι τους επόμενους μήνες (ίσως και μέχρι
τον Απρίλιο), σειρά θα πάρει ο ΟΛΘ, ενώ θα ακολουθήσουν τα
υπόλοιπα λιμάνια για τα οποία έχει εκφραστεί επενδυτικό ενδιαφέρον όπως της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας
και της Αλεξανδρούπολης.

Έ

Έσωσαν 97 ζωές
υγχαρητήρια στον πλοίαρχο, στους αξιωματικούς και
στα μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου
«Aegean Nobility», το οποίο επέπλεε στη θάλασσα της
Μεσογείου με προορισμό την Τεργέστη, όταν ειδοποιήθηκε από
τον ιταλικό Maritime Rescue Co-ordination Centre (IMRCC) να
πλεύσει στη θαλάσσια περιοχή 56 ν.μ. από τις βόρειες ακτές της
Λιβύης, προκειμένου να παράσχει συνδρομή σε λέμβο με ικανό
αριθμό επιβαινόντων, που έπλεε ακυβέρνητη.
Πράγματι ο πλοίαρχος έσπευσε στη θαλάσσια περιοχή και
περισυνέλεξε επιτυχώς και τους ενενήντα επτά αλλοδαπούς, τους οποίους στη συνέχεια μετέφερε στο λιμάνι
Pozzallo στην Ιταλία. Εξαίρετη
πράξη αλληλεγγύης και, παράλληλα, υψηλή αίσθηση καθήκοντος.

Σ

Αυτοί που φύγανε και μεγαλούργησαν
ια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή του εφοπλισμού
έκανε ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου,
Δρ. Γεώργιος Γράτσος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του στην κοπή πίτας του Επιμελητηρίου. «Ο εφοπλισμός είναι
ουσιαστική δραστηριότητα των Ελλήνων της διασποράς.
Αυτών που φύγανε και μεγαλούργησαν στα ξένα» ανέφερε
ο πρόεδρος του ΝΕΕ και συνεχίζοντας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές λειτουργούσαν όπου δημιουργείτο η διακίνηση του εμπορίου. Με την αναδημιουργία και ανάπτυξη της Ευρώπης, από τη
δεκαετία του ’60, το Λονδίνο άρχισε να τους προσελκύει εκ
νέου. «Πηγαίνουμε όπου υπάρχουν δουλειές και μπορούμε
να λειτουργούμε απρόσκοπτα και ανταγωνιστικά. Κάπως
έτσι, με βάση την ανθρώπινη σκέψη, ανθούν και μαραζώνουν χώρες, εμπόριο και ναυτιλιακά κέντρα. Τα πάντα έχουν
σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον», κατέληξε ο κ. Γράτσος.
Η δεκαετία του ’60 επαναλαμβάνεται
στις ημέρες μας.
Είναι γνωστές οι κινήσεις του πρωθυπουργού της Αγγλίας ο οποίος επιχειρεί εκ νέου να τους δελεάσει.

M

Ένας δυσάρεστος
αιφνιδιασμός
Αλλά ο πρόεδρος του ΝΕΕ δεν έμεινε στην ιστορική αναδρομή. Ιδιαίτερα οξύς, άν και ήρεμος, μειλίχιος ώς χαρακτήρας, άφησε αιχμές
κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής αιφνιδιασμών που ακολουθεί. Ο κ. Γράτσος, προφανώς παίρνοντας αφορμή από τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς η εθελοντική εισφορά των Ελλήνων
εφοπλιστών προς το κράτος έγινε, βάσει νόμου, υποχρεωτική, επισήμανε: «Οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν πάντα αρωγοί σε κάθε
ανάγκη της χώρας. Το 1975 συγκεντρώσαμε πάνω από $50
εκατ., σχεδόν αμέσως, για επείγουσες ανάγκες της χώρας μετά
την τραγωδία της Κύπρου. Διαχρονικά, η κοινωνική δράση της
ναυτιλίας ήταν και παραμένει μεγάλη.
Εκ του αποτελέσματος, είναι σαφές πως οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν κατανόησαν ποτέ την έννοια της ανταγωνιστικότητας.
Πριν από λίγες εβδομάδες η ναυτιλία βίωσε έναν δυσάρεστο
αιφνιδιασμό, με την ανατροπή όχι μόνο συμφωνηθέντων και
υπογεγραμμένων όρων, αλλά και
συνταγματικά κατοχυρωμένων
διατάξεων. Αυτό δεν θα ωφελήσει
μακροπρόθεσμα τη χώρα. Χρειάζονται πολλά χρόνια και κόποι για
να οικοδομηθεί ένα αξιόλογο
έργο. Ένας αιφνιδιασμός το
κλονίζει σαν καταστρεπτικός
σεισμός, και καταρρέει» κατέληξε ο πρόεδρος.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Πρέπει η Πολιτεία να συμβάλει με
ρεαλιστικές
λύσεις
ιχμηρή η ομιλία
του
προέδρου
της Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης κοπής πίτας της Ένωσης. Οξύς αλλά ειλικρινής ο
λόγος του, με ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη για τους σπουδαστές των ΑΕΝ, ο κ. Βλάχος κάλεσε την Πολιτεία να συμβάλει
με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, να δώσει κίνητρα, προκειμένου ο νέος να λάβει την απόφαση για να γίνει μέλος της μεγάλης ελληνικής ναυτικής οικογένειας.
Ζήτησε τον εκσυγχρονισμό των νομοθετικών πλαισίων του κώδικα Δημοσίου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, των κανονισμών
εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων, των κειμένων των συλλογικών
συμβάσεων, με δίκαιο καταλογισμό ευθυνών.
«Είναι άμεσο και αναγκαίο να δώσουμε στον νεαρό σπουδαστή
τις υλικοτεχνικές υποδομές και τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημερινών υπερσύγχρονων πλοίων», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ.

Α

Όταν τα κίνητρα
γίνονται αντικίνητρα
Στην ίδια ομιλία ο κ. Βλάχος, αναφερόμενος στην προσέλκυση
νέων, αλλά και την παραμονή των
υπαρχόντων, επισήμανε ότι «αντί
να δοθούν κίνητρα, αντιθέτως δημιουργούνται πλείστα αντικίνητρα προκειμένου οι νέοι μας να
μην ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.
Παράδειγμα η μεγάλη ανεργία των χαμηλόβαθμων αξιωματικών, όπου, βέβαια, βιώνουμε τον ακραίο φαρισαϊσμό κάποιων,
οι οποίοι θέλουν να έχουν πλοιάρχους και μηχανικούς Α΄ στα
πλοία τους χωρίς να έχουν την απαραίτητη κλιμάκωση όλων
των αξιωματικών και δοκίμων. Εδώ, θα ζητήσουμε την επίσπευση των διαδικασιών για απελευθέρωση των Ελλήνων
αξιωματικών προς εξωκοινοτικές σημαίες (με σκοπό την απόκτηση προαγωγικής θαλάσσιας υπηρεσίας), γιατί μάλλον είναι
η μοναδική λύση για τη μείωση της ανεργίας.
Αυτοί που ονειρεύονται την κλωνοποίηση πλοιάρχων και
μηχανικών Α΄ θα πρέπει να περιμένουν πολύ ακόμη».
Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου οι πολιτικές δηλώσεις για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και το μέλλον των ΑΕΝ
να έχουν μετατραπεί σε πράξεις.

Ένας ιπτάμενος ανταγωνισμός
Ryanair ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο νέων
βάσεων -μετά τα Χανιά- στην Ελλάδα από τον Απρίλιο
του 2014, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ελληνική αεροπορική αγορά.
Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» προστίθεται στο δίκτυο της εταιρείας, από το οποίο θα πετάει προς έξι προορισμούς: Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρόδο, Λονδίνο, Μιλάνο και Πάφο.
Επιπροσθέτως, τρεις νέοι προορισμοί προστίθενται στα δρομολόγια της εταιρείας από Θεσσαλονίκη (Αθήνα, Πίζα και Βαρσοβία). Δύο αεροπλάνα της Ryanair θα σταθμεύουν στην
Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη.
Από Αθήνα θα εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση 154 πτήσεις
και από Θεσσαλονίκη 212 πτήσεις. Η εταιρεία προσδοκά ετήσια διακίνηση 1,2 εκατ. επιβατών
από το αεροδρόμιο της Αθήνας
και 1,6 εκατ. επιβατών από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και
αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία 2.800 θέσεων εργασίας.
Με τις νέες βάσεις και τα νέα δρομολόγια, η Ryanair επεκτείνεται και
στο εσωτερικό, έπειτα από το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Χανιά που
είχε εγκαινιάσει το 2013.
Φαίνεται ότι το 2014 θα είναι μια ενδιαφέρουσα αεροπορική
χρονιά και ιδίως για το πώς θα εξελιχθεί ο ανταγωνισμός στην
αγορά των δρομολογίων εσωτερικού.

Η

Πώς έκλεισε το 11μηνο του ΟΛΘ
Με αύξηση 2,37% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
έκλεισε το ενδεκάμηνο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και διαμορφώθηκε σε 294.238 TEU.
Αντιθέτως, η διακίνηση χύδην
ξηρών και γενικών φορτίων παρουσίασε μείωση -4,79% σε
σχέση με το 2012 και έφτασε τα 3.812.521 τόνους. Ιδιαίτερα
στο χύδην ξηρό και γενικό φορτίο η ΟΛΘ Α.Ε. κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες και να αναστρέψει την πολύ άσχημη εικόνα του εννεαμήνου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος, όταν η μείωση
σε σχέση με το 2012 ήταν της τάξεως του -11,40%.
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα μεγέθη της κρουαζιέρας, μιας και το λιμάνι προσέγγισαν 18 κρουαζιερόπλοια
έναντι 11 το 2012, ενώ η αύξηση στους επιβάτες κρουαζιέρας
ανήλθε το ενδεκάμηνο στο 82,29% (14.591 επιβάτες έναντι
8.004 την αντίστοιχη περίοδο του 2012).

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 7 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Cash αγοράζουν
οι Έλληνες πλοιοκτήτες

Ευκαιρία για να εντυπωσιάσουμε
την κοινή γνώμη

ερισσότερα από 40 χρόνια είχε να εμφανιστεί το φαινόμενα Έλληνα πλοιοκτήτη να πληρώνει cash για την
αγορά ενός πλοίου. Τώρα πλέον είναι πραγματικότητα
όπως επεσήμανε στη διάρκεια συνεδρίου, ο Ted Πετρόπουλος,
πρόεδρος της Petroﬁn Bank Research.
Παράλληλα η συρρίκνωση του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου
των τραπεζών και κυρίως των ευρωπαϊκών έχει αναγκάσει
τους Έλληνες πλοιοκτήτες να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους αποταμιεύσεις για να αποκτήσουν ένα πλοίο ή να
δώσουν προκαταβολή για ναυπηγήσεις.
Με χρήματα από ίδια κεφάλαια
αλλά και προσωπικούς λογαριασμούς και με ενίσχυση από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, οι
Έλληνες πλοιοκτήτες επιμένουν
αναμένοντας την ανάκαμψη της
αγοράς που θα τους βρει με μεγάλους στόλους που θα είναι ισχυροί και ανταγωνιστικοί στο
παγκόσμιο εμπόριο. Για αυτό συνέχισαν και συνεχίζουν τις αγορές πλοίων και υπογράφουν συμβόλαια για ναυπηγήσεις.

α θέματα της ναυτικής εκπαίδευσης έχουν γίνει πλέον μονότονα και γραφικά. Είτε διαβάζει κανείς τα «Ναυτικά
Χρονικά» του 70, ΄80,΄90 τα ίδια πράγματα γράφονται.
Η ουσία είναι ότι οι νέες αλλαγές τόσο στην πολιτική όσο στη
διοικητική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου θυμίζουν
αγώνες sprint όπου η κάθε διοίκηση σε μικρό διάστημα προσπαθεί να πετύχει μικροπρόθεσμες λύσεις περισσότερο για λόγους εντυπωσιασμού παρά επί της ουσίας. Ειδικά η η πολιτική
της ναυτικής εκπαίδευσης απαιτεί μια μόνιμη σκυταλοδρομία.

Π

Φτάνουν οι λύσεις
εντυπωσιασμού
τάνει ο Φεβρουάριος και πολύ φοβούμαστε ότι τα περυσινά απογοητευτικά εάν όχι απελπιστικά δεδομένα
σχετικά με την απορρόφηση των σπουδαστών των
ΑΕΝ και ειδικότερα για τα υποχρεωτικά τους μπάρκα (θα
επαναληφθούν).
Εάν και συζητήθηκε
εκτενώς το θέμα της
υποχρεωτικής συνδρομής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο θέμα
αυτό τελικά οι προοπτικές της συμμετοχής
ατόνησαν για υπηρεσιακούς ή και για γραφειοκρατικούς λόγους.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν αρκεί το να πανηγυρίζουμε κάθε
Σεπτέμβριο για την άνοδο των βάσεων στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά και του αριθμού των εισακτέων, αλλά θα πρέπει να
γίνουν σημαντικά βήματα προς την ομαλοποίηση της εξέλιξης
των σπουδών των σπουδαστών στις ΑΕΝ

Φ

Τ

Επιπτώσεις από τη μείωση
χρηματοδοτήσεων
ξακολουθεί να επικρατεί μεγάλη αμηχανία αν όχι νευρικότητα στους πλοιοκτήτες με μικρούς στόλους σχετικά
με τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή
τους. Ειδικά με την
υπερανάπτυξη των
διαφόρων απρόσωπων και πολυσυμμετοχικών funds που
σχηματίζονται οι μικρές εταιρείες αδυνατούν
πλέον
να
ανανεώσουν ή να
εξελίξουν τους στόλους τους. Καθώς η αγορά μεταχειρισμένων γίνεται προβληματική.
Επιπλέον οι δυσκολίες ως προς την τραπεζική χρηματοδότηση
ακόμα και για την αγορά bunkers καθιστά τη λειτουργία τους
εξαιρετικά δύσκολη αν όχι προβληματική,

Ε

Όταν η οικονομική αγωνία
συναντά την πνευματική ένδεια
υξάνονται και πληθαίνουν κάθε χρόνο τα ναυτιλιακά συνέδρια στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές. Καλή είναι η
πληροφόρηση και ενημέρωση του ναυτιλιακού κλάδου
σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον διεθνή χώρο αλλά δυστυχώς τολμούμε να πούμε ότι οι συμμετέχοντες ομιλητές είναι
κατά κύριο λόγο οι ίδιοι και οι ίδιοι. Σαφώς η ναυτιλία περνάει
μια από τις πιο εσωστρεφείς της περιόδους, για ευνόητους και
εύκολα αντιληπτούς λόγους. Η μη συμμετοχή όμως σημαντικών
και δημιουργικών ανθρώπων της ναυτιλίας σε συζητήσεις και
ημερίδες ίσως καταγραφούν στο απώτερο μέλλον ως μια περίοδο οικονομικής μεν αγωνίας αλλά πνευματικής δε ένδειας.

Α

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Η Ελλάδα στο «τιμόνι της Ε.Ε.»
ε ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε
τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.
Οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η Ελλάδα το επόμενο
εξάμηνο αφορούν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την μετανάστευση, και την τραπεζική ένωση.

Σ

Στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς έκανε αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στον πολίτη.
Ενδιαφέρουσες ήταν και οι τοποθετήσεις των Ευρωβουλευτών
εκπροσώπων πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υποστήριξε την ανάγκη Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με στόχο την δημιουργία θέσεων εργασίας ενώ ζήτησε μεγαλύτερη προσπάθεια
για την φορολογική και δημοσιονομική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα των Σοσιαλιστών κατηγόρησε την
Τρόικα για απαράδεκτες απαιτήσεις οι οποίες όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, έχει καταστρέψει τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων μίλησε για ευθύνες της πολιτικής τάξης στην Ελλάδα η οποία
έπρεπε να τις είχε αναλάβει νωρίτερα, ενώ καυτηρίασε και την
πολιτική τάξη της Ε.Ε. ότι δεν επέδειξε εξ’ αρχής αλληλεγγύη
προς την Ελλάδα. Όπως είπε αν αυτά τα δύο είχαν συμβεί σήμερα δεν θα μιλάγαμε για κρίση. Η εκπρόσωπος των Πρασίνων σχολίασε την αισιοδοξία του κ. Σαμαρά, αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι πολλές μεταρρυθμίσεις έχουν μείνει στα
χαρτιά. Ιδιαίτερα καυστική ήταν η παρέμβαση του εκπροσώπου των βρετανών συντηρητικών, ο οποίος ανέφερε ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει τα σφάλματα που ο ίδιος διέπραξε.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς τόνισε
ότι η ανθρωπιστική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην
Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των αγορών.

Υπόσχεση για μείωση του ΦΠΑ
στην ακτοπλοΐα
το θέμα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών μας
αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες ο ΥΝΑ στη συνάντηση που είχε με το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υποσχέθηκε στους ξενοδόχους μείωση
του ΦΠΑ στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, ζητούμενο το οποίο
αποτελεί, κατά τους ξενοδόχους καίρια συμβολή στην ενίσχυση
της τουριστικής κίνησης των νησιωτικών προορισμών.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
στον επιχειρούμενο εξορθολογισμό της ακτοπλοΐας, τονίζοντας
ότι πρώτη μέριμνα του είναι η ακτοπλοϊκή κάλυψη όλων των
νησιών της χώρας.
«Θα σας πω μόνο ότι το 2009 οι επιδοτήσεις που δίνονταν
για την ακτοπλοΐα στη χώρα ήταν 130 εκ. ευρώ, ενώ σήμερα είναι μόνο 73 εκ. ευρώ. Σημειώνω δε ότι ο τζίρος των
ακτοπλοϊκών εταιρειών τότε ήταν διπλάσιος από το σημερινό
και η τιμή των καυσίμων σημαντικά χαμηλότερη», τόνισε και
προσέθεσε: «Μετά από τα μέτρα που ελήφθησαν και, έχοντας
στη διάθεσή μας τα αποτελέσματα του 9μήνου, μπορούμε
να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση ανάκαμψης και του
ακτοπλοϊκού κλάδου».
Επεσήμανε δε, ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί ότι έχουν
λυθεί τα πάντα και υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε ένα συνεχή
διάλογο με τις εταιρείες, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη
διάρθρωση δρομολογίων. «Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε δυνατότητα χρημάτων για να επιδοτήσουμε περισσότερες
γραμμές και περισσότερα καράβια, το αντίθετο μάλιστα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σ

Αλληλογραφία
πιστολή με τα προβλήματα που χρονίζουν στις ΑΕΝ
και στο ΚΕΣΕΝ λάβαμε από τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων.
Μετά από συνεχείς επαφές και πρόσφατες επισκέψεις, ο πρόεδρος Γ. Βλάχος και το Δ.Σ. καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Ε

ΑΕΝ
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε κακή κατάσταση. Συγκεκριμένες
Ακαδημίες, όπως Μακεδονίας και Χανίων, στεγάζονται σε κτίρια
ακατάλληλα και επικίνδυνα χωρίς καμία παρέμβαση για διόρθωσή τους, αλλά και όλες οι υπόλοιπες χρειάζονται σημαντικές
βελτιώσεις.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός απαρχαιωμένος ή ανύπαρκτος.
Τεράστια έλλειψη ικανών μονίμων ναυτοδιδασκάλων.
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Σε αντίθεση με τους σπουδαστές-φοιτητές των άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, αυτοί των ΑΕΝ δεν τυγχάνουν
της ίδιας μεταχείρισης, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση και η έκδοση φοιτητικού πάσου για τις μετακινήσεις τους.
Ο αριθμός των σπουδαστών στις ΑΕΝ αυξάνεται διαρκώς με
αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ανεργία τόσο των σπουδαστών
στα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, όσο και των νεαρών αξιωματικών
που βγαίνουν από αυτές, λόγω μη απορρόφησής τους από μεγάλη μερίδα της αγοράς, που προτιμά αλλοδαπούς.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού ΥΝΑ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ακούσαμε πάλι για αναβάθμιση των ΑΕΝ ,την οποία επιθυμούμε και εμείς. Απορούμε βέβαια πώς θα γίνει αυτό από τη
στιγμή που στερούμαστε όλων των αναφερόμενων πιο πάνω,
και όχι μόνο.
Περιμένουμε τουλάχιστον, έστω και τώρα, να γίνει μια βελτιωτική κίνηση με αφορμή την αντικατάσταση του απερχόμενου,
λόγω συνταξιοδότησης, διευθυντή ΔΕΚΝ με πλοίαρχο και μηχανικό Ε.Ν., έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα και στις απαιτήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης.
Οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων που δεν είναι πλοίαρχοι ή
μηχανικοί, αντίστοιχα, πρέπει επιτέλους να μην αναλαμβάνουν
διευθυντικές θέσεις των ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ. Αρκετά έχουν «παίξει», με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί ο ναυτικός χαρακτήρας των
ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ.
ΚΕΣΕΝ
Μετά τις βελτιώσεις-επισκευές του κτιρίου, εκκρεμεί επιπλέον
η στελέχωση με ναυτοδιδασκάλους καθώς και η αντικατάσταση
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, που είναι άλλης εποχής.
Βιβλία, συγγράμματα, βοηθήματα που παρέχονται, χρήζουν βελτίωσης, για να ανταποκρίνονται στο σήμερα.
Λόγω αντικινήτρων δεν προσέρχονται ούτε καν ωρομίσθιοι ναυτοδιδάσκαλοι, με συνέπεια η ναυτική εκπαίδευση να χάνει το χαρακτήρα της.
Σαν να μην έφταναν
τα υπάρχοντα προβλήματα ανεργίας
των Ελλήνων ναυτικών, έρχεται νομοσχέδιο που αφορά
τα
τουριστικά
σκάφη, το οποίο θα
εξαφανίσει τους Έλληνες από τα πλοία αυτά με αυτονόητη καταστροφική συνέπεια
τη συρρίκνωση του ΝΑΤ και την άνοδο της ανεργίας.
Παράλληλα, θα δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε αδαή που
δηλώνει γνώστης της διακυβέρνησης σκαφών αναψυχής να
χρίζεται κυβερνήτης-πλοίαρχος…
Η ευθύνη για την επικίνδυνη αυτή απόφαση είναι μεγάλη και θέτουμε το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας προ των ευθυνών του.
Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ναυτικά ατυχήματα με θύματα και
τότε δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, αφού προηγουμένως θα έχει επιτρέψει σε ανθρώπους χωρίς σωστές πιστοποιήσεις και γνώσεις να διακυβερνούν πλοία και να
μεταφέρουν επιβάτες.

Οι σπουδαστές
της ΑΕΝ Χίου
επισημαίνουν
Παρά τη διαβεβαίωση του ΥΝΑ στην συνέντευξη
που μας παραχώρησε ότι κατάσταση των στην ΑΕΝ
Χίου και Οινουσσών είναι καλύτερη από το παρελθόν φαίνεται
ότι τα προβλήματα παραμένουν δυσχεραίνοντας ουσιαστικά τη
διαβίωση των σπουδαστών. Επιβεβαίωση των δυσκολιών είναι
η επιστολή που λάβαμε από το σύλλογο σπουδαστών της
σχολής μηχανικών της ΑΕΝ Χίου.
Ας δούμε λοιπόν τα ίδια τα παιδιά πως περιγράφουν τα θέματα
σίτισης, φοιτητικού εισιτηρίου και πιστοποίηση προσομοιωτή μηχανοστασίου.
«Σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπάρχει μέριμνα
για τη σίτιση ενός μέρους των σπουδαστών. Πρέπει να ληφθεί
μέριμνα για την σίτιση των σπουδαστών και στις ΑΕΝ.
Η μέχρι σήμερα αδυναμία σίτισης, στους σπουδαστές της ΑΕΝ
που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια, μας δημιουργεί την
αίσθηση ότι είμαστε φοιτητές δεύτερης κατηγορίας, αφού η
ναυτιλία που σπουδάζουμε συνεισφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό.
Όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι από την αρχή του ακαδημαϊκού
έτους σιτίζονται κανονικά οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και όλων των άλλων κατά τόπους σχολών.
Στη σχολή μας προσφέρονται αυτήν την στιγμή γεύματα για
τους σπουδαστές του οικοτροφείου από την Ιερά Μητρόπολη
Χίου ως προσωρινή λύση.
Για το φοιτητικό εισιτήριο η επιστολή αναφέρει:
Μέχρι και σήμερα οι σπουδαστές των ΑΕΝ δεν έχουν αποκτήσει
φοιτητικό εισιτήριο (πάσο), κατά συνέπεια δεν έχουν δικαίωμα
μειωμένων ακτοπλοϊκών και αστικών εισιτηρίων.
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου και στη Διεύθυνση του
ΟΑΣΑ, μας απάντησαν να απευθυνθούμε στο υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου. Αναρωτιόμαστε, αν είναι δυνατόν να υπάρχει, έκπτωση στους σπουδαστές που χρησιμοποιούν τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς επιδεικνύοντας τη σπουδαστική τους
ταυτότητα.
Τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού εξάσκησης στον προσομοιωτή μηχανοστασίου η ΑΕΝ Μηχανικών Χίου διαθέτει προσομοιωτή μηχανοστασίου, νέας γενιάς τελευταίας τεχνολογίας,
πιστοποιημένο με ISO 9001:2010 (Γερμανικός Νηογνώμονας).
Με την απόκτηση του διπλώματος Γ΄ μηχανικού είναι αναγκαίο
ένα ανεξάρτητο πιστοποιητικό χρήσης του προσομοιωτή Engine Room
Simulator, έτσι ώστε τα
ιδιωτικά πιστοποιητικά χρήσης του να είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά.
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις
σε περίοδο ανισορροπίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έκανε πρόσφατα μία
δραματική πρόβλεψη:
Αν δεν πραγματοποιηθούν
καθολικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, το βιοτικό
επίπεδο στην Ευρωζώνη,
συγκριτικά με τις ΗΠΑ, το
2023 θα είναι χαμηλότερο
από όσο ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1960.
Η πρόβλεψη αυτή περιέχεται στην τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την οικονομία της Ευρωζώνης και της αξίζει να εκτίθεται
πλέον μόνιμα στον τοίχο όλων των προεδρικών και πρωθυπουργικών γραφείων της Ευρώπης. Είναι μια πολύ απογοητευτική πρόβλεψη, για δύο λόγους:
Πρώτον, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις καθησυχαστικές
ιστορίες για οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα στις αγορές,
για τις οποίες οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγχαίρουν τους εαυτούς
τους, αυτές τις πρώτες εβδομάδες του 2014.
Δεύτερον, εγείρει βαθιά ερωτήματα για τη σχετική βαρύτητα
της Ευρώπης στον πλανήτη και, ειδικότερα, για τις στρατιωτικές
συμμαχίες και τις οικονομικές συνεργασίες της με τις ΗΠΑ.
Το χειρότερο όμως είναι ότι οι αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις
οδεύουν προς μια περίοδο προβληματικής ανισορροπίας, αν οι
ρυθμοί ανάπτυξης της Ευρώπης, τα επόμενα 10 χρόνια, αποδειχθούν τόσο μίζεροι όσο περιμένει η Κομισιόν.
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι όχι μόνο η αμερικανική ανάπτυξη
έχει επηρεαστεί λιγότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση,
αλλά επίσης και ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να αναδυθούν από
την κρίση σε πιο ισχυρή θέση, σε σύγκριση με την Ευρωζώνη», αναφέρεται στην έκθεση.

Η

ιαβάσαμε ότι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προσανατολίζεται στη κατάργηση της επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής Πειραιάς-Κύθηρα-Αντικύθηρα.
Οι αντιδράσεις των κατοίκων των δύο νησιών αλλά των πολιτικών
του Πειραιά ήταν έντονες υποστηρίζοντας ότι θα αποκοπούν οι
κάτοικοι των νησιών από το διοικητικό κέντρο.
Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη όταν, εμμέσως πλην σαφώς, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε
επίκαιρη ερώτηση των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για τη νησιωτική
πολιτική, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε ό,τι αφορά τα Κύθηρα,
να ξέρετε ότι στόχος μας είναι να υπάρχει καλύτερη συγκοινωνία, αλλά όχι με τον Πειραιά.
Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ,
το οποίο ούτε οι ίδιοι το εκτιμούν,
εφόσον κάνει δεκατρείς ώρες το
καράβι για να πάει στα Κύθηρα,
ενώ με τη συνδυασμένη μεταφορά, οδική και ακτοπλοϊκή, ο
χρόνος είναι λιγότερος από το μισό».
Σε άλλο σημείο ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε πως η γραμμή
εξυπηρέτησης των Αντικυθήρων από τον Πειραιά είναι η ακριβότερη γραμμή που υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή 200 ευρώ
η επιδότηση ανά επιβάτη, ενώ, όπως είπε, τα στατιστικά στοιχεία
για τη γραμμή είναι δραματικά. Σημείωσε δε ότι προσπαθούν να
επεκτείνουν το δρομολόγιο ώστε, εκτός από τη Νεάπολη, να
υπάρχει σχεδόν καθημερινή εξυπηρέτηση και από το Γύθειο και
να συνδέονται τα Αντικύθηρα με το Καστέλι της Κρήτης.

