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Editorial

To θέμα των hedge funds δεν αποτελεί νέο φαινόμενο στη
ναυτιλία και η οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά δεν θεωρεί-
ται σαφώς δημοσιογραφική πρωτοτυπία. 

Ωστόσο, πρόσφατη συζήτησή μας με παραδοσιακούς Έλληνες
πλοιοκτήτες, με πολλές δεκαετίες οικογενειακής καταξίωσης
στο θαλάσσιο στίβο, μας προβλημάτισε: αν και η ναυλαγορά
δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα, η αντικυκλική στρατηγική
των Ελλήνων πλοιοκτητών τούς οδηγεί στην επιθυμία για
αγορά νέων πλοίων.

Ποια πλοία όμως; Όποια μεταχειρισμένα πλοία υπάρχουν στην
αγορά, σε άριστη κατάσταση, θεωρούνται εύκολος στόχος για
τα funds, που «καταβροχθίζουν» μανιωδώς ό,τι καλό βγαίνει
στην αγορά. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις της ελληνικής ναυ-
τιλίας, οι νοικοκυρεμένοι oίκοι της Ακτής Μιαούλη και του City
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το χάος και, φυσικά, δεν
βρίσκουν κάποια ανταπόκριση από τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς.
Ένας εκ των παραδοσιακών πλοιοκτητών-συνομιλητών μας δή-
λωσε χαρακτηριστικά για τα newbuildings, των οποίων οι τιμές
έχουν ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη, εξαιτίας των αδηφάγων
funds: «Σε μια κατά τα άλλα άθλια ναυλαγορά, τι να πει ο πα-
ραδοσιακός πλοιοκτήτης που πάντα χτίζει αντικυκλικά και που
τώρα θα πρέπει να περιμένει να σκάσει, επιτέλους, η φούσκα
των funds για να ανανεώσει το στόλο του;».
Τι σημαίνει αυτό για τη ναυτιλία; Σαφώς ότι ορισμένοι κολοσσοί
θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ενώ παράλληλα οι μικρές
οικογενειακές εταιρείες, χωρίς αλλαγή ρότας και στρατηγικής, δεν
θα μπορέσουν ούτε να εκσυγχρονιστούν ούτε να αναπτυχθούν.

Η σημασία της παραδοσιακής οικογενειακής επιχείρησης είναι
τεράστια για την ελληνική ναυτιλία. Δεν αποτελεί μόνο τη ρα-
χοκοκαλιά της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας,
αλλά και σημείο αναφοράς του ήθους και της ευπρέπειας της
ελληνικής ναυτοσύνης. Δεν είναι κάποια προσωπική μας, ρο-
μαντική, άποψη αυτή, οι συμμαζεμένες εταιρείες-«Boutique»
της ελληνικής ναυτιλίας, που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες με
ρίζες από τη Χίο, την Άνδρο, τον Πειραιά, τις Οινούσσες, τη
Μάνη ή την Κάσο, δεν είναι μόνο οι στυλοβάτες της ελληνικής
σημαίας και του Έλληνα ναυτικού, αλλά και οι ευγενείς πρωτα-
γωνίστριες σε αυτό τον παγκόσμιο «αχταρμά» που εξελίσσεται.
«Λίγα πλοία και καλά» έγραφε τη δεκαετία του 1980, σε μια πε-
ρίοδο επίσης μεγάλης κρίσης και «ξεκαθαρίσματος» του τοπίου
της ελληνικής ναυτιλίας, ένας λόγιος πλοιοκτήτης. Ποια πλοία
όμως; Ας μην παραπλανιόμαστε, για έναν συνετό πλοιοκτήτη δεν
υπάρχουν πλοία σε τιμές που θα ανταποκρίνονται στην ποιότητα
που οφείλει να διατηρεί ο ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος.

Και είναι η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης που οδηγεί πολ-
λούς στη ναυτιλία να αναζητούν πρόσκαιρη σωτηρία στα funds.

Και τα θέματα της ναυτιλίας δεν φαίνεται να είναι ευοίωνα. Στις
προτεραιότητες - δεσμεύσεις του, ο νέος πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, παρουσίασε πρόσφατα
στο Στρασβούργο, με αναλυτικό τρόπο, τις σκέψεις του για την
καταπολέμηση της κρίσης στην Ευρώπη και την επανασύσταση
της οικονομίας της. Στην ενότητα που αφορά την πολιτική που
θα υιοθετήσει για μια πιο «βαθιά και δίκαιη οικονομική και νο-
μισματική ένωση της Ευρώπης», ο κ. Γιουνκέρ δήλωσε ότι πι-
στεύει σε μια ευρωπαϊκή οικονομία με κοινωνικό έλεγχο των
αγορών. «Σε περιόδους κρίσης, δεν μπορεί οι πλοιοκτήτες και
οι κερδοσκόποι να πλουτίζουν, ενώ οι συνταξιούχοι να μην μπο-
ρούν να επιβιώσουν», διατύπωσε με έμφαση.

Σε ποιους πλοιοκτήτες αναφέρεται τόσο υποτιμητικά, τοποθε-
τώντας τους στον αντίποδα του χαμηλόμισθου συνταξιούχου,
πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει. Τα όσα είπε ο νέος πρόεδρος
της Κομισιόν κάθε άλλο παρά τυχαία είναι και αντανακλούν την
επικρατούσα άποψη. Φίλος, ναυτιλιακός οικονομολόγος και
γνώστης των ευρωπαϊκών θεμάτων, μας επισήμανε ότι ο κ. Γι-
ουνκέρ, «φίλος» της Γερμανίας, πιέζεται προφανώς από το Βε-
ρολίνο και το Αμβούργο, όπου ο απόηχος είναι ακόμη έντονος
από το μάλλον αποτυχημένο εφεύρημα τoυ συστήματος KG
που εφευρέθηκε για να προσδώσει φορολογικά πλεονεκτήματα
στους Γερμανούς επενδυτές, ιδίως στη ναυτιλία. Τελικά οι Έλ-
ληνες -κυρίως επωφελούμενοι αμερικανικών private equity
funds- αγόρασαν σε καλές τιμές τα πανάκριβα κοντέινερ της
αγοράς, ενώ οι Γερμανοί έπεσαν μέσα στη «φούσκα» που οι
ίδιοι δημιούργησαν! Aν και δεν επικροτούμε τη συνωμοσιολο-
γία, που τόσο αρέσει στην Ακτή Μιαούλη, εντούτοις διαφαίνεται
ότι τα ελληνοαμερικανικά private equity funds ίσως ενόχλησαν
τους κολοσσούς του Βορρά.
Ας μεριμνήσει ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής προκειμένου να
ανοίξουν οι στρόφιγγες της υγιούς τραπεζικής χρηματοδότη-
σης, διότι η σημερινή κατάσταση μακροπρόθεσμα θα πληγώσει
την ίδια την Ευρώπη και το εμπόριό της.

Προμηνύονται εξελίξεις. Προς τα πού θα πάει το καράβι της ελ-
ληνικής ναυτιλίας πραγματικά δεν ξέρουμε. Οι άνεμοι είναι πολ-
λοί και απρόβλεπτοι - φυσούν από τον βόρειο Ατλαντικό, τη
Μάγχη, τη Βόρεια Θάλασσα... Ευχόμαστε να διατηρηθεί η πα-
ράδοση και κυρίως η νοικοκυροσύνη του Έλληνα πλοιοκτήτη.

Η.Γ.Μ.

(*) ελληνική παροιμία

Το αμπέλι θέλει αμπελουργό, 
το σπίτι νοικοκύρη και το καράβι, στο γιαλό,
θέλει καραβοκύρη (*)

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 2 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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- N Α Υ Τ Ι Κ Α < # > Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

οι παγκόσμιες εξαγωγές το 2012.

$18,45τρισ. 

Οι ενεργοί ναυτικοί
παγκοσμίως ανέρχονται
σε 1.187.00, εκ των
οποίων οι 466.000
είναι αξιωματικοί και οι
721.000 ναυτεργάτες.
Το 2%, περίπου, των
ναυτικών είναι γυναίκες.

Την περίοδο 2010-2013
υπήρχαν κατά μέσον όρο
δύο περιστατικά ρύπαν-
σης της θάλασσας από
πετρέλαιο σε ποσότητες
άνω των 700 τόνο κάθε
χρόνο. Τη δεκαετία του
’70 ο αντίστοιχος αριθμός
ήταν 24,5 περιστατικά
ετησίως.

Τον Απρίλιο του 2014, η APM-Maersk διέ-
θετε το 14,8% της παγκόσμιας χωρητικότη-

τας πλοίων εμπορευματοκιβωτίων. 
Η μεταφορική ικανότητα του στόλου της

ανερχόταν σε 2.666.306 TEU.

$10
είναι το κόστος μεταφοράς ενός ποδηλάτου σε εμπορευματοκιβώτιο, από την Ασία στις ΗΠΑ

ή την Ευρώπη. Αντίστοιχα, το κόστος ενός κιλού καφέ είναι περίπου $0,15.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων χω-
ρητικότητας 15.000 TEU
μπορεί να μεταφέρει πε-
ρίπου 746.000.000 μπα-
νάνες (μία μπανάνα ανά
κάτοικο της Ευρώπης).

Η μηχανή ενός μεγάλου
εμπορικού πλοίου έχει
1.000 φορές μεγαλύ-
τερη ισχύ από αυτή
ενός τυπικού οικογενει-
ακού αυτοκινήτου.

Ένα μεγάλο πλοίο μετα-
φοράς εμπορευματοκι-
βωτίων (άνω των 8.000
TEU) κάθε χρόνο διανύει
απόσταση ίση με τα 2/3
της απόστασης από τη
Γη στη Σελήνη.

Στην πρώτη θέση οι
Ιάπωνες ενώ οι Αμερι-
κανοί βρίσκονται στη
δεύτερη, σύμφωνα με
στοιχεία της Clarkson
Research Services
Limited.

Tο 2010
τα έσοδα των τελωνείων στα λιμάνια των ΗΠΑ
από τους δασμούς που επιβλήθηκαν στα φορ-
τία ανήλθαν σε $22,5 δισ.

Tο 2010
τα περιστατικά πειρατείας ανήλθαν σε 445,
εκ των οποίων τα 139 πραγματοποιήθηκαν
ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, 40 στην
περιοχή της Ινδονησίας και 19 ανοιχτά των
ακτών της Νιγηρίας.

Ο δείκτης BDI βρίσκεται στα ίδια
επίπεδα με τα τέλη Αυγούστου
του 2012 και συγκεκριμένα στις
28 Αυγούστου όταν το κλείσιμό
του ήταν 724 μονάδες.

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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- N Α Υ Τ Ι Κ Α < # > Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  -

Από τον Ιούλιο του 2013 και μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου του 2014 ο δείκτης BDI είχε ανοδική πορεία
σπάζοντας το φράγμα των 2.000 μονάδων και
στα μέσα του 2013 έφτασε στο υψηλότερο σημείο,
τις 2.330 μονάδες.

14
περιφερειακά αεροδρόμια επιχειρεί να
πουλήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτι-
κής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). 

Η ακτογραμμή του Ελληνικού είναι μεγα-
λύτερη από την αντίστοιχη του Μονακό.

Οι πρώτες πέντε χώρες, βάσει αξίας στόλου, ελέγχουν το 48% και οι 10 πρώ-
τες με το ίδιο κριτήριο το 67% της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας όσον
αφορά τα πλοία.
Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία ελέγχει το 15,17% του παγκόσμιου στό-
λου βάσει χωρητικότητας με 164 εκατομμύρια τόνους και ακολουθούν η Ιαπω-
νία με 13,8%, η Κίνα με 13,8%, η Γερμανία με 7,7% και την πεντάδα
συμπληρώνουν η Κορέα με 4,6%, η Σιγκαπούρη με 3,98% και η Ταϊβάν με
2,74%.

Το ιστορικό χαμηλό 
του BDI καταγράφηκε 
στις 3 Φεβρουαρίου του
2012, όταν ο δείκτης
έκλεισε στις 
647 μονάδες!

Ευρωπαϊκή Ένωση - Μεταφορές

$36,27
δισ. τα έσοδα της βιομηχανίας κρουαζιέρας
για το 2012. Το μέσο έσοδο ανά επιβάτη ανήλθε σε
$1.777, το μέσο έξοδο σε $1.595 και το μέσο κέρ-
δος σε $182.

155.017.351
εμπορευματοκιβώτια (TEU) διακινήθηκαν από τα λιμάνια της
Κίνας το 2012. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα λιμάνια των ΗΠΑ,
από τα οποία διακινήθηκαν 43.098.222 εμπορευματοκιβώτια.

$18,45 
τρισ. οι παγκόσμιες εξαγωγές το 2012.

Μέχρι στιγμής τα περιστατικά πειρατείας σε εμπορικά
πλοία το 2014 ανέρχονται σε 72.

Κάθε στιγμή περίπου 1.000 πλοία βρίσκονται στο λι-
μάνι της Σιγκαπούρης. Το λιμάνι συνδέεται με περισσό-
τερα από 600 λιμάνια σε 120 χώρες. 

8 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, συνολικής αξίας 263
εκατ. δολαρίων, παρήγγειλε σε κινεζικό ναυπηγείο η China
Cosco. 

Το 2013 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες άντλησαν 1,034
δισ. δολάρια μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, όπου
συμμετείχαν επενδυτικά funds. 

Kατά 30% αυξήθηκε ο αριθμός
των τουριστών σε σχέση με πέρυσι,
φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια το
πρώτο τετράμηνο του 2014, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Στην Αθήνα καταγράφεται άνοδος 36% στις αφίξεις, ενώ στα
νησιά του Αιγαίου η κίνηση εκτοξεύτηκε κατά 120%. 

Το ΣΕΤΕ προβλέπει πως η Ελλάδα θα προσελκύσει φέτος πε-
ρίπου 19 εκατ. τουρίστες, σπάζοντας το περυσινό ρεκόρ των
17,9 εκατομμυρίων.

Τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό προβλέπεται να
ανέλθουν φέτος στα 13,5 δισ., από 12 δισ. το 2012. 

Κατά 60% (στις 453.000) αύξησε τις θέσεις της από και
προς την Ελλάδα για το 2014 η transavia.com, μέλος του
ομίλου Air France-KLM, με επιπλέον πτήσεις το καλοκαίρι
προς τα ελληνικά νησιά. 

Στα 72 δισ. δολ. η αξία του ελληνικού στόλου - Στα 809 δισ.
δολ. η αξία του παγκόσμιου.
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Κρίση, πλουτισμός,
πλοιοκτησία. 
Με 3 λέξεις ο 
Γιουνκέρ δίνει το
(νέο) στίγμα του.
Ετοιμαστείτε για 
εκπλήξεις (;)
17 Iουλίου

Έκπληξη και απορία προκάλεσαν οι
πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές
που ανακοίνωσε ο υποψήφιος πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιουνκέρ. 
Στις πολιτικές προτεραιότητες-δεσμεύ-
σεις του, ο κ. Γιουνκέρ περιγράφει με
αναλυτικό τρόπο τις σκέψεις του για την
καταπολέμηση της κρίσης στην Ευρώπη
και την επανασύσταση της οικονομίας
της.  
Aν και το κείμενο πέρασε μάλλον απα-
ρατήρητο από αρκετά ΜΜΕ, ιδιαίτερη
εστίαση και προσοχή οφείλουμε να δώ-
σουμε σε συγκεκριμένη παράγραφο,
όπου αναφέρεται στον... πλουτισμό της
πλοιοκτησίας. Στην ενότητα που αφορά
την πολιτική που θα υιοθετήσει για μια
πιο «βαθιά και δίκαιη οικονομική και νο-
μισματική ένωση της Ευρώπης», ο κ. Γι-
ουνκέρ διατύπωσε την άποψη πως
πιστεύει σε μια ευρωπαϊκή οικονομία με
κοινωνικό έλεγχο των αγορών. «Σε πε-

ριόδους κρί-
σης δεν

μπο-

ρούν οι πλοιοκτήτες και οι κερδοσκόποι
να πλουτίζουν ενώ οι συνταξιούχοι να
μην μπορούν να επιβιώσουν», διατυπώ-
νει με έμφαση!
Το ότι ο κατά πάσα πιθανότητα νέος
πρόεδρος της Επιτροπής για την πε-
ρίοδο (2015-2020) αναφέρεται στην
πλοιοκτησία κατά αυτόν τον τρόπο μάς
δημιουργεί έκπληξη και απορία, ειδικά
όταν στην ίδια κατηγορία τοποθετεί
τους... κερδοσκόπους-καιροσκόπους. 
Επιπροσθέτως δεσμεύτηκε για την κα-
ταπολέμηση της έλλειψης διαφάνειας
στην επιχειρηματικότητα, της φοροδια-
φυγής και του «ξεπλύματος» χρήματος.
Δεν παρέλειψε μάλιστα να τονίσει ότι
θα «πιέσει» για τη στενότερη συνεργα-
σία των αρμόδιων υπηρεσιών για θέ-
ματα φορολογίας και ελέγχου
φοροδιαφυγής σε όλα τα κράτη-μέλη,
αλλά και την υλοποίηση μιας ενιαίας
βάσης δεδομένων φορολόγησης επιχει-
ρήσεων (Common Consolidated Corpo-
rate Tax Base).
Δεν θα καταφύγουμε στις γνωστές
φροϋδικές απορίες γιατί ο κ. Γιουνκέρ
προτίμησε να τοποθετήσει στον «αντί-
ποδα» του μαραζωμένου συνταξιούχου
τον πλοιοκτήτη και όχι τον φαρμακοβιο-
μήχανο ή τον κατασκευαστή δημοσίων
έργων. Απλώς θεωρούμε ότι ο κ. Γιουν-
κέρ έδωσε το πρώτο δείγμα γραφής
του. 
Οι αρμόδιοι (και νουνεχείς) πολιτικοί
αρχηγοί οφείλουν να κατανοήσουν τη
νέα τάξη πραγμάτων, να μη δουν για μία
ακόμη φορά την Ευρώπη ως άσπονδο
εχθρό που «ζηλεύει» το ναυτιλιακό μας

θαύμα. Η δημόσια εικόνα της ναυτι-
λίας, πανευρωπαϊκά, βρί-
σκεται εδώ και δεκαετίες
στο ναδίρ της. 
Οφείλουμε λοιπόν ως ναυτι-
λιακό έθνος να αντιμετωπί-
σουμε το θέμα της ναυτιλίας
με σοβαρότητα και σεβασμό
προς όλους που την υπηρε-
τούμε. Οφείλουμε να «τοπο-
θετήσουμε» ως ναυτέλληνες

στις Βρυξέλλες έναν επίτροπο με
γνώση των οικονομικών θεμάτων και
των ιδιαιτεροτήτων της ναυτιλιακής
δραστηριότητας. Να ενεργήσουμε όπως
ενεργούν οι Μαλτέζοι χρόνια τώρα. Και
να συνεργαστούμε και με άλλα ναυτι-
λιακά κράτη με σοβαρότητα και αλλη-
λοκατανόηση.
Προφανώς ένας «συντηρητικός» πρό-
εδρος της Επιτροπής προσεγγίζει τα θέ-
ματα της οικονομικής ενοποίησης με
γνώμονα τον παραδοσιακό (και πληγω-
μένο) ψηφοφόρο της λαϊκής δεξιάς. 
Τότε όμως όλοι εμείς που γράφουμε και
παρατηρούμε τα θέματα της διεθνούς
ναυτιλιακής πολιτικής οφείλουμε να το-
νίσουμε -χωρίς να θέλουμε να τρομο-
κρατήσουμε- ότι το «φιλελεύθερο
καράβι» που επέτρεψε τη μέχρι τώρα
ανέλιξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας θα
βρει μπροστά του απρόσμενους σκοπέ-
λους. Συγκεκριμένες (πολιτικές και οικο-
νομικές) προσαρμογές και
τροποποιήσεις προφανώς και χρειάζον-
ται, τη βίαιη ισοπέδωση όμως θα την
αντέξουμε;

Η επόμενη μέρα 
για το Committee
25 Ιουνίου

Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής
Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου
(γνωστού ως Committee) επανεξελέγη
ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, στις εκλο-
γές που πραγματοποιήθηκαν την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, στη βρετανική
πρωτεύουσα.
Αν και οι αρχαιρεσίες δεν είχαν σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις και ανατροπές σε
σχέση με το προηγούμενο διοικητικό
συμβούλιο, ενδιαφέρουσα είναι η συμ-
μετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς ακτι-
νοβολίας αλλά και η εκπροσώπηση
σπουδαίων ναυτιλιακών εταιρειών. Οι
προσεκτικοί αναγνώστες αντιλαμβάνο-
νται τη σημαντικότητα όλων των συμμε-
τεχόντων στο νέο Δ.Σ. τόσο από τις

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν με τα στοιχεία τους. Με αυτόν το γνώμονα, 
φιλοξενούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr
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προσωπικές τους δραστηριότητες όσο
και από τις επιχειρήσεις από τις οποίες
προέρχονται. Επιπροσθέτως, ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η συμμετοχή πολλών
νέων ηλικιακά πλοιοκτητών αλλά και
συνεχιστών επιτυχημένων παραδοσια-
κών οίκων της ελληνικής ναυτιλίας. 
Η διετής θητεία του προέδρου Χαρά-
λαμπου Φαφαλιού χαρακτηρίζεται επι-
τυχημένη. Σε μια δύσκολη περίοδο, με
τον ήπιο τόνο, το προσηνές προφίλ
αλλά και τη σπάνια πολυσυλλεκτική
εμπειρία που διαθέτει η οικογενειακή
επιχείρηση Fafalios Shipping, κατάφερε
να ενώσει σε συνεχή και εποικοδομη-
τικό διάλογο όλα τα «ρεύματα» της ελ-
ληνικής ναυτιλίας, τόσο εντός όσο και
εκτός Ελλάδος. Ως προς αυτή την απο-
τελεσματικότητα συνεισφέρουν τόσο τα
έμπειρα μέλη του Δ.Σ. όσο και η ολιγο-
μελής πλέον γραμματεία, στην οποία
προΐσταται επιτυχώς εδώ και λίγα χρό-
νια ο ναύαρχος Κ. Αμαραντίδης.
Το Committee αποτελεί ένα ιστορικό
όργανο εκπροσώπησης της ελληνικής
ναυτιλίας. Παρά τη συρρίκνωση της πα-
ρουσίας των ναυτιλιακών πρωταγωνι-
στών μας στο City, o ρόλος και η
αναγκαιότητα αυτόνομης παρουσίας
του στην καρδιά της οικονομικής και
επιχειρηματικής πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης είναι, σε μια περίοδο διεθνούς
αλλά και εθνικής κρίσης, εξαιρετικής
σπουδαιότητας.
Πιο αναλυτικά, το νέο συμβούλιο του
Greek Shipping Cooperation Commit-
tee είναι το ακόλουθο:
Πρόεδρος Χαράλαμπος Γ. Φαφαλιός,
αντιπρόεδρος Α΄ Κων/νος Καρούσης,
αντιπρόεδρος Β΄ Ιωάννης Μ. Λύρας,
αντιπρόεδρος Γ΄ Σπύρος Μ. Πολέμης
(στη θέση του Δημήτρη Δραγάζη, ο
οποίος όμως διατηρεί τη θέση του μέ-
λους Δ.Σ.).

Μέλη του συμβουλίου εξελέγησαν οι
κάτωθι (με αλφαβητική σειρά):
Ιωάννης Α. Αγγελικούσης, Δημήτρης
Δραγάζης, Γιώργος Επ. Εμπειρίκος, 
Αλέξανδρος Κέδρος, Νίκος Κομνηνός-
Ξυλάς, Στάθης Κουλουκουντής, Φίλιπ-
πος Π. Ν. Λαιμός, Διαμαντής Ι Λεμός,
Μαρία Π. Λεμού, Ματθαίος Τ. Λως,
ναύαρχος Ευθύμιος Μητρόπουλος, 
Γεώργιος Κ. Μούσκας, Αντώνης Πα-
ληός, Μιχάλης Γ. Πατέρας, Ανδρέας
Τσαβλίρης και Ι. Μ. Χατζηπατέρας.

Οι Γερμανοί 
ξανάρχονται και 
το Spiegel ξαναχτυπά 
16 Ιουνίου 

Η κλονισμένη δημόσια εικόνα της ναυτι-
λίας δεν σταματά να μας απασχολεί.
Λίγες μέρες μετά την είδηση ότι Έλλη-
νας εφοπλιστής με έδρα στο Ντουμπάι
εμπλέκεται σε διεθνές κύκλωμα εμπο-
ρίας ναρκωτικών, το γερμανικό περιο-
δικό Der Spiegel ξαναφέρνει στο
διεθνές προσκήνιο το καυτό θέμα της
φορολόγησης της ελληνικού εφοπλι-
σμού, το γνωστό σημαντικό ζήτημα,
που αποτελεί πηγή παραπληροφόρη-
σης και αντιπαραθέσεων. 
Η ιστορία όμως επαναλαμβάνεται και
δεν αποσιωπάται για όσους θυμούνται:
Το Spiegel ήταν ανέκαθεν φιλοκατή-
γορο ως προς τον ελληνικό εφοπλισμό.

Ειδικά τη δεκαετία του 1970 η ελληνική
ναυτιλία υπήρξε «κόκκινο πανί» για τον
εκδοτικό κολοσσό του Αμβούργου.
Ναυάγια, Γερμανοί πίσω από τις εται-
ρείες του Ν89, συνθήκες διαβίωσης στα
πλοία μας... μερικά από τα αγαπημένα
τους θέματα εναντίον της ελληνικής
ναυτιλίας, που μεγαλουργούσε εκείνη
την εποχή και ήκμαζε στον Πειραιά με
3.000 πλοία στην ελληνική σημαία και
120.000 Έλληνες ναυτικούς.
Ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΕΕ Αντώνης
Χανδρής και μετέπειτα ο Μένης Καραγε-
ώργης, αλλά και ο  Στάθης Γουρδομιχά-
λης, δεν άφησαν στον αυτόματο πιλότο
το όλο θέμα του διασυρμού της ελληνι-
κής εφοπλιστικής οικογένειας. Συναν-
τούσαν τους ξένους ανταποκριτές κάθε
Φεβρουάριο στην Αθήνα και τους ανέ-
λυαν τις καταστάσεις. Κάθε μήνα έδιναν
συνέντευξη Τύπου, αρθρογραφούσαν
τακτικά στα ναυτιλιακά περιοδικά και
πάνω από όλα διοργάνωναν οι ίδιοι
ημερίδες και ανοικτές διαλέξεις που
αφορούσαν τα καυτά θέματα της επικαι-
ρότητας. 
Μπορεί εκ των υστέρων ο ιστορικός της
ναυτιλίας να καταγράφει ότι οι προσπά-
θειές τους δεν άλλαξαν τη στάση του
Τύπου, αλλά ο νουνεχής αναγνώστης
της εποχής είχε τη δυνατότητα να δια-
βάσει και να κρίνει χωρίς παρωπίδες.
Και ως προς αυτό ο ρόλος του ναυτι-
λιακού Τύπου ήταν σημαντικότατος
γιατί οι πηγές πληροφόρησης είχαν

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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πλούσιο υλικό εξαιρετικού ενδιαφέρο-
ντος.  
«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 εξιστορούσαμε τα γεγο-
νότα», αποκάλυψε ο Σταύρος Νταϊφάς,
πρ. αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, 1981-1991,
στην τελευταία του συνέντευξη στα
«Ναυτικά Χρονικά». 
Σε αυτή τη βίαιη εποχή που ζούμε όπου
οι εχθρικές φωνές πληθαίνουν τόσο
εντός όσο και εκτός των συνόρων μας,
οφείλουμε να διαφυλάξουμε όχι μόνον
την παγκόσμια πρωτιά μας στη θά-
λασσα αλλά και την καλή φήμη μας. Το
Der Spiegel ανήκει σε έναν παγκόσμιο
εκδοτικό κολοσσό με συγκεκριμένη πο-
λιτική και οικονομική ατζέντα. 
Δεν ανήκει στο σύνηθες εκδοτικό κατε-
στημένο της χώρας μας, που μπορεί να
σιωπήσει με ένα τηλεφώνημα ή με μια
διαφημιστική καμπάνια. Μας χτυπάει
στην αχίλλειο πτέρνα μας. Το συγκεκρι-
μένο άρθρο αποτελεί λίβελλο όχι μόνο
εναντίον του Έλληνα εφοπλιστή, αλλά
και όσων επικουρούν τον συγκεκριμένο
κλάδο. Και αυτό διότι μονομερώς εξι-
στορεί χωρίς να παρουσιάζει τη συνο-
λική εικόνα και τις θέσεις όλων των
εμπλεκομένων. 
Πριν από αρκετές δεκαετίες σε άρθρο
του ίδιου του γερμανικού περιοδικού
εναντίον του ελληνικού εφοπλισμού ο
Έλληνας πλοιοκτήτης παρουσιαζόταν
ως η «μαφία των θαλασσών». 
Τόσο ο υπουργός Ε.Ν. απάντησε γρα-
πτώς εκείνη την εποχή όσο και η ΕΕΕ.
Δεν στρουθοκαμήλιζε κανείς και πολύ
περισσότερο ο ναυτιλιακός Τύπος, που
είχε δυνατή φωνή και εμπνευσμένους
αρθρογράφους. 
Η χυδαιότητα τα συμφέροντα και η σκο-
πιμότητες στον εκδοτικό χώρο δεν μπο-
ρούν ούτε εύκολα να
αποκωδικοποιηθούν ούτε να εκλείψουν.
Εάν θέλουμε όμως να διατηρήσουμε το
υπάρχον φορολογικό πλαίσιο και το
status quo της ελληνικής ναυτιλίας,
οφείλουν και οι υπουργοί μας πλέον να
αναλάβουν τις ευθύνες τους προς την

έξωθεν καλή μαρτυρία. 
Τώρα σαν να φοβόμαστε όλοι, χωρίς
λόγο, τη σκιά μας. 
Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία φι-
λοξενούμε το σχόλιο των «Ναυτικών
Χρονικών» με την απάντηση του τότε
υπουργού Ε.Ν. Εμμανουήλ Κεφαλο-
γιάννη. 

Επιτέλους Δικαιοσύνη:
«Louis Sea Diamond»
4 Ιουλίου 

Πριν από λίγο στο Εφετείο Πειραιώς
βγήκε η απόφαση για το ναυάγιο του
κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond». 
Το Εφετείο αποφάσισε ποινή πέντε (5)
ετών στον πλοίαρχο του πλοίου για
αμέλεια, ποινή η οποία είναι εξαγορά-
σιμη. Στον αρχιπλοίαρχο επιβλήθηκε
ποινή τριών (3) ετών με αναστολή με
μόνο αιτιολογικό την καθυστέρηση
στη διαχείριση της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκάλεσε το ναυάγιο. Τέλος, επιβλή-
θηκε ποινή 26 μηνών με αναστολή
στον αξιωματικό γέφυρας. Όλοι οι
υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπό-
θεση, οι εκπρόσωποι της εταιρείας και
του Νορβηγικού Νηογνώμονα που πα-
ρακολουθούσε το κρουαζιερόπλοιο,
απαλλάσσονται των όποιων κατηγο-
ριών.
Η απόφαση αποτελεί δικαίωση της
εταιρείας μετά από πολυετή δικαστική
διαδικασία, που αποτέλεσε τελικά
πηγή παραπληροφόρησης και συκο-
φάντησης όχι μόνο για τον όμιλο Louis
αλλά και για την ελληνική ναυτιλία και
τον Έλληνα ναυτικό γενικότερα. Η
απόφαση στην ουσία έκανε δεκτή ή

μάλλον «επικύρωσε», θα μπορούσαμε
να πούμε, την πρόταση της εισαγγε-
λέως.

Η εξέχουσα σημασία
των «Ποσειδωνίων»
3 Ιουνίου  

«Η συμμετοχή 1.800 εκθετών από 93
χώρες και περίπου 19.000 επισκεπτών
στα Ποσειδώνια 2014 υπογραμμίζει
την εξέχουσα σημασία που έχει η έκ-
θεση αυτή για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, καθότι αποτελεί καταλύτη για την
οριστικοποίηση νέων επενδύσεων, την
παρουσίαση νέων προϊόντων και συ-
ζήτηση θεσμικών και τεχνολογικών
εξελίξεων που επηρεάζουν άμεσα τη
βιομηχανία αυτή», επισημαίνουν οι
διοργανωτές των «Ποσειδωνίων
2014». Τα εγκαίνια έλαβαν διεθνείς
διαστάσεις με την παρουσία του πρω-
θυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μελών
της κυβέρνησης και εκπροσώπων της
αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο
Paul Jaenichen (Maritime Administra-
tor), του αντιπροέδρου της Κομισιόν
και επιτρόπου Μεταφορών Siim
Kallas, κορυφαίων διπλωματών από
τις ξένες μόνιμες αποστολές στην
Αθήνα κρατών, όπως της Κίνας, της Ια-
πωνίας, αραβικών χωρών και της Νό-
τιου Κορέας, Ελλήνων εφοπλιστών και
εκατοντάδων ξένων επιχειρηματιών.
Επιπλέον, συμμετέχουν 1.800 εκθέτες
από 93 χώρες ενώ, έως και την Παρα-
σκευή που διαρκεί η έκθεση στο Met-
ropolitan Expo στα Σπάτα,αναμένονται
περί τους 19.000 επισκέπτες.
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«Έφυγε»
ο Θωμάς Ζαφείρας
1 Ιουλίου   

Ένα κορυφαίο στέλεχος της ελληνικής
ναυτιλιακής οικογένειας, μια ξεχωρι-
στή προσωπικότητα, ο Πειραιώτης, δι-
κηγόρος Θωμάς Κ. Ζαφείρας έφυγε
από τη ζωή. 
Για τον εκλιπόντα, που υπήρξε εκτός
από στενός συνεργάτης και επιστήθιος
φίλος του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου,
ο Όμιλος Τσάκου εξέδωσε την παρα-
κάτω ανακοίνωση: 
«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε,
ότι στις 28-6-2014 έφυγε από κοντά
μας ένας σπουδαίος άνθρωπος, σύζυ-
γος, πατέρας και παππούς, ένας πολύ-
τιμος συνεργάτης, μια εμβληματική
μορφή της Ιστορίας του Ομίλου
TSAKOS, o αγαπητός σε όλους μας
Θωμάς Κ. Ζαφείρας. 
Ο Θωμάς, με την αρχοντιά, την ανθρω-
πιά, το ήθος, τη μετριοπάθεια, τη σω-
φροσύνη και την αφοσίωσή του στο
καθήκον, έθεσε ανεξίτηλο το ίχνος του
στην κοινωνία και στην εταιρεία μας
και αφήνει αναπλήρωτο κενό σε
όσους είχαν την καλή τύχη να τον γνω-
ρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.
Θα τον θυμόμαστε πάντα, κρατώντας
πολύτιμη παρακαταθήκη όσα εκείνος
με τη στάση ζωής του και τους λόγους
του, με επιμονή και σταθερότητα, επί
δεκαετίες ολόκληρες μας δίδαξε».
Στη φωτ. ο εκλιπών από την περυσινή
απονομή των βραβείων ΕΥΚΡΑΝΤΗ
των «Ναυτικών Χρονικών».

Ο Όμιλος Λάτση 
επανέρχεται δυναμικά
στη ναυτιλία 
9 Ιουνίου    

Τη μακρά και επιτυχημένη δραστηριο-
ποίησή της στον τομέα της ναυτιλίας
γιόρτασε η Latsco Shipping Ltd, με
την εκδήλωση που οργάνωσε στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων των «Ποσει-
δωνίων 2014». 
«Η σημερινή εκδήλωση -δήλωσε ο κ.
Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης- σηματο-
δοτεί τη δυναμική επαναφορά του
Ομίλου Λάτση στον τομέα της ναυτι-
λίας. Το 1947 ο παππούς μου, ο Γιάν-
νης Λάτσης, απέκτησε το πρώτο του
βαπόρι που αποτέλεσε εφαλτήριο για
την εξαιρετικά επιτυχημένη επιχειρη-
ματική δραστηριοποίησή του. Η βαθιά
αγάπη του για τη θάλασσα και τους
ανθρώπους της τον συνόδευσαν σε
όλη του τη ζωή και προσωπικά μεγά-
λωσα με αυτά τα βιώματα και τα ίδια
συναισθήματα. Αισθάνομαι μεγάλο το

βάρος της ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα
είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω ανα-
λάβει, εκ μέρους της οικογενείας μας,
να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησε ο
Γιάννης Λάτσης στον τομέα της ναυτι-
λίας. Με τις σημαντικές παραγγελίες
12 σύγχρονων νέων πλοίων που κά-
ναμε την τελευταία περίοδο και την

προσεκτική εξέταση των επόμενων βη-
μάτων μας φιλοδοξούμε να ανοίξουμε
ένα νέο κεφάλαιο στην 70χρονη ναυτι-
λιακή ιστορία του ομίλου μας».
Ο κ. Γιώργος Μαργαρώνης, που ανέ-
λαβε τη γενική διεύθυνση της Latsco
Shipping Ltd στις αρχές του 2014,
ανέφερε ότι «πρωταρχικός στόχος
όλων των στελεχών και εργαζομένων
της εταιρείας μας είναι η διαφύλαξη
του υψηλού κύρους και της μακράς
παράδοσης που έχει διαμορφωθεί έως
σήμερα. Η προσπάθειά μας επικεντρώ-
νεται στη δημιουργία μιας δυναμικής
και πρωτοπόρου εταιρείας, που θα
έχει υπό διαχείριση έναν σύγχρονο
στόλο υγραεριοφόρων πλοίων καθώς
και πλοίων μεταφοράς προϊόντων πε-
τρελαίου. Βασικές προτεραιότητές μας
είναι η δημιουργία θετικών οικονομι-
κών αποτελεσμάτων, η ασφάλεια των
ναυτικών μας, η προστασία του περι-
βάλλοντος και η περαιτέρω ενίσχυση
του ρόλου της ελληνικής ναυτιλίας
στον παγκόσμιο χάρτη».

Φωτ.: (από αριστερά προς δεξιά) οι κ.
Τριανταφυλλίδης Χρήστος, CFO Latsco
Shipping Ltd, Μαργαρώνης Γιώργος, CEO
Latsco London Ltd, Πάρις Κασιδόκωστας-
Λάτσης, Director Latsco London Ltd, και
Κώστας Βλάχος, CEO Consolidated Ma-
rine Management.
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Τα εν οίκω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ο κώδικας 
εθελοντικής συμπεριφοράς 
της Intertanko 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του
Συμβουλίου της Intertanko στη
Νέα Υόρκη, η πλειοψηφία των
μελών της Ένωσης ενέκρινε τον
Κώδικα Εθελοντικής Συμπερι-
φοράς της. Ο κώδικας αποβλέ-
πει στην προώθηση της
συλλογικής ευθύνης στα μέλη
της ώστε να λειτουργούν με τα
υψηλότερα επίπεδα τιμιότητας,

ακεραιότητας και σεβασμού στις μεταξύ τους σχέσεις, ενώ ενθαρρύνει τη συμμόρ-
φωση με γενικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. 
Η Intertanko στοχεύει στην περαιτέρω διάδωση του κώδικα τόσο ανάμεσα στα
μέλη της όσο και στα συνεργαζόμενα, με την Ένωση, μέλη καθώς και σε διάφορους
εμπλεκόμενους φορείς, παραμένοντας προσηλωμένη στην ανεύρεση τρόπων και
εργαλείων προκειμένου ο κλάδος των τάνκερ να γίνει περισσότερο βιώσιμος σε
μακροχρόνια βάση. 
Πέρα από τη συνεχή ενασχόλησή τους με ζητήματα που άπτονται της προστασίας
του περιβάλλοντος και πτυχών της κοινωνικής αειφορίας, τα μέλη της Intertanko
καθώς και η ίδια η Ένωση εστιάζουν σε θέματα της εμπορικής τους δραστηριότη-
τας, τα οποία παραμένουν ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα θέματα του κόστους των επιθεωρήσεων, των όρων των ναυλο-
συμφώνων και της παρακολούθησης των διαδικασιών πληρωμής από την πλευρά
των ναυλωτών.

Ας περάσουμε 
από τις υποσχέσεις στις πράξεις
Πάντως, ο προβληματισμός παραμένει στη ναυτιλιακή κοινότητα, διότι πολλά θέματα
σχετιζόμενα με τη ναυτική εκπαίδευση παραμένουν στάσιμα. Οι προαναφερόμενες
δωρεές αφορούν τις πάγιες καταστάσεις των Ακαδημιών, ενώ τα τρέχοντα θέματα,
όπως η ναυτολόγηση σπουδαστών, η αναγνώριση υπηρεσίας τους σε υπό ξένη ση-
μαία πλοία, οι ναυτοδιδάσκαλοι και πολλά άλλα, παραμένουν άλυτα.
Σε πρόσφατη ομιλία του, ο ΥΝΑ Μ. Βαρβιτσιώτης παραδέχτηκε ότι
μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο βαθμό που έπρεπε
τις κοινοτικές ενισχύσεις ούτε να αναμορφωθεί το πλαίσιο με στόχο
να εξυπηρετεί τα καινούργια πλοία, ενώ επιπροσθέτως οι δη-
μοσιονομικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη χώρα
έχουν δυσχεράνει το έργο των ναυτοδιδασκάλων και των στε-
λεχών που υπηρετούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. 
Αυτό είναι μια θετική αρχή για να αρχίσει κάτι να κινείται,
στα θέματα που έχουν βαλτώσει, και οι υποσχέσεις κάποια
στιγμή να γίνουν πράξη. 

Η προσφορά 
του εφοπλισμού 
στη ναυτική εκπαίδευση
Μαθαίνουμε ότι δεν αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα
η ναυτική εκπαίδευση για την ηγεσία του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εν τούτοις, θετική είναι η υπο-
στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του
Ιδρύματος Ευγενίδου για την Ακαδημία στη Σύρο και
την Κεφαλονιά αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προέβη
σε δωρεά 372.000 ευρώ για την ανακατασκευή της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, ενώ εντεταλ-
μένοι συνεργάτες της διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια
των Ακαδημιών της Μηχανιώνας, της Χίου και των Οι-
νουσσών, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες
τους και να δρομολογηθούν οι αναγκαίες εργασίες.
Επιπλέον, με απόφασή της η ΕΕΕ αναλαμβάνει το κό-
στος επισκευών και συντήρησης των πλωτών σκαφών
του Λιμενικού Σώματος, ύψους  500.000 ευρώ, ενώ
βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατασκευή των δύο εξελιγμέ-
νων μοντέλων ταχύπλοων στρατιωτικών σκαφών για
τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού
Σώματος, την αγορά των οποίων έχει αναλάβει η
Ένωση.
Παράλληλα το Ίδρυμα Ευγενίδου πρόσφερε 500.000
ευρώ, που θα διατεθούν για την αποκατάσταση των ζη-
μιών στα κτίρια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, τον ηλεκτρομη-
χανολογικό εξοπλισμό της, καθώς και την τοποθέτηση
ενεργειακών παραθύρων.
Οι πρόσφατες αυτές δωρεές έρχονται ως απάντηση του
ίδιου του εφοπλισμού σε όσους ισχυρίζονται πως η
πλοιοκτησία ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για
την εδραίωση της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης εις
βάρος της δημόσιας.
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Επιχείρηση κατά της πειρατείας 
Στην πρόσφατη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε
η επέκταση της επιχείρησης Ocean Shield ενάντια στην πειρατεία προς την περιοχή του Ινδικού Ωκεανού για
χρονική περίοδο δύο ετών, έως το τέλος του 2016. Από τον Αύγουστο του 2009, πλοία της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας περιπολούν σε περιοχές της Ανατολικής Αφρικής για να καταπολεμήσουν την πειρατεία, αλλά και
να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των πολεμικών ναυτικών των χωρών της περιοχής. 

