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Το μεταναστευτικό, 
μεγάλος πονοκέφαλος
και για την Αυστραλία

24 Σεπτεμβρίου

O νέος πρωθυπουργός της Αυστραλίας Mal-
colm Turnbull εξέφρασε πριν από λίγες ώρες
την ανησυχία του για τη δεινή κατάσταση των
αιτούντων άσυλο προς τη χώρα του, αλλά και
για τις συνθήκες κράτησης στα υπεράκτια
κέντρα φιλοξενίας τους σε γειτονικά νησιά. 
Ο νέος πρωθυπουργός, εμμέσως πλην
σαφώς, μίλησε για αλλαγές στη μεταναστευ-
τική πολιτική και δεσμεύθηκε ότι η νέα κυβέρ-
νηση θα αναθεωρήσει τη χαραγμένη και
αυστηρή πολιτική του προκατόχου του Τόνι
Άμποτ.
Περίπου 1.600 άτομα (επίδοξοι παράτυποι
μετανάστες) που συνελήφθησαν από τα
σκάφη της αυστραλιανής ακτοφυλακής σε
διεθνή αλλά και αυστραλιανά ύδατα, κρα-
τούνται σε δύο κέντρα κράτησης στις νήσους
Nauru και Manus. O νέος πρωθυπουργός φά-
νηκε ιδιαίτερα αυστηρός προς την προηγού-
μενη πολιτική, που δεν επέτρεπε σε κανέναν
πρόσφυγα να καταφτάσει στην Αυστραλία,
ακόμη και αν οι αρμόδιες Αρχές χορηγούσαν
τις απαραίτητες άδειες εισόδου και ασυλίας.

Η μεταναστευτική πολιτική του κ. Άμποτ -γνω-
στή και ως «Stop The Boats»- επικρίθηκε ως…
σκληροπυρηνική, αλλά συνάμα και επιτυχη-
μένη από τους υποστηρικτές του, ενώ υπήρξε
πεδίο πολιτικών εντάσεων στην προεκλογική
περίοδο. Ως γνωστόν, ειδική κοινοβουλευτική
επιτροπή εξέδωσε απόφαση-καταπέλτη για τις
άθλιες συνθήκες κράτησης των προσφύγων
και τη συμπεριφορά των φυλάκων στα δύο
κέντρα φιλοξενίας στα γειτονικά νησιά που
ελέγχονται από την αυστραλιανή κυβέρνηση.
Ο κ. Turnbull, πάντως, αναγνώρισε την υπάρ-
χουσα πολιτική κράτησης μεταναστών ως
«αμφιλεγόμενη».

«Ναυάγιο» 
στη συμφωνία 
μεταξύ Exmar 
και Fredriksen

24 Σεπτεμβρίου

Του Λευτέρη Μαδεντζόγλου

«Ναυάγησε» η τριμερής συμφωνία-σύμ-
πραξη μεταξύ των εταιρειών Exmar, Flex
LNG Ltd και Geveran, η οποία είχε αρχικά
ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούλιο.
Η συμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία ενός
εκ των ισχυροτέρων ομίλων διαχείρισης
πλοίων στην αγορά υγροποιημένου φυσικού
αερίου.
Η νέα εταιρεία θα έφερνε πιο κοντά τον Νορ-
βηγό μεγιστάνα Τζον Φρέντρικσεν με τη βελ-
γική Exmar, στην οποία συμμετέχουν πολλοί
παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής
σκηνής της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο
πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου και νυν
πρόεδρος των Φιλελευθέρων, Γκι Φέρχοφ-
σταντ.
Η εταιρεία σύμφωνα με την αρχική συμφω-
νία θα έφερε το όνομα Exmar LNG, θα δια-
χειριζόταν 13 πλοία και θα είχε συνολική αξία

