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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

αντιμετώπισε πολλές αντιξοότητες, καθώς
η Premier πρόσφατα αποφάσισε να αποσυρθεί από την επένδυση προκειμένου να
μειώσει το κόστος, λόγω της πτώσης των
διεθνών τιμών του πετρελαίου».
Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του οικοπέδου Zebedee ανήκουν κατά 36% στην
Premier, κατά 40% στη Falklands Oil &
Gas και κατά 24% στη Rockhopper.

ενέργειας μέσω των συστημάτων φωτισμού LED.
Τα αδελφά πλοία «Quantum of the Seas»
και «Anthem of the Seas» κατέχουν την
τρίτη θέση ως τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου. Το τρίτο πλοίο της κατηγορίας Quantum, το «Ovation of the
Seas», είναι υπό κατασκευή επίσης στο
ναυπηγείο Meyer Werﬅ.

Το νέο «διαμάντι»
της Royal Caribbean

Ανησυχία
από Baltic Exchange
για το μέλλον
του Σίτι

14 Απριλίου

Ανακαλύφθηκαν
νέα κοιτάσματα
πετρελαίου
στα Φόκλαντ

14 Απριλίου

5 Απριλίου

Νέα αποθέματα πετρελαίου ανακάλυψαν
στα νησιά Φόκλαντ στον Ατλαντικό
ωκεανό μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες,
όπως αναφέρουν διεθνή ειδησεογραφικά
πρακτορεία.
Ειδικότερα, έπειτα από μήνες διεξαγωγής
γεωλογικών ερευνών των εταιρειών Premier Oil, Falkland Oil & Gas και Rockhopper στο οικόπεδο Zebedee, στην περιοχή
αδειοδότησης PL004b, ανακαλύφθηκαν
αποθέματα 81 εκ. κ.π. πετρελαίου και 55
εκ. κ.π. φυσικού αερίου.
Η ανακάλυψη ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, ενώ τα εν λόγω
αποθέματα ήταν μεγαλύτερα από τα αρχικά αναμενόμενα.
Ο Tim Bushell, διευθύνων σύμβουλος της
Falklands Oil & Gas, δήλωσε σχετικά:
«Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώνει την επέκταση του σχεδίου Sea Lion, το οποίο

Την Παρασκευή 10 Απριλίου παραδόθηκε
το «Anthem of the Seas», το δεύτερο από
τα νέα πλοία της κατηγορίας Quantum της
εταιρείας Royal Caribbean. Το κρουαζιερόπλοιο κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο
Meyer Werﬅ Papenburg της Γερμανίας και
η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα στο
Μπρεμερχάφεν.
Το «Anthem of the Seas» θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στη Μεσόγειο
και στα Κανάρια Νησιά. Το χειμώνα, το
κρουαζιερόπλοιο θα ταξιδέψει στις Βερμούδες, στην Καραϊβική, στον Καναδά και
στη Νέα Αγγλία.
Το πλοίο θα αποπλεύσει από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας, στις 20 Απριλίου.
Το «Anthem of the Seas» έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 4.180 επισκέπτες και
διαθέτει 2.090 δίκλινες καμπίνες. Είναι κατασκευασμένο με συστήματα υψηλής
ενεργειακής απόδοσης και επεξεργασίας
καυσαερίων, καθώς και εξοικονόμησης
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Την αβεβαιότητα που επικρατεί αναφορικά με το μέλλον του φορολογικού καθεστώτος για τη ναυτιλία και τους
επιχειρηματίες που την υποστηρίζουν
στη Βρετανία, επισημαίνει αλλά και καυτηριάζει το Baltic Exchange, με πρόσφατη ανακοίνωσή του.
Ειδικότερα, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του
αρχηγού του κόμματος των Εργατικών, Εντ
Μίλιμπαντ, σχετικά με το ισχύον φορολογικό
καθεστώς για τους επιχειρηματίες που απολαμβάνουν ειδικά φορολογικά προνόμια και
ελαφρύνσεις, έχει προκληθεί αναταραχή
στους ναυτιλιακούς κύκλους του Σίτι.
Ο κ. Μίλιμπαντ σε πρόσφατη ομιλία του χαρακτήρισε τις ειδικές διατάξεις για τη φορολόγηση των συγκεκριμένων επιχειρηματιών
ως προκλητικά «παραθυράκια» του φορολογικού συστήματος, που πρέπει να καταργηθούν άμεσα.
Ως γνωστόν, οι επικείμενες βουλευτικές
εκλογές έχουν αναταράξει την ηρεμία του
Σίτι, αφού το αποτέλεσμά τους είναι αβέβαιο. Επιπλέον, οι προκλητικές συμπεριφορές Ρώσων και Κινέζων μεγιστάνων, που
απολαμβάνουν φορολογικά προνόμια στην
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Αγγλία και έχουν εκτοξεύσει στα ύψη την
αγορά κατοικίας στο Λονδίνο, καταγράφονται με αρνητικά σχόλια καθημερινά από τον
Τύπο και αποτελούν σημείο πολιτικής έντασης μεταξύ Συντηρητικών και Εργατικών.
Yπενθυμίζεται πως ο ορισμός του non
domiciled επιχειρηματία είναι αρκετά ευρύς
και νομικά ασαφής, αφού περιλαμβάνει
τόσο Βρετανούς υπηκόους με διεθνείς δραστηριότητες όσο και αλλοδαπούς υπηκόους που επιχειρούν και στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Από την πλευρά του, το Baltic
Exchange,υπερασπίζεται το υπάρχον καθεστώς, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη
κατηγορία επιχειρηματιών, μεταξύ των
οποίων αρκετοί πλοιοκτήτες, δεν φορολογείται για έσοδα που προέρχονται από διεθνείς δραστηριότητες ενώ καταβάλλουν
-ως φυσικά πρόσωπα- το ποσό των 90.000
βρετανικών λιρών κάθε χρόνο ως «αντιστάθμισμα» για το ειδικό προνόμιο που
τους προσφέρει η βρετανική νομοθεσία.
Επιπλέον, το Baltic Exchange, σε αυτή τη
σπάνια «πολιτική» απάντηση προς τις ανησυχητικές δηλώσεις του κ. Μίλιμπαντ, επισήμανε στην ανακοίνωσή του τη συμβολή
εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών στη
βρετανική οικονομία από δραστηριότητες
συγκεκριμένων επιχειρηματιών, αλλά και
την υποστήριξη πολλών επαγγελματικών
κλάδων όπως του τραπεζικού, του νομικού,
του ασφαλιστικού κτλ.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Τζέρεμι
Πεν, διευθύνων σύμβουλος του Baltic Exchange: «Οι πλοιοκτήτες που επιχειρούν
από τη Βρετανία, αλλά και οι επιχειρήσεις
που δεν υπόκεινται στη βρετανική φορολόγηση λόγω της παγκοσμιοποιημένης φύσης
των δραστηριοτήτων τους, συνεισφέρουν
ένα έως δύο δισ. λίρες Αγγλίας στο βρετανικό ναυτιλιακό cluster.
Αυτά τα έσοδα θα εξαφανιστούν εάν αναθεωρηθεί το ειδικό καθεστώς που ισχύει
για τους non domιciled επιχειρηματίες».
Οι διαρκείς αλλαγές όμως πρόσφατα στη
συγκεκριμένη νομοθεσία, η σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνεισφοράς- φορολογίας που κάθε φυσικό πρόσωπο οφείλει να
καταβάλλει, αλλά και το αβέβαιο μέλλον
αναφορικά με αυτή την πολιτική, που συχνά
αποτελεί απειλή προς τη διεθνή κοινότητα
στο Σίτι από τον εκάστοτε Βρετανό
υπουργό Οικονομικών, έχει εξαναγκάσει
αρκετούς επιχειρηματίες να εγκαταλείψουν
το Λονδίνο.
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Ο Θοδωρής Δρίτσας
απαντά
για Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ
16 Απριλίου

για υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων Δημοσίου, 3.000.000 ευρώ για
έξοδα
μετακίνησης
προσωπικού,
745.000 ευρώ για πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα κ.ά.
• Σε 22.000.000 ευρώ/έτος υπολογίζονται
τα ποσά που δεν εισπράχτηκαν για τέλη
παραμονής και πλόων και σε 80.000.000
ευρώ/έτος, αρχής γενομένης το 2014, τα
ποσά που δεν εισπράχτηκαν λόγω μη δημιουργίας του μητρώου επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής…».

Το πρώτο
LNG
containership
Με αφορμή ανακοίνωση του τέως ΥΝΑ
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο αναπληρωτής
υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας
έκανε την ακόλουθη δήλωση στην οποία
αναφέρει, μεταξύ άλλων:
«Στην κενή πολιτικού περιεχομένου, αλλά
αριθμολάγνα χθεσινή ανακοίνωσή του,
παραθέτουμε την αλήθεια με αριθμούς:
• Για δαπάνες της κατηγορίας 0540 “Περί
υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού
Λ.Σ. και μελών οικογενειών τους” προβλέφθηκαν και κατανεμήθηκαν στον
προϋπολογισμό έτους 2015 πιστώσεις
ύψους 2.835.000 ευρώ, όταν οι ετήσιες
δαπάνες εκτιμώνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες σε 4.300.000 ευρώ, δηλαδή
υπερβαίνουν τις προϋπολογισθείσες
κατά 1.465.000 ευρώ.
• Ο αλληλόχρεος λογαριασμός Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. προς το Πολεμικό Ναυτικό για
την προμήθεια καυσίμων εμφανίζεται
χρεωστικός κατά 1.400.000 ευρώ.
• Η σύμβαση συντήρησης των εναέριων
μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έληξε 3112-2014, δεν μπορούσε να ανανεωθεί
επειδή στον προϋπολογισμό έτους
2015 είχαν εγγραφεί πιστώσεις κατά
4.600.000 ευρώ μικρότερες από τις
απαιτούμενες. Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε και ξεπεράσαμε το πρόβλημα.
• Σε 3.367.722,59 ευρώ ανέρχονται οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
και σε 2.178.856,21 οι οφειλές Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. προς ιδιώτες. Ανάμεσα σε αυτές
ξεχωρίζουν οφειλές 355.273,17 ευρώ
για καύσιμα - λιπαντικά, 842.000 ευρώ

20Απριλίου

Το πρώτο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων
που χρησιμοποιεί καύσιμο LNG παρέδωσε η General Dynamics NASSCO στην
εταιρεία μεταφορών TOTE, κατά τη διάρκεια πανηγυρικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο του Σαν Ντιέγκο.
Το «Isla Bella», χωρητικότητας 3.100 TEU,
αποτελεί το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς
ξηρού φορτίου στον κόσμο που χρησιμοποιεί καύσιμο LNG.
Η παραγγελία της TOTE προβλέπει τη ναυπήγηση ενός ακόμη ίδιου πλοίου εντός
του 2015.
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Οδηγίες
των P&I Clubs
σχετικά
με το Ιράν

Στροφή προς Ασία
για τις εταιρείες
κρουαζιέρας
23 Απριλίου

20Απριλίου

Την προσοχή εφιστούν οι αλληλασφαλιστικοί οργανισμοί στις επιχειρήσεις
που πραγματοποιούν εμπορικές συνεργασίες με το Ιράν, καθώς οι οικονομικές
κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αρθεί.
Ειδικότερα, όπως τονίζει το Swedish P&I
Club, παρά το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στα δυτικά
κράτη και στο Ιράν, γεγονός που θα οδηγήσει πιθανώς στην άρση των αυστηρών
οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο κράτος της Μέσης Ανατολής,
ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας
για άρση των κυρώσεων.
Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αποφασιστεί η ενδεχόμενη αλλαγή στο καθεστώς των
κυρώσεων έναντι του Ιράν.
Συνεπώς, όλοι οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις στις εμπορικές δραστηριότητες
με το Ιράν εξακολουθούν να ισχύουν.
Οι πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες θα πρέπει να πράττουν σύμφωνα με
τις οδηγίες που εκδίδουν τα Clubs στα
οποία υπάγονται.
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Σημαντική στροφή προς την Ασία φαίνεται να πραγματοποιούν οι εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της κρουαζιέρας, όπως φανερώνουν τα
στατιστικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης
«2015-2016 Cruise Industry News Annual Report» .
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι διαδρομές της Μεσογείου και
της Βόρειας Ευρώπης φαίνεται να έχουν
κορεστεί, ενώ, αντίθετα, οι διαδρομές της
Καραϊβικής παρουσιάζονται πιο ελκυστικές για τους επιβάτες.
Επιπροσθέτως, οι Κινέζοι επιβάτες αναμένεται για πρώτη φορά να ξεπεράσουν το
ένα εκατομμύριο το 2015, σηματοδοτώντας τη μετατόπιση στη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου από την Ευρώπη στην
Ασία. Στον ίδιο άξονα κινείται και η αγορά
της Αυστραλίας, που συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Η ναυτιλιακή
κοινότητα απαντά
στον νέο ευρωπαϊκό
κανονισμό
για τις εκπομπές CO2
29Απριλίου
Στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης προχώρησαν το International Chamber of
Shipping (ICS), η BIMCO και η Intercargo μετά την ψήφιση του νέου ευρωπαϊκού
κανονισμού
για
τις

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) των πλοίων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι θεσμικοί
φορείς της ναυτιλίας, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μονομερή
επιβολή του νέου κανονισμού σχετικά με
τον έλεγχο των εκπομπών αερίων ρύπων
(Regulation on the Monitoring, Reporting and Verification of individual ship
emissions) υπονομεύει τις προσπάθειες
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ) για την υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου παγκόσμιας εμβέλειας.
Περαιτέρω, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει στοιχεία που προβληματίζουν τη
ναυτιλιακή κοινότητα, όπως η υποχρέ-

ωση δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του κάθε
πλοίου, κάτι το οποίο έχει απορριφθεί
επανειλημμένως από τα κράτη κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο
πλαίσιο της Marine Environment Protection Committee (MEPC) του ΙΜΟ. Ακόμη,
ο κανονισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
της Ευρώπης, ασχέτως νηολογίου.
Η ναυτιλιακή κοινότητα τονίζει πως τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να αναλύσουν στον Οργανισμό τη μέθοδο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου,
ενώ είναι ζωτικής σημασίας αυτό να είναι
πλήρως συμβατό με το παγκόσμιο πλαίσιο που θα υιοθετηθεί μελλοντικά από
τον ΙΜΟ προκειμένου να αποφευχθεί η
σύγχυση και τα επακόλουθά της.
Τέλος, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του ΙΜΟ για τις εκπομπές αερίων
ρύπων του θερμοκηπίου Green House
Gas Study, η παγκόσμια ναυτιλία έχει καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές CO2
πάνω από 10% για την περίοδο 20072012, παρά την αύξηση στον όγκο του
θαλάσσιου εμπορίου.
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Τα εν οίκω
Απούσα
η εμπορική
ναυτιλία
στις Ημέρες
Θάλασσας
Μεγάλη απογοήτευση
προκαλεί η όλη οργάνωση
αλλά και η συμμετοχή ομιλητών στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας,
που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (και όχι
στον Πειραιά) στα τέλη Μαΐου.
Σοβαρότατο ατόπημα η επιλογή του εορτασμού να γίνει
στην πρωτεύουσα και όχι
στον Πειραιά, αλλά και οι
ομιλητές, οι περισσότεροι
άναυτοι, που θα συμμετάσχουν εκείνη την ημέρα.
Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η εκπροσώπηση της
ποντοπόρου ναυτιλίας είναι
παντελώς απούσα, αφού τοπικοί παράγοντες, εκπρόσωποι δημοτικών συμφερόντων,
επιθυμούν να προβάλουν το
ανύπαρκτο ελληνικό cluster
και όχι τον δυναμισμό της
ναυτιλίας μας.
Στην Ελλάδα, η οποιαδήποτε
γιορτή που αφορά τη θάλασσα πρέπει να έχει βασικό
παρονομαστή το ίδιο το
πλοίο και όχι τις παρελκόμενες δραστηριότητες που
απλώς επικουρούν, όσο
μπορούν, το στόλο μας.

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η τράπουλα ξαναμοιράζεται (;)

Είναι βέβαιο πλέον ότι μέσα στα
επόμενα 10 χρόνια η Κίνα θα
γιγαντωθεί στη διακίνηση του
ξηρού φορτίου. Οι τεράστιες
ανάγκες της χώρας για εισαγωγή πρώτων υλών αναγκάζουν το Πεκίνο να αναπτυχθεί
δυναμικά στη συγκεκριμένη
αγορά, πιθανώς εκτοπίζοντας
άλλα παραδοσιακά κράτη.
Στα δεξαμενόπλοια, τα LNG και
τα Containers δεν διαφαίνεται
αυτός ο επιθετικός γιγαντισμός.

ναυτιλίες άλλων κρατών διότι
το μονοπώλιο της μεταφοράς
είναι ασύμφορο, ακριβότερο
και μη αποτελεσματικό.
Συμφωνεί μεν ότι θα αυξάνουν
τη ναυτιλία και το στόλο τους,
αλλά είναι αδύνατο να μεταφέρουν όλα τους τα προϊόντα
μόνο με δικά τους πλοία διότι
θα τους στοιχίζει σημαντικά περισσότερο.
Ας μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν η Σοβιετική Ένωση
είχε προσπαθήσει κάτι αντίστοιχο σημειώνοντας τεράστια αποτυχία, διότι στη
συγκεκριμένη βιομηχανία η
ελεύθερη αγορά και οι πρωταγωνιστές της είναι αυτοί
που ξέρουν καλύτερα τους
κανόνες του παιχνιδιού και
της επιβίωσης.

Η ναυτιλία αντιστέκεται
στην οικονομική ύφεση
Παρά τη συνεχιζόμενη
κρίση της ναυλαγοράς και την οικονομική ύφεση που ταλανίζει
την Ευρώπη, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, σύμφωνα με τα
πρόσφατα στοιχεία του Committee, συνεχίζει την καλή του πορεία. Είναι σαφώς ο μόνος υγιής
και δυναμικός κλάδος ο οποίος
δεν επηρεάζεται από εσωτερικές
αναταραχές. Βέβαια, όπως πολ-

λοί αναφέρουν στον Πειραιά, η
Ελλάδα, δυστυχώς σήμερα, δεν
μπορεί να προσελκύσει φυσικά
και νομικά πρόσωπα που σκέπτονται να αποχωρήσουν από
διεθνείς ναυτιλιακές μητροπόλεις, εκμεταλλευόμενη το αβέβαιο
κλίμα
που
έχει
δημιουργηθεί σχετικά με τις φορολογικές νομοθεσίες στην Ευρώπη. Ένας ακόμη παράγοντας

της μη προσέλκυσης είναι η κοινωνική αναταραχή, που αναμοχλεύει ο ελληνικός Τύπος σε
καθημερινή βάση. Άλλη μία χαμένη ευκαιρία…

Στο στόχαστρο η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα
είδηση ακούσαμε από τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας
Θοδωρή Δρίτσα, Συγκεκριμένα
αναφέρθηκε στη λειτουργία της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
(ΡΑΛ) για την οποία σας υπενθυμίζουμε ότι αποτελούσε μνημονιακή δέσμευση της χώρας και η
σύστασή της κρίθηκε αναγκαία
προκειμένου να υπάρχει έλεγχος
της λιμενικής αγοράς στο νέο
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Στα tankers, οι «seven sisters»
και ειδικά η Ουάσιγκτον δεν
πρόκειται να αφήσουν την
αγορά ανεξέλεγκτη στα χέρια
τρίτων, ενώ στις δύο άλλες
αγορές, LNG - Containers, η
τεχνογνωσία και οι εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται
δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ιδίως στους Ευρωπαίους. Για την Ελλάδα, πάντως, η
κατάσταση προμηνύεται δυσοίωνη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι
σχεδόν οι μισοί πλοιοκτήτες και
οι διαχειρίστριες εταιρείες
ασχολούνται με την αγορά
χύδην φορτίου.
Μιλώντας με τον κ. Λασκαρίδη
σχετικά με τον επεκτατισμό των
Κινέζων στον τομέα των μεταφορών, θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να συνεργαστούν με

τοπίο που θα διαμορφωθεί
έπειτα από την παραχώρηση των
λιμένων ή λιμενικών υποδομών
σε ιδιωτικές εταιρείες. Ο κ. Δρίτσας εξέφρασε την άποψη ότι η
ΡΑΛ ιδρύθηκε ως πρόσχημα
προκειμένου να προχωρήσουν οι
ιδιωτικοποιήσεις ελληνικών λιμένων και για να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας που θα επιτελεί
ένα έργο διαιτησίας μεταξύ ιδιωτών και δημόσιου συμφέροντος.

Ο αν. υπουργός ανακοίνωσε ότι
το πλαίσιο λειτουργίας της ΡΑΛ,
ακόμη και η ίδια η ύπαρξή της, θα
επανεξεταστεί. Πάντως, από τις
έως τώρα κινήσεις και δηλώσεις
στελεχών της κυβέρνησης είναι
εμφανής η έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδίου για το πώς θα αξιοποιηθούν τα ελληνικά λιμάνια,
κάτι που θα συνεχίσει τη μέχρι
τώρα απραξία που παρατηρείται
τα τελευταία χρόνια.
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Τα εν οίκω
Συνεχίζεται
η μείωση
του ελληνικού
εμπορικού
στόλου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η δύναμη του στόλου, από
πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα
Ιανουάριο 2015 σε σύγκριση με
την αντίστοιχη δύναμη του 2014
παρουσίασε μείωση 2,6% έναντι
μείωσης 1,8% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2014 προς το 2013.
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία
100 ΚΟΧ και άνω, το μήνα Ιανουάριο 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του 2014
παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι
αύξησης 1,8% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2014 προς το 2013.

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Υπάρχει, τελικά, επενδυτικό ενδιαφέρον
για λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας;

Κατά καιρούς δημοσιεύονται
στον έντυπο και ηλεκτρονικό
Τύπο άρθρα στα οποία γίνεται
λόγος για έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως από την
πλευρά της Ρωσίας, για δύο λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, τη
Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Για το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης γίνεται λόγος για
αγορά του από ρωσικά κεφά-

λαια, αλλά σε συμφωνία «πακέτο» με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Για το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
και πάλι διάφορα άρθρα αναφέρονται σε ενδιαφέρον των
Ρώσων, προκειμένου να καταστήσουν το λιμάνι της ακριτικής
πόλης σταθμό μεταφόρτωσης
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου. Παρά την πληθώρα των
σχετικών ειδήσεων, όμως, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός
Θοδ. Δρίτσας, στην πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διαβεβαίωσε ότι δεν
υφίσταται κάποια επενδυτική
πρόταση γι’ αυτά τα δύο λιμάνια
τόσο στο υπουργείο όσο και στο
ΤΑΙΠΕΔ.
Φαίνεται πως η συγκεκριμένη
κατάσταση θυμίζει τη φράση

Αναδίπλωση Δρίτσα για τον ΟΛΠ;

Μετρούν
η εμφάνιση
και η
πειθαρχία
Μαθαίνουμε ότι πλοιοκτήτες και
τεχνικοί διευθυντές από την Ελλάδα επισκέπτονται τις ΑΕΝ της
Ανατολικής Ευρώπης και της
Ασίας. Άπαντες δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την αυστηρή πειθαρχία και την ένστολη εμφάνιση
των σπουδαστών, η οποία στην
Ελλάδα καταργήθηκε επί ΠΑΣΟΚ,
το 1983-84. Τώρα, πλέον, για να
συναντήσουμε ένστολο δόκιμο θα
τον δούμε μόνο στα κρουαζιερόπλοια, στα πλοία της ακτοπλοΐας
και κατά περιπτώσεις σε παρελάσεις εθνικών επετείων. Σημειώνουμε ότι οι στολές των
σπουδαστών στοιχίζουν περί τα
200 ευρώ και δεν παρέχονται δωρεάν. Κατά τα άλλα, μιλάμε για δημόσια εκπαίδευση…
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«πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα». Η χώρα έχει άμεση
ανάγκη από επενδύσεις και τα
λιμάνια θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικό μοχλό στην
προσπάθεια προσέλκυσης κεφαλαίων.
Παρ’ όλ’ αυτά, η κατάσταση στα
λιμάνια παραμένει στάσιμη τα
τελευταία πέντε χρόνια με
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις
αναπτυξιακές προοπτικές τους,
αφού από τη μία δεν γίνονται
ουσιαστικές κινήσεις για την
αξιοποίησή τους, από την άλλη
έχουν «παγώσει» επενδύσεις
για απαραίτητες λιμενικές υποδομές σε αρκετά λιμάνια εν
αναμονή της αξιοποίησης και
των υποχρεώσεων που θα κληθούν να αναλάβουν οι ιδιώτες
επενδυτές.

Αναφορά και στο θέμα του ΟΛΠ
έκανε ο κ. Δρίτσας. Από τα λεγόμενά του διαφαίνεται κάποια τάση
αναδίπλωσης σε ό,τι αφορά το
ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του
μεγάλου λιμανιού της χώρας. Ο
αναπληρωτής υπουργός δήλωσε
ότι υπάρχει μια νέα κυβέρνηση
και νέα δεδομένα σε συνθήκες
μετάβασης με φόντο τις σκληρές
διαπραγματεύσεις που διεξάγονται. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμός του κυβερνητικού έργου

καθορίζεται από την εξέλιξη της
διαδικασίας επαναπροσδιορισμού της χώρας στο πεδίο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ζήτημα
του ΟΛΠ ανέφερε ότι υπάρχει ένα
νέο σχέδιο-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο κάθε
θέμα που αφορά επιμέρους τομείς εντάσσεται σε αυτό κι έτσι η
αξιοποίηση του ΟΛΠ είναι ανοικτή, αν και όπως σημείωσε οι
προβληματισμοί του και η προσέγγισή του στο συγκεκριμένο ζή-

τημα είναι γνωστοί.
Μάλιστα, ο υπουργός τόνισε πως
η υποδοχή επενδύσεων έχει ως
προαπαιτούμενο την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα
του λιμένα, εκφράζοντας την ελπίδα το θέμα του ΟΛΠ να προχωρήσει με βήματα που δεν θα τα
υπαγορεύει η ανάγκη της πίεσης
και των αλλαγών. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν τσίμπησε
κανέναν η μύγα του νεοφιλελευθερισμού». Από τις δηλώσεις του
κ. Δρίτσα διαφαίνεται μια τάση
αναδίπλωσης στο ζήτημα της
πώλησης πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.
Στις 27 Ιανουαρίου 2015 και λίγο
πριν από την ορκωμοσία της νέας
κυβέρνησης, ο ίδιος είχε δηλώσει
επί λέξει: «Ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού παραμένει, η
ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματάει εδώ». Φαίνεται λοιπόν ότι η
οικονομική πραγματικότητα έχει
επιβάλει δεύτερες σκέψεις σε ό,τι
αφορά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά.
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Δημόσια ή ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση
«Δεν είμαι υπέρ της ιδιωτικής ναυτικής
εκπαίδευσης», δηλώνει ο αναπληρωτής
υπουργός Ναυτιλίας Θοδ. Δρίτσας, συμπληρώνοντας ότι «δεν νοείται η πρώτη ναυτιλία
στον
κόσμο
να
αποποιείται τις ευθύνες
της. Η ναυτική εκπαίδευση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του Δημοσίου.
Οτιδήποτε άλλο θα ήταν
ήττα. Δεν είναι δυνατόν η
Ελλάδα να μην μπορεί να συγκροτήσει δημόσια
ναυτική εκπαίδευση».

Φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά η ναυτική
εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο των
πολιτικών πρωτεραιοτήτων του αναπληρωτή υπουργού.
Το θέμα όμως δεν είναι να βρεθεί στο επίκεντρο (όπως πολλάκις έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια) αλλά να ληφθούν,
επιτέλους, ουσιαστικά μέτρα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΝ της χώρας, οι οποίες θα
παράγουν στελέχη καταρτισμένα και εξειδικευμένα, ικανά να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της σύγχρονης ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
Διότι μπορεί να ρίχνεται το ανάθεμα στις
ιδιωτικές σχολές, αλλά από την άλλη το
ίδιο το κράτος δεν μπορεί να βρει τα ανα-

γκαία κεφάλαια για τη συντήρηση των κτιριακών υποδομών των ΑΕΝ, πολλές από
τις οποίες βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, καταφεύγοντας για την εξεύρεση
πόρων σε αυτό που στην ουσία αναθεματίζει, την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Για να μην σχολιάσουμε τη φυγή εκατοντάδων ανέργων επιστημόνων, που θα μπορούσαν ορισμένοι εξ αυτών να εργαστούν
στις ιδιωτικές σχολές.
Ίσως η νέα κυβέρνηση να προτιμά να έχει
τους νυν εκπαιδευτικούς των ΑΕΝ «αιχμάλωτους ωρομίσθιους» στον δημόσιο
τομέα, να τους πληρώνει όποτε θέλει και
να μιλάει με αφορισμούς για οτιδήποτε
αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Επενδύσεις
με λανθασμένα
κριτήρια
Ακούσαμε μια επισήμανση που έκανε ο CEO της
Celestyal Cruises Κυριάκος Αναστασιάδης σχετικά
με την προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα είπε:
«Το κράτος πρέπει να προχωρήσει σε μια ορθότερη
κατανομή των κονδυλίων στην επένδυση υποδομών
στα λιμάνια και να μη δαπανώνται, για παράδειγμα,
τεράστια ποσά για επέκταση ενός μόνο λιμανιού
όπως του Πειραιά, όταν δεν έχουν αξιοποιήσει ή εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες υποδομές του και όταν
στη Σαντορίνη, που είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός κρουαζιέρας, δεν υπάρχουν ούτε οι υποτυπώδεις υποδομές των ναυδετών».
Η άποψη του κ. Αναστασιάδη αντικατοπτρίζει στην
ουσία την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας σε
ό,τι αφορά τη λιμενική βιομηχανία. Τα περιορισμένα
κεφάλαια για την πραγματοποίηση λιμενικών επενδύσεων στην προ κρίσης εποχή έχουν σχεδόν μηδενιστεί στα χρόνια της ύφεσης.
Επιπροσθέτως, η έλλειψη μιας λιμενικής πολιτικής
και η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας δεν επιτρέπουν την ιεράρχηση των αναγκών των λιμένων
σε επενδύσεις στη βάση των συνθηκών της αγοράς
αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ίδιων
των λιμανιών. Ως εκ τούτου, τα ήδη λιγοστά διαθέσιμα κεφάλαια επενδύονται αρκετές φορές σε λιμενικά έργα με κριτήρια που ξεφεύγουν από τα όρια
της βιωσιμότητας μιας επένδυσης, που θα έπρεπε να
είναι ο κύριος γνώμονας στη λήψη της σχετικής απόφασης.
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Πρόστιμο
«μαμούθ»
στην Deutsche
Bank
Πρόστιμο ύψους 2,5 δισ. δολαρίων (2,3 δισ. ευρώ) θα
υποχρεωθεί να καταβάλει η
γερμανική τράπεζα Deutsche
Bank μετά το σκάνδαλο που
ξέσπασε όταν αποκαλύφθηκε
ότι η τράπεζα χειραγωγούσε
διατραπεζικά επιτόκια, όπως
το London Interbank Oﬀered
Rate (LIBOR).
Σύμφωνα με το New York Department of Financial Services, το οποίο διεξήγαγε την
έρευνα από κοινού με τις βρετανικές αρχές, υπάλληλοι της
τράπεζας ενεπλάκησαν σε χειραγώγηση διατραπεζικών επιτοκίων με στόχο το προσωπικό
οικονομικό όφελος.
Από την πλευρά της η τράπεζα
αποδέχτηκε τις κατηγορίες και
τα δύο μέρη κατέληξαν σε
συμβιβασμό.

Νέα σύμβαση
παρουσίασε η BIMCO
Τη νέα σύμβαση SERVICECON παρουσίασε η BIMCO,
στο πλαίσιο της προσπάθειας να απλοποιηθούν και
να εναρμονιστούν οι διαδικασίες και οι όροι των συμβολαίων μεταξύ φορτωτών
και μεταφορέων στο εμπόριο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

νέα σύμβαση σχεδιάστηκε προκειμένου να
ανταποκρίνεται
στις
ανάγκες των μικρών και μεσαίου
μεγέθους φορτωτών, οι οποίοι
παρά τον μεγάλο αριθμό και τη
συνολική αξία των φορτίων που
μεταφέρουν, συχνά δεν διαθέ-

H

τουν τα απαραίτητα νομικά μέσα
για να δημιουργήσουν τα δικά
τους συμβόλαια με τους μεταφορείς.
Η BIMCO σε συνεργασία με το
Global Shippers Forum διεξήγαγε διαπραγματεύσεις ανάμεσα
στους μεταφορείς και τους φορτωτές για περίοδο δύο ετών.

Αποτέλεσμα αυτών ήταν το
BIMCO/GSF SERVICECON Standard Service Contract, το οποίο
αποτελεί μιας μορφής τυποποιημένη σύμβαση και μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να
ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες
εμπορικές ανάγκες της εκάστοτε
συμφωνίας.

Πράσινο φως για την εξόρυξη
πετρελαίου στην Γκάνα
Από το δυσθεώρητο αυτό πρόστιμο, $600 εκατ. θα λάβει η
NY DFS, $800 εκατ. θα δοθούν
στην Commodities Futures
Trading Commission, $775
εκατ. στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και $340
εκατ. στη U.K.’s Financial conduct authority. Η τράπεζα προχώρησε σε απολύσεις των
εργαζομένων της που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο.
Υπενθυμίζεται πως τα διατραπεζικά επιτόκια όπως το Libor
και το Euribor επηρεάζουν τα
επιτόκια δανείων αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς.
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Το πράσινο φως για την
εξόρυξη πετρελαίου στη διαφιλονικούμενη θαλάσσια περιοχή της Γκάνας έδωσε το
International Tribunal for the
Law of the Sea, σύμφωνα με
το διεθνές ειδησεογραφικό
πρακτορείο Reuters.
Ειδικότερα, η Γκάνα βρίσκεται
σε διαμάχη για τα θαλάσσια

σύνορα με τη γειτονική Ακτή
Ελεφαντοστού, η οποία είχε
ζητήσει από το δικαστήριο να
«παγώσει» τις δραστηριότητες
εξόρυξης έως ότου εκδοθεί η
τελεσίδικη απόφαση.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και επέτρεψε στην Γκάνα
και στη βρετανική εταιρεία Tullow να προχωρήσουν στην

εξόρυξη
στο
οικόπεδο
Tweneboa, Enyenra and
Ntomme (TEN), κρίνοντας
πως η Ακτή Ελεφαντοστού δεν
παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα
με τα οποία θα προκαλούνταν
προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη δραστηριότητα αυτή.
Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο
απαγόρευσε να πραγματοποιηθούν νέες εξορύξεις πετρελαίου στη διαφιλονικούμενη
περιοχή.
Η επένδυση, ύψους 4,9 δισ.
δολαρίων, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Γκάνας, καθώς ο ρυθμός
ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας
αναμένεται να σημειώσει
πτώση της τάξεως του 3,9%
για το 2015.
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Με γοργούς
ρυθμούς
η διάνοιξη
της νέας
διώρυγας
του Σουέζ
Εντυπωσιακή χαρακτήρισε
την πρόοδο στις εργασίες διάνοιξης της νέας διώρυγας του
Σουέζ ο πρόεδρος της Suez
Canal
Authority,
Mohab
Mamish.
Όπως δήλωσε ο Αιγύπτιος
αξιωματούχος στο πλαίσιο της
επίσκεψης του υπουργού Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan al
Jaber, στη διώρυγα, το 98%
των εκσκαφών έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, 227 εκατ. κ.μ.
ξηρής άμμου και 140 εκατ. κ.μ.
υγρής άμμου έχουν ήδη αφαιρεθεί από το κανάλι.
Οι δύο αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο και επιθεώρησαν τις εργασίες εκβάθυνσης
και διαπλάτυνσης της διώρυγας. Περαιτέρω, ο κ. Mamish
τόνισε πως το νέο κανάλι θα
διαθέτει υπερσύγχρονη σήμανση, προκειμένου να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο
ασφάλειας για τα διερχόμενα
πλοία. Συγκεκριμένα, 110 σημαντήρες θα εγκατασταθούν
στη διώρυγα ενώ σταθμοί
πλοήγησης θα δημιουργηθούν
κατά μήκος της.
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Ανελέητη καταδίωξη της διαφθοράς
από τον Κινέζο πρόεδρο

Σε καθεστώς ελέγχου για σοβαρές διοικητικές παραβάσεις
βρίσκεται ανώτερο στέλεχος
της China Sinopec Group, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Η China Central Commission

for Discipline Inspection
(CCDI) κατονόμασε με επίσημη
ανακοίνωσή της τον πρόεδρο
της εταιρείας, Wang Tianpu.
Η εταιρεία από την πλευρά της
ανέφερε πως στηρίζει πλήρως
την απόφαση της κινεζικής κυ-

βέρνησης και θα συνεργαστεί
για τη διεξαγωγή των ερευνών.
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ (φωτ.) έχει κηρύξει τον
πόλεμο στη διαφθορά την τελευταία διετία, καθώς, όπως
υποστηρίζει, αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ειδικά φέτος η κινεζική κυβέρνηση προχώρησε σε ελέγχους
σε
26
κρατικές
εταιρείες-κολοσσούς, μεταξύ
των οποίων η China National
Petroleum Corp. και η China
Southern Power Grid, σε μια
προσπάθεια να αυξήσει τη
διαφάνεια και να πατάξει τη
διαφθορά σε κρίσιμους τομείς
της οικονομίας.

Στο προσκήνιο η ασφάλεια
των επιβατικών-οχηματαγωγών πλοίων
Σε μείζον ζήτημα της ναυσιπλοΐας έχει εξελιχθεί η
ασφάλεια των επιβατικώνοχηματαγωγών
πλοίων,
όπως τόνισε ο γενικός
γραμματέας του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού,
Koji Sekimizu.
Ειδικότερα, σε συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα
στη Μανίλα με θέμα την ενίσχυση της ασφάλειας στα
πλοία που μεταφέρουν επιβάτες σε εγχώρια δρομολόγια,
υιοθετήθηκαν κατευθυντήριες
οδηγίες με απώτερο σκοπό να
εξαλειφθούν τα ατυχήματα
που αφορούν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Το κύριο μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι τα κριτήρια ασφαλείας που εφαρμόζονται για τη ναυσιπλοΐα στο εσωτερικό των κρατών θα πρέπει να εξομοιωθούν με
εκείνα της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Την επιτακτική ανάγκη για θέσπιση αυστηρού θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στις θαλάσσιες συνδέσεις των χωρών αναδεικνύουν τα τραγικά ναυάγια του «Sewol» και του
«Norman Atlantic». Όπως είναι γνωστό, το 2014 στη Νότια Κορέα το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο
«Sewol», που μετέφερε περισσότερους από 450 ανθρώπους, βυθίστηκε προκαλώντας το θάνατο 300
ατόμων, πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθητές. Το έτερο τραγικό ναυάγιο συνέβη τον Δεκέμβριο του
2014 στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, όταν το πλοίο «Norman Atlantic» έπιασε φωτιά και
παρασύρθηκε ακυβέρνητο από τους θυελλώδεις ανέμους, με συνέπεια το θάνατο επιβατών.
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Ισόβια κάθειρξη για τον καπετάνιο
του «Sewol»

Σε πυρηνικά
παγοθραυστικά επενδύει η Ρωσία
Σε τρία νέα πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά πλοία επενδύει η
Ρωσία, στο πλαίσιο της επίδειξης ισχύος της στην περιοχή
της Αρκτικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του
Ρώσου αναπληρωτή πρωθυπουργού Dmitry Rogozin, το
πρώτο πλοίο αναμένεται να
παραδοθεί το 2017 και τα
άλλα δύο το 2019 και 2020,
αντίστοιχα.
Επιπλέον, ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε πως η ανανέωση του ρωσικού στόλου
παγοθραυστικών είναι απολύτως αναγκαία καθώς οι εξελίξεις σχετικά με το Βόρειο
Πέρασμα είναι ραγδαίες, ενώ
για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ρωσίας στην Αρκτική διαμορφώθηκε ενιαία
διοίκηση στη βάση του Βόρειου Στόλου.
Ωστόσο, ο Rogozin δεν παρέλειψε να τονίσει ότι στόχος
δεν είναι η στρατιωτικοποίηση
της περιοχής αλλά η ενδελεχής μελέτη αυτής. Αξίζει να
σημειωθεί ότι καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική,
τα κράτη που συνορεύουν με
την περιοχή (Καναδάς, Νορβηγία, Ρωσία, Δανία και ΗΠΑ)
έχουν αρχίσει να εντείνουν
την παρουσία τους επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τα
εθνικά τους συμφέροντα επί
των φυσικών πόρων της παγωμένης ηπείρου.
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Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε
το δικαστήριο της πόλης Gwanju
στη νοτιοδυτική Κορέα τον καπετάνιο του επιβατηγού πλοίου
«Sewol», που βυθίστηκε πριν
από ένα έτος στη Ν. Κορέα, προκαλώντας το θάνατο 300 ανθρώπων.
Ειδικότερα, ο Lee Joon-Seok
είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως
σε 36 χρόνια φυλάκισης με την
κατηγορία της ανθρωποκτονίας
εξ αμελείας, γεγονός που προκάλεσε την οργή των συγγενών
των θυμάτων.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο
για ανθρωποκτονία και του επέβαλε ισόβια ποινή φυλάκισης,
καθώς σύμφωνα με τους δικαστές, η εγκατάλειψη του πλοίου
εκ μέρους του προκάλεσε τον
βασανιστικό πνιγμό εκατοντάδων ανθρώπων. Από την
πλευρά τους, οι κατήγοροι και οι
οικογένειες των θυμάτων ζήτησαν από τους δικαστές να του
επιβληθεί η εσχάτη των ποινών.
Επιπροσθέτως, το δικαστήριο
επέβαλε ποινές φυλάκισης από
18 μήνες έως 12 χρόνια σε 14
μέλη του πληρώματος, μειώνοντας τις αρχικές ποινές που
τους είχαν επιβληθεί, διότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση εκτελούσαν διαταγές.
Αξίζει να σημειωθεί πως η κοινή
γνώμη της Κορέας ψέγει την
πρόεδρο Park Geun-Hye και την

κυβέρνηση για λανθασμένους
χειρισμούς και προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης, ενώ
απαιτούν την ανέλκυση του
ναυαγίου και την ανεύρεση
όλων των θυμάτων, καθώς
εννέα άνθρωποι αγνοούνται
μέχρι και σήμερα.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση ΗΠΑ
με Κούβα

Γεγονός θα αποτελεί σύντομα η
ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με
την Κούβα, καθώς, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το U.S.
Treasury Department, εγκρίθηκαν άδειες για την παροχή
ακτοπλοϊκών υπηρεσιών ανάμεσα στα λιμάνια των δύο
χωρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό
πρακτορείο
Reuters, δόθηκαν άδειες σε
ακτοπλοϊκές εταιρείες που
είχαν υποβάλει αίτηση στο Ofﬁce of Foreign Assets Control
(OFAC), μεταξύ των οποίων και
η Baja Ferries, που αποτελεί
μέλος μεγάλου ομίλου εταιρειών και δραστηριοποιείται

στη μεταφορά επιβατών και
φορτίων στην Αμερική και στο
Μεξικό.
Η αξιωματούχος του OFAC,
Hagar Chemali, ανέφερε πως η
υπηρεσία έχει εκδώσει ορισμένες άδειες αλλά αρνήθηκε να
αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό.
Επιπλέον, δεν παρέλειψε να τονίσει πως οι άδειες εκδίδονται
κατά περίπτωση καθώς η γενική απαγόρευση των συνδέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και
Κούβα βρίσκεται ακόμη σε
ισχύ.
Αξίζει να σημειωθεί πως δεν
έχει γίνει ακόμη γνωστό τι είδους μεταφορές αφορούν οι
προαναφερθείσες άδειες (μεταφορές επιβατών, αγαθών, φορτίων κ.λπ.).
Τέλος, οι εταιρείες θα πρέπει να
λάβουν και την άδεια της κουβανικής κυβέρνησης προτού
προχωρήσουν στην καθιέρωση
των νέων δρομολογίων.
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Επικαιρότητα

Αποχωρεί από την Ελλάδα
η Royal Bank of Scotland
Του Γιώργου Λογοθέτη,
CFO Finance & Research
George Moundreas Com. S.A.

ετά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων
της εταιρείας, ανακοινώθηκε ότι η τράπεζα θα αποχωρήσει από το σύνολο
Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, ενώ θα
κλείσει και τα καταστήματα σε Μέση Ανατολή και Αφρική. Την είδηση της αποχώρησης της RBS, της τράπεζας που παραμένει
πρώτη στη χορήγηση ναυτιλιακών δανείων,
σχολιάζει ο συνεργάτης των «Ν.Χ.» Γιώργος
Λογοθέτης. Σαφέστατα η αποχώρηση μιας
τράπεζας και ιδιαίτερα της μεγαλύτερης
ναυτιλιακής τράπεζας στη Ελλάδα, της
RBS, ίσως στην παρούσα φάση σε πολλούς να δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς, οι οποίοι να συνδέονται,
ενδεχομένως όχι αδικαιολογήτως, με το
αρνητικό και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή την περίοδο
στη χώρα μας, αλλά στη συγκεκριμένη
περίπτωση οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα
λέγαμε ότι δεν βρίσκονται στους βασικούς λόγους της απόφασης της τράπεζας
να «φύγει» από τη χώρα μας, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει ότι αν η κατάσταση της
οικονομίας μας ήταν υγιής ενδεχομένως
να υπήρχαν και δεύτερες σκέψεις, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της τράπεζας
στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση των Ελλήνων πλοιοκτητών.
Κοιτώντας πίσω, το 2008, με το ξέσπασμα
της κρίσης, η RBS ουσιαστικά κατέρρευσε
και κρατικοποιήθηκε σε ποσοστό 80%.
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Οι λόγοι κατάρρευσής της απασχόλησαν για
αρκετό διάστημα τον Τύπο, με τα βέλη να επικεντρώνονται στον CEO, Fred Goodwin, τον
οποίο περιέγραφαν ως άνθρωπο που υπερεκτιμούσε τις δυνατότητές του αλλά ταυτόχρονα και αυταρχικό, που επισκίαζε και
κυριαρχούσε στο Δ.Σ. της τράπεζας, το οποίο
δεν είχε ανεπτυγμένες τραπεζικές γνώσεις και
εμπειρία και εμφάνιζε μειωμένες ικανότητες
διαχείρισης κινδύνου (Risk Management),
όμως από την άλλη χαρακτηριζόταν από την
απληστία και τη δίψα για κέρδος.
Η έκθεση του πρώην FSA (Financial Services Authority), του ανεξάρτητου οργανισμού της Αγγλίας που ήλεγχε το
τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο, που σήμερα έχει χωριστεί σε δύο οργανισμούς,
τους FCA (Financial Conduct Authority)
και PRA (Prudential Regulation Authority), ήταν κατηγορηματική στο γιατί η τράπεζα
έφτασε
σε
κατάρρευση,
στοιχειοθετώντας έξι βασικούς λόγους.
• Σημαντική κεφαλαιακή ανεπάρκεια ως
αποτέλεσμα των αποφάσεων της διοίκησης, αλλά και έλλειψη κατάλληλων
κανονισμών πλαισίου σχετικά με την
κεφαλαιακή επάρκεια.
• Τεράστια έκθεση σε βραχυπρόθεσμα,
υψηλού ρίσκου δάνεια (Wholesale
Funding).
• Αμφιβόλου ποιότητας περιουσιακά
στοιχεία (Asset Quality).
• Σημαντικές ζημίες από πιστώσεις για
διεθνείς εμπορικές συναλλαγές (Credit
Trading activities).
• Η εξαγορά της ABN AMRO, η οποία
έλαβε χώρα χωρίς την απαιτούμενη ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των πιθανών ρίσκων.
• Μια συστημική κρίση στην οποία τράπεζες
που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση είχαν
μεγάλες πιθανότητες κατάρρευσης.

Αξίζει να επισημάνουμε πως ο ισολογισμός της τράπεζας πριν από το 2008 είχε
φτάσει στο αστρονομικό επίπεδο των $
3,3 τρισ., δηλαδή μεγαλύτερος από το
ΑΕΠ της Αγγλίας.
Σήμερα η τράπεζα, η οποία ανήκει κατά
80% στη βρετανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα υποχώρησαν κατά
14% στα 4,33 δισ. λίρες σε ετήσια βάση.
Το τελικό αποτέλεσμα της RBS επιβαρύνθηκε από κόστη αναδιάρθρωσης και νομικές δαπάνες συνολικού ύψους 1,3 δισ.
λιρών, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων από το
παρελθόν. Να σημειώσουμε ότι το 2014
έκλεισε με ζημίες 3,5 δισ. λιρών.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξελίξεων, η
RBS ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από
το σύνολο Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, ενώ θα κλείσει και τα καταστήματα σε Μέση Ανατολή και Αφρική.
Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει αναδίπλωση
σε Μ. Βρετανία και Δυτική Ευρώπη
καθώς, επτά χρόνια μετά τη διάσωσή της,
ακόμη προσπαθεί να σταθεί όρθια.
Γεγονός, πάντως, είναι ότι οι λανθασμένες
αποφάσεις της διοίκησης με γνώμονα το
γιγαντισμό, χωρίς όμως την επαρκή αξιολόγηση των επενδυτικών κινήσεων και
του ρίσκου που εμπεριέχουν, οδήγησαν
την κρατικοποιημένη τράπεζα σε σημαντικότατη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της στην προσπάθειά της να καταστεί
και πάλι βιώσιμη.
Το αποτέλεσμα που θα επιφέρει η αποχώρηση της τράπεζας από την Ελλάδα
χωρίς αντίρρηση θα δημιουργήσει κάποιες αναταράξεις, στην ήδη «σφιχτή»
ναυτιλιακή χρηματοδότηση και αρνητική
ναυτιλιακή αγορά, που όμως οφείλεται
γενικότερα στον προβληματικό τραπεζικό
κλάδο της Ευρώπης.
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Επικαιρότητα

Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός
για τη μείωση εκπομπών CO2
Στην υπερψήφιση νέου ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα για τα πλοία προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ιδικότερα, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες πλοίων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της Ε.Ε. να παρακολουθούν και να αναφέρουν σε
ετήσια βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
των πλοίων τους. Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από
το 2018 και θα αφορά όλα τα πλοία άνω των 5.000 μεικτών
τόνων (GT), ανεξάρτητα από τη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένα.
Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου.
Ο προαναφερθείς κανονισμός θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για την παρακολούθηση, την υποβολή αναφορών και την
επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των
πλοίων, προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με
την αποδοτικότητά τους και να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων.
«Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα για
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε
ο εισηγητής José Inácio Faria (Φιλελεύθεροι, Πορτογαλία)
προσθέτοντας τα εξής: «Αυτό που ψηφίσαμε σήμερα είναι ένα
πρώτο βήμα για τη μείωσή τους. Εάν δεν αναλάβουμε δράση,
οι εκπομπές της ναυτιλίας θα αυξηθούν κατά περίπου 50% έως
το 2030. Η νομοθεσία αυτή θα ισχύει για όλα τα πλοία που διέρ-
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χονται από τα ευρωπαϊκά λιμάνια, και θα μας δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τη
συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας και να εξασφαλίσουμε
ότι αυτά τα βήματα θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας φιλόδοξης
διεθνούς συμφωνίας».
Οι απαιτήσεις για παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση
θα ισχύουν για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τη μετακίνηση των πλοίων από, προς και μεταξύ
των λιμένων της Ε.Ε. Ο κανονισμός καλύπτει όλα τα πλοία άνω
των 5.000 μεικτών τόνων (GT), με εξαίρεση τα εξής:
Αλιευτικά σκάφη (αλίευσης ή/και μεταποίησης), πολεμικά
πλοία, βοηθητικά πολεμικά πλοία, ξύλινα πλοία πρωτόγονης
κατασκευής, τα σκάφη χωρίς μηχανική πρόωση και τα πλοία
που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη
εμπορικούς σκοπούς.
Επιπλέον, ο κανονισμός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις κάνοντας τις μετρήσεις όσο
το δυνατόν πιο ακριβείς. Η αναφορά για την αποδοτικότητα των
πλοίων, η οποία μετριέται σε σχέση με την ποσότητα του φορτίου
που μεταφέρουν, θα γίνεται για όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Ωστόσο, περιλαμβάνονται ειδικοί, λεπτομερείς κανόνες για κάθε
κατηγορία.
Όταν η αναφορά του ιδιοκτήτη για τις εκπομπές του πλοίου
πληροί τις απαιτήσεις, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής θα παραδίδει
ειδικό έγγραφο που θα βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους
νέους κανόνες. Τα πλοία θα πρέπει να φέρουν αυτά τα έγγραφα
επί του σκάφους και θα υπόκεινται σε έλεγχο από τα κράτημέλη της Ε.Ε., τα οποία θα καθορίζουν τις κυρώσεις για τυχόν
παραβάσεις.
Όπως είναι γνωστό, η διεθνής ναυτιλία παραμένει το μόνο μέσο
μεταφοράς που δεν έχει ακόμη περιληφθεί στα μέτρα της Ε.Ε.
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών προκαλεί το 4% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε., ενώ οι
προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον.
Τέλος, το κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών, προκειμένου να τεθεί σε
ισχύ την 1η Ιουλίου 2015.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
εναντίον ΙΜΟ
Σχολιάζει ο Πάνος Ζαχαριάδης
Τεχνικός διευθυντής Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

πό τον Νοέμβριο του 2013 είχαμε αναφερθεί από τις
στήλες του περιοδικού (αρ. φύλλου 164) στον μονομερή κανονισμό MRV της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε εκτιμήσει πως η ενέργεια αυτή, την περίοδο που
το ίδιο θέμα συζητείται στον ΙΜΟ, υποσκάπτει και εμποδίζει τις
προσπάθειες του Οργανισμού. Τότε, πριν από ενάμιση χρόνο,
υψηλοί αξιωματούχοι της Commission προσπάθησαν να πείσουν ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι προφανές όμως ότι ο σκοπός της
Ε.Ε. ήταν απλός. Να προκαταλάβει τις συζητήσεις στον ΙΜΟ και
να πιέσει ώστε ο μελλοντικός κανονισμός του Οργανισμού να
είναι ίδιος ή παρόμοιος με τον ευρωπαϊκό. Επειδή όμως τα
κράτη-μέλη του ΙΜΟ δεν είναι τόσο... κουτά, το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής της μονομερούς ευρωπαϊκής ενέργειας ήταν να
μπλοκαριστούν οι συζητήσεις στον Οργανισμό. Ο λόγoς είναι
ότι αμέσως χάθηκε η εμπιστοσύνη των μη ευρωπαϊκών κρατών
ως προς την ειλικρίνεια της Ευρώπης να συζητήσει και να λάβει
υπόψη τη γνώμη των αναπτυσσόμενων κρατών, αλλά και της
διεθνούς ναυτιλίας. Στην πρόσκληση συζήτησης για έναν ευρέως αποδεκτό διεθνή κανονισμό μέσω του ΙΜΟ, χώρες όπως
οι Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κ.ά. μειδιούν και απαντούν: «Αφού εσείς
ήδη έχετε τον δικό σας κανονισμό. Το μόνο που θέλετε είναι να
τον “φορέσετε” και σ’ εμάς». Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε
τα τεράστια προβλήματα που επιφέρουν στη ναυτιλία τοπικοί
κανονισμοί που διαφοροποιούνται από αυτούς του ΙΜΟ. Το χάος
των κανονισμών επεξεργασίας έρματος αρκεί. Στις 29 Απριλίου
2015, ο ευρωπαϊκός κανονισμός MRV ψηφίστηκε και επίσημα
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ίδια ημέρα οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές ενώσεις χειριστών πλοίων (BIMCO, Intercargo, ICS) εξέδωσαν κοινό δελτίο Τύπου αναφέροντας την
απογοήτευσή τους. Επιπλέον, εκφράζουν την εκτίμηση πως η
ενέργεια αυτή υποσκάπτει τις προσπάθειες του ΙΜΟ για έναν κοινώς αποδεκτό διεθνή κανονισμό, εφόσον ο ευρωπαϊκός περιέχει
πληθώρα στοιχείων που ήδη είχαν απορριφθεί από την πλειονότητα των μελών του ΙΜΟ. Τέλος, καλούν την Ε.Ε. να εξηγήσει
πώς προτίθεται (και αν) να προσαρμόσει τον κανονισμό της όταν
ο ΙΜΟ καταλήξει σε κάποιον διαφορετικό κανονισμό. Η μείωση
των εκπομπών CO2 έχει καταντήσει το εφαλτήριο διάφορων οικολογικών οργανισμών προκειμένου να πιέζουν τους πολιτικούς
για λύσεις οι οποίες δεν είναι πάντα ούτε πρακτικές, ούτε πραγματοποιήσιμες, ούτε και πραγματικά οικολογικές. Το χειρότερο
όμως είναι ότι διάφορα μεγάλα συμφέροντα εκμεταλλεύονται
τις καλές προθέσεις των οικολόγων και δεν αφήνουν ευκαιρίες
κέρδους να χαθούν, προωθώντας δήθεν περιβαλλοντικούς κανονισμούς, οι οποίοι μόνο διαχειριστικό και οικονομικό πρόβλημα επιφέρουν στη ναυτιλία χωρίς να μειώνουν εκπομπές.
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ΥΓ.: Για τα βασικά σημεία του κανονισμού MRV της Ε.Ε. και τις επιπτώσεις του στη διεθνή ναυτιλία, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο τεύχος
των «Ν.Χ.» αρ. 164, 11-2013.