Δ

Στη δίνη των απαγωγών
ι πρόσφατες απαγωγές που σημειώνονται το τελευταίο
διάστημα στη χώρα μας, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στην ήδη βεβαρημένη εποχή που ζούμε.
Τη στιγμή της έκδοσης του περιοδικού βρίσκεται σε εξέλιξη η απαγωγή γνωστού επιχειρηματία η οποία σημειώθηκε την στιγμή που
επέστρεφε στο σπίτι του στο Γέρακα Αττικής.
Το έχουμε γράψει πολλές φορές σε αυτή τη στήλη αλλά θα το
επαναλάβουμε:
Η μείωση των μισθολογίων των αστυνομικών, που δεν ξεπερνά
πλέον τα 800 ευρώ, στην εγκληματική εποχή που ζούμε αλλά και
των πάγωμα των προσλήψεων ή των εισαγωγών στις Ακαδημίες
τους θα αποτελέσει την Αχίλλειο πτέρνα
για την ασφάλεια όλων των πολιτών
και φοβούμαστε ότι θα αναπτυχθούν
ανάμεσά μας τα σαθρά κυκλώματα της
Αστυνομίας.

O

Αναρριχήθηκε η φήμη
της χώρας μας
ε μελέτη του Reputation Institute για τη φήμη 100 πόλεων, η Αθήνα κατέλαβε την 56η θέση. Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τα επίπεδα εμπιστοσύνης,
εκτίμησης, θαυμασμού και σεβασμού, καθώς και αντιλήψεων
σχετικά με 13 χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την οικονομία,
το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση.
Όσο καλύτερη η αξιολόγηση μιας πόλης, τόσο μεγαλύτερες οι
δυνατότητες προσέλκυσης τουριστών και ξένων επενδύσεων,
και πραγματοποίησης εξαγωγών. Η Αθήνα αναρριχήθηκε 15 θέσεις, καθώς στη μελέτη του 2012 είχε βρεθεί στην 71η θέση.

Σ

Η ακριβότερη επιδοτούμενη
ακτοπλοϊκή γραμμή
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Συνέντευξη

Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε
το δρόμο για την προσέλκυση ναυτικών
Συνέντευξη του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στα «Ναυτικά Χρονικά»
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Τις προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου το επόμενο διάστημα, την ενεργή συμμετοχή του στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σοβαρότητα και πολυπλοκότητα των αντικειμένων που διαχειρίζεται το υπουργείο που προΐσταται μας αναλύει ο
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, προσδιορίζει τα σχέδια και
τους άμεσους στόχους που έχει θέσει και τοποθετεί υψηλά στην ιεραρχία το Λιμενικό Σώμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

“

Δεν νοείται υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς το Λιμενικό Σώμα. Και όποιος νομίζει ότι η εξυπηρέτηση την οποία παρέχει η ελληνική πολιτεία προς το πλοίο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, θα γινόταν μόνο με πολιτικό προσωπικό, πλανάται
πλάνην οικτράν.

”

Για τις προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
το επόμενο διάστημα, για την ενεργή συμμετοχή του στην
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σοβαρότητα και πολυπλοκότητα των αντικειμένων που διαχειρίζεται το υπουργείο που προΐσταται μας αναλύει ο κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου προσδιορίζει τα σχέδια και
τους άμεσους στόχους που έχει θέσει στη συνέντευξη που
μας παραχώρησε, τοποθετώντας υψηλά στην ιεραρχία το Λιμενικό Σώμα δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νοείται
υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς το Λιμενικό Σώμα. Και όποιος νομίζει ότι η εξυπηρέτηση την οποία παρέχει η ελληνική πολιτεία προς το πλοίο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες
την εβδομάδα, θα γινόταν μόνο με πολιτικό προσωπικό, πλανάτε πλάνην οικτράν».
Πρόσφατα η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη σε δηλώσεις της
υπογράμμισε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα της φορολόγησης των Ευρωπαίων εφοπλιστών, συμπληρώνοντας
μάλιστα ότι κατέχει τις πρώτες θέσεις στις προτεραιότητες
του επιτρόπου Χοακίν Αλμούνια.
Ναι, υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση, αλλά να ξέρετε ότι,
πλέον, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο χάσμα. Οι υπηρεσίες του επιτρόπου Αλμούνια δεν
χαίρουν εμπιστοσύνης κανενός κράτους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Γιατί ανοίγουν τα θέματα των state aids (κρατικών
επιχορηγήσεων) σε κάθε περίπτωση. Κάνουν κατάχρηση,
χωρίς να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες για το τι εννοούν και τι
όχι κρατική επιχορήγηση.

Ούτως ή άλλως, αυτό το θέμα το χειρίζεται το υπουργείο Οικονομικών ενώπιον των ευρωπαϊκών αρχών, αλλά θεωρώ
ότι, αν πραγματικά ανοίξουν οι κρατικές επιχορηγήσεις στη
ναυτιλία, το ελληνικό tonnage tax δεν είναι αυτό που συνιστά
state aid. Ενώ θα μπορούσαμε να δούμε σε άλλες χώρες φορολογικές ελαφρύνσεις σε κεφάλαια που επενδύονται στη
ναυτιλία, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.
Πριν από λίγο καιρό δηλώσατε δημοσίως ότι υπάρχει η
σκέψη για δημιουργία μιας επιπλέον Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού;
Ναι, υπάρχει, διότι διακρίνεται τεράστιο ενδιαφέρον.
Παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν στις άλλες ΑΕΝ και βασικότερα την έλλειψη κονδυλίων;
Υπάρχει ενδιαφέρον όπως σας είπα. Πλέον, στις Ακαδημίες
εισάγονται απόφοιτοι με βαθμό απολυτηρίου 16, 17 και 18
και όχι με 4, 5 και 8, όπως γινόταν παλαιότερα. Γεγονός το
οποίο δείχνει ότι ένα σοβαρό στελεχικό δυναμικό στρέφεται
προς τη θάλασσα. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε τις πηγές από
τις οποίες έρχονται οι ναυτικοί. Επιπλέον, θέλουμε να επεκτείνουμε και τις δυνατότητές τους για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη. Γι’ αυτό και στραφήκαμε στην αναγνώριση
της θαλάσσιας υπηρεσίας, της προαγωγικής, στα υπό ξένη
σημαία ελληνόκτητα πλοία, γι’ αυτό και εξομοιώνουμε τις
συνθήκες υπό τις οποίες πηγαίνουν οι δόκιμοι τόσο στα υπό
ελληνική όσο και στα υπό ξένη σημαία πλοία. Για να μπορούν,
συνολικά, τα 3.000 πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας να
απασχολούν τους Έλληνες ναυτικούς και όχι μόνο τα 890 υπό
ελληνική σημαία.

Ποια είναι η δική σας άποψη;
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Ο κόσμος έχει αρχίσει πια να αναγνωρίζει τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά. Ξέρουν ότι κανένας υπουργός δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα του κλάδου του.
Το ζητούμενο, όμως, πρώτα απ’ όλα, είναι να μην καθυστερεί στις αποφάσεις του και να μην είναι αναβλητικός.

Πάντως, το πρόβλημα στο μπάρκο των σπουδαστών συνεχίζει να υπάρχει.
Υπάρχει, διότι δεν έχουν εφαρμοστεί έως σήμερα αυτά που
συζητάμε. Εδώ μπροστά μου έχω την αλλαγή του Προεδρικού Διατάγματος 243, το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαίωμα
υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις, στο οποίο μετά από
συνεργασία με την ΠΝΟ και την ΕΕΕ αναθεωρούμε τα μέχρι
σήμερα δεδομένα.
Πρόσφατα, δε, υπεγράφη απόφασή μου σχετικά με την εξομοίωση των εισφορών των δοκίμων στα πλοία υπό ελληνική και
υπό ξένη σημαία. Γιατί υπήρχε και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή,
ο δόκιμος στο υπό ξένη σημαία πλοίο είχε ασφαλιστικές εισφορές περίπου 760 ευρώ όταν έπαιρνε μισθό 800 ευρώ, ενώ στο
ελληνικό κατέβαλλε αντίστοιχες εισφορές 250 ευρώ.
Τώρα βαίνουμε προς την ολοκλήρωση της λύσης αυτού του
προβλήματος.
Μήπως είναι η κατάλληλη ώρα για την είσοδο ιδιωτικών
σχολών στη ναυτική εκπαίδευση;
Υπάρχει και κάποιο ενδιαφέρον για την ίδρυση ιδιωτικών σχολών, αλλά πρέπει να τεθούν οι προϋποθέσεις ως προς την
αναγνώρισή τους. Επιπλέον, διεξάγεται και μια συζήτηση,
μέσα στο πλαίσιο της EMSA πάντα, με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΤΕΙ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για να
δούμε πώς θα μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε τα προγράμματα σπουδών τους ώστε ειδικότητες όπως ηλεκτρολόγοι,
μηχανικοί, χημικοί, που είναι χρήσιμοι πλέον στα πλοία, να
μπορούν να προσλαμβάνονται απευθείας και να μην έχουμε
σε αυτές τις ειδικότητες μόνο Ρουμάνους, Ουκρανούς ή Πολωνούς, οι οποίοι σήμερα εργάζονται στον ελληνόκτητο
στόλο μας.

Θα μπορούσατε να μας αναλύατε κάτι παραπάνω για τις
ιδιωτικές σχολές;
Όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα συγκαλέσω το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, στο
οποίο συμμετέχουν και κοινωνικοί εταίροι, προκειμένου να
αρχίσουμε τις συζητήσεις για τις πρωτοβουλίες που πρέπει
να λάβουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο
πλαίσιο που θα αφορά τη ναυτική εκπαίδευση.
Είναι ντροπή να ξεκινάει η ελληνική προεδρία και η χώρα μας
να βρίσκεται επί ξύλου κρεμάμενη από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στη ναυτική εκπαίδευση.
Σας επισημαίνω ακόμη ότι το ΥΝΑ δεν ευθύνεται, διότι έχει
ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις του, για να ξεφύγει από τη μέγγενη. Συγκεκριμένα, έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να δίνουμε κάθε μήνα αναφορά για τις βελτιώσεις
που επιτυγχάνουμε. Πιστοποιούμε τις σχολές μας με ISO σε
ό,τι αφορά τις διαδικασίες τους, προχωρούμε στην αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών με τη συνεργασία και τη
γενναία δωρεά της ΕΕΕ, απελευθερώσαμε το κεφάλαιο ναυτικής εκπαίδευσης από τη διαχείριση του ΝΑΤ.
Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με το υπουργείο Παιδείας για
να αποσπάσουμε κονδύλια από την επαγγελματική κατάρτιση
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως είναι
αυτό της σίτισης.
Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα βήματά μας.
Συμπληρώνω ότι στο πλαίσιο της κινητικότητας έχουμε ζητήσει και διδακτικό προσωπικό από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να καλύψουμε διάφορες πάγιες ανάγκες.
Βέβαια, με τα χρήματα που διαθέτει σήμερα το ελληνικό κρά-
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Συνέντευξη
τος, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις κατηρτισμένους ναυτοδασκάλους, που να διαθέτουν εμπειρία, κυρίως
από τα σύγχρονα καράβια.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία μας. Ποιος καπετάνιος θα
άφηνε τη θαλάσσια υπηρεσία για να διδάξει με 8 ευρώ την
ώρα; Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να αναζητήσουμε άλλους τρόπους επίλυσής του.
Έχετε θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στην επίλυση αυτών
των προβλημάτων;
Σας είπα πως οι συζητήσεις θα αρχίσουν με την έναρξη του
2014. Θα σας πω όμως και το εξής: Πλέον, με την αναδιάταξη
που κάνουμε στις εσωτερικές υπηρεσίες του υπουργείου, μειώνεται ο πολυκερματισμός που παρατηρούνταν σε αυτές.
Δηλαδή, πλέον υπάρχει ένας κλάδος ναυτιλιακής πολιτικής
που ασχολείται με τα θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, τα
οποία είναι αλληλένδετα, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και
την πλοιοκτησία.
Μέχρι σήμερα αυτά ήταν διασκορπισμένα σε διαφορετικούς
κλάδους, σε διαφορετικές Διευθύνσεις, και ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι υπηρεσίες μας.
Πιστεύω ότι θα γίνει πιο αποτελεσματική η παραγωγή πολιτικής με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου.
Σας σημειώνω ότι έως σήμερα, δυστυχώς, το υπουργείο λειτουργεί με τρεις διαφορετικούς κανονισμούς, χωρίς ενιαίο
οργανόγραμμα και ενιαία κατανομή υπευθυνότητας.
Υπάρχει σκέψη δημιουργίας ανεξάρτητης σχολής για τους
αξιωματικούς του Λ.Σ.;
Όχι, εμείς τη θέλουμε αυτή τη διαρροή που αναφέρετε. Θέλουμε να παίρνουμε αποφοίτους των ΑΕΝ, είναι χρήσιμοι,
πολλοί από αυτούς έχουν ανέλθει στις ανώτατες βαθμίδες
της ιεραρχίας, είναι ικανοί αξιωματικοί, χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γνωρίζουν τη θάλασσα. Έως σήμερα δεν υπάρχει συζήτηση για ίδρυση σχολής αξιωματικών.
Προσφάτως, είχα την τιμή να παραδώσω τα ξίφη σε 12 σημαιοφόρους και όρισα και τη μεγαλύτερη σειρά που έχει εισέλθει ποτέ στο Λιμενικό Σώμα: Ογδόντα νέοι δόκιμοι
σημαιοφόροι εισήλθαν στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
Αυτό το οποίο είναι ήδη σε επεξεργασία και συζητείται είναι
η ίδρυση Σχολής Λιμενοφυλάκων.
Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο πρόσληψής
τους. Θα θέλαμε να το εντάξουμε στο σχέδιο των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά υπάρχουν περιορισμοί, διότι χρειαζόμαστε και νέους που έχουν αποφοιτήσει από τις ειδικές
δυνάμεις του στρατού, δηλαδή έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση και είναι χρήσιμοι στο Σώμα, όπως χρειαζόμαστε
και στον κλάδο των υπαξιωματικών νέους που να προέρχονται από τις ΑΕΝ, οι οποίοι γίνονται κυβερνήτες στα πλωτά μας
μέσα.
Είμαστε λοιπόν στην επεξεργασία όλων αυτών των θεμάτων,

προκειμένου το Λιμενικό Σώμα να διαθέτει μια σταθερή και
συνεχή ροή προσωπικού.
Από την αρχή της θητείας σας στο υπουργείο, είναι εμφανής
η βαρύτητα που έχετε δώσει στα θέματα του Λιμενικού.
Έχω δώσει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα που αφορούν το
Λ.Σ., για πολλούς λόγους.
Κατ’ αρχάς, το αντικείμενό τους αφορά πολλές, σημαντικές
εργασίες.
Δεν είναι μόνο η προστασία των θαλάσσιων συνόρων με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εξασκώντας τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα, που θα ήθελαν «φίλοι» και γείτονες να αμφισβητήσουν ιδιαίτερα στο Αιγαίο, αλλά έχουν και μια πολυσχιδή δραστηριότητα, που αφορά την ασφάλεια, την
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών, και βεβαίως την υποστήριξη της ναυτιλίας.
Δεν νοείται υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς το Λιμενικό Σώμα.
Και όποιος νομίζει ότι η εξυπηρέτηση την οποία παρέχει
η ελληνική πολιτεία προς το πλοίο 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, θα γινόταν μόνο με
πολιτικό προσωπικό, πλανάτε πλάνην οικτράν.
Πρόσφατα προχωρήσατε στην αναδιάρθρωση των προξενικών λιμεναρχείων. Με ποια κριτήρια προχωρήσατε σε
αυτή την απόφαση;
Επιπλέον, μπορείτε να μας διευκρινίσετε από τα υπάρχοντα λιμεναρχεία και τους υπηρετούντες προξενικούς λιμενάρχες, πόσοι είναι πιστοποιημένοι για ISM-ISBS και
πόσοι όχι; Τι σκοπεύετε να κάνετε επ’ αυτού σε συγκεκριμένο χρόνο πραγματοποίησης;
Αναδιαρθρώσαμε τα λιμεναρχεία βάσει της κίνησης που είχαν.
Παράλληλα, συνεκτιμήσαμε και το κόστος διατήρησής τους.
Κάποια τα κλείσαμε -ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, ανοίξαμε όμως άλλα σε διάφορες περιοχές του πλανήτη με βάση και τις προτάσεις της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Σας διευκρινίζω, πάντως, ότι κανένα προξενικό λιμεναρχείο
δεν κλείνει πριν εξαντληθεί ο χρόνος παραμονής τού υπηρετούντος σε αυτό αξιωματικού.
Όλοι, όμως, οι καινούργιοι αξιωματικοί που θα διορίζονται
προξενικοί λιμενάρχες θα είναι πιστοποιημένοι επιθεωρητές
του ΙΜΟ. Ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι δηλαδή στέλνω κάποιον άνθρωπο στο εξωτερικό και δεν μπορεί
να βγάλει εις πέρας την εργασία για την οποία τον έχω διορίσει.
Να σας γυρίσω λίγο πίσω στις ΑΕΝ, που συζητούσαμε
πριν. Έχετε επισκεφτεί κάποια από αυτές;
Έχω επισκεφτεί την ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών. Η κατάσταση
των σχολών είναι καλύτερη από το παρελθόν και αυτό χάρις
στις προσφορές των εφοπλιστών από τη Χίο και ναυτιλιακών
εταιρειών που έχουν τα πλοία τους νηολογημένα στο νησί.
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Ο τέως υπουργός Κ. Μουσουρούλης πραγματοποίησε σημαντική εργασία ως προς το ηλεκτρονικό νηολόγιο.
Ακόμη όμως καθυστερούν θέματα και εμποδίζουν την
ολοκλήρωσή του.
Δυστυχώς, το e-νηολόγιο έχει μείνει μόνο στην ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης. Τώρα προχωρούμε τις διαδικασίες για
την υποβολή της ηλεκτρονικής υπογραφής μέσα στο υπουργείο, για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω στην άμεση εξυπηρέτηση της νηολόγησης.
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι παράλληλα με το ΥΝΑ, που έχει προχωρήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, είναι και δύο υπουργεία συνυπεύθυνα για το θέμα
αυτό, το Ανάπτυξης και το Οικονομικών, τα οποία πρέπει να
προχωρήσουν στην αποδέσμευση της γραφειοκρατίας.
Σε δημόσιο λόγο σας αναφέρατε ότι τα λιμάνια της χώρας
πρέπει να αποκτήσουν διεθνή ανταγωνιστικότητα και να
μην εξυπηρετούν μόνο τις τοπικές ανάγκες. Πώς θα το
υλοποιήσετε;
Μέχρι σήμερα, η λιμενική πολιτική ήταν σχεδιασμένη στην
εξυπηρέτηση των εθνικών και τοπικών αναγκών. Ποτέ δεν είδαμε τα λιμάνια μας ως διεθνείς κόμβους που θα μπορούσαν
να εξυπηρετήσουν το διεθνές εμπόριο. Έγινε το μεγάλο βήμα
με την Cosco στον Πειραιά και μας έδειξε το δρόμο. Αυτό που
διαμηνύω σε φίλους και εταίρους, κυρίως σε αυτούς που
βλέπουν με «κακό» μάτι τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται
από τον Νότο, είναι ότι όσα προσκόμματα και να θέσουν σε
γραφειοκρατικό επίπεδο, την ανάπτυξη των λιμανιών μας
εμείς είμαστε αποφασισμένοι να την επιτύχουμε.
Να λάβουν επίσης πολύ σοβαρά υπόψη τους ότι τα λιμάνια
της Ελλάδας θα αποτελούν πύλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και θα εκμεταλλευτούμε πλήρως το γεωγραφικό μας πλεονέκτημα.

μής υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τμήμα, καθώς η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν παρέχει την αναγκαία χωρητικότητα ώστε
να μεταφέρονται εμπορεύματα στις αγορές της κεντρικής
Ευρώπης.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι συνθήκες βελτιώνονται συνεχώς.
Κατ’ αρχάς, ότι ήρθε για πρώτη φορά το τρένο στον Πειραιά
και κατά δεύτερον ότι επεκτείνεται το τρένο και στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης• ουσιαστικά, τέσσερα λιμάνια της χώρας,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος και Αλεξανδρούπολη, μπορούν να προσφέρουν συνδυασμένες μεταφορές. Το δε λιμάνι
της Πάτρας έχει και αυτό πρόσβαση στο σιδηρόδρομο, αλλά
γνωρίζετε το πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές γραμμές της
Πελοποννήσου όπως και της υπόλοιπης χώρας.
Είναι κεντρικό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής η ανταγωνιστικότητα. Το θέμα των υπόλοιπων λιμανιών, επιτρέψτε μου την έκφραση, «σέρνεται». Συζητάμε για
πώληση, παραχώρηση, περαιτέρω πώληση μετοχών κτλ.
Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο από την πλευρά της
κυβέρνησης για το άμεσο μέλλον;
Έχω δηλώσει σε όλους τους τόνους και περιμένω και προτάσεις εταιρειών που θα θέλουν να επενδύσουν, να εκμεταλλευτούν και να διαχειριστούν λιμάνια μας. Τα λιμάνια όμως
μην ξεχνάτε ότι ανήκουν στην περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Εμείς απλώς ενισχύουμε τις αποφάσεις που λαμβάνει και διευκολύνουμε την
εφαρμογή τους.
Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι για κάθε αποκρατικοποίηση, για κάθε διεθνή σύμβαση μεγάλης συνεργασίας, οι παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμήσεις είναι

Για να γίνουν όμως τα λιμάνια ανταγωνιστικά και για να
καθιερωθούν ως πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει
να υπάρχει και ένα capacity πίσω από το λιμάνι, κυρίως
σε ό,τι αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Μέχρι στιγ-

Καμία απόφαση δεν θα αφήσει όλους ευχαριστημένους και καμία απόφαση δεν λαμβάνεται χωρίς να
έχεις κάποιο κόστος. Και συγκεκριμένα στο υπουργείο Ναυτιλίας, επειδή είναι μεγάλα, πολύπλοκα
και πολυσύνθετα τα συμφέροντα, καθώς και το οικονομικό αντικείμενό του, το κόστος των αποφάσεων
είναι πολύ υψηλό.
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πολλές. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας βάσει του οποίου θα
εκμεταλλευτείς το κάθε λιμάνι, αφού καθένα είναι διαφορετικό, έχει άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα και άλλες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει. Δεν μπορούν να γίνουν όλα
τα λιμάνια όπως ο Πειραιάς. Η λογική που υπήρχε το τελευταίο διάστημα, ότι θα πρέπει να συνενωθούν τα λιμάνια σε
λιμενικά συστήματα και να οργανωθούν σε ομάδες, δεν πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Χρειάζεται στα
μικρά λιμάνια, που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες, να υπάρχουν οργανισμοί λιμένος που θα διατηρούν μια τάξη, αλλά
για τα μεγάλα λιμάνια και σε συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού δεν πιστεύω ότι οι συνενώσεις έχουν να προσφέρουν
πολλά πράγματα.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τους επόμενους τρεις μήνες;
Θα σας εξηγήσω τους στόχους που είχα θέσει το πρώτο εξάμηνο. Είχα αναφέρει τρεις:
Πρώτος στόχος ήταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας Cosco
- ΟΛΠ, η οποία ναι μεν ολοκληρώθηκε, αλλά δεν έχει ακόμη
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο τέλος της ημέρας οφείλεις στον
εαυτό σου, στους πολίτες, στους συναδέλφους και στον πρωθυπουργό σου να
παρουσιάσεις ένα έργο.
Βαρεθήκαμε τις ίδιες, χρόνιες συζητήσεις, βαρέθηκε και ο κόσμος να ακούει
τα ίδια και τα ίδια. Χρειάζεται να πάμε
παραπέρα.

Δεύτερος ήταν η αναδιάταξη και αναδιοργάνωση του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, και ήδη παρουσιάσαμε και
τον οργανισμό και τον λιμενικό «Καλλικράτη».
Και, τρίτον, να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση, η οποία χρόνιζε,
σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής, την οποία έχουμε ολοκληρώσει, αλλά βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών.
Ελπίζω να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και να συζητηθεί
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο.
Η χρονιά που έρχεται έχει μία ιδιαιτερότητα: την ελληνική
προεδρία. Οπότε αναγκαστικά παραμένει κεντρική προτεραιότητα η επιτυχία της και, βέβαια, η ανάδειξη της ελληνικής
ναυτιλίας και των πολιτικών που αφορούν τη θάλασσα. Σημειώνω ότι το υπουργείο Ναυτιλίας θα είναι ένα κεντρικό
υπουργείο στην ελληνική προεδρία.
Οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί η προεδρία είναι:
* Ανάπτυξη - ανεργία
* Ευρώ - Ευρωζώνη - λειτουργία του νομίσματος
* Λαθρομετανάστευση, για την οποία έχουμε έναν πολύ
ισχυρό ρόλο.
* Και ο τέταρτος είναι μια οριζόντια δράση που τιτλοφορείται «Θάλασσα» και έχει να κάνει με την οικονομική,
περιβαλλοντική, μεταφορική ανάπτυξη της θάλασσας
στο πλαίσιο της Ευρώπης.
Όπως καταλαβαίνετε, το υπουργείο μας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
Ο δεύτερος στόχος είναι η αναμόρφωση και η βελτίωση των
θεμάτων που αφορούν τη ναυτική εκπαίδευση.
Ο τρίτος επικεντρώνεται στη λειτουργία, οργάνωση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των λιμένων.
Εδώ θα ξεκινήσουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε να
μπει μια τάξη στο χάος που υπάρχει σε σχέση με τη λειτουργία
των λιμανιών, των έργων που εκτελούνται, την παρακολούθησή τους και την αξιοποίησή τους μέσα από το πλαίσιο των
διεθνών συνεργασιών.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε να ζητήσω μία δήλωσή σας για
τη ΝΑΖΩΠΕΙ.
Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος δεν εμπίπτει στη
δική μας ευθύνη. Αυτό όμως που ξεκάθαρα δηλώνω και είμαστε
εδώ για να το στηρίξουμε, είναι ότι μέσα από την αξιοποίηση και
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ θέλουμε να προωθήσουμε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στη ΝΑΥΖΩ, προκειμένου η ναυπηγοεπισκευή να αποκτήσει τις υποδομές που χρειάζεται. Τότε
θα είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις
άλλους ανταγωνιστές. Δυστυχώς, τα ελληνικά ναυπηγεία βρίσκονται σε δεινή θέση γι’ αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές, για να μπορέσουν οι εργασίες της ναυπηγοεπισκευής να
γίνονται στη χώρα μας.
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Αποστολή στις Βρυξέλλες

Συνομιλούμε με τα

ευρωπαϊκά lobbies
Περιγράφει ο Δρ Γεώργιος Κ. Βαγγέλας

Το 2014 είναι ήδη εδώ. Μια χρονιά σημαντική για την
Ελλάδα λόγω και της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία,
τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθώντας να
σκιαγραφήσουμε τις προτεραιότητες της ναυτιλιακής και
λιμενικής βιομηχανίας, απευθυνθήκαμε στους διοικητικά
επικεφαλείς που επικουρούν, αν όχι και «διαμορφώνουν» τις εξελίξεις. Λίγες ημέρες πριν από το νέο έτος
βρεθήκαμε στις Βρυξέλλες και προσεγγίσαμε τους γενικούς γραμματείς και ανώτατα στελέχη σημαντικών ναυτιλιακών και λιμενικών οργανισμών. Ποιοι είναι οι
στόχοι των ευρωπαϊκών lobbies για το 2014 και, το σημαντικότερο, ποιες εκτιμούν ότι θα πρέπει να είναι οι
προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας σε ό,τι αφορά
τη ναυτιλιακή και λιμενική πολιτική; Οι απαντήσεις τους
δίνουν μια πρώτη εικόνα για το ποια θα είναι τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν αυτή τη χρονιά.

