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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

Απόφαση για
έναρξη της ναυτικής
επιχείρησης
Eunavfor Med
22 Ιουνίου

μέρος μιας μεγαλύτερης στρατηγικής, που επικεντρώνεται στο τι συμβαίνει πριν οι μετανάστες φτάσουν στις ακτές της Μεσογείου.
Με αυτόν το γνώμονα γίνονται έντονες συζητήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών των
χωρών του Σαχέλ, με ιδιαίτερη έμφαση στο Νίγηρα και στην περιοχή του Αγκαντέζ.
Η Ε.Ε. θα συνεργαστεί πολυεπίπεδα με την
Αφρικανική Ένωση ώστε να υπάρξουν σε
αφρικανικές χώρες οικονομικές ευκαιρίες, ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους ανθρώπους, έλεγχος των συνόρων, καταπολέμηση
του διεθνούς εγκλήματος και των εγκληματικών οργανώσεων.
Η ναυτική επιχείρηση θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της Ε.Ε., με γειτονικές χώρες και τις οργανώσεις, και αποτελεί
μέρος μιας ευρύτερης εξωτερικής στρατηγικής
για τη μετανάστευση.

Ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες
στο ναυάγιο
των Αντικυθήρων
22 Ιουνίου

Το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών
της Ε.Ε. και η Επιτροπή ανακοίνωσαν σήμερα
την απόφαση για την έναρξη μιας νέας και σημαντικής ναυτικής επιχείρησης στη Μεσόγειο.
«Είναι ίσως η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή
Ένωση λαμβάνει το θέμα της μετανάστευσης
τόσο σοβαρά και αποφασίζει να ξεκινήσει μια
επιχείρηση με τόση ταχύτητα, με ομοφωνία και
ενότητα.
Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να γυρίσουμε
σελίδα. Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή της
πρώτης φάσης της επιχείρησης εντός των
προσεχών ημερών.
Αυτό το σκέλος θα καλύπτει περιπολίες στην
ανοικτή θάλασσα, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ανίχνευση και την παρακολούθηση
των δικτύων παράνομης διακίνησης πληροφοριών», δήλωσε χαρακτηριστικά η αντιπρόεδρος, Federica Mogherini.
Κατά την Ιταλίδα επίτροπο, αυτό είναι μόνο ένα

Εν τούτοις, η γειτνίασή του με δεύτερη θέση
όπου εντοπίζεται φορτίο αμφορέων και άγκυρες ίδιας χρονολόγησης, κατέστησε αναγκαία την αποτύπωση του ευρύτερου χώρου
(περίπου 350x45 μ.), προκειμένου να τοποθετηθούν όλα τα ευρήματα και να εξαχθούν
συμπεράσματα για την πιθανή σχέση των
δύο θέσεων.
Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η λεπτομερής αποτύπωση δημιουργεί
σαφέστερη εικόνα για τη σχέση των δύο θέσεων, ενώ η τοποθέτηση των ευρημάτων
στον αποτυπωμένο πλέον χώρο ενισχύει την
κατανόηση του συνόλου των ευρημάτων
στις δύο θέσεις.
Η αποτύπωση έγινε από εξειδικευμένη
ομάδα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ με τη
χρήση του αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος
Sirius.
Οι πόροι για τη διενέργεια της έρευνας - ανασκαφής εξασφαλίζονται από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole, αμερικανικούς,
ευρωπαϊκούς και ελληνικούς φορείς, για την
κάλυψη των αναγκών σε μέσα και εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό.
Στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σημαντική ήταν η συμβολή της παραχώρησης
από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σκάφους, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση
της ερευνητικής ομάδας.
Η ΕΕΑ και οι συνεργάτες της προγραμματίζουν
τη δεύτερη φάση για το 2015, στο τέλος της
θερινής περιόδου, οπότε θα γίνει η έναρξη της
συστηματικής υποβρύχιας έρευνας.

Ένας άνθρωπος
υπεύθυνος για επτά
δισεκατομμύρια:
εκλέγοντας τον νέο
Γ.Γ. των Ηνωμένων
Εθνών
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ),
υποστηριζόμενη από το Αμερικανικό
Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole,
ολοκλήρωσε την ψηφιακή υποβρύχια
αποτύπωση και τρισδιάστατη απεικόνιση
ακριβείας στην περιοχή του ναυαγίου των
Αντικυθήρων, το διάστημα από τις 9 μέχρι
τις 16 Ιουνίου.
Στην περυσινή αντίστοιχη αποτύπωση είχε
καταγραφεί η περιοχή της θέσης του ναυαγίου (περίπου 70x30 μ.) απ’ όπου ανελκύστηκαν το 1900 τα περίφημα γλυπτά και ο
μηχανισμός των Αντικυθήρων.
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30 Ιουλίου
Σε κομβικό σημείο για τη μελλοντική
εξέλιξη του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών έχει αναδειχθεί η εκλογή του
νέου γενικού γραμματέα, που θα λάβει
χώρα τον Ιούλιο του προσεχούς έτους,
καθώς η δεύτερη θητεία του νυν γενικού
γραμματέα, Μπαν Κι Μουν, θα τερματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ο γενικός γραμματέας θεσμικά αποτελεί
τον ανώτατο διοικητικό αξιωματούχο του
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Οργανισμού, ο οποίος ασκεί όλες τις λειτουργίες που του έχουν εμπιστευτεί τα όργανα, δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας, η
Γενική Συνέλευση, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο και οι λοιπές επιτροπές. Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας
μπορεί να θέσει ενώπιον του Συμβουλίου
Ασφαλείας οποιοδήποτε ζήτημα εκείνος
κρίνει πως αποτελεί απειλή για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης. Τέλος, λειτουργεί ως εκπρόσωπος
των λαών του κόσμου και δρα υπερεθνικά
υπέρ των συμφερόντων αυτών.
Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του
Οργανισμού, ο γενικός γραμματέας θα
πρέπει να προέρχεται εκ περιτροπής από
μία από τις πέντε περιοχές της υφηλίου
που εκπροσωπούνται - Αφρική, Ασία-Ειρηνικός, Ανατολική Ευρώπη, Λατινική
Αμερική και Καραϊβική, Δυτική Ευρώπη
και άλλες.
Μέχρι σήμερα, η μόνη περιοχή από την
οποία δεν έχει εκλεγεί γενικός γραμματέας
είναι η Ανατολική Ευρώπη.
Το έργο μοιάζει με σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Δεδομένων των γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών
ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα
κατά την τελευταία δεκαετία, οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο
νέος γενικός γραμματέας θα είναι πολλές
και σημαντικές: αυξανόμενες αναταραχές
και πολεμικές συγκρούσεις, κύματα μεταναστών και προσφύγων, πιεστικά περιβαλλοντικά
ζητήματα,
παγκόσμια
οικονομική κρίση κ.ά.
Γι’ αυτούς τους λόγους, όποιος υποψήφιος αναλάβει τα ηνία του Οργανισμού θα
πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6

αυτά τα ζητήματα με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό.
Διαφορετικά, δεν είναι απίθανο τα ίδια τα
θεμέλια του Οργανισμού να τεθούν εκ των
πραγμάτων σε αμφισβήτηση.

Υπόθεση Deepwater
Horizon: βαριές
αποζημιώσεις
από την BP προς τις
αμερικανικές αρχές
4 Ιουλίου

λάρια για την αποζημίωση όλων των κρατικών
και ομοσπονδιακών απαιτήσεων για ζημίες
που προκλήθηκαν από το ατύχημα. Το ποσό
του συμβιβασμού κρίνεται το μεγαλύτερο που
έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ.
Η συμφωνία επιτεύχθηκε ύστερα από εξωδικαστικό συμβιβασμό, που όμως πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο της Νέας
Ορλεάνης.
Η συγκεκριμένη υπόθεση εκδικαζόταν στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης και
θεωρείται μία από τις πιο περίπλοκες στη σύγχρονη νομολογία των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, το ποσό των $18,7 δισ. θα αποδοθεί από τη θυγατρική της BP, BP Exploration
and Production Inc (BPXP), σε πέντε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και σε περισσότερους από 400 τοπικούς αλλά και
κρατικούς φορείς και οργανισμούς.
Οι φορείς θα αποζημιωθούν για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε το ατύχημα, ιδίως στον τουρισμό και
στην αλιεία.
Σχετικά με την απόφαση, ο πρόεδρος της BP,
Carl-Henric Svanberg, αναφέρει: «Πέντε χρόνια πριν, δεσμευτήκαμε να επαναφέρουμε την
οικονομία και το οικοσύστημα του κόλπου, και
η σημερινή απόφασή μας αποδεικνύει τη συνεχή προσπάθεια της BP για την επίλυση του
ζητήματος, καθώς ικανοποιεί τη μεγαλύτερη
κατηγορία που ήγειρε οικονομικές απαιτήσεις
του μετά το τραγικό ατύχημα».
Ο παραπάνω συμβιβασμός δεν αποτελεί το
τέλος των δικαστικών αντιπαραθέσεων που
προκλήθηκαν ύστερα από το ατύχημα, καθώς
παραμένουν ακόμα οι απαιτήσεις ιδιωτικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
Κόλπο, καθώς και ορισμένες αγωγές πολιτών
που αφορούν ιατρικές αποζημιώσεις.

Πτώση σε μετοχές
ελληνικών
ναυτιλιακών
συμφερόντων
8 Ιουλίου
Στις 20 Απριλίου 2010, η πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Deepwater Horizon στον
Κόλπο του Μεξικού εκρήγνυται, επιφέροντας το θάνατο σε 11 ανθρώπους και ίσως
μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές
καταστροφές στην περιοχή.
Μετά από πέντε χρόνια δικαστικών διαμαχών,
η BP συμφώνησε να πληρώσει 18,7 δισ. δο-

Αξιοσημείωτη πτώση παρατηρήθηκε σε
μετοχές διαφόρων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που εξειδικεύονται στην
αγορά των Containers με το άνοιγμα των
χρηματιστηριακών αγορών τη Δευτέρα 6
Ιουλίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η
μετοχή της DryShips, Inc. που έκανε βου-
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τιά 9,2% στα $0,54 ανά μετοχή, της
Diana Containerships Inc. κατά 5,3% στα
$1,95, της Danaos Corp. που διολίσθησε
2,8% στα $6, καθώς και της Costamare
Inc. που διαμορφώθηκε στα $18,10, μια
πτώση της τάξεως του 1,7%.
Σύμφωνα με αναλυτές, η παραπάνω πτώση
δεν δημιουργήθηκε εξαιτίας του ελληνικού
δημοψηφίσματος ή της αβεβαιότητας που
χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία και
κοινωνία, αλλά από τις εξελίξεις στην οικονομία της Κίνας.
Η πτωτική πορεία του χρηματιστηρίου της
Σαγκάης σε συνδυασμό με τη μεταβλητότητα ως προς τις εισαγωγές πρώτων υλών
δημιουργούν πονοκέφαλο κυρίως στην
αγορά των Containers αλλά και στον ήδη
προβληματικό χώρο της αγοράς ξηρού
φορτίου.
Ωστόσο, έγκυροι αναλυτές υποστηρίζουν
ότι οι επενδυτές στις ναυτιλιακές μας εταιρείες ανησυχούν για την παρατεταμένη
αβεβαιότητα και τις δυσκολίες στο τραπεζικό σύστημα και στην κίνηση κεφαλαίων
και δεν θα επιτρέψουν οποιαδήποτε ριψοκίνδυνη κίνηση εκ μέρους των οποιωνδήποτε διαχειριστών.

Σοκ στο City:
αιφνίδια αλλαγή
στη φορολόγηση
φυσικών προσώπων
9 Ιουλίου
O υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου
Βασιλείου, Τζορτζ Όσμπορν, ανακοίνωσε
χθες ότι το υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των αλλοδαπών επιχειρηματιών
που διαμένουν και δραστηριοποιούνται
στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θεωρεί-
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ται η συγκεκριμένη χώρα η μόνιμη κατοικία τους (γνωστός ως νόμος για τους
non-dom), θα τροποποιηθεί από τον
Απρίλιο του 2017. Οι νέες ρυθμίσεις θα
αποτελέσουν μέρος του νέου νομοσχεδίου για τα κρατικά έσοδα και τη φορολογία του 2016 και θα εφαρμοστεί από
τις 6 Απριλίου 2017.
Η μεταρρύθμιση δεν θα καταργήσει εντελώς το υπάρχον φορολογικό καθεστώς,
αλλά θα επηρεάσει όσους έχουν ζήσει στο
Ηνωμένο Βασίλειο τα 15 από τα τελευταία
20 χρόνια. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα
«χάσει» το ευνοϊκό πλαίσιο που προσφέρει
η παραπάνω νομοθεσία. Επιπλέον, η νομο-

πολλούς δισεκατομμυριούχους Ρώσους και
Κινέζους οι οποίοι πλέον θα μπορέσουν μεν
να διατηρήσουν την ακίνητη περιουσία τους
στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία θα υπόκειται όμως σε φόρους κληρονομίας), αλλά οι
ίδιοι θα πρέπει να μειώσουν κατά πολύ τον
αριθμό των ημερών παραμονής τους στη
χώρα .
114.000 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου
απολάμβαναν έως σήμερα το παραπάνω
φορολογικό καθεστώς, εκ των οποίων
1.750 έχουν γεννηθεί στη Βρετανία. Το καθεστώς επιτρέπει σε πολλούς επιχειρηματίες να πληρώνουν μόνο φόρο επί των
κερδών τους από τις επιχειρηματικές δρα-

θεσία θα στερήσει το ευνοϊκό πλαίσιο και σε
όσους είναι Βρετανοί υπήκοοι, από Βρετανούς γονείς, και διαμένουν πλέον εκτός Βρετανίας.
Ο κ. Όσμπορν ανακοίνωσε ακόμη ότι από
τον Απρίλιο του 2017 η νομοθεσία όσον
αφορά την ακίνητη περιουσία στο Ηνωμένο
Βασίλειο που ανήκει σε υπεράκτιες εταιρείες θα αλλάξει ριζικά, με αποτέλεσμα όλα
τα ακίνητα να υπόκεινται πλέον σε φόρους
κληρονομίας. «Ένα ακίνητο σε Oﬀshore
εταιρεία στην Αγγλία δεν θα μπορεί πλέον
να αποφύγει το φόρο κληρονομίας. Από
τώρα και στο εξής θα πληρώνουν τον ίδιο
φόρο, όπως όλοι οι άλλοι», δήλωσε ο κ.
Όσμπορν στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Ωστόσο, ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση
Κάμερον αποφάσισε να μην καταργηθεί το
φορολογικό καθεστώς των non-dom εντελώς, διότι «κάτι τέτοιο θα κόστιζε ακριβά
στη χώρα». Στην ίδια ομιλία ο υπουργός δήλωσε επίσης ότι οι αλλαγές στους υπάρχοντες κανόνες θα φέρουν επιπλέον 2,35 δισ.
δολάρια στα ετήσια φορολογικά έσοδα.
Σύμφωνα με ειδικούς, η συγκεκριμένη νομοθεσία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για

στηριότητες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου
αλλά να αποφεύγουν φόρους από διεθνείς
δραστηριότητες και επιπροσθέτως οποιουσδήποτε φόρους κληρονομίας που αφορούν ακίνητη περιουσία στη χώρα.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς
νόμους, όσοι κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερο από επτά χρόνια υποχρεούνται να καταβάλλουν τους πλήρεις
φόρους του Ηνωμένου Βασιλείου για το
παγκόσμιο εισόδημά τους, ή αλλιώς να καταβάλλουν ένα ετήσιο τέλος που κυμαίνεται
από £ 30.000 έως £ 90.000, ανάλογα με το
πόσο καιρό το συγκεκριμένο άτομο έχει
ζήσει στη Βρετανία.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι για την
περίοδο 2012-13, 5.080 non-doms κατέβαλαν το ετήσιο τέλος. Το παραπάνω πλαίσιο
είχε διαστρεβλωθεί από δισεκατομμυριούχους που προκάλεσαν πρόσφατα τις έντονες και πολυεπίπεδες αντιδράσεις του
Τύπου αλλά και των Εργατικών. Το Baltic
Exchange έχει επανειλημμένως τονίσει ότι
αλλαγή ή κατάργηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου θα διαλύσει το ναυτιλιακό
κομμάτι του City.
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RBS:
προς πώληση
το «ναυτιλιακό»
χαρτοφυλάκιο
του Πειραιά
13 Ιουλίου
Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε σήμερα σε αποκλειστική είδηση -που
κάνει ήδη το γύρο του ναυτιλιακού κόσμου- ότι η Royal Bank of Scotland
RBS «πουλάει» το χαρτοφυλάκιό της με
δάνεια στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
του Πειραιά αξίας 5.000.000.000 δολαρίων (£ 3.000.000.000).
H κάποτε κραταιά τράπεζα της ναυτιλίας
μας φαίνεται να συρρικνώνει σημαντικό
μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της
και να ακολουθεί την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης, που την πιέζει να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση βρετανικών
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η RBS συρρικνώνει επίσης το σύνολο των
δραστηριοτήτων της στη Μέση Ανατολή,
την Αφρική, την ανατολική Ευρώπη και
την Ασία, ενώ και η ανταγωνίστρια Lloyds
Banking Group έχει πρόσφατα εξέλθει του
τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης.
Αν και η απόφαση του Λονδίνου ήταν αναμενόμενη, εντούτοις παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν τις τεράστιες δυσκολίες
ως προς τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας
από ευρωπαϊκές τράπεζες, γεγονός που
δεν επιτρέπει ευοίωνη διάθεση σε αρκετούς μικρούς και μεσαίους πλοιοκτήτες
της Γηραιάς Ηπείρου που αναγκάζονται να
καταφεύγουν στην Ασία ή σε funds, με
απρόβλεπτες επιπτώσεις και πιθανότητες
μακροχρόνιας επιτυχίας.
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Ελληνική ναυτιλία:
Ας σταθούμε όλοι στο
ύψος των περιστάσεων
15 Ιουλίου
Η παρατεταμένη παραφιλολογία στα
ΜΜΕ για τη μαζική έξοδο των επιχειρηματιών της ελληνικής ναυτιλίας προς
πιο ασφαλή καταφύγια βρίσκεται πλέον
στο αποκορύφωμά της.
Τόσο ελληνικές εφημερίδες όσο και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν την πρόθεση πολλών ισχυρών της
ναυτιλίας μας να μετοικήσουν προς άλλες
μητροπόλεις, απαριθμώντας πολλούς και
σημαντικούς λόγους.
Kατά πόσον αληθεύουν τα δημοσιεύματα
και σε ποιο βαθμό, κανείς δεν ξέρει. Κανείς
δεν θέλει να μιλήσει επώνυμα, με αποτέλεσμα οι φήμες και η παραπληροφόρηση
να οργιάζουν.
Όλοι γνωρίζουμε όμως την αλήθεια: οι
δανειστές όσο και οι «ανήσυχοι» κυβερνώντες αυτήν τη χώρα φαίνεται να αναμοχλεύουν την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου της ναυτιλίας μας. Επανεξέταση
του tonnage tax για την ελληνική σημαία,
(περαιτέρω) φορολόγηση διαχειριστριών
εταιρειών, άρση φορολογικών προνομίων
για τα φυσικά πρόσωπα είναι όλα ανοικτά
θέματα που φαίνεται να απασχολούν τον
νομοθέτη, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.
Όσο και να επιμένει η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών, αλλά και πολλοί φίλοι της
ναυτιλίας μας, ότι το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο πρέπει να παραμείνει ως έχει,
εξωγενείς παράγοντες δεν φαίνεται να
επιτρέπουν ήρεμους και αδιατάρακτους
πλόες στην Ακτή Μιαούλη.

Ένα μόνο είναι σαφές: οποιαδήποτε κίνηση της πολιτικής ηγεσίας που θα αλλάξει το status quo της ελληνικής ναυτιλίας
δεν θα αφήσει απαθή και αδιάφορη τη
ναυτιλιακή κοινότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι
δεν μπορεί να αλλάξει ο φόρος χωρητικότητας μονομερώς.
Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον γίνονται συντονισμένες και αθόρυβες προσπάθειες, σε επίπεδο ΟΟΣΑ, τόσο γι’ αυτό το
θέμα όσο και για τις σημαίες ευκαιρίας
αλλά και γενικότερα τη φορολογία της
εφοπλιστικής δραστηριότητας.
Τα δεδομένα άλλαξαν και εμείς οφείλουμε
να προστατέψουμε τα πλοία μας στη θάλασσα χωρίς να εθελοτυφλούμε για το
ρόλο αλλά και την υποχρέωσή τους προς
την πατρίδα.
Είναι γεγονός ότι για πολλά χρόνια οι υποστηρικτές της ελληνικής σημαίας είχαν μεγαλύτερο φορτίο να κουβαλήσουν, ειδικά
σε περιόδους παρατεταμένης πτώσης της
ναυλαγοράς.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο ελληνόκτητος στόλος, ή ο επιχειρηματίας που
διαχειριζόταν πλοία εγγεγραμμένα σε
ανοικτά νηολόγια δεν συνεισέφερε στην
εθνική οικονομία, άμεσα ή πολλές φορές
έμμεσα αλλά αποφασιστικά.
Το ότι υπήρχαν φαινόμενα μερικής στρέβλωσης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και καταπάτησης των προνομίων
που έδωσε ο νομοθέτης το 1975 δεν σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε ημιμαθής, δογματικός ή καιροσκόπος μπορεί αφοριστικά
να κατακρίνει το σύνολο της ναυτιλιακής
οικογένειας.
Aς είμαστε πλέον ρεαλιστές: Οποιαδήποτε
κίνηση της πολιτείας δεν πρέπει να αιφνιδιάσει τον πιο υγιή και διεθνώς αναγνωρισμένο
επιχειρηματικό κλάδο της Ελλάδας.
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γωνιστές μια ξεκάθαρη εικόνα για τη σημασία μιας ανταγωνιστικής -ελληνικήςναυτιλίας τόσο για το ευρωπαϊκό εμπόριο
όσο και τη βιομηχανία της κουρασμένης
Γηραιάς Ηπείρου.
Έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης. Καιρός
να καταλάβουν οι δανειστές μας ότι η ναυτιλία είναι ο μόνος υγιής επιχειρηματικός
κλάδος που προσφέρει και θα προσφέρει
σταθερό συνάλλαγμα αλλά και ακλόνητη
ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. Όχι
πειραματισμούς, ειδικά σήμερα.

Μηδενικό
ενδιαφέρον για τα
ελληνικά οικόπεδα
16 Ιουλίου
Σαφώς απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις, αλλά όχι συθέμελες μεταβολές, εκπλήξεις και εκτροπές. Ας παρατηρήσουμε
πώς η Κύπρος επιχειρεί να μετεξελιχθεί σε
επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο της
Μεσογείου. Μήπως η Λευκωσία γνωρίζει
κάτι καλύτερα από εμάς;
Όσο και να μη θέλουν ορισμένοι να το παραδεχτούν, είναι η ώρα για έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της ναυτιλίας
μας. Ένα διάλογο χωρίς παρωπίδες, δογματισμούς και αφορισμούς, από όλες τις
πλευρές.
Ο εφοπλισμός οφείλει να σταθεί ισάξιος
των περιστάσεων, όπως έκανε πάντα σε
περιόδους εθνικών κρίσεων, ενώ η πολιτεία να αντιληφθεί τι ακριβώς σημαίνει για
την εθνική οικονομία και τις διεθνείς μας
σχέσεις η παντοδυναμία του εφοπλισμού
και του στόλου μας.
H ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία δεν ζητάει και δεν πρόκειται να ζητήσει ούτε δάνεια, ούτε επιχορηγήσεις, ούτε φορτία,
ούτε «ρουσφέτια» από το ελληνικό κράτος και από τα ελληνικά δημόσια ταμεία.
Σταθερότητα ζητάει και εκπροσώπηση
στα μεγάλα διεθνή λιμάνια και κυρίως στα
διεθνή νομοθετικά όργανα επιθυμεί. Το
πόσο προφέρει καλό είναι να γίνει ευρέως
γνωστό.
Αρκετά με την παρατεταμένη σιωπή, μόνο
ζημία έκανε τελικά.
Είναι βέβαιο ότι ορισμένα δεδομένα και
αρκετά προνόμια θα αλλάξουν. Όσο και να
προστατεύει το Σύνταγμα το θεσμικό
πλαίσιο της ναυτιλίας μας, σήμερα, κανείς
Έλληνας πολίτης και καμία δραστηριότητα

που ελέγχεται από την Ελλάδα δεν μπορεί
να παραμείνουν ανεπηρέαστα.
Ως προς αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, την
ομοψυχία που θέλουμε να βλέπουμε από
τους πολιτικούς μας, θέλουμε να δούμε
όχι μόνο από τους εφοπλιστές μας, αλλά
και από το σύνολο της ναυτιλιακής μας οικογένειας.
Η εσωστρέφεια της ναυτιλίας πρέπει, επιτέλους, να αλλάξει σε στρατηγική εξωστρέφειας.
Η σιωπή παρεξηγείται και υπονοεί αμυντική, αν όχι ενοχική, στάση. Δεν χρειαζόμαστε επικοινωνιολόγους για να
βελτιώσουμε την εικόνα του κλάδου, τα
δεδομένα μιλούν από μόνα τους, απλώς
χρειάζεται ανοικτός και ουσιαστικός διάλογος.
Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα
φαίνεται.
Για τους θεσμικούς εκπροσώπους της
πλοιοκτησίας δεν αμφιβάλλουμε ότι θα
αντιληφθούν και θα υποστηρίξουν, με σεβασμό προς την πατρίδα τους, τις δεσμευτικές υποχρεώσεις και ευθύνες τους. Για
την Ακτή Βασιλειάδη, ευελπιστούμε ότι θα
αποτελέσει την ασπίδα μας προς την
όποια εκδικητική μανία ή ενσυνείδητη
αμέλεια του Αμβούργου ή του Λονδίνου.
Ας είμαστε όμως ξεκάθαροι και ειλικρινείς:
Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θέλουν το κακό
μας οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, που «ζηλεύουν το ναυτιλιακό μας θαύμα» όπως
ισχυριζόμαστε εδώ και δεκαετίες. Απλά
εμείς ίσως δεν έχουμε δώσει τόσο στους
συμπολίτες μας όσο και στους Ευρωπαίους πολιτικούς και νομοθετικούς πρωτα-

Έληξε χθες ο διαγωνισμός για τις
έρευνες υδρογονανθράκων σε 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νοτίως
της Κρήτης.
Τα ελληνικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν αποτυχία
το αποτέλεσμα, με μία μόνο ξένη κοινοπραξία να εμφανίζεται, στην οποία ηγείτο
η γαλλική Total, ενώ ακολούθησαν η ιταλική Edison και τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια). Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν μόνα
τους προσφορές για το οικόπεδο «1» στο
ΒΔ Ιόνιο και για το «10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Για το οικόπεδο της Κρήτης δεν υπήρξε το
παραμικρό ενδιαφέρον.
Ανασταλτικός παράγοντας, πέραν της οικονομικής κατάστασης της χώρας, είναι οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, που κυμαίνεται
κάτω από τα 60 δολάρια, καθιστώντας
ασύμφορες τις έρευνες σε αχαρτογράφητα
νερά όπως είναι τα ελληνικά.
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Τα εν οίκω

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

Η επόμενη μέρα
για τον κ. Δρίτσα
O ανασχηματισμός τον Ιούλιο υπήρξε
μια άτολμη παρένθεση σε ένα τεταμένο
και πολωμένο πολιτικό σκηνικό, που
έχει αναστατώσει το σύνολο της πολιτικοοικονομικής ζωής του τόπου.
Οι ψίθυροι περί παραίτησης ή και απομάκρυνσης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Θοδωρή Δρίτσα, διαψεύστηκαν. Αν και όλες οι
δημοσιογραφικές πηγές μας επιβεβαίωναν τις
προηγούμενες ημέρες ότι ο υπουργός δεν επιθυμούσε να παραμείνει στην Ακτή Βασιλειάδη,
φαίνεται τελικά, για λόγους που μόνο ο κ. Τσίπρας γνωρίζει, ότι δεν έγιναν ριζοσπαστικές αλλαγές σε κανένα υπουργείο, αλλά απλώς
καλύφθηκαν κάποια «κενά».
Είναι εμφανές ότι το αβέβαιο πολιτικό σκηνικό τόσο στην πλατεία Συντάγματος όσο και
στην πλατεία Κουμουνδούρου δοκιμάζει τον
πρωθυπουργό, ο οποίος δεν επιθυμεί ρήξεις
με ιστορικά στελέχη του κόμματος. Αναλυτές
επισημαίνουν ακόμη πως η παρούσα κυβέρνηση μάλλον θα έχει σύντομη θητεία, αφού
ο πρωθυπουργός θα δοκιμάσει να απαλλαγεί από την Αριστερή Πλατφόρμα του κόμματός του επιλέγοντας τη λύση των εθνικών
εκλογών και τη λίστα στην εκλογή των βουλευτών.
Άλλοι αναλυτές, πιο απαισιόδοξοι, θεωρούν
ότι ο κ. Τσίπρας θα αναγκαστεί λόγω των οικονομικών εξελίξεων στη διαμόρφωση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Είναι, πάντως, σαφές ότι Βερολίνο και Βρυξέλλες επιθυμούν δραστικές μεταρρυθμίσεις, που δεν φαίνεται να δελεάζουν ή να
ανησυχούν την παρούσα «πολυσυλλεκτική»
κυβέρνηση.
Κανείς δεν γνωρίζει τι
μέλλει γενέσθαι.
Στα του (ναυτιλιακού)
οίκου μας, η κατάσταση είναι δύσκολη,
αν όχι πιεστική. Στο
χώρο της ποντοπόρου
ναυτιλίας είναι γνωστή
η αβεβαιότητα που έχει
προκύψει σε όλες
τις εταιρείες
διαχείρισης, ενώ
σ τ η ν
παρα-

ναυτιλία η κατάσταση πλέον κρίνεται δραματική.
Ο κ. Δρίτσας, ακόμη και αν παραμείνει για
λίγο καιρό στο ΥΝΑ, απαιτείται να φανεί πιο
θαρραλέος και αποφασιστικός σε συγκεκριμένα, τουλάχιστον, ζητήματα. Για το θέμα της
φορολόγησης της ποντοπόρου ναυτιλίας,
αντιλαμβανόμαστε ότι ο κ. Σταθάκης θα έχει
πιο ουσιαστικό λόγο, λόγω της αρμοδιότητάς του.
Εντούτοις, υπάρχουν δύο τομείς που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις: η εύρυθμη λειτουργία στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
και η οργάνωση του Λιμενικού Σώματος για
την καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης
μεταναστών στο Αιγαίο. Σε λίγες εβδομάδες
θα ανοίξουν οι Ακαδημίες και δεν θα έχουν
και πάλι προσωπικό, αλλά και υλικοτεχνικό
εξοπλισμό.
Σε ποιο κοινωνικό κράτος και ποια δημόσια
παιδεία αναφέρεται το κόμμα του υπουργού
λοιπόν;
Αναφορικά με την πάταξη της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, ο υπουργός θα έπρεπε
ίσως να παραμείνει για 2-3 εβδομάδες στη
Χίο ή τη Μυτιλήνη για να δει από κοντά την
πραγματικά χαοτική κατάσταση. Ας πάρει και
τη σύζυγό του μαζί.
Όσο για το Πέρασμα και το Σχιστό, δεν γνωρίζουμε στην παρούσα φάση πώς το κράτος
θα μπορούσε να υποστηρίξει τη βαριά πλέον
λαβωμένη ναυτιλιακή του συστάδα, όμως η
αμέτοχη και η αδιάφορη αντιμετώπιση, που
έχει «ενοχλήσει» όλους τους αρμόδιους φορείς, δεν είναι η επιθυμητή.
Ο κ. Δρίτσας είναι ένας χαμηλών τόνων, τί-
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μιος και συνεπής πολιτικός. Ως βουλευτής
Πειραιά και υπεύθυνος για θέματα ναυτιλίας
ήταν ενεργός και δραστήριος, αλλά ποτέ
οξύς ή ακραίος.
Η θητεία του στο ΥΝΑ, όμως, έως σήμερα
τουλάχιστον, χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση
πολιτικών «χαμηλών πτήσεων» αλλά και
«κεκλεισμένων θυρών».
Καμιά σημαντική πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε, ενώ η στάση του υπουργείου, τουλάχιστον απέναντι στα ΜΜΕ, υπήρξε
ιδιαίτερα συγκρατημένη, αν όχι μουδιασμένη.
Η ποντοπόρος ναυτιλία δεν χρειάζεται ανατροπές και καινοτόμους παρεμβάσεις.
Η ακτοπλοΐα όμως καθώς και η παραναυτιλιακή επιχειρηματικότητα απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις - παρεμβάσεις και γενναίες
πολιτικές αποφάσεις.
Ίσως αυτό το διάστημα, και με τα χέρια δεμένα, κανείς υπουργός δεν μπορεί να δώσει
λύσεις σε χρόνιες αγκυλώσεις και δυστροπίες του συστήματος.
Ένας υπουργός Ναυτιλίας οφείλει, βέβαια, όχι
απλώς να γνωρίζει, αλλά να είναι δίπλα στο σύνολο της ναυτιλιακής και ναυτικής οικογένειας
και στις αγωνίες τους.
Καλός ο συνδικαλισμός (που μπαινοβγαίνει καθημερινά στα υπουργικά γραφεία), αλλά δεν θα
φέρει δουλειές στην πληγωμένη περιφέρεια
όπου πολιτεύεται ο κ. Δρίτσας.
Αλλαγή ταχυτήτων λοιπόν, κ. υπουργέ.
Ο χρόνος είναι ελάχιστος και ο ιστορικός του
μέλλοντος (προφητεύουμε ότι) θα είναι εξαιρετικά αυστηρός. Ήδη χάθηκαν έξι μήνες.
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Βουτιά στα βαθιά οι τιμές πετρελαίου

Μεταναστευτική πολιτική
χωρίς πυξίδα
πολιτικής
Περισσότεροι από
κάθε άλλη χρονιά είναι φέτος
οι παράνομοι μετανάστεςπρόσφυγες που έφτασαν σε
ελληνικά νησιά.
Συγκεκριμένα, σε 31.318
ανήλθαν τον Ιούνιο 2015 όσοι
κατέφυγαν σε ελληνικό νησιωτικό έδαφος. Tο διάστημα
αυτό, το Λιμενικό διαχειρίστηκε 517 περιστατικά παράνομης εισόδου στη χώρα,
συνέλαβε 26 διακινητές και
κατάσχεσε 129 σκάφη.
Ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του
2014, είχαν φτάσει στην Ελλάδα 2.783 λαθρομετανάστες, σε 96 περιστατικά.
Η κατάσταση είναι τρομακτική,
και σε νησιά όπως η Χίος, η
Μυτιλήνη και η Σάμος, τοπικοί
φορείς και κάτοικοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα
νέα δεδομένα.
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Τελικώς οι καταναλωτές της Ευρώπης, και κατ’ επέκταση τα νοικοκυριά, έχουν επωφεληθεί
περισσότερο από την πτώση
των τιμών του πετρελαίου.
Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με
τίτλο «Παγκόσμιες επιπτώσεις
από τις χαμηλότερες τιμές του
πετρελαίου» καταλήγει στο συμ-

πέρασμα ότι οι τιμές των καυσίμων μειώθηκαν, παγκοσμίως,
μόνο στο μισό συγκριτικά με την
πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσμα της μείωσης είναι η
αύξηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, για να
πραγματοποιήσουν και άλλες
δαπάνες. Λέγεται ότι η πρό-

σφατη συμφωνία Ιράν-Δύσης
ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, κάτι που ενδεχομένως να
οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση
των τιμών του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας ακόμα περισσότερο τη Ρωσία, τη Βενεζουέλα
και τη Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία, το
πλουσιότερο κράτος-μέλος του
ΟΠΕΚ, για πρώτη φορά ύστερα
από μια οκταετία αναγκάστηκε
φέτος να δανειστεί 4 δισ. δολάρια από τις τοπικές αγορές.
Aπό τις αρχές του 2015 προβλεπόταν στη Σαουδική Αραβία πτώση των εσόδων κατά
89 δισ. δολάρια, με την τιμή
αργού στα 55 δολάρια το βαρέλι αντί των 52 δολ. που
ίσχυε μέχρι πρότινος, ενώ στη
Ρωσία, η πτώση των τιμών σε
συνδυασμό με τις κυρώσεις
της Δύσης οδήγησε σε συρρίκνωση της οικονομίας κατά
1,9% το πρώτο τρίμηνο.