$2,3 δισ., με τη βελγική Exmar να κατέχει το
συντριπτικό ποσοστό 67%.
Δηλώσεις στελεχών για την «ανάκληση» της
συμφωνίας αναφέρουν πως τα συμβαλλό-
μενα μέρη δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν
με τους πολύπλοκους όρους των συμβο-
λαίων, προκαλώντας τελικά έντονη δυσαρέ-
σκεια στο επενδυτικό κοινό και σειρά από
δημοσιεύματα- εικασίες στον Τύπο.
Ωστόσο η Flex LΝG, εταιρεία που ανήκει στον
Τζον Φρέντρικσεν, θα συνεχίσει με την από-
κτηση των δύο LNG όπως είχε συμφωνήσει
αρχικά. Όσο για την Geveran, που ανήκει επί-
σης στον Φρέντρικσεν, θα συνεχίσει να ανα-
ζητεί στρατηγικές επενδύσεις και συμμαχίες
στο χώρο της αγοράς LNG, και πιο συγκεκρι-
μένα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τρία νέα containers
για Danaos

25 Σεπτεμβρίου

H Danaos Corporation ανακοίνωσε την
απόκτηση τριών μεταχειρισμένων πλοίων
containers μέσω της Gemini Shipholdings
Corporation, μιας νεοσυσταθείσας κοινο-
πραξίας μεταξύ της εταιρείας και του με-
γαλύτερου μετόχου της.
H Danaos ανακοίνωσε επίσης ότι η εται-
ρεία εκμεταλλεύτηκε τη συμπίεση των
τιμών στη συγκεκριμένη αγορά αλλά και
την καλή συνεργασία της με τα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα και το επενδυτικό
κοινό.
Τα νέα πλοία της εταιρείας είναι:
• Το NYK «Lodestar» (6.422 TEU), το

οποίο κατασκευάστηκε το 2001 από τη
Samsung Heavy Industries και είναι
ήδη σε χρονοναύλωση δύο χρόνων με
τη NYK.

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4

Το Google Analytics και το Facebook
δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατο-
λίζουν με τα στοιχεία τους. 
Με αυτόν το γνώμονα, φιλοξενούμε τις
σημαντικότερες ειδήσεις βάσει της
αναγνωσιμότητάς τους στην ιστοσελίδα
των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

Τα 
σημαντικότερα
γεγονότα
του μήνα
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5 NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

• Το «Suez Canal» (5.610 TEU), το οποίο
κατασκευάστηκε το 2002 από τη
Hyundai Heavy Industries, και

• Το «Genova» (5.544 ΤΕU) το οποίο κατα-
σκευάστηκε το 2002 από την Imabari.

Ανήσυχοι οι Ευρωπαίοι
πλοιοκτήτες 
για τις νομοθετικές 
εξελίξεις στη ναυτιλιακή
βιομηχανία της Κίνας

30 Σεπτεμβρίου

Η 12η Συνεδρίαση εφαρμογής της συμ-
φωνίας Ε.Ε. - Κίνας για τις θαλάσσιες με-
ταφορές, που διοργανώνεται αυτήν τη
φορά από την πολωνική κυβέρνηση,
πραγματοποιήθηκε στο Szczecin της Πο-
λωνίας μεταξύ 21 και 23 Σεπτεμβρίου. Αν-
τιπρόσωποι του κινεζικού υπουργείου
Μεταφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Με-
ταφορών και Κινητικότητας (DG Move) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-
μελών της Ε.Ε. αλλά και της ECSA συμμε-
τείχαν σε αυτό το πολύτιμο forum για τις
ναυτιλιακές μεταφορές.
«Οι ετήσιες συναντήσεις μεταξύ των ισχυρό-
τερων ναυτιλιακών δυνάμεων του κόσμου
δεν είναι μόνο εξαιρετικά χρήσιμες για τις
ναυτιλιακές διοικήσεις της Ε.Ε. και της Κίνας,
αλλά και για τις αντίστοιχες ναυτιλιακές βιο-
μηχανίες που ρυθμίζουν», δήλωσε ο γενικός
γραμματέας της ECSA, Patrick Verhoeven, και
πρόσθεσε: «Προσφέρουν μια καλή επισκό-
πηση στις τελευταίες εξελίξεις ως προς τη
ναυτιλιακή και θαλάσσια πολιτική και παρέ-
χουν μια σταθερή και τακτική πλατφόρμα, η
οποία προάγει τις συζητήσεις για θέματα που
τέθηκαν από τον κλάδο της ναυτιλίας».
Ένα από τα θέματα προτεραιότητας της ECSA
που συζητήθηκαν στη διάρκεια της συνεδρία-