Patrick Verhoeven
Secretary General at European Community
Shipowner’s Associations (ECSA)
Η ECSA θεωρεί ότι το 2014 θα είναι χρονιά σημαντικών εξελίξεων
τόσο στη ναυτιλιακή όσο και στη λιμενική βιομηχανία. Οι προτεραιότητές μας για το 2014 συνοψίζονται σε πέντε σημεία.
Η άμεση προτεραιότητα αφορά τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, τόσο για τη
ναυτιλία όσο και γενικότερα. Είναι αντιληπτό ότι συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα. Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λάβει υπόψη της και να

κινηθεί προς τη συνέχιση του σταθερού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Η δεύτερη σχετίζεται
με τις δεξιότητες και
τη γνώση και συνδέεται με την πρώτη. Η
ύπαρξη ενός σταθερού περιβάλλοντος δημιουργεί προοπτικές για νέες επιχειρηματικές κινήσεις στο χώρο της ναυτιλίας, κάτι που αναμφισβήτητα
αξιοποιεί και συγκρατεί τη γνώση και τις δεξιότητες.
Σημαντικό ζήτημα αποτελούν οι ναυτικές ακαδημίες και εν γένει η
ναυτική εκπαίδευση. Ειδικότερα, όσον αφορά το ναυτικό επάγγελμα, στόχος μας είναι να το καταστήσουμε πιο ελκυστικό. Προς
αυτήν την κατεύθυνση δύο πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν: η
πρώτη είναι η αποποινικοποίηση του ναυτικού επαγγέλματος και
η δεύτερη αφορά τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς.
Προτεραιότητα της ECSA για το 2014 είναι και η αειφορία. Θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν πιο καθαροί στόχοι
πολιτικής σε ό,τι την αφορά. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα
πολλοί κανονισμοί για το ζήτημα των αέριων ρύπων. Επιδιώκουμε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Επιθυμούμε η ναυτιλία
να είναι μέρος της λύσης προς την αειφορία και όχι μέρος του
προβλήματος.
Τέταρτη στη σειρά είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς,
κάτι που είναι το ζητούμενο για τη ναυτιλία και τους λιμένες. Υπάρχει το παράδειγμα της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, όπου, ενδεικτικά, πρέπει να εξεταστούν ζητήματα τελωνειακών
διαδικασιών, αν και έχουν γίνει ορισμένα βήματα (π.χ. blue belt).
Σχετικά με τη λιμενική βιομηχανία, η πρόσβαση στην αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών είναι ζήτημα αιχμής.
Τέλος, η θεώρηση της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί
τον πέμπτο στόχο της ECSA. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η
οποία να προωθεί τους διεθνείς κανονισμούς για τη ναυτιλία, να
εξασφαλίζει φιλόδοξες διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη και να
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των
θαλασσών, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της πειρατείας.
Σχετικά με την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
πρώτο εξάμηνο του 2014, θέλουμε να δούμε τι θα πράξει η Ελλάδα στις συζητήσεις για το θέμα των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και της προτάσεως για MRV (Monitoring, Report and
Veriﬁcation).
Όπως γνωρίζετε, το θέμα συζητείται στο Κοινοβούλιο και στόχος
είναι να υπάρξει μία απόφαση πριν από τις εκλογές. Η Ελλάδα θα
πρέπει να αποφασίσει αν θα επιλέξει αυτή την οδό για ταχεία λήψη
απόφασης ή θα καθυστερήσει τις όποιες διαδικασίες εν αναμονή
των αποφάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Ό,τι και αν αποφασιστεί, όμως, επί του θέματος, η ECSA επιθυμεί
μια λύση σε διεθνές επίπεδο και όχι ευρωπαϊκό, καθώς έτσι θα
δημιουργηθεί ένα πολυσύνθετο κανονιστικό πλαίσιο.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική προεδρία θα είναι να
επιλέξει την κατάλληλη τακτική, ώστε οτιδήποτε αποφασιστεί να
είναι σε συμφωνία με τις προσεγγίσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Για πρώτη φορά οι λιμένες
έχουν μία αξιοπρόσεκτη θέση
στο δίκτυο ως κεντρικοί κόμβοι
και ως η αφετηρία και το τέρμα
πολυτροπικών διαδρόμων
μεταφορών.

Isabelle Ryckbost
Secretary General at European
Sea Ports Organisation (ESPO)
Θεωρώ ότι προτεραιότητα του ESPO για το 2014 θα είναι να συμβάλουμε και να καταλήξουμε σε έναν λιμενικό κανονισμό, ο οποίος
θα θέτει τις βασικές αρχές στην ελευθερία παροχής λιμενικών
υπηρεσιών και τη διαφάνεια στους λογαριασμούς σε περιπτώσεις

λιμένων που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση. Θα δοθούν
έτσι στις λιμενικές αρχές της Ευρώπης τα εργαλεία για να αναπτύξουν οικονομικές στρατηγικές για τα λιμάνια τους και το ευρύτερο
λιμενικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, ο ESPO είναι αντίθετος
σε ένα πλαίσιο που δεν θα σέβεται τη διαφορετικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων σε όρους διακυβέρνησης, γεωγραφικών χαρακτηριστικών, μεγέθους, λειτουργιών… Μια πολιτική που θα
σέβεται αυτή τη διαφορετικότητα και θα παρέχει ένα πλαίσιο στα
λιμάνια να εργαστούν, θα αποτελέσει ένα σημαντικό και σοβαρό
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, ελπίζουμε πως η Επιτροπή θα προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες για τις κρατικές επιχορηγήσεις στα λιμάνια και στις υποδομές τους.
Σε ό,τι αφορά την αειφορία, ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να συμφωνήσουν σε κάποιον
λογικό συμβιβασμό για την Clean Fuel Strategy, ο οποίος θα προσφέρει κίνητρα στα λιμάνια και στους χρήστες των λιμένων ώστε
να εργαστούν πάνω σε εναλλακτικά καύσιμα. Πιστεύουμε πως,
θέτοντας ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, π.χ. το 2020, θα βοηθούσε. Την ίδια στιγμή, παρ’ όλ’ αυτά, εκτιμούμε ότι απαιτείται
λίγος πραγματισμός στον τρόπο με τον οποίο οι εγκαταστάσεις
ανεφοδιασμού σε LNG θα πρέπει να καθιερωθούν, αλλά και στον
τρόπο με τον οποίο παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις της ξηράς - μια προσέγγιση του τύπου one-size-ﬁts-all δεν
θα αποδώσει. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη του LNG αποτελεί τεράστια πρόκληση για τη βιομηχανία. Τα συγχρηματοδοτούμενα
εργαλεία ίσως δεν θα πρέπει να σταματήσουν οριστικά το 2020.
Τέλος, για το 2014 προτεραιότητα του ESPO θα αποτελέσουν και
τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του νέου
πλαισίου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Για πρώτη
φορά οι λιμένες έχουν μια αξιοπρόσεκτη θέση στο δίκτυο ως κεντρικοί κόμβοι και ως η αφετηρία και το τέρμα πολυτροπικών διαδρόμων μεταφορών. Ελπίζουμε ότι τα λιμάνια θα συμμετάσχουν
στη διαβούλευση για τον τρόπο εφαρμογής των πολυτροπικών
διαδρόμων. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση τόσο για τα ίδια τα λιμάνια όσο και για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο ζήτημα της ελληνικής προεδρίας, η Ελλάδα αποτελεί ένα
πραγματικά «ναυτιλιακό» κράτος-μέλος, αφού διαθέτει μεγάλο
αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών και πολύ σημαντικούς λιμένες.
Είμαι σίγουρη πως οι ελληνικές Αρχές θα βασιστούν αρκετά στην
εμπειρία που διαθέτουν όταν θα απασχοληθούν με ναυτιλιακές
και λιμενικές πολιτικές. Πιστεύω, υπό αυτή την έννοια, ότι η ελληνική προεδρία είναι πολύ καλά τοποθετημένη ώστε να αντιληφθεί την επανάσταση στο αμφιλεγόμενο αλλά σημαντικό ζήτημα
του προτεινόμενου λιμενικού κανονισμού.
Επίσης, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, ούσα η τελευταία προεδρία
πριν από τις ευρωεκλογές. Τόσο το Ευρωκοινοβούλιο όσο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσουν να ολοκληρώσουν ορισμένα
ζητήματα πριν από τις εκλογές. Ευρισκόμενο σε ένα τέτοιο κλίμα,
το Ευρωκοινοβούλιο ίσως να τηρήσει σκληρότερη στάση και να
είναι λιγότερο πρόθυμο να συμβιβαστεί. Αλλά κάποιος μπορεί να
πει ότι τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι συνήθως πολύ
ικανά στο να επιτυγχάνουν μεγάλα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
της προεδρίας τους. Εύχομαι στην ελληνική προεδρία κάθε επιτυχία και είμαι βέβαιη ότι θα δώσει την πρέπουσα προσοχή στη
λιμενική βιομηχανία!
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μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται έμφαση στην
περαιτέρω διερεύνηση της χρήσης των διαρθρωτικών και περιφερειακών ταμείων της Ε.Ε. για τη βελτίωση των υποδομών
της επιβατηγού ναυτιλίας.
3. Την οριστικοποίηση κρίσιμων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
για τη σχέση κρουαζιέρας και περιβάλλοντος, ώστε η κρουαζιέρα να πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Ενδεικτική είναι η κοινοτική οδηγία για τις εγκαταστάσεις
αποβλήτων καθώς και η αναθεώρηση της οδηγίας για τα στερεά απόβλητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων.

Θάνος Πάλλης
Secretary General
MEDCRUISE – Association of Mediterranean Cruise Ports
Η ΜedCruise, η ένωση 100 και πλέον λιμένων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, επιδιώκει να φέρει την κρουαζιέρα
και τον θαλάσσιο τουρισμό στο επίκεντρο της θαλάσσιας
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την κρουαζιέρα στον μεσογειακό χώρο να αποτελεί μια δυναμική αγορά, που προσφέρει πολλά οφέλη στις τοπικές οικονομίες,
η προσπάθεια δεν αποτελεί αναγκαιότητα μόνο για τα λιμάνια,
αλλά ενισχύει τη συνολική προσπάθεια των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου να ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες.
Θεωρώντας πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν
αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας, ήδη
από το Νοέμβριο, η ΜedCruise σε συνεργασία με την Ένωση των
Εταιρειών Κρουαζιέρας (Cruise Lines international Association CLIA Europe) έχει ήδη καταθέσει πρόταση στα ευρωπαϊκά όργανα
προκειμένου να διαμορφωθεί κάποια πολιτική για «Θαλάσσιο τουρισμό στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη θαλάσσια ανάπτυξη».

4. Τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό
πλαίσιο με στόχο την προώθηση της κρουαζιέρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα κρουαζιέρας λαμβάνονται
υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλες τις πολιτικές
της Ε.Ε. Με δεδομένο ότι ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας οριζόντιος τομέας, με πολλαπλά και διαφορετικά θέματα προς επίλυση, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να
διευκολύνουν το διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,
με στόχο μακροπρόθεσμες λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των μερών, και να προωθήσουν την επέκταση των
δραστηριοτήτων της κρουαζιέρας.
Τα 11,1 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας το 2002 ανήλθαν
σε 20,9 το 2012. Η Ευρώπη έχει ιστορία, ομορφιές και ναυτική
κληρονομιά, που επιτρέπουν στην κρουαζιέρα να αναπτυχθεί
περαιτέρω.
Με την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από ένα κατεξοχήν
ναυτιλιακό κράτος-μέλος και έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο
τουριστικό προορισμό, η προώθηση κοινής στρατηγικής για την
κρουαζιέρα ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Ειδικότερα, οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:
1. Την επιδίωξη αναθεώρησης της διαδικασίας έκδοσης τουριστικής άδειας εισόδου (βίζα). Η ιδιαιτερότητα των προορισμών κρουαζιέρας της Μεσογείου με λιμένες εντός και εκτός
Σένγκεν επιτάσσει να περιοριστούν ο χρόνος και το κόστος για
έκδοση και έλεγχο πολλαπλών αιτήσεων και εκδόσεων βίζας.
Προτείνονται απλοποίηση των διαδικασιών, καλύτερη εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων και βελτιστοποίηση του ρόλου
των τελωνειακών αρχών, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία ευελιξία στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αλλά και η αποφυγή παρεμβάσεων και στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
2. Τη διαμόρφωση πλαισίου χρηματοδότησης κατάλληλων
υποδομών και χερσαίων συνδέσεων. Οι αποδοτικές και ανταγωνιστικές λιμενικές υποδομές είναι υψίστης σημασίας για
τις εταιρείες κρουαζιέρας. Οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις
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Conor Feighan
Policy Advisor at Federation of European Private
Port Operators (FEPORT)
Η FEPORT σε επίπεδο προτεραιοτήτων για το 2014 έχει τοποθετήσει στην πρώτη θέση τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
Ο κανονισμός περί πρόσβασης στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών είναι πρώτος στην ατζέντα της FEPORT, καθώς και η οδηγία για τις παραχωρήσεις. Υποστηρίζουμε τη διατύπωση του
ευρωβουλευτή Knut Fleckenstein -ιδίως σε ό,τι αφορά το άρθρο
13 του προτεινόμενου κανονισμού- και πιστεύουμε ότι πρόκειται
για θετική εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεύτερο θέμα στις προτεραιότητες της FEPORT είναι το περιβαλλοντικό. Δεδομένου ότι ο κανονισμός Sulphur Emission Control
Area (SECA) θα τεθεί σε ισχύ στη Βαλτική την 1η Ιανουαρίου 2015,
παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις και τις εξελίξεις. Η FEPORT
συμμετέχει επίσης ενεργά στο ESSF (European Sustainable Shipping Forum).
Ενδιαφερόμαστε, δε, ιδιαίτερα για την κατασκευή και λειτουργία
των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ), μιας και αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους διαχειριστές τερματικών λιμενικών
σταθμών - αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω οι λεπτομέρειές
του στη διάρκεια του έτους.
Με την παρένθεση του ζητήματος των ΤΕΝ-Τ, συνεχίζω με ένα
άλλο πρωταρχικό θέμα για το 2014, το οποίο αφορά τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη σχετικά με τη λιμενεργασία. Εκτιμούμε
πως η συζήτηση θα υπεισέλθει σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία, καθώς και εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Όπως γί-

νεται αντιληπτό, ως εκπρόσωποι διαχειριστών τερματικών σταθμών λιμένων θα δώσουμε ξεχωριστή βαρύτητα στο συγκεκριμένο
θέμα.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική προεδρία, θεωρώ ότι θα πρέπει να
επικεντρωθεί στη διαβούλευση τόσο ανάμεσα στα κράτη-μέλη
όσο και ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο ζήτημα της
πρόσβασης στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών. Δεδομένου του μικρού χρονικού διαστήματος για τη διαβούλευση επί του κανονισμού, θα είναι σημαντικό αυτή να μην καταλήξει σε κάποιο
εσπευσμένο νομοθέτημα. Ως εκ τούτου, η ελληνική προεδρία θα
πρέπει να εξασφαλίσει την κατάλληλη διαβούλευση τους επόμενους μήνες.

Nicolette van der Jagt
Director General of European Association
for Forwarding, Transport,
Logistics and Customs Service (CLECAT)
Σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι εταιρείες logistics θα συνεχίσουν
να επιδιώκουν «more with less». Θα πρέπει να αποφεύγουν τα
δρομολόγια χωρίς φορτίο, θα πρέπει να ανασχεδιάσουν τα προγράμματά τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά και να μειώσουν
στο ελάχιστο τη συχνότητα και τους χρόνους μεταφορτώσεων.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί, τα
αποθέματα να μειωθούν και το διοικητικό κόστος να περικοπεί όσο
είναι δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε πρόσφατα το πράσινο
φως για ορισμένες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Η πρόκληση έγκειται στο να αποφεύγεται η συμφόρηση
και να συνδεθούν όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης σε ένα δίκτυο
αξόνων. Η σημαντική αύξηση του μεγέθους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προκαλεί αυξημένες ροές στις χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές, με συχνή συμφόρηση στα
«αδύναμα» σημεία του χερσαίου δικτύου. Οι λιμένες, η ενδοχώρα
τους και τα κέντρα διατροπικών μεταφορών πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί αποδοτική μεταφόρτωση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς άξονες.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λειτουργίας και παρατηρώντας τις
προτάσεις που συζητούνται στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, μπορώ να πω ότι τέσσερα είναι τα πλέον ουσιαστικά
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ζητήματα για την CLECAT το 2014.
Το πρώτο αφορά την πρόταση για το βάρος και τις διαστάσεις των
οχημάτων βαρέων μεταφορών. Ως CLECAT έχουμε καλέσει τους
ευρωβουλευτές και την Επιτροπή να στηρίξουν τις διασυνοριακές
δοκιμές με τη χρήση European Modular Concept (EMS) οχημάτων,
μεταξύ κρατών-μελών τα οποία επιτρέπουν τη χρήση και τις δοκιμές EMS οχημάτων στην επικράτειά τους. Επιπροσθέτως, υποστηρίζουμε τα εμπορευματοκιβώτια 45’ στις διατροπικές
μεταφορές, αλλά χωρίς τον αυθαίρετο περιορισμό του μέγιστου
ορίου των 300 χιλιομέτρων στις οδικές μεταφορές.
Δεύτερο ζήτημα προτεραιότητας για την CLECAT αποτελεί η συμφωνία επί του συνολικού πακέτου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (4ο πακέτο). Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί στους τεχνικούς πυλώνες του πακέτου και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία πιο αποδοτικών,
απλουστευμένων και εναρμονισμένων διαδικασιών πιστοποίησης
και εξουσιοδότησης. Πρέπει να τονίσω πως η όλη διαδικασία δεν
θα είναι αποτελεσματική εάν δεν υπάρξει πρόοδος και στο σκέλος
της διακυβέρνησης. Υπάρχει στενή διασύνδεση ανάμεσα στο τεχνικό σκέλος και το σκέλος της διακυβέρνησης. Επίσης η CLECAT
είναι αναφανδόν υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για «Chinese Walls» (απαγόρευση διακίνησης πληροφοριών που
μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων) και των ρητρών διαφάνειας που τη συνοδεύουν, ως ελάχιστο μέτρο προστασίας για την αποφυγή διακρίσεων και συγκρούσεων
συμφερόντων που εμποδίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό ανάμεσα
στους νεοεισερχόμενους και τους ήδη δραστηριοποιούμενους
στην αγορά.
Τρίτη είναι ο προτεινόμενος κανονισμός για την πρόσβαση στην
αγορά των λιμενικών υπηρεσιών και την οικονομική διαφάνεια
των λιμένων. Μαζί με τους πλοιοκτήτες έχουμε υποστηρίξει την
πρόταση της Επιτροπής διότι παρέχει τη νομική βάση σχετικά με
την πρόσβαση στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών και την οικονομική διαφάνεια. Λυπούμαστε βέβαια για τη διαφορετική μεταχείριση των λιμενικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα την
εξαίρεση της λιμενεργασίας, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης
φορτίων και υπηρεσιών προς τους επιβάτες από το καθεστώς της
ελεύθερης παροχής. Με το να μη συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες

επιβατών και διαχείρισης φορτίων, δεν υπάρχει νομική βάση ώστε
να αντιμετωπιστούν υπάρχουσες περιοριστικές πρακτικές και πρακτικές στρέβλωσης του ανταγωνισμού καθώς η ελευθερία παροχής υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται άμεσα και έτσι απαιτείται μια
δευτερεύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, εμπεριέχει το ρίσκο του ντόμινο, καθώς μπορεί να ζητηθεί και άλλες υπηρεσίες να εξαιρεθούν
από τον προτεινόμενο κανονισμό. Άποψη της CLECAT είναι πως
κάθε πρόσθετη καθυστέρηση στην εφαρμογή του κανονισμού θα
αποτελέσει τροχοπέδη στη βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.
Τέλος, για το 2014 η CLECAT θα δώσει βαρύτητα στα logistics και
στις εμπορευματικές μεταφορές. Η Επιτροπή έχει υποσχεθεί μια
Ανακοίνωση (Communication) εντός του 2014 για Freight Transport Logistics. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία που εκπροσωπούμε. Στόχος μας να
συμμετέχουμε ενεργά και να συνεισφέρουμε ουσιωδώς στη διαβούλευση για το πλάνο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι
αφορά τα logistics και τις εμπορευματικές μεταφορές.
Αναφορικά με την ελληνική προεδρία, πιστεύω ότι οι προσπάθειές
της θα πρέπει να εστιαστούν σε δύο ζητήματα. Το ένα αφορά την
ολοκλήρωση του railway package, το οποίο θα πρέπει σε μεγάλο
ποσοστό να κλείσει κατά την περίοδο αυτής. Το δεύτερο αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα σε μια
σειρά μέτρων που λαμβάνονται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας μεταφορών.

Hugo Callens
Secretary General of European Tugowners
Association (ΕΤΑ)
Οι προτεραιότητες της ΕΤΑ για το 2014 είναι οι εξής:
• Η ΕΤΑ θα παρακολουθεί στενά κάθε πρωτοβουλία σε ό,τι
αφορά την πρόταση κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά
παροχής λιμενικών υπηρεσιών (Port Package III), πάντοτε με
πυξίδα τις θέσεις της Ένωσης όπως αυτές έχουν διατυπωθεί
στα position papers που έχει δημοσιεύσει.
• Η ΕΤΑ θα συνεχίσει να προωθεί καλές πρακτικές για σημαντικά
ζητήματα ασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρω τις κατευθυντήριες
γραμμές που θέσπισε η ΕΤΑ από κοινού με την Ένωση των Ευρωπαίων Πλοηγών (EMPA).
Στο ζήτημα των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας, θα θέλαμε, ως ΕΤΑ, να δούμε περισσότερες πρωτοβουλίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής
βιομηχανίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν να
υπάρξουν κινήσεις ενθάρρυνσης καλών πρακτικών, αλλά και μείωσης των διοικητικών-γραφειοκρατικών εμποδίων σε όλους τους
τομείς της ναυτιλίας.
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Τα σημαντικότερα γεγονότα
του 2013
Ιανουάριος

12%
περισσότεροι
επιβάτες
στο λιμάνι
του Πειραιά
το 2013

ε αύξηση 12% στις αφίξεις-αναχωρήσεις επιβατών από το λιμάνι του Πειραιά έκλεισε το
2013 για τον ΟΛΠ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιώργος Ανωμερίτης, ο αριθμός των επιβατών
κρουαζιερόπλοιων ανήλθε σε 2.310.000.

Μ
Τη νέα προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά εγκαινίασε ο πρωθυπουργός.
Οι νέες γερανογέφυρες έχουν ανυψωτική ικανότητα
65 - 85 τόνων, μπορούν να εξυπηρετούν πλοία έως
και 360 μέτρα και να αδειάζουν περίπου 4.000 κοντέινερ μέσα σε 24 ώρες.
Το πρώτο τρίμηνο του 2013 διακινήθηκαν συνολικά
535.000 εμπορευματοκιβώτια, ενώ σε δύο χρόνια από
σήμερα, με τις νέες επενδύσεις στον ΣΕΜΠΟ ΙΙΙ, υπολογίζεται, σύμφωνα με στοιχεία της COSCO, τα διακινούμενα εμπορευματοκιβώτια να αγγίξουν τα 4,7 εκατ.
(teu) από 2.108.087 το 2012.

ο 2013, παρά την οικονομική ύφεση, οι
Έλληνες εφοπλιστές επένδυσαν συνολικά 18
δισεκατομμύρια δολάρια σε ναυπηγήσεις και
αγορές πλοίων έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων το
2012. Σύμφωνα με έρευνα του ναυλομεσιτικού οίκου
Golden Destiny, ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών
συμφερόντων αγόρασαν 371 πλοία έναντι 216 το
2012, αποκτώντας το 24,89% των πλοίων που
πουλήθηκαν το 2013. Το ύψος της επένδυσης
ανέρχεται σε 6,6 δισ. δολ.
Επίσης υπέγραψαν συμβόλαια για τη ναυπήγηση
319 πλοίων έναντι μόλις 114 το 2012, τα οποία
ανέρχονται σε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τ

Περισσότερο από 3% θα αυξηθεί το κόστος λειτουργίας του πλοίου στη διάρκεια τόσο του 2013 όσο
και του 2014, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της
Moore Stephens.
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Οργανικό έλλειμμα 993,4 εκατ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ για το 2013.
Τα έσοδα του Ταμείου των Ναυτικών υπολογίζεται ότι
θα ανέλθουν στα 251.223.577 ευρώ και τα έξοδα στο
1.244.611.594 ευρώ. Για το ΚΑΑΝ (Κεφάλαιο Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών) προβλέπεται ποσό 50 εκατ.
ευρώ, ενώ εγγράφεται ποσό 133 εκατ. ευρώ για την
κάλυψη των ελλειμμάτων του ΚΕΑΝ (Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών). Από τη μείωση των
επικουρικών συντάξεων προβλέπεται αύξηση των
εσόδων του ΚΕΑΝ κατά 13 εκατ. ευρώ.
Στον προϋπολογισμό αναφέρεται ότι οι εν ενεργεία
ναυτικοί σε πλοία άνω των 100 κοχ είναι περίπου
17.000, ενώ οι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 71.800, με
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται αναλογία 4,2 συνταξιούχων προς έναν εν ενεργεία ναυτικό.
Τα έσοδα του ΝΑΤ υπολογίζονται με βάση την παραδοχή
ότι για το 2013 δεν θα υπάρξει αύξηση στις αποδοχές
των ναυτικών σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων.
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Φεβρουάριος

Τελικά μόνον η Ιστορία θα δείξει
τι πραγματικά συμβαίνει στην Ευρωζώνη
στις μέρες μας, καθώς, ενώ οι αξιωματούχοι
προσπαθούν με δηλώσεις να πείσουν
ότι τα χειρότερα έχουν περάσει, οι εκτιμήσεις
και οι αναλύσεις των μεγαλύτερων
διεθνών οίκων και οικονομολόγων αναλυτών είναι
εκ διαμέτρου αντίθετες.
Χώρες του Νότου

12,2%
Γερμανία
5,7%
Γαλλία
10,7% Αύξηση

ανεργίας
στην
Ευρωζώνη

Συνολικά στην Ευρωζώνη η ανεργία θα αυξηθεί στο 12,2% φέτος, με ιδιαίτερο πρόβλημα
στις χώρες του Νότου. Αλλά και στη Γερμανία θα υπάρξει άνοδος στο 5,7% και στη Γαλλία
στο 10,7% με αυξητικές τάσεις. Παράλληλα, τα προβληματικά δάνεια είναι σε επίπεδα
ρεκόρ των 918 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 7,6% του συνόλου των δανείων.
Η Γαλλία, το «προβληματικό παιδί» όπως τη χαρακτηρίζει ο Γερμανός βουλευτής και σύμμαχος της Μέρκελ, Michael Fuchs, θα παρουσιάσει έλλειμμα 3,6% και ανάπτυξη 0,1%
φέτος, ανοίγοντας έντονη αντιπαράθεση για το αν θα πρέπει να της δοθεί παράταση για
την επίτευξη του στόχου του ελλείμματος στο 3%, και με τον πρωθυπουργό Ολάντ να διαμηνύει ότι δεν θα επιβάλει νέα μέτρα λιτότητας και θα εστιάσει στη μείωση των δαπανών.
Αντίστοιχα, μη επίτευξη των στόχων του ελλείμματος και για την Πορτογαλία προβλέπει η
Κομισιόν, καθώς η συρρίκνωση της οικονομίας θα είναι μεγαλύτερη της προβλεπόμενης.

υνεχίζει να παραμένει στη Λευκή Λίστα η
ελληνική σημαία μετά την απόφαση της
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ,
η οποία στην τελευταία της σύνοδο εξέδωσε την υπ’
αρ. MSC.1/ Circ.1163/ Rev.8/ 07-01-2013 εγκύκλιο,
στην οποία περιλαμβάνεται η νέα Λευκή Λίστα των
κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, που
εφαρμόζουν πλήρως και ορθά τη Δ.Σ. STCW 1978
όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Σ

Η παρουσίαση για την «απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό νηολόγησης πλοίων στην ελληνική σημαία» έγινε στο ιστορικό πλοίο
Liberty, παρουσία των προεδρείων
εφοπλιστικών ενώσεων, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας,
της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού,
του ευρωβουλευτή Ν.Δ. Γιώργου Κουμουτσάκου και πλήθους
πλοιοκτητών
και
προσκεκλημένων.
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Μάρτιος

Η συνεισφορά
του ελληνικού
εφοπλισμού
στην ελληνική
κοινωνία

Αλέξης
Τσίπρας

Για τη συνεισφορά του εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ο οποίος μεταξύ άλλων,
σημείωσε:
«Η συνεισφορά του εφοπλισμού στην ελληνική κοινωνία και οικονομία πρέπει απαραιτήτως να μεγιστοποιηθεί. Ιδιαίτερα τώρα, στην τόσο κρίσιμη για τη χώρα
στιγμή, θεωρούμε ότι η αναντιστοιχία μεταξύ της δυναμικότητας της ποντοπόρου -κυρίως- ναυτιλίας και
της συνεισφοράς της στην ελληνική κοινωνία είναι
προφανής».
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας επισημαίνει ότι «δεν βοηθά
καθόλου η μονόπλευρη αφήγηση που ερμηνεύει το
“ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα” ως προϊόν του “επιχειρηματικού δαιμoνίου” των Ελλήνων εφοπλιστών και μάλιστα ενός εκάστου χωριστά. Η ναυτική
τεχνογνωσία, η ναυτοσύνη, έχει στέρεη και γενικευμένη κοινωνική βάση. Είναι τεράστια η συνεισφορά
των ναυτικών, καπεταναίων, μηχανικών, κατώτερων πληρωμάτων και άλλων». Τέλος, σημείωσε ότι
«το ισχύον σύστημα φορολόγησης της ναυτιλιακής
επιχειρηματικότητας, με τις πολλαπλές και μάλιστα
συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές,
είναι αναντίστοιχο με τις σημερινές ανάγκες».