Τα ασφαλή καταφύγια
του διεθνούς εφοπλισμού
Η απόφαση
της κυβέρνησης Κάμερον να αλλάξει την ισχύουσα φορολογία
για τους κατοίκους εξωτερικού
και γενικότερα για την επιχειρηματική κοινότητα που επιχειρεί με
το ένα πόδι στο Λονδίνο (non
doms), ως γνωστόν, θορύβησε
το City αλλά και τα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.
Αν και ο κ. Κάμερον δεν είχε κρύψει τα χαρτιά του προεκλογικά
για την αλλαγή της πολυσυζητημένης νομοθεσίας, που κατέστησε το Λονδίνο ασφαλές
καταφύγιο για νέους επιχειρηματίες από τη Ρωσία και την Κίνα,
ωστόσο η πυκνή σχολιογραφία
των ΜΜΕ εναντίον του θέματος
αυτού αλλά και η αντίδραση
βουλευτών όλων των κομμάτων
στις εκλογικές περιφέρειες του
Λονδίνου ανάγκασαν τους Συν-

τηρητικούς να εφαρμόσουν αλλαγές στο υπάρχον ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Αρκετοί λογιστές,
νομικοί σύμβουλοι και οικονομικοί αναλυτές, βέβαια, θεωρούν
ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες του
υπουργού Οικονομικών θα τροποποιηθούν, προκειμένου να μη
χάσει το Λονδίνο το σημαντικό
ναυτιλιακό του cluster. Σύμφωνα
δε με έγκυρες πηγές, οικονομικοί
φορείς και επιμελητήρια στο
Λονδίνο φαίνεται να πείθουν την
Downing Street για ελαστικό-

τητα προς κλάδους που συνεισφέρουν στην οικονομία και στις
επιχειρηματικές υπηρεσίες του
Λονδίνου, αλλά και σε επιχειρηματίες με μακροχρόνια παρουσία
και συμβολή στη βρετανική οικονομία.
Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αναμένεται να οριστικοποιηθούν το φθινόπωρο,
όμως ήδη αρκετοί επιχειρηματίες
αλλάζουν τη φορολογική τους
έδρα προς το Γιβραλτάρ, την
Κύπρο και τη Σιγκαπούρη.
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Τα «γυμνάσια» Μπορεί η ναυτιλιακή βιομηχανία
της δημόσιας να απορροφήσει περισσότερους
αξιωματικούς Ε.Ν.;
ναυτικής
εκπαίδευσης
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του βρετανικού
Η αναμόρφωση της ναυτικής εκπαιδεύσεως δεν εξαρτάται μόνο από το υπουργείο
Ναυτιλίας αλλά και από τους
επιμέρους παράγοντες που
συντελούν στη ναυτική εκπαίδευση.
Ο λόγος για τις διάφορες εξειδικευμένες κρατικές Ακαδημίες και τα σχολεία που
απευθύνονται σε σπουδαστές
και ναυτικούς αρμοδιότητας
του ΥΝΑ στα οποία έχει πλέον
παγιωθεί η απασχόληση
σπουδαστών σε ωράρια που
δεν ανταποκρίνονται στις
πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις της διδακτέας ύλης και
των πρακτικών ασκήσεων ή
γυμνασίων αλλά στην επέκταση των ωρών διδασκαλίας
προκειμένου να ικανοποιούνται οι πενιχρές απολαβές των
διδασκόντων.
Κατά συνέπεια, ενώ οι κύκλοι
μαθημάτων θα μπορούσαν
να διαρκούν αισθητά λιγότερες ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα για την αποφυγή
του συνωστισμού με περισσότερους κύκλους, αλλά και
διευκολύνοντας τους μαθητές με λιγότερες ημέρες παρακολούθησης, η δημόσια
ναυτική εκπαίδευση δυστυχώς δεν αξιοποιεί με τον καλύτερο
τρόπο
τους
διαθέσιμους πόρους της.

οίκου Drewry, έως το τέλος του 2019, οι νέες θέσεις εργασίας για αξιωματικούς Ε.Ν. θα φτάσουν
τις 42.500, μια αύξηση της τάξεως του 7% σε
σχέση με τις θέσεις εργασίας του 2014.
Σε ό,τι αφορά το χάσμα που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αξιωματικών, η μείωση στις
παραγγελίες νέων πλοίων λόγω της υφιστάμενης
υπερπροσφοράς χωρητικότητας και η δημιουργία
νέων ΑΕΝ αναμένεται να οδηγήσουν στη γεφύρωσή του. Ήδη αυτή η τάση είναι εμφανής, καθώς
όπως αναφέρει ο κ. Malcolm Jupe, επικεφαλής
αναλυτής του Drewry: «Υπάρχει ακόμη έλλειψη
αξιωματικών, αλλά το χάσμα μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς έχει ελαττωθεί αισθητά».
Ενδεικτικά, τη δεδομένη στιγμή υπηρετούν
615.000 αξιωματικοί παγκοσμίως, από τους οποίους περίπου οι 15.000 είναι Έλληνες.

Παράνομη μετανάστευση και περιβάλλον,
τα βασικά σημεία της ετήσιας έκθεσης του ICS

To Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για το 2015 και, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, πέντε είναι
τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία το
τρέχον έτος.
Το πρώτο είναι η ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει
χώρα στη Μεσόγειο, με τους χιλιάδες παράνομους
μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην έκθεση, τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχουν
χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο από τον Ιανουάριο
NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16

του 2014.
Το δεύτερο θέμα αιχμής για τη ναυτιλιακή βιομηχανία είναι οι νέες απαιτήσεις του ΙΜΟ για
την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο. Ήδη
από 1/1/2015 η περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%
εντός των περιοχών ελεγχόμενων αέριων
ρύπων (ECAS).
Το τρίτο ζήτημα αιχμής είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπου όπως σημειώνει η
έκθεση, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει επιτύχει
σημαντικά αποτελέσματα καθώς το 2014 οι
εκπομπές αερίων μειώθηκαν κατά 10% σε
σύγκριση με το 2007. Το τελευταίο ζήτημα
αγορά τη διαχείριση του έρματος στα πλοία,
καθώς ο σχετικός κανονισμός του ΙΜΟ αναμένεται σύντομα να τεθεί σε ισχύ (εντός του
2016). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ICS, η
εφαρμογή του κανονισμού θα απαιτήσει από
την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία συνολικές επενδύσεις ύψους $100 δισ.
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Δύο παιδιά
ανά οικογένεια στην Κίνα;
Επέρχεται (νέα) επανάσταση στον κοιμώμενο δράκο
H Κίνα ενδέχεται σύντομα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να αντικαταστήσει την αμφιλεγόμενη πολιτική της που επιτρέπει σε κάθε ζευγάρι την απόκτηση ενός και μόνο παιδιού. Σύμφωνα με την εφημερίδα China Business News, οι
Αρχές εξετάζουν την πολιτική των... δύο παιδιών ανά οικογένεια.
Η νέα πολιτική που θα αλλάξει τον κοινωνιολογικό ιστό και την ψυχολογία των νέων ίσως
εφαρμοστεί στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους.
Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμη αλλά υψηλόβαθμη επιτροπή για το σύστημα υγείας
και τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Η μεταρρύθμιση θα αποτελέσει μια ριζοσπαστική κίνηση, που θα ανατρέψει το νόμο που θεσπίστηκε το 1979. Η γήρανση του πληθυσμού, η σταδιακή μείωση του εργατικού δυναμικού
και η αύξηση του αρσενικού σε βάρος του θηλυκού παιδικού πληθυσμού, πολλές φορές με
άνομες ενέργειες, ώθησαν την κυβέρνηση να ανακοινώσει το 2014 ότι μερικοί γονείς, ύστερα
από αίτηση, θα μπορούσαν να αποκτήσουν δεύτερο παιδί. Περίπου 11 εκατομμύρια ζευγάρια απέκτησαν τα τελευταία δύο χρόνια δεύτερο
παιδί μετά τη σύμφωνη γνώμη του κράτους, αλλά ο αριθμός αυτός θεωρείται ελλιπής για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο και πολυεπίπεδο κοινωνιολογικό πρόβλημα που παρατηρείται.
Η Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών ήδη έχει προτρέψει το Πεκίνο να εφαρμόσει μια πολιτική που θα επιτρέπει δύο παιδιά ανά οικογένεια, ενώ τον Μάρτιο, ο πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις που θα αφορούν το
θέμα της υπογεννητικότητας. Πρόσφατα, η αρμόδια εθνική επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της για το σχεδιασμό μιας νέας και ρεαλιστικής
νομοθεσίας, χωρίς όμως να διευκρινίζει λεπτομέρειες και επιθυμητές στρατηγικές.
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113 δεξαμενόπλοια αποκλείονται από τη Νιγηρία:
σύγχυση και αιφνιδιασμός από την απόφαση
της κυβέρνησης

H εθνική εταιρεία πετρελαίου της Νιγηρίας
(Nigerian National Petroleum Corporation
– NNPC) ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει σε
113 δεξαμενόπλοια την οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σε λιμένες της χώρας.
Η απαγόρευση προέρχεται από απόφαση της
κυβέρνησης και συμμορφώνεται στις πρωτοβουλίες και αποφάσεις του πρόσφατα εκλεγμένου προέδρου Muhammadu Buhari.
Πιο συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου 2015, σε
επιστολή που εκδόθηκε από τη NNPC, αναφέρονται 113 δεξαμενόπλοια που είχαν συμμετάσχει
σε
φορτώσεις
αργού
πετρελαίου/φυσικού αερίου σε τερματικούς
σταθμούς στη Νιγηρία. Η απαγόρευση αναφέρεται επίσης σε κινήσεις εντός των χωρικών υδάτων της χώρας.
Σύμφωνα με το Gard Club, η επιστολή προκάλεσε ανησυχία και σύγχυση, δεδομένου ότι
δεν εξηγεί το λόγο για την απαγόρευση και
δεν προσδιορίζει τον τρόπο που ο ζημιωθείς μπορεί να υποβάλει αίτηση για την
άρση της. Υπάρχει επίσης ασάφεια ως προς
τα δεξαμενόπλοια που αναφέρονται στον κα-

τάλογο που επισυνάπτεται στην επιστολή.
Μερικά πλοία παρατίθενται δύο φορές και μερικά από τα ονόματα των δεξαμενόπλοιων
δεν αντιστοιχούν στους αριθμούς ΙΜΟ που
αναφέρονται στη λίστα. Υποστηρίζεται επίσης
ότι ορισμένα από τα δεξαμενόπλοια δεν έχουν
καταπλεύσει στη Νιγηρία για πολλά χρόνια
και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν καταπλεύσει ποτέ.
Οι λόγοι της απαγόρευσης δεν είναι γνωστοί
και εικάζεται ότι σχετίζονται με ελλείψεις σε
πιστοποιητικά ή τελωνειακές διατυπώσεις
κατά το παρελθόν ή και καταγραφή περιπτώσεων διαφορών μεταξύ φορτωτικής και
υπάρχοντος φορτίου.
Το Gard Club προτείνει στα μέλη να λάβουν
σοβαρά υπόψη τη σχετική επιστολή και συμβουλεύει να είναι, επιπλέον, προσεκτικοί στις
συναλλαγές τους, ιδίως ως προς την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών στις τοπικές αρχές.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Intertanko, η
οποία σε επιστολή της προς τον γενικό δι-

ευθυντή του ομίλου NNPC, πήρε θέση για
τη δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας».
Στην επιστολή του ο σύμβουλος του εφοπλιστικού φορέα εκπροσώπησης των ανεξαρτήτων δεξαμενοπλοίων, Michael White,
ανέφερε ότι οι απαγορεύσεις αυτές θα πρέπει
να αρθούν αμέσως μέχρι να κοινοποιηθούν
στους ιδιοκτήτες ή και διαχειριστές οι λόγοι
και τα αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία εκδόθηκε η απαγόρευση, αλλά και μέχρι το χρονικό σημείο όπου ο ιδιοκτήτης ή ο
διαχειριστής θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει στις αρμόδιες αρχές.
Η Intertanko δημοσιοποίησε επίσης τη δυσαρέστησή της ως προς τη μη έγκαιρη και πλήρως αποσαφηνισμένη πολιτική που η NNPC
και η κυβέρνηση της Νιγηρίας εφαρμόζουν
στο θέμα των απαγορεύσεων, αλλά και για τις
απαιτήσεις που οι κρατικές αρχές θέλουν να
εφαρμόσουν, αφού πολλά από τα απαγορευμένα δεξαμενόπλοια δεν έχουν καταπλεύσει
για πολλά χρόνια στη Νιγηρία. Σε αυστηρή
γλώσσα, η επιστολή της Intertanko αναφέρει
ότι τόσο ιδιοκτήτες όσο και διαχειριστές είναι
δύσκολο να καταλάβουν τις απαιτήσεις που
έχουν παραβιαστεί.
Η απόφαση της κρατικής NNPC, η οποία κοινοποιήθηκε αιφνίδια στους λιμένες της
χώρας την προηγούμενη εβδομάδα, έχει θορυβήσει τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Εκπρόσωποι τόσο διαχειριστριών εταιρειών,
των Clubs, αλλά και έγκριτων νομικών συμβούλων μιλούν για προχειρότητα και βιασύνη
εκ μέρους των νιγηριανών αρχών αλλά και
ακατανόητη σκοπιμότητα εκ μέρους της κυβέρνησης στην Αμπούτζα.
Η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές δεν μπορούν να
δοθούν, προκαλώντας τον αιφνιδιασμό και
την ανησυχία όλων των ενδιαφερομένων.

Η Λεμεσός νέο κέντρο διεθνούς ναυτικής απασχόλησης
Τα πλοία των εταιρειών-μελών του Κυπριακού Ναυτικού Επιμελητηρίου (CSC) απασχολούν περισσότερους από 50.000 ναυτικούς, σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου,
όπως ανακοινώθηκε την Ημέρα του Ναυτικού.
Σε γραπτή ανακοίνωση, το Επιμελητήριο εκφράζει τις ευχαριστίες του στους χιλιάδες
ναυτικούς, οι οποίοι συμβάλλουν με την εργασία τους στην εξασφάλιση σταθερότητας
της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18

ADV APRIL 2013:Layout 1 16/4/2013 3:14 μμ Page 53

ΔΙΕΘΝΗ NEW_Layout 1 30/7/2015 7:07 πμ Page 20

Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

Η νέα φορολογική πολιτική της Κύπρου:
πρόσκληση προς Λονδίνο και Πειραιά
H Kύπρος αναμένει κύμα μετεγκατάστασης εταιρειών και επιχειρηματιών καθώς υπερψηφίστηκε η νέα, ελκυστική για τις ναυτιλιακές εταιρείες, φορολογική νομοθεσία. Αξίζει να αναφερθεί
ότι όλες οι παρατάξεις, πλην των Οικολόγων, υπερψήφισαν τα
συγκεκριμένα μέτρα.

«Θεωρώ πως η φορολογική μεταρρύθμιση που προτείνουμε,
καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό το φορολογικό μας καθεστώς»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης μετά την ψήφιση μέρους της φορολογικής μεταρρύθμισης της Κύπρου, που αποσκοπεί στην παραχώρηση
φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες θα συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.
Με το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από την ολομέλεια της κυπριακής Βουλής, εικάζεται ότι θα ενθαρρυνθούν αλλοδαποί να χρησιμοποιούν την Κύπρο ως βάση των δραστηριοτήτων τους,
μεταφέροντας την έδρα των επιχειρήσεών τους σε αυτήν. Όσον
αφορά την προσέλκυση στελεχών και προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης, εισάγεται ο θεσμός του όρου «μη κάτοικος/Nondomicile», όπως ακριβώς ορίζεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα νέα μέτρα προβλέπουν, ανάμεσα στα άλλα, τα ακόλουθα:
Για φυσικά πρόσωπα
Επεκτείνεται ο όρος του «μη κατοίκου/Non-domicile» για σκοπούς
αμυντικής εισφοράς, η οποία επιβάλλεται στα εισοδήματα που πηγάζουν από μερίσματα, τόκους και ενοίκια.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ένα φυσικό πρόσωπο θα έχει
υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) εάν είναι
κάτοικος Κύπρου (183 ημέρες) και ταυτόχρονα έχει την κατοικία καταγωγής (domicile) του στη Δημοκρατία.
Αυτή η νομοθετική αλλαγή αφορά ξεκάθαρα την προσέλκυση ξένων
προσώπων υψηλού βιοτικού επιπέδου, που θα επιλέξουν την Κύπρο
για φορολογική τους έδρα, με άμεσα και έμμεσα οφέλη για την οικονομία του τόπου.
Το ουσιαστικό κίνητρο που θα αποκτήσουν αυτά τα πρόσωπα, με
την προϋπόθεση πως θα επιλέξουν να είναι φορολογικοί κάτοικοι
Κύπρου, θα είναι η απαλλαγή των φορολογικών υποχρεώσεών τους
που προκύπτουν για σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άμυνα,
εφόσον θα θεωρούνται μη κάτοικοι Κύπρου, με ουσιαστικό όφελος
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τόσο των ιδίων όσο και για την ευρύτερη οικονομία.
Φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου είναι να ελκύσει αλλοδαπούς
υπηκόους να μεταναστεύσουν στην Κύπρο, μεταφέροντας την έδρα
των επιχειρήσεών τους, δημιουργώντας πραγματική υποδομή στη
χώρα (real substance). Ενώ, παράλληλα, ελκυστική φορολογική

πρόνοια υπάρχει και για Κύπριους υπηκόους που διέμεναν μόνιμα
στο εξωτερικό για μακρά σειρά ετών επιλέγοντας ως μόνιμη κατοικία
(domicile) την Κυπριακή Δημοκρατία.
Για επιχειρήσεις
Πρόκειται για εισαγωγή φορολογικής έκπτωσης την οποία θα δικαιούνται όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη φύση και το χώρο
δραστηριοτήτων τους. Η φορολογική έκπτωση θα λογίζεται στα νέα
κεφάλαια που εισρέουν στην επιχείρηση, ώστε να ενθαρρυνθεί η
χρηματοδότησή τους με την εισαγωγή νέων κεφαλαίων σε αντικατάσταση του δανεισμού.
Για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
Επιπλέον, έχει τροποποιηθεί ο νόμος κεφαλαιουχικών κερδών, έτσι
ώστε να μην υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών η διάθεση
σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές που αποκτήθηκε κατά τη
χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως
τις 31/12/2016.
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Ντέρμπαν:
Σουέζ: τι πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες
κίνδυνος
αλλαγές στο κανάλι
προσαράξεων
Η προσάραξη του «MV Paciﬁc
Quartz» πρόσφατα αλλά και η
προσάραξη του «MV ER Elsﬂeth»
στις αρχές του Δεκεμβρίου 2014
προκαλούν πλέον έντονες συζητήσεις στους διεθνείς αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς ως
προς την ύπαρξη αβαθούς στη
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή,
η οποία βρίσκεται στην είσοδο
του λιμένα, βόρεια του κυματοθραύστη.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, έχουν τεθεί προτάσεις
σχετικά με την επαρκή εκβάθυνση
της εισόδου του καναλιού, ενώ η
λιμενική αρχή του Ντέρμπαν έχει
μειώσει την ελάχιστη απόσταση
από την τρόπιδα (UKC) στα 30
εκατοστά. Για την αποφυγή των
παραπάνω καταστάσεων, το
Skuld P&I club συμβουλεύει τους
πλοιάρχους που σκοπεύουν να
καταπλεύσουν προς το Ντέρμπαν
να ενημερωθούν επαρκώς για τη
συνολική κατάσταση του λιμένα
(παλίρροιες, περιορισμοί βυθίσματος, τυχόν διενέργεια εκβανθύσεων), ιδιαίτερα για πλοία με
βυθίσματα μεγαλύτερα των 10
μέτρων, καθώς επίσης και να διαθέτουν πλήρως ενημερωμένους
χάρτες και πλάνο ταξιδιού (passage plan). Οι ιδιαίτερες συγκυρίες
μπορούν να αλλάξουν απότομα
ακόμη και λίγο πριν από την άφιξη
στην είσοδο του λιμένα ώς το
σταθμό πλοήγησης, οπότε τα μέλη
ενθαρρύνονται να εξασφαλίσουν
όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες μπορούν για τις τρέχουσες εξελίξεις και μετεωρολογικές συνθήκες.
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Την 1η Αυγούστου 2015 θα ολοκληρωθούν οι
εργασίες για την επέκταση του καναλιού του
Σουέζ, ένα έργο για το οποίο συνεργάστηκαν 4
εταιρείες και διήρκεσε 12 μήνες. Το παραπάνω
έργο, σύμφωνα με την αιγυπτιακή κυβέρνηση,
στοχεύει στη βελτίωση του διάπλου του καναλιού
και στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του.
Το νέο κανάλι θα παρέχει τη δυνατότητα για λωρίδες διπλής κυκλοφορίας μέσω ενός δεύτερου
καναλιού μήκους 35 χιλιομέτρων, αλλά κατά τόπους της διαδρομής και όχι στο σύνολο του καναλιού, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα πλοία θα
εξυπηρετούνται από νέους ειδικά διαμορφωμένους κυκλοφοριακούς κόμβους.
Ειδικότερα, θα μειωθούν οι ώρες διάπλου του καναλιού κατά 7 ώρες, από τις 18 που είναι ο μέσος
όρος, και συγχρόνως με την παραπάνω ενέργεια
υπολογίζεται πως ο αριθμός των πλοίων που
διαπλέουν το κανάλι καθημερινά θα αυξηθεί στα
97, από 49 πλοία που είναι σήμερα.
Εν τω μεταξύ, οι αιγυπτιακές αρχές συνέλαβαν 13
μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας με την κα-

τηγορία της απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης στη
διώρυγα του Σουέζ. Η τρομοκρατική επίθεση είχε
στόχο να διαταράξει τις πολυάριθμες πλεύσεις που
εκτελούνται καθημερινά και να προκαλέσει αναταραχή στην απρόσκοπτη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας.
Στα 13 μέλη που συνελήφθησαν περιλαμβάνεται κι
ένας εργαζόμενος στο κανάλι.
Οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση των υπόπτων
για 15 ημέρες ενώ ανακοίνωσαν ότι είχαν τοποθετηθεί βόμβες σε εγκαταστάσεις υγιεινής, ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά και σε κοντινές παραλίες. Σημειώνεται πως 18.000 πλοία διαπλέουν ετησίως τη
διώρυγα του Σουέζ, αριθμός που ισοδυναμεί με το
10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι μια παν-ισλαμική οργάνωση, η οποία έχει ισχυρό δίκτυο στην Αίγυπτο.
Αν και επίσημα η κυβέρνηση του Καΐρου την έχει
ανακηρύξει ως τρομοκρατική οργάνωση από το
2014, υπάρχει αυξανόμενη κινητικότητα στις ομάδες που την αποτελούν. Η Αδελφότητα ωστόσο
ισχυρίζεται πως είναι αποφασισμένη να συνεχίσει
τους αγώνες της με ειρηνικό ακτιβισμό.

Αύξηση ελέγχων και κρατήσεων πλοίων από το
Port State Control της Αυστραλίας
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των ελέγχων της
Australian Maritime Safety Authority για το 2014.
Σύμφωνα με αυτά, ελέγχθηκαν 3.742 πλοία (αύξηση 12% σε σχέση με το 2013) σε σύνολο 26.936
πλοίων που προσέγγισαν τα λιμάνια της Αυστραλίας, εκ των οποίων τα 5.674 ήταν υπό ξένη σημαία.
Από τα πλοία που ελέγχθηκαν το 57% ήταν bulk
carriers. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 269 κρατήσεις πλοίων, παρουσιάζοντας αύξηση 15,5% σε
σχέση με το 2013.

Το 26,8% των επιθεωρήσεων πραγματοποιήθηκε
σε πλοία με σημαία Παναμά, το 11,5% σε πλοία με
σημαία Χονγκ Κονγκ, το 10% σε πλοία σημαίας Σιγκαπούρης, το 9,4% σε πλοία σημαίας Λιβερίας και
το 8,1% σε πλοία σημαίας Νήσων Μάρσαλ. Σε ό,τι
αφορά τις κρατήσεις, οι βασικές αιτίες ήταν οι ελλείψεις στην τήρηση του κώδικα ISM (ποσοστό 31,2%),
στην πυρασφάλεια (14%), στον εξοπλισμό διάσωσης (11,4%), στην πρόληψη της ρύπανσης (10,4%)
και στα συστήματα εκτάκτων καταστάσεων (8,3%).
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Παρατεταμένη
επίσκεψη
του Ελ Νίνιο
περιμένουν
οι ειδικοί
Σύμφωνα με εκτιμήσεις μετεωρολόγων, οι δυτικές ακτές των
ΗΠΑ και του Μεξικού αναμένεται
να χτυπηθούν για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα από τα καιρικά
φαινόμενα του Ελ Νίνιο. Οι μετεωρολόγοι περιμένουν ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν στα τέλη
του φθινοπώρου και θα διαρκέσουν έως την άνοιξη. Η Εθνική
Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ανέφερε πιο
συγκεκριμένα ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα, που ξεπερνά το 90%, τα φαινόμενα του
Ελ Νίνιο να διαρκέσουν περισσότερο από το κανονικό, δηλαδή
όλο το χειμώνα, και μια πιθανότητα 80% ότι θα διαρκέσουν έως
και την άνοιξη του 2016. «Θα
δούμε ισχυρότερες βροχοπτώσεις στην Καλιφόρνια και στο
σύνολο των νοτιοδυτικών πολιτειών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Mike
Halpert, στέλεχος της NOAA. Σε
προηγούμενες «επισκέψεις» του
Ελ Νίνιο στην Καλιφόρνια παρατηρήθηκε αύξηση 150% έως
200% των βροχοπτώσεων σε
σύγκριση με τις υπόλοιπες χρονιές.
Το Ελ Νίνιο είναι ένα σύνηθες μετεωρολογικό φαινόμενο κάθε
δύο με οκτώ χρόνια, διαρκεί έως
και δώδεκα μήνες και εμφανίζεται συνήθως τον Δεκέμβριο σε
Κεντρική και Βόρεια Αμερική.
Κατά την εκδήλωση των φαινομένων παρατηρούνται ακραία
καιρικά φαινόμενα σε όλον τον
κόσμο, αλλά κυρίως στις περιοχές που βρέχονται από τον Ειρηνικό, όπως έντονες και
παρατεταμένες βροχοπτώσεις
και τροπικοί κυκλώνες.
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O Ki-tack Lim
νέος γενικός γραμματέας του ΙΜΟ
Ο Νοτιοκορεάτης Ki-tack Lim
εκλέχθηκε νέος γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κατά την
114η συνάντηση του Συμβουλίου του ΙΜΟ.
Η απόφαση του Συμβουλίου θα
προωθηθεί για επικύρωση στη
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, η οποία θα λάβει χώρα
το διάστημα 23 Νοεμβρίου - 2
Δεκεμβρίου 2015.

Η θητεία του νέου γενικού
γραμματέα αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2016
και θα έχει διάρκεια τεσσάρων
ετών. Ο κ. Ki είναι πρόεδρος της
Λιμενικής Αρχής του Busan από
τον Ιούλιο του 2012, έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής
μόνιμος αντιπρόσωπος
της Νότιας
Κορέας στον
ΙΜΟ την περίοδο 20062009
κ α ι
ήταν

πρόεδρος της υποεπιτροπής
Flag State Implementation το
2002-2004. Έχει αποφοιτήσει
από το Korea Maritime and
Ocean University το 1977, σταδιοδρόμησε στο πολεμικό ναυτικό της Νότιας Κορέας, αλλά
και στην εταιρεία Sanko Shipping Co. Το 1985 εντάχθηκε
στους κόλπους της Korea Maritime and Port Administration
και παράλληλα συνέχισε τις
σπουδές του αποκτώντας Master of Administration το 1990
από το Yonsei University.
Απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο από το World Maritime University, ενώ είναι και
κάτοχος διδακτορικού στο
πεδίο του διεθνούς δικαίου από
το Korea Maritime and
Ocean University (1998).

