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Σ
την επετειακή έκδοση των «Ποσειδωνίων» χρη-
σιμοποιούμε τα λόγια, ή μάλλον το σλόγκαν, του
αείμνηστου Μήτσου Κωττάκη, για να τονίσουμε
ως εκδοτική και δημοσιογραφική ομάδα την

αφοσίωσή μας στη ναυτιλιακή ιστορία του τόπου μας,
αλλά και να υπενθυμίσουμε το σκεπτικό για το οποίο εί-
μαστε σήμερα παρόντες στα φετινά «Ποσειδώνια».

Το 2013 καθώς και οι πρώτοι μήνες του 2014 ήταν μια εξαι-
ρετικά δύσθυμη αλλά και ανατρεπτική περίοδος για όλους μας
στην ελληνική παραναυτιλιακή κοινότητα. Ειδικά στο χώρο των
εκδόσεων και της έντυπης δημοσιογραφίας οι εξελίξεις, αν και
αναμενόμενες, υπήρξαν καθοριστικές και ραγδαίες. 
Το 2013 ήταν μια χρονιά-ορόσημο, αφού η παλαιότερη ναυ-
τιλιακή εφημερίδα στο Λονδίνο έπαυσε την έντυπη έκδοσή της.
Σημάδια των καιρών, η ηλεκτρονική πληροφόρηση και ενη-
μέρωση αναμορφώνει το χώρο και οδηγεί όλους μας σε νέες
εξερευνήσεις, αλλά και περιπέτειες. Ο καθένας από εμάς
έγινε ή γίνεται ρεπόρτερ και ο ανταγωνισμός για την πληρο-
φόρηση οξύνεται ανεξέλεγκτα, χωρίς απαραιτήτως να βελ-
τιώνει τις επιλογές του αναγνώστη ή του θεατή.

Στην ελληνική εκδοτική σκηνή, είναι γνωστό σε όλους ότι
η οικονομική στενότητα των επιχειρήσεων, η αβεβαιότητα για
το μέλλον, όπως και η έκρυθμη πανσπερμία στον έντυπο Τύπο,
ακόμη και στον Πειραιά, οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών
γνωστών οργανισμών και στον αφανισμό ή τη συρρίκνωση αρ-
κετών τίτλων, ακόμη και του εξειδικευμένου ναυτιλιακού Τύπου. 

Ο χώρος της δημοσιογραφίας περνάει μια περίοδο μεγάλου
ξεκαθαρίσματος, αλλά και σημαντικών ίσως και αναγκαίων ανα-
κατατάξεων. Εντούτοις, πολλές εφημερίδες, διεθνώς και στη χώρα
μας, κατήργησαν ή συρρίκνωσαν το ναυτιλιακό τους ρεπορτάζ.
Η ναυτιλία μένει σιγά-σιγά χωρίς φωνή, αλλά και χωρίς όραση.

Στη Βιβλιοθήκη Λασκαρίδη, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στο Ναυ-
τικό Μουσείο Πειραιά και στο Ναυτικό Μουσείο της Χίου θα
βρείτε τους τόμους ιστορικών εκδόσεων των «Ναυτικών
Χρονικών», της «Αργούς» και της «Ναυτιλιακής». Ο σημερι-

νός επιστήμονας, ο ιστορικός, ο μελετητής, ο φοιτητής μέσα
από αυτές τις εκδόσεις πληροφορείται και κατανοεί πολλά
για την αλματώδη άνοδο της εμπορικής μας ναυτιλίας κατά
τα τελευταία 60 χρόνια. Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε
πως η πιο σημαντική ίσως ιστορικός της ελληνικής ναυτιλίας,
η καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, εκπόνησε το διδακτορικό
της πριν από αρκετά χρόνια χρησιμοποιώντας τον πλούτο
γνώσεων που ανακάλυψε στις σελίδες του έντυπου Τύπου
της εποχής, ιδίως των «Ναυτικών Χρονικών».

Χωρίς τη συνέχιση του υγιούς ναυτιλιακού Τύπου θα
χαθεί η ιστορική μας μνήμη. Σε είκοσι χρόνια, η σημερινή
εορτή, η σημερινή έκθεση θα έχει εντελώς αφανισθεί από τη
μνήμη των προσκεκλημένων και εκθετών, αλλά και από τη
γνώση των επόμενων γενεών. Όλοι οφείλουμε να κρατή-
σουμε ζωντανή τη ναυτιλιακή δημοσιογραφία, για εμάς
καθώς και για τους συνεχιστές μας.

Με αυτό το σκεπτικό και με τη στήριξη τόσο σημαντικών
προσωπικοτήτων από το χώρο της ναυτιλίας, τα «Ναυτικά
Χρονικά» συνεχίζουν να αγωνιούν και να προσπαθούν για τη
διάσωση της ναυτιλιακής μας κληρονομιάς. Και ευχαρι-
στούμε τόσο τα φετινά «Ποσειδώνια», που μας δίνουν την
ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τη διεθνή ναυτιλιακή κοι-
νότητα, εντός της έδρας μας, όσο και τους πολυπληθείς ανα-
γνώστες και αρωγούς μας, οι οποίοι στηρίζουν την
πρωτοβουλία μας αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούμε αποκλειστικές συνεντεύ-
ξεις από δύο μεγάλες προσωπικότητες που δεν βρίσκονται
πλέον στη ζωή: τον πρ. πρόεδρο της ΕΕΕ Μένη Καραγιώργη
και τον πρ. αντιπρόεδρο της ΕΕΕ και πρ. πρόεδρο της ΕΜΦΠ,
αλλά και του Ολυμπιακού, Σταύρο Νταϊφά. Και οι δύο με
τον ξεχωριστό τρόπο τους παραμένουν για όλους εμάς τους
νεότερους ένα φωτεινό παράδειγμα εγρήγορσης και ανέλι-
ξης σε έναν απαιτητικό και άκρως ανταγωνιστικό ομολογου-
μένως διεθνή στίβο. Πιο σημαντικό για εμάς, όμως, και άξιο
επαίνου είναι το γεγονός ότι και οι δύο προσωπικότητες με
τα μέσα και τις δυνατότητές τους στήριξαν τη συνέχιση της
ναυτιλιακής γνώσης και κληρονομιάς. 

Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη γιορτή
της ναυτιλίας μας, τα «Ποσειδώνια».

Η.Γ.Μ.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Ερχόμαστε προς τη θάλασσα

Editorial
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Η ερευνητική δράση ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ξεκίνησε το 2009
και συνεχίζει το ταξίδι της μελετώντας συστηματικά τους
νέους σπουδαστές των ΑΕΝ και καταγράφοντας για πέμ-
πτη συνεχή χρονιά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Στο προηγούμενο τεύχος των «Ναυτικών Χρονικών» παρου-
σιάστηκαν το προφίλ και οι προσδοκίες των πλοιάρχων της
επομένης ημέρας, βάσει των αποτελεσμάτων της ερευνητικής
δράσης ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ και των στοιχείων που συλλέξαμε
το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 στις Ακαδημίες Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού.  
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αντίστοιχης
έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις Ακαδημίες Μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο, στην Κρήτη, στη Μα-
κεδονία και στη Χίο, το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Ειδικότερα,
καταγράφονται τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά των πρω-
τοετών σπουδαστών (π.χ. τόπος καταγωγής, επάγγελμα των
γονέων, σύνδεση με τη ναυτιλία), οι ατομικές επιλογές και οι
προτιμήσεις τους (π.χ. κριτήρια και κίνητρα επιλογών φοίτη-
σης, ελκυστικότητα συγκεκριμένων ναυτικών και ναυτιλιακών
επαγγελμάτων), οι πηγές άντλησης πληροφόρησης, οι επαγ-
γελματικές τους προσδοκίες.

Γενικά στοιχεία - Κοινωνιολογικό προφίλ σπουδαστών
Συνολικά, στην έρευνα συμμετείχαν 258 πρωτοετείς σπου-
δαστές από τέσσερις ΑΕΝ (Μηχανικών), εκ των οποίων το
94,1% είναι αγόρια. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από εκείνο
των ΑΕΝ Πλοιάρχων σχεδόν κατά 10%. Οι γυναίκες εξακο-
λουθούν να μην επιλέγουν την ειδικότητα των μηχανικών
όταν αποφασίζουν να παρακολουθήσουν μία.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Οι μηχανικοί του αύριο

Της Αιμιλίας Παπαχρήστου* 

Έρευνα ΑΕΝ - Σχολές Μηχανικών

* Η κα Αιμιλία Παπαχρήστου είναι ναυτιλιακή οικονομολόγος, διδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και μέλος της
ερευνητικής ομάδας της δράσης ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

Το 60,1% των πρωτοετών σπουδαστών θεωρεί πως κατάγε-
ται από πόλη με ναυτική παράδοση, ενώ το 64,7% απαντά
θετικά όταν ερωτηθεί εάν η πόλη στην οποία μεγάλωσε δια-
θέτει θέσεις εργασίας σχετικές με τη ναυτιλία.
Το 33,7% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ Μηχανικών
έχει επαγγελματική εμπειρία (το 12,9% πλήρους απασχόλη-
σης) (Διάγραμμα 2), εκ των οποίων το 24,8% διαθέτει επαγ-
γελματική εμπειρία στη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναύτες,
δόκιμοι), ποσοστό ωστόσο χαμηλότερο από εκείνο των σπου-
δαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων (34%). H πλειονότητα των ει-
σακτέων στις ΑΕΝ Μηχανικών (87%) δεν εργάζεται κατά την

Διάγραμμα 1: Καταγωγή σπουδαστών (%)

Ο τόπος καταγωγής του 32,5% των σπουδαστών είναι ο
νομός Αττικής, ενώ διψήφιο ποσοστό σπουδαστών προέρχε-
ται από το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (11,8% και 10,6% αντί-
στοιχα) και την Πελοπόννησο (11,4%). Παρομοίως με τους
σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων είναι ιδιαίτερα χαμηλό το
ποσοστό των σπουδαστών από Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη (1,6%).
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 0 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

είσοδο στην ΑΕΝ, ωστόσο το 40% δήλωσε ότι θα επιδιώξει
να εργαστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Διάγραμμα 2: Επαγγελματική εμπειρία (%)

Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, σε σημαντικό
ποσοστό, 77% (!), των πρωτοετών σπουδαστών ο πατέρας
είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ αξίζει να
σημειωθεί ότι σημαντικό εμφανίζεται, για πρώτη φορά κατά
τα πέντε χρόνια της έρευνας, το ποσοστό των αναλφάβητων
πατέρων (13%). Το 4,7% των γονέων είναι απόφοιτοι ΑΕΝ.
Οι μητέρες είναι απόφοιτοι λυκείου (41,1%) και Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-κάτοχοι μεταπτυχιακού) σε ποσοστό
13,4%. Μόλις το 0,4 των μητέρων -σε σύγκριση με το 13%
των πατέρων- είναι αναλφάβητες (Διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο γονέων (%)

Μόλις 20% των γονέων των πρωτοετών σπουδαστών έχουν
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με τη ναυτιλία, ενώ σε
μεγαλύτερο ποσοστό με τους πρωτοετείς σπουδαστές της
ΑΕΝ Πλοιάρχων (83,1% έναντι 76,1%) ανήκουν σε οικογέ-
νειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ.
Μόλις 1,2% των σπουδαστών με ετήσιο οικογενειακό εισό-
δημα άνω των 75.000 ευρώ έχουν επιλέξει να σταδιοδρομή-
σουν ως πλοίαρχοι (Διάγραμμα 4).

Διάγραμμα 4: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Εισαγωγή στην ΑΕΝ

Το 11% των εισαχθέντων είναι απόφοιτοι Επαγγελματικών
Λυκείων με Ναυτική/Ναυτιλιακή Κατεύθυνση και τα 2/3
(58,5%) εισήχθησαν στις ΑΕΝ μέσω των πανελληνίων εξετά-
σεων. 
Οι σπουδαστές των ΑΕΝ -πλοίαρχοι και μηχανικοί- επιλέγουν
να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγ-
γελμα συνειδητά. 
Για αντίστοιχο ποσοστό με εκείνο των πρωτοετών σπουδα-
στών των ΑΕΝ Πλοιάρχων (87,7%) το 85,4% των πρωτοετών
σπουδαστών των ΑΕΝ Μηχανικών, οι ΑΕΝ αποτέλεσαν την
πρώτη τους επιλογή, με τους γονείς να τους υποστηρίζουν
στη συντριπτική τους πλειoνότητα (93,5% πολύ και αρκετά
θετική άποψη) (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Άποψη γονέων για την εισαγωγή στην ΑΕΝ (%)

Χωρίς τα αποτελέσματα να αλλάζουν σημαντικά από εκείνα
των πρωτοετών σπουδαστών των ΑΕΝ Πλοιάρχων και για
τους σπουδαστές στις ΑΕΝ Μηχανικών, η οικογένεια αποτελεί
τη βασικότερη πηγή πληροφόρησης για τις ΑΕΝ (το 47,2%
συμφωνεί απόλυτα), ενώ ακολουθεί η προσωπική έρευνα του
σπουδαστή χωρίς (38,9%, συμφωνώ απόλυτα) ή με τη χρήση
(30,5%, συμφωνώ απόλυτα) Ίντερνετ. Λιγότερο δημοφιλή
πηγή πληροφόρησης των νέων αποτελούν οι διαφημίσεις και
τα αφιερώματα μέσω των ΜΜΕ (Διαφωνώ: 60,7%).
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Oι καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο
βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους στην ΑΕΝ (97%), ενώ οι σπουδα-
στές -στην απόφασή τους για σπουδές στην ΑΕΝ-
επηρεάζονται από το προσωπικό ενδιαφέρον να αποκτήσουν
γνώσεις στη ναυτιλία (93,9%) και από την καλή φήμη της
ΑΕΝ που επέλεξαν στην αγορά εργασίας (91,3%). 
Οι σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών κατατάσσουν τελευταίο
τον παράγοντα επηρεασμού της απόφασης για σπουδές σε
αυτή λόγω μη ύπαρξης άλλων εναλλακτικών.

Διάγραμμα 6: Πηγή πληροφόρησης για την εισαγωγή 
στην ΑΕΝ

Διάγραμμα 7: Παράγοντες για τη συνέχιση των σπουδών
στην ΑΕΝ

Το 93,8% θέλει και θα συνεχίσει τις σπουδές στην ΑΕΝ της
επιλογής του, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (93,3%) όσων
απάντησαν ότι δεν θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στη συγ-
κεκριμένη ΑΕΝ, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποια
άλλη.
Η επιλογή να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί της ποντο-
πόρου ναυτιλίας κυριαρχεί και στις ΑΕΝ Μηχανικών σε πο-
σοστό 95,6% των πρωτοετών σπουδαστών. 
Ακολουθούν η σταδιοδρομία ως στέλεχος γραφείου σε ναυ-
τιλιακή εταιρεία (80%) και η ναυπηγική βιομηχανία (58%),
ενώ δεν γνωρίζει ακόμη το 26% των πρωτοετών σπουδα-
στών (Διάγραμμα 8).

Τα Tankers αποτελούν τον επιθυμητό κλάδο σταδιοδρομίας
για σχεδόν τους μισούς πρωτοετείς σπουδαστές (45,5%), ενώ
ακολουθούν ο κλάδος των LPGs/LNGs (27,7%) και πολύ χα-
μηλότερα ο κλάδος των Bulk carriers (10,4%). Μόλις το 3%
θα ήθελε να σταδιοδρομήσει σε πλοία της ακτοπλοΐας.

Τέλος, στην πλειονότητά τους, 95,4% του συνόλου των νε-
οεισαχθέντων σπουδαστών στις ΑΕΝ Μηχανικών, θεωρούν
ότι είναι πολύ (39,5%) έως αρκετά (55,9%) ενημερωμένοι για
την ελληνική ναυτιλία - ένα ακόμα γεγονός που υποστηρίζει
το συμπέρασμα πως η φοίτηση στις ΑΕΝ αποτελεί μια από-
λυτα συνειδητή επιλογή των πρωτοετών νέων σπουδαστών.
Αντίστοιχα υψηλό ήταν και το ποσοστό των πρωτοετών
σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων.

Διάγραμμα 8: Κλάδος σταδιοδρομίας

Διάγραμμα 9: Κλάδος σταδιοδρομίας ποντοπόρου ναυτιλίας
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Τα υπέρ και τα κατά της εναλλασσόμενης 
εκπαίδευσης και το πρόβλημα ναυτολόγησης
Του Γεωργίου Γκοτζαμάνη, Αναπληρωτή διευθυντή Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Μακεδονίας, και της Κωνσταντίας Ρωσσιάδου, Αναπληρώτριας
διευθύντριας Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Μακεδονίας

Η ναυτική εκπαίδευση οφείλει να είναι αντάξια της ναυτι-
λίας που υπηρετεί και έχει το δύσκολο έργο να συνδυάσει
την ελευθερία της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την αυ-
στηρότητα της επαγγελματικής κατάρτισης.
Η ελληνική ναυτική εκπαίδευση ακολουθεί το ιδιαίτερα
επιτυχημένο και αποδοτικό σύστημα της εναλλασσόμενης
εκπαίδευσης, όπου η θεωρητική εκπαίδευση των σχολών
εναλλάσσεται με την πρακτική εκπαίδευση στο πλοίο, εξυ-
πηρετώντας έτσι και τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW.

Είναι όμως σε όλους γνωστό το πρόβλημα που αντιμετώπισε
η ναυτική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, με την αδυναμία
εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών από μεγάλο αριθμό
σπουδαστών.
Στην ΑΕΝ Μακεδονίας αποφύγαμε την προσφιλή στην Ελ-
λάδα τακτική της γκρίνιας. Γι’ αυτό έγινε μια προσπάθεια συλ-
λογής στοιχείων και αξιολόγησης του α΄ εκπαιδευτικού
ταξιδιού με σκοπό την εξήγηση των προβλημάτων και τη βελ-
τιστοποίηση του συστήματος της εναλλασσόμενης εκπαίδευ-
σης, τα δε αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο για
τη ναυτική εκπαίδευση στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Η αξιολόγηση έχει επεκταθεί και στο β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι,
τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξεργασία, ώστε να
αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα.
Στη συνέχεια παρατίθενται εν συντομία τα συμπεράσματα της
έρευνας αυτής, η οποία περιλάμβανε (και για τις δύο Σχολές
- Πλοιάρχων, Μηχανικών):
1.Ανάλυση α΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού 2012-13 (Οκτώβριος

2013).
2.Πορεία ποσοστών σπουδαστών που δεν εκτέλεσαν το εκ-

παιδευτικό ταξίδι την τελευταία δεκαετία. 
3.Πιλοτική αξιολόγηση α΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού 2012-13

βάσει απαντήσεων ερωτηματολογίου.
Καλό όμως είναι να τεθούν κατ’ αρχάς τα υπέρ και τα κατά
του συστήματος της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και να δε-
χτούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί.

Τα υπέρ της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης
Πρώτο ταξίδι
• Έγκαιρη αναγνώριση καταλληλότητας για το επάγγελμα.
• Απόκτηση εμπειριών και εικόνων που βοηθούν στην κατα-

νόηση της θεωρητικής εκπαίδευσης που ακολουθεί.
Δεύτερο ταξίδι
• Εμπέδωση, μέσω της πρακτικής άσκησης, των θεωρητικών

γνώσεων που αποκτήθηκαν.
• Απόκτηση εμπειριών που βοηθούν στην κατανόηση της θε-

ωρητικής εκπαίδευσης των τελευταίων εξαμήνων.
• Αλληλεπίδραση Σχολής και ναυτιλιακής βιομηχανίας.
• Μεταφορά εμπειριών και γνώσεων από τους δοκίμους στη

Σχολή (κυρίως του β΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού).
• Σοβαρότατη οικονομική βοήθεια για τους σπουδαστές

ώστε να περατώσουν τις σπουδές τους (ειδικότερα το β΄
εκπ. ταξίδι που γίνεται στο μέσο των σπουδών).

Τα κατά της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης

• Απαίτηση ικανού αριθμού πλοίων εκπαίδευσης.
Μη ικανοποίηση αυτού οδηγεί σε:
- Αδυναμία συνέχισης των σπουδών σε περίπτωση μη ναυ-

τολόγησης.
- Αδυναμία αποφοίτησης λόγω μη συμπλήρωσης δωδεκά-

μηνης υπηρεσίας.
Τα κατά είναι όμως υπαρκτά σε μια ναυτιλία όπως αυτή της
Ελλάδας;
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία μπορεί να υποστηρίξει το σύ-
στημα της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος, η δύναμη σε πλοία του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου
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το Μάρτιο του 2013 αριθμούσε 3.677 πλοία άνω των 1.000
gt (265.336.520 dwt, 155.988.384 gt). Πόσες, αλήθεια, είναι
οι προσφερόμενες θέσεις δοκίμων και γιατί παρουσιάζεται η
παρακάτω εικόνα όταν οι προσφερόμενοι δόκιμοι δεν είναι
ούτε οι μισοί των παραπάνω θέσεων;
Πρόβλημα ναυτολόγησης δοκίμων. Γιατί;
Η πρώτη μελέτη των στοιχείων που διαθέτει η Ακαδημία μας
κατέδειξε την ύπαρξη του προβλήματος, αλλά και την πορεία του. 
Στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζεται η σχέση
του αριθμού σπουδαστών που κατοχύρωσαν δικαίωμα εκτέ-
λεσης α΄ εκπ. ταξιδιού και όσων επέστρεψαν μετά την εκτέ-
λεσή του (10/2013 ΑΕΝ Μακεδονίας) καθώς και η πορεία των
ποσοστών των σπουδαστών που δεν εκτέλεσαν το α΄ εκπαι-
δευτικό ταξίδι την τελευταία δεκαετία και η εμφάνιση του
προβλήματος μη ναυτολόγησης. 
Αν δεχτούμε ότι είναι αναμενόμενο ένα 15% των σπουδα-
στών να μην εκτελούν, για διάφορους λόγους, το ταξίδι, η
έναρξη της κρίσης σηματοδότησε και την εμφάνιση του έντο-
νου προβλήματος μη ναυτολόγησης ακόμα και στην ΑΕΝ Μα-
κεδονίας, η οποία κατά κανόνα θέτει έγκαιρα τους
σπουδαστές της στη διάθεση των εταιρειών. 
Εμφανέστατη γίνεται και η μη ναυτολόγηση των σπουδα-
στριών. Η κορύφωση του προβλήματος εντοπίζεται το 2012.

Στο παραπάνω διάγραμμα το ποσοστό των σπουδαστριών στη Σχολή
Μηχανικών είναι αμελητέο.
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Γενική εικόνα ικανοποίησης
Από την πιλοτική αξιολόγηση του α΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού
2012-13 βάσει απαντήσεων ερωτηματολογίου (ΑΕΝ Μακε-
δονίας). 

Συμπεράσματα
• Μέχρι το 2008 (πρώτο έτος με αναμενόμενες σπουδά-

στριες) τα ποσοστά των απωλειών δεν ξεπερνούσαν το
15%, η δε συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών που
δεν εκτελούσαν κατά το πρώτο έτος το εκπαιδευτικό ταξίδι
εγκατέλειπε τη Σχολή.

• Τα τελευταία έτη παρουσιάζεται ουσιαστικό αλλά και ανε-
ξήγητο πρόβλημα στη ναυτολόγηση των σπουδαστών. Το
πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μη ναυτολό-
γηση των σπουδαστριών.

• Ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων δεν δικαιολογεί την
αδυναμία ναυτολόγησης όλων των σπουδαστών.

• Οι σπουδαστές που ναυτολογήθηκαν αξιολογούν πολύ θε-

τικά το εκπαιδευτικό ταξίδι και από τις απαντήσεις δεν προ-
κύπτουν ιδιαίτερα προβλήματα.

• Η ναυτολόγησή τους έγινε έγκαιρα και αρκετά μεγάλο πο-
σοστό συμπλήρωσε θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη των
πέντε μηνών.

• Η εύρεση πλοίου ναυτολόγησης έγινε κυρίως από τους ίδι-
ους με ελάχιστη συμμετοχή των Ενώσεων. 

• Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευόμενοι ασχολήθηκαν σε
καθημερινή βάση με τη συμπλήρωση των ΚΕΠ, είχαν επαρκή
βοήθεια και επίβλεψη από τους αξιωματικούς του πλοίου.

• Η δυνατότητα εκτέλεσης εκπαιδευτικού ταξιδιού και σε
πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ απέ-
δωσε, τουλάχιστον στο υπό παρατήρηση ταξίδι, ελάχιστα. 

• Από το 69% των σπουδαστών απαιτήθηκε πιστοποιημένη
γνώση αγγλικής γλώσσας.

• Το 89% των σπουδαστών θεωρεί πως απέκτησε γνώσεις
και εμπειρίες στο α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι, το δε 94% ότι βοη-
θήθηκε στην κατανόηση της θεωρίας.

• Στο 81% των σπουδαστών το α΄ εκπαιδευτικό ταξίδι επέ-
δρασε θετικά έως πολύ θετικά στην επιλογή τους να γίνουν
αξιωματικοί Ε.Ν.

Προτάσεις
• Ηθική δέσμευση της ναυτιλιακής κοινότητας για στήριξη

του συστήματος της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης παρέ-
χοντας ικανό αριθμό θέσεων εκπαίδευσης επί πλοίου, αλλά
και σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευομένων.

• Οι λύσεις με αποφάσεις εγγραφής χωρίς ταξίδι καλό είναι
να αποφεύγονται, διότι:

- Αποδυναμώνουν το σύστημα της εναλλασσόμενης 
εκπαίδευσης. 

- Προκαλούν τεράστια προβλήματα γραμματειακής 
υποστήριξης. 

- Συσσωρεύουν υποψήφιους δοκίμους στα επόμενα χρόνια και
- Δημιουργούν σπουδαστές δύο ταχυτήτων. 
- Τα νέα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα των ΑΕΝ  

αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης  
των εκπαιδευτικών ταξιδιών.

• Η παρούσα κατανομή εξαμήνων και εκπαιδευτικών ταξι-
διών κρίνεται ορθή.

• Καθιέρωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ταξιδιών
από τους σπουδαστές καθώς και τους εξεταστές των ΚΕΠ
στο πλαίσιο του ISO.

• Καθιέρωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ταξιδιών
από τις εταιρείες και επιστροφή πληροφοριών από τις εται-
ρείες προς τις ΑΕΝ για ελλείψεις στη θεωρητική και πρα-
κτική εκπαίδευση, αλλά και προτάσεις για βελτίωσή της. 

• Επέκταση - βελτίωση της ηλεκτρονικής δήλωσης εύρεσης
πλοίου της ΑΕΝ Μακεδονίας (πιλοτική λειτουργία) για κα-
λύτερη διαχείριση του προβλήματος με τη δημιουργία ενός
κεντρικού συστήματος διαχείρισης δοκίμων. 

Τα πλήρη συμπεράσματα της έρευνας στην ιστοσελίδα ΑΕΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: https://sites.google.com/site/aenmak/

Είναι προβληματικό και το εκπαιδευτικό ταξίδι ή το πρόβλημα
περιορίζεται μόνο στην εύρεση πλοίου;
Οι απαντήσεις των σπουδαστών της Ακαδημίας μας στο ερω-
τηματολόγιο δείχνουν μάλλον το δεύτερο, κάτι που καταγρά-
φεται στο παρακάτω διάγραμμα ικανοποίησης.
Για τη δημιουργία του διαγράμματος αθροίστηκαν, σε κάθε ερώ-
τηση οι θετικές απαντήσεις (μπλε) και οι αρνητικές (κόκκινες). 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, υπερισχύουν οι θετικές απαν-
τήσεις σε όλες τις ερωτήσεις πλην των 9, 10 και 24, όπου η
κρίση τού αν οι απαντήσεις είναι θετικές ή αρνητικές ως προς
την αξιολόγηση του εκπ. ταξιδιού είναι υποκειμενική.
(Με διαφορετικό χρώμα παρουσιάζεται η τάση των
απαντήσεων.)
Οι σπουδαστές αξιολογούν ιδιαίτερα θετικά το εκπαιδευτικό
ταξίδι, τις εταιρείες και το προσωπικό του πλοίου. Οι απαντή-
σεις των σπουδαστών της Σχολής Πλοιάρχων δεν διαφέρουν
από αυτές των σπουδαστών της Σχολής Μηχανικών και, ως
εκ τούτου, τα συμπεράσματα είναι κοινά για το σύνολο των
σπουδαστών και των δύο Σχολών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
ερωτήσεις που αφορούν το προφίλ του σπουδαστή, τις απαι-
τήσεις των εταιρειών και τις εργασίες δεν συμμετέχουν στο 
παρακάτω διάγραμμα.
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Έρευνα ΑΕΝ - Σχολές Μηχανικών

Η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να εξάγει 
αξιωματικούς

Του Νικολάου Δανιήλ, Διευθυντή σχολής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχ. Χίου, Α΄ μηχανικού Ε.Ν., MSC Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχ. Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου

Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας στο σημερινό της μέ-
γεθος εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα
άνθρωπο και την εκπαίδευση που του παρέχεται. Η ναυ-
τική εκπαίδευση αποτελεί την υποδομή της ναυτιλίας μας
και πρέπει να εξασφαλίζει αξιωματικούς για τα πλοία και
στελέχη για τις ναυτιλιακές εταιρείες. 
Η έλλειψη Ευρωπαίων ναυτικών, ιδίως αξιωματικών,
είναι δεδομένη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΟ, το συνο-
λικό παγκόσμιο έλλειμμα προσφοράς αξιωματικών ήταν
34.000. Αυτό το έλλειμμα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η
Ελλάδα και να αρχίσει να εξάγει αξιωματικούς. Για να
πραγματοποιηθεί όμως αυτό, θα πρέπει να γίνει πραγμα-
τική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.  

Η επιδίωξη για περισσότερη άνεση και για καλύτερες συνθή-
κες διαβίωσης και ποιότητας εργασίας στα πλοία, η ανάγκη
για εξοικονόμηση ενέργειας, για ασφάλεια, αλλά και για ολο-
κληρωμένη διαχείριση και έλεγχο, έχουν ανεβάσει τον πήχη
των απαιτήσεων στα σύγχρονα πλοία.
Τώρα μάλιστα που οι βάσεις εισαγωγής με το μηχανογραφικό
του υπουργείου Παιδείας έφτασαν περίπου τις 10.000 μόρια
για τους μηχανικούς και τις 10.100 για τους πλοιάρχους, όταν
οι βάσεις για τα περισσότερα ΤΕΙ της χώρας ήταν 6.000-
7.500 μόρια και ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό οι
υποψήφιοι είχαν τις ΑΕΝ παρά τις ιατρικές σχολές. Για όσους
επέλεξαν τρόπο εισαγωγής με απολυτήριο Γενικού Λυκείου,

Ως μόνιμος εκπαιδευτικός των
ΑΕΝ, δεν φοβάμαι την ιδιωτική ναυτική
εκπαίδευση, μάλιστα ίσως πρέπει να γίνει
ώστε να υπάρχει και σ’ εμάς μέτρο σύγ-
κρισης και να γίνουμε καλύτεροι από
τους ιδιώτες.

“ “

οι βάσεις έφτασαν περίπου τις 18.400 μόρια στους μηχανι-
κούς και τις 18.600 στους πλοιάρχους (συμπεριλαμβανομέ-
νης της μοριοδότησης από πτυχίο Αγγλικών και θαλάσσιας
υπηρεσίας). Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του επιπέδου εισα-
γωγής σπουδαστών είναι ότι στις ΑΕΝ εισέρχονται με τη δια-
δικασία του απολυτηρίου πάρα πολλοί τελειόφοιτοι
πανεπιστημίων και ΤΕΙ, χωρίς το φαινόμενο αυτό να έχει προ-
βλεφθεί, με συνέπεια π.χ. τελειόφοιτος σπουδαστής με πτυχίο
Φυσικής να παρακολουθεί στις ΑΕΝ το μάθημα Φυσικής Α΄
εξαμήνου. 
Όλα τα παραπάνω, αλλά και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολο-
γίας στα πλοία, υποχρεώνουν το υπουργείο Ναυτιλίας και Αι-
γαίου να αναθεωρήσει τον τρόπο παροχής γνώσεων, με
κατηρτισμένους καθηγητές, ειδικά με μονίμους καθηγητές
ναυτικών μαθημάτων (πλοίαρχοι και μηχανικοί), εξοπλίζοντας
τις Ακαδημίες Ε.Ν. με προσομοιωτές και σύγχρονα εργαστή-
ρια.
Ένας προσομοιωτής πλησιάζει την πραγματική κατάσταση
στα πλοία. Δίνει έτσι στους σπουδαστές τη δυνατότητα χειρι-
σμών επιτοπίως στους διακόπτες και τους πίνακες. Στις περι-
πτώσεις δε έκτακτης ανάγκης, οι αντιδράσεις των
σπουδαστών πρέπει να είναι ταχύτατες και ακριβείς. Βέβαια,
πάντοτε ο αξιωματικός οφείλει τις πληροφορίες και τις ενδεί-
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ξεις των ηλεκτρονικών οργάνων του να τις αντιλαμβάνεται
και να τις ερμηνεύει σωστά και ουδέποτε να τις θέτει πάνω
από τις οξυμένες αισθήσεις του. 
Όταν λοιπόν η εμπειρία και η γνώση εφαρμόζονται με τον
σωστό τρόπο στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος, τότε επιτυγχάνεται ο υψηλός βαθμός κατάρτισης των
σπουδαστών.
Παράλληλα με την τεχνολογία, όμως, σπουδαίο ρόλο διαδρα-
ματίζει και το ανθρώπινο δυναμικό που εκπαιδεύει τους
σπουδαστές. Η έλλειψη ναυτοδασκάλων στις Ακαδημίες προ-
καλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους, με συνέπεια
να διδάσκουν ναυτικά μαθήματα (Μηχανές Εσωτερικής Καύ-
σεως-Ατμολέβητες, Ατμοστρόβιλοι) πανεπιστημιακοί. 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως είμαι ο μόνος μόνιμος Α΄ μη-
χανικός Ε.Ν. και άλλοι 6 πλοίαρχοι που διδάσκουμε στις Ακα-
δημίες. 
Οι υπόλοιποι ναυτοδάσκαλοι είναι έκτακτο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, προσλαμβανόμενοι κάθε έτος, συνήθως συνταξιού-
χοι Α΄ πλοίαρχοι και μηχανικοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εν
ενεργεία Α΄ πλοίαρχοι και Α΄ μηχανικοί είναι ελάχιστοι, αφού
η αμοιβή τους στις σχολές είναι περίπου το 1/10 του μισθού
τους στα πλοία. 
Δεν είναι όμως αρκετό να βρεθούν ναυτοδάσκαλοι, πρέπει να

επιμορφώνονται διαρκώς με διαστήματα ναυτολόγησης. 
Ο νόμος προβλέπει μετεκπαίδευση στο πλοίο, αλλά η διαδι-
κασία έγκρισης είναι χρονοβόρος. 
Οι μονιμοποιήσεις καθηγητών και η αύξηση οργανικών θέ-
σεων είναι απαγορευτικές λέξεις αυτήν την εποχή, όμως είναι
εύκολη η αλλαγή της σύμβασης των ωρομισθίων ναυτοδα-
σκάλων-καθηγητών, από ωριαία αντιμισθία σε μηνιαία, με την
ίδια χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης (δηλαδή, για όλο
το διάστημα που προσλαμβάνεται).
Βέβαια, δεν πρέπει να λέμε ότι όλα είναι μαύρα. Μην ξεχνάμε
ότι η υπάρχουσα ναυτική εκπαίδευση έχει αναδείξει τόσους
αξιόλογους ναυτικούς, ικανά στελέχη γραφείων και -γιατί όχι;-
καραβοκύρηδες. 
Η αναθεωρημένη STCW 95 (Manila amendments 2010)
καθώς και τα αναλυτικά προγράμματα IMO Model coursers
εισάγουν τις απαιτήσεις ικανότητας (competent) μαζί με τις
ικανότητες γνώσης. Δηλαδή, για το πλήρωμα ενός πλοίου δεν
είναι αρκετές οι γνώσεις για ασφάλεια και τυχόν ρύπανση,
αλλά απαιτείται η ικανότητα να τα διαχειριστεί αυτά. Οι ΑΕΝ
με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ευγενίδου έχουν ήδη προσαρ-
μοστεί στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα οι νέοι σπουδαστές
των Ακαδημιών ακ. έτους 2013-1014 να εκπαιδεύονται σύμ-
φωνα με Manila amendments 2010 (δηλαδή νέα εκσυγχρο-
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Έρευνα ΑΕΝ - Σχολές Μηχανικών

νισμένη  διδακτέα ύλη, υποχρεωτικά εργαστήρια, σύγχρονη
τεχνολογία, εισαγωγή υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε προσο-
μοιωτές κ.ά.).
Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση που παρέχεται στα πλοία,
επιβάλλεται και αυτή να είναι ποιοτική. 
Εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους αξιωμα-
τικούς στα πλοία, καθώς και τους υπευθύνους των ναυτιλια-
κών εταιρειών, να εφιστούν την προσοχή στους υπεύθυνους
εκπαιδευτές για πραγματική εκπαίδευση δοκίμων στα πλοία
και όχι εκμετάλλευση, όπως πιθανόν συμβαίνει στην ακτο-
πλοΐα, όπου οι δόκιμοι ναυτολογούνται ως δόκιμοι γέφυρας-
μηχανής και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται σε
επικουρικές εργασίες κομοθεσίου. Τέτοια φαινόμενα αντιμε-
τωπίζω συχνά κατά την εξέταση των ΚΕΠ - «δεν κατέβαινα
τακτικά στο μηχανοστάσιο παρά μόνο τα Σαββατοκύριακα για
υπογραφή του ΚΕΠ, διότι τις υπόλοιπες ώρες ήμουν βοηθη-
τικό προσωπικό». Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εκπαί-
δευση. 
Πρέπει οι αξιωματικοί των πλοίων να αντιμετωπίζουν τους
δοκίμους ως μελλοντικούς αντικαταστάτες τους και να τους
ενδιαφέρει να μάθουν, ώστε μετά, ως Γ΄ πλοίαρχοι-μηχανικοί,
να είναι γνώστες των αρμοδιοτήτων τους. 
Γνωρίζοντας το φόρτο εργασίας επί του πλοίου, προτείνω να
ορίζεται επ’ αυτού κάποιος αξιωματικός εκπαιδευτής, ο
οποίος να παίρνει και κάποιο επιπλέον ποσό για τη σωστή εκ-
παίδευση των σπουδαστών.
Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν να βρουν πλοίο να ταξιδέ-
ψουν. Ειδικά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρό-
βλημα. Το ζήτημα εξεύρεσης εργασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί
με συντονισμένες προσπάθειες της ΔΕΚΝ και της Ένωσης Ελ-
λήνων Εφοπλιστών. 
Θετικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια με υπουργική
ρύθμιση επετράπη η ναυτολόγηση σπουδαστών σε ευρωπαϊ-
κές και μη σημαίες (δηλαδή, σε πλοία μη συμβεβλημένα στο
ΝΑΤ). Αυτή η ρύθμιση θα ήταν αποτελεσματική εάν για την
απόκτηση Γ΄ πλοιάρχου ή Γ΄ μηχανικού οι σπουδαστές δεν
πλήρωναν τα απομαχικά τους στο ΝΑΤ. Πάντως, ο αριθμός
των ελληνόκτητων πλοίων δεν δικαιολογεί την αδυναμία
ναυτολόγησης σπουδαστριών και σπουδαστών. 
Υπάρχουν ναυτιλιακές εταιρείες που απασχολούν δύο δοκί-
μους σε κάθε πλοίο τους, υπάρχουν όμως και κάποιες που
όχι μόνο δεν προσλαμβάνουν δόκιμο, αλλά τον απασχολούν
μόνο στο επιδοτούμενο α΄ εκπ. ταξίδι και στο επόμενο δεν τον
ναυτολογούν. 
Στην Ολλανδία, οι ναυτικοί και οι δόκιμοι αποτελούν μόνιμο
προσωπικό της διαχειρίστριας εταιρείας με διαφορετικές απο-
δοχές στην ξηρά από ό,τι στη θάλασσα. Θα μπορούσε να συμ-
βεί αυτό και στα εκπαιδευτικά ταξίδια των δοκίμων στην
Ελλάδα. Στην Ακαδημία της Χίου δεν υπάρχει τέτοιο θέμα,
ακόμα και τη σημερινή εποχή. Φέτος όλοι οι πρωτοετείς
σπουδαστές, 90 τον αριθμό, έχει προγραμματιστεί να ταξιδέ-
ψουν.
Κατά το β΄ εκπαιδευτικό ταξίδι, σε 68 σπουδαστές μόνο 2 δεν
μπόρεσαν να βρουν πλοίο να ταξιδέψουν.

Ένα θέμα προ συζήτηση είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, τα λε-
γόμενα  ΝΕΚΕ.
Ως γνωστόν, το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να βρίσκεται
σε διαρκή λιτότητα τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια,
με συνέπεια τη μείωση των πόρων για τη ναυτική εκπαίδευση.
Το κόστος ενός σπουδαστή ανέρχεται περίπου σε 20.000
ευρώ. Τη σημερινή εποχή λοιπόν έχει ωριμάσει το θέμα της
σωστής ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
Εγώ, ως μόνιμος εκπαιδευτικός των ΑΕΝ, δεν φοβάμαι την
ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, μάλιστα ίσως πρέπει να γίνει
ώστε να υπάρχει και σ’ εμάς μέτρο σύγκρισης και να γίνουμε
καλύτεροι από τους ιδιώτες.
Πρέπει όμως να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν σωστά,
πάντα υπό την αυστηρή επίβλεψη του κράτους, ώστε να μη
φτάσουμε στο επίπεδο των Φιλιππίνων, όπου η EMSA λόγω
τυχόν ευκολίας παροχής των διπλωμάτων σκέφτεται να απα-
γορεύσει στις ευρωπαϊκές σημαίες τα διπλώματά τους.

Παρατηρήσεις - αιτήματα

• Ανάγκη ριζικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της ναυ-
τικής εκπαίδευσης, καθώς η τεχνολογική επανάσταση στην
εμπορική ναυτιλία είναι άνευ προηγουμένου.

• Άμεση πρόσληψη καθηγητών, πρωτίστως πλοιάρχων - μη-
χανικών Ε.Ν., πανεπιστημιακών με γνώσεις και με συνεχή
επαφή με τη ναυτιλία.

• Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα πρέπει να
αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, με επιστη-
μονικές και συστηματικές μεθόδους.

• Εξομοίωση των Ακαδημιών με τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με
διατήρηση του ναυτικού χαρακτήρα των σχολών, καθώς
τυχόν ανωτατοποίηση των Ακαδημιών θα αποτελέσει επι-
πλέον κίνητρο για τους νέους. 

• Εκσυγχρονισμός της διδακτέας ύλης με έμφαση σε προσο-
μοιωτές και σύγχρονα εργαστήρια.

• Η πολιτεία πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία, που συνεισφέρει τόσο πολύ στα κρα-
τικά έσοδα, και ειδικότερα περισσότερη προσοχή στη
ναυτική εκπαίδευση, που είναι η ραχοκοκαλιά της.

• Να εξεταστεί η παροχή σίτισης των σπουδαστών των ΑΕΝ.
Η μέχρι σήμερα αδυναμία σίτισης δημιουργεί την αίσθηση
πως είναι φοιτητές δεύτερης κατηγορίας, καθώς η ναυτιλία
συνεισφέρει πολύ σημαντικά στον κρατικό προϋπολογισμό
και όταν μάλιστα γνωρίζουν ότι σιτίζονται οι φοιτητές των
πανεπιστημίων (στην ΑΕΝ Μηχανικών Χίου προσφέρονται
από την Ιερά Μητρόπολη Χίου αρκετά γεύματα για τους
άπορους σπουδαστές).

• Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δεν συμπεριλαμβάνονταν
στην ηλεκτρονική έκδοση της κάρτας συγκοινωνιών όπως
όλα τα πανεπιστήμια, με συνέπεια μέχρι και σήμερα οι
σπουδαστές να μη δικαιούνται μειωμένα ακτοπλοϊκά και
αστικά εισιτήρια.
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Κρουαζιέρα

Το ζητούμενο για βιώσιμη και ισόρροπη 
ανάπτυξη κρουαζιέρας στην Ελλάδα

Από τον  Κυριάκο Αναστασιάδη, Διευθύνοντα σύμβουλο Louis Cruises

Η κρουαζιέρα είναι ένα ανερχόμενο είδος τουρισμού και δια-
κοπών που γνωρίζει κάθε χρόνο αλματώδη αύξηση. Σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, η CLIA εκτιμά ότι το 2014 οι επιβάτες
κρουαζιέρας θα αυξηθούν κατά 400.000 σε σχέση με το 2013,
προσεγγίζοντας τα 21,7 εκατ., ενώ στην Ευρώπη έχουμε για
το 2013 6,357 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας. Σημειώνεται, δε,
ότι το 80% των Ευρωπαίων που κάνουν κρουαζιέρες επιλέ-
γουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τη Μεσόγειο να παραμένει
ο πιο δημοφιλής.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα από όλους τους μεσογειακούς προορισμούς με την ποικι-
λία και τη μοναδικότητα των νησιών της ούσα ιδανικός τόπος για
την απορρόφηση αυτής της ανοδικής τάσης. Εκείνο όμως που θα
πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας και στρα-
τηγικός στόχος της είναι η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη
στην κρουαζιέρα, αποφεύγοντας τον κορεσμό προορισμών, που
λειτουργεί αρνητικά στην εικόνα και την τελική εμπειρία του επι-
σκέπτη.
Και για να γίνω αντιληπτός, θα εξηγήσω τι σημαίνει για εμάς στη
Louis Cruises ήπια και περιβαλλοντικά ισορροπημένη ανάπτυξη
(sustainable development) της κρουαζιέρας και των περιφερει-
ακών λιμανιών στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ώστε να διατηρηθούν το
ξεχωριστό κάλλος και η ιδιαιτερότητα αυτών των προορισμών. 
Πιο συγκεκριμένα, η Louis Cruises έχοντας το ασύγκριτο πλεο-
νέκτημα του μεσαίου μεγέθους των πλοίων της, μπορεί να προ-
σεγγίσει πολύ εύκολα μικρά νησιά σε συνδυασμό και με τη
χωρητικότητα των πλοίων της που είναι κατά μέσον όρο 1.200-
1.500 άτομα μαζί με το πλήρωμα. 
Αυτό σημαίνει ότι μικρά νησιά που δεν ξεπερνούν τους 2.000 κα-
τοίκους το καλοκαίρι είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να προ-
σφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία επίσκεψης. Αντίθετα, τα
τεράστια κρουαζιερόπλοια των 5.000 επιβατών είναι σαφές ότι,
αφενός λόγω μεγέθους, αφετέρου λόγω χωρητικότητας, είναι
αδύνατο να εξυπηρετηθούν σε αυτά τα μικρά νησιά και να έχουν
κάποια θετική εμπειρία επίσκεψης σε αυτά.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Louis Cruises διαδραματίζει πρωταγωνι-

Τα μικρά νησιά που δεν ξεπερνούν
τους 2.000 κατοίκους το καλοκαίρι είναι σε
θέση να ανταποκριθούν και να προσφέ-
ρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία επίσκε-
ψης. Αντίθετα, τα τεράστια κρουαζιερό-
πλοια των 5.000 επιβατών είναι σαφές ότι,
αφενός λόγω μεγέθους, αφετέρου λόγω
χωρητικότητας, είναι αδύνατο να εξυπηρε-
τηθούν σε αυτά.

“
“

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ_Layout 1  27/5/2014  3:11 μμ  Page 112



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 1 3 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Να μη δαπανώνται, για παράδειγμα, τεράστια ποσά για επέκταση του λιμανιού
του Πειραιά, όταν δεν έχουν αξιοποιήσει ή εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες υποδομές
του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και όταν στη Σαντορίνη, που είναι ο δημοφιλέ-
στερος προορισμός κρουαζιέρας, δεν υπάρχουν ούτε οι υποτυπώδεις υποδομές των
ναυδέτων.

“ “

στικό ρόλο στο άνοιγμα νέων προορισμών, συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη
του κλάδου της κρουαζιέρας στη χώρα μας,
καθώς αυτή δεν αφορά μόνο τη Μύκονο και τη
Σαντορίνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μήλος,
την οποία θα επισκεφτούμε για φέτος συνολικά 9
φορές, δηλαδή από 4 Ιουλίου έως και 29 Αυγού-
στου, όπου θα μεταφέρουμε κατά μέσον όρο
1.200 επιβάτες και συνολικά περίπου 11.000 του-
ρίστες. Πρόκειται για σημαντικό αριθμό επισκε-
πτών, που θα ήταν αδύνατο μέσω των
παραδοσιακών μορφών τουρισμού να προσελκυ-
στούν, με συνακόλουθα οφέλη για την τοπική κοι-
νωνία και οικονομία. 
Σε αυτό το πλαίσιο που παρέθεσα, η βασική θέση
μας είναι ότι το κράτος θα πρέπει να χαράξει μία
κεντρική στρατηγική ανάπτυξης των υποδομών κυρίως σε περι-
φερειακά λιμάνια και να γίνει ορθότερη κατανομή των κονδυ-
λίων. Αυτό σημαίνει να μη δαπανώνται, για παράδειγμα, τεράστια
ποσά για επέκταση του λιμανιού του Πειραιά, όταν δεν έχουν
αξιοποιήσει ή εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες υποδομές του με-
γαλύτερου λιμανιού της χώρας και όταν στη Σαντορίνη, που είναι
ο δημοφιλέστερος προορισμός κρουαζιέρας, δεν υπάρχουν ούτε
οι υποτυπώδεις υποδομές των ναυδέτων.
Επιπλέον, χρειάζονται βασικές υποδομές κρουαζιέρας για τον
ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων, για την αποφυγή καθυστερή-
σεων ή κινδύνων κατά τη διάρκεια της απο-επιβίβασης των επι-
βατών, όπως το σύστημα κατανομής θέσεων παραβολής (Berth
Allocation) -ένα πάγιο αίτημα όλων των εταιρειών κρουαζιέρας
παγκοσμίως- και την ομοιογενή εφαρμογή του Κώδικα Ασφα-
λείας (ISPS) σε ορισμένα λιμάνια, καθώς και εξασφάλιση ρυμουλ-
κών και μέσων για την αντιμετώπιση πιθανού ατυχήματος. 
Εδώ θα πρέπει επίσης να σημειώσω τα εμπόδια και προβλήματα
που προκύπτουν από τις ελλείψεις χερσαίων υποδομών, οδικού δι-
κτύου, μεταφορών, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, εξασφάλισης
θετικής εμπειρίας του επισκέπτη. Δηλαδή, αν οι επιβάτες επέστρε-
ψαν τελικά ευχαριστημένοι ή απογοητευμένοι από τους προορι-
σμούς. Και εδώ φέρνουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη
Σαντορίνη, έναν κορυφαίο προορισμό που όλοι «ονειρεύονται να
επισκεφτούν», αλλά λαμβάνουμε τα μεγαλύτερα παράπονα για την
ταλαιπωρία και την καθυστέρηση λόγω των ελλιπών υποδομών. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι λόγω της έλλειψης αυτών των υποδομών
η τοπική και συνακόλουθα η εθνική οικονομία δεν μπορεί να
επωφεληθεί τα μέγιστα και να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες
για έσοδα από τους τουρίστες κρουαζιέρας, καθώς η αδυναμία
πρόσβασης ή και μεταφοράς των επισκεπτών τους εγκλωβίζει ή
τους περιορίζει σε συγκεκριμένα σημεία, όπως π.χ στα λιμάνια
των προορισμών.
Εκτός όμως από τις υποδομές, αυτό που χρειάζεται είναι ένα στα-
θερό και αξιόπιστο νομικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Πρέπει όλοι να σέβονται τους νόμους και κυρίως το ίδιο το κρά-
τος, και να έχει μια σταθερή πολιτική και νομοθεσία χωρίς γρα-
φειοκρατία και αγκυλώσεις. 
Γι’ αυτό και ζητούμενό μας, ως εταιρεία αλλά και επίσημος φο-
ρέας, είναι η θεσμοθέτηση ενός κεντρικού συντονιστικού οργά-
νου, ουσιαστικά ενός Εθνικού Συμβουλίου  Κρουαζιέρας - που
θα είναι πάνω από κόμματα και δεν θα αλλάζει ανάλογα με τις
κυβερνήσεις.

Επομένως, εάν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να αξιοποιήσει το αν-
ταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην κρουαζιέρα, πρέπει να επι-
κεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, χωρίς να
επιβαρύνεται το μοναδικό της περιβάλλον, με σεβασμό στην το-
πική πολιτιστική ιδιαιτερότητα και με γνώμονα την ήπια και βιώ-
σιμη ανάπτυξη.
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Λιμένες

Αγώνας μέχρις εσχάτων για τη διατήρηση 
των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε.

Τον τελευταίο χρόνο έχουμε γίνει όλοι μας μάρτυρες
ενός στοχευμένου προγράμματος των κυβερνητικών
υπευθύνων, που βαθύτερα αποσκοπεί στην ουσια-

στική διάλυση των δύο μεγαλυτέρων λιμένων της χώρας,
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με την προώθηση λύ-
σεων για πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ
Α.Ε.

Σχεδόν όλοι οι παραγωγικοί φορείς των δύο λιμανιών, με επι-
κεφαλής τις δημοτικές αρχές, έχουν αποδυθεί σε έναν καθη-
μερινό αγώνα για τη διατήρηση των σημερινών συνθηκών που
λειτουργούν αυτές οι δύο ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες εκτός
των άλλων είναι κερδοφόρες και αποδίδουν υψηλά ποσά κερ-
δών ετησίως στο ΤΑΙΠΕΔ.
Οι σκέψεις που θα προσπαθήσω να παραθέσω πιο κάτω βασί-
ζονται στην επιχειρηματική λογική ότι «ποτέ δεν αλλάζεις μια
κερδοφόρα επιχείρηση έστω και αν αυτή είναι υπό κρατικό
έλεγχο, ποτέ δεν αλλάζεις τη σύνθεση της ομάδας που έχει
κερδοφόρα αποτελέσματα».
Τα επιχειρήματά μου είναι πάνω-κάτω γνωστά και αναφέρονται
κυρίως στην ΟΛΠ Α.Ε., ισχύουν όμως και για την ΟΛΘ Α.Ε.,
παρά το γεγονός ότι δεν έχω αρκετά διαφωτιστικά στοιχεία για
τη Θεσσαλονίκη.

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

Ποτέ δεν αλλάζεις μια κερδοφόρα επιχείρηση έστω και αν αυτή είναι υπό
κρατικό έλεγχο, ποτέ δεν αλλάζεις τη σύνθεση της ομάδας που έχει κερδοφόρα απο-
τελέσματα.

Τα όσα επιχειρούνται σήμερα σε ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. αποτε-
λούν πεντακάθαρα απλοϊκή μετατροπή δύο κρατικών μονοπω-
λίων σε ιδιωτικά μονοπώλια και με κανέναν τρόπο συνιστούν
νέα και σωστή λιμενική πολιτική. Δύο κερδοφόρες δημόσιες
επιχειρήσεις, αντί να υποβοηθηθούν στη μετεξέλιξή τους, στην
ουσία διαλύονται.
Αντ’ αυτού πάμε να δημιουργήσουμε ένα «Ελληνικό Λιμενικό
Σύστημα» εκτός πλαισίου των όσων εφαρμόζουν όλα τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τα λιμάνια στην Ενωμένη Ευρώπη έχουν ποικίλες νομικές μορ-
φές, κυρίως όμως αυτή της ανώνυμης εταιρείας. Από άποψη
μετοχικής σύνθεσης είναι κατά 90% δημόσιου χαρακτήρα, κατά
7% πλήρως κρατικά και κατά 3% πλήρως ιδιωτικά. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο μόνο 2% είναι ιδιωτικά λιμάνια.
Στα δημοσίου χαρακτήρα λιμάνια, μέτοχοι είναι το κράτος, η
Αυτοδιοίκηση, τα Επιμελητήρια και οι φορείς, καθώς επίσης
και οι χρήστες του χώρου.
Ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι μεγάλων μεγεθών. Είναι ένα από
τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου και συγχρόνως
από τα μεγαλύτερα επιβατικά λιμάνια της Ευρώπης. Εξυπηρε-
τεί ετησίως 40.000 αφιξο/αναχωρήσεις πλοίων, 15.000.000
επιβάτες, 3.000.000 οχήματα, 3.150.000 εμπορευματοκιβώτια
και περίπου 2.500.000 επιβάτες κρουαζιέρας.
Το λιμάνι του Πειραιά, με έκταση κρηπιδοτοίχων 38 χιλιόμετρα,
ασκεί έργο και παρέχει υπηρεσίες σε επτά κλάδους λιμενικής
δραστηριότητας: ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, Car terminal, RO-RO,
εμπορευματοκιβώτια, ναυπηγοεπισκευή και περιβαλλοντικές
και εφοδιαστικές υπηρεσίες.
Διερωτώμεθα πώς είναι δυνατόν, ένας ιδιωτικός οργανισμός
να καταφέρει να λειτουργήσει σωστά όλες τις πιο πάνω υπη-
ρεσίες, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα καθημερινά
προβλήματα που χρήζουν άμεσων λύσεων, είναι εντελώς δια-
φορετικά για κάθε κατηγορία υπηρεσιών.

Η ΟΛΠ Α.Ε., όπως λειτουργεί σήμερα, αποτελεί στην ουσία
διφυή νομική προσωπικότητα. Είναι ταυτόχρονα και επιχείρηση
και Αρχή, μέσω της οποίας ή σε συνδυασμό με άλλες δημόσιες
Αρχές ασκεί δημόσια εξουσία.
Στα δημόσιας λειτουργίας λιμάνια, δραστηριότητες ή χερσαίοι
χώροι παραχωρούνται με μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώ-
ρησης από το Δημόσιο σε ιδιωτικούς διαχειριστές. 
Το ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας της λιμενικής βιομηχανίας
αποτελεί το μόνο πρότυπο πάνω στο οποίο πρέπει να προσαρ-
μοστεί και να κινηθεί το λιμενικό σύστημα της χώρας μας, με
πρωταρχική εφαρμογή στην ΟΛΠ Α.Ε. και την ΟΛΘ Α.Ε.
Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι φορείς του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης δεν έχουν αντίρρηση ορισμένες υπηρεσίες
των λιμένων να παραχωρηθούν σε ιδιώτες, όμως η κεντρική
διοίκηση να διατηρηθεί υπό κρατικό έλεγχο. Μόνο με αυτό τον
τρόπο θα επιτύχουν οι ιδιωτικοποιήσεις και θα προσφέρουν
σοβαρά έσοδα στο ΤΑΙΠΕΔ.
Επομένως, μέσα στο πλαίσιο των κοινοτικών κανονισμών, οι
χώροι και οι τομείς δραστηριότητας μπορούν να παραχωρη-
θούν σε περισσότερους του ενός χρήστες κάτω από την παρα-
κολούθηση μιας ανεξάρτητης εποπτικής δημόσιας Αρχής. Σε
κάθε περίπτωση, τα λιμάνια και οι χερσαίοι χώροι αποτελούν
δημόσια περιουσία.
Η σημερινή αξία της ΟΛΠ Α.Ε. ανέρχεται σε περίπου 1,150
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εκατ. ευρώ χωρίς τις κατασκευές των νέων προβλητών κρουα-
ζιεροπλοίων που έχουν επιδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια σε
ποσοστό 95%, ήτοι 120 εκατ. ευρώ, κάτι που αποτελεί το υψη-
λότερο ποσοστό επιδότησης που έχει δοθεί γι’ αυτού του εί-
δους έργα. Αυτή η επιδότηση κινδυνεύει δυστυχώς να
ακυρωθεί εάν αλλάξει το σημερινό καθεστώς διαχείρισης της
ΟΛΠ Α.Ε. από δημόσιο σε ιδιωτικό. 
Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα δεν οφείλει τίποτα στο ελληνικό Δημόσιο,

αντιθέτως αποδίδει 2% του ετήσιου τζίρου της στο κράτος. Το
2013 αποδόθηκαν στο κράτος 21 εκατ. ευρώ, ενώ τα γενικά
και μισθολογικά έξοδα μειώθηκαν από 71% σε 46,6% χωρίς
να δημιουργηθεί κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. 
Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 30% σε σύγκριση με το
2012, ενώ τα ταμειακά του διαθέσιμα έφθασαν τα 40,624,000
ευρώ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.,
η κερδοφόρα πορεία θα συνεχιστεί και κατά το 2014, παρά τη
συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας στους κλάδους
των μεταφορών. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι επιλογές ιδιωτικοποίησης της
ΟΛΠ Α.Ε. και της ΟΛΘ Α.Ε. είναι θεωρητικά δύο:
• Η πώληση του συνόλου των μετοχών της λιμενικής εται-

ρείας σε ιδιώτη ή
• Η παραχώρηση υποδομών ή δραστηριοτήτων σε πολλούς

ιδιώτες, που θα έχουν κατά προτίμηση σχέση με το αντικεί-
μενο που αναλαμβάνουν.

Η πρώτη λύση δεν εφαρμόζεται πλέον πουθενά σε ευρωπαϊκό
και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, οδηγούμεθα εκ των
πραγμάτων στη δεύτερη λύση, με παραχώρηση χρήσεων σε
πολλούς ιδιώτες, κάτι που συνάδει με τη σημερινή οικονομική
κρίση και τη δέσμευση της χώρας που προβλέπεται από την
αποδοχή των Μνημονίων.

Όπως ξεκάθαρα δήλωσε πρόσφατα ο κ. Γ. Βαγγέλας, επιστη-
μονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών
και Λιμενικών Επιχειρήσεων στο Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου: «Το προτεινόμενο μοντέλο ιδιωτικοποίησης
του ΟΛΠ δεν εκτιμώ ότι θα συνεισφέρει στην αναπτυξιακή προ-
οπτική του λιμένα, τουλάχιστον στο βαθμό που θα συνεισέφε-
ραν οι τμηματικές παραχωρήσεις λιμενικών λειτουργιών.
Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών, το Δημόσιο ενδέχεται
να εισπράξει ποσό μικρότερο των εσόδων σε καθαρή παρούσα

αξία, που θα αποφέρει η παραχώρηση τμήματος του Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων στην COSCO. Τέλος, θα πρέπει να ξε-
περαστούν τα όποια εμπόδια τεθούν από την Ευρωπαίκή
Ένωση σε περίπτωση που ο ΟΛΠ καταλήξει ιδιωτικό μονοπώ-
λιο, όταν μάλιστα βρίσκεται σε εκκρεμότητα η νέα συμφωνία
μεταξύ ΟΛΠ και COSCO. Οι παραχωρήσεις μπορεί να αποτελέ-
σουν επιλογή της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ. Τουλάχιστον
στα δύο μεγάλα λιμάνια υπάρχει η εμπειρία από προηγούμε-

νους διαγωνισμούς.
Αυτό που απαιτείται είναι η ύπαρξη σχεδίου, θέλησης και η
απεμπλοκή των όποιων πολιτικών σκοπιμοτήτων από τέτοιες
αποφάσεις».
Επομένως, πρέπει να επιλεγεί η δεύτερη λύση, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι ιδιώτες θα εισφέρουν άμεσα έσοδα
στο ΤΑΙΠΕΔ, θα στηρίξουν τις προοπτικές ανάπτυξης των κλά-
δων που θα αναλάβουν, που θα είναι συμβατές με το εθνικό
και το κοινοτικό δίκαιο, και θα εγγυηθούν την εύρυθμη λει-
τουργία της ακτοπλοΐας και του κλάδου της κρουαζιέρας.
Τονίζουμε ιδιαίτερα τον τομέα της κρουαζιέρας, διότι σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης έκ-
θεσης κρουαζιέρας, της Seatrade στο Μαϊάμι, οι μεγάλοι όμι-
λοι κρουαζιεροπλοίων επανέλαβαν έντονα όσα έχουν
αναφέρει δημόσια τα δύο τελευταία χρόνια, πως τάσσονται
κατά των ιδιωτικοποιήσεων υποδομών κρουαζιεροπλοίων και
δεν έκρυψαν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να επηρεάσει αρνη-
τικά τους προγραμματισμούς τους για προσεγγίσεις κρουαζιε-
ροπλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, που σήμερα, ως γνωστόν,
δέχεται και εξυπηρετεί περίπου το 60% των ετήσιων προσεγ-
γίσεων κρουαζιεροπλοίων στη χώρα μας. 
Θα μου επιτρέψετε να κλείσω αυτές τις λίγες σκέψεις μου για
το τόσο καυτό θέμα των ιδιωτικοποιήσεων με τα λόγια του ση-
μερινού προέδρου της ΟΛΠ Α.Ε., του Γεωργίου Ανωμερίτη,
κατά την ομιλία του σε πρόσφατη σύσκεψη των Επιμελητηρίων
του Πειραιά.
«Το λιμάνι του Πειραιά είναι η διαχρονική έδρα της πρωτοπό-
ρου ελληνικής ναυτιλίας, είναι το κορυφαίο λιμάνι της ελληνι-
κής λιμενικής βιομηχανίας, το μεγάλο ιστορικό τοπόσημο της
πόλης του Πειραιά, είναι ένα σύμβολο. Και τα σύμβολα, ως
γνωστόν, δύσκολα αποτιμώνται με όρους μάλιστα συγκυρια-
κούς». 
Θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος Ανωμερίτης να προ-
σθέσω: Τα σύμβολα ούτε πωλούνται ούτε μεταβιβάζονται.

Οι φορείς του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης δεν
έχουν αντίρρηση ορισμένες υπηρεσίες των λιμένων να παρα-
χωρηθούν σε ιδιώτες, όμως η κεντρική διοίκηση να διατηρη-
θεί υπό κρατικό έλεγχο. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα επιτύχουν
οι ιδιωτικοποιήσεις και θα προσφέρουν σοβαρά έσοδα στο
ΤΑΙΠΕΔ.

Λιμένες
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φορτηγά πλοία (άνω των 100 GT) ναυπηγήθηκαν το
2012, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση ανάμεσα

στις κατηγορίες πλοίων. Την ίδια χρονιά ναυπηγήθη-
καν 314 δεξαμενόπλοια και 212 πλοία μεταφοράς

εμπορευματοκιβωτίων.

1.2041.2041.204

3.015.503
τόνοι χάλυβα χρησιμο-
ποιήθηκαν το 2013 στη
ναυπηγική βιομηχανία
για την κατασκευή νέων
πλοίων.

$533δισ. 
η αξία των εισαγωγών
της Κίνας σε καύσιμα και
ορυκτά το 2012.

164.000.000
τόνοι οι εξαγωγές 

άνθρακα της Αυστραλίας
για το 2012.

13 δισ. δολάρια 
επένδυσαν το 2013 οι Έλληνες εφοπλιστές για την κατασκευή 275 νέων πλοίων. Το πρώτο

τρίμηνο του 2014 οι επενδύσεις τους έχουν ήδη φτάσει τα 5 δισ. δολάρια.

Το παγκόσμιο εμπόριο
αναμένεται να αυξηθεί
κατά 4,7% το 2014
και 5,3% το 2015. 

Η Ε.Ε. των «27» απο-
τελεί τον μεγαλύτερο
εξαγωγέα προϊόντων
της αυτοκινητοβιομη-
χανίας. 

Περίπου
20.970.000 οι επι-

βάτες κρουαζιέρας
παγκοσμίως το 2013.

+%

$396 δισ. 
η αξία 

των εξαγωγών 
μεταλλευμάτων το

2012.

Tο 2012
οι επενδύσεις της Cosco Pacific σε λιμένες κα-
τανεμήθηκαν ως εξής: 74,6% στην περιοχή
της Άπω Ανατολής, 12,3% στην Ευρώπη,
5,4% στη Βόρεια Αμερική, 4,2% στην Αφρική
και 3,5% στη Νοτιοανατολική Ασία.

Tο 2012
απολέσθησαν 132 πλοία (άνω των 100 GT),
συνολικής χωρητικότητας 737.000 GT. 
Την ίδια χρονιά, 1.654 πλοία συνολικής χω-
ρητικότητας 36.819.000 GT εστάλησαν για
διάλυση.

Tο 2012
οι εξαγωγές εμπορευμάτων των
κρατών-μελών του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου ανήλθαν
στα $17 τρισ.

Ο Ι  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι  Τ Η Σ  Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ
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2
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Λιμένες

Νέες εμπορικές σιδηροδρομικές συνδέσεις
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το λιμάνι  της Θεσσαλονίκης, το δεύτερο μεγαλύτερο
της Ελλάδας πίσω από τον Πειραιά, ανέκαθεν αποτε-
λούσε πύλη για την εξυπηρέτηση του εμπορίου όχι

μόνο της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των γειτονικών χωρών
της Νότιας Βαλκανικής. Ωφελημένο από την γεωγραφική
του θέση, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί εμπορευ-
ματικές ροές κυρίως προς και από την Π.Γ.Δ.Μ. (όπου με-
γάλο ποσοστό του εμπορίου της χώρας διεξάγεται δια
μέσου του λιμένα της Θεσσαλονίκης) την Νότια Βουλγαρία
και την Νότια Σερβία. 

Παρά τα πλεονεκτήματα του λιμένα έναντι των υπολοίπων λι-
μένων της περιοχής (π.χ. Δυρράχιο, Μπαρ και Μπουργκάς) –
αν και τα τελευταία χρόνια τα συγκεκριμένα λιμάνια έχουν προ-
χωρήσει σε επενδύσεις που έχουν αυξήσει την ανταγωνιστικό-
τητά τους – η ενδοχώρα που εξυπηρετεί ο λιμένας μπορεί να
χαρακτηριστεί ως περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη την
ακτίνα δράσης των σιδηροδρομικών, κυρίως, μεταφορών. Βα-
σική αιτία η έλλειψη αποδοτικών, κυρίως, και τακτικών σιδη-
ροδρομικών μεταφορών για πολλά χρόνια, παρά το γεγονός
ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα χρόνια της λει-
τουργίας του διαθέτει σιδηροδρομικό δίκτυο εντός του λιμένα
και μάλιστα σε κάθε κρηπίδωμα και σύνδεση με το εθνικό σι-
δηροδρομικό δίκτυο. 
Παρά το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να εξασφα-
λίσει επέκταση της ενδοχώρας και φθηνότερη μεταφορά (αυ-
ξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του λιμένα), η χρήση του είναι
περιορισμένη, ειδικότερα στην διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των εμπορευματο-
κιβωτίων (σε όρους βάρους) που διακινούνται από και προς το
λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την χρήση σιδηροδρόμου είναι μι-
κρότερο από 1%. Πιο συγκεκριμένα το 2010 το ποσοστό ήταν
1,1%, το 2011 ήταν 0.6%, ενώ το 2012 έκλεισε στο 0,4%. Το

χαμηλό ποσοστό αποδίδεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην απου-
σία σταθερών δρομολογίων εμπορικών συρμών από και προς
την ενδοχώρα. Αντιθέτως στη διακίνηση χύδην ξηρού και γε-
νικού φορτίου η εικόνα είναι καλύτερη αν και επιδέχεται ση-
μαντικής βελτίωσης. Το ποσοστό των φορτίων (ως προς την
συνολική διακίνηση σε τόνους) που διακινούνται με σιδηρό-
δρομο από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προσεγγίζει
το 24%. Το 2010 το ποσοστό ήταν 23,9%, το 2011 ήταν
21,6% και το 2012 ήταν 23,7%. Να σημειωθεί ότι πριν το 2010
η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη στην διακίνηση εμπορευμα-
τοκιβωτίων και αρκετά χειρότερη σε ότι αφορά την διακίνηση
χύδην ξηρού και γενικού φορτίου. Βασική αιτία για το γεγονός
ότι ο σιδηρόδρομος χρησιμοποιείται περισσότερο για τα χύδην
ξηρά και γενικά φορτία είναι ότι η σιδηροδρομική μεταφορά
όπως και η μεταφορά των συγκεκριμένων φορτίων δια θαλάσ-
σης δουλεύει spot και είναι σχετικά ευκολότερος ο συνδυα-
σμός των δύο μέσων αν και απαιτείται αρκετή προσπάθεια από
όλους τους εμπλεκόμενους παίκτες (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πράκτορες
πλοίου και φορτίου, παραλήπτης φορτίου κ.α.).
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία άλλη εικόνα
σε σχέση με αυτήν που είχαμε συνηθίσει. Λειτουργεί περισσό-
τερο ως εμπορική εταιρεία και λιγότερο ως δημόσιος οργανι-
σμός. Η συμφωνία με την ΣΕΠ και την HP για την μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, η
έναρξη δρομολογίων για την μεταφορά εμπορευμάτων ανά-
μεσα σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, η σύνδεση του λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, δείχνει ότι η
εταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί ένα μέχρι πρότινος εγκα-
ταλελειμμένο τμήμα σιδηροδρομικής δραστηριότητας, αυτό
των εμπορευματικών μεταφορών.
Στο πλαίσιο αυτής της μεταστροφής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και
των σχετικών πιέσεων από την πλευρά του Οργανισμού Λιμέ-
νος Θεσσαλονίκης, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναγνώρισε την σημαντικό-
τητα της ύπαρξης δρομολογίων για την μεταφορά
εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Έπειτα από αρκετές συναντήσεις ανάμεσα στους επικεφαλής
των δύο εταιρειών, αποφασίστηκε στα τέλη του 2013 η ανά-

Το λιμάνι Θεσσαλονίκης θα συνδέεται με σιδηροδρομικά δρο-
μολόγια με τρεις πρωτεύουσες των Βαλκανίων.
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πτυξη νέων δρομολογίων τα οποία θα συνδέουν το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης με γειτονικές χώρες οι οποίες βρίσκονται στην
άμεση ενδοχώρα του λιμένα και από τις οποίες διακινούνται
σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων. 
Πλέον η συμφωνία ανάμεσα στις δύο εταιρείες τίθεται σε ισχύ
καθώς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των τακτικών δρομολο-
γίων εμπορικών τραίνων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προς
τα Σκόπια, το Βελιγράδι και τη Σόφια. Με βάση τα όσα ανακοι-
νώθηκαν, ξεκινούν τα εξής δρομολόγια:
• Από την Δευτέρα 26 Μαΐου και κάθε Δευτέρα θα πραγματο-

ποιείται τακτικό δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Σκόπια
για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Μάλιστα εντός του
Ιουνίου αναμένεται να προστεθεί ένα ακόμη δρομολόγιο
κάθε Πέμπτη.

• Αρχής γενομένης από τον Ιούνιο και κάθε Τρίτη θα πραγμα-
τοποιείται τακτικό δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Βελι-
γράδι.

• Την 1η Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει τρίμηνο πιλοτικό πρό-
γραμμα δρομολογίων προς τη Σόφια κατά πάσα πιθανότητα
για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Τέλος στον σχεδιασμό προβλέπεται και η έναρξη δρομολογίων
από Θεσσαλονίκη προς Κωνσταντινούπολη.
Τα νέα δρομολόγια για την σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευ-
μάτων αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην διακίνηση
εμπορευμάτων από και προς την ενδοχώρα του λιμένα και να

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά του έναντι άλλων λιμένων
της ευρύτερης περιοχής. 
Σε επικοινωνία των «Ναυτικών Χρονικών» με τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Αγγελούδη, δήλωσε
ότι η βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσ-
σαλονίκης με τις χώρες της Νότιας Βαλκανικής που αποτελούν
την άμεση ενδοχώρα του λιμένα, αποτελούσε στρατηγικό
στόχο της διοίκησης και πάγιο αίτημα των χρηστών. Όπως τό-
νισε, το θέμα είχε τεθεί κατ’ εξακολούθηση στο Συμβούλιο Ανά-
πτυξης του λιμένα, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι
χρηστών του λιμένα και οικονομικών φορέων της πόλης. «Η
στενή συνεργασία της ΟΛΘ Α.Ε. με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέδωσε
καρπούς και πλέον το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει
σταθερή σιδηροδρομική σύνδεση με την ενδοχώρα του κάτι
που αναμένεται ότι θα αυξήσει κατακόρυφα την ανταγωνιστι-
κότητα του λιμένα, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στους
χρήστες του και θα συμβάλλει στην αύξηση της εμπορευματι-
κής κίνησης από και προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι
είναι μία συμφωνία επ’ ωφελεία και των δύο εταιρειών, μία
συμφωνία που δημιουργεί πραγματικές αναπτυξιακές προοπτι-
κές». Ο κ. Αγγελούδης σημείωσε ότι κύριος στόχος από εδώ
και πέρα είναι η επιτυχία αυτών των σιδηροδρομικών συνδέ-
σεων ώστε  και τα πιλοτικά δρομολόγια που θα ξεκινήσουν στο
άμεσο μέλλον, να συνεχίσουν να εκτελούνται και μετά την πε-
ρίοδο της πιλοτικής λειτουργίας. 
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Σε σειρά διαγωνισμών προχωράει η Αίγυπτος με στόχο να προ-
σελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης
στον τομέα. Το τελευταίο χρονικό, διάστημα η χώρα έχει προχω-
ρήσει σε τρεις διαγωνισμούς, με τον πρώτο να αφορά το λιμάνι
της Safaga και την κατασκευή τερματικού σταθμού εμπορευμα-
τοκιβωτίων σε διαθέσιμη έκταση 560 στρεμμάτων. Η κατάθεση
προσφορών έχει καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουλίου και το
έργο θα γίνει με βάση το μοντέλο Built-Operate-Transfer. Ο δεύ-
τερος διαγωνισμός αφορά την κατασκευή προβλήτας και τερμα-
τικού σταθμού γενικών φορτίων στο λιμάνι του El-Tor σε
διαθέσιμη έκταση 85 στρεμμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία κα-
τάθεσης προσφορών είναι η 20ή Ιουλίου. Ο τρίτος διαγωνισμός
αφορά το λιμάνι της Αλεξάνδρειας και πιο συγκεκριμένα το σχε-
διασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση ενός τρίτου τερματικού
σταθμού εμπορευματοκιβωτίων για 30 έτη, με το πέρας των
οποίων ο τερματικός θα περάσει στη λιμενική αρχή. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 26η Ιουνίου. 
Να σημειωθεί πως η λιμενική βιομηχανία και η διώρυγα του Σουέζ
αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομίας της χώρας.

Πέντε λιμενικές αρχές, μεταξύ
αυτών της Αμβέρσας και του Ρό-
τερνταμ, υπέγραψαν συμφωνία
που αφορά τη συνεργασία στην
έρευνα, την προώθηση, τη μετα-
φορά τεχνογνωσίας και τη νομο-
θεσία στην κατασκευή υποδομών
για την παροχή LNG σε πλοία (ως
καυσίμου). Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του master plan το
οποίο αφορούσε το LNG στο διάδρομο Rhine-Main-Danube και
αποσκοπούσε στο να προωθήσει τη χρήση του ως καυσίμου για
την ποτάμια ναυσιπλοΐα στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση παρείχε χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ για την
υποστήριξη της κατασκευής των υποδομών. Το λιμάνι του Ρό-
τερνταμ θα καταστεί κόμβος για προμήθεια LNG σε πλοία και οι
απαραίτητες υποδομές θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του
2015. Προς τούτο, η λιμενική αρχή επενδύει σε νέες υποδομές,
συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση του σχετικού κα-
νονιστικού πλαισίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και συνεργά-
ζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρήσεις.

Συνεργασία λιμένων 
για παροχή LNG σε πλοία

Αύξηση διακίνησης φορτίων
Κατά 6,2% αυξήθηκε η διακίνηση φορτίων από τα λιμάνια της Ρωσίας το πρώτο τετρά-
μηνο του 2014, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, και διαμορφώθηκε στα
197,8 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εμπορικών Λιμένων της
Ρωσίας (Association of Commercial Sea Ports - ASOP). Τα χύδην ξηρά φορτία αυξήθηκαν
κατά 14,3% (στα 87,2 εκατ. τόνους), ενώ μικρή άνοδο σημείωσε η διακίνηση χύδην υγρών
φορτίων κατά 0,6% (στα 110,6 εκατ. τόνους). Άνοδο παρουσίασαν και οι εξαγωγές εμπο-
ρευμάτων διαμέσου των ρωσικών λιμένων καθώς σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του
213 αυξήθηκαν κατά 8,8% και ανήλθαν στα 159,7 εκατ. τόνους. Στον αντίποδα, οι εισα-
γωγές σημείωσαν πτώση κατά 9,7% στα 13,7 εκατ. τόνους. Το μεγαλύτερο τμήμα της συ-
νολικής διακίνησης στους ρωσικούς λιμένες προήλθε από τα λιμάνια στην περιοχή της

Βαλτικής (71,5 εκατ. τόνοι), ενώ από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας διακινήθηκαν συνολικά 60,2
εκατ. τόνους (αύξηση 12,8% σε σχέση με το 2013). Τα λιμάνια της Κασπίας διακίνησαν 2,4 εκατ. τόνους, κυρίως χύδην υγρά
φορτία, ενώ αυτά στο ανατολικό άκρο της αχανούς χώρας διακίνησαν 52,1 εκατ. τόνους.

Σε ανοδική πορεία 
η DP World 

Νέοι τερματικοί σταθμοί 
σε λιμένες της Αιγύπτου

Η DP World, εταιρεία διαχείρισης τερ-
ματικών σταθμών λιμένων, ανακοί-
νωσε τα στατιστικά στοιχεία
διακίνησης για το πρώτο τετράμηνο
του έτους, σύμφωνα με τα οποία από
τους τερματικούς σταθμούς της διακι-
νήθηκαν 14,3 εκατ. TEU, παρουσιά-

ζοντας αύξηση 10,5% σε σχέση με το
2013. Σημαντική ήταν η συμβολή των
τερματικών σταθμών London Gate-
way (Ηνωμένο Βασίλειο) και Embra-
port (Βραζιλία) στη διαμόρφωση των
μεγεθών της εταιρείας.

Ειδήσεις από την παγκόσμια

λιμενική βιομηχανία

LIMENES VAGELAS new_Layout 1  27/5/2014  11:02 πμ  Page 122



ADV_Layout 1  16/3/2011  5:22 μμ  Page 25



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 2 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία»
της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται
από τις 5 Ιουνίου να υποδε-
χτεί δεύτερη καθημερινή
πτήση της Turkish Airlines
από και προς Κωνσταντινού-
πολη. Σε καθημερινή βάση θα
υπάρχουν δύο δρομολόγια

από Θεσσαλονίκη προς Κων-
σταντινούπολη, το πρώτο στις
09.40 και το δεύτερο στις
20.50. Η Turkish Airlines έχει
μπει δυναμικά στα δύο με-
γάλα αεροδρόμια της χώρας
και μάλιστα έχει αποτελέσει
πεδίο αντιπαράθεσης με την

Aegean Airlines, καθώς είχε
δημιουργηθεί ζήτημα με τα
slots που παρείχε η τουρκική
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας στο δρομολόγιο Αθήνα-
Κωνσταντινούπολη. 
Να σημειωθεί πως η ελληνική
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας έδωσε την έγκριση για το
δεύτερο ημερήσιο δρομολόγιο
της Turkish Airlines υπό την
προϋπόθεση της μείωσης των
δρομολογίων μεταξύ Αθήνας
και Κωνσταντινούπολης, κάτι
το οποίο έγινε αποδεκτό και
έτσι οι πτήσεις θα μειωθούν
από 25 σε 21 την εβδομάδα.

H Emirates Sky Cargo εγκαινίασε τη λειτουρ-
γία από τη νέα βάση της στο Dubai World Cen-
tral, Al Maktoum International Airport, η
πρώτη φάση κατασκευής της οποίας ξεκίνησε
τον Ιούλιο του 2013. Ο νέος τερματικός-βάση
είναι εξοπλισμένος με την τελευταία λέξη της
τεχνολογίας και θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί
700.000 τόνους φορτίων κάθε χρόνο, μόλις
ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του έργου, η
οποία είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμ-
βριο του 2014. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη
για περαιτέρω επέκταση του τερματικού, εάν
αυτό απαιτηθεί  στο μέλλον, ώστε η συνολική
του δυναμικότητα να φτάσει το 1.000.000 τό-
νους. Η επιβατική κίνηση της Emirates θα συ-
νεχίσει να εξυπηρετείται από το Dubai
International Airport. H Emirates Sky Cargo
διαθέτει 12 αεροσκάφη και εξυπηρετεί 50 προ-
ορισμούς.

Αυξάνεται 
η διακίνηση επιβατών
Το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2014 η
Aegean Airlines και η Olympic Air διακίνησαν
συνολικά 2.379.000 επιβάτες επιτυγχάνοντας
αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο
του 2013. Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε
κατά 20% ενώ η κίνηση εξωτερικού κατά 14%.
Η καλή πορεία μπορεί να αποδοθεί εν μέρει
στις προσφορές εισιτηρίων που ανακοινώνει
κατά καιρούς η εταιρεία, καθώς και στην επέ-
κταση του δικτύου της. Ενδεικτικά το 2014 η
Aegean προσεγγίζει 87 προορισμούς εξωτερι-
κού σε 32 χώρες και 33 προορισμούς εσωτε-
ρικού από 8 βάσεις σε ελληνικά αεροδρόμια.

Τερματικός 
με σύγχρονο
εξοπλισμό

Πεδίο αντιπαράθεσης 
η αύξηση δρομολογίων

Προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός (ο τρίτος) για την κατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι (Ηρά-
κλειο) από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο
αεροδρόμιο του Ηρακλείου αντιμετωπίζει προβλήματα χωρητικότητας, καθώς έχει φτάσει πλέον
στα όριά του, λόγω της σημαντικής αύξησης της διακίνησης τα τελευταία χρόνια, αλλά και των
προβλέψεων για ακόμη μεγαλύτερη διακίνηση τα επόμενα χρόνια. Το έργο αφορά την κατασκευή
του νέου σύγχρονου αεροδρο-
μίου αλλά και των συνδέσεών του
(περίπου 24 χλμ.) με τους κύριους
οδικούς άξονες του νησιού. 
Ο προϋπολογισμός του έργου
είναι περίπου 1,5 δισ. ευρώ (800
εκατ. ευρώ για το αεροδρόμιο) και
αναμένεται να δημιουργήσει 1.000
θέσεις εργασίας στη διάρκεια της
κατασκευής του, ενώ κατά την πε-
ρίοδο της λειτουργίας του θα δη-
μιουργηθούν περίπου 500 νέες
θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον
προγραμματισμό, σε έξι με επτά μήνες θα υπάρχει ανάδοχος ο οποίος θα αναλάβει την κατασκευή
του έργου με τη μορφή της παραχώρησης για 35 έτη. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2019. 
Το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του νέου αερο-
δρομίου θα αποτελέσει στοιχείο του διαγωνισμού και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 220 εκατ.
ευρώ.

Κατασκευή σύγχρονου 
αεροδρομίου στο Καστέλι

Εν πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
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Coles sets out case for change

In the notoriously fragmented and fast-moving communications
market, shipowners adopt a customary scepticism when asked to
part with cash for connectivity. 
Faced by one more fuel saving gizmo whose payback depends on
unspecified communications outlay, and beset by sostware salesmen
and air time buyers jostling for attention, the average owner needs
little encouragement to glaze over.    
As a former deck officer with significant commercial shipping expe-
rience ashore, Frank Coles is familiar with the mind-set. However,
the Inmarsat Maritime President’s subsequent career in maritime
communications convinces him that the 2015 launch of Global
Xpress represents a crossroads for industry attitudes.  Global Xpress
will be the world’s first worldwide Ka-band mobile satellite system,
delivering consistent high-performance data download speeds of up
to 50Mbps.
Coles’ career path includes a Masters in Maritime Law, five years of
legal practice and a General Manager role at Pacific Basins Bulker
Shipping Agencies. Aster Pacific was taken over by the Malaysian
government, he found a berth at Rydex, in charge of a developing
communications portfolio that included both sostware and email
services.
The unusual seafaring, business and communications blend was ini-
tially identified by Sperry Marine Inc., aster which Coles secured the
Chief Executive role at Globe Wireless. Over a 12 year period, he
oversaw the company’s shipping accounts grow from 2,000 to
10,000 vessels, and from a turnover of $10 million to $100 million.
Globe Wireless also became Inmarsat’s fastest growing distributor,
acquired GSM bundled service provider Zynetix, snapped up remote
management IT solutions provider SeaWave, and became the largest
single user of Iridium.
Coles joined Inmarsat Maritime in 2011 in a Senior Director role,
before being named President in January 2012. “It was,” he says,
“like reaching the pinnacle, a chance to offer my services to the com-
pany that is the de facto gold standard of the industry.”
In the run up to the service launch of Global Xpress, the timing of

the appointment was critical. Coles describes the new platform as a
“game changer in ship-to-shore communications”. The service will
be “ten times faster than FleetBroadband and able to handle ten
times the amount of data exchange,” he says. 
“While the maritime sector has had its share of innovative products
to improve efficiency, planning and maintenance, what has been
missing has been the platform to support these innovations – the
high speed, IP connectivity to work in the background. Global Xpress
will deliver the enablement platform that we have been working on
with CISCO. Its performance and flexibility will match what we get
at home or in the office. 
“To take advantage of the opportunities for integrated decision–
making on vessel monitoring, operations and predictive mainte-
nance will demand a change in mind-set for shipowners. They will
need to stop fighting every communications penny and instead con-
sider the real value available from exploiting robust, reliable, trans-
parently billed communications technology.”
A study by ESRG (Engineering Sostware Reliability Group) has sug-
gested that overall predictive maintenance could save $1 million per
ship per year.
Coles has been tasked with bringing Inmarsat closer to the end-
users it serves. Part of the preparation saw Inmarsat acquire Globe
Wireless itself at the end of 2013.
According to Coles, integrating the Globe Wireless value has added
service, installation and support capabilities into the Inmarsat Mar-
itime business unit. “This is part of our strategy to provide integrated
service solutions for our customers. It adds to the 2011 acquisition
of Norwegian VSAT provider Ship Equip International.”
Coles also believes Global Xpress holds the key to fresh market sec-
tors for Inmarsat. “Clearly, the cruise sector will have the opportunity
to make a different set of choices,” he says. “Early adopters in the
oil and gas sector can also take stock, based on new generation
compact (65cm) antennae. Luxury yacht owners too will surely wel-
come faster comms speeds using less obtrusive installations on
board.” 

Communication technology has been the key to business profitability over the last two
decades, but shipowners have proved reluctant investors. With a unique blend of ship-
ping, business and communications experience, Inmarsat Maritime President Frank
Coles suggests next year’s launch of Global Xpress signals the time for change.  