Δημοσιεύθηκαν οι νικητές των
Βραβείων Ευκράντη, που διοργανώθηκαν
για πέμπτη συνεχή χρονιά από τα «Ναυτικά
Χρονικά» σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών
Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ),.
Η οργανωτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε τις παρακάτω 6 κατηγορίες αριστείας και βράβευσε τους κάτωθι:
• Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από ναυτιλιακή
προσωπικότητα ή φορέα: Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)
• Βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της ελληνικής ναυτιλίας: Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια».
• Βραβείο καλύτερου Manager:
Σταμάτης Μπουρμπούλης.
• Βραβείο καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας:
Paragon Shipping Inc (Allseas & BoxShips)
• Βραβείο για την αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση:
Iδρύματα Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα
• Βραβείο συνολικής προσφοράς στη Ναυτιλία:
Καπτ. Ιωάννης Τσενεμπής
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Hewlett Packard
Cosco
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο Γεώργιος Μπάνος
στο τεύχος Μαρτίου σχολιάζει για
την κορεατική κρίση και τη ναυτιλία: «Δεν νομίζω
ότι ο σημερινός ηγέτης της Βόρειας Κορέας
αποφάσισε να αυτοκτονήσει και, ως εκ τούτου,
συνάγω ότι ή α) προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη θέση
του εσωτερικά χρησιμοποιώντας τη γνωστή τακτική
στροφής προς έναν «εξωτερικό εχθρό» ή β) να εκβιάσει υπό μορφή «ανταλλάγματος» την αποστολή τροφίμων προς τη λιμοκτονούσα χώρα του - ή και τα δύο.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η κρίση θα είναι μάλλον
παροδική, με κάποιες πρόσκαιρες επιπτώσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ελάχιστα στη ναυτιλία. Αν όμως (υπόθεση που δεν στηρίζεται σε κάποιο
απτό δεδομένο) η κρίση είναι δημιούργημα εσωτερικών αντιθέσεων (στρατηγοί κ.ά.), σε συνεργασία με
έξωθεν δυνάμεις που έχουν λόγους να ανατρέψουν το
παρόν καθεστώς, τα πράγματα δύνανται να πάρουν μια
χρονικά μεγαλύτερης διάρκειας και επικινδυνότητας
στροφή, τόσο με τη δημιουργία αστάθειας στον ευαίσθητο για τη ναυτιλία άξονα Κορέα - Ιαπωνία - Κίνα,
όσο και με την παρέμβαση δυνάμεων που προτιμούν
κάποιας μορφής status-quo.

ία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες, η οποία θα
αλλάξει τα μεταφορικά δεδομένα της χώρας
μετατρέποντας τον Πειραιά σε βασικό κόμβο
διακίνησης προϊόντων στη νοτιοανατολική Ευρώπη,
υπεγράφη μεταξύ της Hewlett Packard, της Cosco και
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η συμφωνία προβλέπει τα προϊόντα της αμερικανικής
εταιρείας HP να διανέμονται μέσω θαλάσσης με πλοία
από την Ασία στο terminal της Cosco, και μέσω σιδηροδρόμου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη
από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η συμφωνία αφορά αρχικά τη μεταφορά 20.000
κοντέινερ της Hewlett Packard ετησίως, ενισχύοντας
παράλληλα και την κερδοφορία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία
έχει σήμερα μόλις 24 εκατ. ευρώ τζίρο από τις εμπορευματικές μεταφορές.

Μ

Το περιοδικό
«Ναυτικά Χρονικά»
διοργάνωσε την τρίτη συνάντηση των
πρωταγωνιστών της ελληνικής ναυτιλίας, αυτή
τη φορά με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Η εκδήλωση αποτελούσε δράση στο
πλαίσιο της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία: Νέοι στις
ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές». Τη συνάντηση
χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, Πάνος Λασκαρίδης, οι καθηγητές του
ΠΑΠΕΙ Κώστας Χλωμούδης και Ανδρέας Μερίκας και
ο δρ Θάνος Πάλλης, επιστημονικός υπεύθυνος του
προγράμματος «Επιλέγω Ναυτιλία».
Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε, οι φοιτητές
έθεσαν ερωτήσεις στους παρακάτω προσκεκλημένους:
Χαράλαμπο Σημαντώνη, πρόεδρο Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Μanaging Director Silver Maritime, Γιώργο Σαρρή, πρόεδρο
Enterprises Shipping & Trading, Restis Group, Γιάννη
Κρητικό, Chief Financial Oﬃcer, Attica Group, Γιώργο
Συρίγο, Chief Financial Oﬃcer Attica Group, Δημήτρη
Κοκκίνη, HSQE Manager, Aegean Bunkering, και
Γιάννη Πιέρρο, Partner, Ernst Young Greek Shipping
Coordinator.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής
των «Ναυτικών Χρονικών».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική αποκλειστική χορηγία της Ernst Young.
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Απρίλιος

Η απειλή
της θαλάσσιας
πειρατείας
επιμένει

Με τίτλο «Η απειλή
της θαλάσσιας πειρατείας επιμένει», ο ευρωβουλευτής Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος μάς δηλώνει ότι η
επικέντρωση των προσπαθειών και δράσεων στις θάλασσες ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας και στον δυτικό
Ινδικό ωκεανό, σε συνδυασμό με φαινόμενα «μιμητισμού», έχει συνέπεια τη διασπορά των πειρατικών επιθέσεων ανατολικότερα και νοτιότερα των ακτών της
Σομαλίας και την απότομη αύξηση των πειρατικών κρουσμάτων στις θάλασσες της δυτικής Αφρικής.
Ο ευρωβουλευτής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
παρά την κάμψη που εμφανίζουν οι επιθέσεις και καταλήψεις πλοίων, η απειλή της θαλάσσιας πειρατείας
παραμένει ισχυρή και επικίνδυνη. Η ανάγκη εντοπισμού των παράνομων ροών χρήματος, κάλυψης των
νομικών κενών για τη δίωξη και τιμωρία των εμπλεκομένων σε πειρατικές επιθέσεις, καθώς και της κύρωσης
από τις τρίτες χώρες της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, παραμένουν τα μεγάλα ζητούμενα
στη συνεχιζόμενη μάχη κατά της ναυτικής πειρατείας.

Η τελευταία ετήσια έκθεση της Moore Stephens
αναδεικνύει την αλλαγή κλίματος που παρατηρείται
στη ναυτιλία, αφού το επίπεδο εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία καταγράφει σημαντική άνοδο των
θετικών εκτιμήσεων, που προβλέπουν άνοδο των ναύλων τους επόμενους δώδεκα μήνες και αύξηση των
επενδύσεων.
Στα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορά το τρίμηνο Δεκεμβρίου - Φεβρουαρίου, το μέσο επίπεδο γενικής εμπιστοσύνης όπως εκφράζεται από τους
ερωτηθέντες, πλοιοκτήτες, ναυλωτές, διαχειριστές κ.ά.,
ήταν 5,8 (η κλίμακα είναι από το 1 έως το 10) σε
σύγκριση με το 5,6 που είχε καταγραφεί στην
προηγούμενη έρευνα, το Νοέμβριο του
Άνοδος
2012. Να σημειώσουμε ότι το Μάιο του
των ναύλων
Μείωση 3,4% παρουσίασε η δύναμη
2008 ο αντίστοιχος βαθμός εμπιστοσύτους επόμενους
του ελληνικού εμπορικού στόλου, από
νης ήταν στο 6,8.
δώδεκα μήνες
πλοία 100 κοχ και άνω, το ΦεΟ συνδυασμός των θετικών προσδοκαι αύξηση
βρουάριο του 2013 σε σύγκριση
κιών με τις χαμηλές τιμές των πλοίων
των επενδύσεων
με το Φεβρουάριο του 2012,
έχει οδηγήσει τους Έλληνες πλοιοκτήέναντι μείωσης 3,8% που σητες τόσο σε αγορές μεταχειρισμένων
παρουσίασε η
δύναμη του
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη
πλοίων όσο και σε παραγγελίες νεότευελληνικού
σύγκριση του έτους 2012 προς
κτων σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα
εμπορικού
το 2011.
στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκτιστόλου
Η ολική χωρητικότητα του ελληνιμώντας ότι πλοία που έχουν αγοραστεί σε χακού εμπορικού στόλου, από πλοία
μηλές τιμές θα αποκτήσουν σημαντική υπεραξία τα
100 κοχ και άνω, το Φεβρουάριο σε σύγκριση με ένα
επόμενα χρόνια, ενώ ο μέσος όρος των ημερήσιων
χρόνο νωρίτερα παρουσίασε άνοδο 0,2% έναντι αύξηεσόδων θα αφήνει και περιθώρια κέρδους.
σης 0,6% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2012 προς το 2011.

-3,4%
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1.200
Το ερώτημα αν οδεύουμε προς μια Γερμανική Ευρώπη
ή μια Ευρωπαϊκή Γερμανία, διατυπώνει η Societe Generale
στην τελευταία της έκθεση, δίνοντας την απάντηση ότι η Ευρωζώνη λειτουργεί σωστά… αλλά μόνο για τη Γερμανία,
προβλέποντας πως, τελικά, θα οδηγηθεί στη διάσπαση λόγω
των εντάσεων που δημιουργεί ο αποπληθωριστικός βραχνάς
των κρατών της περιφέρειας, αφού οι οφειλέτες θα χάνουν
τους στόχους λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστών και οι
πιστωτές θα πρέπει συνεχώς να βάζουν το χέρι στην τσέπη.
Σχετικά με το θέμα της Κύπρου, καυστικά σχολιάζει πως ο
πρόεδρος της Fed θα ήταν περήφανος για την τρόικα!

σπουδαστές
στις ΑΕΝ
για το
ακαδημαϊκό έτος
2013-2014

Υπό την προεδρία του
υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη,
συνεδρίασε το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, το οποίο ομόφωνα
αποφάσισε τα εξής:
- Ο αριθμός των εισαγομένων στις ΑΕΝ για το ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014 θα είναι συνολικά 1.200 σπουδαστές.
- Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως
απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της
αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
- Θα οριστεί στα 50 ευρώ η ημερήσια αποζημίωση των
ειδικά καταρτιζόμενων ναυτικών.
- Θα συζητηθεί εκ νέου, μετά την υποβολή απόψεων
των φορέων, η αναμόρφωση του κανονισμού σπουδών των ΑΕΝ ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών.
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Μάιος

Q

UALSHIP-21

Με επιστολή της αρμόδιας διεύθυνσης της Αμερικανικής
Ακτοφυλακής, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται
εκ νέου, για την περίοδο 2013-2014,
στον κατάλογο των χωρών που συμμετέχουν
στην QUALSHIP-21,
μια πρωτοβουλία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2001
καθιερώνοντας ένα σύστημα αξιολόγησης ποιότητας
και παροχής κινήτρων για πλοία υπό ξένη σημαία που
καταπλέουν σε λιμένες των ΗΠΑ.

νασυγκροτείται το υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου και μειώνεται κατά μία ο αριθμός
των Γενικών Γραμματειών του ΥΝΑ (από τέσσερις σε τρεις).
Υπό τη νέα δομή του υπουργείου, ο Αθανάσιος Χριστόπουλος διορίζεται γενικός γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
Οι γενικές γραμματείες του υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου διαμορφώνονται συνολικά ως εξής: του
υπουργείου, Αθανάσιος Μπούσιος, γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, Αθανάσιος Χριστόπουλος και γενικός
γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Σπιλάνης.

ε τη συμμετοχή όλων των φορέων της ναυτιλίας εορτάστηκε η Ημέρα του Ελληνικού
Εμπορικού Ναυτικού, που την οργάνωσαν
το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Παρών στην εκδήλωση και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στην ομιλία
του ανέλυσε τη σημασία των συμφωνιών που υπέγραψε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, αλλά και
την πρωτοκαθεδρία του ναυτιλιακού κλάδου και
του τουρισμού στην πορεία της χώρας προς την
ανάπτυξη. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα διαθέτει έναν από τους πρωτοπόρους εμπορικούς στόλους
παγκοσμίως και επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει
ενδιαφέρον για επενδύσεις.

M

Α

ους τέσσερις έφτασαν οι νεκροί στο λιμάνι της Γένοβας, από την πρόσκρουση του
πλοίου «Jolly Nero» στον πύργο ελέγχου της λιμενικής αρχής. Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ιταλικές
Αρχές, είναι τέσσερις και έξι οι αγνοούμενοι.
Από τις πληροφορίες επιβεβαιώνεται ότι το «Jolly
Nero» υπέστη μηχανική βλάβη. Όπως διέρρευσε, ο κυβερνήτης δεν μπόρεσε να βγει από την περιοχή του λιμανιού λόγω βλάβης στις μηχανές, και η πρύμνη
προσέκρουσε στο κτίριο του πύργου ελέγχου καταστρέφοντάς το ολοσχερώς.

Τ

Π

ερισσότεροι από 200 Έλληνες και διεθνείς
σύνεδροι και εκθέτες, από 25 χώρες, καθώς
και ανώτατα στελέχη των βιομηχανιών κρουαζιέρας και yachting παρευρέθηκαν στην Αθήνα για να
συμμετάσχουν στο Posidonia Sea Tourism
Forum, σε μια σειρά συζητήσεων σχετικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θαλάσσιος τουρισμός στις περιοχές της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
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Ιούνιος

142

νέες παραγγελίες
τον Απρίλιο
στην Κίνα

Το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην
Κίνα και η σύναψη νέου συμφωνητικού συνεργασίας
έφερε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και για την εγχώρια
ναυτιλιακή βιομηχανία, με τους Έλληνες εφοπλιστές
να μονοπωλούν τις διεθνείς ειδήσεις μέσω των υπογραφών τους για νέες παραγγελίες σε ναυπηγεία της
Κίνας. Εξέπληξε η δήλωση του Έλληνα υπουργού της
Ναυτιλίας πως οι Έλληνες εφοπλιστές υπέγραψαν 142
νέες παραγγελίες τον Απρίλιο στην Κίνα.
Είναι ενδιαφέρον και αναμένουμε να εντοπίσουμε αν
αυτός ο μεγάλος αριθμός των παραγγελιών αναφέρεται σε τωρινές παραγγελίες ή αφορά συσσωρευμένο αριθμό παραγγελιών που έχουν ήδη
τοποθετηθεί τους προηγούμενους μήνες.
Η υποστήριξη των Ελλήνων πλοιοκτητών στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας φαίνεται να είναι μια ανταμοιβή της Ελλάδας για την προώθηση των
επενδύσεών της στη χώρα μας.

Ευρωβουλευτής της Χρονιάς στον τομέα των Μεταφορών για το 2013 αναδείχθηκε ο ευρωβουλευτής
Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έπειτα από διαδικασία
ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε το σύνολο των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η ανακοίνωση, που έγινε σε ειδική εκδήλωση υπό την
αιγίδα του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
επιτρόπου Maros Sefcovic, διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από το περιοδικό κύρους The Parliament Magazine.
Ο θεσμός των βραβείων MEP Awards ισχύει από το
2005 και έχει καθιερωθεί από το περιοδικό με σκοπό
την ανάδειξη του Ευρωβουλευτή της Χρονιάς ανά
τομέα δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σημειώνεται ότι ο Έλληνας ευρωβουλευτής ήταν εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Κανονισμό για τη νέα πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών. Υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία ήταν ο
Ιταλός A. Cancian από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και
η Αυστριακή Ε. Lichtenberger από το κόμμα των Πρασίνων.

τις 25 Ιουνίου ανακοινώθηκε η
σύνθεση της νέας κυβέρνησης υπό
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,
στην οποία ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
αναλαμβάνει
το
υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου.

Σ
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Tο Paris MoU
δημοσίευσε, τους νέους πίνακες απόδοσης των
Κρατών Σημαίας (Flag States) και των Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Recognized Organizations), οι
οποίοι εγκρίθηκαν στην 46η Σύνοδο του Paris MoU
στη Μάλτα.
Η ελληνική σημαία περιλαμβάνεται και πάλι στο
Λευκό Κατάλογο (5η θέση από 6η θέση πέρυσι) επιβεβαιώνοντας τον επί σειρά ετών εδραιωμένο ρόλο
της ως ποιοτική σημαία.
ε αυξημένο αριθμό εισακτέων, εκδόθηκε η προκήρυξη των ΑΕΝ 2013 από
το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, υπέγραψε την
προκήρυξη για την εισαγωγή 1.194 σπουδαστριών
και σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Μ

ύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν
στη Βουλή από το υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου, η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου για πλοία 100 κοχ (κόροι ολικής χωρητικότητας) και άνω το μήνα Μάρτιο του 2013 ανήλθε
στα 1.932 πλοία, με συνολική ολική χωρητικότητα
43.932.408 κόρους, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του
2012 ο ελληνικός εμπορικός στόλος αριθμούσε 2.006
πλοία άνω των 100 κοχ με συνολική χωρητικότητα
44.052.753 κόρους.
Το Μάρτιο του 2011 ο ελληνικός εμπορικός στόλος
εμφανίστηκε με 2.074 πλοία άνω των 100 κοχ, συνολικής ολικής χωρητικότητας 42.969.229 κόρων.
Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο αριθμός των πλοίων υπό ελληνική
σημαία, κατά τη σύγκριση των ετών 2012-2013 και
2011-2012, παρουσίασε μείωση της τάξεως του
3,7% και 3,3% αντίστοιχα, ενώ η συνολική ολική
χωρητικότητα για το χρονικό διάστημα 2012-2013
υποχώρησε κατά 0,3% έναντι αύξησης 2,5% για το
2011-2012.

Σ
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Ιούλιος
ε άρθρο του ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γεώργιος Κουμουτσάκος σχολιάζει τα τεκταινόμενα στην Τουρκία με φόντο τις διαδηλώσεις
στο πάρκο Γκεζί. Φαίνεται ότι η Τουρκία ακόμη παλεύει
με το παρελθόν της. Η κληρονομιά του Κεμάλ και οι
φιλοδοξίες του Ερντογάν, η πάλη ανάμεσα στο κοσμικό
κράτος και το Ισλάμ, η πορεία προς τη Δύση ή την Ανατολή. Τα γεγονότα έρχονται να ενισχύσουν την άποψη
πως ο ευρωπαϊκός δρόμος της Τουρκίας είναι αβέβαιος, καθώς δεν έχει αποφασίσει εάν θέλει ή εάν μπορεί να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Μ
Υπεγράφη μεταξύ του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρου Βενιάμη, παρουσία των
υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, συνυποσχετικό σύμφωνο οικειοθελούς προσφοράς προς το
ελληνικό Δημόσιο.
Όπως σημειώθηκε και από τις δύο πλευρές, η υπογραφή του συνυποσχετικού επισφραγίζει την επιθυμία
της ναυτιλιακής κοινότητας να συνδράμει οικειοθελώς,
με ορίζοντα τριετίας, στην εθνική προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας της χώρας.

περδεμένο το τοπίο στη διαχείριση θαλάσσιου έρματος. Η έναρξη ισχύος της σχετικής
σύμβασης απαιτεί ακόμη την υπογραφή ορισμένων χωρών, ώστε να εκπληρωθεί το κριτήριο του
τονάζ. Όμως, τα πραγματικά προβλήματα θα αρχίσουν
αμέσως μετά την εφαρμογή της μια και η διαθεσιμότητα ναυπηγείων και ο απαιτούμενος χρόνος εγκατάστασης των αναγκαίων συστημάτων επί του πλοίου
δεν εξασφαλίζουν την άμεση τήρηση των όρων της
σύμβασης.

Μ

το τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου των «Ν.Χ.» παρουσιάστηκε το προφίλ των σπουδαστών στις
ΑΕΝ-Μηχανικών. Στα αξιοσημείωτα της έρευνας είναι η μικρή μείωση στην εισαγωγή γυναικών στις
ΑΕΝ και η εκτίμηση του 57% των ερωτηθέντων ότι κατάγονται από τόπο με ναυτική παράδοση. Επίσης, το 92%, περίπου, των γονέων των
σπουδαστών έγκειται θετικά στην επιλογή
σπουδών των παιδιών τους ενώ 86,4%
των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν
πρώτη τους επιλογή τις ΑΕΝ-Μηχανικών
για τις σπουδές τους.

Σ

υπερπροσφορά φορτηγών πλοίων συνεχίζει να κρατάει σε χαμηλά επίπεδα τον BDI.
Μάλιστα, παρά την αναμενόμενη αύξηση ζήτησης χάλυβα και πρώτων υλών από την Κίνα, ο BDI δεν
αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά.
Βασικός λόγος είναι ότι πολλά πλοία βρίσκονται υπό
παραγγελία και η ένταξή τους στον παγκόσμιο στόλο
εντός της επόμενης τριετίας θα αντισταθμίσει τα οφέλη
από την αυξανόμενη ζήτηση.

Η
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ο αφιέρωμα στα ρυμουλκά-ναυαγοσωστικά, τους «κρυφούς και ακούραστους εργάτες» τόσο της ναυτιλίας όσο
και της λιμενικής βιομηχανίας, καταγράφει για ακόμη
μια φορά την παντελή απουσία κρατικής στήριξης στον
κλάδο. Η αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου,
οι επενδύσεις για ανανέωση του στόλου, καθώς και
η αύξηση της ζήτησης μέσω της προσέλκυσης πελατών (πλοίων) στα μεγάλα λιμάνια της χώρας,
αποτελούν ζητήματα που χρήζουν προσοχής, προκειμένου να μην περιέλθει σε μαρασμό ένα σημαντικό
κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας, κρίσιμο και για την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών λιμένων.

Τ
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Αύγουστος

ο υπουργείο Ναυτιλίας επισκέφτηκε η Ελληνίδα
επίτροπος Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων
Μαρία Δαμανάκη. Στη συνάντηση που είχε με
τον υπουργό Ναυτιλίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και την
ανάδειξη των συναφών προτεραιοτήτων, ενόψει της
επικείμενης ανάληψης από την Ελλάδα της προεδρίας
της Ε.Ε.

Τ

ο υπουργείο Ναυτιλίας επισκέφθηκε η Ελληνίδα
Επίτροπος
Αλιείας και Θαλασσίων
Υποθέσεων
στερα
από πυρετώδεις
διαπραγματεύσεις
η διΜαρία Δαμανάκη.
συνάντηση
είχε με
οίκηση
του ΟΛΠ Στη
υπέγραψε
τοπου
πρωτότον υπουργό
θέματα που αφοκολλο Ναυτιλίας
για τον συζητήθηκαν
φιλικό διακανονισμό
με
ρούσαν
την ολοκληρωμένη
πολιτική
και για
την
την
COSCO.
Παρασκηνιακέςθαλάσσια
πληροφορίες
μιλούν
ανάδειξηπαρέμβαση
των συναφών
προτεραιοτήτων,
εν όψει
της
πιεστική
του υπουργού,
ο οποίος
έστειλε
επικείμενης ανάληψης
από τηνκαι
Ελλάδα
της Προεδρίας
τελεσίγραφο
στον πρόεδρο
διευθύνοντα
σύμτης Ε.Ε.της ΟΛΠ Α.Ε. Γιώργο Ανωμερίτη με αίτημα να
βουλο
κάνει δεκτά τα αιτήματα της κινεζικής πλευράς και να
υπογράψει.
Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ ήθελε να μειωθεί ο χρόνος αναστολής της καταβολής του εγγυημένου ανταλλάγματος, όμως οι Κινέζοι ήταν ανένδοτοι και τελικά βγήκαν
νικητές από την κόντρα αυτή με τη διοίκηση του Οργανισμού.

λαφρώς μειωμένος θα είναι ο προϋπολογισμός
των άγονων γραμμών για το 2014 σε σύγκριση
με το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για το 2013 είχαν προϋπολογιστεί κονδύλια ύψους 82 εκατ. ευρώ, ενώ για
το 2014 τα ποσά μειώνονται στα 79 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται δηλαδή μείωση περί το 3,65%.
Από τα 79 εκατ. ευρώ, τα 45 (47 εκατ. το 2013) αφορούν τις γραμμές της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
(ΓΓΑ) και τα 34 (35 εκατ. ευρώ το 2013) τις γραμμές
της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας.

ε 100.000 πλοία θα φτάσει ο παγκόσμιος
στόλος το 2020, σύμφωνα με ανάλυση της
Bimco, στην οποία σημειώνεται αύξηση κατά περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα.
Παράλληλα, η ανάλυση εκτιμά πως η παραγωγή των
ναυπηγείων τα επόμενα χρόνια θα κυμαίνεται σε
χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι τις χρονιές που σημειώθηκε το τελευταίο peak στις νέες ναυπηγήσεις (2009
και 2010), ενώ τα ναυπηγεία θα καλύψουν ένα μέρος
των απωλειών που έχουν σε νέες ναυπηγήσεις πλοίων
ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοιων και containerships
από αυτά που θα απασχολούνται στις θαλάσσιες γεωτρήσεις, των οποίων ο υπό παραγγελία αριθμός συνεχώς αυξάνεται, τα τρία τελευταία χρόνια.

Ε
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Σεπτέμβριος

Προτεραιότητες
η καταπολέμηση
της λαθρομετανάστευσης
και η αύξηση
της ελκυστικότητας
της ελληνικής
σημαίας

Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης

κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, λίγες εβδομάδες
μετά τον ορισμό του στη θέση του υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, αναφέρει τις προτεραιότητές του, σε αποκλειστικότητα στα «Ναυτικά Χρονικά». Στις πρώτες θέσεις τοποθετεί την καταπολέμηση
της λαθρομετανάστευσης και την αύξηση ελκυστικότητας της ελληνικής σημαίας. Πρόσθετα πεδία δράσης
θα αποτελέσουν η αξιοποίηση των λιμένων της χώρας,
η μεγιστοποίηση των ωφελειών του θαλάσσιου τουρισμού, η αποδοτική και σταθερή λειτουργία του
ακτοπλοϊκού συστήματος και, τέλος, η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους Έλληνες ναυτικούς.

Ο

ο «κοσμογονικό» γεγονός των γερμανικών εκλογών έλαβε τέλος με την ισχυρή κυριαρχία του
κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών της
Μέρκελ, με δεύτερο νικητή τους Σοσιαλδημοκράτες
του Στάινμπρουκ, ενώ ο πρώην σύμμαχος της Μέρκελ
στην προηγούμενη κυβέρνηση, o σκληροπυρηνικός
Ρέσλερ των Ελεύθερων Δημοκρατών, δεν κατάφερε
να βάλει το κόμμα του στη Βουλή.

Τ

+2.100μονάδες
ο Baltic Dry >>

Το φράγμα των 2.100 μονάδων
έσπασε ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς Baltic Dry (BDI) για πρώτη φορά
μετά τις 27 Οκτωβρίου του 2011, όταν
και είχε κλείσει στις 2.091 μονάδες. Ειδικότερα, έφτασε στις 2.127 μετά μια «τρελή
κούρσα» ανόδου, η οποία άρχισε από τις 2 Σεπτεμβρίου, με μια σύντομη διακοπή-πτώση στις 12 του
μήνα.

CDU
+SPD

=Deutsch
Parlament
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209

πλοία
σε Έλληνες
εφοπλιστές

Έκκληση στους Έλληνες
εφοπλιστές να συνεισφέρουν στην
ελληνική οικονομία απηύθυνε ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στη Ναυτιλιακή
Λέσχη ενώπιον εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
«Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται δείκτης ανάπτυξης.
Η ναυτιλία έχει σημαντική συμβολή στη νέα, εξωστρεφή
πορεία της ελληνικής οικονομίας σε όρους προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης.
Στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στο θαλάσσιο εμπόριο,
η θέση της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντική.
Το 90% του εμπορίου γίνεται μέσω της θάλασσας και
μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική ναυτιλία εντείνει
το σήμα που εκπέμπει η Ελλάδα στους παγκόσμιους
εταίρους της. Ως πολιτεία κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να βελτιώσουμε τις υποδομές και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας», επισήμανε ο υπουργός.

ρωταγωνιστές οι Έλληνες εφοπλιστές στις αγορές πλοίων, καθώς στη διάρκεια του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου του τρέχοντος
έτους απέκτησαν 209 πλοία διαφόρων τύπων, σε ένα
σύνολο 867 πλοίων που άλλαξαν χέρια παγκοσμίως.

Π

Η αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ
και τα μέτρα για την ελληνική ακτοπλοΐα
ήταν τα θέματα συζήτησης μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και των εκπροσώπων της τρόικας.
Μετά τη συνάντηση ο υπουργός δήλωσε πως επιθυμία της κυβέρνησης είναι η άμεση αποκρατικοποίηση
του ΟΛΠ και προσέθεσε ότι, ως πολιτικός, δεν πιστεύει
και δεν θέλει επιβολή καινούργιων φόρων και λήψη
νέων οικονομικών μέτρων.

ε στόχο να ανοίξει η αγορά του θαλάσσιου
τουρισμού στην Ελλάδα, ετοιμάζεται από το
υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου το σχέδιο
νόμου για τα σκάφη αναψυχής.

