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Editorial

Δημόσια εικόνα;
Όχι, ευχαριστώ!

τις πρόσφατες συναντήσεις του υπογράφοντος στο
Λονδίνο με παράγοντες της ελληνικής και διεθνούς
πλοιοκτησίας και ναυτεργασίας, ιδιαίτερη εντύπωση
προκάλεσε η διαπίστωση πως το θέμα της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας δεν αποτελεί πλέον
σημαντική προτεραιότητα για τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης της ναυτιλίας και των πρωταγωνιστών της.
Πράγματι, το Round Table, ίσως η κυριότερη συλλογική
ομάδα διαβούλευσης και συνεργασίας του διεθνούς εφοπλισμού, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες «απέσυρε» το
θέμα της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας από
την τρέχουσα ατζέντα των υψηλών προτεραιοτήτων του
εφοπλισμού.

Σ

Οι λόγοι είναι σύνθετοι, αλλά και κατανοητοί. Όπως μας επισήμανε εξομολογητικά διευθυντής σημαντικού οργανισμού
που συμμετέχει στις συζητήσεις της στρογγυλής τράπεζας,
όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας
αναμφίβολα επιθυμούν να έχουν μια δημοφιλή και αντικειμενικά ορθή δημόσια εικόνα και φήμη, αλλά οι πολλαπλές
προσπάθειες στον συγκεκριμένο κλάδο, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, εκτός του ότι ήταν μέχρι σήμερα πολυδάπανες και υπεραισιόδοξες, τελικά δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και κυρίως την άμεση απήχηση που οι
συντελεστές ανέμεναν.
«Είναι εύκολο για έναν επικοινωνιολόγο να προτείνει σε
κάποιον οργανισμό ή φορέα που εκπροσωπεί δυναμικά
και επιτυχημένα μέλη να ξοδέψουν, με όπλο την υπομονή,
εκατομμύρια δολάρια σε καλαίσθητες καμπάνιες χωρίς
σίγουρο αποτέλεσμα, αλλά ο συγκεκριμένος οικονομικός
κλάδος σε αυτούς τους απρόβλεπτους καιρούς δεν πείθεται πλέον από αυτήν τη λογική», επισήμανε χαρακτηριστικά ένας εκ των υψηλόβαθμων συνομιλητών μας.
Οι προσπάθειες τόσο της στρογγυλής τράπεζας όσο και των
φορέων-μελών της θα είναι πλέον προσεκτικά μελετημένες και εστιασμένες σε στρατηγικές κινήσεις προς επιλεγμένους κοινούς στόχους, που αφορούν ιδίως τις
πολιτικές και ρυθμιστικές αρχές των Βρυξελλών, του

Λονδίνου και λιγότερο της Ουάσιγκτον, όπου οι νομοθέτες φαίνονται ακόμα και σήμερα ανενημέρωτοι και απληροφόρητοι για την πραγματική συνεισφορά της ναυτιλίας
στο διεθνές (και εύθραυστο) εμπόριο.
«Δεν μας ενδιαφέρει πλέον να “πλησιάσουμε” τον νομοθέτη
μέσω της εκλογικής του περιφέρειας ή του γενικού Τύπου,
μια και κάτι τέτοιο όχι μόνο θα εξακολουθούσε να είναι εξαιρετικά δαπανηρό αλλά και αμφιβόλου αποτελέσματος. Κάναμε ήδη αρκετά, καιρός πλέον να επικεντρωθούμε στα
απαραίτητα και τα πολύ σημαντικά, διότι τελικά λογοδοτούμε
στα μέλη για τις κινήσεις και κυρίως για τις δαπάνες μας»,
μας επισήμανε άλλος υψηλόβαθμος συνομιλητής.
Η αλήθεια, όμως, είναι λίγο διαφορετική: τα νέα μέλη, με αυξάνουσα χωρητικότητα, των διεθνών εφοπλιστικών οργανώσεων προέρχονται πλέον από διαφορετικές γεωγραφικά
περιοχές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η νοτιοανατολική Ασία, όπου
τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και ο Τύπος δεν έχουν τις ίδιες
αντιλήψεις, ιδεολογίες, ίσως και προκαταλήψεις με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η νέα τάξη πραγμάτων και οι καινούργιες οικονομικές δυνάμεις που ανελίσσονται, ειδικά στη
ναυτιλία, επιφέρουν νέες ζυμώσεις και ανακατατάξεις στον
παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλιακής πραγματικότητας και του
επιχειρηματικού ανταγωνισμού, αλλά και περιπλοκές, αν όχι
πονοκεφάλους, στους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των
πρωταγωνιστών του εφοπλισμού.
«Δεν είναι οι νέες δυνάμεις στο χώρο της ναυτιλίας από
τη Δανία, και δεν είναι όλοι οι λαοί όπως οι Δανοί», μας
ανέφερε Βρετανός ναυτιλιακός δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι η εφοπλιστική κοινότητα δεν κατάφερε να πείσει
την κοινή γνώμη, γιατί η κοινή γνώμη αποτελεί μια αφηρημένη έννοια με διαφορετική σημασία και δυναμική για
κάθε γεωγραφική γωνιά του πλανήτη.
Στο παιχνίδι για τη δημόσια εικόνα, στα ναυτιλιακά συνέδρια
και στην αρθρογραφία σε εξειδικευμένα περιοδικά αναπτύσσονται βαρύγδουπες απόψεις και αντικρουόμενες προτάσεις.
Η ουσία όμως είναι μία: η σύσφιγξη των σχέσεων ενός
κλάδου με την ευρύτερη κοινωνία είναι όχι μόνον εξαιρετικά δαπανηρή (με αμφίβολα αποτελέσματα), αλλά
προϋποθέτει επίσης τεράστια υπομονή, καθώς και αναμφισβήτητη επιχειρηματική εξωστρέφεια και διαφάνεια
από τους επιχειρηματίες του χώρου, έννοιες που στον
συγκεκριμένο στίβο δεν ακμάζουν.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 2 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Η.Γ.Μ.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

$

37,85 δισ. τα έσοδα της

οικονομίας των ΗΠΑ και
314.000 οι θέσεις που συντηρούνται από τη βιομηχανία της κρουαζιέρας για το 2013.
Την 1η Απριλίου 2014 ο εμπορικός
στόλος των ΗΠΑ (άνω των 1.000 GT)
αριθμούσε 176 πλοία, συνολικής
χωρητικότητας 6.865.609 GT.
Η πλειονότητα των πλοίων είναι
containership (69) και ακολουθούν
τα tanker (50).

]

Ο Πειραιάς
είναι το λιμάνι με τον υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης της διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο για
την περίοδο 2008-2012, καθώς
η διακίνηση αυξήθηκε κατά

634%.

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης containerships, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2014, είναι η APM-Maersk με 564 πλοία και ακολουθούν οι MSC με 480
και CMA-CGM με 422 πλοία.
Ο δείκτης εμπιστοσύνης των πλοιοκτητών το Φεβρουάριο
συγκριτικά με το Νοέμβριο βελτιώθηκε από το 6,2 στο 6,6,
των ναυλωτών από το 5,7 στο 6,5 -που είναι και το υψηλότερο επίπεδο-,
των μάνατζερ από 6,1 στο 6,4 και των μεσιτών από το 5,6 στο 6,4.
Από τον Πειραιά με τα πλοία της
ακτοπλοΐας εξυπηρετούνται σε ετήσια βάση 17,5 εκατ. επιβάτες.

&

Το 2013 στα νησιά μας διακινήθηκαν περίπου 13 εκατ. επιβάτες.

Στις γραμμές της Αδριατικής το 2013 εκτελέστηκαν 3.500 δρομολόγια και διακινήθηκαν
1.400.000 επιβάτες και 316.000 φορτηγά πλοία.
Την περίοδο 2009-2012 η πτώση της επιβατικής κίνησης έφτασε
το 39% και των φορτηγών αυτοκινήτων το 20%. Επίσης είναι
αξιοσημείωτο το ότι έχει μειωθεί δραματικά η παρουσία των ελληνικών πλοίων, τα οποία από 26 το 2000 και 18 το 2004 σήμερα είναι μόλις 7.
36 παραγγελίες έκαναν οι Έλληνες πλοιοκτήτες τον Ιανουάριο
του 2014, από τις οποίες το 50% αφορούσε πλοία μεταφοράς
ξηρού φορτίου, ενώ το Φεβρουάριο από τις 28 παραγγελίες οι 13
ήταν πάλι ιδίου τύπου.

για ένα κουτάκι μπίρας αξίας $1, αυτό
εκτιμάται σε $0,01.

,,

Το 2011 το κόστος
της πειρατείας εκτιμήθηκε στα $6,8 δισ.
Εξ αυτών $583 εκατ.
αφορούν την αλλαγή
πορείας των πλοίων, ενώ
η αξία των καυσίμων
λόγω αυξημένης
ταχύτητας σε επικίνδυνες
περιοχές εκτιμήθηκε στα
$2,7 δισ.
Τα δε λύτρα που
καταβλήθηκαν
ανέρχονται
σε $160 εκατ.

,,

Σε 515.032 dwt ανήλθε ο συνολικός αριθμός των διαλύσεων, εκ των οποίων περίπου το 65% (336.427 dwt) ήταν πλοία
ξηρού φορτίου, το 13% (64.897 dwt) δεξαμενόπλοια και το 22%
(113.708 dwt) containers.
Ο εμπορικός στόλος της Δανίας το Μάρτιο του 2014 αποτελούνταν
από 628 πλοία (άνω των 100 GT) συνολικής χωρητικότητας
14.428.000 dwt.
Στις ναυτιλιακές εταιρείες της Δανίας εργάζονται περίπου 30.000
άτομα, ενώ συνολικά το ναυτιλιακό πλέγμα της χώρας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα.

‘‘

‘‘

τηλεόρασης $700 είναι περίπου $10,

]

Το κόστος μεταφοράς στην αξία μιας

Ο εμπορικός στόλος
της Νορβηγίας στα τέλη του 2013
αριθμούσε 1.388 πλοία (άνω των
100 GT) συνολικής χωρητικότητας
15.996.560 GT.
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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Τα
εν οίκω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
Προβλέψεις και εκτιμήσεις
για την κίνηση της ναυλαγοράς
Αύξηση του αριθμού των
πλοίων όλων των κατηγοριών για το 2014 διαβλέπει ο
διεθνής οργανισμός Bimco.
Στις αναλύσεις ο οργανισμός
προβλέπει ότι το τρέχον έτος
ο παγκόσμιος στόλος των
πλοίων ξηρού χύδην φορτίου
θα αυξηθεί κατά 4,4% έναντι
αύξησης 5,9% που σημειώθηκε το 2013.
Στα δεξαμενόπλοια ο στόλος
θα ενισχυθεί κατά 2,9% έναντι
αύξησης 2,3% το 2013, ενώ
στα πλοία μεταφοράς προϊόντων (clean tankers) η αύξηση
θα κυμανθεί στο 4% (υψηλό
τετραετίας) έναντι 3,2% τον
προηγούμενο χρόνο.
Τέλος, στα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί
κατά 5,7% έναντι 5,9% το
2013.
Όσον αφορά τις διακυμάνσεις

της ναυλαγοράς το 2014, οι
αναλυτές της Bimco ισχυρίζονται ότι για τον κλάδο
ξηρού φορτίου θα υπάρξει
βελτίωση, καθώς η ζήτηση ξεπερνά την αύξηση της προσφοράς.
Η ζήτηση αναμένεται να τονοθεί κατά 4,5-6%, με έμφαση
στο σιδηρομετάλλευμα και
στον άνθρακα, με την Κίνα να
παραμένει ο κινητήριος μο-

Η βαρύτητα
της Κίνας είναι
θεμελιώδης

χλός της αγοράς.
Για τον κλάδο των δεξαμενοπλοίων εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της ζήτησης
σε επίπεδα υψηλότερα από
το 2013, για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προβλέπουν ότι η
προσφορά και η ζήτηση θα
συνεχίσουν να κινούνται
οριακά λόγω της υπερπροσφοράς χωρητικότητας.

Μπαράζ επενδύσεων από τους εφοπλιστές
Σε επενδύσεις 726 εκατομμυρίων δολαρίων προχώρησαν, το Φεβρουάριο,
οι Έλληνες εφοπλιστές τοποθετώντας
παραγγελίες για τη ναυπήγηση 28
πλοίων.
Σύμφωνα με στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Golden Destiny, ο αριθμός
των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων
τον προαναφερόμενο μήνα είναι κατά
πολύ αυξημένος σε σχέση με τις παραγγελίες του αντίστοιχου περυσινού, αφού είχαν τοποθετηθεί μόλις 11 παραγγελίες.
Μεταξύ των παραγγελιών περιλαμβάνονται 13 bulk carriers, 4 δεξαμενόπλοια, 6 πλοία
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LPG), 3 κοντέινερ και 2 ειδικές παραγγελίες για εξέδρες. Οι επενδύσεις των εφοπλιστών συνεχίστηκαν και το Μάρτιο καθώς, σύμφωνα πάντα με την Golden Destiny, τοποθετήθηκαν παραγγελίες για 21 νεότευκτα πλοία
ενώ αγοράστηκαν και 10 πλοία από «δεύτερο χέρι» συνολικού ποσού 218 εκατομμυρίων
δολαρίων. Ανάμεσα στις εταιρείες ξεχωρίζει ήταν η Tsakos Energy Nav., η οποία παρήγγειλε
σε ναυπηγεία της Κορέας 4 δεξαμενόπλοια, ενώ δύο δεξαμενόπλοια έχει παραγγείλει η CM
Lemos. Επίσης δύο υγραεριοφόρα παρήγγειλε σε κινεζικά ναυπηγεία η Eletson.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 8 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Οι διά θαλάσσης μεταφερόμενες εισαγωγές
της Κίνας το 2013 ξεπέρασαν τα 2 δισ. τόνους, που σημαίνει ότι η χώρα σε διάστημα
5 χρόνων (δηλαδή από το 2008) διπλασίασε
τις εισαγωγές της. Από το σύνολο των εισαγωγών, το 75% αφορούσε εμπορεύματα
ξηρού φορτίου, εκ των οποίων το 39% ήταν
σιδηρομετάλλευμα.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της
BIMCO, Peter Sand, η βαρύτητα της Κίνας
στη ναυτιλία είναι θεμελιώδης και αναγκαία
προκειμένου η αγορά να καταστεί βιώσιμη
και να υπάρξει εξισορρόπηση στο ισοζύγιο
προσφοράς (Supply) και ζήτησης (Demand).
Συνεχίζοντας, ο αναλυτής επιβεβαιώνει
πως η χαμηλή αγορά σε γενικές γραμμές
είναι πάντα αναμενόμενη το πρώτο τρίμηνο
κάθε χρόνου, αλλά καθώς προχωράμε στο
2014 θα υπάρξει βελτίωση.
Γεγονός είναι πως το 2013 κατά μέσον όρο η
αγορά (ημερήσια έσοδα) κυμάνθηκε σε καλύτερα επίπεδα από το 2012 και βάσει των
θεμελιωδών μεγεθών -αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου σε καλύτερα επίπεδα από τα τρία
προηγούμενα χρόνια και μείωση της προσφοράς πλοίων, τουλάχιστον για τα επόμενα
2 χρόνια- προμηνύεται και βελτίωσή της,
παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη της Κίνας θα
επιβραδύνει στο 7,5% φέτος όπως αποβλέπει
η κυβέρνησή της, και που αν επιτευχθεί σε
καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί «καταστροφή», αλλά προσπάθεια ελέγχου της οικονομίας της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι αγνοούνται οι κίνδυνοι σχετικά με το
σκιώδες τραπεζικό σύστημα.
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Η διαδικασία πάγωσε λόγω αδυναμιών
της πρότασης
Το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
πρόταση κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια
στους λιμένες κ. Knut Fleckenstein ανακοίνωσε ότι η νομοθετική διαδικασία παγώνει. Οι λόγοι
πίσω από αυτήν την απόφαση είναι: α) Οι χρονικοί περιορισμοί (λόγω ευρωεκλογών), β) η άρνηση συμβιβασμού σε σημαντικά στοιχεία της πρότασης, όπως ο σκοπός της, και γ) η ανάγκη
να γίνουν πιο κατανοητές οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τους κανόνες
κρατικής βοήθειας που εφαρμόζονται στους λιμένες. Ο γενικός γραμματέας της European
Community Shipowners Association κ. Patrick Verhoeven σημείωσε πως η πρόταση είχε αδυναμίες εξαρχής, καθώς ουσιώδη στοιχεία, όπως η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίων
και επιβατών, είχαν εξαιρεθεί. Ευελπιστούμε η πρόταση να μην καταλήξει να είναι ένα κενό
γράμμα χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

Φωνή βοώντος εν τη ερήμω
Ξαναφουντώνουν οι φήμες ότι Τούρκοι επιχειρηματίες επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στο
Αιγαίο και στις άλλες ελληνικές θάλασσες αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της ελληνικής
ακτοπλοΐας. Αιτία η γνωστή πλέον αδυναμία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ως προς την κάλυψη των πάγιων υποχρεώσεών τους, ενώ παράλληλα τους κυνηγούν οι οφειλές δεδουλευμένων μισθών προς τα πληρώματα, προς συνεργεία επισκευών, προμηθευτές και
τράπεζες. Στις όλες δυσκολίες έρχεται σαν κεράκι στην τούρτα η πολιτική που εφαρμόζει
η Ε.Ε. στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στην εφαρμογή του
μέτρου της επιβολής ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται ΦΠΑ 13% στα
εισιτήρια και 23% στα οχήματα, στην Ισπανία ισχύει ενιαίος ΦΠΑ 8%, στην Πορτογαλία
6%, στην Ιταλία 10%, στη Σουηδία 6% και στη Γαλλία 5,5%. Στην Ελλάδα οι συντελεστές
ΦΠΑ μειώθηκαν σε τρεις περιπτώσεις: στα νησιά, στις ξενοδοχειακές μονάδες και στην
εστίαση. Ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας, δίκαια θέτει το ερώτημα: «Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις ξεχάσαμε την ακτοπλοΐα παρά το γεγονός ότι χωρίς αυτήν καμία τουριστική δραστηριότητα δεν μπορεί να
αναπτυχθεί στα νησιά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ των οχημάτων, η απόφαση του ΝΣΚ
341/98 σαφώς χαρακτηρίζει τη μεταφορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων ως βοηθητική υπηρεσία
της μεταφοράς προσώπων, συνεπώς πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ,
δηλαδή 13% και όχι 23%».

Ένας Έλληνας στο τιμόνι του βρετανικού
Βασιλικού Ναυτικού
Από τον Απρίλιο το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό θα έχει επικεφαλής έναν Έλληνα, τον
ναύαρχο σερ Γιώργο Ζαμπέλλα (με καταγωγή, από την πλευρά τουπατέρα του, από τα
Δωδεκάνησα), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο νέος επικεφαλής γεννήθηκε στην τότε
Νότια Ροδεσία (σημερινή Ζιμπάμπουε). Γονείς ο Μιχάλης και η Ρόζμαρι Ζαμπέλλα.
Αποφοίτησε από το Southampton University με πτυχίο Αεροναυπηγικής και Μηχανικής της Αστρονομίας. Κατετάγη στο Βασιλικό Ναυτικό το 1980 και έγινε πιλότος το 1982. Υπηρέτησε σε τρεις τύπους ελικοπτέρων, σε διάφορες φρεγάτες
και αεροπλανοφόρα πριν ακολουθήσει τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας.
Τον Ιανουάριο του 2011, μετά την ανάληψη πολλών θέσεων ευθύνης στο
Βασιλικό Ναυτικό, προήχθη σε αντιναύαρχο και τον Ιανουάριο του 2013 σε
ναύαρχο. Έχει τιμηθεί δύο φορές από τη βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του. Είναι παντρεμένος με την Amanda Jane LeCudennec και έχει
τρεις γιους.

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -

Πρόσθετες δυσκολίες
στην ακτοπλοΐα
Σε μια δύσκολη περίοδο για την ακτοπλοΐα υπάρχουν κινήσεις που έρχονται να δημιουργήσουν
πρόσθετες δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Σε ομιλία του ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), επέκρινε τέτοιες πρακτικές, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την
αύξηση των τιμολογίων συλλογής απορριμμάτων από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών. Το
2013 τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 140% από 60%
το 2012 και παρά τις διαμαρτυρίες των εταιρειών
δεν υπήρξε ανταπόκριση. Μάλιστα, ο κ. Σακέλλης προχώρησε και σε μία καταγγελία καθώς,
όπως υποστηρίζει, στο ζήτημα της περισυλλογής
αποβλήτων στα ελληνικά λιμάνια έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο μονοπώλιο με τις ευλογίες του
κράτους σε όλα τα επιβατικά λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η τιμολογιακή πολιτική που
εφαρμόζεται όχι μόνο είναι ανεξέλεγκτη, αλλά
προστατεύεται και από τους Οργανισμούς Λιμένων και άλλους. Ενδεικτικά, το Λιμεναρχείο Πάτρας επέβαλε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε εταιρεία
διότι παρέδωσε χρησιμοποιημένα μαγειρικά
έλαια σε άλλον, απόλυτα πιστοποιημένο, πάροχο
και όχι στον προστατευόμενο από τον Οργανισμό
Λιμένος Πατρών.

Άνιση μεταχείριση
Ο κ. Σακέλλης στην ανάλυσή του καυτηρίασε
επίσης τον τρόπο αντιμετώπισης της ακτοπλοΐας
έναντι άλλων μέσων μεταφοράς. Ενδεικτικά
ανέφερε ότι αν καθυστερήσει η εκτέλεση ενός
δρομολογίου, τότε ο πλοίαρχος καλείται σε απολογία και επιβάλλονται πρόστιμα. Αν όμως καθυστερήσει ένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, δεν
αποδίδονται ευθύνες σε κανέναν. Περίεργες καταστάσεις απαντούν και στα δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας, όπου για τις αεροπορικές
συγκοινωνίες κάποια νησιά θεωρούνται άγονα
και για την ακτοπλοΐα όχι. Για παράδειγμα, τα
«γονιμότατα» νησιά Πάρος και Νάξος επιδοτούνται για την αεροπορική τους συγκοινωνία,
όταν το ΥΝΑ προσπαθεί εναγωνίως να εξασφαλίσει κεφάλαια για την εξυπηρέτηση της Κάσου
και της Καρπάθου.
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Η αποκατάσταση της ιστορικής πλατείας Συντάγματος
Στην οικονομική συνεισφορά του ελληνικού εφοπλισμού και της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας
έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν,
καθώς και στον τρόπο που ανταποκρίνονται επικουρώντας και ενισχύοντας τις εκάστοτε ανάγκες συμπολιτών μας.
Ένα τελευταίο έργο, με αποδέκτες τους κατοίκους της
πρωτεύουσας και τους απ’ όλο τον κόσμο επισκέπτες
της, είναι οι εργασίες αποκατάστασης της πλατείας Συντάγματος με τη χρηματοδότηση της οικογένειας Λασκαρίδη, ιδιοκτήτριας των ξενοδοχείων
Μεγάλη Βρεταννία και King George.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πριν από δύο χρόνια η
εφοπλιστική οικογένεια άρχισε επαφές με το υπουργείο Πολιτισμού εκδηλώνοντας την πρόθεσή της να καλύψει πλήρως τα έξοδα για την
αποκατάσταση της πλατείας. Να σημειωθεί ότι η πλατεία είναι διατηρητέα και η ανακαίνισή της το 2003, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων,
είχε γίνει έπειτα από σχετική μελέτη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Για να ξεκινήσουν οι εργασίες χρειάστηκε προηγουμένως να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, ώστε ο Δήμος Αθηναίων να
αποδεχτεί την προσφορά έργου που έκανε η οικογένεια Λασκαρίδη, ενώ
η ανακαίνιση κινήθηκε σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΑΣ το 2003.
Η πλατεία καταστράφηκε το Δεκέμβριο του 2008 μετά τα εκτεταμένα

επεισόδια που διαδραματίστηκαν τότε στο κέντρο.
Συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκε το σιντριβάνι (κατασκευάστηκε το 1840, αρχικά βρισκόταν στην πλατεία Κοτζιά και μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα πριν από
περίπου 60 χρόνια). Τοποθετήθηκε νέος μηχανισμός, ενώ αποκαταστάθηκαν και οι καταρράκτες
δεξιά και αριστερά της πλατείας. Μόνο τα έργα για
τα σιντριβάνια κόστισαν 300.000 ευρώ. Έγιναν
ορθομαρμαρώσεις και ξαναχτίστηκαν συγκεκριμένα σημεία, ώστε να
μην είναι ευάλωτα σε διάφορες ζημιές, όπως π.χ. αυτές που προκαλούν
τα φορτηγά που μπαίνουν στην πλατεία για να αφήσουν τα υλικά των
κατά καιρούς εκδηλώσεων (χριστουγεννιάτικη αγορά κ.λπ.). Αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (πίνακες κ.ά.), ενώ για τις λάμπες
φωτισμού έγινε ειδική παραγγελία στην Ισπανία γιατί δεν υπήρχαν ετοιμοπαράδοτες στο εμπόριο. Το πράσινο της πλατείας ανανεώθηκε, αντικαταστάθηκαν τα παγκάκια, ενώ έγινε διαδικασία υδροαμμοβολής στα
μάρμαρα ώστε να ασπρίσουν και να «στεγανοποιηθούν», για να μην
απορροφούν εύκολα ρύπους, ακαθαρσίες κ.λπ. Έτσι η όψη μιζέριας και
εγκατάλειψης της κεντρικής αθηναϊκής πλατείας, που δοκιμάζεται συνεχώς αφού είναι το σύνηθες επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, αλλάζει μορφή και ελπίζουμε να
γίνει παρελθόν η υποβαθμισμένη και αντιαισθητική εικόνα της.

Παρούσα η ναυτιλία και στις ευρωεκλογές
«Θαλασσινό» άρωμα έχουν οι λίστες των κομμάτων με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές καθώς ορισμένοι εξ αυτών έχουν στενή σχέση με
τη ναυτιλία αφού είτε έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτήν είτε την
έχουν υπηρετήσει από διάφορα πόστα (πολιτικά και μη). Ως «Ναυτικά
Χρονικά» είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε κατά καιρούς τις απόψεις
ορισμένων υποψηφίων, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και τακτικοί αρθρογράφοι του περιοδικού.
Από τη Νέα Δημοκρατία και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι
βέβαιος υποψήφιος για την Ευρωβουλή είναι ο πρώην υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Το πράσινο φως από το κόμμα αναμένει και ο βουλευτής Χίου και πρώην
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης.
Για μία ακόμη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο θα προσπαθήσει και η Ρόδη
Κράτσα, η οποία έχει κατά καιρούς εκφράσει τις θέσεις της σε σημαντικά
ζητήματα πέριξ της ναυτιλίας, μέσα από τις σελίδες των «Ν.Χ.». Ως 1η
αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η κ. Κράτσα είχε φέρει εις

πέρας τη συνδιαλλαγή (προεδρία διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου) για το πακέτο ERIKA III για την ασφάλεια στη θάλασσα.
Από την «Ελιά» υποψήφιος είναι ο Γιώργος Βερνίκος, εφοπλιστής,
βαθύς γνώστης των ζητημάτων της ναυτιλίας και τακτικός αρθρογράφος
του περιοδικού. Υποψήφια και η Έφη Χαλάτση, υπεύθυνη του Τομέα
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ.
Από τη Δημοκρατική Αριστερά-Προοδευτική Συνεργασία, υποψήφιος
κατεβαίνει ο γνώριμος στα «Ναυτικά Χρονικά» και στους αναγνώστες
τους καθηγητής Γιάννης Τσαμουργκέλης, ειδικός επί θεμάτων ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Με τη Δημοκρατική Αριστερά κατέρχεται υποψήφια και η Μαριλένα Κοππά, άρθρα της οποίας έχουμε
επανειλημμένως φιλοξενήσει.
Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποψήφιος για μία ακόμη φορά
θα είναι ο Γιώργος Τούσσας, μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού,
πρώην πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 10 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

A N A NGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Τα τρένα που δεν έρχονται…

Η κυβέρνηση τον τελευταίο
χρόνο έχει εφαρμόσει τη στρατηγική του λεγόμενου «success
story», η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να αναπροσαρμοστεί, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον
το επικοινωνιακό κομμάτι.
Δεν διαφωνούμε πως όντως
κάθε επένδυση είναι προς
όφελος της χώρας. Όμως, από
αυτό το σημείο μέχρι του να
διαφημίζουμε ως επένδυση
εθνικής σημασίας την αγορά
ενός νέου μηχανήματος αξίας
2.000.000 ευρώ από καπνοβιομηχανία (πριν από ένα
χρόνο, περίπου, υπήρξε σχετικό ρεπορτάζ στα δελτία ειδή-

σεων) υπάρχει τεράστια διαφορά.
Στα της λιμενικής βιομηχανίας,
η συμφωνία που αποτελεί την
κορωνίδα της επικοινωνιακής
πολιτικής της κυβέρνησης
είναι αυτή των COSCO-HPΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία χαρακτηρίζεται μία από τις μεγαλύτερες
των τελευταίων ετών.
Δεν υπάρχει συνέντευξη, ομιλία, παρέμβαση, άρθρο στον
Τύπο, υπουργού, που να μην
αναφέρεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μία καλή συμφωνία, αλλά υπάρχει μεγάλη
διαφορά με τα όσα παρουσιάζονται, τουλάχιστον για όσους
ασχολούνται με τη λιμενική και
ναυτιλιακή βιομηχανία. Κατ’
αρχάς, περίπου δύο χρόνια
μετά την αρχική συμφωνία τα
δρομολόγια ακόμη δεν έχουν
ξεκινήσει (!).

Δύο χρόνια ακούμε για τα
τρένα που θα μεταφέρουν τα
φορτία της ΗΡ και τρένα δεν
βλέπουμε. Επιπροσθέτως ο
όγκος διακίνησης εκτιμάται
περί τις 20.000 TEU το χρόνο.
Με βάση τη συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
στο λιμάνι του Πειραιά το
2012, τα 20.000 TEU αντιστοιχούν στο 0,7% του συνόλου. Η ποσότητα είναι
αμελητέα και μάλιστα, ενώ γίνεται λόγος για δημιουργία
πολλών θέσεων εργασίας, δεν
έχει γίνει καμία εκτίμηση επ’
αυτού. Και πώς να γίνει όταν
πρόκειται για transit διακίνηση. Το μόνο όφελος προς το
παρόν που θα υπάρξει για τη
χώρα είναι τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η υπόθεση «ανάπτυξη»
θέλει δουλειά και όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

H Ελληνική Ναυτιλία τιμά το Πάνθεόν της
Σε μια εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εορτασμού της ελληνικής ναυτιλίας και των δεσμών της με το Λονδίνο. Στις 24 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Park Lane, περισσότερες από 300 ναυτιλιακές προσωπικότητες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν το Πάνθεον
της Ελληνικής Ναυτιλίας. Το 2013 δύο ακόμη Έλληνες εφοπλιστές, ο Περικλής Γ. Καλλιμανόπουλος (1892-1979) και ο Αλέξανδρος Γ. Τσαβλίρης (1914-1973), εντάχθηκαν στο Πάνθεον,
το οποίο πλέον αριθμεί 20 προσωπικότητες. Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης παραχωρήθηκε στον οργανισμό «Hellenic Hope - Ελληνική Ελπίδα», που συνδράμει παιδιά στην Ελλάδα
τα οποία βιώνουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ο πρόεδρος του Greek Shipping Cooperation Committee, το οποίο υποστήριξε την εκδήλωση, Χαράλαμπος Φαφαλιός τόνισε
τη σημασία του Λονδίνου ως το επίκεντρο του ναυτιλιακού κόσμου. «Η ίδια η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ωφεληθεί ιδιαίτερα
από την τοποθέτησή της στο Λονδίνο στην
διάρκεια του περασμένου αιώνα», είπε ο
κύριος Φαφαλιός. «Με έναν εκ των πλέον
σύγχρονων στόλων, εκτεινόμενο ουσιαστικά σε όλους τους τομείς, δεν υπάρχει
μέρος στον κόσμο όπου ένα ελληνικό πλοίο
δεν εκπληρώνει το ρόλο του στην παροχή
υπηρεσιών του παγκόσμιου εμπορίου».

Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός παραδίδει την επιταγή.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 12 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

Έτοιμη για τη στήριξη
της ελληνικής
οικονομίας η ΕτΕ
Έτοιμη να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του
σε ημερήσια εφημερίδα ο διευθύνων σύμβουλός της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.
Η τράπεζα ήδη προχωρεί σε νέες χρηματοδοτήσεις με τον γενικό κανόνα «60-40», δηλαδή την υποχρεωτική συμμετοχή του
επιχειρηματικού φορέα κατά 40%.
Επισημαίνει πως οι ελληνικές τράπεζες μετά
την ανακεφαλαιοποίηση είναι απολύτως
ασφαλείς, ενώ σημειώνει ότι «η μεγάλη δύναμη της Εθνικής είναι η ικανότητά της να δημιουργεί εσωτερικό κεφάλαιο μέσω της
κερδοφορίας του ομίλου».