Νέα μείωση, κατά 2,6%, υπέστη φέτος τον Μάιο η δύναμη του ελληνικού εµπορικού στόλου σε πλοία 100 κόρων και άνω, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη
δύναµη του Μαΐου 2013, έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012, και πλέον αριθμεί 1.878 πλοία.
Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εµπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 44.417.365 κόρους
καταγράφοντας αύξηση 0,9% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαΐου 2013, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2013 προς το 2012. 

Βαίνει μειούμενος ο εμπορικός στόλος  

Στα 72 δισ. δολ. ανήλθε η αξία του ελληνικού στόλου βάσει του τύπου
πλοίων και της τρέχουσας αξίας τους στην αγορά, ενώ η αξία του παγ-
κόσμιου στόλου άγγιξε τα 809 δισ. δολ. 
Οι Έλληνες εφοπλιστές διαχειρίζονται τον τρίτο ακριβότερο στόλο διε-
θνώς, ακολουθώντας τους Ιάπωνες που βρίσκονται στην πρώτη θέση
και τους Αμερικανούς στη δεύτερη, σύμφωνα με στοιχεία που δημο-
σίευσε η Clarkson Research Services Limited.
Ειδικότερα, η συνολική αξία του στόλου που διαχειρίζονται οι Ιάπωνες
φτάνει τα 100 δισ. δολάρια ενώ των Αμερικανών (ΗΠΑ) τα 92 δισ. δο-
λάρια. Ακολουθούν οι Κινέζοι με στόλο συνολικής αξίας 61 δισ. δο-
λαρίων και οι Γερμανοί εφοπλιστές, που διαχειρίζονται στόλο
συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων.
Η συνολική αξία του παγκόσμιου στόλου υπολογίζεται στα 809 δισ. δο-
λάρια. Οι πρώτες πέντε χώρες βάσει αξίας στόλου ελέγχουν το 48% και
οι 10 πρώτες με το ίδιο κριτήριο το 67% της παγκόσμιας ναυτιλιακής
βιομηχανίας όσον αφορά στα πλοία. Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία
ελέγχει το 15,17% του παγκόσμιου στόλου βάσει χωρητικότητας με 164
εκατομμύρια τόνους και ακολουθούν η Ιαπωνία με 13,8%, η Κίνα με
13,8%, η Γερμανία με 7,7% και την πεντάδα συμπληρώνει η Κορέα με
4,6%. Η Σιγκαπούρη ελέγχει το 3,98% και η Ταϊβάν το 2,74%.

Σύμφωνα με την Petrofin Research, διε-
θνή εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών, οι Έλληνες κυριαρχούν στις
περισσότερες κατηγορίες όσον αφορά το
ποσοστό ανά τύπο πλοίων που ελέγχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανα-
λυτικότερα, στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου ελέγχουν το
24,9%, ήτοι 632 πλοία και το 24% της χωρητικότητας, έναντι 23,2%
και 22,2% αντίστοιχα σε σχέση με το 2013 επί συνόλου 2.542 πλοίων.
Στα bulk carriers ελέγχουν το 15,2% των πλοίων και το 15,1% της
χωρητικότητας, έναντι 16,4% και 16,4% αντίστοιχα το 2013. Στα LNG
carriers ελέγχουν το 10,9% των πλοίων και το 13,9% σε χωρητικό-
τητα, έναντι 10,6% και 9,1% αντίστοιχα για το 2013. Στα χημικά δεξα-
μενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου ελέγχουν
το 8,4% των πλοίων και το 13,9% σε χωρητικότητα όπως και το 2013,
που ήταν 8,4% σε αριθμό πλοίων αλλά 13,5% σε χωρητικότητα. Στα
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ελέγχουν το 6,3% στα πλοία
και το 6% στη χωρητικότητα, έναντι 7,9% και 7,5% αντίστοιχα για το
2013. Τέλος, στα επιβατηγά ελέγχουν το 5,2% σε αριθμό πλοίων (96
επί συνόλου 1.854) και το 5,7% σε χωρητικότητα, έναντι 4,2% και
3,1% το 2013.

Τρίτη δύναμη παγκοσμίως η Ελλάδα 

564 εμπορευματοκιβώτια στο βυθό 
της θάλασσας 
Σύμφωνα με μελέτη του World Shipping Council (WSC) την περίοδο 2008-2013 και για κάθε
έτος ξεχωριστά περίπου 564 εμπορευματοκιβώτια χάθηκαν στη θάλασσα. Αν συμπεριλη-
φθούν και οι απώλειες εμπορευματοκιβωτίων που οφείλονται σε ατυχήματα, τότε κατά
μέσον όρο 1.679 κουτιά χάνονταν κάθε χρόνο στη θάλασσα. Παρά το γεγονός ότι οι απώ-
λειες είναι ελάχιστο ποσοστό της συνολικά διακινούμενης ποσότητας εμπορευματοκιβωτίων
κάθε χρόνο (περίπου 120 εκατομμύρια), το WSC καλεί στη λήψη μέτρων ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και να μειωθεί ο αριθμός των απωλειών.
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Η European Community Shipowners’
Association, αναγνωρίζοντας τη σημα-
σία και τη δυναμική του κλάδου των
Service and Offshore Support Vessels,
προχώρησε στη σύσταση ειδικής επι-
τροπής η οποία θα ασχολείται με τα
ζητήματα του κλάδου. Πιο συγκεκρι-
μένα, το ECSA Sectoral Group on
Service and Offshore Support Vessels
αποβλέπει στο να καλύπτει όλα τα ζη-
τήματα πολιτικής της Ε.Ε. που σχετί-

ζονται με τον κλάδο, από θέματα κρατικής βοήθειας μέχρι κοινωνικής προστασίας. Το Group
θα παρακολουθεί τις εξελίξεις των σχετικών πολιτικών στο πλαίσιο της Ε.Ε. με στόχο να εν-
δυναμώσουν τη «φωνή» των εταιρειών του κλάδου. 
Ο κλάδος των Service and Offshore Support Vessels περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλοία
πόντισης καλωδίων και αγωγών, αναζήτησης κοιτασμάτων πετρελαίου, ωκεανογραφικών
ερευνών και εξυπηρέτησης πλατφορμών εξόρυξης πετρελαίου και αερίου. Την περίοδο
2004-2014 ο στόλος αυτών των πλοίων στην Ε.Ε. παρουσίασε την ισχυρότερη ανάπτυξη
σε σχέση με άλλους κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μάλιστα, το μερίδιο της Ε.Ε. στον
παγκόσμιο στόλο αυτών των πλοίων ανήλθε από το 28% το 2005 στο 37% το 2014 σε
όρους χωρητικότητας.

Ποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις των Service 
and Offshore Support Vessels στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Σημαντικά προβλήματα στη
λειτουργία παρουσιάζουν αρ-
κετά λιμάνια στην Ελλάδα
εξαιτίας της υποστελέχωσης
των υπηρεσιών τους. Στο λι-
μάνι του Λαυρίου, ο νέος επι-
βατικός σταθμός δεν
λειτουργεί διότι δεν υπάρχουν
διαθέσιμοι υπάλληλοι ώστε να
στελεχώσουν τις αναγκαίες
θέσεις. Στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης και σε περιπτώσεις
μεγάλου φόρτου διακίνησης,
το υφιστάμενο λιμενεργατικό προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει όλα τα πόστα στους
γερανούς, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις στη φορτοεκφόρτωση των
πλοίων. Από την είσοδο της χώρας στο Μνημόνιο και λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για
την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις στους
λιμένες. Αυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων υπαλλήλων λόγω συν-
ταξιοδότησης και προκειμένου να αποφύγουν τις επιπτώσεις των μνημονιακών μέτρων (αυ-
ξήσεις ορίων ηλικίας, περιορισμός εφάπαξ κτλ.) έχει οδηγήσει πολλούς λιμένες σε
πραγματική ασφυξία. Μάλιστα, δεν τηρείται ούτε ο κανονισμός για κάθε πέντε αποχωρήσεις
υπαλλήλων μία πρόσληψη, δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την ήδη άσχημη κατάσταση. Εν-
δεικτικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος από 520
άτομα που ήταν στα τέλη του 2009 αριθμεί σήμερα λιγότερους από 360.

Προβλήματα με την υποστελέχωση των λιμένων 

Ο ΥΝΑ απαντά 
για τη φορολόγηση 
του εφοπλισμού 

Στην ομιλία του στο ελληνικό Κοινοβού-
λιο ο ΥΝΑ εξέφρασε μια ενδιαφέρουσα
άποψη σχετικά με τη φορολόγηση του
εφοπλισμού από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Την αναμεταδίδουμε: 
«Όσον αφορά την υπερφορολόγηση και
την ανάγκη φορολόγησης του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου, για ανάγκη φορολό-
γησης της ναυτιλίας, για μία επιδρομή
φορολόγησης του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου, αποτελούν απόψεις οι οποίες
υπάρχουν και μέσα στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και μέσα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Μόνο που απέναντι σε αυτές
τις απόψεις υπάρχει ένας μεγάλος αν-
τίλογος, που λέει το εξής: Κάθε φορά
που θα βάλουμε πρόσκομμα στην αν-
ταγωνιστικότητα της μεγαλύτερης παγ-
κόσμια ναυτιλιακής δύναμης, που είναι
η ευρωπαϊκή, σε αυτήν τη ναυτιλιακή
αγορά η οποία αποφέρει περίπου μισό
τρισεκατομμύριο στην ευρωπαϊκή
ήπειρο, άμεσα ή έμμεσα, και δημιουρ-
γεί περίπου πεντέμισι εκατομμύρια θέ-
σεις απασχόλησης και εργασίας σε όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν θα κερδίσει
ένα κράτος έναντι κάποιου άλλου. Διότι
δεν θα φύγει ο Έλληνας εφοπλιστής
από την Ελλάδα να πάει στο Λονδίνο και
από εκεί στο Αμβούργο, αλλά θα χάσει
συνολικά η ευρωπαϊκή ήπειρος. Διότι
θα πάει στις αγορές όπου υπάρχουν τα
φορτία, δηλαδή στη Σιγκαπούρη, στη
Σαγκάη...».
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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

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

ANANGEL_ADV 2013:Layout 1  8/4/2014  11:52 μμ  Page 2



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 1 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Αντιπαράθεση στη Βουλή για την ανεργία των Ελλήνων ναυτικών 
Επερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ελλη-
νική ναυτιλία κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλά-
δων, υπεύθυνος της Επιτροπής Ελέγχου
Κοινοβουλευτικού Έργου Ναυτιλίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Νίκος Συρμαλένιος. 

Η επερώτηση,
με πολλές βολές
και στοιχεία για
την ανεργία των
ναυτικών, απαν-
τήθηκε από τον
υπουργό Ναυτι-
λίας Μιλτιάδη

Βαρβιτσιώτη, ο οποίος και αντέκρουσε τις κα-
ταγγελίες παραθέτοντας άλλα στοιχεία. 
Αυτή η δημιουργία του παζλ των αριθμών μάς
κάνει να αναρωτηθούμε, ακόμη μια φορά, εάν
τελικά υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων στην
Ελλάδα.
Από τις ερωτήσεις και ανταπαντήσεις σάς με-
ταφέρουμε τις βασικότερες:
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα στοιχεία που ανέ-
λυσε για την ανεργία των ναυτικών ανέφερε
ότι τα τελευταία τριάντα χρόνια παρατηρείται
δραματική μείωση των θέσεων εργασίας από
περίπου 80.000 τη δεκαετία του 1980 σε 14.000
σήμερα, ενώ με βάση τα επίσημα στοιχεία
υπάρχουν πάνω από 5.000 άνεργοι ναυτικοί,
ποσοστό που ξεπερνά το 30%. Σύμφωνα δε με
τα στοιχεία της ΠΝΟ και των ναυτεργατικών
σωματείων, η πραγματική ανεργία είναι πολύ
μεγαλύτερη και ανέρχεται τουλάχιστον σε
10.000 άτομα, καθώς στο ΓΕΝΕ εγγράφεται
μόνο ένας στους τέσσερις ανέργους, ενώ πα-
ράλληλα η συντριπτική πλειονότητα των ανέρ-
γων ναυτικών δεν συμπληρώνει καν τις
προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης. 
Όπως ανέφερε στο ελληνικό Κοινοβούλιο:
«Την ίδια στιγμή τα πλοία με ελληνική σημαία
απασχολούν κατά μέσον όρο τρεις έως τέσσε-
ρις Έλληνες ναυτικούς, ενώ ο αντίστοιχος
αριθμός των χαμηλόμισθων αλλοδαπών είναι
18 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι και μόνο τα πλοία
με ελληνική σημαία να χρησιμοποιούσαν ελ-
ληνικά πληρώματα, τότε θα είχαν δημιουργη-
θεί περίπου μόνο 14.750 θέσεις ακόμη για
Έλληνες ναυτικούς. 
Και κατέληξε ο βουλευτής: «Ρωτάμε, λοιπόν,
τα εξής: Προτίθεσθε να ανοίξετε ένα διάλογο

για την τροποποίηση του όρου 8 του νομοθετι-
κού διατάγματος 2687/53 και για τις εγκριτικές
πράξεις, που δίνουν τη δυνατότητα να μειώνε-
ται η σύνθεση των Ελλήνων ναυτικών στα ελ-
ληνικά πλοία; Σκοπεύετε να επανεξετάσετε και
να καταργήσετε τις ρυθμίσεις που μειώνουν
δραστικά θέσεις εργασίας στην ακτοπλοΐα; Θα
προχωρήσετε στην αναδιοργάνωση του
πρώην ΓΕΝΕ -σήμερα ΟΝΝΕ- έτσι ώστε να
αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες σε όλο
το φάσμα των προσλήψεων και των ναυτολο-
γήσεων; Θα τροποποιήσετε το Προεδρικό Διά-
ταγμα 64/2003, σύμφωνα με το οποίο θα
επιδοτούνται όλοι οι άνεργοι μετά το πέρας της
άδειας και θα επιμηκύνεται ο χρόνος επιδότη-
σης των ανέργων;». 
Απαντώντας στην παρέμβαση του κ. Συρμαλέ-
νιου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, από το
βήμα της Βουλής, απαρίθμησε τις  μέχρι τώρα
ενέργειές του για την τόνωση της απασχόλησης
του Έλληνα ναυτικού. 
Αναφερόμενος ο κ. Βαρβιτσιώτης σε πρόσφατες
αποφάσεις του για ζητήματα ναυτικής εργασίας,
επεξήγησε τον εξορθολογισμό, βάσει των διε-
θνών δεδομένων, στις συνθέσεις των πλοίων
που είναι δρομολογημένα στις διεθνείς γραμμές,
όπως Ελλάδα-Ιταλία, και παρέθεσε στο σώμα τα
σημερινά στοιχεία απασχόλησης των ναυτικών,
καταρρίπτοντας τις κριτικές και τις ανακρίβειες
που γράφτηκαν κατά καιρούς για τη συγκεκρι-
μένη ρύθμιση:
«Σε μια αγορά η οποία είχε περίπου είκοσι
πλοία φτάσαμε πέρυσι να είναι πέντε υπό ελ-
ληνική σημαία και υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος
και αυτά τα πέντε να αλλάξουν σημαία. Δεν
υπάρχει χώρα στον πλανήτη η οποία να βάζει
τους περιορισμούς που βάζουμε εμείς για την
επάνδρωση των πλοίων με Έλληνες ναυτικούς. 
Οι τελευταίες σημαίες που έβαζαν τον περιο-
ρισμό για να υπάρχει τουλάχιστον ένας πλοί-
αρχος της εθνικότητάς τους ήταν η Μεγάλη
Βρετανία και η Ολλανδία, παραδοσιακές θα-
λασσοκράτειρες και θαλασσοπόρες δυνάμεις,
οι οποίες και αυτές σταμάτησαν να ζητάνε κάτι
τέτοιο», σημείωσε.

«Δεν καταλαβαίνω», συνέχισε ο υπουργός,
«γιατί θα πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα
που θα έχουμε μείνει στο χουντικό Προεδρικό

Διάταγμα με τη λογική προ σαράντα ετών. Δεν
έχει αλλάξει, δε, ποτέ. Άκουσα για μισθούς γα-
λέρας. Έχω μπροστά μου σύμβαση που υπέ-
γραψε η ΠΝΟ με τον ITF και καθορίζει -όχι
εμείς, αλλά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπον-
δία- τη συλλογική σύμβαση 2012-2014. Ξέρετε
ποιες είναι οι διαφορές; Το λέω, γιατί άκουσα
νούμερα εξωφρενικά, ότι μπορεί παραδείγμα-
τος χάρη σε ένα καράβι να απασχολείσαι ένα
σαρανταοκτάωρο και να πληρώνεσαι 300
ευρώ. Σε καμία σύμβαση δεν το έχω δει. Θα
βοηθούσε, αν μπορούσατε να την καταθέσετε. 
Θα σας πω, λοιπόν, τι προβλέπει. Προβλέπει
ότι ο πλοίαρχος παίρνει 6.631 δολάρια, όταν
σύμφωνα με τη χρέωση του ΝΑΤ αυτό υπερ-
βαίνει τις 7.000 ευρώ για τον Έλληνα. Η ίδια
σύμβαση που έχει υπογράψει και δέχεται η ΠΝΟ
στο εσωτερικό είναι διαφορετική απ’ αυτήν που
δέχεται στο εξωτερικό. Δέχεται, λοιπόν, τις 4.859
ευρώ -τόσο αντιστοιχούν οι 6.631 δολάρια-
βάσει της ITF, αλλά για τη χρέωση του ΝΑΤ θέλει
να πηγαίνουμε στα 7.000 ευρώ. Ο ναυτόπαις με
προσόντα, του οποίου ο μισθός είναι η βάση
υπολογισμού όλου του ναυτικού πληρώματος,
στη σύμβαση της ITF παίρνει 1.625 δολάρια, δη-
λαδή 1.190 ευρώ, ενώ βάσει των χρεώσεων του
ΝΑΤ πάμε στα 2.300. Βέβαια, ο καμαρότος, ο θα-
λαμηπόλος, από τα 1.293 δολάρια που έχει δεχ-
θεί η ΠΝΟ, δηλαδή 947 ευρώ, στο ΝΑΤ
ξεπερνάει η χρέωσή του τις 3.000 ευρώ», πρό-

σθεσε.
Τέλος, ο
υπουργός
Ναυτ ιλ ίας
και Αιγαίου
έκανε ανα-
φορά και

στη συγχώνευση του Οίκου Ναύτου με το Γρα-
φείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας λέγοντας ότι
από αυτήν τη συγχώνευση και ενσωμάτωση
των δυνάμεων να αποκομίζουμε δύο πράγματα. 
Το πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε τους Έλλη-
νες ναυτικούς, δηλαδή να τους πληρώσουμε.
Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή την εξοι-
κονόμηση καταφέραμε να δώσουμε στα μικρά
επιδόματα του Οίκου του Ναύτου μια γενναία
αύξηση».
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Μετά τη συνεχόμενη κρίση που αντιμετωπί-
ζει η ελληνική ακτοπλοΐα ήρθε και αυτή της
Αδριατικής, που στο παρελθόν αποτελούσε
σοβαρή οικονομική ενίσχυση και στήριγμα
για τους έχοντες παράλληλη δραστηριότητα
(Ελλάδα - Αδριατική).
Οικονομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο κύριος
πόλος της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας,
η Αδριατική, άρχισε να συρρικνώνεται
πλέον επικίνδυνα.

Για το αν υπήρξε αργοπορία στις ελληνικές
κοινοπραξίες, για τον εξορθολογισμό των
δρομολογίων της Αδριατικής, αλλά και την
πίεση που ασκεί στα αποτελέσματα των ακτο-
πλοϊκών εταιρειών η μείωση της επιβατικής
και μεταφορικής κίνησης στις γραμμές Ελλά-
δας-Ιταλίας, σχολιάζει ο κ. Μιχάλης Σακέλ-
λης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας και διευθύνων σύμ-
βουλος της Attica Group. 
«Δεν άργησαν να λειτουργήσουν οι κοινο-
πραξίες, απλώς έγιναν όταν έπρεπε. Τις κοι-
νοπραξίες, ή μάλλον την κοινοπραξία,
επέβαλαν οι υψηλές τιμές καυσίμων και η
ανάγκη μείωσης των ταχυτήτων, η οποία
προϋπόθετε συνεργασία εταιρειών για την
εξασφάλιση καθημερινών δρομολογίων.
Εκτός από την αύξηση (κατά 100% από το
2009) της τιμής των καυσίμων, τα δρομολό-
για της Αδριατικής έπρεπε να αντιμετωπίσουν
και τη πτώση της επιβατικής κίνησης κατά
39% και της εμπορευματικής κατά 21%. 
Παρά τις θεσμικές αλλαγές που έγιναν την
περίοδο 2012-2013, στην αγορά επικρατούν
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού αφού επι-
δοτούνται οι εργοδοτικές εισφορές των
πλοίων με ευρωπαϊκές σημαίες, ενώ δεν
συμβαίνει το ίδιο στα ελληνικά πλοία. Το ΥΝΑ
και το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες που θα εξασφα-
λίσουν την ίση μεταχείριση των ελληνικών
πλοίων.
Τα αποτελέσματα της Αδριατικής σαφώς επη-
ρεάζουν και τις εξελίξεις στην ακτοπλοΐα,
αφού το 80% της ακτοπλοϊκής κίνησης εξυ-
πηρετείται από τις εταιρείες που δραστηριο-

ποιούνται στην Αδριατκή. Οι ακτοπλοϊκές μας
συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα λόγω της αύξησης της τιμής των
καυσίμων, αλλά και της δραματικής πτώσης
της κίνησης, που έφτασε τα 4.000.000 επι-
βάτες σε σχέση με το 2009. Σε αυτά τα προ-
βλήματα προστίθενται και αυτά των γραμμών
της Αδριατικής, οι οποίες  στο παρελθόν και
κυρίως μετά το 2000 χρηματοδότησαν την
ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου.
Ο ρόλος των τραπεζών οπωσδήποτε ήταν
και είναι κρίσιμος και σίγουρα θα επηρεάσει
τις εξελίξεις. Ο κύριος ρυθμιστής όμως των
εξελίξεων είναι το κράτος. Πρέπει, επιτέλους,
να γίνει κατανοητή η σημασία της επιβατηγού
ναυτιλίας για την προάσπιση των εθνικών
μας συμφερόντων, για την οικονομία μας, τον
τουρισμό μας και τη στήριξη του εμπορίου.
Αντί για την απλή παρακολούθηση των εξελί-
ξεων περιμένοντας κάποιο θαύμα, πρέπει άμεσα
να λάβουμε μέτρα και να προχωρήσουμε:
• Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού μας

πλαισίου.
• Στην ίση μεταχείριση των θαλάσσιων μετα-

φορών μας με τα άλλα μέσα συγκοινωνίας
και κυρίως των οδικών και σιδηροδρομι-
κών μεταφορών. 

• Στην ενίσχυση των εταιρειών με την εφαρ-
μογή πρακτικών που εφαρμόζονται στην
Ευρώπη, όπως η επιδότηση των εργοδοτι-
κών εισφορών. 

• Στην τόνωση της κίνησης με μείωση του
ΦΠΑ (ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη) και
των κρατήσεων υπέρ τρίτων, και κυρίως

• Στη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους, όπως
ακριβώς συνέβη και
στη βιομηχανία, με
πρώτο μέτρο την
άμεση κατάργηση των
επιβαρύνσεων
που αφορούν
το κόστος
τ ή ρ η σ η ς
των αποθε-
μάτων».  

Η σημασία της επιβατηγού ναυτιλίας στην οικονομία, 
στον τουρισμό και στη στήριξη του εμπορίου
Πώς τα αποτελέσματα της Αδριατικής επηρεάζουν την ακτοπλοΐα

Αερομεταφορείς
εναντίον ακτοπλοΐας

Μπορεί όλοι να υπερηφανεύονται για την
αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελ-
λάδα, ειδικά από το εξωτερικό, όμως είναι
πασιφανές ότι η τουριστική αύξηση δεν έχει
επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της
ακτοπλοΐας. Η δημιουργία βάσεων ορισμέ-
νων αεροπορικών εταιρειών όπως και η αύ-
ξηση των τακτικών αεροπορικών
συνδέσεων των ελληνικών νησιών κυρίως
με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις έχει σαφώς
αρνητική επίδραση στην ακτοπλοϊκή κίνηση
από τον Πειραιά και τη Ραφήνα. Η Μύκονος
και η Σαντορίνη αποτελούν κομβικούς προ-
ορισμούς για τους αερομεταφορείς, όπου
αρκετοί επιβάτες από το εξωτερικό απλώς
μετεπιβιβάζονται σε πλοία για τοπικούς
πλόες. Αποτέλεσμα είναι οι ακτοπλοϊκές
εταιρείες να χάνουν σημαντικό μερίδιο της
ολιγόμηνης τουριστικής αγοράς.

Όχι στα πειρατικά
ακτοπλοϊκά 
δρομολόγια

Ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρίαση του
Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(ΣΑΣ) τον Ιούλιο. Κανένας ακτοπλόος που
θέλησε να παρεισφρήσει με έκτακτο δρομο-
λόγιο εποχικής διάρκειας δεν κατάφερε να
πάρει άδεια από το ΣΑΣ. Και αυτό, διότι ο
υπουργός έχει δώσει εντολή να μην επιτρα-
πεί η ολιγόμηνη θερινή δρομολόγηση
πλοίων εις βάρος των εταιρειών που εκτε-
λούν δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. 
Αυτό σημαίνει ότι από τη μια μεριά η αυξη-
μένη κίνηση του καλοκαιριού δεν μπορεί να
απορροφηθεί επαρκώς, με συνεπακόλουθο
να μην υπάρξει και μείωση των τιμών στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια αφού περιορίζεται ο
ελεύθερος ανταγωνισμός, από την άλλη,
όμως, το κράτος προστατεύει τις εταιρείες
που έχουν διαχρονικά αποδείξει ότι δεν νέ-
μονται πειρατικά τα δρομολόγια-«φιλέτα»,
εγκαταλείποντάς τα στην τύχη τους το χει-
μώνα.
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλεί-
ψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων ή διωγμών μέσα στο 2013 και
περισσότερα από 25.000 ασυνόδευτα παιδιά ζήτησαν άσυλο από 77
χώρες το ίδιο έτος.
Κάθε λεπτό που περνάει, τρεις άνθρωποι από τη Συρία εγκαταλείπουν
την εστία τους για να σωθούν, ανεβάζοντας τον αριθμό των Σύρων
προσφύγων στα 2,5 εκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου.
Έως και 15.000 ανθρώπους αριθμούν τα κύματα προσφύγων που
φεύγουν κάθε μέρα από το Νότιο Σουδάν για να σωθούν από τις εμ-
φύλιες συγκρούσεις ενώ 22.000 πρόσφυγες από την Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία έχουν καταφύγει στο Καμερούν από τις αρχές του
2014.
Πλέον των έξι εκατομμυρίων ανθρώπων παραμένουν πρόσφυγες επί

χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις δεκαετίες.
Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της παράνομης μετανάστευσης, που
εξελίσσεται σε σύγχρονη ανθρωπιστική μάστιγα για την Ελλάδα, την
Ιταλία και την Ισπανία. Πρόκειται για τις χώρες που δέχονται τα κύματα
των μεταναστών και στις οποίες καθημερινά διαδραματίζονται ανθρώ-
πινες τραγωδίες.
Σύμφωνα με έκθεση της Frontex, λιγότεροι μετανάστες προσπάθησαν
να εισέλθουν στην Ευρώπη από την Ανατολική Μεσόγειο στη διάρκεια
του 2013, λόγω κυρίως της πολιτικής των ελληνικών αρχών να
«ασφαλίσουν» τα βόρεια σύνορα της χώρας με την Τουρκία. 
Ωστόσο, αυτό το κλείσιμο των συνόρων οδήγησε πολλούς μετανά-
στες να προσπαθήσουν να διασχίσουν το Αιγαίο, πιο επικίνδυνο πέ-
ρασμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στο οποίο τους τελευταίους
μήνες έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι.
Σε επίσκεψη της επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων, Σεσίλια Μάλ-
στρομ, στο στρατόπεδο της Μόριας στη Λέσβο, που λειτουργεί ως
κέντρο πρώτης υποδοχής παράνομων μεταναστών, ο ΥΝΑ ζήτησε πε-
ρισσότερα κονδύλια, τα οποία θα διοχετευθούν για την κάλυψη των
επιχειρησιακών εξόδων και των αναγκών φιλοξενίας και υποδοχής
μεταναστών και προσφύγων.
Δυστυχώς, όμως, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η Ελλάδα συνεχίζει από
μόνη της να επωμίζεται όλο το βάρος της διαχείρισης του φαινομένου
της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη, όπως τόνισε και ο κ.
Βαρβιτσιώτης στην επίτροπο. 

Ο European Sea Ports
Organisation (ESPO)
χαιρέτισε την πρό-
σφατη απόφαση της
Maritime Safety Com-
mittee (93η σύνοδος)
του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Οργανισμού, βάσει
της οποίας είναι ευθύνη

του φορτωτή η υποβολή των επαληθευμένων στοιχείων για το μεικτό
βάρος των εμπορευματοκιβωτίων, πριν από τη φόρτωσή τους στα
πλοία. Σύμφωνα με τον ESPO, η επαλήθευση του βάρους των εμπο-
ρευματοκιβωτίων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύ-
ξηση της ασφάλειας στις διά θαλάσσης μεταφορές αλλά και στη
μεταφορική αλυσίδα γενικότερα. 
Όμως ο ESPO εκφράζει την ανησυχία του μήπως η ενσωμάτωση
αυτής της απόφασης στη SOLAS ή στην εθνική νομοθεσία ενός κρά-
τους αποτελέσει έρεισμα πρόσθετων αποσαφηνίσεων, οι οποίες εν-
δέχεται να μειώνουν την ευθύνη του φορτωτή και να μεταφέρουν το
βάρος αυτής στα ίδια τα λιμάνια. Για το λόγο αυτό ο ESPO υποστηρίζει
πως η ζύγιση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την είσοδο του
εμπορευματοκιβωτίου στο λιμάνι και κατά προτίμηση να γίνεται από
τους φορτωτές στο χώρο προέλευσής του.

Δικαιολογημένες οι ανησυχίες του ESPO;

Η παράνομη μετανάστευση, κυρίαρχο θέμα για τη χώρα μας

Με στόχο να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη διακίνηση επιβατών
κρουαζιέρας στην Ευρώπη, στον αριθμό των λιμένων που εξυπηρετούν
την κρουαζιέρα, καθώς και την κίνηση ακτοπλοΐας, αλλά θέλοντας και
να ενδυναμώσει τη φωνή των συγκεκριμένων λιμενικών αρχών, ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO) αποφάσισε να εργαστεί πάνω
στη δημιουργία ενός κώδικα πρακτικής τόσο για τους λιμένες κρουαζιέ-
ρας όσο και αυτούς της ακτοπλοΐας. Η ανάπτυξη του κώδικα ξεκίνησε
από τη συνεδρίαση της Passenger Committee του ESPO, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στη Ρίγα τον Μάιο του 2014.

Κώδικας πρακτικής 
για τους λιμένες κρουαζιέρας 
και για της ακτοπλοΐας
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Αδικαιολόγητη ολιγωρία 

«Πριβέ παραλία και ιδιωτική προβλήτα στον
Αργοσαρωνικό απέκτησε πλέον ο βασιλιάς
της Ολλανδίας, Βίλεμ-Αλεξάντερ, δίπλα
στην πολυτελέστατη βίλα του στο Δορούφι
του Δήμου Ερμιονίδος, η οποία αγοράστηκε
για λογαριασμό του προ διετίας από το ολ-
λανδικό Δημόσιο», έγραφε η είδηση που δη-
μοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο. Ειδικότερα
και περίπου ένα χρόνο πριν, η ολλανδική πρε-
σβεία στην Αθήνα αιτήθηκε «την εγκατάσταση
συστήματος ασφαλείας» και τη «λήψη μέ-
τρων προστασίας της θαλάσσιας πρόσβασης»
στη βασιλική βίλα στην Ερμιόνη, καταθέτον-
τας σχετική μελέτη στην αρμόδια Αρχή. Στις
14 Μαρτίου του 2014, με την υπ’ αρ. 924
απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τρεις συ-
ναρμόδιοι υπουργοί, ο τότε αναπληρωτής
υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, ο τότε
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δέν-
διας και ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ενέκριναν το ολλαν-
δικό αίτημα «κατά παρέκκλιση από κάθε γε-
νική ή ειδική διάταξη», επικαλούμενοι το
«δημόσιο συμφέρον». Πιο συγκεκριμένα, η
Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει: «Εγκρί-
νεται για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου
συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας
ασφάλειας η εγκατάσταση συστήματος ασφα-
λείας σε εκτός σχεδίου ακίνητο στην περιοχή
Δορούφι της δημοτικής ενότητας Κρανιδίου
Δήμου Ερμιονίδας, περιγραφόμενο στην από
8/1/14 αίτηση (σχετ. Νο 13) και σε τμήμα
ομόρου ακινήτου οικίας αποκλειστικής χρή-
σης του ολλανδικού κράτους, καθώς και η
λήψη μέτρων προστασίας θαλάσσιας πρό-
σβασης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή

ειδική διάταξη, σύμφωνα με τη μελέτη που
συνοδεύει την παρούσα. Η παρούσα επέχει
και θέση άδειας δόμησης για την κατασκευή
της περίφραξης και των συναφών λιμενικών
έργων στα εν λόγω ακίνητα».  
Σαφώς στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, και
ειδικά με έναν εταίρο όπως η Ολλανδία, η δη-
μόσια διοίκηση και οι πολιτικοί άρχοντες οφεί-
λουν να καταβάλουν τη μέγιστη προσπάθεια
για τη διατήρηση των δεσμών των δύο
χωρών, ιδίως όταν αφορά έναν μονάρχη, σύμ-
βολο ενός κράτους. Αυτό όμως που μας προ-
βληματίζει είναι ότι σε αντίστοιχες
περιπτώσεις εξίσου σημαντικές δημόσιου
συμφέροντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες ως
προς την υπογραφή κοινών υπουργικών απο-
φάσεων κωλυσιεργούν και ολιγωρούν. Όπως
συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση
του ηλεκτρονικού νηολογίου, για το οποίο ο
ΥΝΑ σε ερώτησή μας στη συνέντευξη που μας
είχε παραχωρήσει τον Ιανουάριο του 2014
είχε δηλώσει: «Δυστυχώς, το e-νηολόγιο έχει
μείνει μόνο στην ηλεκτρονική υποβολή της αί-
τησης. Τώρα προχωρούμε τις διαδικασίες για
την υποβολή της ηλεκτρονικής υπογραφής
μέσα στο υπουργείο, για να μπορέσουμε να
πούμε ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω στην
άμεση εξυπηρέτηση της νηολόγησης. Ας μην
ξεχνάμε όμως ότι παράλληλα με το ΥΝΑ, που
έχει προχωρήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία
των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, είναι και
δύο υπουργεία συνυπεύθυνα για το θέμα
αυτό: Το Ανάπτυξης και το Οικονομικών, τα
οποία θα πρέπει και εκείνα με τη σειρά τους
να προχωρήσουν στην αποδέσμευση της γρα-
φειοκρατίας». 
Ακόμη στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε, δυστυχώς...

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Δρόμοι προς την 
οικονομική ανάπτυξη  

Οι άνεργοι σε παγκόσμια κλίμακα ανέρχον-
ται σε 199,8 εκατ., σύμφωνα με την τελευ-
ταία έκθεση του International Labour
Organization, ο οποίος προτείνει δρόμους
προς την οικονομική ανάπτυξη και προτά-
σεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και
των ανισοτήτων. Σύμφωνα με τα ευρήματα
της έκθεσης, οι αναπτυσσόμενες χώρες
προσεγγίζουν τις ανεπτυγμένες χώρες
επενδύοντας σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Σε αυτές τις χώρες όπου πραγματοποιήθη-
καν τέτοιου είδους επενδύσεις από τις
αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όπως
για παράδειγμα η Σενεγάλη, το Περού ή το
Βιετνάμ, το επίπεδο ζωή βελτιώθηκε περισ-
σότερο σε σχέση με άλλες αναπτυσσόμενες
χώρες που έδωσαν λιγότερη σημασία στις
ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τον ILO, η οικονομική ανά-
πτυξη μπορεί να καταστεί βιώσιμη μόνο αν
βασίζεται σε ασφαλείς και καλές συνθήκες
εργασίας, μισθούς και πόλεμο κατά των ανι-
σοτήτων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην έκθεση: «Η εργασία, τα δικαιώματα, η
κοινωνική προστασία και ο διάλογος είναι
αναπόσπαστο συστατικό της ανάπτυξης». Η
έκθεση πρέπει να προκαλέσει σκεπτικισμό
στην Ευρώπη, όπου η ανάπτυξη και οι θέ-
σεις εργασίας είναι στον επίκεντρο των ανη-
συχιών των Ευρωπαίων πολιτών.
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Τα οφέλη από τη υπογραφή 
του μνημονίου συνεργασίας στον τομέα 
της θαλάσσιας και της ναυπηγικής 
βιομηχανίας

Στη διάρκεια της διε-
θνούς ναυτιλιακής έκ-
θεσης «Ποσειδώνια»
ο υπουργός Ναυτι-
λίας και Αιγαίου, Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης,
υπέγραψε μνημόνιο
συνεργασίας στον
τομέα της θαλάσσιας

και της ναυπηγικής βιομηχανίας με τον υπουργό Εμπορίου, Βιομη-
χανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, Yoon
Sang-jick. Σύμφωνα με δηλώσεις, η υπογραφή του εν λόγω μνη-
μονίου μεταξύ των δύο χωρών δημιουργεί μια νέα αναπτυξιακή
προοπτική για τις ελληνικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξο-
πλισμούς πλοίων.
Για τα οφέλη αυτής της συμφωνίας μάς μιλάει ο κ. Θεόδωρος Πι-
τσιρίκος, πρόεδρος της εταιρείας ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ. 

«Ένα πάγιο αίτημα των ελληνικών επιχειρήσεων κατασκευής εξο-
πλισμού πλοίων, για τη διασύνδεσή τους με τη ναυπηγική βιομη-
χανία της Νότιας Κορέας και της Κίνας, φαίνεται πως βρίσκει τη
λύση του με την υπογραφή αυτού του μνημονίου συνεργασίας.
Αντικειμενικός σκοπός είναι να συμμετέχουν και ελληνικές επιχει-
ρήσεις στην προστιθέμενη αξία του χτισίματος πλοίων ελληνικών
συμφερόντων στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας. 
Η αναπτυξιακή αυτή προοπτική επιβάλλει επανασχεδιασμό των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων από την παροχή υπηρεσιών, στην κατασκευή
έτοιμου καινοτόμου και ανταγωνιστικού τελικού προϊόντος.
Τα μέσα που προτείνονται στο μνημόνιο και που περιλαμβάνουν
υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, ανάπτυξη κοινών δράσεων, αν-
ταλλαγή τεχνογνωσίας κ.ά. είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση,
αλλά πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρή-
σεις.
Προς τούτο είναι αναγκαία η συνεργασία των ελληνικών επιχειρή-
σεων με το συντονισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και των Επιμε-
λητηρίων προς την κατεύθυνση
δημιουργίας clusters και συνεργα-
σιών ομοειδών επιχειρήσεων
του ναυπηγοεπισκευαστικού
κλάδου».

Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις
και εταιρείες που αναπτύσσονται
επιτυχώς σε αυτή τη δύσκολη
οικονομικά συγκυρία. Μία από
αυτές η αεροπορική εταιρεία
AEGEAN, η οποία βραβεύθηκε
για τέταρτη συνεχομένη χρονιά
ως η Καλύτερη Περιφερειακή
Αεροπορική Εταιρεία στην Ευ-
ρώπη για το 2014, στην παρου-

σίαση των βραβείων 2014 Skytrax World Airline Awards, κατά τη διάρκεια
του Farnborough International Airshow. 
Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, 18,85 εκατομμύρια επιβάτες από
160 χώρες και περισσότερες από 100 εθνικότητες επιβράβευσαν την
AEGEAN για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει στους επιβάτες
της. Το βραβείο αυτό απονέμεται στην AEGEAN για τέταρτη συνεχόμενη
χρονιά και για πέμπτη από το 2009 έως σήμερα.

Επιβράβευση της Ελληνικής
επιχειρηματικότητας 

Αναγκαία η εναρμόνιση 
των ελεγκτικών μηχανισμών 
Στο πλαίσιο της επικείμενης, από τον Ια-
νουάριο του 2015, εφαρμογής του κανονι-
σμού ορίων εκπομπής θείου σε
ελεγχόμενες περιοχές (Sulphur Emission
Control Areas),σύμφωνα με τις διατάξεις
του παραρτήματος VI της MARPOL, το Διε-
θνές Ναυτικό Επιμελητήριο (Ιnternational
Chamber of Shipping - ICS) σε επιστολή του προς το Paris MOU κάνει
λόγο για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός εναρμονισμένου πλαι-
σίου λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου να μη δη-
μιουργηθούν φαινόμενα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με
τον γενικό γραμματέα του ICS, Peter Hinchliffe, οι όποιες ανησυχίες επι-
κεντρώνονται στο γεγονός ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία επενδύει δισε-
κατομμύρια δολάρια προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη
συμμόρφωση στις ρυθμιστικές αλλαγές, και τα τεράστια κόστη που ανα-
κύπτουν θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες, στο μέλλον, για
ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία.  
Επιπροσθέτως στην επιστολή του το ICS εστιάζει σε ερωτήματα που
αφορούν: την ακριβή μέθοδο ελέγχου του δελτίου παράδοσης καυσίμου
(BDN) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του IMO, τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθηθούν για τα πλοία που διέρχονται από περιοχές
ECA, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα εφαρμόζονται τα εναλλακτικά
μέτρα συμμόρφωσης καθώς και θέματα τεχνικών παραβάσεων.
Tα ερωτήματα αυτά αναμένεται να διευκρινιστούν στην επόμενη συνε-
δρίαση του Management Advisory Board του Paris MOU. 
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Με παραλήπτες την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, έξι καθηγητές από το 2ο ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας Βόλου συνέταξαν την παρακάτω επιστολή-υπόμνημα, απαριθμώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία
του ναυτικού τομέα, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να αποφύγουν την κατάργησή του. Ελπίζουμε
στην παρέμβαση του αρμόδιου υπουργείου προκειμένου να αποτραπεί μια τέτοια ενέργεια, που θα είναι εξαιρετικά επώδυνη
για τους μαθητές και για την περιοχή γενικότερα.
(Την επιστολή συνυπογράφει και το Συντονιστικό Όργανο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.)