Dine in
Visit our cosy atmosphere with its minimalist blond and
brown wood decor, just by St. Nicholas church across
OLP building.
Take out
Come by and order to take away with you, in just a few
minutes your favourite dishes.
Delivery
We aim to deliver your order within 20-30 minutes. All
our food is freshly prepared.
Catering
We organize office lunches, parties or home events.
For reservations, tel: 210-42 84 439

www.sushirolls.gr
Βρείτε μας στο www.facebook.com/sushi.rolls.bar.delivery
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας
Μια ευκαιρία για την Ελλάδα
ίναι πολύ σημαντικό να εκφράζω μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά» τις απόψεις μου για την σημασία αυτής της Ημέρας, αλλά και την ανάγκη σωστής
αξιοποίησης από την χώρα μας. Γιατί η πρωτοβουλία που πήρα το 2006 ως ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών για την Θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Ναυτιλίας, προήλθε από πολλές συζητήσεις για τις προκλήσεις και το μέλλον της ναυτιλίας που είχα με την Διεύθυνση του εν λόγω περιοδικού, το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς και τους φορείς εργαζομένων στην ναυτιλία.
Γυρίζοντας λίγο πίσω στον χρόνο μπορούμε να θυμηθούμε ότι την περίοδο εκείνη η ευρωπαϊκή
ναυτιλία ήταν άμεσα ή έμμεσα βαλλόμενη και αυτό αφορούσε ιδιαίτερα την ελληνική ναυτιλία
λόγω του εύρους της.
Είχαμε γίνει μάρτυρες μίας δυσφήμισης, εναντίον του ναυτικού κλάδου, τόσο των επιχειρηματιών
όσο και των εργαζομένων, επακόλουθο σειράς ατυχημάτων κι άτυχων χειρισμών που φόρτισαν
υπέρμετρα την κοινή γνώμη και τρόμαξαν τα ευρωπαϊκά όργανα. Ίσως, για ναυτικές χώρες όπως
η Ελλάδα, με παράδοση και εμπειρία στον τομέα, ορισμένα πράγματα για την ναυτιλία να είναι
κατανοητά. Αισθάνθηκα όμως ότι πρέπει ολόκληρη η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι πολιτικοί παράγοντες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τις δυνατότητες της ναυτιλίας και τις
ιδιαιτερότητες της θάλασσας όσο αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, την περιφερειακή ενοχή
και την διεθνή παρουσία της Ε.Ε. Έπρεπε επίσης να γίνει κατανοητό ότι "o ναυτιλιακός τομέας
δεν επηρεάζει καθοριστικά μόνο τα είκοσι κράτη - μέλη που διαθέτουν ακτές, αλλά αποτελεί παράγοντα κλειδί για το σύνολο του ευρωπαϊκού συστήματος εναλλακτικών μεταφορών και του
ευρωπαϊκού εμπορίου. Υποστήριξα ότι για ένα κλάδο όπως η ναυτιλία στην Ε.Ε. που ελέγχει το
40% περίπου του παγκοσμίου στόλου, που προσφέρει άμεσα απασχόληση σε ενάμιση εκατομμύρια πολίτες και με έσοδα της τάξης των 160 δις ευρώ ετησίως, η προώθησή του με όλα τα
μέσα και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του πρέπει να αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική προτεραιότητα.
Παράλληλα λοιπόν με τις κοινοβουλευτικές μάχες αναζητούσα ένα ﬂagship που θα τραβούσε
την προσοχή πάνω στην ναυτιλία. Υπήρχαν σχετικές πρωτοβουλίες που είχαν αναπτυχθεί ήδη σ’
εθνικό επίπεδο αλλά αφορούσαν σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα όπως η ναυτική εκπαίδευση, η
καθαρή Θάλασσα κ.λ.α.
Έτσι ήλθε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας και ξεκίνησε η διαδικασία. Κατ’ αρχάς έπρεπε
να πεισθεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην συνέχεια έπρεπε να πεισθεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αρχής γενομένης από τους Επιτρόπους συναφών με την Ναυτιλία αρμοδιοτήτων (Μεταφορών, Θαλάσσια, Πολιτική, Περιβαλλοντική Έρευνα κ.λ.π) και στην συνέχεια το Συμβούλιο.
Οφείλω να σημειώσω την ιδιαίτερη υποστήριξη που μου προσέφερε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής J. M. Barroso σ’ αυτή την προσπάθεια. Έτσι, το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπό την Σλοβενική Προεδρία υπέγραψαν την τριμερή
συμφωνία καθιέρωσης της European Maritime Day την 20 Μαΐου κάθε έτους.
Αποφασίστηκε επίσης η μετάφραση στις διάφορες γλώσσες να είναι ελεύθερη. (Ναυτιλία η Θάλασσα) και έτσι κάθε χώρα μπορεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα εκδηλώσεων της European
Maritime Day και των εκστρατειών ενημέρωσης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα συμφέροντα
της.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ν’ αδειχθεί ότι η θάλασσα είναι στοιχείο ιστορικό και σύγχρονο για
την Ευρώπη. Όλες οι Ήπειροι βρέχονται από θάλασσα, αλλά το υγρό στοιχείο υπήρξε σημαντικό
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Της Ρόδης Κράτσα
Προέδρου Ινστιτούτου
Δημοκρατίας Κωνσταντίνου
Καραμανλή
τ. Ευρωβουλευτού
και αντιπροέδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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για την εδραίωση της ταυτότητας και της δύναμης της Ευρώπης, από την εποχή της αρχαίας τριήρους, της θαλασσοκρατίας
των ελληνικών πόλεων και της αναχαίτισης της Μηδικής απειλής έως την εδραίωση των θαλασσοκρατιών της Ισπανίας,
Πορτογαλίας, αλλά και της βόρειας Ευρώπης, με την παντοδύναμη Αγγλία, Δανία και Σουηδία έως την σύγχρονη ναυτιλία
της που κυριαρχεί διεθνώς.
Η θάλασσα δίνει και άλλες ευκαιρίες όπως η oﬀ – shore εκμετάλλευση του πετρελαίου στην βόρεια θάλασσα και στην Μεσόγειο, η εξερεύνηση είτε για την εκμετάλλευση του πλαγκτόν,
είτε για την ανίχνευση οζιδίων μαγγανίου.
Όλη αυτή η ιστορική διαδρομή της Ευρώπης στην θάλασσα
αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις αφορούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα και ελπίζω να προβληθούν στην σωστή τους διάσταση
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Ευρωπαϊκό εορτασμό
που θα γίνει για πρώτη φορά στην χώρα μας στον Πειραιά.
Αυτό που θέλω όμως να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι δεν πρέπει
να χάσουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε την δύναμη και την
σημασία της ναυτιλίας και κατά κύριο λόγο της ελληνικής ναυτιλίας για την Ε.Ε. Αυτό εξάλλου όπως είπαμε είναι η πηγή έμπνευσης για την καθιέρωση αυτής της Ευρωπαϊκής Ημέρας.
Έχω προσκληθεί και λάβει μέρος σε παρόμοιες εκδηλώσεις σε
άλλες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία) όπου διαπίστωσα ότι κάθε
φορά ανάλογα και με την ικανότητα της διοργανώτριας χώρας
αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντά της.
Οι εκδηλώσεις λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να έχουν στο επίκεντρο την ναυτιλία και τον ναυτικό κόσμο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην θεματολογία και την συμμετοχή.
Ο Ρισελιέ σε μία γνωμοδότησή του προς τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ΄ έγραφε: ¨το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς,
είναι να ισχυροποιήσει την θέση του στην θάλασσα, που δίνει
άδεια εισόδου σ’ όλα τα κράτη του κόσμου¨.
Αυτό ξεκίνησαν οι Έλληνες και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για την χώρα μας και την Ε.Ε. στον ανταγωνιστικό σύγχρονο κόσμο.
Πιστεύω επίσης ότι από την χώρα μας πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι οι στόχοι της European Maritime Day αφορούν όλους
τους λαούς της μεσογειακής λεκάνης και στις δύο όχθες.
Πρέπει να εργαστούμε μαζί για ν’ αξιοποιήσουμε και να προστατεύσουμε την Μεσόγειο, αυτή την ιστορική και πλούσια θάλασσα.
Οι μεσογειακοί λαοί επί αιώνες υπήρξαν εμψυχωτές του Ευρωπαϊκού εμπορίου και σήμερα ακόμη στην Μεσόγειο διακινείται το 13% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.
Οι δυνατότητες αυτές αλλά και τα σημερινά γεωπολιτικά προβλήματα, οι κίνδυνοι ασφάλειας που εγκυμονούν και οι επιπτώσεις στην μετανάστευση και παράνομη κινητικότητα την
φθορά της βιοποικιλότητας με χερσαία και θαλάσσια ευθύνη,
πρέπει να είναι αφορμή για ν’ αποκτήσουμε μία πιο ζωηρή συνείδηση της κοινής μας μοίρας μέσα από την Μεσόγειο.
Έτσι, η European Maritime Day μπορεί να εκφράσει αυτή την
νέα ιστορική διάσταση της θάλασσας και της ναυτιλίας στην
ευρύτερη γειτονιά μας και στον σύγχρονο κόσμο.
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Ανάλυση

Εξελίξεις και μεταβολές
του ελληνικού και ελληνόκτητου
στόλου

Κ

Ρυθμός ανάπτυξης
Ο ελληνικός στόλος παρουσίασε αύξηση κατά
9,2% σε dwt, που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 10
μεγαλύτερων ναυτιλιών του κόσμου, μετά τις
ΗΠΑ, που κατέγραψαν αύξηση 16,9%. Η Γερμανία (4), η Ταϊβάν (9) και η Δανία (11) παρουσίασαν μείωση της χωρητικότητας σε dwt.
Σε αριθμό πλοίων ο ελληνικός στόλος αυξήθηκε κατά 6,6%.

Του Μιχάλη Σαρλή
Maritime Advisor,
Hellenic Chamber of Shipping
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Νηολόγηση
Ενώ το 2013 τα ελληνικών συμφερόντων
ξένων νηολογίων πλοία αποτελούσαν το
73,9% του συνόλου, το 2014 το ποσοστό
αυτό ανήλθε στο 75,7%. Εάν το ποσοστό
αυτό το 2014 είχε παραμείνει στα ίδια επίπεδα με του 2013, το ελληνικό νηολόγιο θα
περιελάμβανε 62 πλοία επιπλέον. Πιθανόν η
φορολόγηση των αλλοδαπών ναυτικών στα
υπό ελληνική σημαία πλοία να συνέβαλε σε

αυτό καθώς και στη μείωσή τους από 816 το
2013 σε 807 το 2014, δηλαδή πτώση κατά
1,1% σε αριθμό πλοίων και κατά 1,6% σε dwt.
Μέσος όρος ηλικίας
Ο μ.ό. ηλικίας του στόλου ελληνικών συμφερόντων παρέμεινε στο 11,5 όπως και το

,,

ατά το 2014, ο στόλος που ελέγχεται από Έλληνες παρουσίασε
σημαντικές θετικές μεταβολές.
Οι παραλαβές νέων πλοίων
καθώς και η προσδοκία ανάκαμψης κυρίως
της αγοράς ξηρού φορτίου πιθανόν να
οδήγησαν στην αύξηση του στόλου ελληνικού ελέγχου.
Τα στοιχεία που ακολουθούν δημοσιεύονται από το Institute of Shipping Economics and Logistics, Bremen, προέρχονται
από το Clarkson Research Services Limited (CRSL) και αφορούν το διάστημα
1.1.2014 έως 1.1.2015 και πλοία άνω των
1.000 gt. Δεν περιλαμβάνουν πλοία υπό
παραγγελία, όπως τα στοιχεία του Lloyd’s
Register - Fairplay που δημοσιεύονται
κάθε χρόνο στις αρχές Μαρτίου.

Ο ελληνικός στόλος παρουσίασε
αύξηση κατά 9,2% σε dwt, που
αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο
ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 10
μεγαλύτερων ναυτιλιών του κόσμου, μετά τις ΗΠΑ, που κατέγραψαν αύξηση 16,9%.

,,
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ο παγκόσμιος κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα.
Bulkers: Η αύξηση στα πλοία μεταφοράς χύδην ήταν 9,1%
σε αριθμό πλοίων και 11,43% σε dwt ενώ ο παγκόσμιος στόλος, αντίστοιχα, αυξήθηκε κατά 3,1% σε αριθμό πλοίων και
4,6% σε χωρητικότητα.
Containervessels: Αύξηση ελληνικού ελέγχου πλοίων κατά
14,4% με χωρητικότητα μεγαλύτερη κατά 19,34%. Τα πλοία
της κατηγορίας αυτής παγκοσμίως μειώθηκαν σε ποσοστό
0,2% αλλά η χωρητικότητα ενισχύθηκε κατά 1,1%.
General Cargo: Κατεγράφη αύξηση 2,6% στον αριθμό
πλοίων και 17,3% στη χωρητικότητα όταν ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε 0,8% στα πλοία και 1,1% στα dwt.
Επιβατηγά: Αρνητική μεταβολή με πτώση 2,3% στα πλοία
και 4,5% στη χωρητικότητα ενώ ο παγκόσμιος επιβατηγός
στόλος αυξήθηκε 1,2% σε αριθμό και 0,2% σε χωρητικότητα.

2013, ενώ ο μ.ό. παγκοσμίως ήταν 13,9, και για τις άλλες μεγάλες ναυτιλιακές δυνάμεις έχουμε: Ιαπωνία 8,1 (8,0 το
2013), ΛΔΚ 11,3 (12,4), Γερμανία 9,8 (9,3), Κορέα 13,5
(13,4), Νορβηγία 14,2 (14,3), ΗΠΑ 15,2 (15,6), Σιγκαπούρη
11,3 (11,9), Ταϊβάν 11,5 (11,2) και Ιταλία 12,4 (12,8).
Μέγεθος πλοίων
Ο μ.ό. μεγέθους των ελεγχόμενων από ελληνικά συμφέροντα πλοίων το 2014 ήταν 72.466 (μ.ό. παγκόσμιου στόλου
40.301) ενώ το 2013 ήταν 70.744 (39.654).
Κατηγορίες πλοίων
Tankers: Ο ελληνόκτητος στόλος δεξαμενοπλοίων αυξήθηκε
το 2014 κατά 3,1% σε αριθμό πλοίων και 5,0% σε dwt ενώ

Μερίδια αγορών
Ως ποσοστό του παγκόσμιου, ο ελληνικού ελέγχου στόλος
αποτελεί κατά κατηγορία:
Tankers: 22,2% (περιλαμβάνει όλους τους τύπους tankers.
Κατά κατηγορία tankers, σύμφωνα με το Lloyd’s RegisterFairplay, τα μερίδια του στόλου υπό ελληνικό έλεγχο είναι
Oil Tankers 26,6%, Chemical & Product Tankers 13,0%, Liqueﬁed Gas Carriers 10,4% σε dwt).
Bulkers: 20,9%
Containervessels: 9,26%
General cargoes: 3,6%
Passenger vessels: 3,1%
Στο σύνολο της παγκόσμιας χωρητικότητας το μερίδιο της
μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας έφθασε το 18,6% από 17,6%
την προηγούμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε πως οι εξελίξεις των
ναυλαγορών θα ανταποδώσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται και η παγκόσμια αυτή πρωτιά θα διατηρηθεί και
θα επαυξηθεί.
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.
Δωμάτια
ανάγνωσης
για την TTIP

Τα δυτικά Βαλκάνια στο δρόμο
των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα
δημιουργήσει
«δωμάτια
ανάγνωσης» στις πρεσβείες
της σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, προκειμένου οι πολιτικοί κάθε χώρας-μέλους της
να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα που
σχετίζονται με την Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP). Η κίνηση
αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα
των αιτημάτων που εκφράτις 21 Απριλίου ο επίτροπος Διεύρυνσης της
Ε.Ε. Johannes Hahn και
η επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc φιλοξένησαν στις
Βρυξέλλες συνάντηση με έξι
πρωθυπουργούς από χώρες
των δυτικών Βαλκανίων. Αντι-

Σ

στηκαν από πολλές χώρες
της Ε.Ε. για ευκολότερη
πρόσβαση στα κείμενα που
αφορούν τη συμφωνία,
αλλά και για μεγαλύτερη
διαφάνεια. Ένα τέτοιο δωμάτιο είναι ήδη έτοιμο στην
πρεσβεία των ΗΠΑ στις
Βρυξέλλες, στο οποίο θα
έχουν πρόσβαση και οι ευρωβουλευτές.
Οι ΗΠΑ βέβαια έχουν αρνηθεί να δημοσιοποιήσουν
αναλυτικά κείμενα που
αφορούν το δικό τους σκέλος διαπραγματεύσεων, αν
και θα δώσουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα ενιαία κείμενα.
Κάθε κυβέρνηση κράτουςμέλους της Ε.Ε. θα πρέπει
να ορίσει τους εκπροσώπους της που θα έχουν
πρόσβαση στα κείμενα και
οι οποίοι θα μπορούν να
έχουν μαζί τους μόνο στιλό
και σημειωματάριο.
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κείμενο των συζητήσεων που
διεξήχθησαν ήταν τα δίκτυα
μεταφορών της συγκεκριμένης περιοχής. Οι συζητήσεις
κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη διαμόρφωση ενός
κεντρικού μεταφορικού δικτύου, ενώ οι συναντήσεις

που θα ακολουθήσουν θα
προσπαθήσουν να διαμορφώσουν το πλαίσιο για την υλοποίησή του. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης οι έξι πρωθυπουργοί αναγνώρισαν τη σημασία των διευρωπαϊκών
δικτύων μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
συνδέουν πρωτεύουσες, βασικά οικονομικά κέντρα και
μεγάλα λιμάνια της Ε.Ε. Για το
λόγο αυτόν αναγνώρισαν πως
επέκτασή τους στην περιοχή
των δυτικών Βαλκανίων θα
επιτρέψει την επιτάχυνση πολιτικών και κανονιστικών μεταρρυθμίσεων
και
θα
συγκεντρώσει προσπάθειες
και επενδύσεις στην πραγμάτωση του δικτύου και των διασυνδέσεών του.

Αυτόματα συστήματα κλήσης
έκτακτης ανάγκης
πό τον Απρίλιο του
2018 όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να
εφοδιάζονται με αυτόματο
σύστημα κλήσης έκτακτης
ανάγκης, σύμφωνα με νέους
κανονισμούς που εγκρίθηκαν
από την Ε.Ε. Το eCall, όπως
ονομάζεται το συγκεκριμένο
σύστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα
κατά 10%. Σε περίπτωση
σύγκρουσης οχήματος, η συσκευή θα στέλνει αυτομάτως
σήμα κινδύνου στο πλησιέστερο κέντρο εκτάκτων
αναγκών, μέσω κλήσης του
πανευρωπαϊκού
αριθμού
112, παρέχοντας πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία και ώρα του συμβάντος
καθώς και για τον αριθμό
των
επιβαινόντων
στο
όχημα. Το eCall δεν θα αποτελεί σύστημα εντοπισμού

Α

για χρήση πέραν των εκτάκτων αναγκών, ενώ οι αρμόδιες Αρχές δεν θα μπορούν
να μεταφέρουν τα σχετικά
δεδομένα σε άλλους χωρίς
τη συναίνεση του χρήστη.
Έπειτα από τρία χρόνια
εφαρμογής, το σύστημα θα
αξιολογηθεί για την αποτελε-

σματικότητά του και αν τα
στοιχεία είναι ικανοποιητικά,
τότε η εφαρμογή του θα επεκταθεί και στα λεωφορεία
και τα φορτηγά.
Να σημειωθεί ότι, το 2014,
25.700 άτομα έχασαν τη ζωή
τους σε τροχαία ατυχήματα
στην Ε.Ε.
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Βραβεία

ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Τα Βραβεία «Ευκράντη» που διοργανώνουν κάθε χρόνο τα «Ναυτικά
Χρονικά», με την αρωγή και στήριξη της ΕΝΟΕ και του Ιδρύματος Αικ.
Λασκαρίδη, απονεμήθηκαν στις 20 Απριλίου 2015, στην ανακαινισμένη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος στον Πειραιά.

Για έβδομη χρονιά ερχόμαστε προς τη θάλασσα
Χρησιμοποιώ τα λόγια του Δημήτρη Κωττάκη, του ιδρυτή και
πρώτου εκδότη των «Ναυτικών Χρονικών», ως ελάχιστο φόρο
τιμής για όλους όσοι υπηρέτησαν σε βάθος χρόνου τα ναυτιλιακά γράμματα και τη ναυτιλιακή ενημέρωση.
Φέτος τα «Ναυτικά Χρονικά» διοργανώνουν και απονέμουν για
μία ακόμη χρονιά, υπό την αιγίδα της ΕΝΟΕ και του Ιδρύματος
Λασκαρίδη, τα βραβεία της ναυτιλιακής αριστείας.
Τα επτά βραβεία που θα απονεμηθούν σήμερα σε επτά διαφορετικές κατηγορίες δεν παραδίδονται στους καλύτερους ή στους
πιο άξιους, αλλά σε αυτούς που αποτελούν πεφωτισμένα παραδείγματα στο χώρο όπου κινούνται.
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Αυτή τη χρονιά καλέσαμε σε αυτή την ανοικτή εκδήλωση φοιτητές και σπουδαστές από τα πανεπιστήμια και τις ΑΕΝ της χώρας.
Καλέσαμε επίσης νέους τελειόφοιτους.
Οι επτά νικητές σήμερα ευελπιστούμε να αποτελέσουν ένα έναυσμα αισιοδοξίας για τους νέους μας. Μια ελπίδα σε αυτούς τους
ιδιότροπους καιρούς.
Ο Πειραιάς λίγο-πολύ γνωρίζει τους άριστους της μικρής αλλά
σπουδαίας ναυτιλιακής του οικογένειας. Οι νέοι μας όμως ίσως
να μη γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα παραδείγματα που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο σε πείσμα των καιρών.
Η ναυτιλία αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα ασφαλές καταφύγιο.
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για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να
αφιερωθούν σε αυτήν.
Τα φετινά βραβεία επιλέχθηκαν από 40 μέλη της κριτικής επιτροπής.
Τακτικοί αρθρογράφοι και συνεργάτες των «Ναυτικών Χρονικών», μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δημοσιογράφοι, καθώς
και νικητές προηγούμενων ετών, συνθέτουν την πολυσυλλεκτική
μας επιτροπή.
Κάποιος σημαντικός ναυτέλληνας μας επισήμανε πριν από λίγες
μέρες μια ενδιαφέρουσα σκέψη, που θα ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σας.
Με αυτά τα βραβεία φέρνουμε κοντά τους ανθρώπους της έρευ-

νας, της πληροφόρησης, με εκπροσώπους της πλοιοκτησίας,
αλλά και της ναυτεργασίας.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής προέρχονται δηλαδή από διαφορετικές ομάδες. Ομάδες με διαφορετικές προτεραιότητες, στόχους, οράματα, ενίοτε και αντιλήψεις.
Εντούτοις, παρά τη διαφορετικότητα όλων όσοι συμμετέχουν σε
αυτή τη διαδικασία, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: οι
υποψηφιότητες και οι τελικές επιλογές που κατατίθενται αντανακλούν εδώ και επτά χρόνια για όλους μας την επιβράβευση
της υπέρβασης στο χώρο της ναυτιλίας.
Hλίας Μπίσιας
Διευθυντής «Ναυτικών Χρονικών»

Τα βραβεία «Ευκράντη» τελούν υπό την χορηγία των
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Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζουμε αποσπάσματα
από τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες των βραβευθέντων

υχαριστώ τους διοργανωτές των Βραβείων ΕΥΚΡΑΝΤΗ, τα
«Ναυτικά Χρονικά» για την άοκνη και πολύχρονη προσπάθειά τους, ευχαριστώ τους οικοδεσπότες μας, το Ίδρυμα
Λασκαρίδη, για την ευγενική τους φιλοξενία. Ευχαριστώ και
όλους εσάς που ήρθατε για μία ακόμη φορά, την 7η, να τιμήσουμε και να βραβεύσουμε τους άριστους της Ναυτιλίας.
Σε μια δύσκολη περίοδο τόσο για την πατρίδα μας και ίσως για
τη ναυτιλία, με ανέμους θυελλώδεις, θάλασσες ταραγμένες και
αριθμούς και δείκτες να διολισθαίνουν προς τα κάτω συνέχεια,
που οι άνθρωποι πιέζονται, κάποιες φορές πιστεύουν, κάποιες
φορές απογοητεύονται.
Όμως πάντα οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα στη ναυτιλία, κάνουν τη
διαφορά. Συνηθισμένοι άνθρωποι που δρουν και ενεργούν με
όραμα, αξιοποιούν τις κρίσεις μετατρέποντάς τες σε ευκαιρίες,
βάζουν το μεράκι τους και δεν λογαριάζουν τον κόπο τους αρκεί
να πετύχουν.
Άνθρωποι που και όταν τα... θαλασσώνουν, γρήγορα στήνονται
ξανά στα πόδια τους και προχωρούν.
Είναι λοιπόν νομίζω σημαντικό, και έχει αναγνωριστεί από όλους,
ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο διαφοροποιός παράγοντας
επιτυχίας και αριστείας, ιδίως σε πολύ ανταγωνιστικά περιβάλλοντα όπως αυτό της ναυτιλίας. Είναι ο κοινός παρονομαστής,
είναι ο φάρος και ο οδηγός για την επιβίωση και την ανάκαμψη.
Είναι λοιπόν χαρά μου σήμερα, που μαζί θα γνωρίσουμε και θα
βραβεύσουμε με τα ΕΥΚΡΑΝΤΗ κάποιους φωτισμένους και πεισματάρηδες ανθρώπους. Που ο καθένας στον τομέα του διακρίθηκε βάζοντας λίγο παραπάνω φαντασία, λίγο περισσότερη
φροντίδα, λίγο περισσότερη σκέψη, λίγο περισσότερη προσπάθεια από τους υπολοίπους.

