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Τα
σημαντικότερα
γεγονότα
του μήνα
Το Google Analytics και το Facebook
δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν με τα στοιχεία τους.
Με αυτόν το γνώμονα, φιλοξενούμε τις
σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της
αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα
των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

2011 παρήγγειλε είκοσι πλοία-γίγαντες,
κλάσης Triple-E, με χωρητικότητα 18.000
TEU’s έκαστο.

Απρόσκλητους
επισκέπτες φέρνει
η νέα διώρυγα του
Σουέζ
8 Μαρτίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της,
παρατηρεί στενά τις εργασίες που πραγματοποιούνται στη διώρυγα, ενώ συνεργάζεται και με την αιγυπτιακή κυβέρνηση
προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού το περιβαλλοντικό πρόβλημα.

800 επαγγελματίες
του θαλάσσιου
τουρισμού
στο 3ο Posidonia Sea
Tourism Forum
12 Μαρτίου

Σε παραγγελίες
νέων πλοίων
επενδύει η Maersk
1 Μαρτίου

Η Maersk, η μεγαλύτερη εταιρεία στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων αποφάσισε να επενδύσει σε ναυπηγήσεις νέων
πλοίων, έπειτα από τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με τον Nils Smedegaard Andersen, ανώτερο στέλεχος της A.P. MoellerMaersk A/S, η εταιρεία σκέφτεται να
προχωρήσει σε αγορά πλοίων μικρότερης
χωρητικότητας από αυτά που είχε αγοράσει στο παρελθόν. Αιτία αυτής της απόφασης φαίνεται να αποτελεί η πτώση στην
τιμή του πετρελαίου.
Όπως εξηγεί ο κ. Andersen: «Όσο μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, τόσο μειώνονται
και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα
πλοία μεγάλου μεγέθους. Ως εταιρεία δεν
βασίζουμε τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας
στην τωρινή τιμή του πετρελαίου, παρ’
όλα αυτά, εξετάζουμε ποιες επιπτώσεις
μπορεί να έχει μια χαμηλή τιμή πετρελαίου
στο μέγεθος των πλοίων μας».
Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή
στη στρατηγική της Maersk, η οποία το
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Το εύθραυστο θαλάσσιο οικοσύστημα
της Μεσογείου απειλεί η διαπλάτυνση
της διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με
ειδικούς.
Η Μεσόγειος αποτελεί έναν παράδεισο βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως
οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η
υπεραλίευση και η υπέρμετρη ανάπτυξη
των παράκτιων περιοχών εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί πως τα λιμάνια της
Μεσογείου προσεγγίζουν πλοία που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 15% της
παγκόσμιας ναυτιλίας ενώ αποτελεί ζωτική
αρτηρία θαλάσσιων μεταφορών, ειδικά για
το εμπόριο Ασίας-Ευρώπης.
Η πρόσφατη απόφαση για διαπλάτυνση
της διώρυγας του Σουέζ, προκειμένου να
εξυπηρετεί πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας, είναι πιθανό να αποτελεί σημαντική
απειλή για την ήδη επιβαρυμένη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με Ισραηλινούς επιστήμονες,
ξένα θαλάσσια είδη θα καταφέρουν να εισέλθουν στα νερά της Μεσογείου, απειλώντας τα ενδημικά είδη της περιοχής.
Ειδικότερα, είδη όπως οι δηλητηριώδεις
μέδουσες και τα γουρουνόψαρα θα ανατρέψουν την ισορροπία του μεσογειακού
οικοσυστήματος διά παντός, καθώς όπως
τονίζουν οι ειδικοί, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκδιωχθούν είδη μη ενδημικά
που εγκαθίστανται σε νέες περιοχές.

Κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας παγκοσμίως θα βρεθούν
τον Μάιο στην Αθήνα για να συμμετάσχουν
στο 3ο Posidonia Sea Tourism Forum, όπου
θα έχουν επαφές με μέλη της κυβέρνησης
και επίσης μια σημαντική ευκαιρία να δικτυωθούν με εκπροσώπους λιμενικών αρχών, εμπορικών επιμελητηρίων, προμηθευτών και
άλλων παραγόντων της Ανατολικής Μεσογείου που εμπλέκονται στη λειτουργία και
εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.
Το συνέδριο, που θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
στις 26 και 27 Μαΐου, θα φιλοξενήσει και
ηγετικά στελέχη του κλάδου του yachting,
όπως εκπροσώπους των ενώσεων MYBA και
ICOMIA, μεγάλους yacht charterers και φορείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης μαρινών.
Συνολικά, περίπου 800 επαγγελματίες του
θαλάσσιου τουρισμού θα συμμετάσχουν σε
συζητήσεις για ουσιαστικά θέματα που αφορούν το μέλλον του προσοδοφόρου αυτού
κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εκροή
της διεθνούς κρουαζιέρας προς την ευρωπαϊκή οικονομία φτάνει τα 39,4 δισ. ευρώ
ετησίως, ενώ έχει δημιουργήσει 339.000 θέσεις εργασίας.
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6,39 εκατομμύρια
Ευρωπαίοι ταξίδεψαν
το 2014 παρά
τις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες
18 Μαρτίου

τάξεως του 13,7%. Την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε μείωση στη δρομολόγηση
κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο, κάτι
που επηρέασε αρκετές αγορές, αφενός
λόγω των μεμονωμένων στρατηγικών
των τοπικών εταιρειών κρουαζιέρας και
αφετέρου λόγω των συνεχιζόμενων οικονομικών δυσχερειών.

Διαρκής στρατηγική
επιδοτήσεων
στη ναυτιλία
από την Κίνα
26 Μαρτίου

Στατιστικά στοιχεία
για τους λαθρεπιβάτες
εξέδωσε ο ΙΜΟ
19 Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια του 31ου συνεδρίου
κρουαζιέρας στο Μαϊάμι, ο Pierfrancesco
Vago, διευθυντής της CLIA (Cruise Line International Association/Διεθνής Ένωση
Κρουαζιέρας) στην Ευρώπη, ανακοίνωσε
ότι περισσότεροι Ευρωπαίοι από ποτέ
έκαναν κράτηση για κρουαζιέρα το 2014,
σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σύγκριση
με το 2013.
Από την αρχή της οικονομικής κρίσης το
2008, η αγορά της κρουαζιέρας στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί κατά 44%, αποδεικνύοντας την ευελιξία του συγκεκριμένου
κλάδου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η επίδραση της κρουαζιέρας στην οικονομία της Ευρώπης επέφερε
40 δισεκατομμύρια το 2013, προσφέροντας περίπου 340.000 θέσεις εργασίας.
Ο διευθυντής της CLIA και διευθυντικό
στέλεχος της MSC Cruises ανέφερε σχετικά: «Για ακόμη μία φορά, ο αριθμός των
Ευρωπαίων που επέλεξαν την κρουαζιέρα
για τις διακοπές τους άγγιξε νέο υψηλό
ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,39 εκατομμύρια,
παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη. Χάρη στις προσπάθειές μας, η κρουαζιέρα απέδειξε άλλη μια
φορά ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για
τις διακοπές για εκατομμύρια Ευρωπαίων
επιβατών και όχι μόνο, ενώ έχει αποκτήσει
ακόμη περισσότερη αξία».
Το 2014, η Γερμανία «τερμάτισε» πρώτη
στην Ευρώπη με 1,77 εκατομμύρια επιβάτες στην κρουαζιέρα, ενώ η Γαλλία κατοχύρωσε την τέταρτη θέση στην αγορά της
Ευρώπης, με μια εντυπωσιακή αύξηση της
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Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για το 2014
σχετικά με τα διεθνή κρούσματα λαθραίας
επιβίβασης σε πλοία εξέδωσε ο Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός.
Ειδικότερα, με βάση την επίσημη έκθεση
του Οργανισμού, το 2014 ανακοινώθηκαν
από τον ΙΜΟ 61 συνολικά καταγραφές περιστατικών, που αφορούσαν συνολικά
120 λαθρεπιβάτες. Η Αφρική κράτησε τα
σκήπτρα στα αναφερόμενα συμβάντα,
καθώς το 81% αφορούσε υπηκόους της
Νιγηρίας, της Γκάνας και της Τανζανίας.
Επιπλέον, τα λιμάνια με τα μεγαλύτερα
κρούσματα λαθραίας επιβίβασης ήταν του
Κέιπ Τάουν και του Λάγκος.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το
Swedish P&I Club, το μέσο κόστος για τη
νομική δίωξη ενός λαθρεπιβάτη υπολογίζεται περί τα 38.500 δολάρια, αν και μπορεί να ξεπεράσει τις εκατοντάδες χιλιάδες
δολάρια ανάλογα με τις νομικές και πρακτικές δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν σχετικά με τον επαναπατρισμό.

Σε μια διαρκή στρατηγική επιδοτήσεων
στρέφεται το Πεκίνο προκειμένου να προστατέψει τον εθνικό και κρατικό στόλο από
τους κλυδωνισμούς της ναυλαγοράς, οι
οποίοι σε συνδυασμό με τη μείωση της
ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, προκαλούν πιέσεις στην παγκόσμια αλλά και
την εγχώρια ναυτιλία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, το Πεκίνο έδωσε
εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες επιδοτήσεις για τη διάλυση πλοίων παλαιότερης
τεχνολογίας και την αντικατάστασή τους
από σύγχρονα από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Μεταξύ αυτών και οι China Cosco,
China Shipping Development και China
Shipping Container Lines, οι οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν σημαντικά
κέρδη για το 2014.
Οι προαναφερθείσες εταιρείες έλαβαν για
το 2014 περισσότερα από 2,4 δισ. γουάν
(359 εκατ. δολάρια) σε άμεσες επιδοτήσεις, αριθμός που, σύμφωνα με πληροφορίες, πενταπλασιάστηκε συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος.
Οι επιδοτήσεις λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ναυτιλιακής πολιτικής του Πεκίνου,
βάσει της οποίας επιδιώκεται η ταχύτατη
ανανέωση του κινεζικού στόλου και ταυτόχρονα η ενίσχυση του κινεζικού ναυπηγικού κλάδου. Συγκεκριμένα, η κινεζική
κυβέρνηση αύξησε το 2013 το ύψος της
επιδότησης διαλύσεων από τα 1.000 στα
1.500 γουάν ανά gross ton, ενώ η παροχή
επιδοτήσεων αναμένεται να συνεχιστεί και
μετά το πέρας του 2015, όπως είχε αρχικά
σχεδιαστεί.
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Δριμεία κριτική
του Κρεμλίνου
στον ρωσικό
ναυπηγικό κλάδο
26 Μαρτίου

Δριμεία κριτική στη ναυπηγική αγορά της
χώρας άσκησε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Dmitry Rogozin, σε
πρόσφατη συνάντηση στο Maritime Collegium.
Ειδικότερα, ο Ρώσος αξιωματούχος ψέγει
τον κλάδο των ναυπηγών καθώς, όπως
φαίνεται, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να
εφαρμόσουν τη στρατηγική που έχει τεθεί
από τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό
σχετικά με την αύξηση της παραγωγής εμπορικών πλοίων και την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών για την αποδοτικότερη μεταφορά πετρελαίου και αερίου.
Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο κ. Rogozin φέρεται να
απείλησε πως θα διακοπούν οι κρατικές
επιχορηγήσεις εάν ο κλάδος δεν εργαστεί
για την εφαρμογή της νέας ρωσικής ναυτιλιακής πολιτικής. «Δεν απαγορεύουμε
στους ναυπηγούς να προχωρούν σε συνεργασίες στο εξωτερικό, τουναντίον το
ενθαρρύνουμε. Αποκτήστε τη γνώση που
δεν έχετε και εισάγετέ τη στη ρωσική παραγωγή», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά
ο αναπληρωτής πρωθυπουργός.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία
ναυπηγικού cluster στην περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής, με βάση τα ναυπηγεία της Zvezda.
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Δόθηκε λύση
στο πρόβλημα
των δαπανών
των ΑΕΝ
27 Μαρτίου

Από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών
Λιμενικού Σώματος ανακοινώθηκε ότι δόθηκε λύση στο πρόβλημα των δαπανών
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με
παράταση του υφιστάμενου πλαισίου έως
το τέλος του 2015. Η ανακοίνωση αναφέρει πως «ύστερα από σχετική παρέμβαση
της ΠΕΑΛΣ, με άμεση νομοθετική πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, αντιμετωπίστηκε
το πρόβλημα που ανέκυψε το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την εκτέλεση
των δαπανών για τις ανάγκες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (εκπαιδευτικές
- λειτουργικές, μισθοδοσία, καθαριότητα
κ.λπ.) διασφαλίζοντας την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους».

Κάτοχοι capes
προχωρούν στο
«δέσιμο»
των πλοίων τους
28 Μαρτίου
Του Γ. Λογοθέτη, CFO Finance and Research George Moundreas Com. SA.
Αρκετοί κάτοχοι capes έχουν ήδη προχωρήσει στο «δέσιμο» των πλοίων τους
λόγω των ζημιογόνων ναύλων στην
αγορά και δεδομένου ότι από την αρχή του
χρόνου έχουν διαλυθεί πάνω από 30
capes, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα
να υπάρξει μια έκρηξη στην προσφορά
των capes ιδιαίτερα γι’ αυτά που τα χαρτιά

τους είναι κοντά στη λήξη τους.
Στην Ινδία, παρά το γεγονός ότι οι τιμές
του σιδήρου άρχισαν να βελτιώνονται και
η ρουπία να σταθεροποιείται στις 62 προς
το δολάριο, οι End Buyers παρέμειναν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο η αγορά θα
παραμείνει σταθερή ενώ η προσφορά των
containers, τα οποία προτιμούν, είναι μειωμένη συγκριτικά με τα Dry και συγκεκριμένα των capes και των panamax, τα
οποία όμως καταλήγουν στις άλλες αγορές.
Στο Μπανγκλαντές, οι End Buyers, έχοντας
κατοχυρώσει έναν αριθμό πλοίων μεγαλύτερου τονάζ σε τιμές σπέκουλας το προηγούμενο διάστημα, δεν δείχνουν
ιδιαίτερη διάθεση να μπουν στην αγορά,
με εξαίρεση ελάχιστους και παρά το γεγονός ότι οι τιμές του σιδήρου αυξήθηκαν
κατά $10 τον τόνο. Παράλληλα, τα τραπεζικά προβλήματα με το άνοιγμα των LCs
συνεχίζουν να υπάρχουν και συνιστάται
προσοχή με ποιον επισυνάπτεται η συμφωνία.
Το Πακιστάν συνειδητοποίησε ότι για να
μπει στην αγορά θα πρέπει να βελτιώσει
τα επίπεδα των τιμών του, όπου και κάνει
κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε
να καταφέρει να κατοχυρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων από αυτά που
αναμένεται να βγουν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
Στην Κίνα, το πρόγραμμα της επιχορήγησης των κρατικών εταιρειών συνεχίζεται
και η εκτιμώμενη μείωση της παραγωγής
σιδήρου ηχεί θετικά στις ανωτέρω αγορές
που έχουν πληγεί από τις φθηνές κινεζικές
εξαγωγές.

ADV JENUARY 2015_Layout 1 21/1/2015 4:39 πμ Page 31

EYKRANTH VRAVEIA 2015 NEW_Layout 1 7/4/2015 5:41 πμ Page 10

ΒΡΑΒΕΙΑ Οι Προσωπικότητες
ΕΥΚΡΑΝΤΗ της Χρονιάς
Επιχειρηματίες, στελέχη, οργανισμοί και ναυτιλιακές εταιρείες
που ξεχώρισαν το 2014

Τα βραβεία «Ευκράντη», που διοργανώνονται από τα «Ναυτικά
Χρονικά» σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), για την ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς, επιλέχτηκαν, για έβδομο συνεχή χρόνο, με
τη συμμετοχή μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που αντιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητα τα ναυτιλιακά γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα και την εξειδικευμένη ενημέρωση.
Τα μέλη της επιτροπής μας επέλεξαν με γνώση, αντικειμενικότητα και σαφήνεια στην κρίση τους όσους αρίστευσαν το 2014.
Την κριτική επιτροπή των βραβείων «Ευκράντη
2014» απαρτίζουν:
• Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας: Νίκος Βεντίκος, Ελένη
Θανοπούλου, Θάνος Πάλλης, Μαρία Προγουλάκη, Άλκης
Κορρές, Κωνσταντίνος Χλωμούδης, Χαρ. Ψαραύτης, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Νικήτας Νικητάκος και Κωνσταντίνος Γκιζιάκης.
• Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΟΕ: Άγγελος
Παντουβάκης, Ιωάννης Θεοτοκάς, Δημήτρης Λυρίδης, Ισίδωρος Καραμαούνας, Μανώλης Καβουσανός, Γιώργος
Βαγγέλας και Σπύρος Βουγιούς.
• Βραβευθέντες από προηγούμενα έτη: Γεώργιος Βλάχος, Κωστάκης Λοΐζου, Πάνος Ζαχαριάδης, Ρέα Μητροπούλου, Στέφανος Πατέρας, Γιάννης Πλατσιδάκης, Απόστολος
Πουλοβασίλης και Θεόδωρος Βώκος.

• Από τα «Ναυτικά Χρονικά», η εκδότρια Ιωάννα Μπίσια και οι
Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής - δικηγόρος, και Λίζα Μαρέλου, αρχισυντάκτρια.
• Οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ναυτικών Χρονικών»: Γιώργος
Λογοθέτης, Απόστολος Μπελόκας, Μαρία Μπερτζελέτου και
Μιχάλης Σαρλής.
Από την εκδοτική και δημοσιογραφική οικογένεια της
ναυτιλίας συμμετείχαν:
• Οι δημοσιογράφοι, διαπιστευμένοι στο υπουργείο Ναυτιλίας:
Μηνάς Τσαμόπουλος, David Glass, Νατάσα Βασιλάκη, Nigel
Lowry και Νότης Ανανιάδης
Τα βραβεία «Ευκράντη» των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ, με την
αρωγή και τη στήριξη της ΕΝΟΕ, για την επιλογή και ανάδειξη
των πρωταγωνιστών της χρονιάς έχουν βασικό κριτήριο τις
συστηματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες
των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και φωτεινά
παραδείγματα ανθρώπων και φορέων, που, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και να αποτελούν καταξιωμένα πρότυπα προόδου, αισιοδοξίας και
προοπτικής, κυρίως για τους νέους.
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Η κριτική επιτροπή των βραβείων επέλεξε και φέτος

7 κατηγορίες αριστείας

Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα
Βραβεύεται άτομο ή ίδρυμα το οποίο έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του με τη ναυτιλία κατά οιονδήποτε τρόπο.

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

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

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

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

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

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

Tα βραβεία «Ευκράντη» θα απονεμηθούν στις 20 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
(ΙΙ Μεραρχίας 36 και Ακτή Μουτσοπούλου, Πειραιάς). Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους αναγνώστες των «Ναυτικών Χρονικών», τα μέλη
της ΕΝΟΕ και την ευρύτερη ναυτιλιακή, ακαδημαϊκή και δημοσιογραφική κοινότητα.

Τα βραβεία «Ευκράντη» τελούν υπό την χορηγία των
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς
ο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας παγκόσμιος ιδιωτικός φιλανθρωπικός
οργανισμός, που, πιστός και αφοσιωμένος στο όνειρο του ιδρυτή του Σταύρου
Νιάρχου, αποβλέπει στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σε όλες τις εκφράσεις της,
που ξεκινάει από την Ελλάδα και απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μέσα από χορηγίες που προέρχονται αποκλειστικά από πόρους του διαθέτη Σταύρου Νιάρχου, δωρίζει με αγάπη και βοηθά με λογική και όραμα την παιδεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό,
την κοινωνική πρόνοια, την υγεία και τον αθλητισμό μέσα από εκατοντάδες δράσεις που σκοπεύουν στην ανάπτυξη του πνεύματος, του σώματος αλλά και της ψυχής των ανθρώπων.
Οι χορηγίες του, που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. ευρώ από το 1996 σε πάνω από 100 χώρες, δημιουργούν συνέργειες και προοπτικές, απαλύνουν προβλήματα, βοηθούν σε κρίσιμες καταστάσεις, καλλιεργούν το πνεύμα, ανατάσσουν ελπίδες των πιο ευπαθών συμπολιτών μας.
Και όλα αυτά με αγάπη, με φροντίδα και αισθητική.
Από τον αξονικό τομογράφο του νοσοκομείου ΕΛΠΙΣ το 2005, που είχα την τύχη και την τιμή
να δω να πραγματοποιείται ως τότε διοικητής του μικρού μεν αλλά ιστορικού πρώτου νοσοκομείου των Ελλήνων, μέχρι τη δωρεά του 0,55 δισ. ευρώ για τη δημιουργία του Κέντρου
Πολιτισμού Σ.Ν. (ΚΠΙΣΝ) που θα περιλαμβάνει τη Νέα Λυρική Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδας, το ΙΣΝ βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο, στην ψυχή, στο σώμα και το πνεύμα του.
Κάθε πράξη του ΙΣΝ προσφέρει πάντα μια σταγόνα ελπίδας, έναν ωκεανό αγάπης για τους
μη έχοντες. Που, παραφράζοντας τον Ελύτη, ποτέ δεν λογάριασε και δεν λογαριάζει κατακλυσμούς, μπαίνει για να συνδράμει μέσα στα όλα, μας περνά και μας ξεπερνά έχοντας στο
κατάρτι ψηλά, βιγλάτορα παντοτινό, τον ήλιο τον ηλιάτορα.
Ας είναι ευλογημένος ο Σταύρος Νιάρχος για τα έργα του και τη σκέψη του να αφήσει άξιο
συνεχιστή του οράματός του το Ίδρυμα που φέρει το όνομά του.
Του Άγγελου Παντουβάκη

Τ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
στη Ναυτιλία

Ελάχιστοι είναι οι αθάνατοι Έλληνες πλοιοκτήτες που παραμένουν ακόμα και σήμερα παγκόσμιοι θρύλοι μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους δράση. Ο Σταύρος Νιάρχος
τόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του όσο και μέσω του Ιδρύματος που τιμά τη μνήμη του είναι
ένας από αυτούς, εκπροσωπώντας τη γενιά των «χρυσών» Ελλήνων.
Η αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού Δέλτα δεν έχει μόνο τεράστια πολιτισμική
αξία, αλλά αναβιώνει μια παραμελημένη περιοχή με τεράστια οικολογική και ιστορική σημασία,
όπου μέχρι πρόσφατα οι πολίτες δεν είχαν καμιά πρόσβαση.
Σήμερα οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, αλλά και οι επισκέπτες του, θα έχουν τη δυνατότητα να
έρθουν κοντά στην προκυμαία της πρωτεύουσας, ενισχύοντας όχι μόνο την Αθήνα αλλά γενικότερα όλη την Ελλάδα, διότι θα αποτελεί κι ένα έργο διεθνούς αναγνώρισης.
Της Λίζας Μαρέλου
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ε ρίζες σε έναν από τους σημαντικότερους ναυτότοπους παγκοσμίως, τα Καρδάμυλα της Χίου, η κυρία Ματρώνα Egon Ξυλά εκπροσωπεί τη γενιά των ναυτελλήνων για την οποία η δραστηριοποίηση στον ναυτιλιακό στίβο είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική προσφορά. Η προσφορά της κυρίας
Ματρώνας Egon Ξυλά αξίζει ιδιαίτερη αναφορά, καθώς δεν περιορίζεται στο στενό πλαίσιο
του τόπου καταγωγής της, αλλά εντοπίζεται σε παγκόσμια κλίμακα μέσω πολυποίκιλων δράσεων που στόχο έχουν, μεταξύ άλλων, την προαγωγή της γνώσης και του πολιτισμού, και
τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας. Με εξαιρετικές πρωτοβουλίες, τόσο εντός όσο και
εκτός Ελλάδος, η βραβευθείσα έχει υποστηρίξει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που προάγουν την έρευνα σχετικά με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική αρχαιολογία,
τα ελληνικά γράμματα και τις τέχνες. Η υποστήριξή της στη Βιβλιοθήκη Κοραή αποτελεί επίσης σημαντική πρωτοβουλία, που θα επιτρέψει τη συντήρηση των πολύτιμων βιβλίων της
συλλογής του μεγάλου Έλληνα φιλανθρώπου. Η κυρία Ματρώνα Egon Ξυλά συνεχίζει το
κοινωνικό έργο των αείμνηστων γονιών της, Μιχαήλ και Σταματίας Ξυλά, του οποίου ορόσημο αποτελεί η κατασκευή και δωρεά του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου, ενός φάρου
πολιτισμού, στο νησί της Χίου. Έχει τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας
της Ελληνικής Δημοκρατίας συνεχίζοντας την κοινωνική προσφορά της οικογένειας μέσω
ποικίλων σημαντικών και γενναιόδωρων δραστηριοτήτων. Το βραβείο «ΕΥΚΡΑΝΤΗ - Κοινωνικής Προσφοράς» αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση της συμβολής της στην προαγωγή
των γραμμάτων, των τεχνών και στη διαφύλαξη της ιστορικής μας κληρονομιάς.
Του Θάνου Πάλλη

Μ
Ματρώνα Egon Ξυλά

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
από ναυτιλιακή
προσωπικότητα
ή φορέα

ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς

Fafalios Ltd

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ
της ελληνικής
ναυτιλίας

εταιρεία Fafalios Ltd είναι συνυφασμένη με την πλούσια
ιστορία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η οικογένεια Φαφαλιού, με γενέθλιο τόπο
τον Βροντάδο της Χίου, εμφανίζεται στο χώρο της ναυτιλίας από τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ η μετεγκατάστασή της στη
Βρετανία εντοπίζεται την περίοδο του μεσοπολέμου, όταν η οικογένεια ιδρύει την εταιρεία Menadros στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συνεργάζεται στενά με τις εταιρείες του Ομίλου Λιβανού. Στο Λονδίνο η οικογένεια Φαφαλιού
μετακομίζει ουσιαστικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τα αδέλφια Δημήτριος, Πανάγος και
Ιωάννης Σ. Φαφαλιός και ο εξάδελφός του Δημήτριος Ι. Φαφαλιός ιδρύουν το ναυλομεσιτικό γραφείο Fafalios Ltd. Η οικογένεια και η εταιρεία στο Λονδίνο παραμένουν ενεργές και δραστήριες
καθ’ όλη τη διάρκεια της γιγάντωσης της ελληνικής ναυτιλίας τον εικοστό αιώνα, με πλούσια δράση
τόσο στον ναυτιλιακό στίβο όσο και στα ναυτιλιακά και οικονομικά fora της Βρετανίας. Η εταιρεία
σήμερα αντανακλά μία από τις λίγες ελληνικές παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες που παραμένουν ακόμη, σε πείσμα των καιρών, ενωμένοι επιχειρηματικά τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.
Ο σημαντικότερος παράγοντας όμως για τη βράβευση της Fafalios Ltd στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ότι η οικογένεια Φαφαλιού, παρά τη διεθνή της παρουσία και δράση, είναι άοκνη και
ταυτόχρονα αθόρυβη υποστηρίκτρια σε πολλά επίπεδα της ελληνικής σημαίας και του Έλληνα
ναυτικού. Η συμμετοχή και η σημαντικότατη συνεισφορά των διευθυντικών μελών της εταιρείας
στο Greek Shipping Cooperation Committee, καθώς και στους αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς και τους διεθνείς νηογνώμονες, επιτρέπει την ουσιαστική και πολύτιμη εκπροσώπηση
των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων της παραδοσιακής ελληνικής πλοιοκτησίας που σέβεται τη βαθιά της παράδοση και την πίστη της στο ελληνικό νηολόγιο και στον Έλληνα ναυτικό.
Παρά τη σταδιακή συρρίκνωση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας του Λονδίνου, η
Fafalios Ltd παραμένει πιστή στα οράματα των ιδρυτών της, με σημαντική παρουσία στο City
χωρίς όμως να ξεχνάει τις γενέθλιες ρίζες της και τη χιακή της παράδοση. Παράλληλα, η εξαιρετικά δραστήρια, ζωντανή και διαρκής πνευματική, ηθική και οικονομική υποστήριξη σε σπουδαία πολιτιστικά ιδρύματα της Βρετανίας, που προάγουν και προβάλλουν τον ελληνικό
πολιτισμό, αποτελεί έναν επιπλέον ουσιαστικό παράγοντα που η κριτική επιτροπή θεωρεί πως
η Fafalios Ltd εκπροσωπεί επάξια το ελληνικό ναυτιλιακό ήθος στο Λονδίνο, την παγκόσμια μητρόπολη της ναυτιλίας.
Του Γιώργου Βαγγέλα

H
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς
Σπύρος Καπράλος είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk Carriers Corp.
(Star Bulk), εισηγμένης στo χρηματιστήριο Nasdaq στη Νέα
Υόρκη, και διευθύνων σύμβουλος της Oceanbulk Containers. Από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2014 διετέλεσε
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk. Το 2009 ο κ. Καπράλος εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για
τέσσερα χρόνια. Τον Φεβρουάριο 2013 επανεξελέγη για μία τετραετία
(2013-2017) ακόμη. Εξελέγη επίσης στην Εκτελεστική Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών για δύο τετραετίες (2010-2013
και 2014-2017). Από τον Μάρτιο του 2011 είναι πρόεδρος της Ευρωκλινικής Αθηνών.
Από το 2004 έως τον Οκτώβριο του 2010 ο κ. Καπράλος διετέλεσε πρόεδρος (εκτελεστικός) του
Χρηματιστηρίου Αθηνών και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών του ομίλου της ΕΧΑΕ. Από το
2008 έως το 2010 διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE).
Από το 2000 έως το 2004 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων του υπουργείου
Πολιτισμού, εκτελεστικός διευθυντής (Εxecutive Director) και αναπληρωτής διευθυντής Λειτουργιών
(Deputy COO) της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».
Μεταξύ 1990 και 2000 είχε διατελέσει υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, διευθύνων
σύμβουλος της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, διευθύνων σύμβουλος της EFG Balkan Investments και διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Αθηνών, μετά από δεκαετή τραπεζική σταδιοδρομία ως αντιπρόεδρος της
Bankers Trust Company (Παρίσι, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Μιλάνο, Λονδίνο).
Πρωταθλητής Ελλάδος στην κολύμβηση (1969-1975), συμμετείχε ως αθλητής της υδατοσφαίρισης
σε δύο διαδοχικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1980 στη Μόσχα και το 1984 στο Λος Άντζελες, ενώ
το 1996 ήταν αρχηγός της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Στο πρόσωπο του κ. Καπράλου η κριτική επιτροπή βραβεύει τον σύγχρονο και αεικίνητο manager που διαθέτει γνώσεις, εμπειρία αλλά και διεθνείς επαφές και συνεργασίες. Προσόντα και διαπιστευτήρια
που έχει ανάγκη μια σύγχρονη ναυτιλιακή εταιρεία η οποία επιχειρεί στις χρηματιστηριακές αγορές.
Του Ηλία Μπίσια

Ο
Σπύρος Καπράλος

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ
MANAGER

Λιβάνειο Λύκειο Καρδαμύλων

Στο όνομα του Λιβάνειου Λυκείου Καρδαμύλων, το βραβείο αυτό είναι αφιερωμένο στα επαγγελματικά λύκεια
ναυτικής κατεύθυνσης της χώρας.

