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Editorial
Θάλασσα, πικροθάλασσα...
Η είδηση δεν είναι καινούργια, το είχαμε επισημάνει από το προηγούμενο τεύχος μας, ότι στα
παράλια της Μικράς Ασίας «περιμένουν» ένα εκατομμύριο (λαθρο)μετανάστες να επιβιβαστούν σε
πλοία για τα νησιά μας και από εκεί να κυνηγήσουν μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη.
Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί
εκατοντάδες εξαθλιωμένους κατοίκους της Συρίας, του Αφγανιστάν και του Ιράκ να τραπούν σε
φυγή προς τη Δύση. Και εκεί, κάποιος «ναυτίλος»
με το πλοιάριό του θα τους φορτώσει σαν εμπόρευμα για την Ελλάδα.

αθημερινά το Αιγαίο περνάει στην κοινή γνώμη ως
πεδίο για παρανομία. «Με πλοία εισέρχονται όλοι
οι παράνομοι στην Ευρώπη», γράφουν οι εφημερίδες και τα blogs στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στη Γαλλία, χωρίς να επισημαίνουν ότι τα παράνομα
πλοιάρια και οι λέμβοι δεν αποτελούν τη συνήθη ναυτιλιακή δραστηριότητα των Ευρωπαίων και ειδικά των Ελλήνων. Η λαθρομετανάστευση αποτελεί την αχίλλειο
πτέρνα του ΥΕΝΑ, του Λιμενικού Σώματος και, κυρίως,
της FRONTEX. Kαι δυστυχώς, ως συνήθως, οι πολυάριθμοι εντοπισμοί και διασώσεις ναυαγών και εγκαταλελειμμένων μεταναστών μεσοπέλαγα από τον εμπορικό μας
στόλο περνούν απαρατήρητοι, τόσο από τα ΜΜΕ όσο και
την κοινή γνώμη.

Κ

“

“

Κανείς δεν γνωρίζει τη θάλασσα και τις δυσκολίες της καλύτερα από τα παιδιά
της: τους ναυτικούς και την πλοιοκτησία, αυτούς οφείλει κυρίως να ακούσει προσεκτικά ο νέος επίτροπος.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 2 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -
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(Λαθρο)μετανάστευση, η αχίλλειος πτέρνα των θαλασσών μας
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Η περιοχή της Μεσογείου κατέχει το 29% της διακίνησης εμπορευμάτων από τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην Ευρώπη.

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ

€3.841.000

Το 2011
δαπανήθηκαν σε ναυπηγεία της Ε.Ε. για την
κατασκευή ή ανακαίνιση κρουαζιερόπλοιων.

110 περιστατικά έρευνας και διάσωσης παράνομων μεταναστών αντιμετώπισε το Λιμενικό Σώμα το 2013, στα οποία περισυνέλεξε 2.511 παράνομους μετανάστες.

Το κόστος φύλαξης των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας για το
2013 ανήλθε σε €62.366.811 εκ
των οποίων €2.248.715 καλύφθηκαν από τη FRONTEX. Για το 2014
το κόστος αναμένεται να ανέλθει σε
€76.341.809.

{

Το 2011 το λιμάνι της Βαρκελώνης εξυπηρέτησε 2.657.244
επιβάτες κρουαζιέρας.

500.900.000

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.

Το 2012 οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν εξαγωγές αξίας
$1.546.000.000.000 και εισαγωγές αξίας
$2.336.000.000.000.
1,5 δισ. δολ. θα επενδύσει η Maran Gas, σύμφωνα με τη
Lloyd΄s list, στα ναυπηγεία της Daewoo και της Hyundai για την
κατασκευή οκτώ πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου αερίου.
Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν περίπου 3,5 δισ. δολάρια
για να ενισχύσουν τους στόλους τους, διαβλέποντας τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν τα LNG carriers.
Τα έσοδα των LNG Carriers αναμένεται να αυξηθούν στα
70.000 δολ. ημερησίως.

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας δημιούργησε το 2012
στην ευρωπαϊκή οικονομία επιπτώσεις της τάξεως των

€36,7 δισ. με τα €15 δισ. να αφορούν
έξοδα επιβατών και εταιρειών κρουαζιέρας.

Ύστερα από 14 χρόνια ο κύκλος εργασιών στον τουριστικό
κλάδο αυξήθηκε το 2013 κατά +4,8%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει 110 εμπορικούς λι
μένες, όμως το 98%
της εμπορευματικής
διακίνησης εξυπηρε
τείται από
51 μόλις.

+%

+%

+%

+%

Το 2011, 40.805.000 επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ιταλικών λιμένων φέρνοντας την Ιταλία στην πρώτη θέση της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια διακίνηση
επιβατών. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελλάδα με 39.565.000 επιβάτες.
Τα Παλούκια Σαλαμίνας και το Πέραμα κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κίνηση επιβατών, με 13.066.000 επιβάτες έκαστο για το 2011. Ο Πειραιάς βρισκόταν στην 7η θέση με 9.182.000 επιβάτες.
Η Dynagas του Γιώργου Προκοπίου υπέγραψε συμφωνία με τα ναυπηγεία
της Hyundai για τη ναυπήγηση τριών πλοίων LNG carriers, έναντι 900 εκατ.
δολαρίων.
H συνολική τουριστική ροή του 2014 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 22,5 εκατ.
τουρίστες (νέο ζενίθ), έναντι 19,9 εκατ. επισκεπτών, που παρατηρήθηκε το 2013.

9.165.000.000
Το 2013 το Λιμενικό Σώμα επενέβη σε 477 περιστατικά παράνομης εισόδου στην Ελλάδα, ενώ
ο συνολικός αριθμός των παράνομων μεταναστών ανήλθε σε 10.508 άτομα παρουσιάζοντας
αύξηση 214,1% σε σχέση με το 2012.
118 διακινητές συνελήφθησαν.

τόνοι φορτίων διακινήθηκαν διά θαλάσσης το 2012, εκ των οποίων
2.836.000.000 τόνοι αφορούσαν
φορτία πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 4 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

$17.000
δολάρια ο ημερήσιος ναύλος
ενός Capesize 170.000 dwt
στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014.
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Η Star Bulk εξαγοράζει
το στόλο της Excel
Maritime
22 Αυγούστου

Μόλις δύο μήνες μετά τη συγχώνευση
της Star Bulk με την Oceanbulk, άλλο
ένα μεγάλο deal ολοκληρώθηκε για την
εταιρεία αφού απέκτησε το στόλο των
34 φορτηγών πλοίων της Excel Maritime Carriers. Ο στόλος της Star Bulk
θα αποτελείται από 103 πλοία συνολικής χωρητικότητας περίπου 11,85 εκατ.
dwt και η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας
θα αγγίξει τα $1,49 δισ. H συμφωνία
προβλέπει την καταβολή $634,91 εκατ.,
τα $288,39 σε μετρητά και τα υπόλοιπα
σε μετοχές (περίπου το 26,4% της Star
Bulk). Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, μεγαλομέτοχος της Star Bulk θα
καταστεί η εταιρεία επενδύσεων Oaktree Capital, η οποία θα κατέχει το
57,3% των μετοχών.
Ο στόλος της Excel αποτελείται από έξι
capesize, 14 kamsarmax, 12 panamax
και 2 handymax και η ένταξή τους στο
στόλο της Star Bulk αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Στον Πειραιά
το μεγαλύτερο
φορτηγό πλοίο
του κόσμου
25 Αυγούστου
Το μεγαλύτερο φορτηγό πλοίο «MSC
London» (containership) που έχει ιστορικά προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι υποδέχτηκε στον Πειραιά ο υπουργός

Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Σημειώνεται ότι το «MSC London» ναυπηγήθηκε το 2014, έχει μήκος 399
μέτρα, χωρητικότητα 16.500 εμπορευματοκιβωτίων και συνολική δυναμική
165.000 τόνων.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής
του, ο ΥΝΑ κ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε:
«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε ένα
από τα μεγαλύτερα πλοία που μεταφέρουν containersστον κόσμο. Το ΜSC
London έχει ικανότητα μεταφοράς περί-

που 16.500 containers και αποτελεί
ένα σύγχρονο θαύμα της ναυπηγικής.
Το λιμάνι του Πειραιά έχει σήμερα τις
υποδομές για να μπορεί να φιλοξενεί τα
μεγαλύτερα containerships. Παρουσιάζει δυνατότητες που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Μεσογείου, όπως για
παράδειγμα κανένα ιταλικό λιμάνι.
Εμείς θέλουμε να κάνουμε τον Πειραιά
μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Γι’
αυτό δουλεύουμε. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε τη συμφωνία με την Cosco για
την επέκταση της σύμβασης, την οποία
έχουμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα
ξεκινήσουν έργα 230 εκατομμυρίων
ευρώ. Βούλησή μας είναι να καταστήσουμε τον Πειραιά ένα από τα κεντρικά
λιμάνια της Μεσογείου».

Έκρηξη δεξαμενόπλοιου
σε λιμάνι του Βιετνάμ
26 Αυγούστου
Έμφορτο δεξαμενόπλοιο εξερράγη ενώ
ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Lach

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 6 Χ ΡΟΝΙ ΚΑ -

Bang του Βιετνάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Thanh Nien
News, από την έκρηξη σκοτώθηκαν δύο
άτομα, ενώ τέσσερα διασώθηκαν με τα
τρία εξ αυτών να έχουν υποστεί σοβαρά
εγκαύματα. Μεταξύ των τραυματισθέντων είναι και ο ιδιοκτήτης του πλοίου.
Η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το
δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε
5.000 λίτρα πετρελαίου. Επικεφαλής της
τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι η
έκρηξη συνέβη στις 8.15 το πρωί του
Σαββάτου. Πιθανές αιτίες της είναι δύο:
Η πρώτη εικάζει ότι μέλη του πληρώματος χρησιμοποίησαν όργανα συγκόλλησης ενώ ως δεύτερη εξετάζεται η εκδοχή
η φλόγα να άναψε από το αέριο που χρησιμοποιείτο στο μαγειρείο του πλοίου.

Πρόστιμο-μαμούθ
επεβλήθη στην BP
5 Σεπτεμβρίου
Ένοχη κρίθηκε από την αμερικανική Δικαιοσύνη η BP για σοβαρή αμέλεια, η
οποία το 2010 οδήγησε σε έκρηξη
στην πετρελαϊκή πλατφόρμα Deepwater Horizon στον Κόλπο του Μεξικού,
γεγονός που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην αμερικα-
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νική ιστορία.
Η απόφαση του δικαστή ενδέχεται να
κοστίσει στην εταιρεία επιπλέον 18
δισ. δολάρια, ενώ έχει ήδη συμφωνήσει να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους
7,8 δισ., σύμφωνα με τον αμερικανικό
Τύπο. Συνολικά το δυστύχημα έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στην εταιρεία 42
δισ. δολάρια.
Η έκρηξη στην πετρελαϊκή εξέδρα
Deepwater Horizon προκάλεσε το
θάνατο 11 ανθρώπων και τη διαρροή
4,9 εκατ. βαρελιών αργού πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού επί
87 ημέρες.
Ο δικαστής Καρλ Μπάρμπιερ έκρινε
πως η BP ευθύνεται για το δυστύχημα
κατά 67%, η εταιρεία Transocean, που
διαχειριζόταν την πετρελαϊκή εξέδρα,
κατά 30% και η Halliburton, που κατασκεύασε τα φρεάτια, κατά 3%.
Από την πλευρά της, η BP επέκρινε
την απόφαση του δικαστηρίου και
ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει
έφεση. «Η BP αμφισβητεί έντονα τη
σημερινή απόφαση και θα ασκήσει
αμέσως έφεση», αναφέρει η εταιρεία
σε ανακοίνωσή της.

Ανακοινώθηκε
η σύνθεση της νέας
Κομισιόν:
ναυτιλία και θαλάσσιες
υποθέσεις παραμένουν
διαιρεμένες

αλληλοσυμπληρώνονται πλέον.
Ο Έλληνας επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος αναλαμβάνει ένα νέο χαρτοφυλάκιο που αφορά τη Μετανάστευση
και τις Εσωτερικές Υποθέσεις των
χωρών της Ε.Ε., ενώ ο Κύπριος Χρήστος Στυλιανίδης αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο της Ανθρωπιστικής
Βοήθειας και της Διαχείρισης Κρίσεων,
δύο χαρτοφυλάκια που προφανώς αλληλοσυμπληρώνονται.
Το χαρτοφυλάκιο του κ. Αβραμόπουλου δεν αφορά μόνο πολιτικές για την
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη, αλλά και
τη νόμιμη προσέλκυση ταλαντούχων
νέων από όλη την υφήλιο στη Γηραιά
Ήπειρο.
Ο Σλοβάκος νέος επίτροπος Μεταφορών και Διαστήματος Μάρος Σέφκοβιτς είναι έμπειρος διπλωμάτης και
διετέλεσε επίτροπος για θέματα Διοίκησης κατά την προεδρία Μπαρόζο.
Ανήκει πολιτικά στους Σοσιαλδημοκράτες. Η Σλοβακία, ως γνωστόν, είναι
από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς
θάλασσες, ακτές και κυρίως χωρίς...
ποντοπόρο ναυτιλία!
Ο Μαλτέζος επίτροπος Περιβάλλοντος, Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων Καρμένου Βέλα είναι
αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός

10 Σεπτεμβρίου
Τη σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ανακοίνωσε πριν από λίγη
ώρα ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
Ο επίτροπος Μεταφορών για πρώτη
φορά ηγείται και του χαρτοφυλακίου
του Διαστήματος, ενώ το χαρτοφυλάκιο των Ναυτιλιακών Υποθέσεων ενσωματώνεται με το εξαιρετικά
σημαντικό χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος.
Είναι προφανές ότι το χαρτοφυλάκιο
των Θαλασσίων Υποθέσεων μετεξελίχθηκε και θα εμπεριέχει νέες πολιτικές
με διαφορετική εμβέλεια. Η πράσινη
και η γαλάζια ανάπτυξη ουσιαστικά
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με μακρά θητεία στη μαλτέζικη Βουλή,
ενώ υπήρξε ο ιδρυτής του ΤουρκοΜαλτέζικου Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ανήκει πολιτικά στο Σοσιαλιστικό
(Εργατικό) Κόμμα της Μάλτας.
Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο
επίτροποι αρμόδιοι για θέματα Ναυτιλίας και Θάλασσας ανήκουν στον ίδιο
πολιτικό χώρο, και μάλιστα σε κόμματα προσκείμενα στην Ομάδα της
Προοδευτικής Συμμαχίας και των Σοσιαλιστών της Ευρώπης (S&D).
Το χαρτοφυλάκιο του Ανταγωνισμού
αναλαμβάνει η φιλελεύθερη Δανή
Μαργκέτε Βεστάγκερ.
Η νέα επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, Ελσμπιέτα Μπιένσκοβα,
ανήκει στους Χριστιανοδημοκράτες και
θα αναλάβει πρωτοβουλίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανόμενης της
ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.
Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ορίστηκε ο Έλληνας πρώην
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος κατείχε υψηλόβαθμη θέση και στην
Επιτροπή Μπαρόζο.
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Με δωρεά της ΕΕΕ ανακαινίζεται η ΑΕΝ Ύδρας
18 Σεπτεμβρίου
Δωρεά πραγματοποίησε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την ανακαίνιση
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
Ύδρας, με τη σχετική σύμβαση για την
πραγματοποίηση του έργου να υπογράφεται από τον υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, και
τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών, Θεόδωρο Βενιάμη.
Η νέα δωρεά εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασίας που έχει αναπτύξει
το υπουργείο με όλους τους φορείς
της ναυτιλιακής κοινότητας, επ’ ωφε-

Σύγχρονα (αλλά λιλιπούτεια) αεροδρόμια
για Πάρο και Σύρο
15 Σεπτεμβρίου
Τους αερολιμένες Πάρου και Σύρου
επισκέφτηκε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις 11 και 12
Σεπτεμβρίου, όπου και επιθεώρησε
την πρόοδο των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Πάρου και Σύρου.
Το υπό κατασκευήν νέο αεροδρόμιο
Πάρου, με διάδρομο μήκους 1.400 μ.,
στη θέση Μάγγανο, ξεκίνησε το 2012.
Ο υπουργός φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το έργο και βιάστηκε να
ανακοινώσει την «επιτυχία» σε όλα τα
ΜΜΕ.
Η αλήθεια όμως είναι λίγο διαφορετική. Κανονικά, με το αρχικό πλάνο, το
αεροδρόμιο έπρεπε να είναι ήδη
έτοιμο εδώ και μερικές εβδομάδες.
Eπίσης, στην ίδια ανακοίνωση, ο
υπουργός μιλάει για εξυπηρέτηση
όλων των τύπων αεροσκαφών... ενώ
στην πραγματικότητα (κυρίως) ελικοφόρα αεροσκάφη μπορούν να προσεγγίζουν σε τόσο μικρό διάδρομο (1.300
m). Άρα το αεροδρόμιο αποκλείεται να
γίνει διεθνές αλλά θα εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικές πτήσεις. Και εδώ
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η
Olympic Air απολαμβάνει τα προνόμια
της άγονης γραμμής από την Αθήνα.
Μήπως λοιπόν ξοδεύτηκαν πάρα

πολλά κονδύλια για ένα «μισό» έργο;
Σαφώς ο εξαιρετικά μικρός αεροδιάδρομος του σημερινού αεροδρομίου
(710 μ.) είναι έως και επικίνδυνος για
ένα νησί με τόσο τουρισμό. Εντούτοις
το νέο αεροδρόμιο θα ήταν προτιμότερο για όλους τους φορείς και τους
κατοίκους να σχεδιαστεί με μεγαλύτερο διάδρομο προσγείωσης, που θα
επέτρεπε διεθνείς πτήσεις και όχι αποκλειστικά εσωτερικές και επιδοτούμενες,
άρα μονοπωλιακές.
Το έργο της αναβάθμισης του διαδρόμου
προσ-απογείωσης στο αεροδρόμιο
Σύρου, προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ,
έχει προταθεί για ένταξη στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, με σκοπό τη
βελτίωση των δυνατοτήτων του.
Και στη Σύρο, όμως, η Olympic Air
έχει τα προνόμια της άγονης γραμμής,
οπότε θα μπορεί να δρομολογηθεί μεγαλύτερο μεν αεροσκάφος (π.χ. Dash
8 Q400), όμως άλλος αερομεταφορέας δεν μπορεί να εισέλθει στο συγκεκριμένο δρομολόγιο από την Αθήνα.
Ελαφρώς μεγαλύτερα αεροσκάφη θα
δούμε κι εδώ, αλλά χαμηλότερες τιμές
μάλλον όχι.
Για το πόσο θα κοστίσουν τελικά αυτά
τα αεροδρόμια και αν θα είναι προς το
μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό όφελος των τοπικών κοινοτήτων
και του Έλληνα φορολογούμενου, ο
υπουργός δεν φαίνεται να έδωσε
πλήρη στοιχεία.
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λεία τόσο της ναυτικής εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης όσο και της ναυτεργασίας.
Σύμφωνα με τη σύμβαση δωρεάς, η
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αναλαμβάνει την πλήρη επισκευή και ανακαίνιση του συνόλου των κτιριακών
εγκαταστάσεων της ΑΕΝ Ύδρας, μέσω
εκτεταμένων εργασιών όπως η επισκευή σκυροδεμάτων και στοιχείων
φέροντος οργανισμού διοικητηρίου
και κυρίως κτιρίου, η στεγανοποίηση
δωμάτων, καθώς και η επισκευή και
συντήρηση όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Επισημαίνεται πως η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας είναι από τις
πλέον ιστορικές σχολές του κόσμου.
Ιδρύθηκε το 1749 ως Σχολείο του
Αγίου Βασιλείου και μετά εξελίχθηκε
στη Ναυτική της Ύδρας Σχολή με πρωτοβουλία της τότε δημογεροντίας του
νησιού. Αποτελεί την παλαιότερη σε
λειτουργία σχολή στον κόσμο και το
σημερινό κτίριο όπου στεγάζεται χτίστηκε την περίοδο 1780 με 1810.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

A N A NGEL
MARITIME SERVICES INC.
Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Η αλήθεια
για την Αιτιολογημένη
γνώμη περί φορολογίας πλοίων και την
αναστάτωση
που προκλήθηκε
26 Σεπτεμβρίου
Αιφνιδιάστηκε σύσσωμη η ναυτιλιακή
και δημοσιογραφική κοινότητα από
την ανακοίνωση Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα δημοσιεύματα
έγκριτων αθηναϊκών ιστοσελίδων που
αναφέρονται σε Αιτιολογημένη γνώμη
της Επιτροπής με θέμα τις φορολογικές διακρίσεις της ελληνικής νομοθεσίας υπέρ της ελληνικής σημαίας, εις
βάρος πλοίων (ή/ και σκαφών αναψυχής) Ευρωπαίων υπηκόων, εγγεγραμμένων σε αλλοδαπά νηολόγια.
Τελικά η Αιτιολογημένη γνώμη σαφώς
και δεν αφορά μόνο τα σκάφη αναψυχής, όπως βιάστηκαν να «διορθώσουν» κάποιοι συντάκτες, αλλά αυτό
τελικά δεν είναι το κύριο θέμα που θα
έπρεπε να μας απασχολεί. Έναυσμα
ήταν πάντως, όπως πληροφορούμαστε, μια υπόθεση σκαφών αναψυχής
Βρετανού υπηκόου στην Ελλάδα.
Σε απάντηση ερώτησης των «Ν.Χ.»
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
γραφείο Τύπου της Επιτροπής στην
Αθήνα μάς διευκρινίζει ότι η αιτιολογημένη έκθεση προφανώς αναφέρεται
στο σύνολο κάθε εμπορικής - ναυτιλιακής δραστηριότητας αλλά μόνο ως
προς πιθανές διακρίσεις εις βάρος
άλλων ευρωπαϊκών νηολογίων ή υπηκόων. Εντούτοις το κείμενο του Κολεγίου των Επιτρόπων, όπως
αποφασίσθηκε και συντάχθηκε μόλις
την περασμένη Τετάρτη, ακόμη δεν
έχει δημοσιοποιηθεί ούτε και έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες κρατικές.
υπηρεσίες. Οπότε δεν γνωρίζουμε τι
ακριβώς αφορά η Γνώμη, σε τι αναφέρεται και πόσο πρέπει (και αν πρέπει)
να μας ανησυχεί.
Η Αιτιολογημένη γνώμη φαίνεται να
εστιάζει πάντως, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής, στο

tonnage tax που απολαμβάνει η ελληνική σημαία (όπως βέβαια και όλες
σχεδόν οι ευρωπαϊκές). Κυρίως όμως
αναφέρεται σε στρεβλώσεις της ελληνικής νομοθεσίας και πολιτικής ως
προς τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί ελεύθερης εγκατάστασης και διακίνησης
υπηρεσιών ευρωπαϊκών συμφερόντων ή υπηκόων κ.ο.κ. Αυτές όμως οι
στρεβλώσεις δεν αφορούν την ποντοπόρο ναυτιλία και ας αναφέρεται η
ανακοίνωση γενικόλογα στα ελληνικά
«πλοία». Η ανακοίνωση Τύπου προφανώς δημοσιεύθηκε χωρίς ιδιαίτερη
προσοχή και εμπεριέχει πολλές ασάφειες και ορισμένες ανακρίβειες ως
προς την ελληνική νομοθεσία, γεγονός
που μας αιφνιδιάζει μια και όλα τα κείμενα ελέγχονται από έγκριτους μεταφραστές και νομικούς της Επιτροπής.
Έως σήμερα γνωρίζαμε ότι πριν από
μερικά χρόνια Άγγλος υπήκοος με τρία
σκάφη αναψυχής προς εκμετάλλευση
«μπλέχτηκε» στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία του υπουργείου Οικονομικών,
όπου του ζητήθηκε στο τέλος της...
τουριστικής σεζόν ένα φορολογικό
«χαράτσι» αδιανόητο σε σχέση με το
αντίστοιχο που πληρώνουν οι Έλληνες
κάτοχοι (και ναυλωτές) σκαφών ανα-

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 10 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

ψυχής. Τόσο η γραφειοκρατία όσο και
η ασχετοσύνη του υπουργείου Οικονομικών σε συνδυασμό με τα γνωστά μικροσυμφέροντα στην ελληνική αγορά
σκαφών αναψυχής εξόργισαν τον
«Άγγλο ασθενή» -όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν νουνεχείς κύκλοι
που γνωρίζουν την υπόθεση- με αποτέλεσμα να καλέσει για… συμπαράσταση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την αδικία εις βάρος του. Η ασχετοσύνη του Δημοσίου περί ευρωπαϊκού
δικαίου (σε συνδυασμό ίσως με τα μικροσυμφέροντα συγκεκριμένων κλάδων στον τουρισμό) άνοιξε την
«εισαγγελική όρεξη» των Βρυξελλών.
Εντούτοις, τα «Ναυτικά Χρονικά» είχαν
τον περασμένο Δεκέμβριο αρθρογραφήσει εκτενώς πάνω σε αυτό το θέμα
μετά την επίσκεψη συντάκτη τους στις
Βρυξέλλες και την επαφή που είχε με
την επίτροπο Μαρία Δαμανάκη και
τους Έλληνες ευρωβουλευτές που
ασχολούνται με τα θέματα μεταφορών
και ανταγωνισμού. Φαίνεται ότι η νυν
Επιτροπή Μπαρόζο ήθελε να κλείσει
το θέμα αυτό πριν από τη λήξη της θητείας της.
Η Αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί σημαντικότατο προκαταρκτικό στάδιο
εξέτασης ενός ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα την
ευρύτερη δημοσιοποίηση ενός προβλήματος. Επιπλέον όμως αφορά και
τη δεσμευτική σύσταση προς συμμόρφωση του κράτους-μέλους ως προς
συγκεκριμένη παράβαση.
Μπορεί να μην αποτελεί ζήτημα για
άμεση «ταραχή» στην Ακτή Μιαούλη
και στην Ακτή Βασιλειάδη, αλλά σίγουρα αποτελεί γεγονός... άγαρμπου
αιφνιδιασμού όλων μας, αφού η ανακοίνωση Τύπου διέρρευσε στα ΜΜΕ,
μεγαλοποιήθηκε όπως πάντα από τη
δημοσιογραφική κοινότητα, χωρίς
όμως να γνωρίζει κανείς το πλήρες
κείμενο.
Παραμένουμε πάντως ανήσυχοι για τις
προθέσεις των Βρυξελλών και την πολιτική ατζέντα του Berlemond, που
φαίνεται να κινείται μεθοδευμένα.
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Θετικό αποτέλεσμα κατά 0,6%
στο ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να
έχουν οι εισπράξεις από τη ναυτιλία το 2014 σύμφωνα με πρόσφατη οικονομική ανάλυση της
Alpha Bank.
Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της
τράπεζας αναφέρουν ότι όσον
αφορά τις εισπράξεις της χώρας
από τις διεθνείς μεταφορές (κυρίως από τη ναυτιλία) ήταν σημαντικά αυξημένες κατά 7,8% σε
ετήσια βάση το α΄ εξάμηνο του
έτους, ύστερα από την αρνητική
πορεία τους από το 2009 και
μετά, και μετά την πτώση τους
κατά 14,8% και το α΄ εξάμηνο
του 2013.
Η θετική πορεία των εισπράξεων
και από την ποντοπόρο ναυτιλία,
που αναμένεται να διαμορφωθεί
περί το 8,5% το 2014, συνοδεύτηκε ήδη και με σημαντική
πτώση των πληρωμών στο εξωτερικό από τον ίδιο τομέα. Αποτέλεσμα είναι η αξιόλογη αύξηση
του πλεονάσματος του ισοζυγίου
των διεθνών μεταφορών (εισπράξεις μείον πληρωμές στο
εξωτερικό από ναυτιλιακές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην
Ελλάδα) κατά +19,5% το α΄ εξάμηνο του 2014.
Αν αυτές οι τάσεις συνεχιστούν
και το β΄ εξάμηνο 2014, τότε η
αύξηση του πλεονάσματος των
διεθνών μεταφορών αναμένεται
να έχει θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ το 2014 κατά περίπου 0,6 π.μ., δηλαδή λίγο
χαμηλότερα από την άμεση θετική επίπτωση των εισπράξεων
από τον εξωτερικό τουρισμό.
Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις της Alpha Bank, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα αναμένεται
να ξεπεράσει τα 13 δισ. ευρώ
καθώς το 2013 έκλεισε στα
12,089 δισ. ευρώ.
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Η γιορτή της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Εβδομάδας
στον Πειραιά

“

“

Η συνεισφορά
της ελληνικής ναυτιλίας
στο ΑΕΠ της χώρας

Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Εβδομάδα τίθεται υπό την αιγίδα
της DG MOVE ενώ αναμένεται να τεθεί και υπό την αιγίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών.

Από 2 έως 6 Μαρτίου
θα εορταστεί για πρώτη φορά
στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή
Ναυτιλιακή Εβδομάδα 2015,
κατά τη διάρκεια της οποίας
πρωταγωνιστές της ναυτιλιακής
βιομηχανίας από την Ευρώπη και
όλο τον κόσμο θα συναντηθούν
με επιφανείς νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και
του Συμβουλίου Υπουργών.
Η πρωτοβουλία ήταν του τ.
υπουργού Κωστή Μουσουρούλη. Στόχος, η προώθηση σημαντικών ζητημάτων που

απασχολούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Εβδομάδα τίθεται υπό την αιγίδα της DG
MOVE ενώ αναμένεται να τεθεί
και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών.
Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Εβδομάδα αποτελεί ιδέα και δημιούργημα της European Community
Shipowners’ Associations (ECSA)
και διοργανώνεται από ειδική
υποστηρικτική επιτροπή στην
οποία συμμετέχουν όλες οι βασι-

κές ναυτιλιακές ενώσεις της Ευρώπης, όπως ECSA, Cruise Lines
International Association (CLIA)
Europe, European Community
Association of Ship Brokers and
Agents (ECASBA), Interferry, European Dredging Association,
World Shipping Council και European Tugowners’ Association.
Είναι σημαντική ανάγκη τόσο το
ΥΝΑ όσο και ο Δήμος Πειραιά να
δουλέψουν με πλήρη συγχρονισμό αλλά και με ταχύτητα, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα
να ανταποκρίνεται στη διεθνή
εμβέλεια της ναυτιλίας μας.

Προς τι οι τυμπανοκρουσίες και οι ανακοινώσεις;
Η πολυθρύλητη Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων φαίνεται ότι υπάρχει
μόνο στα χαρτιά. Έπειτα από τις
διθυραμβικές ανακοινώσεις για
τη σύστασή της, ακολούθησε μια
μακρά περίοδος όπου η ΡΑΛ επί
της ουσίας δεν λειτουργούσε,
αφού δεν είχε οριστεί καν διοικητικό συμβούλιο, κάτι το οποίο
έγινε μόλις πριν από λίγους
μήνες. Ακόμα και τώρα, όμως,
δεν έχει υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει
τις λεπτομέρειες για τη στελέχωσή της και τις αρμοδιότητές
της. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε
τη ΡΑΛ να αποστείλει στους Ορ-

γανισμούς Λιμένων της χώρας
επιστολή με την οποία ζητούσε
την καταβολή της οικονομικής
συνεισφοράς του κάθε οργανισμού, σύμφωνα με όσα ορίζει το
νομοσχέδιο του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου βάσει του
οποίου δημιουργήθηκε η ΡΑΛ.
Δηλαδή υπάρχει μία ανεξάρτητη
ρυθμιστική αρχή, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς έργο,
και της οποίας η μόνη ουσιαστική ενέργεια έως τώρα ήταν το
αίτημα είσπραξης των εισφορών
από τα λιμάνια. Και το ερώτημα
είναι: με πιο αντίκρισμα; Οι πωλήσεις των ελληνικών λιμένων

βρίσκονται σε εξέλιξη και η ανεξάρτητη αρχή που θα ήταν η
καθ’ ύλην αρμόδια να παρακολουθεί τις διαδικασίες και φυσικά τη λειτουργία της λιμενικής
αγοράς, είναι απούσα. Από το
υπουργείο Ναυτιλίας, συνεργάτες του υπουργού σημειώνουν
πως «η ΡΑΛ καθυστερεί επειδή η
τρόικα δεν έχει κάνει ακόμη παρατηρήσεις στο σχέδιο που της
έχει αποσταλεί. Από πλευράς του
υπουργείου έχουν γίνει οι κινήσεις που θα έπρεπε, αν και υπάρχει χρονικό περιθώριο έως τα
τέλη του 2014».
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Μειώθηκε ο εμπορικός στόλος, αυξήθηκε
η ολική χωρητικότητα
Πτώση κατά 2% παρουσίασε
η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 κοχ
και άνω το μήνα Ιούνιο 2014 σε
σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Ιουνίου 2013, έναντι
μείωσης 3,4% κατά την αντίστοιχη

σύγκριση του έτους 2013 προς
το 2012, όπως ανακοίνωσε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η ολική χωρητικότητα του
ελληνικού εμπορικού στόλου,
από πλοία 100 κοχ και άνω, το
μήνα Ιούνιο 2014 σε σύγκριση

με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2013, παρουσίασε αύξηση 1,1%, έναντι
μείωσης 0,2% που σημειώθηκε στην αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το
2012.

Γκρίζα σύννεφα
στο λιμάνι του Πειραιά

Στην τελική ευθεία το συμμάζεμα του ΥΝΑ

Η εν εξελίξει διαδικασία πώλησης του λιμένα Πειραιά
φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας στο
λιμάνι και ειδικότερα στους
εργαζομένους του ΟΛΠ.
Από τη μία όσοι είναι κοντά
στο όριο ή έχουν θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα επισπεύδουν την αποχώρησή
τους από την ενεργό υπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι κάνουν
σκέψεις για το εργασιακό
τους μέλλον στην περίπτωση
που τελεσφορήσει η διαγωνιστική διαδικασία.
Εν τω μεταξύ, οι υποψήφιοι
αγοραστές έχουν ήδη ξεκινήσει τις επισκέψεις τους στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου
να δουν από πρώτο χέρι την
κατάσταση που επικρατεί,
αλλά και να ενημερωθούν
από στελέχη της εταιρείας για
την πορεία της.