Ε

α μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω το χαιρετισμό του
αναπληρωτή υπουργού Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, ο
οποίος είχε προγραμματίσει σήμερα να είναι εδώ, όμως
οι ανάγκες του Κοινοβουλευτικού έργου τον οδήγησαν να είναι
στο κοινοβούλιο αυτή την ώρα και να απαντά σε επίκαιρη ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του
και τις ευχαριστίες του για την πρόσκληση, καθώς και τα συγχαρητήριά του προς τα «Ναυτικά Χρονικά» και την ΕΝΟΕ, για μια
κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια και που
έχει εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο θεσμό και ουσιαστικά σε μια
γιορτή για την ελληνική ναυτιλία και τους ανθρώπους της.
Σήμερα είναι μια γιορτή, αλλά στο πλαίσιο αυτής της γιορτινής
ατμόσφαιρας δεν παύει να υπάρχει και ένα περιβάλλον γύρω
μας, το οποίο είναι εξαιρετικά πιεστικό και μας απασχολεί όλους
και δεν παύουν να υπάρχουν εξελίξεις όπως αυτές στις ακτές της
Ιταλίας χθες το βράδυ ή στις δικές μας ακτές της Ρόδου σήμερα
το πρωί, που μας γεμίζουν όλους με προβληματισμό και με θλίψη
θα έλεγα, και αυτά είναι και τα συναισθήματα που από την
πλευρά του υπουργείου εκφράζονται, αλλά ταυτόχρονα μας γεμίζουν σκέψεις και αισιοδοξία για τους τρόπους με τους οποίους
η δράση μας, η ενεργητική μας στάση θα οδηγήσει στο να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Είναι λοιπόν μια ημέρα με εξαιρετικό προβληματισμό σε πολλά επίπεδα, αλλά, ταυτόχρονα είναι
μια ημέρα γιορτής, γιορτής για τον ανθρώπινο παράγοντα στη
ναυτιλία, γιορτής για την τεχνογνωσία, που είναι αποτέλεσμα της
δράσης των ναυτιλιακών επιχειρηματιών και των ανθρώπων που
εργάζονται στη θάλασσα, γιορτής για την ελληνική ναυτιλία.
Μια γιορτή που μας λέει πολλά πράγματα για το μέλλον, για το
οποίο καλούμαστε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι.
Με αυτές τις σκέψεις, εκ μέρους του αναπληρωτή υπουργού
Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
την πρόσκληση.

Θ

Καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς
Γ.Γ. υπουργείου Ναυτιλίας
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Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία απονέμεται στο

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

κ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θέλω να ευχαριστήσω για την τιμητική αυτή βράβευση. Τόσο η αξία της
υπευθυνότητας, όσο και αυτή της προσφοράς -απέναντι
στον συνάνθρωπό μας ως μονάδα, αλλά και στην κοινωνία ως
σύνολο- αποτελούσαν τον κεντρικό οδηγό του ιδρυτή μας και
είναι φυσικό οι αξίες αυτές να ορίζουν τα τελευταία 19 χρόνια
ολόκληρη τη διαδρομή του Ιδρύματος Σ.Ν. στην Ελλάδα, αλλά
και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από αυτό το βήμα, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ούτε στο ΚΠΙΣΝ
ούτε και στην προτελευταία μεγάλη πρωτοβουλία μας, ύψους
100 εκατομμυρίων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το μεν Κ.Π. το γνωρίζετε υποθέτω όλοι, η δε πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε πρόσφατα μέσα
από την υλοποίηση 220 δωρεών. Θα ήθελα ωστόσο να σταθώ
στην πιο πρόσφατη πρωτοβουλία του Ιδρύματος, και αυτή ύψους
100 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στο να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων στη χώρα μας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του
2013 και έκτοτε έχουμε κάνει αρκετά βήματα, υποστηρίζοντας
ήδη μια σειρά από δράσεις όπως θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων, προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κ.λπ.
Παρ’ όλα αυτά, όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στον συγκεκριμένο
χώρο τόσο γίνεται πιο ξεκάθαρη η ανάγκη για συνεργασίες. Και
εδώ έρχεστε εσείς, οι επιχειρηματίες του χώρου και προφανώς
και το κράτος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποια συνταγή που να
δίνει λύση στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων και σε κάθε περίπτωση, η όποια λύση μπορεί να δοθεί
μόνο μέσα από συλλογική προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα όσοι
από εσάς έχετε μια ιδέα ή θα θέλατε
να συμβάλετε στην πρωτοβουλία
αυτή, να γνωρίζετε ότι οι πόρτες του
Ιδρύματος είναι ανοικτές για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Είναι κρίμα,
εφόσον μπορούμε, να επιτρέψουμε
στην κρίση αυτή να ανακόψει τα
όνειρα και τις δυνατότητες
της νέας γενιάς να προοδεύσει, να πετύχει και
να ανέβει ψηλά, παρασύροντας μαζί της και
όλους εμάς.

Ε

Γιάννης Ζερβάκης
Διοικητικός
Διευθυντής ΙΣΝ

To βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιάννης Ζερβάκης,
από τον πρόεδρο της Intercargo Γιάννη Πλατσιδάκη
και την καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 34

EFKRADI OMILIES NEW 2014 8 PAGES_Layout 1 13/5/2015 2:58 µµ Page 35

Το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς
από Ναυτιλιακή Προσωπικότητα ή Φορέα απονέμεται στη

Ματρώνα Egon Ξυλά

ίναι ιδιαίτερη η τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ, κοντά σε τόσους επιφανείς συμπατριώτες και μάλιστα σε μια
βραδιά η οποία χαρακτηρίζεται από την έννοια της αριστείας. Η αριστεία είναι ελληνική ιδέα και μάλιστα κεντρική
ιδέα της ελληνικής σκέψης. Παρουσιάζεται στον Όμηρο, όπου ακούγεται η φράση «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων», και η φράση αυτή δίνεται ως συμβουλή σε παιδιά. Η ιδέα της αριστείας συναντάται στους
Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχει
έκτοτε στην ελληνική νοοτροπία,
η οποία βραβεύει την ποιότητα
και όχι την ποσότητα.
Γι’ αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που βρίσκομαι
δίπλα σε τόσους αριστεύσαντες συμπατριώτες,
τους συγχαίρω και σας
ευχαριστώ όλους για μια
υπέροχη βραδιά, που θα
μας ενθαρρύνει να ψάχνουμε
για την αριστεία και να αφήνουμε πίσω μας τη μετριότητα.

Ε

Ματρώνα Egon Ξυλά
To βραβείο απονεμήθηκε από την αντιδήμαρχο Πολιτισμού
του Δήμου Πειραιά Ειρήνη Νταϊφά και τον καθηγητή Θάνο Πάλλη.

Το βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας απονέμεται στη

FAFALIOS LTD

ίμαστε στο χώρο της ναυτιλίας από τα μέσα του 19ου, σχεδόν δύο αιώνες. Στη Χίο κρατούμε αρχεία των οικογενειακών δραστηριοτήτων στη θάλασσα από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Σημαίνει πολλά για την έννοια
της συνέχειας της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Η συνέχεια είναι σημαντική παράμετρος της ελληνικής ναυτιλίας. Αυτή τη
στιγμή μπορεί η περίοδος να είναι δυσάρεστη τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη ναυτιλία, αλλά το μέλλον βρίσκεται στα χέρια
των νέων ανθρώπων. Οι νέοι είναι το μέλλον της
ναυτιλίας μας. Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν
ότι μπορεί οι συνθήκες να είναι άσχημες αυτή τη
στιγμή, αλλά οι Έλληνες είναι άριστοι στη ναυτιλία, ξέρουν καλά να επιχειρούν σε αυτόν τον
τομέα. Και τέλος οι Έλληνες έχουν δημιουργήσει
πιθανώς τους πιο αξιόλογους εμπορικούς στόλους εδώ και δεκαετίες. Έχουμε περάσει καλές και
άσχημες εποχές, όμως είμαστε ακόμη εδώ. Και θα
παραμείνουμε εδώ. Ως ναυτιλιακή βιομηχανία
προσφέρουμε ένα σίγουρο μέλλον για την Ελλάδα κι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον
τόπο μας. Ευχόμαστε η κυβέρνηση να μας υποστηρίξει και να μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά
μας, διότι θα ωφελήσουμε τη χώρα, όπως την
έχουμε ωφελήσει και στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τιμή.
Στάμος Δ. Φαφαλιός
To βραβείο απονεμήθηκε στους σημερινούς εκπροσώπους, συνεχιστές των
Director Fafalios Ltd
τεσσάρων οικογενειών που δημιούργησαν τη Fafalios Ltd στο Ηνωμένο Βα-

Ε

σίλειο, από τους δημοσιογράφους Gillian Whittaker και Nigel Lowry.
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Το βραβείο Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας
απονέμεται στη

HEMEXPO

υτό το βραβείο είναι η πρώτη πραγματική αναγνώριση
της προσπάθειάς μας. Είναι όμως και πολύ ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση για
να πετύχουμε τους στόχους μας.
Στη Hemexpo πιστεύουμε πολύ στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Πιστεύουμε στις δυνατότητες που έχει σε παγκόσμιο
επίπεδο και το παράδειγμα είναι εδώ, είναι οι Έλληνες εφοπλιστές.
Ο πατέρας μου λέει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, ολυμπιονίκες. Είναι αλήθεια, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς στηρίζουμε. Αυτοί είναι το παράδειγμά
μας. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα.
Το βραβείο αυτό εκτός από το κίνητρο και την τιμή μάς δίνει
και μια ευθύνη: να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς, για την πατρίδα μας, να
συνεχίσουμε να παράγουμε προϊόντα δυνατά, με προστιθέμενη αξία, να υποστηρίζουμε τις ελληνικές εταιρείες και να
υποστηριζόμαστε μεταξύ μας.

Α

Eλένη Πολυχρονοπούλου
Πρόεδρος Hemexpo

To βραβείο απονεμήθηκε από τον κ. Πάνο Ζαχαριάδη
και τον κ. Ιωάννη Κοτζιά.

Το βραβείο Καλύτερου Manager απονέμεται στoν

Σπύρο Καπράλο

τον λίγο χρόνο που είμαι στη ναυτιλία, διαπίστωσα ότι δεν
υπάρχουν και πολλοί managers, αφού το ρόλο αυτό, στις
περισσότερες περιπτώσεις, παίζουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.
Η StarBulk, όμως, ήταν μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Παππάς τόλμησε να εμπιστευθεί κάποιον έξω από το χώρο της ναυτιλίας.
Κατορθώσαμε, λοιπόν, να «παντρέψουμε» την πείρα, τη γνώση
και το καλό όνομα του κ. Πέτρου Παππά στα ναυτιλιακά με τηδική μου εμπειρία στις κεφαλαιαγορές και έτσι πετύχαμε να μεγαλώσουμε τη Star, προσελκύοντας καινούργια επενδυτικά
κεφάλαια, από μεγάλα funds της Αμερικής. Κι επειδή οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις εταιρείες να μεγαλουργούν, ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» στους σπουδαίους συνεργάτες μας, που
χάρη και στις δικές τους προσπάθειες καταφέραμε να φτάσουμε
τη Star ψηλά. Το μέγεθος όμως της επιτυχίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από την αγορά. Δυστυχώς σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πολύ κακή αγορά ξηρού φορτίου και είναι αβέβαιο
πότε θα επανακάμψει. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις ό,τι μπορείς για να «συμμαζέψεις το μαγαζί», ελπίζοντας σε καλύτερες
ημέρες. Αυτές λοιπόν τις καλύτερες ημέρες, εύχομαι και στην
πατρίδα μας αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά και σε όλους εσάς
σε όποιον τομέα της ναυτιλίας ή οικονομίας δραστηριοποιείστε.

Σ

To βραβείο απονεμήθηκε από τον κ. Δημήτρη Κουκουλά
και τον καθηγητή Νικόλαο Τραυλό.
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Πρόεδρος και CEO Star Bulk Carriers Corp.
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Το βραβείο Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας απονέμεται στη

Celestyal Cruises

τόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα την πρώτη
περιοχή κρουαζιέρας στον κόσμο. Διότι το αξίζει. Κανένας
άλλος τόπος δεν μπορεί να προσφέρει την ποικιλία που
διαθέτει η χώρας μας, είτε είναι προορισμοί, πολιτισμός, διασκέδαση.
Το ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη περιοχή προορισμού στον κόσμο
δεν είναι τιμή μας, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ο μόνος τρόπος
είναι όταν εμείς ως ελληνική εταιρεία ανοίγουμε για τους φιλοξενούμενούς μας νέους προορισμούς και δείχνοντας τι εστί ελληνικός πολιτισμός.
Αυτό το επιτύχαμε τα τελευταία δύο χρόνια διότι έχουμε μια καταπληκτική ομάδα στη Celestyal, μια ομάδα που ζει με πάθος και
περηφάνια το τι είναι η Ελλάδα.
Νομίζω ότι σήμερα, με όλα τα προβλήματα που έχει η χώρα μας,
μπορούμε να προσφέρουμε χωρίς όμως να απαιτούμε τίποτε από
το κράτος, διότι δεν είναι σε θέση να μας βοηθήσει. Από μόνοι
μας θα κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε.
Όπου υπάρχουν Έλληνες με πάθος, περηφάνια και ζήλο γι’ αυτό
που κάνουν, πετυχαίνουν.

Σ

Κυριάκος Αναστασιάδης
Διευθύνων σύμβουλος της Celestyal Cruises

To βραβείο απονεμήθηκε από τον δημοσιογράφο
Μηνά Τσαμόπουλο και τον Θεόδωρο Βώκο.

Το βραβείο για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση απονέμεται στο

Λιβάνειο Λύκειο Καρδαμύλων

α ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή και τα «Ναυτικά
Χρονικά» για την τιμή που έγινε να βραβευθεί η προσφορά στη ναυτική εκπαίδευση όλων των καθηγητών
και η δική μου, που είμαι επί 27 έτη στο Ναυτικό Λύκειο Καρδαμύλων.
H βράβευση αυτή ήταν μια καταξίωση της προσφοράς μας
στην πα-γκόσμια ναυτιλία. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο των Καρδαμύλων είναι ένα κεφάλαιο για τη ναυτιλία και την εθνική οικονομία.
Και θα έπρεπε να ευχαριστήσω τη S. Livanos Hellas και τον Γεώργιο Σ. Λιβανό για την προσφορά τους στον τόπο και για την
υποστήριξη που παρέχουν στο εκπαιδευτικό έργο μας.
Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που έγινε στα Καρδάμυλα και για
τη ναυτική εκπαίδευσή τους.

Ν

Γιάννης Λιγνός
Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου (Λιβάνειου) Καρδαμύλων

To βραβείο απονεμήθηκε από τον κ. Οδ. Λεκατσά
και τον κ. Δημ. Πατρίκιο.
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1. Η Λούση Μυλωνάκη, Marketing Director Marschall Islands Register of Shipping, ο Γιάννης Ξενακούδης, Seafarers’ Documentation Oﬃcer
Marschall Islands Register of Shipping και ο κ. Χρήστος Καπάνταης. 2. Ο κ. Ηλίας Μπίσιας και η Αθηνά Κανελλάτου, Managing Director MacGregor Greece 3. Ο Ηλίας Καρυαμπάς, Manager of Technology & Business Development ABS Greece, η κα Δημ. Τσάκου και ο Χρήστος Νομικός,
Country Manager ABS Greece 4. Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ Χαρ. Σημαντώνης με τον πρόεδρο της Intercargo Γιάννη Πλατσιδάκη και τον πρόεδρο
της Ένωσης Ναυλομεσιτών Γιάννη Κοτζιά 5. Ο πρόεδρος της ΕΝΟΕ Αγγ. Παντουβάκης με τον δήμαρχο Χίου Μανώλη Βουρνού.
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Η ναυτιλία
δεν έχει κανένα λόγο
να σπεύδει, να δυσπιστεί
και να γκρινιάζει
Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη
Προέδρου Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
στη Λίζα Μαρέλου

υναντήσαμε τον κ. Λασκαρίδη
στο ανακαινισμένο κτίριο της
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη, ένα
πραγματικό στολίδι του Πειραιά. Ο κ. Λασκαρίδης, άνθρωπος με βαθιά γνώση των
ζητημάτων της ναυτιλίας, δεν μιλάει
συχνά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Όταν όμως το κάνει ένα είναι βέβαιο, ότι
προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες. Σας την παραθέτουμε:

Σ

Ακούμε συχνά σχόλια και βολές εναντίον των εφοπλιστών για προνομιακή
φορολογική μεταχείριση. Τι έχετε να
σχολιάσετε επ’ αυτού;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς, το οποίο να μας διαφοροποιεί από την υπόλοιπη Ευρώπη. Όσοι
έχουν μελετήσει προσεκτικά τα φορολογικά καθεστώτα των υπόλοιπων κρατών,
με πρώτη τη Γερμανία, βλέπουν ότι η φορολογία, αν όχι ευνοϊκότερη, είναι εξίσου
ευμενής ως προς τις ναυτιλιακές εταιρείες
όπως στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, γεννάει πάρα πολλά ερωτήματα η επιμονή
και η εμμονή υψηλόβαθμων παραγόντων
του εξωτερικού ειδικά για τη φορολόγηση

της ελληνικής ναυτιλίας. Αν ήταν τόσο ευνοϊκό και προνομιακό το φορολογικό καθεστώς, τότε γιατί οι Γερμανοί και άλλοι
Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας δεν έχουν
προτιμήσει να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, αλλά επιλέγουν τη χώρα τους ή την
Κύπρο; Οπότε είναι προφανές ότι κάποιον
άλλο σκοπό εξυπηρετεί η ανακίνηση του
θέματος της φορολόγησης των εφοπλιστών. Υποπτευόμαστε πως στόχος είναι
να λοιδορηθεί ο μόνος τομέας στον οποίο

είναι ότι: Δεν ισχύει ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα από ό,τι
υπάρχει στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Μπορεί να επιζητούν την αποδυνάμωση της ελληνικής ναυτιλίας;
Όχι μόνον αυτό, αλλά ξέρουμε ότι έχουν
γίνει πάρα πολλές προσπάθειες προσέλκυσης των Ελλήνων εφοπλιστών και ενώ
μέχρι τώρα νομίζαμε ότι προέρχονταν από
την Αγγλία, την Κύπρο ή την Ιρλανδία,

Γεννάει πάρα πολλά ερωτήματα η επιμονή και η εμμονή υψηλόβαθμων
παραγόντων του εξωτερικού ειδικά για τη φορολόγηση της ελληνικής
ναυτιλίας. Αν ήταν τόσο ευνοϊκό και προνομιακό το φορολογικό καθεστώς, τότε γιατί οι Γερμανοί και άλλοι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας δεν
έχουν προτιμήσει να εγκατασταθούν στην Ελλάδα;
εμείς οι Έλληνες είμαστε όχι απλώς ισάξιοι των υπόλοιπων Ευρωπαίων, αλλά
ανώτεροι. Άρα, λοιπόν, καλό είναι και η
Πολιτεία και ο εφοπλισμός να αντισταθούν και να ανατρέψουν αυτό το επιχείρημα με την πειστικότερη δυνατή
επιχειρηματολογία. Και το επιχείρημα

τώρα διαπιστώνουμε ότι γίνονται και από
τη Γερμανία. Κατά συνέπεια, προσπαθούν
να μεταφέρουν εμάς από εδώ όπου βρισκόμαστε εκεί, ενώ οι ίδιοι δεν έρχονται
στην Ελλάδα, κατηγορώντας μας την ίδια
στιγμή ότι το κράτος είναι χαριστικό απέναντι στους εφοπλιστές. Πρέπει να υπάρ-
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ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη συζητηθεί με τη νέα κυβέρνηση. Ας γίνει με
το καλό η συνάντηση και τότε θα γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε.

ξει ισχυρή εναντίωση, επειδή τα σχόλια
αυτά δεν προέρχονται από χαμηλά κλιμάκια αλλά από υψηλά, και ειδικότερα αυτά
της Καγκελαρίας και του υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Παραδόξως,
δεν προέρχονται από τους Γερμανούς
εφοπλιστές.
Διαπιστώνουμε εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας
μια εσωστρέφεια και αδράνεια, όμως
και η ΕΕΕ τηρεί μια στάση αναμονής.
Και οι δύο μεριές μοιάζει να μετρούν
τις δυνάμεις τους;
Δεν θα το περιέγραφα ακριβώς έτσι. Τα
τρέχοντα και ασφυκτικά προβλήματα του
κάθε νέου υπουργού είναι τα ακτοπλοϊκά
θέματα και τα θέματα των λιμένων, σε αντίθεση με την ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία
δεν έχει τα ίδια πιεστικά προβλήματα. Θα
έλεγα πως είναι ελάχιστα και αυτά δεν χρήζουν πίεσης προς τον υπουργό. Η Ένωση
θα έχει οπωσδήποτε τις επαφές της με τον
αναπληρωτή υπουργό και τον υπουργό,
φυσικά, για τα θέματα που εκκρεμούν. Δεν
διακρίνω όμως ιδιαίτερη ανησυχία ή προβληματισμό. Αυτό πάντως που μας απα-

σχολεί είναι η γενικότερη αντιμετώπιση
της ναυτιλίας από τη νέα κυβέρνηση (η
οποία βέβαια έχει αυτή τη στιγμή, πιο άμεσες προτεραιότητες).
Αναμένουμε να συναντήσουμε την ηγεσία
της κυβέρνησης και ελπίζουμε μετά τη
συνάντηση να γίνουμε σοφότεροι. Η ναυτιλία και ο εφοπλισμός κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους. Είναι όμως καλό και
χρήσιμο να υπάρχει καθαρότητα και συνεννόηση με την Πολιτεία. Για την ποντοπόρο ναυτιλία, η Πολιτεία πρέπει να
επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε
αυτή να παραμείνει και να συνεχίσει να
προσφέρει στην Ελλάδα μέσα από το
αδιαπραγμάτευτο θεσμικό της πλαίσιο, το
οποίο βέβαια δεν συζητείται και δεν επιδέχεται ουδεμία αλλαγή. Γενικότερα η
προσοχή της Πολιτείας για το σύνολο της
εμπορικής ναυτιλίας πρέπει να επικεντρωθεί στο ότι είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος, ιδίως αυτή την εποχή που
καλούν τα εφοπλιστικά γραφεία πολλές
σειρήνες του εξωτερικού.
Άρα, προς το παρόν συνεχίζουμε όπως είμαστε. Η ναυτιλία δεν έχει κανένα λόγο να
σπεύδει, να δυσπιστεί και να γκρινιάζει για

Αναμένουμε να συναντήσουμε την ηγεσία της κυβέρνησης και ελπίζουμε μετά τη συνάντηση να γίνουμε σοφότεροι. Η ναυτιλία και
ο εφοπλισμός κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους. Είναι όμως καλό και
χρήσιμο να υπάρχει καθαρότητα και συνεννόηση με την Πολιτεία.
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Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ τη μετεγκατάσταση των γραφείων σας;
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί και δεν έχω λόγο
να σκεφτώ πρωίμως κάτι για το οποίο
ακόμη δεν έχω κάποια ένδειξη ή ανησυχία
από τη νέα κυβέρνηση. Η συντριπτική
πλειονότητα της ελληνικής ναυτιλίας ελπίζει ότι θα συνεχίσει στον ίδιο καλό και
θετικό δρόμο. Αυτό πρέπει να καταλάβει
και η Πολιτεία. Δεν έχει κανένα συμφέρον
και τίποτα να κερδίσει από τη μεταξύ μας
γκρίνια.
Είμαι βέβαιος ότι εάν υπάρξει κάποια ρήξη
δεν θα προέλθει από το συγκεκριμένο
υπουργείο ούτε από τους συγκεκριμένους
υπουργούς. Θα προέλθει για λόγους
ανώτερους και από μια συνολική τοποθέτηση της κυβέρνησης και της Πολιτείας.
Αν συμβεί κάτι που να είναι εναντίον της
ναυτιλίας και του ναυτιλιακού τομέα (που
όλη η ναυτιλία απεύχεται) θα προέρχεται
από μια συλλογικότερη απόφαση της κυβέρνησης.
Θεωρείτε ότι ο κινεζικός στόλος πορεύεται προς την πρώτη παγκόσμια
θέση;
Δεν είναι λόγος σοβαρής ανησυχίας κατά
την άποψή μου. Βεβαίως οι Κινέζοι επεκτείνονται και αναπτύσσουν τη ναυτιλία
τους, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουν στο
σημείο να κυριαρχήσουν, είναι μια μακροπρόθεσμη υπόθεση.
Τα τελευταία 7-8 χρόνια η θέση τους στη
μεταφορική ναυτιλία δεν έχει αλλάξει σημαντικά.
Τώρα, εάν με ρωτήσετε αν σε 10-20 χρόνια θα εξακολουθεί η ελληνική ναυτιλία
να διατηρεί την πρωτιά της… Πιθανότατα
όχι, θα σας απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι
θα παραμείνει μια πολύ ισχυρή δύναμη.
Οι δε Κινέζοι πιστεύω ότι θα συνεχίσουν
να μεγεθύνουν την οικονομία τους, να
βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο και
συνεπώς θα αυξάνουν το εισαγωγικό και
εξαγωγικό τους εμπόριο.
Αλλά θεωρώ ότι θα καταλάβουν ότι το
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μονοπώλιο της μεταφοράς είναι ασύμφορο, ακριβότερο και μη αποτελεσματικό.
Άρα είναι προτιμότερο να συνεργαστούν
με ναυτιλίες άλλων κρατών.
Εν κατακλείδι, πιστεύω ότι οι Κινέζοι, ναι,
θα αυξάνουν τη ναυτιλία τους, θα έχουν
ένα σημαντικό ποσοστό των μεταφορών
τους που θα το καλύπτουν οι ίδιοι, όμως
είναι αδύνατο να μεταφέρουν όλα τους τα
προϊόντα μόνο με δικά τους πλοία διότι θα
τους στοιχίζει σημαντικά περισσότερο.
Γιατί οι Έλληνες πλοιοκτήτες που διαθέτουν μεγάλους στόλους δεν στελεχώνουν τα πλοία τους με Έλληνες
αξιωματικούς;
Εδώ το θέμα είναι παρά πολύ απλό. Δεν
βρίσκουν αρκετούς αξιωματικούς. Η δική
μας εταιρεία διαθέτει ένα στόλο από περίπου 60 πλοία. Δεν έχουμε ούτε έναν Έλ-

Ξέρουμε τι σημαίνει να να ανήκεις σε ένα κλάδο που είναι ο
πρώτος και ο μεγαλύτερος στον
κόσμο στον τομέα του. Και πώς
γίνεσαι πρώτος και μεγαλύτερος;
Όταν κάνεις ακριβώς τα αντίθετα
από αυτά που συνήθως κάνουμε
εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, δουλεύεις σκληρά, έχεις πειθαρχία και
στόχο. Επίσης, ποτέ και για κανένα λόγο δεν παραπονιέσαι ότι
φταίει πάντα κάποιος άλλος.

ληνα αξιωματικό για έναν και μοναδικό
λόγο: δεν έχουμε κατορθώσει να βρούμε
αρκετούς αξιωματικούς.
Το να ξεκινήσουμε τη στελέχωση μόνο 45 πλοίων για να σχηματίσουμε έναν πυρήνα αξιωματικών δεν είναι αρκετό όταν
άλλες εταιρείες με πολύ μεγάλους στόλους έχουν δημιουργήσει συνθήκες επάνδρωσης με ελληνικά πληρώματα εδώ και
πολλές δεκαετίες.
Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία.
Τώρα, όσον αφορά το θέμα των δοκίμων,
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η Πολιτεία, όπως ξέρετε, με νομοθετήματα επέτρεψε το μπαρκάρισμα σε πλοία
με ξένη σημαία και επέβαλε μάλιστα και
την αναγνώριση της υπηρεσίας. Έτσι έχω
την ελπίδα πως θα λυθεί το θέμα. Εμείς οι
ίδιοι, παρότι όπως σας είπα δεν έχουμε
πλοίο με ελληνική σημαία και Έλληνες
αξιωματικούς, παίρνουμε τακτικά δοκίμους.