Η επόμενη μέρα για τη ναυτιλιακή
αναγέννηση της Σιγκαπούρης
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Singapore
Shipping Association (SSA) εξέλεξε στην ετήσια γενική συνέλευσή του, στις 30 Ιουνίου
2015, πρόεδρο της Ένωσης τον κ. Esben
Poulsson, αντικαθιστώντας τον μέχρι τώρα
πρόεδρο Patrick Phoon.
Η συγκεκριμένη Ένωση αποτελεί το συλλογικό
όργανο θεσμικής εκπροσώπησης του συνόλου
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των επικουρικών ναυτιλιακών υπηρεσιών της νήσου.
Στο πλαίσιο των νέων επιδιώξεών της, η SSA
συνεργάζεται ενεργά με τα μέλη της καθώς και
άλλους παράγοντες και φορείς στη ΝΑ Ασία για
την αντιμετώπιση των σύγχρονων δεδομένων
που ανακύπτουν στον ναυτιλιακό χώρο της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα διοργανώνει σειρά από εκδηλώσεις προκειμένου να
καταστήσει τη Σιγκαπούρη νέα μητρόπολη της
ναυτιλίας.
Σε πρόσφατη εκδήλωση, μάλιστα, το Δ.Σ. ανακοίνωσε τη νέα καμπάνια μάρκετινγκ και το νέο
της σλόγκαν, «Νavigating the future», εκφράζοντας τη διάθεση τόσο της Ένωσης όσο και της
κυβέρνησης της Σιγκαπούρης για περαιτέρω

εξέλιξη και ανάπτυξη της μικρής νήσου ως κέντρου ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.
Ο κ. Poulsson επισήμανε ενδεικτικά μετά την
εκλογή του: «Θα ήθελα να εκφράσω την τιμή
αλλά και την ταπεινότητα που νιώθω για την
εκλογή μου ως προέδρου μιας τόσο ενεργής και
ζωντανής οργάνωσης, που αριθμεί περισσότερες από 470 εταιρείες-μέλη».
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Ουκρανία:
Προσοχή στις
περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις
των πλοίων
Από τις 3 Απριλίου 2015,
στην Ουκρανία, έχει τεθεί
σε ισχύ νόμος ο οποίος
απαγορεύει τη λήψη
δειγμάτων για χημική
ανάλυση από τις δεξαμενές έρματος του πλοίου,
γεγονός που ουσιαστικά
καθιστά τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στους
λιμένες της χώρας παράνομες ή άκυρες.
Παρ’ όλα αυτά, σε ορισμένες περιοχές συνεχίζονται
τοπικές επιθεωρήσεις από
φορείς
αδιευκρίνιστης
προέλευσης και ταυτότητας, οι οποίες δεν προασπίζουν την προστασία
του περιβάλλοντος, αλλά
συνήθως
αποσκοπούν
στην επιβολή παράνομων
χρηματικών
αποζημιώσεων από το πλοίο και το
πλήρωμά του για μη συμμόρφωση σε τοπικούς και
διεθνείς κανονισμούς.
Σε περίπτωση που οι επιθεωρητές απαιτήσουν την
επιθεώρηση του πιστοποιητικού IOPP, οι πλοίαρχοι
θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση ελέγχεται αποκλειστικά και μόνον από
επιθεωρητές Port State
Control.
Με αφετηρία τα παραπάνω, το Skuld P&I club
συμβουλεύει τους πλοιάρχους που καλούν σε λιμένες της Ουκρανίας να μην
επιτρέψουν την είσοδο στο
πλοίο σε αυτοαποκαλούμενους
«περιβαλλοντικούς» επιθεωρητές, αλλά
να τους ζητήσουν ευγενικά
να κανονίσουν την επιθεώρηση για την επόμενη
ημέρα παρουσία αντιπροσώπου του P&I club ή δικηγόρου.
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Τρία νέα πλοία για τη Virgin Cruises

Τρία νέα πλοία επιθυμεί να παραγγείλει η Virgin Cruises, θυγατρική του ομίλου Virgin,
σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
ο ιδρυτής της Virgin, Richard
Branson.

Συγκεκριμένα, η Virgin Cruises
απέστειλε επιστολή πρόθεσης
στα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri για την κατασκευή
τριών πλοίων. Τα πλοία εκτοπίσματος 110.000 τόνων και χωρητικότητας 2.860 επιβατών
έκαστο αναμένεται να παραδοθούν το 2020, το 2021 και το
2022, αντίστοιχα. Το πρώτο
πλοίο θα έχει ως home port το
Μαϊάμι και θα πραγματοποιεί
κρουαζιέρες στην Καραϊβική,
ενώ άγνωστο παραμένει ακόμη

σε ποιες περιοχές θα δραστηριοποιηθούν τα άλλα δύο.
Η ευρύτερη στρατηγική της
εταιρείας είναι προσανατολισμένη γύρω από τις ανάγκες και
τις επιθυμίες των επιβατών,
όπως δήλωσε χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος της Virgin Cruises,
Tom McAlpin. Σε αυτό το πλαίσιο, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα της
εταιρείας και να αναφέρει τις
δικές του προτάσεις σχετικά με
την ιδανική κρουαζιέρα.

Ψυχολογική υποστήριξη
ναυτικών-θυμάτων πειρατείας
Η διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση Sailor’s Society, που
παρέχει αρωγή σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο
ναυτικούς, δημιούργησε στο
Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής ένα
κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης για ναυτικούς που έχουν
πέσει θύματα πειρατικών επιθέσεων ή απειλών.
Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω
κέντρο θα παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε ναυτικούς που έχουν
μετατραυματικό σύνδρομο από
επιθέσεις ή απειλές επιθέσεων
στη θάλασσα, καθώς και σε θύ-

Φωτ.: ΑΠΕ- EPA/TIFE OWOLABI

ματα άλλων καταστροφών και
κρίσεων που σχετίζονται με το
ναυτικό επάγγελμα.
Η ψυχολογική υποστήριξη θα
παρέχεται μέσω ενός δικτύου
εξειδικευμένων ιερέων σε
Νότιο Αφρική, Γκάνα, Μαδαγα-

σκάρη, Μοζαμβίκη και Νήσων
της Ρεϋνιόν.
Ενδεικτικά, το 2014 πάνω από
5.000 ναυτικοί έπεσαν θύματα
πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας και στη ΝΑ Ασία, σύμφωνα
με την έρευνα της ΜΚΟ Oceans
Beyond Piracy, ενώ μεγάλος
αριθμός ναυτικών που διέπλευσαν τις παραπάνω περιοχές
παρουσίασαν συμπτώματα μετατραυματικού στρες (PTSD) καθιστώντας την ανάγκη για τη
δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης των ναυτικών πιο επίκαιρη από ποτέ.

Αλάσκα: νέες ρυθμίσεις κυκλοφορίας
από IMO
Σύμφωνα με το Gard P&I club, o IMO ενέκρινε νέα μέτρα σχετικά με την κυκλοφορία και
τη διέλευση των πλοίων από το αρχιπέλαγος των Αλεούτιων Νήσων (Aleutian Islands).
Αφορμή για την παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί το δυστύχημα στο «M/V Selendang Ayu»,
το οποίο το 2004 αντιμέτωπο με χειμερινή καταιγίδα προσάραξε στην αναφερθείσα περιοχή, με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν 350.000 γαλόνια καυσίμου και να χαθούν 6 ανθρώπινες ζωές.
Τα νέα μέτρα δημιουργούν πλέον πέντε ειδικές - προστατευμένες περιοχές, οι οποίες καθορίζονται ως
ATBAs (Areas To Be Avoided), και ουσιαστικά οριοθετούν μια ζώνη 50 ν.μ. από τη στεριά, η οποία συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου χρόνου πλεύσης σε επείγουσες καταστάσεις αλλά και στη μείωση
των πιθανοτήτων προσαράξεως σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Ειδικότερα, τα μέτρα που περιγράφονται παραπάνω θα εφαρμόζονται από πλοία άνω των 400 κοχ σε
διεθνείς πλόες, από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Τα πλοία που δεν υπάγονται στις ειδικές διατάξεις περί
αποφυγής πετρελαϊκής ρύπανσης (oil spill prevention and response requirements) των ΗΠΑ και της Αλάσκας δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν αυτούς τους κανονισμούς.
Αναμένεται πως τα πλοία θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία (αφού δεν θα μπορούν να πλησιάζουν τις ATBAs), ενώ συγχρόνως θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά το Στενό του Unimak Pass.
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Mε τη ματιά των Ελλήνων του City:
ο απολογισμός του Committee 2014-2015
Ανάμεσα σε αρκετούς εκπροσώπους παραδοσιακών
ναυτιλιακών οικογενειών, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (γνωστής
ως Greek Shipping Cooperation Committee), Χάρης
Ι. Φαφαλιός, αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις
στο χώρο της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Στο χαιρετισμό του στην ετήσια απολογιστική έκθεση
του Committee, ο πρόεδρός του εστίασε τόσο στην
πληθώρα νόμων και κανονισμών, οι οποίοι σε αρκετές
περιπτώσεις δεν βελτιώνουν ούτε τη ναυτεργασία ούτε
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ναυτιλίας, όσο και
στις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο
Λονδίνο και στην Αθήνα, εκφράζοντας τον προβληματισμό των μελών της Επιτροπής.
Για το άμεσο μέλλον ο κ. Φαφαλιός αναφέρθηκε στο
ρυθμό ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και σημείωσε
ότι οι περισσότερες ναυτιλιακές αγορές κινούνται μεν ανοδικά, αλλά σημείωσε τη δύσκολη αγορά των χύδην ξηρών
φορτίων, που κινείται με δυσοίωνους ρυθμούς και έχει ως
αποτέλεσμα αρκετοί πλοιοκτήτες να μετατρέπουν τις παραγγελίες τους για φορτηγά πλοία σε δεξαμενόπλοια.
Ο κ. Φαφαλιός επισήμανε πως η ναυτιλιακή βιομηχανία
γενικότερα διέρχεται μια φάση αστάθειας, κυρίως λόγω
των χρηματοοικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν
αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, της μη εξυπηρέτησης ναυτιλιακών δανείων από τις διεθνείς τράπεζες καθώς
και του συρρικνωμένου orderbook σε πολλά ναυπηγεία.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες, ο
πρόεδρος του Committee έκανε λόγο για σημαντικές
επενδύσεις σε νέα πλοία και σε μεταχειρισμένα καθώς και
σε διάλυση των παλαιότερων και λιγότερο αποδοτικών
πλοίων, με αποτέλεσμα η ποιότητα του ελληνικού και του
ελληνόκτητου στόλου να ενισχύεται σημαντικά, ενώ ο
μέσος όρος ηλικίας των πλοίων να μειώνεται.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας του
ΙΜΟ αναφέρθηκε πρόσφατα στον «πρωταθλητισμό πλέον
των Ελλήνων στη ναυτιλία», σε σχέση μάλιστα με άλλες
παραδοσιακές ναυτιλιακές χώρες.
Η επάνδρωση του στόλου ήταν ένα ακόμη θέμα που έθιξε
ο κ. Φαφαλιός στο χαιρετισμό του, σημειώνοντας την
ανάγκη για σταθερή προσφορά ναυτικών, γεγονός που
συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση ενός υγιούς ναυτιλιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Χωρίς τις νέες γενιές
ναυτικών κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη θέση της ελληνικής ναυτιλίας.
Το προεδρείο του Committee τόνισε ότι τα μέλη του συμφωνούν ότι κύριος παρονομαστής για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητές τους που αφορούν τη λειτουργία του
πλοίου είναι οι πραγματικές ανάγκες των ναυτικών, και
όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται πρέπει
να ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν.
Τόσο ο πρόεδρος του Committee όσο και ο αντιπρόεδρος,
Κωνσταντίνος Καρούσης, επισήμαναν τη σημασία της συνέχισης και υποστήριξης της σταθερής πορείας και λει-

τουργίας του Committee, υπογραμμίζοντας τις καλές σχέσεις με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αλλά και την ανάγκη θεσμικής εκπροσώπησης και ισχυρής παρουσίας των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων, ειδικά σήμερα, σε ναυτιλιακές
μητροπόλεις εκτός Ελλάδας.
Η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας γιορτάζει μάλιστα φέτος τα 80 χρόνια εκπροσώπησης των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στη Βρετανία,
γεγονότος που θα εορταστεί με σημαντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σε αυτό
το πλαίσιο δηλώθηκε ότι στο Committee φέτος εγγράφηκαν 3 νέες εταιρείες και 35
νέα πλοία, ενώ δεν υπήρξε καμία διαγραφή.
Στην ετήσια γενική συνέλευση του Greek Shipping Cooperation Committee, στο
κτίριο του Baltic Exchange, συμμετείχαν γνωστοί εκπρόσωποι σημαντικών ναυτιλιακών οικογενειών (Κουλουκουντή, Καρούση, Λύρα, Λαιμού, Λεμού, Λω, Πολέμη, Φαφαλιού , Χατζηπατέρα) και εταιρειών (Λάτση, Μαρτίνου, Τσάκου κ.ά.)
μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς της ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας στο Λονδίνο.
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Οι νέες λίστες του Paris MoU:
στη 14η θέση η Ελλάδα
Στη 48η συνάντηση
του Paris MoU ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
των
επιθεωρήσεων του
2014 και υιοθετήθηκαν οι νέες μαύρες,
γκρίζες και λευκές
λίστες για το 2015.
Οι λίστες (performance lists) διαχωρίζουν τις ποιοτικές από τις αμφιβόλου ποιότητας
σημαίες-νηολόγια και διαμορφώνονται μέσα σε μία τριετία με
ελάχιστο όριο τις 30 επιθεωρήσεις για κάθε σημαία, σε λιμένες
κρατών που έχουν υπογράψει το Μνημόνιο των Παρισίων.
Ως γνωστόν, οι σημαίες με το καλύτερο επίπεδο κατατάσσονται
στη λευκή λίστα, αυτές με μέτρια επίδοση στην γκρίζα, ενώ
αυτές με τη χαμηλότερη και αρνητική αξιολόγηση στη μαύρη
λίστα.
Σε σύνολο για το παρόν έτος επιθεωρήθηκαν και δημοσιεύονται
στοιχεία για 72 σημαίες, εκ των οποίων 43 τοποθετούνται στη
λευκή λίστα, 19 στην γκρίζα και 10 στη μαύρη λίστα.
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη
θέση αριστείας στην κατάταξη των επιθεωρήσεων. Στη συνέχεια, για το 2014, ακολουθούν τα νηολόγια του Χονγκ Κονγκ,
των Μπαχαμών, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Σε εξαιρετικά
υψηλή κατάταξη παραμένουν η νήσος Μαν, η Δανία, η Βρετανία,

οι ΗΠΑ, η Ιταλία και οι νήσοι Μάρσαλ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση με 913 επιθεωρήσεις και
μόνο 15 κρατήσεις. Η θέση θεωρείται αρκετά ικανοποιητική, αν
αναλογιστεί κανείς ότι ακολουθούν στην κατάταξη σημαντικές
ναυτιλιακές δυνάμεις όπως Γερμανία, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κάτω
Χώρες, Ιρλανδία, Κορέα, αλλά μας ξεπέρασε κατά μία θέση η
Κίνα.
Η Κύπρος βρίσκεται στην 25η θέση με 1.976 επιθεωρήσεις και
μόνο 69 κρατήσεις. Η Ινδία εισήχθηκε στη λευκή λίστα ενώ η
Μπελίζ έπεσε από την γκρίζα λίστα στη μαύρη. Στην γκρίζα
λίστα εισήχθησαν και Ισπανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ταϊλάνδη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι «ναυτιλιακά»
κράτη της Ε.Ε. όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η
Βουλγαρία βρίσκονται στην γκρίζα λίστα.
Οι σημαίες με τη χαμηλότερη επίδοση, άρα και στη μαύρη λίστα,
κατά σειρά είναι η Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, το Τόγκο, τα νησιά Κουκ και η Δομινικανή Δημοκρατία.
Το Paris MoU λαμβάνει επίσης υπόψη και την επίδοση των νηογνωμόνων, με την απαίτηση τουλάχιστον 60 επιθεωρήσεις
πριν εισαχθούν στη λίστα. Για το έτος 2014, οι νηογνώμονες με
τις καλύτερες επιδόσεις είναι: DNV GL AS (DNVGL), Lloyd’s
Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) και China
Classification Society (CCS).
Αντίστοιχα, αυτοί με τις πιο αρνητικές επιδόσεις είναι οι: INCLAMAR, International Register of Shipping (IS) και Bulgarian Register of Shipping (BRS).

Η επόμενη μέρα για το Ιράν φέρνει εκνευρισμό
σε πολλές πρωτεύουσες
Το Ιράν θα έχει πλέον πρόσβαση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με
οφέλη της τάξεως των 100 δισ. δολαρίων για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις της χώρας. Σε αντάλλαγμα, οφείλει να σταματήσει τις προσπάθειες
για την παραγωγή ή την απόκτηση πυρηνικής ενέργειας, και συναινεί σε
ένα καθεστώς τακτικών επιθεωρήσεων με στόχο να πειστεί η διεθνής κοινότητα πως η χώρα δεν αθετεί την υπόσχεσή της για τη δημιουργία πυρηνικών όπλων την επόμενη δεκαετία. Οι επιθεωρήσεις θα επιβλέπονται
από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Η συμφωνία δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη, αλλά είναι χτισμένη στη
βάση της επαλήθευσης. «Οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν και θα έχουν
πρόσβαση σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να αναλάβει
δράση τις προσεχείς εβδομάδες και να άρει τις κυρώσεις. Ωστόσο, αρκετές
γειτονικές χώρες παραμένουν ανήσυχες.
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ένα σουνιτικό μουσουλμανικό έθνος,
παραμένει δύσπιστο, ενώ το Ριάντ θεωρεί πως η συμφωνία θα επιτρέψει
στους σιίτες του Ιράν να αναπτυχθούν όχι μόνο ως περιφερειακή αλλά
και παγκόσμια δύναμη. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ισραήλ αντιτίθεται έντονα στη
συμφωνία.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλεσε τη συμφωνία «ιστορικό λάθος για τον κόσμο», ενώ διατύπωσε την άποψη πως
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το Ιράν θα λάβει δισεκατομμύρια δολάρια με τα οποία
μπορεί να τροφοδοτήσει την επέκταση
της τρομοκρατίας
και την επιθετική της
πρόθεση σε όλη τη
Μέση Ανατολή.
Στις ΗΠΑ, το κόμμα
των Ρεπουμπλικανών είναι ομόφωνα αντίθετο στη συμφωνία και αρκετοί, αν όχι όλοι, οι
γερουσιαστές του αλλά και μέλη του Κογκρέσου θεωρούν ότι είναι «μία
από τις μεγαλύτερες διπλωματικές αποτυχίες της χώρας». Αντίθετα, η
πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια των Δημοκρατικών για την
προεδρία των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, υποστηρίζει τη συμφωνία.
Ο πρόεδρος Ομπάμα έχει υποσχεθεί να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια του Κογκρέσου θα έχει σκοπό να ακυρώσει ή να την τροποποιήσει, ενώ εκτιμητές δηλώνουν ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα οι
Ρεπουμπλικανοί να αποκτήσουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων που
απαιτούνται για να ακυρωθεί η συμφωνία.
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Every year Remontowa repairs and upgrades over
200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.
of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that
recently completed a historic transit through the
Arctic North West Passage.
Remontowa S.A. is among the first shipyards to
recognize the needs of owners and operators in
view of new environmental regulations undertaking
special projects like ballast water treatment and
scrubbers systems retrofitting.

D. C.S. International Ltd
Filonos 107 - 109, Piraeus, Greece, Tel.: +30 210 4181833, E-mail: dcsi@dcsi.gr, www.dcsi.gr
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ΑΠΟΨΗ

EY:
Oι επιπτώσεις
ενός Grexit
στην ελληνική
οικονομία
και κοινωνία
Τις επιπτώσεις ενός Grexit για την ελληνική οικονομία διερευνά μελέτη της ΕΥ. Η μελέτη εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Oxford
Economics, έναν εκ των κορυφαίων βρετανικών συμβουλευτικών οίκων σε θέματα διεθνούς οικονομίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η
ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση επιχειρήσεων ή υποψηφίων επενδυτών σχετικά
με τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης εξόδου της
χώρας από την Ευρωζώνη. Η μελέτη ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου 2015.

μελέτη δεν αναλύει καθόλου το ακραίο σενάριο μιας άτακτης εγκατάλειψης του κοινού νομίσματος με παράλληλη καταγγελία των
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Οι συνέπειες του σεναρίου αυτού είναι αδύνατον να αποτιμηθούν, καθώς θα οδηγούσε σε δραματική μείωση του ΑΕΠ,
παρατεταμένη αστάθεια και αβεβαιότητα, έξοδο από τη
συνθήκη Σένγκεν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
η προοπτική επανόδου σε συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας δεν θα μπορούσε να οριοθετηθεί χρονικά.
Αντιθέτως, η μελέτη βασίζεται στο σενάριο μιας συντεταγμένης εξόδου από την Ευρωζώνη έπειτα από διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές της χώρας. Ακόμη
και σε αυτό το «αισιόδοξο σενάριο», οι συνέπειες για την
οικονομία και την κοινωνία θα είναι εξαιρετικά σοβαρές,
ενώ οι επιπτώσεις θα κρίνονταν κυρίως από την οικονομική πολιτική που θα εφαρμοζόταν, καθώς η όποια νομι-
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σματική ή δημοσιονομική χαλάρωση θα οδηγούσε σε βαθύτερα προβλήματα.
Με βάση τις προβλέψεις της Oxford Economics, η ανάλυση
της ΕΥ εκτιμά πως ενδεχόμενη έξοδος της χώρας από τη
Ζώνη του Ευρώ, ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση, εκείνη
μιας συντεταγμένης εξόδου, θα επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με τεράστιο κόστος και θα αφήσει τη χώρα γεωπολιτικά, στρατηγικά και οικονομικά
απομονωμένη.
Με την έκδοση του νέου νομίσματος, η συναλλαγματική ισοτιμία θα υποτιμηθεί δραστικά, κατά τουλάχιστον 50%. Στο
πιο θετικό σενάριο, και με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει
περιορισμένη πολιτική, κοινωνική και οικονομική αστάθεια, η
συναλλαγματική ισοτιμία μετά την αρχική δραστική υποτίμηση θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί κοντά στο -30%. Η
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας θα είναι δραματική, ενώ οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης δεν ανα-
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μένεται να αντιστραφούν γρήγορα. Κατά τους πρώτους 18
μήνες μετά την έξοδο, η κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης
ενδέχεται να ξεπεράσει το 25% και η σωρευτική μείωση του
πραγματικού ΑΕΠ θα υπερβεί το 15%. Επιπλέον, σχεδόν
στο σύνολό τους οι εξαγωγικές δραστηριότητες της Ελλάδας βασίζονται σε εισαγόμενα υλικά παραγωγής, το κόστος
των οποίων θα εκτοξευθεί λόγω της υποτίμησης, μειώνοντας σημαντικά το όποιο όφελος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, για δραστηριότητες όπως ο τουρισμός
η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν προκύπτει μόνο από
τη μείωση του κόστους, αλλά κυρίως από το προφίλ του
τουριστικού προϊόντος. Οι δυσμενείς συνθήκες σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η πιθανή αύξηση της εγκληματικότητας,
είναι σίγουρο πως θα συμβάλουν αρνητικά στην πορεία του
κλάδου.
Oι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα καταρρεύσουν συνεπεία της σημαντικής αύξησης του κόστους μετά την υπο-

τίμηση, οδηγώντας σε ελλείψεις μια σειρά από βασικά
αγαθά και προϊόντα. Για τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά οι επιπτώσεις από τις ελλείψεις θα είναι σοβαρές. Για
ορισμένα βασικά αγαθά και προϊόντα όπως η βενζίνη και το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και ορισμένα προϊόντα διατροφής,
δεν θα ήταν παράλογο να υποθέσουμε ότι θα χρειαστεί η
εισαγωγή δελτίου. Για τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων
των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ένδυσης, θα υπάρξουν τεράστιες ελλείψεις στην αγορά.
Οι μισθοί θα μειωθούν, οδηγώντας σε μεγάλη συμπίεση του
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τα νοικοκυριά με σταθερά εισοδήματα, όπως οι συνταξιούχοι, οι
νέοι, καθώς και οι χαμηλά αμειβόμενοι μισθωτοί. Η διεθνής
εμπειρία δείχνει ότι σκληρότερα πλήττονται τα νοικοκυριά
με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με άμεσο αντίκτυπο στη
φτώχεια και την αύξηση της ανισότητας. Στην Αργεντινή, το
2001, υπήρξε δραματική αύξηση της φτώχειας, ενώ βάσει
στοιχείων προκύπτει ότι μέχρι το 2002 το ποσοστό του
πληθυσμού που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας
έφτασε το 53%.
Το Grexit θα εκτοξεύσει την ανεργία (συμπεριλαμβανομένης
αυτής των νέων) βραχυπρόθεσμα άνω του 30%, ενώ σήμερα η ανεργία θα μπορούσε αργά αλλά σταθερά να μειώνεται, ιδίως εάν υπάρξουν άμεσα στοχευμένες δράσεις
της Πολιτείας και της Ε.Ε. για τη στήριξη της ανάπτυξης,
συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η διοικητική διαχείριση του εγχειρήματος θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την έξοδο
από το κοινό νόμισμα, η οικονομία θα λειτουργεί χωρίς επίσημο νόμισμα. Όλες οι τιμές, οι συμβάσεις, τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο, θα πρέπει να μετατραπούν σε νέο νόμισμα, ενώ θα
χρειαστεί μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε τέτοιες συνθήκες, είναι πιθανή και η εξάπλωση της ανταλλακτικής οικονομίας (barter
trading).
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδας, καταλήγει:
«Η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν αποτελεί
απλό ή γρήγορο τρόπο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων της χώρας. Αν η Ελλάδα δεν κατορθώσει να δημιουργήσει έναν ισχυρό εξαγωγικό τομέα με δύσκολες και
στοχευμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οποιαδήποτε
προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω της
υιοθέτησης ενός νέου νομίσματος δεν θα έχει διατηρήσιμα
ή και διαχειρίσιμα αποτελέσματα. Αντιθέτως, ακόμη και
στην περίπτωση μιας συντεταγμένης εξόδου από το ευρώ,
οι αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία και κοινωνία θα είναι ιδιαίτερα επώδυνες».
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5 Ιουλίου 2015:
Οι επιπτώσεις
από την (παρατεταμένη)
αβεβαιότητα
Μπορεί η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία να κινείται διεθνώς και να μην κλονίζεται από τις εθνικές συγκυρίες,
ωστόσο η επιλογή της κυβέρνησης να θέσει στη λαϊκή ετυμηγορία το μέλλον του μνημονίου δεν άφησε κανέναν κλάδο της οικονομίας ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανέπαφο. Τις συνέπειες από την κρίση
εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά μετά την επιβολή των capital controls και τις επιπτώσεις τους στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού προσπαθήσαμε να καταδείξουμε υποβάλλοντας σε
εκπρόσωπο καθενός εκ των σημαντικών κλάδων που απαρτίζουν το σύνολο της ναυτιλιακής και θαλασσινής
δραστηριότητας στη χώρα μας την ακόλουθη ερώτηση:

Πώς επηρέασαν τον κλάδο σας η στασιμότητα και η αβεβαιότητα της αγοράς αυτό το διάστημα;

Του Κυριάκου Αναστασιάδη
Διευθύνοντος συμβούλου Celestyal Cruises

Του Διογένη Βενετόπουλου, Commercial Director
Variety Cruises

Οι τελευταίες πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις αναμφισβήτητα δημιούργησαν
κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας. Είναι
γεγονός ότι παρατηρήθηκε ανάσχεση του
ρυθμού κρατήσεων και υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις ακυρώσεων. Οι απώλειες που προέκυψαν μπορούμε να
πούμε ότι είναι διαχειρίσιμες και πιστεύουμε ότι μετά την επίτευξη της συμφωνίας οι κρατήσεις και η πληρότητα θα επανακάμψουν και θα
καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος.
Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός
κρουαζιέρας και θα συνεχίσει να είναι. Πρέπει όλοι με ψυχραιμία, συντονισμό και οργανωμένο σχέδιο να ξεπεράσουμε την παρούσα δύσκολη κατάσταση. Ιδιαίτερα δε
φέτος, πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου οι επισκέπτες μας να έχουν μια απόλυτα θετική εμπειρία από την παραμονή τους στη χώρα μας και να τη
μεταφέρουν με τη σειρά τους στις πατρίδες τους.

Ο τελευταίος μήνας έχει υπάρξει μία από
τις πιο δύσκολες εποχές που έχει ζήσει η
χώρα μας από την περίοδο της μεταπολίτευσης.
Παρ’ όλη την τεράστια δυναμική που
έδειχνε η φετινή χρονιά για τον ελληνικό
τουρισμό, αλλά και το yachting και την
κρουαζιέρα, καταφέραμε με την απειλή
ενός Grexit, του δημοψηφίσματος και
των capital controls να παγώσουμε τη ροή των κρατήσεων
στην Ελλάδα και να υπάρξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα
ακυρώσεων. Όλα αυτά τα γεγονότα σίγουρα θα έχουν μεγάλο
αντίκτυπο και στην επόμενη τουριστική περίοδο, το 2016,
αφού διανύουμε την εποχή συμβολαίων με τους ξένους τουριστικούς οργανισμούς.
Ενώ όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι τουριστικοί κλάδοι της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης είναι το yachting
και η κρουαζιέρα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άμεσα καταβλητέα αύξηση του ΦΠΑ σε 23% από 13%, ενώ στα ξενοδο-
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χεία έχει δοθεί παράταση μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015.
Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ παράλληλα κυκλοφορούν σκάφη
με τριτοκοσμικές σημαίες ή ευρωπαϊκές, χωρίς όμως να έχουν
άδεια επαγγελματικού σκάφους ελληνική προκειμένου να δραστηριοποιούνται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα οποία ναυλώνονται χωρίς ναυλοσύμφωνα και άρα χωρίς να πληρώνουν
ΦΠΑ, φόρους και Έλληνες ναυτικούς ως πλήρωμα.
Σύμφωνα με το νόμο Βαρβιτσιώτη (Απρίλιος του 2014) θα
έπρεπε να καταχωρίζονται και να καταγράφονται με την άφιξή
τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε ηλεκτρονικό μητρώο,
ώστε να αποδεικνύεται εάν είναι επαγγελματικό ή ιδιωτικό και
εάν υπάρχουν επάνω ιδιώτες ή ναυλωτές. Αυτό, δυστυχώς,
ακόμη δεν υφίσταται, άρα υπάρχουν τεράστιες κρατικές απώλειες εσόδων.

