
ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 168 • 03/2014 www.naftikachronika.gr 6€

Βρείτε μας στο Facebook
Aκολουθήστε μας στο Twitter

IS
SN

 1
10

6-
71

52

Μεσόγειος, ο δημοφιλέστερος 
τουριστικός προορισμός

Βραβεία
«Ευκράντη»
Οι προσωπικότητες 
της χρονιάς Ναυπηγική έρευνα 

και τεχνολογία:
Οι τρέχουσες ερευνητικές 
δραστηριότητες 

Σκέψεις και προβληματισμοί 
για την πώληση του ΟΛΠ

Ανοίγουν οι δρόμοι 
του Αρκτικού ωκεανού
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Η
πρόσφατη ανακοίνωση ιδιωτικής τοποθέτησης
σε διεθνώς γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία, κυ-
ρίως ελληνικών συμφερόντων, άνοιξε και πάλι
έναν κύκλο συζητήσεων σχετικά με τα χρημα-

τοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα
οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τα επενδυτικά funds, αν και
καλύπτουν ένα μικρό τμήμα των αναγκών χρηματοδότη-
σης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, εντούτοις εμφανίζουν
ιδιαίτερη δυναμική. 
Οι δραστηριότητές τους εντοπίζονται περισσότερο στην
αγορά ναυτιλιακών δανείων από τράπεζες και δευτε-
ρευόντως στην αγορά μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών
και στις ιδιωτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων.

Αυτό που θα πρέπει να απασχολήσει τις ναυτιλιακές εται-
ρείες, πέρα από την άντληση κεφαλαίων, είναι οι επιπτώσεις
που ενδεχομένως να έχει η εμπλοκή επενδυτικών funds στη
ναυτιλιακή βιομηχανία. Όπως έχει αποδείξει η ιστορία, τα
funds έχουν τη φήμη τού «hit and run» - κοινώς, δρουν κερ-
δοσκοπικά, προσπαθώντας να αντλήσουν τα μέγιστα δυνατά
οφέλη ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε αγοράς. Στη
ναυλαγορά, με τους ναυτιλιακούς κύκλους και τις έντονες
διακυμάνσεις που αυτοί προκαλούν, η εμπλοκή funds στη
χρηματοδότησή τους μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για
την ίδια τη ναυτιλιακή εταιρεία, ιδιαίτερα σε περιόδους
ισχνών αγελάδων οπότε η ανάγκη χρηματοδότησης είναι συ-
νήθως πιο επιτακτική από ποτέ. Ειδικά για τις ελληνικές ναυ-
τιλιακές εταιρείες, οι οποίες έχουν στο DNA τους το να
διατηρούν σταθερούς δεσμούς με πελάτες και προμηθευτές,
η εμφάνιση ενός κερδοσκοπικού fund θα έχει επιπτώσεις και
στη βαθύτερη κουλτούρα της εταιρείας.

Η εντονότερη δραστηριοποίηση των επενδυτικών funds στη
ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί ταυτόχρονα και σημάδι ότι
οι ροές χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών -και
ιδίως προς τις μικρές ή οικογενειακές επιχειρήσεις- έχουν πε-
ριοριστεί σημαντικά. Αν και η ναυλαγορά δείχνει κάποια ση-
μάδια ανάκαμψης, η πτωτική πορεία των τελευταίων ετών
δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας, καλλιεργώντας ένα ευ-
νοϊκό περιβάλλον για την ανάδειξη πρόσθετων χρηματοδο-
τικών εργαλείων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι
πολλοί Έλληνες εφοπλιστές, και κυρίως οι παραδοσιακοί,
διαβλέπουν πίσω από τα επενδυτικά funds τον κίνδυνο εξά-
πλωσής τους, κάτι που θα αποτελέσει την αρχή του τέλους
για πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι με την οποιαδήποτε πρα-
κτική χρηματοδότησης επιχειρήσεων που θα επιτρέψει τη
συνέχιση του έργου τους, ούτε ενστερνιζόμαστε απόψεις και
φοβίες όπως εκείνες που εκφράστηκαν κατά την περίοδο ει-
σαγωγής ναυτιλιακών εταιρειών σε ξένα χρηματιστήρια
(απώλεια ελέγχου της εταιρείας, άντληση κεφαλαίων με
υψηλό ρίσκο, αφελληνισμός ναυτιλιακών εταιρειών κτλ.). 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, πρέπει οι ναυτιλιακές εταιρείες να
είναι προσεκτικές στην επιλογή των άναυτων συνεργατών
και των στεριανών συμμάχων τους. 
Άλλωστε, οι παλαιότεροι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δείξει
μέχρι σήμερα ότι στη «θάλασσα» της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας ξέρουν να επωφελούνται των συνθηκών και των εξελί-
ξεων, αποφεύγοντας σαν καλοί καπεταναίοι τους όποιους
σκοπέλους ενέχουν κινδύνους. Ευελπιστούμε πως την ίδια
σύνεση θα επιδείξουν και οι νεότεροι. Εξάλλου, η ναυτιλία
δεν είναι μόνο λογιστικοί αριθμοί και εφήμερες τοποθετήσεις
κεφαλαίων. 

Ο Σκάπουλος 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 0 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Ένας γνώριμος (fund)ομάς* στην Ακτή
Μιαούλη

Editorial

* Φαντομάς ο [fandomás]: αόρατος, ασύλληπτος κακοποιός. || (επέκτ.) για κπ. που εμφανίζεται και εξαφανίζεται ξαφνικά και χωρίς να γίνεται
αντιληπτός.
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Επιχειρηματίες, στελέχη, οργανισμοί 
και ναυτιλιακές εταιρείες που ξεχώρισαν το 2013

Τα βραβεία«Ευκράντη», που διοργανώνονται από τα «Ναυτικά
Χρονικά», σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονο-
μολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), για την ανάδειξη των πρωταγωνι-
στών της χρονιάς, επιλέχτηκαν, για έκτο συνεχή χρόνο, με τη
συμμετοχή μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής κριτών, που αν-
τιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητα τα ναυτιλιακά γράμματα, την
ακαδημαϊκή έρευνα και την εξειδικευμένη ενημέρωση.
Τα μέλη της επιτροπής μας επέλεξαν με αντικειμενικότητα, σα-
φήνεια και γνώση στην κρίση τους, όσους αρίστευσαν το 2013.

Την κριτική επιτροπή των βραβείων «Ευκράντη
2013» απαρτίζουν:
• Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: Ελένη Θανοπούλου,

Χαρ. Ψαραύτης, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Νικήτας Νι-
κητάκος, Κωνσταντίνος Γκιζιάκης, Σπύρος Βουγιούς.

• Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΟΕ: Δρ Θάνος
Πάλλης (πρόεδρος), καθ. Κώστας Χλωμούδης (αντιπρό-
εδρος), δρ Ιωάννης Θεοτοκάς (γενικός γραμματέας), δρ Δη-
μήτρης Λυρίδης (ταμίας), Αιμιλία Παπαχρήστου (μέλος) και
δρ Άλκης Κορρές (επίτιμος πρόεδρος).

• Βραβευθέντες από προηγούμενα έτη: Μιχάλης Μποδούρογλου,
Γεώργιος Βλάχος, Γιάννης Πλατσιδάκης, Σταμάτης Μπουρμ-
πούλης, Απόστολος Πουλοβασίλης και Θεόδωρος Βώκος.

• Η εκδότρια των «Ναυτικών Χρονικών» Ιωάννα Μπίσια, Ηλίας
Μπίσιας, διευθυντής - δικηγόρος, Λίζα Μαρέλου, αρχισυντάκτρια,

Οι Προσωπικότητες  της  Χρονιάς

δρ Γιώργος Βαγγέλας, σύμβουλος έκδοσης.

• Οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ναυτικών Χρονικών»: Πάνος
Ζαχαριάδης Τεχνικός διευθυντής Atlantic Bulk Carriers Man-
agement Ltd, Γιώργος Λογοθέτης CFO Finance & Research
George Moundreas & Com. S.A., Απόστολος Μπελόκας Prin-
cipal Consultant & CEO, SQE Marine Group, Managing Editor
www.Safety4Sea.com, Γεώργιος Μπάνος Σύμβουλος ναυ-
πηγήσεων πλοίων και Μαρία Μπερτζελέτου, Golden Destiny,
Research Department.

Από την εκδοτική και δημοσιογραφική οικογένεια της
ναυτιλίας συμμετείχαν:
• Οι δημοσιογράφοι, διαπιστευμένοι στο υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου: Νίκος Μπαρδούνιας για το Κανάλι 1, Μηνάς Τσαμό-
πουλος για το «Πρώτο Θέμα», David Glass και Νατάσα Βα-
σιλάκη από News Front/Ναυτιλιακή και Nigel Lowry για τη
Lloyds List.

Τα βραβεία «Ευκράντη» των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, με την
αρωγή και τη στήριξη της ΕΝΟΕ, για την επιλογή και ανάδειξη
των πρωταγωνιστών της χρονιάς έχουν βασικό κριτήριο τις
συστηματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες
των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και φωτεινά
παραδείγματα ανθρώπων και φορέων, που, σε πείσμα των δύ-
σκολων καιρών, συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και να απο-
τελούν καταξιωμένα πρότυπα προόδου, αισιοδοξίας και
προοπτικής, κυρίως για τους νέους. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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Η κριτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε και φέτος 
7 κατηγορίες αριστείας
Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα
Βραβεύεται άτομο ή ίδρυμα το οποίο έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του με τη ναυτιλία κατά οιονδήποτε τρόπο.

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

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

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

Βραβείο για την αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση
Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν τη ναυτική εκπαίδευση, τον θαλάσσιο και ναυτιλιακό πο-
λιτισμό μας και συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη Ναυτιλία
Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά στο χώρο της ναυτιλίας.

Bραβείο υποστήριξης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας
Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα και ενώσεις που έχουν προσφέρει ποικιλοτρόπως στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής 
ναυτιλίας.

Τα βραβεία «Ευκράντη» τελούν υπό την χορηγία των

Tα βραβεία «Ευκράντη» θα απονεμηθούν στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λακαρίδη» (Β’ Με-
ραρχίας 36 και Ακτή Μουτσοπούλου, Πειραιάς). Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους αναγνώστες των «Ναυτικών Χρονικών», τα μέλη της ΕΝΟΕ και
την ευρύτερη ναυτιλιακή, ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική κοινότητα. 
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Βραβείο 
Κοινωνικής Προσφοράς 
από ναυτιλιακή 
προσωπικότητα 
ή φορέα

Κωνσταντίνος 
Αγγελόπουλος
ARCADIA Shipmanagement Co. Ltd
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, ο μεγάλος Αρκάς, που με
τη στάση του απέναντι στη ζωή και τη δύναμη της θέλησης
προσφέρει απεριόριστα το κουράγιο του σε όλους τους συ-
νανθρώπους του ώστε να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές
δυσκολίες.
Είναι ο άνθρωπος που πολλοί συνάνθρωποί του θα έχουν
πολλά να πουν για το φιλανθρωπικό του έργο, αν και ο ίδιος
λόγω της σεμνότητάς του και του ήθους που τον διακατέχει,
προτιμά να μένει στην αφάνεια.
Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος σ'  αυτούς τους δύσκολους
και χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε, συνεχίζει με τον ίδιο
ζήλο να έχει τα πλοία του με ελληνική σημαία και να προ-
σφέρει εργασία σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων αξιωματικών
του Ε.Ν.
Οι δραστηριότητες και η παρουσία του στον εργοδοτικό
χώρο δεν σταματούν στο χώρο της ναυτιλίας, είναι πολύ-
πλευρες και μέσα από τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριό-
τητές του.

Του Γιώργου Βλάχου, προέδρου ΠΕΠΕΝ

Βραβείο 
καλύτερου Manager

Δημήτρης Κουκουλάς
TMS BULKERS LTD
TMS DRY LTD
TMS OFFSHORE SERVICES LTD

Ο Δημήτρης Κουκουλάς σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός
στο Πανεπιστήμιο του Τολέδο στο Οχάιο των ΗΠΑ. Με την
αποφοίτησή του, το 1984, δούλεψε πρώτα στον Χιούστον
και από το 1991 σε ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά ως τε-
χνικός διευθυντής. Το 1996 ανέλαβε τη θέση του αναπλη-
ρωτή τεχνικού διευθυντή της εταιρείας Oceanbulk, όπου
μετέπειτα προήχθη σε τεχνικό διευθυντή. Όμως η ανερχό-
μενη εταιρεία Cardiff Marine τον κέρδισε το 2005. Αναλαμ-
βάνοντας πρώτα τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Cardiff

ΕΥΚΡΑΝΤΗ Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς

Βραβείο 
για τη Διεθνή Προβολή 
της ελληνικής ναυτιλίας 

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος
Ο Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος είναι ευρωβουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας. 
Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διπλωματίας, Στρατηγι-
κής και Άμυνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρα-
σβούργου και Διεθνή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών.
Ως διπλωμάτης υπηρέτησε τα έτη 1995-1997 στο διπλωματικό
γραφείο του τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Στε-
φανόπουλου. Την περίοδο 1997-2001 τοποθετείται στη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και
την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πο-
λιτικής, ασφάλειας και άμυνας. Το 2001 διορίζεται στην πρε-

σβεία της Ελλάδας στα Τίρανα ως υπεύθυνος για θέματα διμε-
ρών σχέσεων, ελληνικής μειονότητας και σχέσεων Ε.Ε.-Αλβα-
νίας, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2003. Αμέσως μετά
αναλαμβάνει επικεφαλής στο γραφείο του τότε βουλευτή Επι-
κρατείας και μετέπειτα υπουργού Εξωτερικών, Π. Μολυβιάτη. 
Από το 2004 έως τον Ιούνιο του 2009 διετέλεσε εκπρόσωπος
Τύπου του ΥΠΕΞ, οπότε και εκλέγεται μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με τη Ν.Δ. Την ίδια χρονιά ορίζεται εκπρόσωπος
Τύπου του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του 2009 και
μένει στη θέση αυτή έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το 2010
και το 2013 εκλέγεται μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ν.Δ. Από το Σεπτέμβριο του 2012 είναι μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. 
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέλος της επιτροπής Μεταφο-
ρών και Τουρισμού και της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Το 2013 εκλέγεται «ευρωβου-
λευτής της χρονιάς» στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής μετα-
φορών στο πλαίσιο του θεσμού MEP Awards. Είναι αντιπρόεδρος
της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-Τουρκίας και μέλος
της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-ΠΓΔΜ.

Της Λίζας Μαρέλου

Marine/Dry Division  και σε λιγότερο από τρία χρόνια τη θέση του
γενικού διευθυντή του Dry Division ο κ. Κουκουλάς συνέβαλε τα
μέγιστα στην εκπληκτική πορεία της εταιρείας έως σήμερα.
Όταν ο κ. Κουκουλάς ανέλαβε τεχνικός διευθυντής οι προκλή-
σεις ήταν πολλές λαμβάνοντας υπ όψιν ότι μέχρι το 2004 το dry
division της εταιρείας είχε μόλις 10 πλοία και αρκετές παραγγε-
λίες για νεότευκτα και μετέπειτα παρέλαβε επιτυχώς 99 πλοία,
εκ των οποίων 29 νεότευκτα καθιστώντας το dry division της
Cardiff μία από τις μεγαλύτερες μονάδες του «dry» κόσμου. 
Παράλληλα, για την εξασφάλιση της αναγκαίας επάνδρωσης
του στόλου, συνέβαλε ουσιαστικά στην ίδρυση αποκλειστικών
γραφείων πληρωμάτων στις Φιλιππίνες και στην Ρουμανία ανε-
βάζοντας το δείκτη επαναπρόσληψης (retention rate) από 35%
σε 80%.
Μεταξύ πολλών άλλων επιτευγμάτων, ο Δημήτρης Κουκουλάς
διορατικά φρόντισε για το μέλλον της εταιρείας δημιουργώντας
φυτώριο στελεχών υπό την προσωπική του εποπτεία, με απο-
τέλεσμα το 65% των υπαλλήλων της εταιρείας να είναι κάτω
των 40 ετών.

Δικαιωματικά ο τίτλος του καλύτερου manager του ανήκει!

Του Πάνου Ζαχαριάδη
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς

Βραβείο για την αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση

Alpha Tankers & Freighters
International
Μια δυναμική ελληνική διαχειρίστρια δεξαμενοπλοίων και
φορτηγών πλοίων υψηλότατου επιπέδου διεθνώς, που όχι
μόνο διαθέτει έναν πολύ σύγχρονο στόλο, αλλά και δίνει
προτεραιότητα στην εξασφάλιση συνεχούς εργασίας σε Έλ-
ληνες ναυτικούς. Είναι μία από τις πιο αξιόπιστες ελληνικές
εταιρείες, που εξαρχής έχει τοποθετήσει τον Έλληνα αξιωμα-
τικό όλων των βαθμίδων στο κέντρο της στρατηγικής της.
Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται στην επαναπρόσληψη,
αλλά επεκτείνεται στη συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαί-
δευση των αξιωματικών και των στελεχών της σε νέες τε-
χνολογίες και συστήματα εις τρόπον ώστε να είναι συνεχώς

στην πρώτη γραμμή. Στην εταιρεία αυτή η ανταγωνιστικό-
τητα πηγάζει από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους
ναυλωτές, από την άψογη κατάρτιση του προσωπικού σε
στεριά και θάλασσα, σε συνδυασμό πάντα με σύγχρονα και
ασφαλή πλοία.
Η Alpha Tankers & Freighters αποτελεί λαμπρό παράδειγμα
μιας επιτυχημένης ελληνικής εταιρείας και η βράβευσή της
σήμερα θα βοηθήσει στην ευρύτερη αναγνώριση της σημαν-
τικής συνεισφοράς της στην ελληνική οικονομία και ειδικό-
τερα στη ναυτιλιακή μας οικογένεια.

Του δρος Άλκη Κορρέ

Pantheon Tankers 
Management S.A. 
H Pantheon Tankers Management (PTM) ιδρύθηκε τον Ιού-
λιο του 2012 και αποτελεί τμήμα της Maran Tankers Man-
agement (MTM). Ο Όμιλος Αγγελικούση στοχεύει η εταιρεία
να γίνει ανεξάρτητη και να αναλάβει την πλήρη διαχείριση
των 16 δεξαμενόπλοιων που απαρτίζουν σήμερα το στόλο
της MTM. Στόχος της εταιρείας είναι έως τον Δεκέμβριο του
2014 να διαχειρίζεται ένα στόλο από 17 πλοία, με μέσο όρο
ηλικίας τα εννέα έτη και συνολική χωρητικότητα 3,3 εκατ. τό-
νους. Από αυτά έξι θα είναι VLCC, με μέσο όρο ηλικίας τα 8,5
έτη και συνολική χωρητικότητα 1,8 εκατ. dwt, έξι Suezmaxes,

Hellenic 
Shipbrokers Association
Η Ένωση Ελλήνων Μεσιτών Ναυλώσεων και Αγοραπωλη-
σιών Πλοίων (Hellenic Shibrokers Association) αποτελεί μια
οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εστιάζει το εν-
διαφέρον της στην ελληνική ναυτιλία με κύριο μέλημα το
συντονισμό των δράσεων για την προστασία των μελών της
και τη σωστή λειτουργία του επαγγέλματος μεσιτείας πλοίων
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η Ένωση, με έτος ιδρύσεως από το 1975 στον Πειραιά, αριθ-

μεί παραπάνω από 300 μέλη, που συμμετέχουν ενεργά σε
παγκόσμιες συναλλαγές διατηρώντας απευθείας επαφές από
τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και από τη Μέση Ανατολή προς
την Ινδία και την Άπω Ανατολή. Ορισμένα από τα μέλη του
σωματείου έχουν επεκτείνει και τη δραστηριότητά τους στο
εξωτερικό, διατηρώντας γραφεία και προσφέροντας υπηρε-
σίες υψηλής ποιότητας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Το σωματείο φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση των μελών
του και την ανανέωση των γνώσεών τους οργανώνοντας ει-
δικά σεμινάρια και διαλέξεις για τη βελτίωση των μελών στην
πρακτική διαδικασία της αγοραπωλησίας ή ναυλώσεων των
πλοίων, καθώς και στην πρακτική εκπαίδευση νέων που εν-
διαφέρονται να εξειδικευτούν σε αυτό το επάγγελμα. Για τις

Bραβείο υποστήριξης της ελληνικής 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας
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με μέσο όρο ηλικίας τα 6,8 έτη και συνολική χωρητικότητα
950.000 dwt, και πέντε Aframaxes με μέσο όρο ηλικίας τα 14
έτη και συνολική χωρητικότητα 550.000 dwt.
Οι ιδιοκτήτες του στόλου της PTM είναι οι ίδιοι αλλά αποσκο-
πούν στο να αναλάβουν τη διαχείριση των πλοίων τους μέσα
στον όμιλο. 
Όλα τα πλοία της PTM θα προέλθουν από τον υπάρχοντα στόλο
της MTM ενώ σε αυτά θα προστεθούν και όλα όσα θα αποκτη-
θούν στο εξής. Τα πληρώματα, που απαρτίζονται από Έλληνες
αξιωματικούς και Φιλιππινέζους ναυτικούς, θα παραμείνουν ίδια
και έχουν επιλεγεί από την υπάρχουσα «δεξαμενή» ναυτικών της
ΜΤΜ. Έως τον Φεβρουάριο του 2014 εννέα πλοία είχαν μετα-
φερθεί από τη ΜΤΜ στην PTM. Ο στόλος αριθμεί πλοία με ελ-
ληνική και μαλτέζικη σημαία. 
Πρόκειται για τα πλοία: «Phaethon», «Sea Lion», «Patroclus»,
«Sea Lynx», «Astro Phoenix», «Astro Perseus», «Astro Sculptor»,
«Caesar» και «Pegasus».

Του Μηνά Τσαμόπουλου

    ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας, η Ένωση έχει ιδρύσει ειδικό
συμβουλευτικό σώμα, που αποτελείται από διεθνώς γνωστά και
αποδεκτά μέλη για την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών
στην πρακτική διαδικασία της μεσιτείας σε θέματα που αφορούν
τη σύναψη συμφωνιών σε περίπτωση αγοραπωλησίας ή ναυ-
λώσεων των πλοίων.
Επίσης, η Ένωση συμβάλλει ενεργά στην επίλυση διαφορών
που προκύπτουν στην πρακτική διαδικασία της μεσιτείας και έχει
δημιουργήσει ειδική επιτροπή γι’ αυτόν το σκοπό.
Τέλος, μέσα από κάθε δραστηριότητα αποσκοπεί στη βελτίωση
του επαγγέλματος των Ελλήνων μεσιτών ναυλώσεων και αγο-
ραπωλησιών πλοίων και προάγει τη θετική παρουσία της ελλη-
νικής ναυτιλίας στο εξωτερικό και τη συμβολή της στην
ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς

Springfield Shipping Co.
Panama S.A. 
Η Springfield Shipping Co. του Ομίλου Ωνάση διαχειρίζεται
στόλο 12 πλοίων (11 τάνκερ και ένα bulk carrier) συνολικής
χωρητικότητας 2.548.138 dwt, εννέα εκ των οποίων είναι
υπό ελληνική σημαία. Η Springfield είναι κορυφαία δύναμη
στον ναυτιλιακό κόσμο με υψηλή φήμη για την παροχή
ασφαλούς, αξιόπιστης και αποδοτικής θαλάσσιας μεταφο-
ράς, ενώ παράλληλα δίνει μεγάλη σημασία στο περιβάλλον
και στην αποτροπή περιστατικών ρύπανσης, όπως άλλωστε
αποδεικνύεται και από τον σημαντικό ρόλο που διαδραματί-

ζει στην HELMEPA, της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος. Στόχος
της εταιρείας είναι: 
κανένα περιστατικό, καμία πετρελαιοκηλίδα, καμία κράτηση
πλοίου. Η καινοτομία, η πρόληψη, η στενή συνεργασία με άλ-
λους οργανισμούς καθώς και η ικανότητα προσαρμογής είναι
οι βασικοί πυλώνες των επιτευγμάτων της εταιρείας.
Ανάμεσα σε άλλα, η πρωτοπορία της Springfield στη ναυτιλία
περιλαμβάνει πρωτοβουλίες όπως η εφαρμογή του ISM Code
το 1997 και η απόκτηση πιστοποίησης ISO 9001:2000 όντας
η πρώτη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που το απέκτησε.
Η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο
της φιλοσοφίας της εταιρείας, με αποτέλεσμα το προσωπικό
γραφείου αλλά και τα πληρώματα των πλοίων να παρακο-
λουθούν σειρά σεμιναρίων. Επιπροσθέτως, όλες οι κοινωνι-
κές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης, το οποίο δημιουργήθηκε το
1975, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες του ομίλου, στις οποίες η Springfield
αποτελεί βασικό πυλώνα. Από όλες τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες η συνεισφορά των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων
παραμένει η πιο σημαντική.

Των David Glass και Νατάσας Βασιλάκη

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη Ναυτιλία

Βραβείο καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας
Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς αποτελεί την εταιρεία που δια-
χειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Πρόκειται για μία
εταιρεία με έσοδα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ και δια-
κίνηση που ξεπερνά τα 14 εκατ. τόνους και τα 17 εκατ. επιβάτες. 
Τα τελευταία χρόνια, το λιμάνι του Πειραιά γνωρίζει αλμα-
τώδη ανάπτυξη στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, γε-
γονός που το έχει φέρει ανάμεσα στους μεγαλύτερους
ευρωπαϊκούς λιμένες, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση
της διακίνησης από τον Προβλήτα ΙΙ του λιμένα ο οποίος
έχει παραχωρηθεί στην COSCO.
H εταιρεία εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη
στρατηγική επικοινωνίας, η οποία αναδεικνύει την εξω-
στρέφειά της καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει στην
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Πειραιά,
αλλά και της χώρας γενικότερα, ενώ συχνές είναι και οι πα-
ρεμβάσεις του ΟΛΠ σε θέματα λιμενικής πολιτικής. 
Είναι ενδεικτικό ότι για το 2013 ο ΟΛΠ εξέδωσε 140 ανα-

κοινώσεις και δελτία Τύπου.
Αξιοσημείωτο είναι και το χορηγικό πρόγραμμα της εται-
ρείας, καθώς έχει σταθεί αρωγός σε σειρά εκδηλώσεων
που αφορούν την οικονομία και τη ναυτιλία. 
Παράλληλα, η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας δια-
κρίνεται για το εύρος και τη στόχευσή της τόσο σε εξειδι-
κευμένα ΜΜΕ όσο και σε επιμέρους ζητήματα (π.χ. έργα
πολιτισμού στο λιμάνι του Πειραιά). 

Του δρος Γιώργου Βαγγέλα
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
To 2012
υπήρχαν 24.100 ναυτικοί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (αριθμός μειωμένος
κατά 0% σε σχέση με το 2011).

663 πλοία  
κάθε τύπου ναυπηγήθηκαν το 2011
στην Ιαπωνία, με συνολική χωρητικό-
τητα 31.410.459 dwt.

Από τα 7.300 άτομα του Λιμενικού
Σώματος, έχουν διατεθεί περισσότε-
ροι από 2.000 στη φύλαξη των θα-
λάσσιων ανατολικών μας συνόρων
και πάνω από 35 σκάφη σε αυτή την
επιχείρηση, η οποία εκτυλίσσεται
365 ημέρες το                  χρόνο, 
24 ώρες                       το 24ωρο.

ήταν οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις στην
Τουρκία το 2010.

Η Κίνα κατέλαβε την πρώτη 
θέση στις διαλύσεις πλοίων 
το 2009 με 7,74 εκατ. GT.

Κάθε χρόνο η βιομηχανία της κρουα-
ζιέρας δημιουργεί έσοδα $37,86
δισ. και συντηρεί 314.000 θέσεις
εργασίας.

Στα τέλη του 2014 ο παγκόσμιος 
στόλος κρουαζιέρας θα αριθμεί 292
κρουαζιερόπλοια, συνολικής χωρητι-
κότητας 453.211 επιβατών.

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ διαθέτει 9
τερματικούς σταθμούς εμπορευμα-
τοκιβωτίων, με 24 κρηπιδώματα
συνολικού μήκους 7.694 μέτρων. 
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 97 γερα-
νογέφυρες.

Το 2011
περισσότεροι από 1,6
εκατ. επιβάτες ξεκίνησαν 
ή ολοκλήρωσαν 
την κρουαζιέρα τους 
σε κάποιο λιμάνι 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διαθεσιμότητα των διαλυτηρίων στην
παρούσα φάση είναι για πλοία 6.000 -
12.000 LDT, για τα οποία έχουν δοθεί
και οι υψηλότερες τιμές.

450 εκατομμύρια  
μέσα στο 2014 επιδιώκει να λάβει το ΤΑΙ-
ΠΕΔ από την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ. 

Ο Νο 1 κλάδος στις διαλύσεις είναι
αυτός των Containers και ιδιαίτερα το
μέγεθος των Panamax, καθώς πάνω
από 20 πλοία έχουν κατακλύσει την
αγορά της Ινδίας και του Μπανγκλαν-
τές αναμένοντας τη σειρά τους 
για να οδηγηθούν προς διάλυση.

Από τον Αύγουστο του 2012,
που έχει ξεκινήσει η επιχείρηση «Πο-
σειδών», μέχρι και το Δεκέμβριο του
2013, στα 14 διαφορετικά νησιά των
ανατολικών συνόρων της Ελλάδας
συνελήφθησαν 10.902 υπήκοοι τρί-
των χωρών, που μπήκαν παρανόμως
στη χώρα και 152 διακινητές, σε σύ-
νολο 615 περιστατικών. ,,

,,

...................................
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3ευρωπαϊκά λιμάνια βρίσκονται
στη λίστα με τα 15 μεγαλύ-
τερα λιμάνια παγκοσμίως:

το Ρότερνταμ στην 11η θέση, το Αμ-
βούργο στη 14η και η Αμβέρσα στη 15η.

Τα λιμάνια της Ευρώπης συνδέονται με
848 λιμάνια στην Άπω Ανατολή και με 629
σε Κεντρική και Νότια Αμερική.

Το 2010διακινήθηκαν 3.641 εκα-
τομμύρια τόνοι εμπορευμάτων από
τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Το 27% της δια-
κίνησης πραγματοποιήθηκε στους λιμέ-
νες της Μεσογείου.

Το 2012στην Ευρώπη διακινήθη-
καν με πλοία 396.000.000 επιβάτες
(ακτοπλοΐα και κρουαζιέρα), πάνω από
τα 3/4 του πληθυσμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

Το 20% της διακίνησης
εμπορευμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
διεξάγεται από μόλις 
τρία λιμάνια.

68.026 πλοία προσέγγισαν
τους λιμένες των ΗΠΑ το 2011. 
Το πλέον πολυσύχναστο λιμάνι είναι
το Χιούστον, το οποίο προσέγγισαν
7.218 πλοία.

Το 2013 οι Έλληνες εφοπλιστές
παρήγγειλαν 134 bulk carriers, συνολι-
κής χωρητικότητας 13.845.000 dwt και
αξίας $4,495 δισ. (πηγή: George
Moundreas Company).‘‘

‘‘

$8,9 δισ. 
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1 εκατομμύριο
τόνοι Coking Coal
από τον τερματικό σταθμό
του Dalrymple Bay, της Αυ-
στραλίας, καθυστέρησαν 
να φορτωθούν σε πλοία
λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών.  

Η Davidson Kempner 
Capital Management LLC
κατέβαλε  500 εκατ. 
δολάρια για να αγοράσει
μέρος του ναυτιλιακού 
χαρτοφυλακίου της
Lloyds Banking Group. 

Η εξαγορά αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι
εισαγωγές Iron Ore τον Ιανουάριο να
ανέλθουν σε επίπεδα ρεκόρ, στα 86,8
εκατ. τόνους από το προηγούμενο
υψηλό των 77,8 εκατ. τόνων πριν από
2 μήνες, το οποίο φυσικά είχε θετική
επίδραση στον BDI.

Η Κίνα μέχρι το 2009
εθεωρείτο καθαρά εξαγωγική χώρα σε
Coal, ενώ σήμερα έχει καταστεί ο με-
γαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως.

O δισεκατομμυριούχος «κομπιουτεράς»
Michael Dell, με περιουσία που υπο-
λογίζεται στα 15,3 δισ. δολάρια,
επένδυσε μέσω του fund MSD, που
ελέγχει, 33 εκατ. δολάρια στην εισηγ-
μένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο
StealthGas.

Ο κ. Dell απέκτησε 3,4 εκατομμύρια με-
τοχές και ελέγχει το 9,8% της προανα-
φερόμενης ναυτιλιακής εταιρείας.

1) Στο εμιράτο Φουτζέιρα παράγεται
καθημερινά το 35% των παγκό-
σμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

2) Το εμιράτο δημιουργήθηκε το 1987 
και βρίσκεται στη 19η θέση μεταξύ
148 χωρών όσον αφορά την αντα-
γωνιστικότητα και στην 25η για την
καινοτομία. 

3)Διαθέτει επτά αεροδρό-
μια και δέκα λιμάνια,
στα οποία δραστηριοποι-
ούνται περισσότερες από
εκατό αεροπορικές εται-
ρείες και 200 ακτοπλοϊκές.

Το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά όπου οι
αναδυόμενες χώρες έφτασαν να πα-
ράγουν πάνω από το μισό παγκόσμιο
εισόδημα (ΑΕΠ), σε όρους αγοραστι-
κής δύναμης, ενώ το 1990 ήταν στο
1/3. Η ανάπτυξή τους συνεχίζεται,
αλλά ο ρυθμός ανόδου υποχωρεί σε
σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ο συνολικός αριθμός των διαλύσεων
έφτασε τα 967.650 dwt, εκ των
οποίων περίπου το 53% (509.922 dwt)
ήταν πλοία ξηρού φορτίου, το 5%
(55.067 dwt) δεξαμενόπλοια και το
42% (402.661 dwt) Containers.

22% θα αυξηθούν 
τα εξαγόμενα φορτία ζάχαρης από
την Ταϊλάνδη, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
εξαγωγική χώρα παγκοσμίως. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία Office
of the Cane and Sugar Board, οι εξα-
γωγές θα φτάσουν τα 9 εκατ. τόνους
φέτος συγκριτικά με τα 7,4 εκατ. τό-
νους πέρυσι, ενώ η παγκόσμια ζή-
τηση θα αυξηθεί κατά 2,2%, κυρίως
στην Ασία και ιδιαίτερα από Κίνα, Ινδο-
νησία και Μαλαισία.   

Στην Ινδία, η ρουπία έχει σταθεροποι-
ηθεί στις 61-62 προς το δολάριο
και οι τιμές του σιδήρου βρίσκονται σε
αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα.

]
]
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Σύμφωνα με στοιχεία της Ge-
orge Moundreas & Company
S.A. οι παραγγελίες Ελλήνων
εφοπλιστών για νεότευκτα
πλοία το 2013 ανήλθαν σε
275. 
Η πλειονότητα, 134 μονάδες,
αφορούσε bulk carriers συ-
νολικής χωρητικότητας
13.845.500 dwt, ενώ 65 πα-
ραγγελίες αφορούσαν τάνκερ
συνολικής χωρητικότητας
6.452.000 dwt. Στα πλοία εμ-
πορευματοκιβωτίων οι πα-
ραγγελίες έφτασαν τις 25
μονάδες συνολικής χωρητικό-
τητας 167.974 TEU. Τέλος, 51
παραγγελίες αφορούσαν
LNG/LPG, συνολικής χωρητι-
κότητας 3.522.700 cbm. 
Παρατηρούμε μια σημαντική
τοποθέτηση των Ελλήνων
εφοπλιστών σε πλοία μετα-
φοράς LNG/LPG καθώς το
18,54% των παραγγελιών
επικεντρώθηκε σε αυτή την

κατηγορία. Σε ό,τι αφορά τις
χώρες ναυπήγησης, οι Έλλη-
νες εφοπλιστές τοποθέτησαν
119 παραγγελίες σε ναυπηγι-
κές κλίνες της Κίνας, εκ των
οποίων οι 100 αφορούσαν
bulk carriers. Ακολουθούν η
Νότια Κορέα με 105 τοποθε-
τήσεις και η Ιαπωνία με 28,
ενώ οι υπόλοιπες 23 παραγ-

γελίες δόθηκαν σε ναυπηγικές
κλίνες διαφόρων χωρών.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός ότι η Νότια Κορέα προ-
σείλκυσε τις περισσότερες
παραγγελίες σε πλοία που
απαιτούν «υψηλότερη» τεχνο-
λογία, όπως τα τάνκερ
(70,76% των παραγγελιών)
και τα LNG/LPG (70,59%).