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΩΓΗ
στη Ναυτική
Εκπαίδευση

τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τα προηγούμενα
δύο χρόνια, το Λύκειο αυτό οργάνωσε εκπαιδευτικές
εκδρομές προκειμένου οι σπουδαστές του ναυτικού
τομέα, με την ειδικότητα του πλοιάρχου και του μηχανικού, να έρθουν σε επαφή με θεσμούς της ναυτιλίας και να
γνωρίσουν άμεσα πράγματα από τις ίδιες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που επισκέφτηκαν, τεχνικές, ναυτιλιακές εταιρείες, το
πλοίο - μουσείο Hellas Liberty, P&I Club, νηογνώμονες, τη
HELMEPA, το Κέντρο Επιχειρήσεων και Θαλάσσιας Διάσωσης
του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, να δουν από
κοντά προσομοιωτή γέφυρας, ως εργαλείο μάθησης για τους
πλοιάρχους (τον λεγόμενο Bridge/Manoeuvring Simulator).
Τα οφέλη που αποκόμισαν οι σπουδαστές από τις ενημερωτικές
αυτές επισκέψεις ήταν πολλά και καθοριστικά για την επιλογή
του επαγγέλματος.
Μέσω αυτής της ευκαιρίας τούς δόθηκε η δυνατότητα να κατανοήσουν και να λύσουν απορίες για θέματα της ναυτιλίας, να
γνωρίσουν ανθρώπους με μεράκι που ασχολήθηκαν με τους
μαθητές, προσφέροντάς τους γνώσεις και εμπειρίες.

Σ
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Louis Cruises από το 2013, ξεπερνώντας τις δυσκολίες του παρελθόντος με μεγάλη
επιτυχία, έχει τοποθετηθεί στρατηγικά ως πρέσβειρα της ελληνικής κρουαζιέρας και
της γνήσιας ελληνικής φιλοξενίας, δίνοντας παράλληλα μια φρέσκια και δημιουργική
πνοή εισάγοντας την έννοια του «Καλημέρα» με όλη τη σημασία της λέξης «καλημέρα»! Το νέο εμπορικό σήμα, Celestyal Cruises, αντικατοπτρίζει πλήρως την προσπάθεια της
εταιρείας να μυήσει τους επιβάτες στη γαστρονομία, ιστορία, μουσική και στις ομορφιές της Ελλάδας. Celestyal σημαίνει «ουράνια» και σε παραπέμπει στο ουράνιο στερέωμα, οδηγώντας σε
στη «θεϊκή» φιλοξενία! Ένα brand name που αντανακλά την εμπειρία του ταξιδιού και τις υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρονται στους επιβάτες από την εταιρεία, καθιστώντας τη Celestyal πρέσβειρα της χώρας μας στις διεθνείς αγορές. Με σωστό τρόπο προσέγγισης και στοχευμένες, συστηματικές δράσεις επικοινωνίας, η Celestyal προωθεί την ανοιχτή επικοινωνία, το
διάλογο, την καινοτομία, τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, με τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Τύπου που αναπτύσσει συστηματικά διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με δημοσιογράφους και ανθρώπους του κλάδου.
Σημαντικές επίσης είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, ως μέλη της CLIA, να ενημερώσουν
φορείς και μέσα ενημέρωσης για τη σημασία της κρουαζιέρας και τα οφέλη στην εθνική οικονομία
με την αποστολή σχετικών ενημερωτικών μελετών και στοιχείων, προκειμένου να αναπτυχθεί ο
κλάδος στη χώρα μας και να φέρει τα μέγιστα δυνατά έσοδα.
H Celestyal Cruises έχει αναπτύξει μια στρατηγική επικοινωνία που βασίζεται σε συνέργειες αλλά
και σε συσχετισμό (δηλαδή, όχι απλώς σε δημόσιες σχέσεις) με κοινά όπως η δημοσιογραφική και
η εκπαιδευτική κοινότητα, οι κάτοικοι και οι νέοι της νησιωτικής περιφέρειας, πολιτιστικά ιδρύματα
και ευπαθείς ομάδες. Η στρατηγική της εστιάζεται στην ανθρώπινη επαφή και στην κατανόηση
των ενδιαφερόντων και προβληματισμών των ομάδων στις οποίες απευθύνεται.
Των Νατάσας Βασιλάκη και David Glass

Η

Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο της λειτουργίας αυτής της εκπαιδευτικής δομής είναι ότι στα βραβεία
του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρείν» (E-nnovation Junior) απονεμήθηκε το 5ο βραβείο σε δύο μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων, για την πρότασή τους «ChiosSalesDetectives»: Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης κοινωνικού
χαρακτήρα, που θα αναδεικνύει και θα προβάλλει τις προσφορές των τοπικών επιχειρήσεων που
αφορούν στο νεανικό κοινό.
Η ιστορία του σχολείου
Το 1961 το Γυμνάσιο Καρδαμύλων με το Β.Δ. υπ. αρ. 131 μετατρέπεται σε Γυμνάσιο Ναυτικής
Κατεύθυνσης, το οποίο λειτουργεί ως εξατάξιο γυμνάσιο έως το σχολικό έτος 1963-1964. Το σχολικό έτος 1964-1965 και με το Ν.Δ. 4379/1964 αλλάζει σε Ναυτικό Λύκειο χωρισμένο σε κλασικό
και ναυτικό τμήμα. Στις 3/10/1967 σύμφωνα με το Α.Ν. 129/1967 το τριτάξιο γυμνάσιο ενώνεται
με το τριτάξιο λύκειο και δημιουργείται το εξατάξιο Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύλων. Η
αναφορά στο όνομα γίνεται προς τιμήν του δωρητού της νέας πτέρυγας του κτιρίου, του εφοπλιστή Σταύρου Γεωργίου Λιβανού. Από τις 3/9/1976 μετατρέπεται πάλι σε Λιβάνειο Ναυτικό Λύκειο
το οποίο λειτουργεί με αυτή τη μορφή μέχρι το 1980. Το σχολικό έτος 1980-81 αλλάζει σε Τεχνικό
Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων (ΤΕΛ Καρδαμύλων). Το 1998 μετατρέπεται σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ Καρδαμύλων), ενώ από το 2006 λειτουργεί ως Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων (ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων).
Του Κωνσταντίνου Χλωμούδη

Celestyal Cruises

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Οι Προσωπικότητες της Χρονιάς

ΗΕMEXPO

Έλληνες Κατασκευαστές
Ναυτιλιακού Εξοπλισμού

ΒΡΑΒΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
της ελληνικής
ναυτιλιακής
επιχειρηματικότητας

στερα από πολλά χρόνια και με αλλαγές στην ηγεσία κάποιων από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, βλέπουμε επιτέλους μια συντονισμένη προσπάθεια
να μπει ελληνικός ναυτιλιακός εξοπλισμός στα ελληνικά -και όχι μόνο- πλοία.
Η προσπάθεια προβολής του εγχώριου εξοπλισμού είναι αξιέπαινη, έστω και
αν η «χρυσή» περίοδος για ναυπηγήσεις έχει παρέλθει εδώ και κάποια χρόνια.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο ναυτιλιακός εξοπλισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι του κόστους ενός νέου πλοίου και δεν υπόκειται στις κοινοτικές οδηγίες περί ναυπηγήσεων,
οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση μέχρις εξαφάνισης της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο ρόλος της HEMEXPO θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στα ποντοπόρα πλοία από τη στιγμή που η διεθνής ναυλαγορά σταθεροποιηθεί, επιτρέποντας την
έναρξη τοποθέτησης παραγγελιών νέων πλοίων από επαγγελματίες εφοπλιστές (και όχι
από κερδοσκοπικά κεφάλαια). Όμως η μεγάλη πρόκληση θα έρθει από τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην Ε.Ε., η οποία έχει πλοία μεγάλης-μέσης ηλικίας -περισσότερα
από τα μισά είναι άνω των είκοσι πέντε ετών- που είναι τελείως ακατάλληλα για τις προκλήσεις που θέτει η νέα πολιτική των Ειδικών Περιοχών Ελέγχου Καυσαερίων με τις
διατάξεις της περί περιορισμού του ποσοστού θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα.
Του Άλκη Κορρέ

Ύ

Η HEMEXPO σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει στους κόλπους της τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και στο διάστημα αυτό πυροδότησε το μεγαλύτερο άνοιγμα των Ελλήνων κατασκευαστών της ναυπηγικής βιομηχανίας στις
διεθνείς αγορές, μιας και έχει καταφέρει τα εξής:
• Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και συντονισμό εκδηλώσεων για την προώθηση της συνεργασίας με ναυπηγεία της Άπω Ανατολής (Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία) και
της Ρουμανίας.
• Διοργάνωση ημερίδας-σεμιναρίου σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΤ με θέμα «Μέθοδοι και
τεχνικές για την προώθηση πωλήσεων στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής».
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της HEMEXPO και της Ένωσης Ρουμανικών
Ναυπηγείων (ANCONAV) αλλά και ναυπηγείων της Νότιας Κορέας.
• Συμμετοχή σε ημερίδες και παρουσιάσεις σε Ελλάδα και εξωρικό, σε εκθέσεις διεθνούς βεληνεκούς καθώς παρουσιάσεις και συνέδρια.
• Συμμετοχή εταιρειών της HEMEXPO στη λίστα κατασκευαστών (makers list) σε ναυπηγεία της Άπω Ανατολής και Ρουμανίας.
Του Απόστολου Μπελόκα
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ας μη βραχυκυκλώνουμε τους νέους

Σπεύδε
βραδέως
Σε εξαιρετικά χαμηλές
ταχύτητες φαίνεται να κινείται (μάλλον αναγκαστικά) η
νέα πολιτική ηγεσία στο ΥΝΑ.
Όλοι, λιμενικοί αξιωματικοί
και πολιτικοί υπάλληλοι,
γκρινιάζουν ότι η προηγούμενη ηγεσία άφησε ανοιχτές
πολλές εκκρεμότητες, ενώ η
σημερινή αργεί να ενημερωθεί, αλλά και να λάβει πρωτοβουλίες.
Έχει ρίξει όλο της το βάρος στην
ακτοπλοΐα χωρίς κάποιο απτό
αποτέλεσμα έως τώρα -σαφέστατα η ποντοπόρος ναυτιλία
δεν χρειάζεται αιφνιδιαστικές
πρωτοβουλίες-, όμως θέματα
όπως η εκπαίδευση, οι ελλείψεις των λιμεναρχείων
και των λιμενικών σταθμών
απαιτούν όχι μόνον προσοχή
αλλά και εγρήγορση.
Οι τεράστιες περικοπές στον
κρατικό προϋπολογισμό και η
αβεβαιότητα για τα οικονομικά
του κράτους δεν επιτρέπουν
την υλοποίηση πολλών εξαγγελιών, αλλά και το «μπάλωμα» πολλών εκκρεμοτήτων.
Άραγε ο υπουργός, τόσες
μέρες που έχει αναλάβει, επισκέφτηκε κάποια Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικό
Ταμείο ή την παραμεθόριο;

Μεγάλη προσοχή σε αυτά που
λέμε στη νέα γενιά. Σε ημερίδα
που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα ακούστηκε από ομιλητές
ότι οι μισθοί στη ναυτιλία σήμερα κυμαίνονται από 3 έως 10
χιλιάδες ευρώ, χωρίς όμως να
διευκρινίσουν ότι αυτές οι αποδοχές αφορούν τους αξιωματι-

Σίγησαν οι ευρωβουλευτές
Απόλυτη σιωπή
των ευρωβουλευτών για τα θέματα ναυτιλίας λες και δεν
υπάρχει αυτός ο κλάδος στην
Ευρώπη. Ενώ η επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., Violeta Bulc,
είχε μιλήσει για παραποτάμια
ναυτιλία, λιμενικές υποδομές,
συνδυασμένες
μεταφορές,
αλλά και για την τεράστια σημασία του ποντοπόρου στόλου
στην ευημερία της Ευρώπης,
από Επιτροπή και Κοινοβούλιο
απόλυτη σιγή. Κανένας ευρωβουλευτής δεν έχει ασχοληθεί ή
δείξει ενδιαφέρον για ναυτιλιακά

θέματα, σε αντίθεση με τους
προκατόχους τους που είχαν ένα
ενεργό κοινοβουλευτικό έργο,
επιζητούσαν πλήρη και συνεχή
ενημέρωση του πλέγματος των

ναυτιλιακών δραστηριοτήτων,
κατέθεταν εκθέσεις και έθεταν
ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα.

Άναυτοι
θιασάρχες και θιασώτες
Φοβόμαστε πως
ο εορτασμός της Ημέρας της
Ναυτιλίας θα είναι μια αποκλειστική φιέστα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πληροφορούμαστε ότι
δεν έχει ενεργή συμμετοχή κανένας από τους σημαντικούς φορείς της ποντοπόρου ναυτιλίας,
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κούς του Εμπορικού Ναυτικού,
με αποτέλεσμα να προκληθεί
σύγχυση στους τελειόφοιτους
των ΑΕΙ που παρακολουθούσαν
το πάνελ.
Το θέμα των αποδοχών μπλέχτηκε ακόμη περισσότερο όταν
άλλοι εισηγητές υποστήριξαν
πως όσον αφορά τις διοικητικές

θέσεις οι μισθοί είναι χαμηλοί
για τους πρωτοδιοριζόμενους,
ενώ η αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Το έχουμε γράψει επανειλημμένως: Ας αφήσουμε το παραμύθι
με τους παχυλούς μισθούς.
Βραχυκυκλώνει τους νέους και
δημιουργεί φρούδες ελπίδες.
Χρειάζεται προσοχή, γιατί, αφενός, υπάρχει μια γενιά αποφοίτων ΑΕΙ που προσπαθεί να
επιβιώσει και να ενταχθεί επαγγελματικά, η λεγόμενη γενιά των
450 ευρώ, και αφετέρου ο
απλός λαός, ο οποίος από τη μια
ακούει για παραγγελίες νεοτεύκτων-μαμούθ, βλέπει υπερσύγχρονα κτίρια και φωτογραφίες
lifestyle σε κοσμικά περιοδικά,
και από την άλλη τα παιδιά του
βρίσκουν τις πόρτες κλειστές.

που είναι και οι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές του ναυτιλιακού
θαύματος στην Ελλάδα.
Η ναυτιλία δεν έχει ανάγκη από
φανφάρες ούτε από ευρωπαϊκές
φιέστες, που διοργανώνονται με
κοινοτικά κονδύλια και όπου ο
κάθε άσχετος πολιτικάντης και μι-

κροεπιχειρηματίας θα ρητορεύει
για θέματα που δεν γνωρίζει.
Είναι πολύ λυπηρό η πρωτεύουσα με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρώπη να
γιορτάζει την Ημέρα της Ναυτιλίας με άναυτους θιασάρχες και
θιασώτες.
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Τα εν οίκω
Η εύρυθμη
λειτουργία
των ΑΕΝ
χρειάζεται
διάλογο
Κι ενώ βαδίζουμε ολοταχώς για
την καλοκαιρινή περίοδο, πριν
από λίγες ημέρες ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας υπέγραψε τις δαπάνες των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, παρατείνοντας ουσιαστικά
το υφιστάμενο πλαίσιο έως το
τέλος του 2015.
Η ανακοίνωση αναφέρει πως
με άμεση νομοθετική πρωτοβουλία του αναπληρωτή
υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή
Δρίτσα, αντιμετωπίστηκε το
πρόβλημα που ανέκυψε το
προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την εκτέλεση των
δαπανών για τις ανάγκες των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (εκπαιδευτικές - λειτουργικές, μισθοδοσία, καθαριότητα
κ.λπ.) διασφαλίζοντας την
ομαλή και εύρυθμη λειτουργία
τους.
Η ανακοίνωση του ΥΕΝ, προφανώς από κεκτημένη ταχύτητα, σημειώνει ότι το κονδύλι
που θα δοθεί για τις δαπάνες
των ΑΕΝ (το ακριβές ποσόν δεν
το γνωρίζουμε) θα διασφαλίσει
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.
Λίγο η έλλειψη στρατηγικής, η
απουσία στοχευμένης χρηματοδότησης, αλλά και η ανεπαρκής επικοινωνία και διάλογος
με τους σπουδαστές των ΑΕΝ,
δημιουργούν αυτές τις γραπτές
κορώνες.

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ο ρόλος της Ελλάδας στη Μεσόγειο

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια, ο ρόλος της ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
έχει παραγκωνιστεί και σε κάποιο βαθμό απαξιωθεί, εν πολλοίς λόγω και της απώλειας
αξιοπιστίας της χώρας στις διε-

των κρατών της Μεσογείου, στο
πλαίσιο περιφερειακών δομών,
όπως η Ένωση για τη Μεσόγειο.
Η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν
στην εξομάλυνση των κρίσιμων
ζητημάτων που ταλανίζουν
πληθώρα κρατών στην περιοχή,
εμφανίζεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ και η Ελλάδα
μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη
θέση της ως περιφερειακής δύναμης, σε μια περιοχή που έχει
μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία από όση μπορεί να αντέξει.

Μέτρα ασφαλείας εναντίων μέτρων
ασφαλείας
Ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
στις ΗΠΑ προκειμένου να καταστούν ασφαλέστερες οι αεροπορικές μεταφορές, φαίνεται ότι
χρησιμοποιήθηκαν για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό.
Στις 24 Μαρτίου, η πτήση 9525
της Germanwings από τη Βαρκελώνη προς το Ντίσελντορφ συνετρίβη στις Γαλλικές Άλπεις με
συνέπεια το θάνατο 150 ατόμων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία,
αιτία του δυστυχήματος ήταν η

ηθελημένη απόφαση του συγκυβερνήτη να βάλει τέλος στη ζωή
του, συμπαρασύροντας στο θάνατο και τους άτυχους επιβάτες
και το υπόλοιπο πλήρωμα της
πτήσης. Η ολιγόλεπτη απουσία
του κυβερνήτη από το πιλοτήριο
ήταν αρκετή ώστε ο συγκυβερνήτης να οδηγήσει σε συντριβή το
αεροσκάφος.
Η πόρτα πρόσβασης στο πιλοτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου
έχει αναβαθμιστεί και έχουν
εφαρμοστεί συστήματα ασφαλείας τα οποία καθιστούν το πι-

λοτήριο απόρθητο φρούριο.
Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά
εκμεταλλεύτηκε ο συγκυβερνήτης, αποκλείοντας την πρόσβαση
του κυβερνήτη στο πιλοτήριο με
συνέπεια την πτώση του αεροσκάφους.
Ήδη έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση για την αναθεώρηση των
πρωτοκόλλων ασφαλείας σε ό,τι
αφορά την πρόσβαση στο πιλοτήριο, ενώ αρκετές εταιρείες ανακοινώνουν την πρόσθετη λήψη
μέτρων ώστε να μη συμβεί στο
μέλλον παρόμοιο περιστατικό.

Όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος

Η πρόσφατη ανακοίνωση της
Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου αναφέρει πενταπλασιασμό αριθμό
των παράτυπων μεταναστών
μέσα στο Μάρτιο σε σχέση με
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θνείς αγορές. Μολαταύτα, δεν
θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως η Ελλάδα είναι ένα
κράτος που ενσαρκώνει το ιδεώδες της Δημοκρατίας, διαθέτει
εδραιωμένους θεσμούς και παρ’
όλες τις στρεβλώσεις που παρατηρούνται στο εσωτερικό της,
καταφέρνει να διασφαλίζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα, η Ελλάδα
αποτελεί μέρος των ευρωατλαντικών δομών (Ε.Ε., ΝΑΤΟ
κ.λπ.) και με αυτή την ιδιότητα
μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικός διαμεσολαβητής για
την επίλυση διαφορών μεταξύ

τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του
2014 καταγράφηκαν 650
άτομα, ενώ φέτος έως τις 30
Μαρτίου είχαν καταγραφεί ήδη
περισσότεροι από 3.000, αναφέρουν οι λιμενικοί. Οι ίδιοι
αποδίδουν την πρωτοφανή
όξυνση του φαινομένου στη
μέχρι τώρα κυβερνητική πολιτική στο θέμα διαχείρισης της
παράτυπης μετανάστευσης.
Στις συνεντεύξεις μετά τη διάσωσή τους, οι αλλοδαποί ομο-

λογούν στους Έλληνες αξιωματούχους: «Ακούσαμε ότι η
Ελλάδα άνοιξε τα σύνορά της
και πλέον μπορούμε να ταξιδέψουμε εύκολα στην Ευρώπη».
Και αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Είναι γνωστό ότι στις νησιωτικές περιοχές οι κρατικές
αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα
φιλοξενίας, περίθαλψης, απέλασης και επαναπατρισμού
των λαθρομεταναστών, με
αποτέλεσμα οι εισροές να είναι
πλέον ανεξέλεγκτες.
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Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Ταξίδι στις Οινούσσες: ο διάλογος μεταξύ
των νέων της ναυτιλίας είναι πλέον αναγκαίος

Π

ριν από λίγες ημέρες, ομάδα
φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
επισκέφτηκε την Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού των Οινουσσών.
Αν και οι ακριτικές Οινούσσες απέχουν
λίγα μόνο ναυτικά μίλια από τη Χίο, οι
σπουδαστές της σχολής παραμένουν
αποκομμένοι, αν όχι απομονωμένοι από
τις εκπαιδευτικές δράσεις και ανησυχίες
τόσο της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου όσο και
(κυρίως) των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πόλη της Χίου.
Η επίσκεψη είχε σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων και τη σύλληψη προτάσεων για
κοινές δράσεις, που θα φέρουν πιο κοντά
τους φοιτητές στις ανάγκες της θάλασσας
και τους σπουδαστές πιο κοντά στην απαραίτητη πλέον επιστημονική εμβρίθεια.
Ο διάλογος μεταξύ των νέων ναυτελλήνων εκείνη τη μέρα υπήρξε όχι μόνο ουσιαστικός και ευφάνταστος αλλά και

γόνιμος, ενώ οι καθηγητές των δύο σχολών εστίασαν στην ανάγκη για συνεργασία σε ένα πλαίσιο που θα τιμά τη ναυτική
παράδοση. Τα «Ναυτικά Χρονικά» έδωσαν
το «παρών» στη συγκεκριμένη συνάντηση
και οι συνεργάτες τους παραμένουν ένθερμοι υποστηρικτές σε οποιαδήποτε
δράση που θα φέρει πιο κοντά τους νέους
της ναυτιλίας.
Σε οποιοδήποτε σοβαρό εκπαιδευτικό
σύστημα της Δύσης, όπως των ΗΠΑ, στη
ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση
πολλά μαθήματα είναι κοινά ενώ τα
μπάρκα είναι υποχρεωτικά και για τις
δύο «τάξεις» φοιτητών.
Οι ΑΕΝ βρίσκονται ακόμα πολύ μακριά,
δυστυχώς σε κάθε επίπεδο - κυρίως
όμως ερευνητικό και εκπαιδευτικό, για
την οποιαδήποτε αναβάθμισή τους σε ΤΕΙ
ή ΑΕΙ. Με ωρομισθίους και σπουδαστές
εξαιρετικά χαμηλών επιδόσεων δεν δημιουργούνται πανεπιστήμια - από αυτά
έχουμε ήδη αρκετά, που πληρώνει ο ελ-

ληνικός λαός. Ήρθε όμως η ώρα, σε
αυτές τις δύσκολες εποχές για τον κρατικό προϋπολογισμό, να ανοίξουν οι πόρτες τους για συνεργασίες με αδελφά
τμήματα και σχολές, που θα επιτρέψουν
στους φοιτητές και τους καθηγητές τους
την κοινή δράση (και συνεκπαίδευση) με
συναδέλφους που έχουν κοινά οράματα.
Όσοι θέλουν να σχεδιάζουν για το μέλλον αυτών των παιδιών και όσοι θέλουν
να κρίνουν για την κατάσταση των Ακαδημιών ή για την ποιότητα των σπουδαστών ή του εκπαιδευτικού συστήματος
που τους «ανδρώνει», καλό θα ήταν να
συνομιλήσουν πρώτα μαζί τους και να
αντιληφθούν τη νέα τάξη πραγμάτων
αυτή την εποχή της βαθιάς κοινωνικής
αλλά και εκπαιδευτικής κρίσης.
Δεν χρειάζονται μεγάλες και ριψοκίνδυνες
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της
ναυτιλίας μας. Οι παλαιότεροι σίγουρα θα
θυμούνται τον «ριζοσπαστικό» νόμο που
θέσπισε ο Γ. Κατσιφάρας το 1983, που
οδήγησε τελικά στην έκπτωση των Ακαδημιών, χρειάζονται όμως δράσεις και συνέργειες που θα τους απεγκλωβίσουν
από την εκπαιδευτική και μορφωτική απομόνωση.
Η ναυτιλία δεν χρειάζεται απαραίτητα καπετάνιους και μηχανικούς επιστήμονες
ενώ τα ναυτιλιακά γραφεία δεν χρειάζονται θαλασσόλυκους για όλες τις στελεχιακές θέσεις που προσφέρουν, ειδικά στη
διοίκηση και στα λογιστήρια.
Χρειάζεται όμως το εκπαιδευτικό μας σύστημα να φέρει, στα φυτώριά του, όλους
αυτούς τους φερέλπιδες της ναυτιλίας
μας, αλλά και τους δασκάλους τους, πιο
κοντά ώστε να γνωρίσουν τις σημερινές
πραγματικές απαιτήσεις, τις δυσκολίες και
τις ευθύνες τόσο των ναυτικών όσο και
των στελεχών που τους επικουρούν.

Read

Πληκτρολογήστε www.readpoint.com (Ηλεκτρονικό Περίπτερο-Βιβλιοπωλείο)
και μπορείτε να έχετε το περιοδικό ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ μια βδομάδα νωρίτερα
- NΑΥΤ ΙΚΑ 24 ΧΡΟΝΙΚΑ από την έκδοση του, στην τιμή των 4 ευρώ.
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Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου
Στη δίνη
του εμφυλίου
η Υεμένη
Διαρκώς επιδεινούμενη βαίνει η
κατάσταση στην Υεμένη, καθώς
οι αντάρτες Χούτι έχουν καταλάβει την πρωτεύουσα της χώρας
Σανάα.
Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία
προχώρησε σε αεροπορικές επιχειρήσεις βομβαρδίζοντας θέσεις των ανταρτών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το λιμάνι και το
αεροδρόμιο παραμένουν κλειστά, ενώ κανείς πλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια
των πολιτών.
Στη δίνη του επικείμενου εμφυλίου στη χώρα, η Αίγυπτος ανααποστολή
την
κοίνωσε
τεσσάρων φρεγατών στο στενό
του Bab el-Mandeb.
Επιπλέον, το αμερικανικό
υπουργείο Αμύνης ανακοίνωσε
πως οι δύο φρεγάτες USS Iwo
Jima και USS Fort McHenry βρίσκονται σε ετοιμότητα στην Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση
που χρειαστεί να επέμβουν.

Απαραίτητες οι συμμαχίες
στη liner ναυτιλία
Την ανάγκη για δημιουργία
συμμαχιών ανάμεσα στις μεσαίου μεγέθους ναυτιλιακές
εταιρείες της liner ναυτιλίας
επισήμανε, σε πρόσφατη έκθεσή του, το Boston Consulting Group (BCG) με τίτλο
«The Transformation Imperative in Container Shipping: Mastering the Next
Big Wave».

πως
χαρακτηριστικά
ανέφερε η έκθεση, η
ναυτιλιακή βιομηχανία
των εμπορευματοκιβωτίων ταλανίζεται από την πολυδιάσπαση και την υπερπροσφορά
χωρητικότητας, μειώνοντας σημαντικά τα κέρδη στον κλάδο.
Παράλληλα, δεν προβλέπεται

Ό

άνοδος της αγοράς στο άμεσο
μέλλον, γεγονός που επιδεινώνεται από τις επενδύσεις των
εταιρειών σε νεότευκτα και μεγάλης χωρητικότητας πλοία.
Για την αναστροφή του κλίματος
και την επιβίωση των μεσαίου
μεγέθους εταιρειών του κλάδου,
οι εταιρείες θα πρέπει αφενός να
προχωρήσουν σε εσωτερική

αναδιάρθρωση, αφετέρου να
σχηματίσουν συμμαχίες, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με το BCG,
κάθε τέτοια συμμαχία θα μπορούσε να αποφέρει ακόμη και
κέρδη 1 δισ. δολαρίων στους
εταίρους.

Η Κόστα Ρίκα,
ηγέτις της πράσινης επανάστασης
Λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική κατάσταση που επικρατεί
στην Υεμένη, η αμερικανική Ακτοφυλακή προχώρησε στην έκδοση οδηγιών Port Security
Advisory 1-15, βάσει των οποίων
όλα τα πλοία που θα προσεγγίζουν αμερικανικούς λιμένες μετά
από επίσκεψή τους στην Υεμένη,
θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα
ασφαλείας επιπέδου 2 του ISPS
Code. Η μόνη εξαίρεση στον κανονισμό αφορά πλοία που προέρχονται από το Balhalf LNG
Terminal το οποίο διαχειρίζεται η
γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία
TOTAL. Σύμφωνα με το Skuld
P&I Club, όσα πλοία δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
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Για περισσότερο από 75
συνεχόμενες ημέρες η Κόστα
Ρίκα κατάφερε να μην κάνει
χρήση ορυκτών καυσίμων για
την παραγωγή ενέργειας σε
ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την κρατική επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού της μικρής χώρας της
Κεντρικής Αμερικής, το σύνολο
της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στηρίχτηκε αποκλειστικά στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στη γεωθερμική,
αιολική και ηλιακή ενέργεια, για
τη μεγαλύτερη περίοδο που
έχει καταγραφεί έως σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί πως η
Κόστα Ρίκα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να
τροφοδοτεί περίπου το 90%
των ενεργειακών της αναγκών
ετησίως.
Επίσης, η χώρα είναι γνωστή
διεθνώς για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες της και τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει με
στόχο να εξαλείψει το ενεργει-

ακό της αποτύπωμα στο περιβάλλον έως το 2021.
Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζουν
επιστήμονες, οι πρόσφατες
σφοδρές βροχοπτώσεις στη
χώρα, που επέτρεψαν τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας από
τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια,
οφείλονται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή. Εξάλλου,
υπάρχουν ακόμη εμπόδια τα
οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου η Κόστα
Ρίκα να γίνει το πρώτο κράτος
στον κόσμο που θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ
αυτών και η εξάρτηση από το
πετρέλαιο για τις εσωτερικές
μεταφορές, οι οποίες ευθύνονται για το 70% των εκπομπών
αέριων ρύπων στη χώρα.
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Το λαθρεμπόριο «πληγή» για τη Βενεζουέλα
Σε μείζον ζήτημα έχει εξελιχθεί
το λαθρεμπόριο τροφής και
ειδών καθημερινής χρήσης για
τη Βενεζουέλα. Eιδικότερα, η
χώρα επί προεδρίας Ούγκο
Τσάβες είχε θεσπίσει το μέτρο
του ελέγχου τιμών, προκειμένου να βοηθήσει τους οικονομικά αδύναμους. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα προϊόντα όπως το
ρύζι να πωλούνται στην τιμή
των 10 σεντ το κιλό, ενώ ένα
γαλόνι βενζίνης κοστίζει λιγότερο από 1 σεντ! Σε αυτό το
πλαίσιο, έχει ανθήσει το λαθρεμπόριο προς την Κολομβία,
αφού τα προϊόντα εκεί πωλούνται έως και τριάντα φορές
πάνω από την εγχώρια τιμή.
Υπολογίζεται ότι το λαθρεμπό-

ριο βενζίνης προκαλεί απώλειες ύψους 3 δισ. το χρόνο για
τη Βενεζουέλα, ενώ αντίστοιχα
το 30% των προϊόντων τροφής
της χώρας εξάγεται παράνομα
στο εξωτερικό.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
λαθρέμπορος: «Το λαθρεμπόριο γάλακτος είναι πλέον πιο
επικερδές από το λαθρεμπόριο
κοκαΐνης».
Εξάλλου, η πρόσφατη πτώση
των τιμών του πετρελαίου και
οι κλυδωνισμοί στην οικονομία
του κράτους της Λατινικής Αμερικής έχουν προκαλέσει τεράστια
προβλήματα
στην
οικονομία και κατ’ επέκτασιν
στους πολίτες, οι οποίοι αποζητούν σκληρό νόμισμα, όπως το

δολάριο.
Η Βενεζουέλα έχει θεσπίσει σημεία ελέγχου κατά μήκος των
συνόρων προκειμένου να συλλαμβάνει τους λαθρεμπόρους,
όμως τα αποτελέσματα είναι
πενιχρά, καθώς η διαφθορά
είναι διάχυτη στη χώρα.