Frank Coles, Inmarsat Maritime CEO
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The only supplier at NOVOROSSIYSK for bulk marine lubricants by barge

Since early 2014 LUKOIL Marine Lubricants Limited,
major physical supplier of lubricants worldwide, has
extended its services at Novorossiysk in Russia. 

Novorossiysk is Russia’s main port in the Black Sea
and one of the country’s principal ports for exports.
Although vessels have been able to receive bunkers,
until this year lubricant supplies were not available
in bulk. This invariably resulted in higher costs for the

ship owners, as the vessels had increased routes and
waiting times, as they had to call another port for
bulk lubricants.
LUKOIL Marine Lubricants now offers a solution:
with the option to receive lubricants in via barge de-
livery, not only saving cost for the owners but also
creating efficiencies in logistics.
For further information in Greece please refer at
enal@lukoil.com  or luboilorder@lukoil.com

N WE SMARKET

Rock solid Gibdock
The Mediterranean shiprepair business has been through some upheaval in the recent
past. Gibraltar-based Gibdock has remained a constant.

The Mediterranean ship repair sector
has witnessed significant changes
over recent years. Some yards, such
as Union Naval Barcelona (UNB),
have simply stopped operations.
Others have changed hands, with the
port of Marseilles leasing its large
graving dock to the Italy’s San Gior-
gio del Porto and another Italian re-
pairer, Palumbo group, taking over
Malta Drydocks. 
Amidst the upheaval, Gibraltar’s
shipyard has strengthened its repu-
tation and market share, building on
its natural advantage of a strategic
location in the Strait of Gibraltar. 
Gibdock’s Managing Director, Richard
Beards, points out: “There is a grow-
ing amount of offshore exploration
and production activity in West Africa
and the Americas. We are ideally lo-
cated for operators to carry out nec-
essary work to their vessels before
redeployment in these areas, espe-
cially when relocating assets from
Northern Europe or Asia.”
Gibdock recently completed its first
project for DEME, one of the world’s
leading dredging companies. The
Belgian group commissioned along-
side maintenance and repairs to its rock cutter suction
dredger, Ambiorix. The 124m long, 28,200kW Ambiorix is
among the most powerful vessels of its type in the dredg-
ing industry. Gibdock was tasked with fabricating addi-
tional dredging equipment and carrying out wear and
tear-related repairs to the cutter heads and cutter ladder

front, following an assignment under-
taken in Morocco. Gibdock also dry-
docked DEME’s MV Pallieter.
Tugs and other workboats are also
regular visitors. 
Gibdock has been able to capitalise
on growing local demand for ferry re-
pairs, as regional operators docked
their ships for refits and routine
maintenance and repairs prior to the
summer peak season. The yard is
also a centre for cruiseship work for
many leading operators, including
Thompson Cruises, Pullmantur and
Saga. 
However, the yard’s location also
makes it a natural stop for passing
trade, not least for the container
shipping industry. Gibdock has seen
its container vessel business grow
appreciably in recent times, and has
developed especially strong ties to
the German shipowner community.
The Hanjin and Maersk terminals are
close by in Algeciras, while the fast
growing Tanger Med Terminal is just
across the Strait. 
In line with its policy of continuous
upgrade, Gibdock has made a num-
ber of investments over the last 12

months. These include completion of a new system of safe
walkways for visitors and staff and the recertification of
its Integrated Management System (IMS) by Lloyd’s Reg-
ister Quality Assurance. 
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Φωτογραφίες του μήνα

Υπεβλήθη στρατιωτικός νόμος στην Ταϊλάνδη
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολύμηνη
πολιτική κρίση με τις αντικυβερνητικές δια-
δηλώσεις, κατά τις οποίες 28 άνθρωποι
έχουν χάσει τη ζωή τους. 
Στο Τόκιο, η ιαπωνική κυβέρνηση εξέφρασε
τη μεγάλη ανησυχία της για τα γεγονότα στην
Ταϊλάνδη, χώρα που έχει προσελκύει μεγάλες
ιαπωνικές επενδύσεις.

Τις δυσκολίες του επαγγέλματος των ψαράδων στα παγωμένα
νερά της Αλάσκας παρουσίασε πρόσφατα, μέσα από φωτογρα-
φίες, ο Corey Arnold. Οι φωτογραφίες του δείχνουν τι πραγματικά

σημαίνει να είσαι ψαράς σε αυτή την περιοχή, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες, τις άσχημες καιρικές
συνθήκες, αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό.

Mega deal ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων  
Η Ρωσία συνήψε συμφωνία με την Κίνα για το φυσικό αέριο, η αξία της οποίας ανέρχεται στα 400 δισ.
δολάρια, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Τις δύο -και μοναδικές- παραλίες της Ελαφονή-
σου, Σίμο και Σαρακίνικο, θέλει να... αξιοποιήσει
το ΤΑΙΠΕΔ, γι' αυτό και τις βγάζει «στο σφυρί». 
Ο βραβευμένος «επίγειος παράδεισος» από διεθνή
τουριστικά γραφεία ετοιμάζεται να περάσει σε
ιδιωτικά χέρια.
Το ΤΑΙΠΕΔ προσφέρει τα 175 στρέμματα ολόλευ-
κης αμμουδιάς προς πώληση, μετά την εισφορά
τους ως κρατικών ακινήτων (με Property Code
ΑΒΚ 382).

Προς πώληση 13 παραλίες 

Στρατιωτικός νόμος στην Ταϊλάνδη

Ψαρεύοντας στην Αλάσκα
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Tο 2012
το μεγαλύτερο σε διακίνηση λιμάνι στον κόσμο
ήταν το Ningbo (Κίνα) αφού από τις προβλήτες
του πέρασαν 744.000.000 τόνοι φορτίων.

Tο 2012
οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης τερματι-
κών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων εξυπηρέτησαν
το 27,9% της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματο-
κιβωτίων.

26.000.000.000
ευρώ θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέες υποδομές μεταφορών
την περίοδο 2014-2020. Οι εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή

Ένωση διεξάγονται κατά 44,7% οδικώς, 37,4% διά θαλάσσης, 10,9% μέσω
σιδηροδρόμου, 4% μέσω ποτάμιας ναυσιπλοΐας και κατά 3,1% μέσω αγωγών.

δια θαλάσσης37
,4

%

μέσω 
σιδηροδρόμου

10
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1%

οδικώς

44,7%

Ευρωπαϊκή Ένωση - Μεταφορές

500
εκατ. ευρώ θέλει να επενδύσει στην ελληνική
αγορά ακινήτων ένας από τους μεγαλύτερους διε-
θνείς επενδυτές, η αμερικανική Hines.

Το2011
η ευρωπαϊκή βιομηχανία (Ευρωπαϊκή Ένωση των «28») με-
ταφορών χρησιμοποιούσε ως πηγή ενέργειας για την κίνηση
των μέσων μεταφοράς το πετρέλαιο κατά 93,9%, το φυσικό
αέριο κατά 0,7%, τα βιοκαύσιμα κατά 3,8% και τον ηλεκτρι-
σμό κατά 1,6%.

93,9%
0,7%

3,8%
1,6%

Οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ πέτυχαν συνολικά κέρδη
$12,7 δισ. το 2013, ενώ τα έσοδα άγγιξαν τα $199,7 δισ.

Το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ το 2013 εξυπηρέτησε 22,4 εκατ.
TEU, εκ των οποίων 19,3 εκατ. TEU ήταν έμφορτα και τα υπό-
λοιπο 3,1 εκατ. TEU κενά.

Οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ
πέτυχαν συνολικά κέρδη $12,7
δισ. το 2013, ενώ τα έσοδα άγγιξαν
τα $199,7 δισ.

Το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ το 2013 εξυπηρέτησε 22,4 εκατ.
TEU, εκ των οποίων 19,3 εκατ. TEU ήταν έμφορτα και τα υπό-
λοιπο 3,1 εκατ. TEU κενά.

Οι εισαγωγές, μέσω πλοίων, της Κίνας το 2013 ξεπέρασαν τα
2 δισ. τόνους και έχουν διπλασιαστεί σε περίοδο 5 ετών.

Ο υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλος αποτελούνταν στα
τέλη Απριλίου 2014 από 4.894 πλοία, 168.922.455 gt
και 291.735.318 dwt.

Στη δεύτερη θέση, με 8.357 πλοία, 242.640.509 dwt και
159.401.728 gt, βρίσκεται η Ιαπωνία, ενώ την τριάδα συμ-
πληρώνει η Κίνα με 6.427 πλοία, 190.601.765 dwt και
116.675.336 gt.

Από τράπεζα της Αυστραλίας οι Έλληνες εφοπλιστές το 2013
άντλησαν 400 εκατ. δολάρια έναντι 500 εκατ. το 2012
και 300 εκατ. το 2011.

Ο Ι  Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι  Τ Η Σ  Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ
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M/T AMAZON BRILLIANCE 

73000 DWT, BUILT 2005, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, ULSAN KOREA

An uncompromising pursuit of quality
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Οι δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του Αντώνη Χανδρή, ο Αριστομένης
Καραγεώργης και ο Σταύρος Νταϊφάς, λίγο καιρό πριν από την έκδοση
αυτού του τεύχους έφυγαν για το τελευταίο τους ταξίδι, με λίγες εβδομάδες
διαφορά. 

Και οι δύο μεγάλες προσωπικότητες έδωσαν τις τελευταίες τους συνεντεύ-
ξεις στον υπογράφοντα αναλύοντας θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όχι
μόνο για τον ιστορικό της ναυτιλίας, αλλά κυρίως για τον θαυμαστή του
ναυτιλιακού παραδείγματος της Ελλάδος.

Η δημοσίευση μέρους των απαντήσεών τους αποτελεί ελάχιστο φόρο
τιμής των «Ναυτικών Χρονικών» στο πρόσωπο των δύο σημαντικότα-
των ναυτελλήνων, οι οποίοι με τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες τους
όχι μόνο σημάδεψαν μια ολόκληρη δεκαετία (1975 - 1985), αλλά ισχυρο-
ποίησαν την ΕΕΕ ως κορυφαίο και αποτελεσματικό όργανο εκπροσώπησης
του ελληνικού εφοπλισμού, και μετεξέλιξαν τον Πειραιά ως ασφαλές κα-
ταφύγιο για τον Έλληνα πλοιοκτήτη της διασποράς.

[Εμείς τότε ό,τι κάναμε,
το κάναμε για το συλλογικό καλό

Αρ ισ τομένης
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ

&
Σ τ α ύ ρ ο ς
Ν Τ Α Ϊ Φ Α Σ
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Συνέντευξη του Αριστομένη Καραγεώργη στον Ηλία Μπίσια (*)

...Στην εποχή μας 
κανείς δεν μπορούσε να πει το παραμικρό για τους σοβαρούς, 

τους μεγάλους, τους σημαντικούς της ναυτιλίας μας...

Ο Αριστομένης Καραγεώργης, αντιπρόεδρος της ΕΕΕ από το 1975
έως το 1980 και πρόεδρος της ΕΕΕ από το 1981 έως το 1984. Ήταν
στενός συνεργάτης του Αντώνη Χανδρή. Υπήρξε σημαντικότατος
πλοιοκτήτης της εποχής, με πολυάριθμο και εξαιρετικά σύγχρονο
στόλο. Διαχειρίστηκε περίπου εκατό πλοία (σε μια περίοδο που οι
Έλληνες πλοιοκτήτες διαχειρίζονταν συνήθως μικρό τονάζ) και ανέ-
λαβε την ηγεσία της εταιρείας του από τον πατέρα του Μιχάλη Κα-
ραγεώργη, ο οποίος επίσης υπήρξε σημαντικότατη προσωπικότητα
και ιδιαίτερα αγαπητός στο λιμάνι του Πειραιά. Αγάπησε όσο λίγοι
επιχειρηματίες τη γενέθλια γη του τη Μεσσηνία, όπου και κατάφερε
να προσφέρει με ποικίλους τρόπους στον τόπο και στους κατοίκους
του όλα τα χρόνια της δυναμικής του ανέλιξης. Ο Αριστομένης Κα-
ραγεώργης, αν και κάποτε άγγιξε την κορυφή της επιτυχίας, χτυπή-
θηκε άσχημα από την κατάρρευση της αγοράς το 1983, με
αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η εφοπλιστική του δραστηριότητα. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στην Κύπρο, όπου τον συναν-
τήσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του για τις ιστορικές στιγμές που
έζησε ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΕΕΕ καθώς και ως κορυ-
φαίος επιχειρηματίας.

Αριστομένης 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
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Πορτραίτα

Το 1975, μια μερίδα πλοιοκτητών αποφασίσατε να ηγηθεί ο
Αντώνης Χανδρής μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την
ανανέωση της θεσμικής εκπροσώπησης του εφοπλισμού και
βελτίωσης της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας στον τόπο
μας. Ποιος ήταν ο λόγος γι’ αυτή την πρωτοβουλία;

Είχαν ωριμάσει οι συνθήκες που ο Ανδρεάδης έπρεπε να αντικα-
τασταθεί, διότι πέρα από τη ναυτιλιακή του επιχειρηματικότητα
ήταν τραπεζίτης, βιομήχανος, έμπορος, το ναυτιλιακό κομμάτι
ήταν ένα μόνο από τα σκέλη της δράσης του, οπότε η έκθεσή του
την προηγούμενη περίοδο ήταν μεγάλη.
Δεν ήταν το Committee του Λονδίνου, πάντως, που ζήτησε να
αντικατασταθεί όπως κάποιοι λένε. Με την εξέλιξη των γεγονό-
των μετά τη δικτατορία έπρεπε να βρεθεί ο καλύτερος ναυτίλος
εφοπλιστής. Ο Λέων Λαιμός και οι άλλοι, θυμάμαι, σοφοί γέρον-
τες συγχωριανοί του, βρεθήκαμε όλοι μαζί για να συζητήσουμε
το μέλλον της Ένωσης. Τον Ανδρεάδη τον γνώρισα και είχε με-
γάλη ικανότητα ως άνθρωπος. Το μεγάλο του ταλέντο και πλε-
ονέκτημα ήταν ότι διάλεγε τους καλύτερους συνεργάτες. Κανείς
από αυτούς δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. 
Με φιλικές διαδικασίες, όπως πάντα στην Ένωση, έγινε η αντι-
κατάσταση. Στην Ένωση υπήρχε τότε και συμπόνια και κατα-
νόηση, που ο καθένας μας είχε, βάζοντας στην άκρη τις όποιες
προσωπικές αντιπαλότητες. Τα αφήναμε όλα πίσω μπροστά από
το εθνικό μας έμβλημα που λεγόταν Ένωση Ελλήνων Εφοπλι-
στών. Στεκόμασταν πίσω για να πάει μπροστά η Ένωση. Επί Χαν-
δρή ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν είχε ενδιαφερθεί ποτέ η
Ένωση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα
στην Αμερική. 

Ποια ήταν η σχέση σας με το Committee εκείνη την
εποχή;

Με το Committee η σχέση ήταν γενικά τέλεια. Το Committee

είναι το Committee και η Ένωση είναι η Ένωση. Δεν έχουμε
Ένωση εδώ και Ένωση στο Λονδίνο. Έχουμε το Committee που
ανήκει στην Ένωση, είναι το παράρτημα της Ενώσεως. Όταν δεν
το καταλάβαιναν, διότι ήθελαν να ελέγχουν τα πράγματα από
εκεί, εμείς απλώς το υπενθυμίζαμε. 

Είχατε επανειλημμένα συνομιλήσει με τον Κωνσταν-
τίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τελικά,
πόσο καταλάβαιναν τη σημασία της ναυτιλίας για τον
τόπο μας;

Με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου
μπορώ να πω ότι είχα έως και φιλικές σχέσεις. 
Μια φορά θυμάμαι είχαμε δει έξω τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε
ένα εστιατόριο στη Βουλιαγμένη. «Αριστομένη, να σε φιλήσω,
να σε αγκαλιάσω», μου λέει. «Γιατί δεν έχεις έρθει να με δεις»,
με ρώτησε δημόσια. «Μα δεν είχα κάποια ανάγκη να έρθω», του
απάντησα. Γυρίζει τότε και λέει στους υπόλοιπους που ήταν στο
τραπέζι, στον Κατσιφάρα, στον Λαλιώτη, στον Χαραλαμπό-
πουλο: «Ακούστε να δείτε, αυτός μπορεί να μην είναι μαζί μας,
αλλά όποιος τον αγγίξει θα έχει να κάνει μαζί μου. Τον ξέρω
καλά, ό,τι κάνω και το κάνω καλά θα είναι μαζί μου, ό,τι κάνω
και δεν το κάνω καλά θα πηγαίνει κόντρα. Είναι ντόμπρος, δικής
μας πάστας». Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. 
Εμείς τότε ό,τι κάναμε το κάναμε για το συλλογικό καλό, γι’ αυτά
τα τρία Ε, την ΕΕΕ. 
Πρέπει να ξέρεις όμως ότι ο Παπανδρέου ήταν πολιτικός που
κοίταζε πάντα τι τον συμφέρει και τον ενδιέφερε ειδικά το πολι-
τικό κόστος. Δεν ήθελε ποτέ να τα χαλάσει με το κόμμα του,
άσχετα με το τι αυτός πίστευε και το τι μας έλεγε.
Ο Καραμανλής αρχικά ήθελε να καταργήσει το νόμο 89/67.
Εμείς, με τον Βασίλη Γουλανδρή και τον Κώστα Λαιμό, μέσα σε
ένα Σαββατοκύριακο ενημερώσαμε όλα τα μέλη μας.. Έχε υπόψη
ότι ο Καραμανλής έτρωγε σχεδόν κάθε Κυριακή μαζί με τον Βα-
σίλη Γουλανδρή. Eνημερώσαμε αμέσως τον πρωθυπουργό ότι
οι πλοιοκτήτες θα αντιδράσουν άμεσα και έντονα. Ο Καραμαν-
λής θύμωσε, αλλά ο Γουλανδρής τού είπε: «Αντί να χαίρεσαι, με
βρίζεις; Εγώ σε ενημερώνω τι θα γίνει αύριο το πρωί, έρχεται η
μπόρα και εσύ δεν μας σκέφτεσαι;». Πραγματικά πιστεύω ότι τον
σώσαμε. Τελικά δεν το έκανε. Είδες λοιπόν, η ισχύς εν τη ενώσει
τι κάνει; 

Συναντήσατε όλους τους προέδρους των κομμάτων
εκείνη την εποχή;

Στην ΕΕΕ υπήρχε τότε και συμπόνια και κατα-
νόηση, που ο καθένας μας είχε, βάζοντας
στην άκρη τις όποιες προσωπικές αντιπαλό-
τητες. Τα αφήναμε όλα πίσω μπροστά από το
εθνικό μας έμβλημα που λεγόταν Ένωση Ελ-
λήνων Εφοπλιστών.

Ως πρόεδρος της ΕΕΕ σε συνέντευξη Τύπου με τους αντιπροέδρους του Στ.

Γουρδομιχάλη και Στ. Νταϊφά.
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Ο νόμος της ανακύκλωσης δεν κατέστρεψε τη ναυτιλία, αλλά η
γενικότερη νοοτροπία του κόμματος που κυβερνούσε εκείνη την
εποχή. Εγώ δεν είμαι ούτε κομμουνιστής ούτε ακροδεξιός, ένας
συντηρητικός άνθρωπος είμαι, που προσπαθώ να βλέπω τα
πράγματα σωστά. Στο ΝΑΤ τα έφαγαν όλα, τα κατέστρεψαν όλα,
μέσα σε λίγους μήνες. Η νοοτροπία της εποχής ήταν περίεργη.
Αντί να σέβονται το ότι η ναυτιλία έδινε στη χώρα χωρίς να παίρ-
νει, το βούλιαξαν το καΐκι.

Οι σχέσεις σας με τις ναυτεργατικές ενώσεις δεν δοκι-
μάστηκαν με τις συλλογικές συμβάσεις και τη μετέπειτα
καλπάζουσα ανεργία στους ναυτικούς;

Εγώ δεν παρακαλούσα τον Θεό να έχω λεφτά, αλλά για να δη-
μιουργώ και να χαρίζω. Έμεινα τόσες φορές απένταρος στη ζωή
μου διότι όλο έδινα. Θυμάμαι τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας με τον Μανώλη Σαΐτη, γ.γ. της ΠΝΟ. Ήταν η εποχή που
με κυνήγαγε η «17η Νοέμβρη». Τους έλεγα: «Κοιτάξτε τα αιτή-
ματά σας. Μερικά δεν είναι για όφελός σας μακροπρόθεσμα».
Δεν θυμάμαι να τσακωθήκαμε ποτέ. Η ΠΕΜΕΝ ήταν ανέκαθεν
αντίθετη προς εμάς. Δεν ήταν κακό αυτό, δεν μπορείς να έχεις
όλα τα ναυτεργατικά σωματεία, να είναι δεξιά ή με το μέρος σου.
Τα πράγματα έγιναν πιο έντονα όταν η ΠΕΜΕΝ συνεργάστηκε με
την ΠΕΝΕΝ. Εκεί υπήρξε όξυνση. Πάντως, κατά τη θητεία μου,
με τους ναυτεργάτες δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Θα μου πεις ότι
ήσουν γλυκός μαζί τους; Όχι, απλώς καθόμουν και τους άκουγα. 

Διάφοροι λένε πάντως ότι, ως σύνολο, οι πλοιοκτήτες
δεν θέλατε Έλληνες ως κατώτερα πληρώματα εκείνη
την εποχή.

Όποιος ναυτικός ήθελε να μπαρκάρει την επόμενη μέρα μπο-
ρούσε. Απλώς να διαχωρίσουμε τους ναυτικούς: άλλο ο ναυτι-
κός της ποντοπόρου και άλλος της ακτοπλοΐας. Άλλη κατηγορία,
άλλη δουλειά. 8 το βράδυ ο ναυτικός της ακτοπλοΐας είναι σπίτι
του και τρώει και κοιμάται μέχρι το άλλο πρωί, σαν λεωφορείο
της γραμμής δηλαδή. Γι’ αυτό εγώ τρωγόμουν να γίνεται διαχω-
ρισμός. 
Είμαι υπερήφανος που είχα στη διαχείρισή μου εκατό τόσα βα-
πόρια και δεν είχα έναν ξένο για δείγμα. Ποιος Έλληνας δεν θέλει
να έχει Έλληνες ναυτικούς στα καράβια του; Ξέρω τι σημαίνει
να είσαι ναυτικός, να δουλεύεις για να βγάλεις το ψωμί σου.
Ποτέ δεν έκοψα ένα σεντ παρά τη διακύμανση της ναυλαγοράς.
Κοροϊδεύουμε τον κόσμο αλλιώς. 
Εγώ θα έχω μεγαλύτερο τάφο από τον άλλο αν τσιγκουνεύομαι
το μισθό του ναυτικού μου; Είμαστε άξιοι της τύχης μας και όπως
στρώνουμε θα κοιμηθούμε.

Την εποχή εκείνη, ωστόσο, όλοι σας έβαζαν στο ίδιο
επίπεδο με τους βιομηχάνους και σας κατηγορούσαν...

Άλλο εφοπλιστής, άλλο βιομήχανος. Τα συμφέροντά σου ως
εφοπλιστή είναι άλλα. Εν ολίγοις, αν το κράτος δεν μπορεί ή δεν
θέλει να σε εξυπηρετήσει, του λες «χαίρετε». Αν δεν μπορείς να
τα ξεχωρίσεις αυτά τα δύο, είσαι χαμένος ως πολιτικός.

Είδα όλους τους προέδρους κομμάτων, και τον Φλωράκη. Γιατί
όχι; Δεν κέρδισα τίποτα, αλλά δεν μου έκανε πόλεμο. Είχα την
υπομονή να ακούω όλους, με τις ώρες. Θέλει κάποιος να τα πει,
ας μας τα πει. Γενικά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συνδιαλέ-

γεσαι με τον άλλο για να τον κερδίσεις, να παίξεις «σκάκι» μαζί
του, για να κάνεις το «ματ».

Ο τότε υπουργός Ναυτιλίας όμως, ο Γιώργος Κατσιφά-
ρας, ήταν αγαπητός στους ναυτιλιακούς κύκλους;

Ο Κατσιφάρας ήταν ένας άνθρωπος που αν και δεν ήξερε πολλά
πράγματα ήταν ο καλύτερος υπουργός που πέρασε τότε, διότι
έλεγε αρκετές φορές ότι κάποια θέματα δεν τα ήξερε, δεν είχε
ιδέα. Του βγάζω το καπέλο ως προς αυτό. Για την ανακύκλωση
των πληρωμάτων δεν φταίει αυτός. Άλλοι μέσα στο κόμμα του
ΠΑΣΟΚ άλλαξαν το τελικό αποτέλεσμα και η ανακύκλωση από
προαιρετική που είχε αρχικά συμφωνηθεί, αιφνιδιαστικά έγινε
αναγκαστική. Δεν το περιμέναμε αυτό.  Με τον Κατσιφάρα κου-
βεντιάζαμε με τις ώρες, τσακωνόμασταν, αλλά καταλήγαμε κάπου.

Ο νόμος της ανακύκλωσης δεν οδήγησε στην κάθετη
πτώση της ελληνικής σημαίας;

Ξέρω τι σημαίνει να είσαι ναυτικός, να δου-
λεύεις για να βγάλεις το ψωμί σου. Ποτέ δεν
έκοψα ένα σεντ παρά τη διακύμανση της ναυ-
λαγοράς. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο αλλιώς. 

Ο Αριστομένης Καραγεώργης υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της HELMEPA.

Πορτραίτα
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Πορτραίτα

Υπήρξαν τελικά αλλοδαποί, Γερμανοί κυρίως, πίσω από
τις εταιρείες του ν. 89, όπως έγραφαν τα «Ναυτικά
Χρονικά» της εποχής εκείνης;

Ο Γερμανός που μπαίνει πίσω από την εταιρεία του ν. 89/67
ήταν στο πλαίσιο μιας καμπάνιας εναντίον μας, από τους εχ-
θρούς της ναυτιλίας μας. Πολλοί εκτός Ελλάδας επίσης έβγαζαν
αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Ελληνικότητα δεν έπαιρνε με τί-
ποτα. Δεν πάνε να μας παρακαλούσαν, δεν γινόταν. Να λέμε τα
σύκα-σύκα και την οκά-οκά.

Εκείνη την περίοδο υπήρξαν πάρα πολλά ναυάγια. Γιατί
δεν διαγράψατε ποτέ κάποιο μέλος σας που να παρου-
σίασε ύποπτη συμπεριφορά;

Θα αποδεχθείς ότι οι εφοπλιστές κάνουν αυτή τη δουλειά όταν
μόνο δύο-τρεις άνθρωποι ήταν μπλεγμένοι; Πραγματικά, δύο-
τρεις ήταν οι ύποπτοι. Θαρρείς ότι δεν τους ήξερα εγώ ή ο υπό-
λοιπος Πειραιάς αυτούς που ίσως κινήθηκαν παράνομα; Αφού
συνομιλούσαμε με μέλη από τα Pand I Clubs, ξέραμε απόλυτα
τι γινόταν. Τίποτα δεν ήταν κρυφό, όλα τα ξέραμε και τα ξέρουμε
ακόμη. Τα περισσότερα ναυάγια εκείνη την εποχή προκλήθηκαν
από βλακεία στο χειρισμό τους. Να επισημάνω εδώ ότι ο Χαν-
δρής δεν δεχόταν κανέναν ύποπτο στο Συμβούλιο. 
Ο πολέμιος των Substandard πλοίων ήμουν εγώ. Στην εποχή μας
κανείς δεν μπορούσε να πει το παραμικρό για τους σοβαρούς, τους
μεγάλους, τους σημαντικούς της ναυτιλίας μας. Ύποπτη συμπερι-
φορά από αυτούς δεν παρουσίασε ποτέ κανείς από αυτούς.

Παλέψατε όμως για τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας
της ναυτιλίας μας.

Η αρνητική εικόνα της ναυτιλίας δημιουργήθηκε από ένα αρι-
στερό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικά επί προεδρίας

μου οι περισσότερες εφημερίδες ήταν φιλοκυβερνητικές. Θυμά-
μαι κάποτε ένας δημοσιογράφος μού είχε πει χαρακτηριστικά:
«Έχεις δίκιο σε αυτά που λες, αλλά εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ. Τι θες να
γράψω; Δεν θα γράψω τίποτα».
Αυτά που λέγαμε με τα σωματεία δεν τα βγάζαμε προς τα έξω.
Δεν χρειαζόταν διότι ο Τύπος την εποχή εκείνη ήταν εναντίον
μας. Πιστεύω πάντως ότι όλοι οι δημοσιογράφοι με αγαπούσαν.
Ήμουν παρών για όλους, τους έβλεπα και κυρίως τους άκουγα.
Δεν είπα ποτέ και σε κανέναν «δεν σε δέχομαι». Έρχονταν πολλοί
και με έβλεπαν να μου πουν και τα δικά τους θέματα. Είχαμε σχέ-
σεις με όλους. Έτσι δεν μας πολεμούσαν. 

Για ποιο λόγο θελήσατε να αναλάβετε αλλά και να πα-
ραμείνετε πρόεδρος της ΕΕΕ σε μια εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο για εσάς, την εταιρεία σας, αλλά και τη ναυτι-
λία γενικότερα;

Όταν εξελέγην πρόεδρος της ΕΕΕ και μου έδωσε ο τότε διευ-
θυντής κάρτες επαγγελματικές, εγώ του απάντησα «τι να τις
κάνω;». «Μα πώς», μου λέει, «άλλοι που είναι απλά μέλη βγά-
ζουν κάρτες». «Εγώ θέλω μία» του απάντησα «για να δώσω στη
μάνα μου. Να της τη δώσω σαν δώρο, σαν τελευταίο αξίωμα του
δικού μου πανεπιστημίου». Όταν αυτή τη νοοτροπία την πετά-
ξεις, τότε έχεις πρόβλημα.

Υπήρχε όμως σεβασμός στο πρόσωπο του προέδρου και
γενική αποδοχή;

Μια φορά θυμάμαι μπήκα στο συμβούλιο της Ένωσης και ο Κώ-
στας ο Λαιμός βγάζει το παπούτσι του και το χτυπάει: «Σηκωθείτε
όλοι, μπήκε ο πρόεδρος», λέει στους παρευρισκομένους. Ποιος,
ο Κώστας Λαιμός, που έχω σχεδόν τα μισά του χρόνια. Δεν το
έκανε για εμένα, για τον τίτλο το έκανε. Αυτό σέβεσαι και αυτό
υπηρετείς: την Ένωση.

Πιστεύετε πως η ενασχόλησή σας με την Ένωση ήταν
βαριά σαν φορτίο εκείνη τη δύσκολη εποχή;

Δούλευα έντεκα ώρες την ημέρα για την Ένωση. Την εποχή
εκείνη η Ένωση ήταν ένα. Αυτό ήταν το σύνθημά μας. Το καπέλο
που φοράς όταν είσαι πρόεδρος της ΕΕΕ είναι πάρα πολύ βαρύ.

Πόσο δύσκολο είναι να ηγηθείς ενός θεσμικού φορέα εκπρο-
σώπησης με τόσο δυνατές και επιτυχημένες προσωπικότητες;

Πάντα αγαπούσα πολύ τα παιδιά μου. Αρκε-
τές φορές, εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων
υγείας που είχαν, το μυαλό μου το είχα σε
αυτά και όχι στις δουλειές μου. Έτσι έχασα αρ-
κετές επαγγελματικές ευκαιρίες για την εποχή,
αλλά, σιγά, δεν βαριέσαι.
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Για να είσαι πρόεδρος οποιασδήποτε ένωσης ή σωματείου πρέ-
πει να ξέρεις το χαρακτήρα του καθενός. Και εγώ προσπαθούσα
όλους αυτούς τους χαρακτήρες να τους έχω όχι μαζί μου, αλλά
για να μπορούν να καταλήξουν σε μία κοινή απόφαση. Κάποτε
μού είπε ο Γ. Κουμάνταρος σε μια συνέλευση «εσύ δεν έχεις
γνώμη;» και απάντησα: «Όχι, εγώ είμαι το εκτελεστικό όργανο
της Ένωσης». 

Μαθαίνω ότι έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στις νεότερες
γενιές και στα νέα παιδιά.

Πάντα αγαπούσα πολύ τα παιδιά μου. Αρκετές φορές, εξαιτίας
διαφόρων προβλημάτων υγείας που είχαν, το μυαλό μου το είχα
σε αυτά και όχι στις δουλειές μου. Έτσι έχασα αρκετές επαγγελ-
ματικές ευκαιρίες για την εποχή, αλλά, σιγά, δεν βαριέσαι. Γενικά
είχα ευαισθησία με τα παιδιά. Μια μέρα θυμάμαι ότι είχα δει δύο
πιτσιρικάκια με σοβαρή σκολίωση. Τα έστειλα στην Αμερική. Δεν
το έμαθε ποτέ κανείς. Γιατί στα λέω αυτά; Δεν χρειάζεται να κά-
νεις μεγάλες προσπάθειες για να ακούγεται το όνομά σου. Ο κό-
σμος και κυρίως οι ναυτεργάτες, οι λιμενεργάτες ξέρουν ποιος
είσαι. Ήξεραν ποιος ήταν ο Καραγεώργης. Όταν κάνεις το αντί-
θετο και αυτοδιαφημίζεσαι, να λες «είμαι εφοπλιστής και
απαιτώ», δεν κάνει καλό. Την αλαζονεία δεν τη δέχεται κανείς.

Αντιλαμβάνομαι πως είχατε ιδιαίτερη αφοσίωση και
στους ναυτικούς σας.

Εμάς οι ναυτικοί μας κατάγονταν από χωριά, κυρίως της Πελο-
ποννήσου, οι περισσότεροι δεν είχαν δει ποτέ θάλασσα. Δεν
υπήρχαν Χριστούγεννα χωρίς να στείλουμε γαλοπούλα σπίτι
τους, Πάσχα που να μην πάει αρνί. Εκδίδαμε περιοδικό δικό μας,
της εταιρείας δηλαδή, για να μπορεί η μάνα να ξέρει πού είναι
το παιδί της. Μην ξεχνάμε την καταγωγή μας. Δεν γεννηθήκαμε
όλοι με χρυσά αυτοκίνητα και χρυσές κούνιες. Όλοι πρέπει να
βγάλουμε το ψωμί μας.

Για τη ναυτική εκπαίδευση τι γνώμη έχετε σήμερα; Πα-
ρακολουθείτε τις εξελίξεις;

Εμείς τότε κάναμε καμπάνιες για την προσέλκυση και θεωρώ ότι
άξιζαν τον κόπο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Επιτρέπεται στην Ελ-
λάδα, που θα έπρεπε σε κάθε τετράγωνο να έχουμε σχολή, να
λέμε ότι μπήκαν φέτος 1.400 δόκιμοι; Σιγά το θρίαμβο.
Με θλίβει που καταρρέουν οι Ακαδημίες σήμερα. Τη Σύρο εμείς
τη φτιάξαμε. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η σχολή αυτή;
Μαθαίνω ότι έχει τεράστια προβλήματα όπως όλες.
Θα ήθελα εδώ να πω κάτι σε κάποιους συναδέλφους: τη σχολή
δεν την κάνω και δεν τη στηρίζω για μένα ή για το όνομά μου. 

Τι θυμάστε από τους συναδέλφους της εποχής σας;

Δεν μπορείς να φανταστείς τι άνθρωποι υπήρχαν εκείνη την
εποχή: Βασίλης Γουλανδρής, Γιώργος Δρακόπουλος, Γιώργος
Λιβανός, Κώστας Λαιμός, Γιώργος Κουμάνταρος, Μιχάλης Πε-
ρατικός, Leaders όλοι. Κύριοι με Κ κεφαλαίο. Είχαμε και πολιτι-
κούς όμως που ήταν πραγματικοί ηγέτες εκείνη την εποχή.

Μπορούμε να συγκρίνουμε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον 
Ανδρέα Παπανδρέου με τους σημερινούς;

Ποια είναι η άποψή σας για τους Έλληνες πολιτικούς;

Ο τόπος μας διοικείται από ορισμένες πολιτικές οικογένειες. 
Που πρέπει να παίρνουν ψήφους. Όταν ένας ναυτικός βγάζει
λεφτά, και πολλά λεφτά, και ταξιδεύει, γνωρίζει νέα πράγματα,
τότε οι οικογένειες χάνουν τους ψηφοφόρους τους. Αυτό συμ-
βαίνει και σήμερα. Πόσους από αυτούς τους ανέργους πήγε το
κράτος να τους υποστηρίξει σήμερα να βγάλουν ένα πιάτο φα-
γητό; Να τον κάνει ανθυποπλοίαρχο. Να τον μορφώσει, να τον
ντύσει, να τον θρέψει, να τον ταξιδέψει, ως αξιωματικό, όχι ως
κατώτερα πληρώματα, θα πάρουμε τον Ινδό. Σήμερα αυτά που
προσφέρουν τα βαπόρια δεν τα παρέχουν πολυτελή ξενοδοχεία,
ποιος το ξέρει στην ευρύτερη κοινωνία αυτό; Μην κοροϊδευό-
μαστε. Μέχρι και πισίνα έχουν τα πλοία, πάνε οι εποχές με το
κάρβουνο, και έχει ο Θεός πώς θα φτάσει το πλοίο παρακάτω.
Και όμως δεν έχουμε υποστηρίξει, για έναν και μοναδικό λόγο
ότι ο ναυτικός δεν ελέγχεται.

Σας ενοχλεί που οι δημοσιογράφοι επιμένουν στη με-
γαλύτερη ανάγκη επικοινωνίας με τον ελληνικό εφο-
πλισμό, ακόμη και σήμερα;

Οι δημοσιογράφοι θέλουν να βγάλουν το ψωμί τους, ασχέτως
αν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ο δημοσιογράφος πρέπει να
γράφει συνέχεια, αυτό είναι το ψωμί του. Όταν δεν τον αφήνεις
τον άλλον να βγάλει το ψωμί του, δεν θα σου φερθεί ευγενικά.

Τι θα λέγατε, δηλαδή, ακόμη και σήμερα, σε κάποιον που
θα σας έλεγε ότι έχετε ειδικά προνόμια από το ελληνικό
Δημόσιο;

Είμαι εφοπλιστής και δίνω τόσα σημαντικότατα μεροκάματα,
κάθε μέρα, σε εργάτες και υπαλλήλους. Καθαρά πράγματα. Ας
έρθει κάποιος να μου πει το αντίθετο και θα τον ρωτήσω πόσα
κλέβει αυτός από το ελληνικό Δημόσιο.

Θυμάστε κάποιους που σας πίκραναν στην πορεία σας;

Δεν κερδίζουμε τίποτα με το να χαρακτηρίζουμε με τον χειρό-
τερο τρόπο τους ανθρώπους που μας έβλαψαν. Η Ιστορία τούς
κρίνει από μόνη της.

* Η συνέντευξη αποτελεί μέρος πολύωρης μαγνητοφωνημένης συνομιλίας με
τον Αριστομένη Καραγεώργη, στη Λεμεσό της Κύπρου, τον Οκτώβριο 2013.
Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο ακαδημαϊκής έρευνας για τις «Στρατηγικές
επικοινωνίας του ελληνικού εφοπλισμού με τα ΜΜΕ, την περίοδο 1975-
1985». Τη δημοσίευση των απαντήσεων για την ενημέρωση της ελληνικής ναυ-
τιλιακής κοινότητας πάνω στα ιστορικά θέματα της εποχής, που πρωταγωνιστούσε
ως επιχειρηματίας και θεσμικός εκπρόσωπος του εφοπλισμού, επιθυμούσε ο ίδιος
και ενέκρινε η κόρη του, κυρία Ιωάννα Καραγεώργη.  
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Συνέντευξη του Σταύρου Νταϊφά στον Ηλία Μπίσια (*)

...Eμείς οι νέοι στη ναυτιλία είχαμε 
τεράστιο πάθος για τη δουλειά μας και μεγάλη διάθεση 

για εγκαθίδρυση...

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕΕ από το 1981 έως το 1991 υπήρξε επιστή-
θιος φίλος του Αντώνη Χανδρή, καθώς και των μετέπειτα προ-
έδρων της ΕΕΕ Αριστομένη Καραγεώργη και Στάθη Γουρδομιχάλη.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων,
ενώ υπήρξε ιδιαίτερα γνωστός και λαοφιλής ως πρόεδρος του
Ολυμπιακού για σειρά ετών. Οι συνάδελφοί του τον θυμούνται ως
μεγάλο ευπατρίδη με σημαντική αγάπη για τη γενέθλια γη του, τη
Μάνη. Στην τελευταία του συνέντευξη στον ναυτιλιακό Τύπο, ο
Σταύρος Νταϊφάς μιλάει για τα «χρυσά» χρόνια της αντιπρο-
εδρίας του στην ΕΕΕ, τις σχέσεις του με τον Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί
στις προσωπικές του αναμνήσεις από το επάγγελμα που τον οδή-
γησε στην κορυφή. Ο Σταύρος Νταϊφάς τιμήθηκε με το βραβείο
«Ευκράντη» το 2012 για τη συνολική προσφορά του στη ναυ-
τιλία, από τα «Ναυτικά Χρονικά» και την ΕΝΟΕ.

Σταύρος 
ΝΤΑΪΦΑΣ
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Ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τις κυβερνήσεις και τους
πολιτικούς την εποχή της αντιπροεδρίας σας στην ΕΕΕ
(1981-1989);

Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχα τακτικές επαφές από το 1975,
τρώγαμε συχνά μαζί -θα μπορούσα να πω κάθε δεκαπέντε ημέ-
ρες-, είχαμε συχνή και καλή επικοινωνία. Το 1981, μετά τις εκλο-
γές, υπήρχε έντονη διάθεση να φύγουμε από τον Πειραιά και να
εγκατασταθούμε στο Λονδίνο, όπου οι περισσότεροι διατηρού-
σαμε γραφεία. Όταν όμως πήγα στις ΗΠΑ, φίλος και συνεργάτης
με διαβεβαίωσε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Στην επιστροφή
μου μετέφερα ακριβώς αυτή τη συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι
δεν έχουμε κανένα φόβο. Και τελικά δεν είχαμε κανένα φόβο, ο
Ανδρέας ήταν που μας βοηθούσε. Οι από κάτω όμως στην ηγε-
σία ήταν σφόδρα εναντίον μας. Το πνεύμα ήταν αντι-εφοπλι-
στικό, εναντίον του κεφαλαίου όλη εκείνη τη δεκαετία. Οι από
κάτω ήθελαν να χτυπήσουν το κεφάλαιο. Θυμήσου τι έγινε με
την ανακύκλωση των πληρωμάτων. Τεράστια λάθη. 
Εκείνη την εποχή προσπαθήσαμε, και εν μέρει καταφέραμε, και
μετατρέψαμε τη γενικότερη εικόνα της ναυτιλίας. Όταν όμως οι
αρχηγοί κομμάτων μάς κατηγορούσαν δημόσια και μας έβαζαν
μεταξύ των «ληστών», τι να περιμένεις από τον απλό πολίτη που
δεν γνωρίζει; Σήμερα μπορεί μόνο μια μικρή μερίδα ανθρώπων
να είναι εναντίον του κεφαλαίου, εκείνη την εποχή όμως τα
πράγματα ήταν αλλιώς.

Με τα κοινά πάντως ασχοληθήκατε από τον καιρό της
μεταπολίτευσης. Τι θυμάστε τα πρώτα χρόνια μετά την
παλινόρθωση της Δημοκρατίας;

Την εποχή της μεταπολίτευσης υπήρξε ένα αυξημένο σοσιαλι-
στικό πνεύμα στην Ελλάδα και γι’ αυτόν το λόγο ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής απέφευγε την επαφή μ’ εμάς. Η αλήθεια ήταν ότι
το κλίμα ήταν περίεργο και πολύ εναντίον του κεφαλαίου. 
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πάντως, τους ανθρώπους που

δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά για την Ελλάδα ενδόμυχα τους
περιφρονούσε. Όταν ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα, ο Καραμαν-
λής είχε δει προσωπικά  τόσο τον Αντώνη Χανδρή όσο και τον
Γιώργο Κουμάνταρο. Είχε πει και στους δύο: Θέλω να επενδύ-
σετε στην Ελλάδα, να φτιάξετε επιχειρήσεις. Το έκαναν με το πα-
ραπάνω: ο ένας με τη βιομηχανία στο Βόλο, ο δε Κουμάνταρος
με τη ζυθοποία στην Αχαΐα. Τελικά, όμως, οι άνθρωποι τα έχασαν
τα λεφτά τους. Κέρδη δεν έβγαλαν. Το θεώρησαν σαν υποχρέ-
ωση στην πρόσκληση που τους απηύθυνε ο τότε πρωθυπουρ-
γός. Το ένστικτο της αγάπης για την Ελλάδα το έχει κάθε
Έλληνας, όπως και εγώ. Όποιος μπορεί, και έχει την οικονομική
δυνατότητα, μπορεί και πρέπει να κάνει κάτι για τη χώρα του.
Αλλά τελικά το κράτος, το σύμπλεγμα δηλαδή αυτό που λέγεται
κράτος, από τη στιγμή που κάποιος επενδύσει εδώ, είναι εναν-
τίον του. Τον βλέπουν σαν εχθρό. Το έζησα και με τον Βασίλη
Κωνσταντακόπουλο. Πόσο τον ταλαιπώρησαν μετέπειτα αυτό
τον άνθρωπο στη Μεσσηνία; Δέκα χρόνια; Γιατί; Άδειες, έλεγχοι,
υπουργικές αποφάσεις. Ένα σύστημα χαοτικό και δαιδαλώδες
για να συντηρούνται πολλοί πίσω από αυτό.