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου έδωσε τα παρακάτω στοιχεία
για το Λιμενικό Σώμα: 
Παρότι υπάρχει ο δημοσιονομικός περιορισμός,
το τελευταίο διάστημα προχωρήσαμε και στον
εξοπλισμό του Λιμενικού Σώματος με σημαντι-
κές παραγγελίες και παραλαβές. Έχουμε παρα-
λάβει 4 ταχύπλοα περιπολικά φουσκωτά
σκάφη, τα οποία θα συμπληρώσουν επιπλέον
6, που είναι δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου.
Έχουμε παραλάβει 80 καινούργια οχήματα και
32 μηχανές. Έχει υπογραφεί και έχουν παραγ-
γελθεί 6 περιπολικά σκάφη 23 - 24 μέτρων με
τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. και ολοκληρώνονται
και οι διαδικασίες για την προμήθεια ενός με-
γάλου περιπολικού ανοικτής θαλάσσης. Επι-
προσθέτως, στο πλαίσιο του προγράμματος του
Ταμείου Ασφάλειας Συνόρων για το 2014-2018,
σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην προμή-
θεια ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης του θα-
λάσσιου πεδίου, ώστε να μη χρειάζεται να
περιπολούμε διαρκώς τη θάλασσα, αλλά να
έχουμε τη δυνατότητα της έγκαιρης ειδοποί-
ησης και ενεργοποίησης, και να μην επεμβαί-
νουν τα σκάφη μας την τελευταία στιγμή.

Ο εξοπλισμός 
του Λ.Σ.

Οι ναυπηγήσεις 
των Ελλήνων εφοπλιστών 

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

O κ. Michael Dell με πε-
ριουσία $15,3 δισ. (49η
θέση στη λίστα του πε-
ριοδικού Forbes κατά το
προηγούμενο έτος)
προχώρησε σε ιδιωτική
τοποθέτηση $33 εκατ.
στη Stealth Gas στις
αρχές Φεβρουαρίου. 
Το επενδυτικό fund MSD

Capital του κ. Dell έχει στην ιδιοκτησία του 3.494.636 μετοχές (μερίδιο περίπου 9,8%) της
εταιρείας του Έλληνα εφοπλιστή. 
Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας για το  2013, ο κ.
Χάρης Βαφειάς ενημέρωσε τους επενδυτές ότι η Stealth Gas θα συνεχίσει την εστίασή της
στην επέκταση του στόλου των πλοίων μεταφοράς LNG. Με την παραλαβή 17 νεότευκτων
πλοίων έως το τέλος του 2014 η εταιρεία θα ελέγχει το 25% της χωρητικότητας στην κύρια
αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Στόχος η επέκταση του στόλου Νέες 
παραγγελίες
Τρία επιπλέον μεγάλα πλοία μεταφοράς LNG
απέκτησε η Dorian LPG. Η εταιρεία άσκησε την
οψιόν που είχε με τα ναυπηγεία Hyundai Heavy
Industries της Κορέας, στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τερου επενδυτικού προγράμματος ναυπήγησης

13 VLGC.
Τα τρία πλοία είναι ίδιων
περιβαλλοντικών προδια-
γραφών με τα υπόλοιπα.
Η εταιρεία πρόκειται να

παραλάβει τα τρία VLGC το δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο τρίμηνο του 2015 αντίστοιχα.
Παράλληλα, η Dorian LPG ανακοίνωσε χρονο-
ναυλώσεις διάρκειας πέντε ετών για δύο από
τα πλοία της, οι οποίες αναμένεται να ξεκινή-
σουν το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014.
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Εκπρόσωποι εργοδοτών από τη ναυτιλιακή
βιομηχανία με το συντονισμό της Διεθνούς
Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας (ISF) συναντήθη-
καν με τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων
στις Μεταφορές (ITF) στην έδρα του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO) προκειμένου να
συζητήσουν επί του προτεινόμενου, από τον
ILO, κατώτερου μισθού για τους ναύτες. 
Συμφωνήθηκε ότι από την 1/1/2015 ο κατώτε-
ρος βασικός μισθός για το κατώτερο πλήρωμα
θα αυξηθεί στα $592 και από 1/1/2016 στα
$614. Ο εκπρόσωπος της ISF κ. Arthur Bo-
wring οδήγησε τις συζητήσεις της ομάδας των
πλοιοκτητών, οι οποίες διενεργήθηκαν στη Γε-
νεύη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου. 
Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο κ. Bo-
wring σημείωσε ότι ο υφιστάμενος κατώτερος
μισθός των $585 είναι σε ισχύ από τις
31/12/2013 και σημείωσε ότι σκοπός της συ-
νάντησης ήταν η διασφάλιση της διατήρησης
ενός διχτυού ασφαλείας για το κατώτερο πλή-
ρωμα, ιδιαίτερα αυτό που προέρχεται από
αναπτυσσόμενες χώρες. 

Επίσης αναφέρθηκε στις μελέτες της UNCTAD,
οι οποίες τονίζουν την αβεβαιότητα στην παγκό-
σμια οικονομία και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο και ειδικότερα
η υπερπροσφορά χωρητικότητας στη ναυτι-
λιακή βιομηχανία. 
Σχολίασε, τέλος, ότι πιστεύει πως η συμφωνία
που επετεύχθη δίνει στους πλοιοκτήτες τον
απαραίτητο χρόνο ώστε να προετοιμαστούν για
τις επιπτώσεις των αλλαγών που συμφωνή-
θηκαν.

Συμφωνία 
για αύξηση 
κατώτατου 
μισθού

Οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της ναυτιλίας

Περιορίστηκε η μείωση της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου το Δεκέμβριο του
2013, καθώς εμφάνισε πτώση 2,3% σε ετήσια βάση έναντι μείωσης 3,6% κατά τη σύγκριση
του 2012 με το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 κοχ και άνω πα-
ρουσίασε άνοδο 0,8% το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους έναντι αύξησης 0,5% που ση-
μειώθηκε στη σύγκριση του 2012 με το 2011.

Μειώθηκε η δύναμη του ελληνικού 
εμπορικού στόλου

Στο ρόλο των Private Equity Funds στη ναυτιλία αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανάλυσή του ο
Γιώργος Λογοθέτης, CFO Finance & Research George Moundreas Com. S.A. 
Χαρακτηριστικά, σημειώνει ο κ. Λογοθέτης, μέχρι το Νοέμβριο του 2013 είχαμε υπολογίσει
ότι μόνο $2,7 δισ. ήταν οι τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές τη στιγμή που το συνολικό
άνοιγμα των δανειζόμενων κεφαλαίων -εκταμιευμένα και δεσμευμένα προς εκταμίευση- εκείνη
τη στιγμή ήταν στα $500 δισ.

Τα funds
της ναυτιλίας
Σύμφωνα με την έκθεση της Karatzas Marine
Advisors, η πλειονότητα των κεφαλαίων από
Private Equity Funds που έχουν επενδυθεί στη
ναυτιλία, είναι υπό μορφή αγοράς ήδη υπαρ-
χόντων ναυτιλιακών δανείων από τράπεζες ή,
όπως αναφέραμε παραπάνω, σε σχήματα συ-
νεργασίας με μεγάλα ονόματα της αγοράς ή ει-
σηγμένες εταιρείες.  
Χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι επενδύσεις
των Funds υπό τη μορφή «Pure Equity Inve-
stment», αποσκοπώντας στην άνοδο της αγο-
ράς και την αναγνώριση των κερδών από την
αύξηση των τιμών των πλοίων, μετριούνται στα
δάχτυλα του ενός χεριού.

Nαυτιλιακά δάνεια
Η AMA Capital Partners LLC, μία εταιρεία
συμβούλων από τη Νέα Υόρκη, επισημαίνει
πως τα Private Equity Funds εξακολουθούν
να επιδίδονται σε αγορές ναυτιλιακών δα-
νείων προσδοκώντας να κερδίσουν από την
αναμενόμενη άνοδο των αξιών των πλοίων
με στόχο την πώλησή τους.  
Η Hartland Shipping Services εκτιμά ότι τα
τελευταία δύο χρόνια ναυτιλιακά δάνεια πε-
ρίπου $5 δισ. αγοράστηκαν από Funds, ενώ
η ζήτηση από τους επενδυτές οδήγησε σε
άνοδο των τιμών καθώς τώρα τα δάνεια πω-
λούνται στην τιμή των 90 σεντ ανά δολάριο,
έναντι 70-80 σεντ ανά δολάριο ένα χρόνο
πριν.
Η Davidson Kempner Capital Management
LLC κατέβαλε $500 εκατ. για να αγοράσει
μέρος του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της
Lloyds Banking Group και η HSH Nordbank
AG, η τράπεζα με το μεγαλύτερο δανειακό
χαρτοφυλάκιο στη ναυτιλία, ετοιμάζεται και
πάλι να πουλήσει τμήμα των δανείων της, αν
και πρόσφατα είχε αποτύχει να διαθέσει πα-
κέτο αξίας $300 εκατ. 
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Πρόσφατα η Κεντρική Τρά-
πεζα της Κίνας έριξε στο σύ-
στημα $42 δισ. με στόχο τη
μείωση των επιτοκίων και την
αποφυγή πιστωτικής κρίσης.
Το παζλ όμως που έχει να αν-
τιμετωπίσει η Κίνα είναι πολύ-
πλοκο, αφού από τη μια
γίνεται τεράστια προσπάθεια

να αντιμετωπιστεί το σκιώδες
τραπεζικό σύστημα και να
υπάρξει επιβράδυνση της πι-
στωτικής επέκτασης, ενώ από
την άλλη υπάρχει έντονος ο
κίνδυνος πιστωτικής κρίσης
καθώς μάλιστα η κινεζική οι-
κονομία επιβραδύνεται.  
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο

του Bloomberg, η Κίνα είναι ο
Νο 1 κίνδυνος για το διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα,
λαμβάνοντας  υπόψη το μέγε-
θος της οικονομίας της στο
ποσό των $8,2 τρισ.  
Η χώρα αιμορραγεί λόγω του
σκιώδους τραπεζικού συστή-
ματος, που η κυβέρνηση θέλει
να αντιμετωπίσει.  
Ο τραπεζικός τομέας επεκτά-
θηκε από τα $14 στα $15
τρισ. μόλις σε 5 χρόνια. 
Η Charlene Chu, πρώην αξιω-
ματούχος της Fitch, αναφέρει
πως η Κίνα σίγουρα θα αντιμε-
τωπίσει πρόβλημα και ένα
τυχόν ατύχημα θα καταστήσει
την κατάρρευση της Lehman
Brothers, το 2008, μια απλή
διόρθωση των αγορών!

Το υπουργείο
Περιβάλλον-
τος, Ενέρ-
γειας και
Κλιματικής
Αλλαγής ανα-
κοίνωσε την

επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και
την Gazprom για μείωση της τιμής του φυσικού
αερίου κατά 15%, με αναδρομική μάλιστα ισχύ
από 1/7/2013. Η νέα τιμή εφαρμόζεται στο πλαί-
σιο της διακρατικής συμφωνίας έως το 2016 με
επέκταση για άλλη μία δεκαετία και με επιπλέον
τη δυνατότητα για δύο αναθεωρήσεις, με την
πρώτη ύστερα από δύο χρόνια. 
Η συμφωνία περιλαμβάνει και ορισμένες άλλες
παραμέτρους προς όφελος της ΔΕΠΑ, όπως η
μείωση του ορίου κάτω από το οποίο ενεργο-
ποιείται η ρήτρα υποχρεωτικής παραλαβής, δί-
νοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην Επιχείρηση.
Η συμφωνία έρχεται σε μια στιγμή που πολλές
βιομηχανίες πιέζουν ασφυκτικά για μείωση του
κόστους ενέργειας, καθώς όπως υποστηρίζουν
στραγγαλίζει την ανταγωνιστικότητα αυτών και
κατά συνέπεια των προϊόντων τους.

Μειώνεται η τιμή 
του φυσικού αερίου

Η αιμορραγία 
του Κόκκινου Δράκου 

Η Δανία θεωρείται η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα στην Ε.Ε., ενώ η Ελλάδα η πλέον διε-
φθαρμένη. Αυτό εξάγεται από τα στοιχεία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Transparency
International, που εδρεύει στο Βερολίνο και δημοσιοποίησε τους δείκτες διαφθοράς για το
2013, οι οποίοι καλύπτουν 177 χώρες. Η κατάταξη στηρίζεται σε απόψεις εμπειρογνωμόνων
για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι αξιολογούν κάθε χώρα σε μία κλίμακα 0
(πολύ διεφθαρμένη)  - 100 (καθόλου διαφθορά). 
Επτά από τις 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. αξιολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του 50. Η Δανία
αξιολογήθηκε με 91 ενώ καλή απόδοση είχαν Φινλανδία και Σουηδία. Η Ελλάδα είχε την
ίδια αξιολόγηση με την Κίνα, 40 βαθμούς, ενώ στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης των
χωρών-μελών της Ε.Ε. βρέθηκαν η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ρουμανία. 
Η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην τελευταία θέση των χωρών-μελών της Ε.Ε.
βελτίωσε την επίδοσή της σε σχέση με το 2012 (όταν και είχε αξιολογηθεί με 36 βαθμούς).
Η Ισπανία έπεσε στους 59 βαθμούς (από 65 το 2012) ενώ και η Σλοβενία παρουσίασε πτώση
κατά 4 βαθμούς σε σχέση με το 2012, με 57 βαθμούς. 
Πολλές χώρες εκτός Ε.Ε. μοιράζονται την ίδια βαθμολογία με χώρες-μέλη της. Ενδεικτικά η
Νέα Ζηλανδία έχει τον ίδιο βαθμό αξιολόγησης με τη Δανία. Η Ουρουγουάη, οι Μπαχάμες
και η Χιλή αξιολογήθηκαν με 71 βαθμούς, όσους και η Γαλλία. Η επίδοση της Γερμανίας μει-
ώθηκε κατά ένα βαθμό σε σχέση με το 2012 καθώς αξιολογήθηκε με 78 βαθμούς, αν και
διατηρείται στις 12 χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία. Τις χειρότερες επιδόσεις κατέ-
γραψαν το Αφγανιστάν, η Βόρεια Κορέα και η Σομαλία, με 8 βαθμούς.

Η Ελλάδα επικεφαλής στο χορό 
των διεφθαρμένων κρατών Kάτω από το στόχο 

της ΕΚΤ o ετήσιος 
πληθωρισμός 
Πτώση σημείωσαν οι τιμές καταναλωτή της
Ευρωζώνης τον Ιανουάριο με τον ταχύτερο
ρυθμό σε μηνιαία βάση, λόγω της μεγάλης
πτώσης στο κόστος των μη ενεργειακών βιο-
μηχανικών αγαθών, διατηρώντας τον ετήσιο
πληθωρισμό κάτω από το στόχο της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας. Το ποσοστό του πλη-
θωρισμού στις 18 χώρες της Ευρωζώνης
υποχώρησε κατά 1,1% τον Ιανουάριο, σε σύγ-
κριση με το Δεκέμβριο, διατηρώντας τον ετήσιο
πληθωρισμό στο 0,8%, για δεύτερο συνεχή
μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παρα-
μένουν σε καθεστώς αποπληθωρισμού (1,4%
και -1,6% αντίστοιχα), με μόνο τρεις χώρες της
Ευρωζώνης, την Εσθονία, τη Λετονία και τη
Σλοβακία, να καταγράφουν άνοδο στις τιμές
καταναλωτή. 

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

SKAPOULOS:Layout 1  13/3/2014  5:32 πμ  Page 16



ADV AUGUST 2013:Layout 1  27/7/2013  12:04 μμ  Page 76



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Με πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς έχουν
αρχίσει διαπραγματεύσεις με μετόχους ακτο-
πλοϊκών εταιρειών προκειμένου να επιτευχ-
θούν η επαναφορά των εταιρειών σε
κερδοφορία, η πληρωμή των υπέρογκων δα-
νείων και, τρίτον, η εισφορά νέων κεφαλαίων
στον κλάδο. Λέγεται πως η Τράπεζα Πειραιώς,
λόγω της δανειοδότησης των περισσότερων
ακτοπλοϊκών εταιρειών και της μετοχικής της
εμπλοκής, έχει γίνει από καιρό αποδέκτρια
πολλών προτάσεων αναδιάρθρωσης από πα-
ράγοντες της ακτοπλοΐας. Πάντως, είναι γεγο-
νός πως η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να
λειτουργήσει με τους όρους του παρελθόντος,
όταν υπήρξε πηγή ανάπτυξης για τη νησιωτική
Ελλάδα. Παράγοντες του κλάδου σημειώνουν
πως, αφού συμφωνήσουν οι βασικοί παίκτες
σε ένα νέο μοίρασμα στις γραμμές του Αιγαίου,
αυτό πρέπει να συνοδευθεί με μειώσεις εξό-
δων. Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης περι-
λαμβάνουν διάφορες προτάσεις, όπως η
μείωση της ταχύτητας των πλοίων, οι κοινές
προμήθειες καυσίμων, ακόμη και η χρησιμο-
ποίηση νέου καύσιμου. Το βασικότερο «αγ-
κάθι» της αναδιάρθρωσης, όμως, είναι οι
σχέσεις ιδιοκτητών - εργαζομένων, οι οποίες
θα τεθούν σε νέα βάση.  Σε αναμονή λοιπόν των
ακτοπλοϊκών εξελίξεων, που πιθανόν να οδη-
γήσουν σε ένα καυτό καλοκαίρι! 

Ακτοπλοϊκές συγχωνεύσεις
με τριπλό στόχο 

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στο λιμάνι της
Χίου από φορτηγά τουρκικών εταιρειών, οι
οποίες επιλέγουν να στέλνουν τα οχήματά τους
μέσω Χίου στον Πειραιά και στην ελληνική
αγορά παρά από τα σύνορα στον Έβρο. 
Η κίνηση ανέρχεται σε περίπου 10 φορτηγά την
εβδομάδα, αριθμός που ίσως να μη φαντάζει
μεγάλος, όμως δείχνει πως υπάρχουν προοπτι-
κές σε αυτό το δρομολόγιο. 
Επιπροσθέτως, κατά καιρούς έχει συζητηθεί η
δρομολόγηση πλοίων Ro-Ro ή ΕΓ-ΟΓ από τη
Σμύρνη προς τη Θεσσαλονίκη ή το Βόλο, και
από εκεί μέσω Εγνατίας στην Ηγουμενίτσα,
ώστε να αποφεύγεται η χρήση του οδικού δι-
κτύου από Σμύρνη - Κωνσταντινούπολη και
από εκεί Αλεξανδρούπολη - Ηγουμενίτσα.

Οι θαλάσσιες οδοί 
κερδίζουν έδαφος

Η Star Cruises, η κυρίαρχη εταιρεία κρουαζιέρας της Ασίας,
προχώρησε στην παραγγελία ενός ακόμη κρουαζιερόπλοιου
στα ναυπηγεία Meyer Werft. 
Τo κρουαζιερόπλοιο θα έχει μήκος 330 μέτρα και χωρητι-
κότητα 150.000 gr και θα είναι αδελφό πλοίο με αυτό που πα-
ραγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2013.  Με τη νέα παραγγελία
ο στόλος της εταιρείας θα αριθμεί οκτώ κρουαζιερόπλοια. 
Το κρουαζιερόπλοιο θα μπορεί να φιλοξενεί 3.300 επιβάτες
σε 1.680 καμπίνες, ενώ το πλήρωμά του θα αποτελείται από 2.030 άτομα. Η ταχύτητά του θα ανέρ-
χεται στους 24 κόμβους και θα διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να προσεγγίζει
προορισμούς της Ασίας.

Νέα παραγγελία κρουαζιερόπλοιου

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι»
οι Έλληνες επιχειρηματίες

Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας είναι δυνατό να επωφεληθεί από μια μακροπρόθεσμη
αύξηση της ζήτησης μέχρι και 20%, με προϋπόθεση τη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη των
διαδικτυακών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με στοιχεία του Oxford Tourism Economics. 
Η συγκεκριμένη αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας στον τουρισμό μπορεί να ενισχύσει
το ΑΕΠ της χώρας κατά 3% και να δημιουργήσει πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Ο τουρισμός 
συμβάλλει στο ΑΕΠ της χώρας

Είναι γνωστό ότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις, αλλά και στε-
λέχη τους, μετακινούνται στα-
θερά  προς Φουτζέιρα, Αμπου
Ντάμπι και Ντουμπάι - ιδίως
μηχανικοί, λόγω της έξαρσης
της οικοδομικής δραστηριό-
τητας και του real estate. 
Πλεονεκτήματα για την προ-
σέλκυση εταιρειών και στελε-
χών τους αποτελούν η σχεδόν
μηδενική φορολόγηση, οι
ελεύθερες οικονομικές ζώνες,
η εύκολη ίδρυση επιχειρή-
σεων, με τη γραφειοκρατία να
παραμένει άγνωστη λέξη. 
Ειδικότερα, οι περισσότερες
επιχειρήσεις στο Ντουμπάι
δεν πληρώνουν άμεσους φό-
ρους επί των εταιρικών κερ-
δών ή του εισοδήματος
φυσικών προσώπων, με εξαί-
ρεση για τις πετρελαϊκές εται-

ρείες που πληρώνουν με συν-
τελεστή 55% και τα υποκατα-
στήματα αλλοδαπών
τραπεζών που πληρώνουν
συντελεστή 20% επί των κα-
θαρών κερδών που δημιουρ-
γούνται μέσα στο Ντουμπάι. 
Οι τελωνειακοί δασμοί είναι
χαμηλά, στο 4%. 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να
επωφεληθούν έως και 100%

επαναπατρισμού κεφαλαίων
και κερδών. 
Δεν υπάρχουν έλεγχοι συναλ-
λάγματος στις εμπορικές πο-
σοστώσεις και επιπλέον η
συναλλαγματική ισοτιμία με-
ταξύ του δολαρίου και του
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων  (US $ 1,00 = 3.678
AED) είναι σταθερή.

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Τώρα που έπεσε η αυλαία των Χειμερινών
Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, ο μεγαλύτερος
φόβος των Ρώσων είναι οι εγκαταστάσεις να
μην καταντήσουν σαν αυτές της Αθήνας του
2004. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα Business In-
sider και παραθέτει μάλιστα και σειρά φωτο-
γραφιών, όπου απεικονίζεται η πλήρης
εγκατάλειψη των ολυμπιακών ακινήτων που
είχαν προϋπολογιστεί με κόστος 1 δισ. ευρώ και
ουδείς γνωρίζει ακριβώς πόσο κόστισαν τελικά
στον Έλληνα φορολογούμενο...
Όπως αναφέρει το B.I., σε αντίθεση με τα ολυμ-
πιακά ακίνητα του Σεράγεβο που είχε φιλοξε-
νήσει τους Ολυμπιακούς το 1984, τα οποία
καταστράφηκαν από τον πόλεμο της Βοσνίας,
κανένας πόλεμος και  καμιά καταστροφή δεν
ευθύνονται για τη σημερινή εικόνα των ελληνι-
κών ολυμπιακών έργων. «Απλά, η Ελλάδα δεν
χρησιμοποιεί αυτές τις παγκοσμίου κλάσης, πα-
νάκριβες εγκαταστάσεις για εξειδικευμένα
αθλήματα, όπως είναι το σόφτμπολ, το μπιτς
βόλεϊ ή ακόμα και η κολύμβηση. Έτσι κατάντη-
σαν άχρηστα αμέσως μόλις έσβησαν τα φώτα
των Ολυμπιακών Αγώνων», επισημαίνει το δη-
μοσίευμα.
Όλα αυτά μία δεκαετία μετά την ελληνική Ολυμ-
πιάδα, που σύμφωνα με κάποιους υπολογι-
σμούς κόστισε περί τα 11 δισ. ευρώ, ενώ
σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Γ.
Στουρνάρα το καθαρό ποσό κόστους των Ολυμ-
πιακών Αγώνων ανήλθε στα 4,5 δισ. ευρώ.

Παράδειγμα 
προς αποφυγήν 
η Αθήνα 

Τι δείχνει ο δείκτης;
Μικρή βελτίωση κατέγραψε τον Ιανουάριο το οικονομικό
κλίμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής
συγκυρίας που καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Οικονομι-
κού Κλίματος κυμάνθηκε τον Ιανουάριο στις 92,6 μονάδες,
ήτοι σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Δεκεμ-

βρίου (91,4 μονάδες).Από τους επιμέρους τομείς, σημειώνεται βελτίωση στις επιχειρηματικές
προσδοκίες, ιδιαίτερα σε λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες και κατασκευές. Αντιθέτως, η κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη διορθώνει την άνοδο της εορταστικής περιόδου, κάτι που χαρακτηρίζεται
φυσιολογικό.

Προσδοκίες ανάκαμψης
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, ο δείκτης καταγρά-
φει μικρές μεταβολές τους τελευταίους
6 - 7 μήνες, καθώς υπάρχει η αίσθηση
αναμονής για τις ευρύτερες οικονομικές
εξελίξεις. 
Όπως τονίζουν οι αναλυτές του Ιδρύ-
ματος, πολίτες και επιχειρήσεις έχουν
προσαρμόσει τις προσδοκίες τους σε
νέα επίπεδα, με το βαθμό απαισιοδο-
ξίας να έχει αμβλυνθεί, αλλά και με τον συνολικό δείκτη να μην ενισχύεται σημαντικά. «Αν και
ιστορικά έχει παρατηρηθεί ότι τους μήνες πριν από εκλογικές διαδικασίες το οικονομικό κλίμα
τείνει να βελτιώνεται, αφού δημιουργούνται προσδοκίες οικονομικής ανάκαμψης, ο χαρα-
κτήρας των προγραμματισμένων για το Μάιο εκλογών ενδεχομένως να μην επιτρέψει ισχυ-
ροποίηση των προσδοκιών», προειδοποιούν σχετικά στην έκθεσή τους.

Πλοία του αυστραλιανού Πολεμι-
κού Ναυτικού παραβίασαν έξι
φορές «κατά λάθος» τα χωρικά
ύδατα της Ινδονησίας στην προ-
σπάθειά τους να διώξουν σκάφη
που μετέφεραν αιτούντες άσυλο
στην Αυστραλία. Όπως δήλωσε
μάλιστα και ο αρχηγός των Ενό-
πλων Δυνάμεων της Αυστραλίας,

Ντέιβιντ Χάρλεϊ, οι παραβιάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να περιοριστεί και η στρατιωτική
συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Από τη δική της πλευρά, η Αυστραλή υπουργός Εξω-
τερικών, Τζούλι Μπίσοπ, είπε ότι παρά τα επιμέρους προβλήματα οι σχέσεις των δύο χωρών
είναι καλές. «Συνομιλούμε για όλα τα θέματα και συνεργαζόμαστε», συμπλήρωσε η κ. Μπίσοπ.

Συγγνώμη «κατά λάθος»… 
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Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Την περίοδο 2003-2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε το πρό-
γραμμα «Marco Polo» ως εργαλείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής

απόδοσης των εμπορευματικών μεταφορών
που εξυπηρετούν την Ε.Ε. 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν η
βελτίωση της περιβαλλοντικής αποδοτικότη-
τας, η μείωση της συμφόρησης στο οδικό δί-
κτυο και η προώθηση των συνδυασμένων
μεταφορών. 
Για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται
ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις εμπο-
ρευματικές μεταφορές. 
Ο σχεδιασμός του θα λάβει υπόψη τις νέες
εξελίξεις στην αγορά, τα αποτελέσματα του
προγράμματος «Marco Polo» και το νέο θε-
σμικό πλαίσιο που διέπει τις μεταφορές. 

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην υιοθέτηση της καινοτομίας
και της βιωσιμότητας στις εμπορευματικές μεταφορές οι οποίες διεξάγονται
στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γε-
ωργία άρχισαν διαπραγματεύσεις
για την ένταξη της δεύτερης στην
Ενεργειακή Κοινότητα. 
Στις διαπραγματεύσεις στην πρω-
τεύουσα της Γεωργίας συμμετέ-

χουν, μεταξύ άλλων, ο επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. Günther
Oettinger, ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Irakli Garibashvili και ο
υπουργός Ενέργειας Kakha Kaladze. 
Με την ένταξή της στην Ενεργειακή Κοινότητα και την εφαρμογή της
ενεργειακής νομοθεσίας της Ε.Ε., η Γεωργία θα έχει στενότερους
δεσμούς με την ενιαία αγορά ενέργειας της Ε.Ε., κάτι που θα συμ-
βάλει στην προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ενεργει-
ακής συνεργασίας με την Ε.Ε. 
Οι ομάδες διαπραγμάτευσης αντήλλαξαν απόψεις για το χρονοδιά-
γραμμα που θα πρέπει να ακολουθήσει η Γεωργία ώστε να εφαρ-
μόσει βασικούς κανόνες της Ε.Ε. στα δίκτυα ηλεκτρισμού και αερίου,
στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα και στα στατιστικά
ενέργειας και πετρελαίου. 
Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί στις
Βρυξέλλες στις 19 Μαρτίου 2014.

Διαπραγματεύσεις για ένταξη
στην Ενεργειακή Κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται σχόλια για την πρότασή της να παρατείνει
την εξαίρεση των κοινοπραξιών ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμ-
μών από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών κανονι-
σμών, οι οποίοι απαγορεύουν συγκεκριμένες συμφωνίες ανάμεσα σε
εταιρείες. 
Οι ναυτιλιακές κοινοπραξίες έθεσαν φραγμούς στην εφαρμογή των κα-
νονισμών, επιτρέποντας έτσι στις ναυτιλιακές εταιρείες να προχωρήσουν
σε συνεργασίες με στόχο την παροχή κοινών υπηρεσιών. 
Στη βάση των παρατηρήσεων που θα λάβει, η Επιτροπή θα υιοθετήσει
έναν νέο κανονισμό πριν από το τέλος ισχύος του υπάρχοντος, τον Απρίλιο
του 2015. 
Η συμφωνία παροχής κοινών υπηρεσιών συνήθως επιτρέπει στους θα-
λάσσιους μεταφορείς να εξορθολογίσουν τις δραστηριότητές τους και να
επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. 
Η Επιτροπή έχει εξαιρέσει τέτοιες συμφωνίες από την απαγόρευση του
άρθρου 101 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό της αγοράς.
Το σχέδιο κανονισμού, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί προς διαβούλευση,
προτείνει τη συνέχιση της απαλλαγής των κοινοπραξιών από το υφιστά-
μενο νομικό πλαίσιο για πρόσθετη περίοδο πέντε ετών, έως τον Απρίλιο
του 2020.

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Περιβαλλοντική
αποδοτικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει υιοθετήσει το
«Shift2Rail», μια σύμ-
πραξη του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα με
στόχο την επένδυση πε-
ρίπου 1.000.000.000 ευρώ
για την έρευνα και την
καινοτομία, προκειμένου

οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι να προσελκύσουν περισσότερα φορτία
και επιβάτες. 
Ο σιδηρόδρομος συγκαταλέγεται στα πλέον αποτελεσματικά και περιβαλ-
λοντικά φιλικά μέσα μεταφοράς, αλλά προς το παρόν μεταφέρει μόνο το
10% των ευρωπαϊκών φορτίων και το 6% των επιβατών σε ετήσια βάση.
Το «Shift2Rail»θα διαχειριστεί ένα επταετές πρόγραμμα στοχευμένης
έρευνας και καινοτομίας για την υποστήριξη και ανάπτυξη της ποιότη-
τας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. 
Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται στα 450 εκατ.
ευρώ για το 2014-2020 (έναντι 155 εκατ. ευρώ  την προηγούμενη πε-
ρίοδο), ενώ 470 εκατ. ευρώ  θα προέλθουν από τη σιδηροδρομική βιο-
μηχανία. Στόχοι του «Shift2Rail» είναι η μείωση κατά 50% του κόστους
του κύκλου ζωής των σιδηροδρομικών μεταφορών (π.χ. κτίρια, λει-
τουργία, συντήρηση κτλ.), η αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας
μέχρι και 100% και η ενίσχυση της αξιοπιστίας κατά 50%.

Η Ε.Ε. τριπλασιάζει τη χρηματοδότηση 
για την καινοτομία στο σιδηρόδρομο
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Η φλόγα σιγόκαιγε εδώ και χρόνια και έγινε φωτιά στις 21
Νοεμβρίου 2013, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ
Γιανουκόβιτς, υπαναχώρησε και δεν προχώρησε στην υπο-
γραφή εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ύστερα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. 
Η συμφωνία θα ενίσχυε τη συνεργασία του Κιέβου με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, και με την απόφασή του ο Γιανουκόβιτς
έστειλε το μήνυμα πως η κυβέρνησή του επιθυμεί να παρα-
μείνει στη σφαίρα της ρωσικής επιρροής. 
Τότε, εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί βγήκαν στους δρόμους
διεκδικώντας «ευρωπαϊκή προοπτική» για τη χώρα, ενώ οι αι-

Η
κρίση στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι η
πρώτη είδηση παγκοσμίως. Όλος ο κόσμος πα-
ρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις ραγδαίες
εξελίξεις, με το παιχνίδι στην πολιτική και δι-

πλωματική σκακιέρα να εξελίσσεται σε αναμέτρηση για
γερά νεύρα.
Προσπαθώντας να διανύσουμε μαζί, μέσα από αυτές τις
σειρές, τη διαδρομή της ουκρανικής κρίσης, ας πάρουμε
τα γεγονότα από την αρχή και ας απαντήσουμε σε βασικά
ερωτήματα. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Η κρίση στην Ουκρανία: 
αναμέτρηση για γερά νεύρα

Επικαιρότητα
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ματηρές επιχειρήσεις καταστολής του άρχισαν να συνθέτουν
εμφυλιοπολεμικό σκηνικό. 
Γιατί όμως ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς αρνήθηκε να υπο-
γράψει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να θυ-
μηθούμε ότι ο Γιανουκόβιτς, ο οποίος βρισκόταν στην ηγεσία
της χώρας από το 2010, δήλωσε ότι «η περίπλοκη οικονομική
κατάσταση της Ουκρανίας» δεν του επέτρεψε να υπογράψει.
Όμως, Δυτικοί αναλυτές απαντούν ότι ενέδωσε στις πιέσεις
της Ρωσίας, που απειλούσε τη χώρα με εμπορικές κυρώσεις.
Μέχρι σήμερα η Μόσχα επισήμως δεν έχει παραδεχθεί την

άσκηση πιέσεων στον Γιανουκόβιτς, θέλοντας να διατηρήσει
την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής της.
Τελικά η χώρα είναι διχασμένη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Ρωσίας; 
Η Ουκρανία είναι το μεγαλύτερο σύνορο που χωρίζει τη
Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώην τμήμα της Σοβιε-
τικής Ένωσης κέρδισε τη «σύγχρονη» ανεξαρτησία της το
1991, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Από τότε
η Ουκρανία επιχειρεί να κάνει βήματα προς τη Δύση υιοθε-
τώντας δυτικά ιδεώδη σε θέματα πολιτικής και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, όμως κατατάσσεται 144η ανάμεσα σε 177
χώρες στο δείκτη διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας. 
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ειδικότερα για την Κριμαία
ότι κατοικείται στην πλειονότητά της από Ρώσους, ότι η με-
γάλη χερσόνησος στη Μαύρη Θάλασσα σήμερα είναι γνωστή
ως «Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας» και ότι στη μεγάλη
ρωσική ναυτική βάση της Σεβαστούπολης έχει απονεμηθεί
«καθεστώς ειδικής σημασίας», με τις λιμενικές εγκαταστάσεις
να ενοικιάζονται στη Ρωσία (με leasing) έως το 2047.
Και, φυσικά, το καίριο ερώτημα είναι αν το ρωσικό φυ-
σικό αέριο θεωρείται παράγοντας-κλειδί; 
Η Ουκρανία με πληθυσμό που ξεπερνά τα 45 εκατ. εξαρτάται
από το ρωσικό φυσικό αέριο για να «λειτουργεί» κατά τη

Η κρίση στην Ουκρανία: 
αναμέτρηση για γερά νεύρα

Για τη Μόσχα, ο έλεγχος 
της Ουκρανίας ανοίγει το δρόμο για
έναν πιο δραστήριο γεωπολιτικό
ρόλο στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίως
στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ για την
Ευρωπαϊκή Ένωση η φιλορωσική
στροφή της χώρας περιορίζει τις
προοπτικές διεύρυνσής της προς
Ανατολάς.