Μ

-
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πίσκεψη στο πρώτο πλοίο της κλάσης
Triple-E, στη Δανία, στην έδρα της εταιρείας
Maersk, πραγματοποίησαν τα «Ναυτικά
Χρονικά».
Το «Majestic Maersk» στο παρθενικό του
Majestic Maersk
ταξίδι βρέθηκε στην Κοπεγχάγη, όπου
μ. μήκος
πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοία πρώτη αξιολόγηση των επισίας του, ενώ το πλοίο παρέμεινε στο
TEU
πτώσεων της οικονομικής κρίλιμάνι για μία εβδομάδα δίνοντας
μ. πλάτος
σης και του μνημονίου στην
την ευκαιρία σε όσους ήθελαν
μ. βύθισμα
κυπριακή εμπορική ναυτιλία επιχείρησε ο
να το επισκεφτούν. Το πλοίο, χωρητικότητας
Κύπριος υπουργός Συγκοινωνιών και
18.000 TEU, έχει μήκος 400 μέτρα, πλάτος 59
Έργων, Τάσος Μητσόπουλος.
μέτρα και βύθισμα 14,5 μέτρα. Βασικά χαρακτηριΣε συνέντευξή του στα «Ναυτικά Χρονικά», ο Κύστικά της κλάσης Triple-E είναι η μειωμένη κατανάπριος υπουργός αναγνωρίζει ότι η κυπριακή ναυτιλία
λωση καυσίμων και η ενεργειακή αποδοτικότητα.
έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, κυρίως
λόγω της αρνητικής ψυχολογίας της αγοράς, της αρρυθμίας που προκλήθηκε στον τραπεζικό τομέα, αλλά και
του «κουρέματος» των καταθέσεων.
ε απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
Όπως σημείωσε, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με
δόθηκε
το δικαίωμα στους σπουδαστές ΑΕΝ,
ταχύτητα από την κυπριακή κυβέρνηση σε κλίμα καοι
οποίοι
φοίτησαν στο α’ διδακτικό εξάμηνο τα
τανόησης και συνεργασίας με τις ναυτιλιακές εταιέτη
2010-2011
και
τα επόμενα, ανεξαρτήτως της διάρρείες που εδρεύουν στη νήσο.
κειας
του
πρώτου
θαλάσσιου
εκπαιδευτικού ταξιδιού,
Αυτές οι διαχρονικά καλές σχέσεις και το πλαίσιο συνερνα
εγγραφούν
στο
β’
διδακτικό
εξάμηνο.
γασίας και κατανόησης έχουν συμβάλει σημαντικά στην
αποτροπή αποχώρησης εταιρειών διαχείρισης πλοίων
προς άλλα ναυτιλιακά κέντρα.
Το φορολογικό καθεστώς της κυπριακής σημαίας θα παραμείνει αμετάβλητο, ενώ θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω στήριξη της ναυτιλίας μέσα από
τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και
της ανταγωνιστικότητάς της, ώστε να παραμείνει ένας
από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας (συμβάλλει περίπου το 7% του ΑΕΠ).

Ε

400

18.000

Μ

59
14,5

>>

Μ

ύξηση στα έσοδα από τον κλάδο για το α΄
εξάμηνο του 2013 δείχνει η πρώτη έρευνα της
Τράπεζας της Ελλάδος για την κρουαζιέρα
στην Ελλάδα.
Αύξηση η οποία, ωστόσο, δεν είναι ικανή να καλύψει τη
διαφορά μας σε έσοδα από τους μεγάλους ανταγωνιστές, την Ιταλία και την Ισπανία, με βασική αιτία το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί το homeport,
και είμαστε κυρίως χώρα προορισμού.

Α
Μ ε

τ η ν

ε υ γ ε ν ι κ ή

χ ο ρ η γ ί α

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -

2013:Layout 1 19/1/2014 9:12 μμ Page 45

Η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα δημοσίευσε την 5η έκθεση δραστηριοτήτων της, που καλύπτει την περίοδο Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2013. Σύμφωνα
με τη δήλωση του αντιπροέδρου Όλι Ρεν, αρμοδίου για
τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το ευρώ:
«Ενώ έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας
και αναμένουμε επιστροφή στη θετική
ανάπτυξη το 2014, η κατάσταση παραμένει
πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες,
ιδίως λόγω του δραματικά υψηλού αριθμού
των ανέργων.
Το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής αποσκοπεί
στη βιώσιμη ανάκαμψη όσον αφορά την ανάπτυξη και
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και η
Ομάδα Δράσης εργάζεται σκληρά για
να στηρίξει τις ελληνικές Αρχές στην
εφαρμογή του. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στην
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από την Ελλάδα, η οποία
αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων αυτή τη στιγμή».

Επιστρέφουν στην Ελλάδα τα δύο πλοία της
ΑΝΕΚ που τα κρατούσαν κορεατικά ναυπηγεία για οφειλές εταιρείας κορεατικών συμφερόντων που τα είχε ναυλώσει από τους Χανιώτες και η οποία πτώχευσε.

ετά τις 23 ερωτήσεις που έστειλε αρχικά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και με τις
οποίες ζητούσε να μάθει τις λεπτομέρειες των
υπολογισμών που έχουν γίνει και αν σε αυτούς έχουν
συνυπολογιστεί τα επιπλέον έσοδα και κέρδη της εταιρείας (COSCO - ΣΕΠ) από τη λειτουργία της νέας προβλήτας, αλλά και την οικονομική κατάσταση της ΣΕΠ,
η οποία επικαλείται τη μεγάλη κρίση στη χώρα για να ζητήσει τις συγκεκριμένες αλλαγές, η COSCO ουσιαστικά
καλείται να απαντήσει και σε 14 ακόμη ερωτήσεις, περισσότερο επεξηγηματικού χαρακτήρα.

Μ

5η
έκθεση
δραστηριοτήτων
της Ομάδας Δράσης
της Επιτροπής
για την Ελλάδα

Όλι Ρεν

>>

Μετά από συναντήσεις που είχε με την Πανελλήνια
Ναυτική Ομοσπονδία, με εισήγηση προς τον πρωθυπουργό ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου ζητεί την
άρση της πολιτικής κινητοποίησης και επίταξης υπηρεσιών των ναυτικών.

ίνι αφιέρωμα στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική και στις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο ελληνικό
σύστημα φιλοξενήθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου.
Βασικά συμπεράσματα των αναλύσεων είναι ότι η Ε.Ε.
αποφεύγει να κάνει το λάθος των δύο «λιμενικών πακέτων», όπου προσπάθησε να εφαρμόσει κανονισμούς στη βάση του «one size ﬁts all». Αναγνωρίζεται,
επίσης, η ανάγκη καλύτερης διασύνδεσης των λιμένων
με τα χερσαία και θαλάσσια μεταφορικά συστήματα.
Όσον αφορά τα του ελληνικού λιμενικού συστήματος,
και υπό το πρίσμα των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
οι ρυθμοί μεταρρύθμισης της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας είναι οι χειρότεροι δυνατοί, ενώ οι κυβερνητικοί
σχεδιασμοί περί πώλησης των ελληνικών λιμένων (και
όχι παραχώρησης δραστηριοτήτων) ενδέχεται να είναι
ασύμβατοι με τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε.
Ίσως οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελέσουν
το έναυσμα για ανάληψη δράσεων σε επίπεδο Ελλάδας,
αν και το παρελθόν άλλα διδάσκει…

Μ
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Περικλής Γ. Καλλιμανόπουλος
1892 – 1979
Εξέχουσα φυσιογνωμία
του ελληνικού εφοπλισμού που
επέδειξε ξεχωριστή τόλμη αποφασίζοντας να
ασχοληθεί με τον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα
των Τακτικών Γραμμών. Ίδρυσε το 1936
την Α.Ε. ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ «Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ», με την ελληνική σημαία να
ταξιδεύει στα λιμάνια του κόσμου.
Στην εκδήλωση των Greek Shipping
Awards στις 22 Νοεμβρίου του 2013
ανακοινώθηκε ότι ανήκει πλέον στο
πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας.

την έναρξη των εργασιών της 28ης Συνέλευσης
της ολομέλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) παρευρέθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης στο χαιρετισμό που απηύθυνε αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο μέγεθος και στη σπουδαιότητα της ναυτιλίας για τη χώρα μας, στη σημασία του
έργου του ΙΜΟ στους τομείς της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η χώρα
μας για την υιοθέτηση σχετικής απόφασης στη Συνέλευση του ΙΜΟ, για την καταπολέμηση της πειρατείας
και της ένοπλης ληστείας σε θαλάσσιες περιοχές της
Αφρικής.

Σ

Στελέχη εταιρειών πέριξ της ζώνης
κατέθεσαν τις απόψεις τους στο περιοδικό
«Ν.Χ.» σχετικά με το σήμερα και το αύριο της κάποτε
ανθούσας ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.
Ο μαρασμός της ΝΕΖ δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα
πολιτικών και κακού ή μάλλον ανύπαρκτου σχεδιασμού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η αποψίλωση της
Ευρώπης από αντίστοιχες βιομηχανικές δραστηριότητες
αλλά και η αντίστοιχη ανάπτυξή τους σε ασιατικές χώρες.
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πανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ναυτιλίας και ιδιαίτερα των αέριων ρύπων.
Αφορμή αποτέλεσε η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για έναν νέο κανονισμό παρακολούθησης, μέτρησης και αναφοράς των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα.
Το σημείο τριβής με τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ότι η
πρωτοβουλία της Ε.Ε. είναι μονομερής και έρχεται να
υποσκελίσει αντίστοιχη προσπάθεια που έχει αναληφθεί σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Οι ενώσεις πλοιοκτητών και διαχειριστών, αν και συμφωνούν με τη μέτρηση και αναφορά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αντιτίθενται στις υπόλοιπες
διατάξεις που προβλέπει ο προτεινόμενος κανονισμός
της Ε.Ε.

Ε

λημμυρίδα νέων επενδύσεων σε νεότευκτα
πλοία για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών καταγράφουν οι αναλυτές για το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2013, σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Τα ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα, αξιοποιώντας τις χαμηλές τιμές, την υψηλή
ρευστότητα και εκτιμώντας
ότι η επόμενη τριετία θα
Κώστας Κατσαφάδος
είναι καλύτερη για τη ναυτιΘοδωρής Δρίτσας
λία, προχώρησαν σε σηΔιαμάντω Μανωλάκου
μαντικές τοποθετήσεις σε
Γιάννης Κουράκος
νέες παραγγελίες σε όλους
σχεδόν τους τύπους των
πλοίων συνολικής αξίας άνω των
11 δισ. δολ.
Στην ίδια ρότα βαδίζει και η διεθνής ναυτιλιακή
κοινότητα αφού το σύνολο των νέων παραγγελιών
στο δεκάμηνο αφορά 2.179 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 125,79 εκατ. dwt έναντι 1.171
πλοίων, 47,44 εκατ. dwt, το αντίστοιχο διάστημα του
2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού
οίκου Golden Destiny.
Σημειώνεται ότι επενδύθηκαν περισσότερα από 105
δισ. δολ. για νεότευκτα πλοία.

Π

ΝΕΖ
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Σε ένταση οι σχέσεις της κυβέρνησης με την
εφοπλιστική κοινότητα της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας μετά την απόφαση της πρώτης να
καταστήσει υποχρεωτική για τα επόμενα τρία
χρόνια την, εθελοντική μέχρι πρότινος, έκτακτη
φορολόγηση του κλάδου.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τη φορολογία των ακινήτων, τα επόμενα τρία
χρόνια (2014, 2015 και 2016) οι εταιρείες που διαθέτουν πλοία με ελληνική σημαία πρώτης και δεύτερης
κατηγορίας 500 κόρων και άνω,
καθώς και πλοία με ξένη σημαία
των οποίων η διαχείριση γίνεται από
ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, θα
πληρώσουν διπλάσιο
φόρο από εκείνον της
προηγούμενης χρονιάς.

το πλαίσιο πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, με απόφασή του εξισώνει τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι σπουδαστές ΑΕΝ
κατά την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών.
Με την απόφαση αυτή, διευθετείται οριστικά η διαφορετική ασφαλιστική αντιμετώπιση μεταξύ των σπουδαστών που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια σε
πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, και εκείνων που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια σε πλοία υπό ελληνική σημαία.

Σ

Στο λιμάνι της Ρόδου βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο
«Nour M», το οποίο από το μήνα Νοέμβριο βρισκόταν
δεσμευμένο από τις Αρχές στην Ακαντιά.

Με την παρουσία 1.100 προσωπικοτήτητων της ελληνικής ναυτιλίας, στελέχη επιχειρήσεων και προσκεκλημένους απονεμήθηκαν τα ελληνικά ναυτιλιακά βραβεία της
Lloyd’s List για το 2013. Μεταξύ των βραβευθέντων ο
κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος ο οποίος παρέλαβε το
βραβείο για την εταιρεία Costamare Inc. η οποία αναδείχθηκε ως Dry Cargo εταιρεία της χρονιάς. Το βραβείο
απένειμε ο κ. Πάνος Μωραϊτης, Ceo Aspida Maritime Security.

Η μελέτη
της Boston Consulting Group
για το ρόλο της ναυτιλίας στην
ελληνική οικονομία διαπιστώνει ότι η συμβολή της
στο ΑΕΠ της Ελλάδας κυμαίνεται στο 7%, ενώ υπολογίζεται ότι απασχολεί περισσότερους από 165.000 εργαζομένους καλύπτοντας το 3,5% της συνολικής απασχόλησης
στην Ελλάδα. Η έκθεση της United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) διαπιστώνει ότι το
2013 ο ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από 3.695
πλοία, συνολικής μεταφορικής δυνατότητας 244.850.578
dwt, αντιστοιχώντας στο 15,17% του παγκόσμιου στόλου.
Ένα στοιχείο που «μεταφραζόμενο» αποδεικνύει ότι την
πρώτη θέση παγκοσμίως διατήρησε ο ελληνόκτητος στόλος με βάση τη μεταφορική του ικανότητα. Να σημειωθεί
ότι το 53,26% της συνολικής μεταφορικής δυνατότητας
ελέγχουν πέντε ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο με
πρώτη την Ελλάδα, που ελέγχει το 15,17%, και ακολουθούν: Ιαπωνία με 13,87%, Κίνα με 11,78%, Νότιος Κορέα
με 7,79% και Σιγκαπούρη με 4,65%.

Στο τέλος του 2013 η Lloyd’s List ξεχωρίζει 15
Έλληνες επί συνόλου 100 προσωπικοτήτων οι
οποίοι διακρίθηκαν στα παγκόσμια ναυτιλιακά δρώμενα
χαρίζοντας στην Ελλάδα ποσοστό εκπροσώπησης της
τάξεως του 15%, έναντι περίπου 16% που κατέχει στον
παγκόσμιο στόλο (με βάση τη μεταφορική ικανότητα).
Σχεδόν όσο είναι το παγκόσμιο μερίδιο της ελληνικής
ναυτιλίας, εκτιμά η Lloyd’s List, ότι είναι το ποσοστό
των Ελλήνων εφοπλιστών και στελεχών του χώρου,
που περιελήφθησαν στη λίστα των 100 πιο σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ναυτιλίας.
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Δεκέμβριος

«PRELUDE»

οιάζει με πλοίο, αλλά δεν είναι
αφού δεν έχει κινητήρες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
ΤΟΝΟΙ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑ
πλωτή εξέδρα εξόρυξης υγρομ. πλάτος
ποιημένου φυσικού αερίου,
μήκους 488 μέτρων, η οποία καθελκύστηκε σε
μ. ύψος
ναυπηγείο της Samsung Heavy Industries στη
Νότιο Κορέα. Το όνομά της «Prelude».
Με σχήμα τάνκερ έχει μήκος μεγαλύτερο από το ύψος του
Empire State Building στη Νέα Υόρκη και όταν ολοκληρωθεί θα έχει εκτόπισμα μεγαλύτερο των 600.000 τόνων.
Αντιπροσωπεία
Με πλάτος 74 μέτρα και ύψος 110 αναμένεται να παράγει
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
3,6 εκατ. τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου το
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην
χρόνο.
Ουάσιγκτον, στη διάρκεια της οποίας έγιναν συναντήσεις με την πολιτική και διοικητική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα βασικότερα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν η μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών των πλοίων και οι προτάσεις για την υιοθέτηση μηχανισμού παρακολούθησης, αναφοράς και
εξακρίβωσης (MRV) των εκπομπών CO2 της διεθνούς
ναυτιλίας και ειδικότερα η σχετική αμερικανική πρόταση
Τελευταίο τεύχος
που απασχολεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).
των «Ναυτικών Χρονικών»
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν το φλέγον
για το 2013 και στο προσκήνιο και πάλι
θέμα της επικείμενης εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβαοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί για τη
σης Διαχείρισης του Θαλάσσιου Έρματος και οι εμποριναυτιλιακή βιομηχανία. Η διαμόρφωση
κές και πρακτικές επιπτώσεις από τη σχετική
ενός ευρωπαϊκού κανονισμού για τη
ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ.
ρύθμιση των ρύπων στα πλοία και η απαίτηση της

488 μ. μήκος
600.000

74
110

λαφρά βελτίωση παρουσιάζει η Ελλάδα στη νέα
κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας ως προς τον
Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς.
Με συν 4 βαθμούς σκαρφάλωσε στην 80ή θέση από την
94η το 2012.
Στη μάχη κατά της κρίσης χρέους, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο και στο πεδίο καταπολέμησης της διαφθοράς, ορίζοντας, για παράδειγμα, έναν εθνικό συντονιστή
κατά της διαφθοράς, όπως είπε ο ειδικός της Transparency International Φιν Χάινριχ, σχολιάζοντας τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας σε σύγκριση με το 2012.
Η υπερχρεωμένη χώρα κατάφερε να βελτιωθεί αισθητά,
αναφέρει και το Spiegel σε σχετικό του άρθρο.
Παρά τη βελτίωση αυτή όμως, η Ελλάδα παραμένει,
βάσει της σχετικής κατάταξης των 177 χωρών, η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ε.Ε. Μεγάλο εξακολουθεί να είναι
το πρόβλημα της διαφθοράς και στην Ιταλία. Με 43 βαθμούς βρίσκεται στην 69η θέση, την οποία μοιράζεται με
το Κουβέιτ και τη Ρουμανία.

Ε

Μ ε

τ η ν

ε υ γ ε ν ι κ ή

>>

Μ

Γαλλίας για την αναφορά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με συναφείς πρωτοβουλίες σε
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο έχουν δημιουργήσει
ένα νέο «τσουνάμι» περιβαλλοντικών κανονισμών για
τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με σημαντικό μάλιστα κόστος προσαρμογής.

χ ο ρ η γ ί α
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Διεθνή Fora

2013: τα πεπραγμένα του ΙΜΟ
Το 2013 ήταν άλλη μία χρονιά με αρκετούς σημαντικούς νέους
κανονισμούς του ΙΜΟ να εγκρίνονται ή να βρίσκονται στα διάφορα
στάδια προκαταρκτικών συζητήσεων.

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

4-8 Φεβρουαρίου

18-22 Μαρτίου

Η πρώτη επίσημη συνάντηση
του έτους στον ΙΜΟ ήταν η 17η
συνεδρίαση της υποεπιτροπής
χύδην υγρών και αερίων (BLG
17) τον Φεβρουάριο. Τα πιο σημαντικά ίσως θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο καθορισμός οδηγιών για τη
δειγματοληψία και ανάλυση του έρματος στο πλαίσιο της
συνθήκης BWM (Ballast Water Management) και οι επιπτώσεις των σωματιδίων άνθρακα από καύση (Black Carbon)
στην Αρκτική, στο πλαίσιο του νέου υποχρεωτικού Πολικού
Κώδικα (Polar Code) που συζητείται.

Συνεδρίαση της 57ης υποεπιτροπής σχεδιασμού και εξοπλισμού (Design and Equipment, DE).
Και εδώ μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε σε θέματα
του υπό σχεδίαση Πολικού Κώδικα, με τους Πράσινους
στον ΙΜΟ να προτείνουν μύριους περιορισμούς στη λειτουργία των πλοίων (απαγόρευση της χρήσης βαρέων καυσίμων,
όχι στην απόρριψη νερών λάτρας κ.λπ.) χωρίς φυσικά να παρουσιάζουν κάποια μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα τέτοιων περιορισμών.
Ο κώδικας θα συνεχίσει να συζητείται σε διάφορες επιτροπές του ΙΜΟ για αρκετό καιρό ακόμη προτού το κείμενό του συμφωνηθεί οριστικά.

26-28 Φεβρουαρίου

13-17 Μαΐου

Συνάντηση εμπειρογνωμόνων στον ΙΜΟ για να καθορίσουν
το πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά μελέτης του ΙΜΟ, προκειμένου να υπάρξουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και για τις εκπομπές CO2
των πλοίων.
Η Ελλάδα πρότεινε να ληφθούν τα στοιχεία που διαθέτει
η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας αντί να γίνει άλλη μία ανακριβής μοντελοποιημένη μελέτη. Τελικά, για να είναι όλοι
ευχαριστημένοι, συμφωνήθηκε να γίνουν και τα δύο.

65η συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 65). Η επιτροπή αυτή, επιφορτισμένη
με τα περιβαλλοντικά θέματα, συνέχισε τη συζήτηση και
εξέλιξη διάφορων σημαντικών κανονισμών. Μεταξύ
άλλων, συμφωνήθηκαν οι τελικές οδηγίες που θα εφαρμόσουν το EEDI στα πλοία Ro-Ro.
Επίσης, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας
κοινής μεθόδου δοκιμών (sea trials) των νεότευκτων πλοίων
με τη συμβολή του ISO (International Standardization
Organization) και της ITTC (International Towing Tank

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 52 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ZAXARIADIS:Layout 1 21/1/2014 3:09 μμ Page 53

Conference). Σημειωτέον ότι το ISO ελέγχεται αρκετά από
τους Ιάπωνες, ενώ το ITTC από Ευρωπαίους. Συνεπώς ο
ένας οργανισμός (ISO) προσπαθεί να αφήσει «παραθυράκια»
στη διαδικασία των δοκιμών ώστε τα ναυπηγεία να έχουν
επιλογές, ενώ ο ITTC προσπαθεί για μία μόνο απολύτως συγκεκριμένη διαδικασία.
Στη σύνοδο αυτή, εγκρίθηκαν επίσης οι οδηγίες για την ελάχιστη επιτρεπτή ιπποδύναμη που θα πρέπει να έχουν τα
πλοία που ικανοποιούν το EEDI.
Στην ουσία, πρόκειται για εντελώς ανεπαρκείς (μικρές)
ιπποδυνάμεις, που δεν διασφαλίζουν καθόλου την ασφάλεια του πλοίου. Η Ελλάδα την περίοδο αυτή διενεργούσε
μελέτη μέσω του ΕΜΠ.
Η μελέτη, που αποπερατώθηκε στα τέλη του 2013, αποδεικνύει την ανεπάρκεια των προτεινόμενων ιπποδυνάμεων
και θα κατατεθεί στην επόμενη συνεδρίαση της MEPC.
Τέλος, για το μεγάλο θέμα της επεξεργασίας έρματος, η επιτροπή συμφώνησε να προωθήσει στο Συμβούλιο του ΙΜΟ
(το ανώτατο όργανο του ΙΜΟ) προσχέδιο απόφασης για την
αποσυμφόρηση των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των
συσκευών επεξεργασίας έρματος.

10 Αυγούστου
Δημοσιεύεται από τον ΙΜΟ η ετήσια λίστα με τα απαιτούμενα
έγγραφα και πιστοποιητικά που πρέπει να βρίσκονται πάνω
σε κάθε πλοίο (circular 817). Η λίστα είναι 26 σελίδες.
Για τα απλούστερα φορτηγά πλοία απαιτούνται τουλάχιστον 66 έγγραφα και πιστοποιητικά, πολλά εκ των οποίων
είναι βιβλιάρια (π.χ. safety training manual, cargo securing
manual), ενώ άλλα πρέπει υποχρεωτικά να εμπεριέχουν
«υπο-έγγραφα» (π.χ. το ship security plan πρέπει να περιέχει
1. Drills and exercises 2. Internal audits 3. Calibration of
equipment ... και άλλα 7 παρόμοια «υπο-έγγραφα»). Κάθε
χρόνο η λίστα των απαιτούμενων εγγράφων μακραίνει και
αποτελεί μια απλή ένδειξη της συνεχώς αυξανόμενης νομοθετικής γραφειοκρατίας στα πλοία.

20 Αυγούστου
Δώδεκα μήνες μετά την επικύρωσή της από 30 χώρες, τίθεται σε εφαρμογή η σύμβαση MLC 2006 από τον
«αδελφό» οργανισμό του ΙΜΟ, τον ILO (ο ILO είναι επίσης
ειδικό παράρτημα του ΟΗΕ, όπως ο ΙΜΟ).

25 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου

12-21 Ιουνίου
92η συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας (MSC). Εγκρίθηκαν νέες απαιτήσεις στα κεφάλαια 3 και 5 της SOLAS (Lifesaving, Navigation) και ενδιάμεσα μέτρα για αυξημένη
ασφάλεια στα επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια ως απόρροια
του ναυαγίου του «Costa Concordia».
Σχετικά με το ατύχημα αυτό αναμένονται αρκετά νέα μέτρα
τεχνικής φύσεως, που θα αποκρυσταλλωθούν από τις διάφορες υποεπιτροπές του ΙΜΟ. Αλλά και ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) εμπλουτίστηκε με νέες απαιτήσεις
σχετικά με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις πληρωμάτων.
Τέλος, στο συνεχιζόμενο θέμα των Goal Based Standards,
εγκρίθηκαν οδηγίες για το πώς οι Αρχές μπορούν να εγκρίνουν εναλλακτικές μεθόδους ικανοποίησης των κανονισμών (ή, με πιο απλά λόγια, πώς μπορεί ο καθένας νόμιμα
να παρακάμπτει τους κανονισμούς!).

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ εγκρίνει το προσχέδιο απόφασης της
MEPC για την αποσυμφόρηση της εφαρμογής των συσκευών επεξεργασίας έρματος.
Έτσι, με το νέο πρόγραμμα μόνο τα πλοία που θα χτιστούν
(τρόπιδας) μετά την εφαρμογή του κανονισμού υποχρεώνονται να είναι αμέσως εξοπλισμένα με συσκευή επεξεργασίας έρματος, ενώ όλα τα άλλα δύνανται να την
εγκαταστήσουν στον πρώτο δεξαμενισμό τους μετά το 2016.
Υπολογίζεται ότι χώρες όπως η Σιγκαπούρη και ο Παναμάς σκοπεύουν να επικυρώσουν τη σύμβαση στις αρχές
του 2014, συνεπώς ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες
μετά (δηλαδή αρχές του 2015).
Όμως, για τις ΗΠΑ ισχύει ο δικός τους κανονισμός, που
απαιτεί εγκεκριμένες συσκευές για πλοία κατασκευής
(τρόπιδας) από τον Δεκέμβριο του 2013. Επειδή δεν προβλέπεται να έχουν εγκριθεί από τις ΗΠΑ τέτοιες συσκευές
πριν από το 2015, η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιτρέπει αίτηση προσωρινής απαλλαγής, η οποία μπορεί να υποβληθεί
το νωρίτερο ένα έτος πριν από την παράδοση του πλοίου.

Για το 2014 προβλέπονται στον ΙΜΟ σημαντικές εξελίξεις
στο θέμα των αγορακεντρικών μέτρων (MBM-Market
Based Measures), όπου ίσως δούμε μέτρα φορολόγησης
της λειτουργίας των πλοίων. Το απευχόμεθα.
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Σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα πεδία σημαντικών εξελίξεων στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία της γείτονος, αλλά και να σκιαγραφήσουμε τις
σχετικές πολιτικές, απευθυνθήκαμε στον πρέσβη της
Τουρκίας στην Ελλάδα, Kerim Uras. Αφορμή για τη
συνομιλία μας στάθηκε η συνάντησή μας στο ναυτιλιακό συνέδριο 12ο Navigator 2013.
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα των «Ν.Χ.» αναδεικνύουν το ρόλο που η Τουρκία επιθυμεί να διαδραματίσει στη ναυτιλιακή και όχι μόνο βιομηχανία.

>> KERİM URAS

Συνέντευξη

Τουρκία:

Απαντήσεις σε καίρια
ζητήματα ναυτιλιακής φύσεως
Ο εξ ανατολών γείτονας: Eμπορικός εταίρος, ανταγωνιστής
σε συγκεκριμένες αγορές και, εν πολλοίς, ένας αναδυόμενος παίκτης
σε πολλούς τομείς της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.