Όχι στην υποβάθμιση ενός σχολείου ταγμένου στην υπηρεσία 
της ναυτιλίας 

Τα εν οίκω
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Τα βασικότερα σημεία της επιστολής είναι τα εξής:  
«Διά του παρόντος αναγκαζόμαστε να σας γνωστοποιήσουμε ένα σο-
βαρό πρόβλημα το οποίο απασχολεί τον τομέα μας και να ζητήσουμε
την άμεση συνδρομή σας, προκειμένου να αποφευχθεί ένα μεγάλο
πλήγμα στη ναυτική εκπαίδευση».
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:
Το ενημερωτικό φυλλάδιο που στέλνει το Ναυτικό Επιμελητήριο προς
ενημέρωση των μαθητών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις τρέχουσες αποδοχές των δια-
φόρων βαθμίδων στη θάλασσα σήμερα, εμάς μας απαγορεύτηκε -με
εισήγηση των άλλων τομέων- από τη διεύθυνση να το μοιράσουμε,
ως «εξωπραγματικό και ψευδές».
«Η πρόοδος του Ναυτικού Κύκλου φάνηκε φυσικά στην προσέλευση
και εγγραφή πολλών παιδιών και έτσι ο τομέας αναπτύχθηκε. Σήμερα
έχουμε 220 μαθητές.
Αφού λοιπόν το πήραν απόφαση ότι δεν καταργούμαστε αλλά προ-
οδεύουμε, κινήθηκαν άλλες διαδικασίες, που αποσκοπούσαν στη με-
γαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του Ναυτικού Κύκλου από τις άλλες
ειδικότητες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου μας, ο
οποίος είναι και πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας και μηχανολόγος, δη-
λώνει κατηγορηματικά ότι προτεραιότητά του είναι οι μηχανολόγοι (!).
Όταν επρόκειτο να διδαχθούν τα παιδιά το μάθημα του ΣΕΠ/Εργασιακό
Περιβάλλον “ρυθμίστηκαν” έτσι οι αναθέσεις ώστε να φύγει από τα
χέρια των ναυτικών και να το διδάξουν άσχετες με το ναυτικό επάγ-
γελμα ειδικότητες (πληροφορική).
Ακόμα, όταν ήρθαμε με μετάθεση δύο συνάδελφοι (ένας πλοιάρχων
και ένας μηχανικός) αρνήθηκε η διοίκηση να μας δώσει τις οργανικές

θέσεις που νόμιμα προέκυψαν από λειτουργικά κενά με διάφορα προ-
σχήματα κάνοντάς μας ψυχολογικό πόλεμο.
Το μεγαλύτερο πλήγμα όμως είναι το τελευταίο, που ξεχείλισε και το
ποτήρι: Πριν από το Πάσχα του 2014, ο διευθυντής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ν.
Ιωνίας (μηχανολόγος) επιχειρεί τη διάσπαση του Ναυτικού Τομέα, ζη-
τώντας τους μηχανικούς του Ναυτικού Τομέα για τη δική του σχολική
μονάδα με σκοπό την εξυπηρέτηση του δικού του σχολείου το οποίο
απαρτίζεται μόνο από ειδικότητες μηχανολόγων. Εκεί τον πρώτο λόγο
στις αναθέσεις των μαθημάτων θα έχουν οι μηχανολόγοι και τον τε-
λευταίο οι  καθηγητές μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού. Έμμεσα λοιπόν
επιχειρείται ο εκτοπισμός των καθηγητών Ναυτικών Μαθημάτων.
Εξάλλου στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη, τόσο οι πλοίαρχοι όσο και οι μηχανι-
κοί οργανώνουν κοινές δραστηριότητες.
Τα μαθήματα και στις τρεις τάξεις τα διδάσκουν καθηγητές και στις δύο
κατευθύνσεις. Δηλαδή καθηγητές Μηχανικοί Ε.Ν., ΠΕ18.31, διδάσκουν
και στον τομέα και Ειδικότητα Μηχανικών αλλά και στον τομέα και Ει-
δικότητα Πλοιάρχων.
Σε καμία πόλη της Ελλάδος όπου τα Επαγγελματικά Λύκεια έχουν Ναυ-
τικό Τομέα Πλοιάρχων και Μηχανικών δεν είναι χωρισμένα σε δύο
ΕΠΑ.Λ.
Άλλωστε, τα εργαστήριά μας είναι πλέον άριστα εξοπλισμένα τόσο για
τους πλοιάρχους όσο και για τους μηχανικούς ύστερα από τις δωρεές
του Ναυτικού Επιμελητηρίου, της Υδρογραφικής Υπηρεσίας σε ναυτι-
κούς χάρτες, καθώς και δωρεές ιδιωτικών επιχειρήσεων του νομού
μας για τη λειτουργία των μηχανημάτων του Ναυτικού Τομέα.
Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και τις πληροφορίες που έχουμε μέσα
από το υπουργείο Παιδείας για τις επικείμενες αναθέσεις των μαθημά-
των στον ναυτικό τομέα, καταλαβαίνει κανείς τον κατασπαραγμό της
ναυτικής εκπαίδευσης όπου δεν κρατούνται καν τα προσχήματα. Οι μη-
χανολόγοι θέλουν να πάρουν τις πρώτες αναθέσεις σε μαθήματα που
το περιεχόμενό τους, καθώς και η εμπειρία από το χώρο εργασίας
(πλοία) θα τους είναι εντελώς άγνωστο στέλνοντας συγχρόνως εμάς
τους καθ’ όλα αρμοδίους στη δεύτερη ανάθεση (!). Αν λάβουμε υπόψη
μας και τις ιδρύσεις των νέων ναυτικών σχολείων που έγιναν στο τέλος
του Μαΐου και διαπιστώνοντας ότι από τα είκοσι δύο νέα σχολεία, τα
δεκαοκτώ είναι μηχανικών, είναι ηλίου φαεινότερον ότι επιχειρείται,
στρατηγικά πλέον, με υπουργικό επιτελικό σχεδιασμό ένας παρασιτι-
σμός αγριότατος που υλοποιείται με τη συστηματική εξάπλωση των
διαφόρων τομέων (κυρίως των μηχανολόγων) μέσα στα ναυτικά σχο-
λεία και συγχρόνως τον εκτοπισμό των ναυτικών καθηγητών ΠΕ18.23
και ΠΕ 18.31». 
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Ευρωπαϊκές ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με
μεγάλη πλειοψηφία την εισδοχή της Λι-
θουανίας στην Ευρωζώνη, η οποία
πρόκειται να γίνει το 19ο κράτος-μέλος
της από 1ης Ιανουαρίου 2015.
Η εισδοχή στο ενιαίο νόμισμα της μι-
κρής χώρας της Βαλτικής εγκρίθηκε με
545 ψήφους υπέρ, 116 κατά και 34

αποχές. Η γνώμη του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό δεν έχει παρά μόνο
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Τον Ιούνιο, η εξέλιξη αυτή είχε ήδη λάβει το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και κατόπιν των
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι θεώρησαν ότι η Λι-
θουανία έχει παρουσιάσει «υψηλό επίπεδο βιώσιμης σύγκλισης με την Ευ-
ρωζώνη» και ότι εκπληρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Το Βίλνιους βλέπει το ευρώ ως ένα τείχος προστασίας έναντι της Ρωσίας
και έναν τρόπο να ενισχύσει την πολιτική του ισχύ στην Ευρώπη. 
Ειδικότερα η ένταξη στο ευρώ, άρα και στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώ-
πης, δεν γίνεται μόνο για λόγους οικονομικούς αλλά και γεωπολιτικούς.
Όπως επισημαίνει ο Λιθουανός ευρωβουλευτής Γκαμπριέλιους Λαν-
τσμπέργκις, οι Λιθουανοί βλέπουν τη συμμετοχή τους στη λέσχη του ευρώ
ως εγγύηση σταθερότητας σε μία περιοχή με πολλά μέτωπα αστάθειας.
Η Λιθουανία, χώρα της Βαλτικής με πληθυσμό 3 εκατομμυρίων, μέλος της
Ε.Ε. από το 2004, ακολουθεί τις γειτονικές της Εσθονία και Λετονία, που
έχουν ήδη ενταχθεί στην Ευρωζώνη από το 2011 και το 2014 αντίστοιχα.
«Η Ευρώπη και το ευρώ συνιστούν ένα ασφαλές λιμάνι γεωπολιτικής ει-
ρήνης», υπογράμμισε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Γκαμπριέ-
λιους Λαντσμπέργκις, εγγονός του Βιτάουτας Λαντσμπέργκις, πρώτου
προέδρου της ανεξάρτητης Λιθουανίας.
«Οι πολίτες θα νιώσουν τις θετικές επιπτώσεις του ευρώ, χάρη στη μείωση
των επιτοκίων, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις που
έχουμε επιτακτικά ανάγκη», υπογράμμισε από την πλευρά της η σοσιαλίστρια
ευρωβουλευτής της Λιθουανίας Βίλιγια Μπλινκεβικιούτε.
Ο εισηγητής του ψηφίσματος, ο Γερμανός συντηρητικός Βέρνερ Λάνγκεν,
παρατήρησε ότι η Λιθουανία παρουσίασε «ένα επίπεδο σταθερής ανάπτυξης,
μειωμένο πληθωρισμό παρά την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, μειωμένο δη-
μόσιο χρέος, περιορισμένο έλλειμμα» και όλα αυτά «παρά την οικονομική
κρίση».
Ειδικότερα, τους τελευταίους 12 μήνες ο μέσος όρος του πληθωρισμού
βρίσκεται στο 0,6% (αρκετά κάτω από την τιμή αναφοράς του 1,7%), το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2013 ανερχόταν στο 2,1% του
ΑΕΠ (τιμή αναφοράς 3%) και ο δείκτης του ακαθάριστου δημόσιου χρέους
στο 39,4% του ΑΕΠ (πολύ κάτω από την τιμή αναφοράς του 60%). 
Η Λιθουανία θα αποτελέσει έτσι το 19ο μέλος της Ευρωζώνης, μετά τη
Λετονία (2014), την Εσθονία (2011), τη Σλοβακία (2009), την Κύπρο και
τη Μάλτα (2008), τη Σλοβενία (2007), την Ελλάδα (2001) και το Βέλγιο,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμ-
βούργο, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία
(1999). 

Μετά την αναβάθμιση του Γερμανού
Ματίας Μορς στην ιεραρχία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, τη θέση του
ανέλαβε ο 47χρονος Ιρλανδός Ντά-
κλαν Κοστέλο, ως επικεφαλής της
αποστολής για την ομάδα της Κομι-
σιόν στην τρόικα.
Όπως τόνισε στην πρόσφατη ομιλία
του από το βήμα του Economist, η Ελ-
λάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στις
μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα

είναι ορατά, ωστόσο μένουν ακόμη πολλά να γίνουν σε ό,τι αφορά
το επιχειρηματικό περιβάλλον. Γνώστης των ελληνικών υποθέσεων,
ο κ. Κοστέλο ήταν μέλος της Επιτροπής για το σχεδιασμό του ελλη-
νικού προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και διαδραμά-
τισε κεντρικό ρόλο στο να συμπεριληφθούν στο Μνημόνιο τα σκληρά
μέτρα της τότε κυβέρνησης για τη μείωση του ελλείμματος.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης είναι πτυχιούχος Οικονομικών από το Trinity
College του Δουβλίνου, εξειδικεύεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις, ενώ από την ίδρυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένω-
σης (ΟΝΕ) εργάστηκε σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής και
κυρίως όσα αφορούν τη γήρανση του πληθυσμού και τη βιωσιμό-
τητα των δημόσιων οικονομικών.
Από το Μάιο του 2014 ήταν διευθυντής Πόρων και Επικοινωνίας στη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της
Ε.Ε., που ασχολείται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
στους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά
και των μακροοικονομικών ανισορροπιών σε εννέα χώρες της Ευ-
ρωζώνης: Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Τσεχία, Σλοβακία,
Κροατία και Ισπανία.

Ο διάδοχος του Mατίας Μορς
στην τρόικα

Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των
κανονισμών της Ε.Ε. για τις χρεώσεις των αεροδρομίων από τα
κράτη-μέλη, γίνεται αναφορά ότι τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια έχουν υιοθετήσει μεθόδους για περισσότερη διαφάνεια σε
ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για τις χρεώσεις χρήσης των αερο-
δρομίων. Οι συγκεκριμένες χρεώσεις εκτιμάται ότι αγγίζουν το 10%
του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας και όπως
είναι φυσικό, το κόστος αυτό περνάει στους επιβάτες μέσω της τιμής
του εισιτηρίου. Με το να διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμια τιμολογούν
τις υποδομές τους βάσει των αρχών της αγοράς, η οδηγία βοηθάει
τους επιβάτες στο να λαμβάνουν μεγαλύτερο value for money όταν
χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Ε.Ε. Προς το παρόν, η οδηγία εφαρ-
μόζεται σε 75 αεροδρόμια στην European Economic Area.

Έκθεση της Ε.Ε. ζητεί διαφάνεια 
στις αεροπορικές χρεώσεις

«Πράσινο φως» για την ένταξη 
της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη 
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Οι προτεραιότητες των ΗΠΑ
σε θέματα ναυτιλίας

Επί τη ευκαιρία της φετινής διοργάνωσης των
«Ποσειδωνίων», παρευρέθηκε στη χώρα μας ο
Captain Paul N. Jaenichen, ο οποίος είναι επικε-
φαλής της Maritime Administration των Η.Π.Α.
(που έχει ως αποστολή τη βελτίωση και την ενί-
σχυση του ναυτιλιακού μεταφορικού συστήματος
των ΗΠΑ). Κατά την πενθήμερη παραμονή του στη
χώρα μας συναντήθηκε με υπουργούς της κυβέρ-
νησης, αλλά και φορείς της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κ.ά.), ενώ ήταν
κεντρικός ομιλητής στα εγκαίνια των «Ποσειδω-
νίων». Στο περιθώριο της έκθεσης είχαμε την ευ-
καιρία να τον συναντήσουμε και να συζητήσουμε
για τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία. 
Οι εκπομπές αέριων ρύπων, η προστασία του περι-
βάλλοντος, η πειρατεία, η ναυτική εκπαίδευση και
το πρόσφατο ενδιαφέρον από εταιρεία των ΗΠΑ
για το λιμάνι του Πειραιά ήταν ανάμεσα στα θέματα
που αναλύθηκαν.

Οcaptain Paul Jaenichen υπηρέτησε ως αξιωματικός
του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για 30 συναπτά
έτη, προσφέροντας τις υπηρεσίες του κυρίως σε

υποβρύχια, ενώ κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην ιε-
ραρχία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ καθώς και του
ΝΑΤΟ. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του έλαβε πλήθος διακρί-
σεων. Είναι κάτοχος Bachelor of Science in Ocean Engi-
neering από τη United States Naval Academy και κατέχει
Masters in Engineering Management από το Old Dominion
University.
Ο κ. Jaenichen ορίστηκε Deputy Maritime Administrator
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2012, ενώ από
τις 4 Ιουνίου 2014 ασκεί τα καθήκοντα του Acting Mar-
itime Administrator.

Συνέντευξη

Συνέντευξη του Captain Paul N. Jaenichen, επικεφαλής 
της Maritime Administration των Η.Π.Α., στον Γιώργο Βαγγέλα   
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νου να διεξάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε η άφιξη
των πλοίων στις ΗΠΑ να γίνεται ευκολότερα και με τις λιγότε-
ρες δυνατόν καθυστερήσεις. Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν ση-
μαντικά οφέλη και για τις ναυτιλιακές εταιρείες εξαιτίας
μειωμένων ελέγχων και εξοικονόμησης χρόνου.

Σχετικά με τον Jones Act (Κανονισμός περί Cabotage στις
ΗΠΑ), να περιμένουμε κάποιες αλλαγές; Καθώς οι αγορές
είναι πλέον παγκόσμιες, μήπως ο Jones Act πρέπει να αλ-
λάξει ώστε να μπορούν και πλοία υπό άλλες σημαίες (πλην
ΗΠΑ) να παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες στην αγορά των
ΗΠΑ;
Η απάντηση είναι όχι! Δεν βλέπω να επέρχεται κάποια αλλαγή.
Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Jones Act είναι ο βασικός
λόγος που ακόμα υπάρχει ναυπηγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ.
Ο Jones Act προβλέπει ότι η παροχή ναυτιλιακών μεταφορι-
κών υπηρεσιών για το εσωτερικό εμπόριο των ΗΠΑ πρέπει να
πραγματοποιείται από πλοία υπό σημαία ΗΠΑ, τα οποία να
έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ και το πλήρωμα να είναι υπήκοοι
ΗΠΑ. Η ναυπηγική μας βιομηχανία πρέπει να είναι εύρωστη
αφού πέρα από τη ναυπήγηση εμπορικών πλοίων τη χρησιμο-
ποιούμε και για τη ναυπήγηση των πολεμικών μας πλοίων.
Υπάρχουν χώρες που διέθεταν ναυπηγική βιομηχανία, αλλά την
άφησαν να απαξιωθεί και τώρα δεν μπορούν να κατασκευά-
σουν ούτε τα πολεμικά τους πλοία.
Από αυτή την άποψη ο Jones Act είναι πολύτιμος για εμάς. Η
ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
$36 δισ. Μάλιστα, κάνουμε και εξαγωγές κυρίως σε εξειδικευ-
μένα πλοία και πλωτές κατασκευές, όπως τα πλοία εξορύξεων
και αυτά υποστήριξης πλωτών εξεδρών. Η ναυπηγική βιομη-
χανία των ΗΠΑ κατασκευάζει και πλοία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων χωρητικότητας 4.500-5.000 TEU. Το βιβλίο
παραγγελιών για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή, λόγω
του Jones Act αλλά και της αύξησης της δραστηριότητας της

...................................................... ......................................................,,

...................................................... ......................................................,,

Στον ΙΜΟ οι ΗΠΑ αποτελούν μία φωνή
ανάμεσα σε πολλές και καθ’ ότι ο ορ-
γανισμός ασχολείται με μια παγκόσμια
βιομηχανία, όπως η ναυτιλία, δίνουμε
έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα,
αλλά και προσπαθούμε να μην έχουμε
μεγάλη εμπλοκή σε θέματα που προκα-
λούν διαφωνίες.
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Ποια είναι τα σημεία ενδιαφέροντος των ΗΠΑ, προς το
παρόν, σε ό,τι αφορά το θέμα των εκπομπών αέριων
ρύπων και τα διάφορα προγράμματα ανταλλαγής ρύπων;
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση των ΗΠΑ στον ΙΜΟ
τους επόμενους μήνες ή χρόνια;
Η Maritime Administration (MARAD) εμπλέκεται στη ναυτι-
λιακή βιομηχανία των ΗΠΑ μέσω της διαμόρφωσης και εφαρ-
μογής κατευθυντηρίων γραμμών και επικεντρώνεται κυρίως
σε θέματα ασφάλειας (safety). Σε ό,τι αφορά τον ΙΜΟ, η Ακτο-
φυλακή των ΗΠΑ (USCG) αποτελεί τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ
στον Οργανισμό. Από την πλευρά μας συνεργαζόμαστε στενά
με την USCG και παρακολουθούμε τα σημαντικότερα ζητήματα.
Στον ΙΜΟ οι ΗΠΑ αποτελούν μία φωνή ανάμεσα σε πολλές και
καθ’ ότι ο οργανισμός ασχολείται με μια παγκόσμια βιομηχανία,
όπως η ναυτιλία, δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένα ζητήματα,
αλλά και προσπαθούμε να μην έχουμε μεγάλη εμπλοκή σε θέ-
ματα που προκαλούν διαφωνίες. Η MARAD γενικά εστιάζει σε
ζητήματα ασφάλειας όπως προείπα, καθώς και ελέγχου και
προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ διαδραματίζουμε υποστη-
ρικτικό ρόλο στη διαμόρφωση της θέσης των ΗΠΑ στην παγ-
κόσμια ναυτιλιακή αγορά, κυρίως για την υποστήριξη των
εισαγωγών και εξαγωγών μας.

Αναφορικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με τους κανονισμούς που ανα-
πτύσσονται, καθώς μάλιστα οι Βρυξέλλες προσπαθούν να
γίνουν πιο πιεστικές σε τέτοια θέματα;
Η MARAD αναμένει να δει την τελική μορφή των κανονισμών
αυτών και σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με την USCG
ώστε να εξετάσουμε και να αναλύσουμε τις απαιτήσεις εφαρ-
μογής. Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν σοβαρές τεχνολογικές εξε-
λίξεις στο θέμα των αέριων ρύπων. Από την πλευρά μας
παρακολουθούμε στενά το ζήτημα τόσο των εκπομπών αέριων
ρύπων όσο και της καταγραφής τους, καθώς είμαστε βέβαιοι
ότι θα επηρεάσουν τη λειτουργία των πλοίων και των ναυτι-
λιακών εταιρειών, ιδίως με την επέκταση του μέτρου των πε-
ριοχών ελεγχόμενων ορίων ρύπων, μια και αναμένεται να
αυξηθεί το κόστος για τις εταιρείες.

Εκφράζεται μεγάλο ενδιαφέρον από την ελληνική ναυτι-
λιακή βιομηχανία σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας (secu-
rity) στα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες των ΗΠΑ. Ποιοι
είναι οι κανονισμοί που εφαρμόζονται και αν υπάρχουν
σκέψεις για την ανάπτυξη νέων.
Αυτό το θέμα αποτελεί αρμοδιότητα της USCG διότι είναι υπεύ-
θυνη για την εφαρμογή, την επιτήρηση και την επιβολή των
σχετικών κανονισμών. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η
USCG και το Department of Homeland Security συνεργάζον-
ται για την ομαλή εφαρμογή του σχετικού κανονιστικού πλαι-
σίου. Όσον αφορά υφιστάμενους κανονισμούς, ένας από τους
πλέον βασικούς είναι η παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας
Τελωνείων των ΗΠΑ σε πολλά λιμάνια του κόσμου προκειμέ-
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θαλάσσιας εξόρυξης, είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων
τριών δεκαετιών. Εν κατακλείδι, ο Jones Act δεν είναι κάτι το
οποίο θέλουμε να διακινδυνεύσουμε. 

Ως πρώην ναυτικός πιστεύετε ότι υπάρχει πολυνομία στη
ναυτιλία σήμερα;
Δεν θα το έλεγα πολυνομία. Αν ο οποιοσδήποτε προσπαθήσει
να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το περιβάλλον, θα πρέπει να λει-
τουργεί το πλοίο του με ασφάλεια και να τηρεί τους κανονι-
σμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Σίγουρα μπορώ να πω
ότι έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των πλοίων και αυτό
είναι προς όφελος της βιομηχανίας. Ως MARAD παρακολου-
θούμε στενά τις όποιες πρωτοβουλίες καθώς έχουν επίπτωση
στον εμπορικό στόλο των ΗΠΑ. Θέλουμε να κατανοήσουμε
τους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών, τις αλλαγές που γί-
νονται, αλλά και την τεχνολογία που απαιτείται να εφαρμοστεί,
καθώς προκαλεί κόστος.

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για τους ελληνικούς
λιμένες που βρίσκονται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης;
Έξοχη ερώτηση! Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλές
εταιρείες οι οποίες θα ενδιαφερθούν. Θα σας πω το εξής. Στις
ΗΠΑ έχουμε περίπου 190 λιμάνια και ο πληθυσμός της χώρας
ανέρχεται σε 317.000.000 άτομα. Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός
θα ανέλθει στα 400.000.000 άτομα, κάτι που εκτιμούμε ότι θα
προκαλέσει αύξηση του εμπορίου κατά 14 δισ. τόνους (10 δισ.
τόνοι αφορούν εσωτερικό εμπόριο και 4 δισ. τόνοι αφορούν
το εξωτερικό). Αυτή η ποσότητα εμπορευμάτων θα πρέπει να
εξυπηρετηθεί από τα λιμάνια μας και για το λόγο αυτόν εστιά-
ζουμε κυρίως στις υποδομές των λιμένων της χώρας μας ώστε
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουν να αν-
ταποκριθούν στις νέες προκλήσεις (να συνυπολογιστούν και οι
επιπτώσεις από τη διαπλάτυνση της Διώρυγας του Παναμά).
Επίσης δίνουμε ξεχωριστή βαρύτητα και στα χερσαία δίκτυα
μεταφορών και ειδικότερα σε αυτό που λέω «το πρώτο ή το
τελευταίο μίλι», καθώς μπορεί να έχεις ένα άψογο λιμάνι και
να μην μπορείς να προωθήσεις ένα εμπορευματοκιβώτιο προς

την ενδοχώρα, κάτι που καθιστά το λιμάνι πρακτικά άχρηστο. 
Ως εκ τούτου, επικεντρωνόμαστε και στις διατροπικές μεταφορές
και μάλιστα o Secretary of Transportation εισήγαγε πρόσφατα
ένα πλάνο ανάπτυξης των μεταφορικών υποδομών των ΗΠΑ το
οποίο θα απαιτήσει $4 δισ. σε βάθος τετραετίας και θα δώσει ιδι-
αίτερη βαρύτητα στις διατροπικές εμπορευματικές μεταφορές.

Εταιρεία των ΗΠΑ εκδήλωσε ενδιαφέρον στο να επενδύσει
στο λιμάνι του Πειραιά. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη
λιμενική βιομηχανία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο
περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς;
Οι περισσότερες λιμενικές αρχές στις ΗΠΑ είναι δημόσιες και
ανήκουν είτε στην κυβέρνηση είτε στις πολιτειακές αρχές, ενώ
ορισμένα λιμάνια είναι ιδιωτικά. Κάθε λιμάνι είναι ξεχωριστό
και έχει διαφορετικές προτεραιότητες. 
Όπως καταλαβαίνετε, στις ΗΠΑ παρατηρείται όλο το φάσμα
των ιδιοκτησιακών και οργανωτικών μοντέλων των σύγχρο-
νων λιμένων. Υπάρχουν λιμάνια-ιδιοκτήτες γης, πολιτειακά,
ομοσπονδιακά, ιδιωτικά. Είτε όμως είσαι ιδιωτικό είτε δημόσιο
λιμάνι, έχεις πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για
βελτίωση των υποδομών σε αυτό που ανέφερα προηγουμέ-
νως ως το «πρώτο και τελευταίο μίλι». 
Δεν μπορούμε βέβαια να τα κάνουμε όλα μόνοι μας (η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση) και γι’ αυτό επιζητούμε τη συνεργασία με τον
ιδιωτικό τομέα (μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
- PPPs) ιδίως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών.

Το θέμα της πειρατείας στη Δυτική Αφρική είναι μέσα στις
προτεραιότητες της MARAD;
Ναι, αποτελεί θέμα προτεραιότητας για εμάς. Παρέχουμε συμ-
βουλευτική υποστήριξη όπου υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης
της πειρατείας και έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα υποστήρι-
ξης, η οποία ελέγχει και συμβουλεύει πλοία υπό σημαία ΗΠΑ
πάνω σε θέματα πειρατείας. 
Επιπροσθέτως, αξιολογούμε τις πρακτικές που εφαρμόζονται
για την αντιμετώπιση της πειρατείας ώστε να δημιουργήσουμε
μια βάση καλών πρακτικών, ενώ παράλληλα φροντίζουμε να
λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της πει-
ρατείας, η οποία όμως είναι απρόβλεπτη. Εκεί που νομίζεις ότι
την έχεις αντιμετωπίσει, επανεμφανίζεται. Επίσης να γνωρίζετε
ότι αρκετά περιστατικά πειρατείας δεν αναφέρονται διότι τα
πλοία δεν θέλουν να χάσουν χρόνο και να εμπλακούν σε δια-
δικασίες αναφορών, καταθέσεων κτλ.

Μπορεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ να πιέσει άλλες χώρες να
αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά την πειρα-
τεία, καθώς υπάρχουν φήμες ότι πίσω από αυτήν κρύβον-
ται οι ίδιες οι κυβερνήσεις χωρών όπου παρατηρείται το
φαινόμενο της πειρατείας ή άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται
πίσω από την εκάστοτε κυβέρνηση;
Η πλειονότητα των περιστατικών λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα. 
Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν διάφορες χώρες να βοηθή-
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Συνέντευξη
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σουν στην αντιμετώπιση των περιστατικών και να εφαρμοστεί
ο νόμος. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος κρύβεται πίσω από την
πειρατεία. Ξέρω όμως ότι αποτελεί εγκληματική δραστηριό-
τητα. Τα κράτη στα οποία απαντάται η πειρατεία έχουν σίγουρα
την ευθύνη σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το σκέλος της εφαρμο-
γής των νόμων. 
Η διεθνής κοινότητα, όπως και οι ΗΠΑ, είμαι σίγουρος ότι θα
ήταν πρόθυμη να βοηθήσει προκειμένου να εφαρμοστούν οι
νόμοι εντός των ορίων ευθύνης τους.

Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους νέους
που εισέρχονται στο ναυτικό επάγγελμα. Ποια είναι η κα-
τάσταση στις ΗΠΑ; Οι νέοι θέλουν να γίνουν ναυτικοί ή δεν
είναι πολύ ελκυστικό γι’ αυτούς το ναυτικό επάγγελμα;
Στις ΗΠΑ λειτουργούν έξι πολιτειακές ναυτικές ακαδημίες συν
μία ομοσπονδιακή ακαδημία εμπορικού ναυτικού. Περίπου 800
άτομα (αξιωματικοί γέφυρας και μηχανής) αποφοιτούν κάθε
χρόνο. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι,
παρά το γεγονός ότι αποτελούμε ένα ναυτικό έθνος, παρατη-
ρείται το φαινόμενο οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις να μη
γνωρίζουν τη σημασία της ναυτιλίας και να μην αντιλαμβάνον-
ται το ρόλο της στην ευημερία τους (μέσω της εξυπηρέτησης
των εισαγωγών και των εξαγωγών της χώρας). Αυτό το ζήτημα
αποτελεί θέμα προς αντιμετώπιση από τη MARAD. Πιστεύω ότι
η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα σε αυτό το θέμα, καθώς πέραν του
ότι αποτελεί ναυτικό έθνος, έχει και διαμορφωμένη εθνική συ-
νείδηση περί της ναυτιλίας και της σημασίας που διαδραματί-
ζει. Αν επισκεφτείτε τα λιμάνια του Λονγκ Μπιτς και του Λος
Αντζελες, από τα οποία διακινείται το 40% των εισαγωγών εμ-
πορευματοκιβωτίων των ΗΠΑ, σε απόσταση πέντε μιλίων από
τις λιμενικές εγκαταστάσεις αν ρωτήσετε έναν περαστικό τι
γνωρίζει για τη σημασία του λιμανιού, θα σας πει ότι είναι θο-
ρυβώδες, προκαλεί κυκλοφοριακό φόρτο κ.ά., αλλά δεν έχει
ιδέα για τη σημασία τους στην εθνική οικονομία. Αυτή είναι η
πρόκληση για εμάς.

Πώς είναι οργανωμένες οι Ακαδημίες Nαυτικού και πώς
χρηματοδοτούνται;

Οι ανάγκες των ακαδημιών αφορούν κυρίως 900-1.000 σπου-
δαστές κάθε χρόνο συν το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι ακα-
δημίες χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακές πηγές, υπό την
αιγίδα της MARAD, η οποία συντηρεί και τις υποδομές των ακα-
δημιών και το λειτουργικό κόστος των πλοίων τους (κυρίως
το κόστος καυσίμων). Οι ακαδημίες διαθέτουν συνολικά επτά
εκπαιδευτικά πλοία, τα οποία έχουν ετήσιο κόστος συντήρησης
περίπου $12.000.000, ενώ το κόστος καυσίμων ανέρχεται σε
ετήσια βάση περίπου σε $600.000-$1.000.000. Οι ακαδημίες
χρειάζονται τρεις φορές περισσότερα κεφάλαια από ό,τι η συν-
τήρηση των πλοίων ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν. Το
κόστος του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτεται από τις πο-
λιτειακές αρχές, ενώ η MARAD καλύπτει επιπροσθέτως και το
κόστος των περίπου 75 υποτροφιών που δίνονται κάθε χρόνο.

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ακαδημιών και
ποιος ο ρόλος της USCG σε αυτές;
Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σπουδαστές πληρώνουν δίδακτρα από
τα οποία καλύπτεται τμήμα του κόστους εκπαίδευσης, ενώ το υπό-
λοιπο επωμίζονται οι ομοσπονδιακές αρχές. Με βάση αυτήν την κα-
τανομή, οι σπουδαστές έχουν την υποχρέωση μετά την αποφοίτησή
τους να υπηρετήσουν για πέντε έτη σε πλοία με σημαία ΗΠΑ, ώστε
να υπάρχει κάποια επιστροφή του κεφαλαίου που επένδυσε το
κράτος σε κάθε σπουδαστή. Η USCG κάθε πέντε χρόνια ελέγχει και
αναθεωρεί το πρόγραμμα σπουδών βάσει των νέων εξελίξεων που
παρατηρούνται στο ναυτικό επάγγελμα. 

Φαντάζομαι ότι θα πραγματοποιήσατε συναντήσεις με Έλ-
ληνες πολιτικούς. Ποια θέματα συζητήσατε;
Υπάρχουν θέματα που απασχολούν και τις δύο χώρες. Τα κυ-
ριότερα εξ αυτών είναι θέματα ασφάλειας (safety), προστασίας
του περιβάλλοντος, οικονομικής ανάπτυξης και περιφερειακής
ασφάλειας (security). Η συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα
είναι σε πολύ καλό επίπεδο και χαίρει εκτίμησης. Σημαντική
είναι και η συνεισφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η
οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα ανταλλάσσει απόψεις σε
θέματα κοινού ενδιαφέροντος με την ελληνική κυβέρνηση.

Γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές είναι επιτυχημένοι σε ό,τι
αφορά τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ τα τελευταία 30-40
χρόνια;
Διάφοροι παράγοντες έχουν συντελέσει σε αυτήν την εξέλιξη.
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ελληνική ναυ-
τιλία στήριξε τις συμμαχικές δυνάμεις και πλήρωσε σημαντικό
τίμημα, καθώς 2.500 ναυτικοί σκοτώθηκαν ενώ απώλεσε και
τα 2/3 του στόλου της. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν αυτήν τη θυσία.
Επιπλέον, μεταπολεμικά οι ΗΠΑ και η Ελλάδα συμφώνησαν
για την παραχώρηση των Liberties τα οποία βοήθησαν στην
ανάκαμψη της ελληνικής ναυτιλίας. Από την πλευρά τους οι
Έλληνες πλοιοκτήτες μάς βοηθούν μέσω της εξυπηρέτησης
του εμπορίου μας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας κ.ά.
Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει στενή σχέση.

Συνέντευξη
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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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Τεχνικό θέμα

Είχε δίκιο η Ελλάδα να ανησυχεί 
για το EEDI

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Από τη στιγμή που ο ευκολότερος τρόπος για να χαμηλώσει ο
βαθμός EEDI κάποιου πλοίου είναι να μειωθεί η ιπποδύναμη της
μηχανής του, είναι φυσικό ότι τα ναυπηγεία θα το έπρατταν. Το
κέρδος τους είναι πολλαπλό. Δεν χρειάζεται καινούργια σχεδίαση
γάστρας, που συνεπάγεται νέα έξοδα σχεδιασμού. Για δε τα χι-
λιάδες μικρά ναυπηγεία της Κίνας που «αγοράζουν» το design,
μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το παλιό σχέδιο
(10ετίας) χωρίς νέα έξοδα. Η μικρότερη μηχανή είναι φυσικά
φθηνότερη, άρα το κόστος κατασκευής μειώνεται. Και φυσικά
μπορούν τώρα να διαφημίζουν το πλοίο τους ως «eco», «low
eedi» κ.λπ. Και όλα αυτά τοποθετώντας μόνο μία μικρότερη μη-
χανή στα πλοία που ήδη έκτιζαν. Όσο δε πιο μικρή, τόσο πιο μικρό

το EEDI και συνεπώς τόσο πιο μεγάλοι οι κομπασμοί για το
«super eco» πλοίο τους. Άντε, βάζουν και κάποιον αγωγό πριν
από την προπέλα, για να μη φαίνεται ότι το πλοίο είναι ακριβώς
ίδιο με πριν.
Και θα αναρωτηθείτε, την ταχύτητα σχεδιασμού πώς την πιάνουν
με τη μικρότερη μηχανή; Με διπλό «κόλπο». Πρώτον, μειώνουν
κατά τι την παλιά ταχύτητα σχεδιασμού σε σημείο που να φαίνε-
ται αποδεκτή στους αγοραστές, π.χ. ενώ στο παλιό design (με την
κανονική μηχανή) ήταν 14,5 κόμβοι, τώρα στις προδιαγραφές
(specification) γίνεται 13,8. Στις δοκιμές παράδοσης αρκεί να πιά-
σουν κοντά στα 13,5 και με τις διάφορες «διορθώσεις» η δια-
φορά των 0,3 κόμβων θα καλυφθεί άνετα. Όμως, αναλόγως των
γραμμών του πλοίου, η αύξηση της αντίστασης στο νερό από τις
ιδεώδεις συνθήκες των δοκιμών στις πραγματικές (έστω και
ήπιες) συνθήκες κυματισμού, μπορεί να είναι τεράστια. Με τη μι-
κρότερη μηχανή δεν υπάρχει η ίδια δυνατότητα αύξησης της ιπ-
ποδύναμης για ανάκτηση ταχύτητας. Σε δε άσχημο καιρό, η
μικρότερη μηχανή μπορεί να είναι τελείως ανεπαρκής για την
ασφάλεια του πλοίου.
Τα ανωτέρω είχε επισημάνει η Ελλάδα στον ΙΜΟ από την πρώτη

στιγμή που καθορίστηκε ο τύπος του EEDI, εδώ και τρία χρόνια,
προτείνοντας ότι τα πλοία πρέπει να ικανοποιούν κάποια «ελάχι-
στη», αποδεκτή ταχύτητα σχεδιασμού, συμβατή με τις συνηθισμέ-
νες που γνωρίζουμε ότι είναι επαρκείς σε άσχημο καιρό. Επειδή
όμως αυτό θα περιόριζε τη δυνατότητα των ναυπηγείων να ικα-
νοποιούν τον νέο κανονισμό EEDI τοποθετώντας απλώς μικρό-
τερη μηχανή, επιστρατεύτηκε ο IACS να κάνει μελέτες επί
μελετών ψάχνοντας να βρει την ουτοπία, δηλαδή την «ελάχιστη»
αποδεκτή ιπποδύναμη (και όχι ταχύτητα). (Γιατί αυτό είναι ουτο-
πία, και για όλες τις λεπτομέρειες της «δρομολόγησης» και του
σκεπτικού «κάνω μελέτες για να μην κάνω τίποτα», βλέπε «Ν.Χ.»
τεύχος 154, 11/2012.)

Και πέρασε ο καιρός και άρχισαν να κτίζονται πλοία που πρέπει
να ικανοποιούν τον κανονισμό EEDI. Και η επιβεβαίωση των ελ-
ληνικών ανησυχιών δεν άργησε. Ο Tom Boardley, από τα κορυ-
φαία στελέχη του Lloyd’s Register, με άρθρο του στην εφημερίδα
Tradewinds, που συνέπεσε με την περίοδο των «Ποσειδωνίων»,
τάραξε τα νερά. Ο κ. Boardley ξεκάθαρα αναφέρει ότι μόνη η Ελ-
λάδα ήταν αυτή που είχε επισημάνει το πρόβλημα και ότι πράγ-
ματι η τοποθέτηση μικρότερων μηχανών έχει γίνει ο βασικός
τρόπος ικανοποίησης του κανονισμού. Εκφράζοντας προβλημα-
τισμό για το κατά πόσο περιβαλλοντικοί κανονισμοί μπορούν να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, θε-
ωρεί ότι με τις τωρινές πρακτικές τα φορτηγά και δεξαμενόπλοια
ίσως έχουν μέγιστες ταχύτητες της τάξεως των 10 κόμβων το
2020 και 2025, οπότε ο κανονισμός απαιτεί περαιτέρω μείωση
του EEDI κατά 20 και 30% αντίστοιχα.
Στο περιθώριο των «Ποσειδωνίων» μού ετέθη το ερώτημα από
υψηλόβαθμο στέλεχος ξένης ακτοφυλακής με μακρά θητεία στον
ΙΜΟ: «Είχατε δίκιο, τώρα τι προτείνετε να κάνουμε;». Η απάντησή
μου άρχισε με τη φράση: «Όταν μιλούν οι Έλληνες για θέματα
ναυτιλίας, να ακούτε πιο προσεκτικά».                 

Μόνη η Ελλάδα ήταν αυτή που είχε επισημάνει
το πρόβλημα και ότι πράγματι η τοποθέτηση μικρότε-
ρων μηχανών έχει γίνει ο βασικός τρόπος ικανοποί-
ησης του κανονισμού.‘‘‘‘

‘‘‘‘
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πλήρωμα) η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ενώ πα-
ρέχεται στον υπουργό Ναυτιλίας η δυνατότης, εάν συντρέχει
λόγος, να αναθέσει σε λιμενική αρχή ή σε αξιωματικό Λ.Σ. τη διε-
νέργεια ενόρκου προανακρίσεως για το συμβάν. Ο φάκελος της
σχηματισθείσας, ως ανωτέρω, προανακρίσεως, υποβάλλεται διά
του υπουργείου Ναυτιλίας στο Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών
Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ) για την άσκηση του διοικητικού ελέγχου και
τη σύνταξη εκθέσεως, περί των αιτίων, των συνθηκών, των
υπευθύνων του ν.α. και του βαθμού ευθύνης των υπαιτίων. Η
έκθεση του ΑΣΝΑ υποβάλλεται διά του υπουργείου στην κατά
τόπον αρμοδία εισαγγελία. Το ΑΣΝΑ αποτελείται από: 
• Έναν αρεοπαγίτη ή εφέτη ως πρόεδρο, προερχόμενο κατά κα-

νόνα από το Τμήμα Εκδικάσεως Ναυτιλιακών Διαφορών.