‘‘ ‘‘
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διάρκεια του σκληρού χειμώνα, ενώ η γεωγραφική της θέση
την καθιστά κόμβο, μέσω του οποίου το ρωσικό φυσικό αέριο
διοχετεύεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δυτικοί αναλυτές
εκτιμούν πως η Ρωσία είναι σε θέση υπεροχής χρησιμοποι-
ώντας ως μοχλό πίεσης την ενέργεια, είτε κόβοντας την πα-
ροχή της μέσα στο χειμώνα είτε μιλώντας για αυξήσεις στο
κόστος της. 
Σοβαρός προβληματισμός υπάρχει για το αν η κρίση στην Ου-
κρανία επηρεάζει την υπόλοιπη περιοχή. Εδώ διεθνείς ανα-
λυτές χαρακτηρίζουν «διπλωματική αρένα» και «μήλον της
Έριδος» την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι, για τη Μόσχα, ο
έλεγχος της Ουκρανίας ανοίγει το δρόμο για έναν πιο δρα-
στήριο γεωπολιτικό ρόλο στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίως στη
Μαύρη Θάλασσα, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση η φιλορω-
σική στροφή της χώρας περιορίζει τις προοπτικές διεύρυνσής
της προς Ανατολάς. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με
εντεινόμενη ανησυχία την κατάσταση στο Κίεβο, καλώντας τις

αντιμαχόμενες πλευρές σε αυτοσυγκράτηση.
Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις
της κρίσης στην Ουκρανία, διεθνείς τραπεζικοί οίκοι υποστη-
ρίζουν πως η εισβολή του ρωσικού στρατού στην Κριμαία ξε-
περνά τα όρια περιφερειακής διένεξης και αποτελεί μία από
τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων
ετών, υπερβαίνοντας σε κρισιμότητα τον εμφύλιο πόλεμο στη
Συρία και τον πόλεμο στη Γεωργία το 2008.
Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν επίσης ότι τα τελευταία γε-
γονότα έχουν φέρει στο φως τις διαφορετικές απόψεις, που
ενστερνίζονται ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρώπη, ξυπνώντας όλο και
περισσότερο μνήμες της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. 
Παράλληλα, τονίζουν ότι οι αγορές υποτιμούν τον κίνδυνο,
καθώς δεν εκτιμούν το μέγεθος των συνεπειών που θα είχε
για το εμπόριο και την οικονομία το ενδεχόμενο να ξεπερα-
στούν οι γεωπολιτικές «κόκκινες γραμμές».
Μέχρι σήμερα που συντάσσεται το παρόν άρθρο, οι εξελίξεις
στην Κριμαία εντείνουν τις πιέσεις προς τη νέα, μεταβατική
κυβέρνηση της Ουκρανίας, δυσχεραίνοντας ή ακόμη και κα-
θυστερώντας τις προσπάθειες για διασφάλιση οικονομικής
βοήθειας. Επιπλέον, θέτει εν αμφιβόλω ακόμη και την προ-
γραμματισμένη για τις 25 Μαΐου εκλογική διαδικασία, αναζω-
πυρώνει τον κίνδυνο διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, ενώ
πιθανώς να θέτει σε κίνδυνο και την εδαφική ακεραιότητα της
χώρας.
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι παρά τις απειλές είναι μάλλον απί-
θανο στην παρούσα φάση να υπάρξει στρατιωτική απάντηση
μεγάλης κλίμακας από την πλευρά της Δύση στη ρωσική ει-
σβολή, διότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν
μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, το οποίο προβλέπει το
ενδεχόμενο προστασίας των μελών του. 
Ωστόσο, συνορεύει με μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας,
ενώ τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετές ΝΑΤΟϊκές επιχει-
ρήσεις σε εδάφη τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα στο
Αφγανιστάν. 
Όσον αφορά το οικονομικό πεδίο, η Ρωσία είναι από τους με-
γαλύτερους προμηθευτές ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ τα
ρωσικά αποθέματα καλύπτουν πάνω από το 50% της κατα-
νάλωσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Εάν διαταραχθεί
αυτή η διακίνηση, είτε λόγω ένοπλης σύγκρουσης στην Ου-
κρανία είτε λόγω απόφασης της Ρωσίας να σταματήσει τις
εξαγωγές στην Ευρώπη, θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα
στις εισαγωγές των κρατών της Ε.Ε. 
Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Ρωσίας, καθώς απορροφά το 88% των ρωσικών εξαγω-
γών πετρελαίου, το 70% εξαγωγών φυσικού αερίου και το
50% των εξαγωγών άνθρακα. 
Οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανήλθαν
σε επίπεδο ρεκόρ το 2013, παρουσιάζονταςαύξηση 16%. Την
ίδια ώρα, η Ρωσία καλύπτει το 31% των  εισαγωγών φυσικού
αερίου της Ε.Ε., το 27% των εισαγωγών αργού πετρελαίου,
το 24% των εισαγωγών άνθρακα και το 30% των εισαγωγών

Επικαιρότητα

Όσον αφορά το οικονομικό πεδίο, 
η Ρωσία είναι από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές ενέργειας στην Ευρώπη, 
ενώ τα ρωσικά αποθέματα καλύπτουν πάνω
από το 50% της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου στην Ουκρανία.
‘‘
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Ευτυχώς που ο Πούτιν 
δεν είναι μεγαλοϊδεάτης, διότι αν ήταν, 
με αυτά που διαπίστωσε περί των 
Ευρωπαίων και της πολεμικής τους 
αρετής, δεν ξέρω και εγώ πού θα 
σταμάταγε, ίσως στη Βιέννη που έχει 
τα καλύτερα καφέ.

‘‘ ‘‘

ουρανίου. Η Ρωσία εξάγει επίσης ηλεκτρικό ρεύμα σε Φιν-
λανδία, Λιθουανία, Γεωργία και Ουκρανία.
Αυτό σημαίνει ότι, εάν η Ρωσία περιορίσει τη διάθεση των
φυσικών πόρων της προς την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον και
με δεδομένη την αδυναμία των ευρωπαϊκών κρατών να αντι-
καταστήσουν σύντομα την κάλυψη των ενεργειακών τους
αναγκών από άλλες πηγές, τότε το ενδεχόμενο ενός εμπορι-
κού εμπάργκο θα είχε σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις. Η
Ρωσία θα είχε σημαντικές απώλειες από τη διακοπή εξαγω-
γών προς την Ευρώπη, ενώ ο αντίκτυπος για τις ενεργειακές
ανάγκες της Γηραιάς Ηπείρου θα ήταν καταστροφικός, του-
λάχιστον βραχυπρόθεσμα.  
Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι δυσκολότερο
να βρεθούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας και εναλλακτι-
κές αγορές φυσικού αερίου από ό,τι πετρελαίου, με αποτέλε-
σμα η μεταβλητότητα στις τιμές φυσικού αερίου να είναι
μεγαλύτερη από εκείνη στις τιμές του πετρελαίου. Εάν υπάρ-
ξει εμπορικό εμπάργκο κατά της Ρωσίας θα μειωθεί η διάθεση
πετρελαίου και φυσικού αερίου σε χαμηλότερο επίπεδο σε
σχέση με τη ζήτηση βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα οδη-
γούσε σε άνοδο τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και
ηλεκτρικού ρεύματος.

Με αφορμή την ουκρανική κρίση και για την καλύτερη στοι-
χειοθέτηση των πληροφοριών μας, ζητήσαμε τις απόψεις του
δρος Άλκη Κορρέ, Maritime Economist, και του Οδυσσέα Λε-
κατσά, General Manager Pantheon Tankers Management Ltd.

Η
κατάσταση με τις εκτεταμένες συγκρούσεις στην
Ουκρανία -αυθόρμητες, ενορχηστρωμένες- δεν
άργησε να εξελιχθεί σ’ ένα επεισόδιο επαπειλου-
μένης πολεμικής εμπλοκής. Οι διεκδικήσεις των

διαμαρτυρομένων και η αντιμετώπισή τους από την εκλεγ-
μένη κυβέρνηση δεν άργησαν να φέρουν καλοθελητές, τους
Ρώσους από τη μία πλευρά και τον νατοϊκό ευρωαμερικανικό
συνασπισμό από την άλλη. 
Όπως όλοι ξέρουμε, το πλεονέκτημα είχε από την αρχή η
Ρωσία λόγω γειτνίασης, γλώσσας, θρησκείας και άμεσων ζω-
τικών συμφερόντων στον Εύξεινο και στην Αζοφική. Όμως
έγινε γρήγορα σαφές ότι υπερείχε και σ’ έναν άλλο τομέα:
στην ικανότητα να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις γρήγορα,
σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή Βαβέλ και τον καταπονημένο
από τους Ρεπουμπλικανούς Αμερικανό πρόεδρο.

Του Δρος Άλκη Κορρέ, Maritime Economist

Για την πολεμική ικανότητα των «Εικοσιοκτώ» της Ε.Ε. γράφει
στο tribune.gr ο Νίκος Φουσέκης χαρακτηριστικά: «Η “πολε-
μική ικανότητα” της Ευρώπης δοκιμάστηκε κατά τη λιβυκή
“επανάσταση”, όταν επί τρεις-τέσσερις μήνες βομβάρδιζε στο
γάμο του Καραγκιόζη στην έρημο μέχρι που ξέμεινε από πυ-
ρομαχικά και ζήτησε βόμβες από την Ελλάδα. Στο τέλος, μην
αντέχοντας την ανικανότητα και την πίεση χρόνου, οι Αμερι-
κανοί ανέλαβαν και τελείωσαν μόνοι τους τη δουλειά». Όσο
για τη διπλωματική μαεστρία της Ε.Ε., ας ακούσουμε τι είπε
γνωστός Γάλλος πολιτικός: «Η βόμβα της ολοκληρωτικής κα-
τάρρευσης των σχεδιασμών της Δύσης έρχεται από τον
υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιούς, ο οποίος
με δηλώσεις του σε γαλλικό ραδιόφωνο αναγνώρισε σήμερα
ότι είναι πλέον δεδομένο πως η Ρωσία ελέγχει στρατιωτικά
την Κριμαία και τόνισε ότι “κρατάω την ελπίδα ότι θα σταμα-
τήσει η στρατιωτική επέλαση”. Eναποθέτει δηλαδή την απο-
τροπή των σχεδιασμών της Ρωσίας... (Defencenet)».
Η όλη ιστορία μού θυμίζει το ανέκδοτο του κυρίου που επί
εβδομάδες κάθε μέρα πήγαινε στο περίπτερο ζητώντας να
αγοράσει ένα προφυλακτικό και μια δραμαμίνη, μέχρι που ο
περιπτεράς δεν άντεξε και του λέει: «Καλά, κύριε, γιατί το κά-
νετε αφού σας ζαλίζει;».
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Η απάντηση βεβαίως πρέπει να αναζητηθεί στην αγωνία μιας
Ε.Ε. των εξακοσίων εκατομμυρίων πολιτών να αποδείξει ότι
είναι ικανή να ασκεί πολιτική και να διαμορφώνει καταστά-
σεις. Δυστυχώς, απέδειξε για μία ακόμα φορά το αντίθετο,
όταν μπροστά στις συγκροτημένες κινήσεις του Πούτιν κατά-
λαβε ότι δεν είχε καμία ελπίδα και προσέτρεξε για άλλη μια
φορά στον πιο οργανωμένο Αμερικανό.
Εγώ πάντως συντάσσομαι με τον Φαμπιούς, όχι γιατί τον συμ-
παθώ -κάθε άλλο-, αλλά γιατί συμμερίζομαι το φόβο του. Ευ-
τυχώς που ο Πούτιν δεν είναι μεγαλοϊδεάτης, διότι αν ήταν,
με αυτά που διαπίστωσε περί των Ευρωπαίων και της πολε-
μικής τους αρετής, δεν ξέρω και εγώ πού θα σταμάταγε, ίσως
στη Βιέννη που έχει τα καλύτερα καφέ. Όσο για τη στήριξη
από πλευράς Ομπάμα, ας μου επιτραπεί ότι εκεί τον πρώτο
λόγο θα είχαν οι Κινέζοι δανειστές του.

Του Οδυσσέα Λεκατσά, General Manager Pantheon Tankers 
Management 

Ό
λοι παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες με
κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις και τα πιθανά σε-
νάρια στην Ουκρανία και δημιουργούνται πολλά
ερωτήματα σ’ εμάς τους απλούς πολίτες.

Μήπως οι συμπτώσεις είναι πολλές και δύσκολα γίνεται πι-
στευτό ότι είναι μόνο απλές συμπτώσεις;
Στη Λιβύη πριν από λίγα χρόνια είχαμε τις γνωστές εξελίξεις
εναντίον του Καντάφι, ωστόσο δεν είδαμε τόσο μεγάλη αντί-

δραση από τη Μόσχα. Θα χαρακτηρίζαμε τη στάση της σιω-
πηλή αποδοχή.
Εν συνεχεία έχουμε τα γεγονότα στη Συρία - ακόμη τρέχει πο-
τάμι το αίμα των Σύρων πολιτών. Υπήρχε κάποια αντιπαρά-
θεση μεταξύ των υπερδυνάμεων, τελικά όμως επικράτησε η
επιθυμία της Μόσχας να κρατήσει τις βάσεις, και η πέραν του
Ατλαντικού υπερδύναμη αναγκάστηκε σιωπηλά να αποδεχτεί
την κατάσταση.
Στη δε Αίγυπτο, ακόμη το παιχνίδι παίζεται με κλειστές άμυ-
νες, και δεν έχουμε δει καθαρά ποιος έχει την προτεραιότητα
και αρχηγία.
Το πρόβλημα της Ουκρανίας μήπως ήταν μία έμμεση απάν-
τηση της μιας υπερδύναμης για ό,τι έγινε στη Συρία; Και οι
σημερινές εξελίξεις (μερική υπαναχώρηση Μόσχας) είναι car-
bon copy της αντίστοιχης στάσης της Αμερικής στη Συρία;
Φοβάμαι ότι το σενάριο παραμένει το ίδιο: Μία σου και μία
μου, ο καθένας βάζει πονηρές τρικλοποδιές στον άλλον... που
τελικά το λογαριασμό (επιπτώσεις) τον πληρώνει με αίμα ή
με άλλες πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες ο κάθε λαός.
Βέβαια, στο θέμα της Ουκρανίας περιπλέκονται και άλλα ευ-
ρωπαϊκά κράτη, διότι η Ουκρανία είναι διανομέας φυσικού
αερίου και η εξάρτηση είναι άμεση, αλλά και η Μόσχα δεν
είναι δυνατόν να εγκαταλείψει το ναύσταθμο και τις στρατιω-
τικές εγκαταστάσεις, που της δίνει πολύ μεγάλο γεωστρατιω-
τικό πλεονέκτημα όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και
νότια από τα Δαρδανέλια, για πολλά χρόνια ανταγωνιστικό
γήπεδο...
Νομίζω πως στη σκακιέρα των διεθνών ανταγωνιστικών σκο-
πιμοτήτων θυσιάζονται πάντοτε μερικά πιόνια και ίσως κά-
ποιοι αξιωματικοί, αλλά ο κάθε παίκτης κινείται προσεκτικά
για να αποφύγει το «ρουά ματ», κρατώντας γύρω από το βα-
σιλιά και τη βασίλισσα τους πύργους του και ό,τι πιόνια (πο-
λίτες) του έχουν μείνει πιστοί ή ζωντανοί.

Επικαιρότητα

Νομίζω πως στη σκακιέρα των 
διεθνών ανταγωνιστικών σκοπιμοτήτων 
θυσιάζονται πάντοτε μερικά πιόνια 
και ίσως κάποιοι αξιωματικοί, αλλά 
ο κάθε παίκτης κινείται προσεκτικά για να 
αποφύγει το «ρουά ματ», κρατώντας γύρω
από το βασιλιά και τη βασίλισσα τους 
πύργους του και ό,τι πιόνια (πολίτες) 
του έχουν μείνει πιστοί ή ζωντανοί.

‘‘ ‘‘

�UKRANIE:Layout 1  17/3/2014  10:45 �μ  Page 26



ADV MARTCH 2012:Layout 1  29/2/2012  9:54 πμ  Page 6



παντελή έλλειψη σχεδιασμού και τη διαχρονική απουσία λι-
μενικής πολιτικής.

Κατ’ αρχήν πρόκειται για ένα μοντέλο που δεν έχει βρει εφαρ-
μογή στην Ευρώπη (η Αγγλία, η μόνη χώρα που προχώ-
ρησε σε ιδιωτικοποίηση των λιμένων της, δεν πούλησε
μετοχές αλλά γη και εγκαταστάσεις), σε αντίθεση με το μον-
τέλο των παραχωρήσεων στις οποίες προχωρούν ισχυρές
δημόσιες λιμενικές αρχές-ιδιοκτήτες γης (μοντέλο Land-
lord). Για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι αρνούμαστε να υπα-
κούσουμε στην κοινή λογική και την πεπατημένη. Σύμφωνα
με τα όσα έγιναν γνωστά από τη συζήτηση στην επιτροπή
της Βουλής και την εισήγηση του υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου, οι βασικοί λόγοι πίσω από αυτήν την επιλογή είναι:

• Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Υπάρχουν πάν-
τως τρόποι να δημιουργηθούν έσοδα για το ελληνικό Δη-
μόσιο από τις παραχωρήσεις και μάλιστα βραχυπρόθεσμα.
Βέβαια, η πώληση μετοχών αναμένεται να αποφέρει έσοδα
σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Όμως μέσα σε τέσσερα
χρόνια (από το 2010 που άρχισε η όλη συζήτηση) θα μπο-
ρούσαν να είχαν προχωρήσει όλες σχεδόν οι αναγκαίες πα-
ραχωρήσεις.

• Η επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Όπως αναφέρθηκε, ο
επενδυτής θα προσκληθεί να κάνει μια σειρά επενδύσεις
στο λιμάνι του Πειραιά. Από την οπτική της όλης συναλλα-
γής δεν αποτελεί συνήθης πρακτική μια τέτοια δέσμευση.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μετοχές μιας εταιρείας, συ-
νήθως οι υποχρεώσεις των δύο μερών εξαντλούνται στην

Επόμενη στάση η ολομέλεια της Βουλής. 
Το σχέδιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικο-
νομικών της Βουλής, όπου εκφράστηκαν αντιρρήσεις από
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από το
ΠΑΣΟΚ που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Θα είναι αυτό το
τέλος του τούνελ σε μία διαδικασία που έχει ξεκινήσει (;)
εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και αφορά την αξιοποί-
ηση των λιμένων ή μήπως πρόκειται για την αρχή ενός
τούνελ, καθώς το μοντέλο ιδιωτικοποίησης που προ-
ωθούν η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται από πολ-
λούς να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα
προσπαθεί να επιλύσει.
Μάιος 2010 και η χώρα υπογράφει την πρώτη δανειακή σύμ-
βαση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα και τις χώρες-μέλη της Ζώνης του Ευρώ. Στα
μνημόνια που θα ακολουθήσουν (και την υπογραφή της δεύ-
τερης δανειακής σύμβασης), η αξιοποίηση των λιμένων θα
αποτελέσει σημαντικό τμήμα του προγράμματος αποκρατικο-
ποιήσεων με στόχο την άντληση εσόδων για την αποπλη-
ρωμή του χρέους. Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε με
προβλέψεις για έσοδα 50 δισ. ευρώ, για να περιοριστεί έπειτα
από συνεχείς αναθεωρήσεις των στόχων του σε ένα μικρό,
για τα δεδομένα του ελληνικού χρέους, ποσό.

Φεβρουάριος 2014: Το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση
των λιμένων ήρθε προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομι-
κών της Βουλής. Τέσσερα χρόνια, περίπου, μετά, αρκετούς
συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, αρκετές παλινωδίες περί του μον-
τέλου που θα εφαρμοστεί από πλευράς κυβέρνησης και ΤΑΙ-
ΠΕΔ, αρκετά σχέδια (Νηρηίδες, Ποσειδών), αρκετές
συζητήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις στα κομματικά
γραφεία, αρκετές αντιπροτάσεις (από το να δοθούν τα λιμάνια
στους Δήμους μέχρι να μην αλλάξει το υφιστάμενο καθε-
στώς), η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ προτείνουν την πώληση
του 67% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Α.Ε. Κατέληξαν σε αυτό το σχέδιο με αφετηρία την πώληση
ποσοστού μετοχών (50,01% των μετοχών θα παρέμενε στο
Δημόσιο), νόμος 3845/2010, και συνεχίζοντας με το νόμο
4093/2012 όπου η αναφορά σε παραχωρήσεις είναι πλέον
εμφανής. Η πορεία των εξελίξεων και οι συνεχείς εναλλαγές
μοντέλων για την αξιοποίηση των λιμένων αποδεικνύει την
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Αποκρατικοποίηση ΟΛΠ Α.Ε. 
Ορισμένες σκέψεις περί της πώλησης μετοχών

Άποψη

Του Δρος Γεωργίου Βαγγέλα*
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ανταλλαγή των κεφαλαίων και των μετοχών. 
Από την άλλη, οι παραχωρήσεις έχουν σίγουρα αναπτυξιακή
προοπτική καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο πα-
ραχωρησιούχος δεσμεύεται στην πραγματοποίηση τουλάχι-
στον των προκαθορισμένων επενδύσεων (π.χ. παράδειγμα
παραχώρησης τμήματος του ΣΕΜΠΟ στην COSCO, τις επεν-
δύσεις της οποίας συνεχώς επικαλείται η κυβέρνηση).

• Διασφάλιση θέσεων εργασίας, καθώς,
όπως ανέφερε ο υπουργός, στις παραχω-
ρήσεις δεν παραχωρούνται και οι εργαζό-
μενοι. 
Το ζήτημα και σε αυτήν την περίπτωση
είναι πώς θα υποχρεώσεις τον ιδιώτη
επενδυτή να κρατήσει τους εργαζομένους
με τις υφιστάμενες συμβάσεις. Εκτιμώ ότι
θα συμπεριληφθεί ως όρος στη συμφω-
νία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει μέριμνα
και στην περίπτωση των παραχωρήσεων.

•   Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την αποπλη-
ρωμή του χρέους. Η άλλη οπτική έχει να κάνει με τον ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα που καλούνται να διαδραματίσουν οι
δημόσιες υποδομές. Η απώλεια ελέγχου σε υποδομές ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα σημαίνει ότι το Δημόσιο θα απολέσει
ένα εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπροσθέτως, οι

παραχωρήσεις εξασφαλίζουν μια τακτική ροή κεφαλαίων,
ενώ η πώληση μετοχών μία και μόνη καταβολή.

•  Τα όποια οφέλη της παραχώρησης θα παρέμεναν στον ΟΛΠ
και όχι στα κρατικά ταμεία. Θα μπορούσε η κυβέρνηση και
το ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσουν την επιστροφή κεφαλαίων στους
μετόχους ώστε τα οφέλη κάποιας παραχώρησης να μη μεί-
νουν στον ΟΛΠ. 
Μόλις πριν από ένα χρόνο το ΤΑΙΠΕΔ πήρε μεγάλο ποσοστό
των κερδών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης όταν
η εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα 1,5 €/μετοχή (!). Υπάρχουν
τρόποι ώστε οι οικονομικές ροές που προκύπτουν από μία
παραχώρηση να πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία.

Ορισμένες σκέψεις επί της απόφασης της κυβέρνησης  να
προχωρήσει με το συγκεκριμένο μοντέλο ιδιωτικοποί-
ησης.
Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η Ρυθμιστική Αρχή Λιμέ-
νων, η οποία θεσπίστηκε με το ν. 4150/2013 και μέχρι σή-
μερα δεν έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Η πώληση του
67% των μετοχών σε ιδιώτη επενδυτή επί της ουσίας αντικα-
θιστά το δημόσιο μονοπώλιο με το ιδιωτικό σε πολλές λιμε-
νικές λειτουργίες, και το ζήτημα που ανακύπτει είναι ποιος
φορέας θα ελέγχει την τήρηση των κανονισμών. Επιπλέον,
πώς θα διασφαλιστεί ο ενδολιμενικός ανταγωνισμός σε πε-
ρίπτωση που η COSCO πλειοδοτήσει στο διαγωνισμό;

Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις λιμενικές υπηρεσίες και
υποδομές που εμπεριέχουν δημόσια αγαθά. Όπως ανέφερε
ο υπουργός στη Βουλή, η τμηματική παραχώρηση δραστη-
ριοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει στο να καταστούν ορισμένες
δραστηριότητες μη ελκυστικές για επενδυτές μιας και δεν πα-
ρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη ή είναι ζημιογόνες. Το ίδιο
μπορεί να συμβεί και στη μεταβίβαση μετοχών, όταν ο επεν-
δυτής θα θελήσει να εκμεταλλευτεί πιο αποδοτικά και με νέες
χρήσεις, υφιστάμενες υποδομές οι οποίες τώρα χρησιμοποι-
ούνται για «μη αποδοτικές» λιμενικές λειτουργίες. Πώς σκο-
πεύουν η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ να εξασφαλίσουν την
απρόσκοπτη παροχή αυτών των λιμενικών υπηρεσιών, όπως
για παράδειγμα η εξυπηρέτηση των πλοίων της ακτοπλοΐας;
Τι θα γίνει με τις επενδύσεις που έχει εξαγγείλει ο ΟΛΠ; Η εται-

Τι θα γίνει με τις επενδύσεις που έχει εξαγγείλει
ο ΟΛΠ; Η εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο επεν-
δυτικό πλάνο για την επόμενη πενταετία. Πόσο θα επη-
ρεάσει η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος την
εξέλιξή του;‘‘

‘‘
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ρεία έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για την
επόμενη πενταετία. Πόσο θα επηρεάσει η αλλαγή του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος την εξέλιξή του; 
Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία των νέων θέσεων εξυ-
πηρέτησης κρουαζιεροπλοίων, επένδυση η οποία χρηματο-
δοτείται κατά 95% από ευρωπαϊκούς πόρους, και η
πολιτιστική ακτή.
Θα υπάρξει το επιθυμητό αντάλλαγμα για την πώληση; Θα
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εποχή των παχιών αγελάδων
έχει παρέλθει και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων προς επένδυση
στη λιμενική βιομηχανία είναι περιορισμένη. Ειδικότερα στην
περίπτωση του ΟΛΠ, μια σειρά παραγόντων αναμένεται να
επηρεάσει ουσιαστικά και τη διαδικασία και το ενδεχόμενο αν-
τάλλαγμα:
•  Η παρουσία της COSCO. Ο οποιοσδήποτε επενδυτής θα

έχει απέναντί του έναν κυρίαρχο πάροχο λιμενικών υπηρε-
σιών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων. Είναι λογικό ότι η
παρουσία της COSCO δρα αποτρεπτικά για τους παγκόσμι-
ους διαχειριστές λιμένων να επενδύσουν στον ΟΛΠ. Ίσως
αυτή η κατάσταση αποτελεί και ένα επιπλέον κίνητρο για
την COSCO. Μπορεί είτε να επενδύσει στο λιμάνι, πιέζοντας
προς τα κάτω το οικονομικό αντάλλαγμα χρησιμοποιώντας
την κυρίαρχη θέση της, είτε να περιοριστεί στον σημερινό
της ρόλο, χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε επενδυ-
τική κίνηση και σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη απουσία
άλλων επενδυτών (λόγω της παρουσίας της) να οδηγήσει
σε πτώση της αξίας του λιμένα.

•  Το ενδιαφέρον άλλων ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών
παροχής λιμενικών υπηρεσιών. Έχει παρέλθει σχεδόν μία
τετραετία από τις πρώτες σκέψεις αξιοποίησης των ελλη-
νικών λιμένων, παρά το γεγονός ότι σήμερα ως επιχείρημα
της πώλησης εμφανίζεται η κάλυψη των δημοσιονομικών
στόχων. Για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα γνω-
ρίζουν ότι σχεδόν κάθε χρόνο στο πακέτο των αποκρατικο-
ποιήσεων που θα προωθούνταν από την κυβέρνηση
συμπεριλαμβάνονταν ορισμένοι ή το σύνολο των ελληνι-
κών λιμένων. Δυστυχώς χάθηκαν τέσσερα χρόνια, τα οποία
θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί για μια πιο ορθολογική
και αποδοτική διαδικασία αποκρατικοποίησης των λιμένων.
Μέσα σε αυτήν την τετραετία και με δεδομένη τη μειωμένη
διαθεσιμότητα κεφαλαίων, οι παγκόσμιοι διαχειριστές λι-
μένων και οι ναυτιλιακές εταιρείες προχώρησαν σε προσε-

κτικές στρατηγικές τοποθετήσεις στην περιοχή της Μεσο-
γείου. Η επένδυση της ICTSI στο λιμάνι της Ριέκα στην Κρο-
ατία, η επένδυση της MSC στην Τουρκία (Asiaport), η
επένδυση της APM Terminals σε νέο λιμένα κοντά στη
Σμύρνη (Τουρκία), η νέα επένδυση της DP World στο λιμάνι
Sokhna στην Αίγυπτο, η επένδυση της EMS APO στο λιμάνι
του Δυρραχίου (Αλβανία), είναι ορισμένες μόνο από τις το-
ποθετήσεις παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στην περιοχή
της ΝΑ Ευρώπης. Το θέμα που ανακύπτει είναι αν και κατά
πόσο θα υπάρξει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά όταν
αυτό θα βγει προς πώληση, τη στιγμή μάλιστα που οι πε-
ρισσότεροι δυνητικοί επενδυτές έχουν κάνει positioning

στην αγορά.
Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο
μοντέλο ιδιωτικοποίησης του
ΟΛΠ δεν εκτιμώ ότι θα συνεισφέ-
ρει στην αναπτυξιακή προοπτική
του λιμένα, τουλάχιστον στο
βαθμό που θα συνεισέφεραν οι
τμηματικές παραχωρήσεις λιμενι-
κών λειτουργιών. Δεδομένων

των οικονομικών συνθηκών, το Δημόσιο ενδέχεται να εισπρά-
ξει ποσό μικρότερο των εσόδων, σε καθαρή παρούσα αξία,
που θα αποφέρει η παραχώρηση τμήματος του Σταθμού Εμ-
πορευματοκιβωτίων στην COSCO. Τέλος, θα πρέπει να ξεπε-
ραστούν τα όποια εμπόδια τεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
σε περίπτωση που ο ΟΛΠ καταλήξει ιδιωτικό μονοπώλιο,
όταν μάλιστα είναι σε εκκρεμότητα η νέα συμφωνία μεταξύ
ΟΛΠ και COSCO. Οι παραχωρήσεις μπορεί να αποτελέσουν
επιλογή της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ. Τουλάχιστον στα
δύο μεγάλα λιμάνια υπάρχει η εμπειρία από προηγούμενους
διαγωνισμούς. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Νιγηρία και άλλες
χώρες μεταρρύθμισαν το λιμενικό τους σύστημα και προχώ-
ρησαν σε παραχωρήσεις που ολοκληρώθηκαν σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Αυτό που απαιτείται είναι η ύπαρξη σχε-
δίου, θέλησης και η απεμπλοκή των όποιων πολιτικών σκο-
πιμοτήτων από τέτοιες αποφάσεις.

Άποψη

* Ο Γ. Βαγγέλας είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου
Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, μέλος της Ερευνητικής ομάδας για τη Λιμενική Οικονομική
και Πολιτική (πρωτοβουλία PortEconomics.eu) και σύμβουλος έκ-
δοσης των «Ναυτικών Χρονικών».

Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, το Δημόσιο 
ενδέχεται να εισπράξει ποσό μικρότερο των εσόδων, σε καθαρή 
παρούσα αξία, που θα αποφέρει η παραχώρηση τμήματος του
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στην COSCO.‘‘

‘‘
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Οι ναυτιλιακές επενδύσεις στην αγορά των ναυπηγήσεων
συνεχίζουν να τρομάζουν, αφού επιβαρύνουν την ήδη αρ-
νητική σχέση μεταξύ ζήτησης και υπερβάλλουσας προ-
σφοράς χωρητικότητας, και να γεννούν ερωτήματα για τη
χρονική στιγμή της πλήρους επανόδου της ναυλαγοράς.
Επιπλέον, η Κίνα δημιούργησε αμφιβολίες για την εξασφά-
λιση ισχυρούς οικονομικής ανάπτυξης το τρέχον έτος και
τη δυναμική επιρροή της στην αύξηση της ζήτησης χωρη-
τικότητας.

Τα πρώτα νέα για τη δεύτερη ισχυρότερη παγκοσμίως οικο-
νομική δύναμη εμφανίστηκαν αποθαρρυντικά με την έναρξη
του νέου έτους, αλλά αναμενόμενα λόγω της εορταστικής πε-
ριόδου. Επίσημα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
επιβεβαιώνουν την πτώση του δείκτη Purchasing Managers
Index στο 50,5 τον Ιανουάριο, διατηρώντας επίπεδα πάνω από
τις 50 μονάδες με ελπίδες για επάνοδο μετά το Φεβρουάριο. 
Τα επίσημα στοιχεία του δείκτη έρχονται σε αντίθεση με την
ανακοίνωση του δείκτη από Μarkit Economics, που σημείωσε
υποχώρηση κάτω από τις 50 μονάδες, υποδηλώνοντας συρ-
ρίκνωση στην οικονομία της Κίνας. Σύμφωνα με επίσημη ανα-
κοίνωση από τον στατιστικολόγο της Εθνικής Υπηρεσίας, η
μείωση οφείλεται στην έναρξη του νέου έτους και αναμένεται
επάνοδος μετά το Φεβρουάριο. Συνεπώς, είναι πολύ νωρίς
για να εκτιμηθεί η οικονομική απόδοση της Κίνας για το τρέχον
νέο έτος, ξαφνιάζοντας τους οικονομικούς αναλυτές που προ-
έβλεπαν ασθενή επίπεδα εισαγωγών και εξαγωγών κατά τη
διάρκεια του πρώτου μήνα του χρόνου. 
Εν αντιθέσει με την πτώση του δείκτη Purchasing Managers
Index και την εορταστική περίοδο του νέου έτους, οι εισαγω-
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H ναυλαγορά ενόψει των παγκόσμιων 
οικονομικών εξελίξεων
Ο πρώτος μήνας του νέου έτους χαρακτηρίζεται από το αμείωτο ενδια-
φέρον των ναυτιλιακών παικτών για επενδύσεις και θετικές προσδοκίες
για υγιή απόδοση της ναυλαγοράς. 