η Ιαπωνία, η Αμερική, η Ευρώπη, η
Αφρική. Δεν επρόκειτο να προχωρήσει
ποτέ.
Τέλος, πρέπει να συντηρήσουμε τη γνώση
και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε και
να τις μεταφέρουμε στους επόμενους.
Επίσης όταν αποφασίζουμε κάτι να ενεργούμε ομαδικά και με σύμπνοια, χωρίς
έριδες και παραγκωνισμούς.

Θα συμβουλεύατε κάποιον να επενδύσει στην Ελλάδα μετά τις πρόσφατες
ακυρώσεις ιδιωτικοποιήσεων διαφόρων έργων;
Όχι, δεν μπορώ να συμβουλέψω κανέναν.
Όλοι είναι πολύ προβληματισμένοι, διότι
συνεχώς βλέπουμε να ακυρώνονται προγράμματα και επενδύσεις.
Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι κάκιστες. Η απόφαση για τον Αστέρα εκκρεμούσε μήνες
στο Συμβούλιο Επικρατείας, άλλη εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, άλλη στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλη κάπου αλλού,
και φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι με
αυτόν τον τρόπο επενδύσεις δεν πρόκειται να γίνουν στη χώρα μας. Το κλίμα είναι
μαύρο και αν δεν αλλάξει και δεν σοβαρευτούμε σε πολλά πράγματα, δεν θα
πάμε μπροστά.

Από την άλλη, όμως, ως κλάδος είστε
πιο ελεύθεροι, με την έννοια ότι δεν σας
επηρεάζουν τόσο οι ελληνικοί νόμοι.
Ναι, αλλά θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο
να ακολουθείς τις νομοθεσίες 200 διαφορετικών κρατών από το νόμο ενός κράτους; Λοιπόν, αν δεν τα αφήσουμε αυτά
πίσω μας, δεν θα πάμε μπροστά. Εκτός
από τα άτομα της ναυτιλίας πόσοι επιπλέον δεν έφυγαν για να εργαστούν στο
εξωτερικό και μεγαλούργησαν; Χρειαζόμαστε ως λαός μια αυτοβελτίωση.

Τι σημαίνει να σοβαρευτούμε;
Εμείς οι άνθρωποι της ναυτιλίας, που αριθμούμε περί τα 200.000 άτομα στην Ελλάδα, ξέρουμε κάτι που δεν γνωρίζουν οι
υπόλοιποι Έλληνες: Ξέρουμε τι σημαίνει
να να ανήκεις σε ένα κλάδο που είναι ο
πρώτος και ο μεγαλύτερος στον κόσμο
στον τομέα του. Και πώς γίνεσαι πρώτος
και μεγαλύτερος; Όταν κάνεις ακριβώς τα
αντίθετα από αυτά που συνήθως κάνουμε
εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή, δουλεύεις
σκληρά, έχεις πειθαρχία και στόχο. Επίσης, ποτέ και για κανένα λόγο δεν παραπονιέσαι ότι φταίει πάντα κάποιος άλλος.
Διατηρείς την τεχνογνωσία, εφαρμόζεις
τις διεθνείς πρακτικές, είσαι υπεύθυνος
και δεν ασκείς κριτική σε όλους και σε
όλα, αλλά προσπαθείς να βελτιώνεις τον
εαυτό σου. Φανταστείτε η ελληνική ναυτιλία να τριγυρνάει σε 200 κράτη στον
κόσμο και να παραπονιέται ότι της φταίνε

Ποια είναι η άποψή σας για Funds και
ξένες χρηματιστηριακές αγορές;
Στα Funds όπως ξέρετε τώρα έχουν αρχίσει και… κρυώνουν λίγο τα πόδια τους, με
τις δυσκολίες της ναυλαγοράς. Εάν η
ερώτησή σας είναι γενική, θα σας απαντήσω ότι δεν μου αρέσουν μεν διότι βάζουν στην άκρη τις οικογενειακές
επιχειρήσεις, έτσι όπως τις γνωρίζαμε
εμείς, αλλά βέβαια δεν μπορεί κανείς να
τα εμποδίσει να δραστηριοποιούνται εκεί
όπου αυτά θα επιλέξουν. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλει με δογματισμό ότι στη
ναυτιλία θα συνεχίσουν μόνον οι οικογενειακές επιχειρήσεις… Αλλά βέβαια τώρα
θα κάψουν τα δάχτυλά τους πολύ.
Οπωσδήποτε επενδύουν, κινούνται με
πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι η παραδοσιακή εφοπλιστική επιχείρηση, άλλες
φορές επιτυχημένα και άλλες με σοβαρές
ζημίες. Έχουν τους δικούς τους κανόνες,
άλλα χρονοδιαγράμματα, και περιμένουν
άλλες αποδόσεις.
Ακολουθούν ένα σχήμα, το οποίο λέει ότι
«επενδύω και πρέπει σε κάποιο χρονικό
όριο να πάρω πίσω την επένδυση διότι
έχω τους επενδυτές μου που πρέπει να
τους ικανοποιήσω σε ορισμένο τακτό
χρονικό διάστημα».
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Ναυλαγορά

Οι δυσκολίες της χρονιάς
και η μείωση των ναυτιλιακών
επενδύσεων

Τ

ο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς δημιουργεί
ένα νέο οικονομικό και ναυτιλιακό προσκήνιο με
αρνητική προοπτική για ένα ακόμη έτος. Τα νέα
δεδομένα της ελληνικής οικονομίας με τα σενάρια
«Grexit» εγείρουν εκ νέου ανησυχίες για τη σταθερότητα
της τωρινής θετικής πορείας που διαφαίνεται στην Ευρωζώνη.
Η Αμερική δυναμώνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της και
προβάλλει ως ισχυρότερη από τις ανεπτυγμένες οικονομίες
για το 2015 και τα επερχόμενα δύο έτη. Από την άλλη πλευρά,
της Ασίας, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του Μαρτίου επιβεβαιώνουν ότι η μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης
της Κίνας θα ενταθεί για τη φετινή χρονιά, με το δείκτη μεταποίησης να μειώνεται κάτω από το όριο 50, υποδηλώνοντας
συρρίκνωση οικονομικής δραστηριότητας.
Η κυβέρνηση της Κίνας έχει ήδη θέσει το στόχο της για ανάπτυξη 7% το 2015 και η πορεία του πρώτου τριμήνου της
χρονιάς δεν είναι ενθαρρυντική. Ο στόχος αυτός φαίνεται ότι
ίσως να μην επιτευχθεί εάν η πτώση της μεταποιητικής δραστηριότητας επιμείνει σε όρια συρρίκνωσης και για το δεύτερο
τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Shipping analyst Golden Destiny S.A.,
Research Valuations
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Η έναρξη του 2015 στιγματίζεται επίσης και από την απροσδόκητα μεγάλη πτώση στις τιμές των δύο βασικότερων αγαθών της
παγκόσμιας οικονομίας - brent crude oil price και iron ore. Η σοβαρή μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου κάτω από τα
$60/βαρέλι έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια εξόρυξης πετρελαίου ενεργειακών κολοσσών, όμως από
την άλλη συντέλεσε θετικά στο πρώτο τρίμηνο της ναυλαγοράς των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά η απόδοση της ναυλαγοράς-spot crude tankers σε όρους WS για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς:

VLCC

Suezmax

Aframax

4ο τρίμηνο 2014

1ο τρίμηνο 2015

1ο τρίμηνο 2014

1ο τρίμηνο 2013

AG-USG

26

32

32

18

$/ημέρα

($7.474)

($23.860)

($8.573)

($11.407)

WAFR-USAC

79

87

84

60

$/ημέρα

($31.000)

($40.400)

($25.000)

($13.000)

CBS-USG

119

160

162

93

$/ημέρα

($25.000)

(51.500)

($36.500)

($12.200)

Στη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου δημιουργούνται ιστορικά δεδομένα κατώτατης απόδοσης μη προβλεπόμενα, που σκιαγραφούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές πλοίων. Η οικονομική πτώση της Κίνας έχει οδηγήσει την τιμή του σιδηρομεταλλεύματος σε υποχώρηση κάτω από τα $50/μετρικό τόνο. Η ζήτηση της Κίνας για σιδηρομετάλλευμα έχει μειωθεί, δεδομένων
των επιπέδων σε απόθεμα στα λιμάνια, με την εγχώρια παραγωγή χάλυβα να εμφανίζει επίσης εξασθένηση. Με τα νέα δεδομένα
της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, οι αναλυτές από JP Morgan και Deutsche Bank προβλέπουν και περαιτέρω πτώση της
τιμής του σιδ/τος ακόμα και στα $40/μετρικό τόνο.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 ο δείκτης ΒDI σημείωσε το κατώτατο όριο από το 1986, κλείνοντας στις 509 μονάδες, και μετά το
τέλος του πρώτου τριμήνου ο δείκτης ακόμη δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί πάνω από τις 600 μονάδες, με την απόδοση στο μεγαλύτερο μέγεθος capesize να συνεχίζει να φέρνει μνήμες από Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2008. Παρακάτω απεικονίζεται συνοπτικά
η απόδοση του δείκτη BDI και των διαφόρων μεγεθών των πλοίων:
4ο τρίμηνο 2014

1ο τρίμηνο 2015

1ο τρίμηνο 2014

1ο τρίμηνο 2013

BDI

1.121

614

1.371

796

BCI Capesize

2.184

557

2.235

1.373

$/ημέρα

($14.740)

($4.590)

($14.608)

($6,061)

BPI Panamax

992

602

1.302

886

$/ημέρα

($7.934)

4.815)

$10.427)

($7.055)

BSI Supramax

958

615

1,112

773

$/ημέρα

($10.013)

($6.434)

$11.631)

($8.084)

BSHI Handysize

488

59

689

462

$/ημέρα

$7.138)

$5.339)

$9.965)

$6.875)
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Ναυλαγορά
Οι παραδόσεις των νεότευκτων τον πρώτο μήνα του νέου
έτους έφτασαν λίγο παραπάνω από τα 100 πλοία, πιέζοντας
συνεχόμενα τη ναυλαγορά σε μη κερδοφόρα αποδοτικά επίπεδα για τους ναυτιλιακούς παίκτες.
Θετικό είναι το σημάδι πως οι παραδόσεις των πλοίων bulkers
μειώθηκαν σε λιγότερο από 50 πλοία ανά μήνα για Φεβρουάριο και Μάρτιο, και ο ρυθμός των διαλύσεων εμφανίστηκε έντονος - με μηνιαίο μέσον όρο διαλύσεων 40 πλοία. Στη
διάρκεια των πρώτων τριών μηνών παραδόθηκαν 192 πλοία
bulkers και διαλύθηκαν 119 πλοία, με αποτέλεσμα να προστεθούν 73 πλοία. Τα νέα πλοία που εισέρχονται στην αγορά
επιβαρύνουν περισσότερο την ανισορροπία προσφοράς και
ζήτησης χωρητικότητας. Ο υπεράριθμος αριθμός των πλοίων
εν ενεργεία φαίνεται να μην μπορεί να εξομαλυνθεί από τις
διαλύσεις ή να απορροφηθεί από τη ζήτηση χωρητικότητας,
και η απόδοση της ναυλαγοράς μειώνει το βαθμό εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαλύσεις των πλοίων bulkers για
τους πρώτους τρεις μήνες παρουσίασαν ετήσια αύξηση 88%
αγγίζοντας τις 120 διαλύσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την
ανασφάλεια των ναυτιλιακών παικτών στη συνεχόμενη ιστορική ύφεση των ημερών μας. Η αυξητική τάση των διαλύσεων
δεν μπορεί να μην παραμείνει έντονη και στη διάρκεια του
δεύτερου τριμήνου της χρονιάς και δεν αποκλείεται το 2015
να τερματίσει με νέα υψηλά ιστορικά επίπεδα διαλύσεων από
την περίοδο 2011-2012. Ο μέσος όρος ηλικίας διάλυσης των
πλοίων bulkers έχει μειωθεί κάτω από τα 25 έτη και η τάση
των ημερών μας είναι η διάλυση πλοίων μεγάλου μεγέθους
capesize που πλησιάζουν τον μέσο όρο ηλικίας 15 έτη.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες εμφανίζονται πολλές στην αγοραπωλησία των μεταχειρισμένων πλοίων, αλλά η αβεβαιότητα
της ναυλαγοράς από την υπερπροσφορά των πλοίων έχει περιορίσει σημαντικά το βαθμό εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών
παικτών.
Η τωρινή κρίση της ναυλαγοράς των bulkers και η ανασφάλεια της σταθερότητας της οικονομικής απόδοσης έχουν οδηγήσει το βαθμό εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών στα
χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία δυόμισι έτη. Σύμφωνα με
έρευνα από Moore Stephens, ο μέσος βαθμός εμπιστοσύνης
των ναυτιλιακών παικτών έχει μειωθεί σε 5,5 από 5,7 τον Νοέμβριο του 2014 και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον
Αύγουστο 2012 (το υψηλότερο επίπεδο ήταν 6,8 τον Μάιο
2008). Η υπερπροσφορά χωρητικότητας των πλοίων αποτελεί
το πρώτο κριτήριο απάντησης των ναυτιλιακών παικτών
καθώς η ροή των επενδυτικών κεφαλαίων από την Αμερική
στον τομέα των ναυπηγήσεων φαίνεται ότι έχει εντείνει το
πρόβλημα της ανισορροπίας με τη ζήτηση χωρητικότητας.
Η μείωση του βαθμού εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών παικτών καθρεφτίζεται και στην αποδυνάμωση των επενδυτικών
κινήσεων στην αγορά μεταχειρισμένων/ναυπηγήσεων. Η εύθραυστη εικόνα της ναυλαγοράς διαφαίνεται ότι θα οδηγήσει
σε χαμηλότερο ρυθμό ναυπηγήσεων και αγορών των μετα-
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χειρισμένων πλοίων το 2015. Το 2014 αποτέλεσε τη χρονιά
ρεκόρ αγοραπωλησιών των μεταχειρισμένων πλοίων και το
2013 ήταν η χρονιά με τον υψηλότερο ρυθμό ναυπηγήσεων
από το 2009.
Το πρώτο τρίμηνο του 2015 τερματίζει με συνολική αξία
επενδυμένου κεφαλαίου περίπου $7 δισ. για 357 συνολικές
αγοραπωλησίες πλοίων παρουσιάζοντας ετήσια μείωση
κατά 27%. Για πρώτη φορά η κατηγορία των πλοίων
tankers παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα αγοραπωλησιών
από τα πλοία bulkers, παρόλη την ετήσια πτωτική διόρθωση
κατά 37%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των containers παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 35%, καθώς παρά την
κρίση της ναυλαγοράς στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη για τις
μεγάλου μεγέθους κατηγορίες πλοίων, τα πλοία μικρού και
μεσαίου μεγέθους (από 1.000 TEU έως 4.000 TEU) κερδίζουν έδαφος.

Αγορά μεταχειρισμένων πλοίων
2015-2014: 27% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

357 αγοραπωλησίες πλοίων
$6,8 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
488 αγοραπωλησίες πλοίων
$8,7 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Ανά κατηγορία πλοίου:
Bulkers
2015-2014: 44% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

95 αγοραπωλησίες πλοίων
$962 εκατ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
171 αγοραπωλησίες πλοίων
$3,5 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Tankers
2015-2014: 37% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

112 αγοραπωλησίες πλοίων
$2,8 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
179 αγοραπωλησίες πλοίων
$3,8 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
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Ναυλαγορά
Containers
2015-2014: 35% ετήσια αύξηση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

66 αγοραπωλησίες πλοίων
$827 εκατ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
49 αγοραπωλησίες πλοίων
$604 εκατ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Αγορά ναυπηγήσεων πλοίων
2015-2014: 41% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

453 ναυπηγήσεις πλοίων
$12,7 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
764 ναυπηγήσεις πλοίων
$25,66 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Ανά κατηγορία πλοίου:
Bulkers
2015-2014: 68% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

101 ναυπηγήσεις πλοίων
$1 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
317 ναυπηγήσεις πλοίων
$5,2 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Tankers
2015-2014: 30% ετήσια μείωση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

95 ναυπηγήσεις πλοίων
$4,3 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
136 ναυπηγήσεις πλοίων
$4,7 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Containers
2015-2014: 4% ετήσια αύξηση
Ιαν. - Μάρ. 2015

Ιαν. - Μάρ. 2014

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 50

47 ναυπηγήσεις πλοίων
$2,9 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)
49 ναυπηγήσεις πλοίων
$2,3 δισ. δολάρια
(αξία επενδυμένου κεφαλαίου)

Η τωρινή εξέλιξη των ναυτιλιακών επενδύσεων επιβεβαιώνει
ότι οι ναυτιλιακοί παίκτες μπορεί να μη φρενάρουν τις αγορές
ή τις ναυπηγήσεις των πλοίων, δεδομένων των περιθωρίων
κέρδους που δημιουργούνται από τις αξίες των πλοίων, αλλά
η ηλικία, το μέγεθος και ο τύπος του πλοίου αποτελούν τα τρία
σημαντικά κριτήρια επιλογής των επενδύσεων.
Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς φαίνεται ότι θα παρουσιάσει
πιο ισχυρή εικόνα αγοραπωλησιών, καθώς οι ναυτιλιακοί παίκτες έχουν αρχίσει να προβάλλουν ολοένα και πιο δυναμικοί
στις αγορές πλοίων Bulkers μετά τα νέα κατώτατα ιστορικά
επίπεδα τιμών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αξία πλοίου capesize bulkers 5ετίας διακυμαίνεται σε λιγότερο από $35 εκατ.
δολάρια, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ξεπερνούσε τα
$40 εκατ. δολάρια. Από την άλλη πλευρά, στην αγορά των
ναυπηγήσεων, τα πλοία Βulkers θα παρουσιάζουν αποδυναμωμένα επίπεδα καθώς το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς
τερματίζει με περίπου 1/3 της κινητικότητας των νέων παραγγελιών που είχε σημειωθεί την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου
2014.
Οι επενδυτικές τάσεις των ημερών προσαρμόζονται σε πιο
ισχυρά επίπεδα διαλύσεων, μείωση παραγγελιών και αναζωπύρωση των αγορών των μεταχειρισμένων πλοίων, ενώ η
ναυλαγορά δεν θα αλλάξει εντυπωσιακά στην αγορά των
Bulkers, με τα πλοία tankers να τροφοδοτούν τις ελπίδες ναυτιλιακών παικτών για καλύτερες μέρες στην τωρινή υπερπροσφορά των πλοίων.
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Λιμένες

Θετική η εικόνα
για τους ελληνικούς λιμένες
Η ελληνική οικονομία διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει
επηρεάσει σημαντικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χώρας. Μέσα σε αυτό το έντονα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι δείχνουν σημάδια αντίστασης,
επιτυγχάνοντας όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και
την κερδοφορία τους.
νας από αυτούς τους κλάδους είναι
και η λιμενική βιομηχανία καθώς
πολλά από τα ελληνικά λιμάνια που
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες
έχουν καταφέρει να ενισχύσουν τα οικονομικά
αποτελέσματά τους σε δύσκολες συνθήκες. Η
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας οφείλεται εν μέρει
στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Καθοριστικός παράγοντας όμως, είναι η πτώση των
λειτουργικών τους εξόδων τόσο εξαιτίας των
μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας (μείωση μισθών, ελαχιστοποίηση κόστους υπερωριών κτλ) όσο και εξαιτίας της μείωσης του

Έ

Του Γιώργου Βαγγέλα
Συμβούλου έκδοσης των «Ναυτικών Χρονικών», διευθύνοντος
συμβούλου της Ports & Shipping
Advisory και μέλους
της διαδικτυακής πρωτοβουλίας
PortEconomics.
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προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά
και του γενικότερου εξορθολογισμού των δαπανών τους.
Πρόσφατα, αρκετά από τα μεγάλα λιμάνια της
χώρας δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το έτος 2014, τα οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχει αύξηση της κερδοφορίας
στα περισσότερα εξ αυτών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη για έξι από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
χώρας. Τα υπόλοιπα που λειτουργούν ως
ανώνυμες εταιρείες δημοσίευσαν πρόσφατα
τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους
2013, συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα
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στοιχεία για το 2014.
Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι στα περισσότερα λιμάνια το κόστος λειτουργίας έχει περιοριστεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις (Θεσσαλονίκη και Βόλος) η μείωση
συνοδεύτηκε από αύξηση του κύκλου εργασιών. Κύρια αιτία
είναι η μείωση του εργατικού δυναμικού στα λιμάνια, το
οποίο όμως δεν αναπληρώνεται με νέες προσλήψεις. Ως εκ
τούτου, τα λιμάνια καλούνται να λειτουργούν σε οριακό σημείο, όπως για παράδειγμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που
παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση της διακίνησης το προηγούμενο έτος (+14,61% στο συμβατικό φορτίο και +8,84%
στα εμπορευματοκιβώτια).
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δώδεκα Οργανισμοί Λιμένος
της χώρας (ο Οργανισμός Λιμένων νομού Ευβοίας δεν προσμετρείται καθώς η έναρξη λειτουργίας του ξεκίνησε προς
τα τέλη του 2013 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα οικονομικά στοιχεία) παρουσίασαν κερδοφορία κατά
το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Αυτές που μένει να φανούν είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για το μέλλον των ελληνικών λιμένων, μιας και η αδράνεια που παρατηρείται τα τελευταία πέντε χρόνια έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους τόσο
στο παρόν όσο και για το μέλλον καθώς:
• Καλούνται να λειτουργήσουν με συνεχώς μειούμενο προσωπικό, δημιουργώντας προβλήματα στην προσπάθεια
ενίσχυσης της διακίνησης και των εσόδων.
• Έχουν «παγώσει» όλες σχεδόν οι επενδύσεις εν αναμονή
της έλευσης (;) ιδιώτη επενδυτή, την ίδια στιγμή που δεν
διαφαίνεται κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για το τι μέλλει
γενέσθαι με τα λιμάνια.
• Ο ανταγωνισμός στη γειτονιά μας αυξάνεται με ραγδαίους
ρυθμούς, ενώ όλοι οι σημαντικοί παίκτες (πάροχοι) της λιμενικής βιομηχανίας τοποθετούνται στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου με επενδύσεις σε λιμάνια γειτονικών
χωρών, κάτι που πέρα από την άνοδο του ανταγωνισμού
μειώνει και το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα λιμάνια της
Ελλάδας.
Η ελληνική λιμενική βιομηχανία πρέπει άμεσα να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Η αξιοποίηση των λιμένων με τη συμμετοχής ιδιωτών παρόχων λιμενικών υπηρεσιών μέσω διαδικασιών παραχώρησης
λιμενικών δραστηριοτήτων και η διασφάλιση του δημόσιου
συμφέροντος με την ύπαρξη εθνικής λιμενικής αρχής ή τοπικών λιμενικών αρχών αποτελούν προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων, την πραγματοποίηση
επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση
της ανταγωνιστικότητάς τους. Η διαμόρφωση μιας εθνικής
λιμενικής πολιτικής είναι ζητούμενο, ιδιαίτερα μιας λιμενικής
πολιτικής η οποία πέρα από τη διαμόρφωση θα περάσει και
στο στάδιο της εφαρμογής.
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ΟΛΠ - COSCO:
Μία συμφωνία που καθόρισε
την αναπτυξιακή πορεία
του Πειραιά
Η σύμβαση παραχώρησης μέρους του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιμένα Πειραιά στην Piraeus Contaiiner
Terminal S.A. (PCT), θυγατρική της COSCO,
απασχολεί συνεχώς την ειδησεογραφία, είτε
λόγω της δυναμικής που αναπτύσσεται στο
λιμάνι του Πειραιά είτε λόγω των επενδύσεων
της κινεζικής πλευράς. Τι περιλαμβάνει όμως
η συμφωνία των δύο μερών έπειτα και από
τον φιλικό διακανονισμό;
τις 25 Νοεμβρίου 2008 υπεγράφη η αρχική συμφωνία
παραχώρησης ανάμεσα στην ΟΛΠ. Α.Ε. και την PCT S.A.,
μετά μια μακρά διαδικασία η οποία πέρασε από τη φάση
της διακρατικής συμφωνίας για να καταλήξει σε διεθνή
διαγωνισμό τον Φεβρουάριο του 2008 για την παραχώρηση των
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ (με την προϋπόθεση της κατασκευής του τελευταίου). Τα βασικά σημεία της αρχικής συμφωνίας παραχώρησης προέβλεπαν τα εξής:

Σ

Παραχωρούμενες εγκαταστάσεις
Η PCT παίρνει από 30/9/2009 τον έλεγχο του υφιστάμενου
προβλήτα ΙΙ στο ΣΕΜΠΟ Πειραιά, συνολικής έκτασης
614.419 τ.μ., μαζί με τις υφιστάμενες ανωδομές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Επενδύσεις
• Η PCT αναλαμβάνει την υποχρέωση κατασκευής του ανατολικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ, που εξυπηρετεί τα πετρελαιοειδή. Τα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν εντός 24
μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας παραχώρησης
και να ολοκληρωθούν εντός 48 μηνών από την έναρξη κατασκευής.
• Η PCT αναλαμβάνει την υποχρέωση αναβάθμισης του κτιρίου διοίκησης στον προβλήτα ΙΙ, των δικτύων (ηλεκτρισμού κτλ.) καθώς και την αναβάθμιση του ανατολικού και
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δυτικού τμήματος του προβλήτα.
Χρηματικές καταβολές
• Αρχική καταβολή €50.000.000 από την PCT στον ΟΛΠ.
• Ο ΟΛΠ θα λαμβάνει ετήσιο μίσθωμα το δείκτη τιμών καταναλωτή κατά +2%, και καθορίζεται ως: α) ενοίκιο
€1.800 ανά μέτρο μήκους κρηπιδωμάτων διαθέσιμων για
εξυπηρέτηση πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, με τιμές
2008, και β) ενοίκιο €4 ανά τ.μ. σε τιμές 2008 για τη συνολική επιφάνεια του τερματικού σταθμού που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων
(373.365 τ.μ. στον προβλήτα ΙΙ και 152.672 τ.μ. στον
ανατολικό προβλήτα ΙΙΙ όταν αυτός κατασκευαστεί).
• Ο ΟΛΠ θα λαμβάνει μια μεταβλητή καταβολή σε ετήσια
βάση, η οποία αποτελεί ποσοστό 21% των ετήσιων εσόδων της PCT, έως την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017 και η
οποία θα αυξηθεί στο 24,5% των ετήσιων εσόδων από
1ης Οκτωβρίου 2017 και ώς το τέλος της σύμβασης παραχώρησης την 30ή Σεπτεμβρίου 2044.
Ανεξαρτήτως της πορείας εσόδων της PCT, η ΟΛΠ θα
λαμβάνει κατ’ έτος ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Διακίνηση
• Η PCT θα πρέπει κάθε χρόνο να διακινεί το 65% της ετήσιας χωρητικότητας των χώρων που διαχειρίζεται. Η χωρητικότητα καθορίστηκε σε 700.000 TEU τον δεύτερο
χρόνο της παραχώρησης, αυξανόμενη κατ’ έτος και φτάνοντας το μέγιστο των 3.700.000 TEU από τον όγδοο
χρόνο της παραχώρησης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Προσωπικό
• Η PCT μπορεί να προσλάβει το δικό της προσωπικό, αλλά
δικαιούται να προσλάβει και προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε. το
οποίο θα θελήσει να μεταφερθεί στη νέα διαχειρίστρια
εταιρεία.
Λοιποί όροι σύμβασης παραχώρησης
• Η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο και η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται στα 30 έτη,
που επεκτείνεται στα 35 εάν η PCT ολοκληρώσει εντός
των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων την κατασκευή του
ανατολικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ.
• Η PCT θα μεταφέρει στον ΟΛΠ τη διαχείριση των υποδομών που περιγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης με
τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.
τον ΟΛΠ θα μεταβιβαστούν τόσο οι ανωδομές όσο και ο
μηχανολογικός εξοπλισμός που θα περιλαμβάνονται στην
παραχωρούμενη έκταση.
• Ο ΟΛΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ολοκληρώσει με
δικά του έξοδα και ευθύνη τη μετεγκατάσταση του προβλήτα πετρελαιοειδών.
Η προσφορά της COSCO διαμορφώθηκε στα €4,305 δισ.
με τη σημείωση ότι το 79% του προσφερόμενου τιμήματος,
ήτοι €3,4 δισ., είναι εγγυημένο για το σύνολο της χρονικής
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διάρκειας της παραχώρησης, δηλαδή τα 35 έτη. Η COSCO
δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε υποδομές,
ανωδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους €620 εκατ.
Η συνέχεια
Στις 30 Αυγούστου του 2013 η ΟΛΠ Α.Ε. και η PCT S.A. κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία (Πρακτικό Διαδικασίας Φιλικής Διευθέτησης) για την πραγματοποίηση πρόσθετων
επενδύσεων ύψους €230 εκατ. Ο φιλικός διακανονισμός
προβλέπει τα εξής:
• Εντός τριών μηνών από την υπογραφή του φιλικού διακανονισμού θα πρέπει να ξεκινήσει η κατασκευή του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ και θα πρέπει να
ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία
έναρξης κατασκευής.
• Τη νέα υποδομή, συνολικού εμβαδού 135.590 τ.μ., θα
διαχειρίζεται η PCT S.A. έως το τέλος της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης.
• Η χρονική διάρκεια της αρχικής σύμβασης παραχώρησης
δεν υφίσταται κάποια αλλαγή.
• Επιπροσθέτως η PCT S.A. αναλαμβάνει με ευνοϊκούς χρηματοοικονομικούς όρους την υποχρέωση κατασκευής του
νέου προβλήτα πετρελαιοειδών στο νότιο άκρο του προβλήτα ΙΙΙ, μια επένδυση ύψους €10 εκατ. η οποία αμέσως
μετά την κατασκευή της θα παραχωρηθεί στην ΟΛΠ Α.Ε.
• Με τη νέα υποδομή η συνολική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων της PCT θα φτάσει τα 6,2 εκατ. TEU.
• Έως την ημερομηνία θέσεως σε παραγωγική λειτουργία
του δυτικού τμήματος του προβλήτα ΙΙΙ από την PCT S.A.
και σε κάθε περίπτωση έως ότου το ΑΕΠ της Ελλάδας,
όπως ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, ανέλθει στο ποσό
που αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της χώρας το έτος 2008 σε σταθερές τιμές 2005 (€ 210,443 εκατ.) πλέον αύξησης 2%
ετησίως, η PCT S.A. δεν υποχρεούται να καταβάλει το
ποσό του ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος που
προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία παραχώρησης.
Συμφωνείται νέος τρόπος καταβολής του μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος μετά το 2021 μέσω της καθιέρωσης της ελάχιστης και μέγιστης εγγυημένης
δυναμικότητας των εγκαταστάσεων της PCT S.A., οι
οποίες ορίζονται σε 3.087.500 TEU και 4.750.000 TEU,
αντίστοιχα.
• Τα σταθερά ανταλλάγματα που προβλέπονται στην αρχική σύμβαση παραχώρησης επεκτείνονται και στο νέο
τμήμα (δυτικό) του προβλήτα ΙΙΙ.
• Θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την ανατολική πλευρά του προβλήτα ΙΙ.
Στις 27/11/2014 υπογράφεται μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και PCT
S.A. συμφωνητικό (Β) τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις αυξάνει την καθαρά παρούσα αξία της σύμβασης από τα €498 εκατ. στα
€678-1.073 εκατ. Το συμφωνητικό (Β) τροποποίησης κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή και απέκτησε ισχύ νόμου.
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Επικαιρότητα