Προς την οριστική ευθεία βαίνει
η υλοποίηση της ανασυγκρότησης του υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου την οποία είχε εξαγγείλει ο τ. υπουργός Ναυτιλίας
Κ. Μουσουρούλης. Το σχέδιο
νόμου είχε κατατεθεί στη Βουλή
τον Μάρτιο του 2013 και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ.
Μουσουρούλη, εκτός από τα οργανωτικής φύσεως ζητήματα θα
αναδείκνυε τρία πολύ βασικά ζητήματα:
• Επικαιροποίηση των διατάξεων
που καθορίζουν το βασικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της
ναυτιλιακής διοίκησης, όσον
αφορά τα θέματα ανάπτυξης
και διασφάλισης της ναυτικής
εργασίας και εκπαίδευσης.
• Οφέλη από τη διάταξη που
αφορά την πρόνοια των ναυτικών.
• Δημιουργία θεσμικών προϋποθέσεων για την οργανωτική
αναδιάρθρωση του λιμενικού

συστήματος της χώρας με
στόχο επενδύσεις, δηλαδή ανάπτυξη και απασχόληση.
Η αναδιάρθρωση του ΥΝΑ συμπεριλαμβανόταν στις προτεραιότητες και του σημερινού
υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, ο οποίος επισημαίνει ότι οι νέες διευθύνσεις θα δημιουργήσουν δομές με επιτελικό
χαρακτήρα για τον αμεσότερο
συντονισμό, την αποτελεσματικότερη εποπτεία, τη συνεκτικότερη διάρθρωση, την
ομογενοποίηση του εκτελούμενου έργου, την άρση των γρα-

φειοκρατικών αγκυλώσεων και
την αναβάθμιση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τον πολίτη.
Παράλληλα, ο κ. Βαρβιτσιώτης
υποστηρίζει ότι το υπουργείο
Ναυτιλίας αποκτά, πλέον, θεσμική θωράκιση, καθώς μέχρι
και σήμερα η λειτουργία του καθοριζόταν από μια πανσπερμία
νομοθετικών ρυθμίσεων, οι
οποίες δρούσαν αναιρετικά η μία
προς την άλλη.
Τέλος Οκτωβρίου θα ισχύσει το
εν λόγω διάταγμα και θα δούμε
σύντομα τα αποτελέσματά του.
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η σωτηρία παράτυπων
μεταναστών
Έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας τα SMS που
καταφτάνουν από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
σχετικά με τον εντοπισμό και
τη σύλληψη παράνομων μεταναστών στη χώρα μας. Ανά
πάσα στιγμή και ώρα της ημέρας, το γραφείο Τύπου του
υπουργείου ενημερώνει τους
διαπιστευμένους δημοσιογράφους για τους διακινητές, τους
λαθρομετανάστες, το μέρος
όπου εντοπίστηκαν, τις συλλήψεις που ακολούθησαν. Τόσο
πολλά SMS με αριθμούς που
ξεχνάς ότι πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, τις οποίες εάν
προσθέσεις το αριθμητικό σύνολο είναι συγκλονιστικό.
Αλλά συγκλονιστικότερο είναι
το ότι δεν πρόκειται για αριθμούς, για στατιστικές ή για
προβολές power point, αλλά
για ανθρώπινες ζωές.
Και αυτό θα το αντιληφθεί
ο καθένας μας εάν παρακολουθήσει το βίντεο που έχει
δημιουργήσει το Λιμενικό
Σώμα, στη διάρκεια του
οποίου οι διασώσεις ανθρώπων, οικογενειών, εγκύων, μικρών παιδιών είναι οι
μαρτυρίες της σημαντικής
αποστολής του Λιμενικού.
Από τη σωτηρία εκατοντάδων,
χιλιάδων ζωών μέχρι την περίθαλψή τους στα σκάφη του
Λιμενικού, τη διανομή φαγητού, νερού και τις πρώτες βοήθειες όπου υπάρχει πρόβλημα.
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Είναι
Βανκούβερ
το Αιγαίο;
Πριν από λίγες ημέρες
ολοκληρώθηκε η διαδικασία
παραχώρησης χώρου για το
υδατοδρόμιο της Σάμου. Μετά
από Σκύρο, Αλόννησο, Σκόπελο, Αμφιλοχία, Τήνο, Πάτμο,
στο χάρτη των υδατοδρομίων
ακολουθεί το νησί του Πυθαγόρα, μετά την επιτυχή αξιολόγησή του από την επιτροπή
διαγωνισμού που συστήθηκε
από το Λιμενικό Ταμείο του νησιού. Ανάδοχος είναι η εταιρεία Υδατοδρόμιο Σάμου ΙΚΕ,
θυγατρική της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε./Hellenic Seaplanes S.A. Έως σήμερα
περισσότερα από 30 υδατοδρόμια σε όλη την Ελλάδα

Πώς η κρίση
τόνωσε τα έσοδα
της κρουαζιέρας
Αρκετά ελληνικά λιμάνια
φαίνεται ότι επωφελήθηκαν από
την κρίση που επικρατεί στην
Ουκρανία καθώς πολλές εταιρείες κρουαζιέρας ακύρωσαν
προσεγγίσεις σε λιμάνια της
χώρας. Κατά συνέπεια, ορισμένα
ελληνικά λιμάνια «τσίμπησαν»
έκτακτες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, τονώνοντας τα έσοδά
τους αλλά και τα έσοδα της τοπικής αγοράς. Παράδειγμα αποτελούν τα λιμάνια της Καβάλας,
του Βόλου και της Θεσσαλονίκης. Οι έκτακτες προσεγγίσεις
αναμένεται να βελτιώσουν λίγο
την κατάσταση στα ελληνικά λιμάνια, καθώς το 2014 αναμένεται να κινηθεί πτωτικά σε ό,τι
αφορά την κρουαζιέρα σε πολλά
εξ αυτών.

βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης και υλοποίησης με
στόχο το 2015 οι Έλληνες να
μπορούν να πετάνε σχεδόν
παντού με υδροπλάνα.
Τα Υδροπλάνα Ελλάδας
Α.Ε./Hellenic Seaplanes S.A.
ως επενδυτική εταιρεία στο
χώρο των υδατοδρομίων και
υδροπλάνων έχει ξεκινήσει
επενδύσεις χωρίς να επιβαρυνθεί ο φορέας διαχείρισης
λιμένα ή ο δήμος με οποιοδήποτε κόστος.
Βέβαια, η άλλη όψη είναι ότι
πανηγυρίζουμε για τα υδροπλάνα, εν τούτοις η πραγματικότητα πιθανώς να είναι λίγο
διαφορετική. Το κόστος του

ταξιδιού θα είναι σίγουρα
υψηλό για τον αλλοδαπό επισκέπτη, ενώ η μεταφορά αποσκευών είναι αδύνατη (λόγω
έλλειψης χώρου του ίδιου του
αεροσκάφους). Και πιο σημαντικό από όλα είναι τα τερτίπια
του Αιόλου στο Αιγαίο καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου,
τα οποία καθιστούν προβληματική τη σταθερή και απρόσκοπτη σύνδεση της
νησιωτικής Ελλάδας ειδικά με
την Αττική.
Καλές οι προθέσεις, τόσο του
κράτους όσο και των επιχειρηματιών, αλλά το Αιγαίο δεν
είναι Βανκούβερ.

Μήλον της Έριδος για Χρυσοχοΐδη Μανιάτη το Φαληρικό Δέλτα

Τεταμένες λέγεται πως είναι
οι σχέσεις των υπουργών Μεταφορών και Δημοσίων Έργων Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ΥΠΕΚΑ
Γιάννη Μανιάτη με αιτία την πορεία αξιοποίησης των έργων στο
Φαληρικό Δέλτα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον
Τύπο, η μεταξύ τους ένταση άρχισε στη διάρκεια της τελευταίας
σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο
Μαξίμου, παρουσία των εκπρο-

σώπων του Ιδρύματος Νιάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος ζήτησαν από τον
πρωθυπουργό και τους παρευρισκόμενους υπουργούς να πληροφορηθούν τα νεότερα ως
προς το έργο.
Ο πρωθυπουργός, θεωρώντας
πως το όλο θέμα πλέον αφορά
τα συγκοινωνιακά έργα στην περιοχή, τα οποία και θα βοηθήσουν στην ανάδειξη του έργου
του Ιδρύματος, όρισε ως συντονιστή του Φαληρικού Δέλτα τον
κ. Χρυσοχοΐδη παρακάμπτοντας
τον κ. Μανιάτη, ο οποίος είχε υπό
την εποπτεία του τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη σχετική μελέτη του project.
Ο κύβος ερρίφθη και αναμένουμε τη συνέχεια…
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η «αθηναϊκή Ριβιέρα»

“

Ψήφοι για το ράφι!

Η εν λόγω ζώνη
70 χιλιομέτρων φιλοδοξεί να αποτελέσει
τον «παλμό» της πρωτεύουσας, σε επίπεδο
επαγγελματικό, εκπαιδευτικό
και πολιτισμικό.

“

Πάντως, ανεξαρτήτως υπουργικής κόντρας ή του ποιος θα
κόψει πρώτος το νήμα, η παραλιακή ζώνη της Αττικής, η ονομαζόμενη «αθηναϊκή Ριβιέρα»,
αναμένεται να εξελιχθεί σε διεθνή πόλο έλξης επισκεπτών τα
επόμενα 5-10 χρόνια
Η εν λόγω ζώνη 70 χιλιομέτρων
φιλοδοξεί να αποτελέσει τον
«παλμό» της πρωτεύουσας, σε
επίπεδο επαγγελματικό, εκπαι-

δευτικό και πολιτισμικό.
Η «αθηναϊκή Ριβιέρα» ξεκινάει
από το Φάληρο με τη Νέα Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, που σε συνδυασμό με
το δρομολογούμενο πάρκο των
170 στρεμμάτων, πρόκειται να
αναβαθμίσουν το Φαληρικό
Δέλτα.
Το έργο των 560 εκατ. ευρώ
αποτελεί 100% δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί στις
αρχές του 2016.
Συνεχίζεται με τη μαρίνα του
Φλοίσβου, η οποία προσφέρει
303 θέσεις ελλιμενισμού και
αποτελεί σημείο συνάντησης για
τους επισκέπτες της περιοχής,
προσφέροντας 3.800 τ.μ. με καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και
μπαρ, και ακολουθεί η μαρίνα
του Αλίμου.

Υπέστειλαν τη σημαία σε 38 «γαλάζιες» παραλίες

Ως δυσμενής εξέλιξη, αν μη τι
άλλο, στο τέλος της καλοκαιρινής
περιόδου, θα μπορούσε να θεωρηθεί η ανακοίνωση της αρμόδιας
ελεγκτικής επιτροπής της λεγόμενης Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων
καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, που είναι
αρμόδιες για τη βράβευση παραλιών με τη γαλάζια σημαία, σύμφωνα με την οποία η γαλάζια
σημαία αφαιρείται σε τριάντα
οκτώ ελληνικές ακτές!
Όπως διαπίστωσαν, οι συγκεκρι16 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

μένες παραλίες -εκ των οποίων η
μία στην Ανάβυσσο- δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια. Οι επιθεωρήσεις που έγιναν κατά τη
διάρκεια του φετινού καλοκαιριού
στις 408 βραβευμένες ακτές κατέδειξαν σοβαρές ελλείψεις στην
παροχή υπηρεσιών προς λουόμενους και επισκέπτες, στην τήρηση
της καθαριότητας, στην ορθή
πληροφόρηση, στις υπηρεσίες
που αφορούν την ασφάλεια
λουομένων και επισκεπτών και
στις δράσεις προστασίας περιβάλ-

λοντος, ακτής και παράκτιου
χώρου. Πάντως, όπως σημειώνουν τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Κρίσεων, η ποιότητα των
νερών κολύμβησης ήταν πολύ
καλή. Επίσης, σύμφωνα με τους
όρους του προγράμματος «Γαλάζιες σημαίες», οι 38 ακτές (εκ των
οποίων οι 23 βρίσκονται στην
Κέρκυρα) δεν μπορούν να είναι
υποψήφιες για βράβευση την
επόμενη χρονιά. Η Ελλάδα μέχρι
πρότινος διέθετε 408 βραβευμένες ακτές και βρισκόταν στη δεύτερη θέση διεθνώς. Μετά τα
σημερινά δεδομένα υποχώρησε
στην τέταρτη θέση με 370 βραβευμένες ακτές. Την πρώτη θέση
καταλαμβάνει η Ισπανία με 571
βραβευμένες ακτές, τη δεύτερη η
Τουρκία με 387 ακτές, την τρίτη η
Γαλλία με 379 και την πέμπτη η
Πορτογαλία με 298.

Διαβάσαμε ότι δύο χρόνια μετά
την ψήφιση νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
καυσίμων, πολλά από τα μέτρα
που προβλέπονται παραμένουν
στο ράφι, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλειες του Δημοσίου
ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως.
Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν
ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται
ενώ το καθένα από τα εμπλεκόμενα υπουργεία δουλεύει χωριστά χωρίς γενικό συντονισμό, με
συνέπεια να μην εκδίδονται οι
απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις.
Δεν θα ασχοληθούμε με τα όσα
καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την
παράνομη διακίνηση βενζίνης
και ντίζελ στα βενζινάδικα, διότι
δεν εναπόκεινται στην ύλη του
περιοδικού. Όμως έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά σε δημοσίευμα κυριακάτικου φύλλου
ευρείας κυκλοφορίας, το οποίο
αναφέρεται στους τρόπους λαθραίας διάθεσης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, ναυτιλιακών
καυσίμων. Μεταξύ άλλων σημειώνει τις πάγιες και γνωστές μεθόδους για τη χρήση
ναυτιλιακού καυσίμου, που είναι:
Το πετρέλαιο για τη ναυτιλία
είναι αφορολόγητο. Η τιμή του
είναι περίπου η μισή από αυτή
του ντίζελ κίνησης. Έτσι, αντί να
εφοδιάσουν τα πλοία, στέλνουν
το καύσιμο στη στεριά. Άλλη συνήθης μέθοδος είναι οι εικονικές
εξαγωγές. Οι επιτήδειοι φορτώνουν βυτιοφόρα ή δεξαμενόπλοια με προορισμό το
εξωτερικό και στη συνέχεια
φροντίζουν να σφραγίζονται τα
παραστατικά στα τελωνεία εξαγωγής/εισαγωγής χωρίς το καύσιμο να φεύγει ποτέ έξω από τη
χώρα. Στη συνέχεια, τα διαθέτουν αφορολόγητα και κερδίζουν τους φόρους.
Ουδέν σχόλιον.
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Τώρα αποζημιώνονται
οι συγγενείς του «Εξπρές Σαμίνα»
τραγικό ναυάγιο, ότι οι συγγενείς των θυμάτων δικαιούνται
να λάβουν αποζημίωση.
Όπως όλοι θυμόμαστε, στις 26
Σεπτεμβρίου 2000 το πλοίο
«Εξπρές Σαμίνα» προσάραξε
στη βραχονησίδα Πόρτες της
Πάρου, λίγο έξω από το λιμάνι,
βυθίστηκε και πήρε μαζί του στο
θάνατο 80 ανθρώπους.
Ακολούθησαν ποινικές δίκες
μέχρι τον Άρειο Πάγο, καθώς
και αγωγές αποζημίωσης από
τους συγγενείς των ανθρώπων
που χάθηκαν.
Μεταξύ αυτών και ένα ανήλικο
παιδί, το οποίο έχασε τον παππού και τη γιαγιά του στο ναυάγιο, διεκδίκησε από το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο εφάπαξ αποζημίωση. Σύμφωνα με τη νομο-

Το Συμβούλιο της Επικρατείας,
με δύο αποφάσεις του, άνοιξε το
δρόμο για να δοθούν αποζημιώσεις σε συγγενείς του «Εξπρές Σαμίνα», το οποίο
βυθίστηκε στην Πάρο, και του
μοιραίου Yakovlev 42 που κατέπεσε στα Πιέρια Όρη.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, που
λέει και η παροιμία. Η Δικαιοσύνη απεφάνθη οριστικά και
αμετάκλητα, 14 χρόνια μετά το

Ένα θλιβερό ρεκόρ

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα
θεωρείται ναυτική χώρα, τα
κρούσματα των πνιγμών το
2014 παρουσιάζουν αλματώδη
αύξηση σε σχέση με το 2013.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος η φετινή χρονιά παρουσίασε αύξηση περί το
50% το διάστημα από
01/06/2014 έως 24/09/2014,
με τους πνιγμούς να ανέρχονται
στους 346 στα ελληνικά χωρικά
ύδατα.
Η ημέρα με το θλιβερό ρεκόρ
πνιγμών για το 2014 σημει-

ώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο,
καθώς 10 λουόμενοι έχασαν τη
ζωή τους σε οκτώ διαφορετικές
περιοχές της χώρας, σε αντίθεση
με την περυσινή ημέρα που δεν
είχε σημειωθεί κανένας πνιγμός.
Στην αύξηση πάντως σημαντικό
ρόλο παίζει και η απουσία ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει
να υπάρχουν σε όλες τις πολυσύχναστες παράλιες βάσει
νόμου, είτε αυτές είναι οργανωμένες είτε όχι.
Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης σε παιδιά δημοτικών σχολείων που πραγματοποιεί το
αρχηγείο του Λιμενικού με
σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και
τη μείωση των ατυχημάτων και
πνιγμών κάθε καλοκαίρι, η δεύτερη μετά τα τροχαία, αιτία θανάτου είναι οι πνιγμοί.

θεσία σε αυτές τις περιπτώσεις
η αποζημίωση είναι 20πλάσια
του μισθού του ναύτη επιβατηγού πλοίου, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική συλλογική
σύμβαση εργασίας. Εν προκειμένω η αποζημίωση πρέπει να
ανέρχεται περίπου σε 15.000
ευρώ.
Το δεύτερο δυστύχημα συνέβη
17 χρόνια πριν. Συγκεκριμένα,
στις 17 Δεκεμβρίου 1997 ένα
Yakovlev Yak-42 των αερογραμμών Aerosvit από την Οδησσό
της Ουκρανίας, με προορισμό τη
Θεσσαλονίκη, έχασε την επαφή
με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία», ευρισκόμενο σε μικρή απόσταση από
την πόλη.
Από τη συντριβή του αεροσκά-

φους έχασαν τη ζωή τους συνολικά 74 άνθρωποι, επιβάτες και
πλήρωμα. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και 42 Έλληνες.
Συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση από το
Ελληνικό Δημόσιο ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική
οδύνη που υπέστησαν από το
θάνατο των συγγενών τους.
Για ορισμένους από αυτούς η
Δικαιοσύνη απεφάνθη, οριστικά
και αμετάκλητα, ότι δικαιούνται
να λάβουν αποζημίωση.

Απόσυρση ψήφου εμπιστοσύνης στην Dryships
Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου για την ανταλλαγή θέσεων
στη λίστα του επενδυτικού
οίκου Jeﬀeries, αναφορικά με
τις καλύτερα τοποθετημένες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες
ξηρού φορτίου.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα,
ο οίκος απέσυρε την κάλυψή
του από τις εταιρείες Frontline
του Νορβηγού εφοπλιστή John
Fredriksen και την ελληνική
Dryships του Γιώργου Οικονόμου.
Τη θέση τους στη «λίστα» πήραν
οι εταιρείες Star Bulk του Πέτρου
Παππά και του αμερικανικού
fund Oaktree και η εταιρεία
Genco του Πίτερ Γεωργιόπουλου.
Όσον αφορά την εισηγμένη στο
Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία
Dryships εκτιμάται ότι η απόσυρση κάλυψης έρχεται σε μια

χρονική στιγμή κατά την οποία η
μετοχή της κινείται μεν καλύτερα στο ταμπλό του Nasdaq,
περίπου 3,15 δολ., και η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται σε
1,35 δισ. δολ., όμως η εταιρεία
έχει υποστεί σημαντικούς κλυδωνισμούς στον κλάδο του
ξηρού φορτίου από τη «βουτιά»
κατά 60% που σημείωσε τους
προηγούμενους μήνες ο δείκτης
BDI.
Όσο για τις νέες εταιρείες που
κέρδισαν τη θέση τους στη
λίστα του επενδυτικού οίκου,
εκτιμάται ότι παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης
και κερδοφορίας στο ταμπλό,
ενώ φαίνεται να είναι καλύτερα
τοποθετημένες για τον επόμενο
κύκλο της ναυτιλιακής αγοράς.
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Διεθνή

Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου
Η κυβέρνηση
της Φινλανδίας
προασπίζει τα ναυπηγικά συμφέροντα
της χώρας
Μία μεγάλη συμφωνία ολοκληρώθηκε στον τομέα της
ναυπηγικής βιομηχανίας. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας και η
γερμανικών συμφερόντων
Meyer Werﬅ υπέγραψαν συμφωνία αγοράς μετοχών με την
εταιρεία STX Europe, η οποία
έχει στην ιδιοκτησία της τα
ναυπηγεία STX Finland στο
Turku. H Meyer Werﬅ με 70%
συμμετοχή αναλαμβάνει την
ηγεσία της νέας εταιρείας, η
οποία θα ονομαστεί Meyer
Turku Shipyard. Η συμφωνία
τελεί υπό την έγκριση των
αρχών ανταγωνισμού και των
εμπλεκόμενων τραπεζών. Στη
ναυπηγική μονάδα στο Turku
απασχολούνται 1.300 υπάλληλοι και υποστηρίζεται από
ένα εξειδικευμένο δίκτυο προμηθευτών οι οποίοι εμπλέκονται στην κατασκευή του
κρουαζιερόπλοιου «Mein
Schiﬀ 4» για λογαριασμό της
TUI Cruises με έδρα το Αμβούργο, ενώ πρόσφατα τοποθετήθηκε η παραγγελία δύο
ακόμη όμοιων κρουαζιερόπλοιων. Ο Dr Jan Meyer, από
την πλευρά της Meyer Werﬅ,
δήλωσε πως η συμφωνία
αυτή θα ενδυναμώσει τις ναυπηγικές μονάδες στο Papernburg, το Turku και το Rostock,
καθώς η συνεργασία των ναυπηγείων θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για τους πελάτες
ενώ θα υπάρξει και συνεργασία στους τομείς έρευνας και
ανάπτυξης.
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Διεθνή lobbies ζητούν την επέκταση της εμπορίας
ρύπων στις μεταφορές

Διέρρευσε πρόσφατα
το κείμενο των συμπερασμάτων
της συνόδου των ηγετών του
Οκτωβρίου για τους νέους κλιματικούς στόχους για το 2030.
Αφορά και το transport sector
και τη ναυτιλία, γιατί για πρώτη
φορά δίνεται η δυνατότητα σε
μία χώρα μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες να βάζουν τομείς
των μεταφορών στο ETS. Είναι
κάτι για το οποίο πιέζει έντονα η
αυτοκινητοβιομηχανία (για να
μπορέσει κατόπιν να απαλλαγεί
από τη φορολογία), αλλά και η
Δανία. Λέει στο σημείο 12: «The
Commission, in collaboration
with interested Member States,
will swiﬅly explore modalities to
facilitate the unilateral inclusion
of fuels used in the transport
sector by a Member State into
the EU ETS in line with the
modalities foreseen in the ETS
Directive». Τα modalities στα
οποία αναφέρεται είναι μια απλή
διοικητική πράξη (commitology

measure), κάτι σαν τις υπουργικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές NGO είναι
ριζικά αντίθετες σε μια τέτοια
προοπτική. Ουσιαστικά δίνει κίνητρα στις χώρες να αρχίζουν να
βάζουν τομείς των μεταφορών
κατά το δοκούν στο ETS. H αεροπορία είναι ήδη, αυτοί που μένουν χοντρικά είναι
αυτοκινητοβιομηχανία, δημόσιες
μεταφορές και ναυτιλία.
Ζητήσαμε από τον συνεργάτη
μας κ. Πάνο Ζαχαριάδη, ο
οποίος έχει αρθρογραφήσει πολλές φορές για το ETS, να μας τη
σχολιάσει.
Ο κ. Ζαχαριάδης μας παρέπεμψε
στο άρθρο του Μαΐου 2014,
όπου επισημαίνει πως ισχυρά
διεθνή lobbies θέλουν διακαώς
την επέκταση της εμπορίας
ρύπων στις μεταφορές. Επιπλέον, επισήμανε ότι για το ETS
όλοι (χρήστες, παρατηρητές
αλλά και περιβαλλοντικές οργανώσεις) λένε ότι είναι αναποτελεσματικό, δηλαδή δεν μειώνει
τις εκπομπές. Αντιθέτως, αποτελεί μια τεράστια γραφειοκρατική
διαδικασία και αδιαφανή μεταφορά χρημάτων φορολογουμένων, μέσω των ελεύθερων
πιστώσεων (carbon credits) που
παρέχονται από την Ε.Ε. σε διάφορες βιομηχανίες, οι οποίες αργότερα τις πωλούν στα

χρηματιστήρια ρύπων. Ακόμα και
οι κυβερνήσεις που το χρησιμοποιούν -στα εργοστάσια- και το
υποστηρίζουν, χρόνια τώρα, δεν
μπορούν να δώσουν έγκυρα
στοιχεία μείωσης εκπομπών και
τα μεταθέτουν για το μέλλον. Ο
κ. Ζαχαριάδης αποδίδει την εμμονή για τη χρήση και συνεχή
επέκταση του ETS, μεταξύ
άλλων, στα τεράστια οικονομικά
οφέλη των μεγάλων διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
τα μεγαλύτερα των οποίων, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνά
του, είναι και μεγαλομέτοχοι
(ιδιοκτήτες) των τωρινών χρηματιστηρίων ρύπων ανά τον κόσμο.
Με δόση χιούμορ λέει: «Όταν
βλέπω με κατάπληξη κατάθεση
από τη World Bank στον ΙΜΟ
υπέρ του ETS (την πρώτη τους
από καταβολής ΙΜΟ) είναι να μη
γίνεσαι συνωμοσιολόγος;».
Όσο για το διά ταύτα (εφαρμογή
στα πλοία) αναφέρει πως Ε.Ε. και
ΗΠΑ βλέπουν ότι στον ΙΜΟ δεν
θα είναι εύκολο και γρήγορο.
Άρχισαν λοιπόν με το MRV, που
είναι αναγκαία προϋπόθεση για
μετέπειτα εφαρμογή του ETS και
που έχει τις λιγότερες αντιδράσεις. Τώρα φαίνεται ότι η Ε.Ε.
δίνει τη δυνατότητα στα κράτημέλη της να το εφαρμόσουν μονομερώς παρακάμπτοντας τον
ΙΜΟ.

Αρνήθηκαν τους ξένους επενδυτές στην κατασκευή
νέας διώρυγας στο Σουέζ
Η Αίγυπτος ξεκίνησε
την κατασκευή μιας νέας διώρυγας στο Σουέζ, η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει $4 δισ. Το
νέο κανάλι θα είναι παράλληλο
προς το υφιστάμενο και θα έχει
συνολικό μήκος 72 χλμ. Το
χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει
η αιγυπτιακή κυβέρνηση κάνει
λόγο για ολοκλήρωση του

έργου εντός ενός έτους (!), όταν
οι αρχικές προβλέψεις ήταν για
τρία χρόνια. Στην κατασκευή
εμπλέκονται 17 ιδιωτικές αιγυπτιακές εταιρείες και το Σώμα
Μηχανικού του αιγυπτιακού
στρατού. Η χρηματοδότηση
του έργου θα προέλθει μέσω
αρχικής δημόσιας προσφοράς
(ΙΡΟ), στην οποία καλούνται να

συμμετάσχουν όλοι οι Αιγύπτιοι. Μάλιστα η συμμετοχή
ορίστηκε στα $14 για τους κατοίκους της Αιγύπτου και στα
$100 για τους Αιγύπτιους που
διαμένουν σε άλλες χώρες!
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου σημείωσε ότι οποιαδήποτε ξένη
συμμετοχή στην επένδυση
αποκλείεται.
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Διεθνή Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου
Η ισχύς
εν τη ενώσει

Στο πλαίσιο της έκθεσης
κρουαζιέρας «Seatrade Med»,
που διεξήχθη στη Βαρκελώνη
στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι σημαντικότερες ενώσεις (επιβατικών)
λιμένων της Ευρώπης αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για την επίτευξη κοινών
σκοπών. Πιο συγκεκριμένα, ο
European Sea Ports Organization, η Medcruise, η Cruise
Baltic, η Cruise Europe και η
Cruise Norway αποφάσισαν τη
συνεργασία με σκοπό:
Την ενδυνάμωση (μέσω του
ESPO) της παρουσίας των ευρωπαϊκών επιβατικών λιμένων και
λιμένων κρουαζιέρας στα κέντρα
λήψης αποφάσεων της Ευρω-

παϊκής Ένωσης αλλά και στους
ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Τη σύσταση, εντός της δομής του
ESPO, ενός δικτύου επιβατικών
λιμένων και λιμένων κρουαζιέρας το οποίο θα φέρει κοντά τις
πέντε ενώσεις και θα συζητά τις
εξελίξεις στο επίπεδο της ευρωπαϊκής πολιτικής που σχετίζονται
με τους λιμένες κρουαζιέρας και
ακτοπλοΐας.
Ο ESPO θα μπορεί να εμπλέκεται
σε συζητήσεις με ενώσεις εταιρειών κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας.
Ο ESPO σε συνεργασία με τις
υπόλοιπες ενώσεις θα δημιουργήσει έναν κώδικα καλής πρακτικής για τα λιμάνια ακτοπλοΐας
και κρουαζιέρας.
Να σημειωθεί ότι η απόφαση σύστασης του δικτύου βασίστηκε,
μεταξύ άλλων, και στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορα μέλη του ESPO σχετικά με
τις προσπάθειες της CLIA (Cruise
Lines International Association)
να επιδιώξει ένα ρόλο εκπροσώπησης και των λιμένων κρουα-

ζιέρας, κάτι που έκανε επιτακτική
την ανάγκη οι λιμενικές αρχές να
διαμορφώσουν μια δική τους
ενιαία φωνή πέρα από τους άλλους παίκτες της βιομηχανίας
(εταιρείες κρουαζιέρας, διαχειριστές τερματικών σταθμών κτλ.).
Φαίνεται ότι ένας «υπόγειος
πόλεμος» βρισκόταν σε εξέλιξη
εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα
στις λιμενικές αρχές και στην
ένωση εταιρειών κρουαζιέρας,
με έπαθλο τη διαμόρφωση
ενός μπλοκ παικτών της αγοράς που θα μπορούν να επηρεάζουν τις εξελίξεις στους
επιβατικούς λιμένες.
Η σύσταση του δικτύου πέραν
όλων των άλλων αναμένεται να
φέρει στο προσκήνιο και τα επιβατικά λιμάνια τα οποία σπανίως τυγχάνουν της προσοχής
τόσο των παικτών της αγοράς
και των ενώσεων όσο και των
ευρωπαϊκών οργάνων. Μία εξέλιξη με εμφανή τα οφέλη για τα
ελληνικά λιμάνια, τα οποία ως
επί το πλείστον εξυπηρετούν
επιβατική κίνηση.

Οι πιο αξιόπιστες χώρες στον κόσμο

Το Reputation Institute
(Ινστιτούτο Φήμης), μια ιδιωτική
συμβουλευτική εταιρεία με έδρα
τη Νέα Υόρκη και την Κοπεγχάγη,
δημοσιοποίησε το πέμπτο ετήσιο
Country RepTrak, δηλαδή τον
κατάλογο με τις πιο αξιόπιστες
χώρες στον κόσμο, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 31η
θέση ανάμεσα σε 55 χώρες.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ελβετία (76 βαθμοί), εκθρονίζοντας τον Καναδά (75,6
βαθμοί) από την πρώτη θέση
που κατείχε τα τελευταία τρία
χρόνια. Στην τρίτη από τη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σουηδία
(75,1 βαθμοί), ενώ η Φινλανδία
αναρριχήθηκε στην τέταρτη θέση
από την όγδοη που ήταν πέρυσι.
Ακολουθούν Αυστραλία, Νορβη20 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

γία, Δανία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία και Γερμανία.
Εντύπωση προκαλεί η χαμηλή
θέση των ΗΠΑ, που συναντούμε
στην 22η θέση, πίσω από τη
Βραζιλία και μόλις μία θέση
μπροστά από την Τσεχία. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, όπως
η Ιρλανδία (12η), η Ιταλία (16η),
η Γαλλία (17η), η Ισπανία (18η)
και η Πορτογαλία (19η).
Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα,
στην 31η θέση με 52,3 βαθμούς.
Η Τουρκία βρίσκεται στην 39η
θέση με 48,1 βαθμούς, ενώ Κίνα
και Ρωσία σε 50ή και 52η θέση
αντιστοίχως.
Για την κατάρτιση της λίστας το
Ινστιτούτο διεξήγαγε online
έρευνα θέτοντας ερωτήματα σε
27.000 καταναλωτές στις χώρες
του G8 από τον Ιανουάριο έως
το Μάρτιο του 2014. Παράλληλα, απηύθυνε ερωτήσεις σε
30.000 άτομα στις 12 χώρες με
τις μεγαλύτερες οικονομίες που
δεν είναι μέλη του G8.

Οι τρεις γενικές ερωτήσεις που
κλήθηκαν να απαντήσουν οι κάτοικοι των εξεταζόμενων χωρών
ήταν οι εξής: Εάν έχουν «καλή
αίσθηση» για τις χώρες αυτές,
εάν τις θαυμάζουν ή τις σέβονται, εάν τις εμπιστεύονται και πιστεύουν ότι έχουν γενικά καλή
φήμη.
Οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου
επισημαίνουν πως τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς υπάρχει
σκληρός ανταγωνισμός μεταξύ
των κρατών για την προσέλκυση
τουριστών, που θέλουν να ξοδέψουν χρήματα για ψυχαγωγία,
ιδιωτικών επιχειρήσεων που
αναζητούν χώρες για επενδύσεις, καθώς και καταναλωτών
που αγοράζουν ξένα προϊόντα.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για
να συμβουλεύσει τα κράτη πώς
να προωθήσουν την αξιοπιστία
τους παγκοσμίως, αλλά και τις
εταιρείες, που θέλουν να ξέρουν
πώς η χώρα προέλευσής τους
επηρεάζει τη φήμη τους στο
εξωτερικό.