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Golden Destiny,  Research Department

Ναυλαγορά

γές και εξαγωγές αυξήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, 11%
και 10% αντίστοιχα, ετησίως, με το εμπορικό πλεόνασμα της
Κίνας να ανέρχεται στα $39,9 δισ., το μεγαλύτερο για το μήνα
Ιανουάριο για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2009.
Ωστόσο, η κυβέρνηση της Κίνας έχει θέσει χαμηλότερο στόχο
για αύξηση εξαγωγών στο 7,5% από 8% πέρυσι, καθώς η
ασταθής ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών έρχεται σε
αντίθεση με τη σταδιακή ανάρρωση των ανεπτυγμένων οικο-
νομιών.
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Η εορταστική περίοδος της Κίνας έφερε ανατροπές και στη
ναυλαγορά των bulkers, αφού προκάλεσε συνεχόμενη καθο-
δική πίεση στην πορεία του γενικού δείκτη Baltic Dry Index,
που κινδύνεψε να πέσει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των
1.000 μονάδων.
Ο γενικός δείκτης Baltic Dry Index έκλεισε, κατά μέσον όρο,
για το μήνα Ιανουάριο στις 1.472 μονάδες, παρουσιάζοντας
πτώση 32,4% από το Δεκέμβριο, αλλά κυμαίνεται 91% πάνω
από αντίστοιχο κλείσιμο του 2013 (μέσος όρος BDI: 771 μο-
νάδες τον Ιανουάριο του 2013). Η βελτίωση του δείκτη από
τα περυσινά επίπεδα οφείλεται στη διατήρηση υψηλότερων
επιπέδων ναύλων στα μικρότερα μεγέθη πλοίων (panama-
supramax-handy), μιας και τα επίπεδα των ναύλων στο μεγα-
λύτερο μέγεθος -capesize-, σύμφωνα με το Baltic Exchange,
έχουν μειωθεί σε παρόμοια επίπεδα του 2013, κάτω από
$9.000/ημέρα.
Στη ναυλαγορά των crude tankers σημειώθηκε αξιοσημείωτη
απόδοση για πρώτη φορά από την έναρξη της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης το 2009, αλλά με τάση ύφεσης κατά τις πρώτες
ημέρες του Φεβρουαρίου. Η ισχυρή επάνοδος της ναυλαγο-
ράς ενίσχυσε αισθητά και την επενδυτική διάθεση για κατα-
σκευές νεότευκτων πλοίων και αγορές μεταχειρισμένων. Αξίζει
να αναφερθεί ότι στη διάρκεια του Ιανουαρίου 2014 σημει-
ώθηκαν 20 νέες παραγγελίες (7 στο μέγεθος aframax, 2 στο
suezmax και 11 στο VLCC) από 7 τον Ιανουάριο του 2013. Η
ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα παραμένει σταθερός παρά-
γοντας για μελλοντική αναζωπύρωση της ναυλαγοράς, καθώς
επίσημα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 12% ετησίως
στη διάρκεια του Ιανουαρίου.
Στην αγορά των containers, το αρνητικό κλίμα στην απόδοση

της ναυλαγοράς στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη δεν ανατράπηκε
ούτε με τις προγραμματισμένες γενικές αυξήσεις των ναύλων,
με τους ναυτιλιακούς παίκτες να μη φρενάρουν τα σχέδιά τους
για νέες ναυπηγήσεις, ζητώντας την κατασκευή ολοένα και με-
γαλύτερων πλοίων (16.000 TEU-19.000 TEU). Ο γενικός δεί-
κτης Shanghai Container Freight Index βρίσκεται σε
συνεχόμενη ύφεση, με τη διαδρομή Ασία-Ευρώπη να σημει-
ώνει 20% πτώση. Η υποχώρηση της ναυλαγοράς έρχεται σε
αντίθεση με τη ζήτηση για την κατασκευή νεότευκτων πλοίων
μεγέθους post panamax, άνω 13.000 TEU, όταν το 2006 το
μεγαλύτερο πλοίο προς ναυπήγηση δεν ξεπερνούσε τα
10.000 TEU.
Το ποσοστό των μη απασχολούμενων πλοίων - containers αυ-
ξάνεται ανά εβδομάδα αγγίζοντας το 3,2% του υπάρχοντος
στόλου, ενώ ο ρυθμός των ναυπηγήσεων για την κατασκευή
πλοίων-μεγαθηρίων εμφανίζεται αμείωτος. Στη διάρκεια του
Ιανουαρίου σημειώθηκαν 12 νέες παραγγελίες στο μεγάλο μέ-
γεθος - post panamax (πάνω από 9.000 TEU) ενώ πέρυσι αν-
τίστοιχα είχαν σημειωθεί 9, με τους ναυτιλιακούς παίκτες να
αποσκοπούν σε ανανέωση/εξάπλωση του στόλου τους μέσω
της ναυπήγησης μεγάλων πλοίων για την εξασφάλιση οικο-
νομιών κλίμακας.
Η εορταστική περίοδος της Κίνας μπορεί να έφερε ανατροπές
στη ναυλαγορά των bulkers, αλλά δεν επηρέασε τον υψηλό
βαθμό εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών στις προγραμ-
ματισμένες επενδύσεις τους στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων και ναυπηγήσεων.
Οι επενδύσεις στη ναυτιλία φαίνεται να μη χάνουν τον υψηλό
ρυθμό τους μέσα στο γενικότερο κλίμα της παγκόσμιας οικο-
νομικής αστάθειας. Ο Ιανουάριος τερμάτισε με 171 αγοραπω-

Είναι πολύ νωρίς για να
εκτιμηθεί η οικονομική 
απόδοση της Κίνας για το 
τρέχον νέο έτος, ξαφνιάζοντας
τους οικονομικούς αναλυτές
που προέβλεπαν ασθενή 
επίπεδα εισαγωγών και εξα-
γωγών κατά τη διάρκεια του 
πρώτου μήνα του χρόνου.

“

“
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Ναυλαγορά

λησίες πλοίων με αξία επενδύσεως άνω των $3,5 δισ., 37%
πάνω από τα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2013 και 61%
πάνω από τα επίπεδα του πρώτου μήνα του 2013. 

Στην αγορά των ναυπηγήσεων, ο ρυθμός των ναυπηγήσεων
μπορεί να σημείωσε υποχώρηση 30% από τα επίπεδα ρεκόρ
του Δεκεμβρίου του 2013, αλλά παραμένει 74% πάνω από
τον Ιανουάριο του 2013. Στη διάρκεια του Ιανουαρίου εκτιμά-
ται πως τοποθετήθηκαν 279 νέες παραγγελίες με αξία πάνω
από $7,7 δισ. δολάρια.

Στον τομέα των bulkers σημειώθηκε 280% ετήσια αύξηση
στον αριθμό των νέων παραγγελιών, ενώ ο ρυθμός των δια-
λύσεων συνεχίζει να κυμαίνεται ήπια, με 63% ετήσια πτώση. 
Η εκπληκτική άνοδος της ναυλαγοράς των Bulkers το τελευ-
ταίο τρίμηνο του 2013 αποθάρρυνε τη διάθεση των ναυτιλια-
κών παικτών για διαλύσεις και ενίσχυσε το ενδιαφέρον για την
κατασκευή νεότευκτων πλοίων, γεγονός που θέτει σε νέο κίν-
δυνο την αναμενόμενη ευφορία. 

Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η πορεία των επενδύσεων
στον τομέα των μεταχειρισμένων πλοίων και ναυπηγήσεων,
συγκριτικά με τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2013:

“Το ποσοστό των μη 
απασχολούμενων πλοίων -
containers αυξάνεται ανά 
εβδομάδα αγγίζοντας το 3,2%
του υπάρχοντος στόλου, ενώ ο
ρυθμός των ναυπηγήσεων για
την κατασκευή πλοίων-μεγαθηρίων
εμφανίζεται αμείωτος.

“
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Η περίοδος ασφαλούς ναυσιπλοΐας στον Αρκτικό ωκεανό
για το 2013 έφτασε στο τέλος της και αναμένουμε αργό-
τερα εντός του έτους την έναρξη για τη σεζόν του 2014.
Το συντομότερο αυτό πέρασμα της Αρκτικής μεταξύ Ευ-
ρώπης και Ασίας ακολουθήθηκε φέτος από ακόμα περισ-
σότερα πλοία. 
Συγκεκριμένα, κατεγράφησαν 71 περάσματα μεταφέροντας
συνολικά 1.355.897 τόνους φορτίων, ποσό αφενός εξαι-
ρετικά μικρό για τα παγκόσμια μεγέθη, αφετέρου πρωτο-
φανές για τα δεδομένα του Αρκτικού ωκεανού.

Οι ερευνητές προβλέπουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη
θα δημιουργήσει απροσδόκητες νέες ναυτιλιακές οδούς στην
Αρκτική, καθώς και ότι το στρώμα πάγου θα λεπτύνει μέχρι
του σημείου όπου τα πολικά παγοθραυστικά θα είναι σε θέση
να περιηγηθούν μεταξύ του Ειρηνικού και του Ατλαντικού
ωκεανού ακολουθώντας μία ευθεία οδό πάνω από τον Βό-
ρειο Πόλο πιθανώς έως το 2014 ή το 2050. 
Η διαδρομή ακριβώς πάνω από τον Βόρειο Πόλο είναι 20%
μικρότερη απ’ ό,τι η σημερινή πολυσύχναστη ναυτιλιακή λω-
ρίδα της Αρκτικής - το λεγόμενο Βορειοανατολικό Πέρασμα,
το σημείο του Αρκτικού ωκεανού που αγκαλιάζει τις ακτές
της Ρωσίας. 
Για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ του Ρότερνταμ στην Ολ-
λανδία και της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία, η διαδρομή του Αρ-
κτικού ωκεανού είναι ήδη περίπου κατά 40% μικρότερη από
την παραδοσιακή διαδρομή μέσω της διώρυγας του Σουέζ,
με συνεπακόλουθα οφέλη σε χρόνο παράδοσης, κόστος χρή-
σης πλοίου, καυσίμων και αερίων εκπομπών.
Τη φετινή περίοδο, μάλιστα, καταγράφηκε μία ιστορική
πρώτη, μιας και ενώ έγιναν 70 περάσματα από το Βορειοα-

νατολικό Πέρασμα (Ευρώπη προς/από Κίνα) και μόλις ένα,
για την ακρίβεια το πρώτο, από το Βορειοδυτικό Πέρασμα
(Καναδάς προς/από Ευρώπη). 
Συγκεκριμένα, το «Nordic Orion» έγινε το πρώτο πλοίο στην
ιστορία που μετέφερε φορτίο από το Βορειοδυτικό Πέρασμα
(Καναδάς προς/από Ευρώπη) και μόλις το δεύτερο εμπορικό
πλοίο που το διέσχισε. Να σημειωθεί ότι το πρώτο πέρασμα
από εμπορικό πλοίο έγινε από το «SS Manhattan», ένα ειδικά
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Νέους ορίζοντες για το εμπόριο ανοίγουν
οι δρόμοι του Αρκτικού ωκεανού

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

Καλεντάρι κανονισμών

Ευτυχώς που ο Πούτιν 
δεν είναι μεγαλοϊδεάτης, διότι αν ήταν, 
με αυτά που διαπίστωσε περί των 
Ευρωπαίων και της πολεμικής τους 
αρετής, δεν ξέρω και εγώ πού θα 
σταμάταγε, ίσως στη Βιέννη που έχει 
τα καλύτερα καφέ.

Με δεδομένη βέβαια την όλο και αυ-
ξανόμενη εμπορική δραστηριότητα περί τον
Αρκτικό ωκεανό από εμπορικά, ψαράδικα,
αλλά και κρουαζιερόπλοια, είναι σίγουρο πως
η εξεύρεση λύσεων δεν είναι μακριά.‘‘

‘‘
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ενισχυμένο supertanker, το 1969, μεταφέροντας συμβο-
λικά ως φορτίο ένα βαρέλι πετρέλαιο το οποίο φόρ-
τωσε από το Prudhoe Bay. Το πέρασμα του «SS
Manhattan» έγινε στο πλαίσιο της εμπορικής
διερεύνησης της διαδρομής για τη μετα-
φορά πετρελαίου από την Αλάσκα, η
οποία κρίθηκε τότε με τα μέσα και τα
πλοία της εποχής οικονομικά ασύμ-
φορη, με αποτέλεσμα την κατα-
σκευή του αγωγού 800 μιλίων
Trans-Alaska (συνεργασία BP,
ConocoPhillips, Exxon Mobil,
Koch Industries & Chevron Cor-
poration) για τη μεταφορά
αργού από το Prudhoe Bay στο
Valdez της Αλάσκας και από εκεί
τη μεταφόρτωση σε δεξαμενό-
πλοια.
Το «Nordic Orion», το οποίο δια-
χειρίζεται εμπορικά η πρωτοπό-
ρος στο Arctic Trading Nordic Bulk
Carriers με έδρα τη Δανία έχει μια
ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία, τη
Seamar Management S.A., ξεκίνησε το
ταξίδι του από το Βανκούβερ του Καναδά
στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 μεταφέροντας
φορτίο 73.500 τόνων οπτάνθρακα (coking
coal) και ολοκλήρωσε το πέρασμά του (συνοδεία
παγοθραυστικών και μετά την έκδοση των σχετικών
αδειών και πιστοποιητικών) στις 27 Σεπτεμβρίου στο Nuuk
της Γροιλανδίας, φτάνοντας στον προορισμό του στο λιμάνι
του Pori της Φινλανδίας στις 9 Οκτωβρίου 2013, την καλύ-
τερη εποχή από άποψη συνθηκών πάγου.

Η χρήση του Βορειοδυτικού Περάσματος είχε τα ακό-
λουθα οφέλη:

• Διαδρομή μικρότερη κατά 1.000 ναυτικά μίλια σε σχέση
με την παραδοσιακή θαλάσσια διαδρομή μέσω της διώρυ-
γας του Παναμά.

• Εξοικονόμηση χρόνου, καυσίμων και μείωση των εκπομπών
του CO2. Για τα καύσιμα οι διαχειριστές του πλοίου ανα-
φέρουν οφέλη της τάξεως των 80.000 δολαρίων ΗΠΑ ανά
πέρασμα.

• Αύξηση του ποσού του φορτίου ανά διέλευση κατά 25%
(μεταφορά 15.000 τόνων έξτρα φορτίου) για το συγκεκρι-
μένο πλοίο, το οποίο δεν περιορίζεται από τις υπάρχουσες
δεσμεύσεις της διώρυγας του Παναμά, μειώνοντας έτσι
σημαντικά το κόστος μεταφοράς CIF ανά τόνο.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι το Βορειοδυτικό Πέρασμα
θα είναι ανοικτό για διέλευση για περίπου δύο μήνες ανά
έτος, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση

του πάγου. 
Συνολικά, οι προκλήσεις για τη χρήση του Αρκτικού ωκεανού
παραμένουν μεγάλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων την
πλήρη ασυμφωνία για τα γεωγραφικά και κατ’ επέκταση τα
υπόλοιπα δικαιώματα στην περιοχή από πολλές χώρες, την
έκδοση του Polar Code από τον IMO, τα στάνταρντ για την
κατασκευή των πλοίων, την έκδοση αδειών, τον καθορισμό
χρήσεων ανά περιοχή, τη δικαιοδοσία για την αστυνόμευση
της περιοχής, την παροχή υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης
(SAR) κ.λπ. 
Με δεδομένη βέβαια την όλο και αυξανόμενη εμπορική δρα-
στηριότητα περί τον Αρκτικό ωκεανό από εμπορικά, ψαρά-
δικα, αλλά και κρουαζιερόπλοια, είναι σίγουρο πως η
εξεύρεση λύσεων δεν είναι μακριά. Από την άλλη, σίγουρα
το μοναδικό ταξίδι του «Nordic Orion» από το Βορειοδυτικό
Πέρασμα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την
εμπορική χρήση της Αρκτικής.
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Νέο εργοστάσιο 
υγροποίησης φυσικού αερίου

H LNG Canada υπέγραψε συμφωνία με τη Rio Tinto Alcan για να
εξαγοράσει ή να ενοικιάσει για μακρό χρονικό διάστημα ένα αγκυρο-
βόλιο και χερσαία έκταση στην επαρχία Βρετανική Κολομβία του Κα-
ναδά. Η LNG Canada σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο
υγροποίησης φυσικού αερίου μαζί με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις
για τη φόρτωσή του σε πλοία. Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμ-
φωνίας δεν έγιναν γνωστές. Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις. 
Στην πρώτη θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις δυναμικότητας
12.000.000 τόνων LNG ετησίως, ενώ στη δεύτερη φάση η εγκα-
τάσταση θα μπορεί να φτάσει σε δυναμικότητα τα 24.000.000 τό-
νους. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα έχουν χωρητικότητα περίπου
450.000 κυβικών μέτρων LNG.

Παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας 
με χρήση LNG
Η Tennessee Valley Authority (TVA) θα προχωρήσει στην αντικα-
τάσταση δύο εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη
χρήση άνθρακα. Στη θέση τους (στο Paradise Fossil Plant του West-
ern Kentucky) θα κατασκευαστεί ένα σύγχρονο εργοστάσιο, το
οποίο θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και θα έχει παραγωγική δυ-
ναμικότητα 1.000 MW. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί το καλοκαίρι του 2017. Η TVA έχει αποφασίσει να
προχωρήσει στο κλείσιμο πέντε εργοστασίων καύσης άνθρακα για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συμμορφωθεί με τους
ολοένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

Επένδυση σε πλωτή 
εγκατάσταση από την Petronas
Το διοικητικό συμβούλιο της Petronas ενέκρινε την απόφαση
επένδυσης για μία δεύτερη πλωτή εγκατάσταση υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου, ανοιχτά των ακτών Sabah στη Μαλαισία,

και συγκεκριμένα στo πεδίο
Rotan. Η εγκατάσταση αναμέ-
νεται να αρχίσει τη λειτουργία
της στις αρχές του 2018 και
σύμφωνα με το σχεδιασμό θα
παράγει 1.500.000 τόνους LNG
κάθε χρόνο. Εν τω μεταξύ, η
κατασκευή της πρώτης πλω-

τής εγκατάστασης προχωράει με ταχείς ρυθμούς στα ναυπη-
γεία Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. 
Η κατασκευή της αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του
2015, θα τοποθετηθεί στο πεδίο Kanowit και θα έχει ετήσια πα-
ραγωγική δυναμικότητα 1.200.000 τόνων LNG.

Αλλαγές στα καύσιμα πλοίων
Σύμφωνα με έκθεση του DNV GL, σημαντικές αλλαγές
προβλέπονται στα καύσιμα των πλοίων τις επόμενες δε-
καετίες. Ενώ το LNG αναμένεται να αποτελέσει επιτυχία,
η διαφοροποίηση θα αυξήσει τις εναλλακτικές πηγές
ενέργειας για την κίνηση των πλοίων. 
Η επιθυμία μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και η
ανάγκη ανταπόκρισης στις επερχόμενες απαιτήσεις για τη
ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελούν τις κινητήριες δυ-
νάμεις πίσω από αυτήν την εξέλιξη. Σύμφωνα με τον κ.
Χρήστο Χρυσάκη, senior researcher του DNV GL, ο υφι-
στάμενος στόλος καταναλώνει περίπου 330 εκατ. τόνους
καυσίμων ετησίως. Εκτιμά πως τις επόμενες τέσσερις δε-
καετίες το ενεργειακό μείγμα για τα πλοία θα χαρακτηρί-
ζεται από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης. 
Ο κ. Χρυσάκης υποστηρίζει ότι το LNG θα αποτελέσει βασική
επιλογή για όλους τους τομείς της ναυτιλίας καθώς η τεχνο-
λογία και οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες. Η έκθεση προβλέπει
την ολοένα αυξανόμενη χρήση υβριδικών πηγών ενέργειας
για τα πλοία, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
• Βιοκαύσιμα (βιοντίζελ μεθανόλη, βιοαέριο κ.ά.)
• Ηλεκτρική ενέργεια (προμήθεια από εγκαταστάσεις

της ξηράς, αλλά και πιθανή μελλοντική ύπαρξη συσ-
σωρευτών μεγάλης χωρητικότητας)

• Υδρογόνο (αν και απαιτεί σημαντικές μηχανολογικές
εγκαταστάσεις επί του πλοίου)

Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
σύμφωνα με την έκθεση, δεν φαίνεται να μπορούν να απο-
τελέσουν βιώσιμη εναλλακτική για την εμπορική ναυτιλία.

Ενέργεια
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Στο παρόν αφιέρωμα δημοσιεύονται οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και οι
εφαρμογές τους στον ευρύτερο επιστημονικό τομέα της Σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. 
Παράλληλα, παραθέτουμε τις απαντήσεις τεσσάρων κορυφαίων τεχνικών διευθυντών ναυ-
τιλιακών εταιρειών (αλφαβητικώς) οι οποίοι τοποθετούνται σε καίρια ερωτήματα που τους
θέσαμε.
Και το παρόν αφιέρωμα συμπληρώνεται με τις παρουσιάσεις των τελευταίων αξιόπιστων
όσο και καινοτόμων προτάσεων νέων προϊόντων 
στην υπηρεσία του πλοίου.

Ναυπηγική έρευνα και τεχνολογία 

POLITEXNEIO EROTISEIS:Layout 1  17/3/2014  5:24 πμ  Page 41



Η διάδοση του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού ξεκίνησε
στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Για τη βέλτιστη κατα-
νόηση της χρησιμότητας ενός ανθρωποκεντρικού συστή-
ματος πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητό τι δεν
περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα: η σχεδίαση με επίκεντρο
τον άνθρωπο δεν συνεπάγεται, λοιπόν, ότι τα συστήματα
λαμβάνουν τις αποφάσεις αντικαθιστώντας τους χρήστες,
ούτε όμως ότι η παροχή πληροφοριών, σε κάθε δεδομένη
στιγμή, περιορίζεται μόνο στις απαραίτητες.

Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός αποτελεί εναλλακτική
λύση για την ελάττωση της πολυπλοκότητας και τη μείωση
του ανθρώπινου λάθους που προκαλείται από τη σχεδιαστική
φιλοσοφία που θέτει στο επίκεντρο την τεχνολογία και όχι τον
ανθρώπινο παράγοντα. Δύναται να αποτελέσει τον θεμέλιο
λίθο για την επίτευξη πιο αποτελεσματικών συστημάτων. 
Η τοποθέτηση του ανθρώπινου στοιχείου στο επίκεντρο απο-
τελεί πρόκληση για την ανάπτυξη συστημάτων, καθώς οι σχε-
διαστές καλούνται να διαμορφώσουν το περιβάλλον με βάση
τις δυνατότητες και τις ανάγκες των χρηστών. Αυτή η σχεδια-
στική προσέγγιση ενσωματώνει την απαραίτητη πληροφορία
εστιάζοντας στα καθήκοντα, στους στόχους και στις πρακτικές
των χρηστών, μιας και πηγάζει από την επιθυμία για την επί-
τευξη της βέλτιστης λειτουργίας του συνολικού συστήματος
ανθρώπου - μηχανής.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ενός
πλοίου ή συστήματος εξαρτάται από τον κατάλληλο σχεδια-
σμό, ώστε να υποστηρίζει τους ανθρώπους που εργάζονται
προστατεύοντας την υγεία τους και βελτιώνοντας την ασφά-
λεια και τη συνολική απόδοσή τους. Στηριζόμενοι σε αυτήν τη
σχεδίαση, θα ήταν δυνατόν να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό
τα λάθη και να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικό-
τητα χωρίς να απαιτούνται νέες σημαντικές τεχνολογικές προ-
σθήκες. Ταυτόχρονα παρέχεται ένα μέσο για την καλύτερη
αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας, υποστηρίζοντας
παράλληλα την ανθρώπινη εργασία στο πλοίο.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σχεδιαστικής προσέγγι-
σης είναι τα ακόλουθα:
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Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός πλοίων:
Ο άνθρωπος στο επίκεντρο της σύγχρονης
ναυπηγικής
Των Νικολάου Π. Βεντίκου, επικ. καθηγητή, Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών, ΕΜΠ, και Παναγιώτη Σωτήραλη, Υπ. διδάκτορος, Εργαστήριο
Θαλασσίων Μεταφορών, ΕΜΠ

Αφιέρωμα

• Κατοικησιμότητα (habitability)
• Δυνατότητα διάπραξης ελιγμών (maneuvering)
• Δυνατότητα συντήρησης (maintainability)
• Λειτουργικότητα (workability)
• Ελεγξιμότητα (controllability)
• Ικανότητα επιβίωσης (survivability)
• Εργασιακή (εργατική) υγεία και ασφάλεια (occupational

health and safety)
• Ασφάλεια συστήματος και αντίδραση σε καταστάσεις έκτα-

κτης ανάγκης (system safety and emergency response)
• Χρηστικότητα (usability)
• Εκμάθηση/προσαρμοστικότητα (learnability/adoptability)
• Ασφάλεια (security)
• Το πλοίο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ship at sea)
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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ειδικότερα το Εργαστή-
ριο Θαλασσίων Μεταφορών (ΕΘΜ) της Σχολής Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών, δραστηριοποιείται στην περιοχή
του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού πλοίων έχοντας αναπτύ-
ξει σημαντική και μοντέρνα σχετική τεχνογνωσία. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η συμμετοχή του ΕΘΜ (υπό την
επίβλεψη του δρος Ν. Π. Βεντίκου) στο ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραμμα Crew-Centered Design and Operations of
ships and ship systems (SCP2-2012-GA-313972-
CyClaDes).

Το ερευνητικό πρόγραμμα CyClaDes προωθεί τη σημαντικό-
τητα του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία κατά το σχε-
διασμό των πλοίων, αλλά και στην επιχειρησιακή διάρκεια
ζωής τους. Προσπαθεί να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να
αξιολογήσει την ενσωμάτωση του ανθρώπινου στοιχείου κατά
τρόπο τέτοιο ώστε να παράγει απτά αποτελέσματα για τα βα-
σικά μέρη που εμπλέκονται (ή θα έπρεπε να εμπλέκονται) στο
σχεδιασμό (όπως οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι νηογνώμονες, τα
ναυπηγεία, οι σχεδιαστές συστημάτων, οι Αρχές και τα πλη-
ρώματα), στη λειτουργία διαφόρων διεργασιών και την ολο-
κλήρωση προκαθορισμένων καθηκόντων πάνω στο πλοίο.
Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πρόγραμμα έχει εστιάσει
στην ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού πλαισίου και πιο ει-
δικά στη δομή του, στις λειτουργίες του και στα παρεχόμενα
δεδομένα αποβλέποντας στην προώθηση της συγκεκριμένης
σχεδίασης και συνεπώς στην ουσιαστική ενίσχυση της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας. 
Παράλληλα, αναπτύσσονται μοντέλα ρίσκου επικεντρωμένα
στον ανθρώπινο παράγοντα και στα καθήκοντα που εκτελούν-
ται επάνω στο πλοίο σε καταστάσεις ρουτίνας και κρίσιμες κα-
ταστάσεις ατυχημάτων. Το ερευνητικό πρόγραμμα CyClaDes
θα δώσει το αυτοματοποιημένο εργαλείο καθώς και το κατάλ-
ληλο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση του ανθρωποκεν-
τρικού σχεδιασμού των πλοίων και την εξοικείωση των
σχεδιαστών και των χρηστών (πληρωμάτων) με αυτήν.

Το ΕΘΜ θέλει σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσει κορυφαίες
ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, όπως είναι οι Minerva Ma-
rine Inc., Tsakos Columbia Ship Management S.A., Maran
Gas Maritime Inc., Maran Tankers Management Inc. και
Evalend Shipping Co. S.A., για την εξαιρετικά πολύτιμη βοή-
θεια και τα ιδιαίτερα χρήσιμα δεδομένα που παρέχουν στο
πρόγραμμα CyClaDes. Σημειώνεται ιδιαίτερα η πολύτιμη συ-
νεισφορά του κ. Δ. Ηλιόπουλου της Evalend Shipping Co. S.A.
στην περιγραφή των εφαρμοζόμενων τεχνικών στη σύγχρονη
ναυπηγική (εικόνες 1, 2), όσο και στη δομή, την ταξινόμηση
και στα περιεχόμενα του υπό ανάπτυξη ανθρωποκεντρικού
πλαισίου. Οι εικόνες 1 και 2 απεικονίζουν πραγματικές βελ-
τιώσεις του σχεδιασμού με βάση την ανθρωποκεντρική προ-
σέγγιση και αποτελούν ευγενική παραχώρηση από την
Evalend Shipping Co. S.A.

Η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα 
της λειτουργίας ενός πλοίου ή
συστήματος εξαρτάται από τον
κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε να
υποστηρίζει τους ανθρώπους
που εργάζονται προστατεύοντας
την υγεία τους και βελτιώνοντας
την ασφάλεια και τη συνολική
απόδοσή τους.

“

“
Εικόνα 1: Το πάνελ ελέγχου με τα υδραυλικά χειριστήρια πρέπει να προ-
στατεύεται σε ένα κατάλληλο στεγανό - χαλύβδινο πλαίσιο με διακριτό
χρώμα, ώστε να διευκολύνεται η ταχεία αναγνώρισή του από το πλήρωμα
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Εικόνα 2: Τα καθίσματα στη γέφυρα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πλή-
ρους ρύθμισης του ύψους τους και της διαμήκους θέσης τους.
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Τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς επιβάλλεται να έχουν μει-
ωμένες εκπομπές αερίων ρύπων, οι οποίες συμβάλλουν
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και όσο το δυνατόν μει-
ωμένη κατανάλωση. 

Μια δημοφιλής τεχνολογία για την επίτευξη αυτών των στό-
χων είναι η χρήση δύο ή περισσότερων διαφορετικών τύπων
κινητήρων - γνωστή ως υβριδική ηλεκτρική τεχνολογία. Τα
προτερήματα μιας υβριδικής εγκατάστασης πρόωσης (θερμι-
κού και ηλεκτρικού κινητήρα) σε ένα πλοίο μπορεί να είναι τα
ακόλουθα:
• Διάφοροι τρόποι λειτουργίας για ένα φάσμα ζήτησης

ισχύος, από λειτουργία σε χαμηλές στροφές έως την επιτά-
χυνση του πλοίου. Αυτό συνδράμει στη λειτουργία της
εγκατάστασης για μεγαλύτερο χρόνο στο βέλτιστο σημείο
λειτουργίας, με μειωμένους χρόνους απόκρισης.

• Ο προωθητής (έλικα, υδροπροωθητής-waterjet) μπορεί να
κινείται είτε από τον/τους κινητήρες πετρελαίου, είτε από
τον ηλεκτρικό κινητήρα, είτε και από τους δύο, έχοντας ως
αποτέλεσμα ένα σύστημα πρόωσης με εφεδρεία.

• Μειωμένο κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης, λόγω της
δυνατότητας λειτουργίας των κύριων μηχανών και των ηλε-
κτροπαραγωγών σε περιοχή όπου η συνολική απαιτούμενη
ισχύς να παράγεται από ένα συνδυασμό κινητήρων, οι
οποίοι λειτουργούν ο καθένας κοντά στο βέλτιστο σημείο
λειτουργίας με τη μικρότερη ειδική κατανάλωση καυσίμου. 

• Ως αποτέλεσμα της υψηλής απόδοσης της εγκατάστασης
σε ένα μεγάλο εύρος λειτουργίας του πλοίου, έχουμε μεί-
ωση όχι μόνο της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά και των αε-
ρίων ρύπων που συνδέονται με το καύσιμο. 

Η πειραματική εγκατάσταση ολοκληρωμένου υβριδικού συ-
στήματος πρόωσης (Hybrid Integrated Propulsion Power-
train-HIPPO) στο Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας στο
ΕΜΠ περιλαμβάνει μία υδραυλική πέδη νερού ισχύος 1.200
kW, έναν κινητήρα πετρελαίου Caterpillar 3176B marine,
ισχύος 448 kW, και έναν ηλεκτρικό κινητήρα, ισχύος 110 kW,
ο οποίος ελέγχεται από ένα μετατροπέα συχνότητας (fre-
quency inverter). Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται το υβριδικό
σύστημα πρόωσης του ΕΝΜ, όπως σχεδιάστηκε αρχικά και κα-
τόπιν κατασκευάστηκε. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
όλων των παραπάνω, αναπτύσσεται ένα σύστημα ελέγχου με
βάση την πλατφόρμα dSpace. Μετριούνται διάφορες παράμε-

Το ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα
πρόωσης πλοίου του ΕΝΜ
Των Γ. Παπαλάμπρου, Λέκτορα Σ. Τοπάλογλου, Υπ. διδάκτορος και Ν. Κυρτάτου, καθηγητή, Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας ΕΜΠ

τροι, όπως επιβαλλόμενη ροπή, ροπή ηλεκτρικού κινητήρα, τα-
χύτητα περιστροφής, και διάφοροι αέριοι ρύποι (αιθάλη, NOx).
Ο κύριος λόγος ύπαρξης του ηλεκτροκινητήρα στο υβριδικό
σύστημα μετάδοσης ισχύος HIPPO είναι να βοηθήσει τον κι-
νητήρα πετρελαίου στις χαμηλές περιοχές στροφών, όπου ο
κινητήρας εσωτερικής καύσης παράγει χαμηλή ροπή, έτσι
ώστε να ανταποκριθεί γρηγορότερα στη ζητούμενη κατά την
επιτάχυνση του πλοίου ροπή προς τον ελικοφόρο. 
Σκοπός των πειραμάτων στην εγκατάσταση HIPPO είναι να
διερευνηθεί κατά πόσο η βελτίωση στις επιδόσεις ενός θερ-
μικού κινητήρα μπορεί, με κατάλληλα συστήματα ελέγχου, να
συνδυαστεί με μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των
παραγόμενων αερίων ρύπων.
Η υδραυλική πέδη της εγκατάστασης θα προσομοιώνει τον
έλικα ή υδροπροωθητή ενός πλοίου. Μετρήσεις ροπής, στρο-
φών μηχανής επί πλοίου που έχουν πραγματοποιηθεί στο πα-
ρελθόν από το ΕΝΜ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
προφίλ φορτίσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις ενός πραγματικού πλοίου.
Παραδείγματα πλοίων με ιδιαίτερα κυμαινόμενη ζήτηση
ισχύος, όπου ένα υβριδικό σύστημα θα μπορούσε να αποδειχ-
θεί χρήσιμο, είναι ρυμουλκά, ταχύπλοα επιβατηγά, βυθοκόροι
και σκάφη ανεφοδιασμού.

Εικόνα 1: Το υβριδικό σύστημα πρόωσης του Εργαστηρίου Ναυτικής 
Μηχανολογίας στο ΕΜΠ.
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Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, που
θα καταστεί ιδιαίτερα επιτακτική τα επόμενα χρόνια, σχε-
τίζεται άμεσα με την υδροδυναμική τους συμπεριφορά. 
Τα βασικά προβλήματα της ναυτικής υδροδυναμικής, όπως
ο υπολογισμός της εγκατεστημένης ισχύος, αντιμετωπίζονται
παραδοσιακά μέσω δοκιμών σε πρότυπα που διεξάγονται
σε πειραματικές δεξαμενές. 
Τα πειράματα όμως αυτά δεν εξασφαλίζουν την πλήρη φυ-
σική ομοιότητα μεταξύ προτύπου και πλοίου και οι εκτιμή-
σεις για τη φυσική κλίμακα έχουν πάντοτε ένα βαθμό
αβεβαιότητας που μπορεί να είναι σημαντικός (πρόβλημα
κλίμακας, scale effect). Αυτός, εξάλλου, είναι ο λόγος που
οι διάφοροι κατασκευαστές ειδικών συστημάτων πρόωσης
δεν παρέχουν εγγυήσεις για τα πραγματικά πλοία. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της
κλίμακας είναι η εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής ρευστο-
μηχανικής (Computational Fluid Dynamics, CFD). Η υπολο-
γιστική ρευστομηχανική είναι ένας νέος σχετικά επιστημονικός
κλάδος, που έχει ως αντικείμενο την αριθμητική επίλυση των
πεδίων ροής. Ο όρος «αριθμητική» υποδηλώνει τη μετατροπή
των εξισώσεων που περιγράφουν τα πεδία σε αλγεβρικές, που

Εφαρμογές της υπολογιστικής 
ρευστομηχανικής στη ναυπηγική
Του Γιώργου Τζαμπίρα, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής (ΕΝΘΥ) του ΕΜΠ

Σε πολλές περιπτώσεις
που αφορούν βελτιώσεις 
υπαρχόντων πλοίων, όπως
είναι η επιλογή κατάλληλου
βολβού ή η ανασχεδίαση της
πρύμνης, η υπολογιστική 
υδροδυναμική έχει  εφαρμοστεί
με εξαιρετική επιτυχία. 