Το αγαπημένο
ανέκδοτο του Μάριο
Ντράγκι
Ποιος είπε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν
διαθέτουν χιούμορ;
Κατά τη διάρκεια δείπνου στο μουσείο
Senckenberg της Φρανκφούρτης (όπου, σημειωτέον, φιλοξενείται η πιο σπάνια συλλογή
δεινοσαύρων της Γερμανίας), ο Μάριο
Ντράγκι διηγήθηκε στους παρευρισκομένους το αγαπημένο του ανέκδοτο:
Ένας άντρας χρειάζεται επειγόντως να κάνει
μεταμόσχευση καρδιάς.
Λέει ο γιατρός: «Μπορώ να σου δώσω την
καρδιά ενός 5χρονου».
- Πολύ νέος.
- Τι θα ’λεγες για την καρδιά ενός 40χρονου
τραπεζίτη επενδύσεων;
- Αυτοί δεν έχουν καρδιά, απαντάει ο ασθενής.
- Την καρδιά ενός 75χρονου κεντρικού τραπεζίτη;
- Αυτή θέλω!
- Μα γιατί;
- Γιατί είναι αχρησιμοποίητη!
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Το παιχνίδι των funds
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κινητικότητα των
funds, με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες
να έχουν αντλήσει το 2013 περισσότερα από
ένα δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τραπεζικούς
κύκλους, την περσινή χρονιά τα funds επένδυσαν 6,3 δισ. δολάρια στην ελληνική ναυτιλία, ενώ το 2012 το συνολικό ποσό ήταν
περίπου 3 δισ. δολάρια. Στις ναυτιλιακές εταιρείες επενδύουν κυρίως funds που εμπιστεύονται τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για:
• Το Swank Capital είναι ο μεγαλύτερος εξωτερικός επενδυτής της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακής
εταιρείας Capital Product Partners, του
Βαγγέλη Μαρινάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας
Tradewinds, το συγκεκριμένο fund ελέγχει
πλέον το 5,4% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, αξίας περίπου 50 εκατομμυρίων
δολαρίων.
Στο χαρτοφυλάκιό της έχει 4,6 εκατομμύρια
μετοχές. Το fund Swank Capital δείχνει εμπι-

στοσύνη στην εταιρεία Capital Product Partners και στις προοπτικές που έχει στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και γι’ αυτό
επένδυσε ήδη από το Μάιο του 2012 όταν
συμμετείχε στην προσφορά μετοχών με ειδικά
δικαιώματα ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Swank Capital συμμετείχε επίσης στην
αύξηση κεφαλαίου της Capital που έγινε το περασμένο καλοκαίρι.
• Το Φεβρουάριο του 2014 ο δισεκατομμυριούχος, ειδικός στα κομπιούτερ, Michael
Dell, με περιουσία που υπολογίζεται στα
15,3 δισ. δολάρια, εμπιστεύτηκε την ελληνική ναυτιλία και επένδυσε μέσω του fund
MSD στη StealthGas, συμφερόντων του
Χάρη Βαφειά. Απέκτησε 3,4 εκατομμύρια
μετοχές και ελέγχει το 9,8% της εταιρείας.
• Η Εletson Holdings Inc., συμφερόντων των
εφοπλιστικών οικογενειών Χατζηελευθεριάδη, Καρασταμάτη και Κέρτσικωφ, προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξίας με
την αμερικανική επενδυτική τράπεζα Blackstone, και πιο συγκεκριμένα με το fund της

Blackstone Tactical Opportunities, για την
ίδρυση της Eletson Gas, ναυτιλιακής εταιρείας που θα έχει στόλο από πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG). Το fund θα ελέγχει το
40% της νέας εταιρείας, ενώ το μάνατζμεντ
και την τεχνική διαχείρισή της θα έχει η μητρική Eletson Holdings Inc.
Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν ανέρχονται σε 700 εκατ. δολάρια.
Το Soros Fund Management, του μεγαλοεπενδυτή George Soros, έχει τοποθετηθεί σε
έξι ναυτιλιακές εταιρείες στην αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου, εκ των οποίων οι πέντε
ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές.
Πρόκειται για την Dryships του Γιώργου Οικονόμου, όπου επένδυσε 1,7 εκατ. δολάρια,
την Diana του Συμεών Παληού, όπου επένδυσε 850 χιλιάδες δολάρια, τη Safe Βulkers
του Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου, όπου επένδυσε 156 χιλιάδες δολάρια, και τις εταιρείες
της Αγγελικής Φράγκου Navios Maritime
Holding όπου επένδυσε 417 χιλιάδες δολάρια.
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Τι είχες, Γιάννη; Τι είχα πάντα…
«Τετρακόσιοι πενήντα σπουδαστές που
έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης δεν βρίσκουν το δεύτερο θαλάσσιο ταξίδι για να ολοκληρώσουν την
εκπαίδευσή τους». Τα παραπάνω ανέφερε
στη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Σπύρου Λυκούδη.
Ο υπουργός παραδέχτηκε ότι αν και η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη ναυτιλία, έχει μείνει πίσω στα θέματα ναυτικής εκπαίδευσης,
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ενώ έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα στη ναυτιλία, δεν έχουμε
καταφέρει να εκσυγχρονίσουμε, να αναβαθμίσουμε και να κρατήσουμε ένα υψηλό επίπεδο
στη ναυτική εκπαίδευση, ανάλογο με το τι συμβαίνει σε όλο τον κλάδο της ναυτιλίας».
Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ανατροπή αυτής της κατάστασης εντάσσονται η
πιστοποίηση των σχολών με ISO και η αναβάθμιση του κτιριακού εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής.

Μειωμένο
και το ενδιαφέρον
των καθηγητών
Αναφορά έγινε και στην προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπου για πρώτη
φορά είχε ενιαία μορφή για όλες τις Ακαδημίες. Βέβαια, το ενδιαφέρον των ναυτοδιδασκάλων ήταν μειωμένο. Για να προσελκύσουν οι
Ακαδημίες ικανούς ναυτοδιδασκάλους, ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, το υπουργείο έχει αρχίσει διάλογο με τους φορείς και την ένωση των εκπαιδευτικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Άκαρπες οι πιέσεις;
Όσον αφορά το πρόβλημα των 450 σπουδαστών που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την
εκπαίδευσή τους, ο κ. Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι «προχωρήσαμε και στην εξομοίωση των
ασφαλιστικών εισφορών των σπουδαστών για το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι στα πλοία υπό
ελληνική σημαία, ακριβώς για να δώσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και εκπαίδευσης στους αποφοίτους μας. Διότι, όποια και να είναι η κτιριακή υποδομή, όποιο και αν είναι το
επίπεδο των ναυτοδιδασκάλων, η καρδιά της ναυτικής εκπαίδευσης χτυπά πάνω στο καράβι.
Και αν δεν έχουμε θέσεις όπου θα μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω στο καράβι οι απόφοιτοι
των σχολών μας, ουσιαστικά θα φτιάξουμε πολυτελείς υποδομές, οι οποίες όμως δεν θα
έχουν κανένα αντίκρισμα.
Και αυτή είναι η δική μας αγωνία. Και αυτή είναι η δική μας πίεση. Και εκεί βρισκόμαστε σε
μια διαρκή διαβούλευση και πίεση προς την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και όλο τον κλάδο
ώστε να απασχολήσουν αυτά τα παιδιά, αυτούς τους αποφοίτους, να τους απορροφήσουν
και να έχουμε αυξημένη απασχόληση στον κλάδο της ναυτιλίας».

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 14 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

Συνεχίζεται
η κατρακύλα

Περαιτέρω πτώση 1,8% σημείωσε η δύναµη
του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100
κόρων και άνω) τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση µε την αντίστοιχη δύναµη του Ιανουαρίου 2013, έναντι μείωσης 3,3% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το
2013 προς το 2012, με αποτέλεσμα πλέον να
αριθμεί 1.901 πλοία.
Σύμφωνα επίσης με την Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων
και άνω) ανήλθε στα 44.399.910 κόρους τον Ιανουάριο 2014 και αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του
Ιανουαρίου 2013, έναντι αύξησης 0,1% που
καταγράφηκε στην αντίστοιχη σύγκριση το
2013 προς το 2012.

Ευτυχώς που υπάρχει
και η ναυτιλία
Στη δύσκολη οικονομικά περίοδο από την
οποία διέρχεται η χώρα, η ναυτιλία αποδεικνύει ότι είναι από τους ελάχιστους κλάδους
που μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο, να
συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και
να συντελέσουν στη ροή χρήματος σε μια
ρημαγμένη αγορά. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια υπάρχουν κλάδοι που συντηρούνται
πλέον αποκλειστικά από τα κεφάλαια της
ναυτιλίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της
Χίου, νησιού με μακρά ναυτική παράδοση.
Τα τρία τελευταία χρόνια, οι μόνοι που επενδύουν στην κατασκευή κατοικίας είναι οι
ναυτικοί και οι εφοπλιστές. «Ευτυχώς που
υπάρχει και η ναυτιλία», λέει χαρακτηριστικά πολιτικός μηχανικός του ακριτικού
νησιού.
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In Memoriam
O Μανιάτης Σταύρος Νταϊφάς υπήρξε ένας από τους πιο δραστήριους Έλληνες πλοιοκτήτες τόσο στο χώρο της πλοιοκτησίας όσο και της κλαδικής εκπροσώπησης του εφοπλισμού. Ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας μπορεί να έγινε ευρύτερα γνωστός για τις
πολυποίκιλες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του ως πρόεδρος του Ολυμπιακού, εντούτοις, η συμβολή του στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας και στη σύσφιγξη των σχέσεων του εφοπλισμού με τη ναυτεργασία κατά την πολυετή θητεία του
στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αποτελούν εξαιρετικά πεδία έρευνας και θετικού προβληματισμού για τον σύγχρονο ιστορικό αλλά και πολιτικό αναλυτή.
Επιστήθιος φίλος του μεγάλου Αντώνη Χανδρή, στενός συνεργάτης του Αριστομένη
Καραγιώρη και του Στάθη Γουρδομιχάλη, ο Σταύρος Νταϊφάς υπήρξε από το 1975 βασικός παρονομαστής στη μεγάλη προσπάθεια του εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης
των θεσμικών οργάνων του ελληνικού εφοπλισμού.
Παρά τη μεγάλη του επιχειρηματική δράση, ο Σταύρος Νταϊφάς, ως σημαντικότατο μέλος
των Δ.Σ. της ΕΕΕ και της Ένωσης Εφοπλιστών Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων, αφιέρωσε πολύτιμο χρόνο και ανέλαβε πάμπολλες πρωτοβουλίες για τη συλλογική δράση
του εφοπλισμού, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό του
συνόλου του εφοπλιστικού, του ναυτεργατικού καθώς και του πολιτικού κόσμου της εποχής. Ειδικά στα χρόνια της μεγάλης ναυτιλιακής κρίσης, τη δεκαετία του '80, ο Σταύρος
Νταϊφάς, ως αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, υπήρξε βασικός αρωγός των συλλογικών προσπαθειών για την επιβίωση του συνόλου της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και για την
αναδιάταξη και αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.
Ακούραστος επιχειρηματίας, ειλικρινής και επίμονος στις συναλλαγές και τις πρωτοβουλίες του, με μια τεράστια αγάπη για τη ζωή και τον τόπο του, ο Σταύρος Νταϊφάς δεν περνούσε απαρατήρητος σε καμία εμφάνισή του. Οι δικοί του άνθρωποι τον θυμούνται τα
μεσημέρια στο αγαπημένο και καθιερωμένο του σημείο συνάντησης, τη Ναυτιλιακή Λέσχη
του Πειραιά, όπου εξέφραζε πάντα αυθόρμητα και ανεπιτήδευτα τις σκέψεις και τους
οραματισμούς του. Ο Σταύρος Νταϊφάς ανήκει δικαιωματικά στους μεγάλους Έλληνες
πλοιοκτήτες. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους Έλληνες πλοιοκτήτες της γενιάς
του που μεγαλούργησαν στη δεκαετία των μεγάλων αλλαγών (1970- 1980) και που
οι προσπάθειές τους κατάφεραν να μετεξελίξουν τον Πειραιά σε σημαντικότατο ναυτιλιακό κέντρο και τον ελληνικό εφοπλισμό έναν αειθαλή και πολύτιμο πρωταγωνιστή στην ελληνική οικονομία.
Τα «Ναυτικά Χρονικά» του απένειμαν το 2012 το βραβείο «Ευκράντη» για τη συνολική
προσφορά του στη Ναυτιλία.
Από μία προσωπική συζήτηση που είχα με τον εκλιπόντα σημειώνω μερικές σκέψεις του
ενδεικτικές του αυθόρμητου και αυθεντικού λόγου του.

Ο Σταύρος Νταϊφάς και οι συνεργάτες του, στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πριν από 30 χρόνια.
Από το φωτογραφικό αρχείο των «Ναυτικών Χρονικών».
- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 16 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

«Το ένστικτο της αγάπης για την Ελλάδα το
έχει κάθε Έλληνας. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα μπορεί να θέλει να κάνει κάτι για την
Ελλάδα. Αλλά τελικά το κράτος, το σύμπλεγμα
δηλαδή αυτό που λέγεται κράτος, από τη
στιγμή που κάποιος επενδύσει εδώ είναι εναντίον του».
«Εμείς επί προεδρίας Χανδρή δίναμε κάθε
μήνα συνέντευξη Τύπου. Άξιζε μεν που τη δίναμε, αλλά δυστυχώς ορισμένοι δημοσιογράφοι τα έγραφαν αλλοιωμένα. Ο Αντώνης
Χανδρής είχε πάρει την απόφαση για τις τακτικές συνεντεύξεις Τύπου και τις συνέχισαν και ο
Καραγιώργης και ο Γουρδομιχάλης. Το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων ήταν μεγάλο και
έρχονταν πάντα όλοι. Όμως γρήγορα καταλάβαμε ότι μερίδα εξ αυτών με συγκεκριμένες πολιτικές πεποιθήσεις δεν θα έρχονταν ποτέ
κοντά στις θέσεις μας. Ειδικά τη δεκαετία του
΄80 οι περισσότερες εφημερίδες ήταν φιλοκυβερνητικές».
«Τις δεκαετίες΄60 και΄70, στον Πειραιά δουλεύαμε πάρα πολύ και σκληρά.
Θυμάμαι μια φορά που είχα πέντε πλοία εδώ
στον Πειραιά, τα δύο ήταν για δεξαμενισμό και
έπρεπε να τα παραδώσω άμεσα στους ναυλωτές. Είχα να κοιμηθώ 72 ώρες. Πήγαινα από το
ένα πλοίο στο άλλο. Θυμάμαι ότι ήρθε να με
δει η γυναίκα μου με την κόρη μου. Η Ειρήνη
ήταν πολύ μικρή, ίσως και ενός έτους. Θυμάμαι
ότι με είδε μουντζουρωμένο, με τη φόρμα και
ξενυχτισμένο και τρόμαξε, έβαλε τα κλάματα.
Δεν δούλευαν όλοι τόσο πολύ. Τα παιδιά ορισμένων μεγάλων εφοπλιστών εκείνης της εποχής έκαναν τη μεγάλη ζωή. Αλλά εμείς οι νέοι
στο χώρο είχαμε τεράστιο πάθος για τη δουλειά μας και μεγάλη ανάγκη για εγκαθίδρυση».
Hλίας Μπίσιας
Διευθυντής «Ναυτικών Χρονικών»
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Ευρωπαϊκές
ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.
Ποιος θα αντικαταστήσει τον Όλι Ρεν

O πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο, ανακοίνωσε ότι επτά επίτροποι είναι υποψήφιοι στις προσεχείς ευρωεκλογές
και έξι από αυτούς θα αποχωρήσουν προσωρινά από τα καθήκοντά τους ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία.
Μεταξύ των υποψηφίων είναι και ο επίτροπος Οικονομικών Όλι Ρεν, τη θέση του οποίου θα καταλάβει από τις 7 Απριλίου έως και τις
25 Μαΐου ο επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., Σιμ Κάλας. Οι υπόλοιποι επίτροποι που θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές και θα αντικατασταθούν στα καθήκοντά τους από τις 19 Απριλίου έως και τις 25 Μαΐου είναι οι εξής: Vice President Reding, Vice President Tajani,
Vice President Sefcovic, Commissioner Lewandowski, Commissioner Mimica.

Υπάρχει και
σιδηροδρομικό πακέτο

Χτυπάει το καμπανάκι
της ενεργειακής
απεξάρτησης
Στα τέλη Μαρτίου διεξήχθη διήμερη συνάντηση στις
Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων των κρατών-μελών,
όπου ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει σχέδιο για μείωση της εξάρτησης από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Βαν Ρομπέι δήλωσε πως, αν οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν αναλάβουν
άμεση δράση, μέχρι το 2035 η Ε.Ε. θα εισάγει το 80%
των αναγκών της σε πετρέλαιο και αέριο. Συνέχισε
προσθέτοντας ότι η Ε.Ε. δίνει ένα καθαρό σημάδι ότι
σκοπεύει να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση ιδιαίτερα από τη Ρωσία.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης των ενεργειακών αναγκών, της διάδοσης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης των δικτύων
τροφοδότησης της Ε.Ε. και με την επέκταση της χρήσης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε
επίσης την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων διακρατικών και περιφερειακών διασυνδέσεων των δικτύων
φυσικού αερίου, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο η ιβηρική χερσόνησος όσο και η περιοχή της Μεσογείου.
Τόνισε την ανάγκη διευκόλυνσης των εισαγωγών φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, όπου το φυσικό αέριο είναι
διαθέσιμο προς εξαγωγή μέσω τερματικών σταθμών
φυσικού αερίου, και ανέφερε την ανάγκη να συμπεριληφθεί αυτό το ζήτημα στις διαπραγματεύσεις της Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας ΗΠΑ - Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γνωστή και ως τέταρτο σιδηροδρομικό
πακέτο, το οποίο αποσκοπεί στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανίας και στη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Το
τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο έρχεται 12 χρόνια μετά το πρώτο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων για το σιδηρόδρομο, το οποίο μείωσε
τα εμπόδια διασύνδεσης των σιδηροδρόμων των κρατών-μελών.

Δράσεις με στόχο
τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για τη στήριξη του
παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη. Στόχος της είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η Επιτροπή
αναγνώρισε 14 δράσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν με τη συνεργασία της
Επιτροπής, των κρατών-μελών, των περιφερειακών και τοπικών Αρχών
και της ίδιας της βιομηχανίας. Ορισμένες δράσεις επηρεάζουν τη λιμενική
βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα:
• Η πρόταση προώθησης ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου ανάμεσα στις
εταιρείες κρουαζιέρας, στα λιμάνια και στους εμπλεκόμενους με τον παράκτιο τουρισμό φορείς.
• Προώθηση στρατηγικής για την αποτροπή και τη διαχείριση των αποβλήτων.
• Τα κράτη-μέλη, η βιομηχανία και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση και παροχή εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα λιμάνια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μέχρι στιγμής
μόνο ένας μικρός αριθμός λιμένων στην Ευρώπη έχει επενδύσει σε
αυτήν την τεχνολογία.
• Τα κράτη-μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές Αρχές και η βιομηχανία
θα πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμους πρακτικές για την αναγέννηση
και επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων ναυτιλιακών υποδομών.

- NΑΥΤΙΚΑ 18 ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Οι εκτιμήσεις διέψευσαν τις προβλέψεις
Κατώτερα των εκτιμήσεων είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης.
Ειδικότερα, οι 18 χώρες του ευρώ κατέγραψαν συνολικά εμπορικό
πλεόνασμα 900 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι αυτό θα ανερχόταν στα 12 δισ. Τον προηγούμενο μήνα,
το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης άγγιξε τα 13,8 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια
βάση τον Ιανουάριο, ενώ το Δεκέμβριο είχαν καταγράψει άλμα 4%.
Αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3%, ενώ τον προηγούμενο
μήνα είχαν σημειώσει αύξηση 1%.
Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, οι εξαγωγές μειώνονται από τον
Οκτώβριο.

Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές
των ωκεανών ας μην καταλήξουν
σε κυνήγι θησαυρού
Η επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε. Μαρία Δαμανάκη κάλεσε τις επιχειρήσεις να δουν τους ωκεανούς ως πηγές πλούτου, αλλά προειδοποίησε να μην καταλήξει
σε ένα ξέφρενο κυνήγι χρυσού. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ωκεανοί και οι
πλουτοπαραγωγικές πηγές που κρύβουν μπορούν να δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές των ωκεανών αντιστοιχούν σε 5,4 εκατ.
θέσεις εργασίας και σε ετήσιο τζίρο περίπου €500 δισ. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν δείξει πως οι ωκεανοί έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τα 3/4 των ενεργειακών
αναγκών της έως το 2030 (εκμετάλλευση κυμάτων, παλίρροιας, θερμών ωκεάνιων πηγών κ.ά.).

Απογοητευμένος δηλώνει
ο Σιμ Κάλας
Σε ομιλία του σε σεμινάριο της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ε.Ε., ο επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας έκανε αναφορά στον σπουδαίο ρόλο
που διαδραματίζει η ναυτιλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και
στα ζητήματα που την απασχολούν. Τάχθηκε υπέρ του e-manifest,
το οποίο στην ουσία αποβλέπει στο να δημιουργήσει μία κοινή
αγορά για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες, όπου οι τελωνειακές αρχές θα
μπορούν να παρακολουθούν τα φορτία και όπου η διακίνηση φορτίων μεταξύ λιμένων της Ε.Ε. δεν θα θεωρείται πλέον ως αφίξεις
εξωτερικού. Εξέφρασε μάλιστα την απογοήτευσή του γιατί διαπιστώνει ότι το μέτρο δεν έχει την αποδοχή που ευελπιστούσε.

Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, δήλωσε υπέρ του να
λαμβάνονται αυτές σε διεθνές επίπεδο πρωτοστατούντος του ΙΜΟ
και όπως τόνισε, οι διεθνείς κανονισμοί λειτουργούν αποτελεσματικά. Αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα των ναυτικών. Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει περίπου 220.000 ναυτικούς
(το 18% της παγκόσμιας προσφοράς) και ως εκ τούτου μία τεράστια
δεξαμενή εμπειρίας και γνώσης, που τροφοδοτεί και τις ίδιες τις
ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και τις εκατοντάδες παραναυτιλιακές
δραστηριότητες (από ναυπηγεία μέχρι νομικά γραφεία). Οι ναυτικοί
αποτελούν το στήριγμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
ναυτιλιακής και παραναυτιλιακής βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη σημασία στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ώστε αυτή η τροφοδοσία σε
προσωπικό με εμπειρία και γνώσεις να μη σταματήσει.

Read

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
- NΑΥΤ ΙΚΑ 19 ΧΡΟΝΙΚΑ από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Διεθνή fora

Σύνοδος ΜΕPC του ΙΜΟ
για μελλοντικά αγορακεντρικά μέτρα
στα πλοία

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Η σύνοδος 66 της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΜΕPC 66) του ΙΜΟ, που πραγματοποιείται στις
αρχές Απριλίου, πιθανόν να θέσει τα θεμέλια για το ποιο σύστημα φορολογικών μέτρων θα επιβληθεί στη ναυτιλία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2).
Αφού ο ΙΜΟ τακτοποίησε τα πλοία νέας κατασκευής με τον σχεδιαστικό δείκτη EEDI, τώρα στρέφει την προσοχή του σε μέτρα
που αφορούν την ενεργειακή απόδοση όλων των πλοίων κατά
τη λειτουργία τους. Οι προτάσεις είναι πολλές και αντικρουόμενες. Το ότι θα θεσπιστούν τέτοια μέτρα είναι απλώς θέμα χρόνου.
Το ζητούμενο έγκειται στο να είναι πρακτικά, δίκαια και να βασίζονται στις αρχές του ελεύθερου εμπορίου. Στη σύνοδο αυτή θα
συζητηθούν οι διάφορες προτάσεις για να δρομολογηθεί ο τρόπος εφαρμογής. Κάποια από τα ζητούμενα είναι να εξευρεθούν
τρόποι, ώστε α) τα πλοία να βαθμολογούνται ως προς την ενεργειακή τους απόδοση, β) να «φορολογούνται» στο μέλλον σύμφωνα με αυτή τους την απόδοση και γ) να υπάρχει πρόβλεψη
(κανονισμός) ώστε να βελτιώνουν υποχρεωτικά την απόδοσή
τους συν τω χρόνω σύμφωνα με προκαθορισμένα ποσοστά (π.χ.
10% μείωση της κατανάλωσης κάθε 3 χρόνια).
Νομίζω ότι όποιος είναι γνώστης της ναυτιλίας και του πώς δουλεύουν τα πλοία, διαβάζοντας τους ανωτέρω στόχους του ΙΜΟ
ίσως αναφωνήσει «μα είναι τρελοί αυτοί στον ΙΜΟ;».
Η απάντησή μου είναι, φυσικά, «όχι, το αντίθετο». Τα συμφέροντά τους κοιτάνε. Και θα εξηγήσω μετά. Κατά πρώτο να αναφέρουμε ότι πολλοί από τους συνέδρους στον ΙΜΟ δεν είναι
σχετικοί με τη λειτουργία των πλοίων.
Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει υπουργείο Ναυτιλίας και να εκπροσωπείται στον ΙΜΟ από το Λιμενικό Σώμα, με υποστήριξη ειδικών (Ναυτικό Επιμελητήριο κ.λπ.). Εκπροσωπείται δηλαδή από
ανθρώπους που γνωρίζουν τα πλοία και τη ναυτιλία όσο κανείς
άλλος στον κόσμο. Από την άλλη, οι περισσότερες χώρες εκπροσωπούνται από «γραφειοκράτες» του υπουργείου Μεταφορών
τους. Αεροπλάνα, τρένα, φορτηγά, αυτοκίνητα και πλοία είναι όλα
στο ίδιο τσουβάλι γι’ αυτούς. Επίσης, υπάρχουν πολλοί καθηγη-

τές και ακαδημαϊκοί ως σύμβουλοι χωρών, καλοί ίσως στον
τομέα τους και στην έρευνα, αλλά φυσικά όχι στη λειτουργία των
πλοίων και της διεθνούς ναυτιλίας. Επιπλέον, πολλές «πράσινες»
οργανώσεις, νηογνώμονες και ναυπηγικές χώρες. Και αυτοί ίσως
καλοί στον τομέα τους, αλλά όχι σχετικοί με την εμπορική λειτουργία των πλοίων. Μένουν λοιπόν οι χώρες με σημαντική παρουσία στη λειτουργία των πλοίων (όπως Λιβηρία, Παναμάς,
Ελλάδα, Κύπρος κ.ά.) και οι οργανώσεις διαχειριστών πλοίων
(ICS, Intertanko, Bimco, Intercargo κ.λπ.). Σχεδόν πάντα, οι τελευταίοι (δηλαδή οι γνώστες της λειτουργίας των πλοίων) έχουν
τις ίδιες θέσεις στα διάφορα θέματα προς συζήτηση. Είναι φυσικό
οι απόψεις τους να συγκλίνουν, γνωρίζοντας τι είναι πρακτικό ή
εφικτό σχετικά με το πώς δουλεύει ένα πλοίο και μία ναυτιλιακή
εταιρεία.
Σχετικά με την ενεργειακή βαθμολόγηση της λειτουργίας των
πλοίων έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν ότι κάτι τέτοιο δεν
είναι αρκετά εφικτό και αξιόπιστο ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
μέρος κάποιου υποχρεωτικού κανονισμού. Διάφοροι δείκτες ή
KPIs (Key Performance Indicators) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά, αλλά ποτέ δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιήσουν με αξιοπιστία την πραγματική ενεργειακή απόδοση ενός
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πλοίου, ιδίως μάλιστα όταν τυχαία γεγονότα ή η φύση των θαλάσσιων μεταφορών επηρεάζουν το δείκτη κατά μεγάλο ποσοστό (άσχημος καιρός, άφορτη πλεύση κ.λπ.). Αυτά όμως λίγο
απασχολούν αυτούς που θέλουν την ενεργειακή κατηγοριοποίηση των πλοίων. Ο απώτερος σκοπός τους είναι να επιβάλουν
αγορακεντρικά μέτρα τύπου εμπορίας ρύπων, και για να γίνει
αυτό χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι η γραμμή βάσης,
π.χ εκπεμπόμενο CO2 ανά μίλι και τόνο μεταφερόμενου φορτίου,
κάτω από την οποία τα «καλά» πλοία λειτουργούν, ενώ τα ενεργοβόρα βρίσκονται πάνω από τη γραμμή. Το δεύτερο είναι ένας
απλός δείκτης κατηγοριοποίησης των πλοίων σε καλά και κακά.
Δεν τους ενδιαφέρει και τόσο εάν ο δείκτης είναι σωστός ή όχι
ως προς την ένδειξή του.
Γιατί όμως θέλουν ένα τέτοιο πολύπλοκο
και μη αξιόπιστο σύστημα; Υπάρχει η
απλούστατη και δίκαιη λύση του σταθερού
φόρου στο καύσιμο, όπου εκ των πραγμάτων το ενεργοβόρο πλοίο θα πληρώνει περισσότερο μια που αγοράζει περισσότερο
καύσιμο. Ούτε δείκτες χρειάζονται, ούτε
γραμμές βάσης, ούτε πολύπλοκοι μηχανισμοί. Η απάντηση φαίνεται να είναι ότι προτιμούν την εμπορία ρύπων διότι αυτό θα
αποδώσει περισσότερα χρήματα και θέσεις
εργασίας στις χώρες τους και στα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα.
Έτσι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα υποχρεώνονται για κάθε πλοίο
τους να προστρέχουν στα χρηματιστήρια ρύπων (υπάρχουν λίγα
στη Βόρεια Ευρώπη και θα δημιουργηθούν και άλλα) για να αγοράζουν άδειες εκπομπών CO2 ανάλογα με το τι ετήσια ενεργειακή
βαθμολόγηση είχαν τα πλοία τους.
Όπως καταλαβαίνουμε, ανοίγεται μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάγκη αγοράς αδειών εκπομπών θα αυξάνεται συνεχώς, άσχετα με το πόσο καλά, ενεργειακά, είναι τα πλοία,
καθότι τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών (γραμμή βάσης) θα μειώνονται κάθε μερικά χρόνια. Είναι δηλαδή σαν κάποιος να αγοράζει ένα αυτοκίνητο που ικανοποιεί πλήρως τις εργοστασιακές
εκπομπές CO2 (στην περίπτωση των πλοίων το EEDI) και μετά να
τεθεί νόμος που να λέει ότι τώρα πρέπει κάθε χρόνο να μειώνει
την κατανάλωση καυσίμου κατά την οδήγηση κατά π.χ. 10%.
Και ναι μεν το ιδιωτικό αυτοκίνητο μπορεί να το καταφέρει περιορίζοντας τη χρήση του (π.χ. θα πηγαίνω να βλέπω τη γιαγιά
στο χωριό κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο).
Από τα πλοία όμως εξαρτάται το 90% των παγκόσμιων μεταφορών και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης οι υψηλότερες ταχύτητες είναι απαραίτητες, ειδάλλως εμποδίζεται η παγκόσμια
ανάπτυξη. Και για τους συνωμοσιολόγους, να αναφέρουμε ότι
βασικός μεγαλομέτοχος στα υπάρχοντα χρηματιστήρια ρύπων
είναι η Goldman Sachs. H δε Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank)
έχει υποβάλει καταθέσεις στον ΙΜΟ υποστηρίζοντας το σύστημα
εμπορίας ρύπων έναντι των άλλων απλούστερων προτάσεων.
Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε την επιρροή της Παγκόσμιας
Τράπεζας σε κυβερνήσεις ακόμα και των πιο ανεπτυγμένων
χωρών.
Σε αυτή τη σύνοδο του ΙΜΟ, λοιπόν, θα τεθούν οι πρώτες βάσεις
που ίσως είναι καθοριστικές για το τι είδους σύστημα θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Ειδικότερα, θα συζητηθεί ποια δεδομένα σχε-

‘‘

τικά με τις εκπομπές CO2 πρέπει, σε πρώτη φάση, να αναφέρουν
τα πλοία. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να αναφέρονται υποχρεωτικά για κάθε ταξίδι: α) η κατανάλωση καυσίμου, β) η ποσότητα φορτίου σε τόνους, γ) η ταχύτητα
πλεύσης και δ) η διανυθείσα απόσταση.
Φυσικά, τα δύο τελευταία εξαρτώνται όχι μόνο από τον διαχειριστή του πλοίου αλλά και από τον… θεό Ποσειδώνα, ενώ το (β)
εξαρτάται από την αγορά, από το ειδικό βάρος του φορτίου κ.λπ.
Τα ανωτέρω παραπέμπουν φυσικά στον ΕΕΟΙ, τον οποίο προορίζουν για υποχρεωτικό ώστε να αποτελέσει το δείκτη ενεργειακής
αξιολόγησης του πλοίου. Οι πλοιοκτήτες αντιτίθενται στο να παρέχουν τις πληροφορίες για ποσότητα φορτίου και ταχύτητα/δια-

Η προεδρία έχει την υποχρέωση
της σχετικής ουδετερότητας και εξεύρεσης
συμβιβασμού σε περιπτώσεις διχογνωμίας των
μελών. Όμως, όπως σε πολλά θέματα, η καλή
διπλωματία μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Ίδωμεν.