Κινεζική επέλαση στο Ισραήλ
Αποφασισμένη να διεισδύσει στην ισραηλινή λιμενική αγορά παρουσιάζεται η Κίνα, όπως δείχνουν οι πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις του ασιατικού γίγαντα. Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη
ανάθεση της κατασκευής του νέου λιμανιού στο Ασντότ στην κινεζική
κατασκευαστική China Harbor, άλλη κινεζική εταιρεία, η Shanghai International Port Group (SIPG), ανέλαβε τη διαχείριση του νέου λιμένα
της Χάιφα στο Ισραήλ, ο οποίος είναι υπό κατασκευή και θα ολοκληρωθεί το 2021, για μια περίοδο 25 ετών. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα ήταν
η μοναδική εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό.
Τη θετική εξέλιξη του διαγωνισμού χαιρέτισε ο υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Yizrael Katz, τονίζοντας πως η είσοδος στην ισραηλινή λιμενική αγορά Κινέζων παικτών θα συμβάλει στον υγιή
ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε ως κίνηση εμπιστοσύνης τις κινεζικές επενδύσεις στη
χώρα. Από την πλευρά του, ο Shlomo Breiman, διευθύνων σύμβουλος της Israel Ports Company,
δήλωσε πως οι νέοι λιμένες θα λειτουργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ανταποκρινόμενοι
στις ανάγκες της οικονομίας.

Σε αναπτυξιακή τροχιά τα λιμάνια
του Άμπου Ντάμπι
διαίτερα ευνοϊκές είναι οι
προβλέψεις για τα λιμάνια
του Άμπου Ντάμπι, αφού για
το 2015 αναμένεται αύξηση
στη διακίνηση φορτίων της τάξεως του 17%. Ειδικότερα,
όπως δήλωσε ο Cant Mohamed Juma Al Shamis, ανώτατο στέλεχος του διαχειριστή
λιμένων Abu Dhabi Ports:
«Καθώς υπάρχουν πολλά ανα-

Ι

πτυξιακά σχέδια εν εξελίξει στο
Άμπου Ντάμπι, το 2015 αναμένουμε σημαντικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, γεγονός που
καταδεικνύει τη συμβολή των
λιμένων στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Από την πλευρά μας, θα εξακολουθήσουμε να επενδύουμε
στις υποδομές και τις υπηρεσίες μας, με απώτερο στόχο να

Περσικός ή
Αραβικός
Κόλπος;
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η διαμάχη ανάμεσα στα αραβικά κράτη της
Μέσης Ανατολής και το Ιράν
σχετικά με την ονομασία του
Περσικού Κόλπου.
Παρότι ιστορικά, από την αρχαιότητα, ο Κόλπος αποκαλούνταν
Περσικός, από το 1960 κι
έπειτα, με την άνοδο του εθνικισμού στην περιοχή, τα αραβικά κράτη που συνορεύουν με
τον Κόλπο (Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν,
Ομάν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αποφάσισαν να
τον αποκαλούν Αραβικό (alKhaleej al-Arabi στα αραβικά).
Και παρότι για κάποιους η ονομασία ενός γεωγραφικού σημείου μπορεί να μην έχει
ιδιαίτερη σημασία, για το Ιράν
αποτελεί κόκκινο πανί, καθώς
στο παρελθόν η χώρα είχε προχωρήσει σε απαγόρευση κυκλοφορίας του περιοδικού The
Economist επειδή δεν αναφερόταν το επίθετο Περσικός
στον Κόλπο. Ακόμη, το Ιράν
προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία μέσω των διπλωματών
του στο Παρίσι, όταν το Μουσείο του Λούβρου διέγραψε τη
λέξη Περσικός από τους οδηγούς του! Το μόνο σίγουρο
είναι πως με τις διαρκώς αυξανόμενες αναταραχές στην περιοχή, οι όποιες διαφορές
αναμένεται να οξυνθούν έτι περαιτέρω.

καταστήσουμε
το
Άμπου
Ντάμπι διεθνές ναυτιλιακό κέντρο».
Για το 2014, το Khalifa Port
Container Terminal παρουσίασε
διακίνηση-ρεκόρ
1.137.679 TEUs, σημειώνοντας
άνοδο κατά 26%, ενώ αντίστοιχα ο όγκος χύδην και γενικών φορτίων αυξήθηκε κατά
37% συγκριτικά με το 2013.
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Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Κινέζος μεγιστάνας πίσω από τη διώρυγα
της Νικαράγουας

Το τσιμέντο
μαρτυρεί...
την ανάπτυξη
της Κίνας
Την απίστευτα ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας φαίνεται να
μαρτυρεί... το τσιμέντο,
καθώς σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η χώρα χρησιμοποίησε για την περίοδο
2011-2013 περισσότερο
τσιμέντο από όσο κατανάλωσαν οι ΗΠΑ τον 20ό
αιώνα (1901-2000)!
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία της International Cement Review
και της U.S. Geological Survey, για τις προαναφερθείσες περιόδους, στην Κίνα
χρησιμοποιήθηκαν 6,6 γιγατόνοι τσιμέντου ενώ στην
Αμερική μόλις 4,5 γιγατόνοι.
Αυτό το παράδοξο γεγονός
οφείλεται ως επί το πλείστον στην αυξανόμενη τάση
αστικοποίησης της Κίνας,
όπου η ανάγκη στέγασης
εκατομμυρίων ανθρώπων
που συρρέουν στις μεγάλες
πόλεις έχει προκαλέσει
έκρηξη στην ανοικοδόμηση.
Ακόμη, από το 2000 κι
έπειτα, τεράστια είναι και η
ανάπτυξη υποδομών στη
χώρα, όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, φράγματα και ουρανοξύστες.
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Ο 42χρονος Κινέζος δισεκατομμυριούχος Wang Jing ηγείται του μεγαλεπήβολου σχεδίου
για την κατασκευή της νέα διώρυγας της Νικαράγουας.
Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο BBC, ο
Κινέζος μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών ανέφερε πως αισθάνεται μεγάλη πίεση, καθώς
παρά την ενδελεχή προετοιμα-

σία προβλήματα σίγουρα θα
ανακύψουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Παρ’ όλα
αυτά, ο κ. Wang εμφανίστηκε
αισιόδοξος, σημειώνοντας πως
η εταιρεία του, HKND, θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις.
Το τιτάνιο έργο της δημιουργίας
της νέας διώρυγας αναμένεται
να κοστίσει 50 δισ. δολάρια,
ενώ η κατασκευή θα διαρκέσει
5 χρόνια.
Το νέο κανάλι θα είναι τριπλάσιο σε μήκος από αυτό του Παναμά, ενώ παράλληλα θα
διαθέτει το απαραίτητο βάθος
και πλάτος προκειμένου να εξυπηρετεί τα μεγάλα πλοία μετα-

φοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Βάσει της συμφωνίας με την
κυβέρνηση της Νικαράγουας, η
HKND θα διαχειρίζεται το κανάλι για 100 έτη.
Αναφορικά με όσους εκφράζουν το σκεπτικισμό τους για
την οικονομική βιωσιμότητα
του έργου, ο κ. Wang επισήμανε
πως το 90% του παγκόσμιου
εμπορίου πραγματοποιείται διά
θαλάσσης και η νέα διώρυγα
θα ενώνει τη Δύση με την Ανατολή.
Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, μετά τη
δημοσίευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αφρικανική συμφωνία για το φράγμα
του Νείλου
Προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία φράγματος στον Νείλο ποταμό
υπέγραψαν η Αίγυπτος, η Αιθιοπία και το Σουδάν. Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των τριών
κρατών συναντήθηκαν στο
Χαρτούμ και υπέγραψαν τη
συμφωνία αρχών σχετικά με το
σχέδιο Grand Renaissance
Dam της Αιθιοπίας. Παρά τις
αρχικές αντιρρήσεις της Αιγύπτου, η οποία βασίζεται σχεδόν

ολοκληρωτικά στον Νείλο για
την παροχή νερού, πόσιμου και
για τις καλλιέργειές της, τα
κράτη επέλεξαν να συνεργα-

στούν με κοινό γνώμονα την
ανάπτυξη, χωρίς παράλληλα να
θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των περιοχών.
Η Αιθιοπία ξεκίνησε την
εκτροπή του ποταμού Μπλε
Νείλου τον Μάιο του 2013 για
να χτίσει το φράγμα των 6.000
MW, το οποίο όταν ολοκληρωθεί, το 2017, θα είναι το μεγαλύτερο της Αφρικής. Το έργο
αναμένεται να κοστίσει περισσότερο από 4 δισ. δολάρια.

Νέος τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι της Barka

Ο νέος τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων
Muscat
Container Terminal εγκαινιά-

στηκε στο λιμάνι
Wilayat της Barka,
παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών του Ομάν, Said
Bin Hamdoon Al
Harthy.
Τονίζοντας τη σημασία του υπηρεσιών
logistics για το σουλτανάτο, ο υφυπουργός ανέφερε
χαρακτηριστικά πως η χώρα δείχνει ιδιαίτερη σπουδή για την

ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
πλήρους στρατηγικής αναφορικά με τον τομέα των logistics,
κάτι που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εθνικής
οικονομίας.
Ο νέος τερματικός σταθμός στοχεύει στην αύξηση της διακίνησης αγαθών, στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και την προώθηση
της στρατηγικής logistics με χρονικό ορίζοντα το 2040.
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Invitation

We, SHI Machinery & Electric System Team and D.C.S.International, are pleased to invite
you for a Seminar on BWMS (Ballast Water Management System) Retrofit Solution, PURIMAR.
We all would highly appreciate that you make time to join the Seminar and wish you to have
concern about our product.

I The seminar will be held as below:
1. Occasion

Seminar on BWMS Retrofit Solution

2. Time

29th (Wed) April 2015 / pm 18:00 ~ pm 21:00

3. Place

METROPOLITAN HOTEL, Conference Room Corfu 1, 1st Floor
Syngrou Ave. 175-64 Athens, Greece

4. Contact

D.C.S.I. Ltd
Tel: +302104181833 / Email: dcsi@dcsi.gr
or Mr. Guin-Jung / Sales Manager (Europe)
(Mob : +82-10-9210-3514 / E-mail : guin.jung@samsung.com)

5. Program

1) Greetings
2) BWMS Trend(IMO, USCG)
3) BWMS Retrofit Solution
4) Real Project

4) Q & A
5) Beverage & Cocktail

RSVP: D.C.S.I Ltd / Tel:+302104181833 / Email: dcsi@dcsi.gr
or Mr. Guin-Jung / +821092103514 / Email: guin.jung@samsung.com
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Η Ε.Ε. θέτει όρια
στα ναυτιλιακά καύσιμα

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περιεκτικότητα σε θείο των ναυτιλιακών
καυσίμων θέτει ως όριο το
0,1% σε μια περιοχή από τη
Θάλασσα της Μάγχης μέχρι τη
Βαλτική.
Ο περιορισμός αυτός έχει
αποδειχτεί προβληματικός για
ορισμένα κράτη-μέλη της
Ένωσης, ιδιαίτερα στο σκέλος
της εφαρμογής.

Σε κάθε κράτος-μέλος υπάρχουν Αρχές αρμόδιες για τη
διασφάλιση της προσαρμογής
των πλοίων στις νέες απαιτήσεις της οδηγίας, αλλά μόλις
ένα στα χίλια πλοία ελέγχονται, ενώ και τα πρόστιμα που
δύναται να επιβληθούν δεν
αποδεικνύονται αποτελεσματικά ως προληπτικό μέτρο.
Στην Πολωνία και στις χώρες
της Βαλτικής το πρόστιμο

Επιπλέον
δορυφόροι
για το Galileo
ανέρχεται σε $800. Για να αντιληφθούμε τα μεγέθη, ένα
πλοίο 20.000 dwt εξοικονομεί
περίπου €10.000 την ημέρα
εάν χρησιμοποιεί κανονικό
καύσιμο και όχι καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Για να παραδοθεί ένα φορτίο
στην Πολωνία, το πλοίο πρέπει να ταξιδεύει επί οκτώ ημέρες εντός SECA (Sulphur
Emissions Control Area).
Υπάρχει συνεπώς η επιλογή
το πλοίο να εξοικονομήσει
€80.000 σε καύσιμα, ρισκάροντας να ελεγχθεί από τις
αρμόδιες αρχές και να του
επιβληθεί πρόστιμο $800.
Είναι προφανές πως η απόφαση γέρνει υπέρ της μη τήρησης των ορίων που έχει
θέσει η οδηγία.
Οι έλεγχοι, βέβαια, αναμένεται
να εντατικοποιηθούν από το
2016, όταν και στόχος είναι να
ελέγχεται ένα στα δέκα πλοία.

Δύο ακόμη δορυφόροι του
προγράμματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo της
Ε.Ε. τέθηκαν σε τροχιά στις
27 Μαρτίου. Το Galileo είναι
η ευρωπαϊκή απάντηση στο
αμερικανικό GPS και στο
ρωσικό Glonass και αναμένεται ότι θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλές
υπηρεσίες και χρήστες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι
μόνο, ενώ όπως γίνεται αντιληπτό, θα έχει ιδιαίτερη
σημασία για τον κλάδο των
μεταφορών. Μάλιστα, η καινοτομία του συστήματος έγκειται και στη δυνατότητα
που θα παρέχει για παγκόσμια έρευνα και διάσωση
καθώς θα είναι το μοναδικό
σύστημα που θα παρέχει τη
δυνατότητα εντοπισμού σε

Πρωτοβουλία για την πάταξη
της «μαύρης» οικονομίας
Η Νορβηγία προχώρησε στη
σύσταση του North Atlantic
Fisheries Intelligence Group,
μιας συνεργατικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων στη
βιομηχανία της αλιείας. Στην
πρωτοβουλία συμμετέχουν,
πλην της Νορβηγίας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η
Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Δανία
και η Ισλανδία. Στόχος της
είναι η συνεργασία διαφόρων
Αρχών, όπως τα τελωνεία και
οι οικονομικές υπηρεσίες, οι
οποίες θα ανταλλάσσουν
πληροφορίες που αφορούν
από ροές παράνομων κεφαλαίων μέχρι εναρμονισμένες ή
επιθετικές πολιτικές τιμών στη
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βιομηχανία της αλιείας. Η
υπουργός Αλιείας της Νορβηγίας, Elisabeth Aspaker, δήλωσε ότι η παράνομη αλιεία
και το εμπόριο δεν αποτελούν
μόνο απειλή για την αειφορία
του περιβάλλοντος, αλλά παρέχουν και τη βάση για την
ύπαρξη μιας «μαύρης» οικο-

νομίας. Η βιομηχανία της αλιείας είναι διεθνής και, ως εκ
τούτου, θα πρέπει να επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα. Σύμφωνα με
την κυβέρνηση της Νορβηγίας, η παράνομη αλιεία δημιουργεί τζίρο άνω των €18,2
δισ. σε ετήσια βάση.

πραγματικό χρόνο κλήσεων
κινδύνου, με προφανή τα
οφέλη και για τη ναυτιλιακή
βιομηχανία. Η επόμενη
εκτόξευση δορυφόρων του
συστήματος Galileo είναι
προγραμματισμένη για το
Σεπτέμβριο του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμματίζει να ξεκινήσει την
παροχή ορισμένων υπηρεσιών του συστήματος το
2016, ενώ πλήρης ανάπτυξη του συστήματος και
των παρεχόμενων υπηρεσιών του θα υπάρξει το
2020. Το σύστημα θα αποτελείται συνολικά από 30
δορυφόρους.
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Επικαιρότητα

Κινεζικός
στόλος:
Πορεία για πρωτιά;
Ο εμπορικός στόλος κινεζικής ιδιοκτησίας αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό τα τελευταία χρόνια,
ενώ μεγάλος αριθμός παραγγελιών για νεότευκτα πλοία πρόκειται να παραδοθεί σε Κινέζους
ιδιοκτήτες το 2015 και 2016.

κινεζικός στόλος βρίσκεται αυτήν
τη στιγμή στην τρίτη θέση παγκοσμίως μετά τον ελληνικό και τον
ιαπωνικό. Όμως, τα τελευταία 10
χρόνια ο κινεζικός στόλος υπερτριπλασιάστηκε, από 37,7 εκατομμύρια τόνους ολικής
χωρητικότητας το 2004 σε σχεδόν 120 εκατομμύρια τόνους το 2014, σύμφωνα με στοιχεία της Clarkson Research για πλοία από
100 τόνους ολικής χωρητικότητας και άνω.
Η αύξηση αυτή αφορά πλοία όλων των
τύπων (containers, φορτηγά και tankerς)
αλλά η μέγιστη αύξηση ήταν στα φορτηγά,
ιδίως από το 2008. Τα κινεζικά φορτηγά

Ο

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk
Carriers Management Ltd
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πλοία τετραπλασιάστηκαν. Από το 2004 και
σήμερα αριθμούν σχεδόν 70 εκατομμύρια τόνους ολικής χωρητικότητας, ενώ τα τάνκερ
τριπλασιάστηκαν στα 21 εκατομμύρια τόνους
και τα κοντέινερ στα 14 εκατ. τόνους.
Πλοία άλλων τύπων (π.χ. Ro-Ro, gas carriers,
general cargo, επιβατηγά κ.λπ.) ανέρχονται
στα 15,1 εκατομμύρια τόνους ολικής χωρητικότητας.
Ο στόλος αυτός είναι αρκετά μικρής ηλικίας.
Το 80% των τάνκερ, σχεδόν το 70% των φορτηγών και το 51% των κοντέινερ είναι νεότερα των 10 ετών.
Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι, ενώ η συνο-
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λική αύξηση του στόλου ήταν εντυπωσιακή την περασμένη δεκαετία, υπήρξαν μεγάλες διακυμάνσεις: από αύξηση 25% ανά
έτος το 2009 και 2010, σε αύξηση μόλις 2% το 2014.
Αναμφίβολα στην άνοδο αυτή συνέβαλαν οι ευνοϊκές πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης με προώθηση χρηματοδότησης από κινεζικές τράπεζες, επιδοτήσεις για τη διάλυση
παλαιών πλοίων κ.λπ.
Σκοπός της κινεζικής κυβέρνησης είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας να γίνονται κατά το δυνατόν με κινεζικά
πλοία, το οποίο φυσικά δεν ακούγεται ενθαρρυντικό για τα
ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα.
Από το σύνολο του κινεζικού στόλου, τα 2/3 ανήκουν σε
τρεις κρατικές εταιρείες, την COSCO (China Ocean Shipping
Company), την CSG (China Shipping Group) και τη Sinotrans
& CSC. Από το υπόλοιπο 1/3 μεγάλη μερίδα έχει η επίσης
κρατική εταιρεία China Merchants Group, ενώ η μεγαλύτερη
ιδιωτική εταιρεία είναι η HOSCO.
Σύμφωνα με την Clarkson, στο τέλος του 2014 υπήρχαν παραγγελίες κινεζικών συμφερόντων για 625 πλοία, ολικής

χωρητικότητας 32,1 εκατομμυρίων τόνων. Αυτό αντιστοιχεί
στο 27% της τωρινής χωρητικότητας των 120 εκατομμυρίων
τόνων ολικής χωρητικότητας. Ο αριθμός αυτός παραγγελιών
είναι ο μεγαλύτερος από κάθε άλλη εθνικότητα, ξεπερνώντας
τις ελληνικές (30,4 εκατομμύρια τόνοι ολικής χωρητικότητας), της Ιαπωνίας (15,4 εκατομμύρια τόνοι ολικής χωρητικότητας) και της Γερμανίας (11 εκατομμύρια τόνοι ολικής
χωρητικότητας). Περίπου 16,4 εκατ. τόνοι πρόκειται να παραδοθούν το 2015 και 12,2 εκατομμύρια τόνοι το 2016.
Παρόλο που ακριβείς προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν,
όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο κινεζικός
στόλος θα συνεχίσει να αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα.

• Στοιχεία για το άρθρο αυτό ελήφθησαν από σχετικό άρθρο
του Richard Scott, «University of Greenwich», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Fijisun.

The College of Law
LLM Programmes:
Swansea University
Postgraduate legal education at Swansea University
embraces both supervised research and taught
specialist LLM degrees in,
• LLM in International Maritime Law
• LLM in International Trade Law
• LLM in International Commercial Law
• LLM in International Commercial and Maritime Law
• LLM in Oil and Gas Law
• LLM Intellectual Property & Commercial Practice
The degrees are of interest to domestic, European
and international students. Our LLM programmes
attract students from all over the world.

For further information on our LLM courses please contact:
Associate Professor Theodora Nikaki,
Deputy Head of the Department of Postgraduate Legal Studies Department
Tel: +44(0)1792 513516
Email: LLM@swansea.ac.uk., Website: www.swansea.ac.uk/law
www.swansea.ac.uk/law/postgraduate-legal-studies-department/

Scholarships for Taught Master Schemes
The International Development Office at Swansea
University is offering a number of postgraduate
scholarships worth £2000 for students from
Cyprus and Greece.
For further information including how to apply visit:
http://www.swansea.ac.uk/law/postgraduate-legalstudies-department/scholarships/taughtmasters
scholarshipseuapplicants/
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Ναυλαγορά

Αναλύοντας τις αιτίες αστάθειας
της spot αγοράς υγραερίου
Κατά τη διάρκεια του 2014 είδαμε τη spot αγορά υγραερίου να είναι περισσότερο ασταθής
απ’ ό,τι συνήθως. Είδαμε, επίσης, τα επίπεδα των χρονοναυλώσεων για τα VLGC να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά τον Ιούνιο και μετά να παρουσιάζουν μια πτώση στις αρχές του
2015.

ι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων συνέβαλαν
στο να αντισταθμιστούν εν μέρει οι όποιες απώλειες λόγω της μείωσης των ναύλων, ενώ και η
εξαγωγική ικανότητα των παραγωγών της Μέσης
Ανατολής αυξάνεται, με μια σειρά από νέα projects να αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, ειδικά στο Κατάρ και
το Άμπου Ντάμπι (το Κατάρ ξεπέρασε τη Σαουδική Αραβία ως
μεγαλύτερος εξαγωγέας υγραερίου στην περιοχή). Η αύξηση
των εξαγωγών υγραερίου των ΗΠΑ είναι η μεγάλη διαρθρωτική
αλλαγή στον τομέα του εμπορίου, επιτρέποντας σε Ασιάτες καταναλωτές να διαφοροποιήσουν τις εισαγωγές τους, που σήμερα ως επί το πλείστον προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Ο

Του Χρίστου Τριανταφυλλίδη
Broker Oil - Gas (Chartering dept.), STEALTH MARITIME CORP. SA
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Τρέχων στόλος LPG ανά μέγεθος τομέα (%)/ανά συνολικό
αριθμό καραβιών

Παραδόσεις και παραγγελίες νεότευκτων πλοίων (>1.000
κ.μ.) σε μονάδες ανά έτος

Από άποψη χωρητικότητας (κυβικά μέτρα), τα VLGC ισοδυναμούν με πάνω από
το 60% της συνολικής χωρητικότητας του στόλου, αγγίζοντας τα 13 εκατ. κ.μ.

Οι παραδόσεις νεοτεύκτων έχουν μειωθεί από το 2008 και μετά, φτάνοντας
στα χαμηλά επίπεδα των 43 μονάδων το 2012 και των 53 το 2014. Για το 2015
αναμένονται περίπου 104 παραδόσεις και παρόμοιο ποσοστό για το 2016.

Διαλύσεις (scrapping) πλοίων (>1.000 κ.μ.) ανά αριθμό καραβιών/ανά έτος

Οι διαλύσεις πλοίων μειώθηκαν την περίοδο 2011-2013, ειδικά για τα καράβια μεγαλύτερου μεγέθους, ενώ κανένα VLGC δεν έχει οδηγηθεί για διάλυση τα τελευταία δύο χρόνια. Το 2014 περίπου 25 καράβια πήγαν για
διάλυση, από τα οποία τα 23 ήταν μικρότερα των 13.000 κ.μ.
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Ναυλαγορά
Ποσοστιαία αύξηση του στόλου (LPG/Ethylene) ανά αριθμό
καραβιών (>1.000 κ.μ.)

Συνολικά η αύξηση του στόλου κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα και με πιο
αργούς ρυθμούς συγκριτικά με άλλους τομείς, με μ.ό. της τάξεως του 3,2%
από την άποψη του αριθμού των καραβιών και 4,7% όσον αφορά τη συνολική χωρητικότητα (την τελευταία δεκαετία).

Τρέχουσες παραγγελίες (>1.000 κ.μ.) σε αναλογία με
τον τρέχοντα στόλο ανά αριθμό καραβιών

Οι συνολικές παραγγελίες για VLGCs (για το διάστημα 2015-2018) αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% του τρέχοντος στόλου!

Παγκόσμια εμπορική κίνηση LPG
Τρέχουσες παραγγελίες (>1.000 κ.μ.) ανά χώρα
κατασκευής (γιάρδες)

Οι κορεατικές γιάρδες έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιό τους όσον αφορά
τις παραγγελίες νεότευκτων καραβιών, «συμπιέζοντας» μερικώς το αντίστοιχο
μερίδιο των κινεζικών.
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Το παγκόσμιο εμπόριο LPG έχει παρουσιάσει μέση ετήσια αύξηση 4,1% την
τελευταία δεκαετία, αλλά συνάμα δείχνει και σημάδια αστάθειας. Τα πρόσφατα χρόνια καθοδηγείται κυρίως από αναδυόμενες χώρες όπως η Ινδία, η
Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Βραζιλία.
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Εξαγωγές LPG για το 2014 ανά χώρα

Σχεδόν το μισό της παγκόσμιας εξαγωγής LPG προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, ενώ μεγάλα projects επέκτασης αυτού του όγκου εξαγωγών βρίσκονται
σε εξέλιξη.

Baltic Exchange LPG Index (δολ./μ.τ.)

Το 2014 ήταν μια ασυνήθιστα ασταθής χρονιά για τον Baltic LPG Index, αφού
κυμάνθηκε από τα 42 δολ./μ.τ. στα 143 δολ./μ.τ. στη διάρκεια του έτους, με
μ.ό. στα 90 δολ./μ.τ. Το 2015 ξεκίνησε αρκετά καθοδικά, όμως σύντομα επανήλθε σε ανοδικά επίπεδα.

Εισαγωγές LPG για το 2014 ανά χώρα

Η Ιαπωνία παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LPG, ενώ η ταχέως αναπτυσσόμενη Ινδία έχει πλέον ξεπεράσει την Κορέα, η οποία ήταν δεύτερη σε
εισαγωγές το 2013.

6-12 μήνες Timecharter Rates (εκτιμώμενος μηνιαίος μ.ό. σε
‘000 δολ./μήνα)

Οι τιμές των χρονοναυλώσεων για τα μικρότερα καράβια παρέμειναν σχετικά
σταθερές το 2014 ενώ παρουσιάζουν μείωση το πρώτο τρίμηνο του ’15. Για
τα VLGCs οι αντίστοιχες τιμές έπιασαν τα κορυφαία επίπεδα τον Ιούνιο του
’14, αλλά έκτοτε παρουσιάζουν πτώση.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου
Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν
τις 17 Μαρτίου ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς φυσικού
αερίου ο οποίος θα μεταφέρει αέριο από το κοίτασμα Shah Deniz 2 στο Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία και από εκεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
αγωγός Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), κόστους $10 δισ. και μήκους
1.850 χλμ., στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Ο νέος αγωγός
αναμένεται να είναι έτοιμος το 2018 και θα συνδέεται με τον υφιστάμενο αγωγό
South Caucasus Pipeline, ο οποίος μεταφέρει αέριο από τα κοιτάσματα της Κασπίας
Θάλασσας, ενώ για τη μεταφορά του αερίου στην Ευρώπη ο ΤΑΝΑΡ θα συνδέεται με
τον υπό σχεδιασμό Trans-Adriatic Pipeline (TAP), που θα διέρχεται τη δυτική Τουρκία,
την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. O TANAP αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου αγωγών με την ονομασία Southern
Gas Corridor, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, αποτελώντας μια εναλλακτική πηγή προμήθειας πέρα από τη Ρωσία.
Στην κατασκευή και εκμετάλλευση του ΤΑΝΑΡ συμμετέχει μία κοινοπραξία με επικεφαλής τη SOCAR, την κρατική εταιρεία
ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία διαθέτει το 58% του κοινοπρακτικού σχήματος. Η τουρκική εταιρεία BOTAS ελέγχει το
30% της κοινοπραξίας και η βρετανική BP έχει στην κατοχή της το 12%. Το κοίτασμα Shah Deniz 2 παράγει σε ετήσια βάση
16 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός της προώθησης εναλλακτικών πηγών για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία έχουν αναθερμανθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι δύο
χώρες συζητούν για την κατασκευή ενός νέου αγωγού που θα συνδέει τις δύο χώρες διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας και θα
μεταφέρει φυσικό αέριο προς την Τουρκία και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σ

Φθίνει
η βιομηχανία άνθρακα
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
ύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης,
η βιομηχανία άνθρακα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει
σημάδια ύφεσης. Σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταγραφεί το κλείσιμο
περισσότερων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα σε σχέση με την
κατασκευή νέων. Η χρήση άνθρακα
για την παραγωγή ενέργειας έχει
βρεθεί στο στόχαστρο σχετικών πολιτικών τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της σημαντικής
επιβάρυνσης που προκαλεί στο περιβάλλον η καύση του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο
2003-2014 οι μονάδες παραγωγής
ενέργειας με τη χρήση άνθρακα
που έκλεισαν ήταν 22% περισσότερες σε σχέση με αυτές που κατασκευάστηκαν.