“

“
μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Πρέπει να τονιστεί ότι τα φαινόμενα που εξετάζονται
είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και οι μέθοδοι που αναπτύσσονται
βασίζονται σε προσεγγίσεις που δεν είναι μόνο μαθηματικές
αλλά έχουν σχέση και με τη μοντελοποίηση ανοιχτών φυσικών
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προβλημάτων (π.χ. τύρβη). Επομένως και τα αντίστοιχα λογι-
σμικά δεν επιλύουν με απόλυτη ακρίβεια τα σχετικά προβλή-
ματα. Πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να επιτυγχάνονται
ικανοποιητικά αποτελέσματα έχει και η διαθέσιμη υπολογι-
στική ισχύς. 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των παράλληλων επεξεργαστών
(parallel processors) έχει απογειώσει κυριολεκτικά τις δυνα-
τότητες της υπολογιστικής ρευστομηχανικής που αφορά σε
όλους τους κλάδους των θετικών επιστημών.
Η ανάπτυξη μεθόδων CFD στη ναυπηγική ασχολείται με την
επίλυση των περίφημων εξισώσεων RANS (Reynolds aver-
aged Navier Stokes) που διέπουν τα υδροδυναμικά πεδία. 
Η εφαρμογή τους έχει συμβάλει σημαντικά στο σχεδιασμό νε-
ότευκτων πλοίων, στη βελτίωση υπαρχόντων και σε προσο-
μοιώσεις δοκιμών παραλαβής που  διεξάγονται σε ειδικές
καταστάσεις φόρτωσης. 
Το εγγενές πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι δεν
«υποφέρουν» από την επίδραση της κλίμακας, αλλά επιλύουν
το πρόβλημα χωρίς να υιοθετούν τις εμπειρικές υποθέσεις
των πειραματικών δεξαμενών. Στις νέες σχεδιάσεις παρέχουν
τη δυνατότητα αποδοτικής αναζήτησης βέλτιστων μορφών και
ελαχιστοποιούν το κόστος των πειραμάτων, που στη συνέχεια
διεξάγονται σε πολύ μικρό αριθμό προτεινομένων προτύπων.
Παράλληλα, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την επέ-
κταση των πειραματικών αποτελεσμάτων στην κλίμακα του
πλοίου. Σε πολλές περιπτώσεις που αφορούν βελτιώσεις
υπαρχόντων πλοίων, όπως είναι η επιλογή κατάλληλου βολ-
βού ή η ανασχεδίαση της πρύμνης, η υπολογιστική υδροδυ-
ναμική έχει  εφαρμοστεί με εξαιρετική επιτυχία. Μία, επίσης,
συνηθισμένη εφαρμογή σε σχέση με την οικονομική λειτουρ-
γία των πλοίων είναι και ο υπολογισμός της βέλτιστης διαγω-

γής τους (trim optimization). Η συνεισφορά των υπολογιστι-
κών μεθόδων είναι ασυναγώνιστη στη λεπτομερή περιγραφή
της ροής, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους σχε-
διαστές ώστε να επεμβαίνουν και να βελτιώνουν τοπικές ιδιο-
μορφίες. Αν και ο απώτερος στόχος είναι να προβλέπουν με
καλύτερη ακρίβεια από αυτήν των πειραμάτων την υδροδυ-
ναμική των πλοίων, θεωρείται ακόμη πρόωρη η έννοια της
«κατάργησης» των δεξαμενών.
Την τελευταία δεκαετία, εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα
έχουν ασχοληθεί με το ακριβές πρόβλημα της αλληλεπίδρα-
σης γάστρας-έλικα καθώς και με τη συμπεριφορά των πλοίων
σε ελιγμούς και υπό την επίδραση κυματισμών. Παρόλο που
τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, οι μέθοδοι που αναπτύχ-
θηκαν δεν μπορούν να θεωρηθούν προς το παρόν σχεδιαστι-
κές. Ειδικά για τις μελέτες που αφορούν τη δυναμική
συμπεριφορά σε κυματισμούς, οι πειραματικές δεξαμενές
υπερτερούν.
Υπάρχουν σήμερα υπολογιστικοί κώδικες CFD που διατίθενται
από εταιρείες  ή χρησιμοποιούνται από ειδικούς φορείς παρο-
χής υπηρεσιών και αναμένεται να διαδραματίσουν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών πλοίων.
Και στο ΕΝΘΥ, που είναι ουσιαστικά ένα ερευνητικό πανεπι-
στημιακό εργαστήριο, ομάδες ερευνητών ασχολούνται επί πε-
ρίπου τριάντα πέντε χρόνια με την ανάπτυξη μεθόδων CFD
που αναφέρονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της ναυτικής
υδροδυναμικής. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι αποδέκτες των
αποτελεσμάτων των συναφών λογισμικών, που συνήθως
είναι οι μηχανικοί των ναυτιλιακών εταιρειών, θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί στην αξιολόγησή τους και να ελέγχουν
τις παραδοχές και προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί για να
επιλυθούν τα προβλήματα που τους ενδιαφέρουν. 

Την τελευταία δεκαετία,
εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα
έχουν ασχοληθεί με το ακριβές
πρόβλημα της αλληλεπίδρασης
γάστρας-έλικα καθώς και με τη
συμπεριφορά των πλοίων σε
ελιγμούς και υπό την επίδραση
κυματισμών. Παρόλο που τα
αποτελέσματα είναι εντυπω-
σιακά, οι μέθοδοι που αναπτύχ-
θηκαν δεν μπορούν να
θεωρηθούν προς το παρόν 
σχεδιαστικές.

“

“
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Ναυτιλιακές καινοτομίες 
(αλλά και ΚΕΝΟ-ΤΟΜΙΕΣ)

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Στις μέρες μας, όπου η λέξη «eco» έχει γίνει πια μόδα, διά-
φορα συστήματα ή εξαρτήματα του πλοίου παρουσιάζονται
ως «καινοτομίες». «Καινό» όμως σημαίνει νέο ή καινούργιο.
Δυστυχώς, η πλειονότητα των συστημάτων που παρουσιά-
ζονται ως καινά είναι στην πραγματικότητα είτε παλιά είτε
απλώς κενά (ουσίας ή αποτελεσματικότητας).

Επειδή στο παρελθόν έχω γράψει εκτενώς για τα «κενά» συστή-
ματα (βλέπε π.χ. αρ. φύλλου 139) καθώς επίσης και για το ποια
πρέπει να είναι τα βασικά σημεία σωστού σχεδιασμού των eco
πλοίων (π.χ. αρ. φύλλου 152), στο παρόν θα αναφερθώ σε ορι-
σμένες ιδέες που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τύχουν επε-
ξεργασίας για την πρακτική εφαρμογή τους άμεσα. 
Ο στόχος, φυσικά, πάντοτε είναι η μείωση της κατανάλωσης
καυσίμου. 

Αντιμετώπιση αναπάντεχων προβλημάτων από τις νέες 
υπερ-αργόστροφες κύριες μηχανές πρόωσης:
Οι νέου τύπου αργόστροφες αυτές μηχανές επιτρέπουν τη χρήση
μεγαλύτερης προπέλας με αντίστοιχη αύξηση της προωστικής
απόδοσης. 
Το αποτέλεσμα είναι η σημαντικά μειωμένη κατανάλωση καυσί-
μου για την επίτευξη της ταχύτητας σχεδιασμού. Το πρόβλημα
όμως με τις πολύ αργόστροφες μηχανές είναι ότι τα καυσαέριά
τους δεν είναι πάντα αρκετά θερμά ώστε να παράγουν (μέσω του
«economizer»-ατμοποιητή του πλοίου) τον αναγκαίο ατμό για τις
διάφορες ανάγκες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της προ-
θέρμανσης του καυσίμου. 
Το αποτέλεσμα είναι να χρειάζεται τακτική, ή και σχεδόν συνεχής,
χρήση του λέβητα εν πλω, εξανεμίζοντας την όποια εξοικονόμηση
καυσίμου από τη χρήση της αργόστροφης μηχανής. Η αντιμετώ-
πιση του προβλήματος είναι σχετικά εύκολη, αρκεί κάποιος να
έχει αντιληφθεί το πρόβλημα έγκαιρα πριν από την κατασκευή

του πλοίου. Για το λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να ζητείται έγκαιρα
από το ναυπηγείο η συνολική ημερήσια κατανάλωση του πλοίου,
συμπεριλαμβανομένων όλων των «consumers» -γεννήτριες, λέ-
βητες κ.λπ.- και όχι μόνο της κύριας μηχανής. 
Επιπλέον, το ίδιο πρέπει να ζητείται και για άλλες λειτουργικές
καταστάσεις του πλοίου, όπως κατάσταση έρματος, χαμηλή τα-
χύτητα κ.λπ. για μια πραγματική εκτίμηση της συνήθους λειτουρ-

Οι νέου τύπου
αργόστροφες μηχανές επιτρέπουν
τη χρήση μεγαλύτερης προπέλας
με αντίστοιχη αύξηση της προ-
ωστικής απόδοσης. 
Το αποτέλεσμα είναι η σημαντικά
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
για την επίτευξη της ταχύτητας
σχεδιασμού.

“

“
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γικής κατάστασης του πλοίου. Όσο για την αντιμετώπιση του
προβλήματος έλλειψης θερμών καυσαερίων, μία πρόταση είναι
να περνούν και τα καυσαέρια των γεννητριών από το econo-
mizer. 
Μια άλλη πρόταση είναι να μη χρησιμοποιηθούν οι νέου τύπου
στροβιλοφυσητήρες υψηλής απόδοσης στην κύρια μηχανή! 
Οι νέου τύπου στροβιλοφυσητήρες χρησιμοποιούνται πια από τα
ναυπηγεία ως «standard», διότι μειώνουν κατά τι την κατανά-
λωση της κυρίας μηχανής. Επειδή όμως ακριβώς είναι υψηλής
απόδοσης, στην ουσία «απομυζούν» το καυσαέριο της μηχανής
χρησιμοποιώντας το στο έπακρο, με επακόλουθο την ασύμφορη
ανάγκη χρήσεως του λέβητα για παραγωγή ατμού. 
Αντί αυτού η χρήση παλαιού τύπου (συμβατικού) στροβιλοφυ-
σητήρα επιτρέπει τη διαφυγή πολύ θερμότερων καυσαερίων και
φυσικά συμφέρει, καθώς η εξοικονόμηση καυσίμου από την απο-
φυγή χρήσης του λέβητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της
κύριας μηχανής εξοπλισμένης με στρόβιλο υψηλής απόδοσης.
Να μια καινοτομία (think outside the box) λοιπόν! 
Να προσφέρει το ναυπηγείο τελευταίου τύπου μηχάνημα υψηλής
απόδοσης και ο πλοιοκτήτης να λέει «όχι ευχαριστώ, θα πάρω το
παλιό, συμβατικό μοντέλο»!  

Η μηχανή προτιμά κρύο αέρα
Μιας και αναφέραμε τους στροβιλοφυσητήρες, να σημειώσουμε
ότι η παροχή κρύου φρέσκου αέρα (άρα μεγαλύτερης πυκνότη-
τας και περιεκτικότητας σε οξυγόνο) στη σάρωση της κύριας μη-
χανής αυξάνει την απόδοση της καύσης, μειώνοντας αισθητά την
κατανάλωση καυσίμου. 
Είναι απορίας άξιο γιατί οι σχεδιαστές πλοίων, ακόμα και στα υπο-
τιθέμενα super-eco πλοία, επιμένουν να στέλνουν ζεστό αέρα
από το μηχανοστάσιο στη μηχανή προς καύση. Δεν είναι καθόλου
δύσκολο ο φυσητήρας (blower) να λαμβάνει εξωτερικό αέρα από
κατάλληλα συνδεδεμένο αγωγό. 

Μετρητές καυσίμου
Για να μπορείς να διαχειριστείς ή να μειώσεις κάτι, πρέπει πρώτα
να μπορείς να το μετρήσεις με ακρίβεια. Οι μετρητές όγκου ροής
καυσίμου είναι ανακριβείς. Οι νεότεροι μετρητές μάζας είναι ακρι-
βείας, αλλά κοστίζουν. 
Θεωρώ όμως ότι σύντομα θα γίνουν απαραίτητοι, όχι μόνο για
τη μέτρηση της κατανάλωσης του πλοίου, αλλά και για τη μέ-
τρηση της ποσότητας πετρέλευσης (bunkering), μια και η απο-
φυγή «λαθών» κατά την πετρέλευση γρήγορα θα αποσβέσει το
κόστος τους. 
Η ακριβής και στιγμιαία γνώση της κατανάλωσης σε συνδυασμό
με διάφορα προγράμματα παρακολούθησης (monitoring) μπορεί
να επιτύχει σημαντικές μειώσεις κατανάλωσης καυσίμου.

Χρήση φυσικού αερίου
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρήση του φυσικού αερίου ως καυ-
σίμου σταδιακά θα αυξάνεται στα εμπορικά πλοία. Ήδη, πολλά
λιμάνια ετοιμάζουν εγκαταστάσεις LNG bunkering. 
Όμως η εφαρμογή των υποδομών για τη μελλοντική χρήση του
σε πλοία που τώρα σχεδιάζονται είναι προβληματική, ιδίως για
φορτηγά πλοία, τα οποία δεν διαθέτουν κλειστό κατάστρωμα που
θα επέτρεπε την τοποθέτηση των μεγάλων δεξαμενών που απαι-
τούνται. Δυστυχώς, διαφαίνεται ο κίνδυνος τα σημερινά πλοία
«eco» να αποδειχθούν δεινόσαυροι σε πολύ λίγα χρόνια, αν η
χρήση LNG διαδοθεί γρήγορα. 
Για το θέμα αυτό η προσπάθεια των υποψήφιων αγοραστών νε-
ότευκτων πλοίων θα πρέπει να είναι πίεση προς το ναυπηγείο
ώστε να υπάρχει πρόβλεψη στο σχεδιασμό τον πλοίου για μελ-
λοντική εγκατάσταση συστήματος LNG, με το επιχείρημα ότι η
επένδυση τίθεται σε ρίσκο στην περίπτωση διαδεδομένης χρήσης
του φυσικού αερίου.

Τα παραπάνω δεν μπορούν φυσικά να θεωρηθούν «καινοτομίες».
Ίσως, κοινή λογική να είναι ακριβέστερο. Στο ερώτημα βεβαίως
γιατί δεν εφαρμόζονται από τους σχεδιαστές και τα ναυπηγεία
υπάρχει και η «συνωμοσιακή» εξήγηση: Μήπως γίνεται εσκεμ-
μένα, ώστε ακόμα και τα τωρινά πλοία eco να χρήζουν αντικατά-
στασης σε λίγα χρόνια;

Δυστυχώς, διαφαίνεται 
ο κίνδυνος τα σημερινά πλοία
«eco» να αποδειχθούν 
δεινόσαυροι σε πολύ λίγα 
χρόνια, αν η χρήση LNG 
διαδοθεί γρήγορα. 

“ “
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Τι μετατροπές θα προτείνατε να υιοθετηθούν και να εφαρ-
μοστούν σε ένα πλοίο ως προς την εξοικονόμηση του αυ-
ξανόμενου κόστους των καυσίμων;
Θα πρότεινα τα ακόλουθα:
• Eγκατάσταση νέου τύπου ηλεκτρονικής μηχανής.
• Εφαρμογή σπέσιαλ τύπου antifouling νέας γενιάς χαμηλής

αντίστασης (SPC - silyl acrylates).
• Εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας πριν ή

μετά την προπέλα του πλοίου (wake equalizing and flow
separation alleviation devices(shneekluth ducts) -pre-swirl
devices (mewis duct)- post swirl devices (PCCF).

• Εφαρμογή part and low load method tuning of M/E (High
pressure tuning-exhaust gas by pass - T/C cut out- exhaust
gas by pass).

• Εκμετάλλευση καυσαερίων ηλεκτρομηχανών για την παρα-
γωγή ατμού.

• Εφαρμογή ελέγχου στροφών κινητήρων σημαντικών κατα-
ναλωτών (engine room fans-sea water cooling pumps-
steering gear motors).

Μπορεί η γενικευμένη πίεση για περιορισμό των δαπανών
μιας εταιρείας, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου και αθέμι-
του ανταγωνισμού από εταιρείες της Άπω Ανατολής και
των αυξημένων και μη αναμενόμενων πλέον λειτουργικών
εξόδων, να αποτελέσει τροχοπέδη για την εύρυθμη και και-
νοτόμο λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου
πλοίου;
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αρχικά η απάντηση θα
μπορούσε να ήταν ότι ναι, όσα μνημονεύσατε μπορεί να απο-
τελούσαν τροχοπέδη. Όμως, για μια παραδοσιακή ναυτιλιακή
εταιρεία, η οποία για χρόνια λειτουργεί ιδιαίτερα δεξαμενό-
πλοια και άλλου είδους πλοία μεταφοράς επικίνδυνων φορ-
τίων, σε καμιά περίπτωση ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν θα
μπορούσε να αποτελέσει μέσο πίεσης μείωσης των εξόδων
εις βάρος της συντήρησης και ασφάλειας του πλοίου.   

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Χωρίς εκπαιδευμένο και ικανό 
προσωπικό οι σημερινές προκλήσεις δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστούν

Του Κώστα Γ. Βλάχου, Chief Operating Officer Consolidated Marine Management Inc.

Αφιέρωμα

Πώς αντιμετωπίζετε και πού εστιάζετε, ως εταιρεία, τις
νέες προδιαγραφές σχετικά με τα χαμηλότερα επίπεδα
θείου;
Έχει γίνει πολλή συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Οι νέες τε-
χνολογίες που προτείνονται για εγκατάσταση (scrubbers) ούτε
δοκιμασμένες ως προ την αξιοπιστία τους είναι και συνάμα
αποτελούν πολύ ακριβές λύσεις. Προς το παρόν, η διέξοδος
της χρησιμοποίησης Gas oil φαίνεται σε εμάς η πλέον αξιόπι-
στη και οικονομική λύση.

Πιστεύετε ότι η παραγγελία ή αγορά Ecoships αποτελεί εν-
δεδειγμένη λύση για τη μελλοντική επιβίωση μιας ναυτι-
λιακής εταιρείας;
Ναι, εφόσον η εταιρεία θέλει να επιβιώσει μέσα σε ένα περι-
βάλλον ισχυρού ανταγωνισμού και υπερπροσφοράς, η λει-
τουργία ενός Ecoship, το οπoίο είναι δυνατόν να επιτύχει
οικονομία σε καύσιμα πoυ μπορεί να φτάσει σε επίπεδα μέχρι
και $8.000 τη μέρα, φαντάζει ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση.
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Υπάρχει εξειδικευμένο κονδύλι στην εταιρεία σας για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του τμήματός
σας; Κατά πόσο θεωρείτε αυτή την επιμόρφωση απαραί-
τητη, αλλά και μακροπρόθεσμα αποδοτική;
Ασφαλώς. Χωρίς απόλυτα εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό
οι σημερινές προκλήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν. Οι
απαιτήσεις είναι πλέον τόσο πολλές, που μόνο όταν υπάρχει
η κατάλληλη γνώση και εμπειρία μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με επιτυχία.  

Πώς βλέπετε τη ναυτιλία τα επόμενα δέκα χρόνια, λαμβά-
νοντας υπόψη τόσο το αυξανόμενο κόστος συντήρησης και
λειτουργίας ενός πλοίου σε συνδυασμό με τις νέες περι-
βαλλοντικές νομοθεσίες που υιοθετούνται; Υπάρχει μέλ-
λον για το ελληνικό πλοίο σε αυτό το νέο σκηνικό που
εξελίσσεται;
Η ελληνική ναυτιλία πάντοτε προσαρμόζεται στις προκλήσεις
των καιρών. Αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες έχουν κτίσει τα πλέον
σύγχρονα πλοία παγκοσμίως. Οι Έλληνες που ασχολούνται με
τη ναυτιλία πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν και, συγ-
κρινόμενοι με άλλους, το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο. 
Το μόνο ζητούμενο είναι οι ναυτιλιακές εταιρείες να διατηρη-
θούν στον Πειραιά (Αθήνα) και η παράδοση να συνεχιστεί.
Μόνο εταιρείες με απολύτως σύγχρονα πλοία και καλά εκπαι-
δευμένους ναυτικούς και στελέχη θα αντέξουν στον σκληρό
ανταγωνισμό στο μέλλον. 

Tι εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αλλάξει ως προς την εκπαί-
δευση ενός αποφοίτου μηχανολόγου ή ναυπηγού για να
είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες και
την τεχνογνωσία που απαιτείται σήμερα από μια ναυτι-
λιακή εταιρεία; 
Να γίνει προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος η
υποχρεωτική εκπαίδευση για τουλάχιστον έξι μήνες σε ναυτι-
λιακή εταιρεία, νέες κατασκευές, ή η θητεία πάνω σε πλοία και
άλλα συναφή. 

Οι Έλληνες που ασχολούνται 
με τη ναυτιλία πραγματικά 
αγαπούν αυτό που κάνουν 
και, συγκρινόμενοι με άλλους,
το κάνουν με τον καλύτερο
τρόπο. Το μόνο ζητούμενο είναι 
οι ναυτιλιακές εταιρείες 
να διατηρηθούν στον Πειραιά
(Αθήνα) και η παράδοση 
να συνεχιστεί. 

“

“
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός ασκεί πιέσεις,  
που δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθούν
Του Σταύρου Δανιόλου, Technical Manager at Minerva Marine Inc.

Τι μετατροπές θα προτείνατε να υιοθετηθούν και να εφαρ-
μοστούν σε ένα πλοίο ως προς την εξοικονόμηση του αυ-
ξανόμενου κόστους των καυσίμων;
Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μέτρων που είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν. Η μία αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι και
εμπεριέχει υιοθέτηση μέτρων που οδηγούν στη βέλτιστη ενερ-
γειακή διαχείριση του πλοίου, π.χ. μείωση ταχύτητας, βελτι-
στοποίηση διαστήματος συντήρησης και καθαρισμών, αύξηση
της ευαισθητοποίησης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
κτλ. 
Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από τις τεχνολογικές πα-
ρεμβάσεις που είναι δυνατόν να υιοθετηθούν τόσο σε επίπεδο
σχεδιασμού όσο και σε μετασκευές. Τέτοια παραδείγματα απο-
τελούν η μείωση της αντίστασης πλοίου, η βελτιστοποίηση
των γραμμών σχεδιασμού, η εγκατάσταση συσκευών εξοικο-
νόμησης ενέργειας.

Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος απόσβεσης
σχετίζεται εκάστοτε με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους,
σε κάθε περίπτωση η όποια επιλογή πρέπει να συνάδει με μια
τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία θα προκύπτει από την προ-
σεκτική ανάλυση των αναγκών του πλοίου, καθώς και της
εταιρείας.

Μπορεί η γενικευμένη πίεση για περιορισμό των δαπανών
μιας εταιρείας, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου και αθέμι-
του ανταγωνισμού από εταιρείες της Άπω Ανατολής και
των αυξημένων και μη αναμενόμενων πλέον λειτουργικών
εξόδων, να αποτελέσει τροχοπέδη για την εύρυθμη και και-
νοτόμο λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου
πλοίου;
Όντως ο αθέμιτος ανταγωνισμός ασκεί πιέσεις, οι οποίες δεν
μπορούν να παραβλεφθούν. Παρ’ όλα αυτά, με την εφαρμογή
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των κανονισμών, εάν και εφόσον είναι καθολική -μέσω π.χ.
του IMO- νομίζω ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο να διακριθούν
οι ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες, τόσο σε διοικητικό
όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, εταιρείες. Σε αυτό το πλαίσιο
η συντήρηση και η εύρυθμη λειτουργία δεν αποτελούν τρο-
χοπέδη, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων αιχμή του
δόρατος.    

Πώς αντιμετωπίζετε και πού εστιάζετε, ως εταιρεία, τις
νέες προδιαγραφές σχετικά με τα χαμηλότερα επίπεδα
θείου;
Υπάρχουν διαφορετικές, προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης
του θέματος και η τελική επιλογή επηρεάζεται από παράγοντες
που δεν είναι ακόμη ξεκάθαροι, όπως η διαθεσιμότητα υπο-
δομών διακίνησης συγκεκριμένων καύσιμων. Έτσι, προς το
παρόν, για τα  υπάρχοντα πλοία υιοθετούμε την πρόταση της
Intertanko και επιλέγουμε τη χρήση «καθαρών καύσιμων».
Παρ’ όλα αυτά, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και
έχουμε αρχίσει κάποιες πρωταρχικές μελέτες για τον καθορι-
σμό κριτηρίων που σχετίζονται με την επιλογή εναλλακτικών
λύσεων. Σε επίπεδο νέων κατασκευών γίνονται κάποιες πρώ-
τες παρεμβάσεις, οι οποίες ενσωματώνουν κυρίως προβλέ-
ψεις χώρου. 

Πιστεύετε ότι η παραγγελία ή αγορά Ecoships αποτελεί εν-
δεδειγμένη λύση για τη μελλοντική επιβίωση μιας ναυτι-
λιακής εταιρείας;
H παραγγελία ενός Ecoship με πραγματικά χαμηλότερες κα-
ταναλώσεις, άρα και μικρότερα λειτουργικά έξοδα, θα αποτε-
λεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία στο άμεσο
μέλλον. Πάντως, εάν είναι η ενδεδειγμένη λύση, εξαρτάται και
από άλλους παράγοντες, που σχετίζονται με την εμπορική κα-
τάσταση της αγοράς.

Υπάρχει εξειδικευμένο κονδύλι στην εταιρεία σας για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του τμήματός

σας; Κατά πόσο θεωρείτε αυτή την επιμόρφωση απαραί-
τητη, αλλά και μακροπρόθεσμα αποδοτική;
Έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της διοίκησης στην εξεύ-
ρεση πόρων που αφορούν την επιμόρφωση και τη συνεχή εκ-
παίδευση του προσωπικού. 
Η ενασχόληση μηχανικών με θέματα συμμόρφωσης στους
νέους κανονισμούς, προσδιορισμού επιλογής κατάλληλων
λύσεων ανά περίπτωση, μείωσης ενέργειας και λειτουργικών
εξόδων είναι για ένα στόλο σαν τον δικό μας κατά ελάχιστον
εργασία πλήρους απασχόλησης, η οποία απαιτεί τόσο εξειδί-
κευση όσο και συνεχόμενη εκπαίδευση. 
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω θέματα αποτελούν σημαντικό κομ-
μάτι του επενδυτικού πακέτου της εταιρείας και γι’ αυτό πρέπει
να διασφαλιστεί η σωστότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν τη ναυτιλία. 

Πώς βλέπετε τη ναυτιλία τα επόμενα δέκα χρόνια, λαμβά-
νοντας υπόψη τόσο το αυξανόμενο κόστος συντήρησης και
λειτουργίας ενός πλοίου σε συνδυασμό με τις νέες περι-
βαλλοντικές νομοθεσίες που υιοθετούνται; Υπάρχει μέλ-
λον για το ελληνικό πλοίο σε αυτό το νέο σκηνικό που
εξελίσσεται;
Πιστεύω πως, εάν κάποια εταιρεία στελεχωθεί σωστά και προ-
σαρμοστεί δομικά στις νέες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την
ιστορικότητα και τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας, δεν θα
αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα.

Tι εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αλλάξει ως προς την εκπαί-
δευση ενός αποφοίτου μηχανολόγου ή ναυπηγού για να
είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες και
την τεχνογνωσία που απαιτείται σήμερα από μια ναυτι-
λιακή εταιρεία; 
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ενσωματώσει διοικητική και οικο-
νομική τεχνογνωσία και να ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα
συμμόρφωσης στους νέους κανονισμούς, κάτι που απαιτεί συ-
νεχή και επίμονη ενασχόληση. 

Αφιέρωμα
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Αφιέρωμα

O βασικός παράγοντας 
ανταγωνισμού στον οποίο θα
πρέπει να εστιάσει ο μάνατζερ
ναυτιλιακής εταιρείας είναι το
πλήρωμα. Οι εταιρείες που θα
μπορέσουν να επανδρώσουν 
το στόλο τους με ποιοτικό 
πλήρωμα σε ικανοποιητικό 
κόστος, θα επιβιώσουν. 

“
“

Οι εταιρείες που θα επανδρώσουν το στόλο τους
με ποιοτικό πλήρωμα σε ικανοποιητικό 
κόστος, θα επιβιώσουν

Του Τάκη Κουτρή, Managing Director Roxana Shipping S.A. 

Τι μετατροπές θα προτείνατε να υιοθετηθούν και να εφαρ-
μοστούν σε ένα πλοίο ως προς την εξοικονόμηση του αυ-
ξανόμενου κόστους των καυσίμων;
Μπορεί η γενικευμένη πίεση για περιορισμό των δαπανών
μιας εταιρείας, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου και αθέμιτου
ανταγωνισμού από εταιρείες της Άπω Ανατολής και των αυ-
ξημένων και μη αναμενόμενων πλέον λειτουργικών εξόδων,
να αποτελέσει τροχοπέδη για την εύρυθμη και καινοτόμο
λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου πλοίου;
Πώς αντιμετωπίζετε και πού εστιάζετε, ως εταιρεία, τις νέες
προδιαγραφές σχετικά με τα χαμηλότερα επίπεδα θείου;
Πιστεύετε ότι η παραγγελία ή αγορά Ecoships αποτελεί εν-
δεδειγμένη λύση για τη μελλοντική επιβίωση μιας ναυτι-
λιακής εταιρείας;
Η Ιστορία επαναλαμβάνεται (ορθότερα, οι μηχανισμοί που
παράγουν την Ιστορία επαναλαμβάνονται). 
Παρακαλώ, θυμηθείτε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι
Έλληνες πλοιοκτήτες τη δεκαετία του ’90 και ιδιαίτερα ο,
εκείνη την εποχή, μεγάλης ηλικίας ελληνικών συμφερόντων
στόλος. Τελικά, τα δεξαμενόπλοια μονού τοιχώματος τέθηκαν
εκτός λειτουργίας ομαλά και για μεγάλη περίοδο καθόριζαν
το επίπεδο των ναύλων. Μια παρόμοια ιστορία θα διαδραμα-
τιστεί και με τα «non eco» πλοία του στόλου, που ναυπηγή-
θηκαν την περίοδο 2000-2012, σε σχέση με τα «eco» πλοία,
μπροστά στην καταληκτική ημερομηνία του 2020 ή του 2025.
Κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η υπηρεσιακή τα-
χύτητα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οικολογική αποδοτι-
κότητα ενός πλοίου.

Υπάρχει εξειδικευμένο κονδύλι στην εταιρεία σας για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του τμήματός
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σας; Κατά πόσο θεωρείτε αυτή την επιμόρφωση απαραί-
τητη, αλλά και μακροπρόθεσμα αποδοτική;
Ορισμένες από τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ένας μάνατζερ ναυτιλιακής εταιρείας στις μέρες μας είναι:
• Η γρήγορη και απρόβλεπτη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου,

σε συνδυασμό με την ασυνέπεια στην εφαρμογή αυτών των
κανονισμών σε διεθνές επίπεδο από τα παράκτια κράτη.

• Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στις οποίες το υπάρχον
εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει, σε συν-
δυασμό με τις «φτωχές» aster sales υπηρεσίες, μια παρά-
πλευρη επίδραση της παγκοσμιοποίησης αλλά και των
συνενώσεων των παρόχων-προμηθευτών.

Η κατάλληλη εκπαίδευση για το προσωπικό της ξηράς και της
θάλασσας είναι η μόνη εφικτή θεραπεία και για τις δύο προ-
αναφερόμενες προκλήσεις.

Πώς βλέπετε τη ναυτιλία τα επόμενα δέκα χρόνια, λαμβά-
νοντας υπόψη τόσο το αυξανόμενο κόστος συντήρησης και
λειτουργίας ενός πλοίου σε συνδυασμό με τις νέες περι-
βαλλοντικές νομοθεσίες που υιοθετούνται; Υπάρχει μέλ-
λον για το ελληνικό πλοίο σε αυτό το νέο σκηνικό που
εξελίσσεται;
Το βασικό λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει ένας μάνα-
τζερ ναυτιλιακής εταιρείας είναι αυτό των καυσίμων, αλλά και
του προσωπικού που απασχολείται στη θάλασσα. Αν υποτεθεί
πως η διαχείριση της προμήθειας καυσίμων είναι διεθνής
(ίδιες συνθήκες για όλους τους παίκτες), τότε ο βασικός πα-
ράγοντας ανταγωνισμού στον οποίο θα πρέπει να εστιάσει ο
μάνατζερ ναυτιλιακής εταιρείας είναι το πλήρωμα. Οι εταιρείες
που θα μπορέσουν να επανδρώσουν το στόλο τους με ποι-
οτικό πλήρωμα σε ικανοποιητικό κόστος, θα επιβιώσουν. Από
την πλευρά των εσόδων, της ναύλωσης, η Ελλάδα δεν παρά-
γει φορτία, για το λόγο αυτό οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν
κάποιο μειονέκτημα, αλλά από την άλλη, λόγω της φύσης της
ναύλωσης, η πρόσβαση σε φορτία δεν θα αποτελέσει πρό-
βλημα για τη βιωσιμότητα του ελληνόκτητου στόλου.
Tι εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αλλάξει ως προς την εκπαί-
δευση ενός αποφοίτου μηχανολόγου ή ναυπηγού για να

είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες και
την τεχνογνωσία που απαιτείται σήμερα από μια ναυτι-
λιακή εταιρεία; 
Πρόσθετη εκπαίδευση θα ήταν αναγκαία σε ό,τι αφορά:
• Διαχείριση ανθρώπινων πόρων σε πολυεθνικό και πολυπο-

λιτισμικό περιβάλλον.
• Λογισμικό και hardware ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγ-

χου, σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο γνώσης.

Τελικά, τα δεξαμενόπλοια
μονού τοιχώματος τέθηκαν
εκτός λειτουργίας ομαλά και για
μεγάλη περίοδο καθόριζαν το
επίπεδο των ναύλων. 
Μια παρόμοια ιστορία θα δια-
δραματιστεί και με τα «non eco»
πλοία του στόλου, που ναυπη-
γήθηκαν την περίοδο 2000-
2012 

“

“
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Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στις παραγγελίες
νέων πλοίων

Του Σταύρου Χατζηγρηγόρη, Director Maran Gas Maritime Inc. 

Τι μετατροπές θα προτείνατε να υιοθετηθούν και να εφαρ-
μοστούν σε ένα πλοίο ως προς την εξοικονόμηση του αυ-
ξανόμενου κόστους των καυσίμων;
Όλες οι μετατροπές συνδέονται με πιθανές νέες συνθήκες λει-
τουργίας των πλοίων, όπως χαμηλότερη ταχύτητα και μεγάλες
περίοδοι ακινησίας. 
Οι πιο δημοφιλείς είναι η προσθήκη υδροδυναμικών βοηθη-
μάτων (Mewis ή Schneekluth ducts ή PBCF ή άλλο παρόμοιο
σύστημα), η βελτιστοποίηση (de-rating) της κύριας μηχανής,
νέα συστήματα παραγωγής ατμού και θερμότητας (exhaust
gas economizers ή ηλεκτρικοί προθερμαντήρες), βελτιστοποί-
ηση του trim, καλύτερα χρώματα κτλ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν αλλαχθεί ο βολβός του
πλοίου και η προπέλα του. 