‘‘

νυθείσα απόσταση, ώστε να μη χρησιμοποιηθεί ο ΕΕΟΙ σε
μελλοντικό κανονισμό, διότι ο δείκτης αυτός δεν δίνει σωστές
εκτιμήσεις ενεργειακής αξιολόγησης. Όπως αναφέραμε πριν, δεν
φαίνεται να υπάρχει τέτοιος αξιόπιστος δείκτης. Η Διεθνής Ένωση
Νηογνωμόνων (IACS) είχε ανακοινώσει πριν από ένα χρόνο ότι
θα διενεργούσε σχετική έρευνα για την εύρεση τέτοιου, αξιόπιστου δείκτη. Έκτοτε, ουδέν νεώτερον.
Οι ΗΠΑ, γνωρίζοντας τη μεγάλη αντίδραση των οργανώσεων
διαχειριστών πλοίων στον υποχρεωτικό ΕΕΟΙ, κατέθεσαν πρόταση για σταδιακή αναφορά στοιχείων, π.χ. αρχικά μόνο κατανάλωση καυσίμου και διανυθείσα απόσταση ή ώρες πλεύσης.
Όμως, σαφώς η πρότασή τους περιέχει μελλοντική κατηγοριοποίηση των πλοίων με φθίνουσα γραμμή βάσης.
Άλλες χώρες προτείνουν σε πρώτη φάση εθελοντική, και όχι
υποχρεωτική, αναφορά των δεδομένων αυτών για τη συλλογή
πληροφοριών, στη βάση των οποίων το όποιο μελλοντικό σύστημα θα μπορούσε καλύτερα να αξιολογηθεί.
Χωρίς ένα δείκτη τύπου ΕΕΟΙ, το σύστημα εμπορίας ρύπων δεν
μπορεί να εφαρμοστεί. Η προσπάθεια λοιπόν σε αυτήν τη σύνοδο
είναι να συμφωνηθεί ένα σύστημα αναφοράς δεδομένων που δεν
θα περιέχει στοιχεία (όπως π.χ. η ποσότητα φορτίου) τα οποία θα
παραπέμπουν σε δείκτες ενεργειακής απόδοσης τύπου ΕΕΟΙ,
ιδίως για χρήση σε υποχρεωτικό κανονισμό.
Μια πρόσθετη δυσκολία είναι πως η Ελλάδα έχει την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συνεπώς, δεν μπορεί να υποστηρίζει σθεναρά θέσεις οι οποίες είναι αντίθετες στην πλειονότητα
των ευρωπαϊκών χωρών.
Η προεδρία έχει την υποχρέωση της σχετικής ουδετερότητας και
εξεύρεσης συμβιβασμού σε περιπτώσεις διχογνωμίας των
μελών. Όμως, όπως σε πολλά θέματα, η καλή διπλωματία μπορεί
να φέρει καλά αποτελέσματα. Ίδωμεν.
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Ναυλαγορά

H ναυλαγορά υπό τη σκιά της παγκόσμιας
οικονομίας

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Shipping analyst Golden Destiny S.A., Research Valuations

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 προβάλλει σημάδια αισιοδοξίας
για την παγκόσμια οικονομία και επιβεβαιώνει τη σταδιακή
ανάρρωση των ανεπτυγμένων οικονομιών, με την Κίνα να
απασχολεί το παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο.
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch στην τελευταία του έκθεση για την
παγκόσμια οικονομία προβλέπει επιτάχυνση ανάπτυξης σε
2,9% και 3,2% για 2014 και 2015 αντίστοιχα, έναντι 2,4% το
2013. H σταδιακή ανάκαμψη στις ανεπτυγμένες οικονομίες
είναι πλέον αναμφισβήτητη, ενώ στασιμότητα εμφανίζεται στο
ρυθμό ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών.
O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προβλέπει ανάπτυξη 3,6% για το 2014 από 4% που είχε εκτιμήσει,
τονίζοντας την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ο ΟΟΣΑ ιδιαίτερα για τις οικονομίες της Βραζιλίας και Ινδίας εκτιμά χαμηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης, που θα επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας.
Όσον αφορά τις ανεπτυγμένες οικονομίες, ο οίκος Fitch προβλέπει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης για τις ΗΠΑ σε 2,8%
το 2014 και 3,1% το 2015, από 1,9% το 2013, και για την Ευρωζώνη εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ σε 1,1% και 1,4% για τα επόμενα 2 έτη, από συρρίκνωση 0,4% το 2013. Επίσης, ο οίκος
αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προοπτική αξιόχρεου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σταθερή από
αρνητική, τονίζοντας τη μείωση των χρηματοοικονομικών κινδύνων στην Ευρωζώνη.
Για τις αναδυόμενες οικονομίες, ο οίκος Fitch εκτιμά πως ο
ρυθμός ανάπτυξης θα διατηρηθεί σε 4,5% για το 2014 και
4,8% για το 2015, που είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, στο 6,1% την περίοδο 2010-2012.
Ωστόσο, ο οίκος βελτίωσε τις προβλέψεις του για την προοπτική της Κίνας σε ανάπτυξη 7,3% για το 2014 από 7%. Επιπλέον, η Bank of Αmerica Μerrill Lynch εκτιμά ανάπτυξη 7,2%
και ανησυχίες προκαλεί το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών για τη φετινή χρονιά εμφανίζονται χαμηλότερες από τον επίσημο στόχο της κυβέρνησης για ανάπτυξη

7,5% το 2014.
Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του Μαρτίου για τις μεγάλες
οικονομικές δυνάμεις επαληθεύουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ανάρρωση των ανεπτυγμένων χωρών. Για την αμερικανική οικονομία, ο προκαταρκτικός δείκτης HSBC Purchasing
Managers Index παρέμεινε ανά μέσο όρο σε υψηλότερα επίπεδα από το τελευταίο τρίμηνο του 2013 (55,4 μονάδες από
53,8 μονάδες). Για την Ευρωζώνη, η ανάκαμψη κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος καθώς ο δείκτης διαμορφώθηκε
στις 53,2 μονάδες από 53,6 το Φεβρουάριο, καταγράφοντας
επέκταση για 9 συνεχόμενους μήνες. Έκπληξη για την Ευρωζώνη αποτέλεσε η γαλλική οικονομία με το δείκτη PMI να διαμορφώνεται στις 51,6 μονάδες - την υψηλότερη τιμή των
τελευταίων 31 μηνών.
Για την Κίνα, η μεταποιητική δραστηριότητα υποχώρησε σε
χαμηλό 8 μηνών και διαμορφώθηκε στις 48,1 μονάδες από
48,5 μονάδες το Φεβρουάριο. Η οικονομική ανάπτυξη της
χώρας συνηθίζει να παρουσιάζει συρρίκνωση στη διάρκεια
των δύο πρώτων μηνών από την εορταστική περίοδο του κινεζικού νέου έτους, αλλά ανακτά δυνάμεις στη διάρκεια του
Μαρτίου. Ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις από HSBC Markit Economics δεν δείχνουν αναζωπύρωση της οικονομικής ανάπτυξης προδιαθέτοντας περαιτέρω ύφεση της αύξησης του ΑΕΠ
από το τελευταίο τρίμηνο του 2013 (7,5% από 7,7%).
Εν αντιθέσει με τα στοιχεία του δείκτη από HSBC που σημείωσαν πτώση κάτω από 50 μονάδες για τους τρεις πρώτους
μήνες της χρονιάς, η δυναμική της Κίνας εξακολουθεί να είναι
σημαντική για την ανάρρωση της παγκόσμιας οικονομίας. Ο
επίσημος δείκτης της Κίνας, Purchasing Managers’ Index, συνεχίζει να υποδηλώνει επέκταση για την οικονομία καθώς διακυμαίνεται πάνω από τις 50 μονάδες, και η κυβέρνηση
διατηρεί αμείωτη την πολιτική της για τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης.
Το Πεκίνο πρόσφατα ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο για αύξηση του πληθυσμού στην αστική περιοχή στο 60% έως το
2020 από 56,2% το 2012 με στόχο την τόνωση της εγχώριας
ζήτησης, επιτρέποντας σε περίπου 90 εκατ. ανθρώπους να με-
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τακινηθούν στις πόλεις και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας
οι οποίες θα είναι καλύτερα αμειβόμενες από αυτές που κατέχουν σήμερα, κυρίως στον αγροτικό τομέα.
Το σχέδιο αυτό αναμένεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο και στη
ναυλαγορά των Bulkers, καθώς η αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα επιφέρει και αύξηση της ζήτησης χωρητικότητας για
μεταφορά πρώτων υλών. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς τερματίζει με ισχυρή επάνοδο στη ναυλαγορά
των Bulkers από το 2013, αναπήδηση της αγοράς των tankers
και συνεχόμενη καθοδική πίεση για τα containers.
Ο γενικός δείκτης Baltic Dry Index περιστρέφεται γύρω από
τις 1.500 μονάδες κυμαινόμενος τις πρώτες ημέρες του Απριλίου σε κάτω από 1.400 μονάδες, ενώ η απόδοση του δείκτη
στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, περίπου 1.370 μονάδες
ανά μέσο όρο, είναι 72% άνω από τον μέσο όρο του 2013 796 μονάδες. Τα επίπεδα της ναυλαγοράς στο μεγαλύτερο μέγεθος, capesize, είναι αυτά που καθοδηγούν την ανάκαμψη,
με τη ζήτηση της Κίνας για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος
να παραμένει ενθαρρυντική.
Τα επίπεδα ναύλων στο capesize έχουν μειωθεί σε λιγότερο
από $20.000/ημέρα, αλλά παρουσιάζουν 319% ετήσια αύξηση (όταν διακυμαίνονταν κάτω από $5.000/ημέρα). Αξίζει
να σημειωθεί ότι στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2013 τα
επίπεδα ναυλαγοράς στο μέγεθος capesize είχαν αγγίξει επίπεδα ρεκόρ $40.000/ημέρα και το ερώτημα είναι αν αυτά θα
σημειωθούν ξανά σύντομα.
Ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του στόλου στο μέγεθος capesize
σε συνδυασμό με την έντονη ζήτηση χωρητικότητας από την
Κίνα ευνοεί τις συνθήκες για επιπλέον ισχυρή ανάκαμψη της
ναυλαγοράς.
Ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης της Κίνας για ανάπτυξη
7,5% τη φετινή χρονιά προσφέρει ισχυρές προοπτικές στην
απόδοση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου. Εκτιμάται
πως οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας θα αγγίξουν νέο ρεκόρ τη φετινή χρονιά υπερβαίνοντας τον μηνιαίο
μέσο όρο, 75 εκατ. τόνους, από 68,4 εκατ. τόνους στη διάρκεια
του 2013. Επιπλέον, η Κίνα θα συνεχίσει να είναι έντονα
ενεργή στη ζήτηση χωρητικότητας καθώς αναμένεται ότι η ζήτηση για μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος μακροπρόθεσμα θα
αυξηθεί από τα 850 εκατ. τόνους στο 1 δισ.
Στη ναυλαγορά των crude tankers -πλοία μεταφοράς αργού
πετρελαίου-, τα επίπεδα ναυλαγοράς WS παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2013 με
σημάδια ύφεσης. Στη διαδρομή AG-USG, για τα μεγαλύτερα
μεγέθη πλοίων -Very large crude carriers- τα επίπεδα WS μειώθηκαν προς το τέλος του Μαρτίου σε λιγότερο από WS30,
αλλά παραμένουν πάνω από WS25 από το τέλος του Οκτωβρίου της περασμένης χρονιάς. Στη διάρκεια του Μαρτίου
2013, τα επίπεδα ναύλων στη διαδρομή AG-USC ήταν κάτω
από WS20. Η επάνοδος της ναυλαγοράς πυροδοτεί την τοποθέτηση ολοένα και περισσότερων παραγγελιών στο μέγεθος
VLCC και την αύξηση της τιμής ναυπηγήσεων σε παραπάνω
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από $100 εκατ. δολάρια.
Στην αγορά των containers -πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων-, o γενικός δείκτης Shanghai Container Freight
Index εμφανίζει έντονα αρνητική πίεση από τη συνεχόμενη
τάση ύφεσης στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη. Η σταδιακή ανάρρωση των ανεπτυγμένων οικονομιών φαίνεται ότι δεν είναι
ακόμη αρκετή για την απορρόφηση της διαθέσιμης προσφοράς χωρητικότητας. Καταλυτικός παράγοντας για τη βελτίωση
της ναυλαγοράς εμφανίζεται ο έντονος ρυθμός διάλυσης των
υπερήλικων πλοίων, με μέσο όρο ηλικίας 17 ετών, στο μέγεθος panamax (4.000-5.000 TEU).
Εκτιμάται ότι η αυξητική τάση των διαλύσεων και οι αναβολές
των παραδόσεων των νεότευκτων πλοίων θα οδηγήσουν σε
αύξηση του στόλου κατά 5,5%, που αποτελεί τον χαμηλότερο
ρυθμό αύξησης από το 1999. Ωστόσο, η μεγάλη ανισορροπία
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης χωρητικότητας προβλέπεται
να διατηρηθεί και για τη φετινή χρονιά, καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης κατά 4,4% έναντι αύξησης της προσφοράς
χωρητικότητας κατά 5,5%.
Oι επενδύσεις στη ναυτιλία συνεχίζουν να ρέουν σε έντονους
ρυθμούς και κυμαίνονται σε υψηλότερα ετήσια επίπεδα με συνεχόμενη ανοδική πίεση στις τιμές των πλοίων από το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αξία
πλοίου capesize bulker ηλικίας 5 ετών, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το Baltic Exchange, έχει αυξηθεί στα περίπου $47
εκατ. δολάρια, περίπου $17 εκατ. δολάρια πάνω από την αξία
στο τέλος του Μαρτίου 2013. Στον τομέα των tankers, η αξία
πλοίου VLCC ηλικίας 5 ετών, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το
Baltic Exchange, έχει αυξηθεί στα περίπου $70 εκατ. δολάρια,
περίπου $16 εκατ. δολάρια πάνω από την αξία στο τέλος του
Μαρτίου 2013.
Στη διάρκεια του Μαρτίου μπορεί να σημειώθηκε μια ήπια
τάση υποχώρησης των επενδύσεων τόσο στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στην αγορά των ναυπηγήσεων,
αλλά στο σύνολο του 2014, η κινητικότητα των αγοραπωλησιών παρουσιάζει περίπου ετήσια αύξηση 46% και η κινητικότητα των ναυπηγήσεων ετήσια αύξηση 100%. Για τους
πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς, εκτιμάται πως περίπου 38
πλοία, ανά μέσον όρο, άλλαξαν χέρια ανά εβδομάδα, από 26
το 2013 και 18 το 2012. Στην αγορά των ναυπηγήσεων εκτιμάται ότι περίπου 72 παραγγελίες πλοίων, κατά μέσον όρο,
τοποθετήθηκαν ανά εβδομάδα για το πρώτο τρίμηνο του
2014, από 36 το 2013 και 24 το 2012.
Η επενδυτική διάθεση παραμένει υψηλή, με τα επίπεδα εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών να ενισχύονται ολοένα
και περισσότερο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα από
Μοοre Stephens, τα συνολικά επίπεδα εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων περίπου έξι ετών κατά την περίοδο των τριών
μηνών έως το Φεβρουάριο του 2014.
Η απόδοση της ναυλαγοράς εκτιμάται από τους ερωτηθέντες
ότι θα βελτιωθεί ή θα διατηρήσει τα υφιστάμενα επίπεδα κατά

τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ η αύξηση της ιδιωτικής
χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη βιομηχανία. Το Φεβρουάριο του 2014
το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν 6,5 -σε μια κλίμακα από
1 (χαμηλή) έως 10 (υψηλή)- σε σύγκριση με το 6,1 που είχε
καταγραφεί στην προηγούμενη έρευνα το Νοέμβριο του 2013.
Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από το 6,8 που είχε καταγραφεί όταν η έρευνα ξεκίνησε το Μάιο του 2008.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι επενδύσεις στην αγορά των ναυπηγήσεων συνεχίζουν να είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 90% πάνω από την επενδυτική διάθεση στην αγορά των
μεταχειρισμένων πλοίων- με τα ναυπηγεία Κίνας και Κορέας
να ανταγωνίζονται έντονα για την εξασφάλιση νέων συμβολαίων.
Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου -bulkers- παραμένουν η πρώτη επιλογή των ναυτιλιακών παικτών τόσο στην
αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων όσο και των ναυπηγήσεων, με τα πλοία-tankers να αρχίζουν να αποσπούν εξίσου
σημαντικό μερίδιο στην αγορά των μεταχειρισμένων. Η βελτιωμένη εικόνα της ναυλαγοράς -crude tankers- ώθησε σημαντικά την κινητικότητα των αγοραπωλησιών tankers
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 75% και ετήσια αύξηση των
ναυπηγήσεων 100%.
Στα πλοία bulkers, η ετήσια αύξηση στον αριθμό αγοραπωλησιών εμφανίζεται χαμηλότερη από τα tankers, σημειώνοντας αύξηση περίπου 44% από τους πρώτους τρεις μήνες του
2013, ενώ η αύξηση στο ρυθμό των ναυπηγήσεων εμφανίζεται παραπάνω από διπλάσια συγκριτικά με τα tankers, 210%.
Για τους πρώτους τρεις μήνες του 2014 εκτιμάται ότι περίπου
31 παραγγελίες πλοίων bulkers, ανά μέσο όρο, τοποθετήθηκαν ανά εβδομάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2014, από 10 το
2013 και 8 το 2012.
H επιτάχυνση του ρυθμού ναυπηγήσεων bulkers σηματοδοτεί
κινδύνους για την ευφορία της ναυλαγοράς, καθώς η τωρινή
ανάκαμψη οφείλεται στον χαμηλό ρυθμό αύξησης του στόλου
που σημειώθηκε το 2013 -λιγότερο από 6%- δεδομένων της
μείωσης των ναυπηγήσεων και του έντονου ρυθμού διαλύσεων από το 2012.
Κινητήρια δύναμη στην απορρόφηση των νέων παραγγελιών
των πλοίων θα συνεχίσει να αποτελεί η Κίνα, αφού αντιπροσωπεύει περίπου το 70% των μεταφορών σιδηρομεταλλεύματος παγκοσμίως και έχει άμεση επίδραση στην απόδοση
των ναύλων ξηρού χύδην ξηρού φορτίου. Σημαντική απειλή
για την τωρινή ζήτηση χωρητικότητας από την Κίνα αποτελούν
τα σχέδια που διατηρεί για ικανοποίηση περίπου 50% των
αναγκών για σιδηρομετάλλευμα με την εγχώρια προσφορά
μέχρι το 2025. Η πτώση στην τιμή του σιδηρομεταλλεύματος,
περίπου $104, 22% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2013,
είναι μια πρώτη ένδειξη για τη μείωση της εγχώριας ζήτησης.
Ωστόσο, η πρόσφατη ανακοίνωση του σχεδίου για αύξηση
αστικού πληθυσμού έως το 2020 θα τονώσει μελλοντικά τη
δυναμική επιρροή της Κίνας.
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An uncompromising pursuit of quality
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Ενέργεια
και φυσικοί πόροι
Η ναυτιλία προχωρά
αλλά τα λιμάνια δεν ακολουθούν
«Οι προσδοκίες των πλοιοκτητών για αποφασιστική
δράση στο θέμα των εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού
πλοίων με καύσιμο LNG κατακρημνίστηκαν. Ενώ η καταληκτική ημερομηνία του
2015 για την προσαρμογή
με τις απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με το θείο
(Sulphur Directive) πλησιάζει, ελπίζαμε πως η Ε.Ε. θα
αποφάσιζε ότι τα κύρια ευρωπαϊκά λιμάνια θα έπρεπε
να διαθέτουν σταθμούς ανεφοδιασμού πλοίων με LNG
το αργότερο έως το 2020,
ώστε να συμπίπτει με το
χρονικό όριο της εφαρμογής του ορίου του 0,5% σε περιεκτικότητα θείου των ναυτιλιακών καυσίμων». Αυτά ανέφερε ο γενικός
γραμματέας της European Community Shipowners Association,
Patrick Verhoeven, έπειτα από τη συμφωνία στο πλαίσιο άτυπων
διαπραγματεύσεων των κρατών-μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα κείμενο το οποίο
στην ουσία αποδυναμώνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής για
μία οδηγία για την ανάπτυξη στην Ευρώπη υποδομών παροχής
εναλλακτικών καυσίμων. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα κράτημέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι «ένας επαρκής αριθμός» μεγάλων ευρωπαϊκών λιμένων θα αναπτύξουν υποδομές
προμήθειας καυσίμου LNG για τις ναυτιλιακές μεταφορές έως το
2025. Το LNG θεωρείται από πολλούς ένας τύπος καυσίμου που,
παρότι παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, μπορεί αποτελεσματικά να περιορίσει τις διάφορες εκπομπές αερίων, όπως του διοξειδίου του άνθρακα και ιδιαίτερα του θείου, επιτρέποντας στη
ναυτιλία να προσαρμοστεί στις διεθνείς απαιτήσεις. Με δεδομένα
το μέγεθος του στόλου και το κόστος μετατροπών ώστε να είναι
δυνατή η χρήση LNG, καθώς και τα μειωμένα χρονικά περιθώρια,
η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες είναι
τεράστια.
Μία από τις ανησυχίες που έχει εκφράσει η ναυτιλιακή βιομηχανία
είναι πως το υψηλό κόστος της επένδυσης για τη χρήση LNG από
τα πλοία δεν συμβαδίζει με την παράλληλη ανάπτυξη ενός δικτύου
διανομής LNG και κατά συνέπεια δεν ενθαρρύνει τη χρήση του από
τη ναυτιλία. Επιπροσθέτως, τα λιμάνια δεν έχουν διάθεση να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις εναλλακτικών καυσίμων όσο η ζήτησή
τους από τη ναυτιλιακή βιομηχανία παραμένει μικρή. Βρισκόμαστε
μάλλον σε μια κατάσταση που περιγράφει γλαφυρά η φράση:
«Έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα;»
Η Ε.Ε. θα μπορούσε να παρέμβει αποφασιστικά και να δώσει λύση
σε αυτή την κατάσταση αν η ύπαρξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με LNG γινόταν υποχρεωτική για τα βασικά λιμάνια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσπάθεια απεξάρτησης
από τη Ρωσία
Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η προμήθεια φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, τέσσερις χώρες της Ευρώπης απέστειλαν
ερώτημα στο Κογκρέσο, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή τους από
τη Ρωσία. Το Visegrad 4 group, το οποίο περιλαμβάνει την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αναζητεί τρόπους να διαφοροποιήσουν τις πηγές προμήθειας φυσικού
αερίου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από τυχόν παύση
της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Η
προμήθεια φυσικού αερίου είχε διακοπεί για λίγο το 2009 εξαιτίας διαμάχης της Ρωσίας με την Ουκρανία, διαμέσου της
οποίας διέρχονται οι αγωγοί που τροφοδοτούν την Κεντρική
Ευρώπη με φυσικό αέριο. Οι χώρες της περιοχής φοβούνται
πως κάτι τέτοιο μπορεί να επαναληφθεί και ίσως ενταθεί λόγω
των γεγονότων στην Κριμαία. Τον τελευταίο χρόνο, η ρωσική
Gazprom προμήθευσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία
με 162 δισ. κυβικά μέτρα αερίου, εκ των οποίων τα 86 δισ. διοχετεύτηκαν μέσω της Ουκρανίας. Οι πρεσβευτές των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών στις ΗΠΑ ζήτησαν την άρση των
γραφειοκρατικών εμποδίων προκειμένου να καταστεί εφικτή
η εξαγωγή φυσικού αερίου προς αυτές. Ένα από τα βασικά
εμπόδια είναι η έγκριση άδειας εξαγωγής σε χώρες εκτός FTA
(Free Trade Agreement) όπως είναι οι Visegrad 4. Οι χώρες
της Κεντρικής Ευρώπης αναπτύσσουν νέους αγωγούς φυσικού αερίου, που θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση των
πηγών προμήθειας, αλλά προς το παρόν εξαρτώνται κατά 70%100% από το ρωσικό αέριο. Η Πολωνία κατασκευάζει τερματικό σταθμό στις ακτές της Βαλτικής για την εισαγωγή
υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αναμένεται να είναι έτοιμος προς το τέλος του έτους.

Η Maersk επενδύει
σε drillships
Η Maersk Drilling παρέλαβε από τα ναυπηγεία Samsung
Heavy Industries (SHI) της Νότιας Κορέας το πρώτο της
ultra-deep-water drilling ship, το οποίο ονομάστηκε
«Maersk Viking». Είναι το πρώτο από τα τέσσερα πλοία
αυτού του τύπου που θα ενταχθούν στο στόλο της εταιρείας. Η συνολική επένδυση για τα τέσσερα πλοία ανέρχεται σε $2,6 δισ. και θα έχουν παραδοθεί όλα έως το
τέλος του έτους από τα ναυπηγεία SHI. Το πλοίο είναι
εξοπλισμένο με εξελιγμένο σύστημα προσδιορισμού
θέσης και έχει τη δυνατότητα αυτόματης διατήρησης της
θέσης του ακόμα και σε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες,
με ύψος κύματος μέχρι 11 μέτρα και ταχύτητα ανέμου
μέχρι 26 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η αυξημένη ταχύτητα
και χωρητικότητα του πλοίου θα μειώσει το συνολικό κόστος logistics των εταιρειών πετρελαίου. Το «Maersk
Viking» έχει ξεκινήσει το ταξίδι του για τον Κόλπο του Μεξικού όπου θα απασχοληθεί από την ExxonMobil με τριετές συμβόλαιο.
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Συναντήσεις με τη νέα γενιά

Επιλέγω Ναυτιλία: Νέοι στις ναυτικές
και ναυτιλιακές σπουδές
Το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά» διοργάνωσε την τέταρτη συνάντηση των πρωταγωνιστών της ελληνικής ναυτιλίας με τους σπουδαστές της σχολής
Πλοιάρχων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Οδυσσέας Λεκατσάς
General Manager Pantheon Tankers Management

Η εκδήλωση αποτέλεσε δράση στο πλαίσιο της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία: Νέοι στις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές».
Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γιώργος Βλάχος και ο
δρ Θάνος Πάλλης, επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
«Επιλέγω Ναυτιλία».
Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε οι σπουδαστές της
ΑΕΝ Ασπροπύργου έθεσαν ερωτήσεις στους προσκεκλημένους οι οποίοι ήταν οι:

Νίκος Καβούκας
General Manager Transmar Shipping

Δημήτρης Πατρίκιος
General Manager Springﬁeld Shipping Co. Panama S.A.

Στράτος Τσαλαμανιός
Managing Director Mylaki Shipping Agency Ltd & Evia Petrol MC
Μιχάλης Σακέλλης
Διευθύνων σύμβουλος Blue Star Ferries, αντιπρόεδρος
Attica Group, πρόεδρος Συνδέσμου Επιβατηγού Ναυτιλίας
Νίκος Μπενετάτος
Technical Manager Marine Management Services
Στέφανος Τζίμας
Seagoing Personnel Manager Eletson Corporation
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής των
«Ναυτικών Χρονικών».
Η επιτυχημένη τέταρτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την
ανεκτίμητη αρωγή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
και με την ευγενική αποκλειστική χορηγία της Ernst & Young.
Πολύτιμη ήταν η στήριξη του αναπληρωτή διευθυντή ΑΕΝ
Ασπροπύργου, Σχολής Πλοιάρχων, Δημ. Μανού.
Στις επόμενες σελίδες αποτυπώνονται οι απόψεις των προσκεκλημένων του πάνελ καθώς και οι απαντήσεις τους σε
ερωτήματα που έθεσαν οι σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου.

Aποκλειστική χορηγία:

Οι διοργανωτές δρ Θάνος Πάλλης,
Δ. Μανός και Ηλ. Μπίσιας
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Στον σκληρό και αδυσώπητο ανταγωνισμό
θα επιβιώσουν οι καλοί επαγγελματίες

Του Γιώργου Βλάχου, Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Αγαπητοί σπουδαστές
Κατ’ αρχάς, σας συγχαίρω γι’ αυτή την επιλογή σας, καθώς
και εγώ στη δική σας θέση, πριν από πάρα πολλά χρόνια, είχα
επιλέξει αυτό το επάγγελμα και νιώθω περήφανος που το
ακολούθησα. Νιώθω ευλογημένος ως Έλληνας ναυτικός και
καπετάνιος που έγινα.
Σας εύχομαι λοιπόν κι εσάς να γίνετε αυτό το οποίο έχετε ονειρευτεί, αλλά να ξέρετε ότι ο δρόμος που έχετε διαλέξει είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ό,τι ακούσετε εδώ σήμερα και ό,τι θ’ ακούτε
σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας, θα χτίσουν το χαρακτήρα σας,
θα σας γεμίσουν πληροφορίες, γνώσεις και με τις εμπειρίες που
θα αποκτήσετε στο δρόμο σας και στη ζωή σας. Σας εύχομαι να
γίνετε πολύ καλοί επαγγελματίες.
Ξέρετε, το επάγγελμά μας πλέον είναι, θα το έλεγα, αξιοκρατικό.
Θα επιβιώσουν οι πολύ καλοί. Θα επιβιώσουν οι άριστοι. Θα γίνει
ξανά ένα «αριστοκρατικό» επάγγελμα. Δηλαδή, επειδή ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και αδυσώπητος, θα επιβιώσουν οι
πολύ καλοί επαγγελματίες.
Σίγουρα είμαστε από τους καλύτερους ναυτικούς του πλανήτη.
Είμαστε από τους ελάχιστους ναυτικούς που στο λεξιλόγιό τους
έχουν τη λέξη «φιλότιμο». Σίγουρα αυτό που κάνουμε το αγαπάμε. Εμείς οι Έλληνες έχουμε στο DNA μας τη θάλασσα, 10.000
χρόνια τώρα.
Αλλά, αν ξεχάσουμε το ποιητικό της υπόθεσης, το όμορφο της
περιπέτειας, του ταξιδιού, του αγνώστου, και πάμε στην ωμή
πραγματικότητα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολα
στη σημερινή εποχή, γιατί αν και έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ελληνόκτητων πλοίων, δεν απορροφούνται οι Έλληνες αξιωματικοί,
ειδικά οι ευρισκόμενοι στα χαμηλότερα επίπεδα και δη οι δόκιμοι,
οι σπουδαστές, για άλλους λόγους.
Το παράδοξο είναι ότι, από την άλλη, υπάρχει η απαίτηση να εισέρχονται περισσότεροι σπουδαστές στις Ακαδημίες. Υποτίθεται
ότι οι 1.230 - 1.340, που εισήχθησαν τις τελευταίες χρονιές δεν
είναι επαρκείς, αλλά, αν λάβουμε υπόψη τη ζήτηση της αγοράς,
είναι υπεραρκετοί.

Αυτή τη στιγμή, το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε πραγματικό
πρόβλημα απορρόφησης των υπαρχόντων σπουδαστών και
νέων αξιωματικών. Και μην ακούμε ότι οι μισθοί μας είναι υψηλοί
και ότι είμαστε ακριβότεροι από άλλες εθνικότητες. Δεν είναι έτσι.
Ειδικά στο επίπεδο του ανθυποπλοιάρχου και κυρίως στο ξεκίνημα, όπως έχουν καθιερώσει αρκετές εταιρείες, είμαστε ίσως
και φθηνότεροι από άλλες εθνικότητες. Και παρ’ όλα αυτά δεν
απορροφώμεθα στα πλοία.
Ως Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων και ως ΠΝΟ, σε συνεργασία
με το υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε προβεί σε κάποιες ενέργειες
οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα αποδώσουν καρπούς και λίαν συντόμως.
Βασικό ζητούμενο είναι ο Έλληνας αξιωματικός να πηγαίνει σε εξωκοινοτικές σημαίες και η θαλάσσια υπηρεσία του να προσμετρείται
και για απόκτηση επόμενου διπλώματος, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε
έως πρόσφατα εάν το πλοίο δεν ήταν συμβεβλημένο με το ΝΑΤ.
Εμείς λοιπόν έχουμε κατορθώσει, φυσικά με την υποστήριξη του
υπουργείου και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να βρούμε
κάποιες χρυσές τομές έτσι ώστε να μπορείτε, ασχέτως αν θα πάτε
και σε ξένες σημαίες εκτός Ε.Ε., να προσμετρείται η θαλάσσια
υπηρεσία σας τόσο σαν συντάξιμη όσο και σαν προαγωγική.
Η ανεργία που αντιμετωπίζουμε στα χαμηλά επίπεδα, στους κατώτερους βαθμούς αξιωματικών, δεν πρέπει να υφίσταται πλέον,
δεν πρέπει να έχουμε εμείς καταγεγραμμένους στην Ένωση 300
και πλέον ανθυποπλοιάρχους άνεργους.
Το καλό που βλέπουμε μπροστά μας είναι το καλό της ναυτιλίας.
Ο σκοπός είναι κοινός. Θέλουμε να υπάρχει η ελληνική ναυτιλία,
να υπάρχουν οι Έλληνες εφοπλιστές, να υπάρχουν τα ελληνικά
πλοία, τα ελληνόκτητα, να έχουμε κι εμείς δουλειά και να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία, αυτό το διαχρονικό που έχουμε
κερδίσει ως Έλληνες ναυτικοί. Να έχουμε την πρωτοπορία και να
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κοντά σε αυτό που αγαπάμε, το θαλασσινό επάγγελμα.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, καλή τύχη και να έχετε
πάντα τον Άγιο Νικόλα κοντά σας.
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Πρέπει όλοι μας να αφήνουμε καθαρά
απόνερα όπου περνάμε

Του Οδυσσέα Λεκατσά, Γενικού διευθυντή Pantheon Tankers Management

Η εμπειρία μου, η γνώση μου και η ασχολία μου είναι με τα
tankers. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 πλοία, 3 VLCCs, 5 Suezmax και
1 Aframax.
Θεωρώ χρέος και υποχρέωσή μου να υποστηρίζω οτιδήποτε
είναι ελληνικό. Σε διάφορα meetings που γίνονται σε κάθε εταιρεία, δυστυχώς, οι κρίσεις γίνονται με αριθμούς. Εγώ αντιπαρέρχομαι τους αριθμούς και υποστηρίζω τον Έλληνα ναυτικό. Είναι
γεγονός ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλά όταν στο τέλος του
χρόνου κάνουμε έναν απολογισμό του έργου μας, είμαστε υπερανταγωνιστικοί. Δεν νοώ ελληνική ναυτιλία χωρίς Έλληνες ναυτικούς. Πιστεύω ότι το loyalty που έχει ο Έλληνας ναυτικός, ο
Έλληνας Α΄ μηχανικός, ο Έλληνας καπετάνιος, δεν θα το βρω
πουθενά.
Το επάγγελμά μας είναι δύσκολο. Αλλά αναλογιστείτε, δείτε,
αφουγκραστείτε γύρω σας τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο περίγυρός μας. Το δικό μας επάγγελμα
είναι δακτυλοδεικτούμενο από πολλούς. Είναι υποχρέωσή μας,
λοιπόν, να το προστατεύσουμε παντοιοτρόπως.
Εάν δεν το αγαπάτε αυτό το επάγγελμα, καλύτερα να το εγκαταλείψετε. Αν δεν δώσετε ψυχή και σώμα, δεν θα προχωρήσετε.
Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας, όχι της
ναυτιλίας μόνο, είναι τα καύσιμα. Θα σας πω συγκριτικά ότι πάνω
από 73% των operational expenses ενός πλοίου είναι τα καύσιμα. Εκεί καλούμεθα να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό, που είναι ο Ρώσος ναυτικός, ο
Φιλιππινέζος, ο Ινδός, ακόμα και ο Κινέζος.
Προσωπικά επιδιώκω με τους καπετάνιους και τους Α΄ μηχανικούς να μοιράζομαι τα προβλήματα που προκύπτουν. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να αποδείξω από τη θέση που κατέχω στην
εταιρεία ότι έχω κάνει τη σωστή επιλογή ταξιδιού, καπετάνιου,

“

Εάν δεν αποφέρει το ταξίδι κέρδος
τότε είμαι χάρτινος, είμαι άχρηστος.
Το ίδιο ισχύει για όλους σας.
Όταν θα σας εμπιστευθούν μεθαύριο μια
θέση, πρέπει να προβληματίζεστε.
Πρέπει το βράδυ που θα πηγαίνετε
στην καμπίνα σας, να κοιτάζεστε
στον καθρέφτη και να κάνετε ένα
self assessment.
Να λέτε: «Είμαι ευχαριστημένος σήμερα
με αυτά που έκανα στη δουλειά μου;».

“

Είμαι πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού από το 1980. Για
14 χρόνια εργαζόμουν στην εταιρεία του κ. Ι. Αγγελικούση.
Πριν από ένα χρόνο, η αδελφή του, η Άννα Κανελλάκη, δημιούργησε την Pantheon Tankers και μου έκαναν την τιμή να
αναλάβω τη θέση του γενικού διευθυντή και να ξεκινήσουμε
την Pantheon Tankers Management.

Α΄ μηχανικού. Και επιπλέον να βγει το ταξίδι proﬁtable, να βγάλει
κέρδος.
Εάν δεν αποφέρει το ταξίδι κέρδος τότε είμαι χάρτινος, είμαι
άχρηστος. Το ίδιο ισχύει για όλους σας. Όταν θα σας εμπιστευθούν μεθαύριο μια θέση, πρέπει να προβληματίζεστε. Πρέπει το
βράδυ που θα πηγαίνετε στην καμπίνα σας, να κοιτάζεστε στον
καθρέφτη και να κάνετε ένα self assessment. Να λέτε: «Είμαι ευχαριστημένος σήμερα με αυτά που έκανα στη δουλειά μου;».
Δεν έχει σημασία που είστε δόκιμοι. Είστε το μέλλον. Είστε αυτοί
που μεθαύριο θα με αντικαταστήσετε. Και θα είναι χαρά μου. Σήμερα συνάντησα έναν Α΄ μηχανικό που ξεμπαρκάρισε. Και μου
λέει: «Καπετάν Οδυσσέα, ήμουν δοκιμάκι που με ξεκίνησες, κι
έχω φτάσει πρώτος». Ξέρετε αυτό τι ικανοποίηση είναι για μένα;
Μην περιμένετε από το επάγγελμά σας να έχετε μονάχα υλικές
απολαβές. Η ζωή δεν είναι μόνο χρήμα και πόσα μηδενικά έχουμε
στο λογαριασμό μας. Είναι και προσωπική εκτίμηση. Που θα την
κερδίσετε σιγά-σιγά. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες, ο στίβος είναι
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» Για ποιο λόγο, αν και οι καλύτεροι ναυτικοί είναι οι Έλληνες, αντιμετωπίζουν τόσο πολλά προβλήματα και σαν δόκιμοι
και σαν ανθυποπλοίαρχοι στο να βρουν εταιρείες, να σταδιοδρομήσουν;
Τα πάντα στη ζωή είναι προσφορά και ζήτηση.
Πριν από μερικά χρόνια, προσπαθούσαμε να βρούμε δοκίμους
με το ματοκιάλι, με το κερί. Διότι η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ήταν τελείως διαφορετική απ’ ό,τι είναι σήμερα. Και όχι
μόνο δοκίμους, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω -επειδή εγώ είμαι
φανατικός ελληνολάτρης γενικότερα-, και μαγείρους και ναυκλήρους κ.ά.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι πολλά εφοπλιστικά γραφεία δεν
έβρισκαν Έλληνες για να επανδρώσουν τα πλοία τους. Οπότε, για
να το πω απλά, το πουλάκι πέταξε. Και το νερό στο ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω. Άλλαξαν σημαίες, άλλαξαν οι διαδικασίες, προσέλαβαν Φιλιππινέζους, Ρουμάνους, γενικά άλλες εθνικότητες.
Είναι δύσκολο, λοιπόν, να γυρίσεις πίσω τα πλοία που έφυγαν.
Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, διότι είστε πολλοί και πολλές, και ειδικά τα κορίτσια, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, αντιμετωπίζουν και κάποια πρόσθετα προβλήματα.
Προσπαθούμε, παιδιά, προσπαθήστε κι εσείς.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής

“

Εμείς που σας κοιτάμε
στα μάτια, λέμε «να ο μελλοντικός
καπετάνιος, ο μελλοντικός Α΄ μηχανικός,
ο μελλοντικός διευθυντής».
Πρέπει εμείς να σας βοηθήσουμε πιο
πολύ. Αλλά πρέπει κι εσείς να το πιστεύετε
το επάγγελμα. Εάν δεν το πιστεύετε, δεν
προχωράτε, αγγαρεία δεν γίνεται.