Αν άρχιζα τονίζοντας ότι η ναυτιλία κινείται και δρα μέσα σε ένα
καθεστώς πλήρως παγκοσμιοποιημένο, δικαίως θα μπορούσε
κάποιος να μου καταλογίσει ότι «κομίζω γλαύκαν εις Αθήνας».
Με αυτό το δεδομένο, τυγχάνει αδήριτος, για το ελληνικό πλοίο,
η ανάγκη να είναι ανταγωνιστικό. Έτσι κι αλλιώς, δεν αποβλέπει
σε εθνικές μεταφορές, γεγονός που καθιστά τη θέση του ακόμη
πιο δύσκολη, αφού έχει να αντιμετωπίσει ισχυρούς ανταγωνι-
στές και προστατευτικές πρακτικές από διάφορα κράτη. Αν στα
ανωτέρω προσθέσουμε και το υπερβολικά υψηλό κόστος που
απαιτείται για τη λειτουργία της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, κα-
θίσταται φανερό ότι η ισχυρή ασφαλιστική πίστη της ελληνικής
ναυτιλιακής επιχειρήσεως θα πρέπει να αποτελεί συνεχή επι-
δίωξη κάθε ασχολουμένου με θέματα ελληνικής ναυτιλίας.
Πολλά χρόνια πριν, η «καθαρότης» των διαφόρων ατυχημάτων
στα ελληνικά πλοία είχε αμφισβητηθεί (ίσως και όχι άδικα), τα
υψηλά ασφάλιστρα των ελληνικών πλοίων και τα επασφάλι-
στρα των μεταφερόμενων φορτίων ήταν δυσβάστακτα και, επο-
μένως, επιτακτική κατέστη η ανάγκη λήψεως μέτρων ώστε να
αποκατασταθεί η καλή φήμη του ελληνικού πλοίου, ως φθηνού
αλλά και ασφαλούς μεταφορικού μέσου. Ο όχι και τόσο κολα-
κευτικός όρος «greek flag excluded» έπρεπε οπωσδήποτε να
αποτελέσει παρελθόν. 
Με τις σκέψεις αυτές, η πολιτεία, από το 1912 άρχισε να ενδια-
φέρεται για την, σε σύντομο χρονικό διάστημα, διερεύνηση των
ναυτικών ατυχημάτων (ν.α.) ώστε να εμπεδωθεί, εις μεν τους εμ-
πλεκομένους επιχειρηματίες το συναίσθημα ότι «έστι δίκης
οφθαλμός», εις δε τους ασφαλιστές και δανειστές, η πεποίθηση
πως τα ατυχήματα διερευνώνται και οι τυχόν έκνομες ενέργειες
τιμωρούνται, γεγονότα που θα εδραίωναν την ασφαλιστική
πίστη της ελληνικής ναυτιλίας.
Εκ της μελέτης των αποτελεσμάτων, της αποκτώμενης εμπειρίας
και της μεταβολής των συνθηκών με την πάροδο του χρόνου, η
πολιτεία προέβαινε σε διαδοχικές τροποποιήσεις-βελτιώσεις του
νομικού πλαισίου και τελικά φθάσαμε στο ισχύον σήμερα Ν.Δ.
712/70 (ΦΕΚ 237Α΄/70) «περί διοικητικού ελέγχου του ναυτι-
κού  ατυχήματος».
Με το νόμο αυτόν, αφού αναφέρονται λεπτομερώς ποια θαλάσ-
σια συμβεβηκότα θεωρούνται ναυτικά ατυχήματα (ν.α.), ανατί-
θεται στη λιμενική αρχή (στην περιφέρεια της οποίας έλαβε
χώρα το ν.α. ή προσέγγισε πρώτον το πλοίο ή απεβιβάσθη το

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 3 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Ο νέος νόμος για τη διερεύνηση του ατυχήματος
Απαραίτητος ή περιττός;

Του Κωνσταντίνου Αδ. Χαρτοφύλη, Αντιναυάρχου Λ.Σ. (ε.α.) 

Επικαιρότητα
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• Έναν ανώτερο αξιωματικό Λ.Σ.
• Έναν ανώτερο τεχνικό αξιωματικό του Π.Ν.
• Έναν ειδικό στη θεωρία και πρακτική της ναυτιλίας, υποδεικνυόμενο από την Ένωση Ελλήνων

Εφοπλιστών.
• Έναν πλοίαρχο εμπ. ναυτικού Α΄ τάξεως με τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία σε πλοία ο.χ. άνω των

3.000. 
• Ένα μηχανικό εμπ. ναυτικού Α΄ τάξεως με τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία σε πλοία με μηχανές

άνω των 3.000 ίππων, και
• Ένα διπλωματούχο ναυπηγό-μηχανολόγο, απόφοιτο ανωτάτης σχολής με τουλάχιστον 5ετή

προϋπηρεσία.
Οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα των μελών του ΑΣΝΑ εξασφαλίζουν τη διε-
ρεύνηση του ν.α. σε βάθος και τον εντοπισμό των πραγματικών αιτίων και συνθηκών υπό
τις οποίες αυτό έλαβε χώρα.
Από το 1970, έτος ισχύος του Ν.Δ. 712, η ελληνική ναυτιλία επορεύθη μέχρι σήμερα χωρίς κλυ-
δωνισμούς σε σχέση με τα θέματα της ασφαλιστικής πίστεως. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, σεβό-
μενες απολύτως το πόρισμα του ΑΣΝΑ, αναμένουν τη δημοσίευσή του για να προχωρήσουν στις
περαιτέρω ενέργειές τους και, παραλλήλως, τα ποινικά και αστικά δικαστήρια κατά κανόνα ανα-
μένουν την έκθεση του ΑΣΝΑ για να προχωρήσουν στην εκδίκαση της κάθε περιπτώσεως. 
Το ίδιο έτος, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ψηφίστηκε η Δ.Σ. 134 «περί προλήψεως των εργα-
τικών ατυχημάτων των ναυτικών» την οποία η Ελλάδα κύρωσε, καθιστώντας τη μέρος του εσω-
τερικού της δικαίου κατ’ άρθρον 38 του Συντάγματος. Στις περιοδικές αναφορές που είχε
υποχρέωση να υποβάλει η χώρα μας στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας για να ελέγχεται η συμμόρ-
φωσή μας ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, η αρμόδια διεύθυνση
του ΥΕΝ  ανέτρεχε στις εκθέσεις του ΑΣΝΑ, δεδομένου ότι ο θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός
μέλους του πληρώματος ή επιβάτου θεωρείται ναυτικό ατύχημα και, επομένως, έχει επιληφθεί
το ΑΣΝΑ. Δηλαδή, η διεύθυνση ναυτικής εργασίας, ενεργούσα εντός του πλαισίου της λογικής
και της υπηρεσιακής δεοντολογίας, δεν διενοήθη να θεσπίσει νέα υπηρεσιακή μονάδα για τον
έλεγχο αυτό, αφού το θέμα εκαλύπτετο από τον νεαρό τότε ν. 712/70.
Στη συνέχεια, το 2008, η Επιτροπή Ασφαλείας Ναυσιπλοΐα   ς, του ΙΜΟ (ΜSC) θέσπισε τον Κώδικα

Διερευνήσεως Ατυχημάτων, Casualty Investigation
Code/2008, διά του οποίου καθιερώνεται ενιαίος
τρόπος διερευνήσεως των ναυτικών ατυχημάτων,
παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο προσεγγίσεως
του θέματος, της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-
μελών κ.λπ. Με τη σοβαρότητα και τη σύνεση που
διακρίνει τις αποφάσεις και τα κείμενα του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού, παρεσχέθησαν μόνο
οδηγίες για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέ-
σματος χωρίς να υποχρεωθούν οι χώρες-μέλη σε
ιδιαίτερες δεσμεύσεις.
Έτσι φθάσαμε στο 2009, οπότε τα αρμόδια όργανα
της Ε.Ε. με τη νοοτροπία που τα χαρακτηρίζει, να
ανακατεύονται παντού και να ασχολούνται με τα
πάντα, αγνοώντας ότι μόνοι αρμόδιοι και εξειδικευ-
μένοι για τα θέματα αυτά είναι ο Διεθνής Ναυτιλια-
κός Οργανισμός, ΙΜΟ, και η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας, ILO, εξέδωσαν την οδηγία 2009/18, «για
τον καθορισμό των θεμελειωδών αρχών που διέ-
πουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα
των θαλασσίων μεταφορών...». 
Το πρόβλημα όμως δεν δημιουργήθηκε με την έκ-
δοση της οδηγίας (αφού αυτή η πρακτική της Ε.Ε.
δεν ήταν κάτι το καινοφανές), αλλά από τον τρόπο
που η τότε (2010-11) ηγεσία του διοικητικού
φορέα της ναυτιλίας την ενσωμάτωσε στο εσωτε-
ρικό δίκαιο.

The overall square meters of this house are
380m2, situated on a 415m2 plot with a street
facade of 17m.
A four-storey arrangement, all with access to
stunning views (Piraeus, Vari & Evoikos) and a
lift as well. 5 bedrooms(1 master with a walk-
ing closet and an en suite bathroom), living
room with fireplace, a dining room on the
same level with the master cuisine, guests
room with W.C and a secondary kitchen with
fireplace, laundry room with direct access to
the enclosed 2-car garage, with a secondary
entrance, which allows the property to be sep-
arate into 2 apartments, playroom 30m2 area
with a window view of Imitos and a 310m2 garden.

Equipment includes: 
• central heating & air-conditioning sys-

tem with independent control/ floor
• alarm system, satellite TV, Video door

phone/floor
• luxurious kitchen furniture, wooden

floors
• low energy aluminum frames and glass,

with screens and electric blinds

The price is 2.000euro/m2

negotiable (V.A.T included)

Property 
for sale 

in Palaia Penteli

ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.           

Ανώνυμη Τεχνική, 
Εμπορική 

& Ξενοδοχειακή Εταιρεία

Λεωφόρος Πεντέλης 39 
Μελίσσια 151 27 
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Η πατρίδα μας, χώρα με μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία, που
από το 1912 είχε θεσπίσει διαδικασίες για τον διοικητικό έλεγχο
των ναυτικών ατυχημάτων, δεν περίμενε βέβαια τους μανδαρί-
νους της Ε.Ε. να της υποδείξουν πώς έπρεπε να ενεργήσει στον
τομέα αυτό. Πέραν τούτου όμως, οι εδώ αρμόδιοι, από τη στιγμή
που υπήρχε ήδη οργανωμένη υπηρεσία με εμπειρία και καθο-
λική διεθνή καταξίωση και αναγνώριση του έργου της, αντί να
αναπροσαρμόσουν, όπου απαιτείτο, την υφισταμένη νομοθεσία
στις όποιες νέες, πρόσθετες απαιτήσεις της οδηγίας, με την επι-
κρατούσα, τουλάχιστον τότε, νοοτροπία, δημιούργησαν νέα υπη-
ρεσία, την Ελληνική Υπηρεσία Διερευνήσεως Ναυτικών
Ατυχημάτων (ΕΛΥΔΝΑ), ενώ παράλληλα, στο νόμο με τον οποίο
ενσωματώθηκε η οδηγία στο εσωτερικό μας δίκαιο, προβλέπεται
η συνέχιση της λειτουργίας του ΑΣΝΑ (ν. 4033/11 άρ. 1 παρ.
2α). Τρία χρόνια μετά, δεν θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Υπηρεσία
αυτή έχει πλήρως λειτουργήσει και ότι ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες των εμπνευστών της ιδρύσεώς της. 
Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που ώθησαν τους αρμοδίους να προ-
χωρήσουν στην ίδρυση ειδικής υπηρεσίας για τον προαναφερ-
θέντα σκοπό; Ανεπισήμως, πιστεύουμε πως ο λόγος ήταν η
επικρατούσα τότε νοοτροπία, του μεγάλου (και επομένως και
σπάταλου) κράτους, ειδικά μετά το διαχωρισμό των αρμοδιοτή-
των και την ύπαρξη δύο υπουργείων ασχολουμένων με τα θέ-
ματα ναυτιλίας. Επισήμως, ως λόγος προβάλλεται η υποχρέωση
συμμορφώσεως προς τις επιταγές της οδηγίας, δηλαδή εντοπι-
σμός των αιτίων προκλήσεως του ν.α., ανάλυση των συμπερα-
σμάτων και εισήγηση λήψεως τυχόν πρόσθετων μέτρων για
αποφυγή επαναλήψεως, ανεξαρτησία της υπηρεσίας διερευνή-

σεως και ανάθεση της διερευνήσεως σε άτομα με ειδική εμπει-
ρία, θεωρώντας βέβαια ότι αυτές τις πρόνοιες δεν τις εξασφα-
λίζει το ισχύον σήμερα καθεστώς διερευνήσεως ν.α. Είναι όμως,
έτσι;

Σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 8 του προαναφερθέντος Ν.Δ. 712/70,
«το ΑΣΝΑ αποφασίζει δι’ εκθέσεώς του περί των αιτίων, των
συνθηκών, των υπευθύνων του ν.α. και του βαθμού ευθύνης
των…». Ο νέος νόμος 4033/11 στο άρ. 1 παρ. 2 εδ. β προβλέπει
ότι «η ΕΛΥΔΝΑ υποβάλλει πλήρη αναφορά αναφορικά με τα
αίτια του ν.α. ή του συμβάντος, ασχέτως του αν από τα πο-
ρίσματα θα μπορούσε να προκύψει σφάλμα ή υπαιτιότητα».
Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα αίτια που θα αναζητηθούν από την
ΕΛΥΔΝΑ τα έχει ή θα τα έχει ήδη εντοπίσει το ΑΣΝΑ. Τα περαι-
τέρω στοιχεία-ευρήματα του ΑΣΝΑ ας τα αγνοήσει η έρευνα στο
πλαίσιο της οδηγίας 2009/18 ΕΚ αφού δεν την αφορούν. Αυτό
όμως που την αφορά, τα αίτια, υπάρχει ήδη στην έκθεση του
ΑΣΝΑ. Ως προς τις λοιπές εκ των απαιτήσεων της οδηγίας: Η
ανεξαρτησία του ΑΣΝΑ είναι δεδομένη. Η ύπαρξη ειδικών προ-
σόντων από τα άτομα στα οποία ανατίθεται η διερεύνηση των
ατυχημάτων είναι εμφανής εκ της απλής και μόνον αναγνώσεως
των προσόντων που πρέπει να συγκεντρώνουν τα μέλη του
ΑΣΝΑ, ως αναφέρονται ανωτέρω. Δεν προχωρώ στη σύγκριση
των προσόντων των ερευνητών των δύο φορέων. Τι απομένει
λοιπόν; Η ανάλυση των συμπερασμάτων και η εισήγηση τυχόν
λήψεως προσθέτων μέτρων για αποφυγή επαναλήψεως του
ίδιου ατυχήματος. Βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρεί-
ται εκ των ων ουκ άνευ, και αν επεβάλλετο αυτό να θεσμοθετη-
θεί, θα μπορούσε πολύ απλά και ανέξοδα να αντιμετωπισθεί με
την ανάθεση των καθηκόντων αυτών ή στο τμήμα της Διευθύν-
σεως Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας που προωθεί στο ΑΣΝΑ τους φα-
κέλους δικογραφίας ν.α. ή με την προσθήκη αυτής της
υποχρεώσεως στις αρμοδιότητες του ΑΣΝΑ. Με την ανάθεση
των καθηκόντων αυτών, εξασφαλίζεται πλήρως και η συμμόρ-
φωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Διευκρινίζεται ότι η ανά-
λυση και πρόταση τυχόν νέων μέτρων δεν έχει σχέση με τον
εντοπισμό των αιτίων προκλήσεως του ν.α. και επομένως, ας
μην προβληθεί η ένσταση ότι αν η αρμοδιότης της αναλύσεως
ανατεθεί στο ΥΝΑ/ΔΑΝ, τότε δεν εξασφαλίζεται το ανεξάρτητο
της Υπηρεσίας. Με αυτά τα δεδομένα, είναι δυνατό να θεωρή-
σουμε δικαιολογημένη τη θεσμοθέτηση νέας, πολυέξοδης ειδι-
κής υπηρεσίας, στελεχωμένης με είκοσι οκτώ άτομα (άρ. 8, ν.
4033/11); Σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός έχει ματώσει από
τα αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας, όταν όλοι αναγνωρί-
ζουν την ανάγκη ενός «μικρού» κράτους, εμείς συνεχίζουμε
απτόητοι στην ίδια γραμμή της καταστροφής; Και πρέπει να ση-
μειωθεί ότι δεν είναι μόνο το κόστος στελεχώσεως και λειτουρ-
γίας της  ΕΛΥΔΝΑ. Με την προβλεπόμενη μετακίνηση (σε κάθε
περίπτωση) επιθεωρητή ή επιθεωρητών στον τόπο του ατυ-
χήματος, δηλαδή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, είναι
εύκολο να συνειδητοποιηθεί το κόστος αυτής της πρακτικής,
τη στιγμή που, για το ίδιο ατύχημα, το ΑΣΝΑ θα συγκεντρώ-
σει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καμιά μετακίνηση
(παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις), ανέξοδα, όπως
επεξηγήθη ανωτέρω. Πέραν όμως του υψηλού κόστους, υπάρ-
χει, εν προκειμένω, και θέμα ουσίας. Κατά κανόνα, η πρόκληση
ατυχήματος δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και την ακινησία ή την
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απαγόρευση απόπλου του πλοίου. Συνήθως, έπειτα από λίγες
ώρες, και μετά τη διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτουμένων
ελέγχων, το πλοίο αποπλέει, χωρίς δηλαδή να υπάρχει χρόνος
για μετακίνηση του επιθεωρητή της ΕΛΥΔΝΑ, για να επιληφθεί
του θέματος. Πρόσφατα, σε προσάραξη ελληνικού πλοίου σε
ευρωπαϊκό ποτάμιο λιμάνι, για την αποκόλληση του οποίου επε-
νέβησαν τέσσερα ρυμουλκά, το πλοίο απέπλευσε κανονικά
ύστερα από περίπου 12 ώρες. Η νέα Υπηρεσία δεν επενέβη, γιατί
εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατό να αποσταλεί εκεί εγκαίρως
επιθεωρητής. Το ΑΣΝΑ όμως επελήφθη της υποθέσεως και εξέ-
δωσε πόρισμα, εντοπίζοντας ως αίτιο τη συγκέντρωση ιλύος στο
βυθό του ποταμού και τον μη έγκαιρο εντοπισμό της από την αρ-
μόδια Αρχή του λιμένος. Δηλαδή, καταφαίνεται αναντίρρητα ότι
η όλη σχεδίαση λειτουργίας της ΕΛΥΔΝΑ πάσχει, αφού δεν είναι
εκ των πραγμάτων δυνατό να επιλαμβάνεται επί όλων των ν.α.
Βεβαίως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η πρόθεση
του Ευρωπαίου νομοθέτη  είναι η διερεύνηση των ν.α. και ο εν-
τοπισμός των αιτίων, όχι μόνον όταν αυτά (αίτια) εντοπίζονται
στο πλοίο, αλλά οπουδήποτε, δηλαδή και στη μη εφαρμογή κα-
νόνων από μέρους των αρχών διαχειρίσεως των λιμένων, πρό-
νοια που εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί,
όπως ανεφέρθη. Για την κατανόηση της σοβαρότητας αυτών
των διαπιστώσεων, θα πρέπει να προστεθεί και το εξής: Το
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4033/11 προβλέπει ότι «ο νόμος αυτός
εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, στα ν.α. των οποίων οι συνέ-
πειες επεκτείνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή αφο-
ρούν Έλληνες πολίτες ή κατόχους ελληνικών αποδεικτικών
ναυτικής ικανότητας», δηλαδή σε ν.α. που αφορούν σχεδόν όλα
τα ελληνόκτητα πλοία (δηλαδή  άνω των 3.000 πλοία), αφού
στα Δ.Σ. των πλοιοκτητριών εταιρειών συμμετέχουν Έλληνες ή
στα πλοία είναι ναυτολογημένοι Έλληνες. Πόσα άτομα πρέπει
να απασχολούνται, πόσες μετακινήσεις πρέπει να πραγματο-
ποιούνται και τι κόστος συνεπάγονται αυτές οι μετακινήσεις,
για συμμόρφωση προς αυτή την απαίτηση του νόμου και
ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, όταν είναι γνωστό ότι το κρί-
σιμο στοιχείο των αιτίων θα διερευνηθεί ανέξοδα από το
ΑΣΝΑ; Γιατί τόσα έξοδα, χωρίς ουσιαστική ανάγκη; 

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ. Επειδή παρέχεται η
δυνατότης  για τη διερεύνηση των  ν.α. να επιλαμβάνεται τόσο η
χώρα της σημαίας του πλοίου όσο και η παράκτια χώρα, η παρ.
3 του άρ. 7 του ν. 4033/11 προβλέπει πως «η διενέργεια πα-
ραλλήλων διερευνήσεων ασφαλείας για το ίδιο ν.α. ή συμβάν
είναι δυνατή σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις». Όταν λοιπόν η
οδηγία επιδιώκει, και πολύ σωστά, την αποφυγή παράλληλης
διερευνήσεως του ίδιου ν.α. από δύο χώρες, η ελληνική πολι-
τεία, διά του ιδίου νόμου, καθιερώνει για όλα τα ν.α. την παράλ-
ληλη ανάμειξη και του ΑΣΝΑ και της ΕΛΥΔΝΑ (άρ. 1 παρ. 2 εδ.
α). Η ρύθμιση αυτή δεν βρίσκεται μόνο σε πλήρη αντίθεση με τη
βούληση του Ευρωπαίου νομοθέτη για συμμόρφωση προς την
οποία υποτίθεται ότι έγινε ο ν. 4033/11, αλλά δημιουργεί και
ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο. Τόσο το ΑΣΝΑ όσο και η ΕΛΥΔΝΑ
εκδίδουν έκθεση-πόρισμα ως προς τα αίτια του ν.α., όπως εξη-
γήθηκε πιο πάνω, και σε αρκετές περιπτώσεις η υποκειμενική
εκτίμηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον εντοπισμό των αι-
τίων ενός ν.α. Ποιο θα είναι λοιπόν το αποτέλεσμα εάν για το
ίδιο ν.α. οι εκθέσεις των δύο Υπηρεσιών καταλήξουν σε δια-
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φορετικά αίτια; Και, στις περιπτώσεις αυτές, τι θα γίνει με τις
τεραστίας σημασίας συνέπειες, οικονομικές και άλλες, που
ακολουθούν το κάθε ν.α.; 
Μερικές ακόμη παρατηρήσεις που θεωρούνται σημαντικές, και
τις οποίες εμείς αποφεύγουμε να σχολιάσουμε. Στην παρ. 1 εδ.
α του άρ. 4 του ν. 4033/11 αναφέρεται ότι «οι διερευνήσεις του
νόμου αυτού είναι ανεξάρτητες από (…) τον διοικητικό έλεγχο
ν.α. ο οποίος διενεργείται κατ’ εφαρμογήν του Ν.Δ. 712/70 των
οποίων ο σκοπός είναι ο καθορισμός υπαιτιότητας ή η από-
δοση ευθυνών». Μόνο σ’ αυτά περιορίζεται η διερεύνηση
από το ΑΣΝΑ; Ανεφέρθη ανωτέρω ότι η διατύπωση της παρ. 8
του άρ. 5 του Ν.Δ. 712/70 είναι σαφής και δεν επιτρέπει παρερ-
μηνείες. «Το ΑΣΝΑ αποφασίζει δι’ εκθέσεώς του περί των αιτίων,
των συνθηκών, των υπευθύνων (…) του ν.α.». 
Πρώτα εντοπίζονται τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συ-
νέβη το ν.α. και στη συνέχεια όλα τα άλλα.
Από τη μελέτη του άρθρου 8 του υπό συζήτηση νόμου, εύκολα
διαπιστώνει κάποιος ότι προβλέπεται η συμμετοχή ως τεχνικών
διερευνητών ατόμων που ως εκ του αντικειμένου των σπουδών,
του επαγγέλματος και επομένως και της εμπειρίας τους, δεν είναι
δυνατόν να είναι άριστοι γνώστες, ούτε να έχουν επαρκή εμπει-
ρία επί των διεθνών συμβάσεων και των εθνικών κανονισμών
ούτε ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας ούτε ως προς την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι συνθήκες έχουν
αλλάξει και αν κάποτε ήταν αδήριτη ανάγκη η συμμετοχή τους,
σήμερα, οι λόγοι εκείνοι έχουν παντελώς εκλείψει.

Ως επίμετρο. Η όποια εμπειρία έχω αποκτήσει από την υπερ-πεν-
τηκονταετή ενασχόλησή μου με τα θέματα ναυτιλίας, υπηρετών-
τας διαδοχικά και τους τρεις πυλώνες στους οποίους αυτή
εδράζεται, του ναυτικού, του δημόσιου τομέα και του τομέα της
πλοιοκτησίας, αλλά και από τη δεκαετή εμπειρία ως «μέλος του
ΑΣΝΑ, ειδικός στη ναυτιλιακή θεωρία και πρακτική» -θέση την
οποία εξακολουθώ να κατέχω μέχρι και σήμερα-, η εμπειρία λοι-
πόν αυτή μού έχει δημιουργήσει στερεά την πεποίθηση πως η
δημιουργία της ΕΛΥΔΝΕ, αν και τίποτε απολύτως δεν προσφέρει
στην υπόθεση της ναυτιλίας, επιβαρύνει το σκληρά δοκιμαζό-
μενο ελληνικό Δημόσιο με περιττό κόστος ενώ παράλληλα δη-
μιουργεί προβλήματα λειτουργίας στο θεσμό της συνεχούς
προσπάθειας βελτιώσεως των συνθηκών ασφαλείας και του
διακανονισμού των συνεπειών του ναυτικού ατυχήματος (έκ-
δοση εκθέσεων-πορισμάτων με διαφορετική άποψη ως προς τα
αίτια). Απευθύνομαι προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου, και προς τη στρατιωτική ηγεσία του Λ.Σ.,
των οποίων γνωρίζω πολύ καλά και την άρτια γνώση των θε-
μάτων της ναυτιλίας και τη διάθεση για προσφορά στη ναυτιλία,
και τους παρακαλώ να ασχοληθούν με το θέμα, αγνοώντας τις
τυχόν περί του αντιθέτου αναμενόμενες (και ανθρώπινες) ειση-
γήσεις, αντιδράσεις. Η αναγνώριση ότι μια απόφαση δεν απε-
δείχθη επιτυχής, όταν μάλιστα αυτή ελήφθη κάτω από εντελώς
διαφορετικές συνθήκες, δεν αποτελεί αποδοχή της ευθύνης απο-
τυχίας ή ένδειξη ανικανότητας, αλλά αντιθέτως αποδεικνύει λε-
βεντιά και ψυχικό μεγαλείο, χαρακτηριστικά μόνο των μεγάλων.
Οι δυσκολίες των καιρών απαιτούν υπευθυνότητα, σύνεση και
αποφασιστικότητα από όλους μας, απαιτούν χρηστή και όχι σπά-
ταλη διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. 
Γένοιτο.
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Β΄ σχέδιο υποδείγματος σύμβασης ναυτολόγησης υπό τη
MLC. Μόνο που ο νόμος 4078 του 2012 περί κύρωσης της
σύμβασης ΜLC στο Παράρτημα της μετάφρασης στα ελλη-
νικά αναφέρει περί της σύμβασης ναυτολόγησης (άρθρο 3)
ότι: «Στο βαθμό που είναι συμβατό με το εθνικό δίκαιο και την
πρακτική του μέλους, οι συμβάσεις εργασίας των ναυτικών
πρέπει να θεωρείται ότι ενσωματώνουν οποιεσδήποτε συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται». Το σημείο
αυτό αποτελεί αυτούσια μετάφραση του αντίστοιχου εδαφίου
του κανονισμού Reg. 2.1 (par. 3) από τη MLC, χωρίς καμία
δευτερογενή ερμηνεία. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
(ΠΝΟ) σε απάντησή της προς τον υπουργό (της 12/6/2014)
υποστηρίζει πως η διάταξη του ν. 4078 του 2012 που κυρώ-
νει τη MLC υπερισχύει της διάταξης περί μη ισχύος των ΣΣΕ
της Υπουργικής Απόφασης 3522.2/8 του 2013, σύμφωνα με
το Σύνταγμα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 28
(παρ. 1) του Συντάγματος ορίζει ότι «οι γενικά παραδεγμένoι
κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβά-
σεις, από την επικύρωσή τoυς με νόμo και τη θέση τoυς σε
ισχύ σύμφωνα με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπό-
σπαστo μέρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερι-
σχύoυν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ».  
Η ερμηνεία της MLC φαίνεται να είναι υποκειμενική. Αν και
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι συμβάσεις απασχόλησης
των ναυτικών θεωρείται ότι ενσωματώνουν τις εκάστοτε
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στο βαθμό που
αυτό είναι συμβατό με την εθνική νομοθεσία και πρακτική του
κράτους-μέλους» (Reg. 2.1, par. 3), αυτό μπορεί να έχει τις
εξής (ή και άλλες) αναγνώσεις:
• Η ατομική σύμβαση εργασίας εφαρμόζεται εφόσον δεν

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Τα πρόσφατα «Ποσειδώνια» έκλεισαν με μία δήλωση που
ήγειρε σειρά από αντιδράσεις, αλλά και ερωτήματα. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Θεό-
δωρος Βενιάμης, στη συνέντευξη Τύπου της ΕΕΕ, ανέφερε
χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕΕ έχει ζητήσει από τα Ποσειδώ-
νια του 2012 ατομική σύμβαση εργασίας πάνω στα πλοία,
που να συμβαδίζει με τις διεθνείς συμβάσεις». Ερμη-
νεύοντας τη MLC, ο πρόεδρος αναφέρει ότι «η MLC επι-
τρέπει ατομική σύμβαση υπό μία προϋπόθεση, ότι δεν
υπάρχει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κάτι που
ισχύει αφού εδώ και λίγες ημέρες ο αρμόδιος υπουργός
έχει πιστοποιημένα πει ότι δεν υπάρχει ΣΣΕ».  

Τα λεγόμενα του προέδρου της ΕΕΕ βασίστηκαν σε απόφαση
του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
(της 29/5/2014), σύμφωνα με την οποία «η ΣΣΕ πληρωμά-
των φορτηγών πλοίων από 4.500 TDW και άνω που κυρώ-
θηκε με την υπ’ αρ. 3525.1.1/01/2011 Υπουργική Απόφαση
έληξε στις 31/12/2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί
και κυρωθεί νέα ΣΣΕ για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων»,
οπότε σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 1) του κανονισμού για
την εφαρμογή απαιτήσεων της MLC που εγκρίθηκε με Κοινή
Υπουργική Απόφαση (υπ’ αρ. 3522.2/8/2013) «σε περί-
πτωση που δεν υφίσταται σε ισχύ συλλογική σύμβαση ναυ-
τικής εργασίας που έχει εφαρμογή, οι όροι ναυτολόγησης των
Ελλήνων ναυτικών συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλ-
λόμενα μέρη και καταχωρίζονται στη γραπτή (ατομική) σύμ-
βαση ναυτολόγησης». 
Πράγματι, η Υπουργική Απόφαση 3522.2/8/2013 αναφέρει
αυτή τη διάταξη και, επιπλέον, περιλαμβάνει στο Παράρτημα

Της Μαρίας Προγουλάκη, Συμβούλου ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης πληρωμάτων και MLC, διδάσκουσας και ερευνήτριας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδάσκουσας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ALBA, Deree 

Επικαιρότητα

Μια δήλωση περί ατομικών συμβάσεων
εργασίας ναυτικών που συζητήθηκε και
θα συζητιέται ακόμη
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υπάρχει, ούτε έχει υπάρξει ποτέ ΣΣΕ στη χώρα προέλευσης
του ναυτικού.

• Η ατομική σύμβαση εργασίας εφαρμόζεται εφόσον δεν
υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή ΣΣΕ εν ισχύι.

• Η ατομική σύμβαση εργασίας εφαρμόζεται δεδομένου ότι
έχει ενσωματώσει διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών ΣΣΕ,
όπου ως διατάξεις μπορεί να εννοηθούν κάποιοι όροι ναυ-
τικής απασχόλησης, εξαιρουμένων π.χ. των συμφωνημέ-
νων κατώτατων μισθών της ΣΣΕ. 

Εδώ όμως να σημειωθεί ότι η MLC είναι μία σύμβαση ενοποι-
ημένη που επικυρώνεται στο σύνολό της και όχι επιλεκτικά,
όπως ορίζει ο ILO.
• Yπερισχύουν oι όροι της σύμβασης που είναι ευνοϊκότεροι

για τους ναυτικούς από ό,τι ορίζει η MLC, όπως στην περί-
πτωση των συμβάσεων των Φιλιππινέζων ναυτικών, που
αφορούν π.χ. στον υπολογισμό του overtime, και άλλων
ζητημάτων ναυτικής απασχόλησης. 

Σημειώνεται ότι η ίδια η MLC στο προοίμιό της και παραπέμ-
ποντας στο καταστατικό του ILO (2010, άρθρο 19, παρ. 8)
ορίζει ότι «σε καμία περίπτωση, η επικύρωση οποιασδήποτε
σύμβασης ή σύστασης από τη συνδιάσκεψη του ILO ή επικύ-
ρωση οποιασδήποτε άλλης σύμβασης από κράτος-μέλος δεν
θα πρέπει να επηρεάζει οποιονδήποτε νόμο, απόφαση, έθιμο
ή συμφωνία που διασφαλίζει ευνοϊκότερες συνθήκες για τους
εργαζομένους, σε σχέση με αυτές που προβλέπονται στη
σύμβαση ή σύσταση». 
• Η συλλογική σύμβαση υπερισχύει της ατομικής, με βάση

την πρακτική του κράτους-μέλους, σύμφωνα με την οποία,
εφόσον οι διαπραγματεύσεις για τις ΣΣΕ εκκρεμούν και βρί-
σκονται σε εξέλιξη, εφαρμόζονται οι όροι της ΣΣΕ που έχει
λήξει. 

Σχετικά, η απόφαση 3525.1.1/01/2011 κύρωσης της ΣΣΕ
πληρωμάτων φορτηγών πλοίων από 4.500 TDW και άνω,
στο άρθρο 21 (παρ. 3) αναφέρει ότι η ΣΣΕ λήγει στις 31 Δε-

κεμβρίου 2010, καθώς όμως και ότι «συμφωνείται να συγ-
κροτηθεί ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της ΕΕΕ και της
ΠΝΟ με σκοπό να καταγράψει και εξετάσει κλαδικά και θε-
σμικά θέματα που θα προταθούν από τις δύο πλευρές και να
υποβάλει προς τις διοικήσεις των δύο μερών προτάσεις προ-
κειμένου να ληφθούν επ’ αυτών αποφάσεις και να υπογρα-
φούν σχετικά συμφωνητικά, τα οποία και θα υποβάλλονται
για κύρωση στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας εφόσον πρόκειται για θέματα που ρυθμίζονται με
τη διαδικασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Ως τέ-
τοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα της ανανέωσης της
υπάρχουσας ΣΣΕ ή της επικύρωσης νέας ΣΣΕ. 
Πέρα από τη νομική προσέγγιση που κάθε πλευρά χρησιμο-
ποιεί για να υπερασπιστεί τις θέσεις της, έχει σημασία να αξιο-
λογηθεί η στάση του υπουργείου Ναυτιλίας, που
παρεμβάλλεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώ-
πων εφοπλιστών και ναυτικών. Η στάση του υπουργείου δεν
ακολουθεί την οδηγία Β2.2.3 (παρ. 1) του νόμου 4078
(2012), που αναφέρει ότι «με την επιφύλαξη της αρχής της
ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, κάθε κράτος-μέλος
θα πρέπει, ύστερα από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες
οργανώσεις εκπροσώπων των πλοιοκτητών και των ναυτι-
κών, να θεσπίσει διαδικασίες καθορισμού των κατώτερων μι-
σθών των ναυτικών. Οι οργανώσεις εκπροσώπων των
πλοιοκτητών και των ναυτικών θα πρέπει να συμμετέχουν στη
λειτουργία των εν λόγω διαδικασιών». 
Η μελέτη των Boston Consulting Group και ΙΟΒΕ (2013) για
την οποία κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΕΕΕ υποστηρίζει ότι θα
δημιουργηθούν 200.000 νέες θέσεις εργασίας πάνω στα
πλοία από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, πλέον των νέων
θέσεων εργασίας στα γραφεία στην ξηρά, ενώ τα οφέλη σε
εθνικό επίπεδο από τη φορολόγηση των Ελλήνων ναυτικών
θα είναι σημαντικά. Το σκεπτικό πίσω από τη θέση της ΕΕΕ
είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των ναυτικών κατώτερου
πληρώματος με ευκαιρίες για απασχόληση με αμοιβές χαμη-
λότερες από ό,τι ορίζει η ΣΣΕ, της τάξεως των «1.500 δολα-
ρίων, τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός στην ξηρά είναι κάτω
από 500 ευρώ» (Βενιάμης, 2014). Η MLC θέτει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για όρους ναυτολόγησης χωρίς να αναφέρει κα-
τώτατο μισθό, ενώ ο ILO όρισε πρόσφατα ως ελάχιστο προ-
τεινόμενο μισθό για ναύτη (AB) τα 585$ έως το τέλος του
2014 - ήτοι 430 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τον κατώτατο
μισθό σε θέση ξηράς στην Ελλάδα.  
Δεν υπάρχει αμφιβολία για τις προθέσεις της ΕΕΕ στο να συμ-
βάλει ενεργά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων
ναυτικών (κατώτερα πληρώματα) και τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας για νέους, ανειδίκευτους εργάτες - ναύτες.
Μάλιστα, κατανοώντας την κατάσταση της διεθνούς ναυλα-
γοράς και τις δυσκολίες που βιώνουν οι επιχειρήσεις της ναυ-
τιλίας, η κίνηση της ΕΕΕ να ξεπεράσει νομικά εμπόδια
προκειμένου να δώσει ευκαιρία στον Έλληνα νέο και ναύτη
να επιστρέψει στη θάλασσα και σε έναν κλάδο που ανέκαθεν
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ήταν ο πιο επιτυχημένος στην Ελλάδα, χαιρετίζεται ειλικρινά.
Από την άλλη, όμως, στο προτεινόμενο επίπεδο αμοιβών των
1.500 δολαρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη «η φύση
της ναυτικής εργασίας, τα επίπεδα πληρωμάτων των πλοίων
και οι κανονικές ώρες εργασίας των ναυτικών, καθώς και οι
μεταβολές στο κόστος διαβίωσης και οι ανάγκες των ναυτι-
κών» [βλ. οδηγία Β2.2.3 (παρ. 2) περί κατώτατων μισθών στο
Παράρτημα του νόμου 4078/2012]. 
Σχετικά αναφέρω ότι ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός στις Φιλιπ-
πίνες είναι τα 11.240 pesos μεικτά (NCR of the Philippines,
2013), δηλαδή 258 δολάρια. Κατά συνέπεια, η αναλογία του
μισθού ενός Φιλιππινέζου ναύτη, αν υποθέσουμε ότι είναι
$1.000 ($500 φθηνότερος από τον Έλληνα), με αυτόν ενός
εργάτη στις Φιλιππίνες είναι περίπου 4 φορές υψηλότερος
(3,87). Έτσι, ένας Φιλιππινέζος ναυτικός μπορεί να συντηρεί
την πολυμελή οικογένειά του. Στην περίπτωση των ελληνι-
κών ατομικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας και των αμοι-
βών της τάξεως των 1.500 δολαρίων, δηλαδή περίπου 1.100
ευρώ, δεδομένου του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα που
φτάνει στα 586 ευρώ μεικτά (490 καθαρά), ο κατώτατος μι-
σθός ναυτικού είναι λιγότερο από διπλάσιος (1,87 φορές
υψηλότερος). Όμως η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα του σή-
μερα μια οικογένεια αδυνατεί να ζήσει με 490 ευρώ. Συνε-
πώς, ο Έλληνας νέος και ο Έλληνας ναύτης με τι κίνητρο να
βγει στη θάλασσα, αφού θα δυσκολεύεται να συντηρήσει την
οικογένειά του δουλεύοντας κάποιους μήνες το χρόνο (η
φύση του ναυτικού επαγγέλματος) και με ιδιαίτερα υψηλό κό-
στος ζωής στην Ελλάδα;
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Επικαιρότητα

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τις προ-
θέσεις της ΕΕΕ στο να συμβάλει ενεργά
στην αντιμετώπιση της ανεργίας των Ελλή-
νων ναυτικών (κατώτερα πληρώματα) και
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για
νέους, ανειδίκευτους εργάτες - ναύτες. 

“ “

�PROGOULAKI:Layout 1  1/8/2014  9:33 �μ  Page 42



ADV JUNE 2014:Layout 1  28/7/2014  5:37 μμ  Page 6



γραμμή Incheon - Jeju (250 ν.μ.) η εταιρεία είχε κατορθώσει
να δημιουργήσει ουσιαστικά μονοπώλιο βάζοντας δύο από
τα πλοία της εκεί («Omahana», «Sewol») με πέντε δρομολό-
για την εβδομάδα, απορροφώντας όλη τη ζήτηση και εξω-
θώντας τον ανταγωνισμό εκτός της γραμμής, καταφέρνοντας
έτσι να καταγράφει σημαντικά περιθώρια κέρδους. 
Το Jeju είναι ένα μεγάλο νησί που απαιτεί συνεχή ροή προ-
μηθειών από την κύρια χώρα. Παρότι τα δύο πλοία ήταν χα-
ρακτηρισμένα Ε/Γ-Ο/Γ, μπορούσαν επίσης να μεταφέρουν
φορτίο κιβωτίων. Αυτό δημιουργούσε όφελος, αφού έτσι
μπορούσαν να αποφύγουν την καταβολή τελών στο λιμάνι
του Jeju, για τα οποία είναι υπόχρεα αντίστοιχα εμπορικά
πλοία. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε την εταιρεία στο να αναζη-
τήσει περισσότερα έσοδα από τα κιβώτια σε σχέση με τους
επιβάτες, με αποτέλεσμα στο τέλος τα έσοδά της από τα φορ-
τία να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που προέρχονταν
από την επιβατική κίνηση.

Επιλογή πλοίου και μετασκευή
Η εταιρεία παρότι έχανε λεφτά στη συγκεκριμένη γραμμή
πόνταρε στη δημιουργία μονοπωλίου και αποφάσισε να ξο-
δέψει $14 εκατ. προκειμένου να αγοράσει το «Sewol» και να
προχωρήσει σε εκτεταμένη μετασκευή του το 2012. Η αγορά
του πλοίου έγινε εφικτή λόγω αλλαγής του ορίου ηλικίας
από τα 20 στα 30 έτη για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, το 2008. Έτσι
αποφασίστηκε η αγορά ενός πλοίου 18 ετών, το οποίο ου-
σιαστικά θα έβγαινε εκτός λειτουργίας σε τιμές σχεδόν σκραπ
στην ιαπωνική αγορά, και η μετασκευή του για τις ανάγκες
της γραμμής.
Οι εκτεταμένες επισκευές περιλάμβαναν την προσθήκη

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 4 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Sewol
Τα ολέθρια βήματα του πλοίου 

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

Ναυτικά ατυχήματα

Όπως είναι γνωστό, το ναυάγιο του πλοίου «Sewol»
συνέβη στις 16/4/14 στη Νότιο Κορέα, μία μέρα
μετά την επέτειο της ιστορικής απώλειας του «Τιτα-

νικού» και λιγότερο από δυόμισι χρόνια από το ναυάγιο του
«Costa Concordia» στην Ιταλία. Ο απολογισμός για τους 476
επιβαίνοντες, τραγικός: 172 διασωθέντες ναυαγοί, 281 νε-
κροί, 23 επισήμως αγνούμενοι και ακόμα δύο νεκροί κατά τη
διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης (ένας ναύτης πολεμι-
κού σκάφους και ένας δύτης). 