Η Βουλή της Λιβύης
στεγάζεται σε πλοίο
της ΑΝΕΚ
Στο πλοίο «Έλυρος», που κάλυπτε τη γραμμή Πειραιάς Κρήτη, μετακόμισε περί τα μέσα
Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο
της Λιβύης, με αποτέλεσμα
όλες οι εργασίες της Βουλής να
πραγματοποιούνται... εν πλω,
ενώ ταυτόχρονα οι οικογένειες
των βουλευτών ζουν μέσα σε
αυτό. Ο Guardian, μάλιστα,
ασχολήθηκε με το πρωτοφανές
αυτό θέμα, ενώ την ίδια ώρα η
ΑΝΕΚ επιβεβαιώνει πως το
πλοίο έχει ναυλωθεί για τουλάχιστον ένα μήνα.
Η βρετανική εφημερίδα σημείωσε ότι «το λιβυκό Κοινοβούλιο
μένει στο Τομπρούκ και κοιτάζει
το “Έλυρος”, με την απορία εάν
θα καταλήξει από ξενοδοχείο σε…
σωστική λέμβο».
Σημειώνεται, δε, ότι οι ισλαμιστές έχουν καταλάβει την Τρίπολη και το μεγαλύτερο μέρος
της Βεγγάζης ενώ η Ντέρνα
ανακηρύχθηκε ισλαμικό χαλιφάτο. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο
της Λιβύης διατηρεί τον έλεγχο
των κεφαλαιακών αποθεμάτων
της χώρας στο εξωτερικό.
Η διαφυγή στο Τομπρούκ αποβλέπει, γράφει ο Guardian, στο
να αξιοποιήσει τη φθορά που θα
επιφέρει ο χρόνος στις ομάδες
της πολιτοφυλακής καθώς το
Κοινοβούλιο ανασυντάσσει τις
δυνάμεις του. Το «Έλυρος» μοιάζει το τελευταίο καταφύγιο για
την κυβέρνηση της χώρας, ο
στρατηγικός χώρος για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους.
Όπως επισημαίνεται στον
Guardian, μέσα στο πλοίο η μελαγχολία είναι διάχυτη. Μία κυλιόμενη σκάλα, που λειτουργεί
μόνο για τους υψηλούς προσκεκλημένους, οδηγεί στα
εστιατόρια και τα μπαρ. Τα
φώτα πολλά, οι άνθρωποι ελάχιστοι. Τα παιδιά των βουλευτών παίζουν στους διαδρόμους
την ώρα που οι αξιωματούχοι
και οι σύζυγοί τους πίνουν
χυμό πορτοκάλι και Pepsi, τα
ποτά που σερβίρει το πλήρωμα.
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Τα εν οίκω

Με χειροπέδες ο πλοίαρχος
Επιστολή
Από τη διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικού Ναυτικού λάβαμε την παρακάτω
επιστολή, την οποία και αναδημοσιεύουμε τόσο για το ενδιαφέρον του θέματος όσο και για
τη διαχρονικότητα του προβλήματος που αναφέρει.
«Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου ο πλοίαρχος ελληνικού επιβατηγού
τουριστικού πλοίου αμέλησε
να δηλώσει έγκαιρα την απώλεια μιας εκ των δύο αγκυρών
του πλοίου του, θέλουμε να
εκφράσουμε, για άλλη μία
φορά, την αγανάκτηση και την
απογοήτευση των πλοιάρχων
πάσης τάξεως για τον τρόπο με
τον οποίο οι Αρχές αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις.
Οι Αρχές που επέβησαν, αφού
είχε διαπιστωθεί η ως άνω
απώλεια, συνέλαβαν και έσυραν τον πλοίαρχο σαν τον χειρότερο εγκληματία.
Με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, όπου
φωτογραφήθηκε και του
πήραν αποτυπώματα, και εν
συνεχεία στο τοπικό λιμεναρχείο, όπου παρέμεινε στο κρατητήριο τη νύχτα, αναμένοντας
να δικαστεί σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία.
Θα έλεγε κανείς πως είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη Έλληνες πλοίαρχοι
που ταξιδεύουν μέσα στην ελληνική επικράτεια, με τέτοια
εξευτελιστική αντιμετώπιση.
Ας μην ξεχνάμε την αξιοσημείωτη εμμονή των λιμενικών
Αρχών να εγκαλούν τους πλοιάρχους σε απολογία για οτιδήποτε συμβεί στο πλοίο, η οποία
στην ουσία δεν λαμβάνεται
ποτέ υπόψη, επιβάλλοντάς
τους πρόστιμα τα οποία είναι
υποτιμητικά για το έργο και την
προσφορά των πλοιάρχων οι
οποίοι διακινδυνεύουν πολλές
φορές στα «απίθανα» λιμάνια
μας και δευτερευόντως τα πρόστιμα αυτά είναι άδικα και εξοντωτικά για έναν εργαζόμενο,

22 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

όπως είναι και ο πλοίαρχος.
Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού
ξεχωριστά. Δεν ζητάμε να είναι ο
πλοίαρχος ανεξέλεγκτος παραπτώματος, αλλά να υπάρχει λογική και υπεύθυνη τεκμηρίωση
των κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν για τα πάντα να φταίει ο
πλοίαρχος.
Στις περιπτώσεις που του αναλογούν ευθύνες να του αποδοθούν. Βέβαια, η αντιμετώπιση
ενός πλοιάρχου που δεν δήλωσε έγκαιρα την απώλεια
μιας άγκυρας, σαν κοινού εγκληματία, σύροντάς τον σιδηροδέσμιο, φρονούμε πως αν
εξευτελίζει αυτόν καθαυτόν τον
πλοίαρχο, άλλο τόσο εξευτελίζει και αυτόν που του φόρεσε
τις χειροπέδες.
Αυτή η συμπεριφορά, η ισοπέδωση και η εξίσωση όλων των
παραπτωμάτων με εγκλήματα
δεν τιμά τις Αρχές που προΐστανται των καταστάσεων.
Φορώντας για ένα τέτοιο αδίκημα χειροπέδες στον πλοίαρχο, απαξιώνεται στο
πρόσωπό του ο θεσμός, ο
επαγγελματισμός, ο Έλληνας
ναυτικός. Οι προσπάθειες για
να εκδιωχθούν οι Έλληνες
ναυτικοί από τα πλοία σιγάσιγά θα αποδώσουν καρπούς.
Με τα ισχύοντα και απαρχαιωμένα νομοθετήματα που αντιμετωπίζονται παρόμοια
περιστατικά, όχι μόνο προσέλκυση των νέων στο ναυτικό
επάγγελμα δεν θα έχουμε,
αλλά θα διωχθούν και οι λίγοι
που έχουν απομείνει.
Ο διωγμός αυτός πρέπει να
σταματήσει.
Εμείς, ως Πανελλήνια Ένωση
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (πάσης τάξεως) θα είμαστε
πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας και θα προβούμε
στις ενέργειες και κινητοποιήσεις εκείνες που κρίνουμε ότι
θα προστατεύουν τον Έλληνα
ναυτικό, αφού η Πολιτεία αδιαφορεί».

Ένας ήχος ελπίδας
μετά από τριάντα χρόνια
σιωπής...
Επιστολή
Του Ηλία Ι. Ρουμελιώτη,
Α΄ Μηχανικού Ε.Ν. ΕΕΠ ΑΕΝ
Ασπροπύργου
Τα τελευταία χρόνια, στην «παρεξηγημένη» σχολή του Ασπροπύργου, όπως ποτέ δεν θα
σταματήσω να λέω, γίνεται μια
προσπάθεια να φέρουμε τους
σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών στα εργαστήρια, να τους
δώσουμε όραμα σε έναν οικείο
χώρο πρακτικής βάσης και παράλληλα να αξιοποιήσουμε στο
έπακρον τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς πόρους της σχολής.
Το αποτέλεσμα μάλλον δικαίωσε
την προσπάθεια, μιας και εφέτος
παρατηρήθηκε αυξημένη τάση
από πλευράς σπουδαστών για
κατασκευαστικές, πτυχιακές εργασίες.
Αυτό γέννησε την ιδέα να προταθεί η επισκευή-αναπαλαίωση
μιας μηχανής τύπου MercedesBenz om 315, που χρησιμοποιούνταν ώς τη δεκαετία του ’80
σε σύζευξη με γεννήτρια προκει-

μένου να ρευματοδοτεί τμήμα
των εγκαταστάσεων. Οι σπουδαστές ήταν θετικοί, παρά τον όγκο
της εργασίας και το αμφίβολον
του αποτελέσματος, διότι μιλάμε
για μια μηχανή περίπου 60 ετών,
που δεν υπήρχαν ανταλλακτικά,
ούτε καν εγχειρίδιο κατασκευαστή διαθέσιμο. Για να μην αναφερθούμε στο κόστος του
project, που αρχικά και λόγω
της παλαιότητας ήταν αδύνατο
να εκτιμηθεί.
Στις 21/06/2014 η μηχανή αυτή
ακούστηκε ξανά ύστερα από 30
χρόνια σιωπής. Λίγο ή πολύ, με
αυτό το εγχείρημά μας θελήσαμε να πούμε, και νομίζω πως
το καταφέραμε, ότι αυτό που
«δεν γίνεται» είναι μόνο αυτό
που κανείς δεν προσπαθεί!
Στην προσπάθεια αυτή και με
σκοπό να απασχολήσουμε μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών, δημιουργήσαμε ομάδες που
επωμίστηκαν ξεχωριστά κομμάτια, αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε
και να λειτουργήσουν σαν μια
ενιαία επαγγελματική ομάδα.
Τους καθοδηγήσαμε τόσο σε
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Λίγο ή πολύ, με αυτό το εγχείρημά
μας θελήσαμε να πούμε, και νομίζω πως το
καταφέραμε, ότι αυτό που «δεν γίνεται» είναι
μόνο αυτό που κανείς δεν προσπαθεί!

Ομάδα άρμοσης και μετρήσεων
Μουταφίδης Αριστείδης (6621)
Μιχαήλ Ευάγγελος (6619)
Μεσίσκλης Νικόλαος, Πέτρος(6616)

γνώσεις που πρόσφερε ανιδιοτελώς στους σπουδαστές μας το
διάστημα που απασχολήθηκαν
στις εγκαταστάσεις της, στο
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού.
Την εταιρεία του κ. Δημητρίου
Βαλοδήμου για τις εργασίες
επισκευής της μίζας και του
δυναμό, στο ελάχιστο δυνατό
κόστος.

Ομάδα δικτύου λίπανσης
Χρηστινάκης Δημήτριος (6704)
Τζετζούμης Σταύρος (6677)
Τσουράκης Ιωάννης (7038)

τεχνική βάση, όσο και στο να
«βγουν» στην αγορά και να
διαπραγματευτούν υπηρεσίες
και ανταλλακτικά.
Οι σπουδαστές που συμμετείχαν
ανά ομάδα και αντικείμενο και
χάρις στην όρεξη και την εργατικότητά τους επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, είναι:

Ομάδα ηλεκτρικού κυκλώματος
Θεοδώρου Παναγιώτης (6568)
Δρακούλης Μάριος (6314)
Στο σημείο αυτό και ως εισηγητής
του κυρίως όγκου των εργασιών,
θεωρώ πως θα ήταν αχαριστία να
παραλείψουμε τις ευχαριστίες μας
στους ανθρώπους που στάθηκαν
στο πλευρό μας.

Ομάδα δικτύου ψύξεως
Αλεξογιάννης Χρήστος (6527)
Γεωργίου Δημήτριος (6543)
Γραμματικός Γρηγόριος (6551)

Πρωτίστως στα «Ναυτικά Χρονικά», που πέραν της σοβαρής
επαγγελματικής ενημέρωσης
που μας προσφέρουν για χρόνια, έδωσαν βήμα στην προσπάθεια αυτή.
Τον προϊστάμενο Εργαστηρίων
Νικόλαο Τσούμα, για την αμέριστη συμπαράστασή του και την
παρακίνηση να «ζήσουμε το
όνειρό μας».

Ομάδα δικτύου καυσίμου
Κισκίνης Μάριος (6586)
Καστρινάκης Εμμανουήλ (6580)
Κατσιφαράκης Εμμανουήλ (6584)

Την εταιρεία Ρυθμιστική Ο.Ε.
για την επισκευή και ρύθμιση
της αντλίας καυσίμου και τις

Το μηχανουργείο Αθανασίου
Κουβά, για την επισκευή, αποκατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων, την κατασκευή
εργαλείων και για τα κατάλληλα
χρώματα βαφής μηχανών, υψηλής θερμοκρασίας.
Τη σπουδάστρια Αγάπη Κρητικού και την οικογένειά της, που
ασχολούνται με την εμπορία ανταλλακτικών μηχανών και προσέφεραν δωρεάν ανταλλακτικά
και τεχνογνωσία.
Τον πολλά υποσχόμενο σπουδαστή Φώτη Χυσενλλάρι, ο
οποίος έδωσε την ψυχή του σε
αυτό το εγχείρημα, χωρίς να
είναι καν μέλος των ομάδων,
τόσο σε υλικά και βοήθεια όσο
και σε επαγγελματικά εργαλεία.
Τον σπουδαστή Γρηγόριο Γραμματικό για την ανεύρεση του εγχειριδίου του κατασκευαστή στη
γερμανική γλώσσα.
Την κυρία Λεμονιά Βεζυροπούλου, καθηγήτρια Γερμανικών,
που από την Κάλυμνο μας
έστειλε τα φώτα της μεταφράζοντας το εγχειρίδιο των οδηγιών του κατασκευαστή.
Τους καθηγητές πρακτικών
εφαρμογών Ιωάννη Μπάρδη
και Γεώργιο Π. Δημητρόπουλο,
που βοήθησαν στην εφαρμογή,

επαγγελματική συγκόλληση, κατασκευή εξαρτημάτων και αποκατάσταση σπειρωμάτων.
Την 112 πτέρυγα μάχης της
Πολεμικής μας Αεροπορίας για
τα καύσιμα των δοκιμών, καθώς
και τον συνάδελφο Μιλτιάδη
Αθανασίου για τα καύσιμα των
επιδείξεων και των επιμέρους
ρυθμίσεων.
Τον σπουδαστή Ιωάννη Τσουράκη για την παραχώρηση των
συσσωρευτών με τους οποίους
έγιναν η εκκίνηση και οι δοκιμές
τόσο στο μηχανολογικό όσο και
στο ηλεκτρολογικό μέρος.
Ένα ευχαριστώ και έπαινος ανήκει στους σπουδαστές των Γ΄
και Δ΄ εξαμήνων που προσέφεραν με τη δουλειά τους στην
ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Όλοι οι παραπάνω βοήθησαν,
εκτός των άλλων, στην ελαχιστοποίηση κόστους των εργασιών, το οποίο από πλευράς
ΥΝΑ και σχολής ήταν μηδαμινό.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άμεσο συνεργάτη
μου κ. Γεώργιο Τσιφετάκη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό
Η/Υ ΕΜΠ, ο οποίος με την
ομάδα του ανέλαβε το ηλεκτρικό
κύκλωμα, για τη βοήθειά του και
την προσήλωσή του.
Θα ήθελα επίσης να μεταφέρω
αυτολεξεί την ευχή του, που
είναι και ευχή όλων μας, να αποτελέσει η προσπάθεια των παιδιών αυτών παράδειγμα προς
μίμηση για τους νεότερους
σπουδαστές μας, που συμβάλλοντας σε παρόμοια project θα
βελτιώσουν το επίπεδο των εργαστηρίων της σχολής.
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Διεθνή fora

Μυστικά και τεχνικές για μία θετική
διαπραγμάτευση στους κόλπους του IMO

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Πρόσφατα συμπλήρωσα μία δεκαετία εμπλοκής μου στον
ΙΜΟ. Ήταν αρχές του 2004 όταν κλήθηκα να συμβάλω, μαζί
με πολλούς άλλους, στην προσπάθεια ανατροπής της «ειλημμένης» απόφασης του ΙΜΟ για υποχρεωτική κατασκευή διπλού τοιχώματος στα bulk carriers. Μετά την ελληνική
επιτυχία τον Μάιο του 2004, «κόλλησα». Τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος συνέχισαν να είναι μεγάλα: Goal Based
Standards (έγκριση των κανόνων κατασκευής πλοίων των
κλάσεων από τον ΙΜΟ), PSPC (πρότυπο βαφής για δεξαμενές
έρματος), FSA (μελέτες με στατιστικά στοιχεία για δημιουργία
ή αλλαγή κανονισμών) και, τελευταία, το τσουνάμι περιβαλλοντικών κανονισμών.
Στην πορεία, σχετικά νωρίς, έμαθα ορισμένα πράγματα περί διαπραγμάτευσης, δηλαδή πώς να αποσπάς από τους «συνομιλητές» ή «εταίρους» συμφωνίες υπέρ των θέσεων που πρεσβεύεις.
Ως γνωστόν, το τμήμα αυτό του ΟΗΕ ναι μεν θεωρείται τεχνικό,
είναι όμως και άκρως πολιτικό και διπλωματικό. Τα συμφέροντα
των κρατών-μελών, σε σχέση με το εκάστοτε ζήτημα στο προσκήνιο, είναι σχεδόν πάντα αντικρουόμενα. Σε κάθε κατάληξη, ως
αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, κάποιος κερδίζει και κάποιος
χάνει, λίγο ή πολύ. Δυστυχώς, κανείς δεν υποστηρίζει κάποιον
απλώς και μόνο γιατί οι θέσεις του είναι π.χ. σωστές, λογικές ή
δίκαιες. Το πώς κάποια θέση καταφέρνει τελικά να υπερισχύσει
έναντι άλλων είναι αποτέλεσμα διπλωματίας και σωστών πρακτικών, οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι κάτωθι:

τρόπο είναι νομίζω άκαιρος. Τώρα είναι αργά. Το χρέος μετετράπη από ιδιωτικό -ξένες τράπεζες- σε κρατικό -ξένες κυβερνήσεις- και μάλιστα με αγγλικό δίκαιο, δηλαδή ισχύει ό,τι
υπεγράφη.)
Πείθεις τους «ουδέτερους»
Σε κάθε θέμα πάντα υπάρχουν οι αντικρουόμενες ομάδες κρατών
και οργανισμών που κάτι έχουν να χάσουν ή να κερδίσουν ανάλογα με την έκβαση του θέματος, αλλά συνήθως η πλειονότητα
των μελών είναι πρακτικά «ουδέτερη», δηλαδή ανεξαρτήτως έκβασης δεν έχουν να χάσουν ή να κερδίσουν τίποτα. Εκτός από τις
παραδοσιακές συμμαχίες (π.χ. χώρες Ε.Ε., χώρες υπό ανάπτυξη
κ.λπ.) που θα υποστηρίξουν, έτσι κι αλλιώς, η μία την άλλη,
υπάρχει και πολύ μεγάλος αριθμός πραγματικά «αδιάφορων»
προς το θέμα χωρών. Ο σκοπός λοιπόν είναι να πειστούν να πάρουν θέση υπέρ σου. Προς τούτο μπορούν να επιστρατευτούν
διάφορα -πάντα θεμιτά- μέσα, π.χ. επεξήγηση της σπουδαιότητας
του θέματος για την ασφάλεια των πλοίων, την ορθότητα των
θέσεών σου κ.λπ. Βοηθά πολύ αν οι προσωπικές σχέσεις με τους
εκάστοτε αντιπροσώπους είναι φιλικές, ώστε η «ενημέρωση» να
γίνει χαλαρά, όπως την ώρα του μεσημεριανού φαγητού με λίγο
κρασάκι. Επειδή όμως ο εκάστοτε «αδιάφορος» για το συγκεκριμένο θέμα σίγουρα έχει κάποια άλλα θέματα για τα οποία ενδια-

Σε φοβούνται
Δυστυχώς (πάλι) δεν παίρνεις αυτό που θέλεις αν απλά σε σέβονται ή σε λυπούνται, ούτε έχει καθοριστικό ρόλο η ορθότητα
των θέσεών σου. Ο γρηγορότερος και πιο σίγουρος τρόπος να
πάρεις αυτό που θέλεις σε μία διαπραγμάτευση είναι να σε φοβούνται! Για την ακρίβεια, να φοβούνται ότι, αν δεν συμφωνήσουν με αυτό που ζητάς, τότε είσαι σε θέση να τους προξενήσεις
μεγαλύτερη ζημιά, από αυτήν που θα υποστούν δεχόμενοι την
αρχική σου απαίτηση. Φυσικά, για να εφαρμοστεί η τακτική αυτή,
οι «αντίπαλοι» πρέπει να είναι πεπεισμένοι πως όχι μόνο μπορείς,
αλλά και ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις (οποιοσδήποτε
συνειρμός εδώ για μείωση του χρέους της Ελλάδας με αυτό τον
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φέρεται, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ενημερωμένος για όλα τα
ζητήματα υπό εξέταση, τωρινά ή του άμεσου μέλλοντος και ποιον
επηρεάζουν. Ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης υποστήριξης των
θέσεών σου από «ουδέτερο» είναι όταν είσαι σε θέση να πεις «αν
με υποστηρίξεις εδώ, θα σε υποστηρίξω στο άλλο θέμα που ξέρω
ότι σε ενδιαφέρει».
Μία ομάδα, μία θέση
Αυτονόητο. Εάν άλλα λέει ένα μέλος της αντιπροσωπείας και
άλλα άλλο, τότε η αποτυχία είναι σίγουρη. Ακόμα και η μικρή παρέκκλιση, διαφοροποίηση ή έστω αναποφασιστικότητα για άμεση
απάντηση που να ταυτίζεται με τη συμφωνημένη θέση, είναι επιζήμια. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΙΜΟ είναι αυτό. Για ορισμένα θέματα δε,
συμφωνείται εκ των προτέρων ποιος θα είναι ο επίσημος ομιλητής για το συγκεκριμένο και τυχόν απόπειρες αντιπάλων «διάσπασης» της θέσης της ομάδας αποτυγχάνουν εφόσον όλοι λένε
«συγγνώμη, ο υπεύθυνος για το θέμα αυτό είναι ο τάδε - παρακαλώ μιλήστε μαζί του». Φυσικά, ο αρχηγός της αντιπροσωπείας
έχει τον απόλυτο συντονισμό και τον πρώτο και τελευταίο λόγο.
Προσωπικές σχέσεις
Φυσικά διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο, πολλές φορές καθορι-

στικό, όμως για να αναπτυχθούν καλές σχέσεις εμπιστοσύνης με
τις άλλες αντιπροσωπείες και τους αρχηγούς τους, πρέπει τα
πρόσωπα να είναι σταθερά για μερικά χρόνια.
Τεχνική και υλική υποστήριξη
Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζονται θέσεις μόνο με λεκτικά επιχειρήματα χωρίς να συνοδεύονται, όταν χρειάζεται, από τις απαραίτητες μελέτες. Επίσης, προκειμένου να αντικρουστούν μελέτες
άλλων, χρειάζεται πολλές φορές επιστημονική εξέταση της μελέτης τους. Οι σωστές μελέτες (πάντα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες) είναι ένα από τα ισχυρότερα «όπλα» της Ελλάδας τα
τελευταία χρόνια στον ΙΜΟ. Όσο για την υλική υποστήριξη, θα
αναφέρω το παράδειγμα των Ιαπώνων. Πριν από τη δευτεριάτικη
έναρξη κάθε συνόδου του ΙΜΟ, οι Ιάπωνες, Κυριακή βράδυ,
πάντα καλούν όλες τις αντιπροσωπείες του ΙΜΟ σε μία παμπ του
Λονδίνου για «welcome drinks» και μεζέδες. Καταλαβαίνετε νομίζω. Καλό P.R. των θέσεών τους (συνήθως αντικρουόμενες των
ελληνικών) και καλή σύναξη πολλών «ουδέτερων/αδιάφορων»,
οι οποίοι θα υποστηρίξουν την Ιαπωνία από υποχρέωση για το
κέρασμα. Τέτοια κονδύλια P.R. φυσικά είναι αδιανόητα για τα ελληνικά δεδομένα.
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Διεθνή Fora

ΙΜΟ: ελικτικές ικανότητες πλοίων
σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

υγκεκριμένα, το νέο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος VI
της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, που θεσπίζει νέους
κανονισμούς σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των
πλοίων, εισήγαγε τον νέο δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας υπολογιζόμενο κατά τη σχεδίαση ενός νέου πλοίου (Energy Eﬃciency Design Index - EEDI).

Σ

Τα νέα πλοία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ολοένα αυστηρότερες, συν τω χρόνω, απαιτήσεις του δείκτη EEDI1 , για την
επίτευξη των οποίων απαιτείται μεταβολή σημαντικών χαρακτηριστικών μεγεθών των υπό σχεδίαση πλοίων (μεταφορική ικανότητα, υπηρεσιακή ταχύτητα, εγκατεστημένη ισχύς)2.
Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ήδη
πολύπλοκη διαδικασία μελέτης και σχεδίασης, προσθέτοντας
ένα σημαντικό άχθος στην προσπάθεια επίτευξης όλων των
απαιτήσεων των σχετικών κανονισμών, με παράλληλη βελτιστοποίηση κρίσιμων χαρακτηριστικών του πλοίου.
Το τελευταίο διάστημα και συνεπεία των ανωτέρω, έχει εμφανιστεί η τάση, νέα πλοία που διαθέτουν την ίδια μεταφορική ικανότητα με αντίστοιχα υπάρχοντα (πλοία ιδίου μεγέθους) να
εφοδιάζονται με μικρότερης ισχύος προωστήριους κινητήρες και
να σχεδιάζονται να πλέουν σε μικρότερες υπηρεσιακές ταχύτητες
προς επίτευξη των απαιτήσεων του δείκτη EEDI.
Το όφελος που προκύπτει για το περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητο, όμως κατά πόσο επηρεάζεται η ασφάλεια του πλοίου από
την επιλογή αυτή;
Ένα από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά ενός πλοίου, που
διασφαλίζει την ασφαλή πλεύση του, ιδιαίτερα υπό δυσμενείς
καιρικές συνθήκες, είναι η διατήρηση των ελικτικών του ικανοτήτων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει προωστήρια εγκατάσταση ικανή να αποδίδει επαρκή ισχύ, ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ανωτέρω απαιτήσεις.
Καθώς στη μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη EEDI δεν έχει
επιτευχθεί να συνεκτιμηθεί με ικανοποιητικό τρόπο αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα, το κενό ήρθε να καλύψει ο Κανονισμός
21.5 του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL3, που προβλέπει
ότι ανεξαρτήτως των απαιτήσεων του δείκτη EEDI, κάθε πλοίο
που υπάγεται στον σχετικό κανονισμό θα πρέπει να διαθέτει
επαρκή εγκατεστημένη ισχύ πρόωσης για τη διασφάλιση ελαχίστων ελικτικών ικανοτήτων υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
σύμφωνα με σχετικές προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες4-5
που έχει εκδώσει ο ΙΜΟ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται η

επάρκεια των κατώτερων ορίων που προβλέπονται σε αυτές.
Σύμφωνα με στοιχεία από ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το νέο Κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL,
όταν κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά διακινδυνεύοντας την ασφάλειά τους.
Για το σκοπό αυτό, το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας
Υδροδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),
υπό το συντονισμό του καθηγητή Γρ. Γρηγορόπουλου, εκπόνησε
σχετική μελέτη, η οποία ανέδειξε το γεγονός ότι οι προσωρινές
κατευθυντήριες οδηγίες στην παρούσα μορφή τους δεν δύνανται να διασφαλίσουν ένα ρεαλιστικό κατώτατο όριο απαιτούμενης ισχύος πρόωσης, τεκμηριώνοντας την ανάγκη αύξησης των
προβλεπόμενων ελαχίστων ορίων ισχύος.
Με αφορμή τα ανωτέρω, η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία
και ανέδειξε το πρόβλημα στο πλαίσιο της τελευταίας 93ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC-93) του ΙΜΟ,
υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο εργασίας με σειρά προτάσεων
και τεχνικών παρατηρήσεων για τη βελτίωση των κατευθυντήριων οδηγιών, υποστηριζόμενων από στοιχεία και δεδομένα της
μελέτης του ΕΜΠ.
Με την πρωτοβουλία της αυτή η χώρα μας έθεσε ως ζήτημα
υψηλής προτεραιότητας την τροποποίηση των απαιτούμενων
επιπέδων ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος όπως αυτά παρου-
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‘‘

Κατά την τελευταία 93η Σύνοδο
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
(Maritime Safety Committee) του ΙΜΟ,
που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το
χρονικό διάστημα 14 έως 23 Μαΐου,
η Ελλάδα ανέδειξε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των
πλοίων, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις
ραγδαίες εξελίξεις που έχουν επέλθει
στην περιβαλλοντική νομοθεσία του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

‘‘

σιάζονται στις προσωρινές κατευθυντήριες οδηγίες6, ώστε αυτά
να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πλοίων.
Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Επιτροπής, τα έγγραφα
έτυχαν θερμής υποστήριξης από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ναυπηγών (RINA) του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από αντιπροσωπείες των κρατών-μελών του ΙΜΟ, ενώ αποφασίστηκε να
συζητηθούν διεξοδικότερα και σε συνάρτηση με τις γενικότερες
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 Παραρτήματος VI της Διεθνούς
Σύμβασης MARPOL κατά την επόμενη, 67η, Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC-67) που θα
διεξαχθεί από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2014.
Ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια για την πρωτοβουλία της Ελλάδας δημοσιεύτηκαν και σε άρθρο της διεθνώς αναγνωρισμένης στη
ναυτιλιακή κοινότητα εφημερίδας Lloyds List με τον τίτλο «The
need for speed - Pressure to build eco-ships is creating vessels
that are dangerously underpowered» (τεύχος της 2ας Μαΐου 2014).
Σημειώνεται ότι της συζήτησης της ελληνικής πρότασης από την
ολομέλεια της Επιτροπής προηγήθηκε αναλυτική παρουσίαση
της μελέτης του ΕΜΠ και ανάλυση του ζητήματος σε εκδήλωση
που διοργανώθηκε από την ελληνική αντιπροσωπεία στο περιθώριο της συνόδου, με τίτλο «Minimum propulsion power for
ships’ safe operation under adverse weather conditions», την
οποία παρακολούθησαν μέλη περισσοτέρων των 80 αντιπροσωπειών.

1.

Resolution MEPC.215(93) – Guidelines for calculation of reference lines
for use with the Energy Eﬃciency Design Index (EEDI).

2.

Resolution MEPC.212(93) – 2012 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Eﬃciency Design Index (EEDI) for new ships.

3.

Ο Κανονισμός 21.5 του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL αναφέρει: “For each ship to which this regulation applies, the installed propulsion power shall not be less than the propulsion power
needed to maintain the manoeuvrability of the ship under adverse conditions as deﬁned in the guidelines to be developed by the Organization”.

4, 5. Circular MSC-MEPC.2/Circ.11 “Interim Guidelines for determining minimum propulsion power to maintain the manoeuvrability of ships in adverse conditions”.
6.

Resolution MEPC.232(65) – 2013 “Interim Guidelines for determining
minimum propulsion power to maintain the manoeuvrability of ships
in adverse conditions”.
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Πρόσωπα

Στρατηγική μας είναι χρονοναυλώσεις με
μεγάλα ονόματα, χαμηλός δανεισμός και
στενή επιτήρηση των εξόδων

Συνέντευξη του Χάρη N. Βαφειά, President, Ceo STEALTHGAS INC.

Έχει χαρακτηριστεί από τους χρηματιστηριακούς κύκλους της Wall Street
ως ο μικρότερος «μάγος της ελληνικής
ναυτιλίας» και συχνά οι συμφωνίες
του γίνονται αντικείμενο συζήτησης
στο αμερικανικό χρηματιστήριο.
Η ναυτιλιακή εταιρεία της οποίας ηγείται, η Stealthgas, κυριαρχεί στα LPG
διαθέτοντας στόλο με 40 πλοία.
Έχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο ναυπηγικό
πρόγραμμα, συνολικής αξίας περίπου
500 εκατομμυρίων δολαρίων, το
οποίο αφορά την κατασκευή 19 LPG
Carriers. Στην Ιαπωνία ναυπηγούνται
13 από αυτά και τα υπόλοιπα 6 σε κορεατικές γιάρδες. Όλα τα νεότευκτα θα
παραδοθούν έως τα τέλη του 2017
ανεβάζοντας τη συνολική δύναμη του
στόλου στα 59 πλοία συνολικής αξίας
1,150 δισ. δολαρίων.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ.
Χάρης Βαφειάς μάς δίνει μια συνοπτική
εικόνα για τα σημερινά τεκταινόμενα της
παγκόσμιας ναυτιλίας.
Το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο
των εξελίξεων στη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η χρήση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας από τα ποντοπόρα
πλοία. Υπάρχουν περιθώρια εισαγωγής εναλλακτικών πηγών ενέργειας
στο στόλο μεταφοράς LNG; Αν όχι,
ποιες είναι οι αιτίες και αν ναι, τι προτίθεται να κάνει η εταιρεία σας;
Τελευταία παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση σε μορφές εναλλακτικής ενέργειας
για τα πλοία. Η πιο διαδεδομένη είναι το

LNG, διότι είναι άφθονο, σχετικά οικονομικό
και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
Εμείς αυτήν την περίοδο εστιάζουμε στο
LNG σαν πηγή ενέργειας, αλλά και στο LPG,
που έχει σχεδόν τα ίδια πλεονεκτήματα με
τη μόνη διαφορά ότι οι μελέτες για τη
χρήση του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη.
Οι αναταραχές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εκτιμάτε ότι θα επηρεάσουν
τη ναυτιλιακή αγορά του LNG και πώς;
Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα θα
είναι αρνητικά για τη ναυτιλία και ειδικά
για την αγορά του LNG. Η εξαγωγή του
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
θα μειωθεί, πολλές ρωσικές εταιρείες
έχουν ήδη μπει στη μαύρη λίστα, με συνέπεια οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μην
μπορούν να συναλλαχθούν μαζί τους.
Όμως, μεσοπρόθεσμα θεωρώ ότι θα
έχουμε θετικές προοπτικές διότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να εισαγάγει φυσικό
αέριο από άλλες χώρες, ίσως πιο μακρινές, κι έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τα LNG πλοία με αποτέλεσμα να
επηρεαστεί θετικά η ναυλαγορά τους.
Υπάρχουν δηλώσεις για εισαγωγή της
Stealth Maritime σε κάποιο χρηματιστήριο. Ποιοι είναι οι λόγοι πίσω από μια
τέτοια απόφαση;
Δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Έτσι κι
αλλιώς η ναυλαγορά για τα τάνκερ είναι
αδύναμη, αλλά και οι κεφαλαιαγορές στην
Αμερική είναι προσωρινά κλειστές για
IPO’s ναυτιλιακών εταιρειών. Όταν βελτιωθούν οι συγκυρίες και αυξηθούν οι ναύλοι,
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υπάρχει ενδεχόμενο να το μελετήσουμε.
Η spot ναυλαγορά για το αργό πετρέλαιο βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά
επίπεδα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον,
ποια η στρατηγική της εταιρείας σας
για τη διασφάλιση εσόδων;
Η στρατηγική μας πάντα ήταν χρονοναυλώσεις με μεγάλα ονόματα, χαμηλός δανεισμός και στενή επιτήρηση των εξόδων.
Έτσι και σήμερα, παρά την οικονομική
κρίση και τους ιδιαίτερα χαμηλούς ναύλους, καταφέρνουμε να έχουμε κάποια
μικρή κερδοφορία.
Μόλις δύο πλοία του στόλου της εταιρείας φέρουν την ελληνική σημαία.
Για ποιους λόγους έχετε στραφεί σε
σημαίες άλλων χωρών και τι πρέπει να
γίνει, κατά τη γνώμη σας, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας;
Δυστυχώς, ενώ πάντα θέλαμε η γαλανόλευκη σημαία να κυματίζει στο μεγαλύτερο κομμάτι του στόλου μας, η απειρία
των Ελλήνων ναυτικών σε πλοία αερίου
σε συνδυασμό με τη μη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας μάς έχουν
αναγκάσει να έχουμε διάφορες σημαίες
στο στόλο μας.
Κατά την άποψή μου, ορισμένα από τα βασικότερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα είναι η διαφήμιση, ώστε να προσελκυθούν ακόμα περισσότεροι νέοι, επενδύσεις σε ναυτικές
σχολές και εξάλειψη του μέτρου που ορίζει
μίνιμουμ αριθμό Ελλήνων ανά πλοίο υπό
ελληνική σημαία.
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Ποιοι είναι οι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές
που θα ασχοληθούν με τα θέματα ναυτιλίας

Οι πρόσφατες ευρωεκλογές
Της Αρτέμιδος Σιτελή

έφεραν νέους πολιτικούς στις Βρυξέλλες και
νέους αιρετούς στις σημαντικές επιτροπές
του Ευρωκοινοβουλίου που θα ασχοληθούν
άμεσα και έμμεσα με θέματα ναυτιλίας, αλιείας, θαλασσίου περιβάλλοντος και νησιωτικής πολιτικής.
Οι Έλληνες και Κύπριοι νέοι ευρωβουλευτές
αναλαμβάνουν ένα πολύπλευρο και σημαντικό
έργο σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους
για την Ευρώπη αλλά και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Τα «Ναυτικά Χρονικά» παρουσιάζουν το προφίλ ορισμένων ευρωβουλευτών που αξίζουν
την προσοχή μας, και οι οποίοι τελικά θα υποστηρίξουν (ή μη) τα συμφέροντά μας.
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Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μαρία Σπυράκη, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα
Η Μαρία Σπυράκη γεννήθηκε στη Λάρισα το 1965. Σπούδασε χημεία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια σπούδασε δημοσιογραφία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, για ευρωπαϊκά
προγράμματα αλλά και για τις μετακινήσεις πληθυσμών.
Το 2009 ξεκίνησε να παρακολουθεί κύκλο σπουδών στο
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα την οικονομική κρίση
αλλά και τη συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων, τους
οποίους ολοκλήρωσε το 2011.