Του Οδυσσέα Λεκατσά
General Manager, Pantheon Tankers Management Ltd
Δεν υπάρχει Έλληνας ή Ελληνίδα στα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασίας, μόρφωσης και ύψους συναλλαγών που να μην
έχει επηρεαστεί, εμμέσως ή αμέσως,
από τα τεκταινόμενα στη χώρα μας.
Βέβαια, οι έχοντες επαγγελματικές δραστηριότητες και οικονομικές συναλλαγές
και διαμένοντες εντός της Ελλάδας επηρεάστηκαν πολύ περισσότερο από τους εκτός Ελλάδος.
Η ποντοπόρος ελληνική ναυτιλία, ευτυχώς μέχρι τώρα, δεν επηρεάστηκε σοβαρά. Κάποιες δυσκολίες πληρωμών για υπηρεσίες, ανταλλακτικά, υλικά, μισθούς ναυτικών, αμοιβές
προσωπικού γραφείου κ.λπ. χάρη στις ενέργειες που έγιναν εγκαίρως ξεπεράστηκαν, αλλά μόνο προσωρινά. Για τους επόμενους μήνες δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις και
προβλέψεις, διότι όλα είναι αβέβαια, μάλλον γκρίζα έως μαύρα.
Το σήμερα όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσει το μέλλον και όταν
λέμε μέλλον δεν εννοούμε την επόμενη εβδομάδα, μήνα, έτος.
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Το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας δεν έχει συγκεκριμένα χρονικά όρια ούτε γεωγραφικά σύνορα, πόσω μάλλον οικονομικά
μεγέθη, κι εδώ βρίσκεται η σοβαρότητα του θέματος, που πολύ
φοβάμαι πως, δυστυχώς, στο βωμό του λαϊκισμού που επικρατεί, δεν έχει γίνει αντιληπτή από κανέναν πολιτικό του παρόντος
κυβερνητικού σχήματος.
Τα προβλήματα της ελληνικής ναυτιλίας είναι πολυσύνθετα,
πολυδιάστατα, απαιτούν σοβαρότητα, γνώση (τεχνολογική,
οικονομική, γεωστρατηγική, ενεργειακή, διεθνών σχέσεων),
διάθεση των κυβερνώντων να σκύψουν πάνω από αυτά και
αφού ενημερωθούν να τα λύσουν χαράζοντας ανάλογη πολιτική, που να μην επηρεάζεται από κόμματα και πρόσωπα
κάθε φορά που διεξάγονται εκλογές.
Όλες οι προχειρότητες που βλέπουμε γύρω επηρεάζουν όλους
μας που ασχολούμεθα με τη ναυτιλία και δεν εννοώ μόνο τον
εφοπλισμό, που είναι φυσικό να ανησυχούν. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία πως έχουν νομιμότατο δικαίωμα να προστατέψουν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις τους - δεν είναι
μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή των απέναντι στις τράπεζες,
αφού υπάρχουν δάνεια πολλών δισ. $. Τι ενέργειες θα αποφασιστούν είναι άγνωστο, ένα πάντως είναι σίγουρο: δεν θα είναι
καλές για όλους όσοι ασχολούνται με ναυτιλία, εργοδοσία, εργαζομένους και αυτό ακόμη το ελληνικό κράτος.
Δεν είναι μυστικό ότι τις τελευταίες εβδομάδες Έλληνες εφοπλιστές, επηρεασμένοι από όλα όσα δημοσιεύτηκαν και συζητούνται επισήμως και ανεπισήμως, κάνουν ενέργειες για

να προστατέψουν, εξασφαλίσουν την είσπραξη και τη ρευστότητα των υπό διαχείριση πλοίων, εκτρέποντας την πληρωμή ναύλων σε εκτός της Ελλάδος τραπεζικούς οίκους,
ενώ παράλληλα κάνουν σκέψεις για μεταφορά γραφείων σε
άλλες πατρίδες, που με ανοιχτές αγκαλιές προσφέρουν γη
και ύδωρ για το μάννα εξ ουρανού που έρχεται.
Έχει δημοσιευθεί στον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο πως γνωστός
Έλληνας εφοπλιστής εξασφάλισε από τράπεζες του εξωτερικού $ 5,2 δισ. για το χτίσιμο αρκετών πλοίων στα κορεατικά ναυπηγεία (σχεδόν όλα τα εν ενεργεία πλοία του έχουν
ελληνική σημαία και τα γραφεία βρίσκονται στην Ελλάδα, με
ό,τι καλό συνεπάγεται για όλους μας). Δεν νομίζω να υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι τέτοια ποσά έχουν επενδυθεί/επενδύονται και από άλλους εφοπλιστές, πλην όμως, χρειάζονται προστασία, στρατηγική, εξασφάλιση, αποτελεσματική λειτουργία
γραφείων επανδρωμένων με μορφωμένα στελέχη και, βέβαια, ανάλογο αριθμό ναυτικών να τα ταξιδεύει - αν είναι Έλληνες τόσο το καλύτερο, αν όχι, κακό για όλους.
Στη ναυτιλία αυτήν τη στιγμή απασχολούνται περίπου
200.000 άτομα, όλοι είμαστε επηρεασμένοι, προβληματισμένοι, ανησυχούμε για το μέλλον του κλάδου. Να αποβλέπουμε
και να περιμένουμε προστασία, εναλλακτική εργασία, από το
κράτος, μάλλον ακούγεται σαν ανέκδοτο και το κακό είναι πολλαπλό, αφού και οι εργαζόμενοι θα μείνουν χωρίς δουλειά και
το κράτος δεν θα εισπράττει φόρους, τέλη, δικαιώματα κ.λπ.,
τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τα πλοία.

Του Γιώργου Λογοθέτη
CFO Finance & Research George Moundreas Com. S.A.

τηρούνται σε ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.
Πλέον, το καθεστώς των capital controls, τόσο για τις εμπορικές
όσο και για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έγινε ελαφρώς πιο χαλαρό, επιτρέποντας στις ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα «ευρωποίησης» από
λογαριασμούς δολαρίων και τη δυνατότητα ανάληψης έως
50.000 ευρώ ημερησίως.
Ανεξάρτητα, όμως, από την οποιαδήποτε χαλάρωση των capital
controls με πράξεις ΠΝΠ, η ζημία στον τραπεζικό κλάδο έχει ήδη
συντελεστεί, τα controls θα μας ακολουθούν για αρκετό διάστημα, μήνες, έχοντας κλονίσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική
τραπεζική πίστη σε παγκόσμιο επίπεδο, και ελπίζουμε στην
ομαλή ανακεφαλαιοποίηση ύστερα από την πραγματοποίηση
των stress tests, που ξεκινούν στις 10 Αυγούστου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 18 ή 25 Οκτωβρίου, ελπίζοντας
σε σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης. Αξίζει να επισημάνουμε πως βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, BRRS, που έχει ψηφιστεί και από το ελληνικό Κοινοβούλιο και αφορούν το Bail In,
οι καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ δεν κινδυνεύουν από
«κούρεμα», γεγονός που και ο ίδιος ο κ. Μάριο Ντράγκι, αλλά
και το Δ.Σ. της ΕΚΤ, επιβεβαίωσαν, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν όσοι εξάσκησαν το πατριωτικό τους καθήκον, αφήνοντας
τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, να τιμωρηθούν με «κούρεμα».

Θα ήταν υποκριτικό να ισχυριστούμε πως
η ποντοπόρος ναυτιλία έχει πληγεί δραματικά από την αβεβαιότητα της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος,
ιδιαίτερα μετά την επιβολή των capital
controls από την ελληνική κυβέρνηση,
συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους
της ναυτιλίας, όπως η ακτοπλοΐα, η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, οι λιμένες, οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιρειών ή οι εμπορικές επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως εάν έχουν εισαγωγικό ή εξαγωγικό χαρακτήρα. Είναι
ευρέως γνωστό ότι η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών
στην Ελλάδα, όπου τηρούν και τα γραφεία τους, έχουν έδρα στο
εξωτερικό, ενώ παράλληλα διατηρούν και λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού για να μπορούν να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πλοίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Με την
επιβολή των capital controls τα γραφεία των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να μετατρέψουν δολάρια σε
ευρώ, δεν μπορούσαν να προβούν σε αναλήψεις και, γενικότερα,
τα έξοδα δεν μπορούσαν να καλυφθούν από λογαριασμούς που
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Του Γιώργου Ξηραδάκη
Διευθύνοντος συμβούλου XRTC Business Consultants
Η σοβαρότατη οικονομική κρίση που
βίωσε και βιώνει η ελληνική οικονομία
και κοινωνία δημιούργησε τεράστια
προβλήματα σχεδόν σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της χώρας.
Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτές
τις δυσάρεστες εξελίξεις η ελληνική
ναυτιλιακή αγορά, παρά το γεγονός ότι
αυτή παράγει έργο διεθνώς και όχι εγχωρίως. Η δομή του μεγαλύτερου πλοιοκτητικού κέντρου
του κόσμου κι ενός εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών κέντρων κλονίστηκε, αφού οι τράπεζες σταμάτησαν να εργάζονται, αποκόπτοντας τον Πειραιά από τις διεθνείς
επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η κυβερνητική εξαγγελία περί πρόσθετης φορολόγησης της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας,
καθώς και του εφοπλισμού, διατάραξε το κλίμα λειτουργίας
αλλά και αποδοχής της ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Η ναυτιλία, ούσα η μόνη επιχειρηματική δραστηριότητα της
χώρας που είχε σταθερό πλαίσιο φορολόγησης εδώ και δεκαετίες, αφού ο νομοθέτης γνώριζε ανέκαθεν ότι η προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών δημιουργείται από
δραστηριότητα εκτός της χώρας μας, κατάφερε να απολαμβάνει παγκόσμια πρωτιά και να προσκομίζει στη μικρή μας
χώρα τεράστια συναλλαγματικά και άλλα οφέλη.
Η αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε επηρέασε πάρα πολύ και
άμεσα τις μακροχρόνιες σχέσεις των διεθνών τραπεζών και
χρηματοδοτών με την ελληνική ναυτιλία, άρα και τις εργασίες της XRTC, επιχειρηματικός σκοπός της οποίας είναι η εμπορική εκπροσώπηση ξένων τραπεζών και χρηματοδοτών
της ελληνικής ναυτιλίας.

,,

Οι επιχειρήσεις, όλες, στη χώρα χάνουν πολύτιμο χρόνο σχεδιάζοντας plan b, ή
ακόμη και plan c, αντί να αναπτύσσουν την επιχειρηματικότητα, ενώ στην πραγματικότητα
το μόνο που χρειάζονται είναι σταθερότητα. Εάν ληφθούν σήμερα αποφάσεις για ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αλλάξει επί τα χείρω τουλάχιστον για μια δεκαετία, τότε θα
μιλάμε για δυνατότητες ανάπτυξης.

,,

Της Ελένης Πολυχρονοπούλου
Προέδρου HEMEXPO
Ελάχιστες είναι οι καταστάσεις που δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει μια σωστά δομημένη και συνεπής επιχείρηση.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, περιλαμβάνεται και η κρίση εμπιστοσύνης
στην αγορά, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό, που προέρχεται από την
επιβολή capital controls αλλά και από
την εικόνα αμφισβήτησης που εκπέμπει
η Ελλάδα για το ίδιο της το μέλλον.
Σε πρώτη φάση η αγορά αντιμετώπισε ένα σοκ, κάτι που διαπιστώσαμε τόσο στους πελάτες όσο και στους προμηθευτές.
Όσοι δεν είχαν web banking δεν μπορούσαν να κάνουν αγορές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Οι εγχώριοι προμηθευτές πάλι δέχονταν πληρωμές μόνο με μετρητά αφού υπήρχε
ο φόβος του «κουρέματος» των καταθέσεων. Στην αγορά κυριολεκτικά είχε επικρατήσει πανικός γι’ αυτό το ενδεχόμενο.
Από την άλλη, οι προμηθευτές από το εξωτερικό ζητούσαν
άμεση εξόφληση των ανοικτών υπολοίπων, ληξιπρόθεσμων
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και μη, αλλά και προκαταβολές για μελλοντικές συναλλαγές.
Ωστόσο, η αδυναμία αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό,
λόγω της αργίας των τραπεζών, έκανε δυσκολότερο το έργο
των επιχειρήσεων και στην πράξη ακύρωσε τις νέες παραγγελίες.
Αλλά και πολλές επιχειρηματικές ή και τεχνικές αποστολές στο
εξωτερικό βρέθηκαν παγιδευμένες, αφού δεν είχαν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους.
Όσο διαρκεί αυτή η αβεβαιότητα, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών μας.
Οι επιχειρήσεις, όλες, στη χώρα χάνουν πολύτιμο χρόνο σχεδιάζοντας plan b, ή ακόμη και plan c, αντί να αναπτύσσουν την
επιχειρηματικότητα, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που
χρειάζονται είναι σταθερότητα. Εάν ληφθούν σήμερα αποφάσεις για ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αλλάξει
επί τα χείρω τουλάχιστον για μια δεκαετία, τότε θα μιλάμε για
δυνατότητες ανάπτυξης.
Οι συνεχείς αλλαγές, τα πισωγυρίσματα, οι διαφορετικές πολιτικές που ακολουθούνται από κάθε κυβέρνηση, κάθε
υπουργό, αλλά και κάθε γενικό γραμματέα, είναι μια τρέλα.
Μια τρέλα που πρέπει να σταματήσει σήμερα, τώρα.
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Του Μιχάλη Σακέλλη, Διευθύνoντος συμβούλου Blue Star
Ferries, αντιπροέδρου της Attica Group, προέδρου Συνδέσμου Επιβατηγού Ναυτιλίας
Οι προβλέψεις μας για την τουριστική
περίοδο το 2015 ήταν θετικές και επαληθεύτηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Δυστυχώς, αμέσως μετά το κλείσιμο των
τραπεζών παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των τρεχουσών κρατήσεων, που
οφείλεται κυρίως σε Έλληνες παραθεριστές οι οποίοι ματαίωσαν ή άλλαξαν τα
προγράμματα διακοπών τους.
Οι κρατήσεις βελτιώθηκαν σταδιακά και επανήλθαν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Παρ’ όλα αυτά, η πτώση της κίνησης τον Ιούλιο δεν θα απο-

φευχθεί και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ -10% και -20%.
Επίσης και η κίνηση του Αυγούστου θα είναι μειωμένη σε
σχέση με το 2014.
Το θετικό είναι ότι δεν παρατηρήθηκαν ανησυχητικές ακυρώσεις, που σημαίνει ότι οι αλλοδαποί τουρίστες ταξιδεύουν και
θα ταξιδέψουν όπως είχαν προγραμματίσει.
Η δυσλειτουργία των τραπεζών δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά την πληρωμή των ναύλων των
μεταφορικών εταιρειών λόγω καθυστερήσεων εκκαθάρισης
των επιταγών, ενώ βρίσκονται λύσεις, έστω και δύσκολα, σε
προβλήματα που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών και
την εξόφληση υποχρεώσεων στο εξωτερικό, π.χ. τα ασφάλιστρα κτλ.
Η πληρότητα των πλοίων δεν είναι η αναμενόμενη, είναι όμως
όπως κάθε καλοκαίρι, και τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται και θα εκτελούνται κανονικά όπως είχαν προγραμματιστεί.
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ΑΠΟΨΗ

Σε πρωταγωνιστικό ρόλο το Ιράν
στη διεθνή πολιτική και ενεργειακή σκηνή

Του Πάρι Παντελή, Solicitor, MTaher & Co. Solicitors, Λονδίνο
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Η ιστορική συμφωνία της 14ης Ιουλίου 2015 μεταξύ Ιράν και P5+1 (Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Κίνα, Ρωσία και Γερμανία) για τον περιορισμό της εξέλιξης του πυρηνικού προγράμματος της ασιατικής χώρας, με
αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των οικονομικών κυρώσεων, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα για την
επαναφορά -και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο- του Ιράν στη διεθνή πολιτική και ενεργειακή σκηνή.

συμφωνία προβλέπει σταδιακή άρση σημαντικού
μέρους των οικονομικών περιορισμών που έχουν
επιβληθεί στο Ιράν από τη διεθνή κοινότητα και δεν
θα επιφέρει άμεσα σαρωτικές αλλαγές. Είναι όμως πολύ
πιθανό ότι στο εγγύς μέλλον (που τοποθετείται στις αρχές
του νέου έτους), κι εφόσον κριθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, θα καταστήσει ευκολότερο για
τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς εκτός ΗΠΑ να συναλλάσσονται με το Ιράν.
Πιο συγκεκριμένα, το Ενιαίο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) που
συμφωνήθηκε (http://eeas.europa.eu/statements-eeas/docs/
iran_agreement/iran_joint-comprehensive-plan-of-action_en.pdf) δημιουργεί ένα πλαίσιο ελέγχου υπό τη διαρκή
εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
(IAEA) και η περάτωσή του περνάει μέσα από πολλά στάδια
με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.
Αναλυτικότερα, η υιοθέτηση του JCPOA αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2015, 90 ημέρες μετά την
έγκρισή του από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2015.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει κανονισμό που θα ακυρώνει συγκεκριμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας
267/2012 που, όπως έχει τροποποιηθεί, αποτελεί το
ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στο
Ιράν, ενώ παράλληλα στις ΗΠΑ θα εκδοθούν αντίστοιχες
εκτελεστικές διατάξεις (waivers), που θα τερματίζουν την
εφαρμογή συγκεκριμένων κυρώσεων (Adoption Day).
Αμφότερα θα τεθούν σε εφαρμογή όταν κριθεί
από τον IAEA ότι το Ιράν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από το JCPOA, κάτι που οι εκτιμήσεις τοποθετούν στις αρχές του νέου έτους (Implementation Day).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να άρει τους περιορισμούς που συνδέονται με τις μεταφορές κεφαλαίων, τη
χρηματοδότηση του εμπορίου και τις ασφάλειες, την πώληση, προμήθεια, μεταφορά και εξαγωγή ιρανικού αργού
πετρελαίου (η μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου έχει
ήδη απελευθερωθεί σε ορισμένο βαθμό, βάσει συγκεκριμένων εξαιρέσεων που προβλέπει το προσχέδιο JPOA της
24ης Νοεμβρίου του 2013), φυσικού αερίου και πετροχημικών προϊόντων, τεχνολογίας που σχετίζεται με την εξόρυξη, παραγωγή και διύλιση πετρελαίου και φυσικού
αερίου (συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου), τις επενδύσεις και τις εξαγωγές βασικού εξο-

Η

πλισμού, το εμπόριο χρυσού και άλλων πολύτιμων μεταλλευμάτων και το εμπόριο που σχετίζεται με τη ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία.
Από την άλλη μεριά, οι αμερικανικές κυρώσεις αναμένεται να περιοριστούν κυρίως σε επίπεδο δευτερογενών κυρώσεων (secondary sanctions), δηλαδή των κυρώσεων που
απευθύνονται σε μη αμερικανικές εταιρείες και πρόσωπα.
Ωστόσο, οι περισσότερες πτυχές του εμπάργκο των ΗΠΑ κατά
του Ιράν θα παραμείνουν ως έχουν και θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ προσώπων με έδρα τις
ΗΠΑ (πιθανώς και των αλλοδαπών θυγατρικών τους, κάτι που
δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί) και το Ιράν. Το ίδιο ισχύει και για
τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής
κυρώσεων.
Σε ορίζοντα οκταετίας και μετά από περαιτέρω έλεγχο της συμμόρφωσης του Ιράν με το JCPOA από την IAEA, η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων
βιομηχανικών μετάλλων και λογισμικού (Transition Day), ενώ,
τέλος, μετά την πάροδο δεκαετίας και υπό την προϋπόθεση ότι
οι διατάξεις των προηγούμενων ψηφισμάτων δεν έχουν παραβιαστεί, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεσμεύονται να τερματίσουν τις εναπομείνασες κυρώσεις κατά του Ιράν (Termination Day). Προς το παρόν, δεν
υπάρχει πρόβλεψη για αντίστοιχη απόσυρση των αμερικανικών κυρώσεων.
Σε αυτό το σημείο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το
JCPOA προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό αναβίωσης των
κυρώσεων (snapback) σε περίπτωση που διαπιστωθεί θεμελιώδης παραβίαση των συμπεφωνημένων, με ό,τι αυτό μπορεί
να συνεπάγεται σε σχέση με την έκβαση συναλλαγών που
τυχόν ξεκινήσουν υπό το φως της άρσης των κυρώσεων.
Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να δημοσιεύσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις
διατάξεις για τα επόμενα στάδια που προβλέπει το JCPOA εν
ευθέτω χρόνω. Για την ώρα, το τοπίο είναι ακόμη ρευστό και
τουλάχιστον έως τις αρχές του νέου έτους θα εξακολουθεί να
ισχύει το προσχέδιο του κοινού σχεδίου δράσης (JPOA) της
24ης Νοεμβρίου του 2013, που προβλέπει περιορισμένη άρση
συγκεκριμένων κυρώσεων (κυρίως όσον αφορά το εμπόριο
πετροχημικών και αργού πετρελαίου σε Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία,
Νότια Κορέα, Τουρκία και Ταϊβάν).
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ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Τουρκία, το επόμενο
σημαντικότερο σταυροδρόμι
ενέργειας για την Ευρώπη
Η τελευταία ανακοίνωση της Energy Information Administration των ΗΠΑ εστιάζει στις προοπτικές και στη δυνατότητα η γειτονική χώρα να αποτελέσει τον κυριότερο κόμβο για την εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου προς
την Ευρώπη, προερχόμενο από τη Ρωσία, την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας Θάλασσας και τη Μέση Ανατολή.

ιδικότερα, η Τουρκία αποτελεί ήδη σημαντικό μεταφορικό
κόμβο μεταξύ των παραπάνω περιοχών, ιδίως ως προς τις
αυξανόμενες ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται διά
θαλάσσης από την Κασπία και τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας
προς τις δυτικές αγορές, μέσω των Στενών του Βοσπόρου και των
Δαρδανελίων. Οι Αμερικανοί αναλυτές επισημαίνουν επίσης πως
η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά το ρόλο της στον ενεργειακό
χάρτη, αφού επενδύει στη γεωγραφική της θέση και στην αυξανόμενη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών στα εδάφη της.
Ωστόσο, οι εισαγωγές φυσικού αερίου για εσωτερική κατανάλωση
αυξάνονται δραματικά, αφού τα κοιτάσματα της χώρας δεν επαρκούν και οι ανάγκες εμφανίζουν διαρκή και αχαλίνωτο ρυθμό.
Ως προς την κατανάλωση πετρελαίου, οι Αμερικανοί αναλυτές τονίζουν
ότι τα φυσικά κοιτάσματα είναι λιγοστά και περιορίζονται στις ανατολικές περιοχές της χώρας και στην Ανατολική Θράκη, ενώ πιθανώς να
υπάρχουν κοιτάσματα στο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα.
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο ρυθμός ανάπτυξης της Τουρκίας είναι ανοδικός και οι ανάγκες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνονται συνεχώς. Στη νέα τάξη πραγμάτων, οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι η
Τουρκία θα αποτελέσει όχι μόνο κομβικό σημείο μεταφοράς πετρελαίου
και φυσικού αερίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, αλλά
και σημαντικότατο εισαγωγέα των συγκεκριμένων πηγών ενέργειας.

E

Turkey’s crude oil supply mix, 2014

Turkey’s natural gas supply by source, 2013
Turkey’s major oil and natural gas transit pipelines
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Πηγή: U.S. Energy Information Administration based on international
Energy Agency. Monthly Oil DAta Service

ADV JENUARY 2015_Layout 1 22/1/2015 5:36 πμ Page 32

ZAXARIADIS_Layout 1 31/7/2015 5:25 µµ Page 42

ΔΙΕΘΝΗ FORA

IMO: μάχες για τα αυτονόητα
............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Έχουν περάσει μόνο δύο μήνες από την τελευταία μου παρουσία στον ΙΜΟ (MEPC 68) και ήδη φαντάζει σαν να
ήταν χρόνια πριν. Παρ’ όλα αυτά, οι διεργασίες της συνόδου ήταν σημαντικές και θα έπρεπε να σχολιαστούν.
Τα μεγάλα θέματα των τελευταίων ετών είναι, φυσικά, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η ενεργειακή απόδοση
των πλοίων και η επεξεργασία έρματος. Για το τελευταίο, το θέμα έχει ευτυχώς «κολλήσει» στις 44 χώρες που
έχουν υπογράψει τη συνθήκη αντιπροσωπεύοντας το 32,86% του παγκόσμιου τονάζ, ενώ για την ενεργοποίησή της χρειάζεται το 35%. Και λέω ευτυχώς, διότι μέχρι οι ΗΠΑ να ανακοινώσουν τα δικά τους εγκεκριμένα
μηχανήματα, οι πλοιοκτήτες δεν θα γνωρίζουν πώς να ικανοποιήσουν και τον ΙΜΟ και τις ΗΠΑ.

............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ο θέμα της ενεργειακής απόδοσης πλοίων είναι μεγάλο, με πολλά επιμέρους ζητήματα να συζητούνται
ταυτοχρόνως στον ΙΜΟ. Η σύνοδος αποφάσισε να
επεκτείνει το EEDI στα επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια, με τον σχετικό κανονισμό να έχει προγραμματιστεί προς
έγκριση έως το 2018. Ο πολικός κώδικας εγκρίθηκε. Για την
Ελλάδα, όμως, ένα φλέγον θέμα προς διευθέτηση ήταν η αναπροσαρμογή της ελάχιστης επιτρεπτής ιπποδύναμης στα φορτηγά και δεξαμενόπλοια σε επίπεδα που θα διασφαλίζουν
καλύτερα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η ελάχιστη επιτρεπτή ιπποδύναμη ήταν παράλογα χαμηλή, επιτρέποντας την κατασκευή πλοίων με μηχανές πολύ μικρής ιπποδύναμης,
προκειμένου έτσι, εύκολα, τα ναυπηγεία να ικανοποιούν τον
κανονισμό EEDI. Η Ελλάδα, με στατιστική μελέτη σε συνεργα-

Τ

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers
Management Ltd
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σία με την Ιαπωνία, πρότεινε αναθεώρηση προς τα πάνω της
ελάχιστης επιτρεπτής ιπποδύναμης, στα επίπεδα της μέσης ιπποδύναμης των πλοίων πριν από την εφαρμογή του EEDI.
Συνήθως, οι θέσεις Ελλάδας (διαχειριστών πλοίων) και Ιαπωνίας (κατασκευαστών πλοίων) σε θέματα κανονισμών ΙΜΟ
είναι αντίθετες, για ευνόητους λόγους. Στην περίπτωση αυτή,
όμως, έπειτα από δύο χρόνια εφαρμογής του EEDI, η Ιαπωνία
κατάλαβε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, που
μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία των ναυπηγείων της. Παραδόξως, η κοινή πρόταση Ελλάδας - Ιαπωνίας δέχθηκε αρκετή
αντίσταση από χώρες σχετικά ουδέτερες με το θέμα. Με το
σκεπτικό ότι κάποιες μεγάλες μελέτες για το θέμα έχουν ήδη
αρχίσει, η αντίδραση των χωρών αυτών ήταν «ας περιμένουμε
1-2 χρόνια τα αποτελέσματα των μελετών αυτών» (εν τω μεταξύ, θα κτίζονται ανασφαλή πλοία). Χρειάστηκε να γίνει καμπάνια και να στρατολογηθούν σύμμαχοι προκειμένου να
περάσει η πρόταση.
Στο ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης κατά τη λειτουργία του
πλοίου (MRV), συνεχίστηκε η διαμάχη Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΜΟ, με τις 28 χώρες να προσπαθούν να επιβάλουν τον πρόσφατο ευρωπαϊκό κανονισμό MRV, ώστε να γίνει και κανονισμός του ΙΜΟ. Η Ελλάδα φιμωμένη φυσικά, καθώς δεν είναι
δυνατόν να διαφοροποιηθεί, έστω και ελάχιστα, σε ευρωπαϊκό
κανονισμό. Ευτυχώς υπάρχει η πιο λογική πρόταση των ΗΠΑ,
που προτείνει σταδιακή συλλογή στοιχείων, αξιολόγησή τους
και μετά εφαρμογή.
Ένα θέμα που διχάζει είναι η προτεινόμενη υποχρεωτική αναφορά του μεταφερόμενου φορτίου. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός θα το ζητάει από όλα τα πλοία που προσεγγίζουν ή
αποπλέουν από ευρωπαϊκά λιμάνια και φυσικά ο λόγος που
το ζητούν είναι για να υπολογίζουν το μεταφορικό έργο, δηλαδή ένα δείκτη τύπου ΕΕΟΙ. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ο
λόγος που χρειάζονται έναν τέτοιο δείκτη είναι για να κατηγοριοποιήσουν ενεργειακά τα πλοία, ώστε μετά να ενταχθούν
στο σύστημα εμπορίας ρύπων. Φυσικά, τέτοιοι δείκτες δεν δεί-
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χνουν την πραγματική ενεργειακή απόδοση του πλοίου αλλά,
για τους θιασώτες του ETS, αυτό δεν έχει σημασία. Συνεχίζουν
να προσποιούνται πως οι δείκτες αυτοί έχουν σχέση με την
ενεργειακή απόδοση και ότι οι πλοιοκτήτες αρνούνται να δηλώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται διότι θέλουν να κρύψουν
την πραγματική απόδοση των πλοίων τους.
Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό διάλογο από την ολομέλεια της
συνόδου:
Λαμβάνει το λόγο η αντιπρόσωπος της ΙΡΤΑ (International
Parcel Tankers Association, δηλαδή μικρά χημικά δεξαμενόπλοια) προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί το μεταφερόμενο
φορτίο δεν θα πρέπει να συσχετιστεί με την ενεργειακή απόδοση του πλοίου, και συνεπώς δεν χρειάζεται να αναφέρεται.
Έστω ότι πλοίο φορτώνει φοινικέλαιο (palm oil) από Ινδονησία ή Μαλαισία για Ευρώπη ή Αμερική. Γνωρίζουμε ότι το φοινικέλαιο είναι το κατεξοχήν εξαγώγιμο προϊόν των χωρών
αυτών, ενισχύοντας αφάνταστα την οικονομία τους. Όμως το
φοινικέλαιο χρειάζεται θέρμανση. Άρα η κατανάλωση καυσίμου του πλοίου θα είναι αυξημένη. Μετά την εκφόρτωση, το
πλοίο φορτώνει μεθανόλη για το επόμενο ταξίδι. Η μεθανόλη
όμως είναι πολύ ελαφρύ φορτίο, άρα το πλοίο δεν μπορεί να

φορτώσει στο πλήρες βύθισμα και αναγκαστικά δηλώνει λιγότερο φορτίο από την πλήρη χωρητικότητά του (μειωμένο
μεταφορικό έργο άρα χειρότερος δείκτης ενεργειακής απόδοσης). Το αποτέλεσμα θα είναι τέτοια φορτία να θεωρούνται μη
προτιμητέα για τους πλοιοκτήτες, πλήττοντας τις εξαγωγικές
χώρες. Ομοίως τα σιτηρά για τα φορτηγά, που είναι ελαφρά
φορτία, θα οδηγούν σε μειωμένους δείκτες ενεργειακής απόδοσης πλήττοντας, μεταξύ άλλων, και το πρόγραμμα βοήθειας
τροφίμων του ΟΗΕ στην Αφρική και αλλού (UN World Food
Programme).
Αμέσως μετά το λόγο παίρνει ο εκπρόσωπος της Clean Shipping Coalition, μιας ΜΚΟ που έχει στοχοποιήσει τα πλοία -και
τους πλοιοκτήτες-, η μεγαλύτερη χρηματοδότηση της οποίας
παρέχεται από την Kομισιόν (δηλαδή τους Ευρωπαίους φορολογούμενους). Σαν να μην είχε ακούσει τίποτε από την εμπεριστατωμένη αναφορά της ΙΡΤΑ, ανέφερε με στόμφο: «Οι
πλοιοκτήτες δεν θέλουν τη διαφάνεια, γι’ αυτό βρίσκουν προφάσεις για να μη δηλώνουν το μεταφερόμενο φορτίο, ως απαραίτητο στοιχείο της ενεργειακής απόδοσης και του
μεταφορικού έργου του πλοίου».
Τα συμπεράσματα δικά σας.