Κύριο αίτιο του ναυαγίου
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί επίσημο πόρι-
σμα στη δημοσιότητα, υπάρχει όμως επαρκής πληροφόρηση
σχετικά με το ναυάγιο, για το οποίο οι τοπικές Αρχές κατέλη-
ξαν άμεσα στο συμπέρασμα ότι οφείλεται στην ανεξήγητη και
απότομη δεξιά στροφή που πήρε το πλοίο ανάμεσα στις
08.48-08.49 τοπική ώρα, προκαλώντας μετατόπιση φορτίου
με συνέπεια τη βύθισή του.
Δεδομένου ότι δεν έχουμε λάθος σε χάρτες, όργανα ναυ-
σιπλοΐας και συστήματα πρόωσης του πλοίου, καθώς και ότι
δεν υπήρξε εξωγενής παράγοντας που επηρέασε την κατά-
ληξη του πλοίου (παραπλέοντα πλοία, παλίρροιες κ.λπ.),
είναι εμφανές πως το λάθος προέρχεται από την ανεπαρκή
διαχείριση του πλοίου και του ατυχήματος (πριν, κατά τη
διάρκεια, αλλά και τα πρώτα λεπτά μετά το ατύχημα) με μό-
νους υπεύθυνους το πλήρωμα και τη διαχειρίστρια εταιρεία
(Cheonghaejin Marine Co.). Ας δούμε λοιπόν τα ολέθρια βή-
ματα σε αυτό το σπιράλ θανάτου!

Οικονομική κατάσταση εταιρείας και λειτουργία 
τοπικής γραμμής
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1999, διαχειριζόταν τον μεγα-
λύτερο στόλο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της Κορέας, λειτουργώντας
βασικά 3 γραμμές με 4 πλοία. Λόγω του μικρού ουσιαστικά
μεγέθους της, το περιθώριο κέρδους υπήρξε από αμελητέο
έως ανύπαρκτο με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εκπαίδευση και την επιλογή προσωπικού. Στη συγκεκριμένη
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ακόμη δύο καταστρωμάτων ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα
θέσεων, κλινών και κιβωτίων (από αρχικά τρία καταστρώ-
ματα, μετά τις επισκευές το πλοίο είχε πέντε) και επίσης τη
μεταφορά μιας τεράστιας σιδηροκατασκευής/ ράμπας που
ζύγιζε 50 τόνους από τη μία μεριά του πλοίου στην άλλη. Το
αποτέλεσμα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν να γίνει το πλοίο
πιο ασταθές και να παίρνει σχετικά εύκολα κλίση, που έφτανε
αρκετές φορές τις 10ο.
Το πλοίο είχε πιστοποιηθεί από τον Korean Registry of Ship-
ping (μέλος IACS) μετά τη μετασκευή και μάλιστα με αρκετά
conditions of class. Επειδή ήταν κατά πολύ βαρύτερο, δό-
θηκε ρητή εντολή από το νηογνώμονα να μειωθεί το μέγιστο
φορτίο από 2,437 τόνους σε 987, αυξάνοντας το έρμα κατά
περίπου 1.000 τόνους για να βελτιωθεί η ευστάθεια του
πλοίου.

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Οι μισθοί του πληρώματος ήταν, κατά το σύνηθες στις τοπι-
κές γραμμές, χαμηλοί (περίπου στα 2/3 των αντίστοιχων θέ-
σεων ποντοπόρων πλοίων) και υπήρχαν μαρτυρίες για
καθυστερήσεις στις πληρωμές. 
Στον αγώνα μείωσης του κόστους, η εταιρεία δεν δίσταζε να
ναυτολογήσει πλήρωμα είτε αρκετά ηλικιωμένο (πλοίαρχος
- 67 ετών) είτε αρκετά άπειρο (ανθυποπλοίαρχος στη γέφυρα
με ευθύνη για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου - 25 ετών). Να ση-
μειωθεί ότι τόσο η ανθυποπλοίαρχος όσο και ο τιμονιέρης
τη στιγμή του ατυχήματος δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία
από Ε/Γ-Ο/Γ πλοία πέραν του συγκεκριμένου, και μάλιστα
έχοντας ο καθένας τους λιγότερο από 4 μήνες επί του
πλοίου. 
Διαθέτοντας 2 πλοία στη συγκεκριμένη γραμμή και με πολι-
τική να έχει για κάθε πλοίαρχο και δύο ακόμη σε αναμονή
(άρα με 2 πλοία στη γραμμή να έχει 4 πλοιάρχους σε ανα-
μονή) η εταιρεία είχε μόλις 1 πλοίαρχο συνολικά σε αναμονή.
Η εταιρεία είχε ξοδέψει 500 δολάρια συνολικά για την εκπαί-
δευση του πληρώματος το 2013 και υπάρχουν εκτεταμένες
μαρτυρίες πως προσλάμβανε προσωπικό χωρίς εμπειρία,
προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα.

Υπερφόρτωση του πλοίου
Η εταιρεία συνήθως υπερφόρτωνε το πλοίο καθώς το δρο-
μολόγιο Incheon - Jeju απέφερε αρκετά κέρδη. Υπάρχουν
μαρτυρίες ότι οι πλοίαρχοι είχαν παραπονεθεί αρκετές φορές
στην εταιρεία για την υπερφόρτωση του πλοίου και μάλιστα
ένας υποπλοίαρχος είπε ότι εάν δεν σταματήσει η υπερφόρ-
τωση, θα συμβεί ατύχημα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω αν-
τιδράσεις. Από τις φορτωτικές που ανακαλύφθησαν μετά το
ναυάγιο, το πλοίο φαίνεται να μεταφέρει φορτίο 3,600
τόνων (3,6 φορές περισσότερο από το επιτρεπόμενο των
987 τόν.). Για να ισορροπήσει το πλοίο, προφανώς μειωνό-
ταν η ποσότητα έρματος κάνοντας το πλοίο εξαιρετικά αστα-
θές. Υπάρχουν ενδείξεις πως η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά

συνήθης, υποδεικνύοντας ότι πιθανά να υπήρξε κάποιου εί-
δους σιωπηρή αποδοχή (πιθανά με  αντάλλαγμα) από τις το-
πικές αρχές.

Σχεδιασμός ταξιδιού
Το πλοίο απέπλευσε από το Incheon στις 21.00 τοπική ώρα
αντί της 18.30 παρότι υπήρχε πυκνή ομίχλη και ήταν το μόνο
πλοίο στο οποίο επετράπη ο απόπλους εκείνο το βράδυ. Η
καθυστέρηση αυτή ώθησε τον πλοίαρχο να επιλέξει συντο-
μότερη διαδρομή (κατά 7 ν.μ.) στην προσπάθειά του να κερ-
δίσει χρόνο κατά μισή ώρα, περνώντας από την περιοχή στην
οποία συνέβη τελικά το ατύχημα και την οποία κανονικά θα
έπρεπε να αποφύγει λόγω ισχυρών ρευμάτων (6 με 7 μίλια
την ώρα), παλίρροιας και κυρίως λόγω ειδικής οδηγίας από
την Ακτοφυλακή για τα Ε/Γ-Ο/Γ μιας και είχαν σημειωθεί
στην εν λόγω περιοχή 28 ατυχήματα από το 2007. 
Το πλοίο μπήκε στην περιοχή με ταχύτητα 19-20 ν.μ. (αντί

16-18 ν.μ.) και έχοντας υπεύθυνη στη γέφυρα μια 25χρονη
ανθυποπλοίαρχο κι έναν 55χρονο τιμονιέρη με ανεπαρκή εμ-
πειρία σε Ε/Γ-Ο/Γ. Λογικά οι άνθρωποι αυτοί δεν θα βρίσκον-
ταν εκεί εάν το πλοίο είχε αποπλεύσει στην ώρα του (οι
αρχικές βάρδιες προέβλεπαν τον υποπλοίαρχο επικεφαλής
στη γέφυρα) αλλά λόγω της καθυστέρησης κανείς δεν επε-
νέβη για να το αλλάξει και έτσι η βάρδια των προηγούμενων
και πιο έμπειρων είχε ήδη λήξει.
Η τοπική νομοθεσία επιβάλλει στην περίπτωση που το πλοίο
πλέει σε περιοχές με κίνδυνους για τη ναυσιπλοΐα τον πλοί-
αρχο επικεφαλής στη γέφυρα. Είναι γνωστό ότι ο πλοίαρχος
πέρασε από τη γέφυρα 10 λεπτά πριν από το ατύχημα προ-
κειμένου να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και μετά επέ-
στρεψε στην καμπίνα του. Είναι αυτή τη στιγμή ασαφές το
γιατί το πλοίο πήρε αυτή την απότομη στροφή, μιας και η αν-
θυποπλοίαρχος και ο τιμονιέρης έχουν δώσει αντικρουόμε-
νες καταθέσεις στις Αρχές (ενδεχομένως ένας από τους δύο
ή και οι δύο έχουν κάνει τραγικό λάθος ή το πηδάλιο δεν
έδειχνε σωστά). 
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Ναυτικά ατυχήματα

Ανταπόκριση στο ατύχημα επί του πλοίου
Γνωρίζουμε ότι το πλοίο πήρε απότομη στροφή στις 08.48
τοπική ώρα της 16/4/14 και όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν
ότι το πλοίο θα βούλιαζε από τις 09.07 έχοντας πάρει επι-
κίνδυνη κλίση, 19 λεπτά μετά τη στροφή ουσιαστικά. Το
πλοίο θα μπορούσε να έχει εκκενωθεί σχεδόν μέσα σε 40
λεπτά, μέχρι περίπου τις 09.50 τοπική. Εάν κάποιος είχε
λάβει την απόφαση για την άμεση εκκένωση του πλοίου από
τη στιγμή που ήταν γνωστό ότι το πλοίο θα βουλιάξει (από
τις 09.07) θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πάρα πολλές ζωές.
Δυστυχώς, αυτό που επικράτησε είναι ένα μείγμα παρανόη-
σης, αναποφασιστικότητας και ενδεχομένως ανικανότητας,
που κόστισε 304 ανθρώπινες ζωές.

Συνεργασία πλοίου - γραφείου 
για την αντιμετώπιση του ατυχήματος
Από τα τηλεφωνικά αρχεία γνωρίζουμε ότι η εταιρεία ενημε-
ρώθηκε για το ατύχημα από το πλήρωμα στις 09.01 και από
εκεί και πέρα επικοινώνησε με τον πλοίαρχο μία φορά και με
τον υποπλοίαρχο πέντε φορές. Τελευταία φορά επικοινώ-
νησε με το πλήρωμα στις 09.37, όταν είχαν φτάσει τα συνερ-
γεία διάσωσης και είχε ξεκινήσει η εκκένωση του πλοίου.
Το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων δεν έχει γίνει γνωστό,
αλλά και μόνο η συχνότητα των επαφών με τον υποπλοίαρχο
προφανώς υποδεικνύει πως η διαδικασία ανταπόκρισης στο
ατύχημα δεν ακολούθησε την περιγραφόμενη διαδικασία του
ΣΑΔ, το οποίο προβλέπει ρητά ότι ο πλοίαρχος έχει το γενικό
πρόσταγμα. Ο υποπλοίαρχος ήταν αυτός που έπαιρνε τις
αποφάσεις (επικοινώνησε με τις Αρχές, ήταν ο πρώτος που
έφυγε από το πλοίο όταν έφτασαν τα συνεργεία διάσωσης
και σύμφωνα με το βίντεο που έχει δώσει η αστυνομία στη
δημοσιότητα, ο πλοίαρχος δεν έφυγε από το πλοίο έως τη
στιγμή που ο υποπλοίαρχος του έκανε νόημα να φύγει από
τη γέφυρα).
Στο ενδιάμεσο δυστυχώς, από τις 09.07 (οπότε είναι γνωστό
ότι το πλοίο θα βουλιάξει) έως τις 09.37, που έφτασαν τα
συνεργεία διάσωσης, το πλήρωμα ήταν παγωμένο χωρίς να
κάνει την παραμικρή προσπάθεια να σώσει τον κόσμο και ου-

σιαστικά η οδηγία που είχε δοθεί ήταν οι επιβάτες να περι-
μένουν στις καμπίνες τους. Αργότερα, μέλη του πληρώματος
ισχυρίστηκαν ότι η ανακοίνωση για την εκκένωση του πλοίου
έγινε, αλλά το σύστημα ανακοινώσεων δεν λειτούργησε.
Στην απαίτηση των Αρχών κατά την αρχική επικοινωνία να
φορέσουν οι επιβάτες σωσίβια και να εκκενώσουν άμεσα το
πλοίο, η απόκριση του πληρώματος ήταν ότι αυτό θα ήταν
επικίνδυνο, διότι δεν υπήρχαν σωστικά συνεργεία την ώρα
εκείνη στην περιοχή.
Τα συνεργεία έφτασαν τελικά στις 9.37 και δυστυχώς οι
πρώτοι που προσπάθησαν να σωθούν ήταν τα μέλη του πλη-
ρώματος. Κάποιοι φιλότιμοι από το πλήρωμα προσπάθησαν
να ενημερώσουν την τελευταία στιγμή όσους μπόρεσαν,
αλλά εις μάτην.
Στις 09.38 γνωρίζουμε ότι ένας υπάλληλος της εταιρείας,
στον οποίο έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες, τηλεφώνησε
στο τοπικό γραφείο του Incheon και έδωσε εντολή να κατα-
στραφούν όλες οι φορτωτικές και τα σχετικά έγγραφα που
αποδείκνυαν ότι το πλοίο είχε υπερφορτωθεί.

Εφαρμογή του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης
Είναι προφανές από την ανωτέρω ανάλυση ότι η διαχειρί-
στρια εταιρεία λειτούργησε παντελώς επιπόλαια και κατ’ εξα-
κολούθηση, με κύριο γνώμονα το οικονομικό όφελος τόσο
κατά τη μετασκευή όσο και τη συνεχή λειτουργία του πλοίου,
αδιαφορώντας πλήρως για την ασφάλεια του πληρώματος
αλλά και των επιβατών. 
Δυστυχώς, εδώ, έχουμε μια κλασική περίπτωση παραδείγ-
ματος προς αποφυγήν, την οποία θα πρέπει να μεταφέρουμε
στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και στους νεότερους. 
Η κυβέρνηση έχει ανακαλέσει ήδη την άδεια της εταιρείας, η
οποία δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει πλοία. ΕΥΤΥΧΩΣ.
Πρέπει όμως να προβληματιστούμε και να αναζητήσουμε τα
αίτια του ναυαγίου, μιας και θα πρέπει να εξαλειφθεί και το
τελευταίο ίχνος παρόμοιας νοοτροπίας, καθώς αυτή η λαν-
θασμένη νοοτροπία επέτρεψε στην εταιρεία να λειτουργεί
τόσο καιρό κάνοντας τόσο πολλά πράγματα λάθος. 
Οι ευθύνες της τεράστιες τόσο για τη συστηματική παρα-
βίαση κανονισμών, τη λανθασμένη λειτουργία του πλοίου,
την επιλογή προσωπικού, την έλλειψη παρακαλούθησης και
ελέγχου κ.ο.κ.
Η εφαρμογή του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ)
και του σχετικού Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)
από την πλευρά της εταιρείας υπήρξε προφανώς μόνο στα
χαρτιά, αναδεικνύοντας σε μείζον το θέμα της πρόσφατης
αναθεώρησης της παραγράφου 12.2 του Κώδικα, που ανα-
φέρεται πλέον στην ανάγκη αξιολόγησης του ΣΑΔ με βάση
την αποτελεσματικότητα και όχι την αποδοτικότητα.

Τα νούμερα μιλούν βέβαια από μόνα τους: το 36% επιβατών
και πληρώματος σώθηκε, δυστυχώς το υπόλοιπο 64% που
χάθηκε είναι 304 ζωές. Και αυτές δεν είναι νούμερα!
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Άποψη

Τώρα που θα βγείτε στη ζωή, να μη ζητήσετε
εργασία. Δημιουργήστε τη μόνοι σας

Του Γιώργου Μπάνου, Senior Consultant for new buildings Golden Destiny

Το παρόν άρθρο δεν απευθύνεται στους τακτικούς αναγνώ-
στες των «Ναυτικών Χρονικών», σε εκείνους, δηλαδή, που
κατά τεκμήριο είναι γνώστες, ίσως και «παίκτες», στο χώρο
της ναυτιλίας μας. Στοχεύει στους νέους μας, σε εκείνους που
έχουν αποφασίσει, ή ήδη προετοιμάζονται, να υπηρετήσουν
τη ναυτιλία, είτε από το πλοίο είτε από ένα από τα πολλά πα-
ραναυτιλιακά μετερίζια. 
Σπουδαστές Ναυτικών Σχολών, ναυτιλιακών τμημάτων των
πανεπιστημίων μας ή/και άλλων σχετικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Και ακόμα παραπέρα, όσο και αν αυτό φαίνεται
υπερβολικά αισιόδοξο, σε όλους τους νέους μας που αγωνι-
ούν για το μέλλον τους. Δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη παρό-
τρυνση να προσέλθουν στη θάλασσα. Απλώς προβάλλει τη
νοοτροπία, τον τρόπο του φέρεσθαι, τις μεθόδους εργασίας
εκείνων που μόχθησαν ώστε η ελληνική ναυτιλία να καταλά-
βει τη θέση που ήδη κατέχει (την πρώτη) παγκοσμίως σαν
υπόδειγμα προς μίμηση.

Ερέθισμα για να γράψω μου δίνει αυτή τη φορά η πρόσφατη
(αρχές Ιουνίου) Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2014», η άρτια
οργάνωση, η αισθητική της, το πλήθος εκθετών και κοινού που
τη ζωντάνεψε, κοντολογίς ο καθρέφτης ενός κόσμου που πάλ-
λεται, εργάζεται και δημιουργεί με χώρο τον πλανήτη Γη, έξω και
μακριά από την πατρίδα, ενός κόσμου που ανακάλυψε και εξοι-
κειώθηκε με τον όρο «παγκοσμιοποίηση» πολύ πριν αυτός απο-
τελέσει λήμμα των λεξικών. Αναφέρομαι, βέβαια, στην
ποντοπόρο ναυτιλία σε άκρα αντιδιαστολή με την επιβατηγό, που
στα χέρια αδίστακτων πολιτικάντηδων, συντεχνιών και τοπικών
συμφερόντων κατάντησε εσαεί προβληματική.

Βλέπω γύρω μου με άκρα συντριβή ένα μεγάλο μέρος των συμ-
πατριωτών μας, ιδίως των νέων, να στενάζει μέσα στην ανεργία,
στην ανέχεια, στην απελπισία, χωρίς ορατή προοπτική για το
αύριο, χωρίς καθοδήγηση περί του πρακτέου. Και αναζητώντας
τους λόγους του κακού, ταξιδεύω νοερά από το απώτερο μέχρι
και το πρόσφατο παρελθόν. Και βλέπω…

“

Βλέπω νέα παιδιά να συνωστίζονται στους προθαλάμους των
υπουργικών ή και βουλευτικών γραφείων σε αέναη αναζήτηση
μιας θεσούλας στο Δημόσιο, στο «γκουβέρνο που σε βολεύει,
παιδί μου, διά βίου», παλιά σαν χωροφύλακα ή δραγάτη, πρό-
σφατα σε κάποια θέση ήσσονος προσπάθειας ή αργομισθίας. Και
αυτά μέχρι χθες. Σήμερα, όμως, που στέρεψαν οι κάνουλες του
δανεισμού, πώς να ικανοποιήσει κανείς τέτοιες προσδοκίες;

Βλέπω πολλούς να ανοίγουν καφετέριες για να στεγάσουν εκεί-
νους που περιμένουν το διορισμό ή και εκείνους που έχουν κάνει
την απραξία επιλογή, ρουφώντας το «φραπέ» τους και πληρώ-
νοντάς τον με τη σύνταξη της γιαγιάς. Εκείνους που, με περισσή
επιπολαιότητα, γέμισαν την παραλιακή λεωφόρο και όλες τις με-
γάλες αρτηρίες με καταστήματα εισαγωγής και πώλησης κάθε εί-
δους χρήσιμης ή περιττής πολυτέλειας, που τώρα έχουν
αναρτήσει το «ενοικιάζεται» ή το πιο κομψό «διατίθεται».

Βλέπω πλήθος ταπεινών να έχει αναγάγει το ποδόσφαιρο σε
κύριο, αν όχι και μοναδικό τρόπο ζωής, να τρέχει στις προπονή-
σεις της Τετάρτης, να λερώνει τους τοίχους με συνθήματα «Θά-
νατος στους γαύρους» ή «Ντροπή σας βαζέλες». Να καίει
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“

αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν γνωρίζει, να συνωστίζεται στις
θύρες με κάποιο αριθμό (7 ή 13 ή ό,τι άλλο). Οι σπουδές, η μα-
θητεία, ποιος νοιάζεται γι’ αυτά;

Πολιτιστικά (και ας μη θεωρηθεί αυτό άσχετο με το θέμα), βλέπω
τον ελληνικό λαό να παθιάζεται με τα σκυλοτράγουδα της παρα-
λίας και των εθνικών οδών, να συγκινείται με τις εξ Ανατολών
σαπουνόπερες.Να σημειώνει τη συνταγή για «βαυαρέζικα μπι-
φτέκια πανέ» και «ριγκατόνι με λευκή κρέμα τόνου» - νεότερος
τρόπος αποχαύνωσης αυτός, λες και δεν έφταναν τόσοι άλλοι.

Και το χειρότερο ίσως από όλα: Τους φοιτητές μας να διεκδικούν
μαχητικά το «δημοκρατικό 5» στις εξετάσεις.

Βλέπω στο σούπερ μάρκετ λεμόνια Αργεντινής, στα είδη κιγκα-
λερίας κοπίδια made in China, το ίδιο και τα τούλια όπου βάζουν
προσωρινά το… ρύζι στους γάμους! Και διερωτώμαι: Μα κανείς
δεν βλέπει το κενό, κανείς δεν δελεάζεται με την ιδέα να καλύψει
τη ζήτηση και να κάνει βιος;

Βλέπω, από την άλλη τώρα μεριά, τον Έλληνα θαλασσινό να έχει
κατακτήσει τη μεταφορά των χύδην φορτίων, των πετρελαίων,
των εμπορευματοκιβωτίων. Και τώρα με θάρρος να εισχωρεί
στον δυσπρόσιτο χώρο του φυσικού αερίου. Καραβοκύρηδες,
στελέχη και ναυτικοί, αγωνιούν, μοχθούν να μάθουν, να εργα-
στούν και να επιβληθούν σε χώρους, νέους και παλιούς. Χωρίς
έξωθεν βοήθεια, προστασία, χάρες, ρουσφέτια. 

Επαναλαμβάνω: Δεν ζητώ από όλους αυτούς να τρέξουν στη θά-
λασσα. Άλλωστε, δεν χωρούν όλοι. Είναι, δυστυχώς, πολλοί.
Τους προτρέπω όμως να ρίξουν μια ματιά, να αντιληφθούν πώς
εργάζονται όσοι θέλουν να προκόψουν. Να τολμήσουν και, αν
είναι ανάγκη, ας λάβουν υπ’ όψιν αυτό που δίδασκε ένας καθη-
γητής του Yale στους τελειόφοιτους: «Τώρα που θα βγείτε στη
ζωή, να μη ζητήσετε εργασία. Δημιουργήστε τη μόνοι σας»…

Βλέπω στο σούπερ μάρκετ λεμόνια
Αργεντινής, στα είδη κιγκαλερίας κοπίδια
made in China, το ίδιο και τα τούλια όπου
βάζουν προσωρινά το… ρύζι στους γά-
μους! Και διερωτώμαι: 
Μα κανείς δεν βλέπει το κενό, κανείς δεν
δελεάζεται με την ιδέα να καλύψει τη ζή-
τηση και να κάνει βιος;

“ Βλέπω στο σούπερ μάρκετ λεμόνια
Αργεντινής, στα είδη κιγκαλερίας κοπίδια
made in China, το ίδιο και τα τούλια όπου
βάζουν προσωρινά το… ρύζι στους γά-
μους! Και διερωτώμαι: Μα κανείς δεν βλέ-
πει το κενό, κανείς δεν δελεάζεται με την
ιδέα να καλύψει τη ζήτηση και να κάνει
βιος;
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Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς τερματίζει με σκε-
πτικισμό για τη δυναμική της ναυλαγοράς των bulkers,
καθώς η απόδοση του γενικού δείκτη Baltic Dry Index προ-
κάλεσε αρνητικές εντυπώσεις στη διάρκεια του δεύτερου
τριμήνου της χρονιάς ακολουθώντας καθοδική πορεία.

Από το Μάιο, η μέση απόδοση του δείκτη BDI παραμένει στα-
θερά κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 μονάδων και
συγκλίνει με την πορεία της περυσινής χρονιάς, ενώ οι αρχές
του Ιουλίου βρίσκουν το δείκτη BDI να διακυμαίνεται σε χαμη-
λότερα επίπεδα του 2013. 
Το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς ενώ τερμάτισε με το δεί-
κτη BDI να κινείται σε ανοδική τροχιά, κλείνοντας για το μήνα
Μάρτιο στις 1.484 μονάδες, ξεπερνώντας σε μεγάλο ποσοστό
τη μέση απόδοση του δείκτη στη διάρκεια του προηγούμενου
τριμήνου, το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς τερματίζει
με αντίστροφη πορεία.
Η αβεβαιότητα για τη σταθεροποίηση της ναυλαγοράς στα νέα
χαμηλά επίπεδα εξουδετερώνεται από τον χαμηλό ρυθμό αύ-
ξησης του στόλου στο μεγαλύτερο μέγεθος bulker-capesize και
από το γεγονός ότι η ζήτηση της Κίνας για εισαγωγές σιδηρο-

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

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

Αφιέρωμα: Bulk carriers

Συνεχίζεται ο υψηλός ρυθμός κινητικότητας
στην αγορά των bulkers

μεταλλεύματος παραμένει έντονη εν αντιθέσει με την τωρινή
ύφεση της ναυλαγοράς.
Στην Κίνα ενισχύονται τα οικονομικά νέα που υποστηρίζουν
ανάκτηση δυνάμεων για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύ-
ναμη παγκοσμίως. Επίσημα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν
αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας κατά 16,4%,
σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, και διαμόρφωση στα $31,6 δισ. δο-
λάρια. Οι εξαγωγές από την Κίνα παρουσίασαν άνοδο κατά
7,2% ετησίως, στα $186,8 δισ. δολάρια, και οι εισαγωγές αυ-
ξήθηκαν κατά 5,5% στα $155,2 δισ. δολάρια. Ωστόσο, ο πλη-
θωρισμός της Κίνας παρουσίασε επιβράδυνση τον Ιούνιο, με
τους αναλυτές να αναμένουν αύξηση των τιμών καταναλωτή
τους επόμενους μήνες. Επίσημα στοιχεία υποδεικνύουν αύξηση
των τιμών καταναλωτή κατά 2,3% ετησίως, ενώ σε μηνιαία
βάση σημείωσε ήπια πτώση 0,1%. 
Επιπλέον τα επίσημα στοιχεία για το δείκτη μεταποίησης από
την κυβέρνηση της Κίνας φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να συμβα-
δίζουν με τη θετική τροχιά του προκαταρκτικού δείκτη από
HSBC. Ο επίσημος δείκτης μεταποίησης αυξήθηκε περαιτέρω
στο 51 τον Ιούνιο 2014 από 50,8 τον προηγούμενο μήνα, γε-
γονός που προμηνύει πιθανή περαιτέρω ενίσχυση στη διάρκεια
του δεύτερου τριμήνου του έτους. H παγκόσμια οικονομική έκ-
θεση του Fitch εκτιμά πως η αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας θα επι-
βραδυνθεί σε 7% το 2015 και 6,7% το 2016 από 7,3% το 2014.
Σημαντικές είναι και οι ανακοινώσεις από την πλευρά της Ινδίας,
καθώς η νέα κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα έναν προϋπο-
λογισμό που προβλέπει μεταρρύθμιση της οικονομικής πολιτι-
κής με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας. Στόχοι της κυβέρνησης είναι η επίτευξη της ανάπτυξης
7%-8% και η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,1%. 
Οι θετικές εξελίξεις των αναδυόμενων οικονομιών αναμένεται
να έχουν και θετικό αντίκτυπο στη ναυλαγορά των bulkers, που
προσπαθεί να εισέλθει σε ανοδική τροχιά. Το μέγεθος capesize

Απόδοση του δείκτη Baltic Dry Index, ανά μήνα, στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου 2013 και 2014:
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μοιάζει πως θα είναι τελικά αυτό που θα επηρεάσει θετικά την
περαιτέρω απόδοση της ναυλαγοράς. Η Κίνα διατηρεί ακόμα
πολύ ενεργό ενδιαφέρον για ζήτηση εισαγωγών σιδηρομεταλ-
λεύματος παρόλο που τα κινεζικά αποθέματα στα λιμάνια υπερ-
βαίνουν τα 100 εκατ. τόνους. Η ύφεση της ναυλαγοράς έρχεται
σε αντίθεση με τα σημάδια ανόδου στη ζήτηση των πλοίων για
μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα και στην ετήσια αύ-
ξηση των εισαγωγών (19%) για τους πρώτους 6 μήνες της χρο-
νιάς στα 460 εκατ. τόνους σιδηρομεταλλεύματος. 
Στη διάρκεια του Ιουνίου σημειώθηκε ήπια πτώση των κινεζι-
κών εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος στα 74,57 εκατ. τόνους,
3,6% κάτω από τα επίπεδα του Μαΐου. Η έντονα πτωτική διόρ-
θωση που σημειώθηκε στην τιμή σιδηρομεταλλεύματος κάτω
από $100/τόνο φαίνεται ότι φρέναρε τις αγορές των Κινέζων
προκειμένου να επωφεληθούν από περαιτέρω μείωση.  
Η υπερπροσφορά χωρητικότητας συνεχίζει να επισκιάζει την
υγιή πορεία της ναυλαγοράς, με τον αριθμό του στόλου Bulk
carriers να υπερβαίνει τα 10.000 πλοία και οι μελλοντικές πα-
ραδόσεις των νεότευκτων πλοίων να ξεπερνούν τα 1.900 πλοία
μέχρι το 2017. O μεγαλύτερος όγκος των παραδόσεων νεότευ-
κτων πλοίων μοιάζει να επικεντρώνεται στην κατηγορία μεγέ-
θους πλοίων 60.000-79.999 dwt, ενώ τα περισσότερα
υπερήλικα πλοία σημειώνονται στην κατηγορία μεγέθους από
10.000 έως 49.999 dwt. Δεδομένων του πρόσφατου όγκου
των παραγγελιών και των επερχόμενων παραδόσεων νεότευ-
κτων πλοίων, τίθεται σε κίνδυνο η γεφύρωση του χάσματος
ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση χωρητικότητας και εκτι-
μάται ένας μέσος όρος αύξησης του στόλου των πλοίων bulk-
ers από 4% έως 6% μέχρι το 2016 και ένας μέσος όρος
αύξησης της ζήτησης χωρητικότητας -5%. 
Η ύφεση της ναυλαγοράς στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου
της χρονιάς συντέλεσε σε καθοδική τροχιά των ναυτιλιακών επεν-
δύσεων καθώς οι ναυτιλιακοί παίκτες αναμένουν και την αντί-
στοιχη διόρθωση στις τιμές των πλοίων. Ωστόσο, οι ναυτιλιακές
επενδύσεις στο σύνολο για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς υπερ-
βαίνουν τα επίπεδα του 2013, τόσο σε αριθμό
αγοραπωλησιών/ναυπηγήσεων όσο και σε αξία επενδυμένου κε-
φαλαίου.
Τα δύο παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν την κινητικότητα
των ναυτιλιακών επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων
πλοίων και στην αγορά των ναυπηγήσεων στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς και του 2013 σε συν-
δυασμό με την απόδοση του γενικού δείκτη Baltic Dry Index,
ανά μήνα. Από τα διαγράμματα φαίνεται η σύγκλιση της από-
δοσης του δείκτη BDI προς το τέλος του εξαμήνου του 2013
και 2014, αλλά και η διαφορετική τάση που διαμορφώθηκε
τόσο στην πορεία της ναυλαγοράς όσο και στην τάση των επεν-
δύσεων στο τέλος του δεύτερου τριμήνου της κάθε χρονιάς. Το
δεύτερο τρίμηνο του 2014 τερματίζει με αρνητική τάση στην
πορεία του δείκτη και με κάθοδο των επενδύσεων, ενώ το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2013 επιφέρει ανοδική πίεση της ναυλαγοράς
και υψηλότερη επενδυτική διάθεση.

Μεταχειρισμένα πλοία
2014: 51% τριμηνιαία πτώση 

στην κινητικότητα των επενδύσεων 
1o τρίμηνο: 178 αγορές πλοίων
2o τρίμηνο: 88 αγορές πλοίων 

2013: 24% τριμηνιαία άνοδο  
στην κινητικότητα των επενδύσεων 

1o τρίμηνο: 99 αγορές πλοίων
2o τρίμηνο: 123 αγορές πλοίων 

Ναυπηγήσεις
2014: 27% τριμηνιαία πτώση 

στην κινητικότητα των επενδύσεων 
1o τρίμηνο: 341 παραγγελίες πλοίων
2o τρίμηνο: 249 παραγγελίες πλοίων  

2013: 24% τριμηνιαία άνοδο  
στην κινητικότητα των επενδύσεων 

1o τρίμηνο: 127 παραγγελίες πλοίων
2o τρίμηνο: 226 παραγγελίες πλοίων 
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Αφιέρωμα: Bulk carriers

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρονιάς τοποθετήθηκαν
παραπάνω από 500 παραγγελίες πλοίων με αξία επενδυμένου
κεφαλαίου άνω των $12 δισ., ενώ στην αγορά των μεταχειρι-
σμένων πλοίων, η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου υπερβαίνει
τα $5 δισ. δολάρια. Οι αγοραπωλησίες πλοίων φτάνουν τα 266
από 222 στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2013, παρου-
σιάζοντας 20% αύξηση σε εξαμηνιαίο επίπεδο. Η επενδυτική
διάθεση των ναυτιλιακών παικτών φαίνεται περισσότερο έν-
τονη προς τις ναυπηγήσεις, με την Κίνα να προσελκύει σχεδόν
όλο το ποσοστό των παραγγελιών Bulk carriers μέσω της χο-
ρήγησης ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων. Ο αριθμός των νέων
παραγγελιών που αναφέρθηκαν για τους πρώτους έξι μήνες
της χρονιάς παρουσιάζει άνοδο κατά 67% από τα επίπεδα του
2013, με το μέγεθος Ultramax (60.000-67.000 dwt) να πρω-
ταγωνιστεί στις προτιμήσεις των ναυτιλιακών παικτών.
Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν αναλυτικά την εξέλιξη των
ναυτιλιακών επενδύσεων τόσο για τα μεταχειρισμένα πλοία όσο
και για τις ναυπηγήσεις, ανά μήνα, στη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου 2014 και 2013. Για τη φετινή χρονιά, ο μήνας Μάρ-
τιος απεικονίζει τον υψηλότερο αριθμό επενδύσεων με 63 συ-

νολικές αγορές μεταχειρισμένων πλοίων και 144 ναυπηγήσεις.
Μετά το Μάρτιο, ο μηνιαίος αριθμός των νέων παραγγελιών
μειώνεται σε λιγότερο από 100 και ο μηνιαίος μέσος αριθμός
των αγορών των μεταχειρισμένων πλοίων σε 29 από 59 στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρονιάς.
Αναμένεται η πορεία της ναυλαγοράς και η εξέλιξη των ναυ-
τιλιακών επενδύσεων στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της
χρονιάς. 
Τα ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία της Κίνας υποστηρίζουν τις
θετικές προσδοκίες που επικρατούν  για την αύξηση της ζήτη-
σης χωρητικότητας των πλοίων στην αγορά των bulkers και τη
μελλοντική απόδοση της ναυλαγοράς σε υγιή επίπεδα. Το ερώ-
τημα είναι εάν ο γενικός δείκτης BDI θα καταφέρει να αντιστρέ-
ψει την αρνητική πορεία του και η ζήτηση χωρητικότητας θα
απορροφήσει τις επερχόμενες παραδόσεις των νεότευκτών
πλοίων. Ωστόσο, το θετικό συναίσθημα των ναυτιλιακών παι-
κτών και ο βαθμός εμπιστοσύνης τους στη ναυλαγορά διαφαί-
νονται μέσα από τον έντονο ρυθμό των ναυτιλιακών
επενδύσεων που σημειώθηκαν στη διάρκεια του πρώτου εξα-
μήνου της χρονιάς. 
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Αφιέρωμα: Bulk carriers

Εν μέσω κρίσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία
«πυροβολεί τα ίδια της τα πόδια» 

Του Θέμη Πετράκη, Vice President Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd

» Παραδοσιακά οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυαν σε second
hand πλοία.  
Σήμερα, παρά την υπάρχουσα υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί
περί τις 200 νέες παραγγελίες.
Ποια είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια αυτών των επενδυτικών
αποφάσεων ως προς αυτές; 
» Γιατί αυτή η προτίμηση για τα newbuildings από τα second
hand πλοία;
» Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί και πώς θα διαμορφωθεί το παγ-
κόσμιο τοπίο, όταν οι νέες παραγγελίες πέσουν στο νερό;

Aν και τα δικά μας στοιχεία κάνουν λόγο για μικρότερο αριθμό
παραγγελιών, εν τούτοις είναι γεγονός ότι η τάση προς τα νεό-
τευκτα είναι σημαντικά αυξημένη.
Οι λόγοι για την αυξητική αυτή τάση από πλευράς των εφοπλι-
στών, όχι μόνον των Ελλήνων, αλλά και αρκετών ξένων που στο
παρελθόν δραστηριοποιούνταν στα μεταχειρισμένα, είναι -κατά
τη γνώμη μου- οι εξής:
1. Το γεγονός ότι για την απόκτηση ενός νεότευκτου πλοίου δεν

απαιτείται η αρχική εκταμίευση όλου του τιμήματος της αγο-
ράς, αλλά μόνον η προκαταβολή (που μπορεί να ανέρχεται
ακόμη και σε μόλις 10% της συνολικής αξίας), με το υπόλοιπο
να καταβάλλεται σταδιακά (και φυσικά άτοκα) ανάλογα προς
τα στάδια κατασκευής, σε διάστημα π.χ. 2-3 ετών, πράγμα που,
όπως αντιλαμβάνεσθε, διευκολύνει αφάνταστα το cash flow
μιας ναυτιλιακής εταιρείας.

Όσο νεότερο είναι ένα πλοίο τόσο λιγότερα τα προβλήματα που μπορεί να πα-
ρουσιάσει και οι ανάγκες συντήρήσεώς του και, φυσικά, το σχετικό κόστος, με συνέ-
πεια το νεότευκτο να πλεονεκτεί στον τομέα των λειτουργικών εξόδων από το
μεταχειρισμένο.  
“ “

2. Το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ενός νεότευκτου σε σχέση
με το 2nd hand (ιδίως όταν δεν πρόκειται για fresh 2nd hand),
που αυξάνει τις πιθανότητες θετικής αποδόσεως της επενδύ-
σεως, καθώς ο χρονικός ορίζοντας διευρύνεται. 

3. Η δυναμική είσοδος της Κίνας στον τομέα των κατασκευών, ή
για να το εκφράσω καλύτερα, το άνοιγμα των κινεζικών ναυ-
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πηγείων στους Δυτικούς πελάτες, με αποτέλεσμα τον υπερδι-
πλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής πλοίων.

4. Το γεγονός ότι όσο νεότερο είναι ένα πλοίο τόσο λιγότερα τα
προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει και οι ανάγκες συν-
τήρήσεώς του και, φυσικά, το σχετικό κόστος, με συνέπεια το
νεότευκτο να πλεονεκτεί στον τομέα των λειτουργικών εξόδων
από το μεταχειρισμένο. Το παραπάνω πλεονέκτημα υποβοηθά
και η (σωστή κατά τη γνώμη μου) πεποίθηση πως είναι καλύ-
τερο να έχει κάποιος μια σειρά από «αδελφά» πλοία παρά τον
ίδιο αριθμό/μέγεθος από διαφορετικούς κατασκευαστές.

5. Η προτίμηση των private equity funds προς τα νεότευκτα (προ-
φανώς για τους λόγους που ανέφερα) με αποτέλεσμα τα δισε-
κατομμύρια δολαρίων που έχουν «ρίξει» στην αγορά οι
διαχειριστές των εν λόγω funds να διοχετεύονται προς τα ναυ-
πηγεία.

6. Η θεωρία του «Backwardation», βάσει της οποίας η σημερινή
τιμή ενός αγαθού που πρόκειται να παραδοθεί στο μέλλον,
είναι χαμηλότερη της μελλοντικής «spot» τιμής (το αντίθετο
δηλαδή του γνωστού «contango»). Έτσι, ένας υπεραισιόδοξος
για την πορεία της αγοράς επενδυτής προσβλέπει στο ότι μπο-
ρεί να προβεί σε ένα συμβόλαιο αγοράς πλοίου σήμερα με μια

αξία Χ (καταβάλλοντας φυσικά το ελάχιστο δυνατόν ως προ-
καταβολή), και όσο η ημερομηνία παράδοσης του πλοίου πλη-
σιάζει, η αξία αυτού του συμβολαίου να μεγαλώνει, δίδοντας
στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποκομίσει σημαντικό κέρδος
από την πώληση (του συμβολαίου ή του αγαθού) σε μελλον-
τικό χρόνο, ακόμα και πριν από την παράδοση.

7. Η πεποίθηση ότι, δίδοντας σήμερα -εν μέσω μιας κακής αγο-
ράς- μια παραγγελία σε ναυπηγείο, όταν έπειτα από 2-3 χρόνια
το πλοίο θα είναι έτοιμο προς παράδοση, η κατάσταση θα έχει
αλλάξει και ο πλοιοκτήτης θα παραλάβει το πλοίο του εν μέσω
μιας υγιούς αγοράς.
Σε ό,τι αφορά όμως τα 7 και 8, αξίζει να σημειωθεί ότι η «στρα-
τηγική» αυτή δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα ή σχεδόν καθόλου
(από το 2008 οπότε υποχώρησαν οι αξίες). Αντιθέτως, αυτό το
modus operandi συνεισέφερε στη σημερινή υπερπροσφορά

τονάζ και άρα στην κακή κατάσταση της αγοράς - γυρίζοντας
μπούμερανγκ σε όσους το εφήρμοσαν.

8. Προσωπική προτίμηση των εφοπλιστών ή λόγοι marketing
(ιδίως όταν πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες).

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, προσωπική μου
άποψη είναι ότι με τη δραστική αύξηση των παραγγελιών εν
μέσω κρίσης, η ναυτιλιακή βιομηχανία «πυροβολεί τα ίδια της τα
πόδια». Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα στη σημερινή κατάσταση
της αγοράς είναι η υπερπροσφορά τονάζ και, επομένως, κάθε νέα
παραγγελία συμβάλλει περαιτέρω σε αυτό, εντείνοντάς  το και
διαιωνίζοντάς το.  Ήταν εν-
τελώς διαφορετικές οι συν-
θήκες κατά την περίοδο
2003-2008, όταν ένας εφο-
πλιστής ο οποίος ήθελε να
επενδύσει τα χρήματά του
δεν έβρισκε να αγοράσει
μεταχειρισμένο πλοίο ή εάν
έβρισκε, η τιμή του μπορεί
να ήταν ακόμη και διπλάσια
σε σχέση με το νεότευκτο
(και μάλιστα εν μέσω μιας καλπάζουσας αγοράς, με μια Κίνα να
αναπτύσσεται με ρυθμούς 12% και Ευρώπη και ΗΠΑ να μην
έχουν προσβληθεί από την οικονομική κρίση), και διαφορετικές
οι παρούσες συνθήκες, οπότε το μεταχειρισμένο πλοίο είναι και
διαθέσιμο, αλλά και προσιτό.