Σ
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Μπλόκο από Ε.Ε. σε συμφωνία Ουγγαρίας - Ρωσίας για
κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε αντιρρήσεις στο σχεδιασμό
της Ουγγαρίας να επενδύσει περίπου €12 δισ. σε συμφωνία
με τη Ρωσία για την προμήθεια δύο νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και πυρηνικού καυσίμου για το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Paks. Η Ε.Ε. αντιτίθεται μέσω της
Euratom κυρίως στην προμήθεια πυρηνικού καυσίμου από
τη Ρωσία, καθώς θεωρεί ότι επί της ουσίας η χώρα θα εξαρτιέται αποκλειστικά από έναν μόνο προμηθευτή. Το εργοστάσιο καλύπτει περίπου το 40%
των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ουγγαρία
θα λάβει δάνειο περίπου €10 δισ. από τη Ρωσία, το οποίο θα καλύψει το 80%, περίπου,
του κόστους της επένδυσης και θα αποπληρωθεί σε περίοδο 30 ετών.

Δραματική συρρίκνωση των εισαγωγών νιγηριανού
πετρελαίου από τις ΗΠΑ
α τελευταία χρόνια παρατηρείται κατακόρυφη πτώση των εισαγωγών πετρελαίου
στις ΗΠΑ με προέλευση τη Νιγηρία. Την περίοδο 2005-2010 η Νιγηρία κάλυπτε
το 9-11% των εισαγωγών των ΗΠΑ σε αργό πετρέλαιο, όμως από το 2012 έως
σήμερα καταγράφεται συνεχής πτώση των εισαγωγών. Το 2014 μόλις το 1% των εισαγωγών αργού πετρελαίου των ΗΠΑ καλύφθηκε από τη Νιγηρία - το χαμηλότερο επίπεδο
από το 1973, οπότε και οι ΗΠΑ άρχισαν να εισάγουν πετρέλαιο από τη χώρα της δυτικής
Αφρικής. Βασική αιτία αυτής της πτώσης είναι η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου παρόμοιας ποιότητας με αυτό της Νιγηρίας από τις ΗΠΑ.
Στον αντίποδα, οι εξαγωγές νιγηριανού πετρελαίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν
αυξηθεί τα τρία τελευταία χρόνια κυρίως λόγω του εμπάργκο που έχει θέσει η Ε.Ε. στην
εισαγωγή αργού πετρελαίου από το Ιράν, αλλά και των σποραδικών διακοπών στην προμήθεια πετρελαίου από τη Λιβύη.

Τ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ναυτική εκπαίδευση
στο σταυροδρόμι προκλήσεων
Στα «Ναυτικά Χρονικά» θεωρούμε ότι η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης και
περαιτέρω ανάπτυξης της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί το φυτώριο των νέων αξιωματικών
που θα κληθούν να επανδρώσουν τα πλοία της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας. Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ασχολούμαστε με ζητήματα της ναυτικής εκπαίδευσης, προσπαθώντας να εντοπίσουμε προβλήματα και προκλήσεις, αλλά
και να προωθήσουμε προτάσεις μέσω της φιλοξενίας απόψεων και άρθρων εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Σε αυτό το τεύχος επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της ναυτικής εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος του
αφιερώματος στρεφόμαστε στους άμεσα εμπλεκομένους με αυτή στην Ελλάδα, τους καθηγητές και τους σπουδαστές
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι διατυπώνουν τις απόψεις τους αναφορικά με το υφιστάμενο καθεστώς
λειτουργίας, τα προβλήματα που υπάρχουν και τις προοπτικές που προδιαγράφονται. Στο δεύτερο μέρος «μιλάει» η
ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο από την πλευρά των ναυτιλιακών εταιρειών, μέσω της κατάθεσης απόψεων στελεχών τους,
όσο και από την πλευρά των πλοιάρχων, μέσω κειμένου του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος της ναυτικής εκπαίδευσης από όλες τις συμμετέχουσες πλευρές δίνει μια συνολική διάσταση του θέματος και την ευκαιρία σε οποιονδήποτε να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Προσδοκίες και δυσκολίες: οι απόψεις των σπουδαστών
Της Λίζας Μαρέλου

Στο πρώτο τμήμα της έρευνας φιλοξενούμε τις απόψεις σπουδαστών και καθηγητών από τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού του Ασπροπύργου, των Οινουσσών, της Κεφαλονιάς και της Ύδρας. Με τους σπουδαστές
-και υποψήφιους πλοιάρχους- των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Ύδρας πραγματοποιήσαμε μια ανοιχτή συζήτηση
προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν απόψεις πάνω σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα που
τους απασχολούν και ειδικότερα στις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως δόκιμοι γέφυρας
και ως ανθυποπλοίαρχοι, αλλά και τους λόγους που τους οδήγησαν να επιλέξουν μια καριέρα στη θάλασσα.
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Οι σπουδαστές ΑΕΝ Ύδρας: Από αριστερά, Συμεών Χατζηχριστόδουλος, Χρήστος Μάθεσης, Γιώργος Καπινιάρης και Γιάννης Αγγελίδης

επαγγελματική αποκατάσταση και οι
υψηλές αποδοχές του ναυτικού
επαγγέλματος είναι δύο από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής για
φοίτηση στις ΑΕΝ Πλοιάρχων, σύμφωνα με τις
απόψεις των ίδιων των σπουδαστών. Ιδίως σε μια
περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και
υψηλής ανεργίας, η θάλασσα φαίνεται να αποτελεί
σίγουρη διέξοδο για τους νέους της χώρας, παρά
το γεγονός ότι όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ισχυρίζονται
ότι κάποιος πρέπει να αγαπά το ναυτικό επάγγελμα
και τη θάλασσα για να σταδιοδρομήσει στον συγκεκριμένο κλάδο. Μάλιστα, υπάρχουν σπουδαστές
που ανέφεραν ότι οι όποιες προσπάθειες προβολής του ναυτικού επαγγέλματος με στόχο την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα δεν τους
επηρέασαν ουσιαστικά στην επιλογή τους. Ένας
ακόμη παράγοντας για την επιλογή του ναυτικού
επαγγέλματος είναι η δυνατότητα που δίνει, υπό
προϋποθέσεις, να γνωρίσει κάποιος τον κόσμο, τις
κουλτούρες και τον πολιτισμό διαφορετικών λαών.
Τέλος, η ύπαρξη ναυτικών στον στενό οικογενειακό
κύκλο των σπουδαστών καθώς και η στήριξη από
την ίδια την οικογένεια επηρέασαν σημαντικά την
απόφασή τους να φοιτήσουν στις ΑΕΝ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι αρκετοί σπουδαστές έχουν λάβει και
πανεπιστημιακή μόρφωση όντες πτυχιούχοι ΑΕΙ,
όμως οι παράγοντες που αναφέρθηκαν έγειραν
την πλάστιγγα υπέρ της απόφασής τους να ακολουθήσουν μια καριέρα στη θάλασσα.
Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είτε ως δόκιμοι πλοίαρχοι είτε ως ανθυ-

Η

Χριστόδουλος Μανούσης
(ΑΕΝ Κεφαλονιάς)

Το μεγάλο ερώτημα
που μας έθεσαν
στο σύνολό τους
οι σπουδαστές
που συναντήσαμε:
Γιατί οι σπουδαστές
να περιφέρονται
παρακαλώντας
για το μπάρκο τους
από εταιρεία σε εταιρεία;
Και τέλος, γιατί δεν υπάρχει
από κανένα φορέα
η σωστή ενημέρωση
για τα προβλήματα
που θα αντιμετωπίσουν;

,,

ποπλοίαρχοι στα πρώτα τους ταξίδια, οι περισσότεροι σπουδαστές στάθηκαν στην προσαρμογή του καθενός και της καθεμίας στη ναυτική
ζωή, η οποία πολλές φορές προκαλεί μια εσωτερική πάλη λόγω του χαρακτήρα του κάθε
ατόμου. Επίσης, η συνύπαρξη με δεδομένο
αριθμό ατόμων με ετερόκλητα στοιχεία είναι
ένας παράγοντας που καθορίζει σε σημαντικό
βαθμό τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε
ένα πλοίο, αν και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Η επιλογή πληρώματος συνυπηρέτησης
σε ένα εμπορικό πλοίο είναι κάτι το αδύνατο».
Ως εκ τούτου, η υπομονή και η προσαρμοστικότητα είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτει
αυτός που θέλει να ακολουθήσει μια καριέρα
στη θάλασσα. Σημαντική δυσκολία φυσικά
αποτελεί και η αποκοπή των σπουδαστών από
τον κοινωνικό τους κύκλο καθώς και η περιορισμένη δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων
πέραν της καθημερινής εργασίας στο πλοίο.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στις γυναίκες σπουδάστριες, οι οποίες ενδεχομένως αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερη σωματική κόπωση σε σχέση με
τους άντρες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από σπουδαστή, «ελάχιστοι είναι οι γραμματικοί που “χαρίζονται” και ακόμα λιγότεροι οι
λοστρόμοι, αφού αντιμετωπίζουν τους δοκίμους γέφυρας ανεξαρτήτως φύλου ως ένα παραπάνω χέρι στην κουβέρτα». Επιπροσθέτως,
η ψυχολογική κόπωση και το στρες είναι μερικές ακόμη από τις δυσκολίες που καλούνται να
ξεπεράσουν οι νέοι/ες δόκιμοι πλοίαρχοι και
ανθυποπλοίαρχοι. Αξιοσημείωτο είναι το ότι
όλοι σχεδόν οι σπουδαστές αναφέρθηκαν στο
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έλλειμμα τεχνικής εξοικείωσης με τα ναυτικά
όργανα λόγω αδυναμίας των Ακαδημιών να
τους εφοδιάσουν με τις σχετικές γνώσεις, γεγονός που όπως σημειώνουν τους δυσχεραίνει
στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τέλος, οι σπουδαστές έθιξαν και το ζήτημα
της μείωσης των Ελλήνων αξιωματικών στα
πλοία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη
συρρίκνωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα υπό το πρίσμα της αύξησης της απασχόλησης αλλοδαπών
πληρωμάτων στα πλοία και της επιλογής ορισμένων εταιρειών να υψώσουν άλλες σημαίες
στα πλοία τους πλην της ελληνικής.
Οι σπουδαστές κάνουν αναφορά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά
τους να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα. Η δυνατότητα να αποδείξει κάποιος την ικανότητά
του να κυβερνήσει με ασφάλεια και υπευθυνότητα ένα πλοίο είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση, κυρίως σε περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχει η αρωγή από τους αξιωματικούς των
πλοίων, λόγω περιορισμένου χρόνου ή και
λόγω αντιλήψεών τους για τους νέους αξιωματικούς. Στην περίπτωση των γυναικών ανθυποπλοιάρχων ή δοκίμων πλοιάρχων, η πρόσθετη
πρόκληση γι’ αυτές είναι, σύμφωνα με τις απόψεις σπουδαστών, ότι καλούνται να αποδείξουν
την εργασιακή ισοτιμία τους σε σύγκριση με το
«ισχυρό φύλο» όχι μόνο προς τους ανωτέρους, όπως γίνεται συνήθως, αλλά και στο κατώτερο πλήρωμα, προκειμένου να αποφευχθούν
οι δυσλειτουργίες συνεργασίας λόγω των σεξιστικών καταλοίπων που συνεχίζουν να «κρατούν καλά» στα πλοία. Η πολυπολιτισμικότητα
στη σύνθεση των πληρωμάτων αποτελεί επίσης πρόκληση για τους νέους δοκίμους πλοιάρχους και ανθυποπλοιάρχους, αφού πρέπει
να μπορούν να συνεργάζονται με ανθρώπους
διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας, ενώ
σε περίπτωση κρίσεων ακόμη και η επικοινωνία
αποτελεί σοβαρή παράμετρο.
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Αλέξιος Φαρμακίδης
(ΑΕΝ Κεφαλονιάς)

Οι καθηγητές
δεν επιδοτούνται
για το δρομολόγιο
Πειραιά - Ύδρα,
με συνέπεια πολλοί
να αντιμετωπίζουν
οικονομικό πρόβλημα
και να μην
προσέρχονται
στη σχολή λόγω
χρηματικών
δυσκολιών.
Ως αποτέλεσμα,
τα μαθήματα
καλύπτονται οριακά.

,,

Στο κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι
σπουδαστές ανέφεραν την έλλειψη βασικού
εξοπλισμού για την εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας όπου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στα πλοία. Η έλλειψη προσομοιωτών
γέφυρας, GMDSS, ECDIS, ARPA και λοιπού εργαστηριακού εξοπλισμού είναι μερικά μόνο απ’
όσα επισημάνθηκαν. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η
έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού,
που στερεί σε αρκετές ΑΕΝ διδακτικές ώρες,
αλλά και δημιουργεί στρεβλώσεις στη διδακτική διαδικασία. Μάλιστα, τίθεται και το ζήτημα
της ανανέωσης του διδακτικού προσωπικού
καθώς οι περισσότεροι καθηγητές είναι μεγάλης ηλικίας και το ερώτημα είναι τι θα συμβεί
σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους. Οι σπουδαστές έκαναν λόγο και για το ακανθώδες θέμα
της αναγνώρισης των πτυχίων τους, φέρνοντας
ως παράδειγμα τις αντίστοιχες ακαδημίες του
εξωτερικού όπου τα πτυχία αναγνωρίζονται ως
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης
μεταπτυχιακών. Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, τα ανωτέρω ζητήματα μαζί με την αναγκαιότητα αναβάθμισης του προγράμματος
σπουδών δημιουργούν ένα αρνητικό περιβάλλον, εντός του οποίου οι νέοι Έλληνες αξιωματικοί δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε
γνώση και εκπαίδευση τους αντιστοίχους του
εξωτερικού.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους σπουδαστές: Χρήστο Μάθεση (ΑΕΝ Ύδρας), Σταματίνα Αρβανίτη (ΑΕΝ Ασπροπύργου),
Αλέξιο Φαρμακίδη (ΑΕΝ Κεφαλονιάς), Συμεών Χατζηχριστόδουλο (ΑΕΝ Ύδρας),
Γιώργο Καπινιάρη (ΑΕΝ Ύδρας), Γιάννη Αγγελίδη (ΑΕΝ Ύδρας), και Χριστόδουλο Μανούση (ΑΕΝ Κεφαλονιάς) για τη δυνατότητα
που μας έδωσαν να συζητήσουμε μαζί τους
και να καταθέσουν τις απόψεις τους.
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Οι σπουδαστές- συνομιλητές μας στην ΑΕΝ Οινουσσών

Σπουδάζοντας στην ακριτική Ελλάδα
Άποψη των: Νικολάου Χιώτη,
προέδρου σπουδαστών ΑΕΝ Οινουσσών
Λουκά Καζά,
σπουδαστή Δ΄ εξαμήνου ΑΕΝ Οινουσσών
Γεωργίου Μαυρούλη,
σπουδαστή Δ΄ εξαμήνου ΑΕΝ Οινουσσών
Νικολάου Τσόλα,
σπουδαστή Δ΄ εξαμήνου ΑΕΝ Οινουσσών
Παύλου - Άγγελου Φιλιππάκη,
σπουδαστή Δ΄ εξαμήνου ΑΕΝ Οινουσσών

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΕΝ
Η παρουσία μιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
σε ένα νησί με μακρόχρονη ναυτική παράδοση
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και εξέλιξή της. Η καθημερινή επαφή των
σπουδαστών με τη ναυτική κοινωνία του νησιού
συμβάλλει στη βιωματική εκπαίδευση των νέων
αξιωματικών. Η αδιάλειπτη αρωγή της εφοπλιστικής κοινότητας των νησιών Χίου και Οινουσσών
στην κάλυψη προσωπικών αναγκών (π.χ. τροφοδοσία) και απορρόφηση των δοκίμων στην ποντοπόρο ναυτιλία αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο
της σχολής μας. Η δυνατότητα παροχής αξιοπρεπούς, μόνιμης στέγασης στις εγκαταστάσεις της
σχολής προσθέτει έναν ακόμη θετικό παράγοντα
στην επιλογή και λειτουργία της. Θα πρέπει όμως
να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την
εξασφάλιση της στέγασης του γυναικείου πληθυσμού των σπουδαστών. Ένα ίδρυμα όπως η Ακαδημία Πλοιάρχων Οινουσσών, με περιορισμένο
αριθμό σπουδαστών συγκριτικά με αντίστοιχες
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Oι αποφάσεις
που αφορούν
τη ναυτική εκπαίδευση
δεν πρέπει να λαμβάνονται
ελαφρά τη καρδία
και οφείλουμε, επιτέλους,
συλλογικά να αναβαθμίσουμε
το μοντέλο εκπαίδευσης
των νέων αξιωματικών,
ώστε να παραμείνουμε
στην κορυφή της ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
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σχολές σε άλλα μέρη της χώρας, προσδίδει δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικής επικοινωνίας
μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη αποδοτικότητα των σπουδαστών στην επαγγελματική τους κατάρτιση. Από
την άλλη πλευρά, η ταχεία εξέλιξη της επιστήμης
της ναυτιλίας απαιτεί τη συνακόλουθη πορεία της
ναυτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο περιορισμός της
προσωπικής μετεκπαίδευσης ενός σπουδαστή σε
μεταπτυχιακό επίπεδο παραμένει, βάσει του νόμου
3450/2066, ακατόρθωτη απόφαση, που βρίσκει
το σύνολο των σπουδαστών αντίθετο. Μονόδρομος θεωρείται η αναβάθμιση του πτυχίου και συνάμα η ανανέωση των εκπαιδευτικών
συγγραμμάτων με απώτερο σκοπό την κάλυψη
των απαιτήσεων των σύγχρονων πλοίων.
Επιπροσθέτως, η παρουσία μόνιμων ειδικευμένων και ενεργών μελών της ναυτικής εκπαίδευσης
στις σχολές προσδίδει ασφάλεια όσον αφορά τη
λειτουργία τους. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
των σχολών πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζουν τα
μηχανήματα προσομοίωσης οργάνων γέφυρας
και ραδιοεπικοινωνίας. Συνεπώς η σωστή λειτουργία τους και η τακτική, εξειδικευμένη συντήρησή τους πρέπει να πραγματοποιείται από τα
αρμόδια άτομα. Εν κατακλείδι, οι αποφάσεις που
αφορούν τη ναυτική εκπαίδευση δεν πρέπει να
λαμβάνονται ελαφρά τη καρδία και οφείλουμε,
επιτέλους, συλλογικά να αναβαθμίσουμε το μοντέλο εκπαίδευσης των νέων αξιωματικών, ώστε
να παραμείνουμε στην κορυφή της ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
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Δέκα
βασικά προβλήματα
των Ακαδημιών
Εμπορικού
Ναυτικού

Του Διονυσίου Ρασσιά, διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, πλοιάρχου ΑΕΝ

ε αφορμή την ετήσια έρευνα από
τα «Ναυτικά Χρονικά» στις ΑΕΝ, θα
καταθέσω συνοπτικά στο παρόν
άρθρο τα μεγαλύτερα και ουσιαστικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ΑΕΝ σήμερα στη χώρα μας.
Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς της ναυτιλίας η αναγκαιότητα αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, αλλά
δυστυχώς λίγα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση κι έτσι, τελικά, αυτή η πολυπόθητη αναβάθμιση δεν έχει βρει το δρόμο που της αξίζει.
Απεναντίας, βλέπουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρώπης που δεν
έχουν τη δική μας ναυτική παράδοση, δίδεται ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στην παρεχόμενη ποιότητα της
ναυτικής εκπαίδευσης. Οι σκέψεις που κατά καιρούς ακούγονται, ότι τόσα χρόνια είχαμε καλούς
πλοιάρχους και καλούς μηχανικούς και άρα οι σχολές μας είναι επαρκείς, δεν αναιρούν το γεγονός ότι
οι καιροί έχουν αλλάξει, οπότε οι ΑΕΝ πρέπει να
προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης, που δεν μοιάζουν καθόλου με τις απαιτήσεις που υπήρχαν πριν από κάποιες δεκαετίες.
Οι ναυτικές ακαδημίες πρέπει να έχουν ουσιαστικό
ρόλο στην παροχή ποιοτικής ναυτικής εκπαίδευσης και ναυτικής παιδείας βασισμένης στις πιο
σύγχρονες ανάγκες, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να
είναι εφοδιασμένοι με σύγχρονες γνώσεις, που θα
τους καθιστούν ανταγωνιστικούς μέσα στο περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης ναυτιλίας. Οι
γνώσεις που θα αποκομίσουν θα πρέπει να προσφέρουν συγκριτικό όφελος στον πλοιοκτήτη για
την επιλογή αυτών έναντι αλλοδαπών αξιωματικών. Η ναυτική παιδεία και γνώση είναι γεγονός
ότι ξεκινάει μέσα από τις ΑΕΝ.

Μ
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Εάν για κάθε χρόνο
σε κάθε σχολή υπήρχε
πρόβλεψη για κάποιο ποσό
για συντήρηση,
δεν θα είχαμε φτάσει
σε αυτό το σημείο
να χρειάζονται
τόσο μεγάλα κεφάλαια
για την αποκατάσταση,
που είναι δύσκολο να βρεθούν
στις μέρες μας.

,,

Προσπαθώντας να απαριθμήσω τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν τις ΑΕΝ σήμερα
στη χώρα μας, θα μπορούσα να εστιάσω στα
παρακάτω:
Οι κτιριακές υποδομές στις περισσότερες ακαδημίες χρειάζονται ανακαίνιση και αποκατάσταση των φθορών, απόρροια του γεγονότος ότι
έχουν να συντηρηθούν εδώ και πολλά χρόνια. Οι
κτιριακές εγκαταστάσεις είναι μεγάλες και έτσι και
το τελικό κόστος είναι υψηλό. Εάν για κάθε χρόνο
σε κάθε σχολή υπήρχε πρόβλεψη για κάποιο
ποσό για συντήρηση, δεν θα είχαμε φτάσει σε
αυτό το σημείο να χρειάζονται τόσο μεγάλα κεφάλαια για την αποκατάσταση, που είναι δύσκολο να
βρεθούν στις μέρες μας. Βέβαια, ενθαρρυντικό
είναι το γεγονός ότι πρόσφατα σε δύο ακαδημίες
έγιναν εκτεταμένες επισκευές και σε αυτό βοήθησε
η άψογη συνεργασία του υπουργείου Ναυτιλίας
με τους δωρητές. Συγκεκριμένα, οι κτιριακές υποδομές της Ακαδημίας Πλοιάρχων Ιονίων Νήσων
ανακαινίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με πραγματικά
πολύ καλά αποτελέσματα χάρη σε δωρεά από το
Ίδρυμα Ευγενίδου και με κόστος περί τις
€600.000, ενώ οι εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Σύρου
ανακαινίστηκαν δωρεά της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών με κόστος περίπου €400.000. Τα
ποσά ήταν μεγάλα δεδομένης της οικονομικής
συγκυρίας και αξίζουν συγχαρητήρια στους δωρητές. Ελπίζουμε πως θα γίνουν ανάλογες κινήσεις και για τις υπόλοιπες ακαδημίες, ενώ από ό,τι
γνωρίζω, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για άλλες σχολές.
Οι σχολές επίσης έχουν μεγάλη έλλειψη σε
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (προσομοιωτές γέφυρας, προσομοιωτές GMDSS, προσομοιωτές ECDIS, Radar/ARPA κ.λπ.) για τις εφαρμογές
των ναυτικών μαθημάτων και την πρακτική δραστηριότητα των σπουδαστών. Υπάρχουν πολλά
ναυτικά μαθήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των
σχολών, όπως BRM, BTM, BMS, Radar, ARPA,
ECDIS, GMDSS, τήρηση φυλακής κ.λπ., όπου είναι
απολύτως απαραίτητη η χρήση των προσομοιωτών για την πρακτική διδασκαλία τους, όπως
ορίζει άλλωστε και η STCW.
Ως παράδειγμα θα σας αναφέρω την ακαδημία
όπου διδάσκω, στην οποία δεν υπάρχουν προσομοιωτές και σύγχρονα όργανα για την πρακτική
εκπαίδευση των σπουδαστών. Το 2012 προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για όλες τις ΑΕΝ,
προϋπολογισμού περίπου €6.200.000, συγχρη-
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ματοδοτούμενος από το ΕΣΠΑ, δυστυχώς όμως
για άγνωστους λόγους δεν προχώρησε. Τον
Οκτώβριο του 2014 επαναπροκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για τεχνολογικό εξοπλισμό,
αλλά μόνο για τρεις σχολές (ΑΕΝ Ιονίων Νήσων,
Κύμης, Ηπείρου). Στην παρούσα φάση βρίσκεται
σε καλό δρόμο η πορεία του διαγωνισμού για τις
Σχολές Ιονίων Νήσων και Κύμης, και αναμένεται
ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εάν όλα πάνε
καλά, αυτές οι δύο σχολές θα εφοδιαστούν με
τέσσερις προσομοιωτές γέφυρας κι ένα σταθμό
GMDSS έξι θέσεων, συνολικής αξίας περίπου
€1.200.000.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η μη διάθεση
φοιτητικού πάσου, σε αντίθεση με όλους τους
υπόλοιπους σπουδαστές των ΑΤΕΙ και ΑΕΙ. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν οι σπουδαστές
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ολόκληρο
το κόστος των εισιτηρίων στα μεταφορικά μέσα
κατά τη μετάβαση στον τόπο διαμονής τους, γιατί
κανείς δεν τους αναγνωρίζει την ταυτότητα σπουδαστή ως φοιτητικό πάσο. Το κόστος αυτό είναι
σχετικά υψηλό, έχοντας υπόψη πως οι περισσότερες σχολές είναι περιφερειακές και βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας των σπουδαστών.
Εν συνεχεία εμφανίζεται το θέμα της σίτισης.
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού από το έτος
2011 σταμάτησαν να παρέχουν δωρεάν σίτιση
στους σπουδαστές, ένα δικαίωμα που όμως το
έχουν οι υπόλοιποι φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι περισσότεροι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να καλύψουν
το κόστος της σίτισης των παιδιών τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι σπουδαστές μού εξομολογούνται ότι αισθάνονται απογοητευμένοι από το γεγονός

ότι δεν έχουν ίση μεταχείριση από την πολιτεία σε
σχέση με τους υπόλοιπους φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Ένα άλλο πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση των ναυτικών σχολών με μόνιμους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα με καθηγητές
ναυτικών μαθημάτων. Ενδεικτικά σας αναφέρω
ότι στις δέκα σχολές πλοιάρχων υπάρχουν περίπου επτά τον αριθμό μόνιμοι καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου, που οι περισσότεροι από αυτούς
τα επόμενα έτη θα συνταξιοδοτηθούν. Σε πολλές
ακαδημίες δεν υπάρχουν διευθυντές σχολής,
αλλά τα χρέη τους εκτελούν αναπληρωτές διευθυντές σχολής, οι οποίοι είναι καθηγητές γενικών
Στις δέκα σχολές πλοιάρχων
μαθημάτων και αναλαμβάνουν όλον αυτό το
υπάρχουν περίπου
φόρτο. Η κάλυψη των καθηγητών ναυτικών μαεπτά τον αριθμό
μόνιμοι καθηγητές
θημάτων γίνεται με έκτακτους ωρομίσθιους καειδικότητας πλοιάρχου,
θηγητές, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις
που οι περισσότεροι
είναι δύσκολο να βρεθούν εξαιτίας κυρίως του
από αυτούς τα επόμενα έτη
πολύ χαμηλού μισθού για το έργο που επιτελούν
θα συνταξιοδοτηθούν.
και της πολύς μικρής διάρκειας ασφάλισης ΝΑΤ
Σε πολλές ακαδημίες
δεν υπάρχουν
που έχουν (περίπου πέντε μήνες ετησίως). Πολλές
διευθυντές σχολής,
σχολές καταφεύγουν σε συνταξιούχους και σε κάαλλά τα χρέη τους εκτελούν
ποιες περιπτώσεις σε καθηγητές που έχουν δεκαεαναπληρωτές διευθυντές σχολής,
τίες αποχή από το ναυτικό επάγγελμα. Σε άλλες
οι οποίοι είναι καθηγητές
περιπτώσεις έχει συμβεί ωρομίσθιοι να εγκαταλείγενικών μαθημάτων
και αναλαμβάνουν όλον αυτό
πουν τη σχολή εν μέσω εξαμήνου για να ναυτοτο φόρτο.
λογηθούν, κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
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Εκτός από υποστελέχωση των ΑΕΝ σε καθηγητές, υπάρχει και υποστελέχωσή τους σε γραμματειακή υποστήριξη από πολιτικό προσωπικό
αλλά και από λιμενικούς. Ένα παράδειγμα μόνο
σας φέρω, ότι στη Διεύθυνση Σπουδών της σχολής μου δεν υπάρχει προσωπικό για γραμματειακή
υποστήριξη. Τον γραμματειακό φόρτο της διεύθυνσης σπουδών έχουν επωμιστεί με φιλότιμες
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μετωπίζουν οι σπουδάστριες, που η συντριπτική
τους πλειονότητα δεν μπορεί να βρει πλοίο. Στο
σημείο αυτό, πάντως, έχει επέμβει τα τελευταία
χρόνια η Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης με
ρύθμιση που επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών
γι’ αυτούς που δεν έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
Βέβαια, το μειονέκτημα αυτής της ρύθμισης είναι
πως ατονεί κατά κάποιο τρόπο το σύστημα της
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, που κατά τη
γνώμη μου θεωρώ επιτυχημένο μιας και το έχω
ζήσει ως σπουδαστής κι εγώ, το 1989, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.