Κωνσταντίνος Παπαδάκης,
μέλος των μη εγγεγραμμένων
Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελλάδα
Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης γεννήθηκε
στην Αθήνα και είναι 39 ετών. Εργάζεται ως κοινωνικός λειτουργός και είναι
μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κ.Ε.

Δημήτρης Παπαδάκης, αναπληρωματικό μέλος της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ΕΔΕΚ Κίνημα
Σοσιαλδημοκρατών, Κύπρος
Ο Δημήτρης Παπαδάκης γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το
1966. Μετά την εισβολή εγκαταστάθηκε με την οικογένειά
του στη Λεμεσό. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Από τα νεανικά του χρόνια αναμείχθηκε ενεργά
στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα και διετέλεσε πρόεδρος του Αγώνα καθώς και γενικός γραμματέας της
ΕΦΕΚ.

Δημήτριος Παπαδημούλης, αναπληρωματικό μέλος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των
Πρασίνων των Βορείων Χωρών.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ελλάδα
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης γεννήθηκε το
1955 στην Αθήνα. Τελείωσε τη Βαρβάκειο και
σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ. Διετέλεσε μέλος του προεδρείου του Κ.Σ. της
ΕΦΕΕ (1976-79). Εργάστηκε ως πολιτικός μηχανικός και στέλεχος επιχειρήσεων (19802004). Οργανώθηκε στην Αριστερά από τα 18
του, μέλος του Κ.Σ. ΕΦΕΕ (1976-1979), της
ηγεσίας του «Ρήγα» και μετά του ΚΚΕ εσωτερικού και της ΕΑΡ. Εξελέγη ευρωβουλευτής το
2004. Το 2009 διακρίθηκε ως ένας από τους
τρεις πιο δραστήριους ευρωβουλευτές στο σύνολο της Ευρωβουλής.
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Η Ελένη Θεοχάρους γεννήθηκε
στον Κάτω Αμίαντο, επαρχία Λεμεσού,
το 1953. Σπούδασε Ιατρική και Φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. καθώς επίσης και για
μικρά διαστήματα στο Παρίσι και στη
Βαρσοβία.
Το 2001 εξελέγη βουλευτής ΔΗΣΥ Λεμεσού και επανεξελέγη το 2006. Το
2006 διεκδίκησε τη δημαρχία Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ. Το 2009 εξελέγη
ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ-ΕΛΚ.
Είναι επίτιμος πρόεδρος του οργανισμού «Γιατροί του Κόσμου
– Κύπρος» και μέλος της μόνιμης επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών
για
την
προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών γιατρών. Είναι επίσης μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης
Βουλευτών για την προάσπιση
του παλαιστινιακού αγώνα.
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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Ο Μιλτιάδης Κύρκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και
είναι γιος του Λεωνίδα Κύρκου. Σπούδασε χημικός μηχανικός στη Ρουμανία.
Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι συνεργάτης
του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων για
την εκμάθηση Ελληνικών και
αναπτύσσει
εκπαιδευτικές
εφαρμογές σε υπολογιστές και
Διαδίκτυο. Διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρου
Δανέλλη. Είναι η πρώτη φορά
που ο ίδιος δραστηριοποιείται
πολιτικά, στις ευρωεκλογές
του 2014 με «Το Ποτάμι».

Γεώργιος Κατρούγκαλος, μέλος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς των Πράσινων των Βορείων Χωρών.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ελλάδα
Συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και μέλος του
Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και στα
θεμελιώδη δικαιώματα.
Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985), DEA Δημοσίου Δικαίου
(1986), είναι νομικός σύμβουλος σε αρκετά εργατικά
σωματεία και ομοσπονδίες, αλλά και νομικά πρόσωπα και εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Συμμετείχε για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές
του 2014 με το Συνασπισμό της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(Χριστιανοδημοκράτες). Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα
Η Ελισάβετ Βόζεμπεργκ γεννήθηκε στην Αθήνα το
1956. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασκεί δικηγορία από το 1982 και ειδικεύεται στο ποινικό και
οικογενειακό δίκαιο.
Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα ισότητας και μητρότητας. Για 15 συνεχή έτη εκλεγόταν σύμβουλος
στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Τον Μάρτιο του 2004 συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας και τον Οκτώβριο του 2009 εξελέγη
βουλευτής της Α΄ Περιφέρειας Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.).
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Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Δημόσιας υγείας
και Ασφάλειας τροφίμων

Γιώργος Γραμματικάκης, μέλος της ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Το Ποτάμι», Ελλάδα
Ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι από το 1982 καθηγητής
στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο και σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial
College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ενώ μετά την
επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε στον «Δημόκριτο»
και αργότερα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στη Γενεύη. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη δομή της ύλης και
την κοσμολογία, ενώ ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ασχολήθηκε επίσης με την ιστορία της επιστήμης. Εξελέγη δύο φορές (1990-1996)
πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ για μία τριετία
διετέλεσε πρόεδρος του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τις προοπτικές της
παιδείας και της έρευνας στην Eυρωπαϊκή Ένωση.
Την τελευταία δεκαετία συμμετέχει σε ένα μεγάλο πείραμα
στη θάλασσα της Πύλου, με σκοπό να ανιχνεύσει τα σωματίδια νετρίνο που φτάνουν από το σύμπαν.

Νικόλαος Ανδρουλάκης, αναπληρωματικό μέλος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. «Ελιά», Ελλάδα
Ο Νικόλαος Ανδρουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος τίτλου του μεταπτυχιακού προγράμματος «Νέα υλικά και
Περιβάλλον». Δραστηριοποιείται πολιτικά από το 2001 ως εκλεγμένο μέλος του
κεντρικού συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Λάμπρος Φουντούλης, αναπληρωματικό μέλος των
μη εγγεγραμμένων.
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή, Ελλάδα
Ο Λάμπρος Φουντούλης γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Αττικής
το 1961 και είναι συνταξιούχος των ΕΛΤΑ. Ασχολείται
πρώτη φορά με την πολιτική.

Επιτροπή Αλιείας Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της απουσίας Έλληνα ή έστω Κύπριου αντιπροσώπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Επιτροπή Αλιείας. Το ερώτημα που εμπίπτει αφορά την προώθηση και παράθεση όλων των θεμάτων αλιείας που
απασχολούν μια χώρα που δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως είναι η Ελλάδα, χωρίς ούτε έναν ευρωβουλευτή.
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Ευρωπαϊκές
ειδήσεις
Επικαιρότητα από την Ε.Ε.
Oι αλλαγές που έγιναν στην ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία
Ορίστηκαν οι νέοι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον πρόεδρό της Jean-Claude Juncker. Αλλαγή υπήρξε στην Directorate
General for Mobility and Transport, όπου εκτός από νέο επίτροπο η
Γενική Διεύθυνση άλλαξε και ονομασία σε Directorate General for
Transport and Space. Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο
Σλοβάκος Maroš Šefčovič, διπλωμάτης ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν
επίτροπος της Directorate General for Inter-Institutional Relations
and Administration.
Άλλες αλλαγές που αφορούν την ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία περιλαμβάνουν:
Τον ορισμό της Δανής Margrethe Vestager ως νέας επιτρόπου Ανταγωνισμού στη θέση του Joaquin Almunia.
Τη συγχώνευση των DG Environment (ENVI) και DG Maritime Aﬀairs
and Fisheries (MARE) οι οποίες δημιουργούν τη νέα DG Environment,

Ο Καναδάς, μοναδικός παίκτης
στην παγκόσμια οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν το κείμενο συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων,
ένα κείμενο που αναμένεται να αποτελέσει πιλότο και για την αντίστοιχη
συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα καταστήσει τον
Καναδά τον μοναδικό παίκτη στην παγκόσμια οικονομία με προνομιακή
πρόσβαση στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του
πλανήτη, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις ΗΠΑ. Ανάμεσα στα ζητήματα που διευθετήθηκαν την τελευταία
στιγμή ήταν εκείνο των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κυρίως η δυνατότητα των κυβερνήσεων να έχουν την ευελιξία λήψης των απαραίτητων μέτρων όταν
μία τράπεζα βρίσκεται σε προβληματική κατάσταση. Το προσχέδιο της
συμφωνίας θα περάσει από νομικό έλεγχο και θα μεταφραστεί επίσημα,
πριν σταλεί στις 10 επαρχίες του Καναδά και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχόλια και επικύρωση.

Maritime Aﬀairs and Fisheries, με επικεφαλής τον Karmenu Vella
από τη Μάλτα.
H Βελγίδα Marianne Thyssen ορίστηκε επίτροπος της DG for Employment, Social Aﬀairs, Skills and Labour Mobility, στη θέση του
László Andor.
Η δημιουργία της DG Climate Action and Energyη, οποία προήλθε
από τη συγχώνευση των DG Ener και DG Clima, με επίτροπο τον
Ισπανό Miguel Arias Cañete.
Η συγχώνευση των DG Taxation and Customs Union (TAXUD) και DG
Economic and Monetary Aﬀairs (ECFIN) σε μια νέα Γενική Διεύθυνση
με επίτροπο τον Γάλλο Pierre Moscovici.
Η Ιταλίδα Federica Mogherini αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικών Ασφαλείας στη θέση της Lady
Catherine Ashton.

Τη διασφάλιση
της τροφοδοσίας των χωρών
της Βαλκανικής ζητάει η Ελλάδα
Η Ελλάδα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία
ενός plan Β για τη διασφάλιση της
τροφοδοσίας των χωρών της Βαλκανικής με LNG, στην περίπτωση
διακοπής της από τη Ρωσία στον
αντίκτυπο της κρίσης με την Ουκρανία.
Ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε επιστολή στον επίτροπο Ενέργειας Günther Oettinger,
προτείνοντας τη δημιουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης ο
οποίος θα διασφαλίζει ότι τυχόν πλεονάσματα LNG κρατών-μελών της
Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμα για τα κράτη-μέλη με έλλειψη στην τροφοδοσία
LNG, αντί να εξάγονται σε άλλες χώρες.
Η Ελλάδα εισάγει το 60% του φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέσω της
Ουκρανίας, ενώ κάνει εισαγωγές και από το Αζερμπαϊτζάν μέσω της
Τουρκίας.
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Επικαιρότητα

Τα σύνορά μας
δεν είναι ξέφραγο
αμπέλι
Στη συνέχεια ο υπουργός δήλωσε ότι τον Ιούλιο απέστειλε
αίτημα προς την Ε.Ε. για την αύξηση των κονδυλίων που
αφορούν την κάλυψη του εξοπλισμού και των λειτουργικών
αναγκών. Το ποσό που ζητήθηκε από κοινού με τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης Β. Κικίλια ανέρχεται στα 63 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης σημείωσε επίσης ότι το Λιμενικό Σώμα δεν
ήταν προετοιμασμένο για το μέγεθος των επιχειρήσεων και
επισήμανε την έλλειψη πρώτων αναγκών φιλοξενίας των μεταναστών, οι οποίοι, όπως δήλωσε, συχνά δεν χωράνε ούτε
στην κουβέρτα των πλωτών σκαφών του Λ.Σ. που τους περισυλλέγουν. Τόνισε δε την ανάγκη εναλλαγής του προσωπικού, οι οποίοι συχνά παραμένουν άυπνοι για 24ωρα.

Στη θάλασσα δεν μπορούμε
να φτιάξουμε τείχη όπως στον Έβρο

κκληση απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτ. Βαρβιτσιώτης στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, παρουσία και ξένων ανταποκριτών, με
θέμα την πίεση της μεταναστευτικής ροής από τα θαλάσσια
σύνορα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαιρετικά αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα το τελευταίο
οκτάμηνο έχουν μεγεθύνει δραματικά το καθημερινό κόστος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, φιλοξενίας
και προστασίας θαλασσίων συνόρων, που, όπως σημείωσε
ο ΥΝΑ, επιβαρύνει τον ελληνικό προϋπολογισμό.

Έ
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Στη συνέχεια ο ΥΝΑ επισήμανε ότι ήδη έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός των επιχειρήσεων για το 2014 από το κονδύλι
της Ε.Ε. και μέχρι τέλους του έτους θα συμπληρωθεί από τον
ελληνικό «κορβανά».
Παράλληλα ζητάει την πρόσληψη 500 στελεχών για την πληρέστερη επάνδρωση του Λ.Σ.
Αναφερόμενος στους πρόσφατους στατιστικούς δείκτες μετανάστευσης, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τόνισε χαρακτηριστικά πως μόνο φέτος, από την αρχή του χρόνου έως
και τις 31 Αυγούστου, σώθηκαν από το Λ.Σ. περίπου 6.500
μετανάστες, ενώ συνολικά 17.600 πέρασαν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα σε 664 περιστατικά (143 οι συλλήψεις διακινητών), αριθμός που στο τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει τις 31.000.
Παρεμβαίνοντας ο διευθυντής Κρατικής Ασφάλειας, αρχιπλοίαρχος Καραγεωργόπουλος, σημείωσε ότι το 2012 διασώθηκαν 300 άτομα, το 2013 ο αριθμός έφτασε στα 900, για
να εκτιναχτεί στον αριθμό των 6.500 κατά το 2014. Ο κ. Κα-
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Σε λίγο η κατάσταση θα τεθεί εκτός ελέγχου…
Θέλοντας μάλιστα ο υπουργός Ναυτιλίας να στείλει μήνυμα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, επισήμανε ότι εάν η Κομισιόν δεν διαθέσει περισσότερα κονδύλια και δεν στηρίξει ενεργά τις χώρες
που δέχονται το κύριο βάρος των μεταναστευτικών ροών,
όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η κατάσταση θα ξεφύγει εκτός
ελέγχου.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε για «ασφυκτική πίεση» που ασκείται
στην Ελλάδα από το διαρκώς εντεινόμενο προσφυγικό ρεύμα,
σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία έχουν καταφτάσει ένα εκατομμύριο Σύροι. «Και μόνο ένα 10% από αυτούς να
θελήσει να φτάσει στην Ελλάδα, θα μιλάμε για επιπλέον
100.000 παράνομους μετανάστες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τα κέντρα φιλοξενίας των μεταναστών, η Ελλάδα
ζητάει το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ ως ανθρωπιστική βοήθεια
για την ίδρυσή τους. Πάντως, σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται
με την έλλειψη συνεργασίας των δημάρχων, κυρίως στα νότια
Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού, αντιμετωπίζει την καθολική άρνηση των νέων δημοτικών αρχών
και συγκεκριμένα της Ρόδου, της Τήλου και της Σύμης.
Σε αυτό το σημείο σάς μεταφέρουμε μία ανακοίνωση τοπικών
φορέων νησιού για να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος
του προβλήματος:
«Η κατάσταση πλέον ξεφεύγει από τα όρια. Μέσα σε μερικές
ώρες, περίπου 140.000 Σύροι πέρασαν στην Τουρκία και
όπως μπορεί να καταλάβει κανείς στόχος τους είναι η Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αν καθημερινά το νησί μας δέχεται 3050 λαθρομετανάστες, τις επόμενες μέρες ο αριθμός θα
εκτοξευθεί. Πρέπει να καταγράψουμε την κατάσταση από
κοντά. Χρειάζεται συνεργασία όλων. Κάνουμε την αρχή και
ζητάμε τη στήριξη όλου του νησιού, όλων των κατοίκων.
Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση τώρα».

Διακινούμενοι πολυτελώς
και διακινούμενοι εν κινδύνω
Σοβαρό θέμα υπάρχει από την Τουρκία σχετικά με τη δικαστική αντιμετώπιση των διακινητών, καθώς οι ποινές είναι

ελαστικές, σε αντίθεση με τη χώρα μας όπου είναι
υψηλές, κυρίως αν υπάρχει και πνιγμός ανήλικων
παιδιών.
Συζητώντας στη συνέχεια για τις τιμές που πληρώνουν οι πρόσφυγες στους διακινητές, μας ενημέρωσαν ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
αφορά όσους έχουν κάποια χρηματική άνεση και μπορούν να ταξιδέψουν με πολυτελή γιοτ
συνοδεία του διακινητή. Τότε η ταρίφα αρχίζει από 2.000 έως 3.000 το
άτομο, τα δε σκάφη ξεπερνούν την
αξία των 400.000 ευρώ. Η δεύτερη
αφορά τους κατώτερους στην οικονομική τάξη, οι οποίοι ταξιδεύουν με
βάρκα απουσία διακινητή. Εδώ η ταρίφα αλλάζει και αρχίζει από 1.000 με
1.500 ευρώ. Η βάρκα συνήθως χωράει 8 άτομα, όμως στοιβάζονται και
30, ενώ διαθέτει και μία εξωλέμβια
μηχανή μικρού κυβισμού.
Χαρακτηριστικό σημείο της δραματικής αύξησης και της εμπορευματοποίησης
του
φαινομένου
της
λαθρομετανάστευσης είναι ότι στη Σμύρνη υπάρχουν
καταστήματα τα οποία στη βιτρίνα τους διαφημίζουν
προς πώληση life jackets!

Η Λερναία Ύδρα
της λαθρομετανάστευσης
«Όσο υπάρχει ζήτηση τα κυκλώματα αυτά είναι σαν
τη Λερναία Ύδρα, ένα θα χτυπάς και δύο θα ξεφυτρώνουν. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι να
τους πάρεις την πελατεία», μας είπαν στελέχη του Λιμενικού και ανέφεραν την πρόταση που έχει καταθέσει ο κ. Βαρβιτσιώτης για να δημιουργηθούν γραφεία
της Ε.Ε. στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης μεταναστών, εκεί να γίνεται η διαδικασία εξέτασης ασύλου
και στην Ελλάδα ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες να
εισέρχονται μετανάστες με τα απαραίτητα έγγραφα
νόμιμα.

‘‘

‘‘

ραγεωργόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι υπολογίζεται πως
υπάρχει 40% αύξηση των παρανόμων μεταναστών που
έχουν εντοπιστεί ενώ ο αριθμός των διασωθέντων από πέρυσι ανήλθε στο 156%.

Το 2013 το Λιμενικό Σώμα διέθεσε 50
σκάφη στη φύλαξη των ανατολικών συνόρων της
Ελλάδας, ενώ 2.500 άτομα απασχολήθηκαν στις
σχετικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν 4.600 έξοδοι σκαφών του Λ.Σ., διανύθηκαν 500.000 ναυτικά μίλια και καταναλώθηκαν
4.000.000 λίτρα καυσίμων.
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Ασφαλής διαχείριση πλοίων:Αμείλικτα
ερωτήματα για τα ναυτικά ατυχήματα

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

ίναι γεγονός ότι η ναυτιλιακή κοινότητα ανέδειξε
σε μείζον θέμα και έδωσε την πρέπουσα σημασία
σε μια σειρά από ατυχήματα στα τέλη της δεκαετίας
του ’80, όπως το «Herald of Free Enterprise», και ενέτεινε τις προσπάθειές της προκειμένου να εκδοθεί ένας
κοινώς αποδεκτός Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης, γνωστός με το όνομα ISM, o οποίος διαμορφώθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, ψηφίστηκε το 1994 και τέθηκε σε
εφαρμογή την 1/7/1998 μαζί με λοιπούς κανονισμούς
στο πλαίσιο της Δ.Σ. SOLAS.

E

Ο ISM λοιπόν κατέστη ο ακρογωνιαίος λίθος για την ασφαλή
διαχείριση των πλοίων και έχει δεχτεί τρεις (3) αναθεωρήσεις:
1. Την 1/7/2002 μπήκε σε εφαρμογή η 1η αναθεώρηση,
που αφορούσε τη σωτήρια πρόσθεση ορισμών (μέχρι
τότε μετέφραζε ο καθένας κατά το δοκούν τι μπορεί να
είναι μη συμμόρφωση ή κύρια μη συμμόρφωση, παρατήρηση κ.λπ.) και, φυσικά, την πρόσθεση των κεφαλαίων
13-16 που αφορούσαν διαδικαστικές απαιτήσεις
2. Την 1/7/2010 μπήκε σε εφαρμογή η 2η αναθεώρηση,
που περιελάμβανε μια σειρά από λεπτές χειρουργικές
επεμβάσεις στο κείμενο του κώδικα χωρίς να αλλοιώνει
την ουσία και, φυσικά, η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η
ενσωμάτωση της διαχείρισης ρίσκου στις λειτουργίες του
πλοίου.
3. Την 1/1/2015 έχουμε λοιπόν μπροστά μας την 3η αναθεώρηση, που ουσιαστικά περιλαμβάνει διάφορες ενσωματώσεις περιφερειακών απαιτήσεων εξ αναφοράς, με
τον ίδιο τον νομοθέτη να σημειώνει ρητά πλέον στην εισαγωγή ότι «όλα τα footnotes τα οποία προστίθενται
στον κώδικα δεν αποτελούν απαιτήσεις του κώδικα αλλά
αναφορές σε άλλα έγγραφα, λαμβάνοντας υπόψη πάντα
ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1.2 του κώδικα όλες
οι σχετικές οδηγίες, συστάσεις κ.λπ. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κ.ο.κ.».
Πλην του ISM, όμως, η ναυτιλιακή κοινότητα έχει δει να τί-

θενται σε εφαρμογή άλλους δύο κώδικες που αφορούν τη
διαχείριση των πλοίων:
• Τον Κώδικα ISPS για την Ασφάλεια (International Ship &
Port Facility Security Code) από τον Ιούλιο του 2004 και
• Τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία, τον Κώδικα
MLC, από τον Αύγουστο του 2013.
Πού βρισκόμαστε σήμερα
Θα μπορούσε να προχωρήσει κανείς σε εκτεταμένη ανάλυση
ανά κώδικα σχετικά με τα αποτελέσματά του, αλλά αυτό θα
ήταν ανούσιο. Για καθέναν από τους προαναφερθέντες κώδικες υπάρχει πληθώρα ενδείξεων τόσο για τα θετικά όσο και
για τα αρνητικά που έχει επιφέρει. Για τον ISM και τη MLC τα
θετικά είναι περισσότερα, για τον ISPS μάλλον το σύνολο
των ενδείξεων είναι αρνητικό. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις
μέσα από τη ναυτιλιακή κοινότητα πως η εφαρμογή των κανονισμών αυτών δεν έχει συνοδευτεί από τη σχετική προετοιμασία και αξιολόγηση, με αποτέλεσμα σήμερα να μην
είναι ξεκάθαρο εάν θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα και να
πλεύσουμε προς άλλη κατεύθυνση:
i. Αν οι 10-15 σελίδες A4 του ISM Code είναι επαρκείς εδώ
και 20 χρόνια, μήπως οι 100+ σελίδες της MLC και του
ISPS είναι πολλές; Μήπως πρέπει με κάποιο τρόπο να
ελαφρύνουμε κάποιες απαιτήσεις; Μήπως ο ISPS θα
έπρεπε να είναι ένα κεφάλαιο του ISM;
ii. Επιτυγχάνουν οι κανονισμοί το σκοπό για τον οποίο φτιάχνονται ή μήπως, τελικά, το μόνο που κατορθώνουμε
είναι να αυξηθεί ο φόρτος εργασίας και κάνοντας μια
τρύπα στο νερό; Παραδείγματος χάρη, έχει το παραμικρό
θετικό όφελος η εισαγωγή του ISPS εδώ και 10 χρόνια
τη στιγμή που δεν έχουμε σταματήσει ούτε έναν ένοπλο,
λαθρεπιβάτη, πειρατή, κλέφτη κ.ά.;
iii. Έχει βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης πάνω στα πλοία, ως
αποτέλεσμα αυτών των κανονισμών, ή μήπως η όποια βελτίωση έχει προέλθει αποκλειστικά από την πληθώρα και
αυστηρότητα των ελέγχων τρίτων (PSC, Vetting κ.λπ.);
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iv. Πώς θα έπρεπε να αντιδράσει η βιομηχανία στην περίπτωση εμφάνισης μιας νέας απειλής, όπως ήταν το φαινόμενο της πειρατείας στον Ινδικό Ωκεανό, η οποία
ξεπερνά κάθε φανταστική πρόβλεψη του ISPS;
v. Για τη MLC, με ένα χρόνο εφαρμογής, ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω από 160 κρατήσεις πλοίων. Είναι επαρκής
ή όχι; Πρόσφατα, π.χ., στην Αυστραλία αναφέρθηκε
πλοίο το οποίο έγινε «ban» για 3 μήνες για θέματα που
αφορούσαν παραβιάσεις στο θέμα της διαβίωσης των
ναυτικών και συντήρησής του, μιας και το πλοίο αυτό είχε
κρατηθεί τρεις φορές από τον Ιούλιο του 2013.
vi. Τα κατά τόπους PSC έχουν σε εξέλιξη διάφορες στοχευμένες επιθεωρήσεις (Concentrated Inspection Campaigns), με πιο πρόσφατο αντικείμενο τις ώρες
ξεκούρασης κατά STCW/MLC (Paris/Τokyo MOU), και
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά ευρήματα με βάση
αυτές τις επιθεωρήσεις, κατά παράβαση φυσικά των κανονισμών!
vii. Σε κάθε περίπτωση κράτησης ή ατυχήματος κ.λπ. το
πλοίο είναι υπόχρεο στην τήρηση των κανονισμών, με
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ενίοτε το πλοίο να έχει σημαία, νηογνώμονα, διαχειριστές κ.λπ. πρώτης διαλογής
και όχι ό,τι και ό,τι, όπως πολλοί φαντάζονται!
Δυστυχώς, τα ερωτήματα πολλά και η ναυτιλιακή κοινότητα
δεν έχει την πνευματική διαύγεια να καταλήξει ούτε καν σε
έναν κοινώς αποδεκτό τρόπο ανάλυσης και επεξεργασίας του
προβλήματος με σκοπό τη βέλτιστη μεθοδολογία που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε απτό αποτέλεσμα, πηγαίνοντας
συνολικά ολόκληρη τη βιομηχανία μας ένα βήμα πιο πέρα σε
επίπεδα ασφάλειας, ποιότητας, περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης αλλά και βιωσιμότητας γενικότερα. Σίγουρα
θα ήταν πολύ καλύτερα από το να πανηγυρίζει ο ένας δείχνοντας στον άλλο χαρτιά χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα!
Τα αποτελέσματα
Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι κι εδώ τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους μιας και υπάρχει πληθώρα σοβαρών ατυχημάτων που θα μπορούσαν, και θα έπρεπε, να
είχαν αποφευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας να μας θυμίζουν που φανήκαμε λίγοι ως βιομηχανία:

-

MODU DeepWater Horizon, Κόλπος Μεξικού, 2010
Containership «RENA», Νέα Ζηλανδία, 2011
Cruise Ship «Costa Concordia», Ιταλία, 2012
ContainerShip «MOL Comfort», ανοικτά της Υεμένης,
2013
Passenger Ship – Ferry «Sewol», Κορέα, 2014

Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, συμβαίνει ένα ατύχημα κάθε χρόνο, με τα ερωτήματα αμείλικτα για τις περισσότερες περιπτώσεις:
• Πώς κάποιες από τις καλύτερες εταιρείες στον κόσμο
(ισχύει για όλα τα περιστατικά με εξαίρεση το «Sewol»)
παθαίνουν ένα καταστροφικό ατύχημα το οποίο δεν
έπρεπε να είχε συμβεί, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν και
τα εσωτερικά συστήματα να το αποτρέψουν;
• Αυτές οι διαχειρίστριες εταιρείες τι κοινά άλλα γνωρίσματα διαθέτουν;
• Πώς μπορεί να κόβεται ένα μοντέρνο πλοίο στη μέση, χτισμένο σε ένα από τα καλύτερα ναυπηγεία του κόσμου,
διαχειριζόμενο από μία εκ των κορυφαίων εταιρειών του
κόσμου, παρακολουθούμενο από έναν από τους κορυφαίους νηογνώμονες, αυτό να συμβαίνει στα καλά καθούμενα και η βιομηχανία συνολικά να σφυρίζει
αδιάφορα;
Μέχρι σήμερα η ιστορία έχει δείξει ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να αντιστέκεται στην αλλαγή και στα κελεύσματα
των καιρών. Η αλλαγή όμως είναι εδώ και μιας και οι καιροί
καλούν για διαφορετική νοοτροπία, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους και τα
κόστη, θα πρέπει συνολικά να δούμε πώς θα βγούμε αλώβητοι από αυτό, αν μπορούμε βέβαια.
Τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά τα ατυχήματα δεν θα
έπρεπε να έχουν συμβεί. Δεν υπάρχει αντίλογος επ’ αυτού,
όπως δεν υπάρχει και κάποια συγκεκριμένη πρόταση που θα
μπορούσε να εφαρμοστεί για να τα αποτρέψουμε. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο, να
συζητήσουμε περισσότερο, να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά
μας ανοικτά, καθώς ό,τι συμβαίνει στο σπίτι του γείτονα θα
έρθει κάποια στιγμή και στο δικό μας.

Read

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
- NΑΥΤ ΙΚΑ 40 ΧΡΟΝΙΚΑ από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Η δυναμική των ναυτιλιακών επενδύσεων
στον τομέα των δεξαμενοπλοίων

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

Η φετινή χρονιά δεν φαίνεται να αφήνει έντονα σημάδια
ευφορίας, που να επιβεβαιώνουν μια σύντομη ανάκαμψη
της ναυλαγοράς, καθώς τα επιθυμητά επίπεδα που διασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια κερδοφορίας δεν
έχουν ακόμη ισχυροποιηθεί.
Η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αρχίζει να προβάλλει
σταδιακά ίχνη ήπιας ανάκαμψης, όμως η υπάρχουσα
αστάθεια των οικονομιών της Ευρωζώνης και η εξασθένηση της δυναμικής της κινεζικής οικονομίας πιέζουν αρνητικά τη ζήτηση πετρελαίου και δρουν ανασταλτικά στην
απορρόφηση της υπερπροσφοράς χωρητικότητας.
Στη μηνιαία έκθεση για την παγκόσμια ζήτηση του πετρελαίου
από τη Διεθνή Επιτροπή της Ενέργειας - International Energy
Agency, αντικατοπτρίζεται η πτώση της ζήτησης, με τον οργανισμό να αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του για
το ρυθμό αύξησης τόσο για το 2014 όσο και το 2015. Μετά
τη μείωση στη ζήτηση του πετρελαίου (ανά 700.000 βαρέλια/ημέρα) στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012 στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου της χρονιάς, ο οργανισμός εκτιμά
πως η κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 0,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα,
κατά 65.000 βαρέλια/ημέρα λιγότερα από προηγούμενη εκτίμησή του και κατά 300.000 βαρέλια/ημέρα λιγότερα από τα
επίπεδα του Ιουλίου. Ο οργανισμός μειώνει την πρόβλεψή
του για το ρυθμό κατανάλωσης του πετρελαίου για τρίτο συνεχόμενο μήνα και εκτιμά επιτάχυνση του ρυθμού σε 1,2 εκατ.
βαρέλια/ημέρα για το επόμενο έτος.
Στον τομέα των πλοίων προϊόντων μεταφοράς πετρελαίου, η
απόδοση της ναυλαγοράς επηρεάζεται θετικά από τη δραστηριότητα των εξαγωγών των ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές εξαγωγές, σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή της Ενέργειας, έχουν
αυξηθεί κατά 543.000 βαρέλια/ημέρα από το προηγούμενο
έτος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του οργανισμού, οι
εξαγωγές των προϊόντων πετρελαίου ανέρχονται, ανά μέσον

όσο, στα 3,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα που αντιστοιχούν σε μεταφορά φορτίων για περίπου 14-15 δεξαμενόπλοια ανά ημέρα.
Σύμφωνα με την απόδοση των αντιπροσωπευτικών δεικτών
για την πορεία της ναυλαγοράς των tankers από το Baltic Exchange, το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά μετά το τέλος του
2008 οπότε άρχιζε να εμφανίζεται θετική στροφή, που δεν
είχε πάντως μακροχρόνια διάρκεια, καθώς τα επόμενα δύο
έτη, 2012 και 2013, διατήρησαν συνεχόμενη καθοδική τροχιά. Η φετινή χρονιά φαίνεται να αντιστρέφει το αρνητικό
κλίμα της ναυλαγοράς των crude tankers, με τα μεγέθη suezmax/aframax να εμφανίζουν βελτιωμένη απόδοση και το μεγαλύτερο μέγεθος -Very large crude carrier- να πιέζεται
συνεχώς παρά τη θετική πορεία του στη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου. Η ζήτηση αργού πετρελαίου αδυνατεί να καλύψει
το χάσμα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας και το 2014 θα
αποτελέσει μία ακόμη χρονιά με δυσμενή αποτελέσματα στην
κατηγορία Very large crude carrier.
Ωστόσο, ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index, που καθρεφτίζει
την απόδοση της ναυλαγοράς των crude tankers, παρουσιάζει τάση ανοδικής πορείας από το τέλος του 2013 και εμφανίζεται να κινείται, ανά μέσον όρο, για τη φετινή χρονιά στις
774 μονάδες από 642 μονάδες το 2013, όπου ήταν και το σημείο της κατώτατης πορείας του από το 2006.
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Baltic Dirty Tanker Index
2014: 774
2012: 719

2013: 642
2011: 782

Στον τομέα των προϊόντων μεταφοράς πετρελαίου, ο δείκτης
Baltic Clean Tanker Index παρουσιάζει αντίστροφη δυναμική
από τον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου
παρά τα θετικά στοιχεία της ενεργής ζήτησης. Ο δείκτης καταγράφει πτώση κάτω από τις 600 μονάδες, όταν η χρονιά
του 2011 είχε τερματίσει σε επίπεδα πάνω από τις 700 μονάδες και διαφαίνεται ότι η τάση της αρνητικής πορείας θα
συνεχιστεί. Ο έντονος ρυθμός των ναυπηγήσεων νεότευκτων
πλοίων στο μέγεθος αυτό, ενόψει του έντονου ρυθμού αύξησης της ζήτησης, έχει αρχίσει να αλλοιώνει το θετικό κλίμα
της ναυλαγοράς.