Τη στιγμή που γράφονται αυτά, ο δείκτης BDI βρίσκεται στις 858
μονάδες και τα έσοδα των πλοίων είναι στο ναδίρ (ή πολύ κοντά
σε αυτό), ενώ κατά τα δύο επόμενα χρόνια ο αριθμός των νέων
πλοίων που θα εισέλθουν στο στίβο της ναυλαγοράς είναι τρο-
μακτικός. Εάν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες παραμείνουν ως
έχουν (πράγμα που φυσικά απεύχομαι - αλλά και, προσωπικά,
δεν το πιστεύω), τότε ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης θα
δείξει στη ναυτιλία μας το πιο σκληρό του πρόσωπο...

Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα στη ση-
μερινή κατάσταση της αγοράς είναι η υπερ-
προσφορά τονάζ και, επομένως, κάθε νέα
παραγγελία συμβάλλει περαιτέρω σε αυτό,
εντείνοντάς  το και διαιωνίζοντάς το.  

“ “

PETRAKIS IOLKOS:Layout 1  29/7/2014  7:15 πμ  Page 55



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 5 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Αφιέρωμα: Bulk carriers

Εάν οι νέες παραγγελίες πλοίων αποβούν
επικερδείς θα φανεί στην πράξη

Του Μιχάλη Μποδούρογλου, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Paragon Shipping Inc.

» Παραδοσιακά οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυαν σε second
hand πλοία.  
Σήμερα, παρά την υπάρχουσα υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί
περί τις 200 νέες παραγγελίες.
Ποια είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια αυτών των επενδυτικών
αποφάσεων ως προς αυτές; 
» Γιατί αυτή η προτίμηση για τα newbuildings από τα second
hand πλοία; 
» Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί και πώς θα διαμορφωθεί το παγ-
κόσμιο τοπίο, όταν οι νέες παραγγελίες πέσουν στο νερό;

Είναι ορθή η παρατήρησή σας για τις παραδοσιακές συνήθειες
των Ελλήνων πλοιοκτητών. Αυτό που επίσης συνέβαινε στο πα-
ρελθόν είναι ότι ο ελληνικός στόλος συνολικά ήταν παλαιότερος.
Η ελληνική ναυτιλία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πιστεύω
ότι έχει αλλάξει προς το καλύτερο.
Σήμερα ο ελληνικός στόλος δεν είναι απλώς ο μεγαλύτερος,
όπως ήταν και παλαιότερα, αλλά και ο ποιοτικότερος με μέσο όρο
ηλικίας σημαντικά νεότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί στην εποχή μας παράδειγμα προς
μίμηση παγκοσμίως και προσελκύει και διεθνή επενδυτικά κεφά-
λαια. Αυτά αποτελούν μεγάλη κατάκτηση!
Από τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτιλίας δεν
θα μπορούσε να λείπει και η στροφή προς νέες παραγγελίες. Ει-
δικά αυτή την εποχή οι νέες κατασκευές έχουν προτιμηθεί διότι
είναι και σχεδιαστικά πιο προηγμένες, και άρα πιο οικονομικές σε

κατανάλωση, αλλά και φθηνότερες συγκριτικά με τα υπάρχοντα
πλοία στο νερό.
Τώρα, εάν οι 200 νέες παραγγελίες στις οποίες αναφέρεστε θα
αποβούν επικερδείς για τους πλοιοκτήτες, παραμένει να φανεί
στην πράξη. Οι νέες παραγγελίες εμπεριέχουν πάντα μικρότερο
ποσοστό προβλεψιμότητας, διότι τα πλοία θα έρθουν 1½ - 2 χρό-
νια αργότερα και οι επικρατούσες τότε συνθήκες της αγοράς είναι
άγνωστες.
Πάντως, γενικά μιλώντας, οι πολλές νέες παραγγελίες επιβαρύ-
νουν την αγορά και είναι, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη πρό-
κληση που θα αντιμετωπίσει η ελληνική ναυτιλία τα επόμενα
χρόνια. 

Οι πολλές νέες παραγγελίες επιβαρύνουν την αγορά και είναι, κατά τη γνώμη μου, η
μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η ελληνική ναυτιλία τα επόμενα χρόνια.“

“
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Αφιέρωμα: Bulk carriers

Με χαμηλά break even και υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών θα επιβιώσουμε 

Του Νίκου Κοσμάτου, President Sea Link Navigation

» Παραδοσιακά οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυαν σε second
hand πλοία.  
Σήμερα, παρά την υπάρχουσα υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί
περί τις 200 νέες παραγγελίες.
Ποια είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια αυτών των επενδυτικών
αποφάσεων ως προς αυτές; 
» Γιατί αυτή η προτίμηση για τα newbuildings από τα second
hand πλοία;
» Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί και πώς θα διαμορφωθεί το παγ-
κόσμιο τοπίο, όταν οι νέες παραγγελίες πέσουν στο νερό;

Είναι αλήθεια ότι παραδοσιακά οι Έλληνες επένδυαν σε second
hand πλοία, με αρκετές εξαιρέσεις όμως ανάλογα με την περίοδο.
Αν ανατρέξουμε σε παλιές λίστες παραγγελιών σε διάφορα ετή-
σια τεύχη των «Ναυτικών Χρονικών», μερικές δεκαετίες πριν, θα
δούμε ότι οι παραγγελίες τότε δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνη-
τες. Ο παλιοί θα θυμούνται, π.χ., ότι τη δεκαετία του ’60 (προς τα
τέλη της) οι Έλληνες είχαν κατακτήσει την Ιαπωνία. Αλλά, βέβαια,
ως επί το πλείστον, η πλειονότητα επένδυε σε πλοία «στο νερό».
Πριν από λίγες ημέρες, σε ένα συμπόσιο Ελλήνων επιχειρημα-
τιών στη Σιγκαπούρη, με ρώτησαν γιατί βάλαμε ως εταιρεία πα-

ραγγελίες (σημ. η Sealink Navigation έχει παραγγείλει δύο
Handysize των 34.000 dwt στα ναυπηγεία Namura της Ιαπωνίας
και δύο Supramax των 63.000 dwt στα ναυπηγεία Imabari της
Ιαπωνίας.) σήμερα που η υπερπροσφορά είναι τόσο μεγάλη και
αν νιώθαμε κάπως υπεύθυνοι για τη δική μας μικρή συνεισφορά
σε αυτήν την υπερ-χωρητικότητα. Η απάντησή μου ήταν διπλή -
tongue in cheek, όπως λένε και οι Άγγλοι. Απάντησα πρώτα ότι

Περισσότερο όμως μας ενοχλούν οι μαζικές παραγγελίες από εύκολο private
equity money στην Κίνα. Βέβαια, σε μια ελεύθερη οικονομία δεν μπορούμε και δεν
έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους για κάτι που κάναμε κι εμείς, πέρα από
το να λέμε «βάστα λίγο» 
“ “

Περισσότερο όμως μας ενοχλούν οι μαζικές παραγγελίες από εύκολο private equity
money στην Κίνα. Βέβαια, σε μια ελεύθερη οικονομία δεν μπορούμε και δεν έχουμε το
δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους για κάτι που κάναμε κι εμείς, πέρα από το να λέμε
«βάστα λίγο»...
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η ευθύνη μας πρωτίστως είναι να κάνουμε μια καλή επιχειρημα-
τική ενέργεια και στον μόνο που έχουμε να απαντήσουμε είναι
στον εαυτό μας και όχι σε άλλους πλοιοκτήτες. Αυτό ως προς το
πρώτο και «αστεΐζον» σκέλος της απάντησής μου. Η πραγματι-
κότητα όμως είναι πολύπλοκη και χρήζει άλλης απάντησης. Εάν
φερ’ ειπείν είχαμε  ήδη αρκετά πλοία στο νερό και αυτά ήταν σχε-
τικά νεαρής ηλικίας, τότε θα δυσκολευόμασταν να ορίσουμε
τόσες παραγγελίες. Αλλά η εταιρεία μας ξεκίνησε πριν από μόλις
τρία χρόνια και έπρεπε να βρούμε την κατάλληλη στιγμή να απο-
κτήσουμε πλοία σε σχετικά χαμηλές τιμές. Οι τιμές των second
hand ήταν λίγο υψηλές τότε, αλλά σιγά-σιγά καταφέραμε να βά-
λουμε αυτές τις 4 παραγγελίες σε 2 από τα καλύτερα ναυπηγεία
στην Ιαπωνία. Αν δεν είχαμε αποκτήσει εμείς αυτά τα πλοία, θα
τα είχαν πάρει σίγουρα κάποιοι άλλοι.
Δεν γνωρίζω τους πραγματικούς λόγους που άλλες εταιρείες
έκαναν παραγγελίες, τώρα τελευταία, αν και δεν είναι καθόλου
δύσκολο να υποθέσω πως τα κίνητρα ήταν οι χαμηλές τιμές, οι
χαμηλότερες καταναλώσεις, τα νέα eco design και το ότι αποκτάς
ένα καλό μοντέρνο πλοίο μετά από 2-3 χρόνια και δεν έχεις να
φοβηθείς την τωρινή αγορά. Όταν η εταιρεία μας έκανε τις πα-
ραγγελίες (τέλη του 2012 και τέλη του 2013) οι τιμές ήταν ιδιαί-
τερα συμφέρουσες για τα πλοία της ποιότητας που πήραμε. Γι’
αυτό λάβαμε και την απόφαση: Καλά πλοία, από καλά ναυπηγεία,
με την τελευταία τεχνολογία, με αποδεδειγμένα design, eco, εμ-
πορικά, και σε πολύ χαμηλές τιμές, σχεδόν στα χαμηλότερα επί-
πεδα της τελευταίας εικοσαετίας.
Όσον αφορά το eco, που είναι μια κουβέντα από μόνη της περί-
πλοκη, δεν μπορώ να πω ότι ο eco χαρακτήρας των πλοίων που
παραγγείλαμε ήταν το μοναδικό κριτήριο. Έχουμε πλοίο του
2003 στο νερό το οποίο είναι πιο οικολογικό από μοντέρνα κινε-
ζικά. Δεν ήταν λοιπόν το eco αυτοσκοπός. Σίγουρα δεν πέσαμε
στην παγίδα του. Ήταν πάντως ένα από τα πολλά κριτήρια, γιατί
δεν μπορείς να αγνοήσεις π.χ το γεγονός ότι διάφορα υπάρχοντα
57άρια καίνε 34-35 τόνους την ημέρα και νεότευκτα ιαπωνικά
63άρια καίνε 27 τόνους. Η διαφορά αυτή είναι χρήμα, που ναι
μεν στην καλή αγορά με τους υψηλούς ναύλους και τα χαμηλά
πετρέλαια (όπως αυτή του 2004-2008) λίγους ενδιέφερε, αλλά
στη σημερινή τραγική αγορά ενδιαφέρει δυστυχώς τους πάντες.

Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε μπει κι εμείς στο club
των πλοιοκτητών που σε κάθε παραγγελία που γίνεται γνωστή,
αναστενάζουμε και λίγο. Περισσότερο όμως μας ενοχλούν οι μα-
ζικές παραγγελίες από εύκολο private equity money στην Κίνα.
Βέβαια, σε μια ελεύθερη οικονομία δεν μπορούμε και δεν έχουμε
το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους για κάτι που κάναμε κι
εμείς, πέρα από το να λέμε «βάστα λίγο»... Άλλο το να βάζεις πα-
ραγγελία το 2011-2012 με την προσφορά πλοίων σε καλά επί-
πεδα και άλλο τώρα να βάζεις ντουζίνες ολόκληρες αφού
γνωρίζεις τις επιπτώσεις.

Τώρα τι θα γίνει όταν τα πλοία πέσουν στο νερό και η υπερπρο-
σφορά τονάζ θα είναι αυτή
που θα μας τιμωρήσει με
χαμηλούς ναύλους; Πι-
στεύω ότι αυτό θα κρατήσει
την αγορά σε μια σχετικά
αναιμική κατάσταση για αρ-
κετό καιρό, ή μέχρι να αυ-
ξηθεί η ζήτηση μέσω
κάποιας βελτίωσης της
παγκόσμιας οικονομίας ή
μέχρι η χαμηλή αγορά να

οδηγήσει πολύ περισσότερα πλοία στις ακτές του Μπανγκλαντές.
Περισσότερο όμως εκτιμάμε μια αναιμική αγορά για τα επόμενα
2-3 χρόνια. 
Μέχρι τότε, εμείς δεν έχουμε παρά να δουλέψουμε σκληρά, να
κρατήσουμε τα κόστη μας σε λογικά επίπεδα, με οικονομία, αλλά
ποτέ οικονομία στην ασφάλεια των πλοίων μας, ποτέ οικονομία
στην ασφάλεια των ναυτικών μας, και σίγουρα ποτέ στην ποι-
ότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Θα είναι δύσκολα,
όπως ήταν και στο παρελθόν. Αλλά με χαμηλά break even λόγω
του χαμηλότερου κόστους της παραγγελίας και με μικρότερες
καταναλώσεις και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους ναυλω-
τές μας, πιστεύουμε ότι θα επιβιώσουμε. 

Τώρα τι θα γίνει όταν τα πλοία πέ-
σουν στο νερό και η υπερπροσφορά τονάζ
θα είναι αυτή που θα μας τιμωρήσει με χα-
μηλούς ναύλους; Πιστεύω ότι αυτό θα
κρατήσει την αγορά σε μια σχετικά αναι-
μική κατάσταση για αρκετό καιρό.  

“ “
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Αφιέρωμα: Bulk carriers

Oversupply σημαίνει 
ότι η κρίση ναύλων θα συνεχιστεί

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

» Παραδοσιακά οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυαν σε second
hand πλοία.  
Σήμερα, παρά την υπάρχουσα υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας, από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί
περί τις 200 νέες παραγγελίες.
Ποια είναι τα κίνητρα και τα κριτήρια αυτών των επενδυτικών
αποφάσεων ως προς αυτές; 
» Γιατί αυτή η προτίμηση για τα newbuildings από τα second
hand πλοία;
» Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί και πώς θα διαμορφωθεί το παγ-
κόσμιο τοπίο, όταν οι νέες παραγγελίες πέσουν στο νερό;

Προφανώς ο κάθε πλοιοκτήτης έχει τους
λόγους του για την απόφαση να προχωρή-
σει σε νέες παραγγελίες. Πάντως, έχει αρ-
χίσει να γίνεται ανέκδοτο η συμπεριφορά
ορισμένων ότι εκείνοι πολύ σωστά έπραξαν
και προέβησαν σε νέες παραγγελίες, αλλά

ο τάδε και ο δείνα κακώς το έπραξαν και καταστρέφουν το «market».

Οπωσδήποτε η προτίμηση των περισσότερων Ελλήνων πλοι-
οκτητών τα τελευταία χρόνια είναι προς νέα πλοία. Η συνεχιζό-
μενη μείωση του μέσου όρου ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου,
στα 10 έτη, αναφέρεται με υπερηφάνεια στις εκθέσεις της Ένω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών αφού τα νέα πλοία θεωρούνται πιο
ποιοτικά και προτιμητέα από ναυλωτές. Προφανώς, επίσης, οι
σχετικά λογικές -ιστορικά- τιμές και η υπόσχεση για μειωμένη κα-
τανάλωση συμβάλλουν στο να υπάρχει προτίμηση για νεότευκτα.

1+1=2. Η εξίσωση είναι απλή και έχει μία μόνο απάντηση. 
Oversupply σημαίνει ότι η κρίση ναύλων θα συνεχιστεί. 
Σχετικά με τα θέματα αυτά, νομίζω είναι χρήσιμο να αναφέρουμε
ορισμένες παρατηρήσεις που ακούστηκαν στο Tradewinds

Shipowners forum στα «Ποσειδώνια».

Paddy Rogers, CEO, Euronav:
• Η βασική αιτία για τους χαμηλούς ναύλους είναι το «overbuild-

ing».
• Ο πιο χαζός πλοιοκτήτης είναι αυτός που καθορίζει το ναύλο

για όλους.
• Οποιοσδήποτε με ένα laptop μπορεί να δει τη θέση όλων των

πλοίων παγκοσμίως, αλλά οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να
έχουν παρόμοια πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα φορτίων.

Simon Liang, CEO, Sinopacific Shipbuilding: 
• Το πιο επικίνδυνο μέρος για έναν πλοιοκτήτη είναι τα ναυπη-

γεία. 

Paddy Rogers, CEO, Euronav:
Οποιοσδήποτε με ένα laptop μπορεί να δει τη θέση όλων των πλοίων παγκοσμίως, αλλά οι
πλοιοκτήτες δεν μπορούν να έχουν παρόμοια πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα φορτίων. “
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Είσοδος στην αγορά σχιστολιθικού
φυσικού αερίου  
Η ExxonMobil εξετάζει την
πιθανότητα εισόδου στην
αγορά εξόρυξης φυσικού
αερίου της Τουρκίας σε συ-
νεργασία με την ΤΡΑΟ, την
κρατική εταιρεία πετρελαίου
της γειτονικής χώρας. Οι συ-
ζητήσεις μπορεί να οδηγή-
σουν σε κοινή εξερεύνηση πιθανών κοιτασμάτων στη
νοτιοανατολική και τη βορειοδυτική Τουρκία, στην περιοχή της
τουρκικής Θράκης. Οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα σχιστολιθικού
φυσικού αερίου στην Τουρκία κυμαίνονται από 20 τρισ. κυβικά
μέτρα (αισιόδοξο σενάριο) μέχρι τα επιβεβαιωμένα αποθέματα των
6-7 δισ. κυβικών μέτρων. Πλην της ExxonMobil υπάρχουν και
άλλες εταιρείες από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον Καναδά που δεί-
χνουν ενδιαφέρον για τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου της
Τουρκίας και ενδεχομένως η κυβέρνηση της χώρας προχωρήσει
σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές τον Οκτώβριο του 2014. Η
ΤΡΑΟ επιπροσθέτως ψάχνει τρόπους να αυξήσει την εγχώρια πα-
ραγωγή καθώς σκοπεύει να μειώσει την εξάρτηση της Τουρκίας
από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προς το παρόν,
το 98% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και το 90% σε πετρέ-
λαιο καλύπτεται από εισαγωγές.

Επέκταση του διυλιστηρίου 
στο λιμάνι της Αμβέρσας 

Η θυγατρική της ExxonMobil,
η Esso Belgium, θα προχω-
ρήσει στην επένδυση εγκατά-
στασης μιας νέας μονάδας
delayed coker στο διυλιστή-
ριό της στο λιμάνι της Αμβέρ-
σας, ύψους περίπου
$1.000.000.000. Παρά τα χα-

μηλά περιθώρια κέρδους και τις απώλειες της συγκεκριμέ-
νης βιομηχανίας στην Ευρώπη, κυρίως εξαιτίας της
υπερπροσφοράς ικανότητας διύλισης, η εταιρεία προχωράει
στην επένδυση στο στρατηγικής σημασίας διυλιστήριό της
στην Αμβέρσα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η νέα μονάδα θα
μπορεί να μετατρέπει τα υπολείμματα της διύλισης που είναι
πλούσια σε θείο σε καθαρότερα προϊόντα πετρελαίου, τα
οποία θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στις μεταφορές
με έμφαση στη ναυτιλία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
εταιρείας, την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί
επενδύσεις άνω των $2 δισ. στο συγκεκριμένο διυλιστήριο
ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Η λιμενική
αρχή της Αμβέρσας εκτιμά πως η νέα επένδυση θα επιτρέψει
την ταχύτερη ανάπτυξη της συγκεκριμένης βιομηχανίας σε
σχέση με τους ανταγωνιστικούς της λιμένες.

Ενέργεια
και φυσικοί πόροι

Νέος τερματικός σταθμός
φυσικού αερίου
Η ιαπωνικών συμφερόντων εταιρεία Chiyoda σε συνεργασία
με τις εταιρείες Foster Wheeler, Saipem και WorleyParsons
ανέλαβε το έργο σχεδιασμού ενός τερματικού εξαγωγικού
σταθμού LNG στην περιοχή Kitimat της Βρετανικής Κολομ-
βίας, τον οποίο θα διαχειρίζεται η LNG Canada. Στόχος του
νέου τερματικού σταθμού είναι η εξαγωγή φυσικού αερίου
στην Ασία. Η LNG Canada είναι το αποτέλεσμα της συνεργα-
σίας των Shell, PetroChina, Korea Gas και Mitsubishi. Οι εγ-
κρίσεις του έργου αναμένονται εντός του 2015, ενώ ήδη έχουν
αρχίσει ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες. Μόλις εγκριθούν
θα ξεκινήσει η κατασκευή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 4-
5 χρόνια. 
Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του νέου τερματικού σταθμού
LNG εντάσσεται και το έργο κατασκευής ενός νέου αγωγού
φυσικού αερίου. Η TransCanada σχεδιάζει να προχωρήσει
στην κατασκευή του έργου Merrick Mainline Pipeline, προ-
ϋπολογισμού $1,9 δισ. που αφορά την κατασκευή αγωγού μή-
κους περίπου 265 χλμ., ο οποίος
θα διασχίζει τη Βρετανική Κολομ-
βία και θα καταλήγει στoν τερμα-
τικό σταθμό LNG Kitimat. Η
απόφαση εξελίσσεται θετικά μετά
τη συμφωνία που υπέγραψε η
Nova Gas Transmission, θυγατρική της Transcanada, με την
Chevron Canada και την Apache Canada για παροχή περίπου
1,9 δισ. κυβικών ποδιών φυσικού αερίου σε ημερήσια βάση.

Αύξηση παραγωγής πετρελαίου 
Η κρατική εταιρεία Sonatrach της Αλγερίας ανακοίνωσε
ότι θα επενδύσει πάνω από $100.000.000.000 προκει-
μένου να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού
αερίου μέχρι το 2018 με σκοπό η παραγωγή να φτάσει
σε ετήσια βάση τα 225.000.000 μετρικούς τόνους ισο-
δύναμου πετρελαίου κάθε χρόνο. 
Τα τελευταία χρόνια η παραγωγή έχει μειωθεί εξαιτίας χα-
μηλών επενδύσεων στην έρευνα και την εκμετάλλευση
νέων κοιτασμάτων και διαμορφώθηκε στα 194,5 εκατ.
μετρικούς τόνους ισοδύναμου πετρελαίου το 2012. 
Από τα $100 δισ. η εταιρεία πρόκειται να διαθέσει τα $42
δισ. στην ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου ενώ $22
δισ. θα διατεθούν για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. 
Η εταιρεία σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή από ορι-
σμένα νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονται τα Tinhert (24 εκατ. cu m/day), Hassi
Bahamou και Hassi Mena (21 εκατ. cu m/d), Touat (12
εκατ. cu m/d), Reggane (12 εκατ. cu m/day) και Timi-
moun (5 εκατ. cu m/d).
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Η ρυμούλκηση έχει όντως συμπεριληφθεί στο νέο Drast Reg-
ulation on Ports and Ports Services. Ο κλάδος είδε αρνητικά
την πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και μάλιστα έγιναν πολλές συζητήσεις
σχετικά στη European Tugowners Association (ETA), της
οποίας είμαστε μέλος. Η ΕΤΑ συνέστησε σχετικά ειδική επι-
τροπή - έγιναν διαβήματα σε όλα τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της DG MOVE (Directorate General for Mobility & Transport),
ώστε να εξαιρεθούν οι ρυμουλκικές υπηρεσίες από το σκο-
πούμενο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο. 

Του Αλέξανδρου Γκιγκιλίνη, Διευθύνοντος συμβούλου Ομίλου Gigilinis Shipping Group 

Η συνεχής επιβολή 
κρατικών περιορισμών δεν είναι επιθυμητή

Η ρυμούλκηση έχει συμπεριληφθεί στις υπηρεσίες που
πρόκειται να επηρεαστούν από τη νέα πρόταση κανο-
νισμού για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπη-
ρεσιών. Ποιες είναι οι απόψεις σας γι’ αυτή την
πρόθεση της Ε.Ε. και πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί
η ελληνική αγορά; 

Είναι πράγματι πολύ πιθανό οι υπηρεσίες ρυμούλκησης να
εξαιρεθούν, τελικά, από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
αυτού. 
Ο λόγος που ο κλάδος είναι αρνητικός και επιθυμεί την εξαί-
ρεση των υπηρεσιών από το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι
γιατί τίθενται πολλοί περιορισμοί από το κράτος πλέον όσον
αφορά στα Rules & Regulations που διέπουν τις ρυμουλκή-
σεις λιμένος, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα ναυτεργατικά
ζητήματα, στο government funding κτλ., κατά τρόπο ιδιαίτερα
παρεμβατικό, που πιθανώς να νοθεύσει τον ελεύθερο αντα-
γωνισμό σε έναν κλάδο που ήταν πάντα self-regulated με
υποδειγματικό τρόπο και λειτουργούσε σε συνθήκες υγιούς
ανταγωνισμού. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα επίφοβο κυρίως στην Ελλάδα, όπου οι
διαδρομές επιβολής κρατικών περιορισμών δεν είναι πλήρως
ανεξάρτητες και μπορούν να γίνουν βορά ιδιωτικών συμφε-
ρόντων, νοθεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και από αυτή τη
σκοπιά. Από την άλλη, οφείλω να σημειώσω πως, αν επιβλη-
θούν εναρμονισμένοι δεσμευτικοί κανόνες κοινοί για όλη την

Πρόσφατα η Ε.Ε. συμπεριέλαβε τη ρυμούλκηση στην πρόταση κανονισμού για την πρόσβαση στην αγορά
λιμενικών υπηρεσιών, μία απόφαση που θα βοηθήσει στο άνοιγμα του κλάδου. 
Συνεχίζουν όμως τα άλυτα προβλήματα όπως αυτό της χρηματοδότησης και η απουσία κρατικής αρωγής.
Οι απαντήσεις των στελεχών ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων καταγράφουν τα μεγέθη των προ-
βλημάτων που εδώ και χρόνια με στωικότητα αντιμετωπίζουν. 

Αφιέρωμα:
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Ευρώπη, αυτό ίσως είναι και καλύτερο ιδιαίτερα για εμάς
στην Ελλάδα, δεδομένου ότι έτσι θα έχουμε ένα level playing
field και ασφάλεια στο τι ισχύει, χωρίς να μπορεί να παρέμβει
σε αυτό η ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε με νόμιμο τρόπο είτε
και παρασκηνιακά. 

Στα ελληνικά λιμάνια ο μέσος όρος ηλικίας των ρυμουλκών
είναι 30 έτη. Η ηλικία βέβαια δεν είναι το μόνο ή το σημαντι-
κότερο στοιχείο που κρίνει το πόσο σύγχρονο ή καλά εξοπλι-
σμένο είναι ένα ρυμουλκό ή, ακόμα περισσότερο, την
ποιότητα και την ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Η εξέλιξη όμως, όπως σε κάθε κλάδο της ναυτιλίας έτσι και
στις ρυμουλκικές υπηρεσίες, συναρτάται σε κάθε περίπτωση
και με την ανανέωση του στόλου με μονάδες πολλαπλών δυ-
νατοτήτων. 
Οι προοπτικές χρηματοδότησης ωστόσο είναι ζοφερές. Ο πα-
ραδοσιακός τρόπος χρηματοδότησης με ναυτιλιακά δάνεια
από ελληνικές ή αλλοδαπές τράπεζες, εν πολλοίς, δεν είναι
ανοιχτός τόσο γιατί πολλές τράπεζες δεν χορηγούν πλέον κα-
θόλου δάνεια, όσο και γιατί οι όροι χρηματοδότησης είναι δυ-
σμενείς (δεν ξεπερνούν το 60% με collateral που
υπερκαλύπτει τη χρηματοδότηση). 

Ηλικία στόλου ρυμουλκών και χρηματοδότηση υπό
την σκιά της οικονομικής κρίσης: Πώς αντεπεξέρχεται
μια εταιρεία ρυμουλκών; 

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη δραστηριότητά σας
η διαφαινόμενη παραχώρηση των δύο μεγάλων λιμα-
νιών σε ιδιωτικές εταιρείες; 

Το ζήτημα δεν είναι αν μπορεί να αντεπεξέλθει κάποιος, ή του-
λάχιστον όχι μόνον αυτό. Δεδομένου ότι οι παραδοσιακοί δί-
αυλοι χρηματοδότησης έχουν ατονήσει, θα στραφεί κανείς σε
στρατηγικούς επενδυτές, private equity κτλ. Όχι ότι κάτι τέ-
τοιο είναι κατ’ αρχήν τόσο εύκολο ή διαθέσιμο όσο ακούγεται,
αλλά σίγουρα είναι μια υπαρκτή δυνατότητα. Το πραγματικό
ερώτημα είναι εάν η αγορά στις ρυμουλκήσεις -ιδίως λιμένος,
στην Ελλάδα του 2014, με την υφιστάμενη κατάσταση στα
λιμάνια, και δη στα δύο μεγάλα λιμάνια του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης- επιτρέπει επενδύσεις, πόσω μάλλον επενδύ-
σεις με χρηματοδότηση υπό αυτούς τους όρους. 
Εμείς ως εταιρεία -και παρά το γεγονός ότι στόχος μας είναι
πάντα και πρωτίστως η βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχουμε- δεν έχουμε καταλήξει σε θετική ή αρνητική
απάντηση. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις ως προς την
εμπορική δυναμική των λιμανιών της χώρας. Από αυτό θα
εξαρτηθούν οι περαιτέρω επενδύσεις μας, σε ρυμουλκά λι-
μένος τουλάχιστον. Να φανταστείτε, για παράδειγμα, ότι ο
μέσος όρος ηλικίας των ρυμουλκών λιμένος στην Ευρώπη
είναι 25 έτη, στις ΗΠΑ 30 και στον Καναδά 38, περιοχές και
κράτη με περισσότερα και μεγαλύτερα λιμάνια από τα δικά
μας. Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι για να αντεπεξέλθει
μία εταιρεία στις προκλήσεις της αγοράς και της οικονομικής
κρίσης το «κλειδί» είναι η διασπορά επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων - ακόμα και στον συγκεκριμένο κλάδο των ρυμουλ-
κών (π.χ. λιμένος, ocean going, off shore, salvage κ.λπ.). 
Κατ’ αρχάς, να σημειώσουμε ότι κάθε παραχώρηση λιμένος

σε ιδιωτική εταιρεία θα πρέπει να γίνει με τον συμφερότερο
δυνατό τρόπο και ότι ως εταιρεία θα προτιμούσαμε σε κάθε
περίπτωση το μοντέλο ιδιωτικοποίησης με concession αντί
για την πώληση πακέτου μετοχών των ΟΛΘ και ΟΛΠ. Είμαστε
σίγουροι ότι οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση οφείλει να οδηγή-
σει στον εκσυγχρονισμό των λιμένων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση στο μέγιστο
της στρατηγικής θέσης των λιμένων αυτών στην Ευρώπη και
στα Βαλκάνια. 
Με αυτά ως δεδομένα, πιστεύουμε πως θα αυξηθεί ο όγκος
των φορτίων, αλλά και ιδίως ο αριθμός των πλοίων που προ-
σεγγίζουν τα λιμάνια μας, πράγμα που δεν μπορεί παρά να
σημάνει αύξηση του κύκλου δραστηριοτήτων μας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της ιδιωτικοποίησης θα πρέπει
να είναι τέτοιοι ώστε να διασφαλίζεται αυτό ακριβώς: η αύ-
ξηση δραστηριοτήτων όλων των φορέων που δραστηριοποι-
ούνται στα λιμάνια μας και ο εκσυγχρονισμός τους αυτός
καθαυτόν. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 5 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

GIGILINIS NEW:Layout 1  29/7/2014  7:24 πμ  Page 65



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 6 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

H Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την ασφάλεια και την περιβαλ-
λοντική προστασία της λιμενικής κοινότητας και του κοινού.
Όταν οι ευρωπαϊκοί λιμένες καταφέρνουν και βελτιστοποιούν
την ποιότητα, τη διαφάνεια και αποδοτικότητα των υπηρε-
σιών που παρέχονται στους χρήστες του λιμένα, συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος
στους λιμένες. Όταν οι χρήστες αντιμετωπίζουν σύγχρονα λι-
μάνια με τεχνικές υποδομές και σωστό, ομαλό ανταγωνισμό
από τους παρόχους των λιμενικών υπηρεσιών, όπου φυσικά
εκεί ανήκουν και οι εταιρείες ρυμουλκών. Οι πελάτες των λι-
μανιών καταφέρνουν και μειώνουν κατά πολύ τα κοστολόγιά
τους και αυτομάτως το εκάστοτε λιμάνι γίνεται ελκυστικότερο
έναντι ανταγωνιστικότερων λιμανιών.
Το λιμάνι του Πειραιά ανήκει ήδη στα μεγαλύτερα της Ευρώ-
πης και οι προδιαγραφές του είναι πολύ υψηλές. Όσον
αφορά τον κλάδο μου, οι σημερινές ρυμουλκικές χρεώσεις
είναι πολύ χαμηλές και άκρως ανταγωνιστικές έναντι πολλών
διεθνών λιμανιών. Θεωρώ πως όποιος θέλει να πρωταγωνι-
στεί πρέπει και να εξελίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
εποχής. Καλό είναι να ενισχυθεί ο κοινός διάλογος μεταξύ
των εκάστοτε φορέων του λιμανιού, για να επιλύουμε εμείς

Του Χρήστου Πιερρουτσάκου, Γενικού διευθυντή KARAPIPERIS TUGS

Αφιέρωμα: Ρυμουλκά - Ναυαγοσωστικά

Όποιος θέλει να πρωταγωνιστεί 
πρέπει και να εξελίσσεται

Η ρυμούλκηση έχει συμπεριληφθεί στις υπηρεσίες που
πρόκειται να επηρεαστούν από τη νέα πρόταση κανο-
νισμού για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπη-
ρεσιών. Ποιες είναι οι απόψεις σας γι’ αυτή την
πρόθεση της Ε.Ε. και πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί
η ελληνική αγορά; 
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οι πάροχοι υπηρεσιών με τους δημόσιους φορείς αποτελε-
σματικά τυχόν μεγάλα ή μικρά προβλήματα προκύπτουν, για
το κοινό καλό της κοινωνίας μας. Επομένως, καλωσορίζω  τη
νέα πρόταση κανονισμού της Ε.Ε. για την πρόσβαση στην
αγορά λιμενικών υπηρεσιών και βλέπω μόνο θετικά -εφόσον
την εμπλουτίσουμε- σύγχρονα στοιχεία, που μας ταιριάζουν
σύμφωνα με τον τόπο και χρόνο.

ν

H Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και
αυτό φυσικά επηρεάζει την ανανέωση των ρυμουλκών. Η
στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων για αναπτυξιακά προγράμ-
ματα είναι σχεδόν κλειστή. Κάθε σωστή εταιρεία του κλάδου,
αναλόγως πάντα του μεγέθους της, προσπαθεί βάσει της οι-
κονομικής διαχείρισής της να ανανεώσει το στόλο της. Στο
στόλο της εταιρείας Karapiperis Tugs ανήκει ένα από τα πιο
σύγχρονα ρυμουλκά της Ευρώπης, το Ρ/Κ-Ν/Γ «Karapiperis
New Generation», το οποίο διαθέτει ελικοπηδάλια (azimuth

stern drive) με ελκτική δύναμη 54 TBP και ισχύ 4.000 ΒHP.
Το σύγχρονο αυτό σκάφος αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια
και σε αυτό η εταιρεία χτίζει το παρόν και το μέλλον της στις
επιχειρήσεις ρυμούλκησης και διάσωσης. Επιπροσθέτως,
όταν επέλθει βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, η εταιρεία
θα επικεντρωθεί στην επέκταση του στόλου της με ρυμουλκά
τέτοιου σύγχρονου τύπου. 
Γενικότερα απαιτείται ο κλάδος των ρυμουλκών να εκσυγ-
χρονιστεί με παραπλήσια σκάφη προκειμένου να πραγματο-
ποιούνται ασφαλείς ρυμουλκήσεις και διασώσεις πλοίων και
ανθρώπινων ζωών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΙΜΟ και
των ναυτιλιακών εταιρειών των οποίων τα πλοία προσεγγί-
ζουν όλα τα λιμάνια στην Ελλάδα. Η υγιής ανάπτυξη θα επέλ-
θει όταν η οικονομία της χώρας μας εισέλθει πλήρως σε
ομαλή οικονομική και αναπτυξιακή τροχιά. Σε αυτό πρέπει να
συνδράμουμε όλοι και οι αρμόδιοι φορείς της πατρίδας μας
για το κοινό καλό, δίχως προστριβές.

Κατ’ αρχάς, το ιδανικότερο είναι τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια
της χώρας μας να παραμείνουν στο Δημόσιο και να μην που-
ληθούν σε ιδιώτες. Μπορούν να υιοθετήσουν και άλλα ιδιω-
τικά χαρακτηριστικά και να μετατραπούν έτι περαιτέρω
ανταγωνιστικά έναντι άλλων μεγάλων λιμανιών. Συμφωνώ
στην ιδιωτικοποίηση, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις, ώστε να
εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στις λιμενικές υπηρεσίες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνεται η ρυμούλκηση. Nα διασφαλιστούν
οπωσδήποτε οι υπάρχοντες χρήστες του λιμανιού προκειμένου
να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. 
Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι αύξησης της εργα-
σίας ιδιαίτερα στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, με εκσυγ-
χρονισμό και απλοποίηση της νομοθεσίας και εξασφάλιση της
εργασιακής ειρήνης. 

H Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη οι-
κονομική κατάσταση και αυτό φυσικά επη-
ρεάζει την ανανέωση των ρυμουλκών. Η
στρόφιγγα των χρηματοδοτήσεων για ανα-
πτυξιακά προγράμματα είναι σχεδόν κλει-
στή. Κάθε σωστή εταιρεία του κλάδου,
αναλόγως πάντα του μεγέθους της, προ-
σπαθεί βάσει της οικονομικής διαχείρισής
της να ανανεώσει το στόλο της.

,,

,,

Ηλικία στόλου ρυμουλκών και χρηματοδότηση υπό
την σκιά της οικονομικής κρίσης: Πώς αντεπεξέρχεται
μια εταιρεία ρυμουλκών; 

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη δραστηριότητά σας
η διαφαινόμενη παραχώρηση των δύο μεγάλων λιμα-
νιών σε ιδιωτικές εταιρείες; 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 7 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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Η ρυμούλκηση έχει συμπεριληφθεί στις ναυτικές υπηρεσίες
που αποτελούν αντικείμενο της νέας πρότασης οδηγίας, αλλά
οι επιπτώσεις στην αγορά του κλάδου μας δεν πιστεύω να
είναι σοβαρές, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη ρυμουλκική
αγορά έχει ήδη απελευθερωθεί στη χώρα μας και οι σχετικές
υπηρεσίες στα λιμάνια παρέχονται υπό καθεστώς εντονότα-
του ανταγωνισμού στα μεγάλα λιμάνια. Όσον αφορά στα μι-
κρότερα λιμάνια, τα περισσότερα αποτελούν φυσικά
μονοπώλια και δεν πρόκειται να επηρεασθούν από τις νέες
ρυθμίσεις. 

Ο στόλος των ρυμουλκών στη χώρα μας, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο στόλος της
εταιρείας μας, δεν έχει εκσυγχρονισθεί, με αποτέλεσμα η
ασφάλεια των λιμένιων ρυμουλκήσεων, μεγάλου μεγέθους
πλοίων, να είναι σε οριακά επίπεδα. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Οι λιμενικές υπηρεσίες είναι ένας από τους λίγους τομείς της
ευρωπαϊκής οικονομίας όπου εξακολουθούν να υφίστανται
μονοπώλια και αποκλειστικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να
μη βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας στην οποία είναι εντεταγμένα τα λιμάνια. Γι’ αυτόν το
λόγο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ολοκλήρωσης της ενιαίας
εσωτερικής αγοράς και υιοθέτησης μιας κοινής λιμενικής πο-
λιτικής, είναι αναγκαία η καθιέρωση κανόνων που θα ρυθμί-
ζουν τη λειτουργία της λιμενικής βιομηχανίας. 
Οι σχετικές αναζητήσεις έχουν αρχίσει πριν από 14 χρόνια,
αλλά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για την προώθηση κοινώς
αποδεκτής πρότασης οδηγίας, διότι είναι τέτοια η διαφορο-
ποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των ευρωπαϊκών λι-
μένων, που καθιστά δύσκολη την απελευθέρωση των
υπηρεσιών, υπό το ίδιο πρίσμα, για όλα τα λιμάνια. 
Η βασική διαφωνία εστιάζεται στην απελευθέρωση των υπη-
ρεσιών χειρισμού του φορτίου, λόγω της σθεναρής αντίστα-
σης των Ευρωπαίων λιμενεργατών, που φοβούνται ότι θα
χάσουν κεκτημένα δικαιώματα. Για να καμφθούν οι αντιρρή-
σεις, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη νέα πρόταση
οδηγίας δεν επιβάλλονται στις υπηρεσίες χειρισμού φορτίου
και στους τερματικούς σταθμούς επιβατών, οι οποίες θα συ-
νεχίσουν να υπάγονται στο καθεστώς των συμβάσεων παρα-
χώρησης. Με αυτόν τον τρόπο όμως μένουν εκτός ρύθμισης
λιμενικές υπηρεσίες που συμμετέχουν μέχρι και 70% στο κό-
στος των λιμανιών. Στην ουσία αποδυναμώνεται σημαντικά
ο αντικειμενικός στόχος της οδηγίας, που είναι η ανταγωνι-
στικότητα των λιμανιών και η ωφέλεια που θα προκύψει για
τους χρήστες τους. 