“

ανοιχτός όμως να τρέξουμε όλοι μας. Και πρέπει όλοι μας να
αφήνουμε καθαρά απόνερα όπου περνάμε.
Ξέρετε πολύ καλά τη σημερινή εποχή τι έξοδα υπάρχουν. Αλλά
εμείς δεν κοιτάμε τα έξοδα, κοιτάμε την επένδυση στο στέλεχος.
Δεν σας θεωρούμε δοκιμάκια, να περάσετε, να κάνετε τη σταδιοδρομία σας, το training course οι δευτεροετείς κτλ. Όχι. Εμείς
που σας κοιτάμε στα μάτια, λέμε «να ο μελλοντικός καπετάνιος,
ο μελλοντικός Α΄ μηχανικός, ο μελλοντικός διευθυντής».
Πρέπει εμείς να σας βοηθήσουμε πιο πολύ. Αλλά πρέπει κι εσείς
να το πιστεύετε το επάγγελμα. Εάν δεν το πιστεύετε, δεν προχωράτε, αγγαρεία δεν γίνεται.

ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Είναι γεγονός ότι το επάγγελμά μας είναι δύσκολο, σκληρό. Μια
γυναίκα από τη φύση της είναι πιο ευαίσθητη, πιο ευάλωτη ψυχολογικά, συναισθηματικά και σωματικά. Και για την ίδια καμιά
φορά είναι δύσκολο να αποδείξει και να αντισταθεί σε όλες αυτές
τις αντοξοότητες που αντιμετωπίζουμε στη θάλασσα. Χωρίς αυτό
να σημαίνει τίποτε παραπάνω.
Εμείς στον όμιλο εταιρειών Ι. Αγγελικούση και Άννας Κανελλάκη
Αγγελικούση έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες. Το θέμα
είναι ότι ανέφερες κάποιους χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι
σκληροί και ισχύουν, αλλά δείξε μου ένα επάγγελμα που σου
στρώνουν το χαλί με ροδοπέταλα να περάσεις. Θα πρέπει να ματώσεις. Και πρέπει να ματώσεις όχι αίμα, αλλά ψυχή. Το επάγγελμα μην το βλέπετε από μια γωνία 180 μοιρών ή 90. Ανοίξτε
τα μάτια σας κατά 360 μοίρες.
Γνωρίζω δύο κορίτσια από την Ιθάκη, από το νησί μου, οι οποίες
βρίσκονται στην Ελβετία, σε ναυτιλιακά γραφεία. Μην το βλέπετε
λοιπόν ως αποκλειστικότητα
να γίνεις καπετάνισσα. Εντάξει, είναι μια ικανοποίηση
προσωπική, επαλήθευση των
προσδοκιών σου για την οικογένειά σου, για τους γονείς
σου, για το περιβάλλον σου,
αλλά δείτε πιο πλατιά το ναυτικό επάγγελμα. Ένας καλός
επαγγελματίας μπορεί να βρει
εργασία κι εκτός πλοίου.
Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές,
μορφωθείτε, εξελιχθείτε, ενημερωθείτε, γλώσσες, σεμινάρια, τεχνολογία. Εμείς ως
όμιλος Αγγελικούση έχουμε
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οφόρο για να ξεφορτώσει και να φορτώσει σωστά, με ασφάλεια
κτλ. Αλλά, όπως είπα, η τεχνολογία σήμερα είναι κουμπάκια. Ένα
από αυτά τα κουμπιά το πατάει και ο δόκιμος και ο ανθυποπλοίαρχος. Δεν χρειάζεται να παίρνει το γαντζόκλειδο και να τρέχει
πάνω-κάτω στο αντλιοστάσιο, ούτε να ρυθμίζει παλινδρομήσεις
στις εμβολοφόρες παλινδρομικές αντλίες που είχαμε παλαιότερα.
Τώρα οι αντλίες είναι άλλης, καλύτερης τεχνολογίας, περιστρεφόμενες, τα πάντα είναι αυτόματα. Και έτσι, λογικό είναι, ότι έχει
λιγάκι όχι υποβαθμιστεί, αλλά δεν είναι τόσο αναγκαία η παρουσία του αντλιωρού μέσα σ’ ένα σύγχρονο δεξαμενόπλοιο. Πόσω
μάλλον όταν διαθέτει framo αντλίες, που δεν έχει καθόλου pump
room.

» Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ψυχολογική αξιολόγηση
πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με δεδομένο ότι
το επάγγελμα έχει πολύ υψηλά επίπεδα άγχους και το πλήρωμα είναι πολύ δύσκολο να βρει τρόπους να ηρεμήσει,
όντας κλεισμένο σ’ ένα χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

ένα simulator που στοιχίζει ένα εκατομμύριο δολάρια. Για εσάς
γίνονται αυτές οι επενδύσεις.
» Μια εταιρεία έχει να ασχοληθεί με ανώτερους αξιωματικούς, ανθυποπλοιάρχους, υποπλοιάρχους, ενώ ο καπετάνιος
με έναν κυκεώνα χαρτούρας και είναι φυσικό επακόλουθο να
μην μπορεί να στρέψει την προσοχή του στον δόκιμο.
Από την άλλη, ο δόκιμος κάποια στιγμή αναπόφευκτα χάνει
τις ελπίδες του, γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν μαζί του;
Πώς μπορείτε να τοποθετηθείτε επ’ αυτού και επιπροσθέτως,
ως εκπρόσωποι των εταιρειών, είστε ικανοποιημένοι να χρησιμοποιείτε Φιλιππινέζους αντλιωρούς;
Σχετικά με τον αντλιωρό, επειδή έχω κι εγώ κάποιες εμπειρίες,
θα πρέπει να σας πω, αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, ότι ο αντλιωρός ήταν και είναι ένα από τα βασικά μέλη του πληρώματος μέσα
στο πλοίο, ιδίως στα δεξαμενόπλοια, πλην όμως πρέπει να παραδεχθούμε όλοι μας ότι η τεχνολογία και στα καθήκοντα του
αντλιωρού έχει ανέβει παρασάγγας. Εδώ και 25-30 χρόνια, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση η οποία αναφέρει πως, εάν το πλοίο έχει
cargo control room, δεν υποχρεούται να έχει αντλιωρό. Παρ’ όλα
αυτά, μέχρι πρόσφατα, εμείς ως όμιλος είχαμε Έλληνες αντλιωρούς. Πλην όμως, πριν από 10 χρόνια περίπου, το να βρεις αντλιωρό ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Τι λύση μπορούμε να βρούμε
γι’ αυτή την έλλειψη; Δεν μπορείς να σταματήσεις τα βαπόρια
επειδή δεν βρίσκεις αντλιωρούς, ή επειδή ο αντλιωρός έγινε ποδηλατάς, ή άνοιξε ένα συνεργειάκι αυτοκινήτων και έκανε λαμαρινοδουλειές.

»

Ο αντλιωρός ήταν ένα παράδειγμα και το χρησιμοποίησα
διότι είναι από τους κύριους παράγοντες μέσα στα καράβια
που μπορούν να ασχοληθούν με τον δόκιμο, ειδικά στα τάνκερ.

Καθ’ όλα σεβαστή η άποψή σου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο αντλιωρός είναι από τις πιο σημαντικές ικανότητες σ’ ένα πετρελαι-

Ο κάθε γονέας που ξέρει το παιδί του, σε περίπτωση ψυχολογικών προβλημάτων, δεν πρέπει να αδιαφορεί και να παρασύρεται
από τον διακαή πόθο να γίνει ο γιος του καπετάνιος ή μηχανικός.
Δεν είμαστε όλοι ικανοί για όλα τα επαγγέλματα.
Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να γίνω μουσικός, ούτε ποιητής, ούτε
γιατρός, ούτε δικηγόρος. Έγινα καπετάνιος. Λοιπόν, αν διαβλέπουν στο παιδί τους κάποιο προβληματάκι ψυχολογικό, να του
πουν «παιδί μου, άσ’ το, μπορεί να περνάμε δύσκολα οικονομικά,
μπορεί το ναυτικό επάγγελμα να είναι ωραίο και προσοδοφόρο,
αλλά άσ’ το καλύτερα, κάνε κάτι άλλο». Και νομίζω πως ο καλύτερος ψυχολόγος είναι ο πατέρας και η μάνα του καθενός από
εμάς.

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.
Η οικονομική κρίση της Ελλάδας έχει και θετικό αντίκρισμα στη
ναυτιλία μας. Παλαιότερα στις σχολές -και διορθώστε με αν κάνω
λάθος- δεν πήγαιναν και οι καλύτεροι των μαθητών, και αριθμητικά και ποιοτικά.
Τη σημερινή εποχή όμως έχει ανέβει πολύ το δικό σας μορφωτικό
επίπεδο, το οποίο δεν φαίνεται σήμερα, αύριο, θα φανεί αργότερα. Και εγώ χαίρομαι που θα πάρετε τη θέση που σας αξίζει,
διότι πριν από μερικά χρόνια στις σχολές εισέρχονταν με γραπτά
κάτω της βάσης.
Όσο για τα οικονομοτεχνικά, είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν εξαρτώνται άμεσα από την ελληνική οικονομία, αντιθέτως, συμμετέχουν και βοηθούν με ποικίλους
τρόπους στο εθνικό μας πρόβλημα, χωρίς περιττές δημοσιότητες,
χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια.
Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι έχουν εξασφαλίσει τη διατροφή σε
11.000 ελληνικές οικογένειες.
Οι Έλληνες εφοπλιστές δραστηριοποιούνται και διαπρέπουν στις
διεθνείς μεταφορές και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό με συγκεκριμένες υψηλού επιπέδου ποιοτικές απαιτήσεις και διαδικασίες.
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Τον Έλληνα αξιωματικό δεν τον αντιμετωπίζουμε
σαν κόστος διαχείρισης αλλά σαν
επένδυση

Του Δημήτρη Πατρίκιου, Γενικού διευθυντή Springﬁeld Shipping Co. Panama S.A.

Είναι γνωστό ότι η διαθήκη που άφησε ο Αριστοτέλης Ωνάσης,
και βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το Ίδρυμα στο οποίο εργάζομαι, ορίζει ότι πρέπει να συμμετέχουμε επιχειρηματικά στον
ναυτιλιακό χώρο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για όλους
εμάς που απαρτίζουμε τον όμιλο, διότι δεν έχουμε έναν φυσικό
ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να κάνουμε κινήσεις οι οποίες να μην περιέχουν ρίσκο και να συνεχίσουμε την ιστορία του ονόματος «Αριστοτέλης Ωνάσης».
Η εταιρεία δραστηριοποιείται παραδοσιακά στα δεξαμενόπλοια
και τα πλοία ξηρού φορτίου, και έχουμε πολύ καλό όνομα στην
«αγορά» στα θέματα των tankers, που είναι η βασική εξειδίκευσή
μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στερούμαστε κάτι και από την
αγορά του ξηρού φορτίου. Η στρατηγική μας επιλογή όλα αυτά
τα χρόνια είναι να έχουμε Έλληνες αξιωματικούς.
Το θέμα του Έλληνα αξιωματικού στα δεξαμενόπλοια δεν το διαπραγματευόμαστε, το αντιμετωπίζουμε όχι σαν κόστος διαχείρισης του πλοίου, αλλά σαν επένδυση, η οποία μας επιτρέπει να
συνεχίσουμε να έχουμε ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες
που μας ζητάνε οι πελάτες μας. Πιστεύουμε ότι αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ασφαλούς και ποιοτικής διαχείρισης μας

“

Το θέμα του Έλληνα αξιωματικού
στα δεξαμενόπλοια δεν το διαπραγματευόμαστε, το αντιμετωπίζουμε όχι σαν
κόστος διαχείρισης του πλοίου, αλλά σαν
επένδυση, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες που μας ζητάνε οι
πελάτες μας.

“

Εργάζομαι στην ιστορική εταιρεία του Ομίλου Ωνάση.
Eίμαστε συνεχιστές μιας παράδοσης πολλών ετών και έχουμε
το βάρος να εξακολουθήσουμε αυτή την παράδοση σύμφωνα
με τους όρους που όρισε στη διαθήκη του ο Αριστοτέλης
Ωνάσης.
Έχω σπουδάσει Μαθηματικά και Οικονομικά και βρέθηκα στο
χώρο της ναυτιλίας από επιλογή, επηρεασμένος κυρίως από
το όνομα της εταιρείας. Στην εταιρεία Springﬁeld, όπου εργάζομαι τα τελευταία 26 χρόνια, έχω ξεκινήσει από διάφορες
διοικητικές θέσεις και σιγά-σιγά μου εμπιστεύθηκαν τον τίτλο
του γενικού διευθυντή.

το προσφέρει ο Έλληνας αξιωματικός.
Η εταιρεία και εγώ προσωπικά δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στο
κομμάτι της επιλογής των νέων, ακόμα και στους πρωτοετείς.
Τους πρωτοετείς που θα επιλέξουμε να πάρουμε στην εταιρεία
μας, τους συναντώ προσωπικά και συνομιλούμε. Ο λόγος που
ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο είναι διότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο ώστε να ξεκινήσετε από εμάς
και να συνεχίσετε μαζί μας.
Τι ζητάμε από εσάς; Πάνω από όλα να υπάρχει ενσυνείδητη
αγάπη για το επάγγελμα που έχετε επιλέξει, να γνωρίζετε τι σημαίνει θάλασσα. Δεν είναι αρκετή η αιτιολογία ότι θέλω να γίνω
ναυτικός γιατί η ξηρά έχει πρόβλημα ανεργίας.
Δεύτερον, όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με τη θάλασσα πρέπει να έχει υψηλές φιλοδοξίες. Χωρίς φιλοδοξία δεν έχεις τη δύναμη ν’ αντέξεις όλα αυτά τα οποία θα συναντήσεις και δεν
διαθέτεις τη θέληση, την αντοχή και τη δύναμη για να μπορέσεις
να ανέβεις τα σκαλιά της ιεραρχίας.
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» Για ποιο λόγο, αν και οι καλύτεροι ναυτικοί είναι οι Έλληνες, αντιμετωπίζουν τόσο πολλά προβλήματα και ως δόκιμοι
και ως ανθυποπλοίαρχοι στο να βρουν εταιρείες, στο να σταδιοδρομήσουν;
Όλα στη ζωή είναι προσφορά και ζήτηση. Αλλά αυτός ο οποίος
ξεχωρίζει, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα εργασίας. Το θέμα
είναι πώς θα ξεχωρίσει κάποιος. Για πείτε μου τι πρέπει να διαθέτει κάποιος για να ξεχωρίσει;
- Πώς ξεχωρίζει στο επάγγελμά μας;
- Πώς ξεχωρίζει κάποιος από εσάς προκειμένου να προσληφθεί
από κάποια ναυτιλιακή εταιρεία;
- Τα προσόντα που αποκτά μέσω της εμπειρίας του πάνω στο
επάγγελμα.
- Εμπειρία δεν έχετε όταν είστε τεταρτοετής.
- Μα το πρόβλημα συναντάται και στους πρωτοετείς δοκίμους,
οι οποίοι δεν βρίσκουν πλοία να μπαρκάρουν, ή φεύγουν με ελάχιστα χρήματα ή και με μηδενικά, απλώς για να μη χάσουν τη
σχολή τους. Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή, θεωρώ πως τα προσόντα είναι ίδια για όλους, ή σχεδόν ίδια.
- Εγώ θα σας επαναλάβω αυτό που τόνισα στην αρχή. Όταν κάποιος διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους δεν θα έχει δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα κα-

“

Η Spingfield είχε στο παρελθόν
προσλάβει γυναίκες αξιωματικούς και
νομίζω ότι είμαστε η πρώτη εταιρεία που
είχε καπετάνισσα σε Suezmax, πλοίο
160.000 τόνων. Η εμπειρία δεν ήταν αρνητική. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει
άλλες προτεραιότητες.

“

Η φιλοδοξία στη ζωή είναι θετικό πράγμα, γιατί σε κάνει να ονειρεύεσαι, να βάζεις στόχους.
Ένα άλλο σημείο που κοιτάμε στους ανθρώπους μας, σ’ εσάς δηλαδή, που επιλέγουμε, είναι η υπευθυνότητα που διαθέτετε για
την επιλογή σας και η αυτογνωσία γι’ αυτήν.
Πιστεύω ότι αυτός που επιλέγει το ναυτικό επάγγελμα δεν πρέπει
ποτέ να αισθανθεί ότι έχει φτάσει σε κάποιο σημείο επαγγελματικής επάρκειας.
Πρέπει να υπάρχει συνεχής βελτίωση σε προσωπικό και σ’ επαγγελματικό επίπεδο.

πετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’ ένα
ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο
και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Η Spingﬁeld είχε στο παρελθόν προσλάβει γυναίκες αξιωματικούς και νομίζω ότι είμαστε η πρώτη εταιρεία που είχε καπετάνισσα σε Suezmax, πλοίο 160.000 τόνων. Η εμπειρία δεν ήταν
αρνητική. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει άλλες προτεραιότητες.
Η δική μας καπετάνισσα μετά θέλησε να σταματήσει, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Πάντως, ήμαστε οι πρώτοι που το δοκιμάσαμε και δεν μπορώ να πω ότι είχαμε αρνητικά αποτελέσματα,
γι’ αυτό είμαστε θετικοί ως προς αυτό.
Αυτή τη στιγμή, το μόνο πρόβλημα που έχουμε ως εταιρεία είναι
ότι δεν διαθέτουμε, προς το παρόν τουλάχιστον, τον αριθμό των
πλοίων τα οποία θα μας επέτρεπαν να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση.

» Αν σας δινόταν η ευκαιρία, δηλαδή, είστε θετικός σε μια
τέτοια πρόταση;
Προσωπικά είμαι θετικός. Το θέμα είναι οι προτεραιότητες του
γυναικείου φύλου, όσον αφορά την εξέλιξη και την πορεία της
ζωής κάθε γυναίκας.

»

Μια εταιρεία έχει να ασχοληθεί με τους ανώτερους αξιωματικούς, ανθυποπλοιάρχους, υποπλοιάρχους, ενώ ο καπετάνιος με έναν κυκεώνα χαρτούρας και είναι φυσικό
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“

σας εκπαιδεύει και το ποιος σας προστατεύει πάνω στο πλοίο
όταν είστε νέοι για να μάθετε κάτι παραπάνω;
- Εμμέσως ήταν αυτό, ναι.
- Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και υπαρκτό, το οποίο αντιμετωπίζουμε στην εταιρεία. Πρόσφατα, μάλιστα, ένας καταξιωμένος καπετάνιος μας ήρθε στο γραφείο και μου είπε: «Νομίζω
ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια θέση κάποιου καπετάνιου ο
οποίος να γυρίζει τα πλοία και να εκπαιδεύει τους ανθρώπους».
Του λέω: «Καπετάνιε, εσύ κατ’ αρχάς εκτός από καπετάνιος είσαι
και μάνατζερ».
Και εδώ κάνω μία παρένθεση, διότι στην ελληνική ναυτιλία
έχουμε ξεχάσει ότι οι καπετάνιοι και οι μηχανικοί είναι και μάνατζερ κιόλας. Μάνατζερ τι σημαίνει; Ότι εκπαιδεύω και όσους είναι
από κάτω από εμένα. «Είναι υποχρέωσή σου», του λέω, «καπετάνιε, να βρεις την ώρα, να βρεις τη στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι
τόσο πολύ απασχολημένος ώστε να μην έχεις χρόνο να εκπαιδεύσεις ένα νέο παιδί».
Θεωρώ ότι η εκπαίδευση των αξιωματικών εναπόκειται στην ευχέρεια της κάθε ναυτιλιακής εταιρείας, το πώς θα σας μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες τους και θα σας κάνουν ν’ αγαπήσετε το
επάγγελμα. Αυτή είναι η δική μας υποχρέωση και καλά κάνετε
που το θέτετε, γιατί προβληματιζόμαστε κι εμείς.

» Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ψυχολογική αξιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, το μόνο πρόβλημα που έχουμε ως εταιρεία είναι ότι
δεν διαθέτουμε, προς το παρόν τουλάχιστον, τον αριθμό των πλοίων τα οποία θα
μας επέτρεπαν να συνεχίσουμε αυτή την
παράδοση.

πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με δεδομένο ότι
το επάγγελμα έχει πολύ υψηλά επίπεδα άγχους και το πλήρωμα είναι πολύ δύσκολο να βρει τρόπους να ηρεμήσει,
όντας κλεισμένο σ’ ένα χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

επακόλουθο να μην μπορεί να στρέψει την προσοχή του στον
δόκιμο.
Από την άλλη, ο δόκιμος κάποια στιγμή αναπόφευκτα χάνει
τις ελπίδες του γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν μαζί του;
Πώς μπορείτε να τοποθετηθείτε επ’ αυτού και επιπροσθέτως,
ως εκπρόσωποι των εταιρειών, είστε ικανοποιημένοι να χρησιμοποιείτε Φιλιππινέζους αντλιωρούς;

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.

“

Αν κατάλαβα καλά, η ερώτησή σας είναι όσον αφορά το ποιος

Για το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό. Μ’
ενοχλεί η λέξη «ψυχίατρος».
Προσωπικά δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια ψυχιάτρων στο επάγγελμα αυτό για να ελέγξουμε τους ανθρώπους. Εγώ θα χρησιμοποιούσα καλύτερα την ιδιότητα του ψυχολόγου, καθώς η
επαγγελματική ιδιότητα του ψυχολόγου διαφέρει από αυτή του
ψυχιάτρου.
Δεν προσπαθείς να γιατρέψεις μια ψυχή, προσπαθείς να γνωρίσεις μια ψυχή. Εμείς το εφαρμόζουμε εδώ και δύο χρόνια. Το
υλοποιήσαμε περισσότερο για να γνωρίσουμε καλύτερα τις προσωπικότητες των ανθρώπων μας, για να τους βοηθήσουμε και
όχι να τους απορρίψουμε. Κάνουμε τα τεστ σε όλους τους δοκίμους, να κατανοήσουμε την προσωπικότητά τους και τις αντιδράσεις τους σε διάφορους παράγοντες, όπως το θέμα της
υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της φιλοδοξίας, της ενεργητικότητας, της τόλμης, της ανεξαρτησίας.

Όσον αφορά την κρίση της ελληνικής ναυτιλίας, ως όμιλος την
εκμεταλλευτήκαμε διότι χρηματοοικονομικά είμαστε πολύ υγιής
και δεν παρασυρθήκαμε να ανοιχτούμε σε αγορές πλοίων οι
οποίες μελλοντικά μπορεί και να υποθήκευαν το μέλλον της εταιρείας. Άρα, για εμάς η περίοδος αυτή είναι ένας χρονικός κύκλος
ευκαιριών.
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Το κοινωνικό πρόβλημα, η δυσμενέστερη
επίπτωση της ύφεσης

Του Νίκου Καβούκα, Γενικού διευθυντή Transmar Shipping

» Στην Transmar Shipping διαχειριζόμαστε φορτηγά πλοία.
Ξεκινήσαμε κι εμείς ως ναυτικό πρακτορείο το 1963, μεταπηδήσαμε στον εφοπλισμό από το 1972 και διατηρούμε και
τις δύο επιχειρηματικές αυτές προσπάθειες, τις οποίες ξεκίνησε ο πατέρας μου Γιώργος Καβούκας, ο οποίος δεν είναι
εν ζωή. Στη συνέχεια ανέλαβε επάξια η μητέρα μου, με την
προοπτική ο αδελφός μου κι εγώ να ακολουθήσουμε αυτό το
επάγγελμα, όπως και έγινε.

σκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Πάνω απ’ όλα αγαπάμε τη γυναίκα και νομίζω ότι αυτή συναγω-

Οι σπουδές μου ήταν γύρω από τη ναυτιλία. Έχω κάνει Bachelor
στο Πλίμουθ, στην Αγγλία, πάνω σε Ναυτικό Δίκαιο και Ναυτιλιακά κι έχω μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Μεταφορές στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στην Ουαλία. Εργάζομαι τα τελευταία 15
χρόνια στην εταιρεία, έχω περάσει απ’ όλα τα τμήματά της και
σήμερα ελέγχω όλη την καθημερινότητα της εταιρείας.
Να είστε βέβαιοι ότι υπολογίζουμε στους Έλληνες ναυτικούς, σίγουρα είναι οι καλύτεροι του κόσμου. Δυστυχώς μικρές εταιρείες σαν
κι εμάς με ξένη σημαία δεν μπορούν να προσλάβουν Έλληνα ναυτικό
κάτω από τις σημερινές συνθήκες, και είμαστε σε αναμονή για τις αλλαγές που έχει υποσχεθεί το υπουργείο Ναυτιλίας γι’ αυτό το θέμα .
Το ναυτικό επάγγελμα θα ήθελα πολύ να το ακολουθήσουν και
οι γιοι μου, γιατί θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική η εμπειρία να
γνωρίζεις, να έχεις ζήσει μέσα το καράβι προτού μεταπηδήσεις
σε διοικητική θέση.
Και από κει και πέρα, ανάλογες σπουδές όσον αφορά τη ναυτιλία
και κάποια εμπειρία σε ορισμένες εταιρείες θα σου δώσουν τα
κατάλληλα εφόδια για να μπορέσεις να συνεχίσεις και να σταδιοδρομήσεις.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής
ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύ- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 38 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -
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» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή μάς οδηγεί όλους στο να μην
ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.

“

“

νίζεται ισάξια τον άντρα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει
διαχωρισμός, είτε στο ναυτικό επάγγελμα είτε σε οποιοδήποτε
άλλο. Άμα είναι καλή σε αυτό που κάνει, προφανώς μπορεί να
συνεχίσει την εργασιακή πορεία της όποια και να είναι αυτή.
Όσον αφορά τις καπετάνισσες, νομίζω πως οποιαδήποτε θα μπορούσε κάλλιστα ύστερα από μια πορεία στα καράβια να μεταπηδήσει
σε ένα γραφείο ως operator ή crew manager, για παράδειγμα, που
θα της προσφέρει την ευχέρεια να δημιουργήσει οικογένεια.

Η κρίση όντως παρουσιάζει
ευκαιρίες, αλλά σίγουρα θα πρέπει να
μπορείς να διαχειρίζεσαι σωστά την
καλή εποχή, χωρίς υπερβολές, χωρίς
να κάνεις υπερεκτιμήσεις, χωρίς «να
καβαλήσεις το καλάμι» όπως λέμε,
γιατί όταν έχεις «γεμάτο πορτοφόλι»
μπορείς να διατηρηθείς στην κακή
εποχή και να συντηρήσεις αυτό που
έχεις δημιουργήσει.

Θα έλεγα πως η κρίση όντως παρουσιάζει ευκαιρίες, αλλά
σίγουρα θα πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι σωστά την
καλή εποχή, χωρίς υπερβολές, χωρίς να κάνεις υπερεκτιμήσεις, χωρίς «να καβαλήσεις το καλάμι» όπως λέμε, γιατί όταν
έχεις «γεμάτο πορτοφόλι» μπορείς να διατηρηθείς στην
κακή εποχή και να συντηρήσεις αυτό που έχεις δημιουργήσει.
Αυτή τη στρατηγική ακολούθησε η δική μου εταιρεία. Έτσι
καταφέραμε να εκσυγχρονίσουμε, για τα δικά μας δεδομένα,
το στόλο μας, εξετάζουμε τις ευκαιρίες που δημιουργεί η
κρίση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε περισσότερο. Τώρα, σχετικά με την κρίση στην Ελλάδα, νομίζω
πως όντως η ναυτιλία δεν έχει όρια, ελληνικά ή ξένα, είναι
παγκόσμιας εμβέλειας.
Το μόνο πρόβλημα που διαβλέπω είναι το κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της ύφεσης, το οποίο
μπορεί να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις.
Απευθυνόμενος στους σπουδαστές, θα ήθελα να τονίσω ότι
θα πρέπει να εκφράζουν ό,τι απορίες έχουν. Εγώ εργάζομαι
15 χρόνια σε οικογενειακή επιχείρηση και συνεχίζω να
ρωτάω.
Δεν γνωρίζουμε τα πάντα και κάθε μέρα μαθαίνουμε. Άρα
άμα δεν ρωτάμε, δεν θα μάθουμε. Και η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
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Σε πείσμα των καιρών, η ελληνική
ναυτιλία συνεχίζει να πατάει γερά

Του Στράτου Τσαλαμανιού, Γενικού διευθυντή Mylaki Shipping Agency και Evia Petrol

Μπορώ να σταθώ κάλλιστα στο τι σημαίνει η ελληνική ναυτιλία για την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση την ελληνική κοινωνία την ώρα που όλο και
περισσότερο γίνεται συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Μπορώ να σταθώ στα δεδομένα της
εποχής σε σχέση με τη ναυτιλία παγκοσμίως και σε σχέση με
την Ελλάδα. Μπορώ να κάνω μνεία σε ιστορικά και στα
ευοίωνα τωρινά στοιχεία ευλογώντας, ας μου επιτραπεί να
πω ταπεινά κάτι τέτοιο, τα ναυτιλιακά μας γένια.
Δεν θα κάνω τίποτε απ’ όλα αυτά. Θέλω να μείνουμε στο γεγονός
του πόσο επενδύουμε όλοι σε αυτό το κεφάλαιο, που είναι ο νέος
κόσμος της ναυτιλίας μας. Γιατί ας αναρωτηθούμε τι εννοούμε
όταν κάνουμε λόγο για ναυτιλία, τι είναι αυτό που μας έρχεται
σαν εικόνα στο μυαλό; Είναι εφοπλιστές; Είναι εφοπλιστές, αλλά
όχι μόνο αυτοί. Είναι τα πλοία; Είναι και τα πλοία, αλλά όχι μόνο.
Είναι οι θεσμοί, οι φορείς, οι οργανισμοί που διακανονίζουν, ορίζουν και οργανώνουν τη ναυτιλία και σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή της ελληνικής ναυτικής κοινότητας; Είναι όλα αυτά, αλλά
όχι μόνο.
Είναι οι κανονισμοί, οι δικλίδες, η εμπειρία που έχει οικοδομηθεί
και καταγραφεί για να χρησιμοποιηθεί από τον ναυτικό κόσμο του
σήμερα και αυτόν των επόμενων γενιών; Και αυτά είναι, αλλά όχι
μόνο. Πρώτα και πάνω απ’ όλα αυτά, η ελληνική ναυτιλία είναι ο
κόσμος της. Σε πείσμα των καιρών, ενάντια σε αντιξοότητες, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να πατάει γερά στα πόδια της πρώτα
και πάνω απ’ όλα χάρις στους φορείς αυτής της τεχνογνωσίας,

της εμπειρίας, της κουλτούρας, που είναι ο κόσμος μας της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας.
Ένας κόσμος που, σε πείσμα των καιρών, έχει επιδείξει στο εσωτερικό του εξαιρετική αντοχή απέναντι σε στρεβλώσεις και αποτελεί μια νησίδα αξιοκρατίας, που μπορεί εκτός από τους στενά
εννοούμενους μετόχους του, να στηρίξει, να επιβραβεύσει και να
αναδείξει τους ενδιαφερόμενους μετόχους του.
Μπορεί, και μάλιστα κατά κανόνα να το κάνει πράξη, να γαλουχεί,
να καλλιεργεί, να μαθαίνει μ’ εξαιρετικό τρόπο πανανθρώπινες
και πατρογονικές μας αξίες όπως η διαβίωση και η εργασία με
αξιοπρέπεια. Με σκληρά σμιλεμένες σχέσεις εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης.

“

Πρώτα και πάνω απ’ όλα αυτά, η ελληνική ναυτιλία είναι ο κόσμος της. Σε πείσμα
των καιρών, ενάντια σε αντιξοότητες, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να πατάει γερά στα
πόδια της πρώτα και πάνω απ’ όλα χάρις στους φορείς αυτής της τεχνογνωσίας, της
εμπειρίας, της κουλτούρας, που είναι ο κόσμος μας της ναυτοσύνης και της ναυτιλίας.

“

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 40 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

TSALAMANIOS:Layout 1 8/4/2014 9:53 μμ Page 41

“

Όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο
φορές, εννοώντας πως τα πράγματα, ο κόσμος, η ζωή, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση
υπό διαρκείς αλλαγές. Αφού λοιπόν δεν
πρόκειται να ξαναβρεθούμε στο ίδιο ποτάμι δεύτερη φορά, δεν έχουμε παρά ν’
αδράξουμε τη στιγμή και να κάνουμε ό,τι
καλύτερο μπορούμε τώρα.

“

Όσον αφορά την εταιρεία που εκπροσωπώ και για τη δική μου
πορεία, προσωπικά δεν θέλω να πω πάρα πολλά, επιγραμματικά
μόνο θα αναφέρω πως σπούδασα στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας εκεί τις βασικές μου σπουδές, Bachelor in Shipping and
Transport, καθώς και τις μεταπτυχιακές μου, MSC, Shipping
Trade and Transport στο Cass Business School.
Στη Mylaki Shipping, εξαιρώντας τα πολλά καλοκαίρια στην οικογενειακή εταιρεία, δραστηριοποιήθηκα ενεργά το Νοέμβριο του
2003 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου
σπουδών, όταν ακόμα η κύρια και βασική δραστηριότητα της
εταιρείας ήταν -και παραμένει βέβαια- οι πρακτορεύσεις πλοίων.
Βασιζόμενος στο εγνωσμένα καλό όνομα που είχε ήδη η εταιρεία,
στη δεδομένη εμπιστοσύνη που ήδη απήλαυνε από τη σχετική
αγορά για περισσότερα από 20 χρόνια, δούλεψα προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, εντάσσοντας
αυτό για τη διαχείριση δεξαμενόπλοιων χημικών πλοίων νέας τεχνολογίας, φτάνοντας σήμερα να διαχειριζόμαστε 4 δεξαμενόπλοια 2.500 με 4.000 deadweight καθώς κι ένα τσιμεντοφόρο
πλοίο χωρητικότητας 7.000 deadweight υπό την επωνυμία της
Evia Petrol Ναυτικής Εταιρείας.
Τα πλοία μας φέρουν την ελληνική σημαία, εκτός από το τσιμεντοφόρο, το οποίο αναγκαστήκαμε να το αλλάξουμε σε Παναμά
γιατί απ’ ό,τι γνωρίζετε η ελληνική σημαία δεν αναγνωρίζει τον
ελληνικό νηογνώμονα, κρατήσαμε όμως τους Έλληνες ναυτικούς.
Νομίζω πως αν δει κανείς την ανοδική μας πορεία στις πιο πρόσφατες διαδρομές της, που στη συντριπτική τους πλειονότητα
έχουν διαμειφθεί εν καιρώ κρίσης, μπορεί να θεωρήσει πως οι
προοπτικές δείχνουν τουλάχιστον ευοίωνες. Κρίνω ότι απαραίτητο είναι να μη μένεις στάσιμος ή επαναπαυόμενος σε όσα έχεις
καταφέρει ή θεωρείς ότι έχεις καταφέρει.
Όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος, κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο
ποτάμι δύο φορές, εννοώντας πως τα πράγματα, ο κόσμος, η
ζωή, βρίσκονται σε συνεχή κίνηση υπό διαρκείς αλλαγές. Αφού
λοιπόν δεν πρόκειται να ξαναβρεθούμε στο ίδιο ποτάμι δεύτερη
φορά, δεν έχουμε παρά ν’ αδράξουμε τη στιγμή και να κάνουμε
ό,τι καλύτερο μπορούμε τώρα.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής
ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Κι εμείς στο παρελθόν είχαμε γυναίκες δοκίμους, δυστυχώς πολλές ήθελαν να πάνε μετά στο Λιμενικό Σώμα, οπότε δεν συνέχισαν μ’ εμάς, αλλά δεν είμαστε αντίθετοι. Ίσα-ίσα που τις θέλουμε.
Οι γυναίκες είναι σε πολλά πράγματα καλύτερες από τους άντρες
και θα ήθελα μια γυναίκα crew manager για να είμαι ειλικρινής.
Μπορεί ν’ ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά το έχω συναντήσει
σε άλλη εταιρεία και είχε πολύ θεαματικά αποτελέσματα.