Κύριε πρέσβη, η Τουρκία έχει κάνει αξιόλογες προσπάθειες για
την ανάπτυξη του ναυπηγικού της τομέα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις δέκα πρώτες χώρες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τις ναυπηγήσεις. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική της τουρκικής
κυβέρνησης για τον ναυπηγικό τομέα;
Κύριε πρέσβη, η Τουρκία έχει κάνει αξιόλογες προσπάθειες για την ανάπτυξη του ναυπηγικού της τομέα και
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις δέκα πρώτες χώρες στον
κόσμο σε ό,τι αφορά τις ναυπηγήσεις. Υπάρχει κάποια
συγκεκριμένη πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης για
τον ναυπηγικό τομέα;
Οι επενδύσεις είναι sine qua non για την ανάπτυξη μιας χώρας.
Οι επενδύσεις αποτελούν τη βασική δυναμική της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο η ναυπηγική βιομηχανία συνιστά προτεραιότητα στις πολιτικές της Τουρκίας, αφού δεσπόζει σε
παγκόσμια κλίμακα και αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς επιτεύχθηκε μια μεγάλη ανάπτυξη χάρη στις σημαντικές επενδύσεις
που ξεκίνησαν από το 2000.
Πολλές πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί προκειμένου να αυξηθεί η
παραγωγή και η αποδοτικότητα της ναυπηγικής βιομηχανίας, να
εξασφαλιστεί η επικράτηση των τεχνολογικών καινοτομιών, να
γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου στα

διεθνή πρότυπα και να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον
με σεβασμό στην υγιεινή, την ασφάλεια και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Την περίοδο πριν από το 2008, η κυβερνητική πολιτική επικεντρώθηκε στη δημιουργία απαραίτητων αλλά και βιώσιμων υποδομών, κυρίως μέσω συνενώσεων. Αυτή η πολιτική
εφαρμόστηκε με επιτυχία στις ναυπηγήσεις, και ιδίως στο κομμάτι
των επισκευαστικών εργασιών.
Για την προβολή και προώθηση του ναυπηγικού τομέα της Τουρκίας στη διεθνή αγορά, η τουρκική κυβέρνηση περιέβαλε με εμπιστοσύνη και στήριξε τη βιομηχανία, κάτι το οποίο είναι εμφανές
στο πλαίσιο των διμερών επαφών κυβερνητικών στελεχών. Επίσης η Τουρκία οργανώνει σε ετήσια βάση συναντήσεις του Συμβουλίου Μεταφορών, όπου οι στόχοι και οι ανάγκες της
ναυπηγικής (και ναυτιλιακής) βιομηχανίας τίθενται επί τάπητος
και αξιολογούνται ζητήματα σχεδιασμού και υποδομών.
Ως αποτέλεσμα, η τουρκική ναυπηγική βιομηχανία είναι η πέμπτη
δύναμη στον κόσμο με βάση τις παραγγελίες (σε αριθμό). Επιπροσθέτως η Τουρκία βρίσκεται στην τρίτη θέση στις ναυπηγήσεις megayacht (25 μέτρων και άνω).
Ο κόλπος της Τούζλα είναι η κυρίαρχη περιοχή ναυπηγικής
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δραστηριότητας στην Τουρκία, με περισσότερα από 27
ναυπηγεία. Ποιες είναι οι δυνατότητες της περιοχής σε
ναυπηγήσεις αναφορικά με τύπους και μεγέθη πλοίων;
Ποιες είναι οι εξελίξεις στην περιοχή; Υπάρχουν κάποιες
πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξή της;
Όπως σωστά αναφέρατε, τα ναυπηγεία στην περιοχή της Τούζλα
είναι η ατμομηχανή της τουρκικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Σε
μια επιφάνεια 1,6 εκατ. τ.μ. υπάρχουν οι πλέον έμπειρες επιχειρήσεις του ναυπηγικού τομέα στη χώρα μας. Ομοίως, οι εργαζόμενοι της συγκεκριμένης περιοχής αποτελούν το πλέον
εξειδικευμένο και το καλύτερα εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό
του τομέα. Πρέπει βέβαια να σημειώσω ότι τα ναυπηγεία της
Τούζλα δεν διέρχονται την καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους
εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Όμως, οι ναυπηγικές
εταιρείες της περιοχής σταθερά αναβαθμίζονται, ώστε να μπορούν να ναυπηγήσουν πλοία υψηλής τεχνολογίας καθώς και διάφορα πλωτά μέσα, ενώ αναλαμβάνουν και τη ναυπήγηση
πολεμικών πλοίων.
Τα ναυπηγεία που ασχολούνται με τη ναυπήγηση σκαφών αναψυχής, βρίσκονται ήδη σε ανοδική πορεία, για να καθιερωθούν
σε παγκόσμια κλίμακα ως σήμα κατατεθέν. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αυξήσουν τη φήμη τους.
Τώρα, όσον αφορά τους τύπους και τα μεγέθη πλοίων που μπορούν να κατασκευαστούν στην περιοχή, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει chemical tankers χωρητικότητας μέχρι 20.000 dwt,
σκάφη αλιείας ανοικτής θαλάσσης άνω των 60 μέτρων, ρυμουλκά ανοικτής θαλάσσης, LPG tankers μέχρι 5.000 dwt, asphalt tankers μέχρι 15.000 dwt, bulk carriers μέχρι 20.000 dwt,
container ships με χωρητικότητα έως 2.000 TEU καθώς και oﬀ-
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shore supply vessels και πολεμικά πλοία διαφόρων τύπων και
τονάζ. Η ναυπηγική δραστηριότητα εκτός από την κατασκευή
απλών τύπων πλοίων περιλαμβάνει πλέον και εξειδικευμένους
τύπους.
Πρέπει να σημειωθεί πως 22 νέα και σύγχρονα ναυπηγεία λειτουργούν στην περιοχή της Yalova, η οποία βρίσκεται στη νότια
ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Χάρη στη γεωγραφική της
θέση η Yalova παρέχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς βρίσκεται
μεταξύ των περιφερειών της Κωνσταντινούπολης, του Izmit και
της Bursa (κοντά σε σημαντικά οικονομικά κέντρα), διαθέτει πολύ
καλές οδικές και θαλάσσιες συνδέσεις, όπως και υποδομές για
αεροπορικές εταιρείες. Η περιοχή θα γίνει ακόμη πιο ελκυστική
με την ολοκλήρωση της γέφυρας Izmit και του αυτοκινητόδρομου Κωνσταντινούπολης-Σμύρνης, έργα τα οποία βρίσκονται σε
προχωρημένη φάση κατασκευής.
Για να δώσω και μια γενική εικόνα του ναυπηγικού τομέα της
Τουρκίας, σήμερα υπάρχουν 72 ναυπηγεία σε λειτουργία στη
χώρα. Η ετήσια παραγωγή τους είναι 3,61 εκατ. dwt και η επισκευαστική τους δυναμικότητα ανέρχεται σε 18 εκατ. dwt. Σε λειτουργία βρίσκονται 21 πλωτές δεξαμενές και 9 μόνιμες
δεξαμενές. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 512 εγκαταστάσεις ναυπήγησης σκαφών αναψυχής, 38 εκ των οποίων εξειδικεύονται στη
ναυπήγηση mega-yacht. Με βάση στοιχεία του 2013, η αξία των
εξαγωγών πλοίων και σκαφών αναψυχής ανήλθε σε $1,2 δισ. Η
ναυπηγική βιομηχανία μαζί με τις διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις
συντηρούν περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.
Η ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Τουρκία συνεχίζεται. Με βάση στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013, 49 ναυπηγικές μονάδες είναι υπό κατασκευή σε όλη την τουρκική επικράτεια. Η
ετήσια παραγωγική τους δυναμικότητα ανέρχεται σε 3.645.000
dwt. Με την ολοκλήρωση αυτών των επενδύσεων, η συνολική
παραγωγική δυναμικότητα της τουρκικής ναυπηγικής βιομηχανίας θα ξεπεράσει τα 7.000.000 dwt.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 97% των παγκόσμιων ναυπηγήσεων
σε όρους τονάζ παράγεται από πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων
η Τουρκία.
Η χώρα διαθέτει επίσης 21 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων στην περιφέρεια Aliaga, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας στην

Τα ναυπηγεία που ασχολούνται με τη ναυπήγηση σκαφών αναψυχής, βρίσκονται ήδη σε ανοδική πορεία, για να καθιερωθούν σε
παγκόσμια κλίμακα ως σήμα κατατεθέν. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αυξήσουν τη φήμη τους.
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Το 97% των παγκόσμιων ναυπηγήσεων σε όρους τονάζ παράγεται από
πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία. Η χώρα διαθέτει επίσης 21 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων στην περιφέρεια Aliaga, οι
οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

εργασία, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εγκαταστάσεις στην Aliaga το 2012 βραβεύτηκαν ως οι πλέον φιλικές
προς το περιβάλλον, αλλά και ως προς τις συνθήκες που προσφέρουν στους εργαζομένους τους. Μαζί με τις διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις η βιομηχανία διαλύσεων απασχολεί περίπου
8.500 εργαζόμενους. Το 2012, 281 πλοία με σύνολο 927.000
ldt διαλύθηκαν στις τουρκικές εγκαταστάσεις. Για το 2013 εκτιμούμε ότι τα μεγέθη θα είναι τα ίδια. Με την έναρξη ισχύος της
συνθήκης του Χονγκ Κονγκ προβλέπουμε σημαντική αύξηση στα
μεγέθη διαλύσεων.
Δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω τους Έλληνες πλοιοκτήτες,
να συνεργαστούν με τις τουρκικές επιχειρήσεις ώστε να χτίσουν,
να επισκευάσουν ή να διαλύσουν τα πλοία τους στην Τουρκία.

Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα
πλοία υπό κυπριακή σημαία; Μπορούμε να αναμένουμε κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα στο άμεσο μέλλον;
Θεωρούμε πως οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην τουρκοκυπριακή πλευρά είναι αναχρονιστικοί. Η πρότασή μας αφορά
την από κοινού άρση οποιουδήποτε περιορισμού υπάρχει στο
τραπέζι.
Παρ’ όλ’ αυτά, σήμερα υπάρχει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για
τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος. Με την επίλυσή του, τα
ελληνοκυπριακά πλοία θα μπορούν να εκμεταλλευτούν την
τουρκική ναυτιλιακή αγορά των 2 δισ. ευρώ. Ίσως αυτό να μπορούσε να είναι το «κλειδί» για τους Ελληνοκυπρίους ώστε να ξεπεράσουν την παρούσα οικονομική κρίση.
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Η Κωνσταντινούπολη θεωρείται η ιδανική πόλη για να
αναπτυχθεί ως ναυτιλιακό κέντρο. Ποια είναι η πολιτική
της Τουρκίας σε αυτό το ζήτημα και ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να πραγματωθεί;
Το 2012, οι λιμενικές εγκαταστάσεις στην Κωνσταντινούπολη
εξυπηρέτησαν το 23,5% των κρουαζιερόπλοιων που επισκέφτηκαν τουρκικά λιμάνια, το 28% των επιβατών κρουαζιέρας, το
48,8% των οχημάτων που μεταφέρονται από διεθνείς γραμμές
Ro-Ro, το 12,5% των εμπορευμάτων που διακινούν τα τουρκικά
λιμάνια καθώς και το 44% των εμπορευματοκιβωτίων.
Επιπλέον, το 85% του συνόλου των επιβατών εσωτερικής ακτοπλοΐας μεταφέρθηκε από εταιρείες που εδρεύουν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 40% του στόλου υπό τουρκική σημαία σε
αριθμό πλοίων και το 90% σε όρους dwt είναι εγγεγραμμένα σε
λιμάνια της. Σε χρηματικούς όρους μόνο η Κωνσταντινούπολη
πραγματοποιεί το 50% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους είναι το ναυτιλιακό κέντρο της
Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης σε βασικό ενεργειακό άξονα και άξονα εμπορίου
που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και τη Μαύρη Θάλασσα με
τη Μεσόγειο, την καθιστά το πλέον ιδανικό ναυτιλιακό κέντρο.
Η μοναδικότητα της γεωγραφικής τοποθεσίας της, όπου η θάλασσα διατρέχει την πόλη και χωρίζει δύο ηπείρους, θα ενισχυθεί
περαιτέρω από το έργο «Channel Istanbul», τη νέα διώρυγα που
θα ενώνει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια αξιολόγηση της Κωνσταντινούπολης στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο στα εδαφικά όρια της επαρχίας
θα είναι ανεπαρκής. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρησιμότερο να
αξιολογήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως Megapolis, η οποία
περιλαμβάνει στην ενδοχώρα της την περιφέρεια του Izmit, τον
νότιο Μαρμαρά και τη Θράκη.
Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι βασικές λιμενικές επενδύσεις όπως αυτές της DP World και της Filyos (σε λιμενικές υποδομές κρουαζιέρας) καθώς και τα project «Marmaray» και
«Eurasia Tube Tunnel» θα ενδυναμώσουν τη θέση της Κωνσταντινούπολης σε όρους ναυτιλιακούς αλλά και logistics.
Τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα έργα έχουν αξιολογηθεί κατά τη 10η και 11η συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταφορών, όπου τίθενται οι στόχοι σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και τις
υποδομές τους.
Επιπροσθέτως, πολλά ακόμη έργα που αφορούν την Κωνσταντινούπολη και το γενικότερο μεταφορικό σύστημα της Τουρκίας
αποφασίστηκαν σε αυτές τις συναντήσεις και βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.
Η κρουαζιέρα είναι ένας σημαντικός τομέας τουρισμού για
την τουρκική οικονομία. Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της Τουρκίας ως προορισμού κρουαζιέρας; Η τουρκική κυβέρνηση εφαρμόζει κάποια πολιτική; Πιστεύετε
πως υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με την Ελλάδα ή
ανάμεσα στα τουρκικά και τα ελληνικά λιμάνια;
Ο τουρισμός κρουαζιέρας, ο οποίος πρόσφατα άρχισε να τραβάει
την προσοχή όσων θέλουν εναλλακτικό τρόπο διακοπών, έγινε
γνωστός σε πολλούς Βορειοευρωπαίους και Αμερικανούς στις

αρχές της δεκαετίας του ’80.
Η δυνατότητα να επισκέπτονται πολλές χώρες σε μικρή χρονική
περίοδο και να απολαμβάνουν τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου πέντε
αστέρων έκανε την κρουαζιέρα ελκυστική σε σημαντικό αριθμό
τουριστών και για το λόγο αυτόν ο κλάδος παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 7,6%. Αν λάβουμε υπόψη
ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί το 2% του παγκόσμιου
τουρισμού, εκτιμάται πως το μερίδιο του τουρισμού κρουαζιέρας
θα αυξηθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί δημοφιλή
προορισμό λόγω του ιστορικού και θρησκευτικού δυναμικού της.
Αυτή η περιοχή, στην οποία ανήκει και η Τουρκία, έχει ωφεληθεί
από την αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας αφού ο αριθμός επιβατών αυξήθηκε από 581.000 το 2003 σε 2.133.000 το 2012.
Κεντρικός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής στην Τουρκία αναφορικά με την κρουαζιέρα είναι η αναδιάρθρωση των λιμενικών
υποδομών υπό κρατική διαχείριση προκειμένου να εμπλακεί εξ
ολοκλήρου ο ιδιωτικός τομέας. Ειδικότερα, η ιδιωτικοποίηση
κρατικών λιμένων έχει αυξήσει σημαντικά την αποδοτικότητα και
την προσέλκυση τουρισμού κρουαζιέρας.
Σε αυτό το περιβάλλον και εξαιτίας της συμπληρωματικής τους
φύσης, είναι εμφανές ότι τα λιμάνια της Τουρκίας και της Ελλάδας πρέπει να συμμαχήσουν με κοινό στόχο την άφιξη περισσότερων κρουαζιερόπλοιων σε αυτά, παρά να εμπλακούν σε έναν
ατέρμονο ανταγωνισμό.
Για το σκοπό αυτόν κοινές προσπάθειες προβολής και προώθησης των προορισμών μέσω κοινής πλατφόρμας θεωρώ πως
είναι υψίστης σπουδαιότητας.
Πρόσφατα υπήρξε μία κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις
διαδικασίες έκδοσης βίζας, η οποία θα καταλήξει στο μέλλον στην κατάργηση των περιορισμών σε Τούρκους πολίτες όταν ταξιδεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι τα οφέλη για την Τουρκία και
τους πολίτες της; Πιστεύετε πως η άρση της υποχρεωτικής
έκδοσης βίζας θα συμβάλει στην αύξηση του τουριστικού
ρεύματος από την Τουρκία στην Ελλάδα;
Το 2013 ο αριθμός των Τούρκων τουριστών που επισκέφτηκαν
την Ελλάδα θα προσεγγίσει το ένα εκατομμύριο. Οι διαδικασίες
διευκόλυνσης έκδοσης βίζας από τις ελληνικές προξενικές αρχές
στην Τουρκία συνέβαλαν σε αυτή την αύξηση εισροής Τούρκων
τουριστών. Η εξαίρεση των Τούρκων πολιτών από την έκδοση
βίζας είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα της κυβέρνησης.
Μια τομή σε αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να αλλάξει τις σχέσεις
μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό συμφωνούμε με την
έναρξη του διαλόγου με την Ε.Ε. για την άρση των εμποδίων στην
έκδοση βίζας. Επιπλέον, εκτός από το Πρωτόκολλο Επανεισδοχής που έχουμε υπογράψει με την Ελλάδα, προχωρήσαμε και
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αναμένουμε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην
περαιτέρω πορεία αυτού του διαλόγου κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν πολλά να κερδίσουν από μία τέτοια διαδικασία.
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Έχει ανακοινωθεί ότι η AΡM Terminals θα επενδύσει σε
νέες λιμενικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή της
Σμύρνης. Ποια είναι τα κυριότερα ιδιωτικά έργα στην
τουρκική λιμενική βιομηχανία και ποια η σημασία τους
για την οικονομία της χώρας;
Το λιμάνι διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή Izmir
Aliaga θα κατασκευαστεί από την Petkim Holding και θα το διαχειρίζεται η APM Terminals. Στην πρώτη φάση του έργου, το λιμάνι θα έχει ετήσια χωρητικότητα 1,5 εκατ. TEU και με την
ολοκλήρωσή του, η ετήσια χωρητικότητα του λιμένα θα φτάσει
τα 4 εκατ. TEU.
Σχετικά με τις άλλες επενδύσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι η Petkim
Holding θα κατασκευάσει τις αναγκαίες λιμενικές υποδομές σε
διυλιστήριο, δίνοντας τη δυνατότητα διακίνησης 10 εκατ. τόνων
προϊόντων πετρελαίου σε ετήσια βάση. Επίσης υπό κατασκευήν
είναι και το Candarli Container Port στην περιοχή του βορείου
Αιγαίου, με στόχο να αποτελέσει τη βασική διέξοδο της Τουρκίας
προς τις αγορές της Δύσης. Το έργο θα κατασκευαστεί σε τρεις
φάσεις, με την πρώτη να δημιουργεί λιμενικές υποδομές με ετήσια χωρητικότητα 4 εκατ. TEU.
Με την ολοκλήρωσή του, θα κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα λιμάνια hub για εμπορευματοκιβώτια στον κόσμο, με συνολική χωρητικότητα 12 εκατ. TEU το χρόνο. To Candarli Container
Port θα δημιουργήσει μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας
τόσο κατά την κατασκευή του όσο και στη φάση λειτουργίας του,
και ως εκ τούτου θα δημιουργήσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Το λιμάνι του Alsancak στη
Σμύρνη θα υποστεί τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να εξυπηρετεί αποκλειστικά την κίνηση κρουαζιέρας και την επιβατική
κίνηση γενικότερα.

Φόρτωση

χεται αμφισβήτηση. Οι νέοι μεγάλοι λιμένες οι οποίοι θα κατασκευαστούν από τον ιδιωτικό τομέα είναι μεγάλης και ουσιώδους
σημασίας για την ανάπτυξη της Τουρκίας, η οποία στοχεύει να εισέλθει στο top 10 των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.
Η Τουρκία αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες
έφτασαν το ύψος των $3,5 δισ. το 2012. Ποιες είναι οι
προβλέψεις σας για την εξέλιξη του διμερούς εμπορίου;
Υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να
αυξηθούν περαιτέρω οι εμπορευματικές ροές;
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ότι για το 11μηνο του
2013 οι ποσότητες εμπορευμάτων που διακινήθηκαν μέσω θαλάσσης ανάμεσα στις δύο χώρες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 16%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012.
Το μερίδιο της Τουρκίας στις θαλάσσιες μεταφορές με την Ελλάδα στο σύνολο του θαλάσσιου εμπορίου της χώρας αυξήθηκε
στο 4,7% το 2013 (11μηνο) όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2012
ήταν 3,6%.
Το 2012 η Ελλάδα κατείχε τη 18η θέση μεταξύ των εμπορικών
εταίρων της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές.
Οι συνολικές εισαγωγές της Τουρκίας από την Ελλάδα ανήλθαν
το 2012 σε $3,5 δισ. (ποσοστό 1,5% επί των συνολικών εισαγωγών της Τουρκίας).
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται στους 20 πρώτους εμπορικούς εταίρους
της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις τουρκικές εξαγωγές.
Οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ελλάδα ανήλθαν σε $1,4 δισ.
(ποσοστό 0,9% επί των συνολικών εξαγωγών της Τουρκίας).
Αν συγκρίνουμε τα μεγέθη του 2012 με αυτά του 2008 θα διαπιστώσουμε πως οι τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα μει-

Εκφόρτωση

Έτος

Εξαγωγές Transit

Σύνολο

2012

4.895.037 431.908 5.326.945 6.559.797

2013
(11μηνο)

4.992.958 831.298 5.824.256 7.845.918

ΣΥΝΟΛΟ

Εισαγωγές Transit

Σύνολο

ΕισαγωγέςΕξαγωγές

Transit

Σύνολο

355.175

6.914.972

11.454.834

787.083

12.241.917

512.242

8.358.160

12.838.876

1.343.540

14.182.416

Σημαντικός τομέας επενδύσεων είναι και οι μαρίνες. Ήδη στην
Τουρκία λειτουργούν 49 μαρίνες με 15.000 θέσεις ελλιμενισμού.
Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων που είναι σε εξέλιξη, το
2015 η Τουρκία θα διαθέτει 60 μαρίνες με 25.200 θέσεις ελλιμενισμού.
Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη σημασία της λιμενικής βιομηχανίας
για την τουρκική οικονομία, αρκεί να αναφέρω ότι η συνολική
αξία των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω θαλάσσης από
και προς την Τουρκία ανέρχεται σε $207 δισ.
Η σημασία των λιμένων για την οικονομία της χώρας δεν επιδέ-

ώθηκαν κατά $1 δισ. ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
$2,4 δισ. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιτευχθεί κάποια ισορροπία
στο εμπόριο ανάμεσα στις δύο χώρες.
Οι εκτιμήσεις μας για το διμερές εμπόριο ανάμεσα στην Τουρκία
και την Ελλάδα είναι ότι θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση.
Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, υπάρχει κοινό συμφέρον στη δημιουργία γραμμών EΓ/ΟΓ πλοίων αλλά και πλοίων
Ro-Ro. Η βελτίωση του εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες είναι
προς το κοινό συμφέρον και όλοι εργαζόμαστε προς αυτήν την
κατεύθυνση.
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Ανάλυση

Προβλέψεις και αναλύσεις για το δείκτη BDI
Έχοντας περάσει το κατώφλι του 2014, οι προσδοκίες για την πορεία
του κλάδου των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου διαφαίνονται θετικές, όχι γιατί το τελευταίο τρίμηνο του 2013 ήταν το καλύτερο των
τελευταίων τουλάχιστον δύο χρόνων, αλλά γιατί οι βασικοί παράγοντες,
όπως ψυχολογία, κυκλικότητα και θεμελιώδη μεγέθη -ceteris
paribus που καθορίζουν την πορεία του κλάδου- συνηγορούν προς
αυτή την κατεύθυνση.

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

Ψυχολογία
Παρά το γεγονός ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013 η πορεία
του BDI ήταν απογοητευτική, με τα έσοδα των πλοίων σε αρκετές περιπτώσεις να μην καλύπτουν τα ημερήσια έξοδά τους,
η ναυτιλιακή κοινότητα αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες λόγω
των χαμηλών τιμών των πλοίων (Asset Values), σε συνδυασμό με την πεποίθηση πως η αγορά θα ανακάμψει, δημιούργησε κάποια θετική ψυχολογία, έχοντας ως αποτέλεσμα οι
παραγγελίες και οι αγοραπωλησίες να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Η αγοραστική αυτή διάθεση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, χωρίς η προοδευτική αύξηση των τιμών να λειτουργήσει ανασταλτικά. Τους πρώτους 10 μήνες του 2013 οι
παραγγελίες για πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ξεπέρασαν
τις 820 (55 εκατ. dwt) συγκριτικά με τις 246 για το σύνολο του
2012. Οι παραγγελίες δε των Ελλήνων πλοιοκτητών υπερέβησαν τις 100, αντιπροσωπεύοντας το 22% σε dwt.
Παράλληλα, στις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων
πλοίων, το ίδιο διάστημα των 10 μηνών του 2013, περίπου
500 πλοία άλλαξαν χέρια, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να
έχουν αποκτήσει περισσότερα από 210 πλοία όταν στο σύνολο του 2012 είχαν αγοράσει περίπου 100.
Κυκλικότητα
Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία από το 1985 και μετά, φαίνεται
ότι η πορεία της αγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται από το δείκτη BDI, χαρα-

κτηρίζεται από μια κυκλικότητα, όπου κάθε 13 χρόνια, 19731986-1999-2012, ο BDI φτάνει σε κυκλικά χαμηλά, όπως
αυτό αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
Βάσει των στοιχείων, ύστερα από το κάθε χαμηλό των 13 χρό-

νων ο δείκτης παρουσιάζει άνοδο για 9 χρόνια (1999-2008)
και μετά αρχίζει και πάλι η πτωτική πορεία διάρκειας 4 χρόνων
(2008-2012) μέχρι να φτάσει στο επόμενο κυκλικό χαμηλό
σημείο. Κατά τη διάρκεια των 9 χρόνων της ανοδικής πορείας
ο BDI κινείται αυξητικά για 5 χρόνια (1999-2004), παρουσιάζει
μια διόρθωση για ένα χρόνο (2004-2005) και ύστερα κινείται
και πάλι ανοδικά για τα επόμενα 3 χρόνια (2005-2008) έως
ότου φτάσει στο επόμενο κυκλικό υψηλό (2008).
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Οι παραγγελίες των Ελλήνων πλοιοκτητών υπερέβησαν τις 100, αντιπροσωπεύοντας το 22% σε dwt.
Παράλληλα, στις αγοραπωλησίες των
μεταχειρισμένων πλοίων, το ίδιο διάστημα των 10 μηνών του 2013, περίπου 500 πλοία άλλαξαν χέρια, με τους
Έλληνες πλοιοκτήτες να έχουν αποκτήσει περισσότερα από 210 πλοία.
Δεδομένης λοιπόν της συνέχισης αυτής της κυκλικότητας,
έχουμε ήδη εισέλθει στον κύκλο της ανάκαμψης των 9
χρόνων και η επόμενη διόρθωση διάρκειας ενός χρόνου, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, θα επέλθει το 2017, το οποίο
δείχνει να έχει βάση, λόγω των αυξημένων παραδόσεων
πλοίων το 2016 από τις παραγγελίες του 2013 και ενδεχομένως του 2014.
Θεμελιώδη μεγέθη
Οι εκτιμήσεις των θεμελιωδών μεγεθών, τουλάχιστον για το
2014 και το 2015, συμβάλλουν στο θετικό κλίμα για τη βελτίωση της αγοράς των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Συγκεκριμένα, η αύξηση της προσφοράς (Fleet Growth) για
φέτος και του χρόνου υπολογίζεται στο 4% σημαντικά μειωμένη συγκριτικά με τα διψήφια ποσοστά από το 2010, εξαιρουμένου του 2013, οπότε επίσης ήταν μειωμένη στο 4,7%.
Παράλληλα, η άνοδος της ζήτησης (Demand Growth) σε tone
miles για φέτος και του χρόνου εκτιμάται περίπου στο 6%, δηλαδή μεγαλύτερη από την αύξηση των πλοίων.
Θετικές πάντως είναι και οι προβλέψεις μέχρι στιγμής για την
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς σύμφωνα με τον
OECD θα κυμανθεί στο 3,6% φέτος από 2,8% το 2013, ενώ
το 2015 θα αυξηθεί περαιτέρω, αλλά και για το παγκόσμιο εμπόριο το οποίο ο WTO εκτιμά πως θα αυξηθεί κατά 4,5% φέτος
από 2,5% το 2013. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά των
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου άρχισε να παρουσιάζει
σιγά-σιγά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης από το γ΄ τρίμηνο, και
ιδιαίτερα από το δ΄ με τα έσοδα των πλοίων να είναι στο «πράσινο», όταν κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου σε αρκετές περιπτώσεις τα έσοδα δεν κάλυπταν τα λειτουργικά τους έξοδα,
την αύξηση των τιμών τόσο των νεότευκτων όσο και των μεταχειρισμένων, σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες θετικές εκτιμήσεις των θεμελιωδών μεγεθών, δημιουργούνται
θετικές προσδοκίες για τη βελτίωση της πορείας της αγοράς
τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, δεδομένου ότι δεν θα
συμβεί κάποιο ατύχημα στην εύθραυστη παγκόσμια οικονομία.
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Ανασκόπηση ναυλαγοράς