Του Χρήστου Γεμιτζόγλου, Διευθυντή της Vernicos Tugs & Salvage

Αφιέρωμα: Ρυμουλκά - Ναυαγοσωστικά

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
δεν επιτρέπει επενδύσεις 
και εκσυγχρονισμό του στόλου

Η ρυμούλκηση έχει συμπεριληφθεί στις υπηρεσίες που
πρόκειται να επηρεαστούν από τη νέα πρόταση κανο-
νισμού για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπη-
ρεσιών. Ποιες είναι οι απόψεις σας γι’ αυτή την
πρόθεση της Ε.Ε. και πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί
η ελληνική αγορά; 

Ηλικία στόλου ρυμουλκών και χρηματοδότηση υπό
την σκιά της οικονομικής κρίσης: Πώς αντεπεξέρχεται
μια εταιρεία ρυμουλκών; 
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Σύμφωνα με μελέτες αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, με-
ταξύ 55 παράκτιων χωρών διαθέτουμε τον γηραιότερο
στόλο. Η μέση ηλικία του ελληνικού στόλου είναι τα 42 έτη,
έναντι ενός μέσου όρου ηλικίας 22 ετών.
Λόγω ηλικίας τα περισσότερα ρυμουλκά στη χώρα μας είναι
παλαιάς τεχνολογίας και έχουν περιορισμένη ελικτική ικανό-
τητα, που είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και ασφαλέστερη
υποβοήθηση των πλοίων σε περιορισμένα ύδατα, όπως είναι
τα λιμάνια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παραδοσιακά
μονοπρόπελα ρυμουλκά, μεγάλης ηλικίας, απαρτίζουν το
συντριπτικό ποσοστό ρυμουλκών λιμένος στη χώρα μας, πα-
ρόλο που αυτού του τύπου τα ρυμουλκά έπαυσαν εδώ και
30 χρόνια να ναυπηγούνται για τις ανάγκες ρυμούλκησης στα
περισσότερα σύγχρονα λιμάνια του εξωτερικού.
Ένας σημαντικός λόγος στον οποίο οφείλεται η παλαιότητα
του στόλου είναι η παντελής έλλειψη χρηματοδότησης. Πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, στο παρελθόν, η ρυμουλκική βιομη-
χανία ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος της
τραπεζικής χρηματοδότησης, που αποτελεί τον κινητήριο
μοχλό για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας. Η έλλειψη σχετικού ενδιαφέροντος οφείλεται
αφενός στις μικρές αξίες χρηματοδότησης σε σύγκριση με τη
μεγάλη ναυτιλία και αφετέρου στο φόβο του πιστωτικού κιν-
δύνου σε έναν κλάδο που δεν γνώριζαν και δεν ήθελαν να
ασχοληθούν, αφού όλες οι τράπεζες αποσκοπούσαν στην
αποδοτική χρηματοδότηση της μεγάλης ναυτιλίας. 
Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι ο αθέμιτος ανταγωνι-
σμός, ο οποίος δεν επιτρέπει να γίνουν επενδύσεις για να εκ-
συγχρονισθεί και ανανεωθεί ο γηρασμένος στόλος. 
Δυστυχώς, ο αθέμιτος ανταγωνισμός ενισχύεται και από τους
λανθασμένους και καταστροφικούς για τον κλάδο χειρισμούς
του υπουργείου. Εδώ και ένα χρόνο επιτρέπεται η αντικατά-
σταση ενός παλαιού ρυμουλκού από ένα νεότερο χωρίς κά-
ποιον ηλικιακό περιορισμό και ακυρώθηκε ουσιαστικά η
προβλεπόμενη μέχρι τότε είσοδος στην αγορά ρυμουλκών
μικρότερων της 20ετίας. 
Έτσι οδηγούμαστε στην αναπαλαίωση του στόλου, αφού επι-
τρέπεται πλέον να αντικατασταθεί ένα ρυμουλκό 50 ετών από
ένα ρυμουλκό κατά ένα χρόνο νεότερο. Με τη ρύθμιση αυτή
είναι δύσκολο, στο εξής, να γίνουν επενδύσεις σε ρυμουλκά
μικρής ηλικίας για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό του στόλου. 
Κανείς πλοιοκτήτης δεν πρόκειται να κάνει κάποια σημαντική
επένδυση σε σύγχρονα ρυμουλκά, αφού δεν θα είναι σε θέση
να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό παλαιών ρυμουλκών με
φθηνό κόστος κτήσης και εκμετάλλευσης.
Δυστυχώς, οι δύο παραπάνω λόγοι δεν επιτρέπουν την ανα-
νέωση του στόλου. Σε μια εποχή που τα λιμάνια εκσυγχρονί-
ζονται και προσπαθούν να ανοίξουν τις πύλες τους σε νέους
επενδυτές, εμείς ευνοούμε την υποβάθμιση των υπηρεσιών
ρυμούλκησης, με όλες τις προφανείς συνέπειες για την ασφά-
λεια πλοίων-εγκαταστάσεων και την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος. 

Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τη δραστηριότητά σας
η διαφαινόμενη παραχώρηση των δύο μεγάλων λιμα-
νιών σε ιδιωτικές εταιρείες; 

Στη σημερινή εποχή η προσέλκυση της ιδιωτικής συμμετοχής
στη λιμενική βιομηχανία είναι η πλέον ελκυστική επιλογή για
λιμάνια που προσπαθούν να αναπτυχθούν και να προσαρμο-
στούν στις νέες συνθήκες της αγοράς ναυτιλιακών μεταφο-
ρών. Τα μοντέρνα λιμάνια έχουν ανάγκη κοστοβόρων
επενδύσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών που ζητούν οι
ναυτιλιακές εταιρείες. Δεδομένου ότι σε όλες τις χώρες υπάρ-
χει συνεχώς αυξανόμενη δυσκολία για τις κυβερνήσεις να
χρηματοδοτήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις, η προσέλ-
κυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι μονόδρομος. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι όλες οι κυβερνήσεις δίνουν έμφαση στην
προσέλκυση επενδυτών προσφέροντας κάποια κίνητρα μέσω
των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων. Υπ’ αυτήν την έννοια η
διαφαινόμενη ιδιωτικοποίηση των δύο μεγάλων λιμανιών της
χώρας μας θα έχει πάρα πολύ θετική επίπτωση για την αύ-
ξηση της παραγωγικότητάς τους. Η περίπτωση της COSCO
στον Πειραιά, που έφτασε 2,5 εκατομμύρια εμπορευματοκι-
βωτίων ετησίως, αποτελεί τρανό παράδειγμα για το τι μπορεί
να προσφέρει η ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στο φάσμα των
λιμενικών δραστηριοτήτων. 
Ανεξάρτητα από το μοντέλο ιδιωτικοποίησης που θα προτι-
μηθεί και για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση σήμερα, η
συμμετοχή ιδιωτών στις δραστηριότητες των λιμανιών θα δη-
μιουργήσει δυναμικά και ανταγωνιστικά λιμάνια που θα μπο-
ρέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών και θα
έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των προσεγγίσεων πλοίων.
Η δραστηριότητά μας θα επηρεαστεί θετικά, αφού συνδέεται
άμεσα με την αύξηση του διακινούμενου φορτίου, αρκεί βε-
βαίως το δημόσιο μονοπώλιο να μην αντικατασταθεί από το
ιδιωτικό. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 6 9 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -
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Το Β΄μέρος της ιστορικής αναδρομής των σημαιών ευκολίας.

5. Κλονισμός εννόμου σχέσεως
Η πρακτική της ταυτόσημης εθνικότητος του πλοιοκτήτου προς
την χώραν νηολογήσεως του πλοίου άρχισε να κλονίζεται και
να αμφισβητείται από τις αρχές του 20ού αιώνος. Άρχισε τότε
να διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση, σύμφωνα με την οποίαν
το στοιχείον της κοινής εθνικότητος του πλοιοκτήτου προς το
κράτος της Σημαίας δεν ήτο αναγκαίον να αποτελεί το κύριον
συστατικόν στοιχείον διά την αναγνώρισιν της εθνικότητος του
πλοίου.
Τούτο μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οφείλεται σε δύο βασικούς
λόγους. Πρώτον, εις την επιθυμίαν ορισμένων μη ναυτικών
χωρών (Παναμάς, Ονδούρα, Λιβερία κ.λπ.) να αποκομίσουν ένα
μερίδιο από τα τεράστια κέρδη τότε της ναυτιλίας διά της προ-
σελκύσεως προς νηολόγηση ξένων πλοίων έναντι οικονομικού
ανταλλάγματος και προσφοράς  λίαν ευνοϊκών φορολογικών δι-
ευκολύνσεων.
Δεύτερον, εις την προσπάθεια της πλοιοκτησίας να αποφύγει την
υψηλή φορολογία που επέβαλον τα κράτη τους και τις πάσης
φύσεως δεσμεύσεις, ως π.χ. μισθοδοσίας, συνθέσεως πληρω-
μάτων, και τους περιορισμούς πωλήσεως και υποθηκεύσεως σε
αλλοδαπούς κ.λπ.
Αλλά, για να αντιληφθούμε καλύτερα τους λόγους που συνετέ-
λεσαν εις την διαμόρφωσιν αυτής της καταστάσεως, θα πρέπει
να λάβουμε υπ’ όψιν την δομή της συγχρόνου ναυτιλιακής επι-
χειρήσεως.
Η αλματώδης αύξηση της χωρητικότητος των πλοίων, εφοδια-
σμένων με τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα, επέφερεν επίσης
και την σημαντικήν αύξηση της αξίας των πλοίων. Η μορφή της
πατροπαράδοτης πλοιοκτησίας δεν ηδύνατο πλέον να αντιμε-
τωπίσει από μόνη της την υψηλή αγοραστική αξία ενός σύγχρο-
νου πλοίου. Η διεθνής πλέον μορφή των θαλάσσιων
συγκοινωνιών ήτο φυσικόν να διεθνοποιήσει σταδιακώς και την
δομήν της ναυτιλιακής επιχειρήσεως.
Εκ παραλλήλου οι ναυτικοί, απελευθερωθέντες από την φοβίαν
και την καταπίεση αιώνων, άρχισαν να διεκδικούν δυναμικώς την
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβιώσεως, καθώς και
την αύξηση των αποδοχών τους, εν πολλοίς σε επίπεδα που θα
ηδύνατο ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η πλοιοκτησία σε πε-
ριόδους ευημερίας, αλλά που ήτο αδύνατον να ανταποκριθεί εις

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

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

Επιφυλλίδα

τας συχνάς και περιοδικώς εμφανιζόμενες περιόδους ναυτιλια-
κών κρίσεων. Η αυξανόμενη σε πολλές χώρες υπό την πίεσιν
των ναυτεργατικών οργανώσεων κρατική παρέμβαση και οι διά-
φορες δεσμεύσεις και κυρώσεις που επεβάλλοντο και διάφορες
άλλες πρόσθετες υποχρεώσεις εμπόδιζαν σοβαρά την καλήν και
απρόσκοπτον λειτουργίαν της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, δίχως
να λαμβάνονται εκ παραλλήλου ευνοϊκότερα μέτρα διά την προ-
φύλαξή της από τον αθέμιτον ανταγωνισμό άλλων χωρών. Εδη-
μιουργήθησαν έτσι οι προϋποθέσεις που ωθούσαν τις
ναυτιλιακές επιχειρήσεις εις το να αναζητήσουν νέες δομές, που
θα επέτρεπαν όχι μόνον την σωτηρία τους αλλά και την ανά-
πτυξή τους.
Υπό την πίεση της πραγματικότητος, λοιπόν, ενεφανίσθησαν εις
το διεθνές προσκήνιον χώρες δίχως καμία ναυτική παράδοση,

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.

ΚΟΣΜΑΤΟΣ B MEROS:Layout 1  29/7/2014  7:48 πμ  Page 70



- N Α Υ Τ Ι Κ Α 7 1 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

δίχως καμία έστω και υποτυπώδη ναυτικήν υποδομή που να
εξασφαλίζει την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων,
καθώς και τις συνθήκες εργασίας, αμοιβής και εν γένει διαβιώ-
σεως των πληρωμάτων που έναντι ενός μικρού τιμήματος κα-
θιστούσαν το εθνικόν τους νηολόγιον και τη Σημαία τους
εμπορεύσιμο, μία κατάσταση που επέφερε ως προελέχθη αλη-
θινή επανάσταση εις την δομή της ναυτιλιακής επιχειρήσεως. 

6. Αντιδράσεις και μέτρα κατά των Σημαιών Ευκολίας
Υπήρξαν όμως κατά των Σημαίων Ευκολίας και σοβαρές αντι-
δράσεις και εγένοντο διάφορες προσπάθειες για τον περιορι-

Η Ελλάς επεδίωξε εξ αρχής
την ενδυνάμωση του εθνικού της νηο-
λογίου τόσον διά λόγους κοινωνικούς,
π.χ. εξασφάλιση θέσεων εργασίας Ελ-
λήνων ναυτικών, όσον και διά λόγους
οικονομικούς, αλλά επιπλέον και ως
παραδοσιακή ναυτική χώρα και διά λό-
γους γοήτρου.

“ “
σμόν τους. Με την μεγάλη αύξηση του αριθμού των πλοίων που
ύψωναν Σημαίες Ευκολίας όχι μόνον νεοναυπηγούμενων
πλοίων αλλά και υπαρχόντων, οι διάφορες παραδοσιακές ναυ-
τικές χώρες δεν άργησαν να εκδηλώσουν την ανησυχία τους,
διότι πλην της μειώσεως του κύρους τους ως εκ της σμικρύν-
σεως των εθνικών στόλων υπολόγιζαν και τις απώλειες από την
διακοπή της φορολογίας των πλοίων που υπέστειλαν την Ση-
μαία τους. Αλλά πέραν αυτού είχαν να αντιμετωπίσουν και την
αυξανόμενη αντίδραση των ναυτεργατικών σωματείων, δοθέν-
τος ότι με την αλλαγήν Σημαίας συνήθως επέρχεται και αλλαγή
πληρώματος.
Το βασικό επιχείρημα κατά των Σημαίων αυτών είναι ότι η Ναυ-
τιλία ως πλουτοπαραγωγικός κλάδος της οικονομίας οφείλει να
συνεισφέρει διά την αντιμετώπιση των κρατικών δαπανών.

Πέραν της ηθικής υπάρχει και η νομική υποχρέωση διά την συμ-
μετοχή όλων εις τα δημόσια βάρη και δεν είναι κατανοητόν να
αποφεύγουν την φορολογίαν οι οικονομικώς ισχυρότεροι που
θεωρούνται οι εφοπλιστές, άσχετα αν σε περιόδους κρίσεων
πολλοί καταστρέφονται μη δυνάμενοι να αντιμετωπίσουν εκτός
των άλλων και τα υψηλά φορολογικά βάρη.
Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται και οι δαπάνες
που καταβάλλει το κράτος διά την εκπαίδευση και ποιοτική εξέ-
λιξη των ναυτικών αλλά και την κοινωνική τους ασφάλιση. Όταν
η εθνική ναυτιλία δεν μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να απορ-
ροφήσει τους ναυτικούς αυτούς ούτοι προσφέρονται εις την διε-
θνήν αγοράν και ναυτολογούμενοι επί πλοίων Σημαιών
Ευκολίας, οι πλοιοκτήτες αυτών επωφελούνται για ένα αγαθό
για το οποίον ουδέν συνεισέφεραν.
Οι ναυτιλιακές χώρες κατά την άσκηση της κοινωνικής τους πο-
λιτικής έλαβαν ιδιαίτερα μέτρα διά τους ναυτικούς, που αφο-
ρούν την μισθοδοσία, την ασφάλεια, την υγιεινή και την
κοινωνική τους προστασία που κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζεται
κατά τρόπον ικανοποιητικόν εις τα πλοία Σημαιών Ευκολίας. Δυ-
στυχώς, είναι αληθές ότι εις την αρχήν της εμφανίσεώς των
υπήρξαν περιπτώσεις ληστρικής εκμεταλλεύσεως των ναυτικών
που υπηρετούσαν εις αυτά, της εγκαταλείψεώς των σε διάφο-
ρους λιμένας της υδρογείου και της παντελούς αδιαφορίας διά
την τύχη τους, πράγμα που προκάλεσε την γενική κατακραυγή
αλλά και την ανάγκη λήξεως μέτρων διά την προστασία των.
Το σοβαρότερον όμως επιχείρημα κατά των Σημαιών Ευκολίας,
που αναφέρεται βέβαια εις το πρώτον στάδιον της εμφανίσεως
αυτών, είναι ότι συνεπεία της γενικής χαλαρώσεως των κανόνων
ασφαλείας και των διαφόρων διεθνών απαιτήσεων, παρουσία-
ζαν τον υψηλότερον δείκτην ατυχημάτων πλοίων και ανθρώ-
πων, εξ ου και ο καυστικός χαρακτηρισμός των ναυτικών μας διά
τα πλοία αυτά ως «πλοία της μαύρης μοίρας»!..
Είναι αληθές ότι εάν οι αιτιάσεις αυτές εδικαιολογούντο κατά την
αρχική εμφάνιση των Σημαιών Ευκολίας, σήμερον όμως δεν δι-
καιολογούνται, διότι οι συνθήκες που διαμορφώθησαν επέβα-
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λον σε πολλές χώρες που προσέφεραν πληρώματα να δημιουρ-
γήσουν Ναυτικές Σχολές υψηλού επιπέδου, πολλές εξ αυτών με
την μέριμνα και οικονομική ενίσχυση διαφόρων ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, μεριμνούντες συνάμα και διά την κοινωνικήν
ασφάλεια αυτών. Το γεγονός αυτό επέφερε την ελαχιστοποίηση
των αντιδράσεων κατά των Σημαιών αυτών.
Αυτά τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω έχουν θεσμοθετηθεί
εις ιδιαίτερον κλάδον του Ναυτικού Δικαίου, το Ιδιωτικόν Ναυ-
τικόν Δίκαιον.
Η φυγή ενός σημαντικού αριθμού πλοίων προς τις Σημαίες Ευ-
κολίας επροκάλεσε, ως προελέχθη, ανησυχίαν και εν συνεχεία
πολλές αντιδράσεις τόσον εκ μέρους των λεγόμενων παραδο-
σιακών χωρών όσον και εκ μέρους των ναυτικών, που ένιωθαν
να απειλούνται οι κατακτήσεις τους και να περιορίζονται οι ευ-
καιρίες απασχολήσεώς τους εις τα πλοία.
Πολλές χώρες προσπάθησαν με την εσωτερική τους νομοθεσία
να λάβουν μέτρα διά την προστασία της εθνικής των ναυτιλίας.
Τα μέτρα αυτά δεν υπήρξαν βεβαίως ομοιόμορφα, και ως εκ τού-
του δεν απέβησαν αποτελεσματικά.
Μία πρώτη προσπάθεια αντιδράσεως ήτο εκείνη ωρισμένων πα-
ραδοσιακών ναυτικών χωρών να ιδρύσουν οι ίδιες εις την χώρα
τους ένα δεύτερο παράλληλο νηολόγιο, που θα ήτο ελαστικό-
τερον έναντι του κανονικού ως προς τους περιορισμούς της
εθνικότητος και ως προς την φορολογία. Ήτο όμως προφανές
ότι το παράλληλον αυτό νηολόγιο θα λειτουργούσε ανταγωνι-
στικά ως προς το εθνικό νηολόγιο και η ιδέα αυτή συντόμως εγ-
καταλείφθηκε.
Μία άλλη προσπάθεια εγένετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση διά
την δημιουργία ενός Ευρω-νηολογίου, που θα προσέφερε τα
ίδια πλεονεκτήματα εις τα πλοία όλων των χωρών της Ευρω-
παϊκής Ενώσεως. Είναι προφανές ότι μία τέτοια ρύθμιση δεν ήτο
εξυπηρετική διά τη χώρα μας, που θα την καθιστούσε ολιγότε-
ρον ανταγωνιστική και θα λειτουργούσε προς όφελος των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών που δεν διαθέτουν σήμερα αξιό-
λογη ναυτιλιακή παρουσία. Αλλά και αυτή η προσπάθεια δεν
απέδωσε καρπούς και εγκαταλείφθηκε. Τέλος, πρέπει να ανα-
φερθεί και η προσπάθεια της διεθνούς κοινότητος να συνδέσει
περισσότερο τον πλοιοκτήτη με την χώρα νηολογήσεως. Η προ-
σπάθεια αυτή εγένετο κατά την διάρκεια της Διεθνούς Διασκέ-
ψεως διά την σύναψη της Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης
1958 «περί Ανοικτών Θαλασσών».
Εις την σύμβαση για πρώτη φορά προβλέπεται ότι πρέπει να
υπάρχει ένας «γνήσιος δεσμός» (Genuine Link) μεταξύ του κρά-
τους και του πλοίου και ότι το κράτος οφείλει να ασκεί αποτελε-
σματικόν έλεγχο επί των πλοίων που φέρουν την Σημαία του. Η
σύμβαση όμως απέφυγε να προσδιορίσει την έννοια του «γνή-
σιου δεσμού», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διεθνώς αποδεκτή
ερμηνεία.
Την ίδια ασάφεια ως προς την έννοια του γνήσιου δεσμού ακο-
λούθησε και η Διεθνής Σύμβαση για το «Δίκαιον της Θάλασσας»
του Καράκας το 1982, με αποτέλεσμα κάθε κράτος να ερμηνεύει
την διάταξη αυτή κατά την κρίση του.
Δυνητικά η διάταξη αυτή μπορεί να αποβεί αποφασιστική εάν
σύσσωμος η διεθνής κοινότης αποφασίσει να θέσει ένα τέλος
εις τις Σημαίες Ευκολίας, πράγμα βέβαια απίθανον. Εδώ θα πρέ-
πει να λεχθεί ότι η προσπάθεια της διεθνούς κοινότητος διά την
αύξηση των επιπέδων ασφαλείας των πλοίων και των επιβαι-

Σε περιπτώσεις εκτάκτων οικο-
νομικών αναγκών, που δυστυχώς δεν
σπανίζουν εις την χώρα μας, η εκάστοτε
κυβέρνηση ευρίσκει δρόμους επιβαρύν-
σεως της ναυτιλιακής επιχειρήσεως με
διαφόρων μορφών εισφορές.

“ “

νόντων, και ο συνεχής και αποτελεσματικός έλεγχος των πλοίων
που έχει επιβληθεί διεθνώς κατά τον κατάπλου των πλοίων εις
τους διάφορες λιμένες της υδρογείου μπορεί να θεωρηθεί ως
το ασφαλέστερον υποκατάστατον διά τον αποκλεισμόν από την
εμπορικήν δραστηριότητα των υποβαθμισμένων πλοίων, ανε-
ξαρτήτως Σημαίας, οπότε και αποδυναμούται έτσι και ο αγώνας
κατά των Σημαιών Ευκολίας.

7. Μέτρα για τον επαναπατρισμό 
Η Ελλάς επεδίωξε εξ αρχής την ενδυνάμωση του εθνικού της
νηολογίου τόσον διά λόγους κοινωνικούς, π.χ. εξασφάλιση θέ-
σεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, όσον και διά λόγους οικο-
νομικούς, αλλά επιπλέον και ως παραδοσιακή ναυτική χώρα και
διά λόγους γοήτρου.
Η πρώτη προσπάθεια εγένετο με την αγοράν από την αμερικα-
νική κυβέρνηση, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, το
έτος 1947, 100 Liberties και 7 δεξαμενόπλοιων Τ.2 που κατε-
νεμήθησαν μεταξύ των Ελλήνων εφοπλιστών που απώλεσαν
πλοία των κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα
πλοία αυτά ύψωσαν την Ελληνικήν Σημαίαν και δεν ηδύναντο
να πωληθούν και υποθηκευθούν εις αλλοδαπούς, ούτε να αλ-
λάξουν Σημαίαν άνευ της εγκρίσεως της κυβερνήσεως. Τα «ευ-
λογημένα», όπως προσφυώς απεκλείθησαν τα πλοία αυτά,
απετέλεσαν τον πυρήνα αλλά και το εφαλτήριο διά την εν συνε-
χεία ανάπτυξη της ναυτιλίας μας.
Ο επαναπατρισμός όμως των πλοίων που ύψωσαν ξένες Ση-
μαίες δεν ήτο εύκολος υπόθεση λόγω του σοβαρού κλονισμού
της εμπιστοσύνης του ελληνικού εφοπλισμού προς το Ελληνι-
κόν Δημόσιον. Σε τούτο συντελούσε η ανώμαλος πολιτική κα-
τάσταση που επικρατούσε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια στη
χώρα μας, περιπτώσεις υπερφορολογήσεως αλλά και αναδρο-
μικής φορολογίας, αδικαιολόγητες δεσμεύσεις διαθέσεως οικο-
νομικών πόρων, φόβοι επιτάξεων διά τας ανάγκας της
Ατλαντικής Συμμαχίας δίχως να εξασφαλίζεται ταυτοχρόνως και
η ασφάλιση κατά κινδύνων πολέμου, αλλά όπερ και κυριότερον
η έλλειψη εμπιστοσύνης διά την διατήρηση παντός λαμβανομέ-
νου μέτρου. Θα πρέπει δε να λάβουμε επιπλέον υπ’ όψιν και το
εχθρικό κλίμα που επικρατούσε τότε κατά του ελληνικού εφο-
πλισμού. Όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούσαν την προσπάθειαν
επαναπατρισμού εξαιρετικά δύσκολον.
Η κυβέρνηση έπρεπε να αποδείξει ότι οι προθέσεις της ήσαν σο-
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βαρές και τα μέτρα που είχε υπ’ όψιν της να λάβει, τόσον τα φο-
ρολογικά όσον και τα διοικητικά, δεν θα διέτρεχον τον κίνδυνον
να ανατραπούν από μίαν άλλην κυβέρνηση καθ’ όλην την διάρ-
κειαν παραμονής του πλοίου εις το ελληνικόν νηολόγιον. Διά να
εξασφαλισθεί η σοβαρότης και η αξιοπιστία του κράτους, η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να δώσει εις τα μέτρα αυτά συνταγματική
κατοχύρωση με νόμο ηυξημένης τυπικής ισχύος. Αυτό υπήρξε
το τίμημα που έπρεπε να καταβάλει το ελληνικό κράτος για να
αποκαταστήσει την κλονισθείσα αξιοπιστία του. 
Τούτο επετεύχθη με την ψήφιση από όλα τα κόμματα της Βου-
λής του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κε-
φαλαίων εξωτερικού». Το νομοθέτημα τούτο εξεδόθη σε
εκτέλεση του άρθρου 112 του Συντάγματος 1952, με το οποίον
προεβλέπετο ότι «Νόμος εφ’ άπαξ εκδιδόμενος θέλει ρυθμίσει
την προστασίαν των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων προς το-
ποθέτηση εις την χώραν κεφαλαίων». 
Εις το άρθρον 13 του εν λόγω Ν.Δ./29 περιελήφθησαν και δια-
τάξεις περί πλοίων ειδικού χαρακτήρος, που μεταξύ των άλλων
περιλαμβάνουν το δικαίωμα πωλήσεως, υποθηκεύσεως και αλ-
λαγής σημαίας σε αλλοδαπούς δίχως την έγκριση της κυβερνή-
σεως, το αμετάβλητον επί το χειρότερον του ισχύοντος κατά την
νηολόγηση φορολογικού συστήματος και των εισφορών ΝΑΤ,
και για όσον διάστημα παραμένει το πλοίον εις τα ελληνικά νη-
ολόγια, το δικαίωμα εγγραφής προτιμώμενης υποθήκης και πε-
ριορισμό των περιπτώσεων επιτάξεως του πλοίου κ.λπ. 
Βασική δε διάταξη προβλέπει ότι οι όροι και τα προνόμια που
περιλαμβάνονται εις τις εγκριτικές πράξεις εκάστου πλοίου είναι
ισχυρότερα πάσης άλλης διατάξεως της υφισταμένης νομοθε-
σίας, ως κανόνες δημοσίας τάξεως, μη δυνάμενοι να τροποποι-
ηθούν μονομερώς υπό του κράτους.
Προϋπόθεση εφαρμογής του ανωτέρω Ν.Δ.τος/29, που θεωρεί-
ται ως το πλέον σημαντικόν μέτρον που ελήφθη ποτέ για την
ναυτιλία μας, είναι ότι το πλοίον έχει χωρητικότητα μεγαλυτέρα
των 1.500 κοχ και ηλικία μικροτέρα των 20 ετών, και ότι ανήκει
σε Έλληνες πλοιοκτήτες ή αλλοδαπή εταιρεία που να καλύπτει
ελληνικά συμφέροντα πλέον του ημίσεος.
Η ανταπόκριση της πλοιοκτησίας στην προκειμένη περίπτωση
υπήρξε τότε ιδιαιτέρως θετική και κατά δεκάδες τα πλοία επέ-
στρεφαν εις το ελληνικόν νηολόγιον, αποφεύγοντας έτσι την διε-
θνή κατακραυγή και την αυξανόμενη αντίδραση των
ναυτεργατικών ενώσεων κατά των Σημαιών Ευκολίας.
Τα ευεργετικά μέτρα για την ελληνική ναυτιλία εσυνεχίσθησαν
και από εις μετέπειτα κυβερνήσεις παρεσχέθησαν δε και πρό-
σθετες φορολογικές ελαφρύνσεις.
Με το σύνολο των μέτρων αυτών η διαχείριση της ναυτιλιακής
επιχειρήσεως εγένετο ιδιαιτέρως ευνοϊκή και εις την ουσία δεν
υπελείπετο των πλεονεκτημάτων που απελάμβανον τα πλοία
υπό Σημαίας Ευκολίας.
Όλα τα ανωτέρω έδωσαν αφορμή εις τους ανταγωνιστάς της
ναυτιλίας μας να κατηγορήσουν την Ελλάδα ότι μετατρέπεται σε
Σημαία Ευκολίας. Ο χαρακτηρισμός αυτός απεδείχθη αδικαιολό-
γητος διότι ο διοικητικός έλεγχος των πλοίων παρέμεινε αδια-
τάραχτος, οι αποδοχές των πληρωμάτων όχι μόνον των
Ελλήνων αλλά και των αλλοδαπών που σε περιορισμένο αριθμό
εναυτολογούντο επί ελληνικών πλοίων αυξήθηκαν σημαντικά
και, το κυριότερον, ότι τα μέτρα αυτά ελαμβάνοντο αποκλειστικά
και μόνον υπέρ των Ελλήνων, μη επιτρεπομένης εις οιονδήποτε
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αλλοδαπό της συμμετοχής  εις την πλοιοκτησία πλέον του ημί-
σεος.
Ένας άλλος νόμος που απεδείχθη εξ ίσου ευεργετικός με το Ν.Δ.
2687/53 είναι το Α.Ν.89/1967, που συνετέλεσε εις τον μαζικό
επαναπατρισμό των ναυτιλιακών εταιρειών εις την χώρα μας.
Με τον νόμο αυτόν και με το συμπληρωματικό αυτού Α.Ν.
378/1968 επεδιώχθη η διευκόλυνση εγκαταστάσεως εις Ελ-
λάδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Με τα νομοθετήματα αυτά παρέχεται σειρά πλεονεκτημάτων, τα
κυριότερα των οποίων είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδή-
ματος και παντός τέλους εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δη-
μοσίου ή τρίτου, η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
προκειμένου περί πρακτορευομένων ή διαχειριζομένων πλοίων
υπό ξένη σημαία διά το εισόδημα αυτών που αποκτάται από τις
εγκαθιστάμενες εταιρείες καθώς και άλλες διευκολύνσεις.
Η σπουδαιότης των ανωτέρω νομοθετημάτων είναι προφανής
και η ανταπόκριση υπήρξε ανωτέρα πάσης προσδοκίας. Με τις
διατάξεις του ΑΝ. 89 έχουν εγκατασταθεί εις την χώρα μας πε-
ρίπου 800 εταιρείες, που απασχολούν εκατοντάδες πάσης φύ-
σεως Έλληνες υπαλλήλους, Έλληνες πλοιάρχους και
μηχανικούς με αυξημένες αποδοχές και εξασφαλισμένη απασχό-
ληση.
Αν και διάφορες διεθνείς και εθνικές συγκυρίες περιόρισαν την
δύναμη του ελληνικού νηολογίου, ο παλμός της ελληνικής ναυ-
τιλίας διατηρείται έντονος από τη δραστηριότητα των εταιρειών
αυτών που αφ’ ενός συντελούν εις την αύξηση του τόσου απα-
ραιτήτου εις την χώρα μας ναυτιλιακού συναλλάγματος, αφ’ ετέ-
ρου δε συνετέλεσαν εις την μεταμόρφωση του Πειραιώς σε
διεθνές ναυτιλιακόν κέντρον με την εγκατάσταση εις την ευρύ-
τερη περιοχή του πολλών ξένων εταιρειών και γραφείων προς
εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας, ως αντι-

Είναι προς τιμήν του ελληνικού
εφοπλισμού που εδέχθη κατά και-
ρούς αδιαμαρτυρήτως τις επιβαρύν-
σεις αυτές δίχως να επικαλεσθεί την
αντισυνταγματικότητα αυτών.

“ “
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προσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών, αντιπρο-
σώπων νηογνωμόνων, δικηγορικών γραφείων, αντιπροσώπων
μεγάλων ναυπηγείων της αλλοδαπής, διακανονιστών αβαριών
και άλλα ώστε ο Έλληνας πλοιοκτήτης να ασκεί με άνεση την
επιχειρηματική του δραστηριότητα από τον Πειραιά και να μην
αποκόπτεται ο δεσμός με την πατρίδα, αλλά ούτε και να αποδυ-
ναμώνεται η ελληνικότης της επιχειρήσεως.
Με τα μέτρα αυτά, το ελληνικόν νηολόγιον απέφυγε τον αφανι-
σμό και ωφελήθη, έστω και σε περιορισμένο ποσοστό έναντι του
επιθυμητού, αλλά το κυριότερον εξασφάλισαν την ελληνικότητα
της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, με την εγκατάσταση των ναυτι-
λιακών γραφείων εις την Ελλάδα.   
Τυγχάνει βεβαίως αληθές ότι όταν η πατρίς μας ευρίσκεται σε
κίνδυνο, τότε ισχύει ότι υπέρτατο νόμο αποτελεί η ανάγκη σω-
τηρίας της πατρίδος, παρακαμπτομένης κάθε άλλης συνταγμα-
τικής ή νομοθετικής διατάξεως που έρχεται σε αντίθεση προς
τον σκοπόν αυτόν. Πέραν δε της νομικής υποχρεώσεως παντός
να συντρέξει διά την σωτηρία της πατρίδος, υπάρχει ακόμη με-
γαλύτερη η ηθική υποχρέωση, η μη εκπλήρωση της οποίας στιγ-
ματίζει το άτομον διά βίου.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος θα πρέπει να είναι πραγ-
ματικός και να μην αποτελεί πρόφαση ή επίκληση αυτού, ούτε η
εφαρμογή του να γίνεται καταχρηστικώς, διότι τότε θα έχει αντί-
θετα αποτελέσματα.
Σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών, που δυστυχώς

δεν σπανίζουν εις την χώρα μας, η εκάστοτε κυβέρνηση ευρίσκει
δρόμους επιβαρύνσεως της ναυτιλιακής επιχειρήσεως με δια-
φόρων μορφών εισφορές και παρά την συνταγματική κατοχύ-
ρωση του φορολογικού καθεστώτος, που και αυτή δύναται
βεβαίως να μεταβληθεί με μια νέα συνταγματική μεταρρύθμιση
και ενδεχομένως με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Είναι προς τιμήν του ελληνικού εφοπλισμού που εδέχθη κατά
καιρούς αδιαμαρτυρήτως τις επιβαρύνσεις αυτές δίχως να επι-
καλεσθεί την αντισυνταγματικότητα αυτών, πράγμα όμως που
συντηρεί τη επιφυλακτικότητα και μια δυσπιστία ως προς την
φερεγγυότητα του Ελληνικού Κράτους.
Και εις το σημείον αυτό υπενθυμίζουμε ότι όταν το έτος 1938 ο
τότε Υπουργός Οικονομικών Ανδρέας Αποστολίδης, επικαλού-
μενος έκτακτη εθνική ανάγκη, επρότεινεν εις τον Πρωθυπουργόν
Ιω. Μεταξά την αύξηση της φορολογίας των πλοίων, ο Ιω. Με-
ταξάς παρά τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες διά την δίχως
εξωτερική βοήθεια ή δανεισμό, πρωτοφανή διά την εποχήν πο-
λεμική προπαρασκευή της χώρας του, απήντησε επιγραμματικά:
«Πρόσεχε, Ανδρέα, γιατί τα καράβια έχουν προπέλλες και φεύ-
γουν»! Αυτή η παροιμιώδης επιγραμματική φράση φρονούμεν
ότι θα πρέπει να αποτελεί την πεμπτουσία της ναυτιλιακής πο-
λιτικής της χώρας μας.

8. Αντιδράσεις της ναυτεργασίας
Η αντίδραση των ναυτεργατικών ενώσεων κατά των Σημαιών
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Επιφυλλίδα

Ευκολίας δεν άργησε να εκδηλωθεί. Την πρωτοβουλία και τον
συντονισμό του αγώνος ανέλαβε η Διεθνής Ομοσπονδία Μετα-
φορών (ΔΟΜ), διεθνώς γνωστή ως International Transport Fed-
eration (ITF).
Η ΔΟΜ ιδρύθη το 1896 εις το Λονδίνον και αποτελεί την ανω-
τάτην, επί διεθνούς επιπέδου, συνδικαλιστική οργάνωση των
πάσης φύσεως εργαζομένων εις τις μεταφορές ξηράς και θα-
λάσσης.
Οι εργάτες των διαφόρων χωρών που ανήκουν εις τις κατηγο-
ρίες αυτές μετέχουν της ΔΟΜ διά των εθνικών τους ομοσπον-
διών. Οι Έλληνες ναυτικοί μετέχουν της ΔΟΜ διά της
Πανελληνίου Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).
Βασικός σκοπός της ΔΟΜ είναι η εφαρμογή σε παγκόσμιο επί-
πεδο των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας οι οποίες συνάπτονται
από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Or-
ganisation - ILO), που εδρεύει στη Γενεύη.
Ο αγώνας κατά των Σημαιών Ευκολίας άρχισε από το 1948 με
σχετική διακήρυξη, που καθιστούσε γνωστόν ότι βασική της επι-
δίωξη είναι να εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής
των πληρωμάτων των πλοίων υπό Σημαία Ευκολίας είναι πα-
ρόμοιαι προς αυτάς των παραδεδεγμένων ναυτικών χωρών.
Προς υπόδειξη δε τούτου, αξίωσε όπως οι πλοιοκτήτες των
πλοίων αυτών υπογράφουν μετ’ αυτής σχετικές συλλογικές
συμβάσεις.
Διά τα μη αποδεχόμενα την υπογραφήν της συμβάσεως  πλοία,
προεβλέπετο η λήψις αντιποίνων. Με την υπογραφήν της συμ-
βάσεως κατεβάλλετο και εφ’ άπαξ εισφορά 200 δολ. υπέρ της
ΔΟΜ διά την ενίσχυση του αγώνος της κατά των απείθαρχων
πλοίων.
Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι ο αγώνας της ΔΟΜ δεν αποβλέπει
τόσον εις τον επαναπατρισμό των πλοίων εις το εθνικό τους νη-
ολόγιο, διότι τούτο θα την αποδυνάμωνε οικονομικά, όσον εις
το οικονομικόν όφελος από την επίτευξη των συνδικαλιστικών
της αξιώσεων.
Επειδή τα σποραδικά λαμβανόμενα μέτρα δεν απέδωσαν ικανο-
ποιητικά αποτελέσματα, το 1952 η ΔΟΜ αποφάσισε να εντείνει

τον αγώνα σε συνεννόηση με τις εθνικές ναυτικές οργανώσεις των
χωρών εκείνων οι ναυτικοί των οποίων εργάζονταν σε πλοία με
Σημαίας Ευκολίας από κοινού με τις Ενώσεις φορτοεκφορτωτών,
πράγμα που έδωσε μεγαλύτερη δυναμική στον αγώνα.
Η πίεση της ΔΟΜ συνεχώς ηυξάνετο και επεκαλέσθη εν συνεχεία
την συνδρομή των ναυτικών χωρών με το αιτιολογικόν ότι σε
περίπτωση κρίσεων τα πλοία των χωρών αυτών θα υφίσταντο
πρώτα τις συνέπειες και τον κίνδυνο αφανισμού λόγω της φο-
ρολογικής ασυδοσίας των πλοίων με Σημαίας Ευκολίας.
Παρά την σοβαράν κρίση της δεκαετίας του 1950, το μποϋκοτάζ
εσυνεχίσθη, έστω και σποραδικά, και το 1958 απεφασίσθη η κή-
ρυξη γενικού μποϋκοτάζ κατά των πλοίων με Σημαίες Ευκολίας
που δεν είχαν συνάψει σύμβαση με την ΔΟΜ.
Από 1ης μέχρι 4ης Δεκεμβρίου 1958 επραγματοποιήθη το μποϋ-
κοτάζ σε παγκόσμια κλίμακα. Τα αποτελέσματα ήσαν εντυπω-
σιακά και ακινητοποιήθηκαν συνολικά 224 πλοία εις λιμένες
ΗΠΑ, Καναδά, Κούβας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βελγίου, Σουηδίας
και σε διάφορες άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και της Ελ-
λάδος, όπου ακινητοποιήθησαν 4 πλοία. Χαρακτηριστικόν είναι
ότι από τα 160 πλοία τα οποία ακινητοποιήθηκαν σε λιμένες των
ΗΠΑ τα περισσότερα εξ αυτών ήσαν ελληνικά.
Το επόμενον έτος, 1959, η ΔΟΜ ενθαρρυνθείσα από την επιτυχία
του αγώνα της, αποφάσισε όπως κατά την σύναψη των Συμβά-
σεων λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος των συνθηκών εργα-
σίας και αμοιβής που ισχύει εις τις χώρες της Β. Ευρώπης και η
παροχή του δικαιώματος συνάψεως των συμβάσεων από τις
εθνικές οργανώσεις.
Η ΠΝΟ επέτυχε να αναγνωρισθεί αρμόδια για τη σύναψη συμβά-
σεων και, κατόπιν διαπραγματεύσεων, οι Έλληνες εφοπλιστές εδέχ-
θησαν την αρμοδιότητα της ΔΟΜ και την πληρωμή 1 λίρας Αγγλίας
μηνιαίως κατ’ άτομον (το χαρακτηρισθέν χαράτσι) για τα υπό Ση-
μαίας Ευκολίας πλοία. Εκ του ποσού αυτού το ήμισυ παρακρατείται
από την ΠΝΟ και το υπόλοιπόν ήμισυ αποδίδεται εις την ΔΟΜ. Η
ΔΟΜ είναι αυτή που αποφασίζει διά τον χαρακτηρισμό των Ση-
μαιών Ευκολίας, που αυξομειούται σύμφωνα με τις περιστάσεις.
Η ΔΟΜ κρίνει πότε επιβάλλεται δράση κατά πλοιοκτητών που
δεν συμμορφούνται με τα συμπεφωνηθέντα και τον εξαναγκα-
σμό των μη συμβληθέντων εφ’ όσον κατά την κρίση του τοπικού
εκπροσώπου της διαπιστούται παράβαση που να αφορά στην
ασφάλειαν και στις αποδοχές και στους όρους εργασίας.
Σε πολλές περιπτώσεις οι ενέργειες της ΔΟΜ φθάνουν εις την
αυθαιρεσία, και δεν είναι ολίγες οι περιπτώσεις αδικαιολογήτων
επεμβάσεων, ιδίως από τις φορτοεκφορτωτικές Ενώσεις της Ν.
Ζηλανδίας και  κυρίως της Αυστραλίας προς ικανοποίηση ιδίων
αυτών συμφερόντων. 
Ο αγώνας της ΔΟΜ μπορεί να έχει κοπάσει, όμως η παρουσία
της, παρά την βελτίωση των εν γένει συνθηκών εργασίας των
πληρωμάτων, εξακουλουθεί να παραμένει αισθητή. Όπως ισχυ-
ρίζονται, «ο δράκος» της ΔΟΜ δεν έχει ακόμη σφαγιασθεί!.. Οι
υπερβολές αυτές ανάγκασαν πολλές χώρες να λάβουν περιορι-
στικά μέτρα κατά των ενεργειών της ΔΟΜ εις τους λιμένας της
επικρατείας των και δεν είναι ολίγες οι περιπτώσεις που πλοι-
οκτήτες προσέφυγαν δικαστικώς κατ’ αυτής.