Είδατε και τον Χαρίλαο Φλωράκη αρκετές φορές;

Θυμάμαι καλά τον Χαρίλαο Φλωράκη, γ.γ. του ΚΚΕ. Στην κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, θελήσαμε να εγκαθιδρύσουμε τα Sandwich
courses, αλλά έπρεπε να συμφωνήσει και το ΚΚΕ, διότι υποστή-
ριζε την κυβέρνηση, και πιο συγκεκριμένα ο Χαρίλαος Φλωρά-
κης. Τον συναντήσαμε, πρόεδρος τότε της ΕΕΕ ήταν ο Στάθης
Γουρδομιχάλης, και μιλήσαμε εκτενώς. Συμφώνησε πλήρως
στις προτάσεις μας. Μας είπε μάλιστα ότι «έχετε δίκιο σε πολλά
πράγματα, αλλά είστε παρεξηγημένοι».

Τι θυμάστε από την προεδρία Χανδρή; Γιατί όλοι, ακόμη
και σήμερα, τον θεωρούν τόσο μεγάλο ηγέτη;

Θα σου πω την προσωπική μου άποψη και εμπειρία: υπήρχε σε-
βασμός. Ο Χανδρής, όταν πέθανε ο πατέρας του το ’41, του είχε
αφήσει ήδη μια σημαντική περιουσία - εγώ τότε ήμουν ένα παιδί
που έτρεχε να δημιουργήσει, να κατακτήσει. Κάποια στιγμή τού
το είπα αυτό ακριβώς, και ας ήταν μόνο επτά χρόνια μεγαλύτε-
ρός μου. Του είχα πει δηλαδή, με μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό
προς το πρόσωπό του, ότι όταν εγώ δεν είχα να φάω αυτός μορ-

Εκείνη την εποχή προσπαθήσαμε, και εν μέρει
καταφέραμε, και μετατρέψαμε τη γενικότερη
εικόνα της ναυτιλίας. Όταν όμως οι αρχηγοί
κομμάτων μάς κατηγορούσαν δημόσια και
μας έβαζαν μεταξύ των «ληστών», τι να περι-
μένεις από τον απλό πολίτη που δεν γνωρίζει;

Ο Σταύρος Νταϊφάς παραλαμβάνει το βραβείο «Ευκράντη» το 2011.

Πορτραίτα
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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

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 

Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

τηλ. 210 94.67.200

E-mail mail@anangelmar.com
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φωνόταν στα κολέγια της Ευρώπης, και μου απάντησε χαρακτη-
ριστικά: «Έλα, Σταύρο, τι λες τώρα που τα θυμάσαι, τι ρόλο παί-
ζουν αυτά;». Τόσο καταδεκτικός και χαμηλών τόνων άνθρωπος
ήταν.
Όταν μιλούσε ο Αντώνης νόμιζες ότι δεν ανέπνεε κανείς. Ποτέ
δεν φαντάστηκα ότι αυτό το σώμα, η Ένωσή μας, θα ήταν τόσο
τέλειοι άνθρωποι.
Όταν ήμουν και εγώ μικρός στην ηλικία δεν ήξερα. Θεωρούσα,
ως άπειρος και λόγω των εποχών, πως όσοι έχουν λεφτά εκμε-
ταλλεύονται τον κόσμο. Τους είχα παρεξηγήσει. Αυτά που λένε
σήμερα, δηλαδή, όσοι δεν ξέρουν και δεν θέλουν να μάθουν.
Όταν συμμετείχα στα συμβούλια της Ένωσης πάντα έφευγα έκ-
πληκτος. Αποκλείεται τα υπουργικά συμβούλια να είναι όπως
ήταν η ΕΕΕ. Τέλεια όλα. Αυτοσεβασμός! Αυτή ήταν η λέξη που
μας χαρακτήριζε. Η Ένωση, ή μάλλον η συμμετοχή μου σε αυτήν,
με άλλαξε. Η ΕΕΕ τότε είχε 30 μέλη στο Δ.Σ., 30 σημαντικές προ-
σωπικότητες!

Υπήρχαν διασπαστικές τάσεις στον εφοπλισμό και στην
εκπροσώπησή του την περίοδο Αντώνη Χανδρή;

Κουμάντο στην ΕΕΕ έκανε ο Αντώνης Χανδρής διότι όλοι είχαμε
μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό του. Εγώ πριν από τις αρχαιρε-
σίες του 1974 δεν τον ήξερα προσωπικά. Ήξερα μόνον όσους
έρχονταν στη Ναυτιλιακή Λέσχη. Ο Χανδρής σού ενέπνεε εμπι-
στοσύνη, ήταν σωστός στο λόγο του και χαρισματικός άνθρω-
πος. Τον Χανδρή τον ψήφιζαν όλοι, Λονδρέζοι και Πειραιώτες.
Εγώ είχα τις ψήφους κυρίως του Πειραιά.
Tην εποχή εκείνη υπήρχαν πολλοί «Large» πλοιοκτήτες: ο Μι-
χάλης Περατικός, ο Στάθης Γουρδομιχάλης, ο Αντώνης Χαν-
δρής, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και πολλοί άλλοι. Υπήρξαν
«διαμάντια» για την Ελλάδα. 
Θυμάμαι μια φορά τον Βασίλη Γουλανδρή που επέμενε να δώ-
σουμε αυξήσεις στους ναυτικούς διότι δεν ήθελε να μην περνάνε
καλά οι ναυτικοί μας. Όλοι ήθελαν να είναι μέλη στο Δ.Σ., αλλά

ήταν πολύ δύσκολο. Στην αρχή ακόμα και στις πρώτες προ-
εδρίες του Χανδρή οι περισσότεροι ήταν εκ Λονδίνου. 
Μετά το 1980 οι Πειραιώτες άρχισαν να εισέρχονται και να
υπάρχει μια ισορροπία.

Οι σχέσεις με το Committee και τον Γιάννη Χατζηπα-
τέρα πώς ήταν τότε;

Με το Committee δεν είχαμε τόσες κόντρες όσες έγραφαν στον
Τύπο εκείνη την εποχή. Απλώς η νοοτροπία ήταν τελείως δια-
φορετική. Εμείς ξέραμε τα προβλήματα και τα ζούσαμε στην κα-
θημερινότητά μας στον Πειραιά.

Η ΕΕΕ στην εποχή σας (και ειδικά την περίοδο 1975-
1990) επιδίωξε τη βελτίωση των σχέσεων με τα ΜΜΕ.
Πού οφείλεται αυτό;

Στην εποχή μας δεν τους πολυ-υπολογίζαμε τους δημοσιογρά-
φους. Κανείς μας δεν είχε φιλίες μαζί τους. 
Ο Αντώνης Χανδρής ήθελε μέσω των συνεντεύξεων Τύπου να
υπάρχει πληροφόρηση προς τον ελληνικό λαό για όλο το φάσμα
της ναυτιλίας, μέσα από την ίδια την Ένωση. 
Ο Κώστας Καρράς, νέος τότε και μορφωμένος, ανέλαβε την επι-
τροπή δημοσίων σχέσεων επειδή ήταν από τους λίγους που είχε
καλές σχέσεις με το σύνολο σχεδόν της δημοσιογραφικής οικο-
γένειας. Η αλήθεια είναι πως υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι
που έβγαζαν αίμα στα άρθρα τους εναντίον μας. Εμείς δεν λέ-
γαμε ποτέ πολλά στις συνεντεύξεις Τύπου, απλώς εξιστορού-
σαμε τα γεγονότα. 
Οι τακτικές συνεντεύξεις Τύπου και ο διάλογος με τους δημο-
σιογράφους τελείωσαν όταν έφυγε ο Στάθης Γουρδομιχάλης κι
εγώ.

Συνήθως στις συνεντεύξεις Τύπου θεσμικών φορέων
εκπροσώπησης της εργοδοσίας προκαλείται χάος.
Ισχύει και στην περίπτωσή σας;

Δεν υπήρχε χάος στις συνεντεύξεις Τύπου. Όλα πήγαιναν ρολόι.
Είχαμε βάλει τους κανόνες μας: ερώτηση και απάντηση. Υπήρχαν
όμως και κάποιοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι διαστρέβλωναν την
αλήθεια και τα λεγόμενά μας. Ποτέ δεν με ενδιέφερε να διαβάζω
άρθρα που παραποιούσαν την πραγματικότητα. Ούτε και τώρα
τα διαβάζω!
Εμείς δίναμε κάθε μήνα συνέντευξη Τύπου για σωστή και πλήρη

Όταν συμμετείχα στα συμβούλια της Ένωσης πάντα
έφευγα έκπληκτος. Αποκλείεται τα υπουργικά συμ-
βούλια να είναι όπως ήταν η ΕΕΕ. Τέλεια όλα. Αυτοσε-
βασμός! Αυτή ήταν η λέξη που μας χαρακτήριζε. Η
Ένωση, ή μάλλον η συμμετοχή μου σε αυτήν, με άλ-
λαξε. Η ΕΕΕ τότε είχε 30 μέλη στο Δ.Σ., 30 σημαντικές
προσωπικότητες!

Ο Σταύρος Νταϊφάς με την κόρη του Ειρήνη στην καθέλκυση

του πλοίου τους «Silver Cloud».
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ενημέρωση. Ο Αντώνης Χανδρής είχε πάρει προσωπικά την από-
φαση για τις τακτικές μηνιαίες συνεντεύξεις και συνέχισαν και ο
Αριστομένης Καραγεώργης και ο Στάθης Γουρδομιχάλης. Το εν-
διαφέρον των δημοσιογράφων ήταν τεράστιο. Γρήγορα βέβαια
καταλάβαμε πως μερικοί δημοσιογράφοι δεν θα έρχονταν ποτέ
κοντά στις θέσεις μας, ειδικά τη δεκαετία του ’80, που οι περισ-
σότερες εφημερίδες ήταν φιλοκυβερνητικές.

Ποιους πλοιοκτήτες θαυμάζατε και ποιους θυμάστε πε-
ρισσότερο ως σημαντικά παραδείγματα για τους επό-
μενους;

Ο μεγαλύτερος εφοπλιστής της Ελλάδας για μένα ήταν ο Σταύ-
ρος Λιβανός, ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής στον κόσμο. Όλοι
οι άλλοι επιχειρηματικά έπονται.
Θυμάμαι πολύ καλά τη Χριστίνα Ωνάση - δίπλα μου καθόταν
στην Ένωση. Ενδιαφερόταν πολύ για τα ναυτιλιακά και την ΕΕΕ.
Ο διευθυντής της, Παύλος Ιωαννίδης, είχε μεγάλη αξία για τη
ναυτιλία και για την Ελλάδα. Τον θεωρώ σπουδαίο άνθρωπο και
πολύ μεγάλο μυαλό.
Ο Αντώνης Αγγελικούσης ήταν επίσης σπουδαίος άνθρωπος.
Την εποχή εκείνη, η ναυτιλία είχε μεγάλους άρχοντες: Αντώνης
Χανδρής, Αριστομένης Καραγεώργης, Στάθης Γουρδομιχάλης,
Βασίλης Γουλανδρής, Νίκος Νομικός, Μιχάλης Περατικός, Αχιλ-
λέας Χαλκούσης. Όλο το enfant gate ήταν τότε στον Πειραιά και
πραγματικά ενδιαφέρονταν όλοι για την Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών

Πόσο δύσκολη ήταν η άνοδός σας στο επάγγελμα;

Εκείνη την εποχή στον Πειραιά δουλεύαμε πάρα πολύ και

σκληρά. Θυμάμαι μια φορά που είχα πέντε πλοία εδώ στον Πει-
ραιά, 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 Ειρήνη, που ήταν πολύ μικρή, ενός έτους.
Με είδε μουντζουρωμένο με τη φόρμα και ξενυχτισμένο και τρό-
μαξε, έβαλε τα κλάματα. Δεν δούλευαν όλοι τόσο πολύ. Τα παι-
διά ορισμένων μεγάλων εφοπλιστών εκείνη την εποχή έκαναν
τη μεγάλη ζωή. Eμείς οι νέοι στο χώρο είχαμε τεράστιο πάθος
για τη δουλειά μας και μεγάλη διάθεση για εγκαθίδρυση στο χώρο.

Γιατί πάντα επιμένατε ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει να
επενδύετε αποκλειστικά και μόνο στη ναυτιλία;

Η ναυτιλία είναι ιδιόμορφη, αλλά είναι από τα καλύτερα επαγ-
γέλματα του κόσμου!
Θυμάμαι κάποτε που όλοι οι επιχειρηματίες των Αθηνών έδιναν
συμβουλές ο ένας στον άλλον για το πού θα επενδύσουν στο
χρηματιστήριο. Εκείνη την εποχή που δημιουργήθηκε η τεράστια
«φούσκα», που εκ των υστέρων έσκασε. Θυμάμαι χαρακτηρι-
στικά μια μέρα που βρισκόμασταν στη Ναυτιλιακή Λέσχη -καθό-
μασταν πάντα στο μεγάλο τραπέζι δεξιά, δίπλα από την είσοδο-
με την παρέα μου, και είπα θυμωμένα και κοφτά σε κάποιους
συναδέλφους: «Δεν σταματάτε τις σαχλαμάρες, θέλω να μι-
λήσω. Να κάνετε το σταυρό σας, να έχετε τα βαπόρια σας και ας
μη βγάζετε και πολλά λεφτά, διότι η καλύτερη δουλειά είναι η
ναυτιλία. Τι ανοησίες λέτε για τα χρηματιστήρια; Αυτά είναι πράγ-
ματα που δεν έχουν βάση, δεν έχουν θεό. Κοιτάξτε τα βαπόρια
σας και ας μη βγάζουν χρήματα τώρα, θα έρθει η ώρα που θα
σας φέρουν θησαυρούς! Το χρηματιστήριο θα σας καταστρέ-
ψει».
Γενικά είμαι εναντίον ορισμένων συναδέλφων που μπαίνουν στο
χρηματιστήριο, διότι θα βγουν όσοι μας βρίζουν ήδη και θα πουν
ότι παίρνουν τα λεφτά του κοσμάκη και τα επενδύουν σε βαπό-
ρια. Ειδικά κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα ήταν ολέθριο. Πάντα
εναντίον ήμουν. Καλύτερα να είναι δικό σου το βαπόρι και τέρμα!

Η ναυτιλία σάς τίμησε εκ των υστέρων με πολλά βρα-
βεία. Σας συγκινεί αυτό;

Να κάνετε το σταυρό σας, να έχετε τα βαπόρια
σας και ας μη βγάζετε και πολλά λεφτά, διότι
η καλύτερη δουλειά είναι η ναυτιλία. Τι ανοη-
σίες λέτε για τα χρηματιστήρια; Αυτά είναι
πράγματα που δεν έχουν βάση, δεν έχουν
θεό. Κοιτάξτε τα βαπόρια σας και ας μη βγά-
ζουν χρήματα τώρα, θα έρθει η ώρα που θα
σας φέρουν θησαυρούς! Το χρηματιστήριο
θα σας καταστρέψει.

Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ υπήρξε η μεγάλη αγάπη του Στ. Νταϊφά, στον οποίο πα-

ρέμεινε για πολλά χρόνια πρόεδρος.

Πορτραίτα
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Δεν πήγα σε όλες τις βραβεύσεις και σε όλα τα βραβεία που μου απέ-
νειμαν. Πήγαινα μόνο όταν το έβλεπα ως δικαίωση των προσπαθειών
μου, των οραμάτων και ιδεών μου. Η κόρη μου η Ειρήνη συγκινείται
πιο πολύ με αυτά και την αγγίζουν περισσότερο από εμένα.
Αν και υπάρχει η οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία,
πόσο δύσκολο είναι να αναλάβει η επόμενη γενιά τις
δημιουργίες της προηγούμενης;

Δεν είναι δύσκολο για ένα γιο ή μια κόρη να συνεχίσουν τη δου-
λειά του πατέρα τους. Αρκεί να θέλουν και να έχουν όρεξη. Τί-
ποτα δεν είναι δύσκολο. Όσα παιδιά δεν πήραν εκείνη την εποχή
ένα τέλεξ να δουν απλώς τι λέει, δεν έκαναν μετά τίποτα σε
αυτόν το χώρο. Πρέπει να σε τραβήξει το επάγγελμα, να ξέρεις
τη ναυτιλία στο σύνολό της. Ιδίως στα προβλήματα που θα αν-
τιμετωπίσεις, να θέλεις να μάθεις τα πάντα γύρω από αυτό που
προέκυψε.

Το ρίσκο της ναυτιλίας, τελικά, είναι τεράστιο;

Ρίσκο έχει η ναυτιλία, αλλά εάν ξέρεις τη δουλειά πολύ καλά δεν
έχεις κανένα πρόβλημα. Εγώ είχα αρκετά βαπόρια, αλλά ρίσκο
δεν έπαιρνα. Τι σημαίνει ρίσκο; Να αγοράσεις ένα βαπόρι π.χ. 10
εκατομμύρια και να πάρεις και τα δέκα από την τράπεζα. Μερικοί
το έκαναν με διαφόρους τρόπους. Όταν όμως παίρνεις το δάνειο
και έχεις και μερικά λεφτά στην άκρη για να καλύψεις τις ανάγκες
του τη δύσκολη ώρα, τότε δεν υπάρχει ρίσκο. Αν πάρεις το βα-
πόρι με 100% δανεικά και σε βρει κάποια κρίση, τότε είσαι νε-
κρός. Όταν έχεις λεφτά στη θάλασσα -ταμείο που λένε-, δεν
ρισκάρεις ποτέ. Κάποια στιγμή θα τα πάρεις πίσω. Δεν μπορεί
να έχεις όμως ένα στόλο που κοστίζει π.χ. 50 εκατ. και εσύ να
χρωστάς 100. Σε μια κρίση θα έρθουν όλα τούμπα. Ακόμα και
το 1980 ελάχιστοι πτώχευσαν, οι περισσότεροι απλά έφυγαν
από το χώρο.

Έχετε σήμερα επαφές με το προεδρείο της Ένωσης;

Τον νυν πρόεδρο, τον Θεόδωρο Βενιάμη, τον θεωρώ φίλο μου
αν και δεν τον βλέπω συχνά. Έξυπνος άνθρωπος και δεν εξυπη-
ρετεί συμφέροντα κανενός. Αυτό μου αρέσει, διότι κοιτάζει το
καλό όλου του κλάδου. Και ο Νίκος Ευθυμίου ήταν τίμιος και
έλεγε την αλήθεια.
Ο Επαμεινώνδας Εμπειρίκος στο Committee είναι εξαιρετικά ευ-
φυής, μορφωμένος και ξέρει πολύ καλά τα θέματα.
Αυτό που ξέρω πολύ καλά, πάντως, είναι ότι η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών θέλει να έχει ηγέτες με μεγάλο εκτόπισμα.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη χαρά που λάβατε;

Η μεγαλύτερη χαρά που πήρα στην ΕΕΕ ήταν το 1977, όταν μας
είπαν στο υπουργείο ότι με το βαπόρι που μόλις είχε γραφτεί
ήμασταν η μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο. Τόσο πολλά, αμέ-
τρητα βαπόρια είχαμε πλέον με ελληνική σημαία στους ωκεα-
νούς! Υπογραμμίζω την ελληνική σημαία. Εγώ είχα 22 βαπόρια
στο ελληνικό νηολόγιο. 

Η μεγαλύτερη απογοήτευσή σας;

Η καταγωγή μου είναι από τη Μάνη και γεννήθηκα στην Καλα-
μάτα. Γι’ αυτόν το λόγο έπεισα το Δ.Σ. να αγοράσουμε μια έκταση
στο Νησί της Καλαμάτας για να φτιαχτεί λιμάνι και μια Ακαδημία,
που δεν υπήρχε τότε στην Πελοπόννησο. Αποτύχαμε. Το «γνω-
στό» κράτος ήταν τελικά απέναντί μας... Αγοράσαμε, αν θυμάμαι
καλά, 400 στρέμματα για να δημιουργήσουμε μια δημόσια
σχολή με δικά μας κονδύλια. Θέλαμε να την κατασκευάσουμε με
άρτιες εγκαταστάσεις και τεχνικό υλικό και να την παραδώσουμε
μετέπειτα στο κράτος προκειμένου να υπάρξει και να λειτουρ-
γήσει μια σχολή υψηλοτάτου επιπέδου για τους αξιωματικούς.

Στην ακτοπλοΐα θελήσατε να μπείτε;

Στη ακτοπλοΐα δεν θέλησα ποτέ να μπω. Ούτε συζήτηση. Ελά-
χιστοι επιζούν σε αυτό τον κλάδο, και αυτοί με δυσκολίες.

Οι σκέψεις σας για τη Μεσογειακή ναυτιλία ποιες είναι;

Η Μεσογειακή ναυτιλία δεν έχει πεθάνει, απλώς οι περισσότεροι
πλοιοκτήτες από τη Μεσογειακή μεταπήδησαν στην ποντοπόρο.
Θυμάμαι ότι τότε επέμεινα να παρακολουθεί ο πρόεδρος της
ΕΜΦΠ τις συνεδριάσεις της ΕΕΕ. Δεν ξέρω αν γίνεται σήμερα.
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο
κλάδων.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νεότερο που θα επι-
θυμούσε να ασχοληθεί με τη συλλογική εκπροσώπηση
της πλοιοκτησίας;

Για να ασχοληθείς με τα κοινά του εφοπλισμού πρέπει να είσαι
υπεράνω ως άνθρωπος και να ασχολείσαι αποκλειστικά και
μόνο με τη ναυτιλία. Θα πρέπει επίσης να σε τραβάει πραγματικά
το επάγγελμα που κάνεις.

Ποιο είναι το μεγάλο δίδαγμα από τη ναυτιλιακή σας
δραστηριότητα που έχετε καταλήξει σήμερα;

Όπως τίποτα δεν είναι παντοτινό, έτσι και οι κολοσσοί της πον-
τοπόρου ναυτιλίας δεν παραμένουν για πάντα ισχυροί. Από γενιά
σε γενιά αλλάζουν χέρια. Πολλοί οίκοι σβήνουν ή μικραίνουν σε
τονάζ. Πόσοι μεγάλοι πλοιοκτήτες της εποχής μου υπάρχουν σή-
μερα; Ελάχιστοι. Όχι ότι εξαφανίζονται, απλά δεν έχουν το στόλο
και τη δύναμη των προκατόχων τους. Λίγοι π.χ. είναι σαν την οι-
κογένεια Κουμάνταρου, που παραμένει δυνατή τόσες γενιές

* Η συνέντευξη αποτελεί μέρος πολύωρης μαγνητοφωνημένης συνομιλίας με
τον Σταύρο Νταϊφά, στο Παλαιό Φάληρο, τον Μάρτιο 2010. Η συνέντευξη δό-
θηκε στο πλαίσιο ακαδημαϊκής έρευνας για τις «Στρατηγικές επικοινωνίας του
ελληνικού εφοπλισμού με τα ΜΜΕ, την περίοδο 1975-1985». Τη δημοσίευση
των απαντήσεων για την ενημέρωση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας πάνω
στα ιστορικά θέματα της εποχής, που πρωταγωνιστούσε ως επιχειρηματίας και
θεσμικός εκπρόσωπος του εφοπλισμού, επιθυμούσε ο ίδιος και ενέκρινε η κόρη
του, κυρία Ειρήνη Νταϊφά.
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Στις αρχαιρεσίες της ΕΕΕ στις 10 Ιανουαρίου 1975, ανε-
δείχθη πρόεδρος ο Αντώνης Χανδρής, σηματοδοτώ-
ντας μια νέα αρχή για την ελληνική πλοιοκτησία, μια

εποχή μεγάλης συσπείρωσης για τους Έλληνες πλοιοκτήτες,
αλλά κυρίως απεξάρτησης από το πρόσφατο παρελθόν - ένα
παρελθόν που κράτησε πέντε δεκαετίες και στηρίχτηκε στη
σιωπή και στην αρχή του «λάθε βιώσας». Με την υποστήριξη
πολλών και σημαντικών πλοιοκτητών ο Αντώνης Χανδρής
συγκρότησε το νέο προεδρείο της ΕΕΕ, το οποίο συμπεριε-
λάμβανε νέα πρόσωπα, πολλά από αυτά μόλις 30 χρόνων,
κίνηση ριζοσπαστική για την εποχή και ειδικά για τον συγκε-
κριμένο κλάδο, το οποίο είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από
σοβαρά ζητήματα. 
Στο εσωτερικό περιβάλλον, ο εφοπλισμός -και πιο συγκε-
κριμένα η ΕΕΕ- έπρεπε να αντιμετωπίσει επί σειρά ετών:
• Την ανομοιογένεια μεταξύ των μελών της, τόσο ως προς

την ηλικία του στόλου τους όσο και τη διάθεση για εκσυγ-
χρονισμό και ανανέωση όχι μόνο των πλοίων αλλά και των
διοικητικών τους πρακτικών και στρατηγικών.

• Τον μεγάλο αριθμό ναυαγίων σε πλοία με ελληνική σημαία,
που οδήγησε το 1977 σε επιβαρυντικό επασφάλιστρο για
τα υπέργηρα πλοία. 

• Την αυξανόμενη λειψανδρία που μάστιζε την ελληνική ση-
μαία και τη λιποταξία στους κόλπους των Ελλήνων ναυτι-
κών, ειδικά στα κατώτερα πληρώματα.

• Την υποψία για παρείσφρηση στους κόλπους του ελληνι-
κού εφοπλισμού αλλοδαπών πλοιοκτητών που ήθελαν να
εξασφαλίσουν τα προνόμια της ελληνικής σημαίας. 

• Τον σημαντικότατο αριθμό Ελλήνων ναυτικών (100.000-
120.000), που απαιτούσαν μέσω των συνδικαλιστικών
τους οργάνων βελτιωμένες συλλογικές συμβάσεις.

• Τις νέες νομοθεσίες σχετικά με την προστασία του περιβάλ-
λοντος αλλά και την ασφάλεια στη θάλασσα.

• Την εχθρότητα της ITF αλλά και των διεθνών ΜΜΕ και το
διασυρμό της ελληνικής σημαίας στις στήλες διεθνών εφη-
μερίδων με αφορμή το υψηλό ποσοστό ναυαγίων.

Στο εξωτερικό περιβάλλον, τα προβλήματα του εφοπλισμού
αφορούσαν εκείνη τη δεκαετία: 
• Την αποστασιοποίηση ή και εχθρότητα των πολιτικών κομ-

μάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης τόσο επί
κυβερνήσεων Καραμανλή όσο και Παπανδρέου.

• Τη διστακτικότητα της κυβέρνησης ως προς την κατοχύ-
ρωση στο Σύνταγμα βασικών διατάξεων που θα εξασφά-
λιζαν τη διατήρηση ενός μακροχρόνιου και σταθερού
οικονομικού υπόβαθρου για τον εφοπλισμό, αλλά και των

επενδύσεών του στον τόπο όπου είχαν ξεκινήσει από τη δε-
καετία του 1960.

• Την όξυνση των σχέσεων με την κυβέρνηση Ανδρέα Πα-
πανδρέου (1981- 1985) ιδίως το 1983, όταν επιβλήθηκε η
ανακύκλωση πληρωμάτων. 

• Την αλλαγή στάσης της αμερικανικής αλλά και βρετανικής
κυβέρνησης απέναντι στις αλλοδαπές εταιρείες που ήταν
εγκατεστημένες στα εδάφη τους κάτω από ευνοϊκούς φο-
ρολογικούς όρους.

• Τη μεγάλη άγνοια αλλά και εχθρότητα των ελληνικών ΜΜΕ
ως προς τη ναυτιλιακή οικογένεια. 

• Την άγνοια σε μεγάλο τμήμα της χώρας της δύναμης της
ναυτιλίας, άρα και των προοπτικών που παρουσίαζε η ναυ-
τική εργασία, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των εισα-
κτέων στις ΑΕΝ. 

Η σημαντικότητα αυτής της δεκαετίας εστιάζεται στη γιγά-
ντωση του ελληνικού νηολογίου μέχρι το 1981 και στην από-
τομη συρρίκνωσή του από το ’82 και μετά.

Η προεδρία Α. Χανδρή και μετέπειτα του Αρ. Καραγεώργη
εστιάστηκαν στις μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με
τα ΜΜΕ σε μια εποχή που ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελ-
λάδος αγνοούσε τη δύναμη των δημοσίων σχέσεων, ενώ η
επιστήμη τους δεν είχε καν γεννηθεί. Η ΕΕΕ ως συλλογικό όρ-
γανο εκφράζει τη συγκεκριμένη περίοδο, τα συνολικά συμ-
φέροντα των εφοπλιστών με πλοία που φέρουν την ελληνική
σημαία. 
To 1977 o Χανδρής όρισε αυτόνομες επιτροπές προκειμένου
να αναλάβουν ουσιαστικό έργο σε διάφορα επίπεδα, κυρίως
στο πολιτικό. H EEE είχε ήδη εργαστεί για τη δημιουργία ενός
«υγιούς, σταθερού» και κατοχυρωμένου συνταγματικά φορο-
λογικού πλαισίου, προκειμένου να διατηρήσουν οι πλοιοκτή-
τες την έδρα των επιχειρήσεών τους στον Πειραιά. Η Νέα
Υόρκη δεν ήταν πλέον ασφαλές καταφύγιο για τον Έλληνα
πλοιοκτήτη, ενώ το Λονδίνο «βαλλόταν» από τις μεταβαλλό-
μενες προθέσεις τού εκάστοτε πρωθυπουργού ή υπουργού
Οικονομικών, γεγονός που δημιουργούσε αρκετό καιρό με-
γάλο εκνευρισμό στα μέλη του Committee στο Λονδίνο.

* Η παρούσα ανάλυση αποτελεί μέρος έρευνας με θέμα: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (1974-1981) των Κατερίνας
Παπακωνσταντίνου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) και Ηλία Μπίσια (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Πορτραίτα - Αντί επιλόγου

1975-1985, η χρυσή περίοδος της ελληνικής ναυτιλίας (;)

H ιστορία μάς διδάσκει;
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Ναυτιλιακό παράδειγμα

Συνεχίζεται η ισχυροποίηση και προσαρμογή 
του επιτυχημένου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης
των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Ηναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, υποστηρίζουν πολ-
λοί στον Πειραιά, ότι απαιτεί πρακτική εμπειρία και
όχι απαραιτήτως ακαδημαϊκή μόρφωση και επιστη-

μονική εμβάθυνση. Ποιες είναι οι απόψεις σας σε αυτή τη
θέση;

Χωρίς αμφιβολία, η ιστορική δια-
δρομή της ελληνικής ναυτιλίας και
τα επιτυχημένα πρότυπα ναυτιλια-
κών επιχειρηματιών τροφοδοτούν
με επιχειρήματα αυτή την άποψη.
Τα πολλά επιτυχημένα πρότυπα είναι
χρήσιμο να προβάλλονται, πάντοτε
όμως με την αναγκαία διευκρίνιση
ότι οι συνθήκες του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος διέφεραν από τις ση-
μερινές.
Στις σημερινές συνθήκες, η πρα-
κτική εμπειρία, χωρίς αμφιβολία,

προσδίδει ικανότητα εφαρμογής επιτυχημένων πρακτικών, δεν
συνδυάζεται όμως με τη γνώση σύγχρονων θεωριών και ανα-
λυτικών εργαλείων που θα επιτρέψουν την αναγνώριση, κα-
τανόηση και αξιοποίηση των ευκαιριών, την καινοτομική
δράση, την καλύτερη επικοινωνία με συνεργάτες ανά τον
κόσμο, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν στις μέρες μας
κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στις διεθνείς ναυλαγορές. 
Άλλωστε, από την παρατήρηση της εξέλιξης της ελληνόκτητης
ναυτιλίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνεται ότι η
πλούσια βάση γνώσης στην οποία στηρίζεται το διατηρήσιμο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, συνδυάζεται
με την ακαδημαϊκή μόρφωση και την πολύ καλή επιστημονική
εμβάθυνση των νεότερων γενεών εφοπλιστών και των στελε-
χών που επιλέγονται για τις διοικητικές θέσεις των ναυτιλιακών
γραφείων. 

Θα μπορούσε, μάλιστα, κανείς να ισχυριστεί ότι αυτός ο συν-
δυασμός είναι μεταξύ των παραγόντων που έχουν συμβάλει
στη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας των επιχειρήσεων.

Οι ναυτιλιακοί κύκλοι, σε σχέση με τις προηγούμενες δε-
καετίες, έχουν μικρότερη διάρκεια και μεγαλύτερες και πιο
έντονες αυξομειώσεις. Πώς φαίνεται να αντιδρά η ελληνική
ναυτιλιακή επιχείρηση σε αυτή την ανατρεπτική αγορά;

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αντίδραση μπορεί να χα-
ρακτηριστεί επιτυχημένη. Αυτό, γιατί δίνει τη δυνατότητα εφαρ-
μογής παραδοσιακών στρατηγικών των ελληνόκτητων
επιχειρήσεων, τόσο στον τομέα των επενδύσεων όσο και σε
αυτόν των ναυλώσεων, που αξιοποιούν με μεγαλύτερη ένταση
τον κυκλικό χαρακτήρα των αγορών και τροφοδοτούν με τα
αποτελέσματά τους την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δεν ση-
μαίνει ότι αυτό το κάνουν επιτυχημένα όλες οι επιχειρήσεις,
είναι πάντως ο κανόνας.  

Πώς θα μετεξελιχθεί η σημερινή ναυτιλία λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα hedge funds που διεισδύουν στο χώρο; Θα
αλλάξει η δομή της επιχείρησης, όπως τη γνωρίζουμε σή-
μερα, εξαιτίας των νέων επενδυτών που παρεισφρέουν στο
χώρο; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε αυτή τη μετεξέλιξη;

Οι εξαιρετικές αποδόσεις της περιόδου 2003-2008 προσείλ-
κυσαν hedge funds σε αρκετές περιπτώσεις με ευκαιριακού χα-
ρακτήρα επενδύσεις, οι οποίες ασφαλώς εντείνουν τα
φαινόμενα ανισορροπίας στις αγορές, ιδιαίτερα των ναυπηγή-
σεων πλοίων. Όμως ταυτόχρονα έδωσαν τη δυνατότητα σε
πολλές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις καθώς
και σε στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης, αλλά και διαχείρισης
κινδύνου. Βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις να προχωρούν σε
κινήσεις συνεργασιών ή να εισέρχονται σε νέους τομείς πλοι-

Με αφορμή την κυκλοφορία της δεύτερης, εμπλουτισμένης, έκδοσης του βιβλίου
«Oργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων», ο διευθυντής του Εργαστηρίου
Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτι-
λίας και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αν. καθηγητής Γιάν-
νης Θεοτοκάς απαντά σε ερωτήσεις των «Ναυτικών Χρονικών» σχετικά με την πορεία
της ελληνικής ναυτιλιακής επιχείρησης και τις προοπτικές και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών ναυλαγορών.

Συνέντευξη του καθηγητή  Γιάννη Θεοτοκά στα «ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
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οκτησίας ή διαχείρισης πλοίων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία
και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Είναι, δηλαδή, πιθανό,
και σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφετε, η επιχείρηση που
στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο, εάν το επιδιώξει, να είναι ο προ-
τιμώμενος συνεργάτης, ιδιαίτερα από όσους γοητεύονται από
τη ναυτιλία και τις αποδόσεις που αυτή δημιουργεί αλλά δεν
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Ας μη μας διαφεύγει
επιπλέον ότι και στο παρελθόν, οι ευκαιριακού χαρακτήρα το-
ποθετήσεις στη ναυτιλία, ιδίως στις παραδοσιακές αγορές δρα-
στηριοποίησης των Ελλήνων, δεν είχαν πάντα μακροχρόνια
επιτυχία. Από την πορεία των τελευταίων χρόνων διαφαίνεται
μια τάση ισχυροποίησης από τη μια, αλλά και προσαρμογής
από την άλλη του επιτυχημένου μοντέλου οργάνωσης και δι-
οίκησης των ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στο
βαθμό, λοιπόν, που οι ελληνόκτητες ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
οικογενειακές ή εισηγμένες σε χρηματιστήρια, διατηρούν την
ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και
την ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών, μπορούμε να είμα-
στε αισιόδοξοι για τη μελλοντική πορεία τους. 

Ο παραδοσιακός πλοιοκτήτης με τον μικρό στόλο και την
οικογενειακή παράδοση φαίνεται να συρρικνώνεται και να
αδυνατεί να ανταγωνιστεί τους νέους κολοσσούς που δη-
μιουργούνται. Ποιο είναι το μέλλον του παραδοσιακού

εφοπλισμού και της μικρής επιχείρησης και πώς μπορεί να
αντιδράσει σε αυτήν τη νέα τάξη πραγμάτων;
Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός αλλά και η ποσοστιαία συμμε-
τοχή των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνό-
κτητη ναυτιλία εμφανίζουν μικρή τάση αύξησης. 
Όμως, οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τους μικρούς στόλους
παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας. 
Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι οι ανησυχίες που διατυπώνονται

Ας μη μας διαφεύγει ότι και στο
παρελθόν, οι ευκαιριακού χαρακτήρα το-
ποθετήσεις στη ναυτιλία, ιδιαίτερα στις πα-
ραδοσιακές αγορές δραστηριοποίησης των
Ελλήνων, δεν είχαν πάντα μακροχρόνια
επιτυχία. 

Visit us at Hall 3 
Booth No 3319
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Ναυτιλιακό παράδειγμα

εδώ και αρκετά χρόνια για τις προοπτικές αυτής της ομάδας
επιχειρήσεων δεν έχουν αποδειχθεί βάσιμες. 
Ασφαλώς, για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εξειδικευ-
μένες αγορές με τάση για αύξηση του ολιγοπωλιακού χαρα-
κτήρα, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς ναυλα-
γορές της ναυτιλίας χύδην ξηρών φορτίων, ή ακόμα και για τις
σχετικά λίγες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λεγό-
μενες niche markets. 
Προφανώς, ο κυκλικός χαρακτήρας των αγορών στις οποίες
οι περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν επιτρέπει την αξιο-
ποίηση επιτυχημένων στρατηγικών και την άντληση εσόδων,
που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν
τις ανταγωνιστικές απειλές. 
Θεωρώ λοιπόν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της οικογενει-
ακής επιχείρησης με μικρό στόλο υπό τη διαχείρισή της θα δια-
τηρήσει την ανταγωνιστικότητά του. Θα μπορούσαμε μάλιστα
να ισχυριστούμε πως η παραδοσιακή για τις οικογενειακές επι-
χειρήσεις τάση διαχωρισμού του οικογενειακού χαρτοφυλα-
κίου και δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από τα μέλη της
οικογένειας θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανανέωσή του.

ΕΚΕ: Επενδύει η ναυτιλία μας στη συνδιαλλαγή και στην
αμοιβαία συνεργασία με την ευρύτερη ελληνική κοινωνία;

Η συνδιαλλαγή και η αμοιβαία συνεργασία της ναυτιλίας ως
κλάδου με την ελληνική κοινωνία, κυρίως μέσω των αντιπρο-
σωπευτικών του θεσμών, είναι κάτι διαφορετικό από την προ-
σέγγιση που υιοθετούν στο θέμα αυτό μεμονωμένες
επιχειρήσεις. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί νέο πεδίο
παρέμβασης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, το οποίο εμφα-
νίζεται να προσελκύει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων
ομάδων ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο
πλαίσιο της ελληνόκτητης ναυτιλίας μπορεί κανείς να διακρίνει
την υιοθέτηση ενεργητικών προσεγγίσεων ως προς την ΕΚΕ
από αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων. Όπως αναλύεται και
στο βιβλίο, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που υιοθετούν τη
στρατηγική προσέγγιση στην ΕΚΕ, κινούνται πέρα από τις υπο-
χρεώσεις που επιβάλλουν οι κανονισμοί, αναπτύσσουν πρό-
τυπα διοίκησης και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
stakeholders. 
Επίσης, καταγράφονται επιχειρήσεις που  υιοθετούν την προ-
σέγγιση της κοινωνικής συνηγορίας στην ΕΚΕ και επιδιώκουν
να είναι «καλοί πολίτες» ανεξάρτητα από το κόστος που αυτό
συνεπάγεται. Πρόκειται για θετικές εξελίξεις, που χρειάζεται να
επισημανθούν. Σε κάθε περίπτωση, τόσο σε επίπεδο μεμονω-
μένων επιχείρησεων όσο και σε επίπεδο κλάδου, τα περιθώρια
βελτίωσης της επίδοσης είναι μεγάλα.

Η πολυπολιτισμικότητα των πληρωμάτων σε ποιο βαθμό
έχει επηρεάσει την καθημερινότητα μιας ελληνικής ναυτι-
λιακής επιχείρησης;
Η πολυπολιτισμικότητα δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να εξε-
τάζεται ανεξάρτητα από το θέμα της διοίκησης ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Αν αντιμετωπίζεται μόνο ως αναγκαία συνθήκη για τη
μείωση του κόστους μισθοδοσίας είναι πιθανό να επηρεάσει
αρνητικά το βαθμό ικανοποίησης των ναυτικών από την εργα-
σία τους στο πλοίο αλλά και την καθημερινή λειτουργία του
πλοίου. 
Η πολυπολιτισμικότητα και η διαχείρισή της, όπως και η δια-
χείριση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι θέματα που αξίζει να
προσελκύσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον της ναυ-
τιλιακής κοινότητας, δεδομένου ότι αποτελούν και πεδία ανά-
δειξης των προσεγγίσεων των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ. Από
την έρευνα που διεξάγουμε στους τομείς αυτούς στο Εργαστή-
ριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου -μέρος της οποίας παρουσιάζεται σε
αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου-, προκύπτει η σημασία της
ανάπτυξης συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τα
οποία στηρίζονται σε μακροχρόνια προσέγγιση για την ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων και την απασχόληση των εργαζο-
μένων στα πλοία, καθώς και στα γραφεία. Συστημάτων που
αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η απασχόληση
ποιοτικών Ελλήνων ναυτικών αλλά και ναυτικών διαφορετι-
κών εθνικοτήτων και πολιτισμικών ταυτοτήτων και συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστική λειτουργία των πλοίων. Πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι στην κατεύθυνση αυτή κινούνται όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις.

Θεωρώ ότι το επιχειρηματικό
μοντέλο της οικογενειακής επιχείρη-
σης με μικρό στόλο υπό τη διαχείρισή
της θα διατηρήσει την ανταγωνιστικό-
τητά του. 
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Ελπίζουμε μέχρι την έκδοση του περιοδι-
κού να έχει δημοσιευθεί η πρώτη φετινή
προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος, που
αφορά την κατάταξη 110 δοκίμων υπαξιω-
ματικών.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου, το σύνολο των θέσεων
θα καλυφθεί σε ποσοστό 50% με αποφοί-
τους ΑΕΝ (30% πλοιάρχων και 20% μηχα-
νικών) και 50% με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ
(30% και 20% αντίστοιχα). 
Ο νέος νόμος ορίζει πως στη Σχολή Υπα-

ξιωματικών οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα καλυφθούν από υποψηφίους εξ ιδιωτών ή εκ
μονίμων εν ενεργεία λιμενοφυλάκων, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και κατόχους πτυχίου Ακαδη-
μιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή πλοιάρχους ή μηχανικούς. Οι διαγωνισμοί στο Λιμενικό Σώμα
θα γίνουν φέτος με αλλαγές στον τρόπο βαθμολογίας και διεξαγωγής τους. Στον νέο νόμο του
υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», που ψηφί-
στηκε πρόσφατα, προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70%
από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.

Οι διαλύσεις 
θα επηρεάσουν 
θετικά τη ναυλαγορά 

Προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα  

Τα προβλήματα στα ναυπηγεία δεν
αφορούν μόνο τους εργαζομένους
στον Σκαραμαγκά ή στην Ελευσίνα. Στη
Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα επικρα-
τεί αναβρασμός με τους εργαζομένους
και τους ιδιοκτήτες των εκεί ναυπη-
γείων. Σε μια ύστατη προσπάθεια συνε-
δρίασαν μαζί με τον νομικό τους
σύμβουλο, ώστε να κινηθεί η νομική
διαδικασία για την άρση του προστίμου
και της εντολής του λιμεναρχείου.
«Όταν έρχονται τα σκάφη του λιμεναρ-
χείου, το πυροσβεστικό και άλλα υπηρεσιακά σκάφη, τότε τα ναυπηγεία είναι καλά. Τότε ξε-
χνάνε τις άδειες και το πρόβλημα που υπάρχει», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης Θεολόγος,
ιδιοκτήτης των Ναυπηγείων Μακεδονία, στο salonicanews.com.
Το πρόβλημα των ναυπηγείων λιμνάζει εδώ και δεκαετίες. Καμία τοπική αρχή ή τα συναρ-
μόδια υπουργεία δεν κατάφεραν να δώσουν λύση, ώστε τα ναυπηγεία να αποκτήσουν την
πολυπόθητη άδεια λειτουργίας και να αποτελέσουν έναν πραγματικό πόλο ανάπτυξης για
την περιοχή.
«Έχουμε χάσει δουλειές που είχαν επιδότηση από την Ε.Ε. επειδή δεν έχουμε άδειες. Δου-
λειές πολλών χιλιάδων ευρώ, που θα απασχολούσαν περισσότερο κόσμο. Δεκαετίες τώρα,
τους παρακαλάμε να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Να μας δώσουν χώρο και άδειες, αλλά
οι πάντες αδιαφορούν», τόνισε ο κ. Βασιλάκης.
Αν, τελικά, δεν βρεθεί λύση τα πέντε ναυπηγεία θα κλείσουν, αφού χωρίς θαλάσσιες εγκα-
ταστάσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν, με συνέπεια να οδηγηθούν στην ανεργία εκα-
τοντάδες άτομα, εργαζόμενοι και εργολάβοι.