Διεθνές καθεστώς
για την ανέλκυση ναυαγίων
Η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση ναυαγίων σηματοδοτεί ένα
ορόσημο για τη βελτίωση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την προστασία των παράκτιων κρατών από τους κινδύνους
για τη ναυσιπλοΐα και το περιβάλλον που προκαλούνται από ναυάγια.
Σχόλιο του Δρος. Βασίλειου Μαμαλούκα-Φραγκούλη, Διευθυντή Τμήματος Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

κύριος στόχος της σύμβασης
είναι να επιβάλει νέο διεθνές
καθεστώς υπό το οποίο τα παράκτια κράτη μπορούν να προβούν σε ενέργειες για την
απομάκρυνση του ναυαγίου πέρα από τα χωρικά τους ύδατα, όπου δεν μπορούν να
ασκούν τη διεθνή δικαιοδοσία τους σύμφωνα
με τις διατάξεις του Δικαίου της Θάλασσας.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της σημαντικής
αυτής σύμβασης εξασφαλίζονται: τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών να απομακρύνουν τα ναυάγια από την αποκλειστική
οικονομική τους ζώνη, και μάλιστα κατά
τρόπο διεθνώς εναρμονισμένο, η αντικειμε-

Ο
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νική ευθύνη που βαρύνει τους πλοιοκτήτες
για την αναφορά, τη σήμανση και την αφαίρεση ενός ναυαγίου, καθώς και η επιβολή
υποχρεωτικής ασφάλισης ή άλλης χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τους εφοπλιστές
που παρέχει στα συμβαλλόμενα παράκτια
κράτη μια σαφή πηγή οικονομικής ασφάλειας
για την απομάκρυνση των ναυαγίων και θαλάσσιων κινδύνων.
Η σύμβαση παρέχει ενιαίους διεθνείς κανόνες, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής απομάκρυνσης
των ναυαγίων που βρίσκονται πέρα από τα
χωρικά ύδατα και εντός της ΑΟΖ ενός κράτους-μέρους. Ωστόσο, τα κράτη-μέρη μπο-
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ρούν να επιλέξουν να επεκτείνουν την εφαρμογή των
διατάξεων της σύμβασης για ναυάγια που βρίσκονται
εντός των χωρικών υδάτων τους (κάτι που για την ώρα
έχουν εφαρμόσει μόνο οι Αντίγκουα, Βουλγαρία, Δανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Λιβερία, Μάλτα και Νήσοι Μάρσαλ).
Πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που τα κράτημέρη δεν επιλέξουν να επεκτείνουν την εφαρμογή αυτή,
οι διατάξεις της σύμβασης σχετικά με την υποχρεωτική
ασφαλιστική κάλυψη (δηλαδή, τα άρθρα 10, 11 και 12)
δεν εφαρμόζονται για τις δαπάνες που προκύπτουν από
μέτρα που έχουν ληφθεί εντός των χωρικών υδάτων για
τα οποία παραμένει η ευθύνη του πλοιοκτήτη και ασφαλιστή του. Το γεγονός αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, όπως προκύπτει από στατιστικές των Lloyds
του Λονδίνου, το 45% των μεγάλων περιστατικών μεταξύ των ετών 2000 και 2010 οφειλόταν σε προσάραξη,
και φυσικά αυτά τείνουν να εμφανίζονται κοντά στην
ακτή, εντός του εύρους των 12 μιλίων, και όχι στην ΑΟΖ.
Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική αποτελεσματικότητα της
σύμβασης θα κριθεί στην πράξη μόνο όταν εφαρμοστούν
οι πρώτες αποφάσεις απομάκρυνσης ναυαγίου. Προς το
παρόν, η προσοχή της ναυτιλιακής κοινότητας είναι
στραμμένη στην ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται
στους πλοιοκτήτες και εάν αυτή μπορεί να θεωρηθεί
επαρκής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών από τα υπογράφοντα κράτη-μέρη.

Obituary
Captain
Costas S. Salonitis
The Greek-born shipping executive/owner, whose career in the industry spanned over 50
years from New York City and Pireas, passed away in Athens, Greece on early Saturday
morning, April 25, 2015, after a brave, defiant fight with cancer. He was surrounded by
his loving family and friends. Funeral services were held on Sunday, April 26th in the
Captain's home town of Arta, Greece. Captain Salonitis was a graduate of the Hydra
Merchant Marine Academy of Greece, as well as a lawyer from the Aristotle School of
Law in Thessaloniki. He also had an LLM from New York University and a Master's
Degree in Transportation from the State University of New York Maritime College.
During the late 1960's through the 1980's Captain Salonitis was a key executive at "C"
Ventures, Inc. in New York City, where he operated a fleet of tankers and bulk carriers
for the Couloucoundis Group.
Since the early 1990's Captain Salonitis owned and operated a fleet of tankers under the
Salmar Shipping Ltd name.
He is survived by his wife, Paraskevi; three sons, Steve, Angelo and Harry; and six grandchildren. Our lives will never be the same without you. Sail in peace Captain.
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Ειδήσεις από την

ελληνική λιμενική βιομηχανία
Αλλάζουν οι διοικήσεις των Λιμένων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υψηλό μέρισμα
αποφάσισε η Γ.Σ.
του ΟΛΘ
η διανομή μερίσματος
1,95 ευρώ ανά μετοχή
αποφάσισε η γενική συνέλευση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, παρά
το γεγονός ότι η πρόταση
του διοικητικού συμβουλίου
ήταν να διανεμηθεί μέρισμα
0,70 ευρώ ανά μετοχή. Το
ΤΑΙΠΕΔ ως μεγαλομέτοχος
του οργανισμού υπέβαλε αίτημα για αύξηση του μερίσματος, πρόταση η οποία
πλειοψήφησε και, ως εκ
τούτου, το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών του
2014 θα διανεμηθεί στους
μετόχους αφήνοντας ελάχιστα κεφάλαια για την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Για μία ακόμη χρονιά το ΤΑΙΠΕΔ... βάζει χέρι στα αποθεματικά
εταιρειών
του
Δημοσίου, παρακινούμενο
ενδεχομένως και από την
έλλειψη ρευστότητας που
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη χρονιά το ΤΑΙΠΕΔ
ζήτησε τη διανομή κερδών
προηγούμενων ετών κι έτσι
αποφασίστηκε η διανομή
μερίσματος 4 ευρώ ανά μετοχή! Είναι πάντως απορίας
άξιον τι ρόλο διαδραματίζει
το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο καταφέρνει σε αρκετές από τις
οικονομικές του καταστάσεις
να εμφανίζει κέρδη μόνο και
μόνο εξαιτίας της απορρόφησης των αποθεματικών
κρατικών εταιρειών.
Το ΤΑΙΠΕΔ έως τώρα δεν
έχει δικαιώσει τις προσδοκίες που αρκετοί είχαν από
την πρώτη χρονιά σύστασής
του για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθώς
σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζεται στο να δρα ως μεσάζων
ανάμεσα
στην
κυβέρνηση και στα ταμεία
των κρατικών οργανισμών.

Τ
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ν αναμονή αλλαγών στις διοικήσεις τους βρίσκονται οι Οργανισμοί Λιμένος της χώρας, καθώς εντός
των επόμενων εβδομάδων η κυβέρνηση θα ορίσει
νέα διοικητικά συμβούλια. Ήδη η γενική συνέλευση του
ΟΛΘ διεκόπη στις 22 Απριλίου, έπειτα από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ (βασικού μετόχου του οργανισμού), πριν συζητηθεί
το θέμα της αλλαγής διοίκησης του δεύτερου μεγάλου λιμανιού της χώρας, και θα συνεχιστεί στις 13 Μαΐου, οπότε
και αναμένεται η κυβέρνηση να έχει καταλήξει στα άτομα
που θα αναλάβουν τη διοίκηση του λιμένα.
Στη Γ.Σ. της εταιρείας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Στέλιος Αγγελούδης υπέβαλε την παραίτησή του,
αποτελώντας πλέον παρελθόν για τον ΟΛΘ έπειτα από
μία πενταετία στο τιμόνι του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Προς το παρόν φαίνεται ότι το μοντέλο ορισμού ενός προσώπου ως προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου θα καταργηθεί, καθώς εκτιμάται ότι θα επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς (διαφορετικό πρόσωπο ως πρόεδρος και ως διευθύνων σύμβουλος). Η ονοματολογία δίνει και παίρνει
για το ποιοι θα καλύψουν τις θέσεις.
Μέχρι στιγμής επικρατέστερος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εμφανίζεται ο δρ Δημήτριος
Μακρής, στέλεχος του οργανισμού και προϊστάμενος στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μάρκετινγκ
και Πωλήσεων. Αλλά και στον Πειραιά ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στην κεφαλή της διοίκησης παρά
τα όσα κατά καιρούς ακούγονται για παραμονή του κ. Γιώργου Ανωμερίτη.
Ήδη ο ΟΛΠ αποφάσισε τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων για το Σάββατο 13
Ιουνίου και το αξιοσημείωτο είναι ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί πολλαπλώς, όμως
το μόνο σίγουρο είναι ότι δίνει την ευελιξία στην κυβέρνηση να αποφασίσει αλλαγή στη διοίκηση
του οργανισμού.

Ε

Ικανοποιητικά
τα μέτρα ασφάλειας στον ΟΛΠΑ
ο τριήμερο 21-23 Απριλίου το λιμάνι της Πάτρας επιθεωρήθηκε από
τη European Maritime Safety
Agency στο σκέλος της αξιολόγησης των συνθηκών
ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων βάσει των απαιτήσεων
του
ευρωπαϊκού
κανονισμού 725/2004 και της
ευρωπαϊκής
οδηγίας
65/2005.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης τα μέτρα
ασφαλείας που εφαρμόζει ο
Οργανισμός Λιμένος Πατρών

Τ

κρίθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Να σημειωθεί ότι το λιμάνι της Πάτρας μαζί με αυτό
της Ηγουμενίτσας διεκπεραιώνουν το σύνολο της ακτοπλοϊκής κίνησης από Ελλάδα

προς Ιταλία, με αποτέλεσμα να
καθίστανται πύλες και για τους
παράτυπους μετανάστες, οι
οποίοι επιδιώκουν να μετακινηθούν προς άλλες χώρες της
Ε.Ε.
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Ειδήσεις από την

παγκόσμια λιμενική βιομηχανία
παναμασ

Νέα επένδυση
από την PSA
Πάνω από $400 εκατ. αναμένεται να επενδύσει η PSA
Panama (θυγατρική της PSA
International) προκειμένου
να επεκτείνει τον τερματικό
σταθμό εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται στη
δυτική πλευρά της εισόδου
της διώρυγας του Παναμά
στον Ειρηνικό ωκεανό.
Η ετήσια υφιστάμενη χωρητικότητα του τερματικού
είναι 450.000 TEU ενώ με
την επέκταση θα διαμορφωθεί στα 2.000.000 TEU.
Με την ολοκλήρωση των
έργων ο τερματικός σταθμός
θα διαθέτει κρηπιδώματα
μήκους 1.100 μέτρων, ενώ
θα είναι εξοπλισμένος με 11
γερανογέφυρες ικανές να
εξυπηρετήσουν πλοία εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας μέχρι 18.000 TEU.
Στόχος της PSA είναι ο τερματικός σταθμός να αποτελέσει hub στην ευρύτερη
περιοχή προκειμένου να μεταφορτώνονται εμπορευματοκιβώτια σε πλοία, τα οποία
στη συνέχεια θα τροφοδοτούν τις χώρες της δυτικής
ακτής της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.
Να σημειωθεί ότι τη νέα διώρυγα του Παναμά, μετά τα
έργα διαπλάτυνσης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν
πλοία χωρητικότητας μέχρι
12.500 TEU.

Εκβιασμοί
στο λιμάνι του Λάγος
ο λιμάνι του Λάγος στη Νιγηρία είναι το μεγαλύτερο της χώρας καθώς διαχειρίζεται το
σύνολο σχεδόν των εισαγωγών της μεγαλύτερης οικονομίας της Αφρικής. Παρ’ όλ’ αυτά μια
σειρά παραγόντων επηρεάζουν σημαντικά την αποδοτικότητα του λιμανιού και δημιουργούν προβλήματα στις ροές εμπορευμάτων και κατά συνέπεια στην ίδια την οικονομία της χώρας. Ενδεικτικά,
το οδικό δίκτυο που συνδέει το λιμάνι με την ενδοχώρα έχει περιορισμένες δυνατότητες και δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ροές φορτίων. Βέβαια, δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των
υποδομών που προκαλεί προβλήματα.
Η διαφθορά και οι εκβιασμοί από κρατικούς αξιωματούχους επιβαρύνουν σημαντικά την αποδοτικότητα του λιμένα και κυρίως τα σχετικά κόστη, παρά το γεγονός ότι η Νιγηρία προχώρησε σχετικά
πρόσφατα (2006) σε αναδιάρθρωση της λιμενικής της βιομηχανίας με την είσοδο ιδιωτών. Παρά
τη βελτίωση που υπήρξε έκτοτε, ιδίως στο σκέλος της διαχείρισης των εμπορευμάτων εντός του
λιμένα, οι διοικητικές διαδικασίες εκτελωνισμού και παραλαβής των φορτίων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην όλη διαδικασία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό υπήρχαν 15 διαφορετικές Αρχές που έπρεπε
να επιθεωρήσουν τα εισαγόμενα φορτία και καθεμία από αυτές ζητούσε δωροδοκίες από τους εισαγωγείς. Πλέον οι αρμόδιες Αρχές έχουν μειωθεί σε επτά, αλλά και πάλι οι εκβιασμοί συνεχίζουν
να υφίστανται.

Τ

Μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις
των λιμένων στις ΗΠΑ
τη δημοσιότητα δόθηκε
η μελέτη που συνέταξε
η Martin Associates για
την προστιθέμενη αξία από τη
δραστηριότητα των θαλάσσιων λιμένων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
μελέτης, η λιμενική βιομηχανία

Σ

εξαρτώμενες από αυτά, καθώς
και η προστιθέμενη αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών.
Οι θέσεις εργασίας που συντηρούνται από τη λιμενική βιομηχανία και τις σχετικές με αυτήν
επιχειρήσεις ανήλθαν σε 23,1
εκατ. δολάρια.

DP World: 4,5% αύξηση στη διακίνηση
εμπορευμάτων
Περίπου 14.968.000 TEU διακινήθηκαν μέσω των τερματικών λιμενικών σταθμών που
διαχειρίζεται η DP World σε όλο
τον κόσμο, το πρώτο τρίμηνο
του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2014.
Σημαντική ώθηση στα μεγέθη
της διακίνησης έδωσαν οι επιδόσεις των τερματικών σταθ-
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των ΗΠΑ δημιουργεί προστιθέμενη αξία ίση με $4,6 τρισ. Στο
νούμερο αυτό υπολογίζονται
τα έσοδα των λιμένων, των επιχειρήσεων που σχετίζονται
άμεσα με αυτούς, το εισόδημα
των εργαζομένων στα λιμάνια
αλλά και σε επιχειρήσεις άμεσα

μών της εταιρείας στην Ευρώπη, στην περιοχή του Ειρηνικού και στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ). Η διακίνηση
στους τερματικούς σταθμούς
των ΗΑΕ άγγιξε τα 3,9 εκατ. TEU
παρουσιάζοντας άνοδο 7,7%.
Σε ό,τι αφορά τους τερματικούς
σταθμούς στην Αυστραλία, επικράτησαν μεικτές τάσεις με τερματικούς να καταγράφουν
αύξηση στη διακίνηση και ορι-

σμένους μείωση. Σταθερότητα
παρατηρήθηκε και στους τερματικούς σταθμούς που διαχειρίζεται η εταιρεία στην Ινδία κυρίως
λόγω περιορισμών στη χωρητικότητά τους.
Η κατάσταση στην Ινδία, όπως
δήλωσαν πηγές της εταιρείας,
θα βελτιωθεί με τη δημιουργία
νέας χωρητικότητας στον τερματικό σταθμό του Nhava
Sheva.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Μονομαχία για το θέμα της Gazprom
ύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία προετοιμάζονται για νομικές διαμάχες με αφορμή τα
συμβόλαια που έχει συνάψει η Gazprom με αρκετά κράτη-μέλη. Η Ε.Ε. αναμένεται
να εγκαλέσει την Gazprom για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω επιχειρηματικών
πρακτικών σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Από την πλευρά της η
Ρωσία, μέσω του κ. Λαβρόφ, θεωρεί ως μη αποδεκτές τις αιτιάσεις της Ε.Ε.

Σ

Φόβοι
από τις επιπτώσεις
επιβολής
περιβαλλοντικού
φόρου στη Γερμανία
Γερμανία σχεδιάζει να επιβάλει φόρο προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που
εκτιμάται ότι θα βάλει στο στόχαστρο
την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα. Ο υπουργός Οικονομικών Ζητημάτων της Γερμανίας, Ζίγκμαρ
Γκάμπριελ, βρίσκεται υπό συνεχή
πίεση από συνδικάτα και σωματεία
εργαζομένων τα οποία φοβούνται
πως ο σχεδιαζόμενος περιβαλλοντικός φόρος θα επιφέρει την απώλεια
χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μόλις
πριν από λίγο καιρό, 15.000 εργαζόμενοι σε ορυχεία και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας συμμετείχαν σε
δυναμικές κινητοποιήσεις. Όσοι αντιδρούν στην επιβολή του φόρου υποστηρίζουν ότι δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας θα χαθούν στα κέντρα παραγωγής ενέργειας από καύση
λιγνίτη σε Βραδεμβούργο, Σαξονία,
Κάτω Σαξονία και Ρηνανία. Προκειμένου να επιτύχει το στόχο μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 40% έως το 2020, ο Γερμανός
υπουργός σχεδιάζει την επιβολή
φόρου σε παλαιά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλικίας
άνω των 20 ετών, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών αερίων
ρύπων.

H

Αντιδράσεις στην Ολλανδία για την εξόρυξη φυσικού αερίου
μάδες πολιτών και κόμματα της αντιπολίτευσης
στην περιφέρεια Groningen της Ολλανδίας έσυραν την κυβέρνηση της χώρας στα δικαστήρια
με αίτημα την παύση της εξόρυξης αερίου από κοίτασμα
στην πόλη Loppersum, το οποίο αποδίδει 50 δισ. κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου σε ετήσια βάση. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ολλανδίας απεφάνθη ότι, προς
το παρόν, η εξόρυξη θα συνεχιστεί μόνο αν η παραγωγή
από άλλα κοιτάσματα δεν είναι πλέον εφικτή ή αν αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί η
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο υπουργός
Οικονομικών της Ολλανδίας δήλωσε ότι η παραγωγή θα μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Το Loppersum, με 11.000 κατοίκους, έχει αποτελέσει επίκεντρο σεισμικής δραστηριότητας που οφείλεται, σύμφωνα με τους κατοίκους, στην εξόρυξη φυσικού αερίου σε
πέντε περιοχές γύρω από αυτό. Η Ολλανδία είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μετά τη Νορβηγία, ενώ τα έσοδα από την εκμετάλλευσή του ανέρχονται
σε €13 δισ. ετησίως.

Ο

Νέα ανακάλυψη κοιτάσματος για τη Chevron
Chevron Australia ανακάλυψε νέο κοίτασμα
φυσικού αερίου σε περιοχή ανοιχτά της δυτικής
Αυστραλίας. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί
στόχο της εταιρείας καθώς έχουν εντοπιστεί και άλλα
κοιτάσματα, ενώ πλησιάζει προς την ολοκλήρωση η κατασκευή εγκατάστασης υγροποίησης του φυσικού αερίου με την ονομασία Gorgon-Jansz LNG Plant. Το νέο
κοίτασμα, που ανακαλύφθηκε σε βάθος 968 μέτρων, θα
αποτελέσει μία ακόμη πηγή τροφοδότησης του σταθμού
υγροποίησης, ενώ συνολικά η αξία των επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή όπου έχουν εντοπιστεί τα κοιτάσματα θα ανέλθει στα $54 δισ. Την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων έχει κοινοπραξία αποτελούμενη από τη Chevron (50%), τη Royal Dutch Shell PLC (25%) και την
ExxonMobil Corp. (25%). Στόχος είναι η περιοχή να παράγει 15,6 εκατ. τόνους LNG σε ετήσια
βάση, ενώ τα πρώτα φορτία αναμένονται προς το τέλος του 2015.

Η

Αύξηση παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού
αρά την πτώση στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, η Energy Information Administration των ΗΠΑ προβλέπει ότι η παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του
Μεξικού θα αγγίξει φέτος το 1,52 εκατ. βαρέλια την ημέρα, ενώ για το 2016
κάνει λόγο για ημερήσια παραγωγή 1,61 εκατ. βαρελιών. Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, τότε η περιοχή του Κόλπου του Μεξικού θα παράγει το 16%-17% της συνολικής
παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ.