Στο επόμενο τεύχος των «Ν.Χ.» θα δημοσιευθεί το γ’ μέρος της
ιστορικής αναδρομής των «Σημαιών ευκολίας».
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Σταθμοί ανεφοδιασμού φορτηγίδων
Η λιμενική αρχή της Αμβέρσας ανακοίνωσε την απόφασή της να
προχωρήσει σε διαγωνισμό και να λάβει προσφορές για την κα-
τασκευή ενός σταθμού ανεφοδιασμού φορτηγίδων με LNG.
Η κίνηση αυτή θα καταστήσει το LNG διαθέσιμο στις φορτηγίδες,
οι οποίες έως τώρα δεν προχωρούν στην υιοθέτηση του καυσί-
μου λόγω, όπως υποστηρίζουν, έλλειψης των κατάλληλων εγ-
καταστάσεων. 
Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, οι φορτηγίδες ανεφοδιά-
ζονται από βυτιοφόρα τα οποία με τη σειρά τους ανεφοδιάζονται
από τον τερματικό σταθμό LNG στο Zeebrugge. H λιμενική αρχή
αναζητεί συνεταίρο στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του σταθ-
μού ανεφοδιασμού, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει στις
αρχές του 2016. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το
πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, το οποίο μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην προ-
ώθηση του LNG ως καυσίμου στις μεταφορές.

Αύξηση κερδών για το Ρότερνταμ
Άνοδο κατά 1,5% παρουσίασαν τα κέρδη της λιμενικής αρχής του
Ρότερνταμ το πρώτο εξάμηνο του 2014, διαμορφούμενα στα
119,3 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας την αύξηση στη διακίνηση
φορτίων κατά 0,6%. Το χύδην ξηρό φορτίο αυξήθηκε κατά 8,8%
στα 45,8 εκατ. τόνους, ενώ τα χύδην υγρά φορτία μειώθηκαν
κατά 5,2% στα 99 εκατ. τόνους. Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων
άγγιξε τα 6 εκατ. TEU αυξημένη κατά 1,9%, ενώ το γενικό φορτίο
συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης Ro-Ro διαμορφώθηκε στα
12,8 εκατ. τόνους, αυξημένο κατά 12,6%. Τα έσοδα ήταν βελτιω-
μένα κατά 8,6 εκατ. ευρώ φτάνοντας συνολικά τα 324 εκατ.
ευρώ. Η λιμενική αρχή προβλέπει ότι το 2014 θα κλείσει με αύ-
ξηση στη συνολική διακίνηση φορτίων κατά 1%.

Η ANTAQ, η υπεύθυνη
Αρχή για τα λιμάνια και τις
θαλάσσιες οδούς στη Βρα-
ζιλία, ενέκρινε την επέ-
κταση κατά 25 έτη των
παραχωρήσεων δύο τερ-
ματικών σταθμών στο λι-
μάνι του Santos. H
επέκταση χρονικής διάρ-

κειας των παραχωρήσεων αφορά τους τερματικούς σταθμούς
χύδην υγρών φορτίων «Ageo» και «Copape», και προβλέπει την
άμεση πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 225 εκατ. Reais (πε-
ρίπου $102,2 εκατ.). Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για την
πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 10 δισ. Reais σε άλλους 20
τερματικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν επίσης ζητήσει χρονική
επέκταση των παραχωρήσεων κατά 20 έως 25 χρόνια, μεταξύ
αυτών και το car terminal της TEV στο λιμάνι του Santos. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο της Association of Brazilian Ports and Ter-
minals (ABTP), Wilen Manteli, επιθυμία του είναι η γρήγορη
έγκριση των χρονικών επεκτάσεων ώστε να πραγματοποιηθούν
σημαντικότατες επενδύσεις στους λιμένες της Βραζιλίας, αρκετοί
εκ των οποίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στις υποδομές τους.

Ανεμογεννήτριες στο λιμάνι της Αμβέρσας
Η Siemens Energy θα προμηθεύσει τις ανεμογεννήτριες για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
του έργου «Wind aan de Stroom» στο λιμάνι της Αμβέρσας. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 11
ανεμογεννήτριες παραγωγικής δυναμικότητας 3 MW η καθεμία, οι οποίες θα εγκατασταθούν
στην αριστερή όχθη του ποταμού Schelde. Υπάρχουν επίσης σκέψεις ο αριθμός τους να επε-
κταθεί στις 17, αλλά το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση. Οι ανεμογεννήτριες έχουν συμπαγή
σχεδιασμό και μικρό βάρος, ώστε να μην επιβαρύνουν την περιοχή και να μην προκαλούν εμ-
πόδια στις λιμενικές λειτουργίες. Η παράδοση των ανεμογεννητριών θα αρχίσει στις αρχές του
2015 και η τοποθέτησή τους είναι προγραμματισμένη για το καλοκαίρι του ίδιου έτους.

Επένδυση σε αποθηκευτικούς χώρους
Η εταιρεία New Orleans Cold Storage (NOCS)
θα διπλασιάσει το μέγεθος των υφιστάμενων
αποθηκευτικών χώρων της στο λιμάνι του
Charleston στη South Carolina, οι οποίοι έχουν
επιφάνεια 5.110 τετραγωνικά μέτρα. Η επέν-
δυση, ύψους $14 εκατ., περιλαμβάνει και ει-

σφορά $12 εκατ. από τη South Carolina State
Ports Authority. Με τη σχεδιαζόμενη επένδυση
θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι εισαγωγές
κρέατος από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κεν-
τρική και Νότια Αμερική.

Ειδήσεις από την παγκόσμια

λιμενική βιομηχανία

Νέοι τερματικοί σταθμοί
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Τη διανομή υψηλού μερίσματος, ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή,
για τη χρήση του 2013 και επιπλέον 3,40 ευρώ ανά μετοχή για τα
κέρδη παλαιότερων χρήσεων αποφάσισε η γενική συνέλευση των
μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε. 
Η πρόταση για τη διανομή κερδών παλαιότερων χρήσεων κατα-
τέθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, που αποτελεί και τον μεγαλομέτοχο του
Οργανισμού. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ότι η ΟΛΘ Α.Ε. θα
διανείμει φέτος στους μετόχους της περί τα 40.000.000 ευρώ, ενώ
το αποθεματικό της διαμορφώνεται πλέον στα 55.000.000 ευρώ.
Η ΟΛΘ Α.Ε. είχε σημαντικό αποθεματικό άνω των 100 εκατ. ευρώ
τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις, είτε λόγω
στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας είτε λόγω «παγώματος»
επενδυτικών σχεδίων από τον βασικό μέτοχο.

Ειδήσεις από την ελληνική

λιμενική βιομηχανία

Διανομή μερίσματος

Πτώση στην κίνηση επιβατών κρουαζιέρας και αφίξεων
κρουαζιερόπλοιων κατέγραψε το πρώτο πεντάμηνο του

έτους το λιμάνι της Κέρκυρας. Πιο
συγκεκριμένα, η μείωση στους
επιβάτες έφτασε το 11,1% και στα
κρουαζιερόπλοια το -22,4%. Τα
στοιχεία επαληθεύουν τις τάσεις
που είχαν παρουσιαστεί σε αφιέ-
ρωμα των «Ν.Χ.» για τη σεζόν
κρουαζιέρας του 2014. Ο Οργανι-

σμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. αναμένει μείωση 11,2% στους
επιβάτες τη φετινή χρονιά, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν
τις 630.000. Ρεκόρ κίνησης σε ημερήσια βάση πραγματοποι-
ήθηκε στις 22 Ιουνίου, όταν το λιμάνι προσέγγισαν τέσσερα
κρουαζιερόπλοια μεταφέροντας πάνω από 8.000 επιβάτες.

Επί τάπητος τα θέματα 
πόλης και Λιμένος Πειραιά

Συνάντηση εργασίας είχε ο πρόεδρος του ΟΛΠ Α.Ε., Γιώργος
Ανωμερίτης, με τον νέο δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη,
και τη συμμετοχή του γενικού διευθυντή του ΟΛΠ Α.Ε., Σταύ-
ρου Χατζάκου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν θέ-
ματα που άπτονται των σχέσεων πόλης-λιμένα, τα θεσμικά
θέματα λειτουργίας του Οργανισμού, το αναπτυξιακό πρό-
γραμμα του ΟΛΠ και η δυνατότητα διασύνδεσης με το αντί-
στοιχο πρόγραμμα του δήμου και, τέλος, η συνεργασία μέσω
της ανάπτυξης πολιτικών σε θέματα τουρισμού και πολιτι-
σμού σε σχέση με την κρουαζιέρα. Επιπλέον, ο κ. Ανωμερί-
της ενημέρωσε τον κ. Μώραλη για τις μεγάλες εκδηλώσεις
που θα φιλοξενήσει το λιμάνι του Πειραιά την επόμενη χρο-
νιά, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας, η
οποία θα εορτασθεί τον Μάιο του 2015, καθώς και η φιλοξε-
νία της Γενικής Συνέλευσης και του συνεδρίου του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) τον ίδιο μήνα.

Μείωση στην κίνηση επιβατών

Oικονομικά αποτελέσματα
τριών λιμένων 
Δημοσιεύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου του 2014 για τους δύο μεγάλους οργανισμούς λι-
μένων της χώρας, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και
τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Για τον Οργανισμό
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με μικρή
πτώση του κύκλου εργασιών κατά 2,6% έναντι του α΄ τρι-
μήνου του 2013. 
Παρά τη μικρή μείωση στον τζίρο, τα προ φόρων κέρδη αυξή-
θηκαν κατά 82,73% και διαμορφώθηκαν σε 658.068 ευρώ,
ενώ αυξήθηκαν και τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας, στα
45.669.097 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
ο Οργανισμός Λιμένος ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών του ο
οποίος διαμορφώθηκε στα 12.306.284 ευρώ αυξημένος κατά
4,34% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013. 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην εντυπω-
σιακή άνοδο της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων κατά
16,41% το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία κάλυψε τις απώ-
λειες σε έσοδα από τη μείωση κατά 9,34% της διακίνησης
χύδην ξηρού φορτίου. Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα
5.894.480 ευρώ αυξημένα κατά 14,11% σε σχέση με την αν-
τίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλ-
θαν στα 6.258.499 ευρώ (αύξηση 3,91%).
Τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014
δημοσίευσε και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. Τα
έσοδα της εταιρείας διαμορ-
φώθηκαν στο 1.215.000
ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση περίπου 21,5% σε
σχέση με το αντίστοιχο χρο-
νικό διάστημα του 2013. Η
διακίνηση γενικού φορτίου
αυξήθηκε κατά 6% αλλά η
διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων μειώθηκε κατά 9%. Αυξημένη ήταν και η διακίνηση επι-
βατών και οχημάτων ακτοπλοΐας.

Πιστοποίηση με ISO για Λιμένα Πατρών
Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά ISO
9001:2008 για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του λιμένα,
που περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες-υπηρεσίες: α) διοι-
κητικές υπηρεσίες, β) εκμετάλλευση και διαχείριση ακινή-
των, γ) φορτοεκφορτώσεις χύδην ξηρών φορτίων (μεταξύ
άλλων), δ) διαχείριση απορριμμάτων, ε) συντήρηση εξοπλι-
σμού και υλικοτεχνικής υποδομής και ζ) ανάπτυξη υπηρε-
σιών και υλικοτεχνικής υποδομής λιμένα. Επιπροσθέτως ο
Οργανισμός απέκτησε πιστοποίηση ISO 14001:2004 για το
εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Οι δύο
πιστοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Bureau Veritas.
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Στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν η Singapore
Airlines, ο εθνικός αερομεταφορέας της Σιγκα-
πούρης, εγκαινίασε τις απευθείας πτήσεις της
από τη Σιγκαπούρη προς το «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος».
Συγκεκριμένα, από τις 9 Ιουνίου έως και τις 9
Οκτωβρίου 2014 η Singapore Airlines θα
πραγματοποιεί δύο φορές την εβδομάδα απευ-
θείας πτήσεις από Αθήνα προς Σιγκαπούρη και
αντίστροφα.
Οι πτήσεις είναι προγραμματισμένες κάθε Δευ-
τέρα και Πέμπτη με αεροσκάφη τύπου Boeing
777-200ER. 

Ανταγωνισμός προς τον Κόλπο 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Αegean κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε στα
133,9 εκατ. ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους στο εποχικά πιο αδύναμο τρίμηνο του
χρόνου διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 8,4 εκατ. ευρώ. 
Σε συγκρίσιμη βάση (pro-forma), λαμβάνοντας υπόψη τα μεγέθη και των δύο εταιρειών
(Aegean & Olympic Air) κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το αποτέλεσμα βελτιώθηκε
σημαντικά σε σύγ-
κριση με ζημίες
ύψους 13,2 εκατ.
ευρώ το πρώτο
τρίμηνο 2013 ενώ
o ενοποιημένος
κύκλος εργασιών
σημείωσε αύξηση
1%. 
H αθροιστική επι-
βατική κίνηση των
δύο εταιρειών για
το πρώτο τρίμηνο
2014 ανήλθε σε 1,6
εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 12%. Στο δίκτυο εσωτερικού ταξίδεψαν 930 χιλ. επι-
βάτες, επιτυγχάνοντας αύξηση 17%, ενώ 700 χιλ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού,
παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Η πληρότητα ενισχύθηκε κατά 1,8% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, φτάνοντας το 73%.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα τα
ταμειακά διαθέσιμα να αυξηθούν στα 274 εκατ. ευρώ από 239 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2013.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Εν πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Την επαναφορά των πτήσεών της προς την Αθήνα γιόρτασε η Gulf Air, ο εθνικός αερομε-
ταφορέας του Βασιλείου του Μπαχρέιν, πραγματοποιώντας την πρώτη της πτήση προς τον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Από την Ασία
στην Ελλάδα

Διεθνείς προσγειώσεις 
Την επιστροφή των διεθνών αεροπορικών
εταιρειών στην Ελλάδα σηματοδοτεί το φετινό
καλοκαίρι, με εταιρείες όπως η Iberia και η Sky
Express να προσγειώνονται στην πρωτεύουσα
και στα ελληνικά νησιά.
Ειδικότερα, η ισπανική αεροπορική Iberia επι-
στρέφει στην Αθήνα, η Sky Express πραγματο-
ποιεί καινούργια δρομολόγια από και προς
Βόλο, για Ηράκλειο, Μύκονο, Μυτιλήνη και
Σαντορίνη, ενώ η αεροπορική Τransavia αυξά-
νει επίσης τις διαθέσιμες θέσεις για την Ελλάδα
και έπεται συνέχεια. 
Την ίδια στιγμή, η γερμανική TUI προβλέπει
νούμερα ρεκόρ φέτος για την Ελλάδα, ενώ δύο
εκατομμύρια και πλέον τουρίστες αναμένονται
από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η Gulf Air θα εκτελεί τέσσερις
πτήσεις εβδομαδιαίως προς
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών με αεροσκάφος τύπου
Airbus A320-ER, το οποίο δια-
θέτει δύο κατηγορίες θέσεων,
με 14 καθίσματα Falcon Gold
Class και 96 καθίσματα Οικο-
νομικής Θέσης.
Σχεδιασμένο αποκλειστικά για
την αεροπορική εταιρεία και
κατασκευασμένο λαμβάνοντας
υπόψη διάφορα στοιχεία που
προήλθαν από σχόλια επιβα-
τών, το A320-ER είναι το μονα-
δικό αεροσκάφος της
κατηγορίας του παγκοσμίως
που διαθέτει καθίσματα που

μετατρέπονται σε πλήρως επί-
πεδα κρεβάτια, καθώς και το
πιο προηγμένο σύστημα ψυ-
χαγωγίας στη διάρκεια της
πτήσης.
Η Gulf Air ξεκίνησε τα δρομο-
λόγιά της το 1950 και εξελίχ-

θηκε σε μία από τις εμπορικό-
τερες αεροπορικές εταιρείες
της Μέσης Ανατολής. Σήμερα
αποτελεί έναν κολοσσιαίο αε-
ρομεταφορέα, που πετάει σε
37 πόλεις, 22 χώρες και τρεις
ηπείρους.
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Νέες πτήσεις 
προς το Άμστερνταμ

Η EasyJet ανακοί-
νωσε τη δημιουρ-
γία βάσης στο
α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο
Schiphol στο Άμ-
στερνταμ, η οποία

θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2015 και
θα είναι η 26η βάση της εταιρείας και η πρώτη
στην Ολλανδία. Η εταιρεία «πετάει» προς και
από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο από το 1996
και η δημιουργία της βάσης θα ενδυναμώσει τη
μακροπρόθεσμη στρατηγική θέση στον συγκε-
κριμένο αερολιμένα, στον οποίο διαθέτει το 9%
της αγοράς καθώς περίπου 3,5 εκατ. επιβάτες
της εταιρείας τον χρησιμοποιούν για να πετά-
ξουν σε 21 προορισμούς. 
Η EasyJet πρόκειται να χρησιμοποιήσει τρία
Α320 στη βάση της στο αεροδρόμιο στην Ολλαν-
δία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματοποί-
ησης πρωινών πτήσεων, οι οποίες είναι αρκετά
δημοφιλείς σε όσους ταξιδεύουν για επαγγελ-
ματικούς σκοπούς. Με την προσθήκη των
τριών αεροσκαφών η εταιρεία προσδοκά να
εξυπηρετεί επιπλέον 600.000 επιβάτες σε ετή-
σια βάση.

Μία μεγάλη συμφωνία για νέα αεροσκάφη
υπογράφηκε ανάμεσα στην Boeing και την
Qatar Airways. Πιο συγκεκριμένα, η συμφω-
νία περιλαμβάνει την αγορά 50 αεροσκαφών
τύπου 777-9Xs, η οποία είχε ανακοινωθεί για
πρώτη φορά ως πρόθεση από την πλευρά
της Qatar Airways το 2013, στη διάρκεια του
Dubai Airshow. 
Η συμφωνία περιλαμβάνει και option για
άλλα 50 αεροσκάφη, που αν ασκηθεί θα ανε-
βάσει τον συνολικό αριθμό της παραγγελίας
στα 100 αεροσκάφη και τη συνολική αξία της
επένδυσης στα $40 δισ. Επίσης η Qatar Air-
ways ανακοίνωσε την πρόθεση να αγοράσει
τέσσερα 777 για τη μεταφορά φορτίων με
option αγοράς για τέσσερα ακόμη αερο-
σκάφη του τύπου. Το σύνολο της επένδυσης

(μαζί με την option) ανέρχεται στα $3 δισ. Να
σημειωθεί ότι τα αεροσκάφη Boeing 777-9X
είναι κατά 12% πιο αποδοτικά σε ό,τι αφορά
την κατανάλωση καυσίμων σε σχέση με τα
ανταγωνιστικά αεροσκάφη αυτής της κατη-
γορίας. Η Qatar Airways διαχειρίζεται στόλο
134 αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την έκθεση στατιστικών της ΙΑΤΑ
για το 2014 (IATA World Transport Statistics)
η Ryanair μετέφερε τους περισσότερους επι-
βάτες σε διεθνείς πτήσεις σε σύγκριση με οποι-
αδήποτε άλλη εταιρεία. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της έκθεσης, για το 2013 η Ryanair
μετέφερε 81,3 εκατ. επιβάτες διεθνών πτή-
σεων, ενώ στην κατάταξη ακολουθούν η Easy-
jet με 52,7 εκατ. επιβάτες, και η Lusthansa με
50,7 εκατ. επιβάτες.

Ρεκόρ 
μετακίνησης επιβατών 

Οption για 50 αεροσκάφη

H Astra Airlines ανακοίνωσε την προσθήκη νέων δρομολο-
γίων, τα οποία θα εκτελούνται κατά τη θερινή περίοδο. Όπως
και την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος η εταιρεία με έδρα
τη Θεσσαλονίκη θα συνδέει τη συμπρωτεύουσα με σημαντι-
κούς τουριστικούς προορισμούς στο εσωτερικό, τη Ρόδο, τα
Κύθηρα, την Κεφαλονιά, την Κάρπαθο, τη Ζάκυνθο, τα Χανιά

και την Κω. Τα δρομολόγια αυτά έρχονται να προστεθούν σε αυτά προς Μύκονο και Σαντορίνη,
τα οποία θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

Συνδέσεις με σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς 
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Η Air India αποτελεί το νέο μέλος της Star
Alliance, ανοίγοντας έτσι την πέμπτη μεγα-
λύτερη αεροπορική αγορά στους πελάτες
της αεροπορικής συμμαχίας. Ο εθνικός αε-
ρομεταφορέας της Ινδίας αποτελεί τον ισχυ-
ρότερο παίκτη στην αεροπορική αγορά της
χώρας. Με τη συμμετοχή της η Air India
προσθέτει 400 ημερήσιες πτήσεις σε πάνω
από 40 νέους προορισμούς στην Ινδία στο
δίκτυο της συμμαχίας. Μέχρι σήμερα η

αγορά της Ινδίας εξυπηρετούνταν από 13 εταιρείες-μέλη της συμμαχίας οι οποίες πετούσαν
σε 10 προορισμούς και κάλυπταν το 13% της αγοράς. Το υφιστάμενο δίκτυο της Air India απο-
τελείται από 50 προορισμούς στην Ινδία (επιχειρηματικά κέντρα και τουριστικοί προορισμοί
μεταξύ άλλων) και 33 προορισμούς σε 23 άλλες χώρες. Με την προσθήκη της Air India το με-
ρίδιο της συμμαχίας στην αγορά αυξήθηκε στο 30%. Πλέον η Star Alliance αποτελείται από
27 αεροπορικές εταιρείες οι οποίες προσφέρουν πάνω από 18.500 πτήσεις σε καθημερινή
βάση, εξυπηρετώντας 1.316 προορισμούς σε 192 χώρες.

Νέο μέλος για τη Star Alliance
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Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
Ο πρώτος είναι ο περιορισμένος χώρος των αναχωρήσεων
από το Σταθμό Επιβίβασης Α΄ της Ακτής Ξαβερίου για την
ταυτόχρονη επιβίβαση δύο κρουαζιεροπλοίων χωρητικότη-
τας 1.500 ατόμων. Και αναφερόμαστε στα «Louis Cristal» και
«Louis Olympia», τα οποία φεύγουν την ίδια ημέρα και σχεδόν
την ίδια ώρα.
Οι υπάρχουσες υποδομές του συγκεκριμένου σταθμού αντιστοι-
χούν στους μισούς επιβάτες. Δεύτερος και εξίσου σημαντικός
λόγος της κοσμοσυρροής είναι ότι το ελληνικό επιβατηγό
κοινό είναι απειθάρχητο και δεν γνωρίζει ακόμη τις διαδικα-
σίες επιβίβασης σε κρουαζιερόπλοιο.
Έτσι, οι περισσότεροι ταξιδεύουν με ταυτότητα και όχι με δια-
βατήριο, γεγονός που απαιτεί χρονοβόρο διαδικασία για την
καταγραφή (το διαβατήριο σκανάρεται και δεν χρειάζεται να
περνάς τα στοιχεία ηλεκτρονικά από φορητό υπολογιστή).
Τέλος ένα επιπλέον μειονέκτημα του τερματικού σταθμού
είναι ότι η διαχείρηση των αποσκευών και των δύο πλοίων
γίνεται ταυτόχρονα με αποτέλεσμα η χωρητικότητα του σταθ-

Με το σλόγκαν «η καλημέρα δεν είναι απλώς μια
λέξη, αλλά μια ζεστή ευχή», ταξιδέψαμε με το
κρουαζιερόπλοιο «Louis Cristal» σε μια τριήμερη

κρουαζιέρα με τέσσερις προορισμούς. 

Σημείο εκκίνησης το λιμάνι του Πειραιά και ενδιάμεσοι σταθ-
μοί μας η Μύκονος, το Κουσάντασι της Τουρκίας και οι νέες
προσεγγίσεις της Louis Cruises, η Σάμος και η Μήλος. 
Όταν μια εταιρεία μετράει περίπου 80 χρόνια εμπειρίας στον
τομέα του τουρισμού και περίπου 30 σε αυτόν της κρουαζιέ-
ρας, δεν χρειάζεται να σημειώσουμε την απαράμιλλη φιλο-
ξενία της Louis Cruises, αλλά θα αναφερθούμε στην εμπειρία
μας προσπαθώντας να σας τη μεταφέρουμε συνοπτικά.
Η πρώτη εικόνα είναι αυτή της αναχώρησης των επιβατών
κρουαζιέρας από το λιμάνι του Πειραιά. Πραγματικά εδώ
ισχύει η φράση «χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα».
Εικόνα σύγχυσης, με εκατοντάδες τουρίστες και τις βαλίτσες
τους να στριμώχνονται σε διάφορες ουρές προκειμένου να
φτάσουν στο επιθυμητό: την επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο. 

- N Α Υ Τ Ι Κ Α 8 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α -

Κρουαζιέρα

Θεματικές κρουαζιέρες στοχεύουν
στην προσέλκυση Ελλήνων τουριστών
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μού να μην είναι επαρκής.  
Πάντως, ήταν θετική η εικόνα της προσέλευ-
σης πολλών Ελλήνων στις φετινές κρουαζιέ-
ρες της Louis. 
Φαίνεται πως αφήνουμε πίσω μας το μύθο
ότι η κρουαζιέρα απευθύνεται στους οικονο-
μικά εύρωστους και κάθε χρόνο η προσέ-
λευση των Ελλήνων σε αυτού του είδους τις
διακοπές κερδίζει έδαφος. Σε μια εποχή που
όλοι αναζητούμε λίγες ημέρες ξεκούρασης
με τις πιο οικονομικές τιμές, οι προσφορές
της εταιρείας είναι δελεαστικές και οι προορι-
σμοί της σωστά επιλεγμένοι.
Στην καινούργια αυτή τάση των διακοπών
μεγάλο μερίδιο προτίμησης ανήκει στους
νέους. Πολλοί επιβάτες νεαρής ηλικίας, νέα
ζευγάρια και οικογένειες καταρρίπτουν το
στερεότυπο ότι οι ηλικιωμένοι και οι συντα-
ξιούχοι ταξιδεύουν με τα κρουαζιερόπλοια. 
Αξιοσημείωτο γεγονός, η προώθηση ελληνι-
κών προϊόντων όχι μόνο στο μεσογειακό
μενού των εστιατορίων και στο duty free του
πλοίου, αλλά ακόμα και στα είδη προσωπι-
κής φροντίδας στις καμπίνες. 
Η προώθηση των ελληνικών προϊόντων
ανήκει στη γενικότερη προβολή των θεματι-
κών κρουαζιέρων της εταιρείας, οι οποίες
έχουν αναφορές στον πολιτισμό και στην
ιστορία, στη γαστρονομία και στην παραδο-
σιακή και σύγχρονη μουσική, στους παραδο-
σιακούς χορούς του τόπου μας. 
Μας έκανε εντύπωση επιπλέον ότι, παρά τη μαλ-
τέζικη σημαία που έχει υψώσει η Louis Cruises,
τα ανώτερα πληρώματα γέφυρας και μηχανής
σε όλα τα πλοία της είναι Έλληνες.
Στην επίσκεψή μας στο νησί του Πυθαγόρα,
τη Σάμο, το καλωσόρισμα του τοπικού Επι-
μεληρίου και του νέου δημάρχου του νησιού
ήταν ιδιαίτερα θερμό. 
Η κίνηση δεν απευθυνόταν αποκλειστικά σ’
εμάς, αλλά κατόπιν πρωτοβουλίας του προ-

έδρου Γ. Κυριαζή, του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου, επιχειρη-
ματιών και τοπικών συλλόγων, με τον ίδιο τρόπο υποδέχονται τους επιβάτες
των πλωτών ξενοδοχείων, ενημερώνοντάς τους για γαστριμαργία, οινογνωσία,
πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα τις τοπικές παραγωγές.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε την παντελή απουσία, από όλους
τους προορισμούς, του ΕΟΤ. Δεν είδαμε πουθενά ένα δίαυλο επικοινωνίας του
επίσημου τουριστικού φορέα της χώρας μας με τους ξένους επισκέπτες, σε
αντίθεση με το γειτονικό Κουσάντασι, όπου η ενημέρωση, η υποδοχή, η τάξη
και η καθαριότητα κάνουν -δυστυχώς- την ειδοποιό διαφορά.
Hot Point των φετινών προορισμών είναι το νησί της Μήλου, ένα ξεχωριστό,
ηφαιστειογενές νησί. 
Είχαμε την τύχη, με μια αξέχαστη εκδρομή που είχε οργανώσει το τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ομίλου Louis, να περιηγηθούμε με καΐκι
στις παραλίες και να ξεναγηθούμε στο νησί.
Αξίζει να επισημάνουμε επιπροσθέτως ένα γεγονός, που το σχολιάζουμε κάθε
καλοκαίρι από τις στήλες του περιοδικού, αλλά επειδή η κατάσταση διαιωνί-
ζεται το επαναλαμβάνουμε.
Μιλώντας με την υπεύθυνη των εκδρομών στο κρουαζιερόπλοιο, ενημερω-
θήκαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τους αρχαιολογικούς χώρους,
και ιδίως με το θέμα του ωραρίου λειτουργίας τους. 
Παρά τις πιέσεις των υπευθύνων του ομίλου προς τους υπαλλήλους των αρ-
χαιολογικών χώρων και τις οικονομικές προσφορές για πληρωμή των υπερω-
ριών τους, δεν δέχτηκαν να παραμένουν ανοιχτά μουσεία και χώροι, με
συνέπεια οι πόρτες τους να είναι κλειστές όταν προσεγγίζουν τα κρουαζιερό-
πλοια τα ελληνικά λιμάνια. 
Κρατήσαμε για το τέλος το λιμάνι αποβίβασης των επιβατών, που είναι το Λαύ-
ριο, το οποίο διαθέτει έναν επιβατηγό σταθμό που έχει κοστίσει έως σήμερα
5.565.000 ευρώ και παραμένει ανεκμετάλλευτος! 
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N WE SMARKET

Δεξίωση παρέθεσαν οι κ.
Ιγνάτιος και Μιχάλης
Σπανόπουλος για την επί-
σημη έναρξη του καινούρ-
γιου ναυπηγείου του
ομώνυμου ομίλου, που
βρίσκεται στο Πέραμα (επί
της οδού Λ. Δημοκρατίας
34).
Τα εγκαίνια τελέστηκαν
από τον τ. υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων,
Αθανάσιο Σκορδά.
Στον σύντομο λόγο του ο
κ. Σκορδάς εξήρε τη συγ-
κεκριμένη επιχειρηματική
πρωτοβουλία και τόνισε
την αναγκαιότητα παρό-
μοιων κινήσεων, οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη και την
πρόοδο της χώρας μας. Το ναυπηγείο βρίσκεται σε πλήρη λει-
τουργία ήδη από τον Φεβρουάριο, έχει έκταση 16.500 m2 και
εν μέσω οικονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει νέες θέσεις ερ-

γασίας σε επαγγέλματα της
ναυπηγοεπισκευής, που μα-
στίζονται από την ανεργία. 
Οι πολυτελείς εγκαταστά-
σεις, ο υπερσύγχρονος εξο-
πλισμός, το άρτια
καταρτισμένο και έμπειρο
προσωπικό καθιστούν το
ναυπηγείο μοναδικό χώρο
φιλοξενίας και συντήρησης
πολυτελών σκαφών, προ-
ωθώντας το σε σημείο ανα-
φοράς στην παροχή
υπηρεσιών θαλαμηγών,
παγκοσμίως.  
Την εκδήλωση, πλην του τ.
υφυπουργού Ανάπτυξης
Αθανασίου Σκορδά, τίμησαν
με την παρουσία τους η βου-
λευτής Ν.Δ. Τάνια Ιακωβί-

δου, ο δήμαρχος Περάματος, Ιωάννης Λαγουδάκης, ανώτατα
στελέχη του ΟΛΠ, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πει-
ραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, προσωπικότητες από τον επιχειρη-
ματικό κόσμο και τη ναυτιλία, πλήθος φίλων και συνεργατών.

Εγκαινιάστηκε το νέο ναυπηγείο του Σπανόπουλου Group 

Neptune Lines 
steps up to Maintenance
Management Agreement
Neptune Lines has signed a comprehen-
sive three year Maintenance Management
Agreement (MMA) with ABB Turbocharg-
ing that the Mediterranean and Black Sea
shortsea car carrier operator expects will
save both money and time.
The agreement covers eight car carriers
within the Neptune Lines fleet, six of
which feature TPL77-type main tur-
bochargers, while all eight feature vari-
ants of TPS 52-series auxiliary types.
The MMA represents an extension of the
relationship between shipowner and sup-
plier stretching back 12 years, and George
A Kriezis, Neptune Lines Technical Man-
ager, says he sees it as making a strong
contribution to service reliability.
ships.” 
The eight ships concerned, Neptune Aegli,
Neptune Dynamis, Neptune Iliad, Neptune
Ithaki, Neptune Kefalonia, Neptune
Odyssey, Neptune  Okeanis, and Neptune

Thelisis,  “work like trains”, says Kriezis,
and are part of a fleet transporting over
800,000 new vehicles each year.  “We can-
not tolerate any service interruptions,” he
says. 
Under the MMA, the customer receives an
annual budget plan, advance service rec-
ommendations, discounts on new original
spare parts, and works through a single
point of contact at ABB Turbocharging.
Tapping into 100 fully-owned ABB Service
Stations in over 50 countries offering sup-
port 24/7, 365 days a year, the MMA also
secures detailed service recommenda-
tions around six months before service is due. 
Evidence that shipowners have been con-
vinced of the benefits of working this way
with ABB Turbocharging is given by the
fact that MMAs have already been
reached with 300 customers covering
15,000 turbochargers.
Turbochargers have become more com-
plex and are required to work at higher
pressures, Kriezis says. Main engine tur-
bocharger overhauls usually take place at
the time of a vessel survey (every five
years), when more time is available.   

To ensure minimal  maintenance inter-
ruption, a service based on an exchange
concept was established. The supply of
this ‘swing’ unit and ABB’s competitive
pricing were described as “good parts of
this contract that fit well with our opera-
tions”.
Through a joint planning of the mainte-
nance well in advance ABB can offer fa-
vorable conditions on original parts, which
reduces the operational costs for the cus-
tomer. “This is a very important factor as
we can plan and reduce our budgets ac-
cordingly,” says Kriezis.
The Neptune Lines Technical Manager is
also not shy in offering ABB Turbocharg-
ing guidance on how best to keep his busi-
ness. “Keep the time between overhauls
for your turbochargers long and your
spare parts costs and service reasonable,”
he says. “Do not compromise on quality.
Provide us also with new energy saving
solutions to be used with your tur-
bochargers.” However, with specific refer-
ence to the new MMA, he advises: “If
everything works out as planned, we ex-
pect to add more vessels.”

Ειδήσεις από την παραναυτιλιακή βιομηχανία
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SMM HAMBURG 2014 - Διεθνής ‘Εκθεση Ναυτιλίας
Mια χρονιά ρεκόρ προμηνύεται για την SMM 2014, την κορυφαία έκθεση ναυτιλίας- ναυ-
πηγικής στον κόσμο, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμβούργο 9-12 Σεπτεμβρίου.

Ο Bernd Aufder-
heide, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβου-
λος του Hamburg
Messe και Congress,
στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώ-
ρησε σε 50 και
πλέον δημοσιογρά-
φους από όλον τον
κόσμο, δήλωσε ότι

περισσότεροι από 2.000 εκθέτες θα λάβουν μέρος στη διεθνή
έκθεση, οι οποίοι θα παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα από την
παγκόσμια αγορά, ενώ οι επισκέπτες αναμένεται να σπάσουν
ρεκόρ προσέλευσης. 
Στις ομιλίες τους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Hamburg Messe and Congress (HMC) Bernd Aufderheide και ο

CEO των ναυηγείων Blohm & Voss και μέλος του Advisory
Board της SMM, Dr Herbert Aly, έκαναν μια αποτίμηση της κα-
τάστασης στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία και έδωσαν ορι-
σμένα στοιχεία για την SMM 2014. Σύμφωνα με τον Dr Aly, η
ναυπηγική βιομηχανία έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. 
Η αγορά, όπως τόνισε, παρουσιάζει συνεχώς νέες προκλήσεις
και τάσεις διαφοροποίησης. Οι πλοιοκτήτες -συνέχισε- βρίσκον-
ται υπό μεγάλη πίεση, καθώς λιγότερα αλλά μεγαλύτερα πλοία
ναυπηγούνται και αυτό αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη πως ο αν-
ταγωνισμός θα ενταθεί. Στο συνέδριο που θα διεξαχθεί παράλ-
ληλα με την έκθεση, καθώς και στα σεμινάρια που θα
διοργανωθούν, εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο θα αναλύ-
σουν τις σύγχρονες τάσεις της βιομηχανίας. Εκτός από την
αγορά των Offshore κατασκευών τα υπόλοιπα τέσσερα ζητή-
ματα που θα απασχολήσουν την SMM 2014 θα είναι η χρημα-
τοδότηση, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η
απασχόληση και η άμυνα - ασφάλεια.

Με ευκαιρία τη διεθνή έκθεση των «Ποσειδωνίων», το ALBA
Graduate Business School at The American College of Greece
διοργάνωσε σε συνεργασία με το International Propeller Club
(Piraeus) και το Institute of Chartered Shipbrokers (Greek
Brunch) ανοιχτό σεμινάριο για τη ναυτιλιακή εκπαίδευση με
τίτλο: «Maritime education, truth or dare for young profes-
sionals. An open discussion with industry experts».
Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Ηλίας Μπίσσιας, καθηγητής στο
ALBA και διευθυντής των Gratia Publications, ενώ καλεσμένοι
στο πάνελ ήταν οι κ. Δημήτριος Πατρίκιος, γενικός διευθυντής
της Springfield Shipping Co., Γιώργος Σκριμιζέας, γενικός δι-
ευθυντής της Allseas Marine S.A., η κ. Δωροθέα Ιωάννου, αν-
τιπρόεδρος της WISTA Hellas, ο καπετάνιος Ιωάννης Κεχαγιάς,
FICS και CEO White Sea Navigation, ο καπ. Γεώργιος Βλάχος,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού, και ο καθηγητής Αθανάσιος Πάλλης, πρόεδρος της
Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο ακαδημαϊκός διευθυντής των
ναυτιλιακών προγραμμάτων του ALBA Σπύρος Βουγιούς ανα-
φέρθηκε στη θετική πορεία των ναυτιλιακών προγραμμάτων
του ALBA στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Reading. Παρουσίασε τη χρονική

στιγμή και το χώρο του σεμιναρίου ως τα πιο κατάλληλα, ιδι-
αίτερα στην Ελλάδα της κρίσης, όπου όλο και περισσότεροι
νέοι βλέπουν τη ναυτιλία ως σανίδα σωτηρίας απέναντι στην
ανεργία. 
Ακολούθησε χαιρετισμός από τον πρύτανη του ALBA, καθη-
γητή Νικόλαο Τραυλό, ο οποίος αναφέρθηκε στη στήριξη του
επιχειρηματικού και ναυτιλιακού κόσμου προς το ALBA, καθώς
επίσης στην πορεία και στα επιστημονικά επιτεύγματά του στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Χαιρετισμό απηύθυνε και η αντιπρόεδρος του ICS στην Ελλάδα,
Ναταλία Μαριόλη, η οποία στην ομιλία της εξήρε την πολύ
καλή συνεργασία του ALBA και του ICS καθώς και τα προνόμια
που απολαμβάνουν οι απόφοιτοι του ALBA στη δυνατότητα εγ-
γραφής τους ως μέλη του ICS.
Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση με τους καλεσμένους του
πάνελ, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ανάγκη συνεχούς εκπαί-
δευσης των νέων που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο της ναυ-
τιλίας, ένα χώρο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, που αλλάζει και
εξελίσσεται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά τα
υπάρχοντα ναυτιλιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα,
ξεχώρισαν τα αγγλόφωνα προγράμματα ως περισσότερο αν-
ταγωνιστικά και τόνισαν την ανάγκη δικτύωσης των εκπαιδευ-
τηρίων με τη ναυτιλιακή αγορά αναγνωρίζοντας την πολύ
σημαντική προσπάθεια του ALBA ως προς την κατεύθυνση
αυτή.
Η συζήτηση έκλεισε με την ομιλία του Γιώργου Ξηραδάκη,
προέδρου του International Propeller Club (Piraeus) και υπο-
στηρικτή του σεμιναρίου, ο οποίος προσέφερε δύο μερικές
υποτροφίες, της τάξεως του 50%, για δύο ναυτιλιακά προ-
γράμματα του ALBA, τα MBA in Shipping και MSc in Shipping
Management.

Η ναυτιλία «σανίδα σωτηρίας» απέναντι στην ανεργία
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Φωτογραφίες του μήνα

Πλέοντας με επικίνδυνα χημικά 
Αντιδράσεις από ευρωπαϊκούς φορείς προκάλεσε
ο πλους του αμερικανικού πλοίου που ήταν φορ-
τωμένο με επικίνδυνα χημικά από το οπλοστάσιο
της Συρίας και έπλεε στη Μεσόγειο για αρκετές
ημέρες.

Ο Δ. Αβραμόπουλος 
νέος επίτροπος 
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης
Αβραμόπουλος θα είναι ο νέος επίτροπος
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. O κ.
Αβραμόπουλος είναι γνώστης των ναυτι-
λιακών θεμάτων και οι δεσμοί του με τη
ναυτιλιακή κοινότητα είναι ισχυροί.

Όταν η ελληνική ναυτοσύνη 
τιμά την ελληνική ναυτιλία

163 ανθρώπινες ζωές έσωσαν οι αξιωματικοί
και το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου «Αρίων»,
οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση κινδύνου
πάνω σε δύο φουσκωτά πλοιάρια στη Μεσό-
γειο, νότια της Μάλτας.

Πυροσβεστικό αεροσκάφος καλεί
σε SOS

Από την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων & Αεροπυ-
ρόσβεσης 113 κλήθηκε ο Όμιλος Γκιγκιλίνη προκειμέ-
νου να παράσχει υπηρεσίες διάσωσης και ρυμούλκησης
του αεροσκάφους CL 415 της Π.Α., το οποίο είχε ανα-
τραπεί κατά την απόπειρα προσθαλάσσωσης. Παρά
τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η επι-
χείρηση ήταν επιτυχής και πραγματοποιήθηκε με ασφά-
λεια όπως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί. 

Νέα συμφωνία COSCO και ΟΛΠ Α.Ε.
Εγκρίθηκε ο διακανονισμός μεταξύ της θυγατρι-
κής της COSCO και της ΟΛΠ Α.Ε. Πρόκειται για
τη συμφωνία της ΣΕΠ Α.Ε. με τον ΟΛΠ, με την
οποία δρομολογείται επένδυση, επιπλέον 230
εκατομμυρίων ευρώ.
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A century of tradition in shipping 
is a safe starting point for our distinction
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A century of tradition in shipping 
is a safe starting point for our distinction
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