Μπορεί η γενικευμένη πίεση για περιορισμό των δαπανών
μιας εταιρείας, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου και αθέμι-
του ανταγωνισμού από εταιρείες της Άπω Ανατολής και
των αυξημένων και μη αναμενόμενων πλέον λειτουργικών
εξόδων, να αποτελέσει τροχοπέδη για την εύρυθμη και και-
νοτόμο λειτουργία και συντήρηση ενός σύγχρονου
πλοίου;
Οικονομικές πιέσεις δεν βοηθούν τη βελτίωση της ποιότητας.
Μια σειρά ατυχημάτων με υψηλή δημοσιότητα όμως προκά-
λεσε τη δημιουργία λίγο-πολύ διεθνών απαιτήσεων ελέγχων
των δεξαμενοπλοίων, που (εξαιρουμένων κάποιων περιπτώ-
σεων) βοηθούν στη λειτουργία του πλοίου με αυστηρά κριτή-
ρια ποιότητας. Χρειάζεται βέβαια προσοχή, ώστε η βελτίωση
της ποιότητας να μην εξελιχθεί σε ασκήσεις επί χάρτου χωρίς
παράλληλη βελτίωση των πραγματικών συνθηκών λειτουρ-
γίας των πλοίων. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη περιοχές του
πλανήτη όπου η ποιότητα δεν έχει επιβληθεί.
Πώς αντιμετωπίζετε και πού εστιάζετε, ως εταιρεία, τις νέες
προδιαγραφές σχετικά με τα χαμηλότερα επίπεδα θείου;

Αφιέρωμα

Οικονομικές πιέσεις 
δεν βοηθούν τη βελτίωση της
ποιότητας. 
Μια σειρά ατυχημάτων με
υψηλή δημοσιότητα όμως 
προκάλεσε τη δημιουργία λίγο-
πολύ διεθνών απαιτήσεων
ελέγχων των δεξαμενοπλοίων,
που (εξαιρουμένων κάποιων 
περιπτώσεων) βοηθούν στη λει-
τουργία του πλοίου με αυστηρά
κριτήρια ποιότητας.

“
“
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Έχουν ήδη γίνει μετατροπές για τη χρήση MGO με 0,1% θείο
στους λέβητες και στις ηλεκτρομηχανές. Τελειώνουν οι μετα-
τροπές για χρήση MGO στις κύριες μηχανές. Για τα πλοία LNG
με κύριους (προωστήριους) λέβητες γίνεται προσπάθεια να
αποδεχθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες στις οποίες
υπάρχουν σταθμοί παράδοσης LNG και είναι σε περιοχές ECA,
τη χρήση μείγματος LNG και HFO με μέσο ποσοστό θείου
κάτω από 0,1%.

Πιστεύετε ότι η παραγγελία ή αγορά Ecoships αποτελεί εν-
δεδειγμένη λύση για τη μελλοντική επιβίωση μιας ναυτι-
λιακής εταιρείας;
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι στις
παραγγελίες νέων πλοίων. Εάν όμως παραγγελθεί ένα νέο
πλοίο, τότε σίγουρα πρέπει να είναι τύπου Eco.

Υπάρχει εξειδικευμένο κονδύλι στην εταιρεία σας για την
εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του τμήματός
σας; Κατά πόσο θεωρείτε αυτή την επιμόρφωση απαραί-
τητη, αλλά και μακροπρόθεσμα αποδοτική;
Ο όμιλός μας είναι ο  πρώτος στην Ελλάδα που επένδυσε στη
δημιουργία πιστοποιημένου κέντρου εκπαίδευσης εφοδιασμέ-
νου με πλήρη εξομοιωτή γέφυρας και εξομοιωτές μηχανοστα-
σίου και φορτοεκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων και LNGC, που
λειτουργούν μέσω  προσωπικών υπολογιστών. Το 2013
πραγματοποιήθηκαν 277 σεμινάρια και δόθηκαν 3.923 πτυχία
εκπαίδευσης.

Πώς βλέπετε τη ναυτιλία τα επόμενα δέκα χρόνια, λαμβά-
νοντας υπόψη τόσο το αυξανόμενο κόστος συντήρησης και
λειτουργίας ενός πλοίου σε συνδυασμό με τις νέες περι-
βαλλοντικές νομοθεσίες που υιοθετούνται; Υπάρχει μέλ-
λον για το ελληνικό πλοίο σε αυτό το νέο σκηνικό που
εξελίσσεται;
Θεωρώ ότι τα περιθώρια κέρδους για τη λειτουργία των πα-
ραδοσιακών τύπων πλοίων (δεξαμενόπλοια και φορτηγά) θα
περιοριστούν. Καλό είναι να γίνουν επενδύσεις σε νέους τύ-
πους πλοίων, όπως υγραεριοφόρα, containers, offshore sup-
port ή ακόμη και πλωτών τρυπανιών κτλ. 

Tι εκτιμάτε ότι θα πρέπει να αλλάξει ως προς την εκπαί-
δευση ενός αποφοίτου μηχανολόγου ή ναυπηγού για να
είναι πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνολογίες και
την τεχνογνωσία που απαιτείται σήμερα από μια ναυτι-
λιακή εταιρεία; 
Προσαρμογή του περιεχομένου σπουδών στις πραγματικές
ανάγκες εργασίας σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Δεν θα πρέπει
να περιοριστεί η καλή θεωρητική κατάρτιση που επιτυγχάνεται
στο ΕΜΠ. 

Οικονομικές πιέσεις 
δεν βοηθούν τη βελτίωση της
ποιότητας. 
Μια σειρά ατυχημάτων με
υψηλή δημοσιότητα όμως 
προκάλεσε τη δημιουργία λίγο-
πολύ διεθνών απαιτήσεων
ελέγχων των δεξαμενοπλοίων,
που (εξαιρουμένων κάποιων 
περιπτώσεων) βοηθούν στη λει-
τουργία του πλοίου με αυστηρά
κριτήρια ποιότητας.

“

“
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Η Μεσόγειος έγινε 
ο δημοφιλέστερος προορισμός 
του κόσμου

Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014

Η νέα σεζόν κρουαζιέρας αναμένεται να ξεκινήσει για τα περισσότερα ελληνικά λιμάνια εντός των επόμε-
νων ημερών. Βέβαια, για τα λιμάνια που αποτελούν κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα (π.χ. Πειραιάς)
η σεζόν αρχίζει με την έναρξη του έτους. Το 2013 υπήρξε, κατά γενική ομολογία, μια θετική χρονιά για
την κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος για 42 ελ-
ληνικά λιμάνια, οι προσεγγίσεις το 2013 μπορεί να ήταν λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.288 προσεγ-
γίσεις το 2013 έναντι 4.753 το 2012), όμως ο αριθμός των επιβατών ήταν αυξημένος κατά 3,35%
(5.661.867 επιβάτες το 2013). Το 2013 νέοι προορισμοί εντάχθηκαν στα δρομολόγια εταιρειών, οι οποίοι
παρουσίασαν σημαντική άνοδο στη διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας. Λιμάνια όπως του Γυθείου, της Ζα-
κύνθου, του Αγίου Νικολάου παρουσίασαν μεγάλη αύξηση διακίνησης.
Τα περισσότερα λιμάνια βρίσκονται στο στάδιο των τελικών προετοιμασιών ώστε να υποδεχθούν τα
πρώτα κρουαζιερόπλοια της νέας χρονιάς. Τι προβλέπεται όμως για τη φετινή χρονιά; Θα συνεχιστεί η
καλή πορεία του 2013 ή θα υπάρξει ύφεση; Για να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα, στραφή-
καμε στους καθ’ ύλην αρμοδίους, στην ίδια την αγορά και στα λιμάνια. 
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Η Μεσόγειος έγινε 
ο δημοφιλέστερος προορισμός 
του κόσμου

Τ
ο μικρό αφιέρωμα που φιλοξενούμε σε αυτό το
τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών» ανοίγει μία
αποκλειστικότητα: η παρουσίαση της μελέτης της
Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου (Med-

cruise) για την κίνηση επιβατών κρουαζιέρας στα μεσο-
γειακά λιμάνια για το 2013, αλλά και συγκριτικά στοιχεία
για την εξέλιξη της διακίνησης κατά την τελευταία πεντα-
ετία. Η μελέτη συντάχθηκε από τον γενικό γραμματέα της
Medcruise δρα Θάνο Πάλλη και την κυρία Κλεοπάτρα
Αράπη, σύμβουλο Ανάπτυξης και Πολιτικής της Med-
cruise. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το 2013 ήταν
χρονιά ανόδου για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, ενώ θε-
τικά ήταν και τα μηνύματα από τα ελληνικά λιμάνια-μέλη
της Ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, που θα δημοσιευ-
θεί στο τεύχος Απριλίου 2014, στελέχη της αγοράς
κρουαζιέρας, με πολύχρονη εμπειρία και γνώση του αν-
τικειμένου, παραθέτουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία
της κρουαζιέρας στην Ελλάδα το 2014: Οι κ. Γιώργος
Κουμπενάς, αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων της Louis
Cruises, Ιερώνυμος Γεωργίου, εκτελεστικός διευθυντής
και βασικός μέτοχος της εταιρείας Seaway Shipping &
Tourist Services Ltd, και Μιχάλης Νομικός, πρόεδρος της
εταιρείας Donomis Ltd.
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κατά 4% στους επιβάτες κρουαζιέρας των μελών της (γρά-
φημα 1).  Η σημαντικότητα της ανοδικής τάσης της κρουαζιέ-
ρας στη Μεσόγειο αποτυπώνεται στα συγκριτικά στοιχεία της
τελευταίας πενταετίας. Συνολικά, την περίοδο 2009-2013 πα-
ρατηρήθηκε αύξηση στους επιβάτες κρουαζιέρας πάνω από
23%, καθώς το 2009 διακινήθηκαν στους εν λόγω λιμένες
21,86 εκατομμύρια επιβάτες. 

Το 2013 ο  τομέας της κρουαζιέρας επιβεβαίωσε, για μία
ακόμη χρονιά, τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύ-
ξηση των επιβατών κρουαζιέρας σε ποσοστό 3,2% σε σύγ-
κριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012 δεν άφησε την
περιοχή της Μεσογείου ανεπηρέαστη. Τους λιμένες κρουα-
ζιέρας στη δεύτερη πιο δημοφιλή γεωγραφική περιοχή-προ-
ορισμό ανά τον κόσμο, μετά την Καραϊβική, επισκέφτηκαν
περισσότεροι επιβάτες και πλοία κρουαζιέρας. 
Τα συνολικά στατιστικά στοιχεία που συλλέγει η MedCruise -
και παρουσιάζονται σε ειδική έκδοση της ένωσης των 70
μελών, τα οποία εκπροσωπούν συνολικά πάνω από 100 λι-
μένες κρουαζιέρας σε 20 διαφορετικές χώρες της ευρύτερης
περιοχής της Μεσογείου- επιβεβαιώνουν ότι οι λιμένες της
ευρύτερης περιοχής εκμεταλλεύτηκαν τη θετική τάση τη χρο-
νιά που μας πέρασε. Έπειτα από μια χρονιά στασιμότητας
(2012), οπότε τα μεγέθη επηρεάστηκαν σχετικά από τις πολι-
τικοοικονομικές εξελίξεις που συνόδευσαν την Αραβική
Άνοιξη, το 2013 επέστρεψε η αισιοδοξία όσον αφορά τις προ-
οπτικές του κλάδου. Οι συγκρίσεις των μεγεθών σε αρκετές
περιπτώσεις είναι έως και εντυπωσιακά θετικές, ενώ, συνο-
λικά, γίνονται ακόμα θετικότερες αν τα δεδομένα συγκριθούν
σε βάθος πενταετίας (2009-2013).  
Για πρώτη φορά στα χρονικά ο συνολικός αριθμός επιβατών
κρουαζιέρας που επισκέφτηκαν εντός ενός ημερολογιακού
έτους τα 68 μέλη της MedCruise για τα οποία υπάρχουν δε-
δομένα (λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν ολοκληρώθηκε η
σχετική συλλογή στους αιγυπτιακούς λιμένες και στη Λατά-
κεια) ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο: δυναμική
αγορά με αισιόδοξες προοπτικές

Των Θάνου Πάλλη* και Κλεοπάτρας Αράπη* 

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στον αριθμό των κρουα-
ζιερόπλοιων που επισκέπτονται τη Μεσόγειο (γράφημα 2),
καθώς το 2013 14.428 πλοία προσέγγισαν τα μεσογειακά λι-
μάνια σε αντίθεση με τις 13.751 του 2012. Η ετήσια αύξηση
στον αριθμό των πλοίων πλησίασε το 5%, ενώ σε βάθος πεν-
ταετίας σημειώθηκε αύξηση κατά 6,3%.

Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014

* Ο Θάνος Πάλλης είναι γενικός γραμματέας της MedCruise. Διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

* Η Κλεοπάτρα Αράπη είναι σύμβουλος ανάπτυξης και πολιτικής στη MedCruise.
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Οι διερχόμενοι επιβάτες κρουαζιέρας στα λιμάνια της Med-
Cruise ανήλθαν το 2013 στον αριθμό ρεκόρ των 18,3 εκα-
τομμυρίων με καταγραφόμενη αύξηση 2% σε σχέση με το
2012 και 21% σε βάθος πενταετίας (γράφημα 3), αφού το
2009 ο συνολικός αριθμός διερχόμενων επιβατών μόλις που
ξεπέρασε τα 15 εκατομμύρια. Παράλληλα, η αναλογία των
διερχόμενων επιβατών (transit passengers) σε σχέση με τους
επιβάτες επιβίβασης και προορισμού (home in/out passen-
gers) παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων
ετών (γράφημα 4) σε ποσοστό 70/30.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός των
επιβατών ανά κρουαζιέρα εμφανίζει ετήσια άνοδο σε όλη τη
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, καθώς και συνολική αύ-
ξηση κατά 16%, αφού από 1.531 επιβάτες ανά κρουαζιέρα
το 2009 έφτασε το 2013 τους 1.873 επιβάτες ανά κρουα-
ζιέρα (γράφημα 5). 
Η άφιξη μεγαλύτερων πλοίων δημιουργεί πλέον νέα δεδο-
μένα για τους λιμένες κρουαζιέρας στον μεσογειακό χώρο, με
την άφιξη από το 2014 του «Oasis of the Seas» να αποτελεί
το ενδεικτικότερο παράδειγμα των αλλαγών.

Στην πρώτη πεντάδα των λιμανιών της MedCruise ως προς
την κίνηση επιβατών κρουαζιέρας για το 2013 βρίσκονται η
Βαρκελώνη, η Ρώμη, η Βενετία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι, καθώς
και το λιμάνι του Πειραιά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις σημειώνεται αύξηση σε σχέση με το
2012 και στην πλειονότητα των περιπτώσεων ακόμα μεγα-
λύτερη σε σύγκριση με το 2009. 
Η Βαρκελώνη είδε τα 2,41 εκατομμύρια επιβάτες του 2012
να αυξάνονται σε 2,6 το 2013, στη Civitavecchia καταγρά-
φηκε ετήσια άνοδος 6%, ενώ στη Βενετία και στις Βαλεαρίδες
παρατηρήθηκε συνολική ετήσια αύξηση στους επιβάτες
κρουαζιέρας 2% και 15% αντίστοιχα. 
Στη χώρα μας και στον Πειραιά, ο οποίος αποτελεί το πέμπτο
μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής, τα 1,2 εκατομμύρια επιβα-
τών για το 2012 αυξήθηκαν κατά 9%, με αποτέλεσμα το 2013
να επισκεφτούν το λιμάνι 1,3 εκατομμύρια επιβάτες κρουα-
ζιέρας.
Ως προς το πλήθος των προσεγγίσεων για το 2013, η σειρά
κατάταξης παρουσιάζει ελαφρώς διαφορετική εικόνα. 
Η Civitavecchia βρίσκεται στην πρώτη θέση με 959 προσεγ-
γίσεις κρουαζιερόπλοιων, ενώ στη δεύτερη θέση έρχονται τα
λιμάνια Dubrovnik/Korcula με 843 και ετήσια αύξηση 28%.
Ακολουθούν η Βαρκελώνη με 835 κρουαζιερόπλοια, ο Πει-
ραιάς με 711 κρουαζιερόπλοια και οι Βαλεαρίδες με 699.
Για άλλη μια χρονιά, το λιμάνι της Βενετίας είναι πρώτο ως
προς το πλήθος των επιβατών επιβίβασης και προορισμού
(home in/out) με 1.512.596 επιβάτες, ακολουθούμενο από
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το λιμάνι της Βαρκελώνης με 1.506.286 επιβάτες. Και στις
δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση 5% σε σχέση με το
2012 και 28-29% σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα, το λιμάνι
της Ρώμης είναι πρώτο ως προς το πλήθος των διερχόμενων
επιβατών με 1.548.261 επιβάτες και αύξηση 5% έναντι του
2012. 
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 2009 στο ίδιο λιμάνι κα-
ταγράφηκαν μόλις 1.082.487 διερχόμενοι επιβάτες κρουα-
ζιέρας, γεγονός που μεταφράζεται σε 43% αύξηση για την
τελευταία πενταετία. 
Στους μεγάλους νικητές για το 2013 συγκαταλέγεται το λι-
μάνι της La Spezia στην Ιταλία, όπου οι 50.239 επιβάτες

κρουαζιέρας του 2012 τετραπλασιάστηκαν το 2013, με απο-
τέλεσμα να πλησιάσουν τους 214.000 επιβάτες. Αξιοσημεί-
ωτη αύξηση, κατά 132%, στην κίνηση επιβατών κρουαζιέρας
σημειώθηκε και στα λιμάνια της Βόρειας Σαρδηνίας (Ιταλία),
ενώ ακολουθούν με σημαντικά αυξητικές τάσεις τα λιμάνια
του Sibenik στην Κροατία (+94%), της Θεσσαλονίκης (+82%)
και του Κάλιαρι στην Ιταλία (+81%).  
Σε βάθος πενταετίας, εντυπωσιακή αύξηση έχει καταγραφεί
στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη, όπου οι 7.720 επιβάτες
κρουαζιέρας του 2009 ανήλθαν σε 124.205 το 2013, αύξηση
κατά 1.509%. 
Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στην Τεργέστη της Ιταλίας,
με την κίνηση επιβατών κρουαζιέρας να ανέρχεται από 6.314
επιβάτες το 2009 σε 70.244 επιβάτες το 2013 (+1.013%).
Αντίθετα, στα λιμάνια που είδαν την κίνηση επιβατών κρουα-
ζιέρας να μειώνεται το 2013 σε σύγκριση με το 2012 ανή-

κουν τα ισπανικά λιμάνια του Alicante και της Malaga, με ετή-
σια μείωση 47% και 39% αντίστοιχα. 
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η Μεσόγειος και ως προς το
πλήθος των κρουαζιερόπλοιων που επισκέφτηκαν την ευρύ-
τερη περιοχή το 2013, με πρώτα στη λίστα των κερδισμένων
και σε αυτή την περίπτωση τα ιταλικά λιμάνια της Βόρειας
Σαρδηνίας και της La Spezia, στα οποία καταγράφεται το
2013 αύξηση στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων 117% και
107%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2012. Εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα καταγράφονται για τη La Spezia και σε βάθος πενταε-
τίας, αφού από τα 33 κρουαζιερόπλοια που προσέγγισαν το
λιμάνι το 2009 ο αριθμός ανήλθε το 2013 σε 149 καταγρά-

φοντας αύξηση κατά 352%, η οποία καθι-
στά το λιμάνι πρώτο ως προς την
ποσοστιαία αύξηση της κρουαζιέρας στη
Μεσόγειο για την τελευταία πενταετία.
Στην κορυφή της λίστας όσον αφορά την
ετήσια αύξηση των επιβατών επιβίβασης
και προορισμού βρίσκεται το λιμάνι του
Zadar, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά
113% το 2013 σε σχέση με το 2012, ενώ
για την πενταετία τα τουρκικά λιμάνια Ku-
sadasi/Bodrum/Antalya εμφανίζονται
πρώτα στη λίστα των κερδισμένων,
καθώς το 2013 έφτασαν τους 190.087
επιβάτες, γεγονός που είναι τουλάχιστον
εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι το
2009 είχαν καταγραφεί μόλις 157 επιβά-
τες επιβίβασης και προορισμού στα ίδια
λιμάνια.
Όπως στην περίπτωση της συνολικής κί-
νησης επιβατών κρουαζιέρας, έτσι και
στην κίνηση των διερχόμενων επιβατών,
την πρώτη θέση κατέχει η La Spezia με
ετήσια αύξηση 323%, ενώ για την πεντα-
ετία την κορυφή καταλαμβάνει η Σούδα

με ποσοστιαία αύξηση 1.509% το 2013 σε σχέση με το 2009.  
Εξετάζοντας την εξέλιξη της κρουαζιέρας ανά περιοχή της Με-
σογείου στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, προκύπτει
ετήσια αύξηση κατά 2,8% στη Δυτική Μεσόγειο, 6,2% στην
περιοχή της Αδριατικής, 8,5% στην Ανατολική Μεσόγειο και -
σημαντικότερη όλων- 35,7% στην περιοχή της Μαύρης Θά-
λασσας το 2013 σε σχέση με το 2012 (πίνακας 1).
Για την πενταετία (2009-2013) η αύξηση στην κίνηση επιβα-
τών κρουαζιέρας προκύπτει ακόμα πιο σημαντική για καθεμία
από τις περιοχές της Μεσογείου, καθώς στη Δυτική Μεσόγειο
άγγιξε το 22,5%, στην Αδριατική το 38,8%, στην Ανατολική
Μεσόγειο το 6,5% και τέλος στην περιοχή της Μαύρης Θά-
λασσας παρατηρείται το 2013 αύξηση μεγαλύτερη του 100%
σε σχέση με το 2009.
Ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, το 2013, η Ιταλία συγ-
κέντρωσε το 38,96% της συνολικής κίνησης επιβατών
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κρουαζιέρας και το 28,26% του συνόλου των προσεγγίσεων
κρουαζιερόπλοιων, και ακολουθούν η Ισπανία με 22,34% και
19,08%, αντίστοιχα, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κροατία (γρά-
φημα 6).
Με τον ίδιο τρόπο κατατάσσονται οι μεσογειακές χώρες ως
προς τη συγκέντρωση των διερχόμενων επιβατών κρουαζιέ-

ρας (γράφημα 7). Το σκηνικό, όμως, αλλάζει αισθητά στην
περίπτωση του καταμερισμού των επιβατών επιβίβασης και
προορισμού, καθώς εδώ έρχεται με διαφορά πρώτη η Ιταλία
συγκεντρώνοντας το 54,39% του συνόλου των επιβατών, και
ακολουθούν η Ισπανία με το 27,36%, η Γαλλία με το 5,94%,
η Ελλάδα με το 5,55% και η Τουρκία με το 2,43%. 
Κλείνοντας τη σύντομη και πρώτη παρουσίαση στον ελληνικό
χώρο των συνολικών  στατιστικών της ΜedCruise, μια ανα-

Πίνακας 1: Επιβάτες κρουαζιέρας ανά περιοχή

Περιοχή

Δυτική Μεσόγειος

Αδριατική

Ανατολική Μεσόγειος

Μαύρη Θάλασσα

Σύνολο

2013

Συνολική κίνηση επιβατών κρουαζιέρας ανά περιοχή 

18.832.657

5.118.126

2.856.161

213.840

27.020.784

2012

18.315.662

4.819.443

2.632.912

157.619

25.925.636

Διαφορά 
2013-2012

2,8%

6,2%

8,5%

35,7%

4,22%

2011

18.899.267

4.730.153

3.116.337

138.679

26.884.436

2010

17.238.845

4.111.186

2.568.771

134.869

24.053.671

2009

15.372.152

3.687.208

2.681.229

101.543

21.842.132

Διαφορά 
2013-2009

22,5%

38,8%

6,5%

110,6%

23,7%

Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014
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φορά στην πορεία των μεγεθών των εννέα ελληνικών λιμέ-
νων που συμμετέχουν στην ένωση είναι απαραίτητη (πίνακας
2). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Πειραιάς και ιδιαίτερα η
Κέρκυρα βρέθηκαν σε θετική τροχιά την τελευταία πενταετία.
Εντυπωσιακή είναι η συνεχόμενη ποσοστιαία αύξηση που εμ-
φανίζεται σε ορισμένα από τα μικρά σε απόλυτα μεγέθη λι-
μάνια κρουαζιέρας της χώρας μας, που καταβάλλουν
προσπάθεια να αναπτυχθούν στην εν λόγω αγορά, με τη
Σούδα να κυριαρχεί, και σημαντικότατη αύξηση σε Θεσσαλο-
νίκη και Ηγουμενίτσα. 
Αναμφίβολα η επικείμενη αύξηση της χωρητικότητας του λι-
μένα κρουαζιέρας στον μεγαλύτερο λιμένα της χώρας θα
δώσει τις δυνατότητες που αναζητεί ο Πειραιάς για να ενισχύ-
σει περαιτέρω τη θέση του στην αγορά της κρουαζιέρας. 
Να σημειωθεί ότι το δείγμα είναι μικρό, καθώς περισσότεροι
ελληνικοί λιμένες έχουν εκφράσει τη διάθεση να συμμετά-

σχουν στη MedCruise, όμως το απαγορευτικό θεσμικό πλαί-
σιο των λιμένων που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες
δεν επιτρέπει την εν λόγω συμμετοχή. Σίγουρα, η σχετική αλ-
λαγή θα έδινε τη δυνατότητα σε αρκετούς ελληνικούς λιμένες
να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες και εμπειρίες που δίνει η
ένωση στα μέλη της. 
Η θετική πορεία της κρουαζιέρας στον μεσογειακό χώρο επι-
τρέπει την αισιοδοξία για το μέλλον συνολικά, αλλά και για
τη χώρα μας ειδικότερα. Προϋπόθεση, βέβαια, η ύπαρξη μα-
κροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης λιμενικών υποδομών,
εφαρμογής βέλτιστων λιμενικών πρακτικών προώθησης των
προορισμών και διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού πλαι-
σίου. Με αυτούς τους στόχους, η MedCruise, ή ένωση των
μεσογειακών λιμένων κρουαζιέρας -την προεδρία και την
έδρα της οποίας έχει από το 2011 η χώρα μας χάρη στην επι-
τυχή προσπάθεια της διοίκησης του ΟΛΠ- θα συνεχίσει να κα-
ταβάλει συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας των

λιμένων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και τη
βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας και τη μετατροπή της Με-
σογείου στον δημοφιλέστερο προορισμό στον κόσμο.

Πίνακας 2: Επιβάτες κρουαζιέρας ανά περιοχή

Περιοχή

Πειραιάς

Κέρκυρα

Ηράκλειο

Σούδα

2013

Επιβάτες κρουαζιέρας

1.302.581

744.651

270.020

124.205

2012

1.198.047

655.764

215.700

129.087

2009

1.221.633

501.764

401.292

7.720

Διαφορά 
2013-2009

6,63%

48,41%

-32,71%

1.508,87%

2013

Προσεγγίσεις κρουζιερόπλοιων

711

480

177

47

2012

763

485

156

54

2009

877

375

287

20

Διαφορά 
2013-2009

-18,93%

28,00%

-38,33%

135,00%

Βόλος 20.227 11.926 38.592 -47,59% 31 21 43 -27,91%

Θεσσαλονίκη 14.591 8.004 10.965 33,07% 18 11 48 -62,50%

Ηγουμενίτσα 4.650 1.827 0 - 14 4 0 -

Καβάλα 6.995 4.323 8.302 -15,74% 14 10 26 -46,15%

Πάτρα 1.264 374 605 108,93% 2 3 2 0,00%

Πηγή: MedCruise (2014). Cruise activities in MedCruise Ports:
Statistics 2013. 
Πειραιάς: MedCruise. 
Η πρώτη παρουσίαση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο
Cruise Shipping Miami, το Μάρτιο του 2013, από τον πρόεδρο 
της ΜedCruise Σταύρο Χατζάκο, γενικό διευθυντή της ΟΛΠ Α.Ε.
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Αύξηση εσόδων για τον  
Λιμένα Καβάλας 

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικο-
νομικά αποτελέσματα για το 2013, σύμφωνα με τα οποία
η εταιρεία αύξησε τα έσοδά της κατά 14,61%, διαμορφού-
μενα σε 1.992.569,71 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, αυτά
μειώθηκαν κατά 7,67% και διαμορφώθηκαν σε
1.932.405,18 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο Οργανισμός Λιμέ-
νος Καβάλας παρουσίασε κέρδη 60.164 ευρώ, όταν το
2012 είχε εμφανίσει ζημίες 354.419 ευρώ. Στόχος της δι-
οίκησης είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ορ-
γανισμού μέσω της ολοκλήρωσης των έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη, της αξιοποίησης της ακίνητης περι-
ουσίας και των συνεργειών με άλλα λιμάνια στο πλαίσιο
της εξωστρέφειας.

Ειδήσεις από την ελληνική

λιμενική βιομηχανία

Στρατηγικά προγράμματα 
ευρωπαϊκής συνεργασίας 
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. συμμετείχε στην εναρκτή-
ρια συνάντηση του ευρωπαϊκού  προγράμματος «ARGES» - pAs-

sengeRs and
LoGistics Informa-
tion Exchange Sys-
tem.
Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο των
στρατηγικών προ-
γραμμάτων της ευ-
ρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας «Ελ-
λάδα - Ιταλία 2007-
2013» και αφορά

την εξομάλυνση και εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών
των λιμένων τυποποιώντας την ηλεκτρονική μετάδοση πληρο-
φοριών και απλοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής αναφορών,
πληροφοριών και ενημέρωσης. Στο διακρατικό πρόγραμμα συμμε-
τέχουν τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Πάτρας και Μπάρι.

Η διακίνηση 
στον ΟΛΘ

Στα 12.303.537 τόνους διαμορφώθηκε η διακίνηση εμπορευ-
μάτων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2013 παρουσιάζον-
τας μείωση σε σχέση με το 2012, όταν η συνολική διακίνηση
είχε διαμορφωθεί στα 13.846.419 τόνους. 
Τα μεγέθη περιλαμβάνουν και τα φορτία που διακινήθηκαν από
τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και τσιμέντου. 
Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση από τις προβλήτες του ΟΛΘ, σημει-
ώθηκε μικρή αύξηση, 0,22%, φτάνοντας στα 6.835.677 τόνους.
Από αυτούς τα 4.208.365 αφορούσαν συμβατικό φορτίο κλεί-
νοντας το 2013 με μείωση 2,41% σε σύγκριση με το 2012.
Πτώση παρουσίασε και η διακίνηση επιβατών, κατά 2,8%
(47.841 επιβάτες). Το ποσοστό θα ήταν υψηλότερο αλλά η τε-
ράστια αύξηση στους επιβάτες κρουαζιέρας μείωσε τις συνο-
λικές επιπτώσεις. 
Θετική ήταν η εικόνα για τα εμπορευματοκιβώτια, τα οποία αυξή-
θηκαν κατά 1,39% και ανήλθαν σε 322.310 TEU. Οι επιβάτες
κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 82,22%, μιας και το 2013 14.591 επι-
βάτες επισκέφτηκαν το λιμάνι και την πόλη της Θεσσαλονίκης.

ESPO 2015
Ο Οργανισμός Λιμένος Πει-
ραιώς Α.Ε. ανέλαβε τη
διοργάνωση της γενικής
συνέλευσης του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Λιμένων
(ESPO) για το 2015. 
Η γενική συνέλευση του
ESPO αποτελεί κορυφαίο
γεγονός για την ευρωπαϊκή
λιμενική βιομηχανία.
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Επενδυτικές ευκαιρίες στο λιμενικό
σύστημα
Μιλώντας στο συνέδριο του Economist «The sea of Europe», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης, τόνισε την ανάγκη οι όποιες αποφάσεις
για τη μεταρρύθμιση του λιμενικού συστήματος ή τις ιδιωτικοποιήσεις λιμένων να είναι συμβατές με τις
βασικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου.  Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σε κάθε λιμάνι πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαχειριστές ενώ δεν νοείται στη σύγχρονη λιμενική βιομηχανία τα λιμάνια
να λειτουργούν είτε ως δημόσια είτε ως ιδιωτικά μονοπώλια. Σύμφωνα
με τον κ. Ανωμερίτη, το ελληνικό λιμενικό σύστημα προσφέρει μεγάλες
επενδυτικές ευκαιρίες, αρκεί να υφίστανται ορισμένες προϋποθέσεις οι
οποίες αφορούν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αρχής λιμένων, τη δη-
μιουργία λιμενικών δικτύων (συνενώσεις λιμένων) αλλά και τη μετα-
τροπή περιφερειακών λιμένων σε ανώνυμες εταιρείες, την εφαρμογή
μιας διαδικασίας άμεσων μεταρρυθμίσεων και, τέλος, την ιδιωτικο-
ποίηση των λιμένων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και όχι πώλη-
σης των μετοχών.

Σε κάθε λιμάνι πρέπει να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο διαχειριστές 
ενώ δεν νοείται στη σύγχρονη λιμενική
βιομηχανία τα λιμάνια να λειτουργούν
είτε ως δημόσια είτε ως ιδιωτικά 
μονοπώλια.‘‘

‘‘

Δυνατότητες δημιουργίας θαλάσσιας σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σμύρνης
όχι μόνο στο επιβατηγό αλλά κυρίως στο εμπορικό κομμάτι διακρίνει ο
υφυπουργός Υποδομών Μ. Παπαδόπουλος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσα-
λονίκης, ο υφυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει βούληση από την ελλη-
νική πλευρά να προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Τόνισε ότι πρέπει να
επιλυθούν ορισμένα ζητήματα, κυρίως από την τουρκική πλευρά, τα
οποία αφορούν την τήρηση των κανονισμών που προβλέπει η Ευρω-
παϊκή Ένωση (τελωνειακές διαδικασίες, τράκτορες κ.ά.).

Αισιόδοξα μηνύματα 
θαλάσσιας σύνδεσης

Τα οικονομικά 
αποτελέσματα 
του Λιμένα Πειραιά 
Η ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε να δημιουργήσει και να δημοσι-
εύει οικονομικά αποτελέσματα ανά κλάδο δραστηριότη-
τας ώστε να διευκολύνονται και οι μέτοχοι της εταιρείας,
αλλά και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι. 
Ως εκ τούτου, προχώρησε στη δημοσίευση των αποτελε-
σμάτων για το εννεάμηνο του 2013, όπου αναφέρεται ότι
ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων παρουσιάζει ζημίες
€7.870.119, με έσοδα €19.113.708 (τα κέρδη/ζημίες είναι
προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων). Ζημιογόνος είναι και η δραστηριότητα της
ναυπηγοεπισκευής, η οποία με έσοδα €5.057.940 παρου-
σιάζει ζημία €513.977. 
Οι υπόλοιπες δραστηριότητες του οργανισμού είναι κερ-
δοφόρες και πιο συγκεκριμένα το car terminal παρου-
σιάζει κέρδη €1.958.534 με έσοδα €9.712.501, η
ακτοπλοΐα κέρδη €2.286.400 με έσοδα €8.345.341 και η
κρουαζιέρα έχει κέρδη €3.064.208 (έσοδα €11.252.779).
Τέλος, η σύμβαση παραχώρησης με την COSCO δημι-
ούργησε έσοδα €25.200.126. 
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Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, εξέφρασε την
άποψη πως η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης δεν θα
πρέπει να στηριχθεί στην πώληση μετοχών αλλά στην παραχώ-
ρηση λιμενικών δραστηριοτήτων. 
Τα παραπάνω ειπώθηκαν στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέ-
δριο Economist, το οποίο διεξήχθη στη συμπρωτεύουσα. 
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η Θεσσαλονίκη έχει μείνει πίσω
και κάθε μέρα καθυστέρησης μειώνει την ανταγωνιστικότητα του
λιμανιού. 
Προέτρεψε μάλιστα την Κομισιόν να πιέζει περισσότερο την ελ-
ληνική κυβέρνηση ώστε να λαμβάνει γρηγορότερα αποφάσεις σε
σχετικά ζητήματα. 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης επιπλέον καυτηρίασε και την ακτο-
πλοϊκή απομόνωση της πόλης.