Π
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Το πλοίο στα έργα μου
συμβολίζει την ελευθερία,
τη δύναμη, την τόλμη,
το όνειρο, την προσέγγιση
του ανέφικτου
Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τ ο υ ζ ω γρ ά φ ο υ Β α γ γ έ λ η

Ο

Βαγγέλης Ρήνας γεννήθηκε στη Σάμο και πήρε τα
πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Βασίλη
Κορκόβελο. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Δημοσθένη
Κοκκινίδη στη ζωγραφική και τον Θανάση Εξαρχόπουλο.
Τα έργα του δεν είναι μόνον ζωγραφικά αλλά και γλυπτά φιλοτεχνημένα σε ξύλο. Είναι ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες
που έχουν ασχοληθεί στα έργα τους με την εμπορική ναυτιλία,
παίρνοντας ερέθισμα από τα παραμύθια της γιαγιάς του για
τους προγόνους καπετάνιους που «όργωναν» τον κόσμο με ξύλινα σκαριά.
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Ποιες είναι οι κυριότερες επιρροές σας ως προς τις δημιουργικές αναζητήσεις σας με θέματα από τη θάλασσα;
Γεννήθηκα στη Σάμο, και τα μάτια μου αγκάλιαζαν τη θάλασσα,
τις φουρτούνες και τις γαλήνες της, οι μυρωδιές μου ήταν
αυτές του κομμένου πεύκου, του μίνιου και τις μπογιάς στα
καρνάγια του Καρλοβασίου, του Αγίου Ισιδώρου, του Όρμου
και άλλων μικρότερων ταρσανάδων.
Στα λιμάνια της, τα ποστάλια μιας άλλης εποχής που έρχονταν
και έφευγαν, έχουν γίνει πια ένα με τη μνήμη μου.
Είστε από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν
ασχοληθεί με την ποντοπόρο ναυτιλία και τα πλοία της.
Ποια ήταν η αφορμή ή το ερέθισμα γι’ αυτή σας την ενασχόληση;
Έχω προγόνους καπετάνιους που «όργωναν» τον κόσμο με τα
ξύλινα τότε ποντοπόρα. Ο περίφημος Σαμιώτης Διαμαντής
Κοκκινογένης ήταν μεγάλος καπετάνιος, με μεγάλα καράβια
και με το τρικάταρτο «Αγία Τριάδα» έκανε μπάρκα μέχρι την
Αργεντινή και τη Νορβηγία. Από παιδί άκουγα τη γιαγιά μου
να μιλάει για τον παππού της. Πρέπει να πω όμως ότι είχα την
τύχη να γνωρίσω και να συνδεθώ φιλικά με μεγάλους, ξεχωριστούς εφοπλιστές, που ξεκίνησαν από το μηδέν και με την
οξυμένη αντίληψή τους και το πείσμα αλλά και με το όμορφο
και μεγάλο όραμά τους, όπως ταιριάζει σε πραγματικούς Έλληνες, πέτυχαν να κατακτήσουν πρωτιές στον τόσο δύσκολο
διεθνή ανταγωνισμό. Βρέθηκα σε ναυπηγεία, στην Ευρώπη
αλλά και στην Ασία, Κίνα, Κορέα. Το θέαμα των καραβιών που
χτίζονται και καθελκύονται είναι απίστευτο.
Όλη αυτή η συντονισμένη δουλειά από τόσους ανθρώπους
με ενθουσιάζει. Το μέταλλο που μεταμορφώνεται, η τεχνογνωσία που συνεχώς μεγαλώνει, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα, τα έντονα χρώματα, τα μηχανήματα, οι τρόποι
συναρμολόγησης, όλα αυτά με συγκινούν πραγματικά!
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Υπάρχει ενδιαφέρον του κοινού για τους σύγχρονους καλλιτέχνες που απασχολούνται με τα θαλασσινά μοτίβα;
Νομίζω ότι τα θέματα αυτά συγκινούν ανθρώπους που έχουν
βιώματα με τη θάλασσα. Κάποιος που έχει μεγαλώσει στα
βουνά δεν θα ενδιαφερθεί για καράβια. Και υπάρχουν πολλοί
και στην πατρίδα μας που δεν έχουν θαλασσινές παραστάσεις
στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τέτοιοι συλλέκτες παρατηρούμε ότι μένουν ασυγκίνητοι σε αυτήν τη θεματολογία.
Η οικονομική και κοινωνική κρίση στην Ελλάδα επιτρέπει
σήμερα τη διάθεση για δημιουργικότητα, αλλά και την οικονομική επιβίωση ενός καλλιτέχνη;
Δοκιμάστε να φυτέψετε ένα πεύκο, μια βελανιδιά, σε μια γλάστρα... Τι θα γίνει; Όσο και αν προσπαθήσει το δέντρο να επιβιώσει, στο τέλος θα ξεραθεί. Προσπαθήστε να βάλετε ένα πλοίο σε
μια λίμνη, τι θα γίνει; Θα μείνει στην ίδια θέση και θα καταστραφεί.
Έτσι έχει καταντήσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, μια λίμνη
με στάσιμα νερά. Η λύση είναι να τοποθετήσουμε κινητήρια δύναμη και να ελευθερωθούμε από την αγαπημένη, αλλά άγονη
αυλή μας. Έτσι μόνο τα όνειρά μας δεν θα μαραθούν .
Τι συμβολίζει για εσάς το πλοίο; Ποιες αναμνήσεις και ποια
συναισθήματα σας γεννά;
Μα τι άλλο από την ελευθερία, τη δύναμη, την τόλμη, το
όνειρο, την προσέγγιση του ανέφικτου.
Τα έργα που απεικονίζουν τη θάλασσα και τα πλοία που
ταξιδεύουν, ειδικά σε δημόσιους χώρους, συχνά αποτε-

λούν «ματόπονο» για τον περαστικό. Για ποιο λόγο;
Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον, ειδικά Έλληνα, που να μην
ταξιδεύει βλέποντας πλοία. Η ναυτιλία έχει σώσει, και θα σώζει
την Ελλάδα, έτσι έγινε μεγάλη. Από τα αρχαία χρόνια κατέκτησε
τη Μεσόγειο και όχι μόνο, με τη ναυτιλία και το εμπόριο έφτιαξε
αποικίες. Και ο πολιτισμός διαδόθηκε. Μετά τον δεύτερο Π.Π.
είχε χάσει τα πάντα και από τις στάχτες μέσα σε λίγα χρόνια με
την ποντοπόρο μεγαλούργησε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι.
Τώρα γιατί τα δημόσια γλυπτικά έργα δεν εκφράζουν όλο αυτό
το συναίσθημα; Γιατί απλά οι δημόσιες γλυπτικές δουλειές μετά
από «διαγωνισμούς» δίδονται από συνδικαλιστές σε συνδικαλιστές, που τις περισσότερες φορές είναι άσχετοι με το ναυτικό
θέμα, για να μην πω ότι «βγάζουν και σπυριά», τόσο απλά. Βεβαίως, υπάρχουν και εξαιρέσεις και αξιόλογα έργα.
Θεωρείτε ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με τη θάλασσα σήμερα υστερούν σε
ανανεωτική και ευφάνταστη πνοή και σύλληψη, ιδίως στο
χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών και κυρίως της γλυπτικής;
Το πλοίο πέρα από αυτό που βλέπουμε είναι ιδέα. Είναι σύμβολο. Δείτε τη Νίκη της Σαμοθράκης. Το κορμί της στέκεται και
κυματίζει σε πλώρη! Τόση ομορφιά, τόση δύναμη! Ένας κόσμος λουσμένος με φως, που ακόμα και μετά από μάχες πίστευε και ερωτευόταν με τη ζωή. Η θάλασσα είναι πίκρα, είναι
θάνατος, αλλά είναι και έρωτας! Ο καλλιτέχνης που δεν είναι
ερωτευμένος με τη θάλασσα δεν αγαπάει το διαφορετικό, τις
άλλες χώρες, τους λαούς, τον άνθρωπο. Όταν κατασκεύαζα
το γλυπτό μου Ατέρμων Πλεύση, ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει
δίαυλος επικοινωνίας με όλο τον κόσμο, και όχι μόνο με τον
συγκεκριμένο λαό - Κινέζους στην περίπτωση. Και πράγματι,
αυτό το σκαρί αποκτήθηκε και εκτίθεται στη μεγαλύτερη
όπερα του κόσμου, που οι επισκέπτες ξεπερνούν τα πέντε εκατομμύρια το χρόνο, από όλο τον πλανήτη. Εκεί λοιπόν υπάρχει
η Ελλάδα, που ταξιδεύει... Τι είναι αυτό που μας κινεί, μας κάνει
δημιουργούς ευφάνταστους; Μα τι άλλο, το πάθος και ο έρωτας. Η θάλασσα και το πλοίο είναι «γένους θηλυκού» κι εμείς
είμαστε ερωτευμένοι και με τη θάλασσα και με τα καράβια!
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Οι πλοίαρχοι της επόμενης
ημέρας
Ποιοι είναι οι νέοι που επιλέγουν να εκπαιδευτούν και να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία
ως πλοίαρχοι; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι επιδιώξεις, οι ατομικές επιλογές και προτιμήσεις, οι πηγές άντλησης πληροφόρησης, αλλά και οι επαγγελματικές προσδοκίες των
νέων πρωτοετών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ);
Του Θάνου Πάλλη* και της Αιμιλίας Παπαχρήστου*

ερευνητική δράση «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία ξεκίνησε το 2009, συνεχίζει το ταξίδι της μελετώντας
συστηματικά τους νέους σπουδαστές των ΑΕΝ και
καταγράφει για πέμπτη συνεχή χρονιά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Στο πλαίσιο της έρευνας απευθυνθήκαμε στους πρωτοετείς
σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 των Ακαδημιών Εμπορικών Ναυτικού για τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά (τόπος καταγωγής, επάγγελμα των γονέων, σύνδεση με
τη ναυτιλία), τις ατομικές επιλογές και προτιμήσεις (κριτήρια
και κίνητρα επιλογών φοίτησης, ελκυστικότητα συγκεκριμένων ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων), τις πηγές άντλησης πληροφόρησης, και τις επαγγελματικές τους
προσδοκίες.

Η

Γενικά στοιχεία - κοινωνιολογικό proﬁle σπουδαστών
Στην έρευνα συμμετείχαν, συνολικά, 318 πρωτοετείς ΑΕΝ
Πλοιάρχων, με τα αγόρια να αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών ( 83,9%).
Ο τόπος καταγωγής του 44,6% των σπουδαστών είναι ο
νομός Αττικής, ενώ διψήφιο ποσοστό σπουδαστών προέρχεται από την Πελοπόννησο (13,1%). Ιδιαίτερα χαμηλό είναι
φέτος το ποσοστό των σπουδαστών από το Βόρειο Αιγαίο
(3,5%).

Διάγραμμα 1: Καταγωγή σπουδαστών (%)

Το 61,1% κατάγεται από πόλη με ναυτική παράδοση, ενώ σε
ποσοστό 68,7% θεωρούν ότι η πόλη τους διαθέτει θέσεις εργασίας σχετικές με τη ναυτιλία.
Το 30% των πρωτοετών σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων
έχει επαγγελματική εμπειρία (το 17,5% μερικής απασχόλησης) -Διάγραμμα 2-, εκ των οποίων το 30% διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναύτες, δόκιμοι)
- Διάγραμμα 3. H συντριπτική πλειονότητα των εισακτέων
στις ΑΕΝ πλοίαρχων (89,1%) δεν εργάζεται κατά την είσοδο
στην ΑΕΝ, ωστόσο το 40,6% δήλωσε ότι θα επιδιώξει να εργαστεί στη διάρκεια των σπουδών.

* Ο κ. Θάνος Πάλλης διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής δράσης ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.
* Η κυρία Αιμιλία Παπαχρήστου είναι ναυτιλιακή οικονομολόγος, διδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 68

PALIS-PAPAXRISTOU_Layout 1 11/5/2015 5:46 πμ Page 69

Διάγραμμα 2: Επαγγελματική εμπειρία (%)

νέων δεν έχει επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με τη
ναυτιλία. Το 76,8% των πρωτοετών σπουδαστών ανήκει σε
οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000
ευρώ, ενώ μόλις 2,4% των σπουδαστών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 75.000 ευρώ έχουν επιλέξει να σταδιοδρομήσουν ως πλοίαρχοι (Διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Διάγραμμα 3: Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη ναυτιλιακή βιομηχανία (%)

Η πλειονότητα των γονέων των πρωτοετών σπουδαστών
είναι απόφοιτοι Λυκείου (40,6% πατέρας, 32,8% μητέρα),
απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ (15,6% πατέρας, 17,6%
μητέρα), ενώ 11,1% των σπουδαστών προέρχονται από οικογένεια με πατέρα απόφοιτο των ΑΕΝ. Το 75,4% των γο-

Διάγραμμα 4: Μορφωτικό επίπεδο γονέων (%)

Εισαγωγή στην ΑΕΝ
Το 20,4% των εισαχθέντων είναι απόφοιτοι Επαγγελματικών
Λυκείων με Ναυτική/Ναυτιλιακή Κατεύθυνση και σχεδόν οι
μισοί (54,1%) εισήχθησαν στις ΑΕΝ μέσω των πανελληνίων
εξετάσεων. Σε ποσοστό 78,3% οι πρωτοετείς σπουδαστές
έχουν συνειδητά επιλέξει να εισαχθούν και να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της ναυτιλίας ως πλοίαρχοι, με τις ΑΕΝ να
αποτελούν πρώτη τους επιλογή.
Οι γονείς υποστηρίζουν την επιλογή αυτή, με το 94,6% να
έχει πολύ θετική (51,6%) ή αρκετά θετική (43%) άποψη για
την εισαγωγή και σταδιοδρομία στη θάλασσα.
Τo 75,6% των σπουδαστών επέλεξε τη σχολή μετά από προσωπική έρευνα με τη χρήση του Ίντερνετ. Οι καθηγητές στο
σχολείο (60,9%) και η οικογένεια (55,4%) επηρεάζουν σημαντικά την απόφαση των σπουδαστών να επιλέξουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Να σημειωθεί πως
75,6% των φετινών πρωτοετών σπουδαστών των ΑΕΝ Πλοιάρχων χρησιμοποίησαν ως πηγή πληροφόρησης για τις ΑΕΝ
εκθέσεις με θέμα την εκπαίδευση.
Διάγραμμα 6: Πηγή πληροφόρησης για την εισαγωγή
στις ΑΕΝ
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Με το 94,9% των σπουδαστών να δηλώνει ότι οι καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης είναι ο βασικότερος
παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην ΑΕΝ, ερμηνεύεται απόλυτα το ποσοστό
του 89,5% που θέλει και θα συνεχίσει τις σπουδές του στην
ΑΕΝ της επιλογής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί
να παραμένει υψηλό όλα τα χρόνια της έρευνας το ποσοστό
των σπουδαστών που κατατάσσουν πολύ υψηλά το προσωπικό ενδιαφέρον να αποκτήσουν γνώσεις στη ναυτιλία ως παράγοντα που επηρεάζει τη συνέχιση των σπουδών τους

Τα Tankers και τα LPGs/LNGs (26,4%) αποτελούν τον πιο ελκυστικό κλάδο σταδιοδρομίας για τους νέους σπουδαστές.
Λιγότερο δημοφιλείς είναι οι κλάδοι των bulk carriers
(16,8%), των containers (8.6%), ενώ η ακτοπλοΐα (6,8%) και
η ναυτιλία μικρών αποστάσεων (1,4%) συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Διάγραμμα 9: Κλάδος σταδιοδρομίας ποντοπόρου ναυτιλίας

Διάγραμμα 7: Παράγοντες για τη συνέχιση των σπουδών
στην ΑΕΝ

(94,6%). Με την τάση να παραμένει ίδια όλα τα χρόνια της
έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία», στην πλειονότητά τους οι νέοι
σπουδαστές (91,5%) θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως αξιωματικοί στην ποντοπόρο ναυτιλία. Τη δυνατότητα να προσληφθεί ως στέλεχος γραφείου σε ναυτιλιακή εταιρεία επιλέγει
το 76% (δεύτερη επιλογή σταδιοδρομίας). Λιγότερο πιθανή
είναι η σταδιοδρομία σε άλλον κλάδο μη σχετικό με τη ναυτιλία (15,3%) - Διάγραμμα 8.
Διάγραμμα 8: Κλάδος σταδιοδρομίας
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Τέλος, στη μεγάλη τους πλειονότητα, το 89% του συνόλου
των νεοεισαχθέντων σπουδαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων θεωρεί ότι είναι πολύ (37,1%) έως αρκετά (51,9%) ενημερωμένοι για την ελληνική ναυτιλία - ένα ακόμη γεγονός που
υποστηρίζει το συμπέρασμα πως η φοίτηση στις ΑΕΝ αποτελεί μια απόλυτα συνειδητή επιλογή των πρωτοετών νέων
σπουδαστών.
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Δευτεροβάθμια
ναυτική εκπαίδευση.
Ανάλυση του υφιστάμενου
πλαισίου
Ο κ. Στάμος Λιαδάκης, από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, σε άρθρο του
σκιαγραφεί το υφιστάμενο σύστημα της δευτεροβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη μνεία στις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και
τις απειλές που αντιμετωπίζει.
Του Στάμου Λιαδάκη, MSc Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο, καθηγητή Ναυτικών Μαθημάτων στο Eσπερινό ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης,
Τομέας Ναυτικός - Ναυτιλιακός

Θεσμικό πλαίσιο - περίγραμμα
α Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) Ναυτικού - Ναυτιλιακού Τομέα, ειδικότητας πλοιάρχων Ε.Ν. και μηχανικών
Ε.Ν., εντάσσονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με τον ν. 3475/2006 (146Α) και τον ν. 4186/2013
(Α 193) για το Νέο Τεχνολογικό Λύκειο. Τα κύρια χαρακτηριστικά
τους είναι:
Η αναλογία μαθημάτων ειδικότητας (75%) με μαθήματα γενικής παιδείας (25%), τα προγράμματα σπουδών και αναλυτικά
προγράμματα διδασκαλίας στη βάση των απαιτήσεων της
STCW ’74 & Manila. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν είναι αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων.
Η παροχή τίτλων σπουδών: (α) Απολυτηρίου (ισότιμο Γενικού
Λυκείου) και (β) πτυχίου Ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή Μηχανικών Ε.Ν.
Η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ & ΑΕΙ), καθώς και η συμμετοχή σε
προκηρύξεις του ευρύτερου Δημόσιου και η συνέχιση της ναυτικής σταδιοδρομία μαθητών (ανεξάρτητα από τη φοίτηση σε
ΑΕΝ) με τη λήψη διπλωμάτων Γ΄ τάξης πλοιάρχου ή μηχανικού
Ε.Ν., μετά από θαλάσσια υπηρεσία και αντίστοιχες εξετάσεις.

Τ

Δυνάμεις
Τα Επαγγελματικά Λύκεια Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα αποτελούν ήδη από την Α΄τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ξεχωριστό
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προσανατολισμό σπουδών «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», που
οδηγεί στους επίσης διακριτούς τομείς και ειδικότητες Πλοιάρχων Ε.Ν. και Μηχανικών Ε.Ν. Στο Νέο Τεχνολογικό Λύκειο προβλέπεται κινητικότητα στις εγγραφές (απόφοιτος της Α΄ τάξης
άλλου προσανατολισμού ή Γενικού Λυκείου μπορεί να συνεχίσει στη Β΄ τάξη Ναυτικού - Ναυτιλιακού Τομέα), γεγονός που
διευκολύνει την προσέλκυση νέων στις ναυτικές-ναυτιλιακές
σπουδές. Στα συγκεκριμένα ΕΠΑ.Λ. έχει θεσμοθετηθεί η κατηγορία μαθητών «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» για όσους στο ενδιάμεσο της φοίτησής τους εκδώσουν ή έχουν ναυτικό φυλλάδιο
εν ισχύι, στο οποίο θα καταχωρίσουν θαλάσσια υπηρεσία. Σε
αυτήν την περίπτωση τους δίνεται το δικαίωμα προβιβασμού
της τάξης δίνοντας μόνο εξετάσεις, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα του σχολικού έτους! Επιπροσθέτως, δίνουν
τη δυνατότητα καριέρας για όσους έχουν υπερβεί το 27ο έτος
της ηλικία τους κατά την αποφοίτησή τους, μιας και οι ΑΕΝ θέτουν αυτό το ηλικιακό όριο για εγγραφή σπουδαστή. Παρέχουν
αναβαθμισμένο, αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου «3» ή «4», με

Yπάρχουν ελλείψεις στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες είναι περιορισμένες και μάλιστα
σε έναν τομέα σπουδών που κατεξοχήν έχει
ανάγκη την επαφή με το αντικείμενό του, που
είναι το σύγχρονο ποντοπόρο πλοίο.

,,

κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με
υπηρεσία 24 μηνών ο απόφοιτος μπορεί να αποκτήσει δίπλωμα
πλοιάρχου Γ΄ τάξης ύστερα από εξετάσεις. Επιπλέον μπορούν
να αποκτήσουν τα λεγόμενα κυβερνητικά διπλώματα (Α΄ και Β΄
κυβερνητικά), με διαχωρισμό εκείνων που αφορούν ρυμουλκά,
θαλαμηγούς, μεγάλα αλιευτικά κ.λπ. Το απολυτήριο των ΕΠΑ.Λ.
Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα είναι ισότιμο με αυτό του Γενικού
Λυκείου και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλαδικές
εξετάσεις για πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχολή ΤΕΙ και ΑΕΙ,
συμμετοχή σε προκηρύξεις δήμων, περιφερειών καθώς και στο
Λιμενικό Σώμα (υπαξιωματικοί, λιμενοφύλακες). Οι απόφοιτοι
των ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα να σημειωθεί ότι
ωφελούνται μέσω ποσόστωσης και πριμοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΝ και Λιμενικό Σώμα με το βαθμό απολυτηρίου.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης θαλάσσιας υπηρεσία
σε πλοία υπό ξένες πλην της ελληνικής σημαίες, κατόπιν εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας. Οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό
γίνονται κοινωνοί της ναυτικής κουλτούρας και νοοτροπίας
κατά τη διδασκαλία των ναυτικών μαθημάτων. Αυτό βοηθά στο
αξιοδιάκριτο του ναυτικού τομέα και στη διαμόρφωση αντίστοιχων αξιών και στάσεων από τους μαθητές.
Αδυναμίες
Στο πλαίσιο λειτουργίας των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς πλοιάρχους και μηχανικούς
δίνονται ως λειτουργικά κενά και όχι ως οργανικά κενά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας κορμός συναδέλφων ειδικότητας,
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,,

Βασική αδυναμία του δευτεροβάθμιου συστήματος ναυτικής-ναυτιλιακής εκπαίδευσης είναι η
αδυναμία στελέχωσης και εξοπλισμού επί του παρόντος, αλλά και η δυσχέρεια υποστήριξης ορθής
λειτουργίας στο μέλλον των νεοϊδρυθέντων,
ιδίως, τμημάτων.

,,

που αφενός θα υπηρετούν σε συνεχή βάση στα συγκεκριμένα
σχολεία, αφετέρου θα λειτουργούν ως η ψυχή αυτών των τομέων, αποτελώντας «στελέχη» που θα λειτουργούν πιστά προασπίζοντας τις ναυτικές ειδικότητες. Να σημειωθεί επίσης το
γεγονός ύπαρξης συναδέλφων που φεύγουν και επανέρχονται
ευκαιριακά διακείμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα, μέσω των
πινάκων αναπληρωτών καθηγητών. Σοβαρή αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος ναυτικής-ναυτιλιακής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι οι διά νόμου αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας σε άλλες ειδικότητες (εκτός από την όμορη των ναυπηγών), κατά βάση μακριά από το ναυτικό επάγγελμα, όπως
εκείνες των Μηχανολόγων ΠΕ17, Οχημάτων Πε18 κ.λπ. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ελλείψεις στις εκπαιδευτικές επισκέψεις,
οι οποίες είναι περιορισμένες και μάλιστα σε έναν τομέα σπουδών που κατεξοχήν έχει ανάγκη την επαφή με το αντικείμενό
του, που είναι το σύγχρονο ποντοπόρο πλοίο. Ενδεικτικά αναφέρω δυσχέρειες στην αδειοδότηση και κάλυψη των εξόδων
για πολυήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε βαπόρια αρόδου,
ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.
Όπως και σε αρκετές ΑΕΝ έτσι και στα ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα, ο εξοπλισμός των ναυτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών προσομοίωσης
(γέφυρας, φορτοεκφόρτωσης, επικοινωνιών, μηχανοστασίου),
είναι απαρχαιωμένος και με σημαντικές ελλείψεις.
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Ευκαιρίες
Από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που έχουν τα ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα είναι ότι εδραιώνονται νέα σχολεία και
τμήματα ανά την επικράτεια. Ακόμη, υπάρχει διαφύλαξη της μοναδικότητας του τομέα, με συναρμοδιότητα του υπουργείου
Ναυτιλίας και επιπλέον κάλυψη από το Ναυτικό Επιμελητήριο
Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Ένα στοιχείο
που δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες στους μαθητές των συγκεκριμένων ΕΠΑ.Λ. είναι η ύπαρξη συνεργασιών με τις ΑΕΝ,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και τα συστήματα προσομοίωσης που διαθέτουν.
Σχετικά με την προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα, τα
ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα μπορούν να συμβάλουν,
αρκεί να υπάρξουν κινήσεις προς την κατεύθυνση:
Προβολής, μέσω οργανωμένων πολυήμερων εκπαιδευτικών
επισκέψεων - ταξιδιών. Προτείνεται καθιέρωση διήμερης έως
πενταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής, όπου οι μαθητές θα λειτουργούν ως δόκιμοι - εκπαιδευόμενοι, σε πλοία της ακτοπλοΐας (Blue Star, Hellenic Seaways).
Εξασφάλισης μπάρκου των πρωτευσάντων - αριστευσάντων
τελειόφοιτων μαθητών.
Κατοχύρωσης υποτροφιών για πρωτεύσαντες - αριστεύσαντες
τελειόφοιτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τις ναυτικές σπουδές στις ΑΕΝ, με συνυπολογισμό και
άλλων κριτηρίων.
Εισαγωγής δίωρου εβδομαδιαίου μαθήματος «Ναυτική τέχνη
- Ναυτιλιακές γνώσεις» στη Γ΄ τάξη των γυμνασίων, με σκοπό
την ενημέρωση και την παρακίνηση των μαθητών που τροφοδοτούν τα λύκεια, ναυτικά και μη.
Απειλές
Βασική αδυναμία του δευτεροβάθμιου συστήματος ναυτικής-ναυτιλιακής εκπαίδευσης είναι η αδυναμία στελέχωσης και εξοπλισμού
επί του παρόντος, αλλά και η δυσχέρεια υποστήριξης ορθής λειτουργίας στο μέλλον των νεοϊδρυθέντων, ιδίως, τμημάτων.
Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό δυναμικό, υπάρχουν περιπτώσεις
απαξίωσης της ίδιας της ποιότητας εκπαίδευσης από συναδέλφους, οι οποίοι ευκαιριακά διατελούν για ένα ή περιορισμένα εκπαιδευτικά έτη. Μια σειρά απειλών έχει να κάνει με θεσμικά
ζητήματα του κλάδου και πιο συγκεκριμένα με τη θεσμική κατάργηση των ειδικοτήτων πλοιάρχων και μηχανικών Ε.Ν. και τη θεσμική εξίσωση ή/και συγχώνευση με άλλους τομείς (όπως έγινε
το 2013 «Νέο Τεχνολογικό Λύκειο» με τον Τομέα Πληροφορικής
που εντάχθηκε στον Τεχνολογικό Προσανατολισμό με μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, δομικούς κ.λπ.). Πρόσθετες απειλές αποτελούν ο ανταγωνισμός καθώς και παρεμβάσεις από άλλες
ειδικότητες, κατά κανόνα πολυπληθείς, σε μαθητικό δυναμικό και
εκπαιδευτικούς, εγκαθιδρυμένες και περισσότερο οργανωμένες
συντεχνιακά. Τέλος, αναφέρω και την κινητικότητα μαθητών προς
άλλους τομείς και ειδικότητες, με αποτέλεσμα τη διαρροή μαθητικού δυναμικού από τα ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού-Ναυτιλιακού Τομέα.

ADV JENUARY 2015_Layout 1 21/1/2015 4:46 πμ Page 31

PALIS-PAPAXRISTOU_Layout 1 13/5/2015 3:09 µµ Page 76

Σχολές Πλοιάρχων ΑΕΝ της χώρας

Ο νέος αξιωματικός
έρχεται αντιμέτωπος
με πλήθος προκλήσεων
Του Κλέαρχου Μαυριλάκου
προέδρου της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΕΣΑΕΝ), LL.B., LL.M. in Energy Law/M.Sc. in Economics
and International political economy, τελειόφοιτου ΑΕΝ Ασπροπύργου

νέος αξιωματικός, από δόκιμος ήδη, καλείται να αναπτύξει προς την κατεύθυνση αυτή ξεχωριστές δεξιότητες μέσω του θεσμού των «sandwich courses»,
ανταποκρινόμενος πλήρως στους τομείς τόσο της
ασφάλειας (safety) όσο και της ναυσιπλοΐας (navigation) και των
ραδιοεπικοινωνιών (GMDSS), όντας ενήμερος για τις ολοένα αυξημένες απαιτήσεις, που καθορίζονται από το διεθνές νομικό
πλαίσιο αλλά και τους επιμέρους τοπικούς κανονισμούς, ενεργώντας πάντα με γνώμονα την ασφάλεια (safety ﬁrst) και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διότι στη θάλασσα τα
λάθη δεν συγχωρούνται!
Έτι περαιτέρω, το πλοίο αποτελεί το επίκεντρο της ναυτιλιακής
δραστηριότητας και τη βασική επιχειρηματική μονάδα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ενώ εντός του διαμορφώνεται ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο ιεραρχικά δομημένων σχέσεων, με
πολυεθνικό μάλιστα χαρακτήρα, κάτι που εν τέλει το καθιστά
μια μικρογραφία του ευρύτερου κοινωνικού γίγνεσθαι.
Ως εκ τούτου, ο νέος αξιωματικός, πέραν της καλής γνώσης της
αγγλικής γλώσσας και του επικοινωνιακού χαρίσματος, πρέπει
να αναπτύξει και τις ανάλογες διοικητικές ικανότητες που θα
του επιτρέψουν να διοικήσει απρόσκοπτα το κατώτερο πλήρωμα και τους ιεραρχικά κατώτερους αξιωματικούς, ευρισκόμενος στο μέλλον στη θέση του πλοιάρχου Β΄ και ακόμα
περισσότερο στη θέση του πλοιάρχου Α΄.
Παρά τις μεγάλες απαιτήσεις και προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος αξιωματικός, η ελληνική Πολιτεία για μία ακόμα
φορά εμφανίζεται τουλάχιστον ανεπαρκής, αποτελώντας τον
ηθικό αυτουργό στο κατ’ εξακολούθηση έγκλημα που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες με βασικό θύμα τον Έλληνα ναυτικό,
αλλά και εν γένει την ελληνική ναυτιλία.
Η παρεχόμενη ναυτική εκπαίδευση είναι κατώτερη των προσ-

O
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δοκιών, καθώς οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, που αποτελούν το φυτώριο των νέων αξιωματικών στη χώρα μας, υπολειτουργούν, με σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό,
ακατάλληλες εγκαταστάσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση.
Το δε πρόγραμμα σπουδών δεν ανταποκρίνεται στις νέες
απαιτήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ απουσιάζει και η
διασύνδεση των σχολών με το επιχειρηματικό περιβάλλον
και την αγορά εργασίας.
Συνεχίζοντας, παρότι παραδοσιακά οι εφοπλιστές επέλεγαν την
ελληνική σημαία για τη νηολόγηση του στόλου τους, η τάση
αυτή περιορίστηκε σημαντικά με την πάροδο των ετών. Έτσι, το
2014 μόνο το 22% της διαθέσιμης χωρητικότητας εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό ελληνική σημαία.
Επίσης σημαντική είναι και η μείωση του αριθμού των ελληνικής υπηκοότητας πληρωμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις
έχουν πλέον καταστεί μειοψηφία στην οργανική σύνθεση ακόμα
και των υπό ελληνική σημαία πλοίων.
Η αντίληψη πως οι παραπάνω εξελίξεις οφείλονται σε αίτια που
αφορούν τους μισθούς αποτελεί μάλλον μια επιφανειακή προσέγγιση του προβλήματος. Η απουσία ενός εθνικού σχεδίου για
τη ναυτιλία, ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας, η ασταθής πολιτική
κατάσταση και το ασαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως και η έλλειψη θεσμικών διασφαλίσεων, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες της επιχειρηματικότητας και ωθούν τα επενδυτικά
κεφάλαια εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Εν κατακλείδι, ο ρόλος και η σημασία της ναυτιλίας στην οικονομία και στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας απαιτούν καίριες δράσεις εκ μέρους της Πολιτείας, με άρση των εμποδίων
επιχειρηματικότητας, βελτίωση των υποδομών και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των σχετικών με τη ναυτιλία κλάδων.
Πρωτεύουσας σημασίας καθίσταται η αναδιοργάνωση της ναυτικής εκπαίδευσης και η δημιουργία «δεξαμενής» άρτια καταρτισμένων Ελλήνων ναυτικών.
Δεδομένης της στροφής προς τη θάλασσα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αρκετών νέων, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να ανακτήσουμε τον χαμένο για την ελληνική ναυτιλία
χρόνο. Οι καιροί ου μενετοί.
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Μην κοιτάς
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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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Ναυτιλιακές ειδήσεις

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με απόφαση
των δημοτικών αρχών της
Βενετίας επιβλήθηκε απαγόρευση κατάπλου σε κρουαζιερόπλοια που ζυγίζουν πάνω από
96.000 τόνους. Οι ακτιβιστές
στην Ιταλία ζητούν την πλήρη
απαγόρευση κατάπλου, διαμηνύοντας ότι τα γιγάντια κρουαζιερόπλοια δημιουργούν τεράστια
απόνερα, που υπονομεύουν και
μπορεί να ανατρέψουν την εύθραυστη χωροταξική ισορροπία
της Βενετίας.