Τα λιμνάζοντα προβλήματα 
των Ναυπηγείων Μακεδονία 
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«Για το 2014, εκτιμάται πως ο αριθμός των
διαλύσεων σε πλοία μεταφοράς ξηρού φορ-
τίου θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα
με αυτά του 2013, δηλαδή μεταξύ 23 και 25
εκατομμυρίων τόνων (DWT), επίπεδο που
θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό ώστε να
επηρεάσει θετικά τη ναυλαγορά», επισημαί-
νει στην ανάλυσή του ο κ. Γιώργος Λογοθέ-
της, CFO Finance & Research του
ναυλομεσιτικού οίκου G. Moundreas S.A.
Σημαντικό στοιχείο, επίσης, το οποίο σε
συνδυασμό με τα θεμελιώδη οικονομικά
μεγέθη θα λειτουργήσει θετικά στην πορεία
της αγοράς είναι και ο αριθμός των πλοίων
που θα αποσυρθούν από την αγορά, ιδιαί-
τερα σε μια περίοδο που ο ρυθμός αύξησης
του στόλου θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Νέες επενδύσεις
από τους Έλληνες
εφοπλιστές
Όπως γράφτηκε στον ημερήσιο Τύπο, που
επικαλέστηκε το οικονομικό ναυτιλιακό πε-
ριοδικό Le Marin, οι Έλληνες εφοπλιστές
κατάφεραν να διαθέτουν τον μεγαλύτερο
σε χωρητικότητα στόλο παγκοσμίως, εστιά-
ζοντας και επενδύοντας σε μεγάλης χωρη-
τικότητας πλοία. Μάλιστα, το 2013
επένδυσαν 13 δισ. δολάρια για την κατα-
σκευή 275 νέων πλοίων, ενώ το πρώτο τρί-
μηνο του 2014 οι επενδύσεις τους έχουν
ήδη ανέλθει στα 5 δισ. δολάρια.

Τα εν οίκω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ξανά στην κορυφή
Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση ως η μεγαλύτερη πλοιοκτή-
τρια χώρα στον κόσμο, με τους Έλληνες εφοπλιστές να αφήνουν
στη δεύτερη θέση τους Ιάπωνες.
Ο υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλος αποτελούνταν στα τέλη
Απριλίου του τρέχοντος έτους από 4.894 πλοία, 168.922.455 gt
και 291.735.318 dwt. Στη δεύτερη θέση με 8.357 πλοία,
242.640.509 dwt και 159.401.728 gt βρίσκεται η Ιαπωνία, ενώ
την τριάδα συμπληρώνει η Κίνα με 6.427 πλοία, 190.601.765 dwt και 116.675.336 gt.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 4.197 πλοία, 126.355.373 dwt και
95.052.148 gt και η Νότια Κορέα με 2.651 πλοία, 83.534.652 dwt και 52.870.979 gt.
Βέβαια, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, αφού όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της Ενωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, σε γαλλική εφημερίδα: «Η Ελλάδα είναι η ηγέτις
της αγοράς. Σήμερα έχουμε τον έλεγχο του 16,25% του παγκόσμιου στόλου και σχεδόν
του 40% του ευρωπαϊκού. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε εμπορεύματα και το κά-
νουμε καλά».

Ο ρόλος των ασιατικών τραπεζών
στην ελληνική ναυτιλία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Petrofin Bank
Research, οι ασιατικές τράπεζες ενισχύουν
το ποσοστό που κατέχουν στη χρηματοδό-
τηση της ελληνικής ναυτιλίας και έχουν
φτάσει από 4,56% το 2012 στο 6,02% το
2013, με τα ποσά να ανέρχονται από τα
τρία δισ. δολάρια στα 3,7 δισ. ενώ το 2011
ήταν μόλις 1,2 δισ.
Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν αυξήσει τα
δάνεια προς τους Έλληνες πλοιοκτήτες σε
1,9 δισ., ποσοστό 3,17%, από 1,7 δισ. το

2012 και 1,4 δισ. το 2011. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν στο ναυτι-
λιακό τους χαρτοφυλάκιο δάνεια προς ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες
μειώθηκαν μέσα στο 2013 από 41 σε 36. Το ποσοστό που κατέχουν στη χρηματοδότηση
της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι υψηλότατο, όμως ελαττώθηκε από το
91,97% στο 90,1% και από τα 64,7 δισ. δολάρια υποχώρησε στα 55,4 δισ. δολάρια.

Αναταραχή 
στη ναυτιλιακή 
κοινότητα προκαλεί 
ο Γιάννης Στουρνάρας 
Νέα αναστάτωση προκαλεί απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα
σύμφωνα με την οποία θα ζητήσει τη φορολό-
γηση των αλλοδαπών ναυτικών που εργάζονται
σε πλοία υπό ελληνική σημαία.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες σημειώνουν ότι
εάν η κυβέρνηση δεν αλλάξει τη συγκεκριμένη
απόφαση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να φύγει από
την ελληνική σημαία μεγάλος αριθμός πλοίων
αναζητώντας πιο «σίγουρο λιμάνι» σε άλλες
κοινοτικές σημαίες, ανταγωνιστικότερες της ελ-
ληνικής, όπως της Μάλτας ή της Κύπρου, όπου
δεν υπάρχουν αντίστοιχοι νόμοι.
Ουσιαστική παράμετρος σε περίπτωση που θα
εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απόφαση είναι ότι, φο-
ρολογώντας τους αλλοδαπούς ναυτικούς των υπό
ελληνική σημαία πλοίων, θα πρέπει συγχρόνως να
τους χορηγηθεί άδεια παραμονής στη χώρα μας!

Ονομασίες αεροδρομίων 
που τιμούν τους Έλληνες 
εφοπλιστές

Πιθανώς η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που δια-
θέτει αεροδρόμια που ονομάζονται προς τιμήν
συγχρόνων πλοιοκτητών.
Έτσι πλέον η επίσημη ονομασία του Κρατικού Αε-
ρολιμένα Κυθήρων είναι «Αλέξανδρος Αριστο-
τέλους Ωνάσης». Η ονομασία δόθηκε κατόπιν
απόφασης του υπουργού Μεταφορών Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και αφού είχε προηγηθεί σχετικό αί-
τημα από το Δήμο Κυθήρων, το οποίο εγκρίθηκε
από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση. 
Η επιλογή του ονόματος του Αλέξανδρου Ωνάση
σχετίζεται με τη συμβολή του αεροπόρου αυτού
στην κατασκευή του αεροδρομίου των Κυθήρων
αλλά και στην ελληνική αεροπλοΐα γενικότερα.
Πρόκειται για τη δεύτερη μετονομασία κρατικού
αερολιμένα, με πρώτη αυτή του αεροδρομίου
Καλαμάτας σε «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντα-
κόπουλος», απόφαση για την οποία πρωτοστάτη-
σαν ο Δήμος Καλαμάτας και οι υπόλοιποι δήμοι της
Μεσσηνίας σε ένδειξη τιμής για τον Καπετάνιο, ο
οποίος αφιερώθηκε, πρόβαλε και ευεργέτησε τη
γενέθλια γη του, τη Μεσσηνία. 

«Τοξικά» δάνεια σε γερμανικές τράπεζες 
Δυσκολίες έχουν προκύψει και στις γερμανικές τράπεζες, αφού είναι εκτεθειμένες σε
«τοξικά» ναυτιλιακά δάνεια ύψους 25 και πλέον δισ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευση
κυριακάτικης εφημερίδας, έως τα τέλη του 2015 οι τράπεζες της Ευρώπης θα υποχρε-
ωθούν να έχουν εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιό τους, χάριν της τραπεζικής ενοποίησης. 
Έτσι οι γερμανικές τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε «τοξικά» ναυτιλιακά δάνεια θα
αναγκαστούν να βγάλουν στο σφυρί πλήθος πλοία γερμανικών συμφερόντων. 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το 2013 και το 2014 οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν πρωτα-
γωνιστές στις αγορές πλοίων, την ίδια ώρα οι Γερμανοί ήταν πρώτοι στις πωλήσεις
πλοίων, ενώ 1 στα 3 πλοία που αλλάζει χέρια περνάει στην ιδιοκτησία ελληνικών εταιρειών.
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Έκκληση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα για να απορροφήσει τους Έλληνες ναυτικούς απη-
ύθυνε ο ΥΝΑ στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων και υποτροφιών από την Ένωση Ελ-
λήνων Εφοπλιστών. 
Ο κ. Βαρβιτσιώτης υπενθύμισε στους παρευρισκομένους ότι το τελευταίο διάστημα στόχος
της Πολιτείας είναι να δώσει περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης σε Έλληνες στα ελ-
ληνόκτητα, αλλά και στα άλλα καράβια υπό ελληνική σημαία, γι’ αυτό και σε συμφωνία με

την ΕΕΕ και την ΠΝΟ προχώρησε η θεσμοθέτηση της
δυνατότητας απόκτησης θαλάσσιας υπηρεσίας για
το δεύτερο ναυτικό μπάρκο και στα πλοία υπό ελλη-
νική ιδιοκτησία και όχι υπό ελληνική σημαία μόνο. 
Στη συνέχεια ζήτησε την απορρόφηση των αποφοί-
των των ΑΕΝ οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ολο-
κληρώσουν ακόμη το δεύτερο θαλάσσιο ταξίδι τους,
για να μπορέσουν έτσι να αποκτήσουν τη ναυτική
ικανότητα. 
«Πραγματικά, είναι αμαρτία, 450 παιδιά, σήμερα, που

έχουν ολοκληρώσει το 1o ναυτικό ταξίδι, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στις
Ακαδημίες, να μην έχουν πρόσβαση στο ναυτικό επάγγελμα γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσουν το 2ο μπάρκο τους», κατέληξε ο ΥΝΑ. 

«Ζητώ τη συνδρομή 
της ναυτιλιακής κοινότητας» 

Η βοήθεια των «Ποσειδωνίων» 
στην ελληνική ναυτιλία
Με την ευκαιρία της διοργάνωσης των «Ποσειδωνίων», ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, σε μήνυμά του, επισημαίνει την ευκαιρία που παρέχει
η έκθεση για την προβολή των επιτευγμάτων του τομέα, αλλά και
των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλονται για την ανα-
βάθμιση των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών του χαρα-
κτηριστικών, ώστε να ανταποκριθεί στις ανταγωνιστικές
απαιτήσεις για θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών. 
Η ναυτιλία παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει τα τε-
λευταία χρόνια, υπερπροσφορά χωρητικότητας, μειωμένη
χρηματοδότηση, χαμηλοί ναύλοι, νομοθετικές προκλή-
σεις, συνεχίζει τη σταθερά ανοδική πορεία της. Ιδι-
αίτερη αναφορά κάνει ο κ. Βενιάμης και στην
πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η
οποία εκπροσωπεί 3.660 πλοία (μεγαλύτερα
των 1.000 gt) κατέχοντας το 16,6% της παγκό-
σμιας χωρητικότητας σε dwt και το 46,72% της
χωρητικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 
Μάλιστα, τονίζει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία
συνεισφέρει περίπου το 7% του ΑΕΠ της
χώρας και συντηρεί άμεσα και έμμεσα χιλιάδες
θέσεις εργασίας.

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Θριαμβευτική 
η Ελληνική Ναυτιλία 
Μικρών Αποστάσεων
στη Λισαβώνα
Την επαύριο των σημαντικότατων ανα-
κοινώσεων από την άτυπη σύνοδο
υπουργών Μεταφορών στην Αθήνα για
τη ΝΜΑ έλαβε χώρα η ετήσια σύνοδος
της Λισαβώνας υπό ελληνική προεδρία,
κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν οι
εξής τρεις ανακοινώσεις:
Πρώτον, το European Shortsea Network
απέκτησε για τα επόμενα τρία χρόνια μόνιμη
Γραμματεία και αυτή θα έχει διεύθυνση στον
Πειραιά. Έτσι, από 19ης Μαΐου 2014 και μεχρι
την ίδια ημερομηνία του 2017 η καρδιά του
ESN χτυπά στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την
εναλλασσόμενη προεδρία του στα γραφεία της
ΕΕΝΜΑ στην Ακτή Μιαούλη 81.
Δεύτερον, βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια
του ESN να αποκτήσει -μετά από αίτημα της
DG MOVE- νομική προσωπικότητα, ώστε να
δύναται να εκπροσωπείται στις υπηρεσίες της
Ε.Ε. Τα μέλη του ήδη έχουν εξετάσει σχετικές
εισηγήσεις, αλλά οι νομικές υπηρεσίες της
Κομισιόν δεν έχουν δώσει ακόμη τις δικές
τους συμβουλές. 
Τρίτον, έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύ-
σεις για τη μόνιμη εκπροσώπηση του ΕSN
στις Βρυξέλλες, ώστε να βρίσκονται σε συ-
νεχή επαφή με τα αρμόδια γραφεία που χει-
ρίζονται υποθέσεις ΝΜΑ από σύμβουλο με
μεγάλη πείρα.  
Αυτές οι εξελίξεις μαζί με τις πολιτικές απο-
φάσεις της Διακήρυξης των Αθηνών δημι-
ουργούν ένα εντελώς καινούργιο πλαίσιο
πολιτικής για τη ΝΜΑ, η οποία ως γνωστόν
διακινεί το 37% των διά θαλάσσης διακινού-
μενων φορτίων στην Ε.Ε. για λογαριασμό των
600 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Σχολιάζει ο Άλκης Κορρές, Visiting Professor,
City Law School, Chairman, European Shortsea
Network
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O Ιταλικός Νηογνώμονας (RINA) λανσάρισε
ένα νέο εθελοντικό πρόγραμμα ώστε να ανα-
γνωρίσει σχέδια πλοίων τα οποία πληρούν
κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος. 
Η δήλωση περί αποδοτικού πλοίου απονέ-
μεται σε νέα σχέδια πλοίων, τα οποία θα
αξιολογηθούν από τον RINA και θα χαρακτη-
ρίζονται από υψηλή συνολική απόδοση των
μηχανών, χαμηλή κατανάλωση καυσίμων
στην υπηρεσιακή ταχύτητα, μεγαλύτερη χω-
ρητικότητα (dwt) σε σχέση με τον μέσο όρο
των πλοίων της κατηγορίας και ένα σύστημα
παρακολούθησης της απόδοσης καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής του. Ο κ. Dino Cervetto, επι-
κεφαλής τεχνικών υπηρεσιών του RINA, δή-
λωσε ότι είναι εύκολο για τα ναυπηγεία να
προσφέρουν σχέδια πλοίων με χαρακτηρι-
στικά που τα καθιστούν φιλικότερα προς το
περιβάλλον, όμως είναι πολύ δυσκολότερο
για τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές να
ξεχωρίσουν ποια πλοία είναι στην πραγματι-
κότητα πιο οικονομικά στη λειτουργία τους
από κάποια άλλα. Μπορούμε να ερευνή-
σουμε την αγορά, να συγκρίνουμε την απο-
δοτικότητα των πλοίων και να βοηθήσουμε
τους πλοιοκτήτες να επιλέξουν το καλύτερο.
Τα πρώτα πλοία στα οποία θα εφαρμοστεί το
Efficient Ship πρόγραμμα είναι μια σειρά 9
φορτηγών 39.000 dwt που ναυπηγούνται
στην Κίνα για λογαριασμό της d’ Amico Dry.

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Πώς να επιλέξετε
το καλύτερο πλοίο 

Νέα μείωση, της τάξεως του 2,1%, παρου-
σίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού
στόλου από πλοία 100 κοχ και άνω, σε ετή-
σια βάση τον Μάρτιο, έναντι μείωσης 3,6%
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγ-
κριση του 2013 προς το 2012, σύμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ.
Η ολική χωρητικότητα του εμπορικού στό-
λου από πλοία 100 κοχ και άνω αυξήθηκε
τον ίδιο μήνα κατά 2,2%, έναντι μείωσης
0,3%, που είχε καταγραφεί κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του 2013 προς το 2012.

Βαίνει μειούμενη 
η ελληνική ναυτιλία

Η Intertanko υπέγραψε μνη-
μόνιο συνεργασίας με τις

Brazilian Maritime Pilots As-
sociation και Brazilian Na-
tional Pilots Federation για
την αύξηση της ασφάλειας
στα δεξαμενόπλοια. Το μνη-
μόνιο συνεργασίας είναι
τμήμα μιας ευρύτερης συνερ-
γασίας και διαλόγου ανάμεσα
στις ενώσεις και στα μέλη
που τις απαρτίζουν, προ-
ωθώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την ασφάλεια της ναυ-

σιπλοΐας και προστατεύοντας
το θαλάσσιο περιβάλλον της
Βραζιλίας. Οι ενώσεις ανα-
γνωρίζουν και σέβονται τους
ρόλους των πιλότων και των
αξιωματικών των πλοίων στο
να φέρουν εις πέρας με
ασφάλεια, αποδοτικά και με
σεβασμό προς το περιβάλλον
τη θαλάσσια μεταφορά πε-
τρελαίου, αερίου και χημικών
προϊόντων.

Συνεργασία για την αύξηση της ασφάλειας 

Το North P&I Club, το οποίο διαθέτει εγγεγραμ-
μένη χωρητικότητα 180 εκατ. GT, υπενθυμίζει
στους πλοιοκτήτες να δίνουν σημασία στη
χρήση της κατάλληλης γλώσσας στα πλοία
τους και οι ναυτικοί να εκπαιδεύονται σε αυτήν.
Στέλεχος του Club τονίζει ότι η επικοινωνία
χωρίς εμπόδια είναι κρίσιμη για την αποδοτική,
αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του
πληρώματος ως ομάδας, ιδιαίτερα σε περι-
πτώσεις εκτάκτων αναγκών. Το Club συνιστά
να δίνεται συχνά η δυνατότητα στα μέλη του
πληρώματος να επικοινωνούν στη γλώσσα εργασίας του πλοίου. Αυτό σημαίνει να εκτε-
λούν με βάση τη γλώσσα της εργασίας όλες τις επικοινωνίες που απαιτούνται, όπως η εκ-
παίδευση, τα γυμνάσια, οι συζητήσεις για θέματα ασφάλειας, οι επικοινωνίες της γέφυρας
και του μηχανοστασίου. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και των γυμνασίων, οι αξιω-
ματικοί θα πρέπει να ερωτούν και να ενθαρρύνουν τους άλλους να συμμετέχουν. Η όλη
καμπάνια αποτελεί μέρος των Sost Skills Series του North P&I Club.

Επικοινωνία χωρίς εμπόδια

Η Gazprom ανακοίνωσε την επιτυχή κατάληξη των διαπραγ-
ματεύσεων που ήταν σε εξέλιξη τα τελευταία δέκα χρόνια,
για την παροχή φυσικού αερίου στην Κίνα με την υπογραφή
συμβολαίου διάρκειας 30 ετών. Το συμβόλαιο, αξίας $400
δισεκατομμυρίων, προβλέπει ότι τουλάχιστον 38 δισ. κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου θα διοχετεύονται σε ετήσια βάση στην
κινεζική αγορά. Η συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το

2018, προβλέπει επίσης την κατασκευή ενός νέου αγωγού που θα ενώσει τη βορειοανατο-
λική Κίνα με το δίκτυο της Gazprom στην πόλη του Βλαδιβοστόκ. Σύμφωνα με δηλώσεις
του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, η χώρα του θα επενδύσει περίπου $50 δισ.
για την πραγμάτωση της συμφωνίας, ενώ η Κίνα από την πλευρά της περίπου $20 δισ. Οι
πολυετείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είχαν βασικό σημείο τριβής την τιμή
του φυσικού αερίου, θέμα το οποίο υπερκεράστηκε. Να σημειωθεί πως η Κίνα είναι ο πλέον
σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και περίπου τα 2/3 των κινεζικών εισαγωγών
από τη Ρωσία αφορούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Επένδυση-μαμούθ

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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Σε δημοσκόπηση που διεξήχθη στη Βουλ-
γαρία και στην ερώτηση αν προτιμούν την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρασιατική
Ένωση, όπου πρωταγωνιστεί η Ρωσία, το
22% των ερωτηθέντων δήλωσε υπέρ του
γεωπολιτικού σχεδίου του Βλαντιμίρ Πού-
τιν, ενώ το 40% τάχθηκε υπέρ της Ε.Ε. 
Σε γενικές γραμμές οι Βούλγαροι είναι
υπέρ της Ε.Ε. κυρίως διότι εμπιστεύονται
τους θεσμούς της περισσότερο από αυτούς
της ίδιας τους της χώρας. Το τελευταίο ευ-
ρωβαρόμετρο δείχνει ότι η Βουλγαρία είναι

ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν θετικά το
μέλλον της Ε.Ε. (61%, όταν ο μέσος όρος
στην Ε.Ε. είναι 53%). 
Από την άλλη πλευρά, όμως, αρκετοί
Βούλγαροι τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια
προς τη Ρωσία. Η συμβολή της στην απε-
λευθέρωση της χώρας ήταν καθοριστική,
δημιουργώντας θετικό κλίμα στη βουλγα-
ρική κοινωνία στο πέρασμα των χρόνων.
Επιπροσθέτως, πολλοί Βούλγαροι μιλούν
και αντιλαμβάνονται τα ρωσικά -η διδασκα-
λία της ρωσικής γλώσσας είναι υποχρεω-

τική από το 1990-, ενώ η Ρωσία και οι ρω-
σικές εταιρείες αποτελούν σημαντικούς
επενδυτές στη Βουλγαρία. Οι σχέσεις της
Βουλγαρίας με την Ε.Ε. έχουν διέλθει από
περιόδους έντασης, εξυπηρετώντας κατα
ορισμένους τη ρωσική ατζέντα. Η σοσιαλι-
στική κυβέρνηση βρίσκεται σε τροχιά σύγ-
κρουσης με την Ε.Ε. τόσο στο θέμα του
αγωγού South Stream όσο και στο θέμα
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου κυ-
ριαρχούν δύο τσεχικές εταιρείες και μία αυ-
στριακών συμφερόντων.

Ευρωπαϊκή ή Ευρασιατική Ένωση;

Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εμπορικές
συναλλαγές Ε.Ε. (των 28 κρατών-μελών) και
Ρωσίας μειώθηκαν σημαντικά. 
Οι εισαγωγές της Ε.Ε. από τη Ρωσία σημεί-
ωσαν πτώση κατά 9% και έφτασαν τα 49,1
δισ. ευρώ (από 54,4 δισ. ευρώ το πρώτο τρί-
μηνο του 2013). Αντίστοιχα πτώση, κατά
10,5%, παρουσίασαν και οι εξαγωγές της

Ε.Ε. προς τη Ρωσία με την αξία τους να δια-
μορφώνεται στα 25,6 δισ. ευρώ (από 28,7
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013).
Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα της
Ε.Ε. ανήλθε στα 23,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση
με τα 25,7 δισ. ευρώ του 2013. Αν κάποιος
θέλει να εντοπίσει τους λόγους αυτής της
μείωσης, σίγουρα δεν θα πρέπει να παρα-

βλέψει το ρόλο που έχει διαδραματίσει η
κρίση στην Ουκρανία. Το φυσικό αέριο είναι
ο βασικός οικονομικός δεσμός ανάμεσα στην
Ε.Ε. και τη Ρωσία, αφού η πρώτη καλύπτει
το 27% των αναγκών της με εισαγωγές από
αυτή και η κρίση στην Ουκρανία έχει επιτείνει
την αβεβαιότητα σχετικά με την αξιοπιστία
της Ρωσίας ως παρόχου.

Μειώθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές Ε.Ε. - Ρωσίας
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Συνέντευξη

Η επίλυση των χρόνιων εκκρεμοτήτων
του ΝΑΤ έχει ήδη δρομολογηθεί

Ηπτώση στα έσοδα του ΝΑΤ από εισφορές οφείλεται
κυρίως στη μείωση των πλοίων με ελληνική ση-
μαία και συνακόλουθα στη μείωση της απασχόλη-

σης των ελληνικών πληρωμάτων κατά τα τελευταία
χρόνια, μάς επισημαίνει ο πρόεδρος του Ναυτικού Απο-
μαχικού Ταμείου κ. Γεώργιος Θεοτοκάς, ο οποίος στη συ-
νέντευξη που μας παραχώρησε διατηρεί την αισιοδοξία
του για τις χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τα-
μείο, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη,
όμως δεν υπάρχει εφησυχασμός ενώ, παράλληλα, καίρια
προβλήματα έχουν δρομολογηθεί.

Συνέντευξη  του Γεωργίου Ν. Θεοτοκά, προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
στη Λίζα Μαρέλου

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο αποτελεί έναν από τους κύ-
ριους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας. Κατά πόσο έχουν
επηρεαστεί τα οικονομικά του Οργανισμού την περίοδο
της οικονομικής κρίσης; Η στροφή περισσότερων ανθρώ-
πων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας έχει συμβάλει
στη βελτίωση των εσόδων;

Το κύριο έσοδο του Ταμείου, όπως και όλων των ασφαλιστι-
κών ταμείων, είναι η κρατική επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται
στο ποσό του 1.000.000.000 ευρώ ετησίως, πλέον του
ποσού που απαιτείται κάθε χρόνο για πληρωμή του ΕΚΑΣ
(25.000.000 ήταν για το 2013). Τα τακτικά έσοδα του ΝΑΤ-
ΚΕΑΝ (εισφορές πλοίων, μισθώματα ακινήτων, δικαιώματα
από έντυπα, εισπραττόμενα τέλη, τόκοι κ.λπ.) ανέρχονται ετη-
σίως στο ποσό των 108.000.000 ευρώ περίπου. Μόνο για
την πληρωμή των συντάξεων απαιτoύνται 995.000.000
ευρώ για τις κύριες συντάξεις και 158.000.000 για τις επι-
κουρικές, δηλαδή ποσό δεκαπλάσιο περίπου από τα έσοδα
που προέρχονται από τις τακτικές πηγές. Να πούμε εδώ για
να μην υπάρχει ανησυχία, ότι η κρατική επιχορήγηση κατά το
παραπάνω ύψος είναι θεσμοθετημένη τουλάχιστον έως το
2018 και, ως εκ τούτου, η καταβολή των συντάξεων είναι δια-
σφαλισμένη.
Η πτώση στα έσοδα του ΝΑΤ από εισφορές οφείλεται κυρίως
στη μείωση των πλοίων με ελληνική σημαία και συνακό-
λουθα στη μείωση της απασχόλησης των ελληνικών πληρω-
μάτων κατά τα τελευταία χρόνια, που επιτάθηκε  με τη
γενικότερη οικονομική κρίση. Με αυτήν έχει σχέση και η μεί-
ωση εσόδων από τα ακίνητα του ΝΑΤ λόγω της δύσκολης
συγκυρίας στην αγορά ακινήτων και της μείωσης του ύψους
των μισθωμάτων που εισπράττονται, αλλά και της δυσχέρειας
ως προς την αξιοποίηση των πολλών ακινήτων του Ταμείου
από την κατάσταση της ύφεσης.
Από την άλλη πλευρά, λόγω των μέτρων που συνδέονται με
την αντιμετώπιση της κρίσης, μειώθηκαν αντίστοιχα και τα
έξοδα του Ταμείου, εξαιτίας των περικοπών που είχαμε στις
συντάξεις κατά το 2012 και το 2013.
Η όποια αναμενόμενη αύξηση στη ναυτική απασχόληση,
ακόμη και αν επιτευχθεί, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα
ότι θα συνοδεύεται και από αύξηση των συνολικών εσόδων
του ΝΑΤ για το λόγο ότι είναι πιθανόν να έχουμε ταυτόχρονα
μειώσεις εξαιτίας άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί, όπως για
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παράδειγμα οι ρυθμίσεις του ν. 4256/2014 για τις μειώσεις
των υποχρεωτικών συνθέσεων στα τουριστικά πλοία ή η κα-
τάργηση κάποιων πόρων υπέρ ΝΑΤ από τις προβλέψεις του
ως άνω νόμου, όπως είναι τα λιμενικά τέλη, τα δικαιώματα
από εργασίες ρυμούλκησης, το τέλος για την έκδοση ερασι-
τεχνικής άδειας αλιείας κ.ά. Συνεπώς είναι ακόμη νωρίς για
να προβλέψουμε τις συνέπειες των πρόσφατων αλλαγών στα
έσοδα του ΝΑΤ και θα πρέπει να αναμένουμε, για να δούμε
πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά τα μέτρα στην πράξη.

Υπήρξε ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα και
αφορούσε τις οφειλές προς το ΝΑΤ από ναυτιλιακές εται-
ρείες. Τι έχει συμβεί, εντέλει, με τη συγκεκριμένη υπόθεση; 
Υπάρχουν στοιχεία για την έκταση της εισφοροδιαφυγής
και τι μέτρα έχετε λάβει ως διοίκηση για την καταπολέ-
μησή της;

Οι βεβαιωμένες οφειλές σήμερα προς το ΝΑΤ-ΚΕΑΝ είναι πε-
ρίπου 101.000.000 ευρώ. Από αυτά περίπου 35.000.000
ευρώ είναι από τα πλοία εσωτερικού (ακτοπλοΐα, ρυμουλκά,
αλιευτικά, τουριστικά μικρών αποστάσεων κ.λπ.), ποσό
17.890.000 ευρώ προέρχεται από τα επιβατηγά ποντοπόρα
πλοία, πλην όμως σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν κρουα-

ζιερόπλοια, κυρίως μιας εταιρείας που αμφισβητεί το χρέος
δικαστικά. Εδώ να πούμε ότι υπήρξε πρόσφατα κάποια σύγ-
χυση, για το λόγο ότι, με αφορμή μια επερώτηση στη Βουλή,
εμφανίστηκε το παραπάνω ποσό σε δημοσιεύματα στον Τύπο
ως οφειλή της ποντοπόρου ναυτιλίας. Να διευκρινίσουμε
εδώ ότι με τυπικά κριτήρια και τα κρουαζιερόπλοια ανήκουν
στην ποντοπόρο ναυτιλία, την επιβατηγό βέβαια, πλην όμως
η εμπορική ποντοπόρος ναυτιλία δεν έχει οφειλές προς το
ΝΑΤ και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες αυτής της κατηγορίας είναι
συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Εμείς εκδώσαμε άμεσα
διευκρινιστικό δελτίο Τύπου και αποσαφηνίσαμε το ζήτημα.
Επίσης από τις παραπάνω συνολικές οφειλές προς το ΝΑΤ,
ποσό 48.015.000 ευρώ προέρχεται από οφειλές των εται-
ρειών της ακτοπλοΐας από το ΚΑΕΟ  (Κεφάλαιο Ασφάλισης
Επιβατών και Οχημάτων), το οποίο καταργήθηκε ως Κεφά-
λαιο το 2011.
Η πλειονότητα των παραπάνω βεβαιωμένων οφειλών είναι
προ του 2011 και αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους πτω-
χευμένες εταιρείες, ιδίως της ακτοπλοΐας, και οφειλές από το
ΚΑΕΟ, από τις οποίες οι περισσότερες είναι επίσης πτωχευ-
μένων ακτοπλοϊκών εταιρειών. Πιο πρόσφατες βεβαιωμένες
οφειλές σημαντικών ποσών από τα ενεργά πλοία δεν υπάρ-
χουν και το ΝΑΤ διασφαλίζει την είσπραξη των οφειλόμενων

ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_Layout 1  27/5/2014  2:41 μμ  Page 55



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Η πτώση στα έσοδα του ΝΑΤ από εισφορές οφείλεται κυρίως στη μείωση
των πλοίων με ελληνική σημαία και συνακόλουθα στη μείωση της απασχόλησης των ελ-
ληνικών πληρωμάτων κατά τα τελευταία χρόνια, που επιτάθηκε  με τη γενικότερη οικο-
νομική κρίση.    

Συνέντευξη

εισφορών κυρίως με τη δυνατότητα που έχει για απαγόρευση
απόπλου, καθώς επίσης και με την άσκηση του δικαιώματός
του για εξόφληση των οφειλών προκειμένου να γίνει η μετα-
βίβαση ενός πλοίου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις των πλοίων
που χαρακτηρίζονται «ναυάγια»). Στις περιπτώσεις οφειλών
που δεν εξυπηρετούνται, κυρίως των παροπλισμένων
πλοίων, τα αντίστοιχα ποσά βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ,
ενώ σε περιπτώσεις πλειστηριασμών, το ΝΑΤ προβαίνει πάν-
τοτε σε αναγγελίες των απαιτήσεών του και διεκδικεί την εί-
σπραξή τους και δικαστικά εάν χρειαστεί.

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αποτελεί ένα ζήτημα
που απασχολεί κάθε ασφαλιστικό φορέα. Το ΝΑΤ έχει
κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (π.χ. ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών). Ποια η πολιτική και οι επόμε-
νες κινήσεις της διοίκησης σε αυτό το θέμα;

Το ΝΑΤ έχει, δυστυχώς, ελλιπή μηχανοργάνωση και έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα αυτό, που προσπα-
θούμε να βελτιώσουμε. Είχε μέχρι πριν από μερικούς μήνες
ανεκκαθάριστα ναυτολόγια από το έτος 2009, ενώ δεν είχαν
εκκαθαρισθεί καθόλου οι εκκρεμότητες από το 2007 για τα
ναυτολόγια, τα οποία ανοίχθηκαν με βάση τις ρυθμίσεις του
άρθρ. 12 του ν. 3569/2007 για τις εισφορές των πληρωμά-
των των ποντοπόρων πλοίων με ελληνική σημαία, λόγω και
αρκετών ασαφειών και δυσκολιών ως προς την εφαρμογή
του παραπάνω νόμου, κάποιες από τις οποίες ήρθησαν στη

συνέχεια με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυ-
κλίων. Ηδη, ως προς τα πλοία εσωτερικού, έχει εκκαθαρισθεί
ολόκληρο το 2009 και τελειώνει και το 2010, ενώ για τα πον-
τοπόρα πλοία που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.
3569/2007, έχει συνταχθεί, μετά από αναλυτική επεξεργασία,
ένα ειδικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα σε συνεννόηση και με τις
μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν ποντοπόρα
πλοία με ελληνική σημαία και αρχίζουν ήδη οι εκκαθαρίσεις
αυτής της κατηγορίας ναυτολογίων, η στόχευση, δε, είναι να
λήξουν μέχρι το τέλος του 2014 όλες οι εκκρεμότητες. 
Στην ηλεκτρονική πύλη του ΝΑΤ (www.nat.gr) παρέχονται
υπηρεσίες προς όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως
πρόσβαση των ναυτιλιακών εταιρειών στο αρχείο των
πλοίων τους με ενημέρωση για την κίνηση του πλοίου (ελευ-
θεροπλοΐες, γενόμενες καταβολές, δυνατότητα υπολογισμού
των οφειλόμενων εισφορών κ.λπ.), για τους συνταξιούχους
δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων αποδοχών συντάξεων,
έκδοσης ενημερωτικών σημειωμάτων αποδοχών κ.ά.
Η βελτίωση της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών και η πε-
ραιτέρω αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του Ταμείου
είναι προτεραιότητά μας, ενώ επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία για την ανανέωση και βελτίωση του εξοπλισμού
hardware του ΝΑΤ. Είναι σημαντικό ότι έχει ξεκινήσει επίσης
και ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του μη εξοικειωμένου με
την πληροφορική προσωπικού του ΝΑΤ, με στόχο όλοι να
μπορούν να εργάζονται ηλεκτρονικά. Στόχος μας είναι ακόμη
να διακινούνται ηλεκτρονικά τα έντυπα που χρησιμοποιούν
οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και για όσα από αυτά επιδέχονται
αυτού του είδους την εφαρμογή, όπως για παράδειγμα τα έγ-
γραφα εθνικότητας πλοίων, τα πιστοποιητικά ναυτικής υπη-
ρεσίας κ.ά.
Να μου επιτραπεί να πω κάτι και για το άλλο χρονίζον πρό-
βλημα του ΝΑΤ, που είναι η μη δημοσίευση ισολογισμών από
τη χρήση του 2003. Τη διαδικασία αυτή έχει αναλάβει ήδη για
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η ειδική εταιρεία
πληροφορικής του υπουργείου Εργασίας, η οποία διενεργεί
διαγωνισμό για το σκοπό αυτόν, που βρίσκεται σε τελική
φάση. Εμείς από την πλευρά μας θα διαθέσουμε όσο μέρος
του προσωπικού απαιτηθεί προκειμένου η διαδικασία να προ-
χωρήσει με ταχείς ρυθμούς.
Κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή στο έγκυρο και έγκριτο πε-
ριοδικό σας, αφού σας ευχαριστήσω, να πω ότι αρκετά πράγ-
ματα έχουν γίνει κατά τους τελευταίους μήνες και είχα την
ευκαιρία να τα παρουσιάσω δημόσια κατά την εκδήλωση της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2014,  όμως είναι πολλά που
πρέπει να γίνουν ακόμη και δεν υπάρχει ούτε ικανοποίηση
ούτε εφησυχασμός. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η επίλυση
όλων των χρόνιων εκκρεμοτήτων του ΝΑΤ έχει ήδη δρομο-
λογηθεί.
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Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη
της διαβούλευσης πάνω στους αρχικούς της
σχεδιασμούς (drast communication) αναφορικά
με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση
σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδια-
φέροντος (IPCEI). Στόχος του IPCEI είναι να πα-
ρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη-μέλη
για το πώς να υποστηρίξουν διακρατικά έργα
στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και για την πραγμάτωση των στόχων του
σχεδίου «Ευρώπη 2020». Έξι ευρωπαϊκές ενώ-

σεις (European Association of Operators of Toll Road Infrastructures,
Community of European Railway, European Federation of Inland Ports,
European Rail Infrastructure Managers, European Sea Ports Organiza-
tion και International Road Transport Union) με κοινή δήλωσή τους χαι-
ρέτισαν την πρωτοβουλία και επέστησαν την προσοχή της Επιτροπής σε
συγκεκριμένα ζητήματα κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των διευρωπαϊ-
κών δικτύων μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Τα έργα ΤΕΝ-Τ τυπικά ωφελούνται από
χρηματοδότηση της Ε.Ε. με μέγιστο συγχρηματοδοτούμενο ποσοστό 20%-30%.
Το υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί από άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία, τα οποία συνήθως είναι δημόσιες πηγές χρηματοδότησης. Όπου
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. πλήρως συμ-
βατή με τους όρους της συνθήκης, μπορεί να θεωρήσει την εθνική χρη-
ματοδότηση ως κρατική ενίσχυση, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθεί
στην Επιτροπή και η οποία ενδεχομένως δεν είναι συμβατή με τη συνθήκη.
Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί σοβαρές νομικές αβεβαιότητες για τους
επενδυτές, καθώς και ένα διπλό διαχειριστικό εμπόδιο για τις αιτήσεις
έργων ΤΕΝ-Τ και τη γνωστοποίηση της κρατικής ενίσχυσης, που μπορούν
να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις ένα έργο. Οι έξι ενώσεις του
τομέα των μεταφορών αναγνωρίζουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει
να αποτιμήσει τις αιτήσεις χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά την προσαρμογή
τους στους όρους της συνθήκης, αλλά ζητούν καλύτερες και απλοποιημέ-
νες διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τέτοιο τρόπο ώστε
να εξασφαλίζεται πως η συμβατότητα όλων των στοιχείων της χρηματο-
δότησης ενός έργου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να καθοριστεί
κατά τη γενική φάση της διαδικασίας αίτησης για έργα ΤΕΝ-Τ. 

Η DG MOVE παρου-
σίασε στα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. μία συνολική
αξιολόγηση της ναυτι-
κής εκπαίδευσης στις
Φιλιππίνες και του
συστήματος πιστοποί-
ησης. Η αξιολόγηση
βασίστηκε στις εκθέ-
σεις επιθεωρήσεων

της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA) και στα
μέτρα που ελήφθησαν από τις Αρχές των Φιλιππίνων για να αντιμε-
τωπίσουν τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν. Σύμφωνα με την έκ-
θεση αξιολόγησης, οι Αρχές των Φιλιππίνων έχουν κάνει σημαντική
προσπάθεια ώστε να εναρμονίσουν το σύστημά τους με τις απαιτή-
σεις της Διεθνούς Συμβάσεως STCW. Οι προσπάθειες της χώρας της
Ασίας υποστηρίχθηκαν από αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα οποία
παρείχαν τεχνική βοήθεια στις αρμόδιες Αρχές. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρ-
χουν ακόμη σημεία που χρήζουν προσοχής και οι Αρχές των Φιλιπ-
πίνων πρέπει να αποδείξουν ότι τα σχέδια ελέγχου που έχουν
εφαρμοστεί, ακολουθούνται και ότι διαθέτουν το απαραίτητο και τε-
χνικά καταρτισμένο προσωπικό ώστε να επιβλέπουν τα πολυάριθμα
ιδρύματα παροχής ναυτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν στις Φι-
λιππίνες. Η Ε.Ε. ζήτησε από τις Αρχές της χώρας να παράσχουν έως
το τέλος Ιουλίου 2014 τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να απο-
δείξουν ότι όλα τα βασικά ζητήματα ελλείψεων έχουν επιλυθεί και
ότι εφαρμόζουν πλήρως τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης
STCW. Τυχόν αποτυχία επίλυσης των υπολειπόμενων ζητημάτων
ενδέχεται να οδηγήσει σε άρση της αναγνώρισης από την Ε.Ε. των
πιστοποιητικών.

Η Ε.Ε. 
αξιολογεί την εκπαίδευση
ναυτικών της 

Έναρξη διαβουλεύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσί-
ευσε την ανασκόπηση της εφαρ-
μογής των δικαιωμάτων των
επιβατών στις αεροπορικές με-
ταφορές μεταξύ 2010-2012.
Σύμφωνα με το κείμενο της Επι-
τροπής, τα παράπονα στις εθνι-
κές αρχές για αποζημίωση και

βοήθεια έχουν μειωθεί μετά το 2010 (έτος που παρουσιάζει ιδιαιτερότητες
λόγω της κρίσης με την ηφαιστειακή στάχτη, καθώς και των καθυστερή-

Εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές
σεων από τις σφοδρές χιονοπτώσεις). Οι αεροπορικές εταιρείες δέχονται
κυρώσεις σε ποσοστό λιγότερο από 1% των περιπτώσεων, αφού οι πε-
ρισσότερες διαμαρτυρίες διευθετούνται χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει
εφαρμογή αυστηρών μέτρων. 
Οι διαμαρτυρίες από άτομα με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικό-
τητα παραμένουν πολύ λίγες σε γενικές γραμμές και καμία κύρωση
δεν έχει επιβληθεί σε αεροπορική εταιρεία για τέτοιες περιπτώσεις. 
Οι διαμαρτυρίες που ελήφθησαν και βασίζονται στο πλαίσιο του Κανο-
νισμού 261/2004 ήταν 91.726 το 2010, 53.675 το 2011 και 56.478 το 2012.
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Επικαιρότητα

Η Διακήρυξη των Αθηνών καθορίζει 
τις προτεραιότητες της πολιτικής 
θαλασσίων μεταφορών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. πραγματοποι-
ήθηκε στις 7 Μαΐου 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο η άτυπη
υπουργική σύνοδος για θέματα ναυτιλίας των κρατών-μελών
της Ε.Ε. και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ). 

Αντικείμενο της συνόδου ήταν η ενδιάμεση αναθεώρηση της
ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα των θαλασσίων με-
ταφορών έως το 2018 με προοπτική έως το 2020. Στη σύ-

νοδο προήδρευσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ενώ συμμετείχαν ο αρμόδιος επίτροπος Μεταφο-
ρών της Ε.Ε. Siim Kallas, υπουργοί των κρατών-μελών και των
κρατών ΕΟΧ, αρμόδιοι για θέματα ναυτιλίας, ενώ το «παρών»
έδωσε ως επίσημος προσκεκλημένος και ο γενικός γραμματέας
του International Maritime Organization, Koji Sekimizu.
Η σύνοδος υιοθέτησε το κείμενο της Διακήρυξης των Αθηνών, η
οποία περιλαμβάνει τις προτεραιότητες για την υποστήριξη, την
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, και θα
αποτελέσει τη βάση για την υιοθέτηση σχετικών συμπερασμάτων
στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Ενέργειας της Ε.Ε., το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2014.
Τα σημαντικότερα σημεία της Διακήρυξης των Αθηνών, όπως
αναφέρθηκαν από τον κ. Βαρβιτσιώτη, αφορούν:
1) Τον σημαντικό  ρόλο της ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή οικονομία

και ευημερία.
2) Τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της

ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
3) Την αύξηση της απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα. Μάλιστα,

ο κ. Βαρβιτσιώτης εκτίμησε πως η συνολική απασχόληση στη

θαλάσσια οικονομία μπορεί να υπερβεί την εκτίμηση των
7.000.000 θέσεων εργασίας έως το 2020, υπό την προϋπό-
θεση ότι ο κλάδος θα υποστηριχθεί από πολιτικές κατάρτισης.