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.
Πιστεύω ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και το αποδείξαμε και
στη δική μας εταιρεία, όπου εκτός του ότι καταφέραμε να επιβιώσουμε, έγινε και μετάβαση στη νέα γενιά καθώς ο αδελφός μου
κι εγώ αναλάβαμε την εταιρεία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Τα καταφέραμε και φαίνεται αυτό και στον κλάδο της πρακτόρευσης, που είναι ανοδικός, όπως επίσης και στην πλοιοκτησία,
καθώς καταφέραμε τα δύο τελευταία χρόνια να αποκτήσουμε
δύο καινούργια τάνκερ.
Οπότε ο επιμένων, ο σοβαρός, ο οργανωμένος και αυτός που έχει
όρεξη και όραμα νομίζω ότι επιβιώνει.
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Ακούς, φιλτράρεις και ρωτάς.
Κυνηγάς να ρωτήσεις, κυνηγάς να μάθεις.
Αλλά φιλτράρεις πρώτα

Του Νίκου Μπενετάτου, Τεχνικού διευθυντή Marine Management Services M.C.

Αυτή τη στιγμή εργάζομαι σ’ έναν παραδοσιακό πλοιοκτήτη,
τον Γρηγόρη Καλλιμανόπουλο, ο οποίος συνεχίζει την παράδοση του πατέρα του, του αείμνηστου Περικλή Καλλιμανόπουλου, δημιουργού της εταιρείας Ελληνικές Γραμμές. Η
Marine Management Services, λίγο μετά την παραλαβή νεότευκτων πλοίων, το 2007, ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα στελέχωσης των πλοίων της, στοχεύοντας ξανά στη
δημιουργία δικών της Ελλήνων αξιωματικών.
Φέτος βγάζουμε τους πρώτους καπεταναίους στα καράβια μας,
ενώ το 2013 είχαμε και τους πρώτους Α΄ μηχανικούς. Τους προσλάβαμε με το βαθμό του ανθυποπλοιάρχου ή του Γ΄ και Β΄ μηχανικού και με τα χρόνια εξελίχθηκαν σε καπετάνιους και Α΄
μηχανικούς.
Ο στόλος της εταιρείας αυτή τη στιγμή αποτελείται από 12 καράβια, 10 tankers και 2 bulk carriers, και θα παραλάβουμε σε
δύο μήνες ακόμη 2 tankers, που αγοράσαμε από δεύτερο χέρι.
Ταυτόχρονα έχουμε και μία παραγγελία για 5 bulk carriers στην
Κίνα. Από αυτά τα πλοία, τα 9 είναι με ελληνική σημαία.
Εγώ προσωπικά ξεκίνησα ως απόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός,
δούλεψα για περίπου 15 χρόνια στον αμερικανικό νηογνώμονα,
ως επιθεωρητής, και έφτασα στο βαθμό του διευθυντή του ABS
Consulting, που είναι μια εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών
του αμερικανικού νηογνώμονα. Αργότερα, λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, μεταπήδησα στην ενεργό δράση που είναι η ναυτιλία
και διετέλεσα τεχνικός διευθυντής της Navios, έως το τέλος του
2005. Μετά τη Navios επανήλθα στην ποντοπόρο ναυτιλία, ως
τεχνικός διευθυντής, όπου σήμερα διανύω το πέμπτο μου έτος.
Θεωρώ ότι η επιλογή ελληνικών πληρωμάτων είναι μονόδρομος

»

Μία εταιρεία έχει να ασχοληθεί με τους ανώτερους αξιωματικούς, ανθυποπλοιάρχους, υποπλοιάρχους, ενώ ο καπετάνιος με έναν κυκεώνα χαρτούρας και είναι φυσικό
επακόλουθο να μην μπορεί να στρέψει την προσοχή του στον

“

“

για εμάς, γιατί με τους Έλληνες επικοινωνούμε, οι Έλληνες έχουν
φιλότιμο, οι Έλληνες είναι δουλευταράδες.
Αυτό που ζητάμε ως ναυτιλιακή εταιρεία από τους αποφοίτους
των ΑΕΝ είναι διάθεση για σκληρή δουλειά, πειθαρχία, εντιμότητα, μια αρετή που πρέπει να την έχετε μέσα σας, και σεβασμό
στη θάλασσα. Η θάλασσα θα σας δώσει και χαρές και πίκρες,
αλλά οι χαρές θα είναι σίγουρα πολύ περισσότερες αν εσείς τις
ζητήσετε. Και με τη δική σας προσπάθεια, την καθημερινή, θα τις
επιτύχετε.

Αυτό που ζητάμε ως ναυτιλιακή εταιρεία από τους αποφοίτους των ΑΕΝ είναι
διάθεση για σκληρή δουλειά, πειθαρχία, εντιμότητα, μια αρετή που πρέπει να την έχετε
μέσα σας, και σεβασμό στη θάλασσα.
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Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μας επεβλήθη, στη διαδικασία
για επιπλέον οικονομία λόγω του ότι υπήρχε κάποια δυσκολία
στην καθημερινότητα της λειτουργίας των καραβιών, να βγάλουμε τους Έλληνες αντλιωρούς. Εμείς ως διαχειριστές τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι αυτό θα έχει συνέπειες.
Εν τούτοις, καταφέραμε και κρατήσαμε δύο-τρεις Έλληνες αντλιωρούς, τους οποίους πηγαίνουμε από πλοίο σε πλοίο. Δυστυχώς, όπως είπε και ο κ. Λεκατσάς, τα νούμερα είναι που μάς
επιβάλλουν τις διαδικασίες. Και αυτός που λαμβάνει την τελική
απόφαση συνήθως κοιτάζει περισσότερο τα νούμερα, παρά οτιδήποτε πούμε και υποστηρίξουμε εμείς. Δεν πρέπει να αποποιούμεθα τις ευθύνες μας, θα πρέπει να το υποστηρίζουμε κι εμείς
πιο δυνατά.
Από πλευράς μου, αυτό που έχω να πω προς εσάς σαν σπουδαστές, είναι αυτό που μου είπε ένας έμπειρος επιθεωρητής όταν
πρωτοπήγα στον αμερικανικό νηογνώμονα. Μου είπε «εσύ
ακούς, φιλτράρεις και ρωτάς. Κυνηγάς να ρωτήσεις, κυνηγάς να
μάθεις. Αλλά φιλτράρεις πρώτα».
Οπότε θεωρώ ότι όλοι σας σίγουρα θα βρείτε κάποιον αντλιωρό,
που υποθέτω πως είναι Έλληνας κιόλας, και θα του πείτε «έχω
μία ερώτηση: θα με βοηθήσεις;». Και είμαι σίγουρος ότι αυτός,
αν είναι πραγματικά καλός άνθρωπος, θα σας πιάσει από το χέρι
και θα σας «δουλέψει», θα σας βγάλει την επόμενη ερώτηση και
την επόμενη...

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής
ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’

“

Το να λύσουμε ένα πρόβλημα, το
να «παντρέψουμε» γυναίκες και άντρες
στα πληρώματα, δεν είναι θέμα μόνο της
δικής μας πλευράς ή των ανθρώπων της
εργοδοσίας. Θα πρέπει πρώτα κάποιος
άλλος που θεσμικά αποφασίζει, αυτός να
βάλει και τις διαδικασίες κάτω.
Στο αμερικανικό ναυτικό, για να δεχτούν
τις γυναίκες, τέθηκαν πρώτα οι διαδικασίες
και μετά προχώρησαν.

“

δόκιμο.
Από την άλλη, ο δόκιμος κάποια στιγμή αναπόφευκτα χάνει
τις ελπίδες του γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν μαζί του;
Πώς μπορείτε να τοποθετηθείτε επ’ αυτού και επιπροσθέτως,
ως εκπρόσωποι των εταιρειών, είστε ικανοποιημένοι να χρησιμοποιείτε Φιλιππινέζους αντλιωρούς;

ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Θα ήθελα να τοποθετηθώ στην παρατήρηση που έκανε η κυρία.
Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές, εγώ τουλάχιστον μεγάλωσα και στην
Αμερική, ρατσιστής δεν είμαι. Υπάρχουν όμως δυσκολίες. Και το
να λύσουμε ένα πρόβλημα, το να «παντρέψουμε» γυναίκες και
άντρες στα πληρώματα, δεν είναι θέμα μόνο της δικής μας πλευράς ή των ανθρώπων της εργοδοσίας. Θα πρέπει πρώτα κάποιος
άλλος που θεσμικά αποφασίζει, αυτός να βάλει και τις διαδικασίες κάτω. Στο αμερικανικό ναυτικό, για να δεχτούν τις γυναίκες,
τέθηκαν πρώτα οι διαδικασίες και μετά προχώρησαν.

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.
Στις αρχές του 2010 η εταιρεία είχε 7 καράβια. Εκείνη την εποχή,
περίπου, πρέπει να ξεκίνησε και η κρίση στην Ελλάδα και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα έχουμε 12 συν 2 που θα
αγοράσουμε σε λιγότερο από δύο μήνες, σύνολο 14. Άρα σε
αυτόν τον τομέα θεωρώ πως ο υπεύθυνος της εταιρείας κάνει τα
σωστά βήματα.
Από τη δική μας πλευρά, ως operators, στόχος μας πάντα είναι
να δουλεύουμε τα καράβια «to the more eﬃcient way we can».
Οπότε, ορμώμενοι από αυτόν το στόχο δουλεύουμε την καθημερινότητά μας.
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Χωρίς τους Έλληνες ναυτικούς,
η εξυπηρέτηση των νησιών μας
θα ήταν αδύνατη

Του Μιχάλη Σακέλλη, Διευθύνoντος συμβούλου Blue Star Ferries, αντιπροέδρου της Attica Group, προέδρου Συνδέσμου Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Όταν αποφοίτησα από την Ανωτάτη Εμπορική συνέχισα τις σπουδές μου σε κολέγιο στην Αγγλία, όπου εξειδικεύτηκα στα Ναυτιλιακά. Το σημαντικό είναι ότι από τους 20 σπουδαστές οι 10 ήταν
Έλληνες εν ενεργεία πλοίαρχοι, ηλικίας περίπου 35 με 40 ετών,
οι οποίοι συνδυάζοντας την εμπειρία τους με τη θεωρία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, είχαν μια εξαιρετική καριέρα στη στεριά.
Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η ελληνική ναυτιλία στηρίζει τους Έλληνες ναυτικούς. Εάν εμείς οι εταιρείες το ξεχάσουμε αυτό, θα
πάψει να υπάρχει και ελληνική ναυτιλία. Ελληνική ναυτιλία σημαίνει Έλληνας ναυτικός. Αισθάνομαι ντροπή τώρα που κάθομαι
απέναντί σας, όταν εσείς ψάχνετε να κάνετε το εκπαιδευτικό σας
μπάρκο και δεν σας δίνεται αυτή η δυνατότητα.
Είμαστε μια ναυτική χώρα, μιλάμε όλοι για ναυτική εκπαίδευση
και το πιο βασικό πράγμα, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, δεν το
κάνουμε όπως πρέπει. Άρα λοιπόν πρέπει να προβληματιστούμε
όλοι πάνω σε αυτό και να βρούμε πολύ γρήγορα λύσεις.
Χωρίς τους Έλληνες ναυτικούς, η εξυπηρέτηση των νησιών μας
αυτή τη στιγμή θα ήταν αδύνατη. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή
σας, θα έλεγα πως ειδικά εσείς δεν θα πάψετε ποτέ να βρίσκεστε
στη διαδικασία ανάπτυξης των γνώσεών σας. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαίες ώστε συνέχεια πρέπει να εκπαιδεύεστε στα νέα δεδομένα που ισχύουν κάθε φορά.
Θα σας πω λίγα λόγια για την εταιρεία μας. Από το 1995 και μετά
έχουμε ναυπηγήσει περισσότερα από 20 πλοία. Αυτή τη στιγμή
δραστηριοποιούμεθα με 13 πλοία, εκ των οποίων τα 4 στην
Αδριατική και τα 9 στην ακτοπλοΐα. Τα 11 από τα 13 πλοία ναυπηγήθηκαν από την εταιρεία μας και είναι ηλικίας 1 έως 13 ετών.
Έχουμε πετύχει ένα αξιοσημείωτο μεταφορικό έργο για το οποίο
είμαστε πολύ περήφανοι, εξυπηρετούμε τις γραμμές με υποδειγματικό τρόπο σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή για την ακτο-

“

Χωρίς τους Έλληνες ναυτικούς, η
εξυπηρέτηση των νησιών μας αυτή τη
στιγμή θα ήταν αδύνατη. Σε ό,τι αφορά
την εκπαίδευσή σας, θα έλεγα πως ειδικά
εσείς δεν θα πάψετε ποτέ να βρίσκεστε
στη διαδικασία ανάπτυξης των γνώσεών
σας. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι
τόσο ραγδαίες, ώστε συνέχεια πρέπει να
εκπαιδεύεστε στα νέα δεδομένα που
ισχύουν κάθε φορά.
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“

Υπάρχουν λοιπόν θέματα
στην ακτοπλοΐα μας τα οποία πρέπει να
λύσουμε. Τα προβλήματα αυτά, για τα
οποία έχουμε προειδοποιήσει
την πολιτεία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα γιατί, όσο περίεργο και
αν σας φαίνεται, οι εκπρόσωποι
της πολιτείας δεν έχουν κατανοήσει τη
σημασία της και τη συμβολή της στην
ανάπτυξη της χώρας μας.

“

πλοΐα μας, η οποία απέδειξε ότι μπορεί να συντηρήσει ακριβά και
σύγχρονα πλοία, αλλά δυστυχώς οι εποχές έγιναν λιγάκι δύσκολες ειδικά σε ό,τι αφορά το κόστος των καυσίμων.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι, είναι ότι εμείς στην ακτοπλοΐα
ουσιαστικά προσφέρουμε δημόσια υπηρεσία. Δεν είμαστε ένας
κλάδος ο οποίος μπορεί, όπως οι εμπορικές εταιρείες, να διπλασιάζει, να τριπλασιάζει, να δεκαπλασιάζει τους ναύλους.
Είμαστε δεμένοι με τους νησιώτες, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
και ευαίσθητοι στο πώς τους συμπεριφερόμαστε και είναι αδύνατο βέβαια στις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα και με την αύξηση των τιμών των καυσίμων, να καλύψουμε το κόστος
διαχείρισης των πλοίων μας παρά τις αυξήσεις των εισιτηρίων.
Από κει προέρχονται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία ήδη αρχίζουν κι εμφανίζονται. Εταιρείες παραδοσιακές διέκοψαν τη λειτουργίας τους, ενώ το χειμώνα παρουσιάστηκαν προβλήματα
στην εξυπηρέτηση κάποιων γραμμών και κυρίως στη γραμμή Ικαρίας - Σάμου.
Υπάρχουν λοιπόν θέματα στην ακτοπλοΐα μας τα οποία πρέπει να
λύσουμε. Τα προβλήματα αυτά, για τα οποία έχουμε προειδοποιήσει την πολιτεία, δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα γιατί,
όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, οι εκπρόσωποι της πολιτείας
δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία της και τη συμβολή της στην
ανάπτυξη της χώρας μας.
Η ακτοπλοΐα προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα, η ακτοπλοΐα είναι ο τουρισμός μας, η ακτοπλοΐα είναι και τα νησιά μας.
Τα νησιά μας δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτήν. Το 2013 ταξίδεψαν με τις εταιρείες μας 3,5 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες και
βέβαια να μην ξεχνάμε ότι όλη η εμπορευματική διακίνηση και
τροφοδοσία των νησιών γίνεται με ακτοπλοϊκά πλοία.
Άρα το θέμα της ακτοπλοΐας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε με προσοχή και με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί
αλλιώς θα προκληθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των νησιών, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν.

» Είμαι τεταρτοετής φοιτητής στη ΑΕΝ Ασπροπύργου. Θα
ήθελα, μια και είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή, να ρωτήσω
εσάς ως καταξιωμένους πια στη ναυτική βιομηχανία και να
κλέψω λίγη από την εμπειρία σας, ποια είναι τα εφόδια που
πιστεύετε ότι ένας αξιωματικός Έλληνας χρειάζεται πέρα από
την εμπειρία στη θάλασσα, για να διαπρέψει είτε στη θάλασσα είτε στη στεριά αργότερα στην πορεία της καριέρας
του, και ποια είναι τα πολύ σημαντικά κομμάτια που πρέπει
να προσέξει και να δώσει βάση για να εξελιχθεί ως ένας αξιοπρεπής και καλός αξιωματικός.
Η δική σας δουλειά και η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ειδικά όταν
μιλάμε για την ακτοπλοΐα, μιλάμε για χιλιάδες άτομα τα οποία μεταφέρετε.
Να έχετε υπόψη σας ότι οι εταιρείες παρακολουθούν την εξέλιξη
των ναυτικών πάνω στο πλοίο, υπάρχουν records, βαθμολογίες,
και νομίζω πως αν τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, σοβαρότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα και συνεχής ενημέρωση, δηλαδή τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει κάποιος, θα
προχωρήσει.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στη στεριά, νομίζω ότι εκεί κάποια
στιγμή χρειάζεται μια θεωρητική εκπαίδευση και με την εμπειρία
που θα έχετε, ιδίως στα ποντοπόρα πλοία, μπορείτε ν’ αποκτήσετε εξαιρετικά προσόντα για να απασχοληθείτε ως στελέχη σε
ναυτιλιακές εταιρείες.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής
ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Δεν έχουμε ακόμη πολλές εμπειρίες αξιωματικών που έχουν προχωρήσει. Πάντως, γενικά εγώ πιστεύω ότι μπορούν οι γυναίκες
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“

“

Η δική σας δουλειά και η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ. Χρειάζεται πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ειδικά όταν μιλάμε για την ακτοπλοΐα, μιλάμε για
χιλιάδες άτομα τα οποία μεταφέρετε.

να σταδιοδρομήσουν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα, απλώς
είμαστε προκατειλημμένοι. Πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό.

»

Όπως είχε πει και ο Λοκ, τα παπούτσια είναι ζευγάρια και
δεν έχουν γεννηθεί οι όλοι άνθρωποι για να είναι ζευγάρια.
Άρα πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές απέναντι
στο γυναικείο φύλο μέσα στα πλοία και ότι αν δίνεται μια ευκαιρία, πρέπει να είστε θετικοί.
Πάντως, οι γυναίκες πάνω στα πλοία αντιμετωπίζονται με πάρα
πολύ σεβασμό και αυτό είναι θετική εξέλιξη.

» Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ψυχολογική αξιολόγηση
πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με δεδομένο ότι
το επάγγελμα έχει πολύ υψηλά επίπεδα άγχους και το πλήρωμα είναι πολύ δύσκολο να βρει τρόπους να ηρεμήσει,
όντας κλεισμένο σ’ ένα χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πιστεύω ότι αν κάποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα, το καταλαβαίνεις από την πορεία του μέσα στο πλοίο.
Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση στο θέμα, όταν έχουμε προσωπικά προβλήματα για κάποιο λόγο. Εμείς οφείλουμε, ειδικά
στους πλοιάρχους και γενικά στους αξιωματικούς μας, να βρισκόμαστε κοντά τους πάντα, ούτως ώστε αν έχουν κάποιο πρόβλημα να μας το λένε οι ίδιοι.
Ένας άνθρωπος που είναι απόλυτα υγιής, έχει δουλέψει μαζί μας
πολλά χρόνια κι έχει κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, οικογενειακά ή άλλα, πρέπει να έχει το θάρρος και να μη φοβάται να
μας πει τα προβλήματά του, για να μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε. Αυτό είναι κάτι σοβαρό, που πρέπει να το προσέχουμε
πάντα.

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.
Η ποντοπόρος ναυτιλία δεν επηρεάζεται καθόλου από την εσωτερική κρίση. Από την εσωτερική κρίση επηρεάζεται βέβαια και
έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η ακτοπλοΐα. Όπως ξέρετε, μετακινούνται Έλληνες και ξένοι τουρίστες, αν και οι τουρίστες που παραθερίζουν στα νησιά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά
20%.
Επηρεαζόμαστε επίσης και από τη διεθνή κρίση σε ό,τι αφορά το
κόστος του πετρελαίου. Στα επιβατικά πλοία το κόστος των καυσίμων αποτελεί το 55% με 60% των εσόδων, το οποίο σημαίνει
ότι όταν αυξηθεί το κόστος του πετρελαίου 10 ευρώ πρέπει να
αυξηθεί ο ναύλος 5. Τα τελευταία χρόνια έχει ακριβύνει το πετρέλαιο 100%, δηλαδή οι ναύλοι πρέπει ν’ αυξηθούν 50%, το
οποίο βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Τα τελευταία 3 χρόνια
οι ναύλοι έχουν αυξηθεί μόνο 3% έως 5%, άρα ο συνδυασμός
του κόστους των καυσίμων και της πτώσης κίνησης έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα.
Επειδή η ακτοπλοΐα ασχολείται με τον τουρισμό, πιστεύω πως
θα διαφοροποιηθεί από την εξέλιξη άλλων τομέων της οικονομίας μας που επηρεάζονται 100% από την κρίση. Έχουμε και ένα
κομμάτι για το οποίο μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε κάτι
καλύτερο, τουλάχιστον δεν περιμένουμε να χειροτερέψει.
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Το ναυτικό επάγγελμα χρειάζεται
σοβαρότητα και διάθεση για εργασία

Του Στέφανου Τζίμα, Seagoing Personnel Manager Eletson Corporation

Αποφοίτησα από την ΑΕΝ το 1983. Ταξίδεψα στα πλοία της Eletson μέχρι το 2006, όταν και μετακινήθηκα στα γραφεία της εταιρείας. Εκ της θέσεώς μου, βρίσκομαι κοντά στους δοκίμους, στις
σχολές και στους ναυτικούς. Είναι γνωστή σε όλους μας η συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία. Εν τούτοις, τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα,
έχουν ληφθεί μέτρα όπως η αύξηση της φορολογίας των ναυτικών, η μείωση των συντάξεων, τα οποία δεν ενθαρρύνουν την
προσέλευση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.
Επίσης, είναι λυπηρό το ότι οι συνθήκες φοίτησης στις ΑΕΝ 30
χρόνια πριν ήταν καλύτερες απ’ ό,τι σήμερα. Δεν έχετε παρά να
επισκεφτείτε τη Σχολή της Μηχανιώνας, για να το διαπιστώσετε
και ιδίοις όμμασι. Χρειάζεται η άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων
φορέων για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και διορθώσεις
το συντομότερο δυνατόν.
Όλοι εσείς οι τεταρτοετείς έχετε ήδη την εμπειρία των 12 μηνών
της θαλάσσιας υπηρεσίας, οπότε τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες
του ναυτικού επαγγέλματος τις έχετε ήδη βιώσει. Υπάρχουν σημάδια ότι η αγορά τα προσεχή χρόνια θα ανακάμψει. Αρκετές
εταιρείες, προσβλέποντας στην ανάκαμψη, επενδύουν στην
αγορά νέων πλοίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για όλους εσάς
που εισέρχεστε στο ναυτικό επάγγελμα ως αξιωματικοί.
Είστε το μέλλον της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, οι αυριανοί
πλοίαρχοι, που καλείστε να ανεβάσετε τη ναυτιλία μας σε ακόμα
υψηλότερα επίπεδα. Οι προοπτικές είναι δεδομένες για τους ικανούς και αυτούς που έχουν θέληση να εξελιχθούν. Το ναυτικό
επάγγελμα χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, πειθαρχία,
επιμονή, υπομονή και διάθεση για εργασία.
Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

“

Ο λόγος που έχετε δυσκολία στην
εξεύρεση εργασίας είναι ότι σε ετήσια
βάση εισάγονται περίπου 1.300 άτομα στις
σχολές, την ώρα που τα πλοία υπό ελληνική σημαία είναι λιγότερα από 800.
Όπως καταλαβαίνετε, για να καλυφθούν
όλοι οι δόκιμοι, θα πρέπει είτε να μπείτε
περισσότεροι του ενός στα πλοία με ελληνική σημαία είτε να απορροφηθείτε από
πλοία με ξένη σημαία.

“

Η Eletson είναι μια εταιρεία η οποία φέρει σε όλα τα πλοία
της την ελληνική σημαία. Αυτή τη στιγμή ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από 23 tankers και 6 LPGs.
Οι προοπτικές είναι, μέσα στους επόμενους δύο μήνες, να
αγοράσουμε 2 μεταχειρισμένα tankers και εντός του 2015
και του 2016 να εντάξουμε στο στόλο μας άλλα 8 new building LPGs.

Μην αλλάζετε εταιρείες χωρίς λόγο. Να είστε σίγουροι ότι, επιδεικνύοντας αυτές τις αρετές, θα έχετε πάντα εργασία, προσφέροντας σ’ εσάς και στις οικογένειές σας πολύ καλό επίπεδο
διαβίωσης, καθώς και ευκαιρίες για την περαιτέρω ανέλιξη της
καριέρας σας.
Εμείς στην Eletson, φέροντας σε όλα τα πλοία μας την ελληνική
σημαία και δουλεύοντας με τους δοκίμους που τοποθετούμε στα
πλοία μας, για πολλά χρόνια, έχουμε κατορθώσει σχεδόν το
100% των πλοιάρχων και Α΄ μηχανικών να έχουν ξεκινήσει την
καριέρα τους μαζί μας. Σημειωτέον ότι και όλα τα στελέχη του
γραφείου μας προέρχονται από τα πλοία μας.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή και εκπαίδευση των
δοκίμων. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση οι πρωτοετείς να εκτελέσουν και το δεύτερο ταξίδι στην εταιρεία μας, και αν για κάποιο
λόγο δεν κατορθώσουν να συμπληρώσουν την απαιτούμενη
12μηνη θαλάσσια υπηρεσία, τους δίνουμε τη δυνατότητα να ναυτολογηθούν ξανά στα πλοία της εταιρείας ούτως ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός τους, η απόκτηση του διπλώματός τους. Γι’
αυτό το λόγο, το 2012 ναυτολογήσαμε έξτρα 23 άτομα και πέ-
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ρυσι, το 2013, ναυτολογήσαμε 20 άτομα.

» Για ποιο λόγο, αν και οι καλύτεροι ναυτικοί είναι οι Έλληνες, αντιμετωπίζουν τόσο πολλά προβλήματα και σαν δόκιμοι
και σαν ανθυποπλοίαρχοι στο να βρουν εταιρείες, να σταδιοδρομήσουν;
Όντως, εσείς που ξεκινάτε τώρα τη σταδιοδρομία σας, αντιμετωπίζετε δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας στα πλοία.
Δυστυχώς, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα από την
πλευρά σας σε αυτόν τον τομέα. Είναι δική μας υπευθυνότητα να
σας παρέχουμε την εργασία και αργότερα θα φανεί ποιοι θα μείνουν και θα σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα και ποιοι όχι.
Όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να βοηθήσουν ούτως ώστε
να απορροφηθούν όλοι οι δόκιμοι που εισέρχονται στις σχολές.
Ο λόγος που έχετε δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας είναι ότι
σε ετήσια βάση εισάγονται περίπου 1.300 άτομα στις σχολές, την
ώρα που τα πλοία υπό ελληνική σημαία είναι λιγότερα από 800.
Όπως καταλαβαίνετε, για να καλυφθούν όλοι οι δόκιμοι, θα πρέπει είτε να μπείτε περισσότεροι του ενός στα πλοία με ελληνική
σημαία είτε να απορροφηθείτε από πλοία με ξένη σημαία.
Στα πλοία με ξένη σημαία προκύπτουν άλλα θέματα, που αφορούν την εκπαίδευσή σας. Βέβαια, η νομοθεσία σάς δίνει το δικαίωμα να πάτε σε ξένες σημαίες, αλλά κατ’ εμέ υπάρχουν
προβλήματα τόσο με την εκπαίδευσή σας όσο και με την προσαρμογή σας στο περιβάλλον του πλοίου.
Όσον αφορά δε τις κοπέλες δοκίμους, αυτές δεν μπορούν να
απορροφηθούν διότι μελλοντικά θα δημιουργήσουν οικογένεια,
με αποτέλεσμα τη φυγή τους από το επάγγελμα. Οπότε καμία
ναυτιλιακή εταιρεία δεν θέλει να επενδύσει σε μεγάλο αριθμό γυναικών.

» Είμαι τελειόφοιτη στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πριν από λίγους μήνες, ο κ. Γκριμάλντι έβαλε στα πλοία του γυναίκα καπετάνισσα με το δίπλωμα του πλοιάρχου. Θέτω το εξής
ερώτημα: Οι γυναίκες, καλώς ή κακώς, πλέον έχουν μπει σ’
ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σ’ ένα επάγγελμα δύσκολο και ρατσιστικό.
Από τους Έλληνες πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές εταιρείες
θα υπάρξει τέτοια ανταπόκριση; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο ή μιλάμε για κάποια θέματα τελείως ονειροπόλα;
Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε με κανένα ρατσισμό το γυναικείο
φύλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή γυναίκα Γ΄ μηχανικό, όπως και αρκετές ανθυποπλοιάρχους. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ώστε
αυτές οι κοπέλες να προαχθούν στο βαθμό του υποπλοιάρχου
και -γιατί όχι;- στο βαθμό του πλοιάρχου.
Δεν έχουμε κανένα θέμα ρατσισμού. Και σας πληροφορώ πως
πάνε και πολύ καλά οι κοπέλες που αυτή τη στιγμή υπηρετούν
στα πλοία μας. Η εξέλιξή τους, όμως, στο ναυτικό επάγγελμα
εξαρτάται αποκλειστικά από τις ίδιες.

όντας κλεισμένο σ’ ένα χώρο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λόγω της ιδιομορφίας του ναυτικού επαγγέλματος, υπήρξε η
σκέψη να μιλήσουμε επί του θέματος με ειδικό γιατρό, οπότε συζητήσαμε και μας ενημέρωσε ότι ακόμη και μετά την εξέταση του
ναυτικού δεν θα μπορούσε να μας βεβαιώσει ότι θα ήταν 100%
υγιής. Επί του πλοίου δεν υπάρχει η δυνατότητα να προβείς σε
τέτοιου είδους αξιολογήσεις.
Οι πλοίαρχοί μας είναι ενημερωμένοι για το θέμα και εάν παρουσιαστεί κάποια παράξενη συμπεριφορά ναυτικού, θα μας ενημερώσουν αμέσως, για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.
Σκεφτήκαμε επίσης τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας εάν μαθαινόταν ότι προβαίνουμε σε τέτοιου είδους εξετάσεις.
Το όλο θέμα είναι υπό σκέψη, πάντως προς το παρόν δεν το
έχουμε υιοθετήσει.
Εστιάζοντας στο ζήτημα των δοκίμων, οι οποίοι είναι η κυρίως
μάζα των νεοεισερχόμενων ναυτικών, τους περνάμε από ενδελεχή συνέντευξη για να εντοπίσουμε αν υπάρχει κάτι παράξενο
στη συμπεριφορά τους.

» Κατά πόσο η υπάρχουσα κρίση πραγματικά σας έχει απασχολήσει και κατά πόσο αυτή η κρίση μάς οδηγεί όλους στο
να μην ανήκουμε πουθενά και να είμαστε μόνο αριθμοί.
Νομίζω πως η παρατεταμένη κρίση στη ναυτιλία έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πάρα πολλές εταιρείες και έχει οδηγήσει
αρκετές από αυτές στην παύση της λειτουργίας τους. Εν τούτοις,
οι εταιρείες που θα βγουν από αυτή την κρίση, πιστεύω ότι θα
βγουν πιο δυνατές. Εμείς, όπως σας είπα, προσβλέπουμε ότι στα
επόμενα χρόνια θα υπάρξει ανάκαμψη της ναυτιλίας και με βάση
αυτό το γεγονός έχουμε θέσει νέες παραγγελίες πλοίων, ούτως
ώστε τα μελλοντικά χρόνια να μας βρουν πιο δυνατούς απ’ ό,τι
είμαστε τώρα.

» Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ψυχολογική αξιολόγηση
πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, με δεδομένο ότι
το επάγγελμα έχει πολύ υψηλά επίπεδα άγχους και το πλήρωμα είναι πολύ δύσκολο να βρει τρόπους να ηρεμήσει,
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Συναντήσεις με τη νέα γενιά

Σκέψεις και απόψεις
για την εκπαιδευτική διαδικασία

Του Δημητρίου Μανού, Επίκουρου καθηγητή Φυσικής ΑΕΝ/Α, αναπληρωτή διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων

Με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην οργανωμένη από τα ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ εκδήλωση-δράση στο
πλαίσιο της έρευνας με τίτλο: «Επιλέγω ναυτιλία - Νέοι στις
ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές», κατατίθενται εκ μέρους
μου σύντομα κάποιες απόψεις, διαπιστώσεις και σκέψεις σχετικές με την εκπαιδευτική διαδικασία έτσι όπως αυτή λαμβάνει χώρα στις ΑΕΝ.
Τα ερεθίσματα, οι βιωματικές ξεναγήσεις, οι ιστορικές αναδρομές
και η μύηση του ακροατηρίου στο σημερινό γίγνεσθαι της ναυτιλίας από τους εισηγητές της εκδήλωσης, μπολιασμένα με το μεράκι, την επιτυχή δράση και τη δημιουργικότητά τους,
σκιαγράφησαν με σαφήνεια, ρεαλισμό και γλαφυρότητα στους
συμμετέχοντες σπουδαστές ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι τους:
ανοιχτό μυαλό και εγρήγορση για εντοπισμό και άδραγμα ευκαι-

αναγνώριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΝ, που δεν τις εντάσσει ξεκάθαρα σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, οδηγεί σε απόφοιτους
που πρώτα κάνουν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό ή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μετά από καιρό καθίστανται ισότιμοι πτυχιούχοι των ΤΕΙ αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια στο ΚΕΣΕΝ και
αποκτήσουν δίπλωμα Α΄ τάξης!
Ο κανονισμός σπουδών, ο θεσμός των εκπαιδευτικών ταξιδιών,
τα αναλυτικά προγράμματα, ο τρόπος διδασκαλίας, η υλικοτεχνική υποδομή χρειάζονται προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες δομές
στην παγκόσμια κοινότητα.
Αξιοσημείωτα βήματα έχουν γίνει, για παράδειγμα η εφαρμογή
συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO) στη λειτουργία των ΑΕΝ.
Είναι γνωστό, όμως, πως πίσω από τη λειτουργία οποιουδήποτε

“

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως δίχως σωστή γραμματειακή
υποστήριξη, ικανό αριθμό κατάλληλων εκπαιδευτών-ναυτοδασκάλων και άλλων ειδικοτήτων είναι σχεδόν αδύνατη η επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων των ΑΕΝ.