Το θετικό συναίσθημα που δημιουργήθηκε στην αγορά τους
πρώτους μήνες επέφερε σημαντική ανατροπή στην αγορά
των χρονοναυλώσεων για τα μεγέθη των πλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου, ενώ τα πλοία μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου δεν εμφανίζουν σχεδόν καμία αλλαγή. Τα επίπεδα
ναυλώσεων για την περίοδο ενός έτους για πλοία ηλικίας 5
ετών φαίνεται να ξεπερνούν τις $20.000/ημέρα, ανά μέσον
όρο, στα μεγέθη VLCC/suezmax, και τις $16.000/ημέρα στο
μέγεθος aframax. Στο μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου (45.000-47.000 dwt) έχουμε σταθερότητα σε επίπεδα
πάνω από $14.000/ημέρα από το προηγούμενο έτος.

Baltic Clean Tanker Index
2014: 566
2012: 641

2013: 605
2011: 720

Παρόμοια εικόνα με την απόδοση της ναυλαγοράς εμφανίζει
και ο ιστορικός κύκλος των τιμών με συνεχόμενη ανοδική πορεία από το τέλος του 2013 σε όλα τα μεγέθη πλοίων.
Στον τομέα των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, οι
τιμές των πλοίων ηλικίας 5 ετών στο μεγαλύτερο μέγεθος Very large crude carrier- φαίνεται να ξεπερνούν τα $70 εκατ.
δολάρια, ανά μέσο όρο για το 2014, όταν στη διάρκεια του
2011-2012 ήταν λιγότερο από $60 εκατ.
Στο μέγεθος suezmax αρχίζουν να πλησιάζουν τα $50 εκατ.
δολάρια από $40 εκατ. τα δύο προηγούμενα έτη και στο μέγεθος aframax, αγγίζουν τα $34 εκατ. δολάρια, ανά μέσο όρο,
από $29-$32 εκατ. Η ανοδική πίεση στο μέγεθος aframax δεν
είναι τόσο έντονη όσο στα άλλα δύο μεγέθη των crude
tankers, και εμφανίζει την ίδια εικόνα με το μέγεθος μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου.
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Η χρονιά του 2013 φαίνεται να αποτέλεσε το χαμηλότερο επίπεδο του ναυτιλιακού κύκλου από το 2010, και οι ναυτιλιακοί
παίκτες έχουν αρχίσει να εμφανίζουν νέα δυναμική στις επενδύσεις. Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται η δυναμική
των ναυτιλιακών επενδύσεων τόσο στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων όσο και στην αγορά των ναυπηγήσεων από
το 2009 έως και σήμερα. Από τα διαγράμματα φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επενδύσεις έχουν επιταχυνθεί από το τέλος του
2013 με συνεχόμενη αύξηση επενδεδυμένου κεφαλαίου από
τη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών.
Στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων σημειώθηκαν
496 αγοραπωλησίες, σε όλη τη διάρκεια του 2013, με αξία
επενδεδυμένου κεφαλαίου περίπου $8,2 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας 38% ετήσια αύξηση. Η χρονιά του 2014 σηματοδοτεί νέα αύξηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου, που
ξεπερνά τα $9 δισ. δολάρια με 361 αγοραπωλησίες πλοίων
και ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά των
πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου.
Στην αγορά των ναυπηγήσεων, η πορεία των επενδύσεων
άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 2013 για πρώτη φορά από το
2009 πλησιάζοντας τις 500 παραγγελίες με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από $16 δισ. δολάρια. Η χρονιά του
2014 φαίνεται ότι θα τερματίσει με τα ίδια υψηλά επίπεδα
του 2013 ξεπερνώντας τις 300 παραγγελίες με αξία επενδεδυμένου κεφαλαίου πάνω από $10 δισ. δολάρια.

Στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων, οι αγορές πλοίων
φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν τα $9,5 δισ. πλησιάζοντας την
αξία επενδύσεων του 2010 αλλά με μεγαλύτερο όγκο αγοραπωλησιών. Καθώς η πορεία της ναυλαγοράς και των τιμών
των πλοίων φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε έναν νέο ναυτιλιακό
κύκλο σταδιακής ανάκαμψης, οι ναυτιλιακοί επενδυτές ακολουθούν και αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους. Το 2014
μπορεί να είναι μία ακόμη χρονιά με προκλήσεις και αμφιβολίες, αλλά είναι και μια χρονιά που σηματοδοτεί μια νέα εποχή
για την παγκόσμια οικονομία και ναυλαγορά.
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Η εξάπλωση των Dual Fuel μηχανών

Tου Kωνσταντίνου Τριαντάφυλλου, Assistant Manager of NB Dept. George Moundreas Com. S.A.

Το φυσικό αέριο, ως καύσιμο κυρίων μηχανών πρόωσης
και ηλεκτρογεννητριών σε πλοία, καίγεται απελευθερώνοντας, συγκριτικά με το πετρέλαιο (HFO), μηδενικές ποσότητες SΟx, μειωμένες ποσότητες CO2 (20-40% μείωση,
για κύριες μηχανές ή ηλεκτρογεννήτριες), NOx (μέχρι 80%
μείωση) και μικροσωματιδίων. Είναι αναμφισβήτητα, λοιπόν, ένα καθαρό καύσιμο, με τεράστια αποθέματα, μάλιστα,
σε όλο τον κόσμο. Έτσι εξηγείται η προσπάθεια αξιοποίησής του στη ναυτιλία αυτήν την εποχή, καθώς διεθνείς
κανονισμοί περιορισμού εκπομπής καυσαερίων από τα
πλοία μπαίνουν σταδιακά σ’ εφαρμογή, ανά τον κόσμο.
Μεγάλες εταιρείες κατασκευής κύριων μηχανών και ηλεκτρογεννητριών πλοίων (Wartsila, MAN B&W, Rolls-Royce, MAK,
Mitsubishi, Caterpillar κ.λπ.) έχουν επενδύσει, επί σειρά ετών,
στην έρευνα για την κατασκευή αντίστοιχων συστημάτων με
βάση τη χρήση του LNG (Liquiﬁed Natural Gas) και του πετρελαίου, ως καυσίμου, εναλλακτικά.
Σήμερα δύο από τις πιο γνωστές, η Wartsila (σειρά DF) και η
MAN B&W (σειρά ME-GI), έχουν να επιδείξουν η καθεμιά τη
δική της σειρά των Dual Fuel κυρίων μηχανών, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν με πετρέλαιο HFO/MDO και LNG,
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου.
Το LNG συνήθως χρησιμοποιείται όταν το πλοίο βρίσκεται σε
λιμάνια ή θαλάσσιες περιοχές όπου ισχύουν αυστηρότεροι κανονισμοί επί των καυσαερίων των πλοίων - οι επονομαζόμενες
περιοχές ECA.
Οι Dual Fuel κύριες μηχανές ουσιαστικά αποτελούν μια κατάλληλα τροποποιημένη έκδοση των γνωστών «ηλεκτρονικών» κύριων μηχανών.
Επικοινωνούν με τους ειδικούς θαλάμους αποθήκευσης του
LNG (συνήθως μονωμένες δεξαμενές Type C), μέσω κατάλληλου δικτύου μεταφοράς του καυσίμου. Λόγω μεγέθους, η εγκατάσταση αυτών των δεξαμενών LNG απαιτεί μεταβολές

στην αρχική γενική διάταξη του πλοίου στο επίπεδο του καταστρώματος (συνήθως στα φορτηγά πλοία, tankers) είτε στο
χώρο του φορτίου (συνήθως στα container πλοία, Pure Car
Carriers κ.λπ.), με αποτέλεσμα αυτός να μειωθεί.
Τα δίκτυα μεταφοράς του LNG μέχρι την κύρια μηχανή είναι
κατασκευασμένα από τέτοια υλικά και διαμορφωμένα κατάλληλα ώστε το καύσιμο αυτό να φτάσει, ελεγχόμενα και με
ασφάλεια, μες στο μηχανοστάσιο, σε αέρια μορφή (υπό συγκεκριμένη πίεση, που διαφέρει ανά κατασκευαστή), έτοιμο
προς καύση.
Όπως ήταν αναμενόμενο, σχεδιαστικά γραφεία σε όλο τον
κόσμο, σε συνεργασία με νηογνώμονες και με τις ως άνω αναφερόμενες εταιρείες κυρίων μηχανών, με τη σειρά τους, προχώρησαν στο σχεδιασμό σύγχρονων πλοίων, εξοπλισμένων
με τέτοιου τύπου κύριες μηχανές.
Ως αποτέλεσμα, σήμερα κυκλοφορούν συνολικά λιγότερα
από 50 πλοία, κάθε τύπου (εξαιρουμένων των LNG Carriers),
σε όλη την υφήλιο, με χρήση LNG. Μοντέρνα RoPax, μικρά
tankers και tug boats, που κινούνται κυρίως στην ECA περιοχή
της Βόρειας Ευρώπης, είναι μερικά από αυτά.
Από την άλλη, άλλες τόσες σε αριθμό είναι όλες οι παραγγε-
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λίες Container πλοίων (π.χ. 3,100 TEU), PCCs (π.χ. 3,800 ceu),
ConRos, Cruise Ferries (π.χ. 400 Passengers/650 cars), Product tankers (π.χ. 50.000 DWT) και άλλων τύπων πλοίων, εξοπλισμένων με Dual Fuel κύριες μηχανές, που έχουν κλείσει σε
ευρωπαϊκά, αμερικανικά και ασιατικά ναυπηγεία.
Και όλα αυτά μέσα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο ειδικών κανονισμών
και τεχνικών προδιαγραφών, που διαμορφώνεται με γοργούς
ρυθμούς. Ενδεικτικά, φέτος τον Νοέμβριο θα συζητηθεί για
πρώτη φορά ο κώδικας (IGF code) για πλοία που κινούνται με
LNG καύσιμο, από αρμόδια επιτροπή του ΙΜΟ, με σκοπό τη
σύνταξη σχετικής τροπολογίας στο SOLAS.
Τα περιστατικά ανεφοδιασμού πλοίων με LNG με τη μέθοδο
του ship to ship transfer εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, επιταχύνοντας την τελική διαμόρφωση των ενδεικνυόμενων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη μεταφορά του

καυσίμου αυτού. Τέλος, διεθνείς οργανισμοί και νηογνώμονες
συνεχίζουν να εργάζονται -ανεξάρτητα ακόμα- πάνω στον καθορισμό των ορθών και ασφαλών πρακτικών κατά τη διάρκεια
εφοδιασμού ενός πλοίου με LNG, λόγω των ιδιαίτερων κι επικίνδυνων χαρακτηριστικών του καυσίμου.
Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στις παραγγελίες αυτές,
παρατηρεί κανείς ότι συμπεριλαμβάνουν κυρίως Cruise Ferries, Pure Car Carriers, Container πλοία, ρυμουλκά και άλλα
πλοία, που πρόκειται να ξοδέψουν σημαντικά χρονικά διαστήματα της υπηρεσίας τους μέσα σε περιοχές ECA ή να ενταχθούν σε καθορισμένα δρομολόγια, που θα προβλέπουν τη
συχνή επίσκεψη οργανωμένων λιμανιών σε ανεπτυγμένες
χώρες, που πολύ πιθανό να ανήκουν σε περιοχές ECA. Κάπου
εκεί κοντά άλλωστε βρίσκονται τα σημεία ανεφοδιασμού με
LNG, σήμερα.
Από την άλλη, περισσότεροι πλοιοκτήτες, που πιστεύουν στα
οφέλη της τεχνολογίας αυτής, έχουν παραγγείλει, τελευταία,
πλοία από ένα ευρύ φάσμα τύπων, προς παράδοσή τους σε
κατάσταση «LNG ready».
Αυτό σημαίνει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων
χώρων και όποιων κατασκευαστικών διαμορφώσεων πάνω
στα πλοία, κατά την παράδοσή τους, προκειμένου να είναι σε
θέση να εγκαταστήσουν το πλήρες Dual Fuel σύστημα σε
όποιο μετέπειτα στάδιο κριθεί αυτό απαραίτητο, διότι τα πλοία
αυτά δεν θα λειτουργήσουν, τουλάχιστον εξαρχής, με τον
τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Όμως, επί του παρόντος,
οι πλοιοκτήτες αυτοί είτε περιμένουν να μειωθεί πρώτα το
ύψος του αρχικού κεφαλαίου, είτε θέλουν πρώτα να δουν πώς
θα εξελιχθεί η σχέση κόστους ανάμεσα σε LNG, MDO και HFO,
μες στα επόμενα χρόνια, είτε αναμένουν την εξάπλωση του δικτύου ανεφοδιασμού πλοίων με LNG παγκοσμίως, είτε επιθυμούν πρώτα να δουν τη συμπεριφορά και την απόδοση αυτής
της σειράς Dual Fuel μηχανών στην πράξη.
Τα περισσότερα νεότευκτα (ή υπό κατασκευήν) Bulk Carriers
και tankers που σχετίζονται με αυτή την τεχνολογία, υπάγονται
στη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία επιφέρει ένα σχετικά χαμηλό επιπλέον κόστος.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον ναυτικό Tύπο, ένα VLCC υπό παραγγελία σήμερα μπορεί να γίνει «LNG ready» με κόστος στα
επίπεδα των διακοσίων χιλιάδων δολαρίων. Είναι ευνόητο
πως η εναλλακτική λύση της μετέπειτα μετασκευής του
πλοίου, για πλήρη εγκατάσταση του συστήματος Dual Fuel
κύριας μηχανής, χωρίς καμιά προετοιμασία από την αρχή, θα
οδηγήσει σε σαφώς υψηλότερο συνολικό κόστος.
Για το τέλος, ας αναφερθούμε σε δύο πρόσφατες παραγγελίες
πλοίων. Η πρώτη για κατασκευή Ethane Carriers και η δεύτερη για μια σειρά 50.000 DWT Methanol Carriers. Όλα αυτά
τα πλοία θα εξοπλιστούν με Dual Fuel κύριες μηχανές.
Οι οποίες, όμως, εκτός από πετρέλαιο και LNG, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και το αντίστοιχο βασικό φορτίο του πλοίου
(ethane/methanol) ως καύσιμο. Η τεχνολογία εξελίσσεται
διαρκώς.
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Φάκελος
Σχετικά με την αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κίνηση των πλοίων, τη ναυπήγηση
νέων ή τη μετατροπή του υφιστάμενου στόλου, αλλά και τις επικείμενες απειλές για τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων, μας μιλούν οι κ. Οδυσσέας Λεκατσάς και Νικόλαος Χόντος, γενικοί διευθυντές ελληνικών
ναυτιλιακών εταιρειών.

Τα κινεζικά VLCC είναι ένα μεγάλο γκρίζο
σύννεφο στον ουρανό της ναυτιλίας

Συνέντευξη του Οδυσσέα Λεκατσά, Γενικού διευθυντή Pantheon Tankers Management

»

Με δεδομένη την ολοένα και αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κίνηση των πλοίων (π.χ. φυσικό αέριο), υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την εταιρεία
σας για τη ναυπήγηση νέων πλοίων ικανών να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή για τη μετατροπή του
υφιστάμενου στόλου; Πώς διαβλέπετε τις εξελίξεις στον
τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κίνηση
των πλοίων; Ειδικότερα, έχετε προβλέψει μελλοντική εγκατάσταση στα νεότευκτα της εταιρείας LNG καυσίμου ή υπάρχει σκέψη για dual fuel μηχανές;
Μέχρι τώρα, η ναυτική/ναυπηγική βιομηχανία δεν έχει προχωρήσει δραστικά προς τη χρήση καύσιμης ύλη χαμηλής σε υδρογονάνθρακες. Για την πλειονότητα των πλοιοκτητών, το κόστος και
κατ’ επέκταση η χρηματοδότηση νέων/εναλλακτικών μορφών
ενέργειας είναι απαγορευτική, ακόμα και εάν μία τέτοια επένδυση
πιθανότατα θα αποσβεστεί σε μερικά χρόνια.
Το επενδυτικό ρίσκο μιας καινούργιας τεχνολογίας, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιπλέον έξοδα/καθυστερήσεις κατά
το πρώτο διάστημα λειτουργίας (λόγω του ότι δεν είναι αρκετά
δοκιμασμένη) είναι μεγάλο. Από την άλλη, το κόστος των καυσίμων σε συγκεκριμένα είδη ναυλαγοράς/πλοίων πιθανόν να καλύπτεται από τους ναυλωτές, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα του
πλοιοκτήτη για μια τέτοια επένδυση, ακόμη και εάν αυτή οδηγεί
σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης του πλοίου.
Η προσωρινή έλλειψη υποδομής, όπως σταθμοί ανεφοδιασμού
εναλλακτικών καυσίμων (φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, υδρογόνο
κτλ.) και η παρούσα ανασφάλεια για διαθεσιμότητα στο άμεσο
μέλλον είναι επιπλέον ανασταλτικοί παράγοντες για τέτοιου είδους αποφάσεις-επενδύσεις.

Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι πλοιοκτήτες που εξετάζουν το
ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε νέες κατασκευές, περιορίζονται προς το παρόν στην υποδομή για μελλοντική τροποποίηση, αν αυτό τελικά κριθεί επωφελές, και όχι
στην άμεση τροποποίηση.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πλοιοκτήτες αλλά και οι ναυλωτές
θα βρεθούν πολύ σύντομα μπροστά σε σημαντικότατες αυξήσεις
των εξόδων καυσίμων, λόγω των επερχόμενων αλλαγών στη νομοθεσία περί περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο (2015), οι
οποίες θα αλλάξουν για μια φορά ακόμη το επιχειρησιακό προφίλ
της ναυτιλίας και θα πιέσουν περισσότερο στην απόφαση χρήσης
εναλλακτικών μορφών καυσίμου/ενέργειας.
Η εταιρεία μας είναι σε επικοινωνία με ναυπηγεία σχετικά με νέες
κατασκευές.
Στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο χρήσης φυσικού αερίου ως
εναλλακτικού καυσίμου, ή η προετοιμασία για μελλοντική μετατροπή/εγκατάσταση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
ζητήματα.
Το ενδεχόμενο της μετατροπής του υφιστάμενου στόλου δεν
είναι ακόμη στα πλάνα μας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε αυτό
τον τομέα, αλλά αφορούν περισσότερο πλοία LNG, όπου το κόστος καυσίμου είναι αρκετά υψηλότερο. Η ελαχιστοποίηση της
κατανάλωσης καυσίμου των προωστήριων μηχανών στα επίπεδα
λειτουργίας που υπαγορεύει η ναυλαγορά, σε συνάρτηση με την
υφιστάμενη νομοθεσία περί αερίων ρύπων (SOx, NOx, CO2) δίνουν ένα μικρό περιθώριο χρόνου έως ότου η χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμου (πχ LNG) κριθεί πλέον απαραίτητη,
μονόδρομος.
Ως γνωστόν, η υποδομή για διαθεσιμότητα φυσικού αερίου σε
σταθμούς πετρέλευσης είναι ακόμα λιγοστή, αλλά εάν συζητάμε
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για νέες κατασκευές με παράδοση 2017 ή αργότερα, πιστεύουμε
πως οι κύριοι σταθμοί πετρέλευσης θα βρίσκονται πλέον σε θέση
να στηρίξουν τέτοιου είδους εναλλακτικές.

» Ως επικείμενες απειλές για τη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, που φαίνεται ότι θα δημιoυργήσουν νέες τάσεις αλλαγών, είναι:
• Ο στόχος της αμερικανικής οικονομίας από κύριος εισαγωγέας αργού πετρελαίου να μετατραπεί σε κύριο εξαγωγέα
πετρελαίου.
• Ο στόχος της κινεζικής οικονομίας να δημιουργήσει ένα
στόλο από VLCC για τον έλεγχο και την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης πετρελαίου μέσα από τη δική της δυναμική.
Ποια είναι η άποψή σας;
Οι αποφάσεις της αμερικανικής οικονομίας τις τελευταίες πολλές
δεκαετίες επηρεάζουν σημαντικότατα τη ναυλαγορά μεταφοράς
αργού πετρελαίου. Συχνά ακούμε στα ΜΜΕ για το ύψος των
στρατηγικών αποθεμάτων, τόσο για απόλυτους αριθμούς όσο και

για ποσοστιαίες αυξομειώσεις. Μόνο η είδηση αυτή έχει επιπτώσεις και στην τιμή αργού πετρελαίου, πόσω μάλλον στις μεταφορές. Στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μοχλό πιέσεων στη
διεθνή οικονομία και στα πετρελαιοπαραγωγά κράτη.
Εκτός από εξαγωγέας πετρελαίου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι
ΗΠΑ ετοιμάζονται να γίνουν και εξαγωγείς LNG, αφού διαθέτουν
τεράστια αποθέματα στην περιοχή του Κόλπου, οπότε ο συνδυασμός και των δύο αυτών αλλαγών θα έχει πολύ μεγαλύτερες τάσεις και αποτελέσματα όχι μόνο οικονομοτεχνικά αλλά και
γεωστρατηγικά για όλα τα εμπλεκόμενα κράτη και οικονομίες.
Τα κινεζικά VLCC είναι ένα μεγάλο γκρίζο σύννεφο που δημιουργείται στον ουρανό της διεθνούς (και ελληνικής) ναυτιλίας, το
κατά πόσο το σύννεφο αυτό θα γίνει σωρητομελανίας, εάν θα
φέρει βροχή, με τι δύναμη και πόσο γρήγορα και οικονομικά θα
μας βρέξει, δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψουμε. Πάντως,
με την απλή λογική ότι «μόνο το ράσο δεν κάνει τον παπά», τα
συγκεκριμένα πλοία έχουν αναμφισβήτητα τη δυναμική τους,
αλλά αρκούν μόνο τα πλοία να καλύψουν τις οποιεσδήποτε
ανάγκες; Μήπως χρειάζεται και κάτι άλλο που δεν το έχουν ακόμα
οι Κινέζοι;

» Η κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία κατά πόσο
θα επηρεάσει τη διακίνηση πετρελαιοειδών από τα λιμάνια
της Μαύρης Θάλασσας;

Η κρίση (εχθροπραξίες) μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν μπορεί
να συνεχιστεί για πολύ. Πιέσεις και τεράστια οικονομικά συμφέροντα μαζί με τον επερχόμενο χειμώνα θα αναγκάσουν τους εμπλεκομένους να συνθηκολογήσουν, οπότε εντός μερικών μηνών
πρέπει το όποιο πρόβλημα στην αγορά και μεταφορά πετρελαίου
στην περιοχή να έχει λυθεί.

» Τα συνολικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους δείχνουν να παγιώνεται μια μειωμένη πειρατική δραστηριότητα. Επιπλέον οι πειρατές που δρουν ανοικτά της Νιγηρίας αλλάζουν τακτική και επιτίθενται σε μικρού μεγέθους
δεξαμενόπλοια; Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος πειρατείας αρχίζει
να εξαλείφεται; Έχουν χαλαρώσει τα μέτρα ασφάλειας;
Ο κίνδυνος της πειρατείας, ιδίως στο Ινδικό ωκεανό, σταδιακά
μειώνεται και αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως:
• Τα πολεμικά πλοία που συνεχίζουν να περιπολούν στον Ινδικό
έχουν γίνει πιο αποτελεσματικά στο καθημερινό έργο τους, ενώ
παράλληλα τα ασιατικά παράκτια κράτη έχουν ενισχύσει επιτυχώς τον έλεγχο κοντά στις ακτές τους. Ανεπίσημα έχουν αναφερθεί αρκετά γεγονότα που αποδεικνύουν εν λόγω
αποτελεσματικότητα.
• Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 95%, τα διερχόμενα πλοία
έχουν ενόπλους φρουρούς, οπότε κάθε σκέψη και απόπειρα
για επίθεση είναι μάταιη. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει
καμία επιτυχής επίθεση σε πλοίο με ενόπλους φρουρούς.
• Όλα τα πλοία λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του να πλέουν σε κομβόι με συγκεκριμένη
πορεία, ταχύτητα, αναχώρηση και άφιξη, σε προκαθορισμένα
στίγματα, πάντα συνοδεία πολεμικών πλοίων.
• Η Σομαλία ως κράτος, με τη βοήθεια ευρωπαϊκών κρατών και
ΗΠΑ, προσπαθεί να οργανωθεί και σιγά-σιγά να ελέγξει την παρανομία της πειρατείας, συλλαμβάνει, καταδικάζει και φυλακίζει ορισμένους πειρατές.
Η πειρατεία στη Νιγηρία και ο κίνδυνος στη γύρω περιοχή είναι εντελώς διαφορετικά. Οι πειρατές επιτίθενται σε μικρότερα πλοία με
καθαρά φορτία. Σκοπός τους, δε, είναι κυρίως το φορτίο, διότι υπάρχει μονίμως μεγάλη έλλειψη καθαρών φορτίων στην αγορά. Εντός
2 - 3 ημερών μεταφορτώνουν μέρος ή όλο το φορτίο σε άλλο πλοίο
(ή πλοία), υφαρπάζουν από το πλοίο και το πλήρωμα χρήματα, τιμαλφή και τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορούν να μετακινήσουν, κι εν
συνεχεία το απελευθερώνουν, οπότε οι συνέπειες της πειρατείας
τους είναι πολύ μικρότερες έναντι των Σομαλών πειρατών .
Τόσο η Νιγηρία όσο και τα γειτονικά κράτη δεν επιτρέπουν να
υπάρχουν στα πλοία ένοπλοι φρουροί, επιτρέπουν μόνο ντόπιους, οι οποίοι δεν είναι 100% ικανοί και έμπιστοι, ενώ πάντα
υπάρχει υποψία πιθανής συνεργασίας με πραγματικούς ντόπιους
πειρατές.
Τα μεγάλα Δ/Ξ δεν πλησιάζουν τις ακτές και τις εγκαταστάσεις
φόρτωσης -παραμένουν σε απόσταση πάνω από 100 ν.μ.-, πλησιάζουν μόνον όταν έχουν συγκεκριμένες οδηγίες πλεύρισης, έτσι
λιγοστεύουν το χρόνο που εκτίθενται σε πειρατική επίθεση, ενώ
παράλληλα παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης σύμφωνα με συγκεκριμένο σχέδιο και τις οδηγίες αξιωματικού ασφαλείας της εταιρείας (company security oﬃcer).
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Φάκελος

Η τροποποίηση των πλοίων για την καύση
LNG δεν είναι οικονομικά βιώσιμη

Του Νικολάου Χόντου, General Manager, Aegean Bunkering Services Inc.

» Με δεδομένη την ολοένα και αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κίνηση των πλοίων (π.χ. φυσικό αέριο), υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την εταιρεία
σας για τη ναυπήγηση νέων πλοίων ικανών να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή για τη μετατροπή του
υφιστάμενου στόλου; Πώς διαβλέπετε τις εξελίξεις στον
τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την κίνηση
των πλοίων; Ειδικότερα, έχετε προβλέψει μελλοντική εγκατάσταση στα νεότευκτα της εταιρείας LNG καυσίμου ή υπάρχει σκέψη για dual fuel μηχανές;
Η πιθανή μελλοντική χρήση LNG ως καυσίμου για τα νεότευκτα
πλοία του στόλου (κλάσεις 4.500 dwt και 6.500 dwt) έχει ήδη
διερευνηθεί. Όμως, η χρήση LNG στα πλοία αυτά δεν αποτελεί
μια εφικτή λύση, για τους παρακάτω λόγους:
• Τα περισσότερα επιχειρούν με βάση λιμάνια-σταθμούς ανά την
υφήλιο, π.χ. Σιγκαπούρη, Λας Πάλμας. Ως εκ τούτου, εκτελούν
είτε βραχείς πλόες είτε απλώς περιορισμένες κινήσεις εντός
των εκάστοτε λιμενικών ορίων.
• Η εγκατεστημένη ισχύς πρόωσης είναι της τάξεως των 2.500
kW (3.350 HP). Οι κατασκευαστές μηχανών έχουν ήδη αναπτύξει μοντέλα dual-fuel μεγάλης και μεσαίας ισχύος που λειτουργούν είτε με συνδυασμένη καύση LNG & diesel είτε μόνο diesel
ανάλογα με την απαίτηση ισχύος κατά τη δεδομένη χρονική
στιγμή. Μηχανές μικρής ισχύος, όπως οι μηχανές πρόωσης των
πλοίων μας, καλύπτονται προς το παρόν μόνο από μοντέλα
που λειτουργούν αποκλειστικά με LNG.
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• Η χρήση LNG σε πλοίο εν λειτουργία απαιτεί και τη μετασκευή
για την προσθήκη δεξαμενών LNG και συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η αντικατάσταση μηχανών και
η τροποποίηση των πλοίων για την καύση LNG την καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη, δεδομένων των μικρών ημερησίων καταναλώσεων, που συνεπάγονται μικρή εξοικονόμηση καυσίμου και
δεν επιτρέπουν την απόσβεση του κόστους επένδυσης.
Η χρήση LNG αποτελεί μια εναλλακτική λύση, η οποία εξετάζεται,
οπωσδήποτε, κατά την επεξεργασία νέων, πιθανών, προγραμμάτων ναυπήγησης.

» Ως επικείμενες απειλές για τη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου, που φαίνεται ότι θα δημιoυργήσουν νέες τάσεις αλλαγών, είναι:
• Ο στόχος της αμερικανικής οικονομίας από κύριος εισαγωγέας αργού πετρελαίου να μετατραπεί σε κύριο εξαγωγέα
πετρελαίου.
• Ο στόχος της κινεζικής οικονομίας να δημιουργήσει ένα
στόλο από VLCC για τον έλεγχο και την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης πετρελαίου μέσα από τη δική της δυναμική.
Ποια είναι η άποψή σας;
Πράγματι, ο στόχος τόσο της αμερικανικής οικονομίας να μετατραπεί από εισαγωγέα σε εξαγωγέα πετρελαίου όσο και της κινεζικής οικονομίας να μεταφέρει περισσότερο αργό πετρέλαιο
μέσω δεξαμενοπλοίων κινεζικών συμφερόντων είναι δύο παράγοντες που προβληματίζουν τους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες
πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου.
Έτσι, όσον αφορά τις ΗΠΑ, οι εισαγωγές, μέσω θαλάσσιας οδού,
αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ είναι περίπου 6% κάτω φέτος σε

σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα το 2013 ενώ η παραγωγή
αργού είναι περίπου 9% αυξημένη το ίδιο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά την Κίνα, είναι αξιοσημείωτο ότι περίπου το 80%
των υπό ναυπήγηση VLCC στην Κίνα έχουν παραγγελθεί από κινεζικά συμφέροντα. Όμως, αυτή είναι η μία όψη μόνο.
Σήμερα, οι ΗΠΑ δεν έχουν το ίδιο μερίδιο στις εξαγωγές πετρελαίου όπως αρκετές δεκαετίες πίσω, ενώ η εξαγωγή πετρελαίου
θα αντισταθμίσει κάποια χαμένα τονομίλια.
Ταυτόχρονα, η κινεζική οικονομία συνεχίζει να εισάγει αργό πετρέλαιο με φρενήρη ρυθμό, με τις εισαγωγές στη χώρα να είναι αυξημένες κατά 10% μέχρι στιγμής φέτος, οπότε η ζήτηση για
μεταφορική ικανότητα από δεξαμενόπλοια θα συνεχίσει να αυξάνεται. Εν γένει αυτήν την περίοδο, η ναυλαγορά αργού πετρελαίου
(Suezmax, VLCC) απολαμβάνει το ενδιαφέρον των επενδυτών τόσο
όσον αφορά νέες ναυπηγήσεις όσο και πλοία στο νερό.

» Η κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία κατά πόσο
θα επηρεάσει τη διακίνηση πετρελαιοειδών από τα λιμάνια
της Μαύρης Θάλασσας;
Η κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει επηρεάσει,
όπως είναι λογικό, τη διακίνηση πετρελαιοειδών από τα λιμάνια
της Μαύρης Θάλασσας.
Όμως, πέρα από τη διαταραχή της διακινήσεως βραχυπρόθεσμα,
οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου
(Gazprom, Lukoil, Rosneﬅ κ.ά.) με την απαγόρευση της συμμετοχής δυτικών εταιρειών στις ενέργειες παραγωγής πετρελαίου
από μεγάλα βάθη ή στις περιπτώσεις της Αρκτικής και shale gas
ενδέχεται να επηρεάσουν την παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Η Ρωσία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου
και είναι ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν οι κυρώσεις προς τη
Ρωσία από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.

» Τα συνολικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους δείχνουν να παγιώνεται μια μειωμένη πειρατική δραστηριότητα. Επιπλέον οι πειρατές που δρουν ανοικτά της Νιγηρίας αλλάζουν τακτική και επιτίθενται σε μικρού μεγέθους
δεξαμενόπλοια; Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος πειρατείας αρχίζει
να εξαλείφεται; Έχουν χαλαρώσει τα μέτρα ασφάλειας;
Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί ότι η θαλάσσια πειρατεία
έχει εξαλειφθεί. Μπορεί η πειρατεία στη Σομαλία να έχει μειωθεί
σημαντικά από την περίοδο του ζενίθ της, όμως σε άλλα μέρη
συνεχίζει να ανθεί όπως στη Δυτική Αφρική ή τη Νότια Ασία. Στη
Νότια Ασία δημοσιεύθηκαν 125 απόπειρες πειρατείας το 2013,
τριπλάσιες δηλαδή από ό,τι το 2009. Την ίδια περίοδο στο «Horn
of Africa» τα περιστατικά πειρατείας μειώθηκαν από 197 σε 13.
Άλλωστε όλες οι απόπειρες πειρατείας δεν αναφέρονται. Υπολογίζεται ότι το κόστος της πειρατείας παγκοσμίως εξακολουθεί να
είναι πάνω από 5 δισ. δολάρια ετησίως, το οποίο τελικά μετατοπίζεται στους τελικούς καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση η πειρατεία είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν θα έπρεπε να
είναι κοινωνικά αποδεκτό ούτε ένα συμβάν αφού θέτει σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές. Η δε πρόοδος στην αντιμετώπισή της που επετεύχθη στην περιοχή της Σομαλίας αποδεικνύει ότι η πειρατεία
πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί.
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Φάκελος

Σούδα: «Πράσινο φως» σε μια επένδυση
που θα σπάσει το ολιγοπώλιο
Συνέντευξη του Εμμανουήλ Κάλφα, Ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού - τεχνικού συμβούλου Mamidoil Jetoil A.E.