4) Την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές.
5) Την ενδυνάμωση του ρόλου της ναυτιλίας μικρών αποστά-

σεων (ΝΜΑ) στην Ε.Ε. Ο κ. Βαρβιτσιώτης έθεσε ως ουσιώδες
ζήτημα την εξεύρεση χρηματοοικονομικής υποστήριξης για την
αντικατάσταση των παλαιών και τον εκσυγχρονισμό των υφι-
στάμενων πλοίων της ΝΜΑ.

6) Τις αποτελεσματικές ευρωπαϊκές ψηφιακές ναυτιλιακές υπηρεσίες.
7) Τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. στη ναυτιλιακή τεχνολογία και και-

νοτομία.
8) Την ενσωμάτωση της έννοιας της «νησιωτικότητας» στη χά-

ραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια της συνόδου έκανε ο υπουρ-
γός και στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, τονίζοντας χα-
ρακτηριστικά ότι απαιτείται μια κοινή στάση όλων των εταίρων
για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανά-
στευσης από τη θάλασσα καθώς είναι ένα θέμα που απασχολεί
το σύνολο της Ε.Ε. Μάλιστα, στη Διακήρυξη των Αθηνών υπάρχει
πρόβλεψη για τη στενότερη συνεργασία μεταξύ Αρχών και φο-
ρέων της Ε.Ε. με οργανισμούς για την ενίσχυση της ασφάλειας
των συνόρων.
Τα συμπεράσματα της άτυπης συνόδου χαιρέτισαν, μεταξύ
άλλων, με ανακοινώσεις τους η European Community Shipown-
ers Association (ECSA), ο European Sea Ports Association
(ESPO) και το European Shortsea Network. 
Η ECSA στην ανακοίνωσή της εντοπίζει πέντε τομείς, οι οποίοι θα
πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση της ναυτιλιακής πο-
λιτικής της Ε.Ε. στο μέλλον. Οι πέντε τομείς και οι προτεραιότητες
που περιλαμβάνουν, και εν πολλοίς εντοπίζονται στις προτεραι-
ότητες της Διακήρυξης των Αθηνών, αφορούν τη δημιουργία
ενός παγκόσμιου level playing field και ανταγωνισμού με άλλες
ναυτιλιακές δυνάμεις επί ίσοις όροις, τη βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής απόδοσης χωρίς τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, την
προώθηση της καριέρας σε ναυτιλιακά επαγγέλματα και τη βελ-
τίωση της εικόνας της ναυτιλίας, την ολοκλήρωση της κοινής
ναυτιλιακής και της λιμενικής αγοράς και, τέλος, τη συνέχιση της
πρωτοκαθεδρίας της Ε.Ε. στην προώθηση του ελεύθερου εμπο-
ρίου και την καταπολέμηση της πειρατείας. 
Σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας της ECSA, Patrick Ver-
hoeven, τόνισε:
“We applaud the initiative of the Greek Presidency and welcome
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the positive and forward-looking Declaration that Ministers
adopted in Athens. In particular, we support Ministers’ recog-
nition to maintain a stable and innovation-friendly framework,
ensuring competitiveness of EU fleets, providing legal certainty
for investments and stimulating the establishment of maritime
activities in EU Member States in a context of liberalised mar-
itime services. We are furthermore delighted that Ministers ex-
plicitly recognise the vital role the EU State aid regime for
maritime transport plays in achieving these goals”.

O ESPO σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση πως, παρότι η Διακή-
ρυξη των Αθηνών και τα κύρια σημεία της αναφέρονται τις θα-
λάσσιες μεταφορές, ορισμένα εξ αυτών αφορούν και τους
λιμένες και ειδικότερα:
• Την υιοθέτηση αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις στα λιμάνια.
• Την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα διαμέσου των θα-

λασσίων συνδέσεων, και τη βελτίωση της προσβασιμότητας
των λιμένων.

• Την ενθάρρυνση της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής αποδοτι-
κότητας των λιμένων

• Την προτεραιότητα ανάπτυξης υποδομών για εναλλακτικές
μορφές καυσίμων πλοίων.

• Τη συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω ψηφιοποίηση
και απλοποίηση των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικα-
σιών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές (π.χ. Blue-
belt, e-manifest, national single windoews).   

Από την πλευρά του, το European Shortsea Network, διά της
Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ελλάδα),
η οποία ασκεί την προεδρία, τονίζει ότι οι αποφάσεις της άτυπης
συνόδου και οι ρυθμίσεις που αφορούν τη Ναυτιλία Μικρών
Αποστάσεων ανοίγουν το δρόμο για την επίλυση σειράς θεμάτων
που απασχολούν τον κλάδο, όπως είναι η ανανέωση του στόλου
και η χρήση πλοίων φιλικότερων προς το περιβάλλον και η ανά-
πτυξη μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της ΝΜΑ. 
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Το έτος 1922 συνέβη ησύχως και αθορύβως ένα συναρπα-
στικό γεγονός, που έμελλε να εξελιχθεί σε μία αληθινή επα-
νάσταση, η οποία άλλαξε ριζικά την μέχρι τότε γνώριμη δομή
της ναυτιλιακής επιχειρήσεως.

Εγένετο τότε εις τον Παναμά η νηολόγηση ενός πλοίου ανήκον-
τος εις ξένον προς την χώραν υπήκοον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον
ενεφανίσθη για πρώτη φορά η Παναμαϊκή σημαία εις το διεθνές
ναυτιλιακόν προσκήνιον.
Έκτοτε και μέχρι των αρχών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επα-
κολούθησαν σποραδικά και άλλες παρόμοιες νηολογήσεις, με-
ταξύ των οποίων και οι πρώτες Ελλήνων πλοιοκτητών.
Την δόξαν του Παναμά εζήλωσαν σταδιακά και άλλες μικρές
χώρες, όπως η Λιβερία, η Ονδούρα και η Κόστα Ρίκα.
Ολίγον κατ’ ολίγον, οι χώρες αυτές επληθύνθησαν και πλην της
Κόστα Ρίκα, που απεσύρθη από το προσκήνιο το έτος 1958,
έχουν χαρακτηρισθεί μέχρι σήμερα ως Σημαίες Ευκολίας περί
τας 30, μεταξύ των οποίων, πλην των ανωτέρω, συγκαταλέγον-
ται εκείνες των Μπαχαμών, Βερμούδων, Νήσων Κέιμαν, Νήσων
Μάρσαλ, Σιγκαπούρης, Φιλιππίνων, Μάλτας κ.λπ., για να ανα-
φέρουμε τις περισσότερον προτιμούμενες από τον ελληνικόν
εφοπλισμόν.
Η χρησιμοποίηση της ονομασίας «Σημαίες Ευκολίας» (Flags of
Convenience) επεκράτησε από του έτους 1945. Η ονομασία
όμως αυτή δεν χρησιμοποιήθη ομοιομόρφως από όλους και
όλες τις χώρες, ούτω  εκ παραλλήλου έλαβον την ονομασίαν
«Σημαίες Ευκαιρίας» (Flags of opportunity). Μία άλλη ονομασία
που προσπάθησε να επιβάλει η πλοιοκτησία, ώστε να απαλύνει
κάπως την υπολανθάνουσα μομφή κατά των Σημαιών αυτών,
που όμως δεν επεκράτησε, ήτο «Σημαίες Ανάγκης» (Flags of ne-
cessity). Οι Γάλλοι τας ονόμασαν «Σημαίες Φιλοφρονήσεως»
(Pavillon de Comlaiance), οι Ιταλοί «Σημαίες Σκιάς» (Pandiere
Ombra) και να μην ξεχάσουμε και τον οξύ χαρακτηρισμό των Ελ-
λήνων ναυτικών ως «Σημαίες της Μαύρης Μοίρας»!
Ένας νομικός όρος που χρησιμοποιείται πλέον υπό των διεθνών
οργανισμών και την διεθνή επιστημονική κοινότητα, προς απο-
φυγήν παρεξηγήσεων και δικαίων ή αδίκων χαρακτηρισμών,
είναι αυτός του «Open Registry» (ανοικτού νηολογίου).
Εμείς θα προτιμήσουμε την αρχικήν ονομασία «Σημαίες Ευκο-
λίας», που είναι και η πλέον διαδεδομένη και γενικότερον απο-
δεκτή.

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Του Παναγιώτη Νικ. Κοσμάτου, Υποναυάρχου Λ.Σ. ε.α.

Επιφυλλίδα

Από της εποχής λοιπόν της εμφανίσεως της πρώτης Σημαίας Ευ-
κολίας το θέμα αυτό δεν έπαψε να κεντρίζει το ενδιαφέρον και
να απασχολεί την διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Πολλοί είναι
εκείνοι που τας δαιμονοποιούν, ενώ δεν είναι ολίγοι εκείνοι που
τας θεωρούν αναγκαίας και ευεργετικάς διά την επιβίωση και
προαγωγή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Τι είναι λοιπόν οι Σημαίες Ευκολίας: κατάρα ή ευχή, ανάθεμα ή
ευλογία, προσπάθεια για αθέμιτο ανταγωνισμό ή αναγκαία επι-
λογή; Δι’ ημάς δε τους Έλληνας που αρεσκώμεθα εις ακραίους
χαρακτηρισμούς, η επιλογή τους από την ελληνική πλοιοκτησία
αποτελεί πράξη αντεθνική ή πράξη εθνικώς συμφέρουσα!
Αλλά τι εννοούμε λέγοντας «Σημαίες Ευκολίας». Αν θέλουμε να
δώσουμε έναν ορισμό, είναι η επιλογή νηολογήσεως ενός

Σημαίες ευκολίας: μια ιστορική αναδρομή*

*Το παρόν κείμενο βασίζεται στη διατριβή του ιδίου, υπό τον αυτόν
τίτλο, κατά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης.
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πλοίου εις τα νηολόγια μιας χώρας ξένης προς την εθνικότητα
του πλοιοκτήτη, έναντι ενός οικονομικού ανταλλάγματος ή ωφε-
λήματος. Διά της τοιαύτης εγγραφής το πλοίον υπάγεται εις την
έννομον τάξιν της χώρας νηολογήσεως του πλοίου.
Η εθνικότης των πλοίων
Από αρχαιοτάτων χρόνων την εθνικότητα των εμπορικών
πλοίων προσδιόριζε η εθνικότης του πλοιοκτήτη και δευτε-
ρευόντως η εθνικότης του πλοιάρχου. Η εθνικότης των πληρω-
μάτων δεν ήτο πάντοτε προσδιοριστική της εθνικότητος του
πλοίου.
Η πρακτική αυτή επεκράτησε εθιμικώς εις όλες τις ναυτικές χώρες,
μέχρι του τέλους του 19ου αιώνος. Η αναγνώριση της εθνικότητος
πλοίου μη ανήκοντος εις υπήκοον της χώρας ήτο άγνωστος.
Η αιτία που καθιέρωσε την αναγνώριση της εθνικότητος των
πλοίων είναι η ανάγκη όπως τα ναυσιπλοούντα εις την ανοικτήν
θάλασσαν πλοία υπόκεινται εις την έννομον τάξιν. Η υλοποίηση
δε αυτής πραγματοποιείται διά μιας συνεχούς εννόμου σχέσεως
μεταξύ του πλοίου και του κράτους της Σημαίας. Αυτή η διαρκής
έννομος σχέσις καλείται εθνικότης του πλοίου. Πλοία άνευ εθνι-
κότητος θεωρούνται πειρατικά και έκαστον κράτος νομιμοποιεί-
ται να λάβει κατ’ αυτών τα μέτρα που κρίνει αναγκαία.
Το κράτος της Σημαίας έχει την αποκλειστικήν δικαιοδοσία επί
των πλοίων που φέρουν την Σημαία του όταν ευρίσκονται εντός
των ορίων της εθνικής κυριαρχίας του ή εις την ανοικτήν θά-
λασσα.

Η αιτία που καθιέρωσε την 
αναγνώριση της εθνικότητος των
πλοίων είναι η ανάγκη όπως τα ναυσι-
πλοούντα εις την ανοικτήν θάλασσαν
πλοία υπόκεινται εις την έννομον τάξιν.
Η υλοποίηση δε αυτής πραγματοποιεί-
ται διά μιας συνεχούς εννόμου σχέσεως
μεταξύ του πλοίου και του κράτους της
Σημαίας. Αυτή η διαρκής έννομος σχέ-
σις καλείται εθνικότης του πλοίου.
Πλοία άνευ εθνικότητος θεωρούνται
πειρατικά και έκαστον κράτος νομιμο-
ποιείται να λάβει κατ’ αυτών τα μέτρα
που κρίνει αναγκαία.

“

“

Το διεθνές εθιμικόν δίκαιον επέβαλλε κατά συνέπειαν όπως τα
ναυσιπλοούντα πλοία εις την ανοικτήν θάλασσαν έχουν την εθνι-
κότητα μιας εκ των αναγνωρισμένων χωρών και εν συνεχεία την
ικανότητα να αποδείξουν τούτο.
Με την νηολόγηση του πλοίου εκδίδεται το λεγόμενον έγγραφον
εθνικότητος, που παρέχει εις το πλοίον το δικαίωμα να φέρει την
Σημαίαν της χώρας νηολογήσεως και διά του οποίου αποδει-
κνύεται κατά τρόπον αποκλειστικόν η εθνικότης του πλοίου.
Από του 18ου αιώνος η εθνικότης των πλοίων άρχισε σταδιακά
να προσδιορίζεται από τις διάφορες ναυτικές χώρες με όρους
και διαδικασίες του Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αυτών κατά
τρόπον βεβαίως μη ουσιωδώς αντίθετον προς το από μακρού
καθιερωθέν εθιμικόν δίκαιον, αλλά όχι αναγκαστικά και κατά
τρόπον ομοιόμορφον μεταξύ τους.
Την αρχή αυτή ακολούθησε και η χώρα μας από της συστάσεώς
της ως ελευθέρου κράτους. Ούτω, διά του Β.Δ/τος της 3ης Νο-
εμβρίου 1836 «περί Εμπορικής Ναυτιλίας» προβλέπεται ότι όλα
τα ελληνικά πλοία οφείλουν να φέρουν την εθνικήν σημαίαν, εις
δε το άρθρον 2 αναφέρεται ότι ως ελληνικά πλοία αναγνωρί-
ζονται τα ανήκοντα εις Έλληνας υπηκόους, τα αγοραζόμενα
εντός ή εκτός Ελλάδος ξένα πλοία από Έλληνας κ.λπ., εις δε το
άρθρον 4 αναφέρεται ότι «δεν συγχωρείται εις ξένους να γίνον-
ται μέτοχοι εις εθνικά ελληνικά πλοία πλέον του ημίσεος αυτών
κ.λπ.», τέλος δε, εις το άρθρον 5 αναφέρεται ότι «όλοι οι αξιω-
ματικοί και τουλάχιστον 3/4 του πληρώματος ενός πλοίου πρέ-
πει να είναι Έλληνες».  
Αλλά και προ της συστάσεως του νέου Ελληνικού Κράτους, με
τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως το 1800, μεταξύ Ρωσίας
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά την νίκην των επί των Γάλ-
λων τους οποίους και εξεδίωξαν από τα Επτάνησα, ιδρύθηκε η
«Πολιτεία των Ηνωμένων Επτά Νήσων», που ήτο η πρώτη πλή-
ρης αναγνώρισις ενός Ελληνικού Κράτους, με επίσημη γλώσσα
την ελληνική, δική του Σημαία (σε σκούρο μπλε φόντο ο λέων
της Βενετίας κρατών Ευαγγέλιον που το διαπερνούν επτά βέλη,
ένα για κάθε νήσον) και με απόφαση της Γερουσίας το 1803 ψη-
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Επιφυλλίδα

φίστηκε ο «Κανονισμός και η διάρθρωση της Μαρίνας», κανόνας
δημοσίου ναυτικού δικαίου, εις τον οποίον μεταξύ των άλλων
προβλέπεται ότι ο πλοιοκτήτης έπρεπε να είναι γεννημένος στην
επικράτεια ή κάτοικός της, παρά κάτω δε ότι ο καπετάνιος, αφού
πάρει την οριστική άδεια ναυσιπλοΐας από τη Γερουσία, θα εφο-
διάζεται με τον κατάλογο του πληρώματος, που πρέπει να απαρ-
τίζεται από Επτανησίους. Αργότερα, επί Βρετανικής Προστασίας,
ορίστηκε ότι οι ξένοι δεν έπρεπε να υπερβαίνουν το 1/3 του πλη-
ρώματος αλλά ο πλοίαρχος έπρεπε να είναι Επτανήσιος.
Το κράτος αυτό υπήρξε βέβαια βραχύβιον, διότι το 1807 το κα-
τήργησαν οι Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, για να τους εκδιώξουν οι
Άγγλοι το 1809 και τελικά με τη Συνθήκη των Παρισίων, το
1815, τα Επτάνησα να κηρυχθούν ελεύθερα και ανεξάρτητα υπό
την Υψηλή Προστασία της Μ. Βρετανίας που εκράτησε μέχρι την
21η Μαΐου 1864.
Επί Προστασίας η Γερουσία εψήφισε διαφόρους συμπληρωμα-
τικούς του αρχικού νόμους.
Και επειδή όταν αναφερόμεθα εις την ελληνικήν ναυτιλίαν ασυ-
ναισθήτως την περιορίζουμε εις αυτήν των νήσων του Αιγαίου,
θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η ναυτιλιακή δραστηριότης της
χώρας μας δεν περιορίζεται μόνον εις αυτήν. Αξιόλογη ναυτι-
λιακή δραστηριότητα ανέπτυξαν και τα Ιόνια Νησιά από την επο-
χήν ακόμα της Ενετοκρατίας, έφθασε δε στο σημείον ώστε κατά
τον 18ον και 19ον αιώνα όχι μόνον να μην υστερεί εκείνης των
νήσων του Αιγαίου, αλλά να θεωρείται από πολλούς και ως
υπερτερούσα.
Βέβαια η έμφαση και η προβολή κατευθύνονται, και μάλιστα δι-
καίως, προς τα πλοία των νήσων του Αιγαίου και τούτο διότι
αυτά από της πρώτης στιγμής του Αγώνα για απελευθέρωση της
πατρίδος μετετράπησαν σε πολεμικά και οι καπετάνιοι τους σε
ηρωικούς ναυμάχους, που τους εστεφάνωσε η δόξα για την
τόσο αποφασιστική συμβολή τους εις την επιτυχίαν του υπέρ-
τατου αγώνα. Η συμβολή δε αυτή εσυνεχίσθη και μετά τον απε-
λευθερωτικό αγώνα και δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθούμε ότι
σε αυτήν την ναυτιλία οφείλεται η οικονομική ανόρθωση του
νέου Ελληνικού Κράτους.
Από την άλλη μεριά, η ναυτιλία των Ιονίων Νήσων τελούσε υπό
το καθεστώς της Προστασίας της Μ. Βρετανίας η οποία ευρί-
σκετο σε κατάσταση ουδετερότητας με την Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία και παρά την απαγόρευση παροχής βοήθειας προς τους
αγωνιζόμενους Έλληνες δεν έπαυσε να ανεφοδιάζει τους πο-
λιορκουμένους, διασπώντας τους αποκλεισμούς και αψηφώντας
τόσο τους κινδύνους εκ μέρους των Οθωμανών όσο και των κυ-
ρώσεων που επέβαλλε η Βρετανική Αρμοστεία διά κάθε πράξη
παραβιάσεως της ουδετερότητος.
Τα πλοία λοιπόν των νήσων του Αιγαίου με την σύσταση του
νέου Ελληνικού Κράτους είναι αυτά που πρώτα ύψωσαν την Ελ-
ληνική σημαία, ενώ τα πλοία των Ιονίων Νήσων εχαρακτηρίσθη-
σαν επισήμως ως ελληνικά μετά το 1864, οπότε ενώθη η
Επτάνησος με την μητέρα πατρίδα, από κοινού δε ορώμενα απο-
τελούν το σύνολον της ναυτιλιακής δραστηριότητος της πατρί-
δος μας.
Ο ιστορικός της ναυτιλίας των Ιονίων Νήσων Νικόλαος Βλασ-
σόπουλος, της γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας της Ιθάκης,
προέβη σε εκτεταμένες έρευνες εις τα Ιστορικά Αρχεία της Μ.
Βρετανίας, της Βενετίας και των Ιονίων Νήσων, και απεκάλυψε
το μέγεθος και την δραστηριότητα της ναυτιλίας της Επτανήσου
τόσον κατά την περίοδον της Ενετοκρατίας όσον και μεταγενέ-
στερα μέχρι της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος,
όπως αναφέρονται λεπτομερέστερα εις το αξιόλογον δίτομον
σύγγραμμά του με τίτλον « Η Ναυτιλία των Ιονίων Νήσων 1700-
1864».

Ιστορικόν
Οι Σημαίες Ευκολίας δεν είναι άγνωστες εις την ελληνική ναυ-
τική παράδοση. Η χρησιμοποίηση υπό των Ελλήνων ξένων ση-
μαιών δεν αποτελεί σύγχρονον φαινόμενον. Κατά την περίοδον
της Ενετοκρατίας, από τα μέσα του 15ου αιώνος, άρχισε να ανα-
βιώνει, εκ της τέφρας της, η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία. Με
νόμον της Ενετικής Δημοκρατίας προεβλέπετο η εξομοίωση των
Ελλήνων ναυτικών προς τους Ενετούς. Η ενετική σημαία εκά-
λυψε ελληνικά συμφέροντα και διά μεν τα πλοία των νήσων του
Αιγαίου μπορεί να θεωρηθεί ως σημαία ευκολίας, κατ’ αντίθεσιν
προς τα πλοία των Ιονίων Νήσων, για τα οποία μέχρι την κατά-
λυση της Ενετικής Δημοκρατίας υπό του Μ. Ναπολέοντος ήτο η
επίσημη σημαία των.
Τα πλοία των Ιονίων Νήσων εταξίδευον εκτός υπό την ενετικήν
και με την αυστριακή σημαίαν, σε πολλές δε περιπτώσεις εχρη-
σιμοποιούσαν, μεταξύ άλλων, κυρίως την αγγλική και την ρω-
σική. Υπήρχαν περιπτώσεις που κατά την διάρκειαν ενός ταξιδίου
άλλαζαν δύο έως και τρεις σημαίες, με τη συνεργασία διαφόρων
προξένων, προκειμένου να αποφεύγουν τελωνειακούς δασμούς,
καραντίνες, καθυστερήσεις κ.ά.
Οι σημαίες αυτές εκάλυπτον μιαν έντονον εμπορικήν δραστη-
ριότητα των επτανησιακών πλοίων, καθ’ όλην την διάρκεια του
18ου και του 19ου αιώνος, εις τις μεταφορές από και προς λι-
μένες της Αδριατικής (Τεργέστης-Βενετίας), λιμένες της ανατο-
λικής Ιταλίας, της Επτανήσου, της κυρίως Ελλάδος, της
Κωνσταντινουπόλεως και Μαύρης Θαλάσσης.
Η Ρωσία, ιδιαίτερα ο Δούναβης, είχαν πολλά εμπορεύματα που
έπρεπε να μεταφερθούν μόνον από σκάφη με οθωμανική ση-
μαία. Τούτο εξυπηρετούσε βέβαια τους Έλληνες των νήσων του
Αιγαίου που έφεραν Ραγιάδικη σημαία, κατ’ αντίθεσιν προς τους
Επτανησίους, τα πλοία των οποίων έφερον την ενετικήν σημαία,
η οποία απεκλείετο από το εμπόριον της Μαύρης Θαλάσσης.
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Every year Remontowa repairs and upgrades over

200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.

of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that

recently completed a historic transit through the

Arctic North West Passage. 

Remontowa S.A. is among the first shipyards to

recognize the needs of owners and operators in

view of new environmental regulations undertaking

special projects like ballast water treatment and

scrubbers systems retrofitting.
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Για να υπερπηδήσουν το εμπόδιον αυτό, Επτανήσιοι έμποροι,
ιδιαίτερα Καφαλλήνιοι και Ιθακήσιοι, άρχισαν να εγκαθίστανται
στις Παραδουνάβιες περιοχές, την Οδησσόν και την Κριμαίαν και
δεν άργησαν να αγοράσουν σκάφη τα οποία έθεταν υπό ρωσική
σημαία, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να αποκτήσουν κυρίαρχη
θέση στο εμπόριο και οι αρχικές εγκαταστάσεις να μεταβληθούν
σε ανθούσες ελληνικές παροικίες.
Εις την Τουρκοκρατούμενην Ελλάδα η ελληνική εμπορική ναυ-
τιλία άρχισε να αναπτύσσεται από των αρχών του 18ου αιώνος.
Τα ελληνικά πλοία έφερον την Ραγιάδικη σημαία, χρώματος κυα-
νού και ερυθρού, καθ’ ότι την τουρκικήν σημαίαν έφεραν μόνον
τα ανήκοντα εις Οθωμανούς πλοία.
Η Ραγιάδικη σημαία δεν προστάτευε τα πλοία όταν ευρίσκοντο
εκτός της τουρκικής κυριαρχίας, δι’ αυτό η εφευρετικότης του
Έλληνος ανακάλυψε νέα μονοπάτια για να καλύψει την αυξανό-
μενη ναυτιλιακή του δραστηριότητα.
Η σημαία της Μάλτας εχρησιμοποιήθη για ταξίδια σε λιμένες της
Κεντρικής και Δυτικής Μεσογείου αλλά και την αποφυγήν επι-
θέσεων εκ μέρους πειρατικών πλοίων της Μάλτας.
Εις περιορισμένη κλίμακα και αναλόγως των εμπορικών αναγ-
κών χρησιμοποιήθησαν οι Σημαίες του Λιβόρνου, της Μαγιόρ-
κας, των δύο Σικελιών, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και αυτή
ακόμη της Αγγλίας, που στην περίπτωση αυτή εναυτολογείτο, εκ
παραλλήλου προς τον Έλληνα, και Άγγλος πλοίαρχος που ονο-
μάζετο «Καπετάνιος της Παντιέρας».
Αναφέρεται ότι το 1801 με την εκστρατείαν του Ναπολέοντος
εις την Αίγυπτον και τον αγγλικόν αποκλεισμόν, ενεφανίσθησαν
και τα πρώτα υδραϊκά σκάφη με σημαίαν Ιεροσολύμων που διέ-
σπαζαν τον αποκλεισμόν.
Εκείνο όμως που συνετέλεσε αποφασιστικά εις την ανάπτυξη
της ελληνικής ναυτιλίας είναι το παρασχεθέν δικαίωμα με την
Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή της 17ης Ιουλίου 1774 με-
ταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, όπως τα πλοία τα ανήκοντα
εις Χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να
υψώνουν την ρωσική σημαία. Αν και το δικαίωμα αυτό επεκτεί-
νετο και εις τις άλλες χώρες της Βαλκανικής, αυτοί που ωφελή-
θησαν είναι οι Έλληνες διότι οι άλλες χώρες δεν διέθεταν ούτε
πλοία ούτε ναυτικούς.
Εξίσου σπουδαίον, αν όχι σπουδαιότερον, όμως είναι το γεγονός
ότι με την ίδια Συνθήκη καθορίζεται η ελευθερία ναυσιπλοΐας
εις τα Δαρδανέλια, διότι μέχρι τότε οι Τούρκοι δεν επέτρεπον κα-
νένα ξένο κράτος να εκμεταλλεύεται το εμπόριον της Μαύρης
Θαλάσσης.
Η προσφυγή εις την Ρωσική Σημαία έλαβε μεγάλες διαστάσεις,
με αποτέλεσμα όσοι προσέφυγαν εις αυτήν να αποκομίσουν τε-
ράστια κέρδη. Τα κέρδη αυτά οι ναυτικοί μας τα επένδυσαν εις
την ναυπήγησιν περισσοτέρων και μεγαλυτέρων πλοίων που
έπλεαν εις ολόκληρον την Μεσόγειον και πέραν ακόμη των Ηρα-
κλείων Στηλών και εις την Μαύρη Θάλασσα.
Δεν είναι υπερβολή το λεγόμενον ότι τα πλοία αυτά κατά την
επιστροφήν των έφεραν, αντί έρματος, μεγάλες ποσότητες χρυ-
σού και αργύρου. Αναφέρεται ότι κατά τον αγγλικό αποκλεισμό
της Γαλλίας, το 1793, τα ελληνικά πλοία διασπώντας τον απο-
κλεισμόν εθησαύρισαν.
Ήτο κατά συνέπειαν η Ρωσική Σημαία ουσιαστικά η πρώτη Ση-
μαία Ευκολίας που εχρησιμοποιήθη τόσον ευρέως και επωφε-

λώς υπό των Ελλήνων. Αλλά και οι άλλες σημαίες που εχρησι-
μοποιήθησαν περιστασιακώς από τους Έλληνες συνετέλεσαν εις
την πρωτοφανή ανάπτυξη της ναυτιλίας μας.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι πλέον των άλλων πλεονεκτη-
μάτων, οι Έλληνες ναυτικοί προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις
πειρατικές επιδρομές εξόπλιζαν τα πλοία τους με κανόνια και η
πολύτιμη αυτή εμπειρία που απέκτησαν, το χρήμα που συσσώ-
ρευσαν και τα πλοία τους που ευρέθησαν εξοπλισμένα, ετέθη-
σαν από της πρώτης στιγμής εις την υπηρεσίαν της πατρίδος,
όταν εσήμανε η ώρα του ξεσηκωμού για την αποκατάσταση της
εθνικής μας ανεξαρτησίας.

Πληρώματα «ευκολίας»
Εις το σημείον αυτό θα αναφερθούμε και σε ένα άλλο φαινόμενο
της διεθνούς ναυτιλίας, απότοκον εν πολλοίς του προηγουμέ-
νου, εις τα λεγόμενα «πληρώματα ευκολίας».
Ως πληρώματα ευκολίας χαρακτηρίζονται ναυτικοί κυρίως
χωρών της Άπω Ανατολής και της Αφρικής και ολιγότερον της
Πολωνίας και της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, που έναντι μει-
ωμένων αποδοχών, σε σύγκριση με εκείνας που προσφέρονται
εις τους ναυτικούς των ανεπτυγμένων ναυτικών χωρών, χρησι-
μοποιούνται ολοέν και περισσότερον από τη διεθνή ναυτιλία.
Η χρησιμοποίησις των πληρωμάτων αυτών θα πρέπει να λεχθεί
ότι δεν οφείλεται πλέον σε λόγους οικονομικούς, δοθέντος ότι
συνεπεία διεθνών αντιδράσεων η μισθοδοσία και οι πάσης φύ-
σεως αμοιβές τους δεν υπολείπονται εκείνων των Ευρωπαίων
ναυτικών, αλλά εις το γεγονός ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέ-
δου των ευρωπαϊκών χωρών σε συνδυασμό με την σκληρή εν
πολλοίς ζωή των ναυτικών αποτρέπει πολλούς να ακολουθή-
σουν το τόσον προσοδοφόρον ναυτικόν επάγγελμα.
Συνεπεία τούτου, τα τεράστια κενά που εδημιούργησε ο γιγαν-
τισμός της εμπορικής ναυτιλίας καλύπτονται από την υπερπρο-
σφοράν εργατικού δυναμικού των χωρών αυτών, οι ναυτικοί
των οποίων διαθέτουν πλέον πολύ υψηλά επίπεδα εκπαιδεύ-
σεως ουδόλως υπολειπόμενα εκείνων των ευρωπαϊκών χωρών.
Πλην των Σημαιών Ευκολίας και τα πληρώματα ευκολίας δεν
ήσαν άγνωστα εις την ελληνική πραγματικότητα.
Έλληνες ναυτικοί από αρχαιοτάτων χρόνων εχρησιμοποιήθησαν
ως πληρώματα ευκολίας. Ίωνες ναυτικοί επάνδρωσαν τα 5
πλοία της Αρτεμισίας που πολέμησαν με τόσην ανδρεία το 480
π.Χ. εις την ναυμαχίαν της Σαλαμίνος, προκαλέσαντες τον θαυ-
μασμό του Ξέρξη.
Επί αιώνας, Έλληνες ναυτικοί εναυτολογούντο και εις τις περισ-
σότερες περιπτώσεις βιαίως, από τους κατακτητάς τους και με
συνθήκες ως επί το πλείστον απάνθρωπες.
Οι Τούρκοι εφήρμοσαν βίαιαν στρατολογίαν, χείρονα δε όλων
ήτο του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα τα έτη 1537 και 1538, κατά
την οποίαν οι απαχθέντες ανήλθαν εις 12 χιλιάδες.
Τις συνέπειες της επανδρώσεως των οθωμανικών πλοίων με
Έλληνας ναυτικούς επλήρωσε ακριβά η Ελλάς με βαρύ φορτίο
αίματος. Κατά την ναυμαχίαν της Ναυπάκτου μεταξύ Χριστιανών
και Οθωμανών, την 7ην Οκτωβρίου 1571, υπολογίζεται ότι οκτώ
χιλιάδες Έλληνες ναυτικοί έχασαν την ζωή τους και πολλές χια-
λιάδες τραυματίσθησαν, πράγμα που απετέλεσε την μεγαλυτέ-
ραν αιμορραγίαν της ναυτικής Ελλάδος και τον περιορισμόν
κάθε αξιολόγου ναυτιλιακής δραστηριότητος επί δεκαετίες. Επί-

Επιφυλλίδα
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Radio / GMDSS Survey – VDR Survey – Hull Condition Survey – Engine Control Room Condition Survey

Located within REMONTOWA Shiprepair yard, equipped with machinery of latest
technology and highest precision is ready to offer integrated Turbocharger Services

An innovating electronic tool for vessels energy engine analysis
and hull performance data evalution
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Επιφυλλίδα

σης βαρύ φόρον αίματος επλήρωσε η πατρίδα μας και κατά την
ναυμαχίαν του Τσεσμέ μεταξύ Ρώσων υπό τον Αλέξη Ορλώφ και
Οθωμανών την 22αν Ιουνίου 1776.
Είναι ιδιαιτέρας σημασίας το γεγονός ότι εις την ναυμαχίαν της
Ναυπάκτου Έλληνες επολέμησαν εναντίον Ελλήνων, εις έναν
πόλεμον που δεν αφορούσε αμέσως την Ελλάδα. Εις τις χιλιά-
δες Ελλήνων βιαίως στρατολογηθέντων, κυρίως από τας νή-
σους του Αιγαίου, διά να επανδρώσουν τον οθωμανικόν στόλον
ευρίσκοντο αντιμέτωποι με Επτανήσιους ναυτικούς που επάν-
δρωναν τις 10 γαλέρες που προσέφεραν εθελοντικά Κερκυ-
ραίοι, Κεφαλλήνιοι και Ζακύνθιοι ευγενείς, υπό την
διακυβέρνησή των, εκάστης της οποίας το πλήρωμα υπολογί-
ζετο σε 300 άτομα (ναύτες και κωπηλάτες). Επίσης αναφέρονται
και 2-3 γαλέρες από την Κρήτη υπό ενετικήν καθοδήγηση.
Πέραν των ανωτέρω δεν αποκλείεται και ένας αριθμός ναυτικών
των μικρότερων νήσων να είχαν ναυτολογηθεί σε πλοία της Ενε-
τικής Δημοκρατίας, εάν λάβουμε υπ’ όψιν και τα εν συνεχεία ανα-
φερόμενα.
Η Ενετική Δημοκρατία αναζητούσε πάντοτε έμπειρους ναυτικούς
για να επανδρώσουν τα πλοία της και βέβαια λόγω της σχέσεώς
της με τα Επτάνησα τον κύριον λόγον είχαν οι Έλληνες ναυτικοί.
Τα πληρώματα αυτά δεν εναυτολογούντο βιαίως, κατ’ αντίθεσιν
προς ό,τι συνέβαινε εις το Αιγαίον, και οι Ένετοι ως καλοί έμπο-
ροι δεν έκαναν κανέναν εις βάρος τους διαχωρισμό αν και οι
απαρτίζοντες αυτά εθεωρούντο ως πολίτες δευτέρας κατηγο-
ρίας. Η ναυτολόγησή των αποτελούσε προΐον συναλλαγής και
λόγω της ενδείας των νήσων τεκμαίρεται ότι και η αμοιβή των
ήτο ανάλογη.
Ο Ν. Βλασσόπουλος αποκαλύπτει επιστολή του Ενετού Προ-
νοητή Θαλάσσης Nicolo Erizzo της 10ης Μαρτίου 1733 εις την

οποίαν προτείνει την αύξηση του αριθμού των ναυτολογουμέ-
νων Επτανησίων εις τα πλοία της Ενετικής Δημοκρατίας. Σύμ-
φωνα με την ισχύουσα μέθοδο οι ναυτολογούμενοι ήσαν 300,
εκ των οποίων 75 από Κέρκυρα, 75 από Ζάκυνθο και 150 από
Κεφαλληνία. Ο Erizzo προτείνει ο συνολικός αριθμός να αυξηθεί
από 300 σε 1.000 και εκ των οποίων 244 από Κέρκυρα, 270
από Ζάκυνθο, 339 από Κεφαλληνία και 147 από Λευκάδα, υπο-
λογίζει δε ότι εις τας νήσους αυτούς υπάρχουν 2.299 ναυτικοί.
Φαίνεται ότι στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται και ναυ-
τικοί μικροτέρων νήσων που δεν αναφέρονται ονομαστικά.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι Επτανήσιοι ναυτικοί εναυτο-
λογούντο ανέκαθεν επί ενετικών πλοίων και η πρακτική αυτή θα
πρέπει να ήτο μακρά, διότι η ανωτέρω επιστολή δεν αναφέρεται
εις την διά πρώτην φοράν ναυτολόγηση Επτανησίων, αλλά εις
την επαύξηση μιας ακολουθούμενης, προφανώς από μακρού,
πρακτικής, εάν λάβουμε προσέτι υπ’ όψιν και το γεγονός ότι ετη-
ρούσαν λεπτομερή απογραφή των διατιθέμενων ναυτικών εκά-
στης νήσου.
Έναντι της σκληράς αυτής μοίρας της ναυτικής Ελλάδος προ-
έκυψε το όφελος ότι βοήθησε εις την μη διακοπή αλλά εις τη
συνέχιση της ναυτικής παραδόσεως της πατρίδος μας.
Μπορούμε κατά συνέπεια να ισχυρισθούμε ότι οι μεν Σημαίες
Ευκολίας κατά την προεπαναστατικήν περίοδον απεδείχθησαν
σωτήριες και εξαιρετικά επωφελείς, τα δε ελληνικά πληρώματα
ευκολίας επλήρωσαν βαρύτατο φόρο αίματος και σκληρή εκμε-
τάλλευση, από κοινού δε συνεκτιμώμενα συνετέλεσαν εις την
διατήρησιν και την πρόοδο της ναυτικής Ελλάδος.

Στο επόμενο τεύχος των «Ν.Χ.» θα δημοσιευθεί το β’ μέρος της
ιστορικής αναδρομής των σημαιών ευκολίας.

Ο υποναύαρχος Λ.Σ. Παναγιώτης Κοσμάτος σπούδασε Πολιτικές
και Νομικές Επιστήμες στην τότε Πάντειον και Νομικήν Θεσσαλο-
νίκης. Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης, τάξεως 1978.
Αποφοίτησε από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών το
1953. Υπηρέτησε αρχικά στο Κ.Λ. Θεσσαλονίκης, εν συνεχεία λι-
μενάρχης Πόρτο Λάγος, λιμενάρχης Ιθάκης και ταυτόχρονα διοικη-
τής του Ναυτικού Οικοτροφείου και καθηγητής ναυτικών
μαθημάτων του ιδρυθέντος εκεί Ναυτικού Γυμνασίου. Λιμενάρχης
Χανίων, στην Υπηρεσία Πολεμικής χρησιμοποιήσεως Λιμένων του
Πολεμικού Ναυτικού, προξενικός λιμενάρχης Ιαπωνίας, προϊστά-
μενος Νηολογίων και Υποθηκολογίων Πειραιώς, πρώτος διευθυν-
τής της υδρυθείσης στο υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας
Υπηρεσίας Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΥΠΘΑΠ),  όπου
προέβη στην επιτελική και επιχειρησιακή οργάνωση της υπηρε-
σίας.
Είναι ο συντάκτης του ν. 743/1977 για την προστασία του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος. Καθιέρωσε τις εναέριες περιπολίες και διετέ-
λεσε ο πρώτος εναέριος παρατηρητής του Λ.Σ., όπου βεβαίωσε και
το πρώτο από αέρος περιστατικό ρύπανσης της θάλασσας από πε-
τρέλαιο.
Διετέλεσε διοικητής ΑΣΔΕΝ Ασπροπύργου, διευθυντής Οίκου Νάυ-

του, διευθυντής Οργανώσεων και Εκπαιδεύσεως ΥΕΝ, προξενικός
λιμενάρχης Λονδίνου και γενικός διευθυντής Λιμένων και Παρα-
λιών ΥΕΝ.
Υπό την ιδιότητα του διευθυντού της ΥΠΘΑΠ, μετείχε στη Διεθνή
Διάσκεψη Στοκχόλμης 1972 για το παγκόσμιο περιβάλλον, στη Διε-
θνή Διάσκεψη Λονδίνου 1973 για την Προστασία του Θαλασσίου
Περιβάλλοντος (MARPOL) και στη Διάσκεψη των Μεσογειακών
χωρών της Βαρκελώνης 1975 για την προστασία της Μεσογείου
από τη θαλάσσια ρύπανση.
Με την ίδια ιδιότητα ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσω-
πείας στη μόνιμη Επιτροπή Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και στην Επιτροπή για τη
Διευκόλυνση της Ναυτιλιακής Κινήσεως.
Αποστρατεύθηκε τον Ιούνιο του 1982 και από τον Αύγουστο του
ίδιου έτους ανέλαβε προσωρινά, ως γενικός διευθυντής, την αρ-
χική οργάνωση της HELMEPA. Από τον Ιούνιο του 1983 προσελή-
φθη στο Greek Shipping Co-operation Committee του Λονδίνου,
αρχικά ως υποδιευθυντής και εν συνεχεία ως διευθυντής, μέχρι το
1999 οπότε απεσύρθη επαναπατρισθείς στην Ελλάδα, έχοντας
συμπληρώσει περίοδο περίπου 50 χρόνων στην υπηρεσία της Εμ-
πορικής Ναυτιλίας.  
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Διεθνή fora

Τα αποτελέσματα της συνόδου  
ΜΕPC 66 του ΙΜΟ

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Στο προηγούμενο τεύχος αναφερθήκαμε στη σημασία που
ίσως είχε η τελευταία σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 66)  για πιθανά μελλον-
τικά αγορακεντρικά μέτρα στη ναυτιλία. 