Στο ρυθμό των ναυτιλιακών επενδύσεων
2013 - Nέο ρεκόρ ναυτιλιακών επενδύσεων με σημάδια ανάκαμψης της
ναυλαγοράς, αλλά με διάχυτη αβεβαιότητα από την επίμονη υπερπροσφορά των πλοίων.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny, Research Department

o 2013 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά με σοβαρές προκλήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο, αλλά με
τη ναυλαγορά των bulkers/tankers να αφήνει θετικά
σημάδια για την αρχή του νέου έτους.
Η δυναμική άνοδος της ναυλαγοράς των bulkers μετά το
τέλος της θερινής περιόδου οδήγησε τις τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων σε υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά του
2012, την αγορά των ναυπηγήσεων σε επίπεδα ρεκόρ και την
κινητικότητα των διαλύσεων σε εμφανώς χαμηλότερα επίπεδα
από τα υψηλά ιστορικά των 2012 και 2011. Οι επενδύσεις στις
τοποθετήσεις νέων παραγγελιών για παραδόσεις νεότευκτων
πλοίων από το 2015 σπάνε νέα ρεκόρ από τα υψηλά επίπεδα
του 2010, καθώς σημειώνονται πάνω από 2.800 παραγγελίες
για το σύνολο της φετινής χρονιάς, 97% πάνω από τα ετήσια
επίπεδα του 2012.
Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του στόλου bulkers κατά τη διάρκεια
του 2013, περίπου 6%, και ο δυναμικός ρόλος της Κίνας στην
τωρινή ευφορία της ναυλαγοράς αποτελούν τους δύο κύριους
παράγοντες της φετινής ανάκαμψης. Η Κίνα επιτέλεσε και θα συνεχίσει να επιτελεί κύριο ρόλο στη διαμόρφωση της ναυλαγοράς
τόσο των bulkers όσο και των tankers μέσω της ζήτησης εισαγωγών σε σιδηρομετάλλευμα και αργό πετρέλαιο, αντίστοιχα.
Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία του Νοεμβρίου επιβεβαιώνουν
τη διατήρηση ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας και για
το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς, στο 7,8%, όπως και στο τρίτο
τρίμηνο, ενώ οι οικονομικοί αναλυτές ανέμεναν ύφεση. Ο Νοέμβριος σημείωσε για την Κίνα σημαντική ετήσια αύξηση των εξαγωγών κατά 12,7%, με την αξία του εμπορικού πλεονάσματος
να φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2009.
Στην αγορά των bulkers - πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου, σημαντικό στοιχείο που επιβεβαιώνει την εξάπλωση
της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας και τη διατήρηση της
ανόδου στην πορεία του γενικού δείκτη Baltic Dry Index είναι

T

η αύξηση των εισαγωγών σε σιδηρομετάλλευμα. Επίσημα
στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι κινεζικές εισαγωγές
σε σιδηρομετάλλευμα αυξήθηκαν κατά 15% στη διάρκεια του
Νοεμβρίου από τον προηγούμενο μήνα, ενώ για τους πρώτους 10 μήνες της χρονιάς σημειώθηκε 10% ετήσια αύξηση.
Εκτιμάται πως η ζήτηση της Κίνας για εισαγωγές θα αυξηθεί
επιπλέον 6,3% για την επερχόμενη χρονιά και θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ, σε περίπου 850 εκατ. τόνους, από την έντονη εγχώρια κατανάλωση σε χάλυβα.
Η δυναμική της Κίνας τόνωσε τον γενικό δείκτη Baltic Dry
Index σε επίπεδα που εξέπληξαν ευχάριστα τους ναυτιλιακούς
παίκτες, καθώς έκλεισε η χρονιά με το δείκτη να παραμένει
πάνω από τις 2.000 μονάδες. Για πρώτη φορά μετά την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 2009, ο δείκτης BDI
έκλεισε σε τόσο υψηλά επίπεδα, προμηνύοντας πλήρη ανάκαμψη της ναυλαγοράς από το 2014. Ωστόσο, η μακροχρόνια
ευφορία της ναυλαγοράς δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη και
αναμένεται να δούμε αν ο δείκτης θα διατηρήσει τα επίπεδα
πάνω από τις 2.000 μονάδες μετά και το πέρας του νέου κινεζικού έτους.
Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 24 Δεκεμβρίου στις 2.277 παρουσιάζοντας περίπου 226% ετήσια αύξηση, με τους ναύλους
στο μεγαλύτερο μέγεθος capesize να πλησιάζουν τις
$39.000/ημέρα, όπως και το Σεπτέμβριο - τα τωρινά επίπεδα
αποτελούν τα υψηλότερα από το τέλος του Οκτωβρίου 2010.
Στη ναυλαγορά των crude tankers - πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου, τα επίπεδα ναύλων στο μεγάλο μέγεθος
VLCC εμφανίζουν ήπια ύφεση, αλλά παραμένουν υψηλά με
φόβους πως η επάνοδος της ναυλαγοράς μπορεί να είναι και
εποχική ενόψει της χειμερινής περιόδου. Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς οι παραδόσεις των νεότευκτων πλοίων μειώθηκαν σημαντικά, σε περίπου 30 πλοία από 50 το 2012, γεγονός
που βοήθησε σημαντικά στην απορρόφηση της υπερπροσφο-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 64 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

BERTZELETOY:Layout 1 19/1/2014 10:03 μμ Page 65

ράς από την τόνωση της ζήτησης της ναυλαγοράς προς το
τέλος του τρίτου τριμήνου. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιη η διατήρηση της ανόδου από τις έντονες παραγγελίες πλοίων που
σημειώθηκαν πρόσφατα σε αυτό το μέγεθος.
Από την πλευρά της ζήτησης χωρητικότητας υπάρχουν θετικά
σημάδια, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας να προβλέπει παγκόσμια αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου στα 92,4
εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2014, από 91,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα
το 2013. Ωστόσο, για τη ζήτηση της Κίνας μείωσε τις προβλέψεις του και ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εκτίμηση του
Goldman Sachs ότι για τη φετινή χρονιά αναμένεται η αύξηση
της ζήτησης πετρελαίου στην Αμερική να ξεπεράσει τα επίπεδα της Κίνας για πρώτη φορά από το 1990.
Στην αγορά των containers - πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο γενικός δείκτης Shanghai Container Freight
Index τερμάτισε φέτος πάνω από τις 1.000 μονάδες, με μειωμένες ελπίδες έντονης ανάκαμψης από το νέο έτος. Η υπερπροσφορά των πλοίων συνεχίζει να αποτελεί αρνητικό παράγοντα
βαρύτητας στην τωρινή ευφορία, με την παγκόσμια οικονομία
ακόμη να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην ύφεση και την ανάπτυξη.
H κρίση των κύριων οικονομιών μαζικής κατανάλωσης συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση χωρητικότητας των
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δημιουργώντας
συνεχές χάσμα με την προσφορά χωρητικότητας των πλοίων.
Ωστόσο, οι ναυτιλιακοί παίκτες δεν επηρεάζονται και διατηρούν το ενδιαφέρον τους για ναυπηγήσεις νέων πλοίων μεγάλου μεγέθους, Post panamax, στοχεύοντας σε οικονομίες
κλίμακας για μείωση των λειτουργικών εξόδων των πλοίων.
Το παρήγορο στην τωρινή υπερπροσφορά πλοίων είναι πως οι
διαλύσεις των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα σημειώσουν τα υψηλότερα ποσοστά τη φετινή χρονιά, με τον μέσο
όρο ηλικίας διάλυσης να έχει μειωθεί στα 22 χρόνια από 30.
Συγκρίνοντας το 2013 με το 2012, οι επενδύσεις στην αγορά
των μεταχειρισμένων πλοίων και ναυπηγήσεων επέφεραν μεγάλη αύξηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, με τα bulkers να
πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των ναυτιλιακών παικτών
σε όλα τα μεγέθη πλοίων.
Στην αγορά των διαλύσεων, η ευφορία της ναυλαγοράς των
bulkers φρέναρε την έντονη κινητικότητα των πλοίων που
στάλθηκαν στα διαλυτήρια τα δύο περασμένα έτη, 20112012, με τα containers να σπάνε ρεκόρ σε διαλύσεις στα
μικρά μεγέθη, μέχρι 5.000 TEU.
Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η κινητικότητα των ναυτιλιακών επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων και
ναυπηγήσεων των πλοίων λίγο πριν από το κλείσιμο της φετινής χρονιάς, με τους Έλληνες να εμφανίζονται εξίσου δυναμικοί στις ναυπηγήσεις όσο και στην αγορά των
μεταχειρισμένων πλοίων. Το 2014 αναμένεται με αγωνία τόσο
για την εξέλιξη της πορείας του γενικού δείκτη Βaltic Dry Index
όσο και τις επενδύσεις, που σημείωσαν ξέφρενο ρυθμό κατά
τους τελευταίους τρεις μήνες του 2013.
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Ανασκόπηση LPG

Αναλύοντας τις πτυχές της αγοράς των LPG

Του Χρίστου Τριανταφυλλίδη, Broker (Chartering dept.) Stealth Maritime Corp. S.A.

Κοιτάζοντας πίσω, τη χρονιά που μας αφήνει, το 2013 μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο θετικό όσον αφορά στην αγορά
των LPG, απ’ όποια πλευρά και αν εξετάσει κανείς την πρόοδο του συγκεκριμένου κλάδου τους τελευταίους 12 μήνες.
Αναλύοντας τις επιμέρους πτυχές της αγοράς, τα ακόλουθα στοιχεία αποδεικνύουν την ανοδική της πορεία κατά το τελευταίο έτος, αλλά και τη δυναμική που έχει ο κλάδος όσον αφορά στα προσεχή χρόνια.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
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• Οι τρέχουσες παραγγελίες αντιστοιχούν στο 23% του παρόντος (στο νερό) στόλου.
• Οι παραγγελίες για VLGC αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών παραγγελιών.
• Το 33% των τρεχουσών παραγγελιών αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2014 και το 56% το 2015.
Το 62% των παραγγελιών έχει γίνει σε κορεατικές γιάρδες,
το 26% σε κινεζικές και το 6% σε γιαπωνέζικες.

Απορρόφηση συνολικού LPG στόλου

Απορρόφηση μόνο VLGC

• Η αγορά των LPG έχει καταφέρει και στο παρελθόν να απορροφήσει παρόμοια αύξηση του στόλου.

ΖΗΤΗΣΗ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΡΑΒΙΩΝ vs ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Ανασκόπηση LPG

• Στην περίπτωση που οι εξαγωγές LPG από τις ΗΠΑ φτάσουν στο 40% του συνολικού παγκόσμιου όγκου εξαγωγών, τότε οι
ΗΠΑ από μόνες τους θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το σύνολο των καινούργιων παραγγελιών VLGC.
• Στην περίπτωση που οι εξαγωγές LPG απο τις ΗΠΑ αγγίξουν το 60% του συνολικού παγκόσμιου όγκου εξαγωγών, τότε οι
ΗΠΑ από μόνες τους θα είναι σε θέση να απορροφήσουν το σύνολο των καινούργιων παραγγελιών όλων των LPG πλοίων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟΛΟΥ/ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

• Ανάλυση τρέχοντος στόλου: 64% VLGC, 6% LGC, 17% MGC, 13% SGC
• Μ.Ο. ηλικίας τρέχοντος στόλου: 10,7 χρόνια
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Ανασκόπηση LPG

Τρέχων στόλος: 1.229.913 κ.μ. / 287 καράβια
Νέες παραγγελίες: 232.600 κ.μ. / 49 καράβια (19%)

Τρέχων στόλος: 381.940 κ.μ. / 84 καράβια
Νέες παραγγελίες: 3.360 κ.μ. / 1 καράβι (1%)

• Αντιστάθμιση της επέκτασης του handysize Pressurized στόλου (2.500-7.999 κ.μ.) με μείωση του αντίστοιχου στόλου των
handysize Semi-ref (2.500-7.999 κ.μ.).

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ
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Ναυτική νομοθεσία

Νομοθεσία 2013 σε θέματα ναυτιλίας
Το συντελεσθέν νομοθετικό έργο στον
ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας
Κατά τον διαρρεύσαντα χρόνο 2013 εξεδόθησαν από το υπ. Ναυτιλίας και
Αιγαίου, και κατά περίπτωση σε συναρμοδιότητα με άλλα υπουργεία, τα
κατωτέρω παρατιθέμενα, κατά τομείς, νόμοι και κανονιστικές πράξεις (Π.Δ.
- Υ.Α.). Παρατίθενται μόνο τα αρκούντως σοβαρά νομοθετήματα.

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

Ι Νομοθετικό έργο
Α. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
Α1. Εθνικές διατάξεις
1. Νόμοι
α. Νόμος 4169/2013 (Α΄ 162)
Κύρωση του πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύμβασης του 1988 για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του
πρωτοκόλλου του 2005 στο πρωτόκολλο του 1988 για την
καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των
σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα.
2. Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 50/2013 (Α΄ 94)
Κύρωση τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου 1988, που
αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως 1966, σύμφωνα με την απόφαση MSC
270(85)/04.12.2008 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
(Maritime Safety Committee−MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime OrganizationIMO).
β. Π.Δ. 52/2013 (Α΄ 95)
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης
«Περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4η

Δεκεμβρίου 2008 με την απόφαση MSC.269 (85)/
04.12.2008, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
γ. Π.Δ. 156/2013 (Α΄ 2148)
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων
σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει.
3. Υπουργικές Αποφάσεις
α. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.311/01/21.11.2013 (Β΄ 3049)
Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) υπ’ αρ. 391/2009, οργανισμού, για την παροχή από
τον αναγνωρισμένο οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών.
β. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.255/01/18.11.2013 (Β΄ 3120)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για
την αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών αξιολόγησης
ασφάλειας και σχεδίων ασφάλειας πλοίων, λιμενικών
εγκαταστάσεων και λιμένων.
Β. Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος
1. Προεδρικά Διατάγματα
α. Π.Δ. 8/2013 (Α΄ 27)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλ-
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λου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την
Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (αναθεωρημένο
Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
β. Π.Δ. 59/2013 (Α΄ 109)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα III του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την
Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (αναθεωρημένο
Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
2. Υπουργικές αποφάσεις
α. Υ.Α. υπ’ αρ. Φ5315-5/2013/18-2-2013 (Β΄ 357)
Καθιέρωση τύπου βιβλίου απορριμμάτων υπόχρεων
πλοίων.
β. Απόφαση υπ’ αρ. 611.15/13/2722/3-10/2013 (Β΄ 2609)
Σχέδια περιοχών καταφυγής - Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης.
γ. Με αντίστοιχες Υ.Α. εγένετο αποδοχή τροποποιήσεων στα
Παραρτήματα Ι - VI της Δ.Σ. για την πρόληψη της ρύπανσης
από πλοία 1973 σύμφωνα με εκδοθείσες οδηγίες του ΙΜΟ.
Γ. Ναυτιλιακή ανάπτυξη. Οικονομία και πολιτική
1. Νόμοι
α. Ν. 4110/2013 (Α΄ 17/2013)
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
(Σχετικές είναι οι διατάξεις της πργ. 8 του άρθρου 1 και των
άρθρων 24 και 25.)
β. Ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν. 4093/2012,
κύρωση ΠΝΠ και άλλες επείγουσες διατάξεις.
(Με το άρθρο 43 του Κεφαλαίου ΙΑ΄ «Φορολογικές διατάξεις» επιβάλλεται στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που μνημονεύονται στην πργ. 1, ετήσια
εισφορά για 4 έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, η οποία υπολογίζεται με τον
επισυναπτόμενο πίνακα.)
γ. Νόμος 4149/2013 (Α΄ 101)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Μεταφορών
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς των ναυτιλιακών μεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών.
δ. Νόμος 4150/2013 (Α΄ 102)
Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις.
(Σχετικό επί του προκειμένου είναι το άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά», τεύχος Α.Φ. 161, 6-7/2013) ένθα γίνεται εμπεριστατωμένη ανάλυση του νόμου και παρατίθεται
κατάλογος των κατ’ εξουσιοδότηση προς έκδοση κανονιστικών πράξεων Π.Δ.-Υ.Α).

ε. Νόμος 4211/2013 (Α΄ 256)
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα
Α.Ε.»» και άλλες διατάξεις.
[Με το άρθρο δέκατο τρίτο «Τέλος παραμονής και πλόων
(ΤΠΠ) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών» θεσπίζεται
από 1.1.2014 το εν λόγω τέλος υπέρ του Δημοσίου, το
οποίο βαρύνει: α) όλα τα πλοία αναψυχής/ιδιωτικά – επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους
7 μ. και γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού
μήκους 7 μ. και άνω. Επιβάλλεται ανεξάρτητα από τη σημαία τους.]
στ. Νόμος 4223 (Α΄ 287)
«Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(Με το άρθρο 14 «Οικονομική παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της
χώρας» του Κεφαλαίου Β΄ καθορίζεται ετήσια παροχή για
τα έτη 2014, 2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση
τα πλοία που εκμεταλλεύεται κατά κυριότητα ή μη η κάθε
πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η παροχή αφορά πλοία με ελληνική
καθώς και με ξένη σημαία εντεταγμένα στις διατάξεις του
Ν. 27/1975 (Α΄ 77) όπως ισχύει. Επιβάλλεται δε κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της πργ. 1 του άρθρου 26 του νόμου
27/1975.)
2. Υπουργικές αποφάσεις
α. ΚΥΑ υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1041/26.2.2013 (Β΄ 550)
Τύπος και περιεχόμενο τής κατά το άρθρο 26 του Ν. 27/1975
(Α΄ 77) «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς
προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη
σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24
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ΣΤ. Ναυτική Εργασία
1. Νόμοι
α. Ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις.
(Σύμφωνα με την πργ. 2 του άρθρου 15 «Φορολογικός συντελεστής», οι αξιωματικοί του Ε.Ν. που υπηρετούν σε πλοία
Ε.Ν. φορολογούνται στο εισόδημα από το μπάρκο με φορολογικό συντελεστή 15% και το κατώτερο πλήρωμα με 10%.)

του Ν. 4110/2013 (Α΄ 17).
β. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ κατά το έτος 2013 Υ.Α. που αφορούν εγκριτικές πράξεις με τις οποίες εγκρίνονται οι όροι
από τους οποίους θα διέπεται η νηολόγηση ελληνικών
πλοίων σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53. Επίσης, δημοσιεύθηκαν Υ.Α. που αφορούν τροποποιήσεις ήδη εκδοθεισών
εγκριτικών πράξεων.
γ. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, κατά το έτος 2013, Υ.Α. που αφορούν την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων ναυτιλιακών εν γένει δραστηριοτήτων εταιρειών
που εδρεύουν στο εξωτερικό. Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν
Υ.Α. που αφορούν την ανάκληση των ως αποφάσεων.
δ. Απόφαση υπ’ αρ. 1239/4.11.2013 (Β΄ 2864)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και την υπογραφή
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ.
2687/53.
Δ. Οργανωτικά θέματα - Καθορισμός αρμοδιοτήτων
- Εξουσιοδοτήσεως
α. Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153)
Διορισμός αντιπροέδρου της κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών.
(Με το ως άνω Π.Δ. διορίστηκε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
στη θέση υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.)
Ε. Ακτοπλοΐα
1. Νόμοι
α. Ν. 4195/2013 (Α΄ 211)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση
των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και
των αποσκευών τους, του 1974.
(Σχετικό επί του προκειμένου άρθρο μας με ανάλυση και κριτική προσέγγιση στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 165-12…/2013)

2. Υπουργικές αποφάσεις
α. Κ.Υ. Απόφαση υπ’ αρ. 4113.305/01/17.6.2013 (Β΄ 1553)
Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας- υποχρεώσεις κράτους σημαίας και λιμένα.
β. Κ.Υ. Απόφαση υπ’ αρ. 3522.2/08/28.6.2013 (Β΄ 1671)
Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
(Για τις ως άνω δύο Υ.Α. σχετικό είναι αναλυτικό και εμπεριστατωμένο άρθρο μας στα «Ναυτικά Χρονικά», Α.Φ. 16310/2013.)
γ. Με αντίστοιχες Υ.Α. κυρώθηκαν Σ.Σ. Ναυτικής Εργασίας ως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Ζ. Ναυτική εκπαίδευση
1. Π. Διατάγματα
α. Π.Δ. 106/2013 (Α΄ 138)
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής
των ναυτικών. [Εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
1314/83 (Α΄ 21) «STCW» και καταργεί το αντίστοιχο προηγμένο Π.Δ. 281/1998.]
ΙΙ. Εκκρεμή νομοθετικά θέματα προς υλοποίηση
Επισημαίνουμε ότι τελούν προς άμεση υλοποίηση (σύνταξη
- δημοσίευση σε ΦΕΚ) τα κατωτέρω εκκρεμή νομοθετικά
θέματα, που επιβάλλονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμων της
ναυτιλίας. Ειδικότερα:
1. Τα Π.Δ. και οι Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του πρόσφατου Ν.
4150/2013 (Α΄ 102) ο οποίος στην ουσία δεν λειτουργεί
με προεξέχουσα την έκδοση του νέου οργανισμού του
υπουργείου (από συστάσεώς του ουσιαστικά στερείται οργανισμού και ισχύουν μόνο ορισμένα άρθρα του οργανισμού του 1999 και άρθρα του νόμου όταν το Λ.Σ.
υπαγόταν στο Υπ.Προ.Πο). Σχετικά άρθρα μας στα «Ναυτικά
Χρονικά» Α.Φ.161.6-7/2013 πργ. 2 και Α.Φ. 162.8-9/2013
με ανάλυση και κριτική προσέγγιση.
Άρχισε στις 21/11/2013 η παρουσίαση συντάξεως προσχεδίου του εν λόγω Π.Δ. από συσταθείσα προς τούτο ειδική επιτροπή. Δημοσιεύθηκε μόνο η Υ.Α. για τις
αρμοδιότητες των δύο Υ/ΛΣ.
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Κρουαζιέρα

Προσμονή για ανάκαμψη

Tου Μιχάλη Λάμπρου, Γενικού διευθυντή Majestic International Cruises Inc., αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας

Βρισκόμαστε στo τέλος του έτους και αξίζει, νομίζουμε, τον
κόπο να εξετάσουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η κρουαζιέρα
στη χώρα μας έως σήμερα, καθώς επίσης και ποιες είναι οι
προοπτικές για το έτος 2014.
Τα μέχρι τώρα μηνύματα για το έτος 2013 από σχεδόν όλους
τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας για τον τομέα της
κρουαζιέρας είναι πολύ ενθαρρυντικά. Είχαμε αύξηση αφίξεων κρουαζιερόπλοιων σε όλα τα λιμάνια της χώρας, πέραν
των όσων είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το έτος 2013.
Βέβαια, τη μερίδα του λέοντος μοιράστηκαν τα παραδοσιακά
λιμάνια κρουαζιέρας, με πρώτο και καλύτερο αυτό του Πειραιά, που παρουσίασε αύξηση διακίνησης transit επιβατών
κατά 11,72% σε σχέση με την ίδια περίοδο του έτους 2012.
Ακολούθησαν η Κέρκυρα, η Ρόδος, το Ηράκλειο, η Σαντορίνη
και η Μύκονος.
Αν ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι για το έτος 2013 είχαμε στον Πειραιά 2.450.000
εκ των οποίων homeporting επιβάτες μόνο 244.000, δηλαδή
κάτι λιγότερο από 10%, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για transit επιβάτες είχαν ως εξής: Σαντορίνη 855.000, Μύκονος
4,450.000, Κέρκυρα 720.000, Κατάκολο 710.000, Ρόδος
510.000. Στον αντίποδα, είχαμε στην Ιταλία 6,8 εκατομμύρια,
εκ των οποίων 2,08 είναι homeporting, και την Ισπανία 5,4
εκατομμύρια, εκ των οποίων 1,21 homeporting.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του homeporting στον Πειραιά, παρατηρείται δυστυχώς μια κάμψη σε σύγκριση με το 2012 (μόλις και
μετά βίας 244.000 επιβάτες). Λόγω αυτής της αναπάντεχης μείωσης homeporting επιβατών, ο γενικός δείκτης κρουαζιέρας
στον Πειραιά περιορίστηκε σε αύξηση 6,02%.
Από την άλλη, είχαμε ελπιδοφόρα μηνύματα για το homeporting
από τη Ρόδο, και κυρίως από το Ηράκλειο, όπου η Costa ξεκίνησε
κρουαζιέρες σε τακτική βάση από τις 19 Ιουλίου και μετά.
Η ικανοποιητική αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας επηρεάστηκε θετικά πέραν των άλλων παραγόντων από τις συνεχιζόμενες ταραχές στην Αίγυπτο, κάτι που ανάγκασε τις
περισσότερες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να ακυρώσουν τις
προγραμματισμένες προσεγγίσεις στα αιγυπτιακά λιμάνια και
να αλλάξουν προορισμούς προς τα ελληνικά νησιά, τον Πειραιά και τα τουρκικά λιμάνια.
Βέβαια, όπως έχει τονίσει σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης, η ενδεχόμενη θετική
επίπτωση στον τουρισμό της χώρας μας από την κρίση στην
Αίγυπτο θα είναι της τάξεως του 1-2% επιπλέον της κανονικής κίνησης και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι
στις αισιόδοξες προβλέψεις μας.
Αυτή η τακτική θα συνεχιστεί και στις κρουαζιέρες της χειμερινής περιόδου, με θετικά αποτελέσματα για τα ελληνικά
νησιά, ιδίως για Κρήτη και Ρόδο.
Ένα απλό παράδειγμα που μας ενθαρρύνει πως η αύξηση των
επιβατών κρουαζιέρας θα συνεχιστεί είναι οι αφίξεις στον Πειραιά την 1η Αυγούστου 2013. Αυτήν την ημερομηνία καταγράφηκαν αφίξεις έξι κρουαζιερόπλοιων συνολικής
δυναμικότητας άνω των 15.000 επιβατών. Δύο από τα κρουαζιερόπλοια ήταν άνω των 300 μέτρων σε μήκος και το καθένα
δυναμικότητας άνω των 3.000 επιβατών.
Τα πλοία χρησιμοποίησαν με επιτυχία τις νέες και τις παλαιές
προβλήτες που έχουν τεθεί σε χρήση από την ΟΛΠ Α.Ε. χωρίς
κανένα απολύτως πρόβλημα.
Εταιρείες που προτιμούν τα ελληνικά νησιά, εκτός από τη
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Louis Cruises που διακινεί τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών
homeporting, είναι επίσης η Carnival, η Royal Caribbean, η
MSC, η Costa και η Pullman Tours.
Η Princess Cruises ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αλλάζει τα
προγράμματα των κρουαζιεροπλοίων της «Paciﬁc Princess»
και «Dawn Princess», ακυρώνοντας όλες τις προγραμματισμένες επισκέψεις στην Αίγυπτο και τα πλοία θα επισκεφτούν
τη Σαντορίνη, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, την Κέρκυρα και
άλλα νησιά.
Στο ίδιο μήκος κύματος έχουν κινηθεί και οι εταιρείες Holland
America Line, MSC Cruises, Seaburn και Aida Cruises, που
καλύπτουν κατά μεγάλο ποσοστό τις χειμερινές κρουαζιέρες,
δηλαδή από Νοέμβριο 2013 έως Απρίλιο 2014, και θα έχουν
αρκετές προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια.
Τέλος, η γαλλική εταιρεία TAAJ ναύλωσε για το έτος 2014 το
κρουαζιερόπλοιο «Costa Classica» και ανακοίνωσε το πρόγραμμά της, που περιλαμβάνει δώδεκα ελληνικούς προορισμούς με προσεγγίσεις, εκτός από τα γνωστά ελληνικά νησιά,
στην Ηγουμενίτσα, στο Αργοστόλι, στη Μονεμβασιά, την Κω,

την Καλαμάτα και στους Παξούς.
Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την αύξηση της κρουαζιέρας στη χώρα μας είναι η μεγάλη ζήτηση και το ενδιαφέρον
για κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά, κυρίως του ανατολικού
Αιγαίου, από Τούρκους και Ρώσους επιβάτες, ιδιαίτερα μετά
την απλοποίηση χορήγησης βίζας και την αναμενόμενη μείωση του κόστους σε περίπου 30-35 ευρώ ανά επιβάτη έναντι
των 60-80 ευρώ που ισχύει σήμερα.
Εάν εφαρμοστούν οι πιο πάνω διατάξεις υπολογίζουμε ότι
κατά το 2014 θα επισκεφτούν τα ελληνικά νησιά με κρουαζιερόπλοια περισσότεροι από 80.000 Τούρκοι και Ρώσοι επιβάτες.
Οι πληροφορίες μας από την Τουρκία αναφέρουν ότι τα μικρά
πλοία που εκτελούν κρουαζιέρες στα έξι νησιά του πιλοτικού
προγράμματος, ήτοι τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο,
τη Ρόδο και το Καστελλόριζο, είναι ήδη σχεδόν πλήρη για το
έτος 2014, παρά το γεγονός πως τη φετινή χρονιά προστέθηκαν και άλλα πλοία.
Ο τομέας της κρουαζιέρας, όπου υστερούμε δυστυχώς ση-
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Κρουαζιέρα

Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει
την αύξηση της κρουαζιέρας στη χώρα
μας είναι η μεγάλη ζήτηση και το ενδιαφέρον για κρουαζιέρες στα ελληνικά
νησιά, κυρίως του ανατολικού Αιγαίου,
από Τούρκους και Ρώσους επιβάτες,
ιδιαίτερα μετά την απλοποίηση χορήγησης βίζας και την αναμενόμενη μείωση του κόστους σε περίπου 30-35
ευρώ ανά επιβάτη έναντι των 60-80
ευρώ που ισχύει σήμερα.