«Όχι» στην πώληση μετοχών
του ΟΛΘ 

O δήμαρχος Πειραιά
Βασίλης Μιχαλολιάκος,
σε τοποθέτησή του στο
δημοτικό συμβούλιο,
διατύπωσε τη θέση ότι
οι μετοχές του ΟΛΠ θα
πρέπει να ανήκουν στο
δήμο. Όπως ανέφερε, η
πόλη του Πειραιά δεν
λαμβάνει τα ανταποδο-
τικά οφέλη που θα έπρεπε, ενώ επιβαρύνεται με τις αρνητικές επι-
πτώσεις της λειτουργίας του λιμένα. Ο κ. Μιχαλολιάκος είπε ότι θα
μεταφέρει τη συγκεκριμένη πρόταση τόσο στο διοικητικό συμβού-
λιο και στους εργαζομένους του ΟΛΠ όσο και στην κυβέρνηση. Να
σημειώσουμε πως αντίστοιχη θέση έχει κατά καιρούς διατυπώσει
και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος αρ-
κετές φορές έχει ζητήσει το λιμάνι να περιέλθει στην πόλη και στο
δήμο. Απλώς να επισημάνουμε ότι στις τοποθετήσεις των δύο δη-
μάρχων δεν νομίζουμε ότι έχει αναφερθεί το πώς θα γίνει αυτή η
μεταβίβαση των μετοχών. Πώς δύο εταιρείες εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο Αξιών Αθηνών θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία των
δήμων. Λογικά, κάποιος θα πρέπει να αποζημιώσει τους μετόχους. 
Έχουν τη διάθεση, και πάνω απ’ όλα τους πόρους, οι δήμοι να προ-
χωρήσουν σε μία τέτοια ενέργεια;

Ο Δήμος Πειραιά 
ζητεί τις μετοχές του ΟΛΠ

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση εξέφρασε τη διαφωνία της για τις απόψεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Πειραιά περί του μοντέλου αξιοποίησης του Λιμένα Πειραιώς, το οποίο θα μπορούσε να προσ-
δώσει αναπτυξιακές προοπτικές. Η Διεθνής Ναυτική Ένωση τάσσεται υπέρ της πώλησης του ΟΛΠ,
υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη λύση που μπορεί να φέρει ανάπτυξη.

Οφέλη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
H CMA-CGM ανακοίνωσε την επέκταση της γραμμής FEMEX (Βόρεια Ευρώπη - Μεσόγειος)
προς τη Μαύρη Θάλασσα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τη συγ-
κεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, στη γραμμή θα προστεθούν τρία λιμάνια, η Σαμσούντα (Τουρ-
κία), το Νοβοροσίσκ (Ρωσία) και η Κοστάντζα (Ρουμανία). Η νέα γραμμή θα συνδέεται με τα
δύο κεντρικά λιμάνια (hub ports) της εταιρείας, στη Μάλτα και την Ταγγέρη (Μαρόκο), δί-
νοντας έτσι πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της CMA-CGM. 
Η γραμμή περιλαμβάνει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επωφεληθεί από την επέ-
κτασή της, διότι ο χρόνος ανταπόκρισης με το hub στη Μάλτα θα μειωθεί κατά 5 ημέρες
καθώς η συμπρωτεύουσα θα είναι το πρώτο λιμάνι προσέγγισης μετά τη Μάλτα. 

Η μόνη λύση για ανάπτυξη

Ειδήσεις από την ελληνική

λιμενική βιομηχανία
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 56, το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρ-
χία και δικαιοδοσία καθό μέρος αφορά τα οικονομικά του δι-
καιώματα, τη δικαιοδοσία και τις υποχρεώσεις του. 
Τα κυριαρχικά δικαιώματα εστιάζονται στη διατήρηση και εκ-
μετάλλευση βιολογικών πόρων. 
Τα δικαιώματα δικαιοδοσίας εστιάζονται στην εξερεύνηση και
εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων καθώς και στη διαφύ-
λαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρυπάνσεις πλοίων
και εγκαταστάσεων. 

4.Το σοβαρότατο θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ κρατών
με όμορες ή απέναντι ακτές, που ενδιαφέρει άμεσα την Ελ-
λάδα, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 της Δ.Σ. του
1982. 

5. Καθό δε μέρος αφορά την επίσημη και νομική ανακήρυξη της
ΑΟΖ υπό της Ελλάδος, σημειούμε ότι η χώρα μας, ευρισκό-
μενη σε προχωρημένο στάδιο και καθεστώς των γεωλογικών
ερευνών σε αρκετές περιοχές του θαλάσσιου χώρου της και
τελούσα σε αναμονή θετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων
εντοπισμού και ανεύρεσης ικανής ποσότητας φυσικού αερίου
και υδρογονανθράκων προς εξόριση, οφείλει να προβεί εγ-
καίρως στην επίσημη και νόμιμη οριοθέτηση και ανακή-
ρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ένθα γίνονται
οι υποθαλάσσιες έρευνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 55 και επόμενα της Δ.Σ. του 1982. 
Η οριοθέτηση και ανακήρυξη δέον κυρωθούν με νόμο στη
Βουλή και κοινοποιηθούν αρμοδίως στα διεθνή όργανα
της Ε.Ε. και του ΟΗΕ.

Ο χαρακτήρας και η μορφή του εξεταζόμενου θέματος6

1. Πανθομολογουμένως διαπιστούται και συμπεραίνεται, εκ του
πνεύματος και του γράμματος των οικείων διατάξεων της Δ.Σ.
του 1982, ότι ο χαρακτήρας και η μορφή της ΑΟΖ είναι καθα-
ρώς οικονομικοί. Τούτο δε διότι κατά πάντα χρόνο και με τη
δέουσα και επιβαλλομένη εκ των περιστάσεων τουριστική,
αρχαιολογική, αλιευτική και ενεργειακή, για τον εντοπισμό κοι-
τασμάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου και γενικά ορυκτού
πλούτου, δραστηριότητα και ορθολογική εκμετάλλευση των
αγαθών αυτών του κυρίαρχου κράτους, εξασφαλίζονται ανά-
λογοι πόροι για την οικονομική του ευρωστία και ανάπτυξη
προς καταπολέμηση της ύφεσης. 

Διεθνής νομική προδιάθεση
1. Η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 19821, που

η χώρα μας κύρωσε με το νόμο 2321/95 (Α΄ 136), ρυθμίζει
αναλυτικά και εμπεριστατωμένα συγκεκριμένα θέματα του θα-
λάσσιου χώρου και περιβάλλοντος, που αφορούν ειδικά: 

α. Τα χωρικά ύδατα (αιγιαλίτιδα ζώνη)2 - Μέρος ΙΙ, Τμήμα 2
«Όρια χωρικής θάλασσας», άρθρα 3 έως 16.

β. Την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)3 - Μέρος V,
άρθρα 55 έως 75.

γ. Την υφαλοκρηπίδα.4 Μέρος VΙ, άρθρα 76 έως 86.

2. Τα εν λόγω θέματα είναι υψίστης ζωτικής σημασίας, εθνικής
και οικονομικής, ιδίως για τα παράκτια κράτη-μέλη που υπέ-
γραψαν και κύρωσαν τη Διεθνή Σύμβαση του 1982 και συγ-
κεκριμένα για εκείνα που γεωγραφικώς γειτνιάζουν με κράτη
που δεν συνομολόγησαν και δεν αποδέχθηκαν τις διατάξεις
της εν λόγω Δ.Σ. και όχι μόνον, αλλά επιπροσθέτως δεν διέ-
πονται ευμενώς και δεν συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις
αρχές του Διεθνούς Δικαίου, ιδίως καθό μέρος αφορούν τις
διεθνείς διατάξεις για τα χωρικά ύδατα, την ΑΟΖ και την υφα-
λοκρηπίδα. 
Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε μόνο το θέμα της ΑΟΖ που είναι
επίκαιρο, καθώς συντελείται η ολοκλήρωση των θαλάσσιων
ερευνών για τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθρά-
κων και φυσικού αερίου στον ελληνικό θαλάσσιο κυριαρχικό
χώρο. 

Έννοια, κυριαρχικά δικαιώματα, οριοθετήσεις και εκ-
δίκαση διαφορών της ΑΟΖ5

1. Του θέματος αυτού επιλαμβάνεται, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, το
Μέρος V της Δ.Σ. του 1982 με τα άρθρα 55-75, στα οποία ανα-
λύεται εμπεριστατωμένα το νέο αυτό θαλάσσιο καθεστώς, το
οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας των
παράκτιων κρατών-μελών της σύμβασης, με μέγιστη μάλιστα οι-
κονομική σημασία.

2. Από το πνεύμα και το γράμμα των άρθρων 55 και 57 προκύ-
πτει πως ΑΟΖ είναι η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται μετά
την αιγιαλίτιδα ζώνη, στην οποία παράκειται και εκτείνεται
μέχρι το όριο των 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσης από τις
οποίες και μετριέται το πλάτος της αιγιαλίτιδος ζώνης (χωρικά
ύδατα). 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

H Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)
της Ελλάδος υπό την υψηλή προστασία της Ε.Ε.
Νομική βάση:
α. Νόμος 2321/95 (Α΄ 136) «Κύρωση Δ.Σ. για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1982» 

β. Νόμος 3671/2008 (Α΄129) «Κύρωση της συνθήκης της Λισσαβώνας»

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

Ναυτική νομοθεσία
H Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Ελλά-
δος υπό την υψηλή προστασία της Ε.Ε.
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2. Τα εν λόγω έχουν, επί του προκειμένου, ύψιστη σημασία για
την Ελλάδα κατά το παρόν χρονικό διάστημα. 

Η μορφή και ο χαρακτήρας του νομικού καθεστώτος
της Ε.Ε.7

1. Πρωτίστως, δέον επισημανθεί ότι το περιεχόμενο του δικαίου
της Ε.Ε. εστιάζεται σε γενικές γραμμές σε τρία σημεία8. Ειδι-
κότερα: 

α. Το πρώτο σημείο είναι ότι το δίκαιο της Ε.Ε. δεν έχει τόσο ευρύ
φάσμα όσο τα εθνικά δίκαια των κρατών-μελών αυτής και δεν
ασχολείται ιδιαίτερα με τομείς πολιτικής. Ασχολείται κατά
κύριο λόγο με την οικονομική δραστηριότητα των κρατών-
μελών και έχει οικονομικό πρωτίστως χαρακτήρα και μορφή,
ως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις των συνθηκών. 

β. Το δεύτερο σημείο είναι ότι μόνον η κοινή εμπορική πολιτική
περιλαμβάνεται σε έναν συνολικό κώδικα δικαίου της Ε.Ε. και 

γ. Το τρίτο σημείο είναι ότι το φάσμα του δικαίου της Ε.Ε. διευ-
ρύνθηκε σημαντικά με το πέρασμα των χρόνων, με έμφαση
στον περιβαλλοντολογικό τομέα. 

2. Επιπροσθέτως, το δίκαιο της Ε.Ε. αποτελεί αυτόνομο νομικό
σύστημα, το οποίο επιβάλλει υποχρεώσεις και θεσπίζει δι-
καιώματα τόσο για τους ιδιώτες όσο κυρίως για τα κράτη-
μέλη, περιοριζόμενης της κυριαρχίας τούτων. Ούτω δύο είναι
οι αρχές που επικρατούν, επί του προκειμένου, ήτοι: α) η
άμεση ισχύς και β) η υπεροχή. 

3. Επισημαίνουμε δε ότι οι αρχικές διατάξεις των συνθηκών για
την Ε.Ε. του 2004 καθώς και οι προηγηθείσες για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, όπως τροποποιήθηκαν με τη
συνθήκη της Λισσαβώνας του 2007, κυρωθείσα με το ν.
3671/2008 (Α΄ 129), ουδεμία συγκεκριμένη αναφορά κάνουν
σχετικά με το θέμα της ΑΟΖ  για τα παράκτια κράτη-μέλη της
Ε.Ε. 

Η κρατική υπέρβαση της Ελλάδος - Ένταξη της ΑΟΖ
στην υψηλή προστασία και εποπτεία της Ε.Ε. εντός της
διεθνούς νομιμότητος
1. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω μνημονευομένων και

ειδικά τα αναφερόμενα στην πργ. Γ για το χαρακτήρα και τη
μορφή του εξεταζόμενου θέματος της ΑΟΖ και στην πργ. Δ για
τη μορφή και το χαρακτήρα του νομικού καθεστώτος που διέ-
πει τις διατάξεις των συνθηκών της Ε.Ε., οδηγούμεθα αβίαστα
στο συμπέρασμα πως οι οικείες, επί του προκειμένου, διατά-
ξεις (πργ. Α1 ανωτέρω) της Δ.Σ. του 1982 συνάδουν απολύ-
τως κατά πνεύμα δικαίου προς τις συναφείς διατάξεις περί
αρμοδιοτήτων της Ε.Ε., οι οποίες εστιάζονται κατά κύριο λόγο
στην οικονομική, υπό την ευρεία έννοια του όρου, δραστηριό-
τητα των κρατών-μελών προς εξασφάλιση πόρων, που είναι
και ο επιδιωκόμενος σκοπός των αρχών της Ε.Ε. 

2. Η ως άνω επισήμανση αφορά άμεσα τη χώρα μας το γε νυν
έχον για τους κάτωθι αληθείς και βάσιμους λόγους. Ειδικό-
τερα: 

α. Συντελείται η ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών για τον
εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθράκων και φυσικού
αερίου στον ελληνικό θαλάσσιο κυριαρχικό χώρο, σύμφωνα
πάντοτε με τις διατάξεις της Δ.Σ. της θάλασσας 1982 και η
χώρα μας οφείλει να ολοκληρώσει το τεχνικό, διοικητικό - επι-
χειρησιακό και νομοθετικό πλαίσιο απρόσκοπτα, άμεσα και

άνευ σχολίων και τυχόν παρενοχλήσεων τρίτων κρατών και
μάλιστα μη μελών της Ε.Ε. 

β. Δεν είναι δυνατόν πλέον το 2014 να εκκρεμεί και να μην έχει
ρυθμιστεί τελειωτικά και διεθνώς νόμιμα, για την προστασία
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, το θέμα της υφαλοκρη-
πίδος των νήσων του Αιγαίου και 

γ. Εφόσον αναφέρονται οι διατάξεις της Ε.Ε. στην προστασία των
συνόρων, οφείλουν τα όργανα αυτής να τα οριοθετήσουν και
να τα προστατεύσουν προσηκόντως, ιδίως τα χωρικά θαλάσ-
σια, που κινδυνεύουν από πάσης φύσεως παρανομίες και επι-
βολές. 

3. Κατόπιν πάντων των ανωτέρω διαλαμβανομένων, η χώρα μας
(έχοντας αναλάβει και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από 1/1/2014) υποχρεούται να αιτήσει την άμεση και αποτε-
λεσματική υψηλή προστασία της Ε.Ε., η οποία οφείλει να δια-
φυλάξει τα κυριαρχικά μας, επί του προκειμένου, δικαιώματα
στη διαχείριση και λειτουργία των τριών θεμάτων και ιδίως
καθό μέρος αφορά την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ),
η οποία θα συντελεσθεί με την οριοθέτηση και ανακήρυξη
αυτής όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. 

4. Ανεξαρτήτως αυτού, εκτιμάται πως, εφόσον η Ε.Ε. ενδιαφέ-
ρεται τα μέγιστα για την ανάπτυξη και οικονομική ευρωστία
των κρατών-μελών της και ιδίως αυτών του Νότου, οφείλει
σε προσεχή τροποποίηση ή αναμόρφωση των συνθηκών της
να συμπληρώσει τις «κατηγορίες και τους τομείς αρμοδιοτή-
των» με τις προσήκουσες συγκεκριμένες διατάξεις, που θα
αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα προστασίας και καθορισμού
των χωρικών υδάτων, της υφαλοκρηπίδος και της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) χωρίς να θίγονται τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα των κρατών-μελών της και πάντοτε εντός των
διατάξεων της Δ.Σ. της θάλασσας του 1982 και των γενικών
αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

5. Ιδίως, επί του προκειμένου, θα προστατευθεί άμεσα και απο-
τελεσματικά η χώρα μας από τις διεθνώς παράνομες επιβου-
λές έτερων παράκτιων κρατών που δεν έχουν κυρώσει τη Δ.Σ.
του 1982 και όχι μόνο, αλλά δεν σέβονται και τις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου όταν υπογράφουν συμβάσεις - συμφωνίες
- πρωτόκολλα που δεν τηρούν.  

Σημειώσεις
1) Γ. Π. Βλάχος - Γ. Δ. Σαμιώτης «Διεθνής ναυτιλιακή πολιτική και

η νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας», σελ. 63. επ. και Γ.
Τσάλτας - Μ. Κλάδη «Το διεθνές καθεστώς των θαλασσών και
των ωκεανών», Τόμος Πρώτος, σελ. 155 επ.

2) Γ. Π. Βλάχος - Γ. Δ. Σαμιώτης «ΔΝΠ και η νέα σύμβαση για
το Δίκαιο της Θάλασσας», σελ. 219 επ. 

3) Ομοίως ως άνω, σελ. 246 
4) Ομοίως ως άνω, σελ. 263 
5) Γ. Τσάλτας - Μ. Κλάδη «Το διεθνές καθεστώς των θαλασ-

σών και των ωκεανών», Τόμος Πρώτος, σελ. 289 επ. 
6) Γ. Τσάλτας - Μ. Κλάδη, ως άνω σελ. 215 επ. 
7) Ν. Σκανδάμης «Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΙΙ. Πολιτικά θεμέλια της

Ευρωπαϊκής Ένωσης», σελ. 11 και επ.
8) Ν. Nugent «Πολιτική και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή

Ένωση», σελ. 340 επ.
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Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των «Ν.Χ.» 
για νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου, 
σας παρουσιάζουμε τις τελευταίες, αξιόπιστες, 
όσο και καινοτόμους προτάσεις.

Νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου

Antipollution
Με γνώμονα τη φιλοσοφία «zero waste»
H Antipollution είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
Δραστηριοποιείται στους μεγαλύτερους λιμένες της χώρας, με ειδικό αντικείμενο την παραλαβή και διαχείριση στερεών αποβλήτων

από τα πλοία, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους με στόχο την περιβαλλοντικά ορθή
διαχείρισή τους.
Δίνοντας έμφαση στη μεγιστοποίηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης των υλικών, καθώς
και στην ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού που οδηγείται στους ΧΥΤΑ, έχει επενδύσει στη δη-
μιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με γνώμονα τη φιλοσο-
φία «zero waste». Παράλληλα, ανανεώνει συνεχώς τον εξοπλισμό της, με αντίστοιχο τελευταίας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, προωθώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολο-
γιών, όπως η ανάπτυξη custom-made λογισμικού για τη διαχείριση των οχημάτων της και την
παρακολούθηση των αποβλήτων που διαχειρίζονται σε πραγματικούς χρόνους, διασφαλίζον-
τας με αυτόν τον τρόπο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Tηλ. +30210-42.92.426-7, e-mail: info@antipollution.gr, www.antipollution.gr

Η εταιρεία WENCON ApS, την οποία αντιπροσωπεύει στην Ελ-
λάδα η Ιντερναυτική ΑΕΒΕ, είναι μια δανική εταιρεία με ευρύ πε-
λατολόγιο και πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και
προώθηση εποξικών προϊόντων για την προστασία μεταλλικών
επιφανειών από διμεταλλική διάβρωση, σπηλαίωση, φθορά
καθώς και από ρωγμές, παρέχοντας μια διευρυμένη γκάμα επο-
ξικών προϊόντων αναγόμωσης και προστατευτικής πλαστικοποί-
ησης, που προσφέρονται είτε σαν μεμονωμένα υλικά αλλά και
σαν kit επισκευών, καλύπτοντας έτσι τις περισσότερες ανάγκες
έκτακτων επισκευών στο πλοίο. 
Τα προϊόντα της WENCON, που κατέχουν πιστοποιητικά κατάτα-
ξης και εγγύησης από όλους τους βασικούς νηογνώμονες, βρί-
σκουν εφαρμογή σε μεταλλικές σωλήνες διαφόρων δικτύων
όπως και σε κελύφη και καπάκια μηχανημάτων και εξαρτημάτων,
ακόμη και σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Τυπικά
παραδείγματα αποτελούν οι εφαρμογές σε σωλήνες δικτύου θα-
λάσσης, σωλήνες ατμολέβητα, θερμαντικές σωλήνες (heating
coils), εναλλάκτες θερμότητας και ολισθαίνουσες εξατμίσεων. 

Τα προϊόντα της WENCON έχουν ειδικό όγκο διπλάσιο του αντα-
γωνισμού, άρα και καλύπτουν διπλάσια επιφάνεια, και απλή ανα-
λογία ανάμειξης (1:1 & 1:2). Είναι ετοιμοπαράδοτα στις
εγκαταστάσεις της Ιντερναυτικής στον Πειραιά καθώς και σε κομ-
βικά σημεία της υφηλίου, τα λεγόμενα Wencon stock points, απ’
όπου παραδίδονται άμεσα και με χαμηλό κόστος μεταφοράς.
Μέσα σε κάθε συσκευασία περιλαμβάνονται οι οδηγίες χρήσης,
δελτία δεδομένων καθώς και λίστα των απαραίτητων εργαλείων,
ούτως ώστε να εξοικονομείται κάθε φορά χρόνος και να τηρείται
ορθώς η απαιτούμενη ασφάλεια. 

INTERNAFTIKI ΑΕΒΕ
WENCON Καινοτομίες με την προώθηση Κιτ Επισκευών

Τηλ. +30210-41.26.997, e-mail: info@internastiki.gr, www.internastiki.gr
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H Naniwa Pump Manufacturing Co., Ltd για μία ακόμη φορά
επενδύει στην κατασκευή ενός καινοτομικού εξαρτήματος που
μειώνει το κόστος συντήρησης των αντλιών και διευκολύνει τη
διαδικασία. Το «Spacer Coupling» αποτελεί απαραίτητο εξάρ-
τημα των κατακόρυφων φυγοκεντρικών αντλιών ειδικά σε περιο-
ρισμένους χώρους  εργασίας. Κάνοντας χρήση του «Spacer
Coupling», δεν είναι αναγκαίο να αφαιρεθεί ο κινητήρας προκει-
μένου να γίνει η συντήρηση της αντλίας. Με αυτόν τον τρόπο πα-
ρέχονται στον χρήστη τα παρακάτω σημαντικά οφέλη: 

• Γρηγορότερη και ευκολότερη διαδικασία  
συντήρησης αντλιών.

• Εξοικονόμηση χώρου, εφόσον δεν απαιτείται 
πλέον χώρος προσωρινής αποθήκευσης του κινητήρα.

• Λιγότερες εργατοώρες λόγω της επιτάχυνσης της διαδικασίας.
• Χαμηλότερο κόστος συντήρησης 

των αντλιών.
Tηλ. +30210-95.32.350, e-mail: nbequipment@franman.gr, 
www.franman.com

Becker Marine Systems is focusing on energy efficiency. With
well-known products like Becker Mewis Duct® for tankers, bulk
carriers or cargo vessels and Becker Twisted Fin® for faster
vessels like container ships, LNG carriers or RoRo vessels,
Becker Marine Systems has already delivered more than 600
energy-saving devices all over the world.

These energy-saving devices enables Becker Marine Systems’
customers to be prepared to fulfil the newest EEDI regulations.
Furthermore, to complete the product range, Becker Marine
Systems has developed the Cross Over Rudder. 
This new Becker rudder type is characterised by a  bulb
which can be designed in accordance with all different pro-
peller designs.
The Cross Over Rudder development completes the energy-
saving program of Becker Marine Systems.”

Tel: +49-40-24199-0,
e-mail: info@becker-marine-systems.com, 
www.becker-marine-systems.com

H εταιρεία DISCOVERY MARINE LTD, δίνοντας
έμφαση στο Aster Sales Service και πάντα σε
εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του IMO, παρέχει
ευρεία γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων
και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Fire Fighting
και Life Saving.  H εταιρεία μας διαθέτει ετοι-
μοπαράδοτα Felxible Pilot and Discharge
Hoses από τις κατασκευάστριες εταιρείες Heien Larssen,
Kawasaki, NK, Fain, και αναλαμβάνει την εγκατάστασή τους σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε γυάρδα ή εν πλω. Η πιστο-
ποίηση της δουλειάς μας έρχεται με το Commissioning. Με
αφορμή τον κανονισμό σχετικά με τα Flexible και Pilot CO2 hoses,
η εταιρεία μας παραθέτει μια σειρά ελέγχων και εγγράφων που
θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο για τη συμμόρφωσή του με τον
ανωτέρω κανονισμό: 
Type approval certificate: Κάποιοι νηογνώμονες απαιτούν το

Type approval να έχει εκδοθεί από τη δική τους
κλάση.  
Hose’s Certificate (Including the couplings):
Εκδίδεται από τον κατασκευαστή και περιλαμβά-
νει το Pressure test, leakage test and dryness.
Installation: Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνε-
ται από εξουσιοδοτημένο από το νηογνώμονα

σταθμό και θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δοκι-
μές: Tightness test aster new hoses are installed between Cylin-
ders and manifold (Discharge Hoses) as well as from cylinder to
cylinder (Pilot Hoses). 
Service Report: Εκδίδεται από την εταιρεία που πραγματοποιεί την
εγκατάσταση και αναφέρει τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.

Τηλ. +30210-72.42.700, E-mail: info@discovery-
marine.com, www.discovery-marine.com

BECKER MARINE SYSTEMS “Cross Over Rudder”

DISCOVERY MARINE LTD
Ολοκληρωμένες λύσεις απαιτήσεων του IMO σχετικά με Fire Fighting Systems

FRANMAN
NANIWA «SPACER COUPLING»:Εύκολη και γρήγορη συντήρηση αντλιών
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Νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου

ERMA FIRST 
Ballast Water Treatment System is an autonomous and modular system developed and designed to meet

the International Convention for the Control and Management of Ships’ ballast water & sediments. The system holds the
Class Type approval by Lloyd’s Register and the AMS approval by USCG. This is an advanced filtration and cyclonic

separation system, during uptake, for the efficient removal of large organisms and sediments. Conditioned bal-
last water is directed to an electrolysis unit for the production of free chlorine, as active substance for the dis-
infection of the remaining organisms. 

Important key benefits for ship-owners and shipyards: stable operation, no clogging risk, no moving parts, no
back-flushing, stable flow at very high sediments, economical and environmentally friendly, compact design, min-
imum footprint, simple installation, easy access to E/R even in case of retrofit, highly consistent performance,
fully automated.   
Tel: +30210-40.93.000, e-mail: info@ermafirst.com, www.ermafirst.com

Kongsberg Group
celebrates this year its 200 anniversary

Kongsberg Maritime, as
a supplier of integrated
ship systems, plays an
increasingly important
role when optimizing
the operation of ves-
sels. Extensive invest-
ments in research and
development have re-

sulted in a modular concept, which contributes significantly to
improved fuel efficiency and reduced emissions. The engine
performance concept enables permanent online monitoring
and diagnosis of propulsion and auxiliary engines for 2-stroke
and 4-stroke engines and forms the basis for condition based
maintenance (CBM).
The benefits of the engine performance monitoring system in-
clude:
Reduction of fuel consumption
Monitoring of cylin-
der load
Calculation of CO2,
NOX and SOX
Reduction of mainte-
nance costs and im-
proved planning of
maintenance
Reduced risk for en-
gine damage

Tel: +30211-10.45.300,
e-mail: km.support.hellas@Kongsberg.com, 
www.km.kongsberg.com

International Paint  has announced that the Grimaldi Group
has more than 30 vessels in its fleet coated with Intersleek
products, making it one of the largest fleets in the shipping
industry to convert to biocide-free foul release technology.

International Paint’s In-
tersleek 1100SR tech-
nology was applied to the
latest eight vessels in
just seven weeks during
the second half of 2013. 
Euroferry Brindisi, Euro-
cargo Napoli, Eurocargo
Ravenna, Eurocargo
Livorno, Eurocargo
Cagliari, Grande Mediter-
raneo, Gran Bretagna

and M/V Spes are all set to benefit from the patented slime
release technology, which reduces drag and CO2 emissions
by increasing fuel efficiency.  
Intersleek 1100SR offers improved static resistance even in
warm waters, and is suitable for slow steaming. Any slime
that builds up during static periods is released by the ship’s
movement through the water.  
A representative from Grimaldi Group said, “The use of In-
ternational Paint’s Intersleek 1100SR technology is an inte-
gral part of our mission to improve fleet efficiencies. The fact
that the product is biocide-free also meets our objectives of
reducing the environmental impact of vessel operation”.

International Paint
Grimaldi going strong with 
Intersleek technology

Τel: +30210-42.95.140, e-mail: ip.hellas@akzonobel.com,
www.international-marine.com
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Νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου

MAN Diesel & Turbo is introducing the MAN EcoCam as a retrofit
solution for the low-load optimisation of its low-speed mechan-
ical engines with single turbochargers. The EcoCam offers sig-
nificant fuel savings of 2 - 5 g/kW – with short payback times –
and delivers an increased Pmax cylinder pressure through the

adjustable exhaust-valve timing.
The MAN EcoCam introduces a flexible cam profile,

called a virtual cam. The profile is controlled hy-
draulically by adjusting the amount of actuator

oil in the hydraulic pushrod.
The earlier closing of the exhaust valve pro-
vides a higher compression pressure,
thereby delivering a higher combustion
pressure and a lower fuel-oil consumption. 

Flexible exhaust-valve timing has traditionally only been avail-
able to electronically controlled engines.
The EcoCam’s effect on fuel reduction has been verified by two
independent testbed installations and aboard a test vessel in
service.
Depending on an engine’s load profile, the MAN EcoCam typi-
cally generates savings in the range of 2 - 5 g/kWh. For smaller
engines, this can result in a payback period of as little as 1½
years as is the case, for example, with a 6S50MC-C engine with
6,000 annual running hours.

Tel: +30210-45.87.900,
e-mail: charis.adamopoulos@man.eu, 
www.mandieselturbo.com

MAN DIESEL & TURBO
New Retrofit Cuts Slow-Steaming Fuel Budgets
MAN EcoCam further optimises Slow-steaming

According to the EU directive 2005/33/EC on marine fuel sul-
phur limit, once a vessel has arrived at a European Community
port and has securely moored or anchored, the vessel needs
to change over to a maximum 0.1% Sulphur fuel oil.
Reducing the level of one or more Sulphur compounds in
the Marine Fuel Oils can reduce the ability of the oil to lu-
bricate the injection system of the engine, causing the fuel
injection pump of the engine to fail prematurely. Even marginally, lower lubricity can significantly increase wear of fuel pumps,
valves and injector nozzles over an extended period of use. 
MARICHEM MARIGASES has introduced its new fuel oil additive F.O.T. - LS for use with all low Sulfur Marine Fuels. 
F.O.T. - LS is a fuel additive which improves the lubrication of all low Sulfur Marine Fuels. It is a combination of specific solvents,
lubricity additives, ashless dispersants, detergents and corrosion inhibitors.
F.O.T. - LS is formulated to overcome the degraded lubricity and thermal stability characteristics of heavily hydrotreated 0.1%
MGO marine fuels and ultra low sulphur (ULSD) diesel fuels.
F.O.T. - LS reacts with fuel reducing significantly the injector deposits and therefore having a positive effect on emissions control
(smoke, carbon monoxide, unburned hydrocarbons and particulates). 
Additionally, protects fuels systems against corrosion.
Laboratory and field tests have proven the following advantages/characteristics for F.O.T. - LS:
• Provides superior lubricating properties to the Marine Fuel Oils.
• Prevents wear on contacting metal Surfaces and their fail.
• Reduces significantly injector deposits. 
• Protects fuels systems against corrosion and will not separate in the fuel tank.
• Contains ash less dispersants and detergents.
• Does not contain chlorinated solvents.
• Easy to apply and use in the fuel oil with excellent results.
• Easy to apply and use in the fuel oil with excellent results.   
Tel: +30210-41.48.800, e-mail: mail@marichem-marigases.com, www.marichem-marigases.com

MARICHEM MARIGASES HELLAS S.A. 
LOW SULFUR MARINE FUELS ADDITIVE
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Selectron S.A. 
Selectron S.A. is the new entry in the sphere of Electric-Electronic equipment and Automation. The
company is consisted of people with great scientific and business experience. Selectron S.A. man-
ufactures and supplies a wide range of sensors, ideal for industrial and marine applications.
Selectron S.A. occupies qualified high experienced personnel of technician experts and engineers.
At the owned fully equipped specialized laboratory facilities, the team of Selectron S.A. is designing,
developing and manufacturing new products to meet the market requirements and every possible
special project demands. The products of Selectron S.A. are manufactured in accordance with all

significant international standards and rules.
Level and pressure transmitters are designed for demanding applications where high quality is essential. The compact construction
in stainless steel housing contains all the electronic part and the sensor element and permits measurements on gases, vapors
and liquids. All transmitters are calibrated, tested and come along with their test reports.
Tel.: +30210-45.99.995, e-mail: info@selectron.gr, www.selectron.gr

AMOS Replicator (AROR) is a “state of the art” replication en-
gine enabling the replication of every running database. It al-
lows you to send and receive data from remote sites to the
office or headquarters site via several unique data transfer
methodologies. It could conceivably replicate data from any
sostware program onboard to the same or another sostware
ashore, replicating only data that has changed. 
AMOS Replicator supplies the ability to connect to different ver-
sions of various DBMS’s, as well as to assorted database
schema. Sending and receiving data is possible via several
unique data transfer methodologies by providing “layers” ex-
ternal to the application that handle the communication be-
tween the application and the database, and the application
and the data transfer methodology. The Application Layer and
the Transport Layer communicate independently with the
AMOS Replicator application.

Only one AMOS
Replicator database
exists at each site:
office, sub-office, and
vessel. An Adminis-
trator in the head-
quarters office will
be able to monitor
data traffic for all sites from the headquarters office. The user
can install and configure the sostware, import and export data,
monitor the import and export processes and survey the data
replication history. 
AMOS Replicator has been designed for true business to busi-
ness (B2B) data replication.
Tel.: +35725812181, e-mail: natalia.bury@spectec.net,
www.spectec.net

SpecTec Ltd
AMOS Replicator State of the Art Replication

To Ship Performance Op-
timisation System (SPOS)
Onboard (www.spos.eu)
της εταιρείας meteogroup
είναι λογισμικό καιρικής
πρόγνωσης, συμβατό με το
σύστημα πλοήγησης
ECDIS και άλλα συστήματα
διαχείρισης στόλου και

βελτιστοποίησης πορείας. Τροφοδοτείται με την πρόγνωση και τους
καιρικούς χάρτες και, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, τα
θαλάσσια ρεύματα και τα χαρακτηριστικά του πλοίου, το SPOS υπο-

λογίζει την καλύτερη δυνατή πορεία, αλλά προτείνει και τις εναλλα-
κτικές λύσεις. Με αυτό τον τρόπο, καθιστά το ταξίδι ασφαλέστερο για
το πλήρωμα, βελτιστοποιεί την πορεία του πλοίου και μειώνει ση-
μαντικά την κατανάλωση καυσίμου, αλλά και το χρόνο ταξιδίου.
Εφαρμογές που διαθέτει είναι, για παράδειγμα, η καμπύλη κατανά-
λωσης καυσίμου και πίνακες μείωσης ταχύτητας.
Θεωρείται το πλέον ακριβές και αξιόπιστο σύστημα του είδους και χρη-
σιμοποιείται ήδη σε περίπου 3.500 πλοία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Tel.: +44 (0) 207 963 7575,
e-mail: weather@meteogroup.com,
www.spos.eu, www.meteogroup.com 

Λογισμικό SPOS  
της meteogroup.com  
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Νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου

VANOS S.A. 
E-NPs:The worlds leading Nautical 
Publications available as e-books
As the shipping industry is leading to Electronic or
E-navigation, VANOS S.A. – SHIP SUPPLIES, has in-
volved with the distribution and support of electronic
charts and publications. As an official Distributor of
UKHO, VANOS S.A. can provide a wide range of digital
and web-based products and services.
Recently the Admiralty e-NPs have been added into
our digital product list. These are e-book versions of
the UKHO Nautical Publications offering the same of-
ficial and trusted information in a quicker and easier
to use digital format (pdf). They speed up the updat-
ing process and give bridge crews easy access to the
information they need. The e-NPs are displayed using
the Admiralty e-NP Reader and are both designed to
meet SOLAS requirements.
e-NPs currently include:
- ADMIRALTY Sailing Directions (Pilots)
- ADMIRALTY Mariners Handbook (NP 100)
- The Nautical Almanac (NP 314)
Tel: +30210-42.78.700, e-mail: info@vanos.gr,
www.vanos.gr

TURBO GENERAL
A simple solution for increasing your up-
time and process availability. Invest in oil
cleaning to get more money back.
We offer a market leading oil cleaning system that saves time, money
and nature. 
The patented Swedish Europafilter Oil Cleaning System is made to keep
the oil in your process fresh and at a top quality. Water, oxidation pro-
ducts and contaminants particles down to 100 Nano (0, 1µm) are effec-
tively removed from the oil. By keeping the oil clean, your processes
and the components in it will be fresh and clean, giving you a high
uptime and the most out of your processes. Say goodbye to break-
downs and make your processes reliable. Why change the oil when

you can keep it clean?
Suitable for: Deck cranes - gas turbine - hydraulic systems - diesel

engines - propeller axle - pitch controller - rudder - bow
thruster - framo hydraulics.