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις αρχές Απριλίου και μία ομάδα
εργασίας συζήτησε τις διάφορες προτάσεις που είχαν κατατεθεί:
Από τις προτάσεις της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, που θέλουν
ένα σύστημα όμοιο με τον προτεινόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό
MRV (αναφορά όλων των δεδομένων ώστε τα πλοία να κατηγο-
ριοποιούνται ενεργειακά σύμφωνα με το δείκτη ΕΕΟΙ - Energy
Efficiency Operational Index), μέχρι τις προτάσεις της Ινδίας, που
(σωστά) αναφέρει ότι θα έπρεπε πρώτα να δούμε τα αποτελέ-
σματα των ήδη ψηφισμένων κανονισμών (EEDI, SEEMP) πριν επι-
βάλουμε άλλους νέους. 
Τη στιγμή που στη σύνοδο αυτή συζητούνται και άλλα, θεωρητικά
πιο μεγάλα και επίκαιρα, θέματα (όπως π.χ. ο Πολικός Κώδικας ή η
αναθεώρηση του κανονισμού 13 της Marpol σχετικά με το Tier III
των εκπομπών ΝΟx κ.λπ.) το θέμα της συλλογής δεδομένων (Data
Collection) περνάει απαρατήρητο ή, στην καλύτερη περίπτωση,
«στα ψιλά» των αναφορών. Η σημασία του όμως σε μελλοντικούς
κανονισμούς με τεράστια επίδραση στη ναυτιλία είναι μεγάλη.
Στην ουσία θα θέσει τα θεμέλια και την πιθανή δομή των μελλον-
τικών αυτών κανονισμών. Αν π.χ. η συλλογή και αναφορά δεδο-
μενων, εκτός από την κατανάλωση καυσίμου περιλαμβάνει και
την ποσότητα μεταφερόμενου φορτίου (και ίσως τη διανυθείσα
απόσταση, ταχύτητα κ.λπ.) τότε βαίνουμε προς υποχρεωτικό δεί-
κτη ΕΕΟΙ, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή του συ-
στήματος εμπορίας ρύπων (ETS) στη ναυτιλία. Αν η ποσότητα
μεταφερόμενου φορτίου δεν περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική
αναφορά δεδομένων, τότε το σύστημα ETS  δεν μπορεί τόσο εύ-
κολα να εφαρμοστεί (το ότι ο ΕΕΟΙ δεν δύναται να κατηγοριοποι-
ήσει σωστά τα πλοία σε ενεργειακά ή μη, λίγο απασχολεί τους
θιασώτες της ενεργειακής κατηγοριοποίησης, που είναι απαραί-
τητη για την εφαρμογή  ETS).
Το θέμα σε αυτή την αρχική συζήτηση στην ομάδα εργασίας ήταν
αν η αναφορά δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση και τα
άλλα στοιχεία του ταξιδιού (φορτίο, απόσταση, ταχύτητα) πρέπει
να είναι υποχρεωτική και ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει.
Λόγω προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές παρεμ-

βάσεις έπρεπε να είναι προσεκτικές και διπλωματικές. Ευτυχώς
όμως τη γερμανο-ευρωπαϊκή πίεση για υποχρεωτικά δεδομένα
πάσης φύσεως εδώ και τώρα αντέκρουσαν και οι ΗΠΑ, παραθέ-
τοντας πιο μετριοπαθείς προτάσεις και προτροπή για μικρά και
προσεκτικά βήματα.
Φυσικά, το θέμα μόλις αρχίζει. Η συζήτηση της ομάδας θα συνεχι-
στεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως την επόμενη σύνοδο.
Η μεγάλη ερώτηση, βέβαια, είναι αν πραγματικά χρειάζεται κά-
ποιος κανονισμός σχετικά με την ενεργειακή λειτουργία των
πλοίων ή αν αυτό χρησιμοποιείται ως πρόσφορη δικαιολογία για
τη μελλοντική οικονομική αφαίμαξη της ναυτιλίας μέσω αγορα-
κεντρικών μέτρων. 
Χρειάζεται να υπάρχει κανονισμός που να επιβάλλει στους δια-
χειριστές πλοίων να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου του
πλοίου τους, το οποίο είναι και το μεγαλύτερό τους έξοδο; Οι εκ-
πομπές CO2 από τα πλοία είναι το 2,7% των παγκόσμιων εκπομ-
πών CO2. Οι εκπομπές CO2 μόνο από ιδιωτικά αυτοκίνητα είναι
πάνω από 10%, ενώ αν προστεθούν φορτηγά και λεωφορεία
πολύ περισσότερες. Γιατί δεν αρχίζουμε από εκεί πρώτα; Φαντα-
στείτε τις αντιδράσεις Ευρωπαίων ή Αμερικανών πολιτών για ένα
νόμο που θα απαιτεί να αναφέρουν τη μηνιαία κατανάλωση του
αυτοκινήτου τους στις Αρχές, πόσα χιλιόμετρα διήνυσαν κ.λπ., να
ελέγχονται (με δικά τους έξοδα) από ανεξάρτητους φορείς για την
ακρίβεια των αναφορών τους και να υποχρεούνται να μειώνουν
την κατανάλωσή τους κάθε χρόνο κατά π.χ 5%. Αλλά, φυσικά, οι
αυτοκινητιστές ψηφίζουν. Τα πλοία όχι. 
Σε άλλες ειδήσεις από τη MEPC, η «εμπλοκή» που δημιούργησε
στην προηγούμενη σύνοδο η Ρωσία, επιτυγχάνοντας αρχική συμ-
φωνία για πολυετή παράταση στην εφαρμογή του κανονισμού
13 (ΝΟx Tier III) , λύθηκε με όλα τα μέρη ικανοποιημένα, ως εξής:
Για τις υπάρχουσες (Ν)ECA (ΝΟx Emission Control Areas) το Tier
III ισχύει για πλοία κατασκευής από τον Ιανουάριο 2016. Μόνο
μία τέτοια NECA έχει ήδη καθοριστεί και είναι αυτή της Βορείου
Αμερικής και Καραϊβικής. Πλοία κατασκευής μετά το 2015 που
σκοπεύουν να καλούν τις περιοχές αυτές της Αμερικής πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του Tier III στις εκπομπές ΝΟx. Για μελ-
λοντικές NECA θα ισχύσει η ημερομηνία που ο ΙΜΟ θα υιοθετήσει
τη NECA αυτή, δηλαδή πλοία που σκοπεύουν να καλούν εκεί, κα-
τασκευασμένα μετά την ημερομηνία υιοθέτησης της νέας NECA,
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις Tier III. 
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Διεθνή fora

Θαλάσσια πειρατεία: 
μια μεταφερόμενη απειλή
Της Βασιλείας Μαρίας Ψαρρού, Ναυτιλιακής οικονομολόγου, συνεργάτιδος του Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διανύουμε ήδη τους πρώτους μήνες του 2014 και τα στοιχεία
που παρουσιάζονται από το IMB (International Maritime Bu-
reau), το οποίο σχετίζεται με την καταστολή της πειρατείας
και της ένοπλης ληστείας εναντίον πλοίων, δείχνουν ότι
υπάρχουν αρκετά σοβαρά κρούσματα πειρατείας στη Νιγηρία
και στην περιοχή της Ινδονησίας (απεικονίζονται  στον παρα-
κάτω χάρτη - εικόνα 1). 

Παρόλο που τα κρούσματα πειρατείας με το πέρας των
χρόνων και των μέτρων που λαμβάνονται από τη ναυτι-
λιακή βιομηχανία φθίνουν αισθητά, είναι εμφανές ότι η

θαλάσσια πειρατεία συνεχίζει να συγκλονίζει τη ναυτιλιακή κοι-
νότητα σε άλλα μέρη του πλανήτη.
Φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που εκφράστηκαν

στην πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών
στην ελληνόκτητη ναυτιλία, ότι το φαινόμενο της πειρατείας δεν
παύει να υφίσταται, απλώς αλλάζει χρονικά και χωρικά με όμοιο
τρόπο, όπως διαφοροποιείται και η τεχνολογία και τεχνογνωσία
της ναυτιλίας. Κάποιος θα μπορούσε να εκφράσει την άποψη
πως από ένα γεωγραφικό σημείο (Σομαλία) χάνεις επιθέσεις και
από ένα άλλο (Νιγηρία και Ινδονησία) κερδίζεις. Έτσι, κατά κάποιο
τρόπο υπάρχει ισορροπία και οι πειρατικές επιθέσεις, όπως βλέ-
πουμε στο παρακάτω διάγραμμα, παραμένουν τα τελευταία χρό-
νια, σταθερές (διάγραμμα 1). Παρατηρούμε πως για το 2012 και
2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMB (http://www.icc-
ccs.org/piracy-reporting-centre), τα περιστατικά πειρατείας

ανήλθαν σε 236 και 234 αντίστοιχα.
Το κομβικό σημείο για το οποίο πρέπει πάντα να ενδιαφερόμαστε

Εικόνα 1: Πειρατικές επιθέσεις ανά τον κόσμο (2014)
Πηγή: International Maritime Bureau 

Διάγραμμα 1: Δραστηριότητα πειρατών 2006-2013
Πηγή: International Maritime Bureau 

είναι η ανθρώπινη ζωή, η οποία απειλείται καθημερινά από κάθε
λογής κίνδυνο, και στην περίπτωσή μας τη θαλάσσια πειρατεία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι επιτακτική η ανάγκη της
ορθής αξιολόγησης κινδύνου (risk assessment) για την παρούσα
και τη μελλοντική κατάσταση σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα
των πειρατών, στην εκάστοτε περιοχή. Με τον σωστό χειρισμό
και την ακριβή καταγραφή του προβλήματος, και την παρακο-
λούθηση των αποτελεσμάτων του Risk Assessment, η ναυτι-
λιακή εταιρεία θα αποφύγει τα δυσχερή γεγονότα για το
πλήρωμα, το φορτίο και το πλοίο, που αναμφίβολα προκύπτουν
σε κάθε περιστατικό πειρατικής επίθεσης σε πλοίο. Με αυτό τον
τρόπο, σχεδιάζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες τα μέτρα πρόληψης
και προφύλαξης, όπως τον αριθμό των απασχολουμένων φρου-
ρών ανά ταξίδι, το βαθμό «οχύρωσης» του πλοίου, τη ρότα, την
ταχύτητα κ.λπ. Σημαντικό θέμα αποτελούν τα γυμνάσια του πλη-
ρώματος, που τώρα πλέον διενεργούνται με την επιτήρηση ένο-
πλων - άοπλων φρουρών, και τη συμμετοχή των ιδίων σε αυτά.
Στόχος είναι η δημιουργία τέτοιου είδους ψυχολογίας στο πλή-
ρωμα, ώστε να αυξηθεί η αποτρεπτική ικανότητά τους κατά των
πειρατικών επιθέσεων και να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση του
επικείμενου κίνδυνου.
Είναι υψίστης σημασίας, η ναυτιλιακή κοινότητα να ανιχνεύσει το
πρόβλημα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέ-
μηση αυτού του φαινομένου, ειδικά στην περιοχή της Νιγηρίας
(Gulf of Guinea). Κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ενασχόλησή μας
με τη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα τώρα που επιβάλλεται,
λόγω της φύσεως των πειρατικών κρουσμάτων και των νέων δε-
δομένων, η αναθεώρηση των οδηγιών BMP4 του IMO.
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Το διήμερο 15-16 η καρδιά της λιμενικής βιομηχα-
νίας χτυπούσε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, όπου
διεξήχθη το ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Λιμένων (European Sea Ports Organisation
- ESPO). Αντικείμενο του φετινού συνεδρίου ήταν η
διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας της
λιμενικής βιομηχανίας και κατά πόσο αυτό αποτελεί ένα
μύθο ή μία ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί, εξετάζοντας
παράγοντες που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από πολλούς
ευρωπαϊκούς λιμένες, εκπρόσωποι ναυτιλιακών και λιμενικών
φορέων, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί
και εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών και φορτωτών.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος του ESPO San-
tiago Garcia-Mila, ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα
της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και στα στοιχεία
της που μπορούν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο πλαίσιο αν-
ταγωνισμού. Στους χαιρετισμούς που ακολούθησαν, βασικά
σημεία αναφοράς αποτέλεσαν η σχέση της πόλης και του λι-
μένα, τα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής και η δημιουρ-
γία αξίας για τους χρήστες του λιμένα. Χαιρετισμό στο
συνέδριο απηύθυνε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και
πρόεδρος του Συμβουλίου Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Στην ομιλία του ο κ. Βαρ-
βιτσιώτης αναφέρθηκε στην πρόσφατη «Διακήρυξη των Αθη-
νών» για τη θαλάσσια οικονομία και στη σημασία των
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και των Διαδρόμων της
Θάλασσας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποδοτικού
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ESPO Conference 2014:
Διαμορφώνοντας τις εξελίξεις 
στη λιμενική βιομηχανία

Του Δρος Γιώργου Βαγγέλα και του Δρος Θάνου Πάλλη*

Συνέδρια

* Ο κ. Θάνος Πάλλης διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής δράσης ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

λιμενικού συστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημι-
ουργία υποδομών στους λιμένες για τη λειτουργία σταθμών
ανεφοδιασμού πλοίων με LNG καθώς και στην έννοια της νη-
σιωτικότητας και τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης απομο-
νωμένων περιοχών. 
Σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας για τη λιμενική αγορά,
τόνισε πως επί 14 έτη η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συζη-
τείται αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και κάτι τέτοιο δεν
πρόκειται να γίνει ούτε στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.
Η διαμόρφωση του ενιαίου πλαισίου ανταγωνισμού στη λι-
μενική βιομηχανία προϋποθέτει, όπως σημείωσε ο κ. Βαρβι-
τσιώτης, να αναγνωρίσουμε τους ανταγωνιστές των
ευρωπαϊκών λιμένων καθώς έως σήμερα δεν υπάρχει μια ξε-
κάθαρη απάντηση στο ποιος ανταγωνίζεται ποιον. Στο κομ-
μάτι των εξελίξεων στην ελληνική λιμενική βιομηχανία, έγινε
αναφορά στη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων η
οποία εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση των στόχων των απο-
κρατικοποιήσεων λιμένων, καθώς και στο ενδιαφέρον που
υπήρξε κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού πώλησης του
λιμένα Πειραιώς για τον οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα
έχει δημιουργηθεί μια νέα εικόνα μέχρι το τέλος του έτους.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Dr Theo Notteboom, πρόεδρος
της Διεθνούς Ενώσεως Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και
ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας για τη λιμενική οικονομική
και πολιτική www.PortEconomics.eu, ο οποίος ανέλυσε το πε-
ριβάλλον λειτουργίας των λιμένων και τις εξελίξεις στη λιμε-
νική αγορά συμπεραίνοντας ότι τα ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν
αρχίσει να ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση με βάση
στοιχεία διακίνησης που παρουσίασε. 
Αναγνώρισε το LNG ως το φορτίο που θα επηρεάσει σημαν-
τικά τους λιμένες την προσεχή δεκαπενταετία καθώς αναμέ-
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νεται μεγάλη αύξηση των όγκων διακίνησης σε παγκόσμιο
επίπεδο, την οποία προσδιορίζει σε 20%-30% την περίοδο
2025-2030. 
Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά λιμάνια ο κ. Notteboom τόνισε
ότι η διακίνηση είναι κάτω από τα επίπεδα του 2008 αλλά
υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης, προβλέποντας αύξηση 1,8%-
2% για το 2014 όταν το 2013 η κατάσταση ήταν στάσιμη. Πιο
συγκεκριμένα για το 2014 προβλέπει μικρή αύξηση στη δια-
κίνηση προϊόντων χάλυβα πέριξ του 2%, αύξηση 3% στη δια-
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων, μείωση των χύδην υγρών
φορτίων κατά 2,5% και αύξηση 3%-6% για τα υπόλοιπα φορ-
τία. Ιδιαίτερα καλή πορεία αναμένεται να επιτύχουν τα ευρω-
παϊκά λιμάνια στην περιοχή του Ατλαντικού. 
Όσον αφορά το transshipment, το μερίδιο της Μεσογείου
στην αγορά κυμαίνεται στο 15% ενώ στη Βόρεια Ευρώπη στο
30%. Στα σημαντικά σημεία της ομιλίας του κ. Notteboom
συγκαταλέγονται: 
α) Οι προκλήσεις στο επίπεδο της διατροπικής μεταφοράς,

όπου μένουν πολλά να γίνουν ακόμη προκειμένου να βελ-
τιστοποιηθεί η προσβασιμότητα της ενδοχώρας, 

β) οι ευκαιρίες που εμφανίζονται για ορισμένα λιμάνια μέσω
της στρατηγικής των μεγάλων συμμαχιών εταιρειών μετα-

φοράς εμπορευματοκιβωτίων να μην εστιάζουν σε μία
ομάδα λιμένων, αλλά να προσπαθούν να διαμοιράσουν την
κίνηση και σε άλλα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πρώτη συνεδρία, σχετικά με τις
ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι λιμένες από την αγορά των
ναυτιλιακών μεταφορών με έμφαση στη διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων. Ο κ. Tim Power από την εταιρεία Drewry ανα-
φέρθηκε ιδιαίτερα στη διαμόρφωση μιας μεγάλης δύναμης
που την αποτελούν οι εταιρείες της συμμαχίας P3. Σε αυτό το
συμπέρασμα ο κ. Giuliano Gallanti, πρόεδρος της Λιμενικής
Αρχής του Λιβόρνο, διατύπωσε τον προβληματισμό του για
την έλλειψη λιμένων στη Μεσόγειο ικανών να εξυπηρετή-
σουν τα σύγχρονα πλοία-μεγαθήρια της αγοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων. 
Αναρωτήθηκε αν αυτή η κατάσταση αποτελεί πολιτικό πρό-
βλημα, που θα πρέπει να επιλυθεί με αντίστοιχες πρωτοβου-
λίες. Επίσης έθεσε τον προβληματισμό για τη διαμόρφωση
συμμαχιών ανάμεσα στα λιμάνια, όπως συμβαίνει και με τις
ναυτιλιακές εταιρείες. Ο κ. Chris Welsh, γενικός γραμματέας
του Global Shippers Forum, εξέφρασε την άποψη πως η συμ-
μαχία P3 δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί επαρκώς σε ό,τι αφορά
τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς για τους φορτωτές
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(μειωμένο κόστος, καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη συνδε-
σιμότητα και συχνότητα δρομολογίων), ενώ αναγνώρισε τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει κατά μέσο όρο το 40%
της διακίνησης στις βασικές γραμμές μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων σε παγκόσμιο επίπεδο που πραγματοποιείται από
τις εταιρείες της P3. 
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Welsh είπε ότι οι φορτωτές
ζητούν βεβαιώσεις ότι η P3 δεν θα ελαχιστοποιήσει τον αν-
ταγωνισμό και ότι οι φορτωτές θα δουν οφέλη, ενώ παρό-
τρυνε την αρμόδια Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διερευνήσει περαιτέρω τη συμ-
μόρφωση της Ρ3 με τις κατευθυντήριες γραμμές περί αντα-
γωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Welsh, o κ. Eddy Bruyn-
inckx, διευθύνων σύμβουλος του λιμένα της Αμβέρσας, τό-
νισε ότι το μέγεθος δεν αφορά μόνο τα πλοία, αλλά και τα
ίδια τα λιμάνια και τις αλυσίδες μεταφορών, σε ένα περιβάλ-
λον όπου το φορτίο είναι ο βασιλιάς. Ένα βασικό συμπέρασμα
από τις τοποθετήσεις της πρώτης συνεδρίας είναι ότι και τα
μικρά λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στο σύγ-
χρονο λιμενικό περιβάλλον, αρκεί να υπάρχει ένας οραματι-
σμός από τους εμπλεκόμενους παίκτες.
Το keynote speech του συνεδρίου δόθηκε από τον κ. Olivier
Onidi, Director European Mobility Network, DG MOVE, ο
οποίος παρουσίασε τις απόψεις και τους σχεδιασμούς της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στα ζητήματα που απασχολούν τη λιμε-
νική βιομηχανία. Όπως είπε, δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε
στο πόσο μεγάλο ή μικρό είναι ένα λιμάνι αλλά στην αλυσίδα
όπου είναι ενταγμένο. 
Σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τους λιμένες ση-
μείωσε ότι παρά τις όποιες επικρίσεις υπάρχει τουλάχιστον
μια βελτιωμένη αιτιολόγηση και λογική πίσω από αυτήν, ενώ
σημείωσε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί ένας ισχυρός δημό-
σιος ρόλος για τα λιμάνια. Σκοπός δεν είναι να προχωρήσει
μια φιλελευθεροποίηση υπό το ίδιο πρίσμα για όλα τα λιμά-
νια, ενώ σε αυτό συνηγορεί και η συνεχώς αυξανόμενη δια-
φοροποίηση των λιμένων στην Ευρώπη. Βασικές αρχές του
σχεδιασμού της σχετικής πολιτικής αποτελούν η διαφάνεια

και η ίση μεταχείριση στην πρόσβαση στην αγορά λιμενικών
υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής λιμενικής βιομηχανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασί-
ζεται σε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες συνοψίζονται ως
εξής: 
α) Ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει τον απαραίτητο

εκσυγχρονισμό και ένα ενιαίο πεδίο δράσης για τα λιμάνια, 
β) η συνέχιση της προσπάθειας ενσωμάτωσης των λιμένων

στις αλυσίδες logistics και 
γ) η ύπαρξη ενός ισχυρότερου και περισσότερο εξειδικευμέ-

νου εργατικού δυναμικού. 
Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στους εξωτερικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το πεδίο δράσης των ευρωπαϊκών
λιμένων. Ο κ. Tschudi, πρόεδρος του Tschudi Group, αναφέρ-
θηκε στις προοπτικές που δημιουργεί η δυνατότητα ναυσι-
πλοΐας στην περιοχή της Αρκτικής. Το 2013, 71 διελεύσεις
από αυτήν την περιοχή πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς, με το
συνολικό μεταφερόμενο φορτίο να είναι 1.350.000 τόνοι,
όταν το 2010 πραγματοποιήθηκαν μόλις 4 διελεύσεις με συ-
νολικό μεταφερόμενο φορτίο 111.000 τόνους. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γιγάντιο έργο της επέκτασης
της διώρυγας του Παναμά και των αλλαγών που θα επιφέρει
στο παγκόσμιο εμπόριο. Τη συνεδρία έκλεισε η ομιλία του κ.
Steve Bouckaert, Senior Manger, Maritime Transport and
Business, Solutions, ο οποίος επισήμανε πως η Ευρώπη δεν
τελειώνει στα σύνορά της, αλλά επεκτείνεται και πέρα από
αυτά, από την άποψη ότι γεγονότα σε γειτονικές περιοχές εν-
δέχεται να την επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό. Κατά τη δεύ-
τερη ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου, οι εργασίες άνοιξαν
με τη συνεδρία που εξέταζε το ρόλο των λιμανιών, των μετα-
φορών και των σχετικών πολιτικών στη συγκράτηση της βιο-
μηχανίας στην Ευρώπη. 
Οι εισηγήσεις εστίασαν σε θέματα ανταγωνιστικότητας και
βελτίωσης της απόδοσης των αλυσίδων μεταφοράς στις
οποίες οι λιμένες επιδιώκουν να ενταχθούν για τρεις κύριους
λόγους, το κόστος, την αξιοπιστία και την ευελιξία, με τον τε-
λευταίο να μεταβάλλεται σε κυρίαρχο στοιχείο. Ο ρόλος της
τιμής των καυσίμων και της μείωσης της ταχύτητας στη δια-
μόρφωση του λιμενικού περιβάλλοντος αποτέλεσε ένα
ακόμη πεδίο συζήτησης, καθώς πλέον δεν υπάρχει η πολυ-
τέλεια για παρακάμψεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διαδι-
κασία επιλογής λιμένων. 
Ο κ. Paul Kyprianou (External relations manager Grimaldi
Group) αναγνώρισε τη σημασία των υφιστάμενων αλλά και
των υπό εξέλιξη αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονι-
σμών για τη λιμενική βιομηχανία. Ο κ. Per Bondemark, Chair-
man of the Swedish Shippers Council, αναφέρθηκε στο πώς
η εφαρμογή του κανονισμού περί της περιεκτικότητας σε θείο
των ναυτιλιακών καυσίμων επηρεάζει την οικονομία της
Σουηδίας και των περιοχών SECA. Ενδεικτικά στην περίπτωση
της Σουηδίας η εφαρμογή του αυστηρότερου κανονισμού
αναμένεται να αυξήσει κατά 20% το κόστος της θαλάσσιας
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μεταφοράς, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά την ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας. Εξετάζοντας και άλλα παραδείγματα από
τη βιομηχανία των μεταφορών, ο κ. Bondemark κατέληξε στο
συμπέρασμα πως πολιτικές μεταφορών μπορούν να οδηγή-
σουν σε χωρική μετατόπιση βιομηχανιών.
Ο κ. Δημήτριος Θεολογίτης, στέλεχος της DG MOVE, στην ομι-
λία του ανέδειξε ως βασικά σημεία των έως τώρα παρεμβά-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• Το διορισμό Ευρωπαίου συντονιστή για καθέναν από τους

διαδρόμους των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.
• Τη μείωση της αβεβαιότητας σε νομικά ζητήματα τα οποία

περιλαμβάνουν και την υιοθέτηση της οδηγίας 2014/23
περί επιλογής αναδόχων σε συμβάσεις παραχώρησης.

• Τον εκσυγχρονισμό των κανόνων περί κρατικής βοήθειας.
• Την προώθηση ενός καλού κοινωνικού κλίματος στα λιμά-

νια.
• Την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού προφίλ των λιμένων

της Ε.Ε. η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία
σε λιμένες, σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων με LNG, αλλά
και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με ορίζοντα υλοποί-
ησης το 2025. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο HORIZON
2020, το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης ερευνητικής
ατζέντας για τα λιμάνια και τα logistics, το οποίο έχει δια-
θέσιμο προϋπολογισμό ύψους 8 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στη λι-
μενική αγορά, τόνισε ότι προσφέρει μια πιο καθαρή και εύκολη
πρόσβαση στην αγορά ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη διαφάνεια
στη χρηματοδότηση και την αυτονομία στα λιμάνια.
Ο κ. Joachim Luecking, Head of Unit, State Aids: industrial
restructuring, DG Competition, ανέφερε πως η δημιουργία
ενός level playing field δεν αποτελεί αναγκαιότητα καθώς η
πραγματική ερώτηση είναι εάν οι λιμένες συμμορφώνονται
με τα όσα προβλέπει η αναθεωρημένη συνθήκη. Στο ζήτημα
της κρατικής χρηματοδότησης των υποδομών σημείωσε ότι
σήμερα υπάρχει πιο ολοκληρωμένη πολιτική, καθώς πρέπει:
- Η επένδυση να υπηρετεί ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος.
- Η ύπαρξη business plan για το προτεινόμενο έργο-υπο-

δομή και η διασφάλιση ότι η καθαρή παρούσα αξία δεν
είναι αρνητική.

- Ανάλυση πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού που
μπορεί να επιφέρει το νέο έργο-υποδομή.

Το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής του λι-
μενικού πακέτου Knut Fleckenstein αναφέρθηκε στη δυσκολία
δημιουργίας ενός level playing field ανάμεσα στα λιμάνια. 
Οι λιμένες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να διαπραγματεύον-
ται με τους πελάτες τους και να μην εξαναγκάζονται να εφαρ-
μόζουν ένα ελάχιστο επίπεδο λιμενικών χρεώσεων. Κατά την
άποψή του η διαβούλευση με τους χρήστες είναι απαραίτητη,
όμως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους λιμένες και να
είναι ευέλικτη. 
Πέρα από την πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στη λιμε-
νική αγορά, ο εισηγητής της πρόσθεσε ότι υπάρχει ανάγκη για
μια οδηγία αναφορικά με τις παραχωρήσεις (η οποία είναι
έτοιμη), έναν κοινωνικό διάλογο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη,
και να ξεκαθαριστεί το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων.
Επισήμανε επιπλέον ότι η εσωτερική ναυτιλιακή αγορά δεν
έχει ακόμη ολοκληρωθεί καθώς συνεχίζουν να υφίστανται
γραφειοκρατικά εμπόδια. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε από στελέχη της λιμενικής
βιομηχανίας, ο κ. Victor Schoenmakers, Director European
& International Affairs, Port of Rotterdam Authority, δήλωσε
ικανοποιημένος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ενώ αναγνώρισε την
ανάγκη εναρμονισμού των διαφορετικών προσεγγίσεων
βάσει των οποίων οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν τους λιμένες
τους. Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Σταύρος Χατζάκος, γε-
νικός διευθυντής ΟΛΠ Α.Ε., ο οποίος έθεσε το θέμα της επι-
κουρικότητας πριν από οποιαδήποτε προσέγγιση σε θέματα
χρηματοοικονομικής διαφάνειας το οποίο και υποστηρίζει.
Αναφορά έκανε ο κ. Χατζάκος και στο γεγονός ότι η Ε.Ε. θα
πρέπει να λάβει υπόψη της και το τι ισχύει σε λιμένες γειτο-
νικών χωρών καθώς ενδέχεται να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα λειτουργώντας και χρεώνοντας με πολύ διαφο-
ρετικό τρόπο. 
Ο Eamonn O’ Reilly, CEO της Λιμενικής Αρχής Δουβλίνου,
ανέφερε πως η ορθή χρέωση των λιμενικών υπηρεσιών, η
χωρητικότητα των λιμένων και η ανεξάρτητη λειτουργία των
λιμένων ως ανώνυμες εταιρείες αποτελούν τα σημαντικότερα
θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τη λιμενική βιομηχανία.
Ο κ. O’ Reilly θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου δεν υπεισέρχεται σε ουσιαστικά ζητήματα, ενώ
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση σε όλα τα κράτη-
μέλη ώστε να επιλύσουν τα δικά τους λιμενικά προβλήματα.

Το συνέδριο ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό καθώς εξετάστηκαν
όλα τα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή
λιμενική βιομηχανία, τα οποία προσεγγίστηκαν από τη σκοπιά
διαφόρων εμπλεκομένων με τη λιμενική βιομηχανία παικτών.
Το συνέδριο του ESPO το 2015 θα πραγματοποιηθεί για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα το φιλοξενήσει ο Οργανι-
σμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
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ράστηκε από τη σημερινή εταιρεία του, η οποία το μετονό-
μασε σε «Sewol» και προχώρησε σε εκτεταμένες μετασκευές
που περιλάμβαναν την προσθήκη επιπλέον κουκετών στο 3ο,
4ο και 5ο κατάστρωμα, ανεβάζοντας τη χωρητικότητα των
επιβατών κατά 181 άτομα, αυξάνοντας ταυτόχρονα το βάρος
του πλοίου κατά 239 τόνους. Με την ολοκλήρωση των απαι-
τούμενων επιθεωρήσεων από το νηογνώμονα (Korean Reg-
ister of Shipping) και την Κορεατική Ακτοφυλακή το πλοίο
ξεκίνησε από τις 15.03.13 τη λειτουργία του στα χωρικά
ύδατα της Νότιας Κορέας.

Το ατύχημα
Το πλοίο ξεκίνησε για το μοιραίο ταξίδι του από την Incheon
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Το ναυάγιο του «Sewol» και η επόμενη
μέρα

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

Επικαιρότητα

Το ατύχημα του πλοίου «Sewol» συνέβη στις
16/4/14 στη Νότια Κορέα, μία ημέρα μετά την
επέτειο της ιστορικής απώλειας του «Τιτανικού»

και λιγότερο από δυόμισι χρόνια από το ναυάγιο του
«Costa Concordia» στην Ιταλία. Το γεγονός που επί-
σης προκάλεσε αίσθηση είναι η αναφορά του Γ.Γ. του
IMO, Koji Sekimizu, κατά την εναρκτήρια ομιλία του
στο πλαίσιο της MSC 93, στις 14/5/2014, πως «πέρα
από το ατύχημα του «Sewol», όσον αφορά την κατά-
σταση ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία που δεν εκτε-
λούν διεθνείς πλόες, είναι απαράδεκτο να έχουμε
απώλεια 2.932 ατόμων κατά το διάστημα των τελευ-
ταίων δυόμισι ετών».

Το πλοίο
Το «Sewol» είχε χτιστεί το 1994 στην Ιαπωνία, με μήκος
176 μ., πλάτος 22 μ. και μπορούσε να μεταφέρει 921 επι-
βάτες και 35 άτομα πλήρωμα, συνολικά 956 άτομα, 180
αυτοκίνητα και 152 containers με μέγιστη ταχύτητα 22
κόμβους. Άρχισε την επιχειρηματική του λειτουργία στην
Ιαπωνία από το 1994 μέχρι το 2012 και μετέπειτα αγο-
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στις 15 Απριλίου με προορισμό το Jeju, ένα σχετικά συχνό
δρομολόγιο 250 ναυτικών μιλίων με πλου 13,5 ωρών, με-
ταφέροντας 476 άτομα (33 άτομα πλήρωμα, 325 μαθητές
και 15 καθηγητές απο το λύκειο του Young-Dong και 103
λοιπούς επιβάτες).
Το πρωινό της 16ης Απριλίου, σε απόσταση 2,7 χλμ. από το
νησί Gwanmaedo το πλοίο στις 08.48-08.49 τοπική ώρα
πήρε απότομη στροφή δεξιά (περίπου 10 μοίρες σε μερικά
δευτερόλεπτα) που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου του
πλοίου, το οποίο πήρε πολύ μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα να
αρχίσει να βάζει νερά. Οι διασωθέντες αναφέρουν στα διε-
θνή μέσα ότι ένιωσαν την απότομη κλίση και άκουσαν έναν
εκκωφαντικό θόρυβο. 
Την ώρα του ατυχήματος, ο πλοίαρχος (69 ετών) βρισκόταν
στην καμπίνα του και μία ανθυποπλοίαρχος (25 ετών) ήταν
επικεφαλής αξιωματικός στη γέφυρα. Ο πλοίαρχος έφτασε
αμέσως στη γέφυρα προσπαθώντας να προβεί σε διορθωτι-
κές ενέργειες, αλλά στις 08.52 (μόλις 4 λεπτά μετά την από-
τομη στροφή δεξιά) αναγκάστηκε να καλέσει βοήθεια και να
επικοινωνήσει με την ξηρά. Το πλοίο τελικά εξέπεμψε SOS
στις 08.58 τοπική ώρα, ευρισκόμενο 2,7 χλμ. από το νησί
Gwanmaedo.
Ο απολογισμός τραγικός: από τους 476 επιβαίνοντες, 172
διασωθέντες ναυαγοί, 281 νεκροί και 23 επίσημα αγνούμενοι
έχοντας ακόμη δύο νεκρούς κατά τη διάρκεια των επιχειρή-
σεων διάσωσης (ένα ναύτη πολεμικού σκάφους και ένα
δύτη). Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα, ένα μήνα μετά το ατύ-
χημα, δεν έχει ανακοινωθεί το πόρισμα των Αρχών, το οποίο
όμως κανείς δεν φαίνεται να αναζητεί αγωνιωδώς διότι όχι
μόνο έχει χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, αλλά έχει υπάρ-
ξει και κατανομή-αποδοχή ευθυνών από τους διώκτες και
τους βασικούς πρωταγωνιστές.
Πρώτες ενδείξεις για τα αίτια του ατυχήματος
Στις 17 Απριλίου, μία ημέρα μετά το ναυάγιο, η τοπική ακτο-
φυλακή κατέληξε στο συμπέρασμα πως το ατύχημα οφείλε-
ται κυρίως στην ανεξήγητη απότομη δεξιά στροφή που πήρε
το πλοίο στις 08.48-08.49 τοπική ώρα. Σύμφωνα με την

ακτοφυλακή, αυτό προκάλεσε μετατόπιση φορτίου και κατ’
επέκταση το πλοίο κατέστη μη διαχειρίσιμο πλέον από το
πλήρωμα. Η απότομη αυτή στροφή έχει επιβεβαιωθεί και
από την ανάλυση των δεδομένων από το AIS (Automatic
Identification System), τα οποία ήλθαν στα χέρια των Αρχών.
Το πλήρωμα έχει συμφωνήσει πως ο κύριος λόγος που το
πλοίο ανετράπη είναι η ξαφνική αυτή στροφή, κάτι στο οποίο
συνηγορούν ακόμη και οι τοπικοί ειδικοί.
Ένα άλλο εύρημα των Αρχών είναι ότι το πλοίο είχε υπερ-
φορτωθεί μεταφέροντας 3.600 τόνους φορτίου παρά το
όριο των 2.887 τόνων σύμφωνα με τα πιστοποιητικά του
πλοίου. Η υπερφόρτωση είχε αναφερθεί επίσης από αρκε-
τούς αξιωματικούς και, σύμφωνα με τον πλοίαρχο, η διαχει-
ρίστρια εταιρεία αγνόησε τις προειδοποιήσεις του
πληρώματος ότι η ενέργεια αυτή επιβάρυνε την ευστάθεια
του πλοίου.

Απόηχος στην κοινή γνώμη
Παρά τον αριθμό νεκρών και αγνουμένων επιβατών, 22 από
τα 33 μέλη του πληρώματος έχουν σωθεί συμπεριλαμβανο-
μένων και των 15 υπεύθυνων για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου.
Ο πλοίαρχος Lee Jοοn-Seok εγκατέλειψε το πλοίο και ήταν
ανάμεσα στους πρώτους που διασώθησαν. Το βίντεο με τον
πλοίαρχο να εγκαταλείπει το πλοίο έχει δοθεί στη δημοσιό-
τητα από την τοπική ακτοφυλακή και συγκρίνεται με την αν-
τίστοιχη εγκατάλειψη που έγινε από τον Francesco
Schettino, τον πλοίαρχο του «Costa Concordia». Σύμφωνα
με την τοπική νομοθεσία, ο πλοίαρχος οφείλει να παραμείνει
στο πλοίο σε περίπτωση ατυχήματος. Άλλα άτομα που συ-
νελήφθησαν άμεσα ήταν η ανθυποπλοίαρχος που είχε το τι-
μόνι καθώς και κάποιοι αξιωματικοί που βρίσκονταν στη
γέφυρα τη στιγμή του ατυχήματος. 
Δηλώσεις έγιναν, με την πρόεδρο της Ν. Κορέας, Park Geun-
Hye, να επισημαίνει ότι η συμπεριφορά του πλοιάρχου και
μελών του πληρώματος ήταν απαράδεκτη και οδήγησε κατ’
επέκταση στη μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Επίσης
ανέφερε πως το ατύχημα έχει δημιουργήσει εύλογα ερωτή-
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ματα σχετικά με τη νομοθεσία και την επαρκή επιτήρησή
της, η οποία έχει ανατεθεί στον Korea Shipping Associa-
tion (KSA),  έναν τοπικό όμιλο για τον οποίο υπάρχουν
εικασίες σύγκρουσης συμφερόντων μιας και έχει παρα-
τηρηθεί το φαινόμενο κρατικών αξιωματούχων να μετα-
κινούνται σε αντίστοιχες θέσεις του KSA μετά τη
συνταξιοδότησή τους. 
Σύμφωνα με τοπικούς αναλυτές, η νομοθεσία, όπως συμ-
βαίνει σε πολλές περιπτώσεις, είναι μεν αρκετά αυστηρή,
αλλά η εφαρμογή της είναι πολύ χαλαρή και με αρκετά
προβλήματα.

Αντιδράσεις, επιπτώσεις και διώξεις
17 Απριλίου Η διαχειρίστρια εταιρεία απολογείται για

το ατύχημα.
18 Απριλίου O Min Kee, 52 ετών, υποδιευθυντής του

λυκείου Young-Dong αυτοκτονεί.
19 Απριλίου Ο πλοίαρχος Lee Joon-Seok συλλαμβά-

νεται και του απαγγέλλονται κατηγορίες
για αμέλεια και παραβίαση κανονισμών. Ο
πηδαλιούχος και η ανθυποπλοίαρχος
αξιωματικός φυλακής συλλαμβάνονται με
κατηγορίες αμέλειας και ανθρωποκτονίας.

21 Απριλίου Ο Α΄ μηχανικός, δύο υποπλοίαρχοι και ένας
ακόμη ανθυπολοίαρχος συλλαμβάνονται.

26 Απριλίου Όλοι όσοι εμπλέκονταν στη ναυσιπλοΐα
του πλοίου (15 μέλη του πληρώματος)
συλλαμβάνονται.

27 Απριλίου Ο πρωθυπουργός Jung Hong-won απο-
δέχεται την ευθύνη και παραιτείται.

28 Απριλίου Ο πρόεδρος και Δ.Σ. του KRS, Chon
Young-Kee, υποβάλλει την παραίτησή του
μετά από επισκέψεις που δέχθηκαν τα κεντρικά
του νηογνώμονα από εισαγγελείς της το-
πικής κυβέρνησης.

29 Απριλίου Η πρόεδρος της Νότιας Κορέας απολογεί-
ται για την αντίδραση της κυβέρνησης στο
ατύχημα.

8 Μαιου O CEO της διαχειρίστριας συλλαμβάνεται
με την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου
κατά συρροήν από αμέλεια.

Ενδιαφέροντα αρχικά συμπεράσματα
1. Η άμεση ανταπόκριση των συνεργείων διάσωσης
Η τοπική ακτοφυλακή με τη συνδρομή τοπικών και διε-
θνών μέσων έφτασε στον τόπο του ατυχήματος 30
λεπτά μετά την πρώτη κλήση που δέχτηκαν οι Αρχές και
προσπάθησε να κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για
να περιορίσει την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. 
Δυστυχώς, το πλοίο είχε ήδη πάρει πάρα πολύ μεγάλη
κλίση, πολύς κόσμος είχε εγκλωβιστεί στα κατώτερα κα-
ταστρώματα (ακολουθώντας τις λανθασμένες οδηγίες
του πληρώματος), τα οποία βρίσκονταν ήδη κάτω από
το νερό, οπότε όπως διαπιστώθηκε στην πορεία αυτοί οι
άνθρωποι ήταν πρακτικά αδύνατον να σωθούν.

2. Η άμεση κατανομή/αποδοχή ευθυνών
Είδαμε σε λιγότερο από ένα μήνα το πρωτοφανές με
διώξεις των άμεσα εμπλεκομένων (πλήρωμα, διαχειρί-
στρια εταιρεία), αλλά και παραιτήσεις υψηλά ιστάμενων,
οι οποίοι με τον τρόπο αυτό αποδέχονται την ατελή λει-
τουργία των θεσμών (πρόεδρος KRS, πρωθυπουργός)
και παρά το γεγονός ότι η διερεύνηση είναι σε εξέλιξη,
έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

3. Η σωστή αντίληψη για την επόμενη μέρα
Η κορεατική κοινωνία έχει δεχτεί ένα ισχυρό σοκ, το σύ-
στημα όμως λειτουργεί και ο κόσμος δεν έχει χάσει την
πίστη του στους θεσμούς. Κοιτούν όλοι μαζί, συντεταγ-
μένα και με πρόγραμμα, πώς θα εξασφαλίσουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ένα τέτοιο τραγικό ατύχημα
δεν θα ξανασυμβεί.
Όπως είπε και ο Γ.Γ. του IMO, Koji Sekimizu, η απώλεια
2.932 ζωών τους τελευταίους 30 μήνες είναι εντελώς
απαράδεκτη. Ας ελπίσουμε η διεθνής κοινότητα να εντο-
πίσει τα προβλήματα έγκαιρα και να λάβει τα κατάλληλα
μέτρα ώστε οι επόμενες μέρες να είναι καλύτερες για
όλους μας.

BELOKAS:Layout 1  26/5/2014  12:28 πμ  Page 82



ADV JANUARY 2012:Layout 1  17/1/2012  2:35 μμ  Page 14



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Επικαιρότητα

Stop στην καταστροφή των ελληνικών
αιγιαλών

Του Βασιλείου Σ. Τσελέντη, Καθηγητή Θαλασσίου Περιβάλλοντος, διευθυντή Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών,
Πανεπιστημίου Πειραιά

Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα
Και είδα και θαύμασα
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς...

(Οδ. Ελύτης, «Άξιον Εστί»)

Είναι αλήθεια ότι εμείς οι Έλληνες είχαμε πάντα σημαντική
σχέση με τη θάλασσα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι ένα νο-
μοσχέδιο, όπως αυτό με τίτλο «Οριοθέτηση, διαχείριση και
προστασία αιγιαλού και παραλίας», από το υπουργείο Οικο-
νομικών, με σκοπό την αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου
2971/2001 για τον αιγιαλό, να προκαλεί αντιδράσεις και να
αναπτύσσεται μια δυναμική που ξεφεύγει πλέον από την
«ψυχρή» ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης opengov.