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Επικαιρότητα από την Ε.Ε.
Η ατζέντα
της Ε.Ε. για τη
λαθρομετανάστευση
H Ευρωπαϊκή Ένωση Πλοιοκτητών (ECSA) και η
Ένωση Πλοιοκτητών Νορβηγίας (NSA) συμμετείχαν
σε ακρόαση που διοργάνωσε, στο Στρασβούργο, η
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων
(LIBE).
Η ακρόαση οργανώθηκε
μετά την ανακοίνωση της
ατζέντας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη μετανάστευση. Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία ήταν και
είναι αρωγός στη διάσωση
δεκάδων χιλιάδων μεταναστών. H ECSA και η NSA παρουσίασαν κατά τη διάρκεια
της ακρόασης την αυξανόμενη εμπλοκή της ναυτιλίας
καθώς και τους πολλούς
κινδύνους που αντιμετωπίζουν τόσο τα πληρώματα
των πλοίων όσο και οι μετανάστες, αφού τα εμπορικά
πλοία δεν είναι κατάλληλα
για επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης μεγάλης κλίμακας. Το 2014, εμπορικά
πλοία που έπλεαν στη Μεσόγειο διέσωσαν 42.000
άτομα σε κίνδυνο, ενώ
μόλις τους πρώτους πέντε
μήνες του 2015, 15.000 μετανάστες διασώθηκαν από
εμπορικά πλοία. Μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εξέφρασαν τη βαθιά εκτίμησή τους για τις προσπάθειες της βιομηχανίας και
υποστήριξαν την ανάγκη για
μεγαλύτερη ανάμειξη των
κρατών-μελών στην ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει χώρα στα σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η Ε.Ε. επενδύει σε νέες θέσεις εργασίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει με €13,1 δις, περίπου
276 επενδυτικά σχέδια στον
τομέα των μεταφορών, τα
οποία θα επιλεγούν από το
πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF).
Οι συγκεκριμένες επενδύσεις
εκτιμάται θα αποτελέσουν
αιτία προσέλκυσης πρόσθετων δημοσίων και ιδιωτικών
επενδύσεων ύψους €28,8
δις. Πέρα από τον τομέα των

Η

μεταφορών το συγκεκριμένο
επενδυτικό πλάνο αναμένεται
να συμβάλλει στην ανάπτυξη
της Ευρωπαϊκής οικονομίας
μέσω της δημιουργίας ελκυστικών συνθηκών για ανάπτυξη, επενδύσεις και θέσεις
εργασίας. Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Violeta Bulc δήλωσε ότι πρόκειται για το
μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο της Ε.Ε. στον τομέα των
μεταφορών και εκτιμάται ότι
τα έργα που θα επιλεγούν θα
εξυπηρετούν τόσο τους πολί-

τες όσο και τις επιχειρήσεις,
ενώ θα προάγουν την βιώσιμη και καινοτόμο κινητικότητα. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε για τη σημασία των
μεταφορών, η ολοκλήρωση
των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) αναμένεται να δημιουργήσει 10 εκ.
νέες θέσεις εργασίας και να
αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά
1,8% μέχρι το 2030. Τα έργα
που θα επιλεγούν σχετίζονται
κυρίως με τον πυρήνα των
ΔΕΔ-Μ. Το CEF ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του 2014 και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε
700 προτάσεις για επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους
€36 δις, τρεις φορές περισσότερα από τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό.
Αυτό επέτρεψε στην Επιτροπή
να επιλέξει τα έργα εκείνα που
θα προσδώσουν την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην
Ε.Ε. ενώ εξασφάλισε τόσο μία
γεωγραφικά ισόρροπη κατανομή των πόρων όσο και
ισόρροπη κατανομή ανάμεσα
στα διάφορα μέσα μεταφοράς.

Χρηματοδότηση για την κατασκευή
επιβατικού πλοίου μηδενικών ρύπων

Ευρωπαϊκή
Ένωση
αποφάσισε τη χρηματοδότηση της κατασκευής
ενός
μεσαίου
μεγέθους επιβατικού-οχηματαγωγού πλοίου το οποίο θα
χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για την κίνησή του. Το
πλοίο θα κατασκευαστεί από
το ναυπηγείο Soby στη Δανία.

Η

Το πλοίο θα διαθέτει μπαταρίες οι οποίες θα προσδίδουν
στο πλοίο την απαραίτητη
ενέργεια για τη λειτουργία
του. Το πλοίο αναμένεται να
παραδοθεί το 2017 και θα
συνδέει το νησί Aerο με την
ηπειρωτική Δανία. Θα μπορεί
να μεταφέρει 130 επιβάτες
και 40 οχήματα ενώ θα εξοικονομεί 2.000 διοξειδίου του
άνθρακα κάθε χρόνο. Οι μπαταρίες θα δίνουν στο πλοίο
συνολική ισχύ 3.800 kWh,
ενώ το βάρος τους θα φθάνει
τους 51 τόνους. Η υπηρεσιακή ταχύτητά του θα είναι

15,5 κόμβοι και το συνολικό
κόστος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα είναι κατά 33%
υψηλότερο από ένα αντίστοιχο πλοίο συμβατικής
πρόωσης, ενώ ένα πρόσθετο
15% της αξίας του πλοίου θα
απαιτηθεί για την κατασκευή
των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση
του πλοίου στα λιμάνια που
θα συνδέει.
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Εύχομαι
η ελληνική ναυτιλία
να αντιμετωπιστεί
όπως της αξίζει
Ο κ. Περικλής Παναγόπουλος θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης ελληνικής ακτοπλοΐας. Ίδρυσε εταιρείες ή εταιρικά
σχήματα που βασίζονταν στην καινοτομία, δημιούργησε νέες αγορές ή αναδιοργάνωσε ριζικά τις ήδη υπάρχουσες. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε, που το 2009 παμψηφεί η επιτροπή των Βραβείων «Ευκράντη» του απένειμε το βραβείο Συνολικής
Προσφοράς στη Ναυτιλία. Ο κ. Παναγόπουλος, ο οποίος είναι πάντα παρών στη ναυτιλιακή σκηνή, καθώς εδώ και
χρόνια διατηρεί την εταιρεία διαχείρισης ποντοπόρων φορτηγών πλοίων Magna Marine Inc., στη συνέντευξη που μας
παραχώρησε σχολιάζει με τη δική του ματιά τις ναυτιλιακές εξελίξεις.
Συνέντευξη στη Λίζα Μαρέλου

................................................................................
Πιστεύετε ότι η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες εφοπλιστές δέχονται άδικες πιέσεις με πιθανό αντικειμενικό σκοπό την αποδυνάμωση του ελληνόκτητου
στόλου και με τη δικαιολογία ότι οι πλοιοκτήτες και οι
πλοιοκτήτριες εταιρείες απολαμβάνουν ειδική φορολογική μεταχείριση;
Πράγματι, οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από αυτήν την αρνητική προσπάθεια ορισμένων παραγόντων μπορούν να αποδοθούν ως μια έκφραση ανταγωνισμού, ο οποίος δεν είναι
δικαιολογημένος καθότι η επιτυχία του Έλληνα ναυτιλλομένου
έγκειται στη ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών, των πληρωμάτων και στις ικανότητες των εφοπλιστών.
Η ναυτιλία σχεδόν σε όλο τον κόσμο διέπεται από ειδικά ευνοϊκά
φορολογικά καθεστώτα, τα οποία προσφέρουν πλεονεκτήματα
στις εφοπλιστικές εταιρείες. Είναι όμως λυπηρό ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται τη στιγμή κατά την οποία η ναυτιλία υφίσταται
μεγάλες οικονομικές πιέσεις λόγω της πολύ συρρικνωμένης
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ναυλαγοράς. Τα αίτια αυτού του φαινομένου είναι μια σειρά γεγονότων, που καταλήγουν σε μεγάλη προσφορά πλοίων τη
στιγμή που τα φορτία είναι περιορισμένα.
Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι όλα αυτά τα δυσάρεστα για τη μεγάλη ελληνική ναυτιλία, πρώτη βιομηχανία του τόπου μας, να παρέλθουν σύντομα και να δούμε καλύτερες ημέρες.
Συμπερασματικά, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι μέσα στις περασμένες δεκαετίες ο κλάδος μας έχει δει καλές αλλά και άσχημες
ημέρες, όμως έχει επιβιώσει και έχει επανέλθει κραταιός όπως πάντα.
Έχω την εντύπωση ότι είστε πολύ αισιόδοξος…
Αισθάνομαι αισιόδοξος εκ φύσεως, και ίσως ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος. Φρονώ πως
ο επιχειρηματίας σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας και αν επιδίδεται, πρέπει να είναι αισιόδοξος. Αν είναι απαισιόδοξος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Οι αισιόδοξοι είναι
αυτοί που κάθονται στην μπροστινή γραμμή και βγαίνουν στη μάχη
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Συμπερασματικά, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι μέσα στις περασμένες δεκαετίες ο κλάδος μας
έχει δει καλές αλλά και άσχημες ημέρες, όμως έχει επιβιώσεικαι έχει επανέλθει κραταιός όπως πάντα.

και πολεμάνε ενώ οι απαισιόδοξοι στέκονται στην πίσω μεριά.
Αυτές οι δύο κατηγορίες πρέπει να συνυπάρχουν συνεργαζόμενες
για να μπορέσει μια επιχείρηση να είναι αποτελεσματική.
Πιστεύετε ότι ο κινεζικός στόλος οδεύει προς την
πρώτη θέση;
Ο κινεζικός στόλος είναι προφανές πως έχει ένα σύστημα διαχείρισης διαφορετικό από το δικό μας και συνεπώς φθηνότερο.
Γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Οι Κινέζοι έχουν υπεροχή ως προς το κόστος. Υπερέχουν στο ότι
έχουν δικά τους φορτία ενώ εμείς ως χώρα «ζούμε» από τα φορτία των ξένων. Εμείς κερδίζουμε χρήματα από τον διεθνή χώρο

και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλα τα κλιμάκια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η χώρα μας δεν έχει δουλειά για
ένα στόλο του μεγέθους του ελληνικού και ελληνόκτητου.
Ειδικότερα για την πρωτιά του κινεζικού στόλου, συνήθως αποφεύγω να κάνω προβλέψεις. Και αυτό το λέω διότι ο ελληνικός
και ελληνόκτητος στόλος έχουν αφεθεί στην τύχη των αποφάσεων που μπορεί να ληφθούν από κυβερνήσεις ή τοπικούς οργανισμούς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις παρά
μόνον ευχολόγια, που ελπίζουμε να γίνουν πραγματικότητα.
Για την πορεία της ναυλαγοράς τι σχόλια έχετε;
Διαισθητικά και μόνον θα σας απαντήσω. Στο θέμα της ναυλα-
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γοράς ανήκω σε αυτούς που όπως λέγαμε πριν κάθονται την
πίσω μεριά του γραφείου. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είμαι
τόσο αισιόδοξος. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα φτιάξουν
τα πράγματα μέσα στο 2015. Μπορεί στις αρχές του επόμενου
έτους να υπάρξει κάποια άνοδος και εκεί πρέπει οι ελπίδες μας
να είναι συγκρατημένες. Αυτή είναι η δική μου διαίσθηση. Όσες
φορές πίστεψα τους λεγομένους μελετητές, βγήκαν λάθος οι
προβλέψεις τους. Έτσι είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που σας
λέω και δίνω ένα περιθώριο 6-8 μηνών μέχρις ότου επανέλθουμε σε κάποια ηρεμία. Μακάρι να έλθει νωρίτερα, διότι αυτήν
τη στιγμή βρισκόμαστε σε δραματική κατάσταση. Τρώμε το κεφάλαιό μας και σκεπτόμαστε, αρκετοί από εμάς, ακόμα και να
αλλάξουμε επάγγελμα… Δυστυχώς όμως στην επαγγελματική
ζωή μαθαίνεις μόνο μία εργασία πολύ καλά. Όσες φορές άνθρωποι της ναυτιλίας επιχείρησαν να ασχοληθούν με άλλες επενδύσεις μόνο συμπωματικά υπήρξαν επιτυχημένες και αυτό σε πολύ
μικρό βαθμό σε σύγκριση με τις προσπάθειες που έγιναν.
Πώς θα σχολιάζατε τη συνεχή προσθήκη νέων πλοίων
στον παγκόσμιο στόλο; Θεωρείτε ότι οι έμπειροι πλοιοκτήτες δεν έμαθαν από τα λάθη του παρελθόντος;
Το ερώτημά σας θέτω κι εγώ καθώς και πολλοί άλλοι. Eίμαστε
σε ένα κλίμα σχετικής ευφορίας διότι όταν το εκκρεμές αγγίζει
την κορυφή αρνητικά ή θετικά παράγει κάποιες δυνάμεις οι
οποίες είτε είναι αρνητικές -όπως στην παρούσα συγκυρίαείτε θετικές -όπως ορισμένων συναδέλφων μου οι οποίοι παραγγέλνουν συνέχεια. Και πολύ καλά κάνουν. Τους εύχομαι
επιτυχία. Δουλεύουμε όλοι για τη σημαντικότερη βιομηχανία
της χώρας μας, η οποία φέρνει θέσεις εργασίας και γόητρο
στην πατρίδα μας.
Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τη λειτουργία
της αγοράς;
Δεν νομίζω ότι την επηρεάζει προς στιγμήν, αλλά η κατάσταση δεν
καλυτερεύει. Διανύουμε μια εποχή που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Όταν δεν γνωρίζουμε πού οδηγεί ένας δρόμος και ποια είναι
η πορεία που εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα στη διαχείριση, στο σχεδιασμό του παρόντος και
του μέλλοντος. Ήτοι είναι αρνητική, αλλά χωρίς καμία αμφιβολία όχι
δραματική η επιρροή των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
Υπάρχουν προσδοκίες για τις ανεξερεύνητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής. Βλέπετε τη ναυτιλιακή
κοινότητα να κινείται προς τα εκεί στο εγγύς μέλλον;
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Πρώτα θα δούμε την παραγωγή και κατόπιν θα ενθουσιαστούμε
ή θα απογοητευθούμε. Ας περιμένουμε να δούμε κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις και τότε τα ξαναλέμε. Ας μην ξεχνάμε ότι,
ούτως ή άλλως, περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης.
Θέλετε να μιλήσουμε για ναυτική εκπαίδευση και τις ΑΕΝ;
Τι να πούμε γι’ αυτό το ζήτημα; Ασχολούμεθα από τη μέρα που
γεννήθηκα και ασχολούμεθα εις μάτην. Δεν πρόκειται να κάνουμε
τίποτα περισσότερο παρά μόνο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε όσο περισσότερους νέους μπορούμε στο ναυτικό επάγγελμα, εφόσον προσφέρονται θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας
συγχρόνως την ποιότητα μόρφωσης των στελεχών μας και τις
υποδομές της ναυτικής εκπαίδευσης.
Πρόσφατα η Super Fast Ferries γιόρτασε τα 20 χρόνια ζωής.
Χάρηκα πάρα πολύ που ο Ανδρέας Βγενόπουλος κατάφερε να
κρατήσει την εταιρεία στο επίπεδο αυτό. Ήμουν προσκεκλημένος
και μάλιστα είχα την ευκαιρία να πω δυο λόγια. Για μένα είναι μέσα
στην καρδιά μου τόσο η Super Fast όσο και η Blue Star. Όλα τα
βαπόρια τα έχτισα εγώ με τον γιο μου Αλέξανδρο, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία του ομίλου Attica. Χαίρομαι που
ο όμιλος ανακάμπτει, γιατί είχε υποστεί και αυτός τις ταλαιπωρίες
της αγοράς και αυτό οφείλεται στις σοφές κινήσεις που έκαναν ο
κ. Βγενόπουλος και το επιτελείο του. Για μένα αποτελεί ένα κομμάτι του εαυτού μου όσο κι αν δεν έχω συμμετοχή στην εταιρεία.
Χαίρομαι για τα επιτεύγματά τους, συγκινούμαι όταν βλέπω το
σήμα της Super Fast ή της Blue Star στις θάλασσες και αυτή τη
χαρά δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει κανείς.
Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε με την ευκαιρία του
εορτασμού των 20 χρόνων, οι επικεφαλής του ομίλου μίλησαν για μελλοντική επέκταση σε νέους θαλάσσιους δρόμους πέραν της Αδριατικής και του Αιγαίου.
Εγώ απουσιάζω από την επιβατηγό ναυτιλία πολλά χρόνια. Ο
γιος μου ασχολείται με την ακτοπλοΐα. Μάλιστα, πρόσφατα πήρε
μία από τις πρώτες άδειες από την αμερικανική κυβέρνηση, η
οποία του επιτρέπει να εκτελεί πλόες μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας.
Είναι κάτι το πρωτοποριακό διότι όπως γνωρίζετε η Κούβα
έμεινε απομονωμένη πάνω από 50 χρόνια εξαιτίας του εμπάργκο. Αυτή την πρωτοβουλία ανέλαβε ο γιος μου. Εγώ μεγάλωσα, αποσύρθηκα, δεν έχω ανάμειξη και άποψη για να
απαντήσω στην ερώτησή σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους
και ιδιαιτέρως στην κόρη και στον γιο μου.
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Φάκελος: bulk carriers

Bulk Carriers:
Η αγορά χύδην φορτίου αντιμέτωπη
με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία
Τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, τη συνολική διαχείρισή
τους, τις προκλήσεις των διαχειριστών πλοίων ξηρού φορτίου, καθώς και τις προβλέψεις
για την πορεία της ναυλαγοράς, σχολιάζουν επιφανείς εκπρόσωποι και στελέχη ναυτιλιακών οίκων απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις:
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Ποια είναι η γνώμη σας για
τους νέους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU MRV), που θα
υποχρεώνουν σε δύο χρόνια
κάθε πλοίο να αναφέρει τις εκπομπές CO2, διανυθείσα απόσταση, μεταφερόμενο φορτίο
κ.λπ. για κάθε ταξίδι από ή
προς Ευρώπη;
Του Στάμου Ι. Φαφαλιού, Fafalios Limited

εωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα, διότι υπάρχουν τόσο πολλές διαφορετικές παράμετροι, που μπορούν να επηρεάσουν το ημερήσιο MRV ενός πλοίου. Με
απλά λόγια, πώς μετράς την κατανάλωση ενός πλοίου; Στους 11, στους 12
ή στους 13 κόμβους; Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τους 11 κόμβους. Αυτό είναι ένας προάγγελος για την εμπορία ρύπων, ένα σύστημα το οποίο θα είναι καταστροφικό στην
αποτίμηση των ημερήσιων ναύλων. Σε γενικές γραμμές, η αντίληψη της Ε.Ε. για ζητήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι τουλάχιστον ανεπαρκής.

Θ

Του Νίκου Κοσμάτου, President Sealink Navigation

εδομένου ότι 4% των GHG εκπομπών στην Ε.Ε. προέρχονται από τα πλοία που
καλούν στα λιμάνια της, θεωρώ ότι ένα σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς των δεικτών ΕΕΟΙ (Energy Eﬃciency Operating Index) είναι απαραίτητο,
αφενός για να υπάρχει έλεγχος και κατ’ επέκταση περιορισμός στα πλοία με υψηλές εκπομπές, αφετέρου για να περιοριστεί κατά το δυνατόν η κυκλοφορία παλαιού τύπου
πλοίων, γεγονός που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα επιφέρει ναύλους υψηλότερους του κόστους λειτουργίας.

Δ

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

ιαφωνώ με το όλο εγχείρημα, το οποίο είχα πει ότι δημιουργήθηκε από την
Ε.Ε. για να προκαταλάβει τις συζητήσεις και αποφάσεις στον ΙΜΟ. Είναι λυπηρό να υπάρχουν τοπικοί κανονισμοί στη ναυτιλία. Το γραφειοκρατικό
βάρος και το κόστος στις εταιρείες θα είναι μεγάλα, απαιτούνται audits από πιστοποιημένους επιθεωρητές κ.λπ. Παρά τις (δήθεν) διαβουλεύσεις με τη ναυτιλία, η
αναφορά φορτίου παρέμεινε υποχρεωτική, πράγμα που για μένα σημαίνει ότι έχουν
σκοπό να χρησιμοποιήσουν τον εσφαλμένο δείκτη ΕΕΟΙ, με απώτερο σκοπό την
ένταξη της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS).
Νομίζω ότι θα ανακαλύψουν τις πρακτικές δυσκολίες σύντομα, αλλά φοβάμαι
μήπως τις προσπεράσουν υπεραπλουστεύοντας τις διαδικασίες και, συνεπώς, για
άλλη μία φορά, ένας κανονισμός δεν θα έχει καμία σχέση με το στόχο του (μείωση
εκπομπών).

Δ
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Του Χρήστου Χατζηγεωργίου, Managing Director
Almi Marine Management SA

ι διάφοροι κανονισμοί που αφορούν τη ναυτιλία πρέπει να
είναι σωστά σχεδιασμένοι για να παράγουν αποτελέσματα
σε βάθος χρόνου. Ο πιο πρόσφατος τέτοιος κανονισμός το
EEDI του IMO έχει οδηγήσει στην κατασκευή πλοίων με πρακτικά
ανασφαλή ισχύ της κυρίας μηχανής τους. Αυτά τα πλοία κατασκευάζονται τώρα και θα κυκλοφορούν για τα επόμενα 25 χρόνια. Συνεπώς λάθη και προχειρότητες θα πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει
επίσης, να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς ελέγχουν αυτοί οι δείκτες. Το
πλοίο ή το συγκεκριμένο ταξίδι. Διότι για ένα καλό πλοίο που κάνει
ένα μεγάλο ταξίδι και ξεφορτώνει σε τρία κοντινά λιμάνια ο προκύπτων δείκτης είναι κακός. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι σωστό να
κρίνεται η σχεδίαση των πλοίων και με βάση τα οικολογικά τους χαρακτηριστικά, αρκεί να μην οδηγούν σε παραμορφώσεις.

Ο

Ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους τεχνικούς διευθυντές ή, γενικότερα, για διαχειριστές πλοίων bulkers στο
άμεσο μέλλον (1-2 χρόνια);

Του Νίκου Κοσμάτου, President Sealink Navigation

μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη πρόκληση των τεχνικών τμημάτων, κατά τη γνώμη μου, είναι η αποδοτικότερη οικονομοτεχνική διαχείριση όλων των κανονισμών,
περιβαλλοντικών και άλλων, που εφαρμόζονται στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου.

H

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

ια μένα η μεγάλη πρόκληση είναι να διαχωρίζω την ήρα από
το στάρι σε θέματα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των
πλοίων. Κατακλυζόμαστε από πληροφορίες, νέους μηχανισμούς και ιδέες, όπου όλοι διαφημίζουν το δικό τους προϊόν ως το
καλύτερο. Από την άλλη, το marketing εταιρειών ενεργειακής βαθμολόγησης πλοίων είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα τον απόλυτο αποπροσανατολισμό των charterers, receivers κ.ά. Θέλει μεγάλη
προσπάθεια να επιλεγούν τα σωστά μέτρα και ακόμη μεγαλύτερη
να υποστηριχτεί το ότι η επιλογή ήταν σωστή.

Γ

Του Στάμου Ι. Φαφαλιού, Fafalios Limited

εωρώ ότι οι προκλήσεις είναι: Η τοποθέτηση συστήματος Ballast Water Treatment στον υφιστάμενο
στόλο είναι σχεδόν αδύνατο να ολοκληρωθεί σωστά.
Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ τον επόμενο χρόνο, κατά πάσα πιθανότητα, οι ΗΠΑ δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποια συστήματα
θα εγκρίνουν, ενώ όσοι έχουν ήδη εγκαταστήσει παρόμοια (και
πανάκριβα) συστήματα, μπορεί στην πορεία να ανακαλύψουν
ότι σπατάλησαν χρήματα ή ότι το πλοίο τους να μην μπορεί να
δραστηριοποιηθεί στις ΗΠΑ. Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ προτείνει
την εισαγωγή ενός όρου κεκτημένου δικαιώματος, έτσι ώστε τα
υφιστάμενα πλοία να εξαιρεθούν από τον νέο κανονισμό.
Ο καθορισμός του EEDI σε κάθε πλοίο.
Τέλος, επανερχόμαστε στις προδιαγραφές μηχανών Tier 3, οι οποίες
δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμη.

Θ
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Του Χρήστου Χατζηγεωργίου, Managing Director
Almi Marine Management SA

ι τεχνικοί διευθυντές ή γενικότερα οι διαχειριστές πλοίων
bulkers έχουν να παλέψουν με μια εξαιρετικά δυσμενήαγορά και αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς συμμόρφωσης με νέους κανονισμούς για τα υπάρχοντα πλοία. Για τα νέα
πλοία τόσο τα ναυπηγεία διεθνώς όσο και κατασκευαστές είναι
ακόμη ανέτοιμοι να προσφέρουν δοκιμασμένες λύσεις για το Tier
ΙΙΙ καθώς και για τα Harmonized Common Structural Rules. Τα
ναυπηγεία προσπαθώντας να κλείσουν δουλειές έσπειραν μέχρι
πρόσφατα τον πανικό για την επικείμενη αύξηση του κόστους
λόγω Harmonized Common Structural Rules.

Ο
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Αφιέρωμα: bulk carriers

Η ιστορία έχει δείξει
ότι οι αξιόπιστες εταιρείες
θα επιβιώσουν όταν οι ισορροπίες
στην αγορά αντιστραφούν
Πόσο αισιόδοξος είστε για τη διατήρηση ή και βελτίωση της ναυλαγοράς στα bulkers;
Η αγορά των bulkers αυτήν τη χρονική στιγμή αντανακλά τη δυσμενή ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε συνθήκες ασθενικής παγκόσμιας ανάπτυξης. Η απορρόφηση των νέων πλοίων
απαιτεί χρόνο παρότι το ανώτερο ηλικιακό όριο εκμετάλλευσης
ενός bulker έχει μειωθεί σημαντικά.
Επίσης οι προσπάθειες για έλεγχο της αγοράς από μεγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές χώρες είναι ένας ακόμη αρνητικός παράγοντας. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω -και η ιστορία έχει δείξει- ότι
οι ανταγωνιστικές και αξιόπιστες εταιρείες θα επιβιώσουν και θα
ωφεληθούν όταν οι ισορροπίες στην αγορά αντιστραφούν.
Η προσθήκη νέων πλοίων στον παγκόσμιο στόλο βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Κατά την άποψή σας, πού
οφείλεται αυτή η τάση; Θεωρείτε ότι οι έμπειροι πλοιοκτήτες δεν έμαθαν από τα λάθη του παρελθόντος;
Ο υψηλός ρυθμός προσθήκης νέων πλοίων ξεκίνησε αρχικά εν
μέσω περιόδου ιδιαίτερα καλής ναυλαγοράς και καθώς η Κίνα
είχε ήδη αποκτήσει σημαντική παραγωγική/ναυπηγική ικανότητα. Ακολούθως, και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η σταδιακή πτώση των τιμών των νεοτεύκτων σε

Του Μενέλαου Δ. Ραψομανίκη, Τεχνικού διευθυντή Ranger Marine S.A.
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συνδυασμό με την ανάγκη για εναλλακτικές μορφές επένδυσης
από επενδυτικούς οργανισμούς και σχήματα -σε πολλές περιπτώσεις ξένα έως τότε με τη ναυτιλία- οδήγησε σε παραγγελίες
δίχως όριο. Την ίδια στιγμή, οι νέοι κανονισμοί για το περιβάλλον
και η υψηλή τιμή του πετρελαίου, σε συνδυασμό με το νέο concept του χαμηλής κατανάλωσης eco ship, οδήγησαν πολλούς
παραδοσιακούς και μη εφοπλιστές σε παραγγελίες και πρώιμη
ανανέωση του στόλου τους. Το αποτέλεσμα των παραπάνω
συγκυριών είναι ήδη ορατό στη ναυλαγορά.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται εστίες έντασης
σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Κατά πόσο αυτές
επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς;
Η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή προκαλεί τοπικά προβλήματα ασφάλειας, απομονώνει σημαντικές περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες, δημιουργεί σοβαρά εμπόδια
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ενισχύει παράνομο εμπόριο και μεταφορές και αποτελεί επιπλέον βάρος για την αναγκαία αλλά προς το παρόν ασθενική παγκόσμια ανάπτυξη.
Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από τις ανεξερεύνητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής και ειδικότερα σε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.
Εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Η ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου, λόγω της προσδοκώμενης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ομαλοποίησης
και των συνεχώς αυξανόμενων ξένων επενδύσεων, είναι
ένας από τους σοβαρούς πυλώνες της παγκόσμιας ανάπτυξης από την οποία η ναυτιλιακή βιομηχανία εξαρτάται άμεσα.
Σας προκαλούν ανησυχία η γιγάντωση του στόλου
της Κίνας και οι εκτιμήσεις ότι σε μία με δύο δεκαετίες θα είναι ο πρώτος στόλος παγκοσμίως σε όρους
χωρητικότητας;
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Κάθε στιγμή και κυρίως σε συνθήκες οριακής ναυλαγοράς ο Έλληνας, αλλά,
πιστεύω, κάθε πλοιοκτήτης, οφείλει να εξασφαλίσει πρωτίστως την ανταγωνιστικότητα των πλοίων του και τη διαχείρισή
τους και με αυτόν τον τρόπο την επιβίωση
της εταιρείας του.

,,

Η Κίνα εμμέσως αλλά συστηματικά επιδοτεί την κατασκευή
νέων πλοίων -κυρίως ξηρού φορτίου- επιτυγχάνοντας έτσι
βελτίωση της τεχνογνωσίας της, συντήρηση των ναυπηγείων
της και στήριξη της οικονομίας της, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει χαμηλό κόστος μεταφοράς για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα και πρώτες ύλες. Κίνδυνος για τους
ανεξάρτητους πλοιοκτήτες, Έλληνες και μη, δεν είναι μόνο η
μεγάλη προσφορά χωρητικότητας όσο κυρίως η δυνατότητα
να παράγεται γρήγορα μεγάλος αριθμός νέων πλοίων κάθε
φορά που η αγορά ανακάμπτει, όπως και η δυνατότητα χειραγώγησης της αγοράς.
Ποιο είναι το βασικό κριτήριο επιλογής ως προς τη
νηολόγηση των πλοίων σας; Πώς αντιδράτε στην
άποψη ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν επιλέγουν
την ελληνική σημαία, αδιαφορώντας για τη γενέθλια γη και τους Έλληνες ναυτικούς;
Κάθε στιγμή και κυρίως σε συνθήκες οριακής ναυλαγοράς ο
Έλληνας, αλλά, πιστεύω, κάθε πλοιοκτήτης, οφείλει να εξασφαλίσει πρωτίστως την ανταγωνιστικότητα των πλοίων του
και τη διαχείρισή τους και με αυτόν τον τρόπο την επιβίωση
της εταιρείας του.
Εάν αυτός ο απολύτως βασικός στόχος σημαίνει νηολόγηση
υπό ξένη σημαία, τότε σίγουρα δεν πρέπει να ερμηνεύεται
ως αδιαφορία για την πατρίδα αλλά ως έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της σημαίας μας, με ό,τι αυτό εμπεριέχει.
Πώς βλέπετε τη νέα πολιτική που επιλέγουν να
υπερτονίζουν οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις της
Ευρώπης ως προς τη φορολόγηση των διαχειριστριών εταιρειών και φυσικών προσώπων που απολαμβάνουν ειδικά φορολογικά προνόμια;
Το καθεστώς φορολογίας, ειδικής ή μη, για κάθε παραγωγικό
κλάδο πρέπει να προσαρμόζεται έτσι ώστε πάντα να συνδυάζεται η ανταγωνιστικότητα με τη φοροδοτική ικανότητα του
κλάδου, καθώς η πρώτη είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δεύτερη, ενώ αποφάσεις-προϊόντα πανικού
και δημαγωγίας σύντομα φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα
από τα επιδιωκόμενα.
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Νέες επενδυτικές κινήσεις
για τους ναυτιλιακούς παίκτες
Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς ανατρέπει τα δεδομένα στον τομέα των ναυτιλιακών επενδύσεων τόσο για την αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων όσο και των ναυπηγήσεων. Οι τωρινές τάσεις της ναυλαγοράς προσάρμοσαν σε άλλα επίπεδα τις τιμές των
πλοίων και καθόρισαν τις νέες επενδυτικές κινήσεις των ναυτιλιακών παικτών.

τομέας των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου αποτέλεσε την έκπληξη της φετινής χρονιάς, καθώς για πρώτη φορά μετά την έναρξη
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 2009, αποσπά το σημαντικότερο μερίδιο στο σύνολο των
ναυτιλιακών επενδύσεων υπερκεράζοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον στον τομέα των bulkers.
Η αξία των αγοραπωλησιών στον τομέα των μεταχειρισμένων
πλοίων το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς πλησίασε τα
$13,6 δισ. δολάρια, με τον τομέα των tankers να αποσπά 50%
της συνολικής αξίας συγκεντρώνοντας αγοραπωλησίες πλοίων
αξίας $6,5 δισ. δολ. Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου στον
τομέα των tankers έχει ιδιαίτερη σημασία εάν συγκριθεί με τις
αγοραπωλησίες πλοίων bulkers, μια και εμφανίζεται ένα σημαντικά μειωμένο ποσοστό επενδυμένου κεφαλαίου για την
απόκτηση πλοίων bulkers, 18%, που αντιστοιχεί σε συνολική
αξία $2,5 δισ. δολαρίων.
Αξίζει να αναφερθεί πως αν οι επενδύσεις για την αγορά των
μεταχειρισμένων πλοίων στις δύο κύριες κατηγορίες -bulkers
& tankers- συγκριθούν σε αριθμό πλοίων, οι ποσοστιαίες διαφορές στο σύνολο δεν είναι τόσο έντονες όσο σε όρους αξίας
επενδυμένου κεφαλαίου.