Μία οκταετία και πλέον συμπληρώνει η υπόθεση της επένδυσης του Ομίλου Μαμιδάκη για τη δημιουργία εγκαταστάσεων
αποθήκευσης καυσίμων στο Πέρα Πλατάνι της Σούδας Χανίων.
Στη διάρκεια αυτών των ετών υπήρξε ένας σκληρός πόλεμος
με τη γραφειοκρατία, ενώ η διαμάχη των φορέων της τοπικής
κοινωνίας με τον όμιλο έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες.
Αυτή η επένδυση όμως, που θα ανέλθει στα 15.000.000
ευρώ και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, οδηγείται
σε αίσιο τέλος με την πρόσφατη έγκριση του υπουργείου
Ανάπτυξης, το οποίο αποδέχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της
Mamidoil Jetoil για την ίδρυση εγκατάστασης αποθήκευσης
και διακίνησης υγρών καυσίμων στη περιοχή Πλατάνι, Σούδας του Δήμου Χανίων στην Κρήτη.
Μια επένδυση η οποία υπάγεται στην κατηγορία της γενικής
επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του
αναπτυξιακού νόμου.
Για τη σύγχρονη αυτή εγκατάσταση απευθυνθήκαμε στον κ.
Εμμανουήλ Κάλφα, ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό - τεχνικό σύμβουλο της Mamidoil Jetoil A.E., ο οποίος και μας
αναλύει τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου στην Κρήτη.

Είπατε νωρίτερα ότι το έργο αυτό το σχεδιάζετε εδώ και πολύ
καιρό. Στη διάρκεια αυτών των ετών αντιμετωπίσατε εμπόδια
τα οποία καθυστέρησαν την ολοκλήρωσή του;
Η διαδικασία αδειοδότησης της επένδυσης άρχισε το 2002 και,
δυστυχώς, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όλο αυτό το διάστημα
υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, που προέρχονταν κυρίως από συγκεκριμένους τοπικούς παράγοντες. Οι άνθρωποι αυτοί επηρέαζαν
σημαντικά τις υπηρεσίες της περιοχής με αποτέλεσμα τεράστιες
καθυστερήσεις στην έκδοση οποιουδήποτε δικαιολογητικού απαραίτητου για την υπογραφή των διαφόρων εγκρίσεων και αδειών.
Σήμερα απομένει μόνο η έκδοση της άδειας δόμησης, για την
οποία η αρχική αίτηση έχει υποβληθεί το 2012! Δεν υπήρξε, κατά
τη διάρκεια της όλης διαδικασίας έως σήμερα, κανένα έγγραφο,
άδεια ή έγκριση που να εκδόθηκε στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξει.
Και πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί η επένδυση;
Μετά την έκδοση και της τελευταίας άδειας, η επένδυση προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών. Ήδη έχει υπαχθεί
στον αναπτυξιακό νόμο και έχει εγκριθεί η επιδότησή της σε ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Έχει γίνει η σχετική
προεργασία και είναι έτοιμες για υπογραφή και υλοποίηση οι συμβάσεις εκτέλεσης των βασικών τμημάτων του έργου.

H Mamidoil-Jetoil σχεδιάζει, εδώ και πολλά χρόνια, να δημιουργήσει στην περιοχή της Σούδας μια σύγχρονη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων. Η επένδυση αυτή, που θα
φτάσει τα 15.000.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητη
έκταση της εταιρείας, συνολικής επιφάνειας 50.000 τετρ. μέτρων
και θα είναι σύμφωνη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που περιγράφονται στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα
κατασκευαστούν 15 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 40.000
κυβ. μέτρων. Με τη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες στην τοπική αγορά καυσίμων,
αφού θα αυξηθούν κατά 100% τα αποθέματα στο νησί, θα ενταθεί
ο ανταγωνισμός και θα σταματήσει η καθημερινή μεταφορά καυσίμων από το Ηράκλειο, όπου λειτουργούν σήμερα εγκαταστάσεις, προς τα Χανιά.
Η νέα αυτή εγκατάσταση θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας;
Η λειτουργία της εγκατάστασης θα δημιουργήσει 18 μόνιμες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 5 αφορούν διπλωματούχους ΑΕΙ.
Εξυπακούεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα απασχοληθούν άνω των 50 εργαζομένων.

- N ΑΥΤ Ι ΚΑ 54 Χ ΡΟΝ ΙΚΑ -

MAMIDAKIS:Layout 1 30/9/2014 4:17 πμ Page 55

“

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα δημιουργήσει 18 μόνιμες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 5 αφορούν διπλωματούχους ΑΕΙ. Εξυπακούεται ότι κατά τη
διάρκεια των εργασιών θα απασχοληθούν άνω των
50 εργαζομένων.

“

Γενικότερα στην Κρήτη παρατηρείται ανταγωνισμός στα καύσιμα; Στην Κρήτη υπάρχει ολιγοπώλιο καυσίμων, που οφείλεται στο ότι στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις
συγκεκριμένων εταιρειών εμπορίας καυσίμων που λόγω και
της περιορισμένης χωρητικότητας των δεξαμενών τους δεν
μπορούν, ακόμη και αν θέλουν, να εξυπηρετήσουν όλες τις
υπόλοιπες εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολική
απουσία ανταγωνισμού και, επομένως, την αύξηση των τιμών
διάθεσης των καυσίμων στον τελικό καταναλωτή.

Θα υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση
του έργου; Έχετε κάποια σχέδια υλοποιήσιμα άμεσα, προκειμένου να προφυλάξετε το περιβάλλον;
Δεν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ειδικότερα, οι ατμοί βενζίνης, που εμφανίζονται κατά τη φόρτωση των βυτιοφόρων οχημάτων, θα
οδηγούνται μέσω κλειστού κυκλώματος στη Μονάδα Ανάκτησης
Ατμών όπου θα υγροποιούνται και θα επιστρέφουν στις αντίστοιχες δεξαμενές. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, δεν θα
υπάρξει κανένα πρόβλημα, δεδομένου ότι για την εκφόρτωση των
δεξαμενοπλοίων δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε υποθαλάσσια
υποδομή αφού αυτά θα πρυμνοδετούν σε απόσταση της τάξης
των 15 μέτρων από την ακτή και θα συνδέονται με το χερσαίο δίκτυο σωληνώσεων με τη βοήθεια εναέριων εύκαμπτων αγωγών.
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Ενέργεια
και φυσικοί πόροι
Αρχίζει η κατασκευή
του αγωγού South Stream

Σε άνοδο η ζήτηση πετρελαίου
από την Κίνα

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του τμήματος
του αγωγού φυσικού αερίου South Stream που θα διέρχεται από
τη Σερβία, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου της Gazprom σε
σερβικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μάλιστα η κατασκευή θα ξεκινήσει παρά το γεγονός ότι τα έργα για το αντίστοιχο τμήμα του
αγωγού που θα διέρχεται από το έδαφος της Βουλγαρίας έχουν «παγώσει»
μέχρις ότου το πρότζεκτ εναρμονιστεί
πλήρως με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια ο εκπρόσωπος της Gazprom είναι αισιόδοξος ότι η
Βουλγαρία θα πάρει τελικώς την απαιτούμενη άδεια της Ε.Ε. αμέσως μετά τις πρόωρες εκλογές στη
χώρα, που είναι προγραμματισμένες για τις 5 Οκτωβρίου. Ο South
Stream είναι ανταγωνιστικός αγωγός προς τον TANAP-TAP, ο
οποίος θα μεταφέρει αζερικό φυσικό αέριο προς την Ιταλία, μέσω
διαφορετικής όδευσης (Τουρκία-Ελλάδα-Αλβανία-Ιταλία) ενώ η κατασκευή του αναμένεται να αρχίσει το 2016.

Έρευνα για ανεύρεση
πετρελαίου και φυσικού αερίου
Η Αίγυπτος ολοκλήρωσε τη διαδικασία παραχώρησης δικαιωμάτων ερευνών σε δύο περιοχές για την ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρώτη παραχώρηση
αφορά έκταση 2.058 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε περιοχή στη δυτική έρημο της χώρας και δικαιούχος είναι η
Eni SPA. Η δεύτερη αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα 8 και 9
στη Μεσόγειο Θάλασσα, κοντά στα όρια της κυπριακής
ΑΟΖ. Σε ό,τι αφορά το οικόπεδο 8 δικαιούχος είναι η κοινοπραξία (50-50) των Eni SPA και BP PLC. Το οικόπεδο καλύπτει έκταση 4.565 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τα
βάθη σε εκείνη την περιοχή να κυμαίνονται στα 2.0002.500 μέτρα. Το οικόπεδο 9, έκτασης 5.105 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και με βάθη 2.100-2.800 μέτρα, παραχωρήθηκε στην Eni SPA. Οι νέες άδειες θα ενεργοποιηθούν στις
αρχές του 2015 μετά την έγκριση και υπογραφή των συμφωνιών παραχώρησης.

Η ενέργεια δεν είναι εμπορικό
αλλά στρατηγικό προϊόν
Σε δηλώσεις του σε γερμανική εφημερίδα, ο υπουργός
Ενέργειας του Κατάρ σημείωσε ότι δεν είναι στα πλάνα της
χώρας να διαδραματίσει το ρόλο της εναλλακτικής πηγής
προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την ένταση στις σχέσεις της Ε.Ε.
με τη Ρωσία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι χώρες-παραγωγοί συμπληρώνουν η μία την άλλη και μάλιστα έχουν
σημαντική ευθύνη καθώς η ενέργεια δεν είναι ένα εμπορικό
προϊόν, αλλά αποτελεί σημαντικό στρατηγικό προϊόν.

Αυξήθηκε κατά 3,7% η ζήτηση για πετρέλαιο από την Κίνα τον
Αύγουστο του 2014 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.
Συνολικά έγινε εισαγωγή 41,19 εκατ. τόνων πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 9,74 εκατ. βαρέλια την
ημέρα. Η αύξηση ήλθε παρά την πτώση του ρυθμού ανάπτυξης
της κινεζικής οικονομίας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 6,9% (ο
χαμηλότερος από τα τέλη του 2008). Στο σύνολο του οκταμήνου
Ιανουάριος-Αύγουστος, η αύξηση στις εισαγωγές πετρελαίου
ανήλθε στο 1,2% σε σχέση με το 2013. Στον αντίποδα οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,6% φτάνοντας
τα 2,53 εκατ. τόνους.

Γιατί μειώθηκε
η συνολική παραγωγή του OPEC
Η Λιβύη σταμάτησε την εξόρυξη πετρελαίου από το κοίτασμα
Sharara έπειτα από επίθεση με ρουκέτα που δέχτηκε το συνδεδεμένο με το κοίτασμα διυλιστήριο Zawiya. Το κλείσιμο του
κοιτάσματος έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της λιβυκής παραγωγής κατά 30%, με συνέπεια τη μείωση της συνολικής παραγωγής του OPEC, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον
τη μείωση της παραγωγής από τη Σαουδική Αραβία και τις διακοπές της παραγωγής στη Νιγηρία λόγω απεργιών.

Εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων
σε Ιωάννινα και Κατάκολο
Το ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε στις 18 Σεπτεμβρίου την παραχώρηση αδειών διεξαγωγής ερευνών και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις περιοχές Ιωαννίνων και Κατάκολου.
Σε ό,τι αφορά το οικόπεδο στην περιοχή των Ιωαννίνων, η άδεια δόθηκε στην κοινοπραξία της Energean Oil & Gas (80%) και της καναδικής Petra Petroleum (20%). Στο θαλάσσιο οικόπεδο του
Κατάκολου, η άδεια δόθηκε στην κοινοπραξία της Energean Oil &
Gas (60%) και της βρετανικής εταιρείας Trajan Oil & Gas (40%).

Για 150 χρόνια υπάρχουν αποθέματα
πετρελαίου στο Κατάρ
Το Κατάρ θα είναι σε θέση να εξορύσσει φυσικό αέριο για τα επόμενα
150 χρόνια, με τον υφιστάμενο ρυθμό παραγωγής, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων. Το 2013 το Κατάρ διέθετε επιβεβαιωμένα
κοιτάσματα ύψους 872 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών, γεγονός
που το φέρνει στην τρίτη θέση παγκοσμίως, πίσω από τη Ρωσία και
το Ιράν. Να σημειωθεί ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά 15,4% σε ετήσια βάση την περίοδο 2009-2013 κυρίως λόγω της λειτουργίας νέων
εγκαταστάσεων εξαγωγής LNG.
Τo 52,6% της παραγωγής εξάγεται μέσω αυτών των εγκαταστάσεων
ενώ ένα πρόσθετο 11,7% κατευθύνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τη χρήση αγωγού. Το υπόλοιπο της παραγωγής διατίθεται
για εσωτερική κατανάλωση (οικιακή κατανάλωση, παραγωγή ενέργειας, λειτουργία βιομηχανιών).
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O ρόλος του Έλληνα ναυλομεσίτη
στη διεθνή αγορά

Του Γιάννη Κοτζιά, Director Sale & Purchase Intermodal Shipbrokers

Ο Έλληνας ναυλομεσίτης, το έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε, έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν οι άλλοι. Πιθανόν να είναι και μέσα στο αίμα μας, στο DNA μας, αλλά
ο Έλληνας broker είναι πολυπράγμων, πολυσύνθετος,
τόσο σε γνώση όσο και σε ικανότητα να διαπραγματεύεται
και να παράγει ιδέες και deals.

σμιου ναυτιλιακού στόλου. Ως εκ τούτου, αυτό το προνόμιο
φέρνει τον Έλληνα μεσίτη να έχει απέραντη εμπειρία στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, ο Έλληνας υπολογίζει
πολύ και ρίχνει μεγάλο βάρος στην εκπαίδευσή του, τη μόρφωσή του και προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος μελετώντας και διαβάζοντας.

Είμαι σίγουρος ότι ο «δικός» μας μεσίτης είναι διαφορετικός,
γιατί έχει δίπλα του και έναν επίσης διαφορετικό και ιδιαίτερο
εφοπλιστή. Έχει να αντιμετωπίσει ένα γνώστη απαιτητικό και,
το βασικότερο, έναν εφοπλιστή με τεράστια εμπειρία, με τον
οποίο πορεύεται «συνεργατικά» και συμβουλευτικά και είναι
πάντα δίπλα του στις κρίσιμες αποφάσεις.
Ο Έλληνας μεσίτης, όπως το έχω τονίσει και με κάποια δόση
αστεϊσμού, πρέπει να έχει αποκομίσει πολλαπλά πτυχία προκειμένου να είναι ικανός και επιτυχημένος. Πρέπει να αποκτήσει πτυχίο Οικονομικών, Νομικής, Business, μηχανολόγου,
ναυπηγού, Πολιτικών Επιστημών, ακόμα και ψυχολόγου, μια
και στο επάγγελμά μας είναι απαραίτητο να γνωρίζεις σχεδόν
τα πάντα, ακόμα και να μπορείς να ψυχολογήσεις τον πελάτη
σου αλλά και να «διαβάσεις» την ψυχολογία της αγοράς.
Χρειάζεται ο σύγχρονος μεσίτης να έχει καλές σπουδές που
τον βοηθούν περισσότερο να θέσει στο μυαλό του έναν ορθολογιστικό τρόπο σκέψης, σωστής ταξινόμησης της γνώσης
και, το βασικότερο κατ’ εμέ, μια μεθοδικότητα, που είναι τα
απαραίτητα «κλειδιά» για την επιτυχή καθημερινότητά μας.
Ακόμη, βλέποντας τη διαρκή συσχέτιση (correlation) των ναυλαγορών με τις χρηματαγορές, είναι σημαντικό να μπορούμε
να αντιλαμβανόμαστε τον παράγοντα «ψυχολογία των αγορών», που ευθύνεται πολύ για τις διαρκώς αυξανόμενες, σε
συχνότητα περισσότερο, ταλαντώσεις της ναυλαγοράς.
Οι Έλληνες μεσίτες, τόσο για ναυλώσεις όσο και για αγοραπωλησίες, έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα και προτέρημα να
βρισκόμαστε στη χώρα που ελέγχει το 18-20% του παγκό-

Ο ρόλος του Έλληνα μεσίτη στη ναυτιλία
Το διεθνές Broking γίνεται ανταγωνιστικότερο σε όλες του τις
πτυχές. Δυστυχώς, οι δουλειές έχουν εξελιχθεί σε πιο γρήγορες και επιθετικές από ό,τι παλαιότερα. Ο τρόπος με τον οποίο
η ροή πληροφοριών κυμαίνεται σε όλο τον κόσμο σήμερα
δείχνει ότι ο ίδιος ο ρόλος ενός Shipbroker έχει αλλάξει. Ο
μεσίτης πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πληρέστερη
γκάμα από υπηρεσίες, συμβουλεύοντας τον πελάτη καθ’ όλη
τη διαπραγμάτευση και όχι μόνο. Θα λέγαμε ότι η
συμβολή/συμβουλή του είναι παρούσα σε καθημερινή βάση.
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Η προσθήκη, επιπλέον, πολλών νέων broking σχημάτων και
νεοσύστατων γραφείων έχει εντείνει περισσότερο τον καθημερινό ανταγωνισμό, καθιστώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για κάποιο μεσίτη πολύ απαιτητικό στόχο. Οι νέες
τεχνολογίες και οι ψηφιακές επικοινωνίες έχουν επιτρέψει την
αξιόπιστη και αποδοτική υπεραστική επικοινωνία και αυτή η
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών είναι διαθέσιμη σχεδόν σε
κάθε σοβαρό επαγγελματία στον κλάδο μας. Είναι αναπόφευκτο ότι ο σύγχρονος μεσίτης πρέπει να είναι σε θέση να διαφοροποιείται από τον μέσο όρο και να προσφέρει υπηρεσίες
προστιθεμένης αξίας στους πελάτες του. Γενικά ο μεσίτης του
σήμερα πρέπει να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση
και στις υπηρεσίες του πλοιοκτήτη.
Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 400 ναυλομεσιτικές εταιρείες, οι οποίες απασχολούν σχεδόν 1.700-2.000
άτομα. Πολύ μεγάλος και σημαντικός είναι ο αριθμός των
επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμά μας. Επιπλέον,
πρέπει να θέσω ένα ερώτημα -και δεν το κάνω για να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά θα τα ευλογήσω-, γιατί ο ρόλος του
ναυλομεσίτη είναι πολύ σημαντικός.
Ο ρόλος μας είναι αναγκαίος για την ανανέωση του στόλου,
απαραίτητος για τη ναυπήγηση πλοίων, για το ξεκίνημα νέων
εφοπλιστών, αλλά και όπως πρόσφατα είδαμε με αυξητική
τάση και για την ένταξη στη ναυτιλία νέων επενδυτών. Σημαντικότερο όλων, ο μεσίτης είναι ο συνδετικός κρίκος σε μια
αλυσίδα διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο αντιθέτων σε αντίληψη και ανάγκη συμφερόντων. Ο μεσίτης αγοραπωλησιών
είναι ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον πωλητή που θέλει να πωλήσει το πλοίο του στην υψηλότερη και καλύτερη τιμή γι’
αυτόν και τον αγοραστή, ο οποίος θέλει το ακριβώς αντίθετο
από τον πωλητή, δηλαδή να αγοράσει φθηνά, καλά και ευκαιριακά. Ο ρόλος μας είναι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα
και όχι μόνο. Πολλές φορές βρισκόμαστε εκεί για να γεφυρώσουμε και το διαφορετικό της επαγγελματικής γλώσσας
και νοοτροπίας. Δεν είναι εύκολο, όσο ακούγεται ή φαντάζεται

Ο ρόλος μας είναι αναγκαίος για
την ανανέωση του στόλου, απαραίτητος για
τη ναυπήγηση πλοίων, για το ξεκίνημα
νέων εφοπλιστών, αλλά και όπως πρόσφατα είδαμε με αυξητική τάση και για την
ένταξη στη ναυτιλία νέων επενδυτών.
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ο μέσος άνθρωπος, να κάνεις δουλειά με έναν Κινέζο αγοραστή και έναν Έλληνα πωλητή. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες και τελείως διαφορετικές επιχειρηματικές
αντιλήψεις και τρόποι που δρουν. Ως μεσίτης πρέπει να μελετήσεις τον πελάτη σου και να είσαι εκεί να αντιμετωπίσεις
αυτήν τη διαφορετικότητα. Στα περισσότερα deals θα πρέπει
να λειτουργήσεις και σαν σάκος του μποξ. Τι εννοώ; Σε μια
διαπραγμάτευση τα πράγματα δεν λειτουργούν πάντα ρόδινα
και η συναλλαγή δεν κυλάει πάντα ομαλά. Πολλές φορές, ο
πωλητής ή και ο αγοραστής «κλωτσάνε» και μπορεί να υπάρξουν τεταμένα νεύρα και ανταλλαγή μηνυμάτων με άγρια και
σκληρή γλώσσα.
Παρότι εμείς οι μεσίτες λειτουργούμε ως ταχυδρομείο και είμαστε, θεωρητικά και πρακτικά, υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε στην «άλλη μεριά» ό,τι μας δίνεται από τον δικό μας
πελάτη, πολλές φορές αυτό οφείλουμε να το επιβραδύνουμε

,,

,,

Δεν είναι εύκολο, όσο ακούγεται ή φαντάζεται ο μέσος άνθρωπος, να κάνεις δουλειά με
έναν Κινέζο αγοραστή και έναν Έλληνα πωλητή. Διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες
και τελείως διαφορετικές επιχειρηματικές αντιλήψεις και τρόποι που δρουν.
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σίτης που επίσης έχει πληροφόρηση και μπορεί να καθοδηγήσει τη συναλλαγή με την εμπειρία του. Γενικά το ίδιο ισχύει
και στις ναυλώσεις, καθώς τα ίδια αντίθετα συμφέροντα καλούνται να βρουν τη «μέση οδό»: Ο ναυλωτής θέλει το καλύτερο πλοίο σε τιμή κόστους και ο εφοπλιστής, αντίθετα, να
ναυλώσει με τον καλύτερο ναυλωτή στην υψηλότερη τιμή
για το καλύτερο ταξίδι! Όπως αντιλαμβάνεστε, η δουλειά μας
είναι δύσκολη αλλά και πολύ ευχάριστη, με καθημερινές προκλήσεις, καθώς το αίσθημα ικανοποίησης μετά και κατά τη
διάρκεια κάθε επιτυχημένης συναλλαγής είναι πάντα το μεγάλο μας «reward», η ανταμοιβή μας.
Ο μεσίτης είναι υπεύθυνος για διακίνηση πολύ σημαντικών
κεφαλαίων και ο κλάδος μας, όπως είδαμε το 2013, προσέφερε περισσότερο από 3.000 αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων, συμπεριλαμβανόμενων και των πωλήσεων για
διάλυση (demolition) στο σύνολό τους.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ότι από το 2004 έως
σήμερα, δηλαδή μέσα σε μια δεκαετία, οι συνολικές αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων, τα resales και τα πλοία
που οδηγήθηκαν στα διαλυτήρια είναι πάνω από 23.000. Το
σύνολο των χρημάτων που εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν γι’
αυτές τις πωλήσεις πλοίων είναι πάνω από 400 δισ. δολάρια
ΗΠΑ. Καταλαβαίνει κανείς από τα νούμερα που αποτυπώνονται στον πίνακα ότι τα κεφάλαια για τα οποία εμείς οι μεσίτες
έχουμε άμεσα ενεργό ρόλο είναι πολύ μεγάλα. Σε αυτά θα
έπρεπε να συνυπολογίσουμε και τα εξίσου μεγάλα ποσά που
αποτελούν τα συμβόλαια ναυπήγησης νέων πλοίων. Μεγάλα
κεφάλαια, μεγάλες ευθύνες στους ώμους μας…

,,

Ο ναυλωτής θέλει το καλύτερο
πλοίο σε τιμή κόστους και ο εφοπλιστής,
αντίθετα, να ναυλώσει με τον καλύτερο
ναυλωτή στην υψηλότερη τιμή για το καλύτερο ταξίδι! Όπως αντιλαμβάνεστε, η δουλειά μας είναι δύσκολη αλλά και πολύ
ευχάριστη, με καθημερινές προκλήσεις,
καθώς το αίσθημα ικανοποίησης μετά και
κατά τη διάρκεια κάθε επιτυχημένης συναλλαγής είναι πάντα το μεγάλο μας «reward»,
η ανταμοιβή μας.
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Ένα επιθετικό μήνυμα σε τόνο που θα μπορούσε να παρεξηγηθεί και να οδηγήσει τη συναλλαγή σε ανυπέρβλητη, μη
αποδεκτή λύση, δουλειά μας είναι να επιδιώξουμε να το επεξεργαστούμε και με τη δική μας ψυχραιμία και το επιβεβλημένο «out of the box thinking» να μπορέσουμε να
συζητήσουμε με τον πελάτη μας, να τον καθησυχάσουμε και
να εξηγήσουμε πως αν «περάσουμε» αυτό που μας έστειλες,
το deal δεν θα «περπατήσει». Πολλές φορές λειτουργούμε
ως ηρεμιστικός παράγοντας, που φέρνει τις δύο πλευρές πιο
κοντά παρά μακρύτερα. Είναι σωστό να υπάρχει ο ναυλομε-

Ο Πειραιάς ως ναυτιλιακό κέντρο
Η δραστηριοποίηση ναυτιλιακών εταιρειών στον Πειραιά θα

Αγοραπωλησίες Πλοίων 2004-2014*
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Σύνολο πλοίων/
αγοραπωλησιών

1840

1932

1571

1984

1331

1235

1462

1151

1226

1517

744

Συν. κεφάλαια
$δις

$38.0

$31.6

$35.9

$54.9

$37.4

$19.5

$28.9

$20.8

$15.6

$24.5

$15.2

Διαλύσεις Πλοίων 2004-2014*
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Αριθμός πλοίων
για διάλυση

140

150

220

210

410

1368

1225

1340

1480

1653

502

Συν. κεφάλαια
$δις

$38.0

$31.6

$0.7

$0.7

$2.0

$2.8

$3.5

$6.0

$7.5

$8.9

$3.4

*στοιχεία μέχρι 31/5/2014
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έπρεπε να αποτελεί για όλους μας ζήτημα μείζονος σημασίας.
Η συγκέντρωση ως ένα cluster, που αυτό μεταφράζεται σε
σύμπλεγμα, συστάδα, συγκέντρωση πλοιοκτητών, διαχειριστριών των μεγαλύτερων νηογνωμόνων στον κόσμο, χρηματοπιστωτικών
οργανισμών,
οίκων
νομικών
και
χρηματοοικονομικών συμβούλων, εταιρειών ναυτασφαλίσεων και P&I Clubs, θα έπρεπε να είναι ο αυτοσκοπός μας.
Τη ναυτιλιακή υποδομή του Πειραιά συμπληρώνει σημαντικός
αριθμός από περιφερειακές, «δορυφορικές» δραστηριότητες,
όπως ναυλομεσίτες, ναυλωτές, ναυπηγεία, επισκευαστές πλοίων,
εταιρείες ρυμουλκήσεων και ναυαγιαιρέσεων, ναυτικών πρακτορεύσεων, επιχειρήσεις τροφοδοσίας, εταιρείες πετρέλευσης
πλοίων, κατασκευαστών-επισκευαστών-επιθεωρητών ναυτικών
μηχανών και εξοπλισμού, ναυτικά δικαστήρια, καθώς επίσης και
μια τεράστια βιομηχανία θαλάσσιου τουρισμού. Στον Πειραιά θα

,,

Στον Πειραιά θα έπρεπε να είναι
συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες και να
έχουμε καταστήσει την πόλη αυτή το ναυτιλιακό μας κέντρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις
αγορές όλου του πλανήτη.
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έπρεπε να είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες και να
έχουμε καταστήσει την πόλη αυτή το ναυτιλιακό μας κέντρο,
διευκολύνοντας την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων
στις αγορές όλου του πλανήτη. Αντί αυτού, όμως, κατορθώσαμε να απομακρύνουμε αυτό το cluster, που ειδικά ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, ο Νικόλαος Ι. Κοτζιάς, μόχθησε
πολύ μαζί με άλλους, άξιους πατριάρχες της ελληνικής ναυτιλίας και κατόρθωσαν αυτό το όραμά τους να το κάνουν
πράξη μέσα στη δεκαετία του 1970. Σήμερα, αντί να έχουμε
επίκεντρο τον Πειραιά, θεωρούμε ως ναυτιλιακό κέντρο γενικότερα την Αττική. Αυτό είναι κρίμα και θα έπρεπε να προξενεί λύπη σε όλους μας.
Ο Πειραιάς τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χάσει μεγάλο μέρος
από την αίγλη που είχε. Σημαντικές εταιρείες αποχώρησαν και
μεταστεγάστηκαν είτε στα βόρεια ή νότια προάστια ή ακόμα
και στο κέντρο της Αθήνας. Γενικά υπήρξε, και σε μικρότερο
βαθμό εξακολουθεί να υπάρχει, κάποια τάση φυγής από τον
Πειραιά, αφού οι ελλείψεις σε υποδομές, η παλαιότητα και
ακαταλληλότητα πολλών κτιρίων, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η απουσία τραμ, η αυξημένη κίνηση, η βρώμα, τα
σκουπίδια και ο ΟΚΑΝΑ ήταν μερικοί από τους λόγους που
ώθησαν πολλούς πλοιοκτήτες και ναυλομεσίτες στο να αναζητήσουν νέα στέγη σε άλλες περιοχές της Αττικής.
Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την προσωπική μου γνώμη,
διαδραμάτισε και η έκθεση «Ποσειδώνια», που άφησε τον
Πειραιά για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Δεν ήταν λίγο
πράγμα κάθε δύο χρόνια να βλέπουμε τη «ναυτιλιακή μας
πρωτεύουσα» να είναι ντυμένη στα γιορτινά της για μια περίοδο 2-3 εβδομάδων.
Η θέση της ελληνικής ναυτιλίας
Με μεγάλη χαρά και σύμφωνα με στοιχεία από το research
department της εταιρείας μας, της Intermodal, η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία παρουσιάζει αυξητική τάση και ο
στόλος που ελέγχεται από ελληνικά συμφέροντα, αν δεν έχει
κιόλας ξεπεράσει τα 4.000 πλοία, είναι πολύ κοντά στο να
φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τα 300 εκατ. τόνους dwt (μεταφορικής ικανότητας).
Πολλά νέα ελληνικά πλοία, σύγχρονα, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες ναυπηγικές εξελίξεις και βελτιώσεις,
οικολογικά, με λιγότερη κατανάλωση καυσίμων και με εναρμόνιση στην απαιτούμενη μειωμένη εκπομπή ρύπων και carbon emissions, προσφέρουν ένα ασφαλέστερο και
ποιοτικότερο πλαίσιο εντός του οποίου η ελληνική ναυτιλία
γίνεται ολοένα και ισχυρότερη. Είναι όμορφο να βλέπεις αυτή
την εξέλιξη και είναι παρήγορο το ότι σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει μπει στον έκτο χρόνο της, οι Έλληνες
εφοπλιστές ισχυροποιούν την παγκόσμια θέση τους. Σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρηματικές τους επεκτατικές τοποθετήσεις έχουν γίνει περισσότερο με ίδια κεφάλαια μιας και
η παραδοσιακή ναυτιλιακή χρηματοδότηση έχει κυριολεκτικά
εκλείψει. Καθώς το χάσμα χρηματοδότησης διευρύνθηκε, τα
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Οι τράπεζες που πέρασαν τα στρες τεστ αύξησαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και κάνουν εκκαθάριση στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, πωλούν δάνεια σε «διψασμένα» Funds και
προετοιμάζουν ανάκτηση των πόρων τους για πιο ενεργή τραπεζική δανειοδότηση πλοίων στα
χρόνια που έρχονται.