“

ριών που προκύπτουν, μεθοδική και σκληρή δουλειά, προσαρμοστικότητα, διαρκής μάθηση και ενημέρωση σε ευρύ φάσμα
γνωστικών πεδίων που πλαισιώνουν το ναυτικό επάγγελμα και,
προπαντός, αγάπη γι’ αυτό που κάνουν.
Μία από τις βαρύνουσες συνιστώσες στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων είναι και η εκπαίδευση-κατάρτιση που παρέχεται στους σπουδαστές από τις ΑΕΝ.
Διανύοντας κανείς τον δύσκολο δρόμο της υλοποίησης που χαρακτηρίζει το πέρασμα από το θεωρητικό ευχολόγιο στην πράξη
και την αποτελεσματικότητα, οφείλει να σταθεί με ευθύνη στην

θεσμικού πλαισίου υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει και η ομαδική αγαστή συνεργασία.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από όλους τους παροικούντες την ελληνική ναυτιλία και όλα τα μέλη της μεγάλης διαχρονικής ναυτικής οικογένειας πως δίχως σωστή γραμματειακή υποστήριξη,
ικανό αριθμό κατάλληλων εκπαιδευτών-ναυτοδασκάλων και
άλλων ειδικοτήτων και διαμόρφωση κανόνων, στην οποία ισότιμα συμμετέχουν ιθύνοντες, επιτελείς, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, είναι σχεδόν αδύνατη η επίτευξη των εκπαιδευτικών
σκοπών και στόχων των ΑΕΝ.
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Επικαιρότητα

Μύθοι και αλήθειες για την πιστοποίηση
των ναυτικών

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

Ας ξεκινήσουμε με μία υπόθεση εργασίας: Γυρίζοντας 20
χρόνια πίσω, στο 1994, τι απ’ όσα ξέρουμε σήμερα ίσχυε
τότε; Αν με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να «καταψύξουμε»
έναν επαγγελματία και να τον «αποψύξουμε» σήμερα, τι
απ’ όσα ήξερε θα ίσχυαν;
Ελάχιστα, είναι η απάντηση, και μάλιστα αρκετά από τα
θέματα της επικαιρότητας (vetting, Anti Piracy - ISPS,
TMSA, STCW 95, double hull, Ballast, Scrubbers, Listed
Companies ή ακόμα και το Ιnternet, η Google ή τα emails κ.ο.κ.) δεν υπήρχαν καθόλου στον ορίζοντα τότε
και, φυσικά, κανείς δεν ήταν έτοιμος να τα αντιμετωπίσει
εφόσον δεν τα ήξερε.
Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι η αλλαγή!
Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα
για την ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού,
θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί το σκοπό της
προετοιμάζοντας σωστά τα στελέχη να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της αγοράς.
Όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα και εδώ συναντάται
πληθώρα μύθων και πραγματικοτήτων:
Μύθος 1: Η σωστή ναυτική εκπαίδευση παράγει σωστούς
επαγγελματίες.
Πιθανόν σε κάποιον ιδανικό κόσμο ή παράλληλο σύμπαν,
αλλά σίγουρα όχι στο δικό μας. Τα προβλήματα είναι πολλά
όχι μόνο στην προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση ικανών
στελεχών, μιας και ο χώρος δεν έχει την καλύτερη φήμη, και
για την ακρίβεια η αίγλη του φθίνει σταθερά τα τελευταία
τριάντα έτη από την κρίση του 1980-1986 και μετά στην Ελλάδα.
Μύθος 2: Αφού έχουν τα πιστοποιητικά τους, είναι εντάξει.
Έχουμε βαρεθεί να το ακούμε από ανθρώπους που έχουν
ασθενή αντίληψη, αφού μπορεί να ακούγεται βολικό, αλλά

ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Η απόδοση στο
χώρο της εργασίας είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο της κατάλληλης ικανότητας (το οποίο προφανώς έχει σχέση με τα πιστοποιητικά και την εκπαίδευση) αλλά και της κατάλληλης
ανθρώπινης παρακίνησης όσο και του σωστού περιβάλλοντος στο οποίο θα εκθέσουμε κάποιον. Στον κόσμο που υπάρχει πέρα από την απλή συμμόρφωση με τις κανονιστικές
απαιτήσεις, παρατηρούνται πολλές ικανότητες οι οποίες δεν
καλύπτονται από τα πιστοποιητικά, όπως π.χ. soﬅ skills, ικανότητες πέρα από αυτές που περιγράφει το STCW αλλά και
καθημερινής χρήσεως, όπως είναι οι διαπραγματεύσεις, η
διαχείριση του κόσμου, οι σχέσεις με τις Αρχές κ.λπ.
Μύθος 3: Το STCW έχει βοηθήσει να βελτιωθούν τα πρότυπα ναυτικής εκπαίδευσης.
Προφανώς και έχει βοηθήσει να μπει μια τάξη στο χώρο σε
σχέση με το STCW του ’78, σίγουρα όμως το STCW του ’95,
και φυσικά η τελευταία αναθεώρηση του 2010, μιλούν για
εκπαίδευση με βάση τις ικανότητες και όχι το πρόγραμμα
(Competency vs Curriculum based training). Στον ιδανικό
κόσμο του STCW θα αρκούσαν μερικές ημέρες, εβδομάδες,
για να βγάλουμε αξιωματικούς γέφυρας ή μηχανής, κάτι που,
όπως είναι εύκολα αντιληπτό, θα ήταν άνευ αντικρίσματος.
Ξεχνάμε πως δεν αρκεί από μόνη της η εκπαίδευση, αλλά
χρειάζεται και η κατάλληλη παιδεία καθώς και η παρακίνηση
για τον σωστό επαγγελματία. Το να κρίνουμε την εκπαίδευση
σε κενό είναι σαν να βάζουμε το άλογο πριν από το κάρο.
Αυτό που μας διαφεύγει εδώ είναι ότι η ίδια η εκπαιδευτική
εμπειρία σχετίζεται όχι μόνο με τον εκπαιδευτή (αν είναι ευχάριστος, ικανός με την κατάλληλη παρακίνηση και νοοτροπία του δασκάλου) αλλά και το εκπαιδευτικό υλικό (αν είναι
επίκαιρο, επαρκές και απευθύνεται σε ενηλίκους με προηγούμενη γνώση και εμπειρία) και τον εκπαιδευόμενο αυτό
καθαυτόν, όσον αφορά το αν θέλει και είναι έτοιμος να μάθει,
ποιοι λόγοι τον παρακινούν και αν μπορεί να μάθει στο τέλος
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της ημέρας. Ας δούμε παρακάτω και κάποιες σκληρές αλήθειες.
Αλήθεια 1: «Φυλακισμένοι» και «τουρίστες» συνυπάρχουν σε κάθε εκπαιδευτική τάξη.
Σε κάθε εκπαιδευτική τάξη, δυστυχώς, όσο και αν ακούγεται
περίεργο, υπάρχουν τρεις κυρίαρχες φυλές:
1. Οι «φυλακισμένοι», οι οποίοι έχουν έλθει με το ζόρι και
κάνουν αμάν και πώς να φτάσει το πέρας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, για να λυτρωθούν!
2. Οι «τουρίστες», οι οποίοι σαν τους μαϊντανούς ευδοκιμούν
παντού και έρχονται ανάμεσα στα άλλα για δημόσιες σχέσεις ή απλώς για να πάρουν το πτυχίο/πιστοποιητικό.
3. Η φυλή αυτών που θέλουν να μάθουν και οι οποίοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν και μπορεί να είναι σίγουρα η χαρά του κάθε
δασκάλου, όμως ταυτόχρονα αποτελούν είδος προς εξαφάνιση.
Αλήθεια 2: Οικονομικές πιέσεις που δεν αφήνουν περιθώρια.
Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία σε οποιαδήποτε πλήρως παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία όπως είναι η ναυτιλία,
είναι δεδομένο ότι ο κόσμος κοιτάζει να εκμεταλλευτεί στο
έπακρον όσες επιλογές υπάρχουν - π.χ. ένα στέλεχος ή ένας
αξιωματικός μηχανής ή καταστρώματος θα ήθελε να αποκτήσει επιπροσθέτως κάποιο μεταπτυχιακό.
Από την άλλη, ο υπεύθυνος προσωπικού σε μια ναυτιλιακή
ή παραναυτιλιακή εταιρεία θα ήθελε να προσλάβει ανθρώπους οι οποίοι έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, πληρώνοντας φυσικά το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο, μια και
αυτός είναι ο νόμος του εμπορίου.
Αλήθεια 3: Ορατότης μηδέν στο θέμα της βελτίωσης τα
τελευταία 20 έτη.
Η ναυτιλία όπως ήδη αναφέραμε έχει πάρει μια στροφή από
το 1995 και μετά, περίπου την τελευταία 20ετία, στη διάρκεια
της οποίας έχουν τεθεί αρκετοί καινούργιοι κανονισμοί σε
εφαρμογή και ώς ένα βαθμό αυτά τα οποία ξέραμε πριν από
20 χρόνια δεν ισχύουν πλέον σήμερα.
Εφόσον αυτά που μαθαίνουμε δεν επαρκούν για την αγορά
εργασίας, δημιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών
συλλογής πληροφοριών, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Προφανώς υπάρχουν ανάγκες για διά βίου εκπαίδευση,
όπως προφανώς υπάρχει ανάγκη για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση τη βελτίωσή της, με σκοπό να
κατανοήσουμε τι πάει στραβά και ενδεχομένως να προχωρήσουμε συντεταγμένα σε βελτίωση, τερματισμό, ανανέωση
ή δημιουργία νέων προγραμμάτων.
Το πλέον σίγουρο είναι ότι το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει
γοργά. Αν υπολογίσει κάνεις ότι τα τελευταία 20 χρόνια η
ναυτιλία έχει αλλάξει τόσο πολύ αλλά το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα στο οποίο υποβάλλονται κατά μία έννοια οι δόκιμοι
στις ναυτικές ακαδημίες ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των
πανεπιστημίων παραμένει το ίδιο (δεν έχει ενσωματώσει
φρέσκια τεχνογνωσία και τεχνολογία, νέες προκλήσεις, απαιτήσεις και κανονισμούς), το μόνο που θα παράγει είναι πτυχιούχους, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις της εποχής, όπως ακούμε μονίμως από στελέχη
και επιχειρηματίες του ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού
χώρου.
Ίσως να μην είναι εύκολα αντιληπτό, αλλά η εκπαίδευση είναι
πολύ περισσότερα πράγματα από τα θρανία, ξεκινώντας προφανώς από ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα είτε ναυτική ακαδημία, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό. Συνεχίζεται καθημερινά
στο χώρο της εργασίας με τη συζήτηση με έμπειρους συνεργάτες, το διάβασμα βιβλίων και περιοδικών, τη συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε forum, σε conferences κ.ο.κ. την
ανάγνωση ειδήσεων από περιοδικά ή websites/portal κ.λπ.
Περιμένουμε ενδεχομένως ότι, παρακολουθώντας κάποιο
πρόγραμμα ή έχοντας ένα πτυχίο, αυτό θα αποτελέσει ικανό
και επαρκές εφόδιο για το ταξίδι μας που λέγεται καριέρα,
από την αποφοίτηση μέχρι τη σύνταξη, σε ένα χρονικό ορίζοντα 20, 30, 40 ετών, ανάλογα με το πόσο μακριά βλέπει ο
καθένας.
Είμαστε λοιπόν σίγουροι πως ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύεται η σημερινή γενιά θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις του μέλλοντος; Έχουμε μπολιάσει τη νέα
γενιά με τον σωστό τρόπο σκέψης, αντίληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ή απλώς τους βάζουμε την κασέτα
να μάθουν τα ίδια που ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια (τα
οποία πιθανά να μην ισχύουν, αν όχι σήμερα, στο άμεσο μέλλον) και τους ευχόμαστε καλή τύχη και καλή σταδιοδρομία;
Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν, αν είναι στραβός ο γιαλός ή
στραβά αρμενίζουμε.
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Έρευνα: Σχολές Πλοιάρχων ΑΕΝ της χώρας

Οι πλοίαρχοι της επόμενης ημέρας

Του Θάνου Πάλλη* και της Αιμιλίας Παπαχρήστου*

Ποιοι είναι οι νέοι που επιλέγουν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία ως πλοίαρχοι; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι επιδιώξεις, οι ατομικές επιλογές και
προτιμήσεις, οι πηγές άντλησης πληροφόρησης και οι επαγγελματικές προσδοκίες των νέων πρωτοετών στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ);
Η ερευνητική δράση ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, η οποία ξεκίνησε το
2009, συνεχίζει το ταξίδι της, μελετώντας συστηματικά τους
νέους σπουδαστές των ΑΕΝ και καταγράφει για πέμπτη συνεχή χρονιά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας, απευθυνθήκαμε στους πρωτοετείς
σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 των Ακαδημιών Εμπορικών Ναυτικού για τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. τόπος καταγωγής, επάγγελμα των γονέων,
σύνδεση με τη ναυτιλία), τις ατομικές επιλογές και προτιμήσεις (π.χ. κριτήρια και κίνητρα επιλογών φοίτησης, ελκυστικότητα συγκεκριμένων ναυτικών και ναυτιλιακών
επαγγελμάτων), τις πηγές άντλησης πληροφόρησης, τις επαγγελματικές τους προσδοκίες.
Γενικά στοιχεία - κοινωνιολογικό proﬁle σπουδαστών
Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 490 πρωτοετείς από
εννέα ΑΕΝ (πλοιάρχων), εκ των οποίων το 83% είναι αγόρια.
Ο τόπος καταγωγής του 33,9% των σπουδαστών είναι ο
νομός Αττικής, ενώ διψήφιο ποσοστό σπουδαστών προέρχεται από την Πελοπόννησο (12,4%) και το Β. Αιγαίο (10,1%).
Αντιθέτως, ιδιαίτερα χαμηλό είναι το ποσοστό των σπουδαστών από Αν. Μακεδονία - Θράκη (1,9%) και Ήπειρο (1,2%).
Το 61% κατάγεται από πόλη με ναυτική παράδοση, ενώ το
72% θεωρεί ότι η πόλη του διαθέτει θέσεις εργασίας σχετικές
με τη ναυτιλία.

Διάγραμμα 1: Καταγωγή σπουδαστών (%)

Το 30% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων
έχει επαγγελματική εμπειρία (το 18% μερικής απασχόλησης)
(διάγραμμα 2), εκ των οποίων το 34% διαθέτει επαγγελματική
εμπειρία στη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναύτες, δόκιμοι). H συντριπτική πλειονότητα των εισακτέων στις ΑΕΝ πλοίαρχων
(91%) δεν εργάζεται κατά την είσοδο στις ΑΕΝ. Ωστόσο, το
37% δήλωσε ότι θα επιδιώξει να εργαστεί κατά τη διάρκεια
των σπουδών του.
Διάγραμμα 2: Επαγγελματική εμπειρία (%)

* Ο κ. Θάνος Πάλλης διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής δράσης ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.
* Η κα Αιμιλία Παπαχρήστου είναι ναυτιλιακή οικονομολόγος, διδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
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Οι περισσότεροι γονείς πρωτοετών σπουδαστών είναι απόφοιτοι λυκείου (32,2% πατέρας, 41% μητέρα), απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ (18,5% πατέρας, 14,5% μητέρα), ενώ
7,3% των σπουδαστών προέρχονται από οικογένεια με πατέρα απόφοιτο των ΑΕΝ. Να σημειωθεί ότι οι μητέρες των
σπουδαστών σε ποσοστό 18,9% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευση (ΑΕΙ-κάτοχοι μεταπτυχιακού), και το αντίστοιχο ποσοστό στους πατέρες είναι 11,8% (διάγραμμα 3).

Οι γονείς υποστηρίζουν την επιλογή αυτή, με το 95% να έχει
πολύ θετική (58%) ή αρκετά θετική (37%) άποψη για την εισαγωγή και σταδιοδρομία στη θάλασσα (διάγραμμα 5).
Διάγραμμα 5: Άποψη γονέων για την εισαγωγή στις ΑΕΝ

Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο γονέων (%)

Τα 3/4 των γονέων (74%) δεν έχουν κάποια επαγγελματική
δραστηριότητα σχετική με τη ναυτιλία, ενώ 76,1% των πρωτοετών σπουδαστών ανήκουν σε οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Μόλις το 2,8% των
σπουδαστών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των
75.000 ευρώ έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν ως πλοίαρχοι (διάγραμμα 4).

Η θετική άποψη των γονέων υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι η οικογένεια αποτελεί τη βασικότερη πηγή πληροφόρησης των σπουδαστών για τις ΑΕΝ (το 39,5% συμφωνεί
απόλυτα), ενώ ακολουθεί η προσωπική έρευνα του σπουδαστή χωρίς (35,9% - συμφωνώ απόλυτα) ή με τη χρήση
(28,3% - συμφωνώ απόλυτα) Ίντερνετ. Τη λιγότερο δημοφιλή
πηγή πληροφόρησης των νέων αποτελούν οι διαφημίσεις και
τα αφιερώματα μέσω των ΜΜΕ (4,6%).
Διάγραμμα 6: Πηγή πληροφόρησης για την εισαγωγή
στις ΑΕΝ

Διάγραμμα 4: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Εισαγωγή στις ΑΕΝ
Το 16% των εισαχθέντων είναι απόφοιτοι Επαγγελματικών
Λυκείων με Ναυτική/Ναυτιλιακή Κατεύθυνση και οι μισοί
(56%) εισήχθηκαν στις ΑΕΝ μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Σημαντικό στοιχείο που αξίζει την προσοχή είναι πως
87,7% των πρωτοετών σπουδαστών έχουν συνειδητά επιλέξει να εισαχθούν και να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της
ναυτιλίας ως πλοίαρχοι, με τις ΑΕΝ να αποτελούν πρώτη τους
επιλογή.

Με 95,5% των σπουδαστών να δηλώνουν ότι οι καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο βασικότερος
παράγοντας που επηρεάζει την απόφασή τους να συνεχίσουν
τις σπουδές σε ΑΕΝ, ερμηνεύεται απόλυτα το ποσοστό του
90,3% που θέλει και θα συνεχίσει τις σπουδές του στην ΑΕΝ
της επιλογής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 95,4% των πρωτοετών σπουδαστών θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του διότι
έχει προσωπικό ενδιαφέρον να αποκτήσει γνώσεις στη ναυτιλία. Η συνειδητή επιλογή τονίζεται από ακόμη ένα εύρημα:
οι σπουδές στις ΑΕΝ δεν αποτελούν απόφαση μη ύπαρξης
άλλης εναλλακτικής για το 66,1% των σπουδαστών.
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Έρευνα: Σχολές Πλοιάρχων ΑΕΝ της χώρας
Διάγραμμα 7: Παράγοντες για τη συνέχιση των σπουδών
στις ΑΕΝ

Τα Tankers (30,7%) και τα LPGs/LNGs (28,2%) είναι οι δημοφιλέστεροι κλάδοι της ποντοπόρου ναυτιλίας ανάμεσα στις
προσδοκίες των νέων σπουδαστών όσον αφορά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.
Λιγότερο δημοφιλείς κλάδοι είναι αυτοί των bulk carriers
(15%) και της κρουαζιέρας (10,6%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος
των containers (8,9%).
Διάγραμμα 9: Κλάδος σταδιοδρομίας ποντοπόρου ναυτιλίας
Μάλλον αναμενόμενο, αλλά και με την τάση να παραμένει ίδια
και τα πέντε διαδοχικά χρόνια της έρευνας ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, η πλειονότητα των νέων σπουδαστών (95,3%) θέλει να
σταδιοδρομήσει ως αξιωματικός στην ποντοπόρο ναυτιλία.
Τη δυνατότητα να προσληφθεί ως στέλεχος γραφείου σε ναυτιλιακή εταιρεία επιλέγει το 78,3% (δεύτερη επιλογή σταδιοδρομίας). Λιγότερο πιθανή είναι η σταδιοδρομία σε άλλον
κλάδο μη σχετικό με τη ναυτιλία (19%) (διάγραμμα 8).
Διάγραμμα 8: Κλάδος σταδιοδρομίας
Τέλος, στην πλειονότητά τους, 93,1% του συνόλου των νεοεισαχθέντων σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων θεωρούν
ότι είναι πολύ (40,4%) έως αρκετά (52,7%) ενημερωμένοι για
την ελληνική ναυτιλία - ένα ακόμη γεγονός που υποστηρίζει
το συμπέρασμα ότι η φοίτηση στις ΑΕΝ αποτελεί μια απόλυτα
συνειδητή επιλογή των πρωτοετών νέων σπουδαστών.
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Ναυτική εκπαίδευση

Η σταδιοδρομία στη θάλασσα αποτελεί
μια μαγική και πολλά υποσχόμενη
καριέρα

Των Ιάσονα Αιμίλιου Στρέμφορς Φασιλή και Βασίλη Σοφικίτη, σπουδαστές ΑΕΝ Πλοιάρχων Ασπροπύργου

Με το πέρας των εγκύκλιων σπουδών και της αποφοίτησης
από το λύκειο, ιδιαίτερα συχνή είναι η ερώτηση: «Σε ποια
σχολή πέρασες;». Όταν στα αυτιά των ερωτώντων ηχούσαν
οι λέξεις «Σχολή Εμποροπλοιάρχων», αυτό που έβλεπες ήταν
ένας υπερφορτωμένος μορφασμός. Ένα κράμα συμπόνοιας,
καταφρόνησης και αποδοκιμασίας. «Δεν πειράζει…» μπορεί
να έλεγαν οι πιο θρασείς!
Σήμερα, ύστερα από δύο επιπλέον χρόνια κρίσης, η συνταγή της
γκριμάτσας έχει αλλάξει. Βλέπουν την απάντηση κάτω από το
πρίσμα δύο ακόμη χρόνων γεμάτων με δυσκολίες. Τα μάτια τους
σε ψηλαφούν. Ενδιαφέρονται περισσότερο. Ρωτάνε για τη ζωή
στη θάλασσα, τα λιμάνια, τα κύματα, τα εξωτικά μέρη και φυσικά
-δεν το ξεχνούν ποτέ- για τις οικονομικές απολαβές.
Είναι φως φανάρι πως η κρίση -που τελικά δεν έφερε μόνο
ζημία- άλλαξε κάτι στον τρόπο σκέψης του Νεοέλληνα. Αυτά που
κάποτε θεωρούσε υποδεέστερες χειρωνακτικές εργασίες μεταμορφώθηκαν σε σεβαστές διεξόδους από τη δύσκολη κατάσταση. Διεξόδους που σήμερα τολμάει να προτείνει ακόμη και
στα παιδιά του.
Από έτη προγενέστερα της κρίσης είχε αρχίσει μια προσπάθεια
αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της ναυτικής εκπαίδευσης. Η συγγραφή νέων βιβλίων, για τα δεδομένα της εποχής, από το Ίδρυμα
Ευγενίδου καθώς και η εφαρμογή του αξιόλογου «sandwich
course» με την εναλλαγή θεωρητικών εξαμήνων στη σχολή και
εκπαιδευτικών ταξιδιών στη θάλασσα αποτελούσαν δομικά κομμάτια του εν λόγω εγχειρήματος. Το τοπίο έμοιαζε να έχει παγώσει, όταν εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που
δημιούργησε η ίδια η κρίση, το ενδιαφέρον αρχόντων και αρχό-

“

“

μενων για τις ΑΕΝ ξεκίνησε και πάλι να αναγεννιέται.
Σε γενικές γραμμές, οι σπουδές μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. Το σύστημα ωθεί τον σπουδαστή αργά αλλά σταθερά στη ρότα προς το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου ή του Γ΄
Μηχανικού και άρα στην επακόλουθη απορρόφησή του στη ναυτιλιακή Βιομηχανία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ όλες τις
στοιχειώδεις οργανικές ελλείψεις σε προσωπικό και τον τεράστιο
αριθμό σπουδαστών, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες καθηγητών, γραμματείας και κυρίως διοικητικών στελεχών, οι σχολές
καταφέρνουν να φέρουν σε πέρας τη βασική αποστολή τους με
ελάχιστες περιπλοκές.
Από τη μία το θεσμικό και νομικό πλαίσιο βοηθάει, αφού οι σχολές δεν υποφέρουν από καταλήψεις και απεργίες. Από την άλλη,
όμως, η ετήσια έκτακτη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Εκεί στον ωκεανό ο χρόνος ξαφνικά γίνεται χειροπιαστός. Οι μυρωδιές των
σχοινιών, της σκουριάς και της μπογιάς εναλλάσσονται ρυθμικά με αυτές των χαρτών,
των ναυτικών βιβλίων και των μπρούντζινων ναυτικών οργάνων, θυμίζοντας ταμπούρλο ξύλινης ρωμαϊκής γαλέρας.
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Οι σπουδαστές Ιάσονας Αιμίλιος Στρέμφορς Φασιλής και Βασίλης Σοφικίτης

“

“

συνεπάγεται κάθε χρόνο μία τουλάχιστον δίμηνη καθυστέρηση
στην έναρξη αρκετών μαθημάτων. Από την πλευρά των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας έχουν υπάρξει προτάσεις για την
επίλυση του προβλήματος με μεταφορά μονίμων καθηγητών από
το δεύτερο στο πρώτο, αλλά μένει να δούμε την εφαρμογή τους.
Το βήμα αυτό θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της αναβάθμισης
των σχολών αφού υπάρχει ειδοποιός βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας όταν δοθεί στον καθηγητή ο χρόνος
για να εφαρμόσει, να προσαρμόσει και να αναπτύξει τις εκπαιδευτικές του δεξιότητες στο ιδιαίτερο περιβάλλον των ΑΕΝ.
Εκτός από το ΚΕΠ (Εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί
Πλοίου) που είναι ίσως και το σημαντικότερο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τον σπουδαστή και είναι τεχνολογικά απαρχαιωμένο, η
διδασκαλία ορισμένων κύριων μαθημάτων του κύκλου σπουδών
γίνεται επίσης με παλαιό και φορτικό τρόπο. Σε αυτούς τους τομείς είναι πολύ σημαντικός ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας,
για να τονωθεί το λαβωμένο ενδιαφέρον των σπουδαστών.
Οι απόψεις αυτών των τελευταίων επί του θέματος «Σχολή» κυμαίνονται από την πλήρη αδιαφορία μέχρι την άποψη πως πρόκειται για «αναγκαίο κακό» στο δρόμο προς την άσκηση του
ναυτικού επαγγέλματος. Αυτό που είναι πάντως αντικειμενικό και
κοινώς αποδεκτό είναι το ότι σε αυτούς που το επιθυμούν, παρ’
όλες τις δυσκολίες, δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις.
Στη έξοδό του από την κλειστή θάλασσα των ΑΕΝ ο σπουδαστής
συναντάει τη Σκύλλα της εύρεσης πλοίου για τα εκπαιδευτικά ταξίδια και τη Χάρυβδη της γραφειοκρατίας.
Όσον αφορά αυτήν την τελευταία, η έκδοση του ναυτικού φυλλαδίου, το πιστοποιητικό των βασικών σωστικών και το εμβόλιο
του κίτρινου πυρετού αποτελούν μόνο δείγματα από τα χρονο-

Η σταδιοδρομία στη θάλασσα αποτελεί μια μαγική και πολλά υποσχόμενη
καριέρα για κάθε νέο που νιώθει το αλάτι
να τρέχει στις φλέβες του. Γεμάτη εμπειρίες, ευκαιρίες και προκλήσεις, μας καλεί
να αποδείξουμε πως είμαστε άξιοι της
ναυτικής κληρονομιάς που μας άφησαν οι
πρόγονοί μας.

βόρα και ψυχοφθόρα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν
όλοι ανεξαιρέτως οι σπουδαστές. Ίσως μια πιο ολιστική αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων, με μεσάζοντα μεταξύ σπουδαστών και δημοσίων υπηρεσιών τις ίδιες τις σχολές,
να έλυνε μεγάλο μέρος του προβλήματος.
Η δε ιδιόμορφη Σκύλλα έχει, αντί για έξι, τρεις λαιμούς καθένας
εκ των οποίων αντιπροσωπεύει και από μία συνιστώσα του προβλήματος. Η πρώτη συνιστώσα είναι οι ίδιοι οι σπουδαστές, που
απαιτούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες τη ναυτολόγησή τους
χωρίς να έχουν καταλάβει την άρτια οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και τις απαιτήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Είναι αυτονόητο πως μια ναυτιλιακή εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να προσλάβει κάποιο σπουδαστή που δεν έχει περάσει
όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, δεν συμπεριφέρεται ώριμα και
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“

Ο δόκιμος που συμπεριφέρεται υπεύθυνα και δείχνει ενδιαφέρον και ζήλο για
μάθηση, γίνεται γρήγορα χρήσιμος και σεβαστός και αποκτά τη θέση που του αρμόζει
μέσα στο πλήρωμα. Ευρέως αποδεκτό είναι και το γεγονός ότι, πλέον, όλες σχεδόν οι
ναυτιλιακές εταιρείες ασπάζονται το «Safety First», κανόνα που διέπει οτιδήποτε γίνεται πάνω στο πλοίο. Όπως λέγεται και στους σπουδαστές, «η εποχή των ηρώων στη
θάλασσα έχει τελειώσει». Τώρα πια «Πρώτα η ασφάλεια».

“

δεν γνωρίζει σε κάποιο βαθμό την Αγγλική. Η δεύτερη συνιστώσα
είναι η συμπεριφορά των ναυτιλιακών εταιρειών, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τελείως ιδιοτελής και αυταρχική. Όσο για
τον τρίτο λαιμό της Σκύλλας, είναι αυτός του υπερπληθυσμού
των σχολών και ιδιαιτέρως της σχολής του Ασπροπύργου. Κάποιοι πιστεύουν πως μεγαλώνοντας τον αριθμό των εισακτέων
αναβαθμίζουν την εκπαίδευση.
Στην πραγματικότητα, το επίπεδο πέφτει και το ήδη ασθενές σύστημα αδυνατεί να τους υποστηρίξει.
Μετά τους παραπάνω άθλους, τελικά ο σπουδαστής έρχεται
σε επαφή με το αδάμαστο, τεράστιο, μυστήριο, άγριο και
ήρεμο συνάμα βαθυγάλανο υδάτινο στοιχείο που δεσπόζει
στον πλανήτη μας.
Το μπάρκο αποτελεί μοναδική εμπειρία. Εκεί στον ωκεανό ο χρόνος ξαφνικά γίνεται χειροπιαστός. Οι μυρωδιές των σχοινιών, της
σκουριάς και της μπογιάς εναλλάσσονται ρυθμικά με αυτές των
χαρτών, των ναυτικών βιβλίων και των μπρούντζινων ναυτικών
οργάνων, θυμίζοντας ταμπούρλο ξύλινης ρωμαϊκής γαλέρας.
Ακούς το νερό να κάνει στην άκρη αφρισμένο για να περάσεις,
ακούς τη μηχανή να σπρώχνει υπομονετικά -μεγάλος δάσκαλος
η μηχανή-, ακούς τη βροχή να μαστίζει, τον αέρα να σφυρίζει και
το πλοίο να τρίζει.
Κάθε ώρα που περνάει ξαναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Νιώθεις
τον ήλιο να σε ψήνει, τη δουλειά να σε ρουφάει και το αλάτι να
σε αλλάζει εσωτερικά και εξωτερικά. Και όταν ο κάβος σου πέφτει βαρύς και τα χέρια σου καίνε από την προσπάθεια, ρίχνεις
μια ματιά στο άπειρο γαλάζιο και η θέα της θάλασσας σου δίνει
τη δύναμη να συνεχίσεις να τραβάς.

Οι εμπειρίες και οι αφηγήσεις των σπουδαστών διαφέρουν
καθώς η κάθε εταιρεία επενδύει διαφορετικά στους νεαρούς της
θαλασσοπόρους.
Όλοι όμως παραδέχονται πως ο δόκιμος που συμπεριφέρεται
υπεύθυνα και δείχνει ενδιαφέρον και ζήλο για μάθηση, γίνεται
γρήγορα χρήσιμος και σεβαστός και αποκτά τη θέση που του αρμόζει μέσα στο πλήρωμα.
Ευρέως αποδεκτό είναι και το γεγονός ότι, πλέον, όλες σχεδόν
οι ναυτιλιακές εταιρείες ασπάζονται το «Safety First», κανόνα που
διέπει οτιδήποτε γίνεται πάνω στο πλοίο. Όπως λέγεται και στους
σπουδαστές, «η εποχή των ηρώων στη θάλασσα έχει τελειώσει».
Τώρα πια «Πρώτα η ασφάλεια».
Συνοψίζοντας, η σταδιοδρομία στη θάλασσα αποτελεί μια μαγική
και πολλά υποσχόμενη καριέρα για κάθε νέο που νιώθει το αλάτι
να τρέχει στις φλέβες του. Γεμάτη εμπειρίες, ευκαιρίες και προκλήσεις, μας καλεί να αποδείξουμε πως είμαστε άξιοι της ναυτικής κληρονομιάς που μας άφησαν οι πρόγονοί μας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη βγάλει κόκκινη κάρτα στη ναυτική εκπαίδευση της χώρας μας, πράγμα που αποτελεί ντροπή
για την παγκόσμια πρωτοπορία της ελληνικής ναυτιλίας.
Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα δούμε δραστικές αλλαγές στη
ναυτική εκπαίδευση, οι οποίες θα θέσουν τα θεμέλια για μια νέα
γενιά Ελλήνων θαλασσοπόρων.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα εκπαιδευτικά ταξίδια των
δύο σπουδαστών.
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Από τη θεωρία στην πράξη
ία από τις σημαντικότερες δυσκαμψίες της
ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι
η δυσκολία διασύνδεσης με την αγορά των
διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων που
εστιάζουν στη ναυτιλιακή διοίκηση. Οι περισσότερες
σχολές επικουρούν τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών τους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών,
καθώς και οργανώνουν επισκέψεις σε ναυτιλιακές
εταιρείες, όπου η θεωρία μετατρέπεται σε πράξη.
Μεταξύ των απαιτήσεων τόσο της αγοράς όσο και
των ίδιων των φοιτητών συγκαταλέγεται η βελτίωση
των γνώσεων των φερέλπιδων ναυτιλιακών οικονομολόγων όχι μόνο για τις τεχνικές προδιαγραφές ενός
πλοίου αλλά και για την καθημερινότητα πάνω και
μέσα σε αυτό. Ένα σύγχρονο στέλεχος ναυτιλιακού
γραφείου ή ένας αυριανός μάνατζερ μπορεί να διδάσκεται ναυτιλιακή οικονομική, στρατηγικές, λογιστική, δίκαιο και ναυλώσεις, όμως η καρδιά της
ναυτιλιακής δραστηριότητας, τουλάχιστον στον Πειραιά και στη ναυτιλιακή μας οικογένεια, είναι το ίδιο
το πλοίο και τα ταξίδια του.