προσπάθειες οι δύο μόνιμοι καθηγητές που υπάρχουν στην σχολή πέρα και σε βάρος των άλλων
κύριων εκπαιδευτικών καθηκόντων που έχουν.
Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει πρόβλεψη για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων και
εκδηλώσεων για τους καθηγητές των σχολών
με κύριο θέμα τις σύγχρονες ναυτιλιακές ανάγκες,
ώστε να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αλλά και
να υπάρχει ενημέρωση για τα νέα συστήματα
πλοίων και τις σύγχρονες απαιτήσεις από πλευράς
κανονισμών που θα τις μεταλαμπαδεύσουν στους
φοιτητές τους. Η συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια που διοργανώνουν τα εκπαιδευτικά κέντρα
των διαφόρων νηογνωμόνων στον Πειραιά (ABS,
DNV, LLOYDS κ.ά.) είναι κατά την ταπεινή μου
γνώμη απαραίτητη. Το υπάρχον σύστημα μπορεί
να προβλέπει, αλλά στην πραγματικότητα, δυστυχώς, δεν επιβλέπει την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των ακαδημιών. Δεδομένου ότι
οι σχολές είναι περιφερειακές, το κόστος μετάβασης, καθώς και το όποιο κόστος διδάκτρων, πρέπει
να προβλέπεται στον προϋπολογισμό δαπανών
σε κάθε σχολή. Οι καθηγητές στις περιφερειακές
σχολές από μόνοι τους είναι αδύνατο να καλύψουν όλα αυτά τα έξοδα.
Επίσης υπάρχει πρόβλημα για τη θεώρηση ανά
πενταετία των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων μονίμων και ωρομισθίων και ιδιαίτερα τώρα που
έως τις 31/12/2016 πρέπει να ανανεωθούν σύμφωνα με την αναθεωρημένη σύμβαση STCW. Στην
παρούσα φάση δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι
θα γίνει με την ανανέωσή τους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει σχετική
πρόβλεψη από την αρμόδια για τη θεώρηση πιστοποιητικών MCA, όπου μπορεί να ανανεώνει τα
πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας για τους καθηγητές των ναυτικών σχολών με την προϋπόθεση
ότι έχουν εργαστεί στη συγκεκριμένη θέση για
δυόμισι χρόνια την τελευταία πενταετία. Υπάρχει
βέβαια και σχετική πρόβλεψη στη STCW section A1//11 (1.2) για συγγενικές απασχολήσεις εκτός θαλάσσιας υπηρεσίας, αλλά επαφίεται στην
εξειδίκευση του σχετικού εδαφίου από τη σημαία
του κράτους-μέλους της σύμβασης.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
σπουδαστές είναι η εύρεση πλοίου για την
εκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού. Τη μεγαλύτερη δυσκολία, βέβαια, κατά κύριο λόγο αντιNΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 48

Λόγω
της οικονομικής κρίσης,
οι περισσότεροι γονείς
αντιμετωπίζουν πρόβλημα
στο να καλύψουν το κόστος
της σίτισης των παιδιών τους,
με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Οι σπουδαστές
μού εξομολογούνται
ότι αισθάνονται απογοητευμένοι
από το γεγονός
ότι δεν έχουν ίση μεταχείριση
από την πολιτεία
σε σχέση με τους υπόλοιπους
φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
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Ένα θέμα που απασχολεί αριθμό σπουδαστών
επίσης είναι ότι οι απόφοιτοι των ναυτικών
ακαδημιών δεν μπορούν να παρακολουθήσουν
κανένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα δημόσια
πανεπιστήμια της Ελλάδας διότι δεν γίνονται αποδεκτοί εξαιτίας του ότι οι ΑΕΝ ανήκουν στην τριτοβάθμια ανώτερη επαγγελματική και τεχνική
εκπαίδευση. Συνεπεία αυτού, οι ενδιαφερόμενοι
απόφοιτοι αναγκάζονται να μεταβούν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού που μπορεί να δεχθούν
τους αποφοίτους των ΑΕΝ για μεταπτυχιακό σε
διάφορα συναφή πεδία όπως Shipping, Trade, Sustainable Shipping, Maritime Law, ΜΒΑ in shipping
κ.λπ.). Κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού πάλι
δεν τους δέχονται για μεταπτυχιακό, γιατί οι ναυτικές σχολές στην Ελλάδα δεν έχουν σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ίσως η ένταξη των ΑΕΝ
στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως άλλωστε συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έλυνε αυτό το
πρόβλημα.
Αν και η λειτουργία των ναυτικών σχολών αποσκοπεί στη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού
ναυτικού, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αφαιρεί
το δικαίωμα των αποφοίτων τους για περαιτέρω
εκπαίδευση και μόρφωση, και πρέπει να τίθενται σε
ισότιμη βάση στην παιδεία και στις προοπτικές
όπως όλοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Από ό,τι
μου λένε αρκετοί σπουδαστές, αισθάνονται πως
έτσι όπως είναι τα πράγματα, αντιμετωπίζονται
κάπως πιο περιθωριακά από την πολιτεία. Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων μπορεί να
γίνει μόνο με τον κατάλληλο συντονισμό και καλή
θέληση από το αρμόδιο υπουργείο σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης με όλους τους συμμετέχοντες
φορείς της ναυτιλίας (ΕΕΕ, ΝΕΕ, ΑΕΝ κ.λπ.) έτσι
ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η ναυτική παράδοση της χώρας μας και να μπορούν οι απόφοιτοί
μας να είναι ανταγωνιστικοί και προσαρμοσμένοι
στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής ναυτιλίας.

ADV NOVEMBER 2014_Layout 1 7/12/2014 10:50 µµ Page 29

AEN NEW_Layout 1 8/4/2015 2:09 µµ Page 50

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ελληνική
ναυτική εκπαίδευση
και τα προβλήματά της:
Η περίπτωση
της ΑΕΝ Μακεδονίας
Άποψη των: Ν. Τσούλη,
διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων & Σχολής Σωστικών
Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας
Δ. Γουργούλη,
διευθυντή Σχολής Μηχανικών Μακεδονίας
Κ. Ρωσσιάδου,
αναπληρώτριας διευθύντριας Σχολής Πλοιάρχων
Γ. Γκοτζαμάνη, αναπληρωτή διευθυντή Σχολής
Μηχανικών

ολλά και από πολλούς τα γραμμένα
και ειπωμένα για τη ναυτική εκπαίδευση. Ίσως κάποτε πρέπει να δούμε
σοβαρά το σκοπό της ξεκινώντας από
κάποιες παραδοχές και γεγονότα, και πρώτα απ’ όλα
από το σκοπό της ναυτικής εκπαίδευσης ο οποίος
είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνη με τις απαιτήσεις της
STCW, με απώτερο στόχο να είναι ικανοί να ανταγωνιστούν συναδέλφους τους από άλλες χώρες και να
ανελιχτούν ως υψηλόβαθμα ναυτιλιακά στελέχη.
Παραδοχή 1η: Η ελληνική εμπορική ναυτιλία
είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως και από τις πλέον
σύγχρονες.
Παραδοχή 2η: Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) εκπαιδεύουν τους αξιωματικούς της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
Παραδοχή 3η: Οι ΑΕΝ οφείλουν να είναι οι αρτιότερες παγκοσμίως σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό
και ανθρώπινο δυναμικό.
Παραδοχή 4η: Σε αντίθεση με πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ
δεν παράγουν ανέργους.
Παραδοχή 5η: Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ με τις υπηρεσίες που παρέχουν στην ελληνική ναυτιλία αποπληρώνουν στο ελληνικό Δημόσιο τη συμμετοχή
του στο κόστος των σπουδών τους σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα. (Για ποιο άλλο εκπαιδευτικό
ίδρυμα ισχύει κάτι τέτοιο;)
Παραδοχή 6η: Όσοι επιλέγουν να σπουδάσουν
στις ΑΕΝ επιλέγουν το δρόμο της θάλασσας.
Παραδοχή 7η: Η ελληνική ναυτιλία χρειάζεται
νέους, άριστα εκπαιδευμένους αξιωματικούς.
Παραδοχή 8η: Ναυτική εκπαίδευση χωρίς εκπαιδευτές ναυτικούς δεν είναι ναυτική εκπαίδευση.
Γεγονός 1ο: Το ελληνικό Δημόσιο έχει επενδύσει
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Η χρηματοδότηση
βαίνει συνεχώς μειούμενη,
οι δε διαδικασίες της
πολυπλοκότερες.
Η Ακαδημία
έμεινε για δεύτερη χρονιά
χωρίς θέρμανση,
όχι λόγω έλλειψης χρημάτων
αλλά λόγω ανυπέρβλητων
διαδικαστικών δυσκολιών.
που θα αντιμετωπίσουν;
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ελάχιστα στη ναυτική εκπαίδευση, ενώ έχει επενδύσει πολλά στην υπόλοιπη δημόσια εκπαίδευση.
Γεγονός 2ο: Η ναυτική εκπαίδευση δεν χρηματοδοτείται μόνο από το ελληνικό Δημόσιο (για παράδειγμα υφίσταται και το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης, που χρηματοδοτείται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία).
Γεγονός 3ο: Όλοι θέτουν τη ναυτική εκπαίδευση
ως άμεση προτεραιότητα. Ελάχιστοι κάνουν κάτι
παραπάνω από αυτό που θα έκαναν εάν ήταν η
τελευταία.
Γεγονός 4ο: Η κρίση έχει οδηγήσει πολλούς νέους
στη θάλασσα.
Γεγονός 5ο: Οι εφοπλιστικές ενώσεις και το ΝΕΕ επιμένουν στην εισαγωγή περισσότερων σπουδαστών
χωρίς να παρέχουν τις αντίστοιχες θέσεις δοκίμων.
Γεγονός 6ο: Η ανεπάρκεια σε θέσεις ναυτολόγησης δοκίμων οδηγεί πολλούς εξ αυτών στην
απελπισία και αποτρέπει πολλούς νέους να επιλέξουν τις ΑΕΝ.
Γεγονός 7ο: Η ναυτιλιακή βιομηχανία δείχνει ιδιαίτερα απρόθυμη να συμπεριλάβει στους κόλπους της γυναίκες.
Γεγονός 8ο: Οι ΑΕΝ, στην πλειονότητά τους, λειτουργούν σε απαράδεκτες εγκαταστάσεις και
χωρίς την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
Γεγονός 9ο: Οι σπουδαστές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα χωρίς να τους παρέχονται
οι βασικές ανέσεις (αυτονόητο για τον 21ο αιώνα).
Γεγονός 10ο: Οι σπουδαστές των ΑΕΝ είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη, που
δεν τους παρέχεται έκπτωση στα δημόσια Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
Γεγονός 11ο: Οι ΑΕΝ είναι υποστελεχωμένες και
λειτουργούν κατά κύριο λόγο με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Γεγονός 12ο: Ο τρόπος πρόσληψης του έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού ακολουθεί διαδικασίες που προβλέπονται για κάλυψη παροδικών
αναγκών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα
στη λειτουργία των σχολών.
Γεγονός 13ο: Οι ΑΕΝ διαθέτουν, πανελλαδικά, ελάχιστους καθηγητές προερχόμενους από το ναυτικό
επάγγελμα, οι δε αποδοχές τους είναι τέτοιες που
και αυτοί οι λίγοι μπορεί να αποχωρήσουν.
Είναι αποδεκτό ότι οι Έλληνες αξιωματικοί θεωρούνται άριστα καταρτισμένοι.
Λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της ναυτικής εκπαίδευσης, τις παραδοχές, τα γεγονότα και το αποτέλεσμα της άριστης κατάρτισης των Ελλήνων
αξιωματικών, οδηγούμαστε σε ένα ελληνικό παράδοξο, το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας.
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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
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Λεωφ. Συγγρού 354,
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Η περίπτωση της ΑΕΝ Μακεδονίας
Για την ΑΕΝ Μακεδονίας ισχύουν, βέβαια, όλα
τα παραπάνω με εξέχον το πρόβλημα της στέγασης. Το 50% των κτιριακών της εγκαταστάσεων έχει κριθεί ακατάλληλο και έχει
εγκαταλειφθεί. Μεταξύ των κτιρίων που εκκενώθηκαν είναι το μηχανουργείο με τα εργαστήρια, η καρδιά της Σχολής Μηχανικών,
συμπεριλαμβανομένου του προσομοιωτή μηχανοστασίου, το κτίριο με τα εργαστήρια και
τον προσομοιωτή της Σχολής Πλοιάρχων, κτίρια αιθουσών διδασκαλίας (38 αίθουσες διδασκαλίας) και τα κτίρια των κοιτώνων.
Η αλλαγή της λειτουργίας της Ακαδημίας σε εξωτερικής φοίτησης, από εσωτερικής, διώχνει μεγάλο ποσοστό σπουδαστών (κυρίως νησιωτών)
προς τις σχολές εσωτερικής φοίτησης ή τον
Ασπρόπυργο, όπου είναι τουλάχιστον πιο εύκολη
Ο ένας και μοναδικός
η μετακίνηση προς τα νησιά τους. Χαρακτηριστική
πλοίαρχος Ε.Ν.,
είναι η περίπτωση ενός Σερραίου σπουδαστή ο
που είναι διευθυντής
οποίος ζήτησε μεταγραφή στην ΑΕΝ Χίου μόνο και
της Σχολής Πλοιάρχων,
μόνο γιατί αδυνατούσε να πληρώσει ενοίκιο.
παλεύει ταυτόχρονα
Η αναγκαστική χρήση του εστιατορίου ως αίθουνα λειτουργήσει,
σας διδασκαλίας και εξετάσεων καθιστά προβληπρος το συμφέρον των ναυτικών,
ματική την, από όλους επιθυμητή και τόσο
και τη χωρίς
αναγκαία σήμερα, επαναφορά της σίτισης των
μόνιμο εκπαιδευτικό
σπουδαστών. Η έλλειψη χώρων καθιστά δύσκολη
προσωπικό Σχολή Σωστικών
την πλήρη λειτουργία όλων των εργαστηρίων
και Πυροσβεστικών Μέσων.
αλλά και την απαίτηση για προμήθεια νέου εργαστηριακού εξοπλισμού, ακόμη και αυτού που θεωρείται απαραίτητος.
Η χρηματοδότηση βαίνει συνεχώς μειούμενη, οι
δε διαδικασίες της πολυπλοκότερες. Η ΑΕΝ Μακεδονίας έμεινε για δεύτερη χρονιά χωρίς θέρμανση, όχι λόγω έλλειψης χρημάτων αλλά λόγω
ανυπέρβλητων διαδικαστικών δυσκολιών.
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Ο ένας και μοναδικός πλοίαρχος Ε.Ν., που είναι διευθυντής της Σχολής Πλοιάρχων, παλεύει ταυτόχρονα να λειτουργήσει, προς το συμφέρον των
ναυτικών, και τη χωρίς μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων. Η Σχολή Μηχανικών δεν διαθέτει ούτε
έναν μόνιμο καθηγητή Α΄ μηχανικό Ε.Ν. Και οι δύο
σχολές λειτουργούν ως ναυτικές χάρη στην
ύπαρξη πολύ άξιων συνεργατών ναυτικών μαθημάτων (μηχανικοί και πλοίαρχοι Ε.Ν.). Η ΑΕΝ Μακεδονίας εκπαιδεύει περίπου 1.000 μηχανικούς
και πλοιάρχους και επανδρώνεται από 11 μέλη
μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, 1 μέλος ειδικού τεχνικού προσωπικού, 4 μέλη πολιτικού διοικητικού προσωπικού και 44 μέλη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού που, βάσει του νόμου,
καλύπτουν τις έκτακτες (!) εκπαιδευτικές ανάγκες
της Ακαδημίας.
Η αποχώρηση μονίμων καθηγητών που συνταξιοδοτούνται, η μη πρόσληψη νέων καθηγητών,
η ετήσια μείωση των εγκεκριμένων θέσεων
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με την
ταυτόχρονη αύξηση των εισαγομένων σπουδαστών οδηγεί την ΑΕΝ Μακεδονίας σε ασφυξία.
Δημιουργούνται τμήματα μεγάλου αριθμού
σπουδαστών, κάτι που είναι πρωτίστως αντιεκπαιδευτικό λαμβανομένης υπόψη της υποχρεωτικής παρακολούθησης, και τα οποία δεν
μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης κατάλληλων αιθουσών.
Σαν πρόσφορη και εφικτή λύση, και επειδή μόνο
η γκρίνια δεν φέρνει αποτελέσματα, η ΑΕΝ Μακεδονίας διάλεξε την, εν μέρει και όπου αυτό γίνεται,
Virtual λειτουργία μέσω του Διαδικτύου. Σε αυτό
συντελεί και η πρόσφατη ένταξη της ΑΕΝ Μακεδονίας στο δίκτυο της ΕΔΕΤ.
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Στο δεύτερο τμήμα της έρευνας, στελέχη
ναυτιλιακών επιχειρήσεων αλλά και
πλοίαρχοι καταθέτουν τις δικές τους
απόψεις για την υφιστάμενη κατάσταση
στη ναυτική εκπαίδευση. Συζητήσαμε με
δύο crew managers μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, τον κ. Δημήτρη Καραγιάννη από την Costa Mare Inc. και τον
κ. Νίκο Κωβαίο από την Pantheon
Tankers Management Ltd., οι οποίοι παραθέτουν τις γνώμες τους για τη ναυτική
εκπαίδευση υπό το πρίσμα της ίδιας της
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι πλοίαρχοι
Ε.Ν. Θεόδωρος Κεφαλωνίτης, Director
Super Eco Tankers Management Inc. και
Παρά την κρίση
Οδυσσέας Λακατσάς, General Manager
δεν υπάρχει προσφορά
Pantheon Tankers Management Ltd.,
ούτε ναυτικών κατώτερων
σκιαγραφούν τις συνθήκες του ναυτικού
πληρωμάτων
ούτε βελτίωση
επαγγέλματος, προσφέροντας πολύτιμες
γνώσεις και εμπειρίες στους νέους συνα- στα συνδικαλιστικά όργανα
που τους εκπροσωπούν.
δέλφους τους. Η έρευνα ολοκληρώνεται
Κάνα δύο
με το άρθρο του προέδρου της ΠανελΈλληνες πλοιοκτήτες
λήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού που πήραν Έλληνες ναυτικούς
το μετάνιωσαν οικτρά.
Ναυτικού, Γεωργίου Βλάχου.
Όταν πήγα εγώ στα καράβια

Οι απόψεις
των crew managers
υναντήσαμε τον κ. Καραγιάννη και
τον κ. Κωβαίο στους χώρους εργασίας τους, στα γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών όπου εργάζονται, για
μια ανοιχτή συζήτηση περί του ναυτικού επαγγέλματος. Το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών για τις ΑΕΝ είναι δεδομένο όπως τόνισε ο
κ. Κωβαίος, και αυτός είναι ο λόγος που επισκέπτεται, με άλλα στελέχη της ναυτιλιακής επιχείρησης, ορισμένες σχολές προκειμένου να
συζητήσουν με τους πρωτοετείς σπουδαστές, να
παρουσιάσουν την εταιρεία και να συζητήσουν,
με όλα τα θέματα να τίθενται στο τραπέζι. Όπως
ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά: Πρόθεσή μου
δεν είναι να πω ψέματα, αλλά να παρουσιάσω
την πραγματικότητα. Και αυτή είναι ότι αφενός
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ήμασταν 34 Έλληνες.
Τώρα είναι από 2
και το πολύ 4 Έλληνες.
Και λιγότερες
από 10 εταιρείες έχουν από 8
μέχρι 10 άτομα.
Θα μπορούσαμε
για παράδειγμα να είχαμε 16,
αλλά για βάλε
Έλληνες ναύτες μέσα
για να δούμε;
Ούτε οι ατομικές συμβάσεις
δεν έχουν υπογραφεί ακόμη.

,,

μεν το ναυτικό επάγγελμα είναι επικερδές και
προθέτει κοινωνική καταξίωση, αφετέρου είναι
και ένα πολύ σκληρό επάγγελμα». Ο κ. Κωβαίος
υποστηρίζει πως δεν μπορείς να ξεγελάσεις τα
νέα παιδιά και να τους ωραιοποιήσεις καταστάσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τα ναυτικό επάγγελμα θέλει σκληρούς
χαρακτήρες, που θα αντέξουν τον «εγκλεισμό»,
την απομόνωση πάνω στο πλοίο, τη συνεχή
τριβή και ενασχόληση με τους ίδιους ανθρώπους σε ημερήσια πολύμηνη βάση. Το περιβάλλον του πλοίου δεν έχει καμία σχέση με το
φιλικό ή αυτό της οικογένειας που έχουν γνωρίσει μέχρι σήμερα. Αυτός άλλωστε είναι, σύμφωνα με την άποψή του, και ο λόγος που αρκετά
παιδιά επικεντρώνονται στην ακτοπλοΐα με
σκοπό να βρίσκονται πιο κοντά στα σπίτια τους.
Όπως όμως σημειώνει ο ίδιος, αυτή η επιλογή
δεν είναι προς το συμφέρον τους διότι η ακτοπλοΐα είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, και τονίζει
στα παιδιά: «Όταν έρθει εδώ ένας σπουδαστής
με προϋπηρεσία στην ακτοπλοΐα, πώς θα τον
στείλω μετά σε τάνκερ;». Ποια είναι όμως η εμπειρία του με σπουδαστές των ΑΕΝ και με τι κριτήρια αξιολογείται; Όπως λέει, οι σπουδαστές
που θα έρθουν από το Α΄ έτος να μπαρκάρουν
με τη δική του εταιρεία είναι εκ των πραγμάτων
δεδομένο ότι δεν έχουν γνώσεις. Δικαιολογημένο κατά την άποψή του, αφού έχουν φοιτήσει
ένα τρίμηνο στη σχολή πριν από το μπάρκο και
ο χρόνος αυτός δεν τους παρέχει ούτε γνώσεις
ούτε εκπαίδευση. Άρα, όπως επισημαίνει ο ίδιος,
«ο πρωτοετής σπουδαστής που θα μπαρκάρει
με εμάς δεν κρίνεται για τις γνώσεις. Κρίνεται για
τη διάθεση και το χαρακτήρα του». Διαφορετική
είναι η κατάσταση με τους σπουδαστές που ναυτολογούνται για το δεύτερο μπάρκο τους.
Ο κ. Κωβαίος σημειώνει ότι η εταιρεία του δίνει
προτεραιότητα στους σπουδαστές που ταξίδεψαν στα πλοία και στο πρώτο μπάρκο και μόνο
εάν υπάρχουν κενά παίρνει και νέους δοκίμους.
Πώς επιλέγουν όμως τους σπουδαστές οι ναυτιλιακές εταιρείες; Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη, βασικό στοιχείο είναι η εμπειρία του crew
manager και των υπόλοιπων στελεχών του τμήματος, που επιτρέπει την επιλογή του καλύτερου
ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό φυσικά
με εργαλεία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
όπως είναι η συνέντευξη. Ο ίδιος, άλλωστε, δηλώνει αντίθετος με τα ψυχολογικά τεστ που
εφαρμόζονται από ορισμένες εταιρείες. Όπως
δηλώνει: «Πριν καν μπει μέσα στο γραφείο, ο άν-
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θρωπος φαίνεται. Σπάνια πέφτουμε έξω. Εδώ
έρχονται πολλά παιδιά. Με τη συνέντευξη βλέπουμε πόσο το παιδί θέλει να ακολουθήσει το
ναυτικό επάγγελμα. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο», μας λέει χαρακτηριστικά. Επίσης σημαντικούς παράγοντες αποτελούν και οι γραμματικές
γνώσεις των σπουδαστών και το επίπεδο χειρισμού της αγγλικής γλώσσας. Η σωματική κατάσταση του σπουδαστή (υπέρβαρο άτομο,
πρόβλημα όρασης) έχει κάποια βαρύτητα, αν
και όπως τονίζει δεν είναι ο απόλυτος παράγοντας στη διαδικασία επιλογής. Στην εταιρεία
του εξετάζουν και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των σπουδαστών. «Είναι μοναχοπαίδι,
προέρχεται από φτωχή ή πλούσια οικογένεια;
Το μοναχοπαίδι δεν έχει μάθει συνήθως να αντιδρά σε δύσκολες καταστάσεις, εν προκειμένω

Οι σχολές
έχουν απαξιωθεί
και κοιτάζουμε
εμείς ως εταιρείες
να τις αναπληρώσουμε.

,,

στη διαβίωσή του πάνω στο πλοίο, και αυτό το
βρίσκει στη ζωή του».
Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας στο πλοίο,
ο κ. Καραγιάννης τονίζει ότι τα πλοία της εταιρείας του είναι ξενοδοχεία Α΄ κατηγορίας, παρέχοντας σημαντικές ανέσεις για να κάνουν
ευκολότερη τη ζωή και την εργασία πάνω σε
αυτά. Όμως, όπως επισημαίνει, ένα ποσοστό
30%-40% των παιδιών εγκαταλείπει το επάγγελμα, αν και με τη σημερινή κρίση το ποσοστό
αυτό μπορεί να μειωθεί. Όσο για το πώς μεταχειρίζεται η ναυτιλιακή του εταιρεία τους σπουδαστές, ο ίδιος λέει: «Η εταιρεία μας τα
αγκαλιάζει αυτά τα παιδιά. Εγώ έχω καλύτερο
να διώξω πλοίαρχο ή Α΄ μηχανικό από το να
διώξω ένα σπουδαστή. Θέλω να αισθάνονται
ασφαλείς, τα εκπαιδεύουμε και μετά από διάστημα ενός χρόνου περίπου, τα βάζουμε ανθυποπλοιάρχους και Γ΄ μηχανικούς».
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Οι απόψεις
των πλοιάρχων
σταδιοδρομία στο ναυτικό επάγγελμα ξεκινάει κατά πολλούς από
το πόσο αγαπάει ένας νέος το επάγγελμα ή πόσο διατεθειμένος είναι
να το αγαπήσει και να ασχοληθεί σοβαρά με
αυτό. Αυτή ακριβώς είναι και η άποψη του
πλοιάρχου Θεόδωρου Κεφαλωνίτη. Αυτό
είναι το «κλειδί» κατά τη δική του εκτίμηση και
όπως σημειώνει: «Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Θα τα καταφέρει». Παρόμοια είναι και η
γνώμη του πλοιάρχου Οδυσσέα Λεκατσά, ο
οποίος πιστεύει ότι θα πρέπει να μπούμε στη
θέση του δοκίμου και να εξετάσουμε τι τον
ώθησε να διαλέξει το ναυτικό επάγγελμα. «Η
αγάπη για τη θάλασσα, την περιπέτεια, τις
προοπτικές που ανοίγονται ή η ανάγκη για
απασχόληση και η τρομακτική ανεργία;
Αν είναι το δεύτερο, τότε η κύρια δυσκολία θα
είναι το περιβάλλον του πλοίου, η αποκοπή
από τους φίλους και την οικογένεια. Σε αυτή
την περίπτωση, η προσπάθεια για την κατανόηση της τεχνολογίας, το ενδιαφέρον που
ενδεχομένως να παρουσιάζει η πολυπολιτισμικότητα του πληρώματος, έρχεται σαν
βοηθός του δοκίμου για να ανταποκριθεί στις
δυσκολίες του περιβάλλοντος».
Συγκρίνοντας το τότε με το τώρα, ο κ. Κεφαλωνίτης εντοπίζει ένα μειονέκτημα στη σημερινή σταδιοδρομία στη θάλασσα σε σχέση με
τη δική του εποχή, το οποίο είναι η έλλειψη
στενής σχέσης γραφείου και καραβιού, η
στενή σχέση του εφοπλιστή με το καράβι του.
Είναι κατά τον ίδιο πολύ μεγάλη υπόθεση, αν
και όπως λέει δεν έχει χαθεί εντελώς, καθώς
υπάρχουν εφοπλιστές που ακόμη και σήμερα
καλλιεργούν αυτή τη σχέση. «Σε αυτό δίνω
μεγάλο βάρος γιατί το γνώρισα. Το είδα και
ένιωσα τα αποτελέσματά του. Είδα πόσο
στενά μπορεί να συνδεθεί ένας νεαρός δόκιμος όταν αισθάνεται πως είναι κάποιος μέσα
στο γραφείο». Ο ίδιος όμως είναι απαισιόδοξος στη συνέχιση ύπαρξης αυτού του δεσμού,
διότι όπως σημειώνει η ναυτιλία τείνει να γίνει
απρόσωπη όπως και οι υπόλοιπες βιομηχανίες, και συμπληρώνει: «Έχουν αποξενωθεί οι
ιδιοκτήτες με το αντικείμενο. Και μπορεί να
μην είναι ένας ο πλοιοκτήτης, αλλά ένας όμι-
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Εμείς
με το επάγγελμα
του ναυτικού ανδρωθήκαμε,
κάναμε οικογένειες,
αποκατασταθήκαμε
οικονομικά
και συνεχίζουμε να ζούμε
σε υψηλό επίπεδο.
Αισθανόμαστε ευλογημένοι
και τυχεροί όταν άλλοι
πεινάνε ή περνούν
δύσκολα.
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λος εταιρειών, ένα fund».
Από την πλευρά του, ο κ. Λεκατσάς καταρρίπτει το στερεότυπο ότι η αλματώδης εξέλιξη
της τεχνολογίας στα πλοία και η πολυπολιτισμικότητα στη σύνθεση του πληρώματος δημιουργούν δυσκολίες στους νέους που
ακολουθούν σταδιοδρομία στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία ήταν, είναι
και θα παραμείνει χωρίς όρια, καθώς εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες, το κόστος, αλλά
και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην εφαρμογή της. Υποστηρίζει πως όλες οι τυχόν δυσκολίες είναι αντιμετωπίσιμες με την
κατάλληλη εκπαίδευση, είτε στο πλοίο είτε,
κυρίως, σε διάφορα training centers. «Η τεχνολογία, αντί να θεωρηθεί παράγων δυσκολίας για τους νέους, νομίζω πως αποτελεί
εφαλτήριο για καλύτερη ποιότητα ζωής στο
πλοίο». Σε ό,τι αφορά την πολυπολιτισμικότητα, επισημαίνει ότι παλαιότερα θα μπορούσε
να είχε θεωρηθεί πρόβλημα, όμως με το σημερινό μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων
αξιωματικών και έχοντας καθιερωθεί τα αγγλικά ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας, εργασίας και αξιολόγησης σχεδόν σε όλα τα πλοία,
δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η
δυσκολία.
Για τις προοπτικές του ναυτικού επαγγέλματος, ο κ. Κεφαλωνίτης τονίζει ότι η θάλασσα
είναι μια πολύ καλή επαγγελματική λύση, αν
και αναγνωρίζει ότι απαιτεί θυσίες από την οικογενειακή και προσωπική ζωή του ναυτικού,
αλλά «τα αγαθά κόποις κτώνται». Το μυστικό
της επιτυχίας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «να
το αγαπάς ή να το αγαπήσεις, να ασχοληθείς
σοβαρά και επαγγελματικά μαζί του και να επιμορφώνεσαι καθημερινά».
Ο κ. Κεφαλωνίτης επιπλέον σημειώνει ότι η
εταιρεία του συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη
στους Έλληνες ναυτικούς και εντείνει την
προσπάθεια να δημιουργήσει φυτώρια και ας
μην είναι πάντα εύκολο. Πιστεύει ακράδαντα
ότι οι Έλληνες αξιωματικοί θα πρέπει να υπηρετούν σε καράβια όχι απαραίτητα με ελληνική σημαία, αρκεί να είναι συμβεβλημένα με
το ΝΑΤ και να προσμετριέται η υπηρεσία τους
για το επόμενο δίπλωμα και όχι μόνο σε συντάξιμο χρόνο.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αν δεν γίνει
η σωστή επένδυση
στο ανθρώπινο
δυναμικό,
δεν θα υπάρξει μέλλον
στη ναυτιλία

Του Γεωργίου Βλάχου, προέδρου Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