,,

Private Equity Funds ήταν για πολλούς Έλληνες πλοιοκτήτες
ο μόνος τρόπος για να επωφεληθούν της ευκαιρίας από την
υποσχόμενη ανάκαμψη της ναυτιλίας. Τα PEF έχουν διάθεση
να συν-επενδύσουν και να δανείσουν στους Έλληνες ιδιοκτήτες διότι πιστεύουν ότι η αναμενόμενη ανάκαμψη της ναυτιλίας θα τους προσφέρει τις υψηλές αποδόσεις που έχουν
αναζητήσει. Πολλά Private Equity Funds, ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συν-επενδύσει με αρκετούς Έλληνες εφοπλιστές, κυρίως τα μεγάλα ονόματα, τους
παραδοσιακούς οίκους, που δημιουργούν χωρίς καμία αμφιβολία ένα πλαίσιο σιγουριάς και ασφάλειας προς τους επενδυτές πως ο συνεταιρισμός αυτός θα πάει καλά.
Περίπου 40 συν-επενδύσεις (joint ventures) «τρέχουν» αυτή
τη στιγμή μεταξύ P/E Funds και Ελλήνων εφοπλιστών. Η ανάκαμψη της ναυτιλίας συνεχίζεται (όμως, υπάρχει ένα μεγάλο
«αν»), πάντως αναμένεται ότι το ενδιαφέρον των P/E Funds
να μειωθεί μέσα στο 2014-2015 καθώς η ευκαιρία να επενδύσουν σε ένα χαμηλό σημείο του κύκλου απομακρύνεται.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η κινεζική
τραπεζική δανειοδότηση πλοίων και κυρίως η χορήγηση δανείων σε μη Απωανατολίτες πλοιοκτήτες σκόνταψε στους κινεζικούς περιορισμούς στη χορήγηση πιστώσεων. Οι δύο
αυτές εξελίξεις θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από την
αύξηση της εμπιστοσύνης και τη βελτιούμενη χρηματοοικονομική ικανότητα των δυτικών τραπεζών (ευρωπαϊκών και
βορειοαμερικανικών), που προσελκύονται από τις υψηλές
αποδόσεις των δανείων της ελληνικής ναυτιλίας σε σύγχρονα

πλοία οικολογικού σχεδιασμού (Eco-Designs).
Αναμένεται, συνεπώς, o ενυπόθηκος δανεισμός να βελτιωθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, για το 2014-2015.
Ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τους Έλληνες
πλοιοκτήτες είναι η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, η
οποία είχε ρίξει μια σκιά (country risk) τα τελευταία 4 χρόνια.
Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν πάρει τον μακρύ
δρόμο προς την ανάκαμψη. Προβλέπεται ότι και οι 5 ελληνικές τράπεζες δανεισμού πλοίων θα διοχετεύσουν κεφάλαια
σε ναυτιλιακές επενδύσεις μόλις η οικονομική τους το κατάσταση επιτρέψει, καθώς η ναυτιλία είναι πάντα ψηλά στη
λίστα των προτιμήσεων.
Έτσι, ενδέχεται η ανάκαμψη στην ελληνική ναυτιλιακή χρηματοδότηση να έρθει την κατάλληλη στιγμή, καθώς οι νέες
παραγγελίες θα αρχίσουν να παραδίδονται και να είναι αναγκαία η χρηματοδότησή τους. Με τις περισσότερες παραδόσεις για παραγγελίες μέσα στο 2015 και το 2016, η χρονική
στιγμή της ζήτησης και της προσφοράς ναυτιλιακής χρηματοδότησης φαίνεται σωστή.
Φυσικά, ένα μεγάλο ερώτημα πλανιέται για τη ναυτιλιακή
αγορά: Το αν η ανάκαμψη της ναυτιλίας που έχουμε δει μέχρι
τώρα θα συνεχιστεί ή θα σταματήσει. Τα βασικά θεμελιώδη
(fundamental) της αγοράς, καθώς και για άλλη μια φορά το
αυξανόμενο βιβλίο παραγγελιών, δεν υποστηρίζουν μια τέτοια αύξηση. Από την άλλη πλευρά, η ναυτιλία είναι ακόμη
σε θέση να απορροφήσει την υπερπροσφορά τονάζ μέσω
αργής πλεύσης (slow steaming) και την αύξηση της συμφόρησης των λιμένων.
Οι αξίες των πλοίων έχουν πολλαπλασιαστεί στον απόηχο της
ευφορίας που επικρατεί/επικρατούσε στη ναυτιλία. Μένει να
δούμε αν οι υψηλές προσδοκίες θα συνεχιστούν.
Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες που πέρασαν τα στρες τεστ αύξησαν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και κάνουν εκκαθάριση
στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, πωλούν δάνεια σε «διψασμένα» Funds και προετοιμάζουν ανάκτηση των πόρων τους
για πιο ενεργή τραπεζική δανειοδότηση πλοίων στα χρόνια
που έρχονται. Αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι και το επόμενο
θετικό βήμα για την ελληνική ναυτιλία, η σταδιακή επανένταξη στην καθημερινότητα του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού.
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Σημαίες ευκολίας: μια ιστορική αναδρομή*

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

Το Γ΄μέρος της ιστορικής αναδρομής των σημαιών ευκολίας.
9. Μέτρα προστασίας πλοίων, επιβαινόντων και θαλασσίου περιβάλλοντος
Τα διάφορα ναυτικά ατυχήματα και οι απώλειες ανθρώπινων
υπάρξεων δεν είναι δυνατόν να αφήνουν αδιάφορη τη διεθνή
κοινότητα, καθώς και περιστατικά θαλάσσιων ρυπάνσεων που
προκύπτουν είτε από την επιχειρησιακή δραστηριότητα των
πλοίων είτε συνεπεία ναυτικών ατυχημάτων.
Δυστυχώς, το ναυτικό ατύχημα από αρχαιοτάτων χρόνων είναι
συνυφασμένον με το ναυτικόν επάγγελμα και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται αποσκοπούν εις την ελαχιστοποίηση
των συνθηκών και αιτίων που τα προκαλούν.
Από της πρώτης Διεθνούς Συμβάσεως για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και της ανθρωπίνης ζωής εις την θάλασσαν, που
υπήρξε απότοκος της τραγικής μοίρας του «Τιτανικού», μέχρι
των ημερών μας καταβάλλεται μια συνεχής προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εκάστοτε λαμβανομένων μέτρων.
Επιπλέον με την πάροδο των χρόνων η ανθρωπότης άρχισε να
συνειδητοποιεί την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος που
ζει και διαβιώνει, και η ναυτική κοινότητα με την ιδιαίτερη πάντοτε ευαισθησία της κατανόησε την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος ώστε να σταματήσει να χρησιμοποιείται
η θάλασσα ως αποδέκτης παντός καταλοίπου, υγρού ή στερεού.
Η πρόκληση δύο καταστροφικών περιστατικών ρυπάνσεως, των
TORREY CANYON και EXXON VALDEZ, προκάλεσε την επιτάχυνση των εξελίξεων, που κατέληξαν στη σύναψη της Διεθνούς
Συμβάσεως Λονδίνο 1973 προς αποφυγήν ρυπάνσεως της θαλάσσης (MARPOL) από πετρέλαιο, χημικές ουσίες, λύματα,
απορρίμματα κ.λπ.
Η λήψη των αναγκαίων μέτρων δεν αφήνεται εις την αγαθή προαίρεση των ενδιαφερομένων, αλλά προσδιορίζεται εκάστοτε από
τη Διεθνή Κοινότητα, εν προκειμένω τον ΙΜΟ, ώστε να τυγχάνουν
ομοιομόρφου εφαρμογής. Το κράτος της Σημαίας έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την πιστή εφαρμογή των μέτρων αυτών
εις τα πλοία που φέρουν τη Σημαία του.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) αποτελεί όργανον του
ΟΗΕ και έχει την ευθύνη λήψεως παντός μέτρου που αφορά την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασίαν του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Αλλά για να εφαρμοσθούν τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται διε-

θνώς, πέραν αυτών που λαμβάνονται από το κράτος της Σημαίας, απαιτείται ότι αυτοί που θα τα εφαρμόσουν έχουν επαρκείς επαγγελματικές γνώσεις. Λαμβανομένων δε υπ’ όψιν του
διεθνούς χαρακτήρος της σύγχρονου ναυτιλίας και της κινητικότητας των πληρωμάτων, η Διεθνής Κοινότης επέβαλε (Σύμβαση STCW) κανόνες που ρυθμίζουν, κατά τρόπον ενιαίον, τα
επίπεδα των γνώσεων που απαιτούνται σε κάθε βαθμίδα της
ναυτικής ιεραρχίας.
Πέραν του ΙΜΟ, μέτρα αφορώντα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
και την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται ως μη έδει
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την καθιερωμένη αρμοδιότητα του ΙΜΟ, αλλά και μονομερώς από τις διάφορες κυβερνήσεις.
Ο έλεγχος της συμμορφώσεως των πλοίων προς τους διάφορους Κανονισμούς και Οδηγίες ανήκει εις το κράτος της Σημαίας.
Λαμβανομένου όμως υπ’ όψιν ότι πολλές χώρες δεν διαθέτουν
την κατάλληλη υποδομή και ενδεχομένως την επιθυμίαν να
ασκούν τους προβλεπόμενους ελέγχους απεφασίσθη, εντός
ενός πλαισίου διακρατικών συμφωνιών, όπως τα πλοία ανεξαρτήτως Σημαίας υπόκεινται εις ενδελεχή έλεγχον από τις αρμόδιες
Αρχές του λιμένος κατάπλου, αποκαλούμενος πλέον διεθνώς

* Το παρόν κείμενο βασίζεται στη διατριβή του ιδίου, υπό τον αυτόν
τίτλο, κατά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Εθνικής Αμύνης.
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“

Mε την πάροδο των χρόνων
η ανθρωπότης άρχισε να συνειδητοποιεί την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος που ζει και διαβιώνει, και η
ναυτική κοινότητα με την ιδιαίτερη πάντοτε ευαισθησία της κατανόησε την
ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος ώστε να σταματήσει να
χρησιμοποιείται η θάλασσα ως αποδέκτης παντός καταλοίπου, υγρού ή στερεού.

“

ως Post State Control. Το κράτος του λιμένος έχει το δικαίωμα
παρεμποδίσεως του απόπλου, πέραν των τυχόν κυρώσεων μέχρις αποκαταστάσεως των ζημιών και ελλείψεων που εβεβαιώθησαν.
Τα πλοία που υποπίπτουν σε παράβαση εγγράφονται σε «μαύρη
λίστα» (Black List), ώστε να παρακολουθούνται με μεγαλύτερη
αυστηρότητα κατά τους επόμενους κατάπλους εις άλλους λιμένας.
Πέραν των πλοίων αξιολογούνται περιοδικά και οι χώρες, ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή των πλοίων τους εις τις βεβαιούμενες παραβάσεις, με συνέπεια πλοία που φέρουν την
Σημαία των χωρών αυτών να τίθενται εις το στόχαστρον διά επιπλέον επιλεγμένους ελέγχους.
Πρόσφατα, δε, άρχισαν να αξιολογούνται και τα ναυτιλιακά γραφεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εφαρμόζουν
τους διεθνείς Κανονισμούς στα πλοία που διαχειρίζονται διά της
συνεχούς ενημερώσεως και παρακολούθησεως εφαρμογής
αυτών.
Ένα από τα αυστηρότερα μονομερή μέτρα που έχουν ληφθεί
ποτέ, που προκαλεί αληθή τρόμον, είναι η επιβληθείσα από την
αμερικανική κυβέρνηση απεριόριστος ευθύνη του πλοιοκτήτου,
γνωστή ως Oil Pollution Act (OPA 90), σε περίπτωση ρυπάνσεως
των λιμένων, ακτών και της θαλάσσης των ΗΠΑ διά πετρελαιοκηλίδων και λοιπών ρυπαντικών ουσιών. Ο τρόμος έγκειται εις
το γεγονός ότι την απεριόριστον ευθύνη δεν καλύπτουν οι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και θα πρέπει ο πλοιοκτήτης να
αναζητήσει μερική έστω ασφάλιση εις την τοπικήν ασφαλιστική
αγορά με πολύ υψηλό κόστος.
Εάν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι το πρόστιμον που επεβλήθη εις
την εταιρείαν πετρελαιοειδών ΕΧΧΟΝ, πλοιοκτήτρια του Δ/Ξ
ΕΧΧΟΝ VALDEZ, για τη ζημία που προκλήθηκε εις την περιοχήν
του ατυχήματος, ανήλθε εις το αστρονομικόν ποσόν των 10 δισ.
δολαρίων ΗΠΑ, ευκόλως γίνεται αντιληπτός ο φόβος της δαμο-

κλείου σπάθης που επικρέμαται της κεφαλής όσων προσεγγίζουν λιμένας των ΗΠΑ. Είναι ως εκ τούτου γεγονός ότι πλοία με
χαμηλά επίπεδα ασφαλείας και με ιστορικόν βεβαιομένων παραβάσεων δεν αποτολμούν πλέον να προσεγγίσουν λιμένας των
ΗΠΑ, τιθέμενα αυτομάτως εκτός εμπορίου με την Αμερικήν.
10. Συμπεράσματα
Κατόπιν των όσων εξετέθησαν, μπορούμε να συμπεράνουμε τα
κατωτέρω:
1. Η πιστή εφαρμογή της πληθώρας αυτής των μέτρων, δεσμεύσεων και ελέγχων καθιστά τη ναυτιλιακή επιχείρηση μια εξαιρετικά δυσκολη και πολυδάπανη δραστηριότητα, που απαιτεί
στελέχωση με προσωπικόν λίαν υψηλής στάθμης εκπαιδεύσεως και εμπειρίας.
2. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ελληνική Πολιτεία κρίνονται ικανοποιητικά και θα προσελκύουν πάντοτε ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητος,
εφόσον θα εξακουλουθήσουν να ισχύουν και να επικρατούν
εις την χώραν συνθήκες ομαλότητος και σταθερότητος, και
δεν θα διαφαίνεται κίνδυνος ανατροπής αυτών. Εις το σημείον
αυτό, μπορούμε να ισχυρισθώμεν ότι από της λήξεως του
Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι σήμερον, οι αυξομειώσεις του
ελληνικού νηολογίου συμβαδίζουν με τις συνθήκες σταθερότητος της πολιτικής ζωής της χώρας μας, λειτουργούσαι ως
βαρόμετρον υψηλής πιστότητος.
3. Η διατήρηση ενός σημαντικού αριθμού πλοίων εις το ελληνικόν νηολόγιον αποβαίνει εις όφελος όλων, αφ’ ενός διότι δεν
θα πάψει να αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο σε κάθε αντιξοότητα και αφ’ ετέρου θα δίνει τον τόνο της ελληνικότητος
εις την ναυτιλία μας. Επί πλέον δε, η Ελλάς παραμένουσα μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη θα μπορεί να επηρεάζει τις διεθνείς
ναυτιλιακές εξελίξεις επ’ ωφελεία όλων.
4. Η προσφυγή εις τις Σημαίες Ευκολίας, από του παρελθόντος
αιώνος, δεν αποτέλεσε ελληνική αποκλειστικότητα, απλώς η
ελληνική πλοιοκτησία ακολούθησε μια πρακτική όπου πρω-
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11. Επίλογος
Μετά την παράθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από
την ανάλυση του φαινομένου των Σημαιών Ευκολίας, επανερχόμεθα εις τα αρχικά ερωτήματα.
Τι είναι λοιπόν οι Σημαίες Ευκολίας; Κατάρα η ευχή; Ανάθεμα ή
ευλογία, προσπάθεια για αθέμιτο ανταγωνισμό ή αναγκαία επιλογή και τέλος, δι’ ημάς τους Έλληνας, αποτελεί πράξη αντεθνική ή πράξη εθνικώς συμφέρουσα;
Για να απαντήσουμε εις το πρώτον ερώτημα, θα πρέπει πρώτα
να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ιστορικό σφάλμα εάν προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον Ελληνισμό εντός των περιορισμένων γεωγραφικών ορίων της χώρας μας. Η ιδιοφυΐα της φυλής
μας έγκειται εις την οικουμενικότητα αυτής.
Η σφύζουσα δημιουργικότητα του Έλληνος δεν επιδέχεται περιορισμούς.
Η ελληνική εμπορική ναυτιλία, που άρχισε να αναγεννάται από
τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του νέου ελληνικού κράτους,
έφτασε σε τέτοιο σημείον αναπτύξεως που δεν τη χωρούσε
πλέον το ελληνικόν κράτος.
Οι πόντοι ήσαν ανοικτοί και οι πειρασμοί διά το Χρυσόμαλλον
Δέρας πολλοί. Ο Έλλην δεν εδίστασε, ετόλμησε και διακινδύνευσε. Ετόλμησε παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπιζε και

“

H προσφυγή προς τις Σημαίες
Ευκολίας, όπως αυτές ενεφάνισθησαν
εις την εποχήν μας, δεν ήσαν ελληνική
ανακάλυψη.
Η χρησιμοποίησις δε αυτών από τους
ανταγωνιστάς μας σε συνδυασμό με την
έλλειψη μέτρων προστασίας από τη
χώρα μας, έθετε σε κίνδυνον αφανισμού
την εθνική μας ναυτιλία.

“

τοστάτησαν ανταγωνίστριες προς αυτήν χώρες. Η προσφυγή
δε αυτή προς τις Σημαίες Ευκολίας υπήρξε τόσο μαζική, ώστε
επί των ημερών μας να καλύπτουν το μεγαλύτερον ποσοστόν
της παγκοσμίου χωρητικότητος.
5. Η προσφυγή υπό της ελληνικής πλοιοκτησίας εις τις Σημαίες
Ευκολίας κατέστη αναπόφευκτος όταν διεθνείς και εσωτερικές
συγκυρίες, αλλά και άστοχος κυβερνητική πολιτική, έθεταν σε
κίνδυνο την επιβίωσή της.
6. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία δραστηριοποιείται εις το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και η αντιμετώπιση αυτής
από το κράτος οφείλει να λαμβάνει πάντοτε υπ’ όψιν τον διεθνή χαρακτήρα αυτής και να μη διστάζει να λαμβάνει πρόσθετα ευεργετικά μέτρα, όταν τούτο καθίσταται αναγκαίον,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό και
ενισχύσει το εθνικόν νηολόγιον.
7. Η λήψη μέτρων κατά των Σημαιών Ευκολίας που έλαβον μεμονωμένα διάφορες χώρες δεν απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ αντιθέτως τα μέτρα που έλαβαν οι
ναυτεργατικές ενώσεις, με προεξάρχουσα την ITF, συνετέλεσαν εις την σημαντική βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της
ενδιαιτήσεως και της μισθοδοσίας των πληρωμάτων, με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανισθεί σχεδόν ολοσχερώς τα λεγόμενα πληρώματα ευκολίας.
8. Το Port State Control κατευθύνεται γενικώς εις όλα τα πλοία,
ανεξαρτήτως Σημαίας. Το γεγονός αυτό έχει εξαφανίσει εις την
ουσία κάθε διάκριση κατά των Σημαιών Ευκολίας καθ’ ότι
όλες οι χώρες ελέγχονται και αξιολογούνται ανάλογα με τα
ποσοστά βεβαιουμένων παραβάσεων των πλοίων που φέρουν τη Σημαία τους. Κατά συνέπειαν, η «μαύρη λίστα» δεν
αποτελεί πλέον θλιβερόν προνόμιον των Σημαιών Ευκολίας
και μπορεί να συμπεριλάβει και πλοία παραδοσιακών ναυτικών χωρών σε περίπτωση που δεν συμμορφούνται επακριβώς με τους διεθνείς κανονισμούς, πράγμα ως απεδείχθη όχι
σπάνιον.

επεδίωξε την νίκη, διότι αυτή και μόνον τού εξασφάλιζε όχι
μόνον την επιβίωσή του αλλά και τη δυναμική παρουσία του εις
το διεθνές ναυτιλιακό προσκήνιο. Διά να νικήσει όμως έπρεπε
να παλέψει με τους όρους του αντιπάλου, και εν προκειμένω
των ανταγωνιστών του.
Και εις την πάλη όπως εις τον πόλεμον δεν πηγαίνεις με την πρόθεση να αυτοθυσιασθείς, αλλά να καταβάλεις τον αντίπαλο,
πράγμα που προϋποθέτει ότι πρώτα θα πρέπει να σταθείς όρθιος, να έχεις επιβιώσει, και τότε μόνον μπορείς να επιβληθείς
του αντιπάλου σου.
Ο Έλλην λοιπόν, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, επιβίωσε και ενίκησε, και η νίκη όπως κάθε νίκη αποτελεί ευχή και
όχι κατάρα που είναι συνυφασμένη με την αποτυχία και τον αποδεκατισμό.
Όσον αφορά στο δεύτερον ερώτημα, η απάντηση είναι απλή. Οι
Σημαίες Ευκολίας έπαυσαν πλέον να αποτελούν ψόγον και
μομφή, διότι πολύ σύντομα, σε θέματα ασφαλείας πλοίου και
επιβαινόντων, καθώς και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
δεν υπολείπονται πλέον ουδενός. Έπαυσαν κατά συνέπειαν να
θεωρούνται ανάθεμα και μετεβλήθησαν σε ανάθημα και ευλογία
εις τον βωμόν της παγκοσμίου ναυτιλίας.
Όσον αφορά στο τρίτον ερώτημα, θα πρέπει να τονισθεί ότι η
προσφυγή προς τις Σημαίες Ευκολίας, όπως αυτές ενεφάνισθησαν εις την εποχήν μας, δεν ήσαν ελληνική ανακάλυψη. Η χρησιμοποίησις δε αυτών από τους ανταγωνιστάς μας σε
συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων προστασίας από τη χώρα
μας, έθετε σε κίνδυνον αφανισμού την εθνική μας ναυτιλία. Προκειμένου συνεπώς να μην αφανισθεί και να παραμείνει ζωντανή
εις το διεθνές ναυτιλιακό προσκήνιο, θα έπρεπε κάτι να κάνει.
Εις το σημείον αυτό, θα αναφερθώ σε μια μικρή προσωπική
ιστορία. Όταν το θέρος του 1953, ως λιμενικοί δόκιμοι, κατά τη
διάρκεια του εκπαιδευτικού μας ταξιδίου, επισκεφθήκαμε τη Νέα
Υόρκη, εκεί μας εδεξιώθη ο πρύτανις της ελληνικής ναυτιλίας,
τότε πρόεδρος της εκεί Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, αείμνηστος Μανώλης Κουλουκουντής. Κατά την διάρκειαν της παρουσιάσεως, με το θάρρος της αγνοίας μου και επηρεασμένος από
το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε τότε κατά των Σημαιών Ευκολίας, ερώτησα: «Γιατί δεν φέρνετε τα πλοία σας υπό Ελληνική
Σημαία;». Ο μεγάλος της Ελληνικής Ναυτιλίας Μανώλης Κουλουκουντής δεν αιφνιδιάστηκε από την ερώτησή μου και με το
πάντοτε μειλίχιο ύφος του παρέθεσε εν συντομία τους λόγους
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Επιφυλλίδα

“

Τι είναι λοιπόν οι Σημαίες Ευκολίας; Κατάρα ή ευχή; Ανάθεμα ή
ευλογία, προσπάθεια για αθέμιτο ανταγωνισμό ή αναγκαία επιλογή και
τέλος, δι’ ημάς τους Έλληνας, αποτελεί πράξη αντεθνική ή πράξη εθνικώς
συμφέρουσα;

“

που η υπό Ελληνική Σημαία ναυτιλία δεν ηδύνατο να αντεπεξέλθη του διεθνούς ανταγωνισμού. Απευθυνθείς τότε εις όλους
με άκρα σοβαρότητα, ενθυμούμαι τους λόγους του. Μας είπε:
«Κύριοι, επροτιμήσαμε να επιβιώσουμε υπό ξένας Σημαίας παρά
να αυτοκτονήσουμε υπό την Ελληνικήν»!..
Κατά τη συζήτηση δε που επηκολούθησε, μας ανέπτυξε τη νέα
μορφή που λαμβάνει η ναυτιλιακή επιχείρηση και μας ετόνισε
ότι το πλοίο δεν παύει να είναι ελληνικόν έστω και αν φέρει ξένη
σημαία.
Ήτο βεβαίως ακόμη η εποχή που και εις τα υπό ξένη σημαία
πλοία εναυτολογούντο κατά το πλείστον Έλληνες ναυτικοί και
εξακολουθούσαν να είναι ασφαλισμένοι εις το ΝΑΤ.
Τα λόγια αυτά παρέμειναν έκτοτε ανεξίτηλα χαραγμένα εις την
μνήμη μου, καθ’ όλη την διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, ώστε ποτέ να μην κάνω διάκριση μεταξύ ελληνικού
και ελληνόκτητου πλοίου.
Η ανάγκη λοιπόν επιβιώσεως υπήρξε η αιτία προσφυγής προς
τις Σημαίες Ευκολίας. Οι Έλληνες κατά συνέπεια δεν χρησιμοποίησαν αθέμιτα μέσα για να σταθούν όρθιοι, αλλά αγωνίστηκαν
με τους όρους που επέβαλε η διεθνής πρακτική.
Και ερχόμαστε τώρα εις το τελευταίον ερώτημα. Είναι λοιπόν η
προσφυγή στις Σημαίες Ευκολίας πράξη αντεθνική ή πράξη εθνικώς συμφέρουσα; Για να απαντήσουμε εις αυτό το ερώτημα
είναι ανάγκη, μακριά από προκαταλήψεις, να αναφερθούμε σε
ορισμένα πραγματικά γεγονότα που δεν τα σκέπασε ακόμη η
λήθη, έστω και εάν έλαβαν χώρα προ αρκετών χρόνων, και συγκεκριμένα την εποχή του Μεσοπολέμου, κατά τη διάρκεια του
πολέμου και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις για τα γεγονότα αυτά την ευθύνη φέρει το κράτος, σε
άλλες η πλοιοκτησία και σε άλλες, τέλος, η ναυτεργασία.

Δεν είναι μακριά η εποχή του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου που
έφθασε στο σημείον ώστε διά την έλλειψη από τη σύνθεση πληρώματος του πλοίου ενός βοηθού θαλαμηπόλου να απαγορευθεί σε λιμένα της αλλοδαπής ο απόπλους του πλοίου, μέχρις
εξευρέσεως αντικαταστάτου!..
Δεν είναι επίσης μακριά η εποχή που η ελληνική ναυτιλία πέραν
της οικονομικής κρίσεως είχε να αντιμετωπίσει και την εχθρότητα των ανταγωνιστών της με την επιβολήν επασφαλίστρων,
προτιμούμενων πρακτικών κ.λπ., ώστε για να επιβιώσει ήτο
αναγκασμένη να περιορίζει κάθε δυνατή δαπάνη, και σε ορισμένες περιπτώσεις σε απαράδεκτα επίπεδα, που αφορούσε είτε το
πλοίο είτε το πλήρωμα. Ο αγώνας για την επιβίωση ήτο σκληρός, δίχως έλεος και αδυσώπητος. Εις τον αγώναν αυτόν αναπόφευκτα ένα μεγάλο τίμημα επλήρωσαν οι ναυτικοί, αλλά και
πολλές ναυτιλιακές επιχειρήσεις αφανίστηκαν.
Δεν είναι επίσης μακριά η εποχή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
πολέμου, που η κουμμουνιστική διείσδυση στην ναυτιλία μας
κατέστη σχεδόν κυριαρχική. Ήτο τότε η εποχή που οι «επιτροπές
πλώρης» αμφισβητούσαν τη νόμιμη εξουσία του πλοιάρχου,
που κατέλυαν την ιεραρχία, που το ταξικό μίσος κατά της πλοιοκτησίας ήτο έντονο, διότι τα πλοία ήσαν «του λαού», και η εκ
των πραγμάτων χαλαρή κρατική παρέμβαση ουδόλως ελαμβάνετο υπ’ όψιν. Η διαχείριση τότε των ελληνικών πλοίων ήτο ιδιαίτερα προβληματική.
Οι καταστάσεις αυτές για να γεφυρωθούν, πλέον των διοικητικών μέτρων που ελήφθησαν από τις Λιμενικές Αρχές διά την
αποκατάσταση της διασαλευθείσης τάξεως, εχρειάσθησαν αμοιβαίες υποχωρήσεις των δύο κυρίων παραγόντων της ναυτιλίας.
Λόγω δε της κοινωνικής ασταθείας και της εντόνου πιέσεως εκ
μέρους των ναυτεργατικών Ενώσεων, η πλοιοκτησία ηναγκάσθη
να προβεί στις περισσότερες παραχωρήσεις που σε περιόδους
ευφορίας ηδύνατο να ανταποκριθεί, σε περιόδους όμως κρίσεως ήτο πολύ δύσκολον να αντεπεξέλθει. Τότε άρχισε η τριβή.
Το πλήθος των προβλεπόμενων, πέραν του μισθού, παροχών
υπό μορφή υπερωριακών αμοιβών και εξαιρετικών (extra) εργασιών, ήτο τόσον σύνθετον και πολυποίκιλον που απαιτούσε
αφ’ ενός ατέρμονες διαπραγματεύσεις για να αναγνωρισθούν
και αφ’ ετέρου διά την ερμηνεία και εφαρμογή των τη μεγαλύτερη σχεδόν απασχόληση των Λιμενικών Αρχών, για τη διευκόλυνση των οποίων είχε αναπτυχθεί μάλιστα και αξιόλογη σχετική
βιβλιογραφία. Η τριβή δε αυτή προκαλούσε συνήθως αντιπειθαρχικές συμπεριφορές που έπρεπε να αντιμετωπισθούν με τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικα
των Ναυτικών.
Η προσφυγή προς τις Σημαίες Ευκολίας δεν έλυνε αυτομάτως
το πρόβλημα όσον εσυνεχίζετο η απασχόληση Ελληνικών πληρωμάτων. Όταν με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας
άρχισε η κάμψη του ενδιαφέροντος των νέων προς το ναυτικόν
επάγγελμα τότε άρχισε να επιταχύνεται και η προσφυγή προς τα
πληρώματα ευκολίας, οπότε τα προβλήματα άρχισαν σταδιακά
να περιορίζονται. Εσταμάτησε τότε η τριβή και η ατέρμων και
εξουθενωτική απασχόληση για την επίλυση των ναυτεργατικών
διαφορών, αλλά και των ελληνικών πληρωμάτων η έντονος αντιπαλότης εκάμφθη λόγω της σημαντικής βελτιώσεως των συνθηκών εργασίας και ενδιαιτήσεως επί των πλοίων και των
αυξημένων αποδοχών τους.
Η προσφυγή προς τα πληρώματα ευκολίας, διά τα υπό Ελληνική
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Σημαία πλοία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ήτο περιορισμένη, και παρά το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων με την πρόβλεψη του Ν.Δ. 2687/53 μπορούσε να αυξηθεί, δεν έφθανε εις
τα επιθυμητά υπό της πλοιοκτησίας επίπεδα. Θα πρέπει δε επί
πλέον να λεχθεί και η εμμονή της Διοικήσεως υπό την πίεση των
ναυτεργατικών Ενώσεων εις την αποφυγήν λελογισμένων και
αναγκαίων μειώσεων της συνθέσεως των πληρωμάτων, συνεπεία τεχνολογικών εξελίξεων (αυτοματισμοί κ.λπ.) διά λόγους
περισσότερο κοινωνικούς παρά διά λόγους ασφαλείας του
πλοίου και των επιβαινόντων.
Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πλοιοκτησία τόσο εκ μέρους
της Διοικήσεως όσο και εκ μέρους της ναυτεργασίας, καθιστούσαν απρόθυμες τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που σκόπευαν να θέσουν νεο-αγοραζόμενα
και ναυπηγούμενα πλοία υπό Ελληνικήν Σημαία.
Έφθασε κατά συνέπεια η ναυτιλία μας σε σημείο καμπής, είτε να
παραμείνει με τα 100 Liberties είτε να προβεί στο άλμα να δραστηριοποιηθεί εις τον διεθνή ναυτιλιακό στίβο με τους όρους
που επέβαλε η αγορά.
Δεν εδίστασε τότε ο ελληνικός εφοπλισμός και με υπεράνθρωπες προσπάθειες έφθασε η ελληνόκτητος ναυτιλία να κυριαρχίσει εις την διεθνήν αγοράν. Αυτός ο άθλος δίδει εις τη χώρα μας
διεθνές κύρος, διότι αφ’ ενός μεν είναι ο μόνος τομεύς δραστηριότητος της χώρας που πρωτεύει σε παγκόσμια διάσταση και
αφ’ ετέρου εκτός από την εξασφάλιση πολλών θέσεων εργασίας

στην ξηρά και τη θάλασσα, εισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό,
μετά τον τουρισμό, συναλλάγματος της χώρας.
Η τεράστια κατά συνέπεια προσφορά των Σημαιών Ευκολίας
που βοήθησε εις την εκτίναξη της ελληνικής ναυτιλίας σε επίπεδα που ούτε η πλέον τολμηρά φαντασία ηδύνατο να προβλέψει, θα πρέπει να θεωρηθεί από πάσης απόψεως ως πράξη
εθνικώς συμφέρουσα, εφ’ όσον τόσο πολύ ωφέλησε τη χώρα
μας.
Εν κατακλείδι, δε, απευθυνόμενος εις αυτούς που αμφισβητούν
την ελληνικότητα της, λέγομεν ότι όπως ο Έλλην που μεταναστεύει εις τα πέρατα της οικουμένης για να επιβιώσει δεν παύει
να είναι Έλληνας εις την ψυχή και την καρδιά, έστω και εάν για
να επιτύχει τούτο αναγκάζεται να αποκτήσει ξένη υπηκοότητα,
έτσι και η ναυτιλία μας δεν παύει να είναι ελληνική έστω και εάν
είναι αναγκασμένη να καλύπτεται με ξένες Σημαίες, εφ’ όσον
αυτοί που την κατέχουν και τη διοικούν είναι Έλληνες και ένα
καντήλι στη γέφυρα θα φωτίζει πάντοτε την εικόνα του Αγίου
Νικολάου!..
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το πλοίο θεωρείται ένας ζωντανός
οργανισμός. Όσο λοιπόν η καρδιά του θα πάλλεται με τους ρυθμούς της μηχανής και οι προπέλες του θα αυλακώνουν ασταμάτητα τα πελάγη, θα ξαναζωντανεύει ο μύθος και το τραγούδι της
γοργόνας, που γαλούχησε γενιές Ελλήνων ναυτικών, ότι «ο Βασιλιάς Αλέξανδρος», που είναι τώρα το ελληνικό καράβι, «ζει και
βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει»!..
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Λιμένες

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις
λιμένα Θεσσαλονίκης: τέλος εποχής;

Το ζήτημα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων
του λιμένα Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα στο προσκήνιο δίνοντας αφορμή για ατέρμονες συζητήσεις γύρω από την ακτοπλοϊκή
«εγκατάλειψη» του λιμένα και κατά συνέπεια της πόλης, με παράλληλη έκφραση έντονων διαμαρτυριών από τους
αρμόδιους φορείς.

ασικό επιχείρημα σε αυτές τις συζητήσεις είναι το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν το δεύτερο μεγαλύτερο
λιμάνι της χώρας να μη διαθέτει επαρκείς ακτοπλοϊκές
συνδέσεις. Σε μια πρώτη ανάγνωση, ελάχιστοι θα διαφωνούσαν με αυτή την τοποθέτηση, αλλά δυστυχώς τις συνθήκες
λειτουργίας μιας αγοράς τις καθορίζουν οι παίκτες ενίοτε υπό
την επίβλεψη του κράτους. Για ποιο λόγο λοιπόν η Θεσσαλονίκη δεν διαθέτει πολλές ακτοπλοϊκές συνδέσεις; Για να
απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να δούμε τις
συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών την τελευταία πενταετία (20082013) οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα δεδομένα κίνησης επιβατών και οχημάτων στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης,
του Πειραιά, του Βόλου και της Ραφήνας, καθώς και το σύνολο των επιβατών που διακινήθηκαν σε όλα τα λιμάνια της
χώρας.

Β
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Επιβατική κίνηση σε επιλεγμένους λιμένες και σύνολο χώρας

Πηγή: Ιστοσελίδες λιμένων και Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Τα δεδομένα αφορούν επιβίβαση και αποβίβαση και περιλαμβάνουν μόνο τα δρομολόγια που εκτελούνται με ΕΓ/ΟΓ πλοία.
Για το λιμάνι του Πειραιά εξαιρούνται οι γραμμές του Αργοσαρωνικού.
Για το 2013 δεν έχουν δημοσιευτεί τα στοιχεία για το σύνολο της χώρας.