Χαρτογραφώντας
την «άβυσσο» της Μεσογείου

Η ραγδαία όξυνση
του φαινομένου της μετανάστευσης στη Μεσόγειο και οι καθημερινές εκατόμβες ανθρώπων
που επιχειρούν να προσεγγίσουν
τις ακτές του ευρωπαϊκού
Νότου, είτε για να ξεφύγουν από
βίαιες συγκρούσεις είτε για να
αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη
στις εύπορες χώρες του ευρω-

παϊκού Βορρά, θέτουν την Ε.Ε.
προ των ευθυνών της.
Η ανάληψη αποφασιστικής δράσης είναι τώρα πιο επιτακτική
παρά ποτέ.
Τα στοιχεία είναι άκρως αποκαλυπτικά. Από 70.000 παράνομους μετανάστες που διέσχισαν
τη Μεσόγειο το 2011, ο αριθμός
αυξήθηκε σε 165.000 το 2014.

Ειδικότερα, αναφορικά με την
Ελλάδα, σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες παρουσιάστηκε αύξηση 70% τον
Ιανουάριο, 160% τον Φεβρουάριο και 476% τον Μάρτιο του
2015 (8.162 άτομα έναντι 1.462
πέρυσι).
Ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία της
UNHCR, το πρώτο τετράμηνο
του 2014 βρήκαν τραγικό θάνατο 96 άνθρωποι στη Μεσόγειο, ενώ για το πρώτο
τετράμηνο του 2015, ο αριθμός
αυτός ανήλθε σε 1.700. Αυτό
φαίνεται να οφείλεται στην αντικατάσταση της ευρείας επιχείρησης των ιταλικών αρχών «Mare
Nostrum» από την επιχείρηση
«Τρίτων» της Frontex, η δράση
της οποίας περιορίζεται μόλις
στα 50 χλμ. από τις ιταλικές
ακτές.

Ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς
επαναφέρουν τη ΝΜΑ στο προσκήνιο
Νέο ρεκόρ στη... δυστυχία φαίνεται να κατέχει η
Ελλάδα καθώς, σύμφωνα με
την Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας που δημοσίευσε ινστιτούτο
υπό την αιγίδα των Ηνωμένων
Εθνών, η Ελλάδα καταλαμβάνει
την 102η θέση ανάμεσα στις 158
πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Στον αντίποδα, η χώρα με
τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους του κόσμου είναι η Ελβετία.
Στη νοτιοανατολική
Ασία καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του IMB, αυξημένη
κινητικότητα των πειρατών,
καθώς στην εν λόγω περιοχή
σημειώθηκε το 55% των πειρατικών επιθέσεων (30) που καταγράφηκαν
το
διάστημα
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015.
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Η European Community Association of Ship Brokers and
Agents (ECASBA) ανέλαβε πρωτοβουλία μαζί με άλλες οκτώ
ναυτιλιακές και λιμενικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων η
Ένωση Πλοιοκτητών της Ε.Ε., ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων, το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων,
προκειμένου
να
επαναφέρει στο προσκήνιο της
ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ).
Σε κοινή επιστολή τους προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε., οι εννέα φορείς ζητούν τη λήψη μέτρων σε
μια προσπάθεια να αναζωογονηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη ΝΜΑ. Μάλιστα, η
επιστολή στέλνεται ένα χρόνο
μετά το άτυπο Συμβούλιο

Υπουργών Ναυτιλίας της Ε.Ε.
που διεξήχθη στην Ελλάδα και
οδήγησε στη Διακήρυξη των
Αθηνών, με την οποία οι αρμόδιοι
υπουργοί αναγνώριζαν τη σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας
για την ευρωπαϊκή οικονομία και
καλούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν προσπάθειες για την
επίτευξη μιας κοινής συμφωνίας
για τη ναυτιλία. Στο κείμενο της
επιστολής, οι φορείς καλούν την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη-μέλη να συνεργαστούν
προκειμένου να διαμορφωθούν
πρακτικές, ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η
ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να
είναι σε θέση να πραγματώσει τα
όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη
των Αθηνών, συμβάλλοντας
στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Σύμφωνα με έρευνα της
διεθνούς περιβαλλοντικής
οργάνωσης WWF, αν οι ελληνικές θάλασσες μεταφράζονταν σε
εθνική οικονομία, τότε θα ήταν η
έβδομη μεγαλύτερη παγκοσμίως,
με εθνικό ακαθάριστο προϊόν που
ξεπερνάει τα 2,5 τρισ. δολάρια
ετησίως και συνολική αξία που
ανέρχεται στα 24 τρισ. δολάρια.
Κάθε δύο εβδομάδες ένα
δεξαμενόπλοιο καταλαμβάνεται από πειρατές στη νοτιοανατολική Ασία. Πρόκειται κυρίως
για μικρά δεξαμενόπλοια που
εξυπηρετούν το εμπόριο μεταξύ
παραλιακών περιοχών, σύμφωνα
με την τριμηνιαία αναφορά για
την πορεία των πειρατικών επιθέσεων του International Chamber
of Commerce (ICC), International
Maritime Bureau (IMB).
Συνολικά οι πειρατικές επιθέσεις
του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 54 και
ήταν αυξημένες κατά 10% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 (49) αλλά λιγότερες από τις 66 επιθέσεις του
2013

Μείωση 2,6% στις τιμές των εισιτηρίων
σε ορισμένες γραμμές της ακτοπλοΐας

Δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Ναυτιλίας, Θεόδωρου Δρίτσα, με την οποία αναπροσαρμόζονται οι ανώτατες
επιτρεπόμενες τιμές καθαρών

ναύλων οικονομικής ή ενιαίας
θέσης επιβατών στην ακτοπλοΐα.
Για πρώτη φορά έπειτα από
πολλά χρόνια εκδίδεται Υπουργική Απόφαση που ορίζει μειωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά
δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενες γραμμές). Η πτώση
είναι της τάξεως του 2,6%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ και
πέρυσι ο ετήσιος δείκτης τιμών
καταναλωτή ήταν μειωμένος
κατά 1,7%, με απόφαση του
τέως υπουργού δεν πραγματο-

ποιήθηκε καμία μείωση. Οι μειώσεις αυτές αφορούν τις επιδοτούμενες γραμμές αλλά και
ελεύθερες γραμμές μεταξύ λιμένων που η διακίνηση επιβατών δεν υπερβαίνει κατά
περίπτωση τους 150.000 ή
300.000 επιβάτες.
Για τις ελεύθερες γραμμές οι
τιμές αυτές δεν είναι δεσμευτικές, όμως είναι ενδεικτικές
και το υπουργείο παρεμβαίνει
σε ειδικές περιπτώσεις, όταν
ενεργοποιείται η διαδικασία
διερεύνησης εναρμονισμένων
πρακτικών (καρτέλ).

Ενισχύεται το Λιμενικό Σώμα
Την ενίσχυση του Λιμενικού
Σώματος και του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Ναυτιλίας ανακοίνωσε ο υπουργός
Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας,
εξαιτίας της πίεσης που δέχεται
η χώρα από τα κύματα των προσφύγων και των παράνομων
μεταναστών.
«Υπάρχουν Διευθύνσεις στο
υπουργείο που έχουν άμεση
ανάγκη στελέχωσης. Υπάρχουν
λιμενικοί και πολιτικοί υπάλληλοι που εργάζονται τόσο που

φτάνουν, από την πίεση που δέχονται, σε σημείο νευρικής κρίσης», δήλωσε ο υπουργός. «Σε
πρώτη φάση σταματήσαμε τις
απολύσεις και τη διαθεσιμότητα
ώστε να μην αποδυναμώσουμε

τη στελέχωση» είπε προσθέτοντας: «Έχουμε να κινηθούμε με τα
δεδομένα που έχουμε. Είναι
ένας πρώτος κατευθυντήριος
σχεδιασμός. Θα ενισχύσουμε τις
τρεις περιφέρειες του Ανατολικού Αιγαίου με 205 στελέχη του
Λιμενικού».
Πιο συγκεκριμένα, 20 στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, 13 στη Χίο,
48 στη Σάμο, που έχει τις μεγαλύτερες ελλείψεις, 10 στη Σύμη,
46 στη Ρόδο, 20 στη Λέρο, 15
στην Κάλυμνο και 33 στην Κω.

Τριπλασιασμός των παράνομων
μεταναστών στην Ελλάδα
Από το 2008 έως σήμερα 6,39 εκατομμύρια
επιβάτες ταξίδεψαν με
κρουαζιερόπλοια ενώ η επίδραση της κρουαζιέρας στην οικονομία της Ευρώπης άγγιξε τα
40 δισεκατομμύρια το 2013,
προσφέροντας περίπου 340.000
θέσεις εργασίας.
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Όπως ανακοινώθηκε από το
Λιμενικό Σώμα, ο αριθμός των
παράνομων μεταναστών που
φτάνουν στην Ελλάδα διά θαλάσσης τριπλασιάστηκε το
πρώτο τρίμηνο του 2015 σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2014. Πιο συγκεκριμένα,
10.445 άτομα πέρασαν παράνομα τα θαλάσσια σύνορα της
χώρας το πρώτο τρίμηνο του
έτους, όταν ο αντίστοιχος αριθμός το 2014 ήταν 2.863 άτομα.
Μόνο για τον Μάρτιο 6.493

άτομα εισήλθαν παράνομα στην
Ελλάδα, προερχόμενα κυρίως
από τις τουρκικές ακτές. Τα νησιά
που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο
αριθμό παράνομων μεταναστών
ήταν η Μυτιλήνη, η Χίος, η Λέρος
και η Σάμος. Ο αρμόδιος επίτροπος Μετανάστευσης της Ε.Ε., Δη-

μήτρης Αβραμόπουλος, επισκέφθηκε την Αθήνα για να έχει συνομιλίες με κυβερνητικούς
αξιωματούχους.
Σε δηλώσεις του επισήμανε πως
κάτι θα πρέπει να αλλάξει σε ό,τι
αφορά τον κανόνα που θέτει την
ευθύνη της αντιμετώπισης των
παράνομων μεταναστών στην
πρώτη χώρα εισόδου στην Ε.Ε.,
γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα
και η Ιταλία.
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ΜΕ ΜΙΑ

Τα Βραβεία Ωνάση 2015

ΜΑΤΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία
των Lloyd’s Register-Fairplay και Committee, ο ελληνικών συμφερόντων στόλος
αυξήθηκε κατά 3,9% όσον αφορά
τον αριθμό πλοίων και κατά 8,1%
σε χωρητικότητα.

ΜΕ ΜΙΑ

ΜΑΤΙΑ

Τα Βραβεία Ωνάση
για το 2015 ανακοινώθηκαν διά
στόματος του δημάρχου του
Λονδίνου, Alderman Alan
Yarrow, σε τελετή που έλαβε
χώρα στο Mansion House του
Λονδίνου. Η βράβευση, που
πραγματοποιείται ανά τριετία,
διοργανώνεται από το Ίδρυμα

Αλέξανδρος Ωνάσης σε συνεργασία με το Cass Business
School. Κάθε βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο
200.000 δολαρίων.
Τα βραβεία απονέμονται σε παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκούς
για τη συμβολή τους στους τομείς της οικονομίας, του διε-

θνούς εμπορίου και της ναυτιλίας. Για το 2015, ο καθηγητής
Stewart Myers του Massachusetts Institute of Technology και
ο Richard Roll του California Institute of Technology έλαβαν
από κοινού το βραβείο για τη
συμβολή τους στις οικονομικές
επιστήμες. Στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, το βραβείο
δόθηκε στον Gene Grossman
του Princeton University για τη
συμβολή του, μεταξύ άλλων,
στους τομείς της πολιτικής
στρατηγικού εμπορίου και των
οικονομικών του περιβάλλοντος. Τέλος, οι καθηγητές Trevor
Heaver του University of
British Columbia και ο επίτιμος
πρόεδρος της Clarksons Research Services Limited, Dr
Martin Stopford, έλαβαν από
κοινού το Βραβείο Ωνάση για
τη σημαντική συμβολή τους
στον κλάδο της ναυτιλίας.

Δύο νέα RSV για την Toisa
Ο μέσος όρος ηλικίας
του ελληνόκτητου στόλου
είναι τα 10 έτη και είναι νεότερος
κατά 2,5 χρόνια από τον μέσο
όρο του παγκόσμιου στόλου,
που είναι 12,5 έτη.
Ο μέσος όρος ηλικίας του υπό
ελληνική σημαία στόλου είναι
11,4 έτη.
Αντικείμενο συνάντησης στην αντιπεριφέρεια
Πειραιά αποτέλεσαν, μεταξύ
άλλων, οι τρόποι εξυπηρέτησης
των κρουαζιεροπλοίων που ελλιμενίζονται στο λιμάνι του Πειραιά με κοινό στόχο την
ανάπτυξη της κρουαζιέρας και
του τουρισμού για την αξιοποίηση του Πειραιά γενικότερα.
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Η Toisa Limited
μία από τις σημαντικότερες
εταιρείες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών onshore
και oﬀshore παγκοσμίως
ανακοίνωσε την παραγγελία
δύο νέων RSV (ResearchSurvey-Supply Vessel) στα
Κινεζικά ναυπηγεία Qingdao
Wuchuan Heavy Industry.
Τα πλοία θα παραδοθούν το
2017 και θα είναι εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες και τον
εξοπλισμό προκειμένου να
παρέχουν υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες στους χρήστες
τους. Τα δύο πλοία θα δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχοντας
υποστηρικτικές υπηρεσίες
σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου
και
φυσικού
αερίου καθώς και στον
τομέα της αιολικής ενέρ-

γειας. Το κάθε πλοίο θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι
100 άτομα, ενώ θα έχει ενσωματωμένες τεχνολογίες
που θα επιτρέπουν την εξοικονόμηση καυσίμων.
Σε ότι αφορά τις εκπομπές
αερίων ρύπων τα πλοία θα
ανταποκρίνιονται με τις
απαιτήσεις του IMO Tier III.
Το μήκος του κάθε πλοίου

θα είναι 87,3 μ. (LBP), το
πλάτος 22 μ. και το βύθισμα
7,2 μ.
Η υπηρεσιακή τους ταχύτητα
θα ανέρχεται στους 15 κόμβους.
Η Toisa Limited διαχειρίζεται
28 πλοία και στρατηγικός
της στόχος είναι η προσθήκη
έξι τουλάχιστον πλοίων RSV
τα επόμενα χρόνια.
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Καλοκαίρι 2013 και η
κυβέρνηση μαζί με το Ταμείο
Αξιοποίησης ΙδιωτικήςΠεριουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) πανηγυρίζουν για το
επενδυτικό ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε από 11 σχήματα για
τη μακροχρόνια παραχώρηση
τριών μαρινών.
Δύο χρόνια μετά, το θέμα δεν
έχει προχωρήσει και φαίνεται
ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον
πλέον έχει πάψει να υφίσταται, καθώς μόνο ένα κοινοπρακτικό σχήμα εξακολουθεί
να ενδιαφέρεται για τη μαρίνα
του Αλίμου, ενώ για τις μαρίνες Χίου και Πύλου δεν έχει
υποβληθεί κάποια δεσμευτική
προσφορά.
Να σημειωθεί ότι τα τέλη Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
προσφορών από ενδιαφερόμενα σχήματα.
Φαίνεται πως ακόμη μία αποκρατικοποίηση θα οδηγηθεί
σε τέλμα, κάτι που εγείρει
ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του ΤΑΙΠΕΔ και
για τη γενικότερη προσέγγιση
στο θέμα των παραχωρήσεων.

Ανοδικά
η διακίνηση στον ΟΛΘ

Α υξημένη είναι η διακίνηση
φορτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Ειδικότερα,
κατά τους τρεις πρώτους
μήνες του έτους η διακίνηση
συμβατικού φορτίου παρουσίασε μικρή άνοδο 0,15% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, φτάνοντας

το 1.055.899 τόνους.
Εντυπωσιακή αύξηση, κατά
194,59%, παρουσιάζει η κίνηση χύδην υγρών φορτίων
από τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης καθώς
την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου διακινήθηκαν συνολικά
2.239.029 τόνοι έναντι μόλις
760.051 το πρώτο τρίμηνο του

2014. Η άνοδος αυτή αποδίδεται τόσο στις αυξημένες εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου όσο
και στην αυξημένη εγχώρια κατανάλωση κυρίως λόγω των
παρατεταμένων άσχημων καιρικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν σε όλη τη χώρα. Σε
ό,τι αφορά τα εμπορευματοκιβώτια, 82.737 TEUs διακινήθηκαν από το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης το πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι 77.141
TEUs το 2014, αύξηση κατά
7,18%. Η επιβατική κίνηση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα
παρουσιάζοντας μείωση έναντι
του 2014 κατά 88%, αφού από
τον Νοέμβριο του 2014 σταμάτησε η λειτουργία της μοναδικής ακτοπλοϊκής γραμμής που
συνέδεε τη συμπρωτεύουσα με
τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.

Προς αδειοδότηση βαίνουν
τα υδατοδρόμια
πριν από κάποια χρόνια είχε
«παγώσει» και εν τέλει εγκαταλειφθεί. Το μοντέλο που
επιλέγουν συνήθως τα λιμάνια είναι την αδειοδότηση και
την κατασκευή του υδατοδρομίου να αναλαμβάνει μία ιδιωτική εταιρεία, η οποία κρατάει
και το δικαίωμα εκμετάλλευσης για κάποια χρόνια.

Σ τη διαδικασία αδειοδότησης
βρίσκονται αρκετά σχέδια για
την κατασκευή υδατοδρομίων
σε λιμάνια της χώρας. Ήδη
έχει λάβει τις απαραίτητες
άδειες η επένδυση δημιουργίας υδατοδρομίου στην Κέρκυρα, ενώ στο στάδιο λήψης
των απαραίτητων αδειών βρίσκονται τα σχέδια για την κα-

τασκευή υδατοδρομίων στα
λιμάνια της Πάτρας, του Λαυρίου, της Θεσσαλονίκης, του
Βόλου, της Ραφήνας, του
Ηρακλείου και της Αλεξανδρούπολης.
Μένει φυσικά να δούμε αν και
πότε θα ξεκινήσουν οι πτήσεις
υδροπλάνων στην Ελλάδα,
αφού μια πρώτη απόπειρα
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Περισσότερες πτήσεις
μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Αμερικής

Σημάδια αισιοδοξίας για τον
εισερχόμενο
τουρισμό.
Aερομεταφορείς από τις ΗΠΑ

«επενδύουν» στην Ελλάδα,
ενώ μετά από πολλά χρόνια
και ελληνικός μεταφορέας
τολμάει να πετάξει προς την
απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Η Delta Airlines θα συνδέει έως και με 12 πτήσεις
την εβδομάδα την Αθήνα με
τη Νέα Υόρκη, η American
Airlines θα πετάει καθημε-

ρινά προς Φιλαδέλφεια, ενώ
η Air Canada θα συνδέει το
Μό-ντρεαλ με την Αθήνα καθημερινά και με το Τορόντο
έως και πέντε φορές την
εβδομάδα. Πολυάριθμες πτήσεις προς τις δύο μεγάλες
πόλεις του Καναδά θα εκτελεί και η καναδική εταιρεία
Air Transat.

Έναρξη πτήσεων της Sky Greece
ε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησαν στην
Αθήνα οι εκπρόσωποι
της Sky Greece ανακοίνωσαν
τα νέα δρομολόγια : η εταιρεία
θα συνδέει από 24 Μαΐου την
Αθήνα με το Τορόντο, ενώ στις
18 Ιουνίου ξεκινούν οι πτήσεις
από Θεσσαλονίκη προς Τορόντο με ενδιάμεσο σταθμό τη
Βουδαπέστη.
Επίσης, στις 19 Ιουνίου θα
πραγματοποιηθεί η πρώτη
πτήση από Αθήνα για Νέα
Υόρκη.
Η εταιρεία δημιουργήθηκε από

Σ

Malaysia
Airlines
οδεύει προς πώληση
αριθμού αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, όπως
Boeing 777-200ERs και Airbus A320-200, ως κίνηση
αναδιοργάνωσης του δικτύου και του στόλου της.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη
η φήμη για πώληση των έξι
A380 που διαθέτει η εταιρεία.
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά
τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους
μήνες πως η εταιρεία θα
κλείσει και θα επαναλειτουργήσει με νέο όνομα και
σήμα.
Το προφίλ της Malaysia έχει
πληγεί ανεπανόρθωτα από
τα δύο δυστυχήματα που
συνέβησαν και είχαν συνέπεια την απώλεια μεγάλου
αριθμού ανθρώπινων ζωών.
Το πρώτο αφορά την εξαφάνιση αεροσκάφους της,
το οποίο έναν και πλέον
χρόνο μετά δεν έχει ανευρεθεί, και το δεύτερο την κατάρριψη αεροσκάφους της
εταιρείας πάνω από τον
εθνικό εναέριο χώρο της
Ουκρανίας πριν από λίγους
μήνες.

Η

ομογενείς επιχειρηματίες και
διαθέτει προς το παρόν ένα
ιδιόκτητο Boeing 767/300ER,
ενώ σύντομα στο στόλο θα
προστεθεί κι ένα Airbus
A340/300.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει και σε συνεργασία με τη
βουλγαρική αεροπορική BH
Air αποσκοπώντας να τροφοδοτεί τις πτήσεις με επιβάτες
από χώρες της Βαλκανικής.

Τα μεγαθήρια της Turkish Airlines
στην Αθήνα
Για τους θερινούς μήνες η
τουρκική αεροπορική εταιρεία
ανακοίνωσε τη δρομολόγηση
προς την Αθήνα αεροσκαφών
«μεγαθηρίων» για να εξυπηρε-

Προς
αναδιοργάνωση
του στόλου της
η Malaysia
Airlines

τήσουν τις υπάρχουσες 3 πτήσεις της αλλά και την αυξανόμενη επιβατική κίνηση που
φαίνεται ότι θα απορροφήσει.
Ειδικά για την πρωινή (αναχώρηση στις 10.05) και τη νυχτερινή καθημερινή πτήση της
από την Αθήνα (αναχώρηση
στις 21.45) η Turkish θα δρομολογεί αεροσκάφη κυρίως
μακρινών πτήσεων και μεγάλης χωρητικότητας. Πιο συγκεκριμένα θα δρομολογεί
αεροσκάφη τύπου Boeing
777 (με χωρητικότητα 337
επιβάτες) ενώ για την πρωινή

πτήση θα δρομολογεί αεροσκάφη Αirbus A330 ή Α340
(χωρητικότητας 270- 310 επιβατών), για τη μεσημεριανή
πτήση η εταιρεία θα δρομολογεί Airbus A321 (180 επιβατών). Τα αεροσκάφη στις
πρωινές και βραδινές πτήσεις
θα προσφέρουν στους επιβάτες της διακεκριμένης θέσης
«πολυτέλειες» υπερατλαντικού ταξιδιού, ενώ τα καθίσματα και η ψυχαγωγία σε
όλες τις θέσεις θα είναι της εμβέλειας ενός ταξιδιού μακρινών αποστάσεων.
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100 75

έχουν εξοικονομηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χρήση προϊόντων χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης.

€

δισ.

50%

μεγάλα εμπορικά πλοία απωλέσθησαν το 2014, μείωση 32% σε
σχέση με το 2013.

όλων των ασφαλιστικών απαιτήσεων στη ναυτιλία, ύψους άνω του
€1.000.000, για απώλεια πλοίου οφείλεται σε περιστατικά προσάραξης.

1.271

απώλειες πλοίων καταγράφηκαν τη δεκαετία 2005-2014.
Από αυτά, 523 ήταν φορτηγά και 229 αλιευτικά.

Οι αριθμοί της Ναυτιλίας

255

περιστατικά πειρατείας πλοίων, συνολικά, καταγράφηκαν το 2014 σε όλο τον κόσμο. Εξ αυτών, 141 περιστατικά έλαβαν χώρα στην περιοχή της ΝΑ Ασίας
και 55 στην Αφρική.

Πάνω από

600

εμπορικά πλοία το 2014 άλλαξαν τη ρότα τους
προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης ναυαγών, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΜΟ.

1.200%
έχει αυξηθεί η χωρητικότητα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το 1968, όταν το μεγαλύτερο containership ήταν το
«Encounter Bay», χωρητικότητας 1.530 TEU.

Το πλέον άτυχο πλοίο του παγκόσμιου
στόλου βρίσκεται στην περιοχή των
Great Lakes στη Βόρεια Αμερική. Έχει
εμπλακεί σε 19 ατυχήματα τα τελευταία
οκτώ χρόνια, ενώ έξι από αυτά συνέβησαν το 2013. Μεταξύ άλλων το πλοίο
έχει αντιμετωπίσει πυρκαγιά, βλάβη στις
μηχανές, στο σύστημα διεύθυνσης,
ακόμη και πρόσκρουση με αντικείμενο
που επέπλεε.

Μεγαλύτερα πλοία μεγαλύτερες φουρτούνες για τις ασφαλιστικές, αφού η απώλεια ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 19.000 TEU μπορεί να οδηγήσει σε απαιτήσεις αποζημίωσης άνω του $1.000.000.000. Εξ αυτών τα
$200 εκατ. αφορούν το κόστος του πλοίου, $532 εκατ. το κόστος των εμπορευμάτων και $300 εκατ. το κόστος απομάκρυνσης
του ναυαγίου και διάφορες απαιτήσεις τρίτων.
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