ν κάποιος ερωτηθεί περί ύπαρξης
ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα απαντήσει «θετικά»! Προφανώς, όμως, πλανάται πλάνην
οικτράν. Αφού η ναυτική εκπαίδευση στη χώρα
μας νοσεί βαρέως. Πρωτίστως, λόγω ελλείψεως ικανού αριθμού ναυτοδιδασκάλων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία, τόσο
των ΑΕΝ όσο και του ΚΕΣΕΝ. Και φυσικά δεν
εννοώ την αριθμητική μόνο επάρκεια, αλλά και
την επαγγελματική ποιότητα, που τώρα προσπαθούν να υποκαταστήσουν με καθηγητές
άσχετους με το ναυτικό επάγγελμα. Άρα, ακατάλληλους για τη ναυτική εκπαίδευση, όπου
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.
Τα πλοία που ταξιδεύουν σήμερα στην πλειονότητά τους οι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού, είναι υπερσύγχρονα και καμία σχέση δεν
έχουν με αυτά που διδάσκονται οι σπουδαστές.
Τα περισσότερα ναυτιλιακά όργανα όσο και τα
μηχανήματα, πάνω στα οποία εκπαιδεύονται οι
σπουδαστές, είναι απηρχαιωμένα και ουσιαστικά
δεν πρόκειται να τα συναντήσουν στα πλοία.
Βέβαια, τα πιο πάνω, τόσα χρόνια «παλεύονται»
απ’ τη μια με το φιλότιμο των αξιωματικών πάνω
στα πλοία, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους διδάσκουν τους νεαρούς σπουδαστές αυτά που δυστυχώς δεν διδάσκονται στις
ΑΕΝ. Και, απ’ την άλλη, από τη δίψα των σπουδαστών για μάθηση, αλλά και την ευστροφία
που διακρίνει τους Έλληνες αξιωματικούς.
Το πρόβλημα της ναυτικής εκπαίδευσης οξύνεται, αφού «όπως τελικά αποδείχτηκε», το μοντέλο της μεικτής εκπαίδευσης (sandwich
courses) θεωρείται αποτυχημένο. Στις ΑΕΝ, οι
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Τα πλοία
που ταξιδεύουν σήμερα
στην πλειονότητά τους
οι αξιωματικοί του εμπορικού
ναυτικού, είναι υπερσύγχρονα
και καμία σχέση δεν έχουν
με αυτά που διδάσκονται
οι σπουδαστές.
Τα περισσότερα ναυτιλιακά
όργανα όσο και
τα μηχανήματα, πάνω
στα οποία
εκπαιδεύονται οι σπουδαστές,
είναι απηρχαιωμένα
και ουσιαστικά δεν πρόκειται
να τα συναντήσουν
στα πλοία.
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σπουδαστές/δόκιμοι προσπαθούν να βρουν
πλοίο για τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια. Κάποιοι
από αυτούς δεν βρίσκουν ούτε για το πρώτο
μπάρκο, που είναι και επιδοτούμενο.
Για τις γυναίκες σπουδάστριες, ούτε λόγος να γίνεται. Ακόμα και κάποιες, λίγες, εταιρείες που
ναυτολογούσαν σπουδάστριες (προφασιζόμενες χίλιες δικαιολογίες) δεν ναυτολογούν πλέον.
Παρ’ όλα αυτά, παρά τις εκκλήσεις μας προς το
υπουργείο Ναυτιλίας για περιορισμό των εισαγομένων γυναικών στις ΑΕΝ, η απάντηση είναι
πως δεν μπορεί να υπάρξει «ποσόστωση» λόγω
σχετικού νομοθετικού διατάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εμείς ρωτάμε λοιπόν: Δηλαδή, τι θα γίνει εάν
εμείς εφαρμόσουμε ποσόστωση σύμφωνα με
τους πραγματικούς αριθμούς που απορροφά η
ελληνόκτητη ναυτιλιακή αγορά, χωρίς να ταλαιπωρούμε έναν τεράστιο αριθμό κοριτσιών που
δεν θα σταδιοδρομήσουν ποτέ στη θάλασσα; Θα
μας «επιπλήξουν» οι εταίροι μας; Μα δεν γίνεται
αντιληπτό ότι οι καλοί μας εταίροι θέλουν να
επιβάλουν τις πολιτικές τους, ακόμα και στη ναυτιλία μας; Το τελευταίο ισχυρό χαρτί μας. Η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει γιγαντωθεί. Πράγμα
που τους «ενοχλεί», γιατί δεν επηρεάζεται από
σάπια πολιτικά παιχνίδια και συμφέροντα. Και
αυτό δεν θέλουν να το επιτρέψουν. Τα περί ισότητας δεν ευσταθούν.
Όλοι γνωρίζουν πως αν δεν γίνει η σωστή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, δεν θα υπάρξει
μέλλον σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα
όπως είναι η ναυτιλία. Δεν είναι δυνατόν να εισάγονται περίπου 1.350 παιδιά στις ΑΕΝ κάθε
χρόνο και ένας μεγάλος αριθμός απ’ αυτά να μη
βρίσκει πλοίο για το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Παράλληλα, αυτές οι εταιρείες που δεν απασχολούν δοκίμους/σπουδαστές, μοιραία δεν
απασχολούν και χαμηλόβαθμους αξιωματικούς.
Αλλά έχουν την απαίτηση να βρίσκουν πλοιάρχους και μηχανικούς Α΄, ευελπιστώντας στην
πολυαναμενόμενη κλωνοποίηση. Όταν και εφόσον αυτή γίνει…
Μέχρι τότε, να αφήσουν τους «φαρισαϊσμούς»
περί ελλείψεως ικανών αξιωματικών. Δεν πείθουν πλέον κανέναν. Ούτε και η πολιτική κάποιων, να επενδύσει και να φτιάξει ο άλλος για
να τον χρησιμοποιήσω εγώ! Για να δώσω έμφαση στην «αστειότητα» κάποιων, προκειμένου
να ναυτολογήσουν ένα σπουδαστή, ζητούν να
έχει σε ισχύ αμερικανική βίζα. Μα πού να τη βρει
ένας πρωτόμπαρκος σπουδαστής;
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Τώρα τελευταία, βέβαια, που το ΝΑΤ έχει προβεί
στις αυτονόητες ενέργειες, δηλαδή την εκκαθάριση των ναυτολογιών, έχουμε κάποια βελτίωση
στην απορρόφηση των σπουδαστών.
Αυτά λοιπόν δεν τιμούν κανέναν. Πρέπει όλοι να
αντιμετωπίσουμε τη ναυτική εκπαίδευση και
τους σπουδαστές (που είναι το μέλλον της ναυτιλίας) με περίσσια ειλικρίνεια και να αναλάβει ο
καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν. Δεν
είναι δυνατόν να μην απασχολούνται οι πιο
πάνω και να διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι θα
μπουν στην αγορά εργασίας και σπουδαστές
άλλων ναυτικών σχολών εκτός Ελλάδος. Δεν
είναι δυνατόν να έχουμε πληθώρα ανέργων χαμηλόβαθμων αξιωματικών και να θέλει να δώσει
η πολιτεία τη δυνατότητα σε απόστρατους να
μπουν στα πλοία. Πράγμα που δεν μπορούν να
κάνουν (έτσι κι αλλιώς), λόγω διαφορετικού αντικειμένου και γνώσεων.
Από το ΚΕΣΕΝ εξέρχονται ικανότατοι αξιωματικοί, που ταξιδεύουν τον υπερσύγχρονο παγκόσμιο στόλο. Διερωτάται κανείς τι εφόδια
παίρνουν από το ΚΕΣΕΝ; Που εκτός από έλλειψη ναυτοδιδασκάλων, υπάρχει πρόβλημα βιβλίων,
ναυτιλιακών
βοηθημάτων
και
υλικοτεχνικής υποδομής. Ευτυχώς, με εξαίρεση

Πρέπει όλοι
να αντιμετωπίσουμε
τη ναυτική εκπαίδευση
και τους σπουδαστές
(που είναι το μέλλον
της ναυτιλίας) με περίσσια
ειλικρίνεια και να αναλάβει
ο καθένας τις ευθύνες
που του αναλογούν.
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βέβαια το ΚΕΣΕΝ και κάποιες ΑΕΝ, με κεφάλαια
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ευγενίδειου Ιδρύματος έγιναν σοβαρές επισκευές
και βελτιώσεις. Οι υπόλοιπες ΑΕΝ (τόσο από
απόψεως κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και
από υλικοτεχνικό εξοπλισμό) έχουν τεράστιο
πρόβλημα.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, αντί η πολιτεία να δώσει
κίνητρα προκειμένου να έρθουν ικανοί πλοίαρχοι και μηχανικοί να διδάξουν τους νεότερους
και να τους μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις και εμπειρίες, απεναντίας προσφέρονται μισθοί πείνας
και σε επίπεδο ωρομισθίων καθηγητών. Οπότε,
μοιραία η ναυτική εκπαίδευση οδηγείται στην
αποναυτικοποίησή της, εκδιώχνοντας τους ναυτοδιδασκάλους, τους οποίους αντικαθιστά με
καθηγητές άλλων μαθημάτων άσχετους με το
αντικείμενο.
Ένα αντικείμενο, που θα έπρεπε να είναι η διαφήμιση της ελληνικής ναυτιλίας, γίνεται τα μάλα
παράδειγμα προς αποφυγήν.
Δείχνοντας έτσι την απαξίωση της πολιτείας
προς τον Έλληνα ναυτικό, οδηγώντας τον
στην πόρτα της εξόδου (από την ελληνική
ναυτιλία) και δείχνοντάς του το δρόμο για
άλλες κατευθύνσεις. Εκεί όπου τον θέλουν και
όπου τον σέβονται…
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Ημερίδα

Η Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού
στη ναυτιλία και την πράξη
α σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τη ναυτιλιακή αγορά στον τομέα της διαχείρισης πληρωμάτων συζητήθηκαν στην ημερίδα που διοργανώθηκε
από τη δρα Μαρία Προγουλάκη στο ALBA, στη
Σχολή Διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στις
17 Φεβρουαρίου 2015.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος HR
in Shipping των μεταπτυχιακών προγραμμάτων MSc και MBA
in Shipping και παρακολουθήθηκε από πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του ALBA, καθώς και προπτυχιακών σπουδαστών του Deree. Σκοπός της ημερίδας ήταν να
συνδεθεί η θεωρία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στη
Ναυτιλία με την πράξη, όπως την αντιμετωπίζουν και τη διαχειρίζονται στελέχη ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Μάλιστα, οι προσκεκλημένοι ομιλητές εκπροσώπησαν εταιρείες με διαφορετικούς στόλους, τόσο σε μέγεθος όσο και σε
εξειδίκευση.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Σιαλακούμας από την Dorian
Hellas και Dorian LPG S.A., υπεύθυνος πληρωμάτων για εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου, ανέλυσε
το θέμα της σχεδίασης και του προγραμματισμού ναυτεργατικού δυναμικού. Η έλλειψη άρτια εκπαιδευμένων αλλά και έμ-
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Της Μαρίας Προγουλάκη, Συμβούλου ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε
θέματα διαχείρισης πληρωμάτων και MLC, διδάσκουσας και ερευνήτριας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδάσκουσας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ALBA, Deree
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πειρων ναυτικών που απαιτούνται στα πλοία LPG υπογραμμίστηκε από τον κ. Σιαλακούμα, ενώ παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες που προκύπτουν όταν μια εταιρεία εφαρμόζει
πρόγραμμα ταχείας αύξησης του εξειδικευμένου στόλου της
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αυστηρές απαιτήσεις των ναυλωτών για έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό πάνω στο πλοίο είναι εξαιρετικά δύσκολο
να καλυφθούν, γεγονός που οδηγεί τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε στοχευμένη προσέλκυση ναυτικών συγκεκριμένων
εθνικοτήτων. Στη συνέχεια, η κα Αικατερίνη Ξένου, υπεύθυνη
πληρωμάτων φορτηγών πλοίων της Alassia Newships Management Inc., και απόφοιτη του ALBA, παρουσίασε τις τεχνικές επιλογής ναυτεργατικού δυναμικού που εφαρμόζονται
σήμερα. Η εισηγήτρια έδωσε έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή κοινότητα στην εύρεση κατάλληλων
ναυτικών, σχολιάζοντας τους παράγοντες του κόστους, του
ρόλου των γραφείων εύρεσης πληρωμάτων, του διεθνούς θε-

σμικού πλαισίου και των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, ο κ. Νικόλαος Φαγογένης, Human Performance Analyst της Thenamaris Ships Management Inc.,
περιέγραψε το νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης των
ναυτικών για το στόλο δεξαμενοπλοίων, φορτηγών πλοίων,
μικρών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και
πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου της
εταιρείας. Το προσωποποιημένο σύστημα αξιολόγησης αποβλέπει στο να αναλύει την απόδοση του ναυτικού λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη διάσταση του εργαζομένου,
ώστε τόσο οι επιχειρηματικοί όσο και οι προσωπικοί στόχοι
να ευθυγραμμίζονται και να επιτυγχάνονται. Άλλα θέματα
που τέθηκαν υπό συζήτηση από τους ομιλητές και το κοινό
αφορούσαν τα επίπεδα αμοιβών των ναυτικών στην αγορά,
τις διάφορες διαστάσεις της πολυεθνικότητας των πληρωμάτων, το πρόβλημα της υπερπροσφοράς πλοίων στην παγκόσμια αγορά και τη χαμηλή ναυλαγορά.

Το ψηφιακό αρχείο της ημερίδας είναι διαθέσιμο από το διαδικτυακό κανάλι MaritimesTV στην ιστοσελίδα www.maritimes.gr
Πληροφορίες για τα προγράμματα του ALBA στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr
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Σε αναζήτηση μεταπτυχιακής
εξειδίκευσης στη ναυτιλία:
αγγλόφωνα τμήματα διεθνούς
βεληνεκούς
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει εμφανώς το ενδιαφέρον των νέων για τη θάλασσα και τα ναυτιλιακά
επαγγέλματα. Όλο και περισσότεροι απόφοιτοι πανεπιστημίων αποφασίζουν να κάνουν στροφή από τις μέχρι πρότινος σπουδές
τους, προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στον ναυτιλιακό κλάδο.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως το ναυτιλιακό δίκαιο, η διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ναυπηγική και οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν επιλογή πληθώρας πολλά υποσχόμενων νέων επιστημόνων, οι οποίοι ευελπιστούν να φέρουν
άνεμο ανανέωσης σε έναν διεθνώς παραδοσιακά δυναμικό κλάδο.
Η επιλογή του κατάλληλου ακαδημαϊκού ιδρύματος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο προφίλ και στις απαιτήσεις του εκάστοτε υποψηφίου, είναι μια απόφαση βαρύνουσας σημασίας, στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες όπως το πρόγραμμα
των μαθημάτων, η διάρκεια, το κόστος, η τοποθεσία του ιδρύματος κ.ά.

Το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά», στην προσπάθειά του να κατατοπίσει τους νέους σχετικά με τις επιλογές μεταπτυχιακών
σπουδών στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας, παρουσιάζει,
ενδεικτικά, κάποια ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα προγράμματα
που προσφέρουν.
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 62
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ναυτιλιακό Δίκαιο/LLM in Maritime Law of City University of London
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ναυτιλιακό Δίκαιο του City Law
School απευθύνεται σε δικηγόρους και επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου που θέλουν να εντρυφήσουν στη ναυτιλιακή νομοθεσία, με έμφαση στο Ναυτικό Δίκαιο, στη Μεταφορά Αγαθών διά
Θαλάσσης, στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στη Θαλάσσια Ασφάλιση. Κάθε ενότητα αποτελείται από είκοσι τέσσερις διδακτικές
ώρες, οι οποίες συμπτύσσονται σε οκτάωρες παραδόσεις κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η διάρκεια του προγράμματος
είναι δώδεκα και είκοσι τέσσερις μήνες για το full time και part time
πρόγραμμα, αντίστοιχα. Το κόστος ανέρχεται σε 10.000 λίρες Αγγλίας για τους κατοίκους εντός Ε.Ε. και σε 15.000 λίρες Αγγλίας για
τους κατοίκους εκτός Ε.Ε. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στον Πειραιά.
Απαραίτητη είναι η εξαιρετική γνώση της Αγγλικής.

MSc in Maritime Engineering Science, του Πανεπιστημίου του Southampton

Το ετήσιο ναυτιλιακό πρόγραμμα του Institute of
Chartered Shipbrokers για επαγγελματίες
Το Institute of Chartered Shipbrokers προσφέρει, σε συνεργασία με το Hellenic Management Centre, ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης για επαγγελματίες της ναυτιλιακής
αγοράς. Το πρόγραμμα αποτελείται από επτά ενότητες και
επικεντρώνεται στην κατανόηση της ναυτιλιακής αγοράς,
ενώ παράλληλα υπάρχουν και εξειδικευμένα μαθήματα για
τις εξατομικευμένες ανάγκες των σπουδαστών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου, αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού και
αποφοίτους πανεπιστημίων.

Το Πανεπιστήμιο του
Southampton προσφέρει το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα MSc in
Maritime Engineering
Science, στο οποίο οι
φοιτητές μπορούν να
επιλέξουν να εξειδικευθούν σε έναν από τους
παρακάτω τομείς: Advanced Materials, Marine Engineering,
Maritime Computational Fluid Dynamics, Naval Architecture
και Yacht and Small Craﬅ and Oﬀshore Engineering.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος και το κόστος του
ανέρχεται σε 9.000 και 18.640 λίρες Αγγλίας, ανάλογα με τη
χώρα προέλευσης των φοιτητών.
Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Royal Institution of Naval
Architects (RINA) και το Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST).
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Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Swansea
στο Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο (LLM in International
Maritime Law)
Το Πανεπιστήμιο του Swansea προσφέρει μια σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα στον κλάδο του δικαίου (LLM). Μεταξύ αυτών
και το LLM in International Maritime Law, το οποίο περιλαμβάνει
μαθήματα όπως Ναυτικό Δίκαιο, Μεταφορά αγαθών διά Θαλάσσης,
Ξηράς και Αέρος, Δίκαιο Ναυτασφαλίσεων, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
κ.ά. Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει από ένα έως τρία έτη,
αντίστοιχα, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 1.700 έως 12.100 λίρες Αγγλίας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα
παροχής οκτώ υποτροφιών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου, ύψους 3.000 λιρών Αγγλίας εκάστη, ενώ ειδικά για τους φοιτητές που προερχονται από Ελλάδα και Κύπρο προσφέρεται σημαντικός
αριθμός υποτροφιών, 2.000 λιρών Αγγλίας εκάστη.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του City University of
London στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και στο Μάνατζμεντ (MSc in Maritime Operations & Management)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του City University of London
στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και στο Μάνατζμεντ στοχεύει
να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον ναυτιλιακό κλάδο, προκειμένου
μετά το πέρας του προγράμματος να καταλάβουν με επιτυχία ανώτερες θέσεις στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλλει από ένα έως τρία
έτη (full time/part time) και τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον Πειραιά, στο κτίριο του Hellenic Lloyd’s S.A.
Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την αιγίδα του Honorable
Company of Master Mariners και αναγνωρίζεται από το Institute of Marine Engineering, Science and Technology για
την απόδοση του τίτλου Chartered Marine Technologist.
Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει απαλλαγή από σημαντικό αριθμό μαθημάτων στις εξετάσεις του Institute of
Chartered Shipbrokers, ενώ αναγνωρίζεται από το Royal
Institution of Naval Architects.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο
(LLM in International Shipping Law) του Πανεπιστημίου
Queen Mary University of London σε συνεργασία με το
Hellenic Management Centre (HMC)
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο
αποτελείται από έξι ενότητες, οι οποίες διδάσκονται κατά τη
διάρκεια δύο εξαμήνων. Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες του
προγράμματος είναι: Ναυτιλιακή Διαιτησία, Τα μέρη των ναυλώσεων: Νομοθεσία και Πρακτική, Οργανισμοί Αλληλασφάλισης (P&I Clubs), Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Μεταφορά
αγαθών διά Θαλάσσης, Ναυτιλιακό Δίκαιο: Συγκρούσεις και
άλλα περιστατικά στη Θάλασσα. Οι φοιτητές αξιολογούνται με
γραπτές εξετάσεις και εργασίες καθώς και με την εκπόνηση διατριβής 15.000 λέξεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου που διαθέτουν
σχετική επαγγελματική εμπειρία και το κατάλληλο ακαδημαϊκό
υπόβαθρο. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται για τους φοιτητές που κατάγονται από χώρες της Ε.Ε. σε 10.500 λίρες Αγγλίας ενώ για φοιτητές εκτός των χωρών της Ε.Ε. σε 18.000
λίρες Αγγλίας. Προσφέρονται δύο υποτροφίες ύψους 5.000
λιρών Αγγλίας σε φοιτητές από την Ε.Ε., με βάση ακαδημαϊκά και
οικονομικά κριτήρια. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του HMC, στον Πειραιά.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ NEW_Layout 1 7/4/2015 7:37 πμ Page 65

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

MSc in International Shipping and Finance. ICMA Centre at Henley Business School, University of Reading and ALBA
Graduate Business School
Το βρετανικό πανεπιστήμιο του Reading από το ICMA Centre του Henley Business
School (ένα από τα κορυφαία Business Schools της Μεγάλης Βρετανίας) σε συνεργασία
με το ALBA Graduate Business School at The Amrican College of Greece (με παράδοση στην υψηλή ποιότητα παροχής ναυτιλιακών σπουδών) προσφέρουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in International Shipping and Finance. Οι φοιτητές
παρακολουθούν το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο του Reading, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το παγκόσμιο κέντρο της ναυτιλίας, το
Λονδίνο, ενώ επισκέπτονται την Ελλάδα για ένα μήνα, όπου παρακολουθούν το δεύτερο μέρος του προγράμματος από διακεκριμένους καθηγητές και υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και συμμετέχουν σε μια σειρά εκπαιδευτικών επισκέψεων
στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας. Οι απόφοιτοι του MSc in International Shipping and Finance παίρνουν διπλό πτυχίο (Dual Degree) από το βρετανικό πανεπιστήμιο του Reading και από το ALBA. Το MSc in International Shipping and Finance είναι πιστοποιημένο από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), το Chartered Institute of Securities and Investment (CISI) και τον Hellenic
Shipbrokers Association (HAS).
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Κρουαζιέρα

Τάσεις και προκλήσεις
για τους μεσογειακούς λιμένες
κρουαζιέρας
Αρκετός λόγος γίνεται για τις προοπτικές της κρουαζιέρας στον μεσογειακό χώρο, με δεδομένες
τις ωφέλειες που μπορεί να επιφέρει η μεγέθυνση του κλάδου στις δοκιμαζόμενες οικονομίες
της Νότιας Ευρώπης. Τα στατιστικά δεδομένα της κίνησης επιβατών και κρουαζιερόπλοιων
-όπως καταγράφονται στην ετήσια έκδοση της ΜedCruise, της Ένωσης των λιμένων κρουαζιέρας της Μεσογείου και των γειτονικών περιοχών- παρέχουν αξιοπρόσεκτα διδάγματα για τις
τάσεις και τις προκλήσεις που εμφανίζονται.

μακροπρόθεσμη τάση της δεκαετίας (2005-2014) είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική. Τα μέλη της MedCruise, τα οποία εκπροσωπούν συνολικά πάνω από 100 λιμένες κρουαζιέρας σε
20 διαφορετικές χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, υποδέχθηκαν το 2014 11,6
εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες κρουαζιέρας σε σύγκριση με το 2005.
Η σημαντική συνολική αύξηση κατά 83,4% έχει
αποτέλεσμα η Μεσόγειος να αποτελεί σήμερα
τον δεύτερο δημοφιλέστερο προορισμό κρουαζιέρας παγκοσμίως μετά την Καραϊβική. Πρόκειται για μια δυναμική αγορά, την οποία
χαρακτηρίζει η ύπαρξη σημαντικού αριθμού λιμένων και προορισμών σε κοντινές αποστάσεις.
Παράλληλα, η περιοχή προσφέρει τη δυνατό-

Η

Του Θάνου Πάλλη1
και της Κλεοπάτρας Αράπη2

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 66

τητα για την πραγματοποίηση κρουαζιέρας
όλους τους μήνες ενός ημερολογιακού έτους.
Τα δύο αυτά στοιχεία σε συνδυασμό με τη γεωγραφία, την ιστορία και τον πολιτιστικό πλουραλισμό προσφέρουν σοβαρές προοπτικές
περαιτέρω άνθησης στο προσεχές μέλλον.
Τα νέα είναι θετικά και για την Ένωση που εκπροσωπεί τους μεσογειακούς λιμένες κρουαζιέρας.
Τα 40 μέλη της MedCruise το 2005 υποδέχθηκαν 9,56 εκατ. κινήσεις επιβατών. Δέκα χρόνια
αργότερα, το 2014, οι αντίστοιχες κινήσεις
ανήλθαν σε 16,14 εκατ. Τη συγκεκριμένη περίοδο, 34 ακόμα λιμένες αποφάσισαν να ενταχθούν στη MedCruise, διαπιστώνοντας τη
συμβολή της συλλογικής δράσης στην προώθηση των λιμένων κρουαζιέρας.
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Ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές (Πίνακας 1), η Μαύρη
Θάλασσα εμφάνισε τη δυναμικότερη αύξηση, καθώς οι
126.778 κινήσεις επιβατών κρουαζιέρας του 2010 ανήλθαν
σε 162.588 το 2014. Αντίθετα, η Ανατολική Μεσόγειος, στην
οποία περιλαμβάνεται και η πλειονότητα των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας, παρουσίασε το 2014 μείωση 1% σε
σχέση με το 2010. Την ίδια στιγμή στην Αδριατική η αντίστοιχη αύξηση άγγιξε το 12%, ενώ η Δυτική Μεσόγειος είδε
την κίνηση κρουαζιέρας να αυξάνεται κατά 4%.

Πίνακας 1: Επιβάτες Κρουαζιέρας ανά περιοχή

Μεσοπρόθεσμες τάσεις: 2010-2014
Σε συνθήκες κρίσης των οικονομιών και πολιτικής αστάθειας
στην ευρύτερη περιοχή, ο κλάδος της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο επέδειξε τη συγκεκριμένη περίοδο σημαντική ανθεκτικότητα, καταγράφοντας συνολική άνοδο που πλησιάζει το
5%.
Από το 2011 έως σήμερα η συνολική κίνηση επιβατών
κρουαζιέρας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ξεπερνά
τα 25 εκατ. ετησίως. Μάλιστα, το 2013 αποτέλεσε χρονιάρεκόρ, με τους μεσογειακούς λιμένες να καταγράφουν 27,7
εκατ. επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας (Γράφημα 1).

Ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου η Ιταλία έρχεται πρώτη
στα μεγέθη της κρουαζιέρας συγκεντρώνοντας το 37,9% της
συνολικής κίνησης επιβατών, όπως επίσης και το 27,3% του
συνόλου των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων (Γράφημα
2). Η Ισπανία ακολουθεί με ποσοστά 22,5% και 18,9%, αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση σε επίπεδο κίνησης επιβατών βρίσκεται η Γαλλία (8,8%) και σε προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων η Κροατία (10,2%).
Η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 20 χώρες
της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, συγκεντρώνοντας
το 8,1% της συνολικής κίνησης επιβατών και το 8,7 του συνόλου των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων.

Γράφημα 2: Επιβάτες κρουαζιέρας και προσεγγίσεις
κρουαζιερόπλοιων ανά χώρα

Γράφημα 1: Κίνηση επιβατών κρουαζιέρας στη Μεσόγειο
(2010-2014)
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Κρουαζιέρα
Η Ιταλία διατηρεί και το 2014 τα πρωτεία στα μεγέθη που αφορούν τους επιβάτες επιβίβασης/προορισμού (Home In/Out
Passengers) συγκεντρώνοντας το 52,2% του συνόλου των επιβατών, ενώ τη διαδέχεται η Ισπανία με το 26,5%. Την τρίτη και
τέταρτη θέση καταλαμβάνουν Γαλλία και Ελλάδα με 7,7% και
4,7% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν Τουρκία και Μάλτα.
Η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά στην περίπτωση των διερχόμενων επιβατών (Transit Passengers), όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση συγκεντρώνοντας 9,5%, μετά την Ιταλία
(31,9%) και την Ισπανία (16,2%).
Ελληνικοί λιμένες κρουαζιέρας
O Πίνακας 2 παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών των εννέα
ελληνικών λιμένων που συμμετέχουν στη ΜedCruise. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο Πειραιάς παραμένει το λιμάνι με
τη μεγαλύτερη κίνηση κρουαζιέρας εμφανίζοντας, όμως, μείωση στην κίνηση επιβατών σε σχέση με το 2013, καθώς και
μείωση 7,8% σε βάθος πενταετίας. Η Κέρκυρα βρίσκεται στη
δεύτερη θέση, με παρατηρούμενη άνοδο σε σχέση με το 2010
ύψους 12,6%. Στην τρίτη θέση το Ηράκλειο με ετήσια πτώση
στην κίνηση επιβατών κρουαζιέρας ύψους 10% και ακολουθούν ο Βόλος και οι λιμένες της Σούδας και των Χανίων με
αξιοσημείωτη αύξηση των δραστηριοτήτων κρουαζιέρας σε
βάθος πενταετίας.
Στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα σημειώθηκε το 2014 ετήσια
άνοδος στην κίνηση επιβατών κρουαζιέρας σε ποσοστό 35%
και 87%, ενώ η Ηγουμενίτσα και η Πάτρα είδαν τον συνολικό
αριθμό επιβατών να μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, κατά 33% και 41% αντίστοιχα.

Οι προκλήσεις
Αδιαμφισβήτητα οι στρατηγικές που υιοθέτησαν οι μεσογειακοί
λιμένες κρουαζιέρας -είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά μέσω
της Ένωσης που τους εκπροσωπεί- κέρδισαν στο πρόσφατο
παρελθόν την εμπιστοσύνη των εταιρειών κρουαζιέρας. Οι
υποδομές λιμένων απαιτούν την κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων και μακροπρόθεσμη στρατηγική, η δε εμπιστοσύνη
των εταιρειών κρουαζιέρας προϋποθέτει αρμονικές συνεργασίες με τους εκπροσώπους των πόλεων και των προορισμών
που επισκέπτονται οι επιβάτες κρουαζιέρας.
Η βραχυπρόθεσμη ετήσια τάση αναδεικνύει, πάντως, την αναγκαιότητα για ενίσχυση των παραπάνω προσπαθειών, καθώς
το 2014 τα μεσογειακά λιμάνια υποδέχτηκαν συνολικά 25,8
εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας, σημειώνοντας ετήσια πτώση 7,2%
(Γράφημα 1). Είναι γεγονός ότι το 2013 ήταν η χρονιά που κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Όμως οι θετικές μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες τάσεις συνδέονται με ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό περιβάλλον. Η απόφαση των εταιρειών κρουαζιέρας να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω στην Ασία και την Ωκεανία, στο πλαίσιο αναζήτησης νέων αγορών, είτε ως
προορισμών είτε ως «πηγής επιβατών», οδήγησε σε σημαντική
αύξηση των συγκεκριμένων περιοχών. Σε συνδυασμό με τις
επιπτώσεις από τους περιορισμούς στο μέγεθος των πλοίων
στη Βενετία -που επέβαλε τη δραστηριοποίηση μικρότερων
πλοίων στις διαδρομές που επισκέπτονται την πόλη- είχαν αρνητικά αποτελέσματα στα απόλυτα μεγέθη.
Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι λιμένες
κρουαζιέρας της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου είναι η
μετατροπή της μικρής αυτής πτώσης σε μια παροδική κατά-

Πίνακας 2: Επιβάτες κρουαζιέρας ελληνικών λιμένων

Σημειώνεται ότι το παραπάνω δείγμα των ελληνικών λιμένων
κρουαζιέρας είναι περιορισμένο, παρά το ότι αρκετοί ακόμα λιμένες έχουν εκφράσει τη διάθεση να συμμετάσχουν στη MedCruise. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το θεσμικό πλαίσιο
των λιμένων που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες δεν
επιτρέπει την εν λόγω συμμετοχή.
Αναμφίβολα η σχετική αλλαγή θα έδινε τη δυνατότητα σε αρκετούς ελληνικούς λιμένες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες
και εμπειρίες που προσφέρει η ένωση στα μέλη της.
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σταση, δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για περαιτέρω
ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον.
Τα στοιχεία αναδεικνύουν τρεις επιμέρους προκλήσεις, που
πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.
Η πρώτη συνδέεται με το μέγεθος των κρουαζιερόπλοιων. Σε
επίπεδο προσεγγίσεων, το 2014, σημειώθηκαν περισσότερες
από 13.700 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, αριθμός ισοδύναμος με μείωση 7,2% σε βάθος πενταετίας (14.777 το 2010).
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Κρουαζιέρα
Το γεγονός αυτό από μόνο του θα ήταν εντυπωσιακό. Με δεδομένη όμως την παράλληλη αύξηση του μέσου αριθμού επιβατών ανά κρουαζιέρα κατά 12,9% από το 2010 έως σήμερα
(Γράφημα 3), καθίσταται σαφής η τάση μεγέθυνσης των κρουαζιερόπλοιων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για τις εταιρείες κρουαζιέρας μέσω οικονομιών κλίμακας, αλλά και την
αύξηση των εσόδων μέσω ελκυστικότερων πλοίων τα οποία
προσφέρουν περισσότερες επιλογές στον επιβάτη. Διαπιστώνεται ότι ενώ το 2010 ο μέσος αριθμός επιβατών ανά κρουαζιέρα ανερχόταν σε 1.663, το 2014 ο αριθμός αυτός είχε
αυξηθεί στους 1.878 επιβάτες - πραγματοποιώντας ετήσια αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας.
Η δεύτερη τάση είναι το γεγονός ότι η κίνηση επιβατών κρουαζιέρας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου εξακολουθεί να
συνδέεται με την εποχικότητα, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της κρουαζιέρας κατά
τους θερινούς μήνες. Το εξάμηνο από Μάιο μέχρι Οκτώβριο
2014 συγκέντρωσε πάνω από το 80% της ετήσιας κίνησης επιβατών κρουαζιέρας, ενώ η μηνιαία συγκέντρωση το διάστημα
αυτό κυμάνθηκε από 10% έως 14%. Ο μήνας που συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό για το 2014 ήταν ο Οκτώβριος
με 13,8% των κινήσεων και 14,7% του συνόλου των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων να λαμβάνουν χώρα το μήνα αυτόν
(Γράφημα 4).