μαντικά σε σύγκριση με άλλα κράτη της Μεσογείου, είναι το
homeporting. Παρά τις εντατικές προσπάθειες προς τις ξένες
εταιρείες κρουαζιερόπλοιων των υπευθύνων φορέων και της
Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, διαπιστώνουμε με απογοήτευση ότι δεν έχουν ακόμη
πειστεί οι ξένες εταιρείες πως η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει
τις ίδιες ή και καλύτερες διευκολύνσεις και εξυπηρέτησης από
την Ιταλία ή την Ισπανία, που προηγούνται σε αυτό τον τομέα
σημαντικά.
Σε αυτό το τόσο σπουδαίο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος τόνισε με έμφαση τα εξής:
«Στόχος μας είναι οι κρουαζιέρες να ξεκινούν και να τελειώνουν το ταξίδι τους σε ελληνικά λιμάνια και όχι απλώς να
προσεγγίζουν στα λιμάνια μας. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν
έχει γίνει. Έχουμε στα χέρια μας ένα ακατέργαστο διαμάντι δισεκατομμυρίων, που όμως δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Είναι απαραίτητο να γίνουν κάποια έργα, όμως το
κόστος είναι πολύ μεγάλο».
Θα μου επιτρέψει ο κύριος υπουργός να διαφωνήσω. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε επωφελώς το homeporting αρκεί
να κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, υπό την αιγίδα φυσικά των υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού,
ενωμένοι με σωστό πρόγραμμα επαφών με τις ξένες εταιρείες
κρουαζιερόπλοιων, όχι μόνο με αλληλογραφία αλλά με τακτικές επισκέψεις στα γραφεία τους στο Μαϊάμι, πρόσωπο με
πρόσωπο. Το έχουμε ξαναπεί και το τονίζουμε ακόμη μια
φορά: Αυτά τα θέματα δεν λύνονται πίσω από τις καρέκλες
των γραφείων, χρειάζεται προσωπική επαφή.
Είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε τη ραγδαία αύξηση του
διεθνούς τουρισμού, ένα μεγάλο μέρος του οποίου αφορά

την κρουαζιέρα, σε ποσοστά αυξήσεως ετησίως στην Ευρώπη 5%, σε Μεσόγειο και Μέση Ανατολή 5%, περιοχές όπου
μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι κρουαζιέρες.
Είναι λοιπόν γεγονός ότι αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των
αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τεράστιες δυσκολίες σωστής και
γρήγορης εξυπηρέτησης των επιβατών στα μουσεία και
στους αρχαιολογικούς χώρους σχεδόν σε όλα, με πρώτο τον
Πειραιά.
Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και με πρωτοβουλία του υπουργού Π. Παναγιωτόπουλου,
είχε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου και των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας και μελών του
Δ.Σ. της Ενώσεως, με εκπροσώπους-μέλη των ξένων εταιρειών
κρουαζιερόπλοιων που προσεγγίζουν στα ελληνικά λιμάνια.
Με πρόταση του υπουργού συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή με
μοναδική δραστηριότητα τη σωστή οργάνωση και λειτουργία
των μουσείων, των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων,
ούτως ώστε οι ξένοι επισκέπτες που προέρχονται από τα
κρουαζιερόπλοια να εξυπηρετούνται με σωστό τρόπο χωρίς
ουρές και καθυστερήσεις. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση,
ιδιαίτερα στο χώρο του Βράχου της Ακροπόλεως και στο μουσείο της, ώστε όλα να κυλούν ομαλά.
Παρόμοιες προσπάθειες θα καταβάλει η επιτροπή και για το
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας όπως επίσης και για επισκέψεις
επιβατών στη Δήλο από τη Μύκονο.
Για πρώτη φορά, επιτέλους, λαμβάνονται τόσο σοβαρά μέτρα
για κάποιο νευραλγικό τομέα που έμενε στάσιμος για πολλά
χρόνια.
Ας ελπίσουμε πως αυτή τη φορά θα επιτύχουμε κάτι.
Δύο λόγια για τις προβλέψεις αφίξεων κρουαζιερόπλοιων για
το έτος 2014. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις μείωσης των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων για το 2014 σε
όλους τους προορισμούς, με πρώτο φυσικά τον Πειραιά, εν
τούτους πιστεύουμε ότι ο αριθμός των επιβατών δεν θα μειωθεί σε σημείο ανησυχίας, διότι οι εξαγγελθείσες έως σήμερα
προσεγγίσεις αναφέρονται κυρίως στα κρουαζιερόπλοια τρίτης γενιάς με δυναμικότητα επιβατών μεταξύ 3.000-5.000.
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Ακτοπλοΐα

Παρά τις δυσκολίες
αισιοδοξούμε ότι θα βρεθούν λύσεις
Τα αποτελέσματα της κρίσης είναι φανερά και στις ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες.
Η πτώση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, η ανεργία και οι δυσοίωνες
προβλέψεις για την οικονομία μας επηρέασαν αρνητικά τον εσωτερικό τουρισμό
και κυρίως τη διακίνηση Ελλήνων προς και από τα νησιά μας, η μείωση της οποίας
το 2013 υπολογίζεται στο 20%.

Του Μιχάλη Σακέλλη, Προέδρου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, διευθύνοντος συμβούλου Attica Group

Παρ’ όλα αυτά, το μεταφορικό έργο της ακτοπλοΐας διατηρήθηκε
στα επίπεδα του 2012 λόγω της αύξησης του εισερχόμενου
τουρισμού περίπου κατά 11%, που επέδρασε θετικά στην κίνηση προς τα νησιά μας, αλλά και μεταξύ τους.
Ακόμη είναι σημαντικό να τονίσουμε πως έως τις 31/10 εκτελέστηκαν από και προς Πειραιά και Ραφήνα 10.800 δρομολόγια
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το επίπεδο των υπηρεσιών στις περισσότερες γραμμές είναι εξαιρετικό, αφού το 75% των επιβατών
διακινήθηκε και διακινείται με σύγχρονα πλοία νέας τεχνολογίας
και μικρής ηλικίας.
Στην Αδριατική η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5%, ενώ η
διακίνηση φορτηγών αυτοκινήτων διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα.
Οι ελπίδες για την ανάκαμψη της οικονομίας μας βασίζονται ιδίως
στον τουρισμό μας, στον οποίο οφείλεται και το πρωτογενές πλεόνασμα το 2013.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 60% των τουριστών αφορά τα
νησιά μας, μπορούμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία της
ακτοπλοΐας στην ανάπτυξη της χώρας μας και στις προσπάθειες
να βγούμε από την κρίση.
Από τα 17.500.000 τουρίστες που επισκέφτηκαν φέτος τη χώρα
μας, τα 3.000.000 χρησιμοποίησαν πλοία της ακτοπλοΐας. Υπολογίζουμε ότι τουλάχιστον 1.500.000 τουρίστες, δηλαδή το 15%
του τουρισμού των νησιών μας, δεν θα είχαν έλθει ποτέ στην Ελλάδα με προβληματικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Σε περίπτωση όμως σοβαρών προβλημάτων στην εκτέλεση των
ακτοπλοϊκών δρομολογίων, τα αποτελέσματα θα ήταν καταστροφικά, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι το 100% της τροφοδοσίας των
νησιών βασίζεται στα ακτοπλοϊκά πλοία.
Η διατήρηση της κίνησης στα επίπεδα του 2012, η μείωση των
τιμών των καυσίμων κατά 8%, περίπου, είναι παράγοντες που

συνέβαλαν στον αγώνα των ακτοπλοϊκών εταιρειών για την
ομαλή και χωρίς προβλήματα εκτέλεση των δρομολογίων.
Παρ’ όλα αυτά, για πέμπτη συνεχή χρονιά τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών θα είναι ζημιογόνα και οι συσσωρευμένες ζημίες της πενταετίας θα φτάσουν το 1 δισ. ευρώ.
Τα προβλήματα της ακτοπλοΐας παραμένουν σοβαρά και πρέπει
να αντιμετωπιστούν.
Οι προοπτικές για το 2014 δεν είναι ενθαρρυντικές λαμβανομένων υπόψη της ύφεσης και των προβλημάτων της χώρας μας,
που δεν λύνονται. Οι θετικές προοπτικές για τον τουρισμό μας το
2014 δεν θα αντισταθμίσουν τη μείωση της κίνησης από την
πτώση του εσωτερικού τουρισμού, που προβλέπεται να αγγίξει
το 10%.
Αν υπολογίσουμε την τεράστια σημασία της ακτοπλοΐας στην
ανάπτυξη της πατρίδας μας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους, συνεπώς η ανάγκη να λάβουμε μέτρα, μακριά από μνημονιακές λογικές, είναι άμεση και
επιτακτική.
Η μείωση του ΦΠΑ των εισιτηρίων, ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός
του θεσμικού μας πλαισίου, ο έλεγχος των επιβαρύνσεων στις
τιμές των καυσίμων και η μείωση των κρατήσεων υπέρ τρίτων
είναι θέματα τα οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά.
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες αισιοδοξούμε πως θα βρεθούν λύσεις. Η έγκαιρη ανακοίνωση των δρομολογίων, οι αλλαγές στο
θεσμικό μας πλαίσιο και κυρίως η επαναλειτουργία του υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς και η προώθηση των ακτοπλοϊκών θεμάτων, είναι παράγοντες που χωρίς καμία αμφιβολία θα
βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων και στην ομαλή λειτουργία των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών.
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Καλεντάρι κανονισμών

Ευρωπαϊκός κανονισμός
για την ανακύκλωση πλοίων

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

Η ανακύκλωση των πλοίων δεν έχει απασχολήσει μόνο
τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) αλλά και άλλους
φορείς, όπως η Ε.Ε., η οποία έχει προχωρήσει σε έκδοση
σχετικού κανονισμού, που είναι σε ισχύ πλέον από τις
30/12/2013.
Απαιτήσεις του κανονισμού
Ο κανονισμός αφορά όλα τα πλοία άνω των 500 κοχ που είτε
φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή καταπλέουν σε
λιμένες-αγκυροβόλια χωρών της Ε.Ε. ως εξής:
1. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή εντός 6 μηνών από
την ύπαρξη επαρκούς χωρητικότητας πιστοποιημένων εγκαταστάσεων διάλυσης πλοίων (κατ’ ελάχιστον 2,5 εκατ.
Light Displacement Tonnes), όχι νωρίτερα από τις
31/12/2015 και όχι αργότερα από τις 31/12/2018.
2. Με ευθύνη της Ε.Ε. θα καταρτιστεί λίστα (λίστα Ε.Ε.) εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων, οι οποίες
πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας, που επιβεβαιώνονται με τακτικές
επιθεωρήσεις και πιστοποιητικό τήρησης των αυστηρών
προδιαγραφών της Ε.Ε. Η λίστα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την Ε.Ε. έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
3. Από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού, όλα τα
πλοία που φέρουν σημαία χώρας Ε.Ε., με το πέρας της λειτουργίας τους, θα πρέπει να σταλούν για διάλυση/ανακύκλωση μόνο σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη
λίστα Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ετοιμάσει απογραφή επικίνδυνων υλικών (Inventory of Hazardous Materials - IHM) και διαθέτουν εγκεκριμένο σχέδιο
ανακύκλωσης του πλοίου (Ship Recycling Plan) έχοντας
λάβει σχετικό πιστοποιητικό.

4. Υπάρχοντα πλοία (πλοία με συμβόλαιο κατασκευής πριν
από τις 30/12/2013) που φέρουν σημαία χώρας Ε.Ε. θα
πρέπει να φέρουν απογραφή επικίνδυνων υλικών από τις
31/12/2020.
Όσα από τα πλοία οδηγούνται σε διαλυτήρια από την ημερομηνία ύπαρξης λίστας Ε.Ε. και μετά, θα πρέπει να φέρουν IHM πριν από τη διάλυση.
5. Πλοία που φέρουν σημαία χώρας εκτός Ε.Ε. και καλούν σε
λιμένες-αγκυροβόλια αυτής θα πρέπει να φέρουν απογραφή επικίνδυνων υλικών (IHM) από τις 31/12/2020.
6. Οδηγίες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ποινών, θα καθοριστούν από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενώ ο
κανονισμός επιβάλλει φιλοσοφία σύμφωνα με τις οδηγίες
του IMO και κάνει λόγο για διαδικασίες ελέγχου από την
εκάστοτε ακτοφυλακή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Υπόβαθρο και επιπτώσεις του κανονισμού
Σκοπός του κανονισμού είναι να αποτρέψει-περιορίσει, στο
μέτρο του εφικτού, ατυχήματα και λοιπές δυσμενείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, που προκαλούνται από ανεπαρκείς και επικίνδυνες πρακτικές κατά τη
διάλυση/ανακύκλωση πλοίων, οριοθετώντας σειρά μέτρων,
ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση όλων των πόρων,
διαδικασιών και υλικών του πλοίου.
Φιλοδοξία της Ε.Ε. ήταν να θέσει σε εφαρμογή ένα κανονιστικό πλαίσιο ενσωματώνοντας πλήρως τη φιλοσοφία του
IMO και έχοντας τους ίδιους στόχους (γίνεται μάλιστα λόγος
για την ανασκόπηση του ευρωπαϊκού κανονισμού 18 μήνες
πριν από την εφαρμογή του κανονισμού του IMO) διευκολύνοντας έτσι τους στόχους της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ,
γνωστής ως «Σύμβαση Ανακύκλωσης Πλοίων» του 2009, η
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Ενώ λοιπόν η συζήτηση καλά κρατεί,
παρακολουθούμε με έκπληξη την αύξηση του επιχειρηματικού κυνισμού,
που εκφράζεται από την αυξανόμενη
απόκλιση της εθνικής/τοπικής και
διεθνούς νομοθεσίας η οποία κόβεται
και ράβεται στα μέτρα συγκεκριμένων
συμφερόντων κατά τη λογική του
εκάστοτε νομοθέτη.

οποία θα τεθεί σε εφαρμογή 24 μήνες από την επικύρωση
μέρους 15 χωρών, που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον το 40%
του παγκόσμιου τονάζ.
Αντιδράσεις από την αγορά
Κατά τα γνωστά, οι «συνήθεις ύποπτοι» ICS/ECSA έβαλαν
συντονισμένα πυρά κατά της Ε.Ε., ανακαλώντας την πάγια
επιχειρηματολογία τους περί επιβολής τοπικού κανονισμού,
που θα ανακόψει τη δυναμική της επικύρωσης του Διεθνούς
Κανονισμού. Να σημειωθεί ότι έως σήμερα υπάρχει μία επίσημη επικύρωση σε σύνολο 15 που απαιτούνται - με τους
ρυθμούς αυτούς, ούτε το 2020 ή και το 2030 δεν πρόκειται
να μπει σε εφαρμογή ο κανονισμός, με τα αντικρουόμενα
συμφέροντα που υπάρχουν, ειδικά στην Ασία όπου είναι εγκατεστημένα τα περισσότερα διαλυτήρια.
Επίσης, κατά την προσφιλή λογική του, το ICS είναι αντίθετο
με τη λήψη μέτρων σε τοπικό επίπεδο και εκφράζει την πάγια
επιθυμία του για ομόφωνη λύση σε διεθνές επίπεδο, με επί-

κεντρο τα συμφωνηθέντα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, επικρίνοντας τη λογική της κάθε κυβέρνησης/ένωσης
που αποφασίζει κατά μόνας και συνήθως στο «πόδι» επιβάλλοντας κανονισμούς στην πλάτη των υπολοίπων.
Συμπέρασμα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα επιβάλλοντας άμεσα -περισσότερο άμεσα από τον IMO, μιας και
έχει θέσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για εφαρμογή- τόσο
την απογραφή επικίνδυνων υλικών (IHM) όσο και συνολικά
θέμα της ανακύκλωσης πλοίων μέσω της πιστοποίησης
που απαιτεί.
Ο κανονισμός, όπως είναι αναμενόμενο, έχει αρκετά τρωτά
σημεία:
i. Κάνει λόγο για οικονομικά κίνητρα, τα οποία θα διαμορφωθούν στο μέλλον από κάποια νέα νομοθετική ρύθμιση
(μέσω κάποιου fund ίσως). Η δέσμη αυτών των μέτρων θα
λειτουργήσει πιθανότατα υπέρ των εγκαταστάσεων που
είτε εδρεύουν στην Ε.Ε. ή περιλαμβάνονται στη λίστα της
και εις βάρος των υπολοίπων.
ii. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τα υπάρχοντα πλοία
απαιτεί την ύπαρξη IHM εντός της περιόδου 2016-2020,
το οποίο είναι δύσκολο τόσο λόγω του μεγέθους του στόλου, όσο και της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας στη
ναυτιλία, η οποία να σημειωθεί έχει να αντιμετωπίσει ένα
εκπληκτικό τσουνάμι περιβαλλοντικών κανονισμών από το
2015 και πέρα. Επίσης, δεν προβλέπεται καμία απολύτως
εξαίρεση για παλαιότερα πλοία, για τα οποία το κόστος
ανάπτυξης IHM με τις επιθεωρήσεις/δοκιμές κ.λπ. που
απαιτούνται είναι δυσβάστακτο.
iii. Ενώ επιβάλλει ξεκάθαρα την απογραφή επικίνδυνων υλικών (IHM), ταυτόχρονα δεν μπορεί να απαγορεύσει τη μαζική έξοδο από σημαίες Ε.Ε. προτού το πλοίο οδηγηθεί στο
διαλυτήριο (το οποίο και αναμένεται να γίνει για την αποφυγή επαχθών μέτρων πριν από τη διάλυση).
iv.Για πολλοστή φορά, οι αρμόδιοι των Βρυξελλών δεν
έχουν λάβει υπόψη τους όχι μόνο τα αρμόδια όργανα της
διεθνούς ναυτιλίας (IMO, ICS, ECSA, industry Associations
κ.λπ.), αλλά ούτε τους διαχειριστές πλοίων ούτε τη βιομηχανία των διαλυτηρίων πλοίων, και έχουν προχωρήσει σε
έκδοση κανονισμού με ελλιπή ή μονομερή διαβούλευση
κατά πολλούς.
Ενώ λοιπόν η συζήτηση καλά κρατεί, παρακολουθούμε με
έκπληξη την αύξηση του επιχειρηματικού κυνισμού, που εκφράζεται από την αυξανόμενη απόκλιση της εθνικής/τοπικής
και διεθνούς νομοθεσίας η οποία κόβεται και ράβεται στα
μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων κατά τη λογική του εκάστοτε νομοθέτη. Από την άλλη, είναι δεδομένο πως παρακολουθούμε απαθείς χωρίς καμία συντονισμένη δράση ή
αντίδραση, παρά την περί πολλού φιλολογία. Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε από το
παράθυρο αυτά που η ζωή βάζει από την πόρτα!
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Παρουσίαση

Τα αγιοβασιλιάτικα
καραβάκια

Ένα «ναυτικό» έθιμο της Χίου
με ρίζες
στη Μικρά Ασία
πως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος η πλατεία Βουνακίου
της Χίου υποδέχτηκε τα
αγιοβασιλιάτικα καραβάκια
μαζί με πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει το
διαγωνισμό. Το έθιμο με τα αγιοβασιλιάτικα καραβάκια έχει τις ρίζες του
στη Μικρά Ασία και προήλθε από την
επιθυμία του ελληνικού στοιχείου να
τιμήσει τον ελληνικό στόλο για τις
νικηφόρους ναυμαχίες κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.

Ό

Το έθιμο είχε ατονήσει για πολλά χρόνια,
όμως η Περιηγητική Λέσχη Χίου πριν από
περίπου 38 χρόνια συνέβαλε στην αναβίωσή του. Έτσι, λοιπόν, την παραμονή
της Πρωτοχρονιάς διοργανώνεται ο διαγωνισμός για το καλύτερο αγιοβασιλιάτικο καραβάκι.
Κάθε συνοικία της πόλης έχει δικαίωμα
να λάβει μέρος με το δικό της καραβάκι,
το οποίο αποτελεί συνήθως μακέτα, κυρίως ελληνικών εμπορικών και πολεμικών πλοίων, με μήκος που φτάνει μέχρι
και τα 8 μέτρα.
Η κατασκευή τους διαρκεί αρκετό χρόνο
και για το λόγο αυτόν οι προετοιμασίες
ξεκινούν περίπου την άνοιξη. Την κατασκευή του καραβιού την αναλαμβάνει το
«συνεργείο», το οποίο αποτελούν παιδιά
της συνοικίας.
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Αρκετές φορές στο «συνεργείο» συμμετέχουν νέοι που έχουν
κάποια εμπειρία από πλοία (π.χ. σπουδαστές ΑΕΝ, ναυτικοί),
οι οποίοι προσφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους ώστε
το καράβι να είναι όσο το δυνατόν πιστό αντίγραφο ενός ελληνικού πολεμικού ή εμπορικού πλοίου.
Σε πολλές περιπτώσεις η λεπτομέρεια στην κατασκευή
των καραβιών είναι εντυπωσιακή, με τα κρένια, τα κανόνια, τους πυροσβεστικούς κρουνούς, τα βοηθήματα
ναυσιπλοΐας και άλλα μέρη του πλοίου να αναπαριστώνται με μεγάλη ακρίβεια.
Την ημέρα του διαγωνισμού το συνεργείο γίνεται «πλήρωμα»
του καραβιού και αναλαμβάνει να πει τα παινέματα τα οποία,
μαζί με την εμφάνιση του καραβιού, αξιολογούνται από την
κριτική επιτροπή. Τα παινέματα αποτελούν στην ουσία κάλαντα με ευχές για το νέο έτος, ενώ περιέχουν και στοιχεία
σάτιρας για τα πολιτικά δρώμενα του νησιού, αλλά και αναφορές σε σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.
Τα καλύτερα καράβια και τα πληρώματά τους βραβεύονται
από την κριτική επιτροπή με χρηματικά έπαθλα -μιας και το
κόστος κατασκευής του καραβιού είναι σημαντικό-, τα οποία
έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικές επιχειρήσεις,
αρκετές εκ των οποίων ναυτιλιακές εταιρείες.
Ενδεικτικά για το διαγωνισμό του 2012, το αντίτιμο του 1ου
βραβείου κατέβαλε ο κ. Στάμος Φαφαλιός στο καραβάκι
«Νήσος Χίος», από τη συνοικία Παναγία Τρουλωτή, το οποίο
ήταν πιστό αντίγραφο του ΕΓ/ΟΓ «Νήσος Χίος» της πάλαι
ποτέ Ναυτιλιακής Εταιρείας Χίου.
Το 2ο βραβείο χρηματοδότησε το Ίδρυμα Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης «Μαρία Τσάκος» για το πλοίο «Βέλος»
από τη συνοικία Παναγία Λέτσαινα, ενώ το 3ο βραβείο ανέλαβε η Περιηγητική Λέσχη Χίου και απονεμήθηκε στο πλοίο
«Έλλη» από τη συνοικία του Κάστρου.
Υπάρχουν και ξεχωριστά βραβεία για τα παινέματα καθώς και

για το πλήρωμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία προβαίνουν στην αγορά των καραβιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μοντέλα πλοίων του στόλου τους,
αποτελώντας έτσι μια σημαντική πηγή εσόδων για τις συνοικίες ώστε να χρηματοδοτήσουν το κόστος κατασκευής του
καραβιού για τον επόμενο διαγωνισμό.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης το κάθε πλήρωμα περιφέρει το καραβάκι του στις γειτονιές της Χίου τραγουδώντας τα παινέματα, κάτι το οποίο συνεχίζεται και ανήμερα
την Πρωτοχρονιά. Για κάθε σπίτι η στιγμή που το καραβάκι
περνάει από τη γειτονιά είναι σημαντική και οι πόρτες ανοίγουν προκειμένου οι ένοικοι να υποδεχτούν και να φιλέψουν
το πλήρωμα, αλλά και να ακούσουν τα παινέματα.
Σημείωση: Ορισμένες φωτογραφίες προέρχονται από την ιστοσελίδα του συνεργείου της Παναγίας Τρουλωτής: http://panagiatourlwtichios.webs.com
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Επικαιρότητα

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
και η σημασία τους για την Ελλάδα
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ).

ατά τη συνέντευξη ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι οι
γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στη γειτονιά μας έχουν βοηθήσει στο να καταστεί η Ελλάδα
πύλη διεθνούς εμπορίου, εκμεταλλευόμενη τα γεωστρατηγικά της πλεονεκτήματα.

Κ

Σημείο αναφοράς ο κ. Κουμουτσάκος θεωρεί το λιμάνι του Πειραιά και τη δραστηριοποίηση σε αυτό της COSCO - μια εξέλιξη
που έχει συμβάλει στην προσέλκυση φορτίων από την Ασία
προς τις ευρωπαϊκές αγορές και το αντίστροφο. Μάλιστα, η
συμφωνία COSCO-Hewlett-Packard-ΤΡΑΙΝΟΣΕ θεωρεί ότι θα
πρέπει να αποτελέσει πιλότο και για άλλους ελληνικούς λιμένες, με πρώτο εκείνο της Θεσσαλονίκης.
Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών, όπως τονίστηκε, είναι ουσιώδους σημασίας ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να διατηρήσει και, το κυριότερο, να
αναβαθμίσει το ρόλο της στο παγκόσμιο εμπόριο.
Ένας ακόμη στόχος πρέπει να είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ελληνικών υποδομών στα ΔΕΔ-Μ, ώστε να αποκτήσει η χώρα μας πρόσβαση σε μία αγορά 500 εκατομμυρίων
καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την έγκριση
του Κανονισμού για την Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων
Γραμμών των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών από την
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αρχίσει την
εφαρμογή της νέας στρατηγικής στον
τομέα των μεταφορών και για το λόγο
αυτό η προσοχή θα πρέπει να είναι
στραμμένη προς τις σχετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν.
Όπως σημείωσε ο κ. Κουμουτσάκος, τα ΔΕΔ-Μ είναι από τα
πλέον φιλόδοξα αναπτυξιακά
προγράμματα της Ε.Ε. για τα
επόμενα 15 έτη. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία
ενός ευρωπαϊκού,

ενοποιημένου, διαλειτουργικού και φιλικού προς το περιβάλλον δικτύου συνδυασμένων μεταφορών για την απρόσκοπτη
κινητικότητα εμπορευμάτων και ανθρώπων.
Τα ΔΕΔ-Μ περιλαμβάνουν έναν κεντρικό κορμό, ο οποίος διασυνδέει περισσότερους από 80 ευρωπαϊκούς λιμένες και σχεδόν 40 αεροδρόμια, με όλα τα μέσα μεταφοράς.
Επιπροσθέτως, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες σε διασυνοριακό
επίπεδο, ώστε να μειωθούν τα σημεία συμφόρησης που παρατηρούνται σήμερα.
Η χρηματοδότηση των νέων ΔΕΔ-Μ θα προέλθει σε σημαντικό
ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Κουμουτσάκος ενημέρωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει συμφωνία
για τη διάθεση 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, τα
οποία θα διοχετευθούν μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου «Συνδέοντας την Ευρώπη - Connecting Europe FacilityCEF». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε δισεκατομμύριο ευρώ που
διατίθεται για επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές μπορεί να
δημιουργήσει μέχρι 18.000 θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν εμ-
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φανές πως η Ε.Ε. βλέπει τα ΔΕΔ-Μ και ως μια πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της
ανεργίας, που σε ορισμένες χώρες (μεταξύ των οποίων και η
Ελλάδα) είναι ιδιαίτερα οξυμμένο.
Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, στην περίπτωση της
Ελλάδας η χρηματοδότηση θα εστιαστεί σε έργα υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και σε έργα βελτίωσης των
οδικών συνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Προτεραιότητα θα
δοθεί στο ελληνικό τμήμα του «Διαδρόμου Ανατολής-Μεσογείου: Λευκωσία-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Μπουργκάς-τουρκικά
σύνορα-Αμβούργο-Ροστόκ» και της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας
Οδού». Κατά τον κ. Κουμουτσάκο, τα κύρια ελληνικά λιμάνια
μπορούν να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με στοχευμένα έργα που αφορούν την αναβάθμιση των
λιμενικών υποδομών και των χερσαίων συνδέσεών τους με το
εμπορευματικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και τη βελτίωση

των συνδέσεων με άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια που χρησιμοποιούν τις «Λεωφόρους της Θάλασσας-Motorways of the Seas».
Αξίζει να σημειωθεί πως πέντε ελληνικοί λιμένες και τρία αεροδρόμια έχουν ενταχθεί στον κεντρικό κορμό των ΔΕΔ-Μ.
Πρόκειται για τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της
Πάτρας, του Ηρακλείου και της Ηγουμενίτσας, και για τα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου.
Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση σημαντικών οδικών
και σιδηροδρομικών αξόνων, αλλά και η κατασκευή νέων.
Το θέμα λοιπόν για την Ελλάδα είναι να προετοιμαστούν οι
κρατικές υπηρεσίες για να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ώστε και θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν και ανάπτυξη, αλλά και να αποκτήσει η Ελλάδα σύγχρονες
μεταφορικές υποδομές όπου απαιτείται και να επωφεληθεί τα
μέγιστα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού
δικτύου μεταφορών.

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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