Μ

Σε αυτό το πλαίσιο οι επισκέψεις των φοιτητών σε
πλοία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας αποτελούν σημαντική πηγή γνώσεων και προβληματισμού για όποιον νέο θέλει να ασχοληθεί με
σοβαρότητα και συνέπεια σε αυτό τον οικονομικό
κλάδο.
Η επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών του ALBA
Graduate Business School of Athens σε δεξαμενόπλοιο
της Εuronav, που κατέπλευσε ανοιχτά του Πειραιά στον
Αργοσαρωνικό κόλπο, υπήρξε μια σημαντική αφορμή
για να εξερευνήσουν οι νέοι οικονομολόγοι την τεχνολογική αρτιότητα ενός σύγχρονου πλοίου και πολύ περισσότερο να αντιληφθούν ότι τα συστήματα
διαχείρισης, διοίκησης και ασφάλειας, που διδάσκονται,
απαιτούν όχι μόνο θεωρητική γνώση αλλά και πρακτική
εξοικείωση.
Με αυτό το γνώμονα ζητήσαμε, με έναυσμα την επίσκεψη, τη γνώμη αλλά και την εμπειρία τόσο του ακαδημαϊκού διευθυντή του προγράμματος κ. Σπύρου
Βουγιού όσο και μερίδας φοιτητών που συμμετείχαν.
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Μέσα στο πλαίσιο μιας σειράς εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, οι ναυτιλιακοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν ένα από τα τάνκερ της εταιρείας Euronav, που βρίσκονταν εκείνο το χρονικό διάστημα για επιθεώρηση
λίγο έξω από το λιμάνι του Πειραιά. Η εμπειρία ήταν μοναδική τόσο για τους φοιτητές όσο και για εμάς τους εισηγητές.
Το 160.000 dwt «fully loaded» Suezmax μάς υποδέχτηκε θερμά και μας εντυπωσίασε με το μέγεθος και την επιβλητικότητά του. Οι υπεύθυνοι μας ξενάγησαν σε όλα τα μέρη του πλοίου -αφού πρώτα ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας- και απάντησαν σε έναν καταιγισμό ερωτήσεων τόσο φοιτητών όσο και εισηγητών. Ως αποκορύφωμα της
φιλοξενίας μάς περίμενε στην κουζίνα του πλοίου ένα πλουσιότατο γεύμα, που δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα ένα πολύ
καλό εστιατόριο στη στεριά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την εταιρεία Euronav Ship Management Hellas,
για την άδεια που μας έδωσε να ανεβούμε στο πλοίο, αλλά και για τη θερμή στήριξή της στην προσπάθεια του σχολείου
μας να φέρουμε τους φοιτητές μας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ναυτιλιακή πραγματικότητα. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της Euronav, Άννα Κάτσικα, καθώς και στον Κωνσταντίνο Σταϊκούρα,
μαθητή μας και τεχνικό επιθεωρητή στη Euronav, για την εξαιρετική διοργάνωση της επίσκεψής μας επάνω στο πλοίο.
Σπύρος Βουγιούς
Academic Director MBA in Shipping, MSc in Shipping Management and MSc in International Shipping & Finance ALBA Graduate Business
School at The American College of Greece

‘‘

‘‘

Η Euronav Ship Management Hellas -μία από τις κορυφαίες εταιρείες του ναυτιλιακού κόσμου- μας έδωσε τη
δυνατότητα να επισκεφτούμε ένα Suezmax tanker στο
αγκυροβόλιο του Πειραιά και να ξεναγηθούμε σε αυτό.
Εντυπωσιάστηκα από την οικειότητα που αισθάνθηκα
κατά την περιήγησή μας, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν
αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθώς πρόκειται για ένα πολύ
μεγάλο πλοίο που μεταφέρει πετρέλαιο. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, που ελάχιστοι έχουν την τύχη να
βιώσουν. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καπετάνιο και το πλήρωμα του «Cap Diamant» για τη φιλοξενία, καθώς και τον συμφοιτητή μας Κ. Σταϊκούρα για την
πολύωρη και λεπτομερή ξενάγησή μας. Μακάρι να δοθεί
η ευκαιρία σε όποιον εργάζεται ή συνεισφέρει στη ναυτιλία να νιώσει μέλος του πληρώματος και να πάρει μια
μικρή γεύση για το πώς είναι η ζωή εκεί όπου πραγματικά
χτυπάει η καρδιά της, στο πλοίο.
Μάρα Τζαβάρα

Οι περισσότερες σχολές επικουρούν
τις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών τους
κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών,
καθώς και οργανώνουν επισκέψεις
σε ναυτιλιακές εταιρείες, όπου η θεωρία
μετατρέπεται σε πράξη.
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‘‘

‘‘

Μια καλοκαιρινή μέρα του Ιανουαρίου, επισκεφτήκαμε
το τάνκερ «Cap Diamant». Ο καπετάνιος και το πλήρωμα μας υποδέχτηκαν πολύ ζεστά. Η επίσκεψη αυτή
υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα, για πολλούς λόγους.
Καθότι ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε τάνκερ, είχε πολύ
ενδιαφέρον το ότι κατάφερα να πάρω μια πρώτη μυρωδιά των όσων έχω διδαχθεί στα μαθήματα, πώς λειτουργούν στην πράξη.
Επιπλέον, οι ιστορίες που είχα ακούσει από τον θείο
μου, ο οποίος ήταν καπετάνιος, έδεσαν με αυτά που
είδα.
Επίσης, προσπάθησα να ταυτιστώ με το πλήρωμα και
να νιώσω σαν να ταξιδεύω μαζί τους. Κατέληξα πως θα
ήθελα να αποκτήσω αυτήν την εμπειρία για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να μπορώ να καταλαβαίνω και
να νιώθω το πλήρωμα, όταν θα βρίσκομαι στη στεριά.
Η επαφή με το πλήρωμα ήταν πολύ εποικοδομητική και
για το μάθημα του Human Resources που μόλις είχε ξεκινήσει.
Με εντυπωσίασε η αφοσίωση της γυναίκας του καπετάνιου, η διάθεσή της να ταξιδεύει μαζί του και να συμπαραστέκεται στον άνθρωπό της που παλεύει με τα
κύματα, για να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά του.
Η ιστορία ήταν πολύ συγκινητική και ανθρώπινη.
Εύχομαι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες επισκέψεις και
για περισσότερο χρόνο, διότι θεωρώ πως είναι πολύ
εποικοδομητικές για τους φοιτητές του ναυτιλιακού
κλάδου. Πιστεύω πως σκέτη γνώση, χωρίς εμπειρία,
δεν είναι ολοκληρωμένη γνώση.
Αλέξανδρος Βλητίδης

Η επίσκεψη των μεταπτυχιακών φοιτητών σε δεξαμενόπλοιο της Εuronav υπήρξε
μια σημαντική αφορμή για να εξερευνήσουν
οι νέοι οικονομολόγοι την τεχνολογική αρτιότητα ενός σύγχρονου πλοίου.

Η επίσκεψη στο πλοίο M/T «Cap Diamant» ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πρώτον, διότι ήταν πρωτόγνωρη και,
δεύτερον, γιατί είδα και επιβεβαίωσα το μεγαλείο της
θάλασσας από κοντά. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή, το πλήρωμα και ο συμφοιτητής Κωνσταντίνος Σταϊκούρας ήταν πρόθυμοι να μας λύσουν
κάθε απορία και να μας ξεναγήσουν σε όλα τα μέρη του
πλοίου.
Είδα από κοντά ποιο είναι το αντικείμενο της δουλειάς
μου και πιστεύω ακράδαντα πως κάθε φοιτητής πρέπει
να έχει τουλάχιστον μια τέτοια πρακτική εμπειρία και
πως οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προσφέρουν τέτοια εναύσματα, καθώς είναι μια ευκαιρία για ουσιαστική επαφή.
Χαρά Κορφοξυλιώτη
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Σε αναζήτηση
μεταπτυχιακής εξειδίκευσης
στη ναυτιλία
Του Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου, τελειόφοιτου φοιτητή
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια; Πώς γίνεσαι ανταγωνιστικός; Τι προσόντα χρειάζεται να έχει κάποιος για να βρει
μια καλή εργασία;
Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει καθημερινά στον
εαυτό του αλλά και στους γύρω του ένας τελειόφοιτος φοιτητής, ανεξαρτήτως σχολής και ειδικότητας, ερωτήματα
που χρόνο με το χρόνο είναι ολοένα και πιο δύσκολο να
απαντηθούν, αν λάβουμε υπόψη μας και την παρούσα οικονομική συγκυρία και το πόσο επηρεάζει τον τομέα της
εργασίας.
Ένας τομέας που καθημερινά γίνεται δυσκολότερα προσβάσιμος, καθώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό.
Γι’ αυτό και η πλειονότητα των Ελλήνων σπουδαστών είναι
προσανατολισμένη στην απόκτηση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος, κάτι το οποίο πιστεύουν ότι θα τους δώσει
αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που επιζητούν για να
εισέλθουν και να καταξιωθούν στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Η επιλογή κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος γίνεται δυσκολότερη όταν φτάνεις στο σημείο όπου πρέπει να επιλέξεις
μια ειδίκευση που θα σε ακολουθεί για όλη σου τη ζωή, όταν
πρέπει να αποφασίσεις σε ποιο πανεπιστήμιο θα πας, σε ποια
χώρα και αν θα μπορέσεις να προσαρμοστείς.
Τότε θα αναλογιστείς και το κόστος των διδάκτρων, αν το
«αντέχει» η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου και
αν θα καταφέρεις να κερδίσεις αυτό που επιζητάς τελικά:
μία ευκαιρία.
Με αφορμή τη σπουδαιότητα αλλά και τη δυσκολία μιας τέτοιας απόφασης, μελετήσαμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα
στον τομέα της ναυτιλίας μέσα από τη διερευνητική ματιά ενός
τριτοετούς φοιτητή, ο οποίος σύντομα θα κληθεί να επιλέξει
το μετατυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει,
το οποίο εν πολλοίς μπορεί να καθορίσει και τη μετέπειτα
επαγγελματική του πορεία. Ως μία κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία, η οποία εξελίσσεται καθημερινά και η διά
βίου μάθηση είναι απαραίτητη για όσους θέλουν να επιτύχουν
και να εισέλθουν δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά, προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλες σχεδόν τις ηπείρους, με γνώμονα όσα ένας νέος φοιτητής απεργάζεται πριν
από την τελική του απόφαση, όπως η διάρκεια σπουδών, το
κόστος και η εξειδίκευση που προσφέρει.

Ξεκινάμε λοιπόν από τη χώρα μας,
όπου υπάρχουν δημόσια αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια
τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα
στον τομέα της ναυτιλίας.
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Το Πανεπιστήμιο Πειραιά με το πρόγραμμα «ΠΜΣ στη Ναυτιλία» προσφέρει ειδίκευση
στη ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική, στις διεθνείς μεταφορές και στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 8.000 ευρώ. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες μερικής ή ολικής φοίτησης βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τα τέλη Μαρτίου.
Πληροφορίες: www.maritime-unipi.gr, email: nafadmin@unipi.gr

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με το πρόγραμμα
«ΠΜΣ ΝΑΜΕ (ναυτιλία,
μεταφορές και διεθνές
εμπόριο)» προσφέρει ειδίκευση στη διοίκηση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στην επιχειρηματικότητα και στο δίκαιο, στις συνδυασμένες μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες καθώς και τη
διεθνή οικονομική και χρηματοοικονομική. Το πρόγραμμα
διαρκεί 12 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.500
ευρώ. Υποτροφίες προσφέρονται στους αριστεύσαντες του
προγράμματος σπουδών, υπό προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από τη συντονιστική επιτροπή.
Πληροφορίες: www.stt.aegean.gr,
email: NAME_Gram@aegean.gr
Το New York College σε συνεργασία με το University of Greenwich και το πρόγραμμά τους « MSc
in Marine Engineering Management» προσφέρει στους συμμετέχοντες ειδίκευση στη στρατηγική
και τη διοίκηση, τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, την
τεχνική διοίκηση πλοίου, στο ναυτικό δίκαιο και την εμπορική διοίκηση πλοίου.
Η διάρκειά του είναι 12 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται
σε 11.000 ευρώ. Το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο από
το British Accreditation Council (BAC). Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, επίπεδο B2).
Πληροφορίες: www.nyc.gr, email: nig@nyc.gr

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών μέσω της συνεργασίας του με το ALBA Business School προσφέρει δύο
ναυτιλιακά μεταπτυχιακά προγράμματα, τα «MBA in shipping» και «MSc in Shipping Management». Το πρώτο έχει
διάρκεια 12 μήνες, με έναρξη το Σεπτέμβριο. Προσφέρει
ειδίκευση στη ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική, στο ναυτιλιακό δίκαιο, στο παγκόσμιο εμπόριο και στις μεταφορές
καθώς και στην πολιτική και ανάλυση ναυλώσεων. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 19.750 ευρώ και οι εγγραφές ολοκληρώνονται στα τέλη Μαρτίου. Το δεύτερο έχει και αυτό
διάρκεια 12 μήνες και προσφέρει ειδίκευση και πλήρη εμβάθυνση σε όλους τους κύριους τομείς και τις πρακτικές
που εμφανίζονται στιςμοντέρνες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 12.500 ευρώ και οι εγγραφές
ολοκληρώνονται στα τέλη Μαρτίου. Και τα δύο προγράμματα είναι διαπιστευμένα από το Institute of Chartered
Shipbrokers (ICS) και από την Ένωση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων AMBA.
Πληροφορίες: www.alba.edu.gr,
email: shipping@alba.edu.gr
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Οι επιλογές επεκτείνονται και εκτός Ελλάδος, με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της ναυτιλίας να είναι πολλά, δίνοντας στον ενδιαφερόμενο την ευκαιρία να φοιτήσει και να ζήσει στο
εξωτερικό, αλλά και ελπίδες για μια καριέρα εκτός συνόρων. Τα γνωστότερα εξ αυτών παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Μεγάλη Βρετανία
Το City University London μέσω της συνεργασίας του με το CASS Business School και το πρόγραμμα «MSc In Shipping, Trade and Finance» προσφέρει ειδίκευση στη διεθνή και ναυτιλιακή οικονομική, στη χρηματοοικονομική, στις ναυλώσεις και στη ναυτιλιακή πολιτική και στρατηγική. Έχει
διάρκεια 12 μήνες με έναρξη το Σεπτέμβριο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 28.700 ευρώ και δίνεται η
δυνατότητα αίτησης χρηματοδότησης ανάμεσα σε 11 προγράμματα υποτροφιών. Οι εγγραφές διεξάγονται όλο το χρόνο και το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). H επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >7).
Πληροφορίες: www.cass.city.ac.uk, email: sarah.darbyshire.1@city.ac.uk

To Liverpool John Moores University
προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα
στον τομέα της ναυτιλίας, τα «MBA in Maritime Management», «MSc in Port Management» και «MSc in Maritime Operations».
Το «MBA in Maritime Management» διεξάγεται σε συνεργασία με το
Liverpool Maritime Academy και προσφέρει ακαδημαϊκή και πρακτική
ειδίκευση σε χρηματοοικονομική, διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
στρατηγική, στο ναυτιλιακό και εμπορικό δίκαιο και στις διεθνείς μεταφορές.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές έως τα τέλη Μαρτίου. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 13.150
ευρώ.
Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS
score >6,5). To πρόγραμμα «MSc in Port Management» προσφέρει ειδίκευση στο παγκόσμιο εμπόριο, στα logistics, στη διοίκηση λιμένων και
τερματικών σταθμών και στη διοίκηση λιμενικού προσω
πικού. Έχει διάρκεια 12 μήνες και οι εγγραφές γίνονται δεκτές έως τα τέλη
Μαρτίου. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 13.153,91 ευρώ.
Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS
score >6). Το πρόγραμμα «MSc in Maritime Operations» εξειδικεύει τους
συμμετέχοντες στη διοίκηση λιμένων, στη διαχείριση ναυτιλιακών λειτουργιών, στο ναυτικό δίκαιο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έχει
διάρκεια 12 μήνες και οι εγγραφές γίνονται δεκτές έως τα τέλη Μαρτίου.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 13.150 ευρώ.
Η επάρκεια των αγγλικών είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >6).
Και στα τρία προγράμματα δεν υπάρχει διαδικασία συνέντευξης.
Πληροφορίες: www.ljmu.ac.uk, email: taeadmissions@ljmu.ac.uk

Το University of Reading σε συνεργασία με το
ICMA Centre του Henley Business School και το
Alba Graduate Business School προσφέρει το πρόγραμμα «Msc in International Shipping and Finance», το οποίο εξειδικεύει τους συμμετέχοντες
στη ναυτιλία, στο ναυτικό δίκαιο, στα logistics, στις
ναυτιλιακές ασφαλίσεις, στη στρατηγική, στις ναυλώσεις και στη χρηματοοικονομική. Η διάρκειά του
είναι 10 μήνες και η διδασκαλία λαμβάνει χώρα
στην Αγγλία αλλά και στην Ελλάδα, με έναρξη τον
Οκτώβριο.
Με την επιτυχή πραγματοποίηση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν δύο μεταπτυχιακά
διπλώματα, ένα από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα
δίδακτρα ανέρχονται σε 23.884 ευρώ , με τη δυνατότητα λήψης χρηματοδότησης ανάμεσα σε 13
προγράμματα υποτροφιών. Το πρόγραμμα είναι
διαπιστευμένο από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), το Chartered Institute of Securities
and Investment (CISI) και την Hellenic Shipbrokers
Association (HSA), και εγκεκριμένο από τη Master’s
and Mates Union of Greek Merchant Marine
(ΠΕΠΕΝ) και τη WISTA Hellas.
Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
(ενδεικτικά, IELTS score >6,5).
Πληροφορίες: www.alba.edu.gr,
www.icmacentre.ac.uk,
email: admissions@icmacentre.ac.uk
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Μεγάλη Βρετανία
Μεγάλη Βρετανία
Το Heriot Watt University μέσω του προγράμματός του «MSc Logistics and Supply Chain Management in Shipping and Port Operations» διδάσκει στους συμμετέχοντες τις θεωρίες και πρακτικές
του παγκόσμιου κλάδου των logistics με ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλία και στα λιμενικά logistics.
Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων είναι το Σεπτέμβριο. Τα δίδακτρα
ανέρχονται σε 8.720 ευρώ, ενώ παράλληλα προσφέρονται αρκετά προγράμματα υποτροφιών. Η
επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >6,5).
Πληροφορίες: www.postgraduate.hw.ac.uk, email: smlpgenquiries@hw.ac.uk

Το Cardiﬀ University μέσω του προγράμματός του «MSc in Marine Policy»
προσφέρει ειδίκευση στη διεθνή ναυτιλία, στο θαλάσσιο εμπόριο και στους λιμενικούς σταθμούς. Η φοίτηση είναι διάρκειας 12 μηνών με έναρξη το Σεπτέμβριο. Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 7.600 ευρώ με δυνατότητα αίτησης
για υποτροφία από το Cardiﬀ Business School Loyalty Scholarships. Η επάρκεια
της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >6,5).
Πληροφορίες: www.courses.cardiﬀ.ac.uk, email: carbs-pg-admissions@cardiﬀ.ac.uk

To Southampton Solent University προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της ναυτιλίας, τα «MSc International Maritime Studies-Shipping and Logistics» και «MSc International Maritime Studies-Ship
and Shipping Management». Το πρόγραμμα «MSc International Maritime
Studies-Shipping and Logistics» προσφέρει λεπτομερή γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και στρατηγικών της ναυτιλίας ως ξεχωριστού
τομέα, στο πλαίσιο των διεθνών πολυτροπικών logistics. Η φοίτηση διαρκεί
12 μήνες με έναρξη τον Οκτώβριο. Το κόστος του ανέρχεται σε 8.240 ευρώ.
To «MSc International Maritime Studies-Ship and Shipping Management»
προσφέρει στους σπουδαστές μια συνολική γνώση της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της στρατηγικής
και της διεθνούς νομοθεσίας. Η διάρκειά του είναι 12 μήνες με έναρξη τον
Οκτώβριο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 8.250 ευρώ.
Και τα δύο προγράμματα είναι διαπιστευμένα από το Institute of Chartered
Shipbrokers (ICS) και η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
(ενδεικτικά, IELTS score >6,5).
Αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές όλο
το χρόνο πριν από την έναρξη του προγράμματος της επόμενης χρονιάς.
Πληροφορίες:
www.solent.ac.uk,
email:mt.admissions@solent.ac.uk
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To Plymouth University στο πλαίσιο
του προγράμματός του «MSc/Pgdip International Shipping» προσφέρει τη δυνατότητα ειδίκευσης στη διεθνή ναυτιλία, στη
χρηματοοικονομική, στα logistics και στη
διοίκηση λιμένων. Το πρόγραμμα διαρκεί
12 μήνες με έναρξη το Σεπτέμβριο και τις
εγγραφές να ξεκινούν στις αρχές Μαρτίου.
Το κόστος του ανέρχεται σε 10.760 ευρώ
ενώ δίνεται η δυνατότητα αίτησης σε αρκετά προγράμματα υποτροφιών.
Είναι διαπιστευμένο από το Institute of
Chartered Shipbrokers (ICS), το Chartered
Institute of Logistics και το The Nautical
Institute. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS
score>6,5.
Πληροφορίες:
www1.plymouth.ac.uk,
email: admissions@plymouth.ac.uk
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Βέλγιο
Το Institute of Transport and Maritime Management της Αμβέρσας με το πρόγραμμα «MSc
in Transport and Maritime Management» εξειδικεύει τους σπουδαστές στη ναυτιλία, στη διοίκηση
λιμένων, στις διεθνείς μεταφορές και στα logistics.
Η διάρκειά του είναι 12 μήνες με έναρξη το Σεπτέμβριο και τις εγγραφές να αρχίζουν από τον Ιανουάριο και να τελειώνουν στα τέλη Απριλίου. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 12.000 ευρώ και το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο
από τον οργανισμό διαπίστευσης της Ολλανδίας, NVAO. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS
score >6,5). Πληροφορίες: www.itmma.ua.ac.be, email: frank.vanlaeken@ua.ac.be

Ολλανδία
Το Erasmus University of Rotterdam μέσω του προγράμματός
του «MSc in Urban, Port and Transport economics» προσφέρει ειδίκευση στις διεθνείς μεταφορές, στην οικονομική διοίκηση λιμένων, στα
logistics και στη στρατηγική. Η διάρκειά του είναι 12 μήνες και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την 1η Μαΐου. Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 1.906 ευρώ
καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κυβερνητικά κονδύλια για σπουδαστές που ανήκουν
στις χώρες EER. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >6,5).
Πληροφορίες: www.eur.nl, email: master-info@ese.eur.nl

Γερμανία

Το Hamburg School of Business Administration
μέσω του προγράμματος «MBA in Shipping», για ήδη
επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων
στον τομέα του management, προσφέρει ειδίκευση
στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, στη στρατηγική και στο ναυτικό δίκαιο.
Διαρκεί από 12 έως 24 μήνες με έναρξη τον Οκτώβριο. Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε 18.000
ευρώ.
Το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο από τη FIBAA
(Foundation for International Business Administration Accreditation).
Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
(ενδεικτικά, Level B2).
Πληροφορίες: www.hsba.de, email: info@hsba.de
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Σουηδία
Το World Maritime University με το πρόγραμμα «MSc Malmö» δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ειδικευτούν στη διοίκηση λιμένων, στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στο ναυτικό δίκαιο, στα logistics και στην περιβαλλοντική ασφάλεια. Η διάρκειά του είναι 14 μήνες και το
κόστος των διδάκτρων ανέρχεται σε 26.000 ευρώ, μέρος του οποίου μπορεί να καλυφθεί μέσω
προγραμμάτων υποτροφιών που προσφέρονται. Υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται
σε ήδη επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
(ενδεικτικά, IELTS «The Academic» score >6). Πληροφορίες: www.wmu.se, email: info@wmu.se

Ακόμη και εκτός Ευρώπης τα πανεπιστήμια που προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα
της ναυτιλίας είναι αρκετά.

Χονγκ Κονγκ

Αυστραλία

Το University of Tasmania σε συνεργασία με το Australian Maritime College και το πρόγραμμά τους «MBA-Maritime and Logistics Management» προσφέρει ειδίκευση στη
διοίκηση επιχειρήσεων, στη ναυτιλία, στο ναυτικό δίκαιο και
στα logistics. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ενάμισης
χρόνος και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 28.500 ευρώ ενώ
υπάρχουν αρκετά προγράμματα υποτροφιών.
Υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι
απαραίτητη (ενδεικτικά, IELTS score >6).
Πληροφορίες: www.course.utas.edu.au.,
email: mlminfo@amc.edu.au

Το Hong Kong Polytechnic University μέσω του προγράμματός του «MSc in International Shipping and Transport Logistics» εξειδικεύει τους σπουδαστές του στη
ναυτιλία, στα logistics, στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας,
στο ναυτικό δίκαιο και στη χρηματοοικονομική. Η διάρκειά
του είναι δύο χρόνια και το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται
σε 17.000 ευρώ. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αίτησης υποτροφίας από το Hong Kong Maritime and Logistics scholarship. Η επάρκεια της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη
(ενδεικτικά, IELTS score >6).
Πληροφορίες: www.poly.edu.hk/study,
email: asadmpg@polyu.edu.hk

Η ναυτιλία είναι μια δύσκολη μα συνάμα γοητευτική βιομηχανία, στην οποία για να εισέλθεις και να επιτύχεις χρειάζεται
μεγάλη προσπάθεια και συνεχή εργασία, όμως μέσα από αυτήν την έρευνα καταλαβαίνει κανείς ότι οι επιλογές μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι πολλές και δεν έχουν σύνορα. Μπορούν να καλύψουν τα κριτήρια επιλογής, τις ανάγκες
και τους στόχους κάθε ενδιαφερομένου.
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Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014

Η Μεσόγειος
έγινε ο δημοφιλέστερος
προορισμός του κόσμου
(β’ μέρος)

το πρώτο μέρος του αφιερώματος των «Ναυτικών
Χρονικών» για τη νέα σεζόν κρουαζιέρας παρουσιάστηκε η εξέλιξη της κίνησης επιβατών κρουαζιέρας
στην περιοχή της Μεσογείου κατά την τελευταία πενταετία.
Βάσει της έρευνας του δρος Αθανάσιου Πάλλη και της
Κλεοπάτρας Αράπη, τα στοιχεία ήταν θετικά για την περιοχή μας (Ανατολική Μεσόγειος), η οποία την περίοδο 20092013 παρουσίασε αύξηση επιβατών κατά 6,5%. Όμως τα
ελληνικά λιμάνια δεν κατάφεραν στο σύνολό τους να επωφεληθούν αυτής της τάσης.
Η νέα σεζόν για την κρουαζιέρα έχει σιγά-σιγά ξεκινήσει για τα
περισσότερα ελληνικά λιμάνια. Βέβαια, για τα λιμάνια που αποτελούν κορυφαίους προορισμούς στην Ελλάδα (π.χ. Πειραιάς)
η σεζόν αρχίζει με το νέο έτος. Το 2013 υπήρξε κατά γενική
ομολογία μια θετική χρονιά για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος για 42 ελληνικά λιμάνια, οι προσεγγίσεις το 2013 μπορεί
να ήταν λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.288 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, όπως τα λιμάνια του Γυθείου, της Ζακύνθου, του Αγίου Νικολάου.

Σ

Τα περισσότερα λιμάνια βρίσκονται στο στάδιο των τελικών
προετοιμασιών ώστε να υποδεχτούν τα πρώτα κρουαζιερόπλοια για τη νέα χρονιά. Τι προβλέπεται όμως για το 2014;
Θα συνεχιστεί η καλή πορεία ή θα υπάρξει ύφεση; Για να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα στραφήκαμε στους καθ’
ύλην αρμοδίους, στην ίδια την αγορά και τα λιμάνια.
Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, που φιλοξενούμε σε αυτό
το τεύχος, παρουσιάζουμε τις προβλέψεις στελεχών της αγοράς
κρουαζιέρας για την πορεία της στην Ελλάδα το 2014.
Πιο συγκεκριμένα, παραθέτουν τις εκτιμήσεις τους ο κ. Γιώργος
Κουμπενάς, αντιπρόεδρος επιχειρήσεων της Louis Cruises, ο
κ. Ιερώνυμος Γεωργίου, εκτελεστικός διευθυντής και βασικός
μέτοχος της εταιρείας Seaway Shipping & Tourist Services Ltd,
και ο κ. Μιχάλης Νομικός, πρόεδρος της εταιρείας Donomis
Ltd.
Επίσης παρουσιάζουμε ορισμένα στοιχεία για τις αναμενόμενες προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων και τις αφίξεις επιβατών
σε δέκα λιμένες της χώρας για το 2014, καθώς και για το αν
θα υπάρξει δραστηριότητα homeporting σε αυτά τα λιμάνια.
Επιπροσθέτως, αναφέρουμε στοιχεία που αφορούν τους μήνες
με αυξημένη κίνηση κρουαζιέρας στα λιμάνια που ερωτήθηκαν,
καθώς και τα βασικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους για περαιτέρω ανάπτυξη της
κρουαζιέρας.
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Προσδοκίες για την κρουαζιέρα
στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα

Του Καπ. Γεωργίου Κουμπενά, Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων Louis Cruises, γενικού γραμματέα Ένωσης Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων
και Φορέων Ναυτιλίας

Η κρουαζιέρα είναι ένας δυναμικός κλάδος του τουρισμού
που αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς ο συνολικός αριθμός των
επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο είχε διψήφια νούμερα αύξησης τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν, βέβαια, πολλά περιθώρια
βελτίωσης - αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι αντιπροσωπεύει
μόνο το 2% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Η δε Μεσόγειος αποτελεί τον δεύτερο σε μέγεθος πόλο έλξης όσον
αφορά τα προγράμματα κρουαζιέρας και τη δρομολόγηση
κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο, με 21,7% του συνολικού μεριδίου, ακολουθώντας την Καραϊβική η οποία κατέχει 34,4%.
Αν συνυπολογίσουμε ένα επιπλέον 10,9% που καταγράφει
η Ευρώπη (εκτός της Μεσογείου), τότε εύκολα μπορούμε να
καταλάβουμε το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς της
κρουαζιέρας για την Ευρώπη γενικότερα, τη Μεσόγειο και ειδικότερα την περιοχή μας.
Είναι αλήθεια όμως ότι η ιδιαιτερότητα και η ευελιξία που έχει
η κρουαζιέρα να «μετακινεί» τα πλοία της, σημαίνει αναπόφευκτα πως έχει τη δυνατότητα να εγκαταλείψει κάποιους
προορισμούς και να εισαγάγει νέους, σε περίπτωση που προκύψει ανησυχία από πολιτικοοικονομικά γεγονότα ή εξελίξεις
σε μια ευρύτερη περιοχή, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις
αποφάσεις και επιλογές των δυνητικών επιβατών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρω τη γεωπολιτική κατάσταση σε Συρία
και Αίγυπτο σε συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης, η οποία είχε
αποτέλεσμα οι εταιρείες κρουαζιέρας να προχωρήσουν σε
σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα μεσογειακά
δρομολόγια. Παραδοσιακοί προορισμοί κρουαζιέρας συνεχίζουν να είναι εκτός προγραμμάτων πολλών εταιρειών και η
κατάσταση δεν φαίνεται άμεσα να ανατρέπεται.
Επομένως, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας έχει μια «παγκοσμιοποιημένη» πολιτική και στρατηγική - όχι μόνο από την άποψη της

ανάπτυξης και δρομολόγησης κρουαζιερόπλοιων, αλλά και
στην προσέλκυση επιβατών. Στην πραγματικότητα, αυτή η
παγκόσμια στρατηγική αποτελεί βασικό παράγοντα για το
άνοιγμα νέων αγορών, με στόχο την άντληση νέων επιβατών
κρουαζιέρας. Και αυτό το λέω διότι τώρα τελευταία γίνεται
λόγος ότι η Μεσόγειος μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και αναδύονται νέες αγορές, όπως αυτές της Κίνας ή της Βραζιλίας,
το οποίο εν μέρει ευσταθεί, αλλά θεωρώ πως θα περάσουν
αρκετά χρόνια για να απειλήσουν σημαντικά τη δεσπόζουσα
θέση της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
Τώρα, σε σχέση με την Ευρώπη, όπου περιλαμβάνονται και
ελληνικά λιμάνια και προορισμοί, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μικρή μείωση στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων, καθώς η
Royal Caribbean δήλωσε επίσημα μείωση 20% και από τα 13
πλοία θα δρομολογήσει τα 9, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει
οπωσδήποτε ότι θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός επιβατών
γιατί οι πληρότητες ήταν χαμηλές τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι και ο βασικός λόγος που όλες οι εταιρείες προσπαθούν
να βρουν τη χρυσή τομή και σωστή ισορροπία μεταξύ της ικανότητας προσέλκυσης - άντλησης επιβατών και της ζήτησης,
ιδίως υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων προβλημάτων και
οικονομικών δυσχερειών στις διάφορες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Τώρα, για το 2014, οι προσδοκίες όσον αφορά την ελληνική
κρουαζιέρα και το home porting στην Ελλάδα, που μόνο η
Louis Cruises εκπροσωπεί αυτήν τη στιγμή, είναι συγκρατημένα θετικές και αισιόδοξες. Με τη βασική προϋπόθεση ότι
δεν θα προκύψει κάτι απρόοπτο, η αύξηση που φαίνεται για
τη φετινή χρονιά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη συγκριτικά με
πέρυσι. Ήδη οι προκρατήσεις «τρέχουν» με αύξηση της τάξεως του 20%. Για το λόγο αυτόν η εταιρεία μας αποφάσισε
να ενισχύσει την προσφορά της σε κλίνες με δύο κρουαζιε-
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Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014
ρόπλοια μεγαλύτερης δυναμικότητας, τα «Louis Olympia» και
«Louis Cristal», και να διπλασιάσει τα λιμάνια προορισμού
(από 7 σε 15), εισάγοντας εννέα νέους προορισμούς (Κως,
Χίος, Μήλος, Σύμη, Ίος, Σάμος, Σύρος, Μπόντρουμ, Τσεσμές)
στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης των προγραμμάτων
της και ανάδειξης νέων μοναδικών προορισμών στο Αιγαίο
Πέλαγος.
Κλείνοντας, θα ήθελα για άλλη μία φορά να τονίσω -λαμβάνοντας υπόψη την καθημερινή μου ενασχόληση με διάφορα
θέματα που σχετίζονται με την κρουαζιέρα στην Ελλάδα και
έχοντας συμμετάσχει τα τελευταία δέκα χρόνια σε μεγάλο
αριθμό συναντήσεων που έχουν σχέση με τον κλάδο- για την
ξεκάθαρη ανάγκη ενός θεσμικού οργάνου με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό

το κεντρικό όργανο -που θα είναι πάνω από κόμματα και δεν
θα αλλάζει ανάλογα με τις κυβερνήσεις- αφού μελετήσει σοβαρά και επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων, θα πρέπει να
χαράξει τη στρατηγική της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια
στην κρουαζιέρα και παράλληλα να προωθήσει την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Σε αυτόν δε το φορέα ή
συντονιστικό όργανο, θα πρέπει να συμμετέχουν εκπρόσωποι
όλων των εμπλεκόμενων αρχών και αρμόδιων υπουργείων,
ώστε να λύνονται άμεσα τα θέματα και σε μόνιμη βάση, όχι
να αλλάζουν ή να διαφοροποιούνται κάθε χρόνο. Εμείς ως
εταιρεία με την τεχνογνωσία, εμπειρία, αλλά και τη συμμετοχή
μας στο παγκόσμιο συμβούλιο κρουαζιέρας και στην ΕΕΚΦΝ,
προσπαθούμε συνεχώς να συνδράμουμε ώστε αυτός ο δυναμικός κλάδος της οικονομίας να φέρει πραγματικά και απτά
οφέλη στη χώρα μας.