Κίνηση οχημάτων σε επιλεγμένους λιμένες

Πηγή: Ιστοσελίδες λιμένων και Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Τα δεδομένα αφορούν φόρτωση και εκφόρτωση και περιλαμβάνουν μόνο τα δρομολόγια που εκτελούνται με ΕΓ/ΟΓ πλοία.
Για το λιμάνι του Πειραιά εξαιρούνται οι γραμμές του Αργοσαρωνικού.
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Λιμένες
Με βάση τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε μια μείωση της
επιβατικής κίνησης σε όλα τα λιμάνια, αν και για τη Θεσσαλονίκη η μείωση έχει αγγίξει το πολύ μεγάλο ποσοστό του
71,27%. Για το σύνολο της χώρας το ποσοστό είναι μειωμένο
κατά 25%, ενώ αναμένεται η διαφορά να μεγαλώσει όταν δημοσιευτούν τα στοιχεία διακίνησης για το έτος 2013. Ίδιο το
σκηνικό και σε ό,τι αφορά την κίνηση οχημάτων μέσω των
πλοίων της ακτοπλοΐας και τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό έσοδο (μαζί με τα φορτηγά) για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Η πτώση της διακίνησης προσεγγίζει το 37% για τον Πειραιά,
το 63% για τη Ραφήνα και τα 75% και 14,5% για τα λιμάνια
της Θεσσαλονίκης και του Βόλου αντίστοιχα.
Πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι ότι η αγορά έχει υποστεί σημαντική μείωση, γεγονός που επιδρά και στα έσοδα
των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι αιτίες της πτώσης επικεντρώνονται πρωτίστως στην οικονομική κρίση και στη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.
Σχετικά με την προσφορά, την υπό εξέταση περίοδο παρατηρείται επίσης κάποια μείωση της διαθέσιμης χωρητικότητας.
Ο ακτοπλοϊκός στόλος έχει συρρικνωθεί σημαντικά την τελευταία πενταετία ενώ σε περίοδο δεκαετίας (2003-2013) η

μείωση είναι μεγαλύτερη. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη του στόλου που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα των πέντε μεγάλων ακτοπλοϊκών εταιρειών της
χώρας (Attica Group, Minoan Lines, ANEK Lines, NEL Lines
και Hellenic Seaways).

Αριθμός πλοίων των πέντε μεγάλων ακτοπλοϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Πηγή: Ιστοσελίδες ακτοπλοϊκών εταιρειών.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της μείωσης, ο αριθμός των
πλοίων των πέντε συγκεκριμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα το 2001 ήταν 125 πλοία. Για την περίοδο 2008-2013 ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων στην
ελληνική αγορά (από τις πέντε ακτοπλοϊκές εταιρείες) έχει
υποχωρήσει κατά 28,4%. Η μείωση για το σύνολο του ακτοπλοϊκού στόλου (πέρα των πέντε μεγάλων εταιρειών) είναι
ακόμα μεγαλύτερη.
Οι βασικοί λόγοι πίσω από τη μείωση της διαθέσιμης χωρητικότητας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:
• Πώληση και ναύλωση πλοίων στο εξωτερικό για αύξηση ρευστότητας και μείωση δανεισμού των ακτοπλοϊκών εταιρειών.
• Πτώχευση εταιρειών με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα

την GA Ferries.
• Απόσυρση (διάλυση) πλοίων λόγω ηλικίας.
Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο ακτοπλοϊκός στόλος και
κατά συνέπεια η διαθέσιμη χωρητικότητα έχει μειωθεί.
Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί
υπόψη είναι το κόστος λειτουργίας ενός πλοίου. Το κόστος
καυσίμων αποτελεί καθοριστικό κομμάτι του λειτουργικού
αλλά και συνολικού κόστους μιας ακτοπλοϊκής εταιρείας, και
κατά συνέπεια έχει μεγάλη σημασία να δούμε την εξέλιξή του.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το κόστος του ναυτιλιακού καυσίμου (τύπου 380cst) για την υπό εξέταση χρονική
περίοδο, στο λιμάνι του Πειραιά.

Κόστος ναυτιλιακού καυσίμου (380cst) στο λιμάνι του Πειραιά

Πηγή: Ιστοσελίδες ακτοπλοϊκών εταιρειών.
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Η ακτοπλοϊκή απομόνωση της
Θεσσαλονίκης αναμένεται να συνεχιστεί και
τα επόμενα χρόνια, αλλά και πάλι, σε μερικά χρόνια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το λιμάνι της πόλης θα καταστεί
ελκυστικότερο σε σχέση με τους γειτονικούς λιμένες.

,,

Η τιμή του καυσίμου έχει τριπλασιαστεί την τελευταία πενταετία με αποτέλεσμα το σχετικό κόστος για μια ακτοπλοϊκή
εταιρεία να αυξηθεί υπέρμετρα. Είναι ενδεικτικό ότι το 2007
το κόστος καυσίμων αντιπροσώπευε περίπου το 40% του συνολικού κόστους μιας ναυτιλιακής εταιρείας της ακτοπλοΐας
ενώ το 2013 το ποσοστό αυτό άγγιξε το 55%. Τρίτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη κυρίως στο επίπεδο
λειτουργίας του στόλου τους.
Σε αυτήν τη διαπίστωση θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός της μείωσης των κρατικών επιδοτήσεων προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την πραγματοποίηση δρομολογίων σε
γραμμές δημοσίου συμφέροντος (άγονες γραμμές). Ενδεικτικά, τα ποσά που διατέθηκαν για την επιδότηση των άγονων
γραμμών (όπως είναι και η μοναδική ακτοπλοϊκή σύνδεση
που διαθέτει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης) το 2008 ανήλθαν
σε περίπου 130.000.000 ευρώ ενώ για το 2014 προσεγγίζουν περίπου τα 70.000.000 ευρώ.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα
τόσο στην περίπτωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης όσο, και κυρίως, στην ακτοπλοϊκή αγορά της Ελλάδας: Μειωμένη ζήτηση, χαμηλά έσοδα και αυξημένο κόστος
λειτουργίας σε συνδυασμό με περιορισμένη προσφορά.
Έχοντας αυτά τα δεδομένα, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του στόλου τους.
Αυτό σημαίνει τοποθέτηση των πλοίων τους σε γραμμές με
καλές πληρότητες, με μειωμένη (όσο το δυνατόν) εποχικότητα
και, ει δυνατόν, με εξοικονόμηση καυσίμων. Για το τελευταίο
οι εταιρείες επιλέγουν υπό προϋποθέσεις να πλέουν με χαμηλή ταχύτητα για μείωση του κόστους καυσίμων, κάτι που
σημαίνει ότι σε ένα ήδη πολύωρο ταξίδι (όπως π.χ. το Θεσσαλονίκη-Σάμος, η μειωμένη ταχύτητα το κάνει να διαρκεί
ακόμη περισσότερο, κάτι που αποτελεί αντικίνητρο για τους
επιβάτες στο να επιλέξουν το πλοίο).
Για τους λόγους αυτούς, πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν

συγκεντρώσει τον διαθέσιμο στόλο τους σε γραμμές με
υψηλή πληρότητα (π.χ. Πειραιάς - Κυκλάδες, Πειραιάς - Δωδεκάνησα, Πειραιάς - Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πειραιάς Κρήτη) ή/και με μικρές αποστάσεις (π.χ. Ραφήνα - Άνδρος Τήνος - Μύκονος).
Η Θεσσαλονίκη εκ της θέσεώς της είναι αρκετά μακριά από
πολλούς νησιωτικούς προορισμούς, γεγονός που σημαίνει
υψηλό κόστος καυσίμων και περισσότερες ώρες ταξίδι (π.χ.
το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη είναι κατά 50 ναυτικά μίλια μεγαλύτερο σε απόσταση από το Καβάλα - Μυτιλήνη ενώ το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σκόπελος είναι κατά
60 ναυτικά μίλια μεγαλύτερο σε απόσταση από το Βόλος Σκόπελος). Από τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μετακινήσεις, οι ακτοπλοϊκές
εταιρείες θα εστιάζουν το ενδιαφέρον τους εκεί όπου υπάρχουν μειωμένο κόστος και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, η Θεσσαλονίκη αποκτά αεροπορικές συνδέσεις με σημαντικούς τουριστικούς νησιωτικούς προορισμούς, γεγονός που
αποδυναμώνει περαιτέρω τη ζήτηση για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.
Εν κατακλείδι, η ακτοπλοϊκή απομόνωση της Θεσσαλονίκης
αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, αλλά και
πάλι, σε μερικά χρόνια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος
ότι το λιμάνι της πόλης θα καταστεί ελκυστικότερο σε σχέση
με τους γειτονικούς λιμένες. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί
προτάσεις για την άρση του ακτοπλοϊκού αποκλεισμού (π.χ.
να ενταχθούν στις άγονες γραμμές όλα τα δρομολόγια από
Θεσσαλονίκη) όμως οι αιτίες του προβλήματος είναι πολύ βαθύτερες (και ίσως πέραν των δυνατοτήτων του λιμένα αλλά
και των φορέων της πόλης) και οι προτεινόμενες λύσεις πολύ
επιφανειακές.
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Ειδήσεις από την παγκόσμια

λιμενική βιομηχανία
Νέο συμβούλιο για τη MedCruise
Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MedCruise), η οποία διεξήχθη
στη Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως
κρουαζιέρας Seatrade Med, τα μέλη της ένωσης εξέλεξαν το
νέο διοικητικό της συμβούλιο. Την προεδρία της Ένωσης
αναλαμβάνει η κυρία Carla Salvado, εκπρόσωπος του λιμένα
της Βαρκελώνης, η οποία διαδέχεται τον κ. Σταύρο Χατζάκο
από τον ΟΛΠ. Το σύνολο των μελών της ΜedCruise εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Στ. Χατζάκο για το σημαντικό έργο που επιτελέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας
του. Ο κ. Χατζάκος θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. της MedCruise
ως επίτιμος πρόεδρος, μετά από σχετική καταστατική αλλαγή, την οποία ομόφωνα έκανε δεκτή η γενική συνέλευση
της Ένωσης. Στο διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη συμμετέχουν, εκπροσωπώντας τους μεγαλύτερους σε κίνηση λιμένες κρουαζιέρας, η Κωνσταντινούπολη, η Τενερίφη, η
Τυνησία, η Λισσαβόνα, το Ντουμπρόβνικ, η Γαλλική Ριβιέρα,
ενώ από τους μικρότερους σε κίνηση λιμένες εκλέχθηκαν οι
εκπρόσωποι Οδησσού, Κόπερ, Κόστα Μπράβα, Πορτοφερέο,
Ριέκα και Σίμπενικ. Η παραμονή στον Πειραιά της έδρας της
ΜedCruise (Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου) για την
προσεχή τριετία, 2014-17, ήταν η πρώτη απόφαση της νέας
προέδρου και του διοικητικού συμβουλίου.
Εκτός από την έδρα της Ένωσης και η ευθύνη της Γραμματείας παραμένει σε ελληνικά χέρια, καθώς το νέο διοικητικό
συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Θάνου Πάλλη ως γενικού γραμματέα της
MedCruise.

Σταθμός παροχής LNG
στο λιμάνι της Αμβέρσας
Η λιμενική αρχή της Αμβέρσας ξεκίνησε έρευνα για τους
πιθανούς χρήστες LNG καυσίμου ώστε να αντιληφθεί το
μέγεθος της δυνητικής αγοράς και τις ανάγκες σε σχετικές υποδομές. Έως το 2016
το λιμάνι της Αμβέρσας θα

διαθέτει σταθμό παροχής
καυσίμου LNG σε φορτηγίδες, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία αποβλέπει στην αύξηση της χρήσης LNG ως
καυσίμου στη ναυτιλία.

Πώς το Μαρόκο θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα συνεδρίου που διεξήχθη στο
Μαρόκο, η χώρα θα μπορούσε να προσελκύσει ιδιωτικές
επενδύσεις στη λιμενική της βιομηχανία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα στις προτεινόμενες
επενδύσεις που συζητήθηκαν στο συνέδριο είναι και η δημιουργία λιμενικών υποδομών στους λιμένες Tangier-Med και
Casablanca, συνολικής επένδυσης περίπου $8 δισ. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη λιμενικές επενδύσεις στον τερματικό
σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 3, οι οποίες εκτός από έργα
υποδομών προβλέπουν και την αγορά νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα του τερματικού σταθμού.

Νέος τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων
ευελπιστεί να είναι μεγαλύτερος στη Ν. Ασία
Η Κίνα σχεδιάζει την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους $1,4
δισ. για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων στη Σρι Λάνκα.
Σε πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι
Τζινπίνγκ, ανακοίνωσε ότι στο σχεδιασμό του Πεκίνου είναι η χρηματοδότηση ενός νέου τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος θα είναι ο μεγαλύτερος στη Νότια Ασία, σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό που
υφίσταται από την Ιαπωνία και την Ινδία, καθώς η Κίνα αποσκοπεί
στην αύξηση της επιρροής της στη συγκεκριμένη περιοχή η οποία
βρίσκεται στη ρότα των μεγαλύτερων παγκοσμίως και πλέον πολυσύχναστων εμπορικών θαλασσίων οδών. Το στρατηγικό σχέδιο της Κίνας, με την ονομασία «21st century maritime silk
road», έχει στόχο να διασφαλίσει τις εμπορευματικές διαδρομές
από τις οποίες εξαρτάται η χώρα, κυρίως μέσω της άσκησης οικονομικής διπλωματίας. Εκτός από τον τερματικό σταθμό θα
υπάρξουν και άλλες επενδύσεις όπως η δημιουργία μαρίνας και
πίστας Formula 1. Τα έργα θα αναλάβει η Sri Lanka Ports Authority με την υποστήριξη κινεζικών κεφαλαίων.

Η εφαρμογή της Green Port Policy μείωσε
τους ρύπους
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Long
Beach, η ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση ντίζελ από
πλοία, φορτηγά, λιμενικό μηχανολογικό εξοπλισμό και τρένα, μειώθηκε κατά 82% το διάστημα 2005-2013. Το 2005 η λιμενική
αρχή ανέπτυξε και εφάρμοσε μια Green Port Policy με στόχο τη
μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. Η εφαρμογή κανονισμών
για τη χρήση καθαρότερων καυσίμων από τα πλοία ενόσω βρίσκονται στο λιμάνι, η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
στα πλοία, η βελτιστοποίηση της χρήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του λιμένα, η εφαρμογή κανονισμών για την είσοδο και
την κίνηση των φορτηγών στο λιμένα οδήγησαν σε θεαματικά
αποτελέσματα. Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου και οξειδίων
του θείου μειώθηκαν κατά 54% και 90% αντίστοιχα.
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Οδοιπορικό

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι
όπως του πελάγου οι βράχοι
ο κόσμος θάλασσα που απλώνει
κι αυτοί βουβοί, σκυφτοί και μόνοι...
(στίχοι Γιάννη Καλαμίτση, 1977)
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υνήθως οι μικροί οικισμοί στην περιφέρεια της Ελλάδας που καταστράφηκαν και συρρικνώθηκαν από σεισμούς, μετοικίσεις ή άλλες αιτίες δεν «αναγεννήθηκαν»
με οικιστική ισορροπία και σεβασμό προς την αρχιτεκτονική
παράδοση του τόπου.

Σ

Το Καστελλόριζο αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση σε αυτό το
νοσηρό φαινόμενο. Ο μικροσκοπικός οικισμός, στην πιο απόμακρη αλλά και απομονωμένη γωνιά της Ελλάδας, αναπτύσσεται σε ένα βραχώδες, μικρό νησί, που αποτελεί έκπληξη για
τον ανυποψίαστο επισκέπτη.
200 κάτοικοι, ακρίτες στην κυριολεξία, κάπου ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Κύπρο, απέναντι από τα παράλια της Μικράς
Ασίας, διηγούνται την ιστορία του νησιού με υπερηφάνεια
αλλά και μελαγχολία. Γάλλοι, Άγγλοι, Τούρκοι, Ιταλοί διεκδίκησαν και κατέκτησαν, τον προηγούμενο αιώνα, αυτό τον
μικρό βράχο στη μέση του πουθενά λόγω της σημαντικής γεωγραφικής του θέσης μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και
Αφρικής. Ο κάθε κατακτητής άφησε κάτι πίσω του, που δυστυχώς όμως οι βομβαρδισμοί, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί και
κυρίως η μαζική εγκατάλειψη του τόπου δεν αφήνουν τον
σύγχρονο ιστορικό να μελετήσει με ευκολία την ανθρωπολογική και οικιστική εξέλιξη του νησιού.
Σήμερα, ένα μικρό μουσείο σε ένα παλαιό οθωμανικό τζαμί
«διηγείται» την ιστορία του Καστελλόριζου, που κάποτε μετρούσε 12.000 κατοίκους και ήταν σημαντικότατη ναυτομάνα
και διεθνές κέντρο εμπορίου με 120 βαπόρια, αλλά και ειδικά
προνόμια και φορολογικές απαλλαγές από το Τοπ Καπί.
Οι εμπόλεμες περίοδοι, οι συνεχείς αλλαγές κατακτητών
καθώς και η συρρίκνωση της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και του εμπορίου ώθησαν τους κατοίκους μαζικά σε φυγή

καθ’ όλη τη διάρκεια
του πρώτου μισού
του εικοστού αιώνα
προκειμένου να αναζητήσουν πιο πρόσφορα
εδάφη,
κυρίως προς την Αυστραλία.
Οι μετανάστες αυτοί
βέβαια δεν ξέχασαν
την πατρίδα και επέστρεψαν, έστω ως
«προσκυνητές» στον γενέθλιο τόπο τους, μετά από αρκετές
δεκαετίες. Από το 1965 και μετά, αρκετοί «εμιγκρέδες» γύρισαν όχι ως μόνιμοι κάτοικοι αλλά ως αρωγοί της αναδημιουργίας και ανασυγκρότησης του νησιού, που άφησαν
κάποτε ως έφηβοι αλλά δεν λησμόνησαν ποτέ.
Ειδικά οι μετανάστες μας στην Αυστραλία, με ιδιαίτερη φιλοκαλία ξεκίνησαν τη ριζική ανακαίνιση ή ανέγερση νέων πολύχρωμων κατοικιών, σεβόμενοι όμως την παραδοσιακή
αισθητική και καλαισθησία. Ο κάποτε εγκαταλελειμμένος οικισμός αναπλάθεται και επεκτείνεται εδώ και είκοσι χρόνια με
ξεχωριστή προσοχή και έμφαση στην ιστορικότητά του. Στο
«πλευρό τους» εδώ και μια δεκαετία βρίσκονται και Ιταλοί, οι
οποίοι μετά τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Mediterraneο»
επανήλθαν στο νησί που κάποτε διοικούσαν.
Τα περισσότερα ανακαινισμένα ή νεόδμητα σπίτια είναι κλειστά, τα παραθυρόφυλλα και οι πόρτες σφραγισμένες και
αδιάβατες, σαν να περιμένουν λίγες μέρες το χρόνο να βρουν
ζωή από τους αμετανόητους λάτρεις του νησιού.
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Η άλλη όψη του νομίσματος
Το ελληνικό κράτος δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτή την ακριτική
γωνιά της χώρας. Έχτισε αεροδρόμιο, για να προσφέρει καθημερινή αεροπορική σύνδεση με τη Ρόδο, και επιδότησε τη
γραμμή ως άγονη προκειμένου να προσφέρονται τακτικές,
διαρκείς και οικονομικές πτήσεις όλο το χρόνο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ακτοπλοΐα, καθώς το Καστελλόριζο συνδέεται με τα νησιά της Δωδεκανήσου αλλά και τον Πειραιά καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κέντρο υγείας, σχολείο, λιμενικές και τελωνειακές αρχές προσφέρονται για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, που όμως δεν έχουν καταφέρει να
ξεπεράσουν την απομόνωσή τους.
Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκηση, εκφραστές της τοπικής
λαϊκής εντολής, εμπλέκονται σε σκάνδαλα οικονομικής φύσεως με αποτέλεσμα να τεθούν σε αργία, με απόφαση της γενικής γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ο
δήμαρχος Καστελλόριζου και δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Αν
και υπήρχε παραπεμπτικό βούλευμα από το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου και απόφαση αργίας από τη Γενική Γραμματεία, οι κάτοικοι του Καστελλόριζου... επανεξέλεξαν (!) τον
υπόδικο δήμαρχο στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.
Το νησί παρά την ομορφιά του είναι σε πλήρη εγκατάλειψη
από τους τοπικούς του άρχοντες. Αν και οι Έλληνες μετανάστες και αρκετοί ευκατάστατοι Ιταλοί ανοικοδομούν το νησί
με εξαιρετικό γούστο, οι δρόμοι παραμένουν βρώμικοι και οι
διάφορες υπηρεσίες αλλά και τα αξιοθέατα, που θα έπρεπε
να διατηρούντα σε εξαιρετική κατάσταση, ρημάζουν ή είναι
πλήρως εγκαταλελειμμένα. Η μικρή «λαϊκή» αγορά των Ιταλών, το ιστορικό δημαρχείο, η παιδική χαρά ακόμα και ο αρχαίος λυκιακός τάφος παραμένουν παρατημένα...
Οι κάτοικοι, ως επί το πλείστον αλιείες και γεωργοί ή ιδιωτικοί
υπάλληλοι σε μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, με ελάχιστη
μόρφωση συνήθως, βλέπουν το νησί τους να αναπτύσσεται
τουριστικά, κυρίως από τους γείτονες Τούρκους και τους οικονομικά ισχυρούς Ιταλούς. Δεν υπάρχει τίποτα τοπικό που
να παράγεται ή να πωλείται... ούτε ένα ενθύμιο προς πώληση

για τον περαστικό επισκέπτη. Τα ερημωμένα δημόσια κτίρια
ή οι εγκαταστάσεις δημοσίου χαρακτήρα και εξυπηρέτησης
παρακμάζουν με την ανοχή τους. Κανείς, φαίνεται, δεν έχει
προσφερθεί να επιδιορθώσει κατά τη διάρκεια του ράθυμου
χειμώνα την παιδική χαρά, τις δημόσιες τουαλέτες, το κτίριο
του Δήμου, να επιμεληθεί τον καθαρισμό των δρόμων και των
μνημείων.
Για όλα ευθύνονται πάντα η Αθήνα και η Ρόδος, σαν ο τοπικός
πληθυσμός, που τρέφεται πλέον αποκλειστικά από τους αλλοδαπούς επισκέπτες-λάτρεις του νησιού και την αλιεία, να
μην έχει ευθύνη αλλά και υποχρέωση απέναντι στο νησί του.
Πριν από λίγο καιρό, τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς επισκέφτηκε το Καστελλόριζο. Οι κάτοικοι του παραπονέθηκαν ότι ενώ υπάρχει μία έμπειρη νοσηλεύτρια στο
Κέντρο Υγείας, ο τοποθετημένος γενικός ιατρός έχει πάρει μετάθεση και βρίσκεται στην Αθήνα. Ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε αμέσως στον υπουργό Υγείας να στείλει επειγόντως
ιατρό. Ακόμα ιατρός δεν έχει καταφθάσει, αλλά ούτε και ιδιώτης δεν έχει τολμήσει να ανοίξει δικό του ιατρείο σε μια γωνία
που υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επαγγελματική επιβίωση.
Οι χιλιάδες νέοι άνεργοι γιατροί προτιμούν να δοκιμάσουν
την τύχη τους με λιγότερο ρίσκο στα νοσοκομεία της Γερμανίας και του Ντουμπάι παρά στην ακριτική Ελλάδα.
Όπου και να πάω η Ελλάδα με πληγώνει, έγραφε ο ποιητής.
Με πληγώνει που το πιο όμορφο, μικροσκοπικό αυτό νησί
στηρίζεται στη γενναιοδωρία και φιλοπατρία των μεταναστών
και των αλλοδαπών παραθεριστών του. Και που οι κάτοικοι
δεν καταφέρνουν να υποστηρίξουν την υπέρβαση που κάποιοι «άλλοι» τούς προσφέρουν.
Πανέμορφος, μαγικός βράχος. Αλλά «κακό χωριό τα λίγα σπίτια» που λέει προφητικά και η τοπική μας παράδοση;
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Εν
πτήσει
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
Αλλαγές στο πρόγραμμα Miles & Bonus
H Aegean Airlines ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών
Miles & Bonus, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τα όσα
ανακοίνωσε η εταιρεία, τα νέα στοιχεία του προγράμματος επιβράβευσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

• Αλλαγή στον τρόπο συλλογής και εξαργύρωσης μιλίων.
Πλέον η διανυόμενη απόσταση θα παίζει ρόλο στο
πόσα μίλια θα κερδίζει ο επιβάτης από μία πτήση, σε
συνδυασμό πάντα με την κατηγορία ναύλου. Αντίστοιχα

στην εξαργύρωση μιλίων σε
πτήσεις θα συνυπολογίζεται
και η κατηγορία ναύλου που
επιλέγει ο επιβάτης.
• Θα λανσαριστεί η υπηρεσία
«Together», η οποία επιτρέπει τη συγκέντρωση μιλίων
έως και έξι ατόμων σε έναν
κοινό λογαριασμό.
• Εισάγεται μία νέα βαθμίδα
κάρτας, η «Silver», που τοποθετείται ανάμεσα στην
«Blue» και την «Gold».
• Πλέον οι κάρτες «Silver» και
«Gold» θα έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ και για να
διατηρήσει ο επιβάτης-μέλος

του προγράμματος την κατηγορία στην οποία βρίσκεται
θα πρέπει να συμπληρώνει
συγκεκριμένο αριθμό μιλίων
από πτήσεις κάθε ημερολογιακό έτος.
• Ενίσχυση των προνομίων σε
όλες τις βαθμίδες μελών του
προγράμματος.
To νέο πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών φαίνεται ότι εναρμονίζεται με τα
χαρακτηριστικά αντίστοιχων
προγραμμάτων
εταιρειώνμελών της Star Alliance.

Παραγγελία 7 Airbus A320
Επτά νέα αεροσκάφη παρήγγειλε η Aegean Airlines στην Airbus σε μία ακόμη κίνηση που
δείχνει τις προθέσεις της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. Τα νέα αεροσκάφη είναι τύπου
Α320. Πέντε εξ αυτών αφορούν την παραγγελία της Aegean που είχε τοποθετηθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία αλλά «πάγωσε» λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα δύο αφορούν νέα παραγγελία (αεροσκάφη Α320ceos). Οι παραδόσεις των αεροσκαφών
θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του 2015 και θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2015. Τα νέα αεροσκάφη θα είναι εφοδιασμένα με Sharklets στα φτερά, κάτι που θα μειώνει την κατανάλωση
καυσίμων και εκπομπών ρύπων 2%-3% κατά μέσον όρο, ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε την αύξηση πτήσεων εξωτερικού από την Αθήνα κατά τη
χειμερινή περίοδο. Πλέον η εταιρεία θα πετάει και τη χειμερινή περίοδο προς Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Μάντσεστερ, Ζυρίχη, Μασσαλία, Αμπου Ντάμπι, Βηρυτό και Αμμάν, επαναφέρει τις
πτήσεις προς Κάιρο, ενώ ενισχύει τις συχνότητες σε υφιστάμενα δρομολόγια.

Η παρθενική πτήση
του A320
Η Airbus ανακοίνωσε την παρθενική πτήση του A320neo, το
οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Τουλούζ. Το αεροσκάφος είναι εφοδιασμένο με μηχανές καλύτερης απόδοσης και με άλλες τεχνολογίες μείωσης κατανάλωσης
καυσίμων, και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία
μπορεί να επιτύχει μέχρι και 20% μικρότερη κατανάλωση
καυσίμων σε σχέση με το βασικό μοντέλο Α320s. Έως σήμερα έχουν τοποθετηθεί παραγγελίες για 3.257 αεροσκάφη
του τύπου από 60 αεροπορικές εταιρείες.
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Ο τίτλος
World Routes
στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών απέσπασε μία ακόμη
διάκριση καθώς στη
μεγαλύτερη συνάντηση αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών, τη «World Routes» που διεξήχθη στο
Σικάγο, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» τιμήθηκε με
ειδικό βραβείο στην κατηγορία επιβατικής κίνησης 4-20 εκατ. επιβατών, σε αναγνώριση της
συνεχούς δυναμικής υποστήριξης που προσφέρει στις αναπτυξιακές προσπάθειες των αεροπορικών εταιρειών. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι από 300 αεροπορικές εταιρείες και από 800 και πλέον αεροδρόμια. Να σημειωθεί ότι για το 2014 ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών προβλέπει διψήφιο ποσοστό αύξησης της κίνησης (ήδη στο εννεάμηνο κυμαίνεται στο 20% περίπου) και εκτιμά
πως το 2015 η κίνηση θα επανέλθει στα προ
κρίσης επίπεδα του 2008. Σημαντική ήταν η
συνεισφορά της Aegean Airlines, η οποία ενίσχυσε το δίκτυό της από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και της Ryanair η οποία ξεκίνησε
τη δραστηριότητά της από το αεροδρόμιο των
Αθηνών, το οποίο αποτελεί και βάση για δύο
από τα αεροσκάφη της εταιρείας.

Χειμερινές πτήσεις
στις άγονες γραμμές
Η Astra Airlines ανακοίνωσε το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων στις άγονες γραμμές που
εξυπηρετεί. Η εταιρεία θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Χίο (4 πτήσεις την εβδομάδα), τη
Σάμο (4 πτήσεις την εβδομάδα), την Καλαμάτα
(2 πτήσεις την εβδομάδα) και την Κέρκυρα (4
πτήσεις την εβδομάδα) ενώ, τέλος, θα συνδέει
την Αθήνα με τη Σητεία με πέντε πτήσεις την
εβδομάδα.
Επιπροσθέτως η εταιρεία έπειτα από πρόσκληση του Επιμελητηρίου Χίου ξεκίνησε επαφές με τοπικούς φορείς του νησιού για τη
διερεύνηση της δυνατότητας πραγματοποίησης πτήσεων charter από την Κωνσταντινούπολη προς τη Χίο την επόμενη θερινή περίοδο.
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Ειδήσεις από την παραναυτιλιακή βιομηχανία

Τα αποτελέσματα της ναυτιλιακής έκθεσης SMM
Από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 η έκθεση του ναυτιλιακού κλάδου SMM άνοιξε τις πόρτες της για περισσότερους από 50.000 εμπορικούς επισκέπτες και
2.100 εκθέτες από συνολικά 67 χώρες.
Για πρώτη φορά η συμμετοχή άγγιξε νούμερα ρεκόρ,
ενώ μεταξύ των εκθετών ήταν επιχειρήσεις από την
Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Σρι Λάνκα και το Ντουμπάι.
Στη δε συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου καταγράφηκε αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος. Για πρώτη φορά συμμετείχε και ο Σύνδεσμος
WIMA- Worldwide Industrial & Marine Association
με 17 εταιρείες-μέλη του. Τα κύρια θέματα της έκθεσης αφορούσαν τη χρηματοδότηση, την προστασία
του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την άμυνα, τις
παράκτιες περιοχές και τη στρατολόγηση.
Βασικά σημεία των εκδηλώσεων ήταν η ταυτοποίηση, η ένταξη, η διεθνοποίηση των προϊόντων και η
καινοτομία.
Η SMM πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο του
Αμβούργου.

Solas Retrofit Solutions by MAN Diesel & Turbo
SOLAS Retrofit Solutions

ince July 2003 all diesel engines
with an output exceeding 375 kW
have to be equipped with heat insulation, spray protection and ﬁnally operated in accordance with the latest
amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS).

S

The risks and dangers of engine room
ﬁres were eﬃciently eliminated by the
following measures:
• reducing engine temperatures to
below 220°C on all surfaces
• double wall injection pipes to high pressure fuel systems and alarm functions
to identify leakages within fuel tanks
• splash oil protection at the ﬂanges of
pipes for combustible ﬂuids in low
pressure areas
• regular thermographic engine scans
to maintain engine room safety.
Now that previously installed SOLAS
components have had nearly 10 years of
ﬁeld service, responsible ship owners will
realize that the installations face a natural wear and tear due to normal engine
room conditions, like vibrations and

thermal aging. So it is essential to replace the SOLAS components on a regular basis, in order to operate the vessel
in safe conditions and in compliance with
SOLAS regulations at all times.

4-stroke engines (either propulsion or
gensets) as well as for 2-stroke engines.
For other engine types, longer project
planning is needed. The outer layer of
the MAN protection shield is partially

Eliminating hot spots on exhaust gas
manifolds by replacing the insulation

made from perforated metal sheets,
aiming to provide optimum protection
against contact for operating personnel.
Later on, the insulation protection
shields, which include insulation matting
providing heat resistance up to 750 °C,
will be ﬁtted to the respective engine on
board. Finally a thermo scan is required
to conﬁrm 100 % SOLAS compliance.
This also acts as a compliance proof to
classiﬁcation societies.

Solutions
SOLASSOLAS
RetrofitRetrofit
Solutions

In view of these risks and dangers, it is
highly recommended to have the engines checked from time to time with a
thermographic engine scan by experienced personnel. MAN PrimeServ Hamburg is an authorized and general
manufacturer of SOLAS components
within the worldwide PrimeServ network. We can supply complete tailormade solutions for all types of MAN
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Φωτογραφίες του μήνα

Επιτυχής ανέλκυση
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η ανέλκυση του φορτηγού πλοίου «M/V
YUSUF CEPNIOGLU», από τον ελληνικό όμιλο εταιρειών «Σπανόπουλος», το οποίο είχε προσαράξει
στις 7 Μαρτίου σε βραχώδη ακτή της Μυκόνου.

Έσωσαν 160 πρόσφυγες
Σε διάσωση 160 προσφύγων προχώρησαν
το πλήρωμα και ο καπετάνιος του MT «Astro
Chloe» (ελληνικής σημαίας, SDWT 318.440
m/t) στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αναλυτικότερα, οι πρόσφυγες (με καταγωγή
κυρίως από Συρία, Λιβύη, Πακιστάν) επέβαιναν σε μικρό αλιευτικό σκάφος που έπλεε
βόρεια της Λιβύης. Ανάμεσά τους ήταν 34
παιδιά, ένα μωρό 6 μηνών και τρεις έγκυοι.

Το μοναδικό στη χώρα μας πλωτό μουσείο με τη δυνατότητα να
πραγματοποιεί πλόες και ένα από τα πλοία-σύμβολα της «χρυσής» εποχής του τουρισμού στον Αργοσαρωνικό.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε ως «Laurana» το 1939 στο τότε ιταλικό Fiume των κροατικών ακτών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως επιβατηγό και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ως διασωστικό σκάφος.
Το 1949 αγοράστηκε από τον Γιάννη Λάτση και με το όνομα «Νεράιδα» δρομολογήθηκε στη
γραμμή Πειραιά-Αίγινας-Μεθάνων-Πόρου-Ύδρας-Ερμιόνης-Σπετσών.

Πλωτό μουσείο

Μπέρδεψαν τις διώρυγες
Για να γιορτάσει την προγραμματισμένη επέκταση της διώρυγας του Σουέζ, η Αίγυπτος αποφάσισε να
εκδώσει μια επετειακή σειρά γραμματοσήμων. Όμως οι σχεδιαστές που είχαν αναλάβει το πρότζεκτ
μπέρδεψαν τις διώρυγες, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά που εκδόθηκαν να απεικονίζουν τη διώρυγα
του... Παναμά, στην Κεντρική Αμερική! Ντροπιασμένες από την γκάφα, οι αιγυπτιακές αρχές έσπευσαν
να ανακοινώσουν ότι σταματούν άμεσα την παραγωγή των γραμματοσήμων.
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A century of tradition in shipping
is a safe starting point for our distinction
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