Γράφημα 3: Μέσος αριθμός επιβατών ανά κρουαζιέρα
(2010-2014)

Γράφημα 4: Εποχικότητα της κίνησης επιβατών κρουαζιέρας
στη Μεσόγειο (2010-2014)

Η σύνδεση της παγκοσμιοποίησης της αγοράς κρουαζιέρας με
μια διευρυμένη προέλευση επιβατών κρουαζιέρας αποτελεί
την τρίτη σημαντική πρόκληση. Σήμερα οι επιβάτες κρουαζιέρες προέρχονται κατά 55% από τη Β. Αμερική, ενώ από την Ευρώπη προέρχεται το 30,1% (Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία
8,1%, Γερμανία 7,8%, Ιταλία 4,2%, Γαλλία και Ισπανία από
2,4% κ.λπ.). Ειδικότερα η μετατροπή της ασιατικής αγοράς σε
πηγή προέλευσης επιβατών κρουαζιέρας μπορεί να επιφέρει
καταλυτική αύξηση στην κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.
Συνοψίζοντας, οι μεσογειακοί προορισμοί είναι ελκυστικοί για
τους επιβάτες κρουαζιέρας, ενώ προσφέρουν πολλαπλές επιλογές στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη
περιοχή. Είναι, όμως, προφανές πως οι λιμένες και οι εμπλεκόμενοι φορείς χρειάζεται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους
ώστε συντονισμένα να προσφέρουν ελκυστικότερο προϊόν,
αλλά και να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Εργαλεία όπως η πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοίξει το διάλογο για την ανάπτυξη της
κρουαζιέρας μπορεί να αποτελέσει μια επιπρόσθετη πλατφόρμα για τη δημιουργία των εν λόγω προϋποθέσεων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η MedCruise, Ένωση Λιμένων
Κρουαζιέρας Μεσογείου -την έδρα της οποίας έχει από το
2011 η χώρα μας χάρη στην επιτυχή προσπάθεια της διοίκησης του ΟΛΠ- θα συνεχίσει να καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες συνεργασίας των λιμένων με κύριο στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο χώρο της Μεσογείου.
Πηγή όλων των στοιχείων του άρθρου: Pallis A.A., Arapi K.P.,
& Papachristou A.A. (2015). Cruise activities in MedCruise
Ports: Statistics 2014. Α Statistical report prepared for MedCruise. Πειραιάς: MedCruise.

1. Ο κ. Θάνος Πάλλης διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι γενικός
γραμματέας της ΜedCruise.
2. H κα Κλεοπάτρα Αράπη είναι μέλος της γραμματείας της ΜedCruise.
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Ειδήσεις από την

παγκόσμια λιμενική βιομηχανία
& ελληνική
ESPO

Έξι ομάδες
προκλήσεων
για κρουαζιέρα
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων έχει αναγνωρίσει έξι βασικές ομάδες
προκλήσεων για τα ευρωπαϊκά λιμάνια κρουαζιέρας
και θα επιδιώξει να διαμορφώσει έναν οδηγό καλών
πρακτικών για τον συγκεκριμένο τομέα της λιμενικής
βιομηχανίας.

Κοπεγχάγη, ο καλύτερος προορισμός
κρουαζιέρας της Βαλτικής

O

Κοπεγχάγη ανακηρύχθηκε «Best Baltic Cruise Destination» για το 2014. Η κίνηση κρουαζιέρας ανήλθε σε 772.000 επιβάτες στο λιμάνι της Κοπεγχάγης, που στις αρχές του 2014
εγκαινίασε τον νέο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας, έναν από τους πλέον σύγχρονους και
φιλικούς προς το περιβάλλον.

H

Συνεργασία σκανδιναβικών χωρών
σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τα λιμάνια
κρουαζιέρας, οι βασικές
προκλήσεις αφορούν τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα λιμάνια
κρουαζιέρας, τις σχέσεις του
λιμένα με την πόλη και τις
τοπικές αρχές, τις υποδομές
εντός κι εκτός του λιμένα, τις
σχέσεις με τις εταιρείες
κρουαζιέρας, τους συσχετισμούς ανάμεσα στη διακίνηση φορτίων και επιβατών
σε ένα λιμάνι και, τέλος, τα
ζητήματα ασφάλειας και τελωνειακών διαδικασιών. Για
καθεμία από τις έξι κατηγορίες o ESPO, μέσω του νεοσυσταθέντος Cruise and
Ferry Port Network, θα αναπτύξει ένα πλαίσιο καλών
πρακτικών.

έντε λιμένες από τη
Σουηδία και τη Φινλανδία συνεργάζονται για
την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω του προγράμματος «Connecting Europe Facility». Πρόκειται για τα TEN-T
λιμάνια Turku, Helsinki, Naantali και HaminaKotka της Φινλανδίας και της Στοκχόλμης στη
Σουηδία.
H συνεργασία έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και των
περιβαλλοντικών επιδόσεων
και προβλέπει την επένδυση

Π

σκευής ορισμένων κρηπιδωμάτων, της κατασκευής νέων
ραμπών φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και ενός συγκροτήματος logistics.
O δεύτερος πυλώνας αφορά το
περιβάλλον και προβλέπει την
παροχή LNG στα πλοία μέσω
των κατάλληλων λιμενικών εγκαταστάσεων, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα πλοία και
την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων
πλοίων.
Στην κοινοπραξία συμμετέχουν
επίσης οι ναυτιλιακές εταιρείες
Viking Line και Skangass.

Δύο νέα λιμάνια στην Ταϊλάνδη
ύο νέοι λιμένες κρουαζιέρας πρόκειται να κατασκευαστούν στη νότια
Ταϊλάνδη, ένας στην περιοχή
Krabi και ένας στην περιοχή
Surat Thani. Ο αναπληρωτής
υπουργός Μεταφορών Arkhom
Termpittayapaisith δήλωσε ότι
οι νέοι λιμένες θα δρουν συμπληρωματικά προς τους υφι-

Δ
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€200.000.000 σε λιμενικές
υποδομές και μέτρα που θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ναυτιλίας.
Ο πρώτος πυλώνας των μέτρων αφορά λιμενικές υποδομές και πιο συγκεκριμένα
προβλέπει τη βελτίωση των
υφιστάμενων λιμενικών υποδομών μέσω της ανακατα-

στάμενους κύριους λιμένες
κρουαζιέρας της χώρας, όπως
το Phuket, το Laem Chabang
και η Bangkok.
Η Ταϊλάνδη σε ετήσια βάση δέχεται περίπου 100.000 επιβάτες κρουαζιέρας ενώ οι
υφιστάμενες υποδομές έχουν
περιορισμένη χωρητικότητα, με
αποτέλεσμα αρκετές φορές τα

κρουαζιερόπλοια να χρησιμοποιούν προβλήτες από τους
οποίους διακινούνται φορτία.
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Πτωτικά κινήθηκε η κρουαζιέρα
ύμφωνα με στοιχεία της
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, η κρουαζιέρα στα
ελληνικά λιμάνια το 2014 κινήθηκε πτωτικά καθώς υπήρξε
μείωση κατά 12,88% στους
επιβάτες και 10,77% στις προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων.
Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο
της χώρας, το 2014 διακινήθηκαν 4.932.373 επιβάτες και
εξυπηρετήθηκαν 3.826 κρουαζιερόπλοια, έναντι 5.661.889
επιβατών και 4.288 προσεγγίσεων το 2013. Από τα σημαντικότερα λιμάνια μεγάλη πτώση
σε επιβάτες κρουαζιέρας σημείωσαν ο Πειραιάς (-18,96%), το
Κατάκολο (-23,44%), η Ρόδος
(-24,1%), η Κεφαλονιά (35,1%), η Κως (-35,08%), τα
Χανιά (-73,18%) και το Ηράκλειο (-10,02%). Ανοδικά κινήθηκαν ο Βόλος (+185,88%), το
Λαύριο (+125,8%), η Σύμη
(+547,37%),
η
Σύρος
(+155,55%), η Καλαμάτα
(+473,88%) και άλλα περιφερειακά λιμάνια όπως η Χίος, η
Μονεμβασιά, η Καβάλα και το
Ρέθυμνο. Βασική αιτία της πτώ-

Σ

νοδικά κινήθηκαν τα
οικονομικά μεγέθη της
ΟΛΘ Α.Ε. για το 2014
καθώς ο οργανισμός κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 9,15% (στα
€52.280.238) και αύξηση
στα κέρδη μετά φόρων
κατά
17,11%
(στα
€21.300.404).
Η άνοδος του τζίρου οφείλεται στην αύξηση πωλήσεων
στο
Σταθμό
Εμπορευματοκιβωτίων
κατά 8,74%, στο συμβατικό λιμάνι κατά 9,68%,
στο επιβατικό λιμάνι κατά
12,99% και στην εκμετάλλευση χώρων κατά 9,5%.

Α

σης είναι η προσαρμογή των
προγραμμάτων των εταιρειών
κρουαζιέρας στις συνθήκες
που έχουν διαμορφωθεί σε αρκετές χώρες στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια
Αφρική και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς το 2013 τα ελληνικά λιμάνια υποδέχθηκαν
πολλές έκτακτες προσεγγίσεις
κρουαζιεροπλοίων λόγω των
αναταραχών που ξέσπασαν σε
πολλές χώρες της ευρύτερης
περιοχής. Επιπροσθέτως, η μείωση του αριθμού κρουαζιεροπλοίων στη Μεσόγειο λόγω της
μετακίνησης αρκετών μονάδων
στην Ασία φαίνεται να επέ-

δρασε αρνητικά στις προσεγγίσεις. Το σημαντικό στοιχείο που
προκύπτει από τα στατιστικά
δεδομένα είναι ότι αρχίζουν να
εμφανίζονται στο προσκήνιο
νέοι προορισμοί στην Ελλάδα,
αφού νησιά και περιοχές της
ηπειρωτικής χώρας που μέχρι
σήμερα δεν είχαν ιδιαίτερη
δραστηριότητα στην αγορά της
κρουαζιέρας, ενισχύουν σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους
ίσως λόγω και της στρατηγικής
αρκετών εταιρειών κρουαζιέρας να προτείνουν νέους ανεξερεύνητους
προορισμούς
στους επιβάτες τους.

Οικονομικά αποτελέσματα της Περιφέρειας
έραν των ΟΛΠ και
ΟΛΘ και οι μικρότεροι
περιφερειακοί οργανισμοί λιμένων προχώρησαν στη
δημοσιοποίηση οικονομικών
αποτελεσμάτων παρελθουσών
χρήσεων. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της
διαχειριστικής περιόδου 2013,
κατά την οποία οι πωλήσεις της
εταιρείας
ανήλθαν
στα
€5.518.566 έναντι €5.336.308
το 2012 (αύξηση 3,4%), ενώ τα
μεικτά κέρδη ανήλθαν στα
€2.487.158 έναντι €1.863.174
το 2012 (αύξηση 33,5%).

Ανοδική πορεία
ο Λιμένας
Θεσσαλονίκης

Π

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ήταν €5.652.683 έναντι
€4.813.895 το 2012 (αύξηση
17,43%).
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου
ανακοίνωσε κι εκείνος τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013, σύμφωνα με τα

οποία η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών €4.558.299 περίπου
στο ίδιο επίπεδο με τα έσοδα
του 2012 (€4.554.941). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν
το 2013 σε €606.087 παρουσιάζοντας αύξηση 233% έναντι
του 2012, ενώ τα χρηματικά
διαθέσιμα
ανήλθαν
σε
€1.250.000, αυξημένα κατά
212,5% σε σχέση με το 2012.
Για το 2014 ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου εκτιμά πως ο κύκλος
εργασιών
θα
διαμορφωθεί
γύρω
στα
€4.650.000 και τα καθαρά
κέρδη σε €650.000.

Κερδοφόρο
το 2014
για την ΟΛΠ Α.Ε.
ε κερδοφορία έκλεισε
το 2014 για την ΟΛΠ
Α.Ε. παρά την πτώση που
παρουσίασε ο κύκλος εργασιών. Τα έσοδα του ΟΛΠ
για το 2014 ανήλθαν στα
€104.320.264 μειωμένα
κατά 4% σε σχέση με το
2013.
Παρά την πτώση του τζίρου ο οργανισμός παρέμεινε κερδοφόρος, αν και
τα σχετικά μεγέθη ήταν μικρότερα σε σχέση με το
2013. Πιο συγκεκριμένα, τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν
στα €8.891.464 (μείωση
κατά 24,8% σε σχέση με το
2013) ενώ τα κέρδη μετά
φόρων διαμορφώθηκαν
στα €6.763.882 (μειωμένα
κατά 15,92% σε σχέση με
το 2013). Τα χρηματικά διαθέσιμα του οργανισμού
ανήλθαν στις 31/12/2014
στα €54.466.299, αυξημένα κατά 31,1% εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα μεγέθη
του 2013.

Μ
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Ψηφιακοί χάρτες:
Τρεις μύθοι
και μία πικρή αλήθεια
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την πρακτική εφαρμογή της στο
ευρύτερο ναυτιλιακό περιβάλλον, ειδικά πάνω στα πλοία, ο τρόπος με
τον οποίο λειτουργούσε η ναυτιλία και ο καθορισμός της θέσης του
πλοίου πάνω στο χάρτη έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια.

λόγος δεν είναι άλλος από το σύστημα των ψηφιακών χαρτών, όπως
έχει επικρατήσει να λέγονται, ή ECDIS
(Electronic Chart Display and Information
System, δηλαδή Ηλεκτρονικό Σύστημα Απεικόνισης Χαρτών και Πληροφοριών).
Μια αρχικά ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι
ότι στον ορισμό δεν υπάρχει η λέξη πλοήγηση (navigation), αναγνωρίζοντας ότι από
μόνο του ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν εναλλακτικό

O

Του Απόστολου Μπελόκα
Principal Consultant & CEO, SQE
Marine Group, Managing Editor
www.Safety4Sea.com
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χάρτη. Η εισαγωγή αυτού του πολυδιαφημισμένου συστήματος έγινε για να απλοποιήσει την εκτέλεση του ταξιδιού, να
συνδυάσει σε ένα εργαλείο τις απαιτούμενες
πληροφορίες που χρειάζεται ο αξιωματικός
φυλακής και να ελαχιστοποιήσει τη γραφειοκρατία στη γέφυρα (σχεδίαση, διορθώσεις,
ανάγνωση κανονισμών) κ.ο.κ., να μειώσει εν
ολίγοις το ρίσκο και να βελτιώσει την ασφάλεια στην εκτέλεση του ταξιδιού.
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Κανονισμοί και χρονοδιάγραμμα
Το σύστημα είναι δομημένο σε περιβάλλον Η/Υ και συνδέεται
σχεδόν με το σύνολο των ναυτιλιακών βοηθημάτων δημιουργώντας, θεωρητικά, ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα
ναυτιλίας. Η εφαρμογή και εγκατάστασή του στα πλοία έχει
γίνει υποχρεωτική, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
του ΙΜΟ.

Πέραν του χρονοδιαγράμματος υπάρχει και μία επιπλέον σειρά
προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιούνται για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα ως κύριο ναυτιλιακό μέσο, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται, τις ακόλουθες κύριες
απαιτήσεις:
1. Το ECDIS να είναι εγκεκριμένο κατά τύπο σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
και του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ).
2. Το ECDIS να χρησιμοποιεί εγκεκριμένους ηλεκτρονικούς
ναυτιλιακούς χάρτες (ENC).
3. Να υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα ναυτιλίας παράλληλα
με το κύριο ECDIS:
• Δεύτερο εναλλακτικό ECDIS που ικανοποιεί όλα τα ανωτέρω.
• Πλήρης σειρά ενημερωμένων και διορθωμένων εντύπων
ναυτιλιακών χαρτών.
4. Η διαχειρίστρια εταιρεία να έχει κάνει αξιολόγηση του κινδύνου και να παρέχει τους πόρους για να λειτουργήσει το
σύστημα (ηλεκτρονικοί χάρτες, τεχνική υποστήριξη, πολιτικές
και διαδικασίες, συστήματα ελέγχου και, φυσικά, ικανό και
εκπαιδευμένο προσωπικό για να λειτουργήσει σύμφωνα με
τα παραπάνω).
5. Το προσωπικό στη γέφυρα να έχει περάσει εκπαίδευση 5
ημερών σύμφωνα με το γενικό IMO Model 1.27 και, φυσικά,
συγκεκριμένη εκπαίδευση ανάλογα με τον τύπο κάθε ECDIS
(η οποία είναι συνήθως μία ημέρα).
Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς ρόδινη και θα
πρέπει να εστιάσουμε σε τρεις μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη χρήση του ECDIS. Ας δούμε γιατί.

Μύθος πρώτος: Το ECDIS θα είναι ένας πολύτιμος
οδηγός για τη ναυσιπλοΐα του πλοίου.
Εφόσον λοιπόν θα εφαρμόζονταν κατά γράμμα τα ανωτέρω,
το ECDIS θα ήταν ένας πολύτιμος οδηγός για τη ναυσιπλοΐα
του πλοίου. Δυστυχώς, όλη η αγορά έχει καθυστερήσει πάρα
πολύ να δεχθεί το ECDIS και ακόμη και σήμερα υπάρχουν εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει από δύο μονάδες ECDIS σε κάθε
πλοίο και συνεχίζουν να λειτουργούν με έντυπους χάρτες. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα ατυχήματα στα πλοία που χρησιμοποιούν ECDIS εμφανίζουν έξαρση και έχει ήδη επικρατήσει
ο όρος των «ECDIS assisted» περιστατικών, τα οποία οφείλονται κυρίως στη «μη κατάλληλη» χρήση του. Στην αγορά κυκλοφορεί επίσης ως ανέκδοτο ότι ο αγαπημένος εξοπλισμός για
τους κατά τόπους διασώστες είναι το ECDIS, μιας και «συμβάλλει» στην αύξηση της δουλειάς! Το αποτέλεσμα: Η λογική πίσω
από την εισαγωγή του ECDIS στη γέφυρα ήταν ότι θα αποτελέσει αρωγό στην εκτέλεση ταξιδιού, ενώ στην πραγματικότητα
έχει γίνει ένας εφιάλτης για τους περισσότερους στη σύγχρονη
γέφυρα!
Μύθος δεύτερος: Η βιομηχανία είναι έτοιμη να υποδεχθεί τη λειτουργία του ECDIS
Στην πραγματικότητα, με εξαίρεση τους κατασκευαστές και
τους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων σχετικά με το ECDIS,
η υπόλοιπη βιομηχανία παρά τον συνεχή βομβαρδισμών πληροφοριών είναι μάλλον ανέτοιμη, ξεκινώντας από τους ναυτικούς, που παραμένουν χωρίς επαρκή εκπαίδευση (με έξι
ημέρες εκπαίδευση, δεν είναι δυνατό να περιμένουμε ότι κάποιος θα είναι έτοιμος), από τις εταιρείες που δεν παρέχουν
επαρκείς οδηγίες, πολιτικές και διαδικασίες (πώς να δουλέψει
ένα πλοίο μόνο με ECDIS όταν όλες οι διαδικασίες μιλάνε για
έντυπους χάρτες) και συστήματα ελέγχου (χωρίς συγκεκριμένο
και σε βάθος ECDIS Audit δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα), αλλά και όλους τους τρίτους, μιας ακόμη και σήμερα
υπάρχουν επιθεωρητές Class ή Vetting ή PSC που δεν έχουν
ανέβει σε πλοία που λειτουργούν πλήρως και μόνο με ECDIS
και δεν έχουν τις κατάλληλες οδηγίες και την εκπαίδευση να
ερευνήσουν το θέμα. Μπορεί να παρατηρείται συχνά πως ένα
πλοίο λειτουργεί και με ECDIS και με χάρτες, αλλά ουσιαστικά
δουλεύει μόνο με χάρτες και το ECDIS είναι βοηθητικό σύστημα. Δεν έχουν υπάρξει πλοία που δουλεύουν εξ ολοκλήρου
με ECDIS και κατ’ επέκταση δεν είναι σε θέση να επιθεωρήσουν, να παρατηρήσουν και να προτείνουν πράγματα, τα οποία
θα μπορούσαν να εξελίξουν το σύστημα.
Παρόλο που υπάρχουν έλεγχοι για τη ναυσιπλοΐα (navigational
audits), δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι έλεγχοι (audits) για το
ECDIS. Ένας ουσιαστικά πλήρης στοχευμένος εσωτερικός έλεγχος του συστήματος του ECDIS, ξεκινώντας από τις διαδικασίες,
ελέγχοντας τα αρχεία και ανατρέχοντας σε προηγούμενα ταξίδια με σκοπό να εξεταστούν όσα εφαρμόστηκαν. Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να καταγράφονται και να συνοψίζονται
σε ένα ολοκληρωμένο feedback, το οποίο θα μπορούσε να
συμβάλει στην εξοικείωση. Δυστυχώς, όμως, το πρόβλημα που
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να εκπαιδευτεί πλήρως, σύμφωνα με το IMO Course 1.27, και
μέσα σε μία μέρα να μάθει και τον τύπο του εκάστοτε ECDIS
(σύνολο έξι ημέρες), τότε προφανώς είμαστε μακριά νυχτωμένοι.

υπάρχει είναι ότι πολλές φορές και οι ίδιοι οι πλοίαρχοι του
πλοίου, ο κόσμος του γραφείου που ανεβαίνει στα πλοία, αλλά
και οι περισσότεροι τρίτοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση
του ECDIS.
Μύθος τρίτος: Η μετάβαση από τους έντυπους στους
ψηφιακούς χάρτες είναι εύκολα διαχειρίσιμη
Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνι και έχουν δαπανηθεί πολλές ώρες
συζήτησης, εκπαίδευσης και εξοικείωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή η μετάβαση θα ήταν ομαλή. Η πραγματικότητα βέβαια απέχει παρασάγγας. Το κόστος, κατ’ αρχάς, είναι
αρκετά μεγάλο καθώς τα μηχανήματα, εφόσον ουσιαστικά είναι
Η/Υ, υπόκεινται πάνω στο πλοίο σε δύσκολες καταστάσεις
(χρειάζονται ενημέρωση στο λογισμικό, ενημερώσεις στις εκδόσεις χαρτών κ.ο.κ.) και φθορές για διάφορους λόγους. Όταν
λοιπόν παρουσιαστούν βλάβες θα πρέπει να ανέβει στο πλοίο
τεχνικός και πιθανόν επιθεωρητής, χωρίς να είναι πάντα διαθέσιμοι σε άμεσο χρόνο, οδηγώντας ενίοτε και το πλοίο σε καθυστερήσεις. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος συχνά είναι
πολλαπλάσιο της αξίας ενός καινούργιου μηχανήματος.
Γι’ αυτό και πολλές φορές, έχουμε δει εταιρείες οι οποίες κατά
τη διάρκεια της δεξαμενής απεγκαθιστούν όλα τα ECDIS και εγκαθιστούν καινούργια από την αρχή, του ίδιου κατασκευαστή
προκειμένου να πετύχουν ομοιομορφία στο στόλο, οικονομίες
κλίμακας, καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και μείωση του συνολικού αρχικού και λειτουργικού κόστους.
Η μετάβαση δεν είναι εύκολη και δυσχεραίνεται από το γεγονός
ότι ο τρόπος λειτουργίας του καινούργιου συστήματος δεν
είναι και δεν καθίσταται εύκολα αντιληπτός στον κόσμο. Δυστυχώς, ο κόσμος που ανεβαίνει στα πλοία είναι όλο και πιο
νέος, έχοντας όλο και λιγότερη εμπειρία και καλείται να δουλέψει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα με καινούργιο εξοπλισμό, για τον οποίο δεν έχει καταρτιστεί επαρκώς μέσω
μαθημάτων στις αντίστοιχες ναυτικές ακαδημίες και εκπαιδευτικά κέντρα. Αν περιμένουμε ότι μέσα σε μία εβδομάδα μπορεί
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Η πικρή αλήθεια: χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια
από όλους μας
Δεν τίθεται θέμα: Το ECDIS αποτελεί το μέλλον και πράγματι
είναι, εφόσον λειτουργεί σωστά, ένα σύστημα πολύ ασφαλέστερο από τους έντυπους χάρτες. Στην ερώτηση βέβαια εάν θα
εκλείψουν οι έντυποι χάρτες στο μέλλον ή πότε θα σταματήσει
ο κόσμος να υπολειτουργεί με το ECDIS πάνω στα πλοία, η
απάντηση είναι ασταθής. Η μετάβαση θα πάρει περισσότερο
χρόνο και περισσότερη προσπάθεια απ’ όσο περιμέναμε. Το
σύστημα παραμένει μια ακριβή εναλλακτική λύση σε σχέση με
τους έντυπους χάρτες. Όλη η βιομηχανία της ναυτιλίας έχει
δεχθεί σήμερα ότι το ECDIS είναι ένα πιο σύγχρονο σύστημα,
πολύ πιο ασφαλές, ταυτόχρονα όμως και πιο ακριβό, ειδικά στο
μέσον μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Από την άλλη συναντάμε,
δυστυχώς, μεγάλη αντίσταση στην αλλαγή. Μην παραβλέπουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος έχει στη φύση του
την αντίσταση στην αλλαγή.
Προφανώς, δεν βοηθάει η έλλειψη παρότρυνσης, κατεύθυνσης και ελέγχου, αφήνοντας μια περίεργη κατάσταση, που επικρατεί πάνω στα πλοία με έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, να
διαιωνίζεται. Το αποτέλεσμα είναι, φυσικά, ένας φαύλος κύκλος που συντηρείται και δεν βοηθάει τους ναυτικούς, οι οποίοι
βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση ως προς το τι πρέπει να ακολουθήσουν και οι οποίοι, για να είμαστε ειλικρινείς, κάνουν
διπλή δουλειά. Όταν συνυπάρχουν δύο συστήματα, και με έντυπους και με ψηφιακούς χάρτες, τότε κάποιος κάνει διπλή
δουλειά. Σίγουρα, θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.
Και βεβαίως θα επιλέξει αυτό το οποίο ήδη γνωρίζει. Άρα σε
καμία περίπτωση τα συστήματα, τα οποία λειτουργούν παράλληλα, δεν προάγουν τη χρήση του ECDIS. Δυστυχώς, προβάλλουν αναχώματα στη χρήση του και πρέπει κάποια στιγμή να
το αναγνωρίσουμε.
Όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να πάμε παρακάτω με τη χρήση του ECDIS, θα πρέπει να προβούμε σε πιο
δραστικές και στοχευμένες ενέργειες. Έκδηλη προβάλλει η
ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η σωστή χρήση του ECDIS απαιτεί
να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο να εκπαιδεύσουμε
τον κόσμο, να του μιλήσουμε και να τον αξιολογήσουμε.
Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο λεπτομερείς στη
χρήση του, παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους, όπως είναι
η άνεση χρόνου, οι άνθρωποι και η εκπαίδευση προκειμένου
να λειτουργήσει το σύστημα σωστά.
Επίσης, δεν έχει υπάρξει ένα σύστημα μέσω του οποίου να κοινοποιούνται τα προβλήματα από τη χρήση του ECDIS ώστε να
μαθαίνει άμεσα και η υπόλοιπη βιομηχανία από αυτά. Δυστυχώς, ανήκουμε σε έναν κλάδο στον οποίο ισχύει «τα εν οίκω
μη εν δήμω», οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και μέχρι
τότε, απλά, θα μετράμε ατυχήματα.
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Η (λησμονημένη)
ναυτιλιακή ιστορία μας
Το παράδοξο
του να υπερηφανευόμαστε
για το παρελθόν μας
αδιαφορώντας όμως
για τη συστηματική μελέτη
και την επιστημονική καταγραφή του

Του Ηλία Μπίσια

ν και η ναυτιλιακή ιστορία συγκινεί πολλούς εξ
ημών, ελάχιστες αναλύσεις έχουν δημοσιοποιηθεί
σήμερα ως προς το πώς «αγκαλιάζεται» ή «αναπτύσσεται» σε αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο
στα ελληνικά πανεπιστήμια και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Σήμερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
προσφέρει έντεκα δημόσιες (και κρατικά ελεγχόμενες) Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με σημαντική ναυτική παράδοση. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στην
Ελλάδα λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας και Αιγαίου, και διοικούνται από το Λιμενικό Σώμα. Δεν
θεωρούνται πανεπιστήμια, αλλά διέπονται από ένα ιδιόμορφο νομοθετικό πλαίσιο, που τα καθιστά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για διάφορους λόγους, δεν υπάρχουν ιδιωτικές Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, ωστόσο η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν
υπέρ της προώθησης της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε αυτόν τον
τομέα.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσφέρει επίσης δύο Σχολές
Διοίκησης (Business Schools) με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη Maritime Economics (στην Αθήνα και τη Χίο), μία
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ κι ένα Τεχνολογικό Ίδρυμα στην Αθήνα με εξειδικευμένο πτυχίο ναυπηγικής.
Και τα τέσσερα παραπάνω τμήματα και σχολές εντάσσουν στα
προγράμματα σπουδών τους διαφορετικές τεχνολογικές και θεω-

Α
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ρητικές επιστήμες προκειμένου να προετοιμάσουν τους φοιτητές
για την «προκλητική» βιομηχανία της ναυτιλίας.
Επιπροσθέτως, καταμετρήσαμε, επίσης, τουλάχιστον πέντε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν πτυχία ως επί το
πλείστον για σπουδές πάνω στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και τη Ναυτιλιακή Οικονομική. Τέλος, η χώρα μας διαθέτει
43 δημόσια ΑΕΙ/ΤΕΙ με εξειδίκευση τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
τις Οικονομικές Επιστήμες και οκτώ τμήματα Ιστορίας σε κρατικά
πανεπιστήμια.
Πώς όμως διδάσκεται η ναυτιλιακή ιστορία σε όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα;
Το μάθημα της ναυτιλιακής ιστορίας δεν προσφέρεται σε καμία
από τις έντεκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα. Κατά
συνέπεια, οι φοιτητές στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην
Ύδρα (μία από τις παλαιότερες ακαδημίες στον κόσμο) ή στη Χίο,
σε Οινούσσες, Σύρο, Κύμη και Κεφαλονιά, δεν έχουν γνώση σχετικά με τη ναυτική παράδοση και την ιστορική σημασία των πόλεων
και των νησιών όπου βρίσκονται οι σχολές τους.
Τα δημόσια ΑΕΙ με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή οικονομία διδάσκουν το μάθημα της ναυτιλιακής ιστορίας σε προπτυχιακούς φοιτητές αλλά χωρίς την απαραίτητη βαρύτητα που θα αναμέναμε.
Στο Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η ναυτιλιακή
ιστορία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στο πρώτο έτος, όμως δεν
διδάσκεται από ναυτιλιακό ιστορικό ή ερευνητή με εξειδίκευση σε
αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
Στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η ναυτιλιακή ιστορία δεν αποτελεί υποχρεωτικό
μάθημα, αλλά επιλογής στο τέταρτο έτος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως δεν διδάσκεται από (ναυτιλιακό) ιστορικό ή ερευνητή
με εξειδίκευση σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.
Σε όλα τα Πολυτεχνεία, ΤΕΙ, αλλά και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, με εξειδίκευση στις ναυτιλιακές σπουδές, η ναυτιλιακή ιστορία δεν διδάσκεται καθόλου.
Ανάμεσα σε όλα τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων αλλά και Ιστορίας, μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προ-
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Εάν η ιστορία έχει σημασία και αν η «εξάρτηση από το παρελθόν» επηρεάζει τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας,
τότε η νέα γενιά των ναυτικών δοκίμων ή οι ναυτιλιακοί οικονομολόγοι που
σήμερα αποφοιτούν εστιάζουν το ενδιαφέρον τους μόνο στις σύγχρονες (αν και
χρήσιμες) «καρτεσιανές» επιστήμες που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για
το πώς λειτουργεί ένα πλοίο ή μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων.