Tel: +30210-40.02.724,
e-mail: request@europafilter.com.gr, 
www.europafilter.com.gr

The main product categories are:
EX junction boxes / EX cable glands / EX lighting fixtures
TSOUKATOS ltd is exclusive distributor of NUOVA ASP explo-
sion proof products. EVFGD explosion proof lighting fixtures are
suitable to be installed in places in which, during the normal
activities, explosive atmosphere caused by gases, vapours,
mists or caused by mixture of air and combustible dust are
likely to occur.
Combination of selected materials:
EVFGD fluorescent lighting fixture consist of a single protective
tube of borosilicate glass with high mechanical strength and
high temperature resistance, sealed directly on two heads
made of an aluminium alloy with low copper content.  
Easy installation and maintenance:
Removing the round cover-head, the slide with all accessories
mounted can be pulled out. This allows smoother operation 

for the installation or maintenance of a fluorescent tube.

Wide range:
Fluorescent type
Multi-voltage electronic 
ballast. 
One or two lamps of 18, 36 or 58Watts.
LED type 
multi-voltage driver
One or two lamps of 10, 20 or 27Watts.
Specifications:
Type of protection: II 2G Exd IIC T5 T4 Gb
Degree of protection: IP66
Suitable Zones :  1-2(GAS), 
21-22(DUST)
Tel: +30210-42.21.024,
e-mail: tsoukatos@tsoukatos.com, www.tsoukatos.com

TSOUKATOS
NUOVA ASP is a well known Italian company that manufactures electrical
equipment for explosive atmospheres.
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Νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου

HEMPEl 
introduces ground-breaking hull coating concept 
Global coatings supplier Hempel has launched HEMPAGUARD®, a groundbreaking new hull coating
which offers both outstanding resistance to fouling during idle periods and significant fuel savings.
The technology is based on a fusion of silicone-hydrogel from Fouling Release products and biocide
from antifoulings. HEMPAGUARD® sets new standards, and is available as two separate products:
HEMPAGUARD® X5 for up to 36 months and HEMPAGUARD® X7 for up to 90 months service intervals. 
Increased flexibility
HEMPAGUARD® provides extreme flexibility for operators; the product is superior in both idle con-
ditions, for fuel saving and with changing trading parameters when compared to any other fouling
control technology on the market today.
Tests have shown that HEMPAGUARD® retains its effectiveness when switching between slow and fast steaming anywhere in the
world as well as during extended idle periods of up to 120 days.
Hempel offers first performance satisfaction guarantee contract in the industry
Hempel is so convinced of HEMPAGUARD®‘s performance that it is offering a performance satisfaction guarantee contract for vessels
complying with a full HEMPAGUARD® X7 specification. 
Tel: +30210-41.43.400, e-mail: sales-gr@hempel.com, www.hempel.gr

ΑΒΒ
Up-to-speed in half the time with VCM 

An ABB turbocharging solution enables gas and diesel engines to go from idling to full load in
half the time it usually takes, thereby significantly reducing fuel consumption and greenhouse
gas emissions.
Fuel accounts for more than two-thirds of the operating costs of gas and diesel engines. One of the
tools that engine builders are using to reduce fuel consumption and greenhouse gas emissions is Valve
Control Management (VCM®), ABB’s variable valve train system.
VCM can typically increase gas engine efficiency by more than one percentage point, and that means
fuel savings of more than two percent. VCM works adaptively to provide an engine with the optimal
amount of air for different speeds, loads and operating conditions. This enables, among other things,
the turbocharger to take the engine from idling to full load in at least half the time it usually takes.
As a result, a turbocharged engine equipped with VCM operates with optimal air supply and maximum
efficiency at all times. VCM can also be combined with ABB’s two-stage turbocharging solution, Power2,
to enable customers to further reduce emissions and save even more on fuel.
Tel: +30210-28.91.778, e-mail: caterina.pagoni@gr.abb.com, www.abb.gr

Kyma A.S is the leading supplier of ship per-
formance and condition monitoring systems.
With installations on more than 4000 vessels,
delivered to companies and yards worldwide,

Kyma has today an extensive reference list.
KSP is an on line system for instant performance information,
EEOI and emission calculations, fuel reporting, trim optimiza-
tion sea trial reports and trend analysis.
Statistical analysis of trend data gives the shipowner informa-
tion of vessel’s hull and machinery condition and propeller per-

formance state by using coloured flags.
KSP has the following benefits for the shipowners:
• Instant access to vessels performance monitoring anytime,

anywhere through the new developed WEB based program,
saving correspondence time and providing immediate pres-
ent status reporting

• IReduction of fuel consumption, saving fuel cost

Tel. +30210-95.32.350, e-mail: nbequipment@franman.gr, 
www.franman.com

FRANMAN
KYMA SHIP PERFORMANCE: THE MOST RELIABLE SOLUTION FOR OVERALL
VESSELS’ PERFORMANCE MONITORING
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KIMI S.A.
Restoration of 4-Stroke diesel engine 
pistons by laser cladding

KIMI SA applies the technology of laser powder cladding to restore 4-
stoke pistons made by steel or cast iron. 
A method which is state of the art and offers enormously advantages
over to conventional method for restoration of worn surfaces. It is ap-
plied to vast number of critical components, where distortion is not ac-
cepted and at the same time, strong metallurgical bond is a necessity.  

The technology is applied to all types of pistons made by MAN, B&W,
WARTSILA, MaK, HOLEBY, HIMSEN, YANMAR, DAIHATSU, RUSTON,
PIELSTICK etc.

The advantages are many, amongst which the most
important are:
1) Enhanced service life compare to new pistons 
2) Fast processing times 
3) Far superior over to oversized machined grooves
or hard chrome plating 
4) Suitable for steel and cast iron pistons

Get benefitted from the advantages that laser powder cladding offers
Tel: +30210-40.04.757, e-mail: info@kimi-sa.com, www.kimi-sa.com
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Ο Ιανουάριος έκλεισε με αύ-
ξηση 12% στην επιβατική κί-
νηση της Aegean και της
Olympic Air. Πιο συγκεκρι-

μένα, οι δύο εταιρείες μετέφε-
ραν 522.000 επιβάτες,
57.000 περισσότερους σε
σχέση με τον Ιανουάριο του
2013 (άθροισμα κίνησης δύο
εταιρειών). Άνοδο παρου-
σίασε και η κίνηση εξωτερικού
από το αεροδρόμιο της Αθή-
νας, η οποία έφτασε τους
178.000 επιβάτες, αυξημένη
κατά 9%. Η αύξηση στις πτή-
σεις εξωτερικού αποδίδεται
κυρίως στην επέκταση του δι-

κτύου της Aegean, η οποία
πρόσθεσε νέους προορι-
σμούς, όπως η Γενεύη, το
Κίεβο, η Βαρσοβία και η
Πράγα. 
Σημαντικό ρόλο, ιδίως στην
αύξηση της διακίνησης εσω-
τερικού, διαδραμάτισαν τόσο
οι συνέργειες που προέκυψαν
από τη συνένωση των δύο
εταιρειών όσο και η πολιτική
χαμηλών ναύλων που ακο-
λουθούν. 

Σύμφωνα με έγ-
κυρες πληροφο-
ρίες, σε ένταση
οδηγούνται οι
σχέσεις μεταξύ
Aegean Airlines
και Turkish Airli-
nes καθώς η πρώτη φέρεται να προβάλλει
διαρκώς ενστάσεις στην αύξηση των δρομο-
λογίων της δεύτερης προς τη χώρα μας, από
25 που είναι σήμερα σε 28. Ήδη η τουρκική
πολυεθνική έχει ζητήσει με επίσημο τρόπο σχε-
τική άδεια, αφού το τουριστικό ρεύμα από τη
γειτονική χώρα, αλλά και από την Ευρώπη,
προς την Ελλάδα έχει αυξηθεί. Το θέμα, σύμ-
φωνα με έγκυρες πηγές ιστοσελίδων, έχει ήδη
οδηγηθεί στον υπουργό Μεταφορών, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ο οποίος αρχικά δεν έχει αντίρ-
ρηση αύξησης των δρομολογίων μιας και θα
φέρουν επιπλέον τουρίστες.
Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που
αναρτώνται στο Διαδίκτυο, η εταιρεία Aegean
Airlines φέρεται να αντιδρά σφοδρά σε ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, διότι επιπλέον δρομολόγια
των τουρκικών αερογραμμών θα της δημιουρ-
γήσουν προβλήματα. Ήδη η διείσδυση των
Τούρκων έχει οδηγήσει σε απώλειες στα δρο-
μολόγια από και προς Κωνσταντινούπολη για
την ελληνική εταιρεία, κυρίως λόγω της χαμη-
λότερης τιμής στα εισιτήρια. Ζητήματα όμως
υπάρχουν και από την πλευρά της Aegean σε
ότι αφορά τη διάθεση χρονοθυρίδων στο αε-
ροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.
Προβλήματα, όμως, υπάρχουν και ως προς την
πορεία της Ryanair στη χώρα μας. Η εταιρεία
είχε ζητήσει την επέκταση των δρομολογίων
της προς τη νότια Ελλάδα και συγκεκριμένα
ζητούσε πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Καλα-
μάτας. Μάλιστα, τοπικοί επιχειρηματίες όπως
οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Costa Navarino
με πρωτοβουλία τους ενημέρωσαν και τον ίδιο
τον πρωθυπουργό για το θέμα, θέλοντας κα-
λύτερη διασύνδεση της περιοχής με την Ευ-
ρώπη ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Ο πρωθυπουργός στην άρνηση της ΥΠΑ να εγ-
κρίνει μία τέτοια πρωτοβουλία ζήτησε εξηγή-
σεις, για να λάβει την απάντηση πως η
ιρλανδική εταιρεία ζητούσε πτήσεις σε περίοδο
στρατιωτικών ασκήσεων. Το θέμα, πάντως,
ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν, αναμένεται να
αναζωπυρωθεί και να προκαλέσει εντάσεις.

Εναέριες εντάσεις«Άνοδος» για Aegean 
και Olympic Air

Μετά τα λιμάνια εισβάλλουν και στα ελλη-
νικά αεροδρόμια οι κινεζικές κοινοπραξίες.
Αυτή τη φορά εκδηλώθηκε έντονο ενδια-
φέρον για την απόκτηση του πλειοψηφι-
κού ποσοστού του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών, από την κοινοπραξία Friedmann
Pacific Asset Management Limited
(FPAM) και Shenzhen Airport (Group) Co., 
Ο Έρικ Τσενγκ (Eric Cheng), διευθύνων
σύμβουλος του κινεζικού ομίλου FPAM,
δήλωσε ότι η κοινοπραξία εδώ και τρία
χρόνια εξετάζει τη δυνατότητα συμμετοχής της στην ιδιωτικοποίηση του ΔΑΑ αναπτύσσοντας
συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο, το ύψος του οποίου δεν αποκάλυψε τονίζοντας ότι είναι εμ-
πιστευτικό.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση αγωνιά να πετύχει μια
σημαντική αποκρατικοποίηση που θα «απαλύνει» το οικονομικο-επενδυτικό κλίμα της χώρας
μας. 
Παράλληλα, θέλει να αποκομίσει ικανοποιητικό τίμημα, - ώστε να μην κατηγορηθεί για «ξε-
πούλημα» αλλά και να εξασφαλίσει στον νέο ιδιοκτήτη ότι το «Ελευθέριος  Βενιζέλος» θα
γίνει ελκυστικότερος για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και θα ενισχυθεί η του-
ριστική κίνηση.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρονική επέ-
κταση της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή η εταιρεία του αεροδρομίου να έχει το δικαίωμα 
εκμετάλλευσής του για περισσότερα χρόνια.
Συμμετοχή όμως έχει εκδηλώσει και ένας δεύτερος μνηστήρας,  η καναδική PSP, η οποία
κατέχει ήδη το 26,7% του αεροδρομίου μετά την εξαγορά της Hochtief Airports. Η εν λόγω
εταιρεία, που είναι επενδυτικός βραχίονας «ευγενών» ασφαλιστικών ταμείων, έχει ενημε-
ρώσει ανεπισήμως την ελληνική κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται να εξαγοράσει αυτό το 30% και
ότι θα καταθέσει προσφορά αν προκηρυχθεί διαγωνισμός.
Είδωμεν ...

Η εισβολή των Κινέζων

Εν πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
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«Πέταξε» η Ellinair
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση της Ellinair,
της αεροπορικής εταιρείας του Ομίλου Μουζε-
νίδη, με το δρομολόγιο μεταξύ Θεσσαλονίκης
και Κιέβου. Η εταιρεία θα εξυπηρετεί προορι-
σμούς σε Ρωσία (4 πόλεις), Ουκρανία (6 πόλεις),
Λετονία (μία πόλη) και Ιταλία (μία πόλη). Επίσης,
θα προχωρήσει στην αγορά ενός ακόμη αερο-
σκάφους, το οποίο αναμένεται τον Απρίλιο, ενώ
κατά τη θερινή περίοδο θα προχωρήσει στη μί-
σθωση τρίτου αεροσκάφους. Ο Όμιλος Μουζε-
νίδη προσδοκά να μετακινήσει περισσότερους
από 500.000 επιβάτες το 2014. 

Κατά 30 περισσότερες είναι οι
εβδομαδιαίες πτήσεις από και
προς Αθήνα την περίοδο Νο-
έμβριος 2013 - Μάρτιος 2014
(σε σχέση με την αντίστοιχη
του 2012-2013), σύμφωνα με
τα στοιχεία του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Οι πτήσεις αυτές, οι οποίες ξε-
κίνησαν το καλοκαίρι και δια-
τηρούνται σε ετήσια βάση,
είναι:
• Της Aegean από/προς Βε-

ρολίνο, Βουδαπέστη, Γε-
νεύη, Κίεβο και Βαρσοβία.

• Της Pegasus προς την Κων-
σταντινούπολη (καθημε-
ρινή πτήση).

• Της Ukraine International

Airlines προς Κίεβο.
• Της SAS προς Στοκχόλμη.
• Της LOT από και προς Βαρ-

σοβία.
Επίσης, από το καλοκαίρι εγ-
καινιάζονται 150 καινούργιες
εβδομαδιαίες πτήσεις και ειδι-
κότερα:
• Της Aegean προς τέσσερις

νέους προορισμούς (Αμ-
βούργο, Μπέρμιγχαμ, Πάφο
και Ναντ), καθώς και σε
επτά υφιστάμενους προ-
ορισμούς για τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
(Άμπου Ντάμπι, Ζυρίχη, Βη-
ρυτός, Κάιρο, Κοπεγχάγη,
Μασσαλία και Στοκχόλμη).

• Της Vueling από και προς

τη Ρώμη (καθημερινά).
• Της Transavia από και προς

Αϊντχόβεν, ενώ η Transavia
France ξεκινά πτήσεις σε
Ναντ, Παρίσι και Λυών.

• Της EasyJet (προς Αμ-
βούργο).

• Της Meridianna από και
προς Νάπολη.

• Της Alitalia προς Μιλάνο.
• Της Brussels Airlines από

και προς Βρυξέλλες.
• Της Croatia Airlines από και

προς Σπλιτ.
• Της Singapore από και

προς Σιγκαπούρη (επιστρέ-
φει στην ελληνική αγορά
έπειτα από αποχή ενός
έτους).

Από την
π ρ ο σ ε χ ή
καλοκαι -
ρινή πε-
ρίοδο, 150
νέες εβδο-
μ α δ ι α ί ε ς
πτήσεις θα

ενσωματωθούν στο θερινό πρόγραμμα. 
Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2014, 17 πε-
ρισσότεροι low cost αερομεταφορείς θα πε-
τούν από και προς το «Ελ. Βενιζέλος», σε
σύγκριση με το καλοκαίρι του 2013, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε αύξηση των εξυπηρετούμε-
νων προορισμών κατά 40%. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Αερο-
λιμένα Αθηνών, οι χαμηλού κόστους αεροπο-
ρικές εταιρείες αποτελούν το 29,3% του
συνόλου των αερομεταφορέων που θα επιχει-
ρούν προγραμματισμένες πτήσεις στην Αθήνα
το καλοκαίρι του 2014. 
Τέλος, προβλέπεται να εμφανίσει άνοδο της
επιβατικής κίνησης, ύστερα από πέντε χρόνια,
το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η βελτίωση των
μεγεθών άρχισε ήδη από τους τελευταίους
τρεις μήνες του 2013, ενώ η μεγαλύτερη αύ-
ξηση της περασμένης χρονιάς σημειώθηκε το
Δεκέμβριο, οπότε η κίνηση και ο αριθμός των
ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 4,5% και
11%, αντίστοιχα. 

Συνωστισμός 
των low cost εταιρειών 

Στα «ύψη» οι αεροπορικές πτήσεις

Άνοδο κατά 7,7% παρουσίασαν τα έσοδα
της ΕasyJet το πρώτο τρίμηνο του 2014,
χάρη στην προσέλκυση περισσότερων
επιβατών που ταξιδεύουν στη διακεκρι-
μένη θέση. 
Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας ανήλ-
θαν στα 897 εκατ. στερλίνες, ενώ η κίνηση
επιβατών διακεκριμένης θέσης αυξήθηκε
κατά 8,9% και ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση
με το ρυθμό 4,2% της συνολικής επιβατι-
κής κίνησης. Ο βρετανικός αερομεταφο-
ρέας χαμηλού κόστους προειδοποίησε,

πάντως, ότι η περίοδος των φετινών αργιών του Πάσχα θα έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα
α΄ εξαμήνου, κίνηση που άσκησε πιέσεις στις μετοχές της εταιρείας.

Αύξηση εσόδων για την ΕasyJet

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 3 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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Καθώς το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης
των ελληνικών λιμένων έχει επανέλ-
θει δυναμικά στο προσκήνιο, παρακο-

λουθήσαμε την ημερίδα με θέμα «Το θεσμικό
πλαίσιο των ευρωπαϊκών λιμένων - Ζητή-
ματα λιμενικής πολιτικής και ενωσιακού δι-
καίου», που διοργάνωσαν η Νομική Σχολή
Αθηνών, στο πλαίσιο των Διεθνών Συναντή-
σεων Ναυτικού Δικαίου, και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Πειραιά, με τη στήριξη της Ένωσης
Λιμένων Ελλάδος.

Την ημερίδα συντόνισαν ο πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγε-
νίδης, και ο καθηγητής, πρόεδρος της Νομικής
Σχολής Αθηνών, κ. Θ. Φορτσάκης, ενώ εισηγη-
τές ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Era-
smus του Ρότερνταμ Ηρακλής Χαραλαμπίδης,
ο επικεφαλής του Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής
της Ε.Ε. Δημήτρης Θεολογίτης, ο καθηγητής της
Νομικής Σχολής Αθηνών Γιώργος Γεραπετρίτης,
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομο-
λόγων Αθανάσιος Πάλλης, η καθηγήτρια της
Νομικής Σχολής Αθηνών Λία Αθανασίου, ο δι-
κηγόρος Νίκος Κωνσταντινίδης και ο καθηγητής
της Νομικής Σχολής Αθηνών Εμμανουήλ Μα-
στρομανώλης. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Γ. Ανωμε-
ρίτης χαρακτήρισε τα λιμάνια μηχανές ανάπτυ-
ξης για κάθε οικονομία. 

Τόνισε την ανάγκη για βαθιές τομές στο ελλη-
νικό λιμενικό σύστημα, πάντοτε σε συνάρτηση
με τις ευρωπαϊκές αρχές. Προς τούτο θα πρέπει,
σύμφωνα με τον κύριο Ανωμερίτη, να υπάρξουν
τρεις παράμετροι. 
Η πρώτη αφορά την πραγματοποίηση μεταρ-
ρυθμίσεων, η δεύτερη τη διασφάλιση ότι καμία
πολιτική δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί σε ανοι-
χτές αγορές χωρίς Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα
επιβλέπει τη λειτουργία της αγοράς και την τή-
ρηση των κανονισμών, και τρίτη παράμετρος
είναι κάθε ιδιωτικοποίηση πέρα από εισπρακτι-
κούς στόχους να λαμβάνει υπόψη της και το
αναπτυξιακό σκέλος.
Στην εισήγησή του, ο καθηγητής κ. Χαραλαμπί-
δης ανέδειξε τη συνθετότητα της σύγχρονης λι-
μενικής βιομηχανίας, κάνοντας αναδρομή στις
εξελίξεις που επηρέασαν τα λιμάνια, όπως η
ανάπτυξη αλυσίδων μεταφορών, η παγκοσμιο-
ποίηση και η ανάπτυξη των εμπορευματοκιβω-
τίων. 
Περνώντας σε ζητήματα οικονομικής και ανα-
πτυξιακής φύσεως, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέλυσε
ως παράδειγμα το λιμάνι του Ρότερνταμ και τη
στρατηγική που υιοθέτησε για να καλύψει χρη-
ματοδοτικές ανάγκες για ανάπτυξη των υποδο-
μών του, η οποία βασιζόταν πλέον στη λιμενική
ζήτηση και όχι στην προσφορά. Επίσης αναφέρ-
θηκε και στις συνενώσεις λιμανιών, τις οποίες
ορισμένες χώρες βλέπουν ως αντίβαρο στις συ-
νενώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων. Αναφερόμενος στο

παράδειγμα της Ιταλίας,
ενημέρωσε για τις σκέψεις
που υπάρχουν στη γειτο-
νική χώρα για την κατάρ-
γηση περίπου 24
λιμενικών αρχών και τη
δημιουργία 4-5 περιφερει-
ακών αρχών. 
Ο επικεφαλής του Τμήμα-
τος Λιμενικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κ. Θεολογίτης τόνισε στην
ομιλία του ότι για πρώτη
φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση

απέκτησε ένα πραγματικό δίκτυο, εξετάζοντας
τα κέντρα παραγωγής, κατανάλωσης και τις
πύλες εισόδου-εξόδου εμπορευματικών ροών. 
Προσεγγίζοντας το ζήτημα των μεταρρυθμί-
σεων στην ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία, με
αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον και για τα εν Ελ-
λάδι τεκταινόμενα, ο κ. Θεολογίτης επισήμανε
ότι μόνο μία Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού
μπορεί να επιτηρήσει την εφαρμογή του λιμενι-
κού κανονισμού. 
Αναφερόμενος στην ελληνική νομοθεσία, είπε
ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει συμ-
βατότητα με τη νέα πρόταση κανονισμού της
Ε.Ε., ενώ το ίδιο ισχύει και για τη νομοθεσία που 

διέπει τις λιμενικές υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τα
θέματα που σχετίζονται με τη λιμενεργασία, θα
αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου. 
Θίγοντας το κρίσιμο ζήτημα των ιδιωτικοποι-
ήσεων, ο κ. Θεολογίτης τόνισε ότι ο ευρωπαϊκός

Το θεσμικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών
λιμένων

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Προσεγγίζοντας 
το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων
στην ευρωπαϊκή λιμενική 
βιομηχανία, με αδιαμφισβήτητο
ενδιαφέρον και για τα εν Ελλάδι
τεκταινόμενα, ο κ. Θεολογίτης
επισήμανε ότι μόνο μία Ανεξάρ-
τητη Αρχή Ανταγωνισμού μπορεί
να επιτηρήσει την εφαρμογή του
λιμενικού κανονισμού.

‘‘ ‘‘
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κανονισμός δεν ασχολείται με το οργανω-
σιακό μοντέλο των λιμένων, ενώ οι όποιες
πρωτοβουλίες ληφθούν θα πρέπει να εναρ-
μονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πα-
ρουσίασε το μοντέλο των παραχωρήσεων
ενώ έκανε αναφορά και στο μοντέλο του ma-
ster concession. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο κ. Θεολογί-
της είπε ότι η χώρα πρέπει να λάβει σχετικά
μέτρα στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των
λιμένων, όπως: α) ο διαχωρισμός των εμπο-
ρικών και δημόσιων λειτουργιών του λιμένα,
β) να αναγνωριστεί ο γεωγραφικός σκοπός
της παραχώρησης, γ) να προσδιοριστούν οι
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημοσίου
συμφέροντος και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι
αφορά την ακτοπλοΐα, δ) να δημιουργηθεί ένα
master plan για τις σχέσεις πόλης-λιμένα με
ξεκάθαρες χρήσεις γης και ε) να υπάρξει μέ-
ριμνα για την ανανέωση και λήξη της σύμβα-
σης παραχώρησης. 
Σχετικά με την πρόθεση της ελληνικής κυβέρ-
νησης και του ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσουν στην
πώληση, τόνισε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο
θα αποτελεί μία πρωτιά της Ελλάδας καθώς
αποτελεί στην ουσία «αχαρτογράφητα νερά»
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επισήμανε επίσης ότι στην περίπτωση πώλη-
σης μετοχών είναι ζωτικής σημασίας ο ρόλος
μιας ρυθμιστικής αρχής, ενώ ενδέχεται να
υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα
στους παραχωρησιούχους.
Ο καθηγητής Θάνος Πάλλης στην ομιλία του
τόνισε ότι οι λιμένες αποτελούν έναν ξεχα-
σμένο αναπτυξιακό πυλώνα. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα χρειάζε-

ται ένα αποδοτικό λιμενικό σύστημα. Η χώρα
μας εστίασε για πολλά χρόνια στη διαμόρ-
φωση ναυτιλιακής πολιτικής και άφησε σε
δεύτερο πλάνο τη λιμενική πολιτική. 
Κατά την άποψή του θα πρέπει στην εξίσωση
για τα ελληνικά λιμάνια να περιληφθεί και η
συγκέντρωση που παρατηρείται στην αγορά
των διαχειριστών τερματικών λιμενικών
σταθμών. 
Επιπροσθέτως κακώς θεωρούμε δεδομένη
την ιεραρχία ΟΛΠ-ΟΛΘ, αφού το μέγεθος των
ελληνικών λιμένων είναι μικρό, οπότε θα πρέ-
πει, όπως σημείωσε, να κρατάμε μικρό καλάθι
για τα επενδυτικά ενδιαφέροντα που κατά και-

ρούς ακούγονται. 
Ξεφεύγοντας από τη λιμενική δραστηριότητα
της διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, ο κ.
Πάλλης ανέφερε πως υπάρχουν και άλλες
δραστηριότητες που πρέπει να μας απασχολή-
σουν, όπως για παράδειγμα η διαχείριση της
κρουαζιέρας. 
Στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των λιμένων
είπε ότι υπάρχει κοινός τόπος σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και η Ελλάδα έχει ανάγκη από κοινή λιμε-
νική λογική. Αυτό σημαίνει ισχυρές δημόσιες
λιμενικές αρχές, οι οποίες θα θέτουν τους
όρους των παραχωρήσεων. 
Σημείωσε ότι το μοντέλο του master conces-
sion στο ζήτημα του ΟΛΠ θα δημιουργήσει
προβλήματα στην αξιοποίηση. 
Στην περίπτωση της χώρας μας έθιξε ορισμέ-
νες διαχρονικές παραλείψεις στη διαμόρ-

φωση της λιμενικής πολιτικής και συγκεκριμένα:
• Δεν εξετάστηκε σε σωστή βάση το ζήτημα

της λιμενεργασίας, για την οποία υπήρξε
απουσία ενός κοινωνικού διαλόγου.

• Δεν αποσαφηνίστηκαν οι σχέσεις των δια-
φόρων παικτών που εμπλέκονται στη λει-
τουργία ενός λιμένα.

• Η Ελλάδα δεν επιδίωξε την απόκτηση
τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά τη λιμενική
βιομηχανία.

Σχετικά με τους στόχους και τη στρατηγική
που θα πρέπει να έχει η ελληνική πολιτεία
έναντι της λιμενικής βιομηχανίας και της αξιο-
ποίησης των λιμένων, αυτά συνοψίζονται:

• Στην οικονομική και απρόσκοπτη εξυπηρέ-
τηση της ροής εμπορευμάτων από και προς
την ενδοχώρα.

• Στην αποφυγή μονοπωλιακών καταστά-
σεων.

• Στην αποφυγή χρηματοδότησης από τον
δημόσιο προϋπολογισμό υποδομών εξυ-
πηρέτησης εξειδικευμένων προσδοκιών
πολυεθνικών εταιρειών με περιορισμένο
δημόσιο συμφέρον.

Επιπροσθέτως πέρα από τη λειτουργία μιας
ισχυρής αυτόνομης λιμενικής αρχής, θα πρέ-
πει να επανεξεταστεί η προοπτική πραγματικά
επωφελών παραχωρήσεων με στόχο τη δη-
μιουργία ενδολιμενικού ανταγωνισμού και,
τέλος, να υπάρξει διάλογος εμπλεκόμενων
φορέων για σημαντικά επιμέρους ζητήματα.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 5 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

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.

Πέρα από τη λειτουργία μιας ισχυρής αυτόνομης λιμενικής
αρχής, θα πρέπει να επανεξεταστεί η προοπτική πραγματικά επω-
φελών παραχωρήσεων με στόχο τη δημιουργία ενδολιμενικού 
ανταγωνισμού και, τέλος, να υπάρξει διάλογος εμπλεκόμενων 
φορέων για σημαντικά επιμέρους ζητήματα.‘‘
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Ηεκδήλωση, η οποία υποστηρίζεται από την Ελληνική Επι-
τροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Greek Shipping Co-oper-
ation Committee), ακολουθεί την ιδιαίτερα επιτυχή τελετή

εγκαθίδρυσής του, τον περασμένο Απρίλιο, στην Αθήνα, την οποία πα-
ρακολούθησαν 500 κορυφαίοι ναυτιλιακοί παράγοντες. Το Πάνθεον
της Ελληνικής Ναυτιλίας είναι ευτυχές που έχει την υποστήριξη της
ABS ως ηγετικής χορηγού στην εκδήλωση του Λονδίνου.
Σχολιάζοντας ο Christopher Wiernicki, διευθύνων σύμβουλος της
ABS και χορηγού της εκδήλωσης, την παρουσίασε επισημαίνοντας ότι:
«Η ABS είναι υπερήφανη για τη συνέχιση της συνεργασίας της  με το
Πάνθεον της Ελληνικής Ναυτιλίας, το οποίο είναι ταιριαστό αφιέρωμα
στις πολλές εξέχουσες προσωπικότητες που έχουν διαμορφώσει τον
ελληνικό στόλο από τα πλοία Liberty  του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ώς
τις μέρες μας. 
Η επιρροή αυτών των ανθρώπων και της ελληνικής ναυτιλίας στο σύ-
νολό της ήταν ριζική, και αποτελεί μια κληρονομιά που συνεχίζει να επι-
δρά στο μέλλον της βιομηχανίας μας».

Τα πλοία του πολέμου, Liberties, κατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν
με νηογνώμονα την ABS και η απόκτησή τους από Έλληνες εφοπλι-
στές μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σηματοδότησε την εγκαθίδρυση
των δραστηριοτήτων της ABS στην ελληνική αγορά. Οι δεσμοί ανά-
μεσα στο νηογνώμονα και στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχουν
ισχυροποιηθεί στη διάρκεια των τελευταίων 65 ετών.
Η εκδήλωση του Λονδίνου θα ξεκινήσει με μια δεξίωση κοκτέιλ για το
καλωσόρισμα, που θα χορηγηθεί από τη Citi Private Bank.
Η ιστορική αρ ντεκό αίθουσα του ξενοδοχείου Park Lane Hotel, με
την αξεπέραστη ατμόσφαιρά της, θα παρέχει ένα μοναδικό σκηνικό
για τον εορτασμό των πρώτων 20 εισακτέων στο Πάνθεον της Ελλη-
νικής Ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων εισακτέων για το
2013. Πολλοί εκ των μεγάλων της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας
είχαν στενή συνεργασία με το Λονδίνο στη διάρκεια της σταδιοδρο-
μίας τους.
Μέρος των εσόδων από τη βραδιά θα διατεθούν στην Ελληνική Ελ-
πίδα, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό καταχωρισμένο στο Ηνωμένο
Βασίλειο, που συνδράμει παιδιά σε κίνδυνο στην Ελλάδα από την πα-
ρούσα οικονομική κρίση.

Το Πάνθεον της Ελληνικής ναυτιλίας βρίσκεται στο 
www.greekshippinghalloffame.org 

Tιμώντας τους αθάνατους αειναύτες

Στις 24 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Park Lane Hotel, στο
Μέιφερ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το Πάν-
θεον της Ελληνικής Ναυτιλίας στη διάρκεια της
οποίας θα τιμηθούν η ελληνική ναυτιλία και οι συ-
νεργασίες της με τη ναυτιλιακή κοινότητα του Λονδίνου. 

SKAPOULOS:Layout 1  17/3/2014  5:09 πμ  Page 86



�ADV FBRUARY 2014:Layout 1  11/3/2014  10:04 �μ  Page 106



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Φωτογραφίες του μήνα

Συνεκπαίδευση της φρεγάτας 
«Αιγαίον» με το αεροπλανοφόρο USS
George H.W. Bush 

Eπίσκεψη στον Πειραιά πραγματοποίησε την Τρίτη
4 Μαρτίου το αμερικανικό πυρηνοκίνητο αερο-
πλανοφόρο USS «George H.W. Bush» (CVN-77).
Το USS «George H.W. Bush» (CVN-77) είναι μια
πλωτή πολιτεία με 5.680 άτομα πλήρωμα, από
τους οποίους οι 3.200 ανήκουν στο πλοίο και οι
υπόλοιποι 2.480 στην αεροπορική του πτέρυγα,
που αποτελείται από 90 μαχητικά αεροσκάφη και
ελικόπτερα διαφόρων τύπων της αεροπορίας του
αμερικανικού Ναυτικού.

Υπάρχει περίπτωση η Βενεζουέλα
να γίνει η επόμενη Ουκρανία; 
Η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πε-
τρελαίου παγκοσμίως ακροβατεί στο χείλος
ενός κοινωνικού-πολιτικού «εμφυλίου»,
που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε τουλάχι-
στον 18 άτομα μόνο τον τελευταίο μήνα.
Το Καράκας διατηρεί στενότατους δεσμούς
με την Κούβα, πράγμα που δίνει μια ψυχρο-
πολεμική πινελιά στις εξελίξεις, ενώ ο σο-
σιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο
χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «φασίστες»
που θέλουν να τον ανατρέψουν με πραξικό-
πημα. Κάπου εκεί, ωστόσο, τελειώνουν και
οι ομοιότητες με την ουκρανική κρίση.

Ποτάμια ναυτιλία μέσω Αξιού
Πρόκειται για ένα σχέδιο με οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, το οποίο θα προσδώσει
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κομβικό ρόλο για την Ευρώπη. Αφορά τις ποτάμιες μεταφορές με
την εκμετάλλευση του Αξιού, ο οποίος εκτείνεται βορειοδυτικά στη FYROM, ενώνεται με τον πο-
ταμό Μοράβα, περνάει μέσα από τη Σερβία και καταλήγει στο Δούναβη κοντά στο Βελιγράδι. Πρό-
κειται για μία διαδρομή 650 χιλιομέτρων, που καταλήγει στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Αύξηση των Γερμανών τουριστών 
Ταξιδιωτικές εισροές άνω των 2 δισ. ευρώ αναμένει για τη φετινή σεζόν η ελληνική οικονομία από τους πε-
ρίπου 2,5 εκατ. Γερμανούς τουρίστες που εκτιμάται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
ότι θα επισκεφτούν για διακοπές τη χώρα μας. Τη σχετική εκτίμηση των αφίξεων από τη Γερμανία ανέφερε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου, Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος θεωρεί πως οι αφίξεις από τη Γερμανία θα αυξηθούν
κατά περίπου 250.000 σε σχέση με το 2013, οπότε διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ., συμπαρασύροντας προς
τα πάνω και τα τουριστικά έσοδα. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι προκρατήσεις εμ-
φανίζουν αυξήσεις από 10% έως 20%.
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