O

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Shipping analyst Golden Destiny S.A.,
Research Valuations
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Για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, ο αριθμός αγοραπωλησιών των πλοίων bulkers ανήλθε στα 217 πλοία, που αντιστοιχεί στο 30% του συνόλου των αγοραπωλησιών των
πλοίων, ενώ στον τομέα των tankers αναφέρθηκαν 238 αγοραπωλησίες πλοίων με μερίδιο 35%. Οι ποσοστιαίες διαφορές
στην αξία του επενδυμένου κεφαλαίου ανάμεσα στους τομείς
των bulkers και tankers είναι πιο έντονες καθώς οφείλονται σε
έντονη μεταβολή στην κατεύθυνση των τιμών των μεταχειρισμένων πλοίων από την προηγούμενη χρονιά.
Στον τομέα των tankers, εμφανίζονται 21 παραπάνω αγοραπωλησίες πλοίων συγκριτικά με τον τομέα των bulkers, με διαφορά στην αξία του επενδυμένου κεφαλαίου περίπου $4 δισ.
δολάρια. Η διαφορά αυτή ερμηνεύεται και από αλλαγή στην

BERTZELETOY_Layout 1 30/7/2015 8:09 πμ Page 57

ρουσίασε τα ανώτατα επίπεδα τις χρονιές 2010, 2013 και 2014,
ενώ τα 2011 και 2012 χαρακτηρίζονται από κατώτατα επίπεδα,
με τη χρονιά του 2015 να προστίθεται σε αυτές των 2011 και
2012. Το 2014 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά που ο αριθμός
των αγοραπωλησιών ξεπέρασε τα 1.500 πλοία με συνολική
αξία επενδυμένου κεφαλαίου άνω των $26 δισ. δολαρίων, ενώ
το 2011 σημείωσε τον κατώτατο αριθμό αγοραπωλησιών 1.116 πλοία με αξία επενδύσεων περίπου $21 δισ. δολάρια.
Το 2011 ήταν και για την αγορά των ναυπηγήσεων η χρονιά με
τον κατώτατο αριθμό παραγγελιών των πλοίων μετά το 2009,

,,

προτίμηση του μεγέθους των πλοίων, που οδηγεί σε αύξηση
του επενδυμένου κεφαλαίου. Η θετική τροχιά της ναυλαγοράς
των crude tankers από τις αρχές της χρονιάς ενθαρρύνει ολοένα και περισσότερο τις αγορές πλοίων μεγάλου μεγέθους,
crude tankers, με σημαντική ανοδική διόρθωση στις τιμές των
πλοίων.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στον τομέα των tankers, η μεταχειρισμένη αξία πλοίου μεγέθους very large crude carrier, ηλικίας 5 ετών, σύμφωνα με το Baltic Exchange για το πρώτο
εξάμηνο της φετινής χρονιάς εκτιμάται σε $79 εκατ. δολάρια
από $69 εκατ. δολάρια το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς, με την απόδοση της ναυλαγοράς να παρουσιάζει
το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Το επίπεδο χρονοναύλωσης για ένα έτος στον τομέα των very large crude carriers έχει
αυξηθεί στις $42.000/ημέρα ανά μέσο όρο για τους πρώτους
έξι μήνες, όταν την προηγούμενη χρονιά απλά ξεπερνούσαν τις
$20.000/ημέρα.
Στον τομέα των bulkers, η τάση είναι εντελώς αντίστροφη από
ό,τι στα tankers. Ενώ η αξία πλοίου ηλικίας 5 ετών στο μεγαλύτερο μέγεθος tanker, very large crude carrier, παρουσιάζει
αύξηση περίπου $10 εκατ. δολάρια σε εξαμηνιαία βάση, στον
τομέα των bulkers, η αντίστοιχη αξία στο μεγάλο μέγεθος, capesize, παρουσιάζει πτώση κατά περίπου $14 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το Baltic Exchange, η μεταχειρισμένη αξία πλοίου
μεγέθους capesize, ηλικίας 5 ετών, για το πρώτο εξάμηνο της
φετινής χρονιάς εκτιμάται σε $33 εκατ. δολάρια από $47 εκατ.
δολάρια το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς, με
τα επίπεδα των χρονοναυλώσεων να έχουν μειωθεί σε περίπου
$10.000/ημέρα από $25.500/ημέρα το 2014.
Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, οι αγορές των μεταχειρισμένων πλοίων στο σύνολο ξεπέρασαν τα 700 πλοία
παρουσιάζοντας μείωση 7% από το πρώτο εξάμηνο του 2014,
όταν σχεδόν πλησίαζαν τα 800 πλοία. Η ποσοστιαία μεταβολή
μείωσης στις επενδύσεις των Ελλήνων ναυτιλιακών παικτών
για τις αγορές των μεταχειρισμένων πλοίων είναι αισθητά μεγαλύτερη, 28%, με 144 αγοραπωλησίες πλοίων από 201 τους
πρώτους έξι μήνες του 2014. Η συνολική αξία του επενδυμένου
κεφαλαίου των Ελλήνων στον τομέα των μεταχειρισμένων
πλοίων εκτιμάται σε περίπου $3,3 δισ. δολάρια, όταν πέρυσι
πλησίαζε τα $4,8 δισ. δολάρια μειώνοντας σημαντικά τις κινήσεις στον τομέα των tankers. Οι αγορές των Ελλήνων στον
τομέα των bulkers ξεπέρασαν τα 60 πλοία παρουσιάζοντας
22% εξαμηνιαία αύξηση με αξία επενδυμένου πάνω από $1 δισ.
δολάρια, ενώ στον τομέα των tankers η αξία του επενδυμένου
κεφαλαίου αγγίζει τα $2,5 δισ. δολάρια για 48 αγοραπωλησίες
πλοίων. Οι αγορές των πλοίων tankers από τους Έλληνες παρουσιάζουν εξαμηνιαία μείωση κατά 47%, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχόμενη προτίμησή τους στον τομέα των
bulkers, εν αντιθέσει με τη βαθιά ύφεση που υπέστη η ναυλαγορά του χύδην ξηρού φορτίου.
Από το 2009 έως και σήμερα, η συνολική εικόνα των ναυτιλιακών επενδύσεων στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων πα-

Ο τομέας των πλοίων μεταφοράς αργού
πετρελαίου αποτέλεσε την έκπληξη της φετινής χρονιάς, καθώς για πρώτη φορά μετά την
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το
2009, αποσπά το σημαντικότερο μερίδιο στο
σύνολο των ναυτιλιακών επενδύσεων υπερκεράζοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον στον
τομέα των bulkers.
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καθώς η ζήτηση για ναυπηγήσεις δεν ξεπέρασε τα 1.800 πλοία,
ενώ 2013 και 2014 αποτέλεσαν τις δύο χρονιές με ναυπηγήσεις
ρεκόρ - περίπου 3.000 πλοία το 2013 και πάνω από 2.300
πλοία το 2014. Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου στην αγορά
των ναυπηγήσεων έσπασε κάθε ρεκόρ το 2013, καθώς εκτιμάται ότι έφτασε τα $131 δισ. δολάρια, όμως η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου για τα νεότευκτα πλοία τη φετινή χρονιά
φαίνεται ότι θα καταγράψει τα χαμηλά επίπεδα του 2010.
Για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς, η αξία των επενδύσεων για τις παραγγελίες των νεότευκτων πλοίων εκτιμάται στα
$26,5 δισ. δολάρια, με τα tankers και containers να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσά επενδύσεων, $8,7 και $9,4 δισ. δολάρια
αντίστοιχα. Η αξία του επενδυμένου κεφαλαίου για τα πλοία bulkers παρουσίασε πολύ αδύναμα επίπεδα, μόλις $1,3 δισ. δολάρια,
για 159 παραγγελίες πλοίων, σημειώνοντας εξαμηνιαία μείωση
κατά 69% σε αριθμό ναυπηγήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τομέας των πλοίων containers παρουσίασε εξαμηνιαία αύξηση 25%
σε αριθμό ναυπηγήσεων, γεγονός που δημιουργεί αντίθεση με
την έντονη ύφεση που έχει σημειωθεί στη διάρκεια του δευτέρου
τριμήνου της χρονιάς, με τα επίπεδα ναυλαγοράς στη διαδρομή

- NΑΥΤΙΚΑ <#> ΧΡΟΝΙΚΑ -
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Ασία-Ευρώπη να παραμένουν ιστορικά χαμηλά από το 2009.
Συνολικά, ο αριθμός των νέων παραγγελιών για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς τερμάτισε στα 880 πλοία από 1.346 την
περασμένη χρονιά, και με τους Έλληνες να παραγγέλνουν μόνο
90 πλοία από 178 πέρυσι, σημειώνοντας εξαμηνιαία μείωση κατά
49% και με αξία επενδυμένου κεφαλαίου $3,6 δισ. δολ.
Η τωρινή κατάσταση της παγκόσμιας ναυλαγοράς μπορεί να
έχει δώσει σημάδια σημαντικής ανάτασης στον τομέα των δεξαμενοπλοίων, όμως η ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και
τη ζήτηση χωρητικότητας των πλοίων παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη και προμηνύει ότι η πτωτική τάση των ναυτιλιακών
επενδύσεων θα συνεχιστεί και το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
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Ωστόσο, έχει ιδιαίτερη αξία να αναφερθεί ότι το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έδωσε σημάδια ανάκαμψης στον
τομέα των αγοραπωλησιών των μεταχειρισμένων πλοίων. Την
περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2015 σημειώθηκαν 374 αγοραπωλησίες πλοίων από 357 το προηγούμενο τρίμηνο, με πιο έντονη
κίνηση για bulkers & tankers. 121 αγοραπωλησίες πλοίων για
bulkers - 26% τριμηνιαία αύξηση και 128 αγορές πλοίων
tankers - 16% τριμηνιαία αύξηση. Αυτή η αυξητική τάση του
δεύτερου τριμήνου δεν εφαρμόστηκε και στην αγορά των ναυπηγήσεων, αφού καταγράφηκαν 398 παραγγελίες πλοίων από
482 στη διάρκεια Ιανουαρίου - Μαρτίου 2015, παρουσιάζοντας
τριμηνιαία μείωση κατά 17%.
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Ε-shipping:
Συγκερασμός θεωρητικής
και πρακτικής γνώσης
για τη ναυτιλιακή εκπαίδευση
Στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013»
έχει ενταχθεί η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας E-Learning για την
ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας στο χώρο της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης»
με κωδική ονομασία «e-Shipping».

ο έργο προέκυψε από την εταιρική συμφωνία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου και του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το έργο αφορά συνέργεια μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα, τη μεγαλύτερη βιομηχανία και των
δύο χωρών μετά τον τουρισμό. Σημειώνεται ότι
η κυπριακή σημαία είναι ανάμεσα στις βασικές
επιλογές των ελληνόκτητων πλοίων και η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική πηγή εκπαίδευσης
του ναυτικού δυναμικού της Κύπρου.
Το έργο βασίζεται στην αναγκαιότητα για
διαρκή εκπαίδευση τόσο των ναυτικών που
βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία από τα
κέντρα παροχής διά ζώσης εκπαίδευσης (ναυτικές σχολές, πανεπιστήμια κ.λπ.) όσο και ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στελεχών τους,
αλλά ακόμα και φοιτητών ναυτιλιακών και ναυτικών σχολών σε θέματα επικαιρότητας.
Το αποτέλεσμα από την υλοποίηση του έργου
είναι η εισαγωγή και εφαρμογή σημαντικών εργαλείων των νέων τεχνολογιών στη ναυτική εκ-

Τ

Των Νικήτα Νικητάκου,
Ιωάννη Δάγκινη και
Γεωργίου Γεωργούλη
Τμήμα Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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παίδευση, που περιλαμβάνουν:
• Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning platform) με πολυχρηστικές δυνατότητες και διαδραστικότητα μεταξύ του διαχειριστή, των
συγγραφέων των Modules (στο έργο προβλέπεται και η συγγραφή 30 εξειδικευμένων
θεματικών ενοτήτων για ναυτικούς φοιτητές
και στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα) και των χρηστών.
• Ανάπτυξη προσομοιώσεων με τη βοήθεια της
τεχνολογίας για την υποβοήθηση απόκτησης
γνώσης σε όλες τις βαθμίδες της (φοιτητές,
στελέχη επιχειρήσεων, ναυτικοί).
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών παιχνιδιών με τη μεθοδολογική προσέγγιση της προσομοίωσης
της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα,
επιδείχθηκε παράλληλα η συνεργατική προσέγγιση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν και συνεργάζονται στη διάρκεια της
εκπαίδευσής τους. Στην πλατφόρμα ενσωμα-
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Το έργο βασίζεται στην αναγκαιότητα
για διαρκή εκπαίδευση τόσο των ναυτικών
που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία
από τα κέντρα παροχής διά ζώσης εκπαίδευσης όσο και ναυτιλιακών επιχειρήσεων
και στελεχών τους.

,,

Παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού
Για τη διεξαγωγή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης η
εφαρμογή θα παρέχει σειρά αξιόπιστων εργαλείων που συνδέονται κάτω από το Σύστημα
Virtual Tutor, το οποίο λειτουργεί ως: Εργαλείο
για τη διεξαγωγή σύγχρονων τηλεδιασκέψεων,
εργαλείο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συναντήσεων με εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, εκπαίδευση εκπαιδευτών στην παιδαγωγική
αξιοποίηση των εργαλείων για την πραγματοποίηση της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και στις
τεχνικές αποτελεσματικής παρουσίασης, δυνατότητα για ζωντανή προβολή τηλεδιάσκεψης
(live streaming) και δημιουργία Web-based
seminar (webinar) με βάση το υλικό της τηλεδιάσκεψης.
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με βάση το
σχεδιασμό προγραμμάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων, τη δημιουργία
τεστ και διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και εφαρμογών για ομαδικές δραστηριότητες, τον έλεγχο
ποιότητας των μαθημάτων, την αξιολόγηση των
μαθημάτων και της μαθησιακής διαδικασίας και την ενοικίαση
αδειών χρήσης των έτοιμων μαθημάτων της βιβλιοθήκης.
Τα μαθήματα και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα περιέχονται σε
ενότητες, με την επιλογή τους να γίνεται από την ιστοσελίδα
που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να είναι φιλική προς τον χρήστη. Ο χρήστης θα έχει την ευχέρεια αλλά και την ευκαιρία να
επιλέγει μαθήματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, την ειδικότητα
και την εμβάθυνση που επιθυμεί.
Ιστοσελίδα με ενότητες μαθημάτων
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των σεναρίων προσομοίωσης διαδικασιών και τμημάτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, για την καλύτερη δυνατή επίτευξη μαθησιακού αποτελέσματος, θα αναπτυχθεί
εργαλείο εκπαίδευσης στη Διεθνή Σύμβαση COLREG, η οποία
αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της θαλάσσιας κυκλοφορίας και
ασχολείται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα. Η
καινοτομία του έργου αφορά την ανάπτυξη παιχνιδιών προσομοίωσης, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν μια

τώνεται μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας (σύγχρονης και
ασύγχρονης) καθώς και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και
συνεργασίας, που στα χέρια των χρηστών μετατρέπονται σε
εκπαιδευτικά εργαλεία.
Παράλληλα με την εξατομικευμένη προσέγγιση, οι εκπαιδευόμενοι δρουν ο καθένας ατομικά, στο χρόνο και το ρυθμό που
οι ίδιοι επιθυμούν, χωρίς να έχουν επαφή μεταξύ τους. Στην
περίπτωση αυτή η πλατφόρμα θα παρέχει εργαλεία που θα
βοηθούν τους εκπαιδευόμενους αποτελεσματικά στη μελέτη
τους, με τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων, FAQs, Wikis, προσωπικού e-portfolio κ.λπ.
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συγκεκριμένη αποστολή με ελευθερία κινήσεων στην ανοικτή θάλασσα και επιλογή ταξιδιού σύμφωνα με τη δική τους στρατηγική.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν μέρος ταξιδιού του πλοίου αποφεύγοντας τη σύγκρουση με
άλλα πλοία παραπλέοντα, αντιπλέοντα, καταφθάνοντα ή πλοία
που διασταυρώνουν την πορεία τους. Στην πιλοτική του εφαρμογή, το παιχνίδι προσομοίωσης περιέχει διάφορα σενάρια με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.

Στους εκπαιδευτές θα παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας
των ερωτήσεων, καθώς και των λειτουργιών
του παιχνιδιού προσομοίωσης, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά του σε νέα πεδία και
νέες εφαρμογές.

,,

Στα σενάρια αυτά περιέχεται η πλοήγηση του πλοίου σε ήρεμη
θάλασσα, σε νύχτα με βροχή, σε δοκιμασία διέλευσης από δίαυλο με βραχονησίδες και παραπλέοντα πλοία διαφόρων
τύπων. Οι εκπαιδευτές και οι χειριστές της πλατφόρμας θα
έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τα σενάρια, αλλά και να
προσθέσουν νέα, ανάλογα με το σκοπό και τη δυσκολία που
επιθυμούν να ορίσουν προς τους εκπαιδευομένους.
Οι εκπαιδευόμενοι-χρήστες σημειώνουν σκορ ανάλογα με την
επιτυχία της αποστολής και την αποτελεσματικότητα των χειρισμών και μεταφέρονται στο επόμενο επίπεδο ή επαναλαμβάνουν την αποστολή εάν έχουν αποτύχει. Κατά την έκβαση του
παιχνιδιού, με τυχαία επιλογή, εμφανίζονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με απαντήσεις που πηγάζουν από τη μελέτη των
ενοτήτων (modules) που συνοδεύουν την πλατφόρμα από τα
διάφορα πεδία, που περιλαμβάνουν οικονομία διοίκηση, Logistics, πληροφοριακά συστήματα, περιβάλλον, διεθνείς συμβάσεις κ.ά.
Στους εκπαιδευτές θα παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνουν το
βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων, καθώς και των λειτουργιών
του παιχνιδιού προσομοίωσης, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά
του σε νέα πεδία και νέες εφαρμογές, ώστε το παιχνίδι να συνεχίζεται και να μεταβάλλεται διαρκώς.
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την υλοποίηση του έργου είναι
η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου το οποίο θα συγκεράζει
τη θεωρητική με την πρακτική γνώση γύρω από τη ναυτιλιακή
βιομηχανία. Ναυτικοί, στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων και
σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίζουν τη γνώση
τους και να βρίσκουν τις πλέον επικαιροποιημένες γνώσεις και
ενημερώσεις για την πλέον ανταγωνιστική βιομηχανία τόσο της
Ελλάδας όσο και της Κύπρου.

Πλοίο σε ήρεμη θάλασσα

Πλοίο σε νύχτα με βροχή

Πλοίο σε δίαυλο
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ΦΑΚΕΛΟΣ: Goal Based Standards

Οι περίπλοκες απαιτήσεις
και οι συνεχείς διαβουλεύσεις
για την ολοκλήρωση των CSR-H
................................................................................
Έπειτα από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς από περισσότερους από 70 ειδικούς από όλες τις κλάσεις του IACS,
καθώς και εντατική και συνεχή διαβούλευση με τη βιομηχανία, υιοθετούνται οι εναρμονισμένοι κανονισμοί κατασκευής για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και πετρελαιοφόρα, με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου του 2015.
Οι κανονισμοί διέπονται και βασίζονται στα Goal Based Standards, GBS.
Πρέπει να επαληθευθούν από την Ομάδα Ελέγχου του IMΟ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές στο ψήφισμα του ΙΜΟ MSC.296 (87). Η επαλήθευση αυτή είναι ανεξάρτητη εκείνης των τεχνικών επιτροπών της κάθε
κλάσης, που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

................................................................................

ι απαιτήσεις είναι σημαντικά πιο περίπλοκες από
τους προηγούμενους κανονισμούς. Το Bureau
Veritas έχει αναπτύξει τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία για να μπορέσει να ανταποκριθεί
στον μέγιστο βαθμό και, πέραν της ακρίβειας εφαρμογής, να
συντομεύσει και το χρόνο εφαρμογής των νέων κανονισμών.
Το λογισμικό Veristar-Hull περιλαμβάνει αυτόματη δημιουργία του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων και βελτιστοποί-

Ο

Του Ιωάννη Κοκαράκη, Technical Business Development Director, South
Europe, Mediterranean, Hellenic & Black Sea, Middle East & Africa Zone
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ηση των διαστάσεων των κατασκευαστικών στοιχείων. Μελέτες αξιολόγησης δείχνουν ότι θα απαιτηθούν αυξημένες
διαστάσεις στα πρυμναία και πρωραία κύτη του πλοίου. Η
αύξηση του συνολικού βάρους του χάλυβα (lightship) θα
είναι όμως σχετικά μικρή. Η μικρή αύξηση δικαιολογείται από
το γεγονός ότι η φιλοσοφία των νέων κανονισμών επικεντρώνεται στη δημιουργία κατασκευαστικών λεπτομερειών με
υψηλή αντίσταση στην κόπωση.
Τα GBS αναπτύχθηκαν ύστερα από πρόταση από Μπαχάμες
και Ελλάδα. Τα πετρελαιοφόρα και τα πλοία μεταφοράς
χύδην φορτίου μετά την 1η Ιουλίου 2016 πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες
που πληρούν τους προβλεπόμενους στόχους και τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στα IMO GBS. Ορισμένα σχόλια από τη βιομηχανία και κάποιες προτάσεις από τις τεχνικές
επιτροπές αναδεικνύουν την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός
πακέτου αλλαγών των κανονισμών στο άμεσο μέλλον.
Με βάση τα GBS, οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν τον
έλεγχο παραμένουσας αντοχής μετά από βλάβη, τον πλεονασμό των κατασκευαστικών στοιχείων, φιλοδοξούν δε να
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αιτιολογήσουν πλήρως και με διαφάνεια τις διατάξεις τους.
Όμως, σύμφωνα με τη σοφία του λαού μας, «ο εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο». Και η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Η υιοθέτηση των CSR το 2006 ακολουθήθηκε από δύο επανεκδόσεις τους με σημαντικές αλλαγές συγκριτικά με την
πρώτη έκδοση. Οι κανονισμοί ακολουθούν εξελικτική διαδικασία. Υιοθέτησή τους, ένα χρόνο πριν από τα GBS, θα πυροδοτήσει τη διαδικασία αυτή. Στη σχετική ιστοσελίδα του
IACS, γνωστή ως Κέντρο Γνώσης (http://www.iacscsrkc.org.uk), υποβάλλονται καθημερινά ερωτήσεις με στόχο
την ακτινοσκόπηση και βελτίωση των κανονισμών. Οι συζητήσεις και οι παρατηρήσεις οδηγούν στη βελτίωση. Η ταυτόχρονη συσσώρευση γνώσης και η επανατροφοδότησή της
με βάση την εμπειρία είναι sine qua non. Είναι κρίμα να χαθεί
πολύτιμος χρόνος από την αξιολόγηση και τη βελτίωση των
εναρμονισμένων κανονισμών.
Κρίσιμες ερωτήσεις όπως η εισαγωγή εργονομικών θεωρήσεων στη σχεδίαση, η επίδραση των κατασκευαστικών ατελειών, η αιτιολόγηση και φιλοσοφία της διαστασιολόγησης
των συγκολλήσεων, η έκταση του μοντέλου πεπερασμένων
στοιχείων, η επάρκεια των προτεινόμενων φορτίσεων θα
αξιολογηθούν και αναμένεται να υπάρξουν βελτιώσεις.

Με βάση τα GBS, οι νέοι κανονισμοί περιλαμβάνουν τον έλεγχο παραμένουσας αντοχής μετά από βλάβη, τον
πλεονασμό των κατασκευαστικών στοιχείων, φιλοδοξούν δε να αιτιολογήσουν
πλήρως και με διαφάνεια τις διατάξεις τους.
Όμως, σύμφωνα με τη σοφία του λαού μας,
«ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο».
Και η ιστορία επαναλαμβάνεται.
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Το σίγουρο είναι πως τα πλοία που θα κατασκευαστούν με
βάση τους κανονισμούς της 1ης Ιουλίου του 2015 δεν θα
είναι υποδεέστερα των προγενέστερων ή των μεταγενέστερων αδελφών τους. Οι νέοι κανονισμοί, ακολουθώντας την
εξελικτική πορεία δημιουργίας τους, αδελφοποιούν τους
προηγούμενους κανονισμούς και ανοίγουν το δρόμο για συνεχή βελτίωση, ασφαλή πλοία και συμμόρφωση με τα GBS.
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Oι εναρμονισμένοι κανονισμοί
CSR και η εφαρμογή τους

..........................................................................

Οι νέοι κανονισμοί κατασκευής για tankers και bulk carriers, CSR-H, τίθενται σε εφαρμογή από τον
Ιούλιο του 2015, ενώ αναμένεται να εγκριθούν από τον ΙΜΟ λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα όπως
ήταν προγραμματισμένο. Δεν θα ήταν προτιμότερο να τεθούν σε εφαρμογή αφού ικανοποιήσουν
πρώτα τυχόν παρατηρήσεις του ΙΜΟ, π.χ. τον Ιούλιο του 2016;

................................................................................
ι νέοι εναρμονισμένοι κανονισμοί κατασκευής για
tankers και bulk carriers εκδόθηκαν από τον IACS
τον Ιανουάριο του 2014 και τέθηκαν ήδη σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, αντικαθιστώντας τους δύο
ξεχωριστούς προηγούμενους κανονισμούς, CSR Tank και
CSR Bulk, που ίσχυαν από τον Απρίλιο του 2006.
Πρόκειται για ένα σετ κανονισμών στο οποίο έχουν εργαστεί
επίπονα, ήδη από το 2008, πολλοί ειδικοί από τα μέλη του
IACS με γνώμονα τη δημιουργία μιας βελτιωμένης έκδοσης
των CSR.
Η έκδοση αυτή αντιμετωπίζει αναλυτικότερα πολλά θέματα,
όπως το φορτίο των κυμάτων, η κόπωση και ο λυγισμός των
κατασκευών, οι συγκολλήσεις κ.ά. Η ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία (FEM) έχει επεκταθεί και έξω από το παράλ-

Ο
,,

Η περίοδος της εφαρμογής τους από
τα μέλη του IACS και η σχετική εμπειρία που
θα αποκτηθεί από αυτή την εφαρμογή, μαζί
με πιθανά σχόλια που θα προκύψουν από την
ολοκλήρωση του ελέγχου τους από τον ΙΜΟ,
θα αποτελέσουν χρήσιμη βάση για την όποια
περαιτέρω βελτίωσή τους.

,,

Του Σπύρου Α. Ζολώτα, Area Manager, Greece & Cyprus
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ληλο τμήμα της γάστρας του πλοίου και καλύπτει όλο το
μήκος του χώρου φορτίου καθώς και τις περιοχές μετάβασης
στις μη παράλληλες περιοχές του πρωραίου τμήματος και
του μηχανοστασίου. Τα σχετικά υπολογιστικά εργαλεία χρειάστηκαν σημαντική αναβάθμιση από τους οργανισμούς ώστε
να μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις σχεδιασμού και
ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι νέοι κανονισμοί τέθηκαν δύο φορές στη διάθεση της βιομηχανίας για σχολιασμό,
κατά το 2012 και το 2013.
Οι νέοι εναρμονισμένοι κανονισμοί CSR αυτή την περίοδο
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του IMO για να διαπιστωθεί κατά
πόσο καλύπτουν τα Goal Based Standards (GBS), τα οποία
αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2016.
Οι νηογνώμονες-μέλη του IACS, όπως ο RINA, υιοθετούν
τους κανονισμούς τους και αποφασίζουν την ημερομηνία
που αυτοί τίθενται σε εφαρμογή, μέσω των τεχνικών επιτροπών τους.
Όταν αυτοί οι κανονισμοί απορρέουν από απαιτήσεις του IACS
ή του IMO, τότε η ημερομηνία εφαρμογής τους εναρμονίζεται
με τις αντίστοιχες απαιτήσεις αυτών των οργανισμών.
Ως εκ τούτου και οι εναρμονισμένοι κανονισμοί CSR, οι
οποίοι έχουν εκδοθεί από τον IACS, θα πρέπει να ενσωματωθούν στους νέους κανονισμούς των νηογνωμόνων.
Πιστεύω, άλλωστε, πως η περίοδος της εφαρμογής τους από
τα μέλη του IACS και η σχετική εμπειρία που θα αποκτηθεί
από αυτή την εφαρμογή, μαζί με πιθανά σχόλια που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του ελέγχου τους από τον
ΙΜΟ, θα αποτελέσουν χρήσιμη βάση για την όποια περαιτέρω
βελτίωσή τους.
Ο RINA με τη συνεχή συμμετοχή του στις σχετικές ομάδες εργασίας του IACS και την πολυετή εμπειρία του στην κατασκευή
και παρακολούθηση δεξαμενοπλοίων και bulk carriers, βρίσκεται πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες του, πλοιοκτήτες και ναυπηγεία, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση
και την ορθότερη εφαρμογή των κανονισμών με αποτέλεσμα
τη διασφάλιση ποιοτικών τελικών προϊόντων με σεβασμό στην
ασφάλεια και στο περιβάλλον.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Ρωσία παρακάμπτει την Ουκρανία
για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη (;)
Μόσχα αναζητεί τρόπους να παρακάμψει την Ουκρανία για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη εξαιτίας των διαφωνιών που
υπάρχουν στην τιμολόγηση, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές φορές στη
διακοπή παροχής αερίου στην Ε.Ε. Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η απόφαση
αυτή αναμένεται να στοιχίσει αρκετά στη Ρωσία, καθώς εκτιμάται ότι η Gazprom
ίσως υποχρεωθεί να καταβάλει περίπου $1 δισ. σε
τέλη διέλευσης στη Σλοβακία και τη Βουλγαρία.
Επιπροσθέτως, ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας θα
χρειαστεί να επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ για
την κατασκευή νέων και την επέκταση των υφιστάμενων αγωγών.
Στόχος της Ρωσίας είναι να καταφέρει να παρακάμψει την Ουκρανία και να εξασφαλίσει τη ροή φυσικού αερίου στην Ε.Ε. μέσω εναλλακτικών οδών, έως
το 2020. Η διέλευση μέσω της Σλοβακίας αποτελεί σημείο-κλειδί για την προμήθεια
φυσικού αερίου σε σημαντικούς πελάτες της Gazprom όπως η Ιταλία και η Γερμανία.
Να σημειωθεί ότι η Eustream στη Σλοβακία είχε την περασμένη χρονιά έσοδα €630
εκατ., με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να προέρχεται από την Gazprom. Επίσης
€90 εκατ. εισπράχθηκαν από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Bulgartransgaz. Επίσης, η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας, Naﬅogaz,
το 2014 εισέπραξε $2 δισ. από την Gazprom ως τέλη διέλευσης (περίπου το 6% των
κρατικών εσόδων της χώρας).

H

Η Ε.Ε.
αντιδρά
στη συμφωνία
για κατασκευή
αγωγού
επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη
Τσίπρα, στη Μόσχα, στα
τέλη Ιουνίου, συνοδεύτηκε από την
ανακοίνωση συμφωνίας ανάμεσα
στις δύο χώρες για την κατασκευή
μιας διακλάδωσης του αγωγού
Turkish Stream η οποία θα περνάει
από την Ελλάδα. Ο αγωγός θα έχει
ετήσια χωρητικότητα 47 δισ. κυβικών μέτρων, η έναρξη της κατασκευής του τοποθετείται για το
2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Οι δύο χώρες θα
έχουν ίσο μερίδιο μετοχών στην
εταιρεία που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του αγωγού. Στην ανακοίνωση της συμφωνίας, η Ε.Ε.
αντέδρασε σημειώνοντας ότι δεν
απαιτείται περισσότερο ρωσικό
αέριο, ενώ θα εξετάσει ενδελεχώς
την προτεινόμενη επένδυση προκειμένου να εξεταστεί αν και κατά
πόσο είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

H

Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν κράτη της Βαλκανικής
για εναλλακτικές πηγές ενέργειας
πρωθυπουργός της Σερβίας, Aleksandar
Vučić, ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στα Τίρανα, ότι η χώρα
του θα συμμετάσχει στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν, ένα έργο το οποίο
στηρίζουν έντονα και οι ΗΠΑ. Από την άλλη
πλευρά ο πρόεδρος της Srbijagas, Dusan Bajatović, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι
αντιτίθεται στην κατασκευή ενεργειακών υποδομών στη Σερβία. Να σημειωθεί πως
οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν κράτη της Βαλκανικής να στραφούν σε εναλλακτικές πηγές
προμήθειας φυσικού αερίου, αντί να περιμένουν την κατασκευή του Turkish Stream,
ο οποίος θα προωθεί ρωσικό φυσικό αέριο στη βαλκανική χερσόνησο.