Να μετατρέψουμε τη μείωση
σε αύξηση αφίξεων

Του Ιερώνυμου Γεωργίου, Εκτελεστικού διευθυντή Seaway Shipping & Tourist Services Ltd (πρακτόρευση στην Ελλάδα πλοίων των εταιρειών
AIDA Cruises, Mano Maritime και Carnival U.K.)

Για την τουριστική περίοδο 2014 αναμένουμε εκτός απροόπτου μείωση των αφίξεων στα ελληνικά λιμάνια.
Συνεχίζεται η τάση που δημιουργήθηκε το 2013, με τις εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να αφαιρούν από τα δρομολόγιά
τους ελληνικούς προορισμούς και να τους αντικαθιστούν με
λιμάνια άλλων χωρών.
Οι λόγοι που οδήγησαν τις εταιρείες κρουαζιερόπλοιων να
μειώσουν τις αφίξεις τους στα ελληνικά λιμάνια είναι:
• Η προσπάθεια για μείωση του κόστους μεταφοράς, αφού
αντικατέστησαν ελληνικά λιμάνια με άλλα που είναι πιο
κοντά σε απόσταση από το σημείο αφετηρίας/τερματισμού
των δρομολογίων.
• Η έλλειψη πολιτικής κράτησης θέσης και εξασφάλισης
προτεραιότητας στα λιμάνια, δυσκολεύοντας τον έγκαιρο
προγραμματισμό των εταιρειών.
• Το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών

•

•

•

•
•

χώρων και των μουσείων, με αποτέλεσμα βασικοί αρχαιολογικοί χώροι να είναι κλειστοί κατά τη διάρκεια παραμονής των πλοίων.
Οι δυσκολίες στη διαδικασία διαβατηριακού ελέγχου των
επιβατών και ειδικότερα για τους επιβάτες non Schengen,
για τους οποίους απαιτείται προξενική θεώρηση.
Ελλιπείς και περιορισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις όπως
προβλήτες, επιβατικοί σταθμοί και διευκολύνσεις στα λιμάνια, όπως χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.
Έλλειψη ικανών αεροδρομίων και συχνότητας πτήσεων ώστε
να υποστηρίξουν την επιχείρηση επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών στα ελληνικά λιμάνια με προοπτική να γίνουν βάση
αφετηρίας και τερματισμού δρομολογίων (home porting).
Έλλειψη τήρησης διεθνών κανόνων ασφαλείας, ISPS.
Σταθερή και σαφής τιμολογιακή πολιτική λιμενικών υπηρεσιών.
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Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014
Η εταιρεία μας η Seaway Shipping & Tourist Services Ltd από
το 2002 έως το 2010 χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Ηρακλείου ως home port για πλοία των εταιρειών AIDA Cruises
και Carnival U.K. Παράγοντες όπως η ανεπάρκεια του αερολιμένα στο Ηράκλειο να αντιμετωπίσει το φόρτο των ναυλωμένων πτήσεων και η έλλειψη υποδομών στο λιμάνι
οδήγησαν τις εταιρείες να μεταφέρουν αλλού το home port.
Για τη νέα τουριστική περίοδο 2014 θα πρέπει να αλλάξει η
πολιτική για την προσέλκυση αφίξεων. Να εστιάσουμε στη
δημιουργία κατάλληλων και πρόσφορων συνθηκών, ώστε να

αυξηθούν σημαντικά οι transit αφίξεις και να πλησιάσουν τα
επίπεδα των άλλων μεσογειακών χωρών, Ιταλίας και Ισπανίας, και σταδιακά να γίνουν τα ελληνικά λιμάνια home ports
για τις εταιρείες κρουαζιέρας. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση
στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους επιβάτες και στα πλοία, και όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό προκειμένου ο πελάτης μας
να λάβει άψογη υπηρεσία στην καλύτερη δυνατή τιμή.
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει σοβαρή δουλειά ώστε να προκύψουν λιμάνια home ports στα επόμενα χρόνια.

Σταθερότητα Vs αστάθειας

Του Μιχάλη Νομικού, Προέδρου Donomis Ltd

Τα τελευταία χρόνια η αγορά της κρουαζιέρας καταγράφει
ανοδική τάση παγκοσμίως. Μετά τη, σταθερά πρώτη σε προτίμηση του επιβατικού κοινού, Καραϊβική έρχεται η Δυτική και
Ανατολική Μεσόγειος. Προσφάτως ανερχόμενες αγορές είναι
η Ασία και η Αυστραλία.
Όπως είχαμε προβλέψει, το 2014 θα υπάρξει μείωση στις
αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά αυτό ισχύει και για την Ελλάδα,
όπου η μείωση θα είναι περίπου 20%. Αυτό οφείλεται στην
πολιτική αστάθεια και στα επεισόδια στις χώρες της Βορείου
Αφρικής και ειδικότερα στην Αίγυπτο. Ακόμη και τα επεισόδια
στην Κωνσταντινούπολη επηρέασαν αρνητικά τα δρομολόγια
των κρουαζιερόπλοιων. Επίσης, πολλά πλοία τοποθετήθηκαν
στις αγορές της Ασίας και της Αυστραλίας και σε συνδυασμό
με την καθυστέρηση παραλαβής των νεότευκτων πλοίων από
τα ναυπηγεία δημιούργησαν τη μειωμένη διάθεση πλοίων για
την Ανατολική Μεσόγειο.
Αντιθέτως, παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η ανοδική πορεία
των χωρών της Δυτικής Μεσογείου και της Βορείου Ευρώπης
- δεν είναι τυχαίο ότι εκεί υπάρχει πολιτική ηρεμία και εργασιακή ειρήνη, χωρίς διαδηλώσεις, κλείσιμο οδικών δικτύων,
κλείσιμο αρχαιολογικών χώρων κ.λπ. Η κρουαζιέρα είναι τρόπος διακοπών και οι επιβάτες θέλουν να περνούν καλά σε

αυτές. Η οργανωμένη υποδομή και υποδοχή των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών τους θα φέρουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
Η χώρα μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις προτίμησης
στους επιβάτες της κρουαζιέρας, ας προετοιμαστούμε λοιπόν
κατάλληλα, γιατί οι προβλέψεις μας για το 2015 είναι θετικότατες.
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Οι προβλέψεις κίνησης κρουαζιέρας
για τη φετινή σεζόν σε επιλεγμένους
λιμένες
Για τις εκτιμήσεις διακίνησης επιβατών και κρουαζιερόπλοιων για το 2014, απευθυνθήκαμε στα
ίδια τα λιμάνια. Εννέα ελληνικά λιμάνια που εξυπηρετούν κίνηση κρουαζιέρας παρείχαν τις εκτιμήσεις τους για το έτος 2014. Ο αριθμός των αναμενόμενων προσεγγίσεων καθώς και των επιβατών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Συγκρίνοντας με τα στοιχεία του 2013, μπορεί
να εξαχθεί ένα πρώτο συμπέρασμα για το εάν το 2014 θα υπάρξει αύξηση ή μείωση της διακίνησης
κρουαζιέρας στους επιλεγμένους λιμένες.

Πίνακας αναμενόμενων προσεγγίσεων καθώς και των επιβατών
Λιμάνι

Επιβάτες 2013

Επιβάτες 2014

Προσεγγίσεις 2013

Προσεγγίσεις 2014

Πειραιάς

1.302.581

1.303.000

711

580

Κέρκυρα

744.651

600.000

480

384

Ηράκλειο

270.020

312.000

177

159

Χανιά

124.205

100.000

47

40

Κως

64.756

>64.000

86

>100

Μυτιλήνη

42.423

40.000

56

55

Βόλος

20.227

25.000

31

36

Θεσ/νίκη

14.585

16.000

18

22

Ηγουμενίτσα

4.650

1.700

14

8

Πηγή στοιχείων 2013: Ένωση Λιμένων Ελλάδος (↓: Μείωση, ↑: Αύξηση,

Επιβάτες

Προσεγγίσεις

-

− : Στα ίδια επίπεδα)

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η πλειονότητα των λιμένων που παρείχαν στοιχεία εκτιμά πως οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων θα μειωθούν το 2014. Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση επιβατών, δεν υπάρχει σαφής εικόνα, καθώς τέσσερα λιμάνια δήλωσαν
ότι αναμένουν αυξημένη διακίνηση, τέσσερα ότι αναμένουν μειωμένη διακίνηση και ο Πειραιάς, ο οποίος εκτιμά πως η διακίνηση
επιβατών θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 2013.

Πειραιάς
Ο Πειραιάς προβλέπει με τα
έως τώρα δεδομένα περίπου
580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός αρκετά
χαμηλότερος από τις προσεγγίσεις του 2013, ενώ η διακίνηση επιβατών αναμένεται να
διαμορφωθεί στα επίπεδα του
2013. Μία ενδεχόμενη εξήγηση γι’ αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη χωρητικότητα των κρουαζιερόπλοιων που θα προσεγ-

γίσουν το λιμάνι του Πειραιά το 2014.
Το πρώτο λιμάνι της χώρας θα αποτελέσει και home port για
κρουαζιερόπλοια 20 εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, το 2014
θα χρησιμοποιήσουν τον Πειραιά ως home port πλοία των
εταιρειών: Azamara Club Cruises, Capello Maritime S.A.,
Compagnie du Ponant, Costa Crociere SpA, Cunard, Deilman
Cruise, ETS, Hapag Lloyd, Louis Cruise Lines, Overseas Adventure Travel, Oceania Cruises, QEZ Enterprises, Sea Cloud
Cruises, Seabourn Cruise Line, Seadream Yaght Club, Regent Seven Seas Cruises, Silverseas Cruises, Star Clippers,
Swan Hellenic και Voyages Antiquity.
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Έρευνα: Κρουαζιέρα 2014
Η σεζόν κρουαζιέρας έχει ήδη ξεκινήσει για τον Πειραιά και
οι προσεγγίσεις θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται από τα
τέλη Μαρτίου. Ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση κρουαζιέρας
θα είναι ο Οκτώβριος και ακολουθεί ο Ιούλιος. Η τελευταία
προσέγγιση αναμένεται στις 29 Δεκεμβρίου 2014.

Κέρκυρα
Στο λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να καταπλεύσουν 384
κρουαζιερόπλοια το 2014
φέρνοντας στο νησί περίπου
600.000 επιβάτες. Η πρώτη
προσέγγιση για το 2014
πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά, όταν το λιμάνι της
Κέρκυρας προσέγγισε το κρουαζιερόπλοιο «Costa Deliziosa».
Η επόμενη είναι προγραμματισμένη για τις 22 Μαρτίου, όταν
και ουσιαστικά θα ξεκινήσει η σεζόν, η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου με την τελευταία προσέγγιση του 2014. Οι μήνες αιχμής για την κίνηση κρουαζιέρας
στην Κέρκυρα είναι οι Σεπτέμβριος, Αύγουστος και Ιούλιος,
καθώς το νησί θα υποδεχτεί 64, 61 και 58 κρουαζιερόπλοια,
αντίστοιχα.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας το βασικότερο
πρόβλημα που εντοπίζεται από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας είναι η μη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων
λόγω της περικοπής των δαπανών που έχει επιβληθεί από το
υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που ο οργανισμός είναι κερδοφόρος. Μάλιστα, δεν επιτρέπεται ούτε η εκπόνηση μελετών, ώστε τουλάχιστον ο οργανισμός να αναζητήσει
πιστώσεις από χρηματοδοτικές πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας είναι
η έλλειψη προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα λιμάνι
που το 2013 εξυπηρέτησε 480 κρουαζιερόπλοια και 744.000
επιβάτες κρουαζιέρας και επιπλέον 1.500.000 επιβάτες και
400.000 οχήματα από τα πλοία της ακτοπλοΐας, απασχολεί
μόλις 8 άτομα. Τρίτο ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζουν αρκετά
λιμάνια που έχουν ή φιλοδοξούν να έχουν κρουαζιέρα, είναι
η επιλεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως αυτή που
αφορά την υποδοχή αποβλήτων, την έκδοση πάσου για τα
πληρώματα (απαρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο). Τέλος, ο
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας αναφέρει και την πολυαρχία
που επικρατεί στα λιμάνια (Οργανισμός Λιμένος, λιμεναρχείο,
τελωνείο, ρυμουλκά, πλοηγική υπηρεσία κτλ.), η οποία αυξάνει τη γραφειοκρατία και αποτελεί μόνιμη πηγή διαμαρτυριών.

Ηράκλειο
Το λιμάνι του Ηρακλείου αναμένει μεν λιγότερες προσεγγίσεις το 2014, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, όμως εκτιμά
πως η διακίνηση επιβατών θα αυξηθεί κατά 15% και θα προσεγγίσει τους 312.000 επιβάτες. Το λιμάνι του Ηρακλείου θα
αποτελέσει μάλιστα και home port του κρουαζιερόπλοιου

«Costa Classica» της Costa
Crociere και του κρουαζιερόπλοιου «Louis Olympia» της
Louis Cruises. Αξίζει να σημειωθεί ότι το home porting στο
λιμάνι του Ηρακλείου το
2013 υπολογίζεται ότι δημιούργησε 50.000 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της περιοχής. Η σεζόν για το
Ηράκλειο έχει ξεκινήσει καθώς η πρώτη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου, ενώ η τελευταία για τη χρονιά
είναι προγραμματισμένη για τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι
μήνες αιχμής για το λιμάνι του Ηρακλείου θα είναι ο Απρίλιος
με 25 προσεγγίσεις και ο Οκτώβριος με 22 προσεγγίσεις. Για
την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου εκτιμά πως υπάρχει αρνητική επίπτωση από
τις συνεχιζόμενες αναταραχές σε χώρες της νοτιοανατολικής
Μεσογείου όπως η Αίγυπτος και η Συρία. Από την πλευρά των
λιμένων, αρνητικά επιδρά η μη συμμόρφωση ορισμένων ελληνικών λιμένων στις απαιτήσεις του ISPS Code καθώς και
στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι κανονισμοί διαχείρισης
καταλοίπων, αστικής ασφάλισης κ.ά.

Χανιά
Τα Χανιά έπειτα από μια εκρηκτική αύξηση της κίνησης
κρουαζιέρας την τελευταία
πενταετία θα δουν μειωμένες
προσεγγίσεις και κίνηση επιβατών το 2014 σε σχέση με
το 2013. Αξίζει να σημειωθεί
ότι παρά τον σχετικά μικρό
αριθμό προσεγγίσεων (40 κρουαζιερόπλοια αναμένεται να
επισκεφτούν τα Χανιά), η διακίνηση επιβατών είναι σημαντική
αφού εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τις 100.000, κάτι που δείχνει ότι τα Χανιά υποδέχονται κρουαζιερόπλοια μεγάλης χωρητικότητας.
Η σεζόν για τα Χανιά αρχίζει τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται
τον Δεκέμβριο. Ο μήνας με τις περισσότερες προσεγγίσεις
είναι ο Οκτώβριος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Κωνσταντίνο Μπροκαλάκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας είναι
ότι η πορεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Στην περίπτωση των Χανίων αναγνωρίζει, ανάμεσα σε μια
σειρά παραγόντων, ως βασικότερους την πολιτική κατάσταση
στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, τις
αναδυόμενες ανταγωνιστικές (προς τη Μεσόγειο) αγορές της
Ασίας και της Μαύρης Θάλασσας, το κόστος των καυσίμων
για τα κρουαζιερόπλοια και την περιρρέουσα οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη (που αποτελεί βασική πηγή επιβατών
κρουαζιέρας).
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Κως
Η Κως για το 2014 αναμένει αύξηση τόσο των προσεγγίσεων
κρουαζιερόπλοιων όσο και των επιβατών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μέσα σε μία τετραετία (2010-2013) έχει καταφέρει σχεδόν
να τριπλασιάσει τις αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας και τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Η σεζόν πρόκειται να ξεκινήσει
μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου. Οι μήνες
με τις περισσότερες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων είναι ο
Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Για το 2014 δεν
προβλέπεται κάποιο κρουαζιερόπλοιο να κάνει home porting
στην Κω, αν και το 2013 το ιστιοφόρο «Running on the
waves», χωρητικότητας 45 επιβατών, είχε επιλέξει το νησί ως
home port για ορισμένους μήνες, αποκομίζοντας θετικές εντυπώσεις.
Το Λιμενικό Ταμείο προγραμματίζει ορισμένα έργα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων. Το σημαντικότερο εξ αυτών είναι η κατασκευή μόλου για την πρόσδεση
κρουαζιερόπλοιων, έργο για το οποίο ολοκληρώνεται η σύνταξη της σχετικής μελέτης. Η Κως, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω Νικολάου
Νασταχανίδη, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Το βασικότερο είναι η υψηλή ποιότητα των τουριστικών
υπηρεσιών που παρέχονται στο νησί, η επάρκεια τουριστικών
υποδομών και ο αυξημένος βαθμός τουριστικής συνείδησης
των κατοίκων. Επίσης το νησί διαθέτει σπουδαία τουριστικά
αξιοθέατα, ενώ είναι σε θέση να προσφέρει μεγάλη γκάμα
δραστηριοτήτων για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων.

Μυτιλήνη
Το λιμάνι της Μυτιλήνης αναμένεται ότι θα υποδεχθεί λιγότερους επιβάτες κρουαζιέρας το 2014 (μείωση περίπου 5%),
αν και οι προσεγγίσεις είναι σχεδόν ίδιες σε αριθμό με το
2013. Η πρώτη προσέγγιση είναι προγραμματισμένη για την
1η Απριλίου 2014 και η τελευταία για την 3η Οκτωβρίου
2014. Οι μήνες με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι ο Ιούνιος, ο
Ιούλιος και ο Αύγουστος. Το σοβαρότερο πρόβλημα για το
λιμάνι της Μυτιλήνης στην προσπάθεια αύξησης της κίνησης
κρουαζιέρας είναι οι λιμενικές υποδομές, καθώς τα μεγάλου
μήκους κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να προσεγγίσουν το
λιμένα, με αποτέλεσμα να μένουν αρόδο και οι επιβάτες να
απο/επιβιβάζονται με λάντζες.

Βόλος
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προβλέπει περισσότερες προσεγγίσεις και επιβάτες το 2014, καθώς με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα 36 κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν το λιμάνι
του Βόλου (έναντι 31 κρουαζιερόπλοιων το 2013). Το 2014
η πρώτη προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου
με το «Aegean Odyssey» και η τελευταία στις 27 Νοεμβρίου
με το «Costa neoRomantica». Ο μήνας με τις περισσότερες
προσεγγίσεις είναι ο Οκτώβριος, όταν και θα δέσουν στο λι-

μάνι 14 κρουαζιερόπλοια.
Βασικά ζητήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο Βόλο θεωρούνται η πλήρης εφαρμογή του ISPS
Code και η έναρξη λειτουργίας του τερματικού σταθμού επιβατών, ο οποίος βρίσκεται στον κεντρικό προβλήτα του λιμένα. Η λειτουργία του τερματικού σταθμού θα δημιουργήσει
έναν νέο χώρο παραβολής κρουαζιερόπλοιων, που θα συνδυάζει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών με την εγγύτητα στην πόλη.

Θεσσαλονίκη
Το λιμάνι της συμπρωτεύουσας αναμένει αύξηση τόσο στις
προσεγγίσεις όσο και στους επιβάτες για το 2014 μιας και,
σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, 22 κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν το λιμάνι της μεταφέροντας περίπου 16.000 επιβάτες. Η σεζόν κρουαζιέρας ανοίγει τον
Απρίλιο και ολοκληρώνεται στις αρχές Νοεμβρίου. Οι περισσότερες προσεγγίσεις αναμένονται τον Αύγουστο και τον
Οκτώβριο (πέντε προσεγγίσεις για κάθε μήνα).
Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης στην προσπάθεια αύξησης της κίνησης κρουαζιέρας συνοψίζονται στη χαμηλή αναγνωρισιμότητα της πόλης ως προορισμού κρουαζιέρας και στην
απόσταση του λιμένα από τις βασικές περιοχές-γραμμές
κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Για το μεν πρώτο, ο οργανισμός
έχει λάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση και προβολή της
πόλης, αν και η υποστήριξη από άλλους φορείς είναι μικρή,
ενώ για το δεύτερο προσπαθεί να αναπτύξει δρομολόγια σε
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου αυτά να προταθούν στις εταιρείες κρουαζιέρας.

Ηγουμενίτσα
Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
αναμένεται να παρουσιάσει
μείωση τόσο στις προσεγγίσεις όσο και στον αριθμό των
επιβατών, σύμφωνα με τα
πρώτα δεδομένα, αν και το
πρόγραμμα δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως. Η πρώτη
προσέγγιση αναμένεται στις 12 Ιουνίου με το κρουαζιερόπλοιο «Seabourn Spirit», το οποίο θα κλείσει και τη σεζόν με
την εκ νέου προσέγγισή του στις 13 Οκτωβρίου.
Για τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας η ανάπτυξη της κίνησης κρουαζιέρας αποτελεί στοίχημα και για το λόγο αυτόν
καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες. Σημαντική ώθηση θα
δώσει η ολοκλήρωση της β΄ φάσης των εργασιών που πραγματοποιούνται στο λιμάνι. Ανάμεσα στις κυριότερες εργασίες
περιλαμβάνονται δύο κτίρια επιβατών, ένας προβλήτας πλαγιοπρυμνοδέτησης, ένα νέο συνδετήριο κρηπίδωμα, ικανό να
εξυπηρετήσει τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια, και η διάνοιξη
ευθύγραμμου διαύλου με ωφέλιμο βάθος 10,5 μ.
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Ειδήσεις από την

λιμενική βιομηχανία
Καιρός να εφαρμοστούν
οι νόμοι

Έκκληση για υποστήριξη
της κρουαζιέρας
25 κρουαζιερόπλοια αναμένεται να καταπλεύσουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2014. Αυτό επισήμανε ο πρόεδρος και διευθ. σύμβουλος του ΟΛΘ Α.Ε. κ. Αγγελούδης
σε ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα την κρουαζιέρα. Στην ομιλία του τόνισε ότι ο ΟΛΘ έχει προχωρήσει
σε μια σειρά ενεργειών για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτηση τόσο των κρουαζιερόπλοιων όσων και των επιβατών τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 70% των επιβατών
κρουαζιέρας που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη παραμένουν στην πόλη, ενώ το 30% μετακινείται σε γειτονικές
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε στενότερη συνεργασία ανάμεσα στους φορείς της
πόλης καθώς και τη δημιουργία μιας μόνιμης υπηρεσίας
ενίσχυσης και υποστήριξης της κρουαζιέρας, η οποία θα
συστηθεί από το δήμο.

Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το master plan τόσο του λιμένα Πατρών
όσο και του λιμένα Θεσσαλονίκης προκήρυξαν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Φαίνεται
πως οι οργανισμοί έχουν ξεκινήσει την εφαρμογή όσων ορίζει ο ν.
4150/2013 του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι πίσω από τα master plan βλέπουν το πρώτο βήμα
προς την πώληση-παραχώρηση (ερώτημα παραμένει το τι θα επιλέξουν η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ) και των υπόλοιπων λιμένων
πλην του Πειραιά. Πάντως, τέτοιου είδους διαγωνισμοί είναι ελκυστικοί για μελετητικές εταιρείες, κλάδο που δεν έχει μείνει και
αυτός ανεπηρέαστος από την κρίση. Ο διαγωνισμός του Ο.Λ. Πατρών έχει προϋπολογισμό 73.800 ευρώ (με ΦΠΑ) και του Ο.Λ. Θεσσαλονίκης 395.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Απονομή μερισμάτων
Στο προσκήνιο
η διαχείριση αποβλήτων
Ημερίδα με θέμα τις εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων
πλοίων διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. σε
συνεργασία με τον European
Sea Ports Organization (ESPO).
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η
γενική γραμματέας της ESPO Isabelle Ryckbost (φωτ.) και η εκπρόσωπος
της
Γενικής
Διεύθυνσης για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές (DG
MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Anna Bodo Remjin, και συζητήθηκαν ζητήματα πολιτικής
σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων, η σημασία των εγκαταστάσεων για τα κρουαζιερόπλοια, οι νέοι τύποι αποβλήτων, ενώ έγιναν και
παρουσιάσεις εμπειριών από ευρωπαϊκά λιμάνια. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και η απονομή του πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης PERS (3η αναθεώρηση)
στον ΟΛΠ, το οποίο καλύπτει το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του οργανισμού.

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 2% παρουσίασε ο ΟΛΠ Α.Ε.
το 2013, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 108.630.469
ευρώ. Ανοδικά, κατά 30%, κινήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων
του οργανισμού τα οποία έφτασαν τα 11.824.617 ευρώ. Σημαντικά ενισχυμένα είναι και τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού καθώς στο κλείσιμο της χρονιάς ανήλθαν σε 40.624.049
ευρώ έναντι 14.662.472 ευρώ το 2012 (αύξηση 177%). Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης τη σύγκληση της τακτικής
γενικής συνέλευσης για τις 14 Ιουνίου 2014 και πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,3218 ευρώ ανά μετοχή (από 0,2871 ευρώ
το 2012). Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο, η απονομή
του μερίσματος θα γίνει στις 17 Ιουλίου και η έναρξη καταβολής του είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουλίου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 84 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

LIMENES VAGELAS:Layout 1 10/4/2014 8:31 μμ Page 85

Στόχος η εξυπηρέτηση mega vessels
H Hutchinson Port Holdings (HPH) διαμορφώνει το Container Terminal 8 West ώστε να είναι σε
θέση να εξυπηρετήσει τη νέα γενιά mega vessels συμπεριλαμβανομένων των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 19.000 TEU, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στους
ιδιοκτήτες τους και να ξεκινήσουν ταξίδια το Νοέμβριο. Επενδύοντας σε συνεργασίες με την COSCO
Paciﬁc και την China Shipping Terminal Development (STD), στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη
του λιμένα και η διατήρηση της σημαντικότητάς του στο διεθνές εμπόριο. Η θυγατρική της HPH, η Asia Container Terminal Holdings
(ACT) έχει λάβει επενδύσεις άνω των $200 εκατομμυρίων ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τερματικού στο
Kwai Chung. Σύμφωνα με την ΗΡΗ, η COSCO Paciﬁc και η CSTD έχουν μερίδιο 40% και 20% αντίστοιχα στον τερματικό σταθμό. Ο
συγκεκριμένος τερματικός διαθέτει δύο κρηπιδώματα συνολικού μήκους 740 μέτρων και βάθους 15,5 μέτρων, ενώ η συνολική του
επιφάνεια είναι 290 στρέμματα.

Νέα 3ετής συμφωνία
Η Sydney International Container Terminals, θυγατρική της
Hutchison η οποία δραστηριοποιείται στο Port Botany, υπέγραψε
συμφωνία διάρκειας τριών ετών με το κονσόρτσιουμ που λειτουργεί τη γραμμή Νοτιοανατολικής Ασίας-Αυστραλίας. Το κονσόρτσιουμ αποτελείται από τις εταιρείες United Arab Shipping Co.,
Hapag-Lloyd, Hanjin, China Shipping Container Lines, Regional
Container Lines, OOCL και Hyundai. Λειτουργούν πέντε πλοία χωρητικότητας 4.200 TEU – 4.700 TEU τα οποία διεξάγουν το εβδομαδιαίο δρομολόγιο προσεγγίζοντας τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, το
Μπρισμπέιν, το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη και την Αδελαΐδα. Η Hutchison Port Holdings Group διαχειρίζεται 318 κρηπιδώματα σε 52 λιμένες 26 χωρών, σε Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη,
Αμερική και Αυστραλία. Για το 2012 οι τερματικοί σταθμοί του
γκρουπ διαχειρίστηκαν 76,8 εκατ. TEUs.

Προχωρεί το έργο εκβάθυνσης
του λιμένα Santos

Ο αρμόδιος υπουργός για τους λιμένες της Βραζιλίας έδωσε στη
δημοσιότητα τους όρους του διαγωνισμού για το έργο της εκβάθυνσης του λιμένα Σάντος.
Το κόστος του έργου εκτιμάται στα $235 εκατομμύρια και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια. Οι εργασίες αφορούν την
εκβάθυνση όλων των διαύλων ναυσιπλοΐας και όλων των κρηπιδωμάτων (συνολικά 59), αποκτώντας ελάχιστο βάθος 15 μέτρων,
καθώς τα περισσότερα έχουν αυτή τη στιγμή βάθος 12,5-13,5
μέτρα. Τον περασμένο Δεκέμβριο η Γραμματεία Λιμένων της
χώρας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση επενδύσεων στο λιμάνι
του Σάντος συνολικού ύψους $1,6 δισ. εντός της επόμενης δεκαετίας. Το λιμάνι είναι το πλέον πολυάσχολο της Λατινικής Αμερικής και το 2012 διακίνησε περίπου 3.000.000 TEUs.

Ρεκόρ για το λιμάνι της Νέας Ορλεάνης
Σύμφωνα με την Cruise Lines International Association, η Νέα Ορλεάνη είναι το έκτο μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας των ΗΠΑ κερδίζοντας
3 θέσεις σε σχέση με το 2011. Σε μελέτη οικονομικών επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε το
2012, η κρουαζιέρα συνεισέφερε $78,4 εκατ.
στην οικονομία της Νέας Ορλεάνης, με $27,5

εκατ. να αφορούν δαπάνες διαμονής και $8,3
εκατ. δαπάνες διατροφής. Για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά το λιμάνι της Νέας Ορλεάνης έσπασε το
ρεκόρ στη διακίνηση επιβατών κρουαζιέρας.
Οι τερματικοί σταθμοί κρουαζιέρας του λιμανιού
διαχειρίστηκαν 987.860 επιβάτες το 2013, αύξηση 1% σε σχέση με το 2012.
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Εν
πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
Έπεσε η αυλαία για τη World Airways
Η εταιρεία World Airways, καθιερωμένη παίκτρια στην αγορά αεροπορικών μεταφορών
των ΗΠΑ (επιβάτες και φορτία), σταμάτησε τη λειτουργία της. Η μητρική εταιρεία, η Global
Aviation Holdings, και αρκετές από τις θυγατρικές της είχαν κάνει αίτηση υπαγωγής στο
κεφάλαιο 11 για προστασία από τους πιστωτές το Νοέμβριο του 2013. Οι προσπάθειες
αναδιάρθρωσης της World Airways δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και
η εταιρεία οδηγήθηκε σε παύση λειτουργίας. Ο στόλος της αποτελείται από McDonnell
MD11 και Boeing747.

Απειλές για αντίποινα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε μια καταρχήν συμφωνία, βάσει της οποίας θα εξαιρεθούν, έως το 2016,
οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων (διηπειρωτικές) από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί όλες οι αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν
αεροδρόμια της Ε.Ε. να καταβάλλουν τέλη για τις εκπομπές των αεροσκαφών τους μέσω της αγοράς
δικαιωμάτων από το Σύστημα Εμπορίου Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισείει τον κίνδυνο ενός
παγκόσμιου εμπορικού πολέμου.
Κράτη εκτός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Κίνας, κατηγορούν την
Ε.Ε. για παραβίαση των κανόνων εθνικής κυριαρχίας και απειλούν με αντίποινα.
Με την εξαίρεση που αποφασίστηκε, αποφορτίζεται προς το παρόν το κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί. Η Ε.Ε. πριν αποφασίσει την
εξαίρεση είχε μελετήσει την εναλλακτική, τα αεροσκάφη των διηπειρωτικών πτήσεων να χρεώνονται μόνο για το σκέλος της διαδρομής
εντός του εναέριου χώρου της.

Όταν η επιδότηση
συμβάλλει
στην ανάπτυξη
H Sky Express, η αεροπορική εταιρεία με
βάση την Κρήτη, ενέταξε στο στόλο της
ένα νέο αεροσκάφος, τύπου ATR-42.
Η εταιρεία καλύπτει αρκετά από τα επιδοτούμενα δρομολόγια, γεγονός που
την έχει βοηθήσει να προχωράει με σταθερά βήματα προς την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της (9
έτη), η Sky Express έχει πραγματοποιήσει πάνω από 50.000 πτήσεις και έχει
μεταφέρει περισσότερους από 500.000
επιβάτες.

Το δίκτυο του εσωτερικού
ανέβασε τον τζίρο
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Aegean Airlines για το 2013,
σύμφωνα με τα οποία τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 682,7
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 21% σε σχέση με το 2012. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 66,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τις ζημίες
10,5 εκατ. ευρώ του 2012. Η εταιρεία μετέφερε 6,8 εκατ. επιβάτες (αύξηση 12%)
ενώ και η μέση πληρότητα των πτήσεων βελτιώθηκε από 74% σε 79%. Βασικός
παράγοντας των καλών αποτελεσμάτων της εταιρείας είναι η εξαιρετική απόδοση
του δικτύου εξωτερικού, το οποίο παρουσίασε αύξηση κίνησης κατά 14%. Αν και
ξεκίνησε τις πτήσεις της από την Αθήνα μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Ryanair ανακοίνωσε ήδη ότι από 26 Οκτωβρίου θα προσθέσει μία καθημερινή πτήση προς Λονδίνο (Stansted) αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε δύο πτήσεις καθημερινά.

Η ισχύς εν τη ενώσει
Η Singapore Airlines σε συνεργασία με την
Turkish Airlines διευρύνουν τις πτήσεις κοινού
κωδικού. Η επέκταση θα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την 1η Μαΐου
2014, ενώ προς τα τέλη του ίδιου μήνα θα αυξηθούν και οι πτήσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Σιγκαπούρης σε έξι την εβδομάδα.
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Φωτογραφίες του μήνα

Διασχίζοντας τη διώρυγα
της Κορίνθου
Φωτογραφία από την πτήση του Peter Besenyei
στον Ισθμό της Κορίνθου. Ο 57χρονος Ούγγρος
πιλότος διέσχισε τη μήκους 6,4 χιλ. και πλάτους
21,4 μ. διώρυγα, εκτελώντας παράλληλα εντυπωσιακές μανούβρες. Ο Ούγγρος έχει στο βιογραφικό του πολλές εντυπωσιακές πτήσεις και
θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο.

Το νερό κυλάει ξανά στην έρημο
Negev
Εκεί όπου βασιλεύουν η έρημος, το χώμα,
η σκόνη και η ξηρασία, ένα μικρό ποτάμι αρχίζει να κυλάει και να δυναμώνει! Είναι ο
ποταμός Zin, στην έρημο Negev του Ισραήλ, που καταγράφηκε σε βίντεο να «ξαναγεννιέται» έπειτα από χρόνια ξηρασίας.
Εκτιμάται, σύμφωνα με την Daily Mail, πως
το ποτάμι «επανεμφανίστηκε» χάρη στις έντονες βροχές σε ορεινή περιοχή μίλια μακριά από το σημείο αυτό.

Προσάραξε σε βόρεια βραχώδη ακτή της Μυκόνου το τουρκικό φορτηγό
πλοίο «Yusuf Cepnioglu»
Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα πλήρωμα, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, είχε αναχωρήσει από
τη Σμύρνη με προορισμό την Τυνησία, φορτωμένο με 204 κοντέινερ.

331 λαθρομετανάστες νοτιοδυτικά της Κρήτης
Έξω από το λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων αγκυροβόλησε το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «Olympic Faith», στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι 331 παράνομοι μετανάστες που
εντοπίστηκαν σε σκάφος περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πρόκειται για
265 άντρες, 24 γυναίκες και 40 παιδιά από τη Συρία και την Αίγυπτο, που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος περίπου 32 μέτρων.
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