σφέρει μαθήματα ναυτιλιακής ιστορίας. ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία δημιουργήθηκαν σε σημαντικές περιοχές και λιμάνια με μακρόχρονη
ναυτική ιστορία και παράδοση (Βόλος, Πάτρα, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Χανιά) δεν διδάσκουν μαθήματα ναυτιλιακής ιστορίας, ενώ
και τα εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα στον συγκεκριμένο
επιστημονικό τομέα είναι μάλλον ελάχιστα, έως και ανύπαρκτα.
Ο δρ Ματθαίος Δ. Λως και η καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη ήταν
ίσως οι πρώτοι ερευνητές που εστίασαν τις μελέτες και τις αναλύσεις τους στην εξιστόρηση του ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος, καθώς και στο ρόλο της παράδοσης, της δικτύωσης και,
ίσως πιο σημαντικό, στην περιγραφή του ιδιαίτερου επιχειρηματικού μοντέλου της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας όπως αναπτύχθηκε μέσα στο χρόνο. Στην ακαδημαϊκή τους εργασία, αρχικά
ο δρ Μ. Δ. Λως και μετέπειτα πιο ευρέως η καθηγήτρια Τζελίνα
Χαρλαύτη, παραθέτουν τη σημασία της «εξάρτησης από το παρελθόν» και του ρόλου που διαδραματίζει το παρελθόν στην ανάπτυξη
του μοναδικού μοντέλου της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.
Για όσους δεν γνωρίζουν τον όρο «εξάρτηση από το παρελθόν»
(path dependence), αναφέρεται στη γενικότερη ιδέα πως οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα επηρεάζονται ώς ένα
βαθμό από εμπειρίες και πρακτικές του παρελθόντος, είτε δικές
μας, είτε θεσμών στους οποίους συμμετέχουμε, είτε προκατόχων
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μας. Εξάρτηση από το παρελθόν σημαίνει ότι οι σημερινές ή και οι
μελλοντικές μας θέσεις, επιλογές, ενέργειες ή αποφάσεις εξαρτώνται από προηγούμενες (δικές μας ή άλλων) ενέργειες, επιλογές ή
αποφάσεις που μας δεσμεύουν για διάφορους λόγους, κυρίως
ηθικούς ή ιδεολογικούς, αλλά ενίοτε και οικονομικούς ή τεχνοκρατικούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το μέλλον μπορεί να μην είναι ντετερμινιστικό, αλλά «μαγνητίζεται» από προηγούμενες επιλογές μας
που ίσως καθορίζουν τις επόμενες.
Ως εκ τούτου, η ιστορική εξέλιξη των ναυτιλιακών θεσμών επηρεάζεται καθοριστικά από το παρελθόν. Ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό
τομέα, οι αποφάσεις του παρελθόντος επηρεάζονται ή ενίοτε περιορίζονται από προηγούμενες επιλογές και ενέργειες. Η παράδοση και η σημασία του παρελθόντος επηρεάζουν τον
οικογενειακό χαρακτήρα τόσο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όσο
και των θεσμών που τις εκπροσωπούν. Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές
καθώς και επιχειρηματίες φαίνεται να συμφωνούν, τουλάχιστον,
με αυτή την άποψη.
Η διδακτορική έρευνα και το συνολικό ερευνητικό έργο της καθηγήτριας Τζελίνας Χαρλαύτη και των συνεργατών της κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο
βαθμό στο πώς το παρελθόν έχει ασκήσει σημαντική «πίεση» στην
ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Ο καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς και ο καθηγητής Θάνος Πάλλης, μεταξύ
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Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ξεχωριστό ενδιαφέρον
έχουν ίσως τα ακόλουθα στοιχεία
Η έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διεξάγεται από το 2009
αναφορικά με το κοινωνικό προφίλ των νέων Ελλήνων που έχουν
επιλέξει να ακολουθήσουν μια καριέρα στη θάλασσα, απαντά στο
ερώτημα: «Ποιος είναι ο φέρελπις νέος που εισέρχεται στη ναυτιλία, σε μια χώρα με μακρόχρονη ναυτική παράδοση;».
Η μελέτη αναλύει τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά,
καθώς και τους στόχους των νέων που αποφασίζουν να φοιτήσουν σε ναυτιλιακό/ναυτικό ίδρυμα ανώτατης και ανώτερης ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα
που θα σχετίζεται με τη θάλασσα. Μεταξύ των διαφόρων ευρημάτων, ένα αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους
και τους λάτρεις της ναυτιλιακής ιστορίας: η αλλαγή και διεύρυνση
του κοινωνικού ιστού από τον οποίο προέρχονται οι νέοι σπουδαστές και φοιτητές.
Παρατηρείται μια προοδευτική αύξηση των φοιτητών που δεν σχετίζονται οικογενειακά ή προσωπικά καθόλου με τη ναυτιλία ή τον
ευρύτερο ναυτιλιακό επαγγελματικό χώρο. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δείχνουν μια μείωση των φοιτητών των οποίων οι πατρίδες έχουν ισχυρή ναυτική παράδοση ή χαρακτηρίζονται
περιοχές με ναυτιλιακή/ναυπηγική δραστηριότητα. Τα ποσοστά
του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού έχουν μειωθεί από 62,1%
σε 56,2% και από 72,1% έως 63,7%, αντίστοιχα. Παρατηρείται
επίσης μια συνεχής πτώση του ποσοστού των φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες όπου τουλάχιστον ο ένας γονέας έχει εργασιακή εμπειρία στον ναυτιλιακό τομέα (από 26,2% στο 22,1%).
Ένα εξίσου σημαντικό εύρημα που πρέπει να μας προβληματίσει
σε αυτό το σημείο είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών έχουν περιορισμένες γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις
τρέχουσες εξελίξεις στη ναυτιλία, ενώ το 10% των φοιτητών δεν
έχει απολύτως καμία γνώση.
Γιατί, λοιπόν, είναι σημαντικά αυτά τα ευρήματα;
Εάν η ιστορία έχει σημασία και αν η «εξάρτηση από το παρελθόν»
επηρεάζει τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, τότε η νέα γενιά των ναυτικών δοκίμων ή οι ναυτιλιακοί οικονομολόγοι που σήμερα αποφοιτούν εστιάζουν το
ενδιαφέρον τους μόνο στις σύγχρονες (αν και χρήσιμες) «καρτεσιανές» επιστήμες που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το
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άλλων, έχουν επίσης διεξαγάγει εκτεταμένη έρευνα σχετικά με το
πώς οι ιδιαίτερες μακροχρόνιες παραδόσεις, η ξεχωριστή κουλτούρα και οι αξίες της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας έχουν
επηρεάσει σε βάθος χρόνου και διαμορφώσει τους θεσμούς της
ναυτιλίας μας (συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των επαγγελματικών ενώσεων, των συνδικαλιστικών σωματείων, των κυβερνητικών οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.).
Εάν λοιπόν, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, το παρελθόν διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου της ναυτιλίας, γιατί πρέπει η ναυτιλιακή ιστορία να απασχολήσει περισσότερο όσους ασχολούνται
με τη ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση;

Οι οικονομολόγοι ξεχνούν ότι βάσει ιστορικών
στοιχείων προκύπτουν τα συμπεράσματα και οι θεωρίες
ειδικά για τους ναυτιλιακούς κύκλους. Οι νομικοί μερικές
φορές αγνοούν το γεγονός ότι η ενδελεχής επιλογή στοιχείων από το παρελθόν είναι θεμελιώδους σημασίας για
την υποστήριξη μιας υπόθεσης.
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πώς λειτουργεί ένα πλοίο ή μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων. Παρά
το γεγονός ότι σήμερα οι επιστήμονες, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, ερευνούν συστηματικά αρχεία και πηγές προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις όλων μας αναφορικά με το παρελθόν, φοβάμαι πως η ελληνική κοινωνία είναι κάπως αδιάφορη, αν
όχι εντελώς καχύποπτη απέναντι στο έργο τους.
Οι οικονομολόγοι ξεχνούν ότι βάσει ιστορικών στοιχείων προκύπτουν τα συμπεράσματα και οι θεωρίες ειδικά για τους ναυτιλιακούς κύκλους. Οι νομικοί μερικές φορές αγνοούν το γεγονός ότι η
ενδελεχής επιλογή στοιχείων από το παρελθόν είναι θεμελιώδους
σημασίας για την υποστήριξη μιας υπόθεσης.
Αν τα ναυτιλιακά έθνη θέλουν να μάθουν περισσότερα για το παρελθόν τους και την ιστορία τους, τότε όχι μόνο το κράτος, αλλά
και εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να επιμείνουν
στην επανεξέταση της συμβολής αυτής της επιστήμης στις βιομηχανίες που εξαρτώνται πλήρως από το παρελθόν, όπως η ναυτιλιακή βιομηχανία. Τα πανεπιστήμια και οι Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού οφείλουν να αναθεωρήσουν τα προγράμματα σπουδών
τους, ενώ τα ιδιωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των ερευνητικών τους προγραμμάτων
που δεν θα διατηρήσει μόνο ζωντανή τη ναυτική ιστορία μας, αλλά
θα αποτελέσει πρόκληση για τις νεότερες γενιές που επιθυμούν
να ακολουθήσουν μια καριέρα στη θάλασσα.
Εάν όλοι εμείς, ακαδημαϊκοί, ναυτικοί, επιχειρηματίες, μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί, αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σημασία
του παρελθόντος μας και πώς αυτό το πλούσιο παρελθόν μπορεί
να διαμορφώσει το μέλλον μας, τότε η λαμπρή ναυτική μας ιστορία, ως ναυτέλληνες, θα ξεχαστεί και ίσως ξαναγραφτεί από συγκεκριμένους που ενδιαφέρονται, για προσωπικούς λόγους, να την
καταγράψουν με τη δική τους υποκειμενική πινελιά.
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς
που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ
στις 13 Μαρτίου 2015, η
ελληνική οικονομία το 2014, για
πρώτη φορά μετά το 2007, κατέγραψε ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ
της τάξεως του 0,8% (σε σταθερές τιμές), οριακά υπερβαίνοντας
την αρχική πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών για ανάπτυξη
0,6%.

Έχει αρχίσει και συζητείται από τις ελληνικές
τράπεζες η πιθανότητα πώλησης μέρους του δανειακού τους ναυτιλιακού
χαρτοφυλακίου σε ενδιαφερόμενα Private Equity Funds ή
Hedge Funds με Discount, ή να
δώσουν τη δυνατότητα στους
πλοιοκτήτες να αποπληρώσουν
πρόωρα τις δανειακές τους υποχρεώσεις, επιδιώκοντας με αυτό
τον τρόπο την αύξηση της ρευστότητάς τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

Οι Βρετανοί παραμένουν
σκεπτικιστές απέναντι στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο δημοφιλίας της τα τελευταία 20
χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 26

Μαρτίου, το 63% των Βρετανών χαρακτηρίζονται ευρωσκεπτικιστές, μια στάση που συνδέεται με την επιθυμία αποχώρησης από την

Ε.Ε. ή τη μείωση των εξουσιών της.
Περισσότεροι από το 1/3 (35%) όσων ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι επιθυμούν την άμεση
έξοδο από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η πλειοψηφία (57%) τάσσεται υπέρ της παραμονής
της χώρας στην Ε.Ε., όμως η τάση υπέρ της
μείωσης των εξουσιών των Βρυξελλών βαίνει
αυξανόμενη.
Τα τελευταία πέντε χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζονται, πολιτικά, από την αυξανόμενη επιρροή του αντιευρωπαϊκού
κόμματος UKIP (UK Independent Party) αλλά
και την πρόταση του κόμματος των Συντηρητικών για διεξαγωγή δημοψηφίσματος με το
ερώτημα της παραμονής ή όχι της χώρας
στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, μόνο 15% των Βρετανών αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως Ευρωπαίους,
ενώ το 42% θεωρεί ότι η ύπαρξη στενότερων
δεσμών με την Ε.Ε. δεν επηρεάζει την οικονομία της χώρας.

Δημοσκόπηση
για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

«Θετικό βήμα» προς την
κατεύθυνση επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων για
το Κυπριακό χαρακτήρισε ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
την αποχώρηση του τουρκικού
ερευνητικού σκάφους «Μπαρμπαρός» από την κυπριακή ΑΟΖ.
Η εταιρεία XRTC δημοσίευσε τα
αποτελέσματα δημοσκόπησης
που διενήργησε με θέμα τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα,
78,7% των ναυτιλιακών εταιρειών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι το κόστος των δανείων
που έχουν λάβει σε σύγκριση με
τα αντίστοιχα κόστη του 2013
παρέμειναν αμετάβλητα. 17%
των εταιρειών απάντησαν ότι το
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κόστος αυξήθηκε σε ποσοστό
έως και 50%. Σχετικά με τις
προσδοκίες των ελληνόκτητων
ναυτιλιακών εταιρειών για το
2015 σε ό,τι αφορά το κόστος
της χρηματοδότησής τους, το
47% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε
ότι θα παραμείνει το ίδιο, το
38% ότι θα μειωθεί και το 15%
ότι αναμένει αύξηση. Οι ναυτιλιακές εταιρείες επίσης θεω-

ρούν πως η κρίση χρέους που
υπάρχει στην Ελλάδα δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη
δανειοδοτική τους ικανότητα.
Στην ερώτηση εάν προτιμούν
να χρηματοδοτούν νεότευκτα ή
μεταχειρισμένα πλοία, οι ναυτιλιακές εταιρείες απάντησαν σε
ποσοστό 15% ότι προτιμούν να
επενδύουν σε νεότευκτα, 26%
σε μεταχειρισμένα και 59% σε
νεότευκτα και μεταχειρισμένα
πλοία. Σημαντικές είναι και οι
απαντήσεις των ναυτιλιακών
εταιρειών στην ερώτηση ποια
θεωρούν τη μεγαλύτερη απειλή
για τη διεθνή ναυτιλία, όπου το
73% απάντησε ότι η υπερχωρητικότητα που παρατηρείται
στον παγκόσμιο στόλο είναι η
κύρια απειλή, ακολουθούμενη
από την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας (19%), την έλλειψη ρευστότητας (4%) και την
αύξηση της χωρητικότητας του
κινεζικού στόλου (4%).
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Η ECSA πιέζει για ταχεία επικύρωση
της συνθήκης του Χονγκ Κονγκ

Σε κείμενο θέσεων που δημοσίευσε η European Community Shipowners’ Associations,
η Ένωση καλεί σε ταχεία επικύρωση της συνθήκης του Χονγκ Κονγκ του 2009, η οποία
διαμορφώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό και αφορά την ανακύκλωση των

πλοίων με τρόπο που δεν θα επιφέρει περιττό ρίσκο στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον.
Επιπροσθέτως, η Ένωση προτείνει την εφαρμογή του 2013 EU Ship Recycling Regulation
με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργήσει σαν μηχανισμός παροχής κινήτρων στα διαλυτήρια
εκείνα που θα προσαρμοστούν άμεσα στις
προδιαγραφές που θέτει η συνθήκη του Χονγκ
Κονγκ.
Τέλος, η Ένωση προτείνει στη ναυτιλιακή βιομηχανία να διασφαλίσει την κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων της ιδίως κατά την
ενδιάμεση περίοδο έως την έναρξη εφαρμογής
της συνθήκης.

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Περίπου 274.000 παράνομοι μετανάστες μπήκαν
στην Ε.Ε. το 2014, από περίπου
100.000 το 2013. Είναι τεράστια
αύξηση, της τάξεως του 180%,
είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η
εκπρόσωπος της Frontex.

Οι χώρες που προσελκύουν ταλέντα
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Frontex
που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της, από τον Οκτώβριο του
2013 έως τον Σεπτέμβριο του
2014
περισσότεροι
από
230.000 παράνομοι μετανάστες
πέρασαν στην Ε.Ε. και οι
190.000 από αυτούς έφτασαν
στο ευρωπαϊκό έδαφος διά θαλάσσης.

Το Ιnstitute of Management Development (IMD) δημοσίευσε την
έκθεσή του αναφορικά με την
ανάπτυξη των ταλέντων στις 60
χώρες-μέλη που περιλαμβάνονται στο IMD World Competitiveness Yearbook.
Η έκθεση αξιολογεί τη δυνατότητα μιας χώρας να αναπτύξει, να
προσελκύσει και να διατηρήσει

ταλέντα ώστε να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησής τους από
τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την κατάταξη, στην
πρώτη θέση βρίσκεται η Ελβετία,
ενώ ακολουθούν στη δεύτερη
θέση η Δανία και στην τρίτη η
Γερμανία.
Την πεντάδα συμπληρώνουν η
Φινλανδία και η Μαλαισία. Οι

ΗΠΑ βρίσκονται στη δωδέκατη
θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στην
20ή θέση και η Γαλλία στην 24η.
Η Τουρκία καταλαμβάνει την 35η
θέση ανάμεσα στις 60 χώρες της
λίστας ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία
και η Ιταλία είναι στη 42η, 45η
και 47η θέση αντίστοιχα. Η Ελλάδα έχασε εννέα θέσεις σε
σχέση με την κατάταξη του 2013.

Η μεγαλύτερη ομάδα
αυτών των μεταναστών προέρχεται από τη Συρία: 37.533 άνθρωποι κατά το τρίτο τρίμηνο
πέρυσι, έναντι 16.429 το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και
4.714 το πρώτο τρίμηνο του
2014. Αντιθέτως, ο αριθμός των
προσφύγων από την Ερυθραία
μειώθηκε, από τις 16.994 το
δεύτερο τρίμηνο στις 13.674 το
τρίτο τρίμηνο του έτους.

likes
23.000+
στο Facebook

Καθημερινή ναυτιλιακή ενημέρωση στο διαδίκτυο
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

ΜΕ ΜΙΑ

Δημιουργείται Ευρωπαϊκός Στρατός;

ΜΑΤΙΑ

Στα 19.666.991,15
ευρώ ανέρχεται το ύψος των
διαφυγόντων δασμών μετά την
καταμέτρηση της μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων που
εντοπίστηκε στις 29 Μαρτίου
2015 από σκάφος του λιμενικού
στο φορτηγό πλοίο «GENC 3»,
σημαίας Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, βορειοανατολικά του
ακρωτηρίου Κηπούλα στο νομό
Λακωνίας.
Αναφορικά με το πλήρωμα του
πλοίου, κατόπιν απόφασης της
ανακρίτριας του Β΄ Ανακριτικού
Τμήματος Πρωτοδικείου Καλαμάτας, τα οκτώ μέλη του πληρώματος προφυλακίστηκαν.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ,
δήλωσε σε γερμανική εφημερίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
χρειάζεται τον δικό της στρατό
για να απαντήσει στη Ρωσία,
αλλά και να αντιμετωπίσει διάφορες άλλες απειλές. Σύμφωνα
με τον κ. Γιουνκέρ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) δεν
είναι αρκετή αφού όλες οι
χώρες-μέλη της Ε.Ε. δεν είναι

και μέλη του ΝΑΤΟ. Η δημιουργία ενός στρατού σε επίπεδο
Ε.Ε. θα μπορούσε να στείλει σημαντικά μηνύματα σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του,
θα έδειχνε στον κόσμο ότι δεν
πρόκειται ποτέ να υπάρξει πόλεμος ανάμεσα σε χώρες-μέλη της
Ένωσης και, επιπροσθέτως, θα
μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινής εξωτερι-

κής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας. Η ύπαρξη ευρωπαϊκού στρατού θα δώσει τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να αντιδρά
άμεσα σε απειλές εναντίον ενός
κράτους-μέλους ή εναντίον μιας
γειτονικής με την Ε.Ε. χώρας,
στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ακόμη και προς τη Ρωσία,
ότι η Ε.Ε. είναι σε θέση να υπερασπίσει τις αξίες της.
Η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας καλωσόρισε τις δηλώσεις
Γιουνκέρ τονίζοντας ότι το μέλλον μας ως Ευρωπαίων πολιτών συνδέεται και με την ύπαρξη
ενός ευρωπαϊκού στρατού.
Από την πλευρά τους, η Γαλλία
και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
κατά καιρούς εκφράσει την ανησυχία τους πως σε περίπτωση
που δοθεί σημαντικότερος στρατιωτικός ρόλος στην Ε.Ε. υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί
το ΝΑΤΟ.

Οι Έλληνες αγνοούν τα δικαιώματα
που έχουν ως επιβάτες
H βελτίωση του BDI θα
έρθει πρωτίστως από την αύξηση της ζήτησης για Capes και
Panamax ενώ η άνοδος της ζήτησης για τα μικρότερα πλοία θα
ενισχυθεί με πιο αργό ρυθμό,
επισημαίνοντας πως και η μέχρι
τώρα πτώση του δείκτη οφείλεται στα πλοία μεγαλύτερου
τονάζ.

Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη σε δείγμα
1.018 ατόμων στην Ελλάδα, οι
Έλληνες αγνοούν τα δικαιώματά τους ως επιβάτες που
απορρέουν από κανονισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το

σει πληροφορίες σχετικά με
αυτά τα δικαιώματα.
14% των ερωτηθέντων απάντησαν πως έχουν αντιμετωπίσει
πρόβλημα σε κάποιο από τα ταξίδια που πραγματοποίησαν
τους 12 τελευταίους μήνες.

Προς πώληση το ποσοστό Eurostar
Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πηγές, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να πουλήσει
το 40% του ποσοστού της
εταιρείας Eurostar έναντι 757
εκατ. λιρών Αγγλίας. Μάλιστα,
αγοραστής φέρεται να είναι
μία κοινοπραξία εταιρειών, η
Patina Rail LLP, η οποία θα
πληρώσει 585 εκατ. λίρες
στην κυβέρνηση, ενώ άλλα
172 εκατ. θα προέλθουν από
την πώληση των προνομιού-
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64% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την
αγορά ενός εισιτηρίου από μία
εταιρεία μεταφορών, ενώ το
77% δεν έχει διαβάσει ή ακού-

χων μετοχών που κατέχει το
Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurostar.
Το υπόλοιπο 60% των μετοχών της εταιρείας θα παραμείνει στη γαλλική εταιρεία

σιδηροδρομικών μεταφορών
SNCF, που κατέχει το 55%, και
στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων του Βελγίου SNCB, η
οποία κατέχει το 5%.
Η Eurostar έχει μεταφέρει
πάνω από 150 εκατ. επιβάτες
από την έναρξη λειτουργίας
της, το 1994, ενώ για το 2014
η εταιρεία μετέφερε περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες
επιτυγχάνοντας κέρδη 55
εκατ. λιρών Αγγλίας.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Διαμαρτυρίες της Ε.Ε. για στρέβλωση
ανταγωνισμού

επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε., Violeta
Bulc, θα προσπαθήσει
να λάβει εξουσιοδότηση από τις
χώρες-μέλη της Ε.Ε. με σκοπό
να ανοίξει εκ νέου συζητήσεις
με χώρες του Περσικού Κόλπου
με θέμα τις κρατικές επιδοτήσεις προς τις αεροπορικές τους
εταιρείες, έπειτα και από σχετικό
αίτημα που υπέβαλαν η Γερμα-

H

νία και η Γαλλία.
Οι αεροπορικές εταιρείες κρατών
του Περσικού Κόλπου ανταγωνίζονται ευρωπαϊκές αεροπορικές
εταιρείες στις διεθνείς πτήσεις
πτήσεις και υποστηρίζεται πως
οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν
οι πρώτες από τους προϋπολογισμούς των κρατών τους στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.
Αντιδράσεις έχουν καταγραφεί

και από εταιρείες των ΗΠΑ. Μάλιστα, σε μελέτη που συντάχθηκε για λογαριασμό των τριών
μεγάλων αεροπορικών των
ΗΠΑ (American, Delta και
United) γίνεται λόγος ότι οι αεροπορικές εταιρείες του Κατάρ,
της Σαουδικής Αραβίας και των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
έχουν λάβει από το 2004 περίπου €39 δισ. ως κρατική βοήθεια μέσω άτοκων δανείων,
δωρεάν παραχώρησης γης, χαμηλών τελών αεροδρομίων και
άλλων διευκολύνσεων.
Η Γαλλία και η Γερμανία κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με την υιοθέτηση μιας
ενιαίας στρατηγικής ελέγχου
των ξένων αεροπορικών εταιρειών που πετούν προς και από
την Ευρώπη.
Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και
Αυστρία υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Αποχωρεί η Ryanair από τον Βόλο

H

ιρλανδική αεροπορική
εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair δεν έχει
συμπεριλάβει,
τουλάχιστον
μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές, το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου στο πρόγραμμα των πτήσεών της, κάτι
που αναμένεται να οδηγήσει σε
καθίζηση τις τουριστικές ροές
προς τον Βόλο. Η Ryanair μετέφερε το 2014 στο αεροδρόμιο
της Νέας Αγχιάλου περίπου
20.000 επιβάτες από ευρωπαϊκές χώρες και η αποχώρησή της
σημαίνει ότι το 2015 δεν θα
υπάρχουν τακτικές πτήσεις από
και προς τον Βόλο, παρά μόνο
πτήσεις τσάρτερ. Η διαφαινόμενη αποχώρηση της Ryanair
οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό
στη μη επίτευξη συμφωνίας με
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την Περιφέρεια Θεσσαλίας για
τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος διαφημιστικής προβολής ύψους €400.000 σε
ετήσια βάση. Τ
έτοιες διαφημιστικές προβολές
αποτελούν σύνηθες εργαλείο
της Ryanair προκειμένου να
συμπεριλάβει αεροδρόμια στο
δίκτυό της.
Αντίστοιχο πακέτο τουριστικής

προβολής είχε συμφωνηθεί και
με τον Οργανισμό Τουρισμού
Θεσσαλονίκης πριν από λίγα
χρόνια.
Η σχετική δαπάνη στην περίπτωση του Βόλου δεν εγκρίθηκε
από το Ελεγκτικό Συνέδριο διότι
θεωρήθηκε ως έμμεση επιδότηση της αεροπορικής εταιρείας,
κάτι που αποβαίνει εις βάρος του
ανταγωνισμού.

Θετικά
τα οικονομικά
αποτελέσματα
της Aegean
Airlines
για το 2014
τα €912 εκατ. ανήλθαν
τα έσοδα των Aegean
Airlines-Olympic Air το
2014, αυξημένα κατά 7% σε
σχέση με το 2013, σύμφωνα
με ανακοίνωση της Aegean.
Τα καθαρά κέρδη μετά
φόρων των δύο εταιρειών
διαμορφώθηκαν στα €80,2
εκατ. έναντι €52,5 εκατ. το
2013.
Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση
επιβατών, υπήρξε αύξηση
της τάξεως του 15% στις
πτήσεις εσωτερικού, ενώ
στο δίκτυο εξωτερικού η αύξηση άγγιξε το 13%.
Συνολικά οι δύο αεροπορικές εταιρείες διακίνησαν
10.113.000 επιβάτες ενώ ο
συντελεστής πληρότητας
των πτήσεων ανήλθε σε
78,3%.
Για τη χρήση του 2014 το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος
ύψους €0,7 ανά μετοχή.

Σ
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56

δισ. και 615.000 θέσεις εργασίας συνεισέφερε άμεσα
το 2013 στην οικονομία της Ένωσης η ναυτιλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έμμεση συμβολή της ανέρχεται σε €61 δισ. και 1.100.000 θέσεις εργασίας.

€

Το

60%

Για κάθε

1.000.000

€

που συνεισφέρει η ναυτιλία στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργούνται οικονομικές επιπτώσεις €1.600.000 σε άλλους οικονομικούς κλάδους.

του παγκόσμιου στόλου των containerships και το 43% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων έχει σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε.

161.000

εργαζόμενοι απασχολούνται σε ναυτιλιακές εταιρείες
επιβατικών μεταφορών στην Ε.Ε.

Οι αριθμοί της Ναυτιλίας

88

€

δισ. είναι η συνεισφορά της βιομηχανίας
των αερομεταφορών στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.400

εμπορικοί λιμένες λειτουργούν στην
ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήκους 70.000 χλμ.

5.600.000.000.000

$

η αξία του θαλάσσιου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων
το 2010.

90.000.000
τόνοι εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν από και προς την Ελλάδα
το 2012 μέσω της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
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590.000
εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον
κλάδο των οδικών μεταφορών το 2014
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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