Ο

Διπλασιασμός των εισαγωγών LNG στην Ευρώπη
ύμφωνα με το International Energy Agency (ΙΕΑ), η Ευρώπη πρόκειται να
καταστεί σημαντική εισαγωγέας LNG καθώς οι αγορές προετοιμάζονται για την
προσθήκη νέων πηγών παραγωγής, που προέρχονται από την Αυστραλία και
τις ΗΠΑ. Η έκθεση του ΙΕΑ τονίζει πως αναμένεται αύξηση κατά 40% στις παγκόσμιες εξαγωγές LNG έως το 2020, 90% της οποίας θα προέλθει από Αυστραλία
και ΗΠΑ. Παρ’ όλ’ αυτά, σημειώνει ότι η δημιουργία νέων πηγών για προμήθεια LNG
δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη θα υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αυτό θα συμβεί διότι μέχρι το 2020 θα μειωθεί η παραγωγή φυσικού αερίου σε χώρες της Ευρώπης, κατά 25% (σε σχέση με το 2010). Ήδη
η Ολλανδία έχει ανακοινώσει τον περιορισμό της παραγωγής φυσικού αερίου στο
κοίτασμα της Βόρειας Θάλασσας.

Σ
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Αφιέρωμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αφιέρωμα: ΙΔΙΩΤΙΚΗ εΚπΑΙΔευσΗ

Κορυφαίοι εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
(ΝΕΚΕ) μας μιλούν για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους, καθώς και τις αναζητήσεις τους για τη διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων ναυτικών.

Παρέχουμε γνώση και προσόντα
στα μελλοντικά στελέχη

............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Για τις ιδιωτικές σχολές, που παρέχουν εξίσου σημαντική γνώση και προσόντα στα μελλοντικά στελέχη των
εταιρειών, και ιδιαίτερα τους στόχους των σεμιναρίων της MAN Diesel & Turbo Hellas, μας μιλάει στην ενδιαφέρουσα συνέντευξή του ο κ. Διονύσης Χριστοδουλόπουλος.

............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το παρόν και το μέλλον για την
ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση στη χώρα μας;
Η επιτυχία κάθε επιχείρησης οφείλεται κατά τον μεγαλύτερο
βαθμό της στο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο αυτό των διοικητικών θέσεων όσο και εκείνο που περνάει τη ζωή του στη θάλασσα. Στη χώρα μας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι σχολές
που στοχεύουν στην εκπαίδευση πέριξ της ναυτιλίας είναι
πολλά και, παράλληλα, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Σχολές όπως εκείνες του ναυτιλιακού οικονομικού τομέα, της ναυτικής μηχανολογίας και του
Εμπορικού Ναυτικού δίνουν την ευχέρεια της κατάρτισης εντός
ενός ευρύτατου επιστημονικού και γνωστικού πεδίου.
Επιπροσθέτως, ιδιωτικές σχολές και πανεπιστήμια παρέχουν
εξίσου σημαντική γνώση και προσόντα στα μελλοντικά στελέχη
των εταιρειών. Μέσα από σύγχρονες εγκαταστάσεις και μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτών, οι οποίοι με την κατάλληλη εμπειρία στη ναυτιλιακή αγορά
και τη ναυτική μηχανολογία καλύπτουν και συμπληρώνουν τις
προαναφερθείσες σχολές. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε. Η σωστή εκπαίδευση, όμως, συνίσταται από
την ισορροπία της θεωρίας που πλαισιώνει την καθημερινή

Του Διονύση Χριστοδουλόπουλου, Managing Director MAN Diesel
& Turbo Hellas Ltd
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πράξη πάνω στα ποντοπόρα πλοία. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί
αυτοσκοπό για τη δική μας ακαδημία.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των
τελευταίων ετών στη χώρα μας και γνωρίζοντας τη δυναμική
της ελληνικής ναυτιλίας, γίνονται μεγάλες προσπάθειες αναβάθμισης του τομέα εκπαίδευσης ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο
λόγος απλός, να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ποιότητα και η
αποδοτικότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας. Δεδομένου ότι
η Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα,
οι ιδιωτικές σχολές ενισχύουν τη δυνατότητα των νέων να στελεχώσουν ναυτιλιακές εταιρείες και να μπουν σε αυτόν το δυναμικό κλάδο της οικονομίας.
Η εξέλιξη του δικού μας εκπαιδευτικού κέντρου προβλέπει τη
δημιουργία ενός νέου χώρου εκπαίδευσης, που θα περιλαμβάνει state-of-the-art εξοπλισμό και την πολύ σημαντική δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο για «hands-on» training. Ο
εκπαιδευόμενος ο οποίος συμμετέχει στα σεμινάρια της ακαδημίας μας, εκτός από τη γνώση των ηλεκτρονικών μηχανών
και της χρήσης του εξομοιωτή πραγματικής λειτουργίας, θα
λαμβάνει περαιτέρω εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό μας κέντρο
και σε διαφορετικά τμήματα των μηχανών.
Το μέλλον της εκπαίδευσης είναι πέρα από τη θεωρητική εκπαίδευση, άσκηση και εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες,
εξειδικεύοντας έτσι τον εκπαιδευόμενο στην αντιμετώπιση
οποιουδήποτε προβλήματος μπορεί να ανακύψει ανοιχτά της
στεριάς.
Σε ποια γνωστικά αντικείμενα εστιάζονται τα σεμινάριά σας;
• ME control system standard operation
• ME electricians standard maintenance
• Two-stroke engine optimization standard
• Two-stroke Alpha lubricator standard
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Architectural oﬃce: ANGELES MIRA ARCHITECH www.angelesmira.com
in collaboration with Giorgos Koletsas, Mechanic
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Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποτελούν επίσης και το εφαλτήριο
άνοιγμά μας προς όλες τις υπόλοιπες τεχνικές σχολές και ιδρύματα, με ιδιαιτέρως
μεγάλη επιτυχία, η οποία άφησε έναν
υπερθετικό απολογισμό.
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•
•
•
-

L28/32H &L23/30H advanced operation
NA/TCA Standard Maintenance
Tailor-made courses
Engine Optimization
Fuel Saving and Cylinder Lubrication for ME-C Engine (additional to the Standard ME-C engine course)
- Training on-site, on-board customer’s vessels to all the
above ﬁelds.
Σε ποιους τομείς πρωτοπορείτε ως προς την επιμόρφωση στελεχών και ναυτικών;
Τα σεμινάριά μας αναφέρονται σε πλήθος ειδικοτήτων της ναυτιλιακής δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας διοικητικά στελέχη, τεχνικούς διευθυντές, αρχιμηχανικούς και μηχανικούς.
Η ΜΑΝ Diesel & Turbo πρωτοπορεί διακινώντας με τις μηχανές
της το 50% του παγκόσμιου tonnage. Η πλήρης γνώση, λοιπόν, αυτού του τόσο σημαντικού εργαλείου, που επιτυγχάνεται
μέσω της εκπαίδευσης εντός ΜΑΝ PrimeServ Academy Piraeus, αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό βήμα προς την
πρωτοπορία μιας επιχείρησης.
Περαιτέρω, η ελληνική ακαδημία της ΜΑΝ Diesel & Turbo συνεχίζει να καινοτομεί και να βελτιώνεται με τη δημιουργία του
ακόμη πιο σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, που θα ξεκινήσει
τη λειτουργία του στο τέλος Αυγούστου 2015. Mε τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης και παρέχοντας την ικανή
και αναγκαία προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση που εκπαιδεύει τους ανθρώπους της, η ελληνική ακαδημία της ΜΑΝ
συμβάλλει ενεργά στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των
γνώσεων εντός των ναυτιλιακών γραφείων. Το σημαντικότερο

όμως όλων είναι πως η γνώση αυτή είναι αυθεντική, πραγματική και ανανεώνεται συνεχώς μέσω του σχεδιαστικού τμήματος των ίδιων των μηχανών.
Τέλος, οι εκπαιδευτές της ελληνικής ακαδημίας της ΜΑΝ έχουν
διεξαγάγει και συνεχίζουν να οργανώνουν εκπαιδευτικές ημερίδες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, αυξάνοντας
έτσι την κατάρτιση και τη γνώση σε σχέση με τις κύριες μηχανές
πρόωσης και δίνοντας τη δυνατότητα στους αριστούχους φοιτητές να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα
μέσω υποτροφιών.
Παρέχετε σεμινάρια σε σπουδαστές ΑΕΝ;
Οι απόφοιτοι της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αποτελούν
μία από τις μεγαλύτερες πηγές στελεχών των ναυτιλιακών
γραφείων. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού και η συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα τολμούσα να πω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με την αναγκαιότητα!
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού αποτελούν επίσης και το
εφαλτήριο άνοιγμά μας προς όλες τις υπόλοιπες τεχνικές σχολές και ιδρύματα, με ιδιαιτέρως μεγάλη επιτυχία, η οποία
άφησε έναν υπερθετικό απολογισμό.
Ποια είναι η σχέση κόστους/οφέλους των σεμιναρίων
για τον συμμετέχοντα;
Η ερώτηση είναι πολύ καλή, αλλά δύναται να αντιστραφεί:
Πόσα μπορεί να αποκομίσει ένας συμμετέχων κατά τη διάρκεια
ενός πενθήμερου σεμιναρίου;
Είναι η γνώση του σχεδιασμού της μηχανής, η γνώση της λειτουργίας, η γνώση της φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω από την
επίλυση προβλημάτων, η στοχευμένη εξάσκηση σε σημαντικά
κύρια μέρη της μηχανής (όπως τα turbocharger), τα υποσυστήματα αυτής, η αποδοτικότητα και ο τρόπος μέτρησής της,
το υλικό που προσφέρεται (ηλεκτρονικό και μη), η συνεχής
ηλεκτρονική και τηλεφωνική υποστήριξη από/προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μετά το πέρας των σεμιναρίων, η ποιότητα διδασκαλίας, η ανταλλαγή γνώσεων με το υπόλοιπο
τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, τα μυστικά που θα κάνουν τη ζωή του ευκολότερη και ασφαλέστερη κατά τον πλου,
η χρήση πραγματικού εξομοιωτή, η ευχέρεια για εύρεση απάντησης σε κάθε τεχνική ερώτηση; Και πόσα ακόμη μπορούμε να
αναφέρουμε. Θα σας δώσω ένα ευθύ παράδειγμα: η απόσβεση
του κόστους των σεμιναρίων μας είναι τόσο σύντομη, όσο
διαρκεί ένα slowdown alarm της προωστήριας μηχανής!
Τα σεμινάριά μας δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς, όχι μόνο
πενθήμερες σχέσεις. Η επαφή μας με τον πραγματικό κόσμο
και την επίλυση προβλημάτων είναι άμεση και το σημαντικότερο είναι πως γνωρίζουμε όσο κανένας τις μηχανές μας. Οι
δυνατότητες εμβάθυνσης είναι απεριόριστες και η προσέγγιση
ολιστική. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γι’ αυτό.
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Η ναυτιλιακή αγορά είναι
το κριτήριό μας
Πώς θα περιγράφατε το μέλλον της ιδιωτικής ναυτικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισής της;
Το θέμα της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης πρέπει να το δει
κανείς μέσα στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, στις πρακτικές και
στην παρούσα, βαθιά και μακρόχρονη οικονομική κρίση.
Ο διαχωρισμός των Ακαδημιών (ΑΕΝ) ως φορέων παροχής της
συστηματικής ακαδημαϊκής ναυτικής εκπαίδευσης/κατάρτισης
για απόκτηση διπλώματος (Certiﬁcate of Competency) αξιωματικού (ανθυποπλοιάρχου και Γ΄μηχανικού) και του ΚΕΣΕΝ
(Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού) ως
φορέα επιμόρφωσης για την απόκτηση εξειδικευμένων πιστοποιητικών (Certiﬁcates of Proﬁciency) αποτελεί μια διακριτή
ιδιαιτερότητα στη Ελλάδα.
Από την ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει και το πρώτο ερώτημα.
Θα αναλάβει ο ιδιωτικός φορέας και τους δύο τομείς (ΑΕΝ ΚΕΣΕΝ) ή θα περιοριστεί στον «ευκολότερο», αυτόν του
ΚΕΣΕΝ; Μην ξεχνάμε ότι οι ΑΕΝ θέλουν μεγάλη υποδομή και
επένδυση, πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι ήδη λειτουργούν
10 στην Ελλάδα.
Μπορούν να επιβιώσουν οι ιδιωτικές ΑΕΝ δεδομένης
της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει και,
δυστυχώς, θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη, τη
μεσαία και χαμηλή τάξη; Ποιοι θα αντέχουν να πληρώνουν τα δίδακτρα των ιδιωτικών ΑΕΝ;
Πώς θα ξεπερασθούν υφιστάμενες παγιωμένες και κατά περίπτωση «αγκυλωμένες» καταστάσεις; Δεν είμαι λοιπόν και πολύ
αισιόδοξη. Το τοπίο είναι αβέβαιο, ομιχλώδες και υπάρχει γενικά διστακτικότητα και καθυστερήσεις.

Της Καλλιόπης Λυριντζή, Διευθύνουσας συμβούλου του ομίλου K.C.
Lyrintzis Group of Companies
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Αυτό φαίνεται και από τη νομοθεσία. Ο πρώτος σχετικός νόμος
3153 εκδόθηκε το 2003 και προέβλεπε ιδιωτική εκπαίδευση
μόνο για τα θέματα επιμόρφωσης, δηλαδή του ΚΕΣΕΝ. Ο δεύτερος, διορθωτικός, νόμος 3450 εκδόθηκε το 2006 και προέβλεπε και τις ΑΕΝ. Το προεδρικό διάταγμα και οι υπουργικές
αποφάσεις εκδόθηκαν το 2014. Και ακόμη δεν «κουνιέται
φύλλο».
Αφήστε που η αγορά έχει «βολευτεί» με τα ιδιωτικά ΚΕΣΕΝ που
λειτουργούν στην Ελλάδα με εγκρίσεις της Κύπρου και της
Μάλτας, που ως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδουν πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
και συνεπώς και από την Ελλάδα.
Τώρα καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι το τοπίο είναι αβέβαιο και
ομιχλώδες. Ίδωμεν!
Θεωρείτε ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τη σχολή σας είναι στη βάση των σύγχρονων
διεθνών προτύπων;
Ναι, είναι. Εξάλλου, οι έλεγχοι από τις Σημαίες και τους διεθνείς φορείς πιστοποίησης ποιότητας και εκπαίδευσης είναι
αυστηροί.
Εγώ όμως δεν στέκομαι σε αυτά. Πιστεύω ότι το όποιο επίπεδο το θέτει κανείς μόνος του. Βάσει των αρχών και των
πιστεύω του. Η πολιτική σε αυτά τα θέματα δεν επιβάλλεται
από τα έξω, αλλά εκπηγάζει από το όραμα του καθενός. Και
εμείς έχουμε βάλει τον πήχη ψηλά. Τον βλέπει εξάλλου και
η αγορά. Αυτό είναι το κριτήριό μας.
Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που διανύει η
χώρα μας κατά πόσον έχει επηρεάσει την ιδιωτική εκπαίδευση; Με ποιους τρόπους την αντιμετωπίζετε;
Πάρα πολύ. Εμείς έχουμε κατά κάποιον τρόπο δύο… πελάτες: τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ιδιώτες ναυτικούς.
Οι τελευταίοι ως άτομα έχουν επηρεαστεί πολύ από την
κρίση. Προσπαθούν όπως όλοι μας να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Προτιμούν σήμερα το δωρεάν ΚΕΣΕΝ παρά το
ιδιωτικό σχολείο, όπως ίσως έκαναν με μεγαλύτερη άνεση
παλαιότερα. Το ίδιο αναλογικά αντιμετωπίζουν και οι ναυτιλιακές εταιρείες. Όλοι έχουμε «μαζέψει τα χέρια μας».
Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με περιστολή των δαπανών, με ειδικές προσφορές, όπως πακέτα
σχολείων με καλύτερες τιμές, με νέα σχολεία και, το κυριότερο, με τη στήριξη από τους παλιούς καλούς μας πελάτες.
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Διανύουμε
μια περίοδο
όπου η ιδιωτική
εκπαίδευση
διέρχεται
κρίσιμες
αλλαγές
Πώς θα περιγράφατε το μέλλον της ιδιωτικής ναυτικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισής της;
Κάθε Σεπτέμβριο έχω την αίσθηση μιας καινούργιας αρχής και
ανεξάντλητων δυνατοτήτων. Και αυτόν τον Σεπτέμβριο θα καλωσορίσουμε στις εγκαταστάσεις μας, στο κέντρο του Πειραιά,
τους νέους συμμετέχοντες στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά
προγράμματά μας. Γνωρίζοντας ασφαλώς την παγκόσμια φήμη
του Institute of Charterer Shipbrokers, του οποίου το Hellenic
Management Centre είναι αποκλειστικός εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα, οι σπουδαστές μας επιλέγουν το υψηλό
επίπεδο σπουδών, τους έμπειρους εισηγητές, το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, επιλέγουν δηλαδή να μυηθούν στο συναρπαστικό περιβάλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας με τον πλέον
κατάλληλο τρόπο. To ICS Annual Professional Maritime Programme προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για τις εξετάσεις
του ΙCS, που οδηγούν στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
(ICS Membership), σημάδι επαγγελματισμού και καταξίωσης
στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Οι νέοι αυτοί σπουδαστές ξεκινούν σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη

Της Ναταλίας Μαργιώλη, Managing Director, Hellenic Management
Centre/Institute of Chartered Shipbrokers Greek Branch
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περίοδο, όπου η ιδιωτική εκπαίδευση διέρχεται κρίσιμες αλλαγές. Και αυτό γιατί ζούμε σε μια περίοδο όπου η γνώση γίνεται
ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση πιεστικών προβλημάτων και δυσκολιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, όμως, με τις δυσκολίες, οι εξελίξεις
αυτές σηματοδοτούν κατά τη γνώμη μου μοναδική ευκαιρία για
οργάνωση και εξέλιξη της διδασκαλίας, της έρευνας, της διεθνούς ανταλλαγής γνώσης.
Θεωρείτε ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης
στη σχολή σας είναι στη βάση των σύγχρονων διεθνών
προτύπων;
Αναμφισβήτητα η παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση από
τη σχολή μας ανταποκρίνεται απολύτως στα σύγχρονα διεθνή
εκπαιδευτικά πρότυπα, συνεισφέροντας στη διεύρυνση των
γνωστικών συνόρων, στην κατανόηση των κανόνων της αγοράς και στην άμεση εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον.
Συνακολούθως τολμάμε και προχωράμε. Στόχος μας είναι η
διαρκής βελτίωση, η δυναμική και δημιουργική παρουσία σε
έναν τομέα, όπως η ναυτιλία, αέναα εξελισσόμενο. Στο πλαίσιο
αυτό, η νέα συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Queen Mary
του Λονδίνου για την προσφορά στην Ελλάδα του LLM in International Shipping Law, ενός καινοτόμου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που θα προσφέρει στους φοιτητές τη
δυνατότητα να αναπτύξουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς του διεθνούς ναυτικού δικαίου, είναι ένα ακόμη
βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και ανυπομονούμε για ακόμη ένα
Σεπτέμβριο, για ακόμη μια νέα αρχή.
Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα
μας κατά πόσον έχει επηρεάσει την ιδιωτική εκπαίδευση; Με ποιους τρόπους την αντιμετωπίζετε;
Ασφαλώς οι οικονομικές δυσκολίες και η πρωτοφανής κρίση
που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία έχουν επηρεάσει την
ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς οι αδύναμες αγορές εργασίας
οδηγούν στην αμφισβήτηση της χρησιμότητας της ανώτερης
εκπαίδευσης, ενώ οι σπουδαστές γίνονται περισσότερο απαιτητικοί. Το HMC όμως ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες
και απαιτήσεις αυτές, καθώς είναι προσηλωμένο στην αναζήτηση και εφαρμογή νέων πρωτοποριακών και καινοτόμων
πρακτικών, που αναβαθμίζουν τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες μας.
Το HMC επενδύει στις δυνατότητες. Εδώ είναι δυνατόν το κόστος εκπαίδευσης υψηλότατου επιπέδου να είναι προσιτό.
Είναι δυνατόν σπουδαστές με θέληση και ικανότητες να αναβαθμίσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση. Είναι δυνατόν
να συμβάλουμε καθοριστικά στη ναυτιλιακή εκπαίδευση της
χώρας, είτε με αναπροσαρμογή των διδάκτρων μας -άλλοτε σε
μορφή εκπτώσεων άλλοτε σε μορφή υποτροφιών- καθώς και
με ταυτόχρονη αύξηση των παροχών μας.
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Πώς θα περιγράφατε το μέλλον της ιδιωτικής ναυτικής
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισής της;
Τα δεδομένα στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, με την εισαγωγή πληθώρας νέων κανονισμών,
που καλούνται οι επαγγελματίες του χώρου να εφαρμόσουν.
Η ανάγκη για κατάρτιση τόσο του προσωπικού γραφείου όσο
και των πληρωμάτων διαρκώς αυξάνεται, καθώς και οι δύο κατηγορίες πρέπει να ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν κατάλληλα και με επάρκεια τους κανονισμούς, ελαχιστοποιώντας την
πιθανότητα ατυχήματος ή κινδύνου για την ασφάλεια του
πλοίου ή ακόμη και της ίδιας τους της ζωής.
Η ποιότητα των εκπαιδευτών, αλλά και των εκπαιδευομένων,
πρέπει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, δημιουργώντας επαγγελματίες ικανούς να αφομοιώσουν τα νέα δεδομένα και να
μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και της καθημερινότητας στο
γραφείο ή το πλοίο.
Θεωρείτε ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης
στη σχολή σας είναι στη βάση των σύγχρονων διεθνών
προτύπων;
Η SQE Academy είναι πιστοποιημένο Maritime Training Centre
από Lloyd’s Register και DNV GL. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης

Της Αγγελικής Χατζηγεωργίου, Client Service & PR Executive SQEMARINE Group
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Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση που διανύει η χώρα
μας κατά πόσον έχει επηρεάσει την ιδιωτική εκπαίδευση; Με ποιους τρόπους την αντιμετωπίζετε;
Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση έχει διαμορφώσει μια νέα
τάξη πραγμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλάζοντας τα
δεδομένα που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια της ευμάρειας.
Αρκετές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται στη δημιουργία δικών τους Training Centres (in house), σε μια προσπάθεια να κρατηθεί χαμηλό και ελεγχόμενο τόσο το κόστος
εκπαίδευσης όσο και η πληροφορία με την οποία έρχεται σε
επαφή ο εκπαιδευόμενος.

,,

Πρέπει
να στοχεύσουμε
σε επαγγελματίες
ικανούς
να αφομοιώσουν
τα νέα δεδομένα

που παρέχονται είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα, την ισχύουσα νομοθεσία, προσανατολισμένες στις
τελευταίες εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, αποσκοπώντας
στην πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, φροντίζοντας να αποκομίσει
κανείς τα μέγιστα μέσα από διαδραστικούς τρόπους εκμάθησης
και έμπειρους εκπαιδευτές.

Η ποιότητα των εκπαιδευτών, αλλά
και των εκπαιδευομένων, πρέπει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, δημιουργώντας επαγγελματίες ικανούς να αφομοιώσουν τα νέα
δεδομένα και να μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
απαιτήσεις της αγοράς.

,,

Αρκετοί πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αδυνατώντας να
ακολουθήσουν την πορεία της αγοράς που πιέζει για χαμηλά
κόστη, έχουν αναγκαστεί είτε να εγκαταλείψουν είτε να αναμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους στην προσπάθειά
τους για επιβίωση.
Η SQE Academy είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο λειτουργεί εδώ και δώδεκα χρόνια έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 7.000
άτομα, φροντίζοντας διαρκώς να αφουγκράζεται τις ανάγκες της
αγοράς και να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της.
Έχοντας περισσότερους από 850 πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει εξασφαλίσει να προσφέρει υπηρεσίες training online, on board, in house, face to face, Computer Based
Training, και υπηρεσίες under license σε παγκόσμια κλίμακα,
ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής, που επιβάλλει υιοθέτηση
νέων διαδραστικών μεθόδων εκπαίδευσης ξεφεύγοντας από
τον παραδοσιακό τρόπο αίθουσας-εκπαιδευομένου-εκπαιδευτή και διασφαλίζοντας το άριστο αποτέλεσμα για τον τελικό
αποδέκτη.
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Ειδήσεις από την

ελληνική λιμενική βιομηχανία
κερκυρα

Ανοδική
η πορεία
της κρουαζιέρας
στην Κέρκυρα
υξημένη ήταν η κίνηση κρουαζιέρας
στο λιμάνι της Κέρκυρας το μήνα Ιούνιο καθώς
οι επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 8,4% σε
σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2014. Συνολικά
60 κρουαζιερόπλοια και
96.218 επιβάτες επισκέφτηκαν το νησί των Φαιάκων,
ενώ η πληρότητα των
κρουαζιεροπλοίων άγγιξε το
87,3%. Για τον Ιούλιο αναμένονται 60 προσεγγίσεις
κρουαζιεροπλοίων με τους
επιβάτες να ξεπερνούν τις
90.000. Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου

A

2015, 141 κρουαζιερόπλοια
(αύξηση 6% σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο του 2014)
και 196.131 επιβάτες (μείωση 9,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του
2013) επισκέφτηκαν το λιμάνι της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τα έως τώρα
στοιχεία, η φετινή σεζόν της
κρουαζιέρας για το νησί θα
σημειώσει αύξηση 3% όσον
αφορά τις αφίξεις κρουαζιεροπλοίων με 407 έναντι
395 το 2014, ενώ οι αριθμοί
των επιβατών υπολογίζεται
να καταγράψουν μείωση
από 2,4% έως 2,9%, δηλαδή από 616.000 έως
620.000 επιβάτες σε σχέση
με τους 636.000 επιβάτες
της περυσινής χρονιάς.
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Παράνομα μέτρα ενίσχυσης
για τον ΣΕΠ Α.Ε.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα
υλοποίησε παρανόμως ορισμένα μέτρα ενισχύσεως κατά την παραχώρηση τμήματος του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά στη θυγατρική της
COSCO, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.
(ΣΕΠ Α.Ε.). Σύμφωνα με το σκεπτικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε παράνομα:
Την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί των
δεδουλευμένων τόκων έως την ημερομηνία έναρξης της
λειτουργίας του προβλήτα III.
Το δικαίωμα επιστροφής του πιστωθέντος ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης, ορισμό της έννοιας του «επενδυτικού αγαθού» για τους σκοπούς των κανόνων περί ΦΠΑ, δικαίωμα
τόκων υπερημερίας από την πρώτη ημέρα μετά την 60ή ημέρα από την αίτηση επιστροφής του ΦΠΑ.
Τη μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
Την επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα III.
Την απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί συμβάσεων δανείων, καθώς και των παρεπόμενων
αυτών συμφώνων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.
Την απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων των συμβάσεων μεταξύ των πιστωτών των δανειακών συμβάσεων με τις οποίες μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
Την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου κάθε είδους αποζημιώσεων που καταβάλλονται από
τον ΟΛΠ στον ΣΕΠ δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης, που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής
του κώδικα ΦΠΑ.
Την προστασία στο πλαίσιο του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις ξένες επενδύσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση, η Ελλάδα οφείλει να ανακτήσει τη χορηγηθείσα μη συμβιβάσιμη ενίσχυση από τον ΣΕΠ Α.Ε. και τη μητρική εταιρεία COSCO.

H

Υπογραφή νέων συλλογικών
συμβάσεων εργασίας
έες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διετούς διάρκειας, με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) και την
Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ)
υπέγραψε η διοίκηση του ΟΛΘ Α.Ε. Οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν τους ίδιους οικονομικούς όρους με τις προηγούμενες και είναι στο
πλαίσιο των σχετικών κατευθύνσεων του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και του ΤΑΙΠΕΔ. Οι συνδικαλιστικοί
εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της νέας σύμβασης, ενώ από την πλευρά της η διοίκηση του ΟΛΘ
Α.Ε. διαβεβαίωσε πως θα υπάρχει ανοιχτός δίαυλος
επικοινωνίας και συνεργασίας για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ν
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Ειδήσεις από την

παγκόσμια λιμενική βιομηχανία
Πράσινο φως για τις μεταφορές
ασια

European Sea Ports Organization (ESPO)
και η European Federation of Inland Ports
(EFIP) κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δώσουν προτεραιότητα στον τομέα των μεταφορών
και ιδίως σε έργα της λιμενικής βιομηχανίας όταν
αξιολογούν επενδυτικά σχέδια. Όπως σημειώνουν
οι δύο ενώσεις, για να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά
λιμάνια να διαδραματίσουν το ρόλο που πρέπει
στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις σε έργα λιμενικών υποδομών και σύνδεσης των λιμένων με τα
ΔΕΔ-Μ. Να σημειωθεί ότι από τα 700 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην τελευταία πρόσκληση ενδιαφέροντος των ΔΕΔ-Μ, τα 100 αφορούσαν τη λιμενική βιομηχανία. Σύμφωνα με τις
δύο ενώσεις, η αναγκαιότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στα λιμάνια προκύπτει, μεταξύ άλλων,
και από τον τετραπλασιασμό του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι το 2050, τη μεγέθυνση των πλοίων,
που επιβάλλουν νέες απαιτήσεις στην εξυπηρέτησή τους και στην προώθηση των φορτίων στην
ενδοχώρα, την ανάγκη προσαρμογής των λιμένων στις απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας
για την παροχή εναλλακτικών πηγών καυσίμων στα πλοία, τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και, τέλος, τους περιορισμούς στη δυνατότητα των κρατών να χρηματοδοτήσουν λιμενικές
επενδύσεις μέσω των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων.

O

Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα
θα αποκτήσει
η Σρι Λάνκα
Η λιμενική αρχή της Σρι
Λάνκα (SLPA) σχεδιάζει να
αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη ευρύτερη
περιοχή μέσω της αύξησης
της χωρητικότητας του ανατολικού τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων
στο λιμάνι Colombo.
Σκοπός της SLPA είναι το
έργο της επέκτασης να αναλάβει ιδιώτης πάροχος λιμενικών υπηρεσιών, ο
οποίος θα λάβει το 49%
των μετοχών του νέου τερματικού σταθμού.
Στόχος πέρα από την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είναι η άνοδος τα
αποδοτικότητας καθώς και
η αύξηση του διακινούμενου όγκου εμπορευματοκιβωτίων.
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Έντονο ενδιαφέρον
για τα λιμάνια της Κύπρου
ερισσότερες από 70 εταιρείες έχουν
μέχρι στιγμής εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στους
τρεις διαγωνισμούς παραχώρησης που έχει
προκηρύξει η Κυπριακή Δημοκρατία για το λιμάνι της Λεμεσού, το οποίο διαχειρίζεται το
80% της επιβατικής και το 70% της εμπορευματικής κίνησης της χώρας. Οι τρεις διαγωνισμοί αφορούν την παραχώρηση του σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), την παροχή
ναυτιλιακών υπηρεσιών και την παραχώρηση
ενός Multi-purpose terminal.
Για τον ΣΕΜΠΟ η χρονική διάρκεια της παραχώρησης προσδιορίζεται στα 25-30 χρόνια
και για τις ναυτιλιακές υπηρεσίες από 10 έως
20 χρόνια. Σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Rithschild, η οποία θα προτείνει τις εταιρείες που θα περάσουν στην
επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Οι εταιρείες που θα επιλεγούν για κάθε μία
από τις παραχωρήσεις, θα ανακοινωθούν στα
τέλη του έτους ενώ θα αναλάβουν τη διαχείριση των τερματικών σταθμών και την παροχή
των ναυτιλιακών υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Π

Για ένα χρονικό διάστημα η Αρχή Λιμένων Κύπρου
(ΑΛΚ) θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται και ως
πάροχος λιμενικών υπηρεσιών, παράλληλα με τον
ιδιώτη διαχειριστή, ενώ μετά ένα σύντομο χρονικό
διάστημα, η ΑΛΚ θα επικεντρωθεί αποκλειστικά
στο ρόλο του ιδιοκτήτη-διαχειριστή γης αλλά και
του ρυθμιστή της λιμενικής αγοράς στα τρία βασικά εμπορικά λιμάνια της Κύπρου, τη Λεμεσό, τη
Λάρνακα και το Βασιλικό.
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Η ΕΕΝΜΑ με αφορμή την συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση της θεσπίζει το ετήσιο «Πρόγραμμα
Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών». Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων
φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά και ταυτόχρονα η επιβράβευση
της αριστείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
Η ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, ύψους 4.000 ευρώ, στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου
Αλεξανδράτου, Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016, στα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά ή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Η υποτροφία είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης, κ. Γεωργίου Σπ. Αλεξανδράτου.