Η αντίδραση προς το νομοσχέδιο προήλθε από τις περισσότερες
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας
(αριθμούν ήδη 11), η κοινή προσπάθεια των οποίων ξεκίνησε μια
διαδικτυακή δράση «Stop στην καταστροφή των ελληνικών αι-
γιαλών», όπως επίσης έχει κινητοποιήσει πολλά μέσα μαζικής
ενημέρωσης και έχει καταφέρει να συλλέξει πάνω από 100.000
υπογραφές, μέσω Διαδικτύου, καλώντας για την απόσυρση του
νομοσχεδίου.
Ένα σημαντικό σημείο τριβής σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο είναι
ότι ο αιγιαλός, οι εκτάσεις ξηράς που βρίσκονται μεταξύ των
ορίων που φτάνει το κύμα, θεωρούνται κοινόχρηστες σύμφωνα
με τον Αστικό Κώδικα, ο οποίος ορίζει (άρθρο 967): «Πράγματα
κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι
δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες
πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». 
Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό κράτος έχει αποδειχθεί ανίκανο να
προστατεύσει τον αιγιαλό ως κοινό αγαθό, καθώς η απουσία χω-
ροταξικού σχεδιασμού, αλλά και η μη τήρηση των νόμων, έχουν
επιτρέψει μέχρι στιγμής η χάραξη αιγιαλού να καλύπτει μόλις το
10% της ακτογραμμής της χώρας. Δεν αμφισβητεί κανείς λοιπόν

την ανάγκη ρύθμισης και προστασίας του αιγιαλού. Το ερώτημα
είναι πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι σωστό το υπουργείο να κατη-
γορεί όσους αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, ότι είναι αυτοί που
«συμβάλλουν στη διαιώνιση του σημερινού αδιαφανούς καθε-
στώτος και υποσκάπτουν την προσπάθεια της χώρας για απαλ-
λαγή από πρακτικές του παρελθόντος που υποβάθμισαν την
ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον».
Ας είμαστε ειλικρινείς, ιδιαίτερα τώρα με την κρίση, που αναδείχ-
θηκαν πολλές από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος και των κυ-
βερνώντων, αυτά δεν πρέπει να λέγονται.
Ναι λοιπόν στην παράταση της συζήτησης με τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς, για να βρεθεί μια λύση προς την καθιέρωση ενός
νέου, σύγχρονου τρόπου χάραξης του αιγιαλού στο σύνολο της
επικράτειας, σε συνδυασμό με την πολιτική για το περιβάλλον,
για να αποτρέψουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από με-
γαλύτερες καταστροφές, και τον τουρισμό, που αναμφισβήτητα
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες
με πολλές δυνατότητες για τη χώρα. 
Δεν αμφισβητείται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματι-
κής Αλλαγής παραμένει αρμόδιο για την περιβαλλοντική προστα-
σία του αιγιαλού και της παραλίας. Αυτό που πολλοί φοβούνται
είναι ότι ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ (όπως τόσες φορές άλλωστε) όλες οι
ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν στο νομοσχέδιο (και δεν
αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχουν) θα καταστρατηγηθούν, ιδιαίτερα
όταν υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. 
Είναι θετικό ότι το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε το νομοσχέ-
διο από τη συζήτηση στη Βουλή και έδωσε παράταση στη δημό-
σια διαβούλευση, συναισθανόμενο την ανάγκη για περαιτέρω
συζήτηση και ζύμωση στην κοινωνία. Αναγνωρίζει έτσι ότι είμα-
στε η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη και με
τα περισσότερα νησιά, και οφείλουμε να προστατεύσουμε και να
αξιοποιήσουμε ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ τον αιγιαλό με καθαρά εθνικά κρι-
τήρια. 
Στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, πρέπει η χώρα
να αντιμετωπίσει στα σοβαρά την εθνική ανάγκη για βιώσιμο ανα-
πτυξιακό σχεδιασμό, που θα έχει ως βάση τη διατήρηση του φυ-
σικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οποιαδήποτε οικονομική
δραστηριότητα να είναι βιώσιμη και όχι ευκαιριακού χαρακτήρα. 
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Συνέντευξη

Γύρω από το φυσικό αέριο έχει επικεντρωθεί
μια βιομηχανική αναγέννηση

Συνέντευξη του Σταύρου Παπαντωνόπουλου, Finance Manager Stealth Gas Inc.
στον Γιώργο Βαγγέλα

Πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε η τοποθέ-
τηση $33 εκατ. από το fund MSD στη Stealth Gas.
Πώς αξιολογείτε τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων από funds; Ποια είναι η γνώμη σας για
τους κινδύνους που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί
σε σχέση με την είσοδο funds στις ελληνόκτητες
ναυτιλιακές επιχειρήσεις (αφελληνισμός, ευκαιρια-
κές τοποθετήσεις, στήριξη σε δύσκολες περιόδους
ναύλων κ.λπ.);

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η μεγέθυνση των funds
στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό στερέωμα, η ρευστότητα
των οποίων έχει ξεπεράσει και αυτή των παραδοσιακών τρα-
πεζών, οι οποίες παράλληλα εποπτεύονται αυστηρά από τις
εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές. Με αυτή την εξέλιξη, ο ρόλος
των funds έχει ισχυροποιηθεί, με αποτέλεσμα να αναλαμβά-
νουν κάποιες από τις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριό-
τητες όλο και περισσότερο.  
Ένα άλλο χαρακτηριστικό από αυτήν την εξέλιξη είναι και η
ανάγκη των funds να επεκταθούν σε κλάδους όπου παλαι-
ότερα απείχαν, ώστε να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους.
Η ναυτιλία είναι ένας από αυτούς τους νεότερους κλάδους
γι’ αυτά τα funds και προσπαθούν να εισχωρήσουν προσδο-
κώντας σε υψηλότερες επιδόσεις. Τα funds, μέσω των ανα-
λυτών και των Fund Managers, έχουν αποκτήσει ευρεία
άποψη για το shipping καθώς ενημερώνονται καθημερινά για
τις εξελίξεις του χώρου. Παράλληλα με την είσοδό τους σε
αρκετές εταιρείες έχουν αρχίσει να γεύονται και τα αποτελέ-
σματα από τις επενδύσεις τους. Πολλοί από τους διαχειριστές

Η ναυτιλία είναι ένας από αυτούς τους νεότερους κλάδους για τα
funds όπου προσπαθούν να εισχωρήσουν προσδοκώντας σε υψη-
λότερες επιδόσεις, θεωρεί ο κ. Σταύρος Παπαντωνόπουλος, Fi-
nance Manager Stealth Gas, υποστηρίζοντας ότι μέσω των
αναλυτών και των Fund Managers έχουν αποκτήσει ευρεία άποψη
για το shipping καθώς ενημερώνονται καθημερινά για τις εξελίξεις
του χώρου. 
Ο κ. Παπαντωνόπουλος μας αναλύει τη στρατηγική της εταιρείας
στον τομέα της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
παραθέτει τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια ναυλαγορά. 

των funds παρ’ όλα αυτά αποθαρρύνονται, αφού επένδυσαν
σε κλάδους όπου οι παραγγελίες πλοίων είναι κορεσμένες,
και σχεδιάζουν την έξοδό τους από αυτές τις αγορές. 
Αντίθετα, το Fund του κυρίου Michael Dell, MSD, το οποίο
επένδυσε στη Stealth Gas, όχι μόνο έχει μείνει ευχαριστημένο
αλλά μας επιβεβαίωσε την καλή συνεργασία, επενδύοντας
ξανά σ’ εμάς, δύο μήνες αργότερα, ως ένδειξη εμπιστοσύνης.
Συνοψίζοντας ως προς την επενδυτική συμπεριφορά των
funds, μπορούμε να την περιγράψουμε δίκαιη, με καλή αντί-
ληψη των κινδύνων, αλλά με βραχύ προγραμματισμό, η
οποία μπορεί καμιά φορά να αποσταθεροποιήσει εταιρείες
που δεν είναι καλά κεφαλαιοποιημένες. Έτσι, στη Stealth Gas,
διατηρούμε πάντα ισορροπία στις εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησής μας.

Η Stealth Gas έχει σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο πρό-
γραμμα ναυπηγήσεων πλοίων μεταφοράς LPG, δύο
εκ των οποίων παραλήφθηκαν πρόσφατα. Τα νέα
πλοία είναι eco type. Ποια τα καινοτόμα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά αυτών των πλοίων σε ό,τι αφορά τη
μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον; Ποια η
στρατηγική της εταιρείας σας σε αυτόν τον τομέα;
Θεωρείτε ότι η μείωση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων είναι επιχειρησιακή ανάγκη ή μια «μόδα»
η οποία θα περάσει;

Εκτός από την κατανάλωση λιγότερου πετρελαίου, έχουμε
υδροδυναμικές γάστρες, σωληνώσεις από ατσάλι αντί για σί-
δερο, μαγνητικές ενώσεις, ηλεκτρονική παρακολούθηση από
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το γραφείο και άλλα. Δεν είναι μόδα σίγουρα, οι κανονισμοί
σιγά-σιγά «πνίγουν» τα καράβια σε μια εποχή που οι ναύλοι
είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Είμαστε υπέρ της αλλαγής, υπέρ του
περιβάλλοντος και όλα πρέπει να γίνουν αλλά σταδιακά, όχι
μέσα σε 24 μήνες, διότι θα γίνουν λάθη και πολύ απλά δεν
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Μία τόσο μεγάλη επένδυση σημαίνει ότι διαβλέπετε
σημαντικές προοπτικές στο θαλάσσιο εμπόριο LPG.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την αγορά;

Πριν ακόμη από την ίδρυση της Stealth Gas, προβλέποντας
την εξέλιξη της αγοράς LPG στα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ,
αλλά μέχρι τότε μακριά από τις ΗΠΑ, αποφασίσαμε να διαφο-
ροποιήσουμε την εταιρεία και να την κατευθύνουμε αμιγώς
σε αυτόν το χώρο. Στη συνέχεια, βέβαια, κάτι αξιοσημείωτο
συνέβη: ένα κύμα καινοτομίας στην ΗΠΑ άρχισε να επιτρέπει
στις εταιρείες ενέργειας να εξάγουν τεράστιες ποσότητες φυ-
σικού αερίου παγιδευμένου μέχρι τότε - απρόσιτα κοιτάσματα
σχιστόλιθου. Η προκύπτουσα αφθονία οδήγησε τις τιμές του
φυσικού αερίου των ΗΠΑ περίπου στο ένα τρίτο του παγκο-
σμίου μέσου όρου και έκανε την εξαγωγή LPG προς την Ασία
ιδιαίτερα προσοδοφόρα.
Το φυσικό αέριο ήταν ένα απροσδόκητο καλό για τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Γύρω από το φυσικό αέριο έχει επικεντρωθεί
μια βιομηχανική αναγέννηση, με τους επενδυτές να δαπανούν
και να προγραμματίζουν επενδύσεις για εκατοντάδες δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε νέες εγκαταστάσεις, όπως εργοστάσια
χημικών, χάλυβα και αλουμινίου. Το S hale gas boom έχει δη-
μιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες υψηλόμισθες θέσεις
εργασίας στη μεσαία τάξη και τώρα περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο Αμερικανοί εργάζονται στη βιομηχανία πετρελαίου
και φυσικού αερίου - μια αύξηση κατά περίπου 40% μεταξύ
2007 και 2012.  
Επιπλέον, επειδή το φυσικό αέριο σήμερα προμηθεύει περί-
που το 25% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στις
Ηνωμένες Πολιτείες (και αυτό αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς),
η έκρηξη και στην εξοικονόμηση κατανάλωσης στις ΗΠΑ με-
ταφράζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια το
χρόνο και έχει οδηγήσει σε χιλιάδες ανεξάρτητες εταιρείες πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες βρίσκονται σε έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

Πολιτική της εταιρείας μας είναι να
διατηρούμε σε χαμηλά επίπεδα τον συνο-
λικό δανεισμό μας, που δεν ξεπερνά το
40% των συνολικών κεφαλαίων. Παράλ-
ληλα, λόγω της πολύχρονης και άψογης
συνεργασίας, οι ναυλωτές μάς προτιμούν
ως σημείο αναφοράς όταν υπάρχει διαθέ-
σιμο φορτίο.

Η έξαρση της δραστηριότητας γεώτρησης στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες οδήγησε σε άνοδο της καινοτομίας στον τομέα, κάτι
που και άλλες παραγωγικές χώρες θα επωφεληθούν στο μέλ-
λον μεγαλώνοντας περισσότερο την προσφορά LPG, που με-
ταφράζεται σε περισσότερο φορτίο για τα καράβια μας.  
H αγορά του θαλάσσιου εμπορίου LPG εξαρτάται βασικά από
την προσφορά φορτίου και αυτό δείχνει αυξητικές τάσεις. 
Ο περιορισμένος στόλος μικρής χωρητικότητας LPG και το
μικρό ποσοστό παραγγελμένων πλοίων σε σχέση με τον υφι-
στάμενο στόλο (7%) μας καθιστούν αισιόδοξους στις προσδο-
κίες μας ως προς την πορεία των ναύλων στο στόλο της
εταιρείας μας.

Η Stealth Gas δραστηριοποιείται σε μια δύσκολη
αγορά με λίγες εταιρείες στον τομέα της προσφοράς
αλλά και αυτόν της ζήτησης. Ποια είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά της στρατηγικής της εταιρείας σας
προκειμένου όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανα-
πτυχθεί στη συγκεκριμένη αγορά;

Η αγορά όπου δραστηριοποιείται η Stealth Gas έχει πολλές
ιδιαιτερότητες, είναι δύσκολη στη λειτουργία των πλοίων και
γι’ αυτό πολλοί πλοιοκτήτες την αποφεύγουν. Τα πληρώματα
χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για την ασφαλή μετα-
φορά των φορτίων, αλλά και για τους αυστηρούς ελέγχους
από τους ναυλωτές μας, οι οποίοι κάνουν τακτικά επιθεωρή-
σεις. Ταυτόχρονα, το κόστος του προσωπικού πρέπει να πα-
ραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για να μπορούμε να
προσφέρουμε χαμηλότερες τιμές από τον ανταγωνισμό. 
Η αγορά όπου τα πλοία μας λειτουργούν αποτελείται από πα-
λαιότερο στόλο, με πολλούς μικρότερους ιδιοκτήτες και έχει
ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Για να επι-
βιώσουμε σε αυτήν την αγορά χρησιμοποιούμε την τεχνογνω-
σία και το μέγεθος της εταιρείας μας ώστε να διασφαλίσουμε
τα πλεονεκτήματα μεγάλης κλίμακας. 
Επίσης, πολιτική της εταιρείας μας είναι να διατηρούμε σε χα-
μηλά επίπεδα τον συνολικό δανεισμό μας, που δεν ξεπερνά
το 40% των συνολικών κεφαλαίων. Παράλληλα, λόγω της
πολύχρονης και άψογης συνεργασίας, οι ναυλωτές μάς προ-
τιμούν ως σημείο αναφοράς όταν υπάρχει διαθέσιμο φορτίο.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τη φορολόγηση
των Ελλήνων εφοπλιστών. Από τη μία πλευρά το
κράτος, το οποίο μετά τη συμφωνία εθελοντικής ει-
σφοράς των Ελλήνων εφοπλιστών προχώρησε στη
μονομερή επέκταση της συμφωνίας, από την άλλη οι
φωνές περί αλλαγής σημαίας και μετεγκατάστασης
ναυτιλιακών εταιρειών στο εξωτερικό. Ποια είναι η
θέση σας επί του θέματος;

Είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας και πρέπει να βοηθή-
σουμε σε μια εποχή ανάγκης όσο περισσότερο γίνεται! Το σύ-
στημα είναι δίκαιο και όλοι πρέπει να ανταποκριθούν.  

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:Layout 1  26/5/2014  1:21 πμ  Page 87



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Νέα εγκατάσταση 
εξαγωγής αιθανίου 

Η Enterprise Products Partners σχε-
διάζει την κατασκευή μιας νέας εγκα-
τάστασης για την εξαγωγή αιθανίου
στην περιοχή του Τέξας, που θα συν-
δέεται με το συγκρότημα Mont
Belvieu, το οποίο ανήκει στην εται-

ρεία και έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 650.000 βαρελιών και
αποθηκευτικούς χώρους 100 εκατ. βαρελιών υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, η παραγωγή
αιθανίου των ΗΠΑ υπερβαίνει την εγχώρια ζήτηση κατά 300.000
βαρέλια την ημέρα και μπορεί να αγγίξει τα 700.000 βαρέλια την
ημέρα μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η νέα εγκατά-
σταση θα έχει δυνατότητα φόρτωσης με ρυθμό 10.000 βαρέλια
την ώρα (240.000 βαρέλια την ημέρα) και αναμένεται να λειτουρ-
γήσει το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Η Ιταλία «κοιτάζει» 
προς Μεσόγειο 
Η Ιταλία θα μπορούσε να αυξήσει τις εισαγωγές αερίου από
Αλγερία, Λιβύη και Ολλανδία προκειμένου να αντιμετωπίσει
ενδεχόμενη διακοπή στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο από
τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο κ. Claudio De Vincenti, υπουργός
Βιομηχανίας της Ιταλίας. Η χώρα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στο αέριο για στην παραγωγή ενέργειας, μια και το 40% της
ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από μονάδες που χρησιμο-
ποιούν αέριο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει επανειλημμένως
προειδοποιήσει πως θα διακόψει την παροχή αερίου προς
την Ουκρανία, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Gazprom το
χρέος της χώρας ανέρχεται στα $3,5 δισ. Η Ιταλία έχει θέσει
πολύ ψηλά στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων την ολοκλή-
ρωση του αγωγού ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline), ο οποίος θα
μεταφέρει αζερικό αέριο στη χώρα, ενώ υποστηρίζει και την
κατασκευή του αγωγού South Stream, ο οποίος θα μεταφέ-
ρει ρωσικό αέριο παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Ο υπουρ-
γός Βιομηχανίας σημείωσε επίσης ότι η χώρα του επιδιώκει
μια δικτύωση με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
όπου οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων αερίου στην
ΑΟΖ της Κύπρου και του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει προσ-
δοκίες στην Ευρώπη για μια νέα εναλλακτική πηγή προμή-
θειας.

Καινοτόμο drillship
Με την ονομασία Proxima, η Fin-
cantieri Offshore ανακοίνωσε το σχε-
διασμό ενός νέου drillship, το οποίο
θα είναι εξοπλισμένο με ένα καινο-
τόμο σύστημα εξόρυξης που αυξάνει
τη διαδικασία γεώτρησης. Για την ολοκλήρωση του project, η Fin-
cantieri έχει υπογράψει συμφωνία με την Aveva Marine με έδρα
το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενέργεια
και φυσικοί πόροι

Επενδύσεις στο Ιράκ
Το Ιράκ προσελκύει νέες επενδύσεις αξίας $1 δισ. καθώς υπέ-
γραψε δύο συμφωνίες οι οποίες αφορούν projects στη Ru-
maila, τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή της χώρας,
την οποία εκμεταλλεύονται η BΡ και η κινεζικών συμφερόντων
CNPC. Η μία συμφωνία έγινε με την Petrofac (Ηνωμένο Βασί-
λειο), αξίας $538,5 εκατομμυρίων, ενώ η δεύτερη κλείστηκε
με την China Petroleum Engineering and Construction Gorp.,
η αξία της ανήλθε στα $425 εκατομμύρια και αφορά την κατα-
σκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Αξίζει να
σημειωθεί πως στόχος του Ιράκ είναι να τριπλασιάσει την πα-
ραγωγή πετρελαίου, η οποία σήμερα κυμαίνεται στα 3.000.000
βαρέλια την ημέρα.

Αποθέματα πετρελαίου
Σε πρόσφατη με-
λέτη του Global
Sustainability In-
stitute αναφέρε-
ται ότι αρκετές
χώρες θα εξαντ-
λήσουν τα αποθέ-
ματα πετρελαίου
που διαθέτουν μέσα
σε λίγα χρόνια.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ορισμένες χώρες δεν
διαθέτουν ή έχουν ελάχιστα αποθέματα πετρελαίου
(όπως η Ιαπωνία, για παράδειγμα) και εξαρτώνται πλή-
ρως από την παγκόσμια αγορά και τις τιμές της. Άλλες
χώρες όπως το Ιράκ, η Βενεζουέλα και η Σαουδική Αρα-
βία έχουν αποθέματα πετρελαίου για περισσότερα από
300 χρόνια (με βάση την κατανάλωση του 2010), ενώ το
Κουβέιτ έχει αποθέματα για πάνω από 700 χρόνια. Η γε-
ωγραφική κατανομή των αποθεμάτων πετρελαίου επι-
κεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, ενώ η υψηλότερη μέση
κατά κεφαλήν κατανάλωση εντοπίζεται στη Δυτική Ευ-
ρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία. Ένα γενικό
συμπέρασμα της μελέτης είναι πως η Ευρώπη είναι «ευά-
λωτη» καθώς έχει τον μικρότερο αριθμό ετών όσον
αφορά τα αποθέματά της. Σε παρόμοια κατάσταση βρί-
σκονται και η Τουρκία και η Χιλή.

Συμφωνία για την GDF Suez S.A.
Η γαλλικών συμφερόντων GDF Suez ανακοίνωσε την υπο-
γραφή συμφωνίας προκειμένου να προμηθεύει με υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ το εργοστάσιο παραγωγής
ενέργειας Tohoku Electric Power Co., για περίοδο 20 ετών. Η
GDF Suez θα παραδίδει 270.000 τόνους LNG κάθε χρόνο,
αρχής γενομένης το 2018, ενώ οι οικονομικοί όροι της συμ-
φωνίας δεν έγιναν γνωστοί.
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Χρηματοοικονομικά

Στρατηγικές ανάπτυξης 
των ελληνικών επιχειρήσεων

Η Grant Thornton, σε συνέχεια ανάλογων ενεργειών τα τελευταία έτη, με σκοπό την κα-
λύτερη πληροφόρηση αναφορικά με την οικονομική απόδοση και τη χρηματοοικονομική
κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων, προσπάθησε, για πρώτη φορά φέτος, να παρου-
σιάσει μια πιο ευρεία εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τις επι-
πτώσεις που είχαν σε αυτήν τα χρόνια της ύφεσης, ερευνώντας την απόδοση και τη
χρηματοοικονομική θέση πλήθους εταιρειών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.

και είναι έτοιμες πλέον να περάσουν στο επόμενο στάδιο και να διε-
ρευνήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ακόμα περισσότερο κλά-
δοι με έντονη διεθνή δραστηριότητα, όπως η ναυτιλία, υπήρξαν πόλος
έλξης επενδύσεων και ανάπτυξης.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην
πρώτη θέση αναφορικά με την ιδιοκτησία πλοίων, εκτοπίζοντας την
Ιαπωνία. Με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, και στις επιχειρήσεις στο
χώρο της ναυτιλίας χρειάζονται αλλαγές, που πιστεύουμε πως θα αλ-
λάξουν τις δομές στα χρόνια που έρχονται. 
Στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων τέτοιες αλλαγές μπο-
ρούν να εντοπιστούν στην εκπαίδευση και στα λογιστικά συστήματα.
Είναι γεγονός πως υπάρχουν διάφορα επίπεδα δομών στις ναυτιλια-

κές εταιρείες. Στις εισηγμένες, και λόγω των αυστηρών πλαι-
σίων των ξένων χρηματιστηρίων, ο τρόπος διαχείρισης αλλά
και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση διαφέρουν πολύ από
των υπόλοιπων εταιρειών. Παρατηρείται πάντως με την πά-
ροδο των ετών ότι σε όλο και περισσότερες και μικρότερου με-
γέθους εταιρείες διαπιστώνεται η ανάγκη για περισσότερες
διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα προσδώσουν άλλο χαρα-
κτήρα σε ό,τι αφορά την ποιότητα της πληροφόρησης που
υπάρχει με την εισαγωγή παραδεγμένων λογιστικών πρακτι-
κών (π.χ. IFRS) και αναβαθμισμένων πληροφοριακών συστη-
μάτων. 
Μεγάλο ρόλο στη μετεξέλιξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
θα διαδραματίσουν, επίσης, ρυθμιστικοί και νομοθετικοί παρά-
γοντες, με στόχο να περιορίσουν πρακτικές του παρελθόντος
και με σκοπό τη διαφάνεια των ναυτιλιακών πρακτικών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανανεώσει τη στρατηγική της έως το 2018,
με στόχο την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με πολύ αυστηρούς
κανόνες, οι οποίοι θα απαγορεύουν χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες στη
ναυτιλία, τη μείωση των ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση της επί-
δρασης στο περιβάλλον, το εργασιακό πλαίσιο, την ασφάλεια και την
εκπαίδευση των εμπλεκομένων. 
Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο, ας μην ξεχνάμε πως είναι υπό εξέλιξη το πλαί-
σιο φορολόγησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είχαν έντονο αντίκτυπο
και πολλές αντιφάσεις. 
Ειδικά στον τομέα της ναυτιλίας, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να
μην αλλάξει ο διεθνής χαρακτήρας, αλλά και να μην επηρεαστεί ο ανα-
πτυξιακός χαρακτήρας του κλάδου.

χρηματοοικονομικά όσο και λειτουργικά κριτήρια.
2. Συγκέντρωση αγοράς μέσα από την ενοποίηση οικονομικών μονά-

δων και δραστηριοτήτων.
3. Δανειακή αναδιάρθρωση και κεφαλαιακή ενίσχυση είτε μέσω ανα-

χρηματοδότησης, είτε μέσω μετοχοποίησης υφιστάμενου δανει-
σμού, είτε μέσω νέας χρηματοδότησης.

4. Αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοδότηση καινοτόμων
ιδεών και νέων ανταγωνιστικών σε διεθνές περιβάλλον προϊόντων
και πρακτικών.

Στον αντίποδα, όμως, παρατηρήθηκε και σημαντικός αριθμός επιχει-
ρήσεων σε διάφορους κλάδους, οι οποίες παρά τα δομικά προβλή-
ματα που υπάρχουν, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της τρέχουσας
οικονομικής συγκυρίας, προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της ύφεσης

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκπονηθεί στρατηγικές που θα
απελευθερώσουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητά τους και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους. 
Η Grant Thornton, με αφορμή την έρευνά της, κατέθεσε μια σειρά
προτάσεων, που σκοπό έχουν να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες ανά-
πτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, στη βάση 4 αξόνων, και προ-
ϋποθέτει συντονισμένη ανάληψη δράσης από τις διοικήσεις των
επιχειρήσεων, τους επενδυτές, τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές με
στόχο τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών οντοτήτων.
1. Αυτόνομη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και κατάρτιση ρεαλι-

στικών επιχειρηματικών σχεδίων, που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο

Των Μάριου Λασανιάνου και Θανάση Ξύνα, Partners Grant Thornton

GRANT THORNTON_Layout 1  27/5/2014  3:15 μμ  Page 90



ADV MAY 2014:Layout 1  17/5/2014  5:54 μμ  Page 46



Είναι γεγονός ότι το 2009 σηματοδότησε μια νέα εποχή
για την παγκόσμια οικονομία και τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία. Μαζί με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης ξε-
κίνησε και ένας νέος κύκλος για τη ναυτιλία με τωρινά
σημάδια ανάκαμψης μετά από μια βαθιά ύφεση το 2011-
2013.

Η ύφεση του θαλάσσιου εμπορίου το 2009 με αρνητικό
ρυθμό ανάπτυξης αποτέλεσε την έναρξη για έναν νέο κύκλο
κρίσης στην παγκόσμια ναυτιλία, που δέχτηκε σοβαρό
πλήγμα στη ζήτηση χωρητικότητας. 
Aπό το 2010 έως το 2013, η παγκόσμια ναυτιλία βίωσε κρί-
σιμες ιστορικές στιγμές, με την υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας των πλοίων να οδηγεί τη ναυλαγορά σε περίοδο
κατώτατης ύφεσης το 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Ωστόσο, η τωρινή διάρκεια του ναυτιλιακού κύκλου ύστερα
από πέντε έτη δεν φαίνεται να έχει  πλέον τα βαθιά αίτιά της
στην ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, καθώς από την
πλευρά της ζήτησης χωρητικότητας η παγκόσμια ναυτιλία δεν
μοιάζει να δέχεται απειλή. 
Κρίσιμο ερώτημα είναι σε ποιο στάδιο του οικονομικού κύ-
κλου βρισκόμαστε και αν η χρονιά 2014 αποτελεί  το στάδιο
της ανάκαμψης. Από την κατώτατη ύφεση φαίνεται πως η
παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία έχει εισέλθει στην επόμενη
φάση του κύκλου, που σηματοδοτεί εξάπλωση δραστηριότητας.
Αν τώρα βιώνουμε το στάδιο της ανάκαμψης, το κύριο ερώ-
τημα είναι πότε μπορούμε να αναμένουμε το επόμενο στάδιο
του κύκλου, οπότε η παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία θα αρ-
χίσει να αγγίζει  πάλι το ανώτατο επίπεδο ανόδου.
Μετά από πέντε χρόνια, διαμορφώνονται νέες τάσεις, που
αλλάζουν τα σημερινά δεδομένα της παγκόσμιας οικονο-
μίας και ναυτιλίας:

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

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

Ναυλαγορά

• Στην παγκόσμια οικονομία, η Κίνα αναμένεται ότι θα ξε-
περάσει την Αμερική και θα αναδειχθεί σε πρώτη παγκό-
σμια οικονομική δύναμη.

• Στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες της Ασίας θα δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα,
με την Κίνα να καθοδηγεί στην αύξηση του παγκόσμιου θα-
λάσσιου εμπορίου.

Οι πρώτες δύο νέες τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας θα
έχουν σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της ναυλαγο-
ράς και κυρίως στον τομέα των dry bulkers. 
Συνεπώς, από την πλευρά των εξωγενών παραγόντων για την
επιρροή της ναυτιλίας, η τάση διαμορφώνεται θετική και η
ζήτηση χωρητικότητας των πλοίων αναμένεται να σταθερο-

Η εξέλιξη της ναυλαγοράς μετά
την πενταετή κρίση
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ποιηθεί σε ανοδικά υγιή επίπεδα.
• Από την πλευρά των ενδογενών παραγόντων, το κύριο ζή-

τημα της υπερπροσφοράς χωτητικότητας φαίνεται να εξομα-
λύνεται, με το 2014 να αποτελεί το σημείο εξισορρόπησης
της προσφοράς με τη ζήτηση χωρητικότητας.

• Έντονη απειλή στην τωρινή μειωτική τάση της υπερπρο-
σφοράς αποτελεί η επιτάχυνση του ρυθμού των ναυπηγή-
σεων από το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

• Στην παγκόσμια ναυλαγορά, η απόδοση των ναύλων της
μεταφοράς χύδην ξηρού/υγρού φορτίου (dry bulkers/tankers)
παρουσιάζει νέα εικόνα στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου
της χρονιάς. Συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2014 με
το πρώτο τρίμηνο του 2013 είναι εμφανής η στροφή της
ναυλαγοράς προς την άνοδο, αφήνοντας πίσω το παρελ-
θόν της ύφεσης.

• Ο τομέας των LPG/LNG tankers παρουσιάζει σε τωρινά
επίπεδα την πιο ελπιδοφόρα προοπτική για τη σταθεροποί-
ηση της ναυλαγοράς σε πιο υγιή και κερδοφόρα επίπεδα
για τους ναυτιλιακούς παίκτες.

• Οι τιμές των πλοίων στην αγορά των μεταχειρισμένων πα-
ρουσιάζουν ανάκαμψη, αλλά παραμένουν εξαιρετικά χα-
μηλά συγκριτικά με τα επίπεδα της 10ετίας, ανά μέσον όρο.

• Στην αγορά των ναυπηγήσεων, η Κίνα καταλαμβάνει ηγε-
τική θέση στην εξασφάλιση νέων παραγγελιών για κατα-
σκευές bulk carriers έναντι Κορέας/Κίνας, και αποτελεί τη
βασική αιτία στη διατήρηση της κύριας απειλής «υπερπρο-
σφοράς χωρητικότητας» στην τωρινή ευφορία της ναυλα-
γοράς μέχρι και το 2017.

• Στην αγορά των διαλύσεων: H διάθεση των ναυτιλιακών
παικτών για τη διάλυση των υπερήλικων πλοίων παραμένει
θετική με τάση μείωσης μετά το ρεκόρ διαλύσεων το 2012-
2013. 

• Στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η έντονη
κρίση του δημοσιονομικού χρέους της Ευρωζώνης σε συν-
δυασμό με την ύφεση της ναυλαγοράς προκάλεσε τη δια-
μόρφωση νέας στρατηγικής των ευρωπαϊκών τραπεζών
για μείωση έκθεσης του συνολικού χαρτοφυλακίου προς
ναυτιλιακά δάνεια. 

• Η Κίνα εμφανίζεται δυναμικά στο προσκήνιο για τη χορή-
γηση νέων ναυτιλιακών δανείων προς στήριξη της εγχώ-
ριας ναυπηγικής της δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία υπάρχουν τρεις διαφο-
ρετικοί τύποι οικονομικών κύκλων, που διακρίνονται ανάλογα
με τη διάρκειά τους σε:
• Κανονικούς κύκλους, των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται

από 6 έως 12 χρόνια (που λέγονται κύκλοι του Ζιγκλάρ).
• Βραχυχρόνιους με διάρκεια 2-4 ετών (κύκλοι Κίτσιν) και 
• Μακροχρόνιους με διάρκεια 40 ετών (κύκλοι Koντράτιεφ).

BERTZELETOY:Layout 1  26/5/2014  12:56 πμ  Page 93



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Ναυλαγορά

λεί και τον κυριότερο ναυτιλιακό δείκτη για την εικόνα της
παγκόσμιας οικονομίας, η απόδοσή του έως τώρα ακολουθεί
περισσότερο την εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου.

Δύο σενάρια διαφαίνονται για το μέλλον  όσον αφορά την
εξέλιξη του BDI:
• Eπίπεδα σταθερής ανάπτυξης χωρίς έντονες διακυμάνεις

έως το 2019 - εικόνα παρόμοια με την παγκόσμια οικονο-
μία.

• Επίπεδα σταθερής βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς έντονες δια-
κυμάνσεις έως και το 2017, και η ναυλαγορά να εισέλθει
στο peak του 2010 μετά το 2017, όταν η υπερπροσφορά
χωρητικότητας θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως από τη ζή-
τηση.

Ο οικονομικός κύκλος, που ξεκίνησε το 2009, σε ποια κατη-
γορία μπορεί να ανήκει; 
Τα τωρινά δεδομένα καθρεφτίζουν ότι μπορεί να ήταν και
ένας βραχυχρόνιος οικονομικός κύκλος, αλλά αυτό ίσως και
να είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο. Από το 2008 ώς το 2010
η παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία βίωσε έναν σύντομο
κύκλο και από το 2010, που αποτέλεσε και το ανώτατο επί-
πεδο που έχουμε βιώσει από την έναρξη της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος που η διάρκειά του
μοιάζει ότι θα ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια.
Το σενάριο ότι βιώνουμε έναν κανονικό οικονομικό κύκλο
φαίνεται το πιο πιθανό, με τη χρονιά του 2014 να προμηνύει
ότι έχουμε εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. Το βασικό ερώτημα
είναι ποια θα είναι η διάρκεια της ανάκαμψης και ποια είναι η
πιθανή χρονική στιγμή της επόμενης φάσης του ναυτιλιακού
κύκλου και της απότομης ανόδου.
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να εκτιμήσουμε πως αυτός ο κύ-
κλος, που ξεκίνησε το 2010 με το 2014 να σηματοδοτεί την
αρχή της ανάκαμψης, φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά
από τη συνήθη πρακτική ενός κανονικού οικονομικού κύκλου.
Μετά την περίοδο της ανάκαμψης ακολουθούν σταδιακά η
περίοδος της ανάρρωσης και αυτή της πλήρους ανόδου.
Όμως φαίνεται ότι η οικονομία εισέρχεται σε περίοδο στασι-
μότητας σε συγκεκριμένα ποσοστά βελτίωσης χωρίς απότομη
ανοδική πορεία. Ειδικότερα, διεθνείς οικονομολόγοι ισχυρί-
ζονται τη μετάβαση της οικονομίας στην εποχή Great Moder-
ation Version 2.
H παγκόσμια οικονομία έχει περάσει ανάλογη εποχή την πε-
ρίοδο 1984-2007, όταν η μακροοικονομική διακύμανση ανά-
πτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ και πληθωρισμού έπεσε στα
χαμηλότερα επίπεδα και βιώσαμε σημαντική ευφορία.
Τώρα ερχόμαστε σε μια διαφορετική εκδοχή αυτής της επο-
χής, καθώς επιτυγχάνεται μέσα από αυστηρή δημοσιονομική
πολιτική και μέτρα στήριξης των οικονομιών μια σταθερή
ανάπτυξη με την ελαχιστοποίηση έντονων διακυμάνσεων
ύφεσης, αλλά ούτε και  προβλέπεται σύντομα το επόμενο
peak. Από το 2015 φαίνεται ότι εισερχόμαστε στη φάση
Great Moderation με σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο
3,9%.
Αν η παγκόσμια οικονομία παραμείνει σε μια μεγάλη εποχή
σταθερότητας μεταξύ ανάκαμψης και πλήρους ανάρρωσης
για την επόμενη δεκαετία και ίσως και παραπάνω με τον ίδιο
τρόπο θα αντιδράσει και η παγκόσμια ναυλαγορά; 
Αν σταθούμε στην ιστορική διακύμανση του BDI, που αποτε-

Η απόδοση της παγκόσμιας οικονομίας έχει μεγάλη βαρύτητα
στην απόδοση της ναυαλαγοράς. Αλλά, σε αντίθεση με την
ανάπτυξη του ΑΕΠ, η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου πα-
ρουσιάζει πολύ σημαντικότερη αύξηση για τα επόμενα έτη. 
Συνεπώς, αν η ναυτιλιακή βιομηχανία πετύχει άριστο αυτοέ-
λεγχο της υπερπροσφοράς χωρητικότητας μέσω μείωσης
των νέων παραγγελίων και έντονων διαλύσεων των υπερή-
λικων πλοίων, θα εισέλθει γρηγορότερα σε πλήρη ανάρρωση
και όχι απλώς σταθεροποίηση της ήπιας ανάκαμψης.
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Νηογνώμονες

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση 
του Οργανισμού στα επίπεδα 
που αναλογούν στη διεθνή κυριαρχία 
της ελληνικής ναυτιλίας

Συνέντευξη του Διονύση Καλόφωνου, προέδρου Δ.Σ. και διευθύνοντος συμβούλου Ελληνικού Νηογνώμoνα Α.Ε., στον Ηλία Μπίσια

Έως σήμερα ο Ελληνικός Νηογνώμονας έχει καταφέρει να
διεισδύσει στην αγορά των αλιευτικών και των σκαφών
αναψυχής με αρκετή επιτυχία. Πώς μπορεί να καταφέρει
την υπέρβαση για την επανεγκαθίδρυσή του στην ποντο-
πόρο ναυτιλία;
Αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός Νηογνώμονας διανύει μια πε-
ρίοδο αναδιοργάνωσης με δύο άμεσους στόχους:

Α) Την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας και τη βελ-
τίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών, με σκοπό
την περαιτέρω εδραίωσή του ως ένας αξιόπιστος και ποιοτι-
κός οργανισμός πιστοποίησης της ναυτιλίας και βιομηχανίας.

Β) Tην αναγνώριση από την Ε.Ε., για την οποία εργαζόμαστε
μεθοδικά με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας, αλλά
και με τη βοήθεια συμβούλων και τεχνικών προκειμένου να
βελτιώνουμε συνεχώς τους κανονισμούς μας σύμφωνα με
τις διεθνείς απαιτήσεις και την ελληνική νομοθεσία. Η εν-
τατικοποίηση αυτής της διαδικασίας θα μας επιτρέψει βρα-
χυπρόθεσμα να γίνουμε δεκτοί ως ισότιμο μέλος των
αναγνωρισμένων οργανισμών (R.O.) από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως βεβαίως ήμαστε και στο πρόσφατο παρελ-
θόν.
Ήδη σήμερα, εκτός από την ελληνική σημαία, ο Ελληνικός
Νηογνώμονας παρακολουθεί και πιστοποιεί πλοία από 27
άλλες σημαίες, με κυριότερες απ’ αυτές τον Παναμά, τα
Νησιά Κουκ, τον Άγιο Βικέντιο, τα Νησιά Μάρσαλ, τις Φι-
λιππίνες κ.ά.

Στο διεθνώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον των διεθνών νηογνωμόνων, ο Ελ-
ληνικός Νηογνώμονας προτίθεται να ξεπεράσει τους σκοπέλους του παρελθόντος και να
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Ο Dr Διονύσης
Καλόφωνος, πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνώμονα Α.Ε., απαντά
στις ερωτήσεις των «Ναυτικών Χρονικών».
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Η υλοποίηση των ανωτέρω στόχων προφανώς θα ενισχύσει
την ικανότητα διείσδυσής μας στην ποντοπόρο ναυτιλία.
Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η αναβάθμιση του οργα-
νισμού μας στα επίπεδα που αναλογούν στη διεθνή κυριαρχία
της ελληνικής ναυτιλίας.
Βεβαίως, η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί τη σταδιακή
υλοποίηση επιμέρους μικρών και μεγαλύτερων βημάτων, τα
οποία έχουμε καταγράψει και για τα οποία εργαζόμαστε εν-
τατικά. 

Στο πλαίσιο των ευρύτερων συμμαχιών και εξαγορών στο
χώρο, μπορεί ένας νηογνώμονας του δικού σας βεληνε-
κούς να επιβιώσει οικονομικά; 
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο χώρο. Είναι γεγονός
πως απαιτείται ένα ελάχιστο μέγεθος προκειμένου ένας νηο-
γνώμονας να είναι σε θέση να εκτελεί την αποστολή του. Από
την άλλη πλευρά, το μέγεθος και η διάρθρωση της αγοράς
στην οποία απευθυνόμαστε, και η οποία θα διευρυνθεί ση-
μαντικά μετά την επίτευξη της αναγνώρισής μας από την Ε.Ε.,
είναι τέτοια που επιτρέπουν τη βιώσιμη και κερδοφόρα λει-
τουργία και μικρότερων σχετικά σχημάτων, τα οποία μπορούν
να εστιάσουν στην άμεση εξυπηρέτηση, στην εξειδίκευση σε

συγκεκριμένες εργασίες και σε ανταγωνιστική τιμολογιακή
πολιτική.
Επίσης, σημειώνουμε ότι διατηρούμε ένα ευρύ πλέγμα συ-
νεργασιών με σημαντικά μεγάλο αριθμό νηογνωμόνων-
μελών του IACS, καθώς και με ερευνητικά και πανεπιστημιακά
ιδρύματα. 

Οι διεθνείς νηογνώμονες εστιάζουν ιδιαίτερα στην καινοτόμο
έρευνα, η οποία όμως απαιτεί σημαντικότατα κονδύλια. Ποιες
είναι οι σχέσεις σας με τα εκπαιδευτικά-ερευνητικά και εκπαι-
δευτικά ιδρύματα σε αυτό το πλαίσιο; 
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας έχει αξιοποιήσει μέχρι σήμερα με-
γάλο αριθμό επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων
και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα της χώρας και αρκετά του εξωτερικού. 
Σήμερα ο Ελληνικός Νηογνώμονας υλοποιεί, μεταξύ άλλων,
το LNG-COMSHIP, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα συ-
νεργασίας Ελλάδας και Κίνας, συνολικού προϋπολογισμού
1,5 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον και σύγχρονο θέμα, με
θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, στην απασχόληση και
στο περιβάλλον, που αναδεικνύει την ικανότητα του Ελληνι-

HELLENIC REGISTRY:Layout 1  26/5/2014  1:01 πμ  Page 97



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -- N Α Υ Τ Ι Κ Α 9 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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κού Νηογνώμονα να συμμετέχει ενεργά στο σύγχρονο τεχνο-
λογικό γίγνεσθαι της ναυτιλίας. Γι’ αυτό ας μου επιτρέψετε
να πω δυο λόγια ακόμη. 
Το project ασχολείται με τη χρήση του LNG ως καυσίμου στα
πλοία. Ο Ελληνικός Νηογνώμονας με το ΤΕΙ Πειραιά, το πα-
νεπιστήμιο Harbin Engineering University της Κίνας και την
China International Marine Containers Group, Ltd (CIMC),
στο πλαίσιο του προγράμματος «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία
Ελλάδας - Κίνας 2012-2014», κατέθεσαν πρόταση στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τη χρήση του LNG
ως καυσίμου στα μικρότερα πλοία, όπως τα πορθμεία και τα
cargoships. Το έργο κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε
ογδόντα προτάσεις και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Η με-
λέτη, η οποία θα παρουσιαστεί σε ημερίδα που οργανώνει ο
Ελληνικός Νηογνώμονας την Πέμπτη 5 Ιουνίου στα «Ποσει-
δώνια», αφορά τη μετατροπή της εγκατάστασης πρόωσης
επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου, αλλά και πλοίου μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως
καύσιμο το LNG. Ο πρώτος τύπος πλοίων εξετάζεται από την
ελληνική πλευρά και ο δεύτερος από την κινεζική. 
Τα ανοικτού τύπου ΕΓ/ΟΓ εκτελούν μικρούς πλόες σε όλη την
ελληνική επικράτεια και κυρίως κοντά σε αστικές περιοχές,
οπότε και η χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου θα έχει
πολλαπλά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες, το φυσικό πε-
ριβάλλον και την ελληνική οικονομία. Από κινεζικής πλευράς,
λόγω της δραστηριοποίησής τους στην κατασκευή εμπορι-
κών πλοίων, έχει ιδιαίτερη σημασία η απόκτηση εμπειρίας στη
σχεδίαση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με

χρήση καυσίμου LNG. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν
εκτός από το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο, την ανάπτυξη
συγκεκριμένων προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων,
αλλά ακόμα και την υποβολή κοστολογημένων προτάσεων
στους κυβερνητικούς φορείς. Είναι προφανές πως η ολοκλή-
ρωση του έργου αυτού δύναται να παραγάγει απτά αποτελέ-
σματα με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στη χώρα μας και
διεθνώς. 

Οι περισσότεροι νηογνώμονες σήμερα ακολουθούν μια
οριζόντια στρατηγική ανάπτυξης επενδύοντας και διεισ-
δύοντας σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας, των μετα-
φορών και της τεχνολογίας. Τι κάνετε ως προς αυτό; 

Σήμερα ο Ελληνικός Νηογνώ-
μονας υλοποιεί μεταξύ άλλων το LNG-
COMSHIP, που είναι ένα σημαντικό πρό-
γραμμα συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας,
συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ.
ευρώ. 

“ “

Ο Ελληνικός Νηογνώμονας δραστηριοποιείται στο χώρο των
βιομηχανικών ελέγχων και πιστοποιήσεων από το 1996,
έχοντας αναπτύξει ευρύ δίκτυο επιθεωρητών υψηλής κατάρ-
τισης και εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό, προκειμένου να καλύπτει τις διαρκώς αυξανόμενες
ανάγκες που επιβάλλουν οι εξελίξεις στους τομείς της βιομη-
χανίας, των μεταφορών και της τεχνολογίας. Για τις υπηρεσίες
του αυτές είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Δια-
πίστευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 17020 (Φο-
ρείς Επιθεωρήσεων), ISO 17021 (Φορείς Πιστοποίησης
Συστημάτων Διαχείρισης), με το πρότυπο ΕΝ 45011 (Φορείς
Πιστοποίησης Προϊόντων) και βρίσκεται σε διαδικασία διαπί-
στευσης βάσει του προτύπου ΕΝ 17024 (Φορείς Πιστοποί-
ησης Προσώπων).
Είναι επίσης εγκεκριμένος φορέας ελέγχου από το υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και κοινοποιημένος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση με αρ. αναγνώρισης 0618.
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας μέσα από την πολύχρονη παρου-
σία του έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο
χώρο της βιομηχανίας, προβαίνοντας σε πλήθος πιστοποι-
ήσεων με γνώμονα πάντα την ποιότητα, την ασφάλεια και την
προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στους
κλάδους της βιομηχανίας, των μεταφορών και της τεχνολο-
γίας, αναπτύσσοντας προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης των στελεχών μας, επικαιροποιώντας διαρκώς τους
κανονισμούς  μας και διευρύνοντας τις υπάρχουσες εξουσιο-
δοτήσεις-αναγνωρίσεις μας. 
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