Υποτροφία BCA- «MSc in Shipping»
H EENMA, σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, χορηγεί μία πλήρη υποτροφία για
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping». Η υποτροφία απευθύνεται στους
εργαζόμενους και τις οικογένειες αυτών στα γραφεία και στα πλοία των εταιρειών-μελών της Ένωσης.

Υποτροφίες New York College
H EENMA σε συνεργασία με το New York College χορηγεί:
1. Μία μερική υποτροφία για το προπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «BA in Shipping
Business». Η υποτροφία αφορά στην κάλυψη του 50% των διδάκτρων για κάθε έτος σπουδών στο
NYC. Οι υποψήφιοι σπουδαστές έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καλύψουν το ποσό των διδάκτρων
που αντιστοιχούν στο University of Greenwich ως σπουδαστές του εκεί πανεπιστημίου.
2. Μία μερική υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine
Engineering Management». Η υποτροφία αφορά στην 100% κάλυψη των διδάκτρων που καταβάλλονται
στο New York College, εξαιρουμένου του ποσού, υπό μορφή διδάκτρων, που καταβάλλεται κατευθείαν
στο University of Greenwich ως σπουδαστές του εκεί πανεπιστημίου.
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι την 20ή Σεπτεμβρίου 2015 στην
Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Ακτή Μιαούλη 81, Πειραιάς 18538 με την αντίστοιχη
ένδειξη για κάθε υποτροφία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για διευκρινίσεις και τις προϋποθέσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ένωσης
www.shortsea.gr ή να επικοινωνούν με την Ένωση μέσω του eenma@ath.forthnet.gr ή στο τηλέφωνο
2104526326, κα Ε. Στεφανιδάκη.
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Μια συνηθισμένη μέρα
στο Λιμεναρχείο Χίου
............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kαι οι αφίξεις συνεχίζονται… όλες τις ώρες της μέρας, όλες τις μέρες, με όλους τους καιρούς…
Άνθρωποι από τα βάθη της Ανατολής «περνάνε» στη Δύση από τις νησιωτικές πύλες του Αιγαίου. Πύλες προς
το άγνωστο με μόνη ελπίδα το φως που κρύβουν στο άνοιγμά τους. Ένα φως διαφορετικό από αυτό που έχουν
συνηθίσει να ζουν. Ένα φως που δεν προέρχεται από βολές όπλων και εκρήξεις βομβών δίπλα σε αθώα κορμιά
και παιδικές ψυχές. Ένα φως που φαντάζει ικανό να λούσει τα όνειρα για μια καλύτερη επόμενη μέρα.

............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Του ειδικού συνεργάτη

ο ταξίδι για τα ελληνικά παράλια συνήθως ξεκινά
βράδυ. Στο τελείωμα της κάθε μέρας ή στις απαρχές
της επόμενης αρχίζουν οι πρώτες κλήσεις για βάρκες
που ξεφυτρώνουν στο πέλαγος γεμάτες με κορμιά
στοιβαγμένα και βλέμματα που λαχταρούν να δουν το διαφορετικό φως. Πρώτη υποδοχή εν πλω... Αν και σε αρκετές περιπτώσεις η απόβαση σε μια ξέρα ή ακτή κάνει τα περισσότερα
βλέμματα να αναθαρρούν μια και το ταξίδι στην άγνωστη θάλασσα έλαβε, επιτέλους, αίσιο τέλος.
Και μετά αρχίζει το βαρύ έργο της μεταφοράς των ανθρώπινων ψυχών και των ταλαιπωρημένων κορμιών στο χώρο όπου
πρέπει να γίνει η καταγραφή τους. Η υποδοχή στη θάλασσα

T
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γίνεται από τους «σκαφάτους».
Χέρια που απλώνουν προς τους «άγνωστους» και βοηθάνε το
μετέωρο βήμα τους στην ελπίδα. Αγκαλιές που πριν από κάποιες ώρες είχαν αφήσει το ζεστό κορμάκι των δικών τους
παιδιών και τώρα ανοίγουν διάπλατα για να ζεστάνουν τούτα
τα ξένα παιδιά που τουρτουρίζουν βρεγμένα από τη θάλασσα.
Ο κυβερνήτης κάνει προσεκτικές κινήσεις από φόβο μήπως
χτυπήσει κάποιος.
Όσοι από τους «ξένους» γνωρίζουν αγγλικά επιστρατεύονται
για να βοηθήσουν στη διάσωση. Αγωνία μέχρι όλοι να ανέβουν στο σκάφος. Φόβος μήπως μείνει κανείς πίσω και ξεχαστεί μέσα στο σκοτεινό πέλαγος. Ερωτήσεις, φωνές εάν
υπάρχουν άλλοι. Και μετά το σιγούρεμα ότι όλοι είναι πια
μαζί με τους «σκαφάτους», το ταξίδι για την ασφάλεια της
στεριάς αρχίζει…
Την υποδοχή στην ξηρά αναλαμβάνουν οι «άνθρωποι των
γραφείων». Με την άφιξη των σκαφών που «όργωναν» την
περιοχή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και των λεωφορείων από τις διάφορες ακτές, εγκαταλείπουν την καρέκλα,
εξοπλίζονται με μάσκα και γάντια και μετά από μια πρόχειρη
οργάνωση που επιβάλλεται για να «μη χαθεί ο λογαριασμός»,
το μέτρημα αρχίζει: Νέοι, γέροι, μεσήλικες, ανάπηροι, αρτιμελείς, έφηβοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη. Παιδιά και
βρέφη που δεν επέλεξαν με κανέναν τρόπο τίποτε από ό,τι
τους έλαχε να ζήσουν. Και το κλιμάκιο των «ανθρώπων των
γραφείων» διασπάται. Κάποιοι μένουν στην καταγραφή. Μερικές γυναίκες αρχίζουν να παρασκευάζουν παιδικές κρέμες
και γάλα για τα παιδιά. Παρασκευή μέσα σε πλαστικά ποτηρά-
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Τις τελευταίες ημέρες, ο Γιάννης, ο Νίκος, η Ειρήνη, ο Αντώνης, όλοι «άνθρωποι
των γραφείων», βρέθηκαν θετικοί στο «μαντού»…
Έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο της φυματίωσης - μάλλον όχι από τα χαρτιά του γραφείου
τους. Έγινε η διάγνωση, έμειναν για λίγο στο νοσοκομείο για ακτινογραφία και εξετάσεις αίματος
και αμέσως μετά ο Γιάννης πήγε να παραλάβει «κόσμο» από ακτή της νότιας Χίου.

κια και πιατάκια τα οποία ξαφνικά τελειώνουν. Αμέσως η απώλεια καλύπτεται από ένα συναδελφικό χέρι που έτρεξε στο
κοντινό παντοπωλείο και πλήρωσε χωρίς δεύτερη σκέψη από
τα χρήματα που έχει για τα δικά του παιδιά.
Ακολουθεί το μοίρασμα. Ένα κυπελλάκι με κρέμα κι ένα γλυκό
χαμόγελο που η μάσκα δεν το αφήνει να φανεί, ζωγραφίζεται
όμως στα μάτια. Δυο παιδικά «ξένα» χεράκια που απλώνουν
με αγωνία και παίρνουν το πολυπόθητο φαγητό. Δυο «ξένα»
ματάκια που πλημμυρίζουν γέλιο…
Και η παρασκευή παιδικής κρέμας συνεχίζεται πυρετωδώς,
ενώ τα σκάφη και τα λεωφορεία απέξω συνεχίζουν να φέρνουν «κόσμο» από τις διάφορες ακτές του νησιού. Άνθρωποι
με μάσκες και γάντια στη μεταφορά, την υποδοχή, την καταγραφή, την κάλυψη αναγκών τροφής και νερού.
Άνθρωποι με μάτια που κάτω από τις μάσκες συνεχίζουν να
γελάνε… Τις τελευταίες ημέρες, ο Γιάννης, ο Νίκος, η Ειρήνη,
ο Αντώνης, όλοι «άνθρωποι των γραφείων», βρέθηκαν θε-

,,

τικοί στο «μαντού»…
Έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο της φυματίωσης - μάλλον όχι από τα χαρτιά του γραφείου τους. Έγινε η διάγνωση,
έμειναν για λίγο στο νοσοκομείο για ακτινογραφία και εξετάσεις αίματος και αμέσως μετά ο Γιάννης πήγε να παραλάβει
«κόσμο» από ακτή της νότιας Χίου, ο Νίκος πήγε να κάνει καταγραφή «ξένων» στο λιμεναρχείο, το Ειρηνάκι συνέχισε να
παρασκευάζει παιδικές τροφές και ο Αντώνης πήγε να βοηθήσει τους «σκαφάτους» που φέρνουν «κόσμο».
Και συνεχίζουν να γελάνε, συνεχίζουν να προσφέρουν και να
αστειεύονται μεταξύ τους και με τους άλλους «σκαφάτους»
και τους «ανθρώπους των γραφείων», γιατί είναι όλοι συνάδελφοι και άνθρωποι, και πρέπει το καθήκον να βγαίνει ευχάριστα. Θα κάνουν θεραπεία για να μη νοσήσουν κάποια στιγμή.
Ε, δεν θα πεθάνουν κιόλας… Όλα θα πάνε καλά. Κοινό όνειρο
και για εμάς, τους «σκαφάτους», τους «ανθρώπους των γραφείων», αλλά και για τους «ξένους».
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Ναυτιλιακές ειδήσεις

Η πορεία του τουρισμού
στο ασταθές οικονομικό περιβάλλον

Αρκετοί παράγοντες και στελέχη της ναυτιλίας έχουν επενδύσει στον τοπικό τουρισμό. Νησιά με μεγάλη ναυτική
παράδοση όπως η Χίος, η Εύβοια, η
Σάμος, η Κεφαλονιά και η Ύδρα, αναπνέουν οικονομικά όχι μόνον από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα αλλά, από τις

ναυτιλιακές επενδύσεις στη στεριά.
Αν και όλοι οι υπουργοί και πρωθυπουργοί επιμένουν στην προσέλκυση των
ναυτιλιακών κεφαλαίων για επενδύσεις
στη χώρα, οι πρόσφατες εξελίξεις δεν συνιστούν αισιόδοξο οιωνό.
Συζητώντας για την επίδραση του πρό-

Διαγωνισμός
από το Standard club και το ICS
Μια εξαιρετικά χρήσιμη εκπαιδευτική
πρωτοβουλία ανέπτυξαν δύο ναυτιλιακοί
οργανισμοί. Στo πλαίσιο της εκπαίδευσης
και της εξοικείωσης των ναυτικών σχετικά
με τις συνθήκες βελτίωσης της ασφάλειας πάνω στο πλοίο, ο ICS σε συνεργασία με το Standard P&I Club διοργανώνει
το διαγωνισμό «Spot the Hazard» και
προσκαλεί όλους τους ναυτικούς (αξιωματικούς και κατώτερα πληρώματα), από
όλο τον κόσμο, να λάβουν μέρος.
Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αποτελείται από 5 ενότητες, με την κάθε ενότητα να περιέχει
μία φωτογραφία ενός χώρου σε πλοίο, στην οποία ο εκάστοτε ναυτικός καλείται να
αναγνωρίσει 10 ελλείψεις ασφαλείας και παράλληλα να καταθέσει την πρότασή του
για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στον συγκεκριμένο χώρο. Η καλύτερη πρόταση
για κάθε μία από τις ενότητες του διαγωνισμού θα βραβευτεί με το έπαθλο των 2.000
δολαρίων ΗΠΑ, ενώ ο κάθε ναυτικός έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε όσες ενότητες
θέλει ή και σε όλες.Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ναυτικούς, αλλά οι
γλώσσες χρήσης είναι μόνο πέντε, πλην των ελληνικών. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.hazard-competition.com
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σφατου οικονομικού στραγγαλισμού στη
χώρα μας με τον Ιωάννη Μαλάνο, Front
Oﬃce Manager Cotommatae 1810 Boutique Hotel Hydra, μας αποτύπωσε τη
δική του οπτική γωνία των γεγονότων και
την επίδραση που είχαν στις κρατήσεις
του υδραίικου παραδοσιακού ξενώνα:
«Οι πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα στιγμές οικονομικής ασφυξίας και
αβεβαιότητας που έζησε η χώρα το προηγούμενο διάστημα, είναι λογικό να επηρεάσουν άμεσα και τη βαριά βιομηχανία
της Ελλάδας, τον τουρισμό.
Σε ό,τι αφορά το ξενοδοχείο οι επιπτώσεις δεν ήταν σοβαρές. Το κύριο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ήταν η αβεβαιότητα των επικείμενων πελατών όσον αφορά την κατάσταση που
θα συναντήσουν εδώ, αλλά κυρίως για
το αν θα υπάρχει δυνατότητα να βρουν
μετρητά και να πληρώσουν στις επιχειρήσεις μέσω κάρτας.
Σε δεύτερη μοίρα, αλλά όχι άξια αναφοράς,
ήταν κάποιες ακυρώσεις από Έλληνες πελάτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να
μετακινηθούν λόγω των περιορισμών στις
τραπεζικές συναλλαγές».

Πρώτη Αμερικανίδα
πλοίαρχος
σε κρουαζιερόπλοιο
Η Celebrity Cruises τοποθέτησε την πρώτη πλοίαρχο σε κρουαζιερόπλοιο.
Η Αμερικανίδα Kate McCue,
37 ετών, είναι πλέον πλοίαρχος στο κρουαζιερόπλοιο
«Celebrity
Summit»,
91.000 GT μεταφορικής ικανότητας 2.158
επιβατών και 952 μελών πληρώματος.
Αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία της
Καλιφόρνιας και έχει 15 έτη εμπειρίας στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ θα αναλάβει
την πλοιαρχία του κρουαζιερόπλοιου τον
Αύγουστο.
Η τοποθέτηση γυναίκας ως πλοιάρχου σε
κρουαζιερόπλοιο αποτελεί την πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία της Celebrity Cruises
στην προσπάθεια της εταιρείας να προωθήσει το ρόλο της γυναίκας στην ηγεσία.
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Ναυτιλιακές εταιρείες:
Προσοχή στις διαδικτυακές υποκλοπές
Σύμφωνα με το North P&I club, το τελευταίο έτος έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός περιπτώσεων διαδικτυακής υποκλοπής,
προκαλώντας σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις στις ναυτιλιακές
εταιρείες. Ειδικότερα, κάποιοι χάκερ υποκλέπτουν λογαριασμούς
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ναυτιλιακών πρακτόρων ή χρησιμοποιούν παρεμφερή ηλεκτρονικό λογαριασμό, και στη συνέχεια
αποστέλλουν στη ναυτιλιακή εταιρεία αιτήσεις για πιθανά έξοδα
ή χρήματα για τον πλοίαρχο, χρησιμοποιώντας όμως δικό τους

τραπεζικό λογαριασμό. Κατά συνέπεια, τα χρήματα κατατίθενται
στο λογαριασμό του χάκερ και όχι σε αυτόν του πραγματικού πράκτορα.
Με έναυσμα τα παραπάνω, το P&I club συμβουλεύει τα μέλη του
να διενεργούν διπλούς ελέγχους πριν από την πληρωμή ενός πράκτορα (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ιδίως στις περιπτώσεις που η
ναυτιλιακή εταιρεία δεν έχει συναλλαγεί προηγουμένως με αυτόν.

Εξειδίκευση και καινοτομία
στη δορυφορική επικοινωνία
Η World-Link Communications είναι μια δυναμική και ταχέως
αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο των δορυφορικών επικοινωνιών, ISO 9001:2008/Inmarsat Gold service provider certiﬁed. Από το 1989, η World-Link βοηθάει τους πελάτες της στον
παγκόσμιο εμπορικό στόλο ούτως ώστε να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μέσω της παροχής εξειδικευμένων
λύσεων τον τομέα των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων
integrated hardware, soﬅware, satellite airtime, customized
billing και παροχή τεχνικής υποστήριξης.
Από την αρχική πλατφόρμα ShipMail, που παρείχε ταχύτερη σύνδεση
και υψηλότερη συμπίεση, με Ahoy-Ahoy και ShipSat υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχουν βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και την ικανότητα
συνδέσεων, η World-Link είναι μια πρωτοπόρος όσον αφορά τις
υπηρεσίες, αφοσιωμένη στο πλήρωμα και στην επικοινωνία.

Η World-Link έχει τιμηθεί με πολλά
βραβεία για την καινοτομία της και
παρέδωσε το πρώτο i-Café (internet on-board) το οποίο παρέχει στο
πλήρωμα υπηρεσίες όπως VoIP δωρεάν κλήση στο Διαδίκτυο, δυνατότητα χρήσης Skype, pre-paid and post-paid internet PINs,
καθώς και τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού των
πληρωμάτων. Η εταιρεία έχει αναπτύξει το δικό της λογισμικό και
hardware, ενσωματωμένα συστήματα παροχής επικοινωνιών, τη
διαχείριση και λύσεις για τον έλεγχο και την ασφάλεια του δικτύου.
Η World-Link εξυπηρετεί έως σήμερα ένα στόλο μεγαλύτερο από
1.800 πλοία παγκοσμίως και η ομάδα τεχνικής υποστήριξής της, η
οποία αποτελείται από network και soﬅware μηχανικούς, είναι άμεσα
διαθέσιμη 24/7. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
@WorldLinkComms and www.wlnet.com.

Νέα συνεργασία για τη Franman
Με στόχο τη συνεχή εξέλιξη και προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στον κλάδο της ναυτιλίας, η Franman ενισχύει τη θέση της με μία ακόμη πολύ δυνατή συνεργασία,
υπογράφοντας συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης της
βρετανικής εταιρείας Clear Water.
Ειδικότερα, η Clear Water, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διαθέτοντας 3 εξειδικευμένα κέντρα επιχειρήσεων σε Βρετανία και Μαλαισία, προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες
-μέσω μιας καινοτόμου και φιλικής προς το χρήστη διαδικτυακής
πλατφόρμας- τη δυνατότητα εντοπισμού των πλοίων τους σε πραγματικό χρόνο, επιχειρησιακή υποστήριξη των τμημάτων Operations
και Security, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση, καθώς και βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποστηρικτών τμημάτων και λειτουργιών
τους. Αφενός με το Clear Water Live Tracking & Intelligence Operational support, το οποίο αποτελεί βασικό και μοναδικό εργαλείο σε
θέματα ασφαλείας και Logistics, αφετέρου με τη νέα τεχνολογία του
Raptor™. Με το κορυφαίο προϊόν της Clear Water, το Raptor™, μια
ανεξάρτητη συσκευή εντοπισμού και παρακολούθησης πλοίου, η ναυτιλιακή εταιρεία ενημερώνεται για το στίγμα του πλοίου κάθε 15 λεπτά
αριθμώντας συνολικά 96 αναφορές ανά ημέρα εκμηδενίζοντας οποιοδήποτε κενό στην παρακολούθηση του πλοίου, και όλα αυτά σε πολύ

ανταγωνιστικό κόστος. Επιπλέον, το
Raptor™ προσφέρει δυνατότητα
αμφίδρομης επικοινωνίας πλοίου εταιρείας ανεξάρτητα από κάθε
άλλο σύστημα του πλοίου, διαθέτοντας παράλληλα και ανεξάρτητη
πηγή ενέργειας. Επίσης, το Raptor™ προσφέρει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο μέσο του πλοίου τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων
από οποιοδήποτε σύστημα του πλοίου, όπως για παράδειγμα την
κύρια μηχανή. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι πως το λογισμικό του
Clearwater Live Tracking είναι 100% συμβατό για χρήση μέσω smartphones και tablets, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση 24/7, με ιδιαίτερη
ευκολία και χαμηλό κόστος. Υπάρχουν διάφορα πακέτα που προσφέρουν συνεχή παρακολούθηση του πλοίου μέσω Raptor, SAIS and SatC,
συνδυάζοντας και πληθώρα άλλων υπηρεσιών όπως τη διαδικτυακή
πλατφόρμα της Clear Water, Masters Briefs, Vessel Voyage speciﬁc
route Risk Assessments και Piracy Alerts. Το Raptor™ παρέχει τη δυνατότητα να μεταδίδει, μεταξύ άλλων, emission reports, main engine
data καθώς και generators data.
Για μία ακόμη φορά, με τη νέα αυτή συνεργασία της η Franman συμβάλλει στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας στην παροχή
υπηρεσιών της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Κυβερνοεπίθεση
στη LOT
ια κυβερνοεπίθεση
στον μεγαλύτερο
αερομεταφορέα
της Πολωνίας, τη LOT,
ανάγκασε την εταιρεία να
καθηλώσει περισσότερους
από 1.400 επιβάτες στο αεροδρόμιο Frederic Chopin
της Βαρσοβίας. Η κυβερνοεπίθεση, η πρώτη αυτού
του είδους σύμφωνα με
αξιωματούχο της εταιρείας,
είχε στόχο το σύστημα επίγειας εξυπηρέτησης της
εταιρείας. Ως αποτέλεσμα
ακυρώθηκαν 10 πτήσεις,
ενώ το πρόβλημα επιλύ-

Απειλή παραπομπής στο Δικαστήριο
της Ε.Ε.

M

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενημέρωσε
πέντε
κράτη-μέλη ότι θα
πρέπει να επιταχύνουν την
ενοποίηση του εθνικού εναέριου χώρου τους ώστε να μειωθούν το κόστος των

Η
θηκε έπειτα από πέντε
ώρες. Σύμφωνα με τη LOT,
η κυβερνοεπίθεση επηρέασε τη δυνατότητα της
εταιρείας να δημιουργήσει
σχέδια πτήσης, με συνέπεια
τα αεροσκάφη να μην μπορούν να αναχωρήσουν από
το αεροδρόμιο. Ειδικοί της
βιομηχανίας των μεταφορών υποστηρίζουν πως οι
αεροπορικές
εταιρείες
αποτελούν ένα νέο πεδίο
για τέτοιες επιθέσεις, ενώ
έχουν εκφραστεί φόβοι
πως η διαδικτυακή τρομοκρατία θα μπορούσε ακόμη
και να κατευθύνει εξ αποστάσεως ένα αεροπλάνο.
Σύμφωνα με έκθεση των
ΗΠΑ, που δημοσιεύτηκε τον
Απρίλιο, υπάρχει προειδοποίηση ότι οι χάκερ θα μπορούσαν
μέσω
του
συστήματος ψυχαγωγίας
των αεροσκαφών να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στα ηλεκτρονικά
συστήματα του πιλοτηρίου.

αεροπορικών εταιρειών και η
κατανάλωση καυσίμων. Μάλιστα, η Επιτροπή απείλησε
τα κράτη-μέλη πως θα προσφύγει στο Δικαστήριο της
Ε.Ε. εάν δεν αναληφθούν οι
απαραίτητες ενέργειες εντός

δύο μηνών.
Τα κράτη-μέλη είναι το Βέλγιο,
η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία,
στα οποία δόθηκε η εντολή να
δημιουργήσουν έναν λειτουργικό εναέριο χώρο, ο οποίος
σχεδιάστηκε το 2013, προκειμένου να συντομευθούν οι
διαδρομές μέσω της αναδιοργάνωσης του εναέριου χώρου
χωρίς σύνορα. Υπολογίζεται
ότι κάθε πτήση στην Ευρώπη
διανύει 42 χιλιόμετρα περισσότερα λόγω της πολυδιάσπασης του εναέριου χώρου
της Ε.Ε.
Αυτό έχει ως συνέπεια τη
μεγαλύτερη κατανάλωση
καυσίμων και την παραγωγή περισσότερων αέριων
ρύπων.

Οι εκτιμήσεις της Boeing
για την αεροπορική βιομηχανία
ύμφωνα με την Boeing, μία από τις κυρίαρχες εταιρείες στην
κατασκευή αεροσκαφών, την
περίοδο 2015-2034 ο παγκόσμιος στόλος αεροσκαφών
εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί,
καθώς θα κατασκευαστούν
38.050 νέα αεροσκάφη αξίας
$5,6 τρισ. Η εταιρεία προβλέπει ότι το 2034 ο παγκόσμιος
στόλος θα αποτελείται από
43.560 αεροσκάφη (εκ των
οποίων 2.930 για τη μεταφορά εμπορευμάτων).
Συγκριτικά, το 2015 ο παγκόσμιος στόλος αεροσκαφών
αριθμεί 21.600 μονάδες (εκ
των οποίων 1.720 για τη μεταφορά εμπορευμάτων).
Η περιοχή της Ασίας και του
Ειρηνικού αναμένεται να
πρωταγωνιστήσει στις νέες

Σ

παραγγελίες καθώς η Boeing
υπολογίζει ότι 14.330 αεροσκάφη αξίας $2,2 τρισ. θα
προστεθούν στον υφιστάμενο
στόλο των 5.850 αεροσκαφών που επιχειρούν σήμερα
οι εταιρείες της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Ιδιαίτερη δυναμική θα πα-
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ρουσιάσει και η αγορά της
Βόρειας Αμερικής με εκτιμώμενες παραγγελίες για 7.890
αεροσκάφη (αξίας $940 δισ.)
έως το 2034 και ακολουθούν η Ευρώπη με 7.310
(αξίας $1,05 τρισ.) και η
Μέση Ανατολή με 3.180 αεροσκάφη αξίας $730 δισ.
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Κοινούς ουρανούς και κοινές αρχές
ζητούν οι 5 αεροπορικοί κολοσσοί της Ε.Ε.

ι διευθύνοντες σύμβουλοι των πέντε μεγαλύτερων αεροπορικών
ομίλων στην Ευρώπη -Air
France KLM, easyJet, International Airlines Group,
Luﬅhansa και Ryanair- συναντήθηκαν την Τετάρτη 15/7
με την επίτροπο Μεταφορών
της Ε.Ε., Βιολέτα Μπουλτς,
προκειμένου να συζητήσουν
τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. για
τις αερομεταφορές.
Η ομάδα εκπροσώπησης των
αεροπορικών εταιρειών κάλεσε
την επίτροπο να αναπτύξει μια
στρατηγική που θα στηρίζει την
ανάπτυξη και την απασχόληση
σε όλη την Ευρώπη, την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τομέα
των αεροπορικών μεταφορών,
ώστε να προσφέρει στους επιβάτες της Ευρώπης χαμηλότερους ναύλους και περισσότερες
επιλογές.
«Οι αεροπορικές της Ευρώπης
αποτελούν τον πιο ανταγωνιστικό τομέα της ευρωπαϊκής
πολιτικής αεροπορίας με ένα
ποικίλο κράμα εταιρειών, που
προσφέρουν πολλαπλές επιλογές για τους καταναλωτές.

O

Αυτή είναι η πρώτη φορά που
έχουμε ενωθεί, για να τονίσουμε τη σημασία μιας νέας
ευρωπαϊκής στρατηγικής για
τον κλάδο», είπαν οι εκπρόσωποι του κλάδου.
Οι CEOs επικεντρώθηκαν σε
τέσσερα βασικά μέτρα:
• Στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής αερομεταφορών της
Ε.Ε., που θα στηρίζεται σε
ενιαία ρυθμιστική δομή και
κοινή αρχή, η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών
αεροπορικών εταιρειών και
θα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.
Οι αεροπορικές εταιρείες,
δηλαδή, επιθυμούν ένα
κοινό και ενιαίο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τους ευρωπαϊκούς ουρανούς.
• Στη μείωση του κόστους
των αεροδρομίων της Ε.Ε.
και την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρακτικών των «μονοπωλιακών»
αεροδρομίων προκειμένου
να μην παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας για

τους επιβάτες.
• Στη βελτίωση των κοινών
στρατηγικών για τον κοινό
εναέριο χώρο, αλλά και τη
διασφάλιση πως οι απεργίες
των ελεγκτών δεν θα προκαλούν, μελλοντικά, αναστάτωση στους επιβάτες σε όλη
την Ευρώπη.
• Στην κατάργηση ή μείωση
των φόρων που επιβαρύνουν τους επιβάτες, ειδικά ως
προς τους παράλογους περιβαλλοντικούς φόρους.
Παράλληλα με τις προτεινόμενες θέσεις της, η ομάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για
την ασφάλεια των πτήσεων,
ενώ υποστήριξε ότι όλες οι
πρωτοβουλίες σχετικά με το
θέμα αυτό πρέπει να αξιολογούνται και να προέρχονται
από επιστημονικά ορθές προτάσεις και εκτιμήσεις.
Οι πέντε αεροπορικές εταιρείες
που συμμετείχαν στις συζητήσεις μετέφεραν το 2014 συνολικά
420
εκατομμύρια
επιβάτες, δηλαδή το ήμισυ των
ατόμων που ταξίδεψαν με αεροπλάνο στην Ευρώπη.

AEGEAN

Aegean Airlines:
ανάπτυξη
και αιφνιδιασμός
Αύξηση κατά 15% παρουσίασε η επιβατική κίνηση
της Aegean το α΄ εξάμηνο
του 2015. Η εταιρεία μετέφερε συνολικά 4.962.537
επιβάτες, 630 χιλ. περισσότερους σε σύγκριση με το
αντίστοιχο διάστημα του
2014. Ιδιαίτερα στις πτήσεις εξωτερικού, η Aegean
παρουσίασε αύξηση 20%
έναντι του 2014, με
2.407.107 επιβάτες, 400
χιλ. περισσότερους στα αεροσκάφη της. Ο ρυθμός
αύξησης των επιβατών των
διεθνών πτήσεων της
Aegean είναι τριπλάσιος
εκείνου των συνολικών αεροπορικών αφίξεων στη
χώρα για το ίδιο διάστημα,
6,7%, με βάση τα στοιχεία
του ΣΕΤΕ, επιβεβαιώνοντας
το ρόλο και τη δυναμική
της συνεισφοράς της ελληνικής εταιρείας στην ανάπτυξη του τουρισμού, παρά
τις εξαιρετικά σοβαρές δυσκολίες.
Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής
της Aegean να επενδύσει
στην αύξηση του στόλου
της κατά 7 αεροσκάφη και
στην ανάπτυξη του δικτύου
της με 16 νέους προορισμούς σε 9 χώρες τόσο από
την Αθήνα όσο και από την
περιφέρεια,
φτάνοντας
τους 134 προορισμούς σε
45 χώρες.
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100 657

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

€

δισ.

20

εμπορευματοκιβώτια, περίπου, χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο.

εκατοστά έχει ανέβει η μέση στάθμη της θάλασσας σε σχέση με το
1880. Έως το 2100 η μέση στάθμη αναμένεται να αυξηθεί κατά 30120 εκατοστά.

4.057

πλοία συνολικής χωρητικότητας 314.456.451 DWT και
184.063.875 GT αριθμεί ο ελληνόκτητος στόλος το
Μάρτιο του 2015.

Οι αριθμοί της Ναυτιλίας

361

περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο με
διαρροή άνω των επτά τόνων σημειώθηκαν τη δεκαετία
του ’90. Η συνολική ποσότητα του πετρελαίου που διέρρευσε στη θάλασσα ανήλθε σε 1.137.000 τόνους.

Περισσότεροι από

1,9

500-600

πλοία διασχίζουν καθημερινά το Στενό του Ντόβερ. Πρόκειται για τη
ναυτιλιακή γραμμή με τη μεγαλύτερη συμφόρηση.

μετρικοί τόνοι αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν
το 2013 διά θαλάσσης.

Η αξία του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ανέρχεται σε $15 τρισ., περίπου το
1/5 του παγκοσμίου ΑΕΠ.
Τα περισσότερα πλοία του παγκόσμιου
στόλου, περίπου 7.000, έχουν υψώσει τη
σημαία του Παναμά.
Σε ένα έτος, ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μπορεί να μεταφέρει
πάνω από 200.000 εμπορευματοκιβώτια.

Τον Μάρτιο του 2015 ο παγκόσμιος στόλος πλοίων άνω των 1.000 GT
αριθμούσε 53.044 πλοία συνολικής χωρητικότητας 1.360.153.711 GT.
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Η ναυτιλία τακτικών γραμμών μεταφέρει
κάθε χρόνο περίπου το 1/3 της αξίας του
παγκόσμιου εμπορίου.
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