σης είναι η επέκταση της Ελεύθερης Ζώνης
Εμπορίου της Σαγκάης σε πέντε νέα λιμάνια.
Σε αυτές τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου, τα
πλοία κινεζικών συμφερόντων μπορούν
πλέον να μεταφέρουν φορτία μεταξύ των κι-
νεζικών λιμένων ανεξάρτητα από τη χώρα νη-
ολόγησης του πλοίου. Οι πλοιοκτήτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ανήσυχοι
για την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι αυτό το
καθεστώς τοποθετεί τις ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις ευρωπαϊκών συμφερόντων σε μειονε-
κτική θέση έναντι των κινεζικών εταιρειών.
Μέχρι σήμερα, όλα τα δρομολόγια καμποτάζ,
δηλαδή μεταξύ κινεζικών λιμένων, έπρεπε να
είναι κινεζικής ιδιοκτησίας αλλά και νηολογη-
μένα στην κινεζική σημαία. Ο κανόνας αυτός
διαφέρει επίσης από τη διεθνή πρακτική ως
προς το καμποτάζ, που εστιάζεται στη σημαία
του πλοίου και όχι στην εθνικότητα του πλοι-
οκτήτη ως προς την πρόσβαση στην εσωτε-
ρική αγορά μιας χώρας.

Άρχισαν οι εργασίες
κατασκευής 
του μεγαλύτερου
ιστιοφόρου 
στον κόσμο

1  Οκτωβρίου

Το ναυπηγείο Shipbuilding Industry Split
ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου τις εργα-
σίες κοπής χάλυβα για την κατασκευή του
μεγαλύτερου ιστιοφόρου στον κόσμο.
Πρόκειται για ιστιοφόρο κρουαζιερό-
πλοιο το οποίο θα ανήκει στην εταιρεία
Star Clippers Ltd με έδρα το Μονακό.
Το ιστιοφόρο θα έχει μήκος 162 μέτρα, πλά-
τος 18,5 μέτρα και χωρητικότητα 2.000 dwt,
θα διαθέτει πέντε ιστία και πανιά συνολικής
έκτασης 6.347 τ.μ. Θα είναι κατασκευα-
σμένο από χάλυβα ενώ το κατάστρωμα θα

είναι από ξύλο. Το ιστιοφόρο θα μπορεί να
φιλοξενήσει 300 επιβάτες και 150 μέλη
πληρώματος σε 224 καμπίνες.
Η Star Clippers διαθέτει τρία ιστιοφόρα
κρουαζιερόπλοια, τα «Royal Clipper», «Star
Clipper» και «Star Flyer». Σε δηλώσεις του
ο διευθύνων σύμβουλος του Brodosplit
Group, στον οποίο ανήκουν τα ναυπηγεία,
σημείωσε ότι το όλο εγχείρημα στηρίζεται
από την Croatian Bank for Reconstruction
adn Development και θα δώσει την ευκαι-
ρία στο συγκεκριμένο ναυπηγείο να επεκτα-
θεί και σε άλλες αγορές πέρα από αυτές που
καλύπτει η υφιστάμενη δραστηριότητά του.

Πρόσφυγες 
και μετανάστες 
διέκοψαν 
την κυκλοφορία 
στη σήραγγα 
της Μάγχης

3  Οκτωβρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η
Εurotunnel προς τα γαλλικά πρακτορεία
ειδήσεων, διεκόπη σήμερα γύρω στις
00.30 (τοπική ώρα) η κυκλοφορία στη
σήραγγα της Μάγχης στη βόρεια Γαλλία,
όταν εκατό πρόσφυγες και μετανάστες
έσπασαν τον κλοιό της ασφάλειας και ει-
σήλθαν μαζικά μέσα στη σήραγγα. 
«Γύρω στις 00.30 περίπου εκατό πρόσφυ-
γες έσπασαν τον κλοιό της ασφάλειας της
σήραγγας και μπήκαν μέσα διά της βίας.
Αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τις υπηρε-
σίες μας», αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ στη
συνέχεια επισημαίνει ότι οι δυνάμεις της
τάξης βρίσκονται τώρα στην περιοχή και ότι
εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της κυ-
κλοφορίας.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το μένος του τυφώνα
Joanquin βύθισε
πλοίο έξω από την Αϊτή

3  Οκτωβρίου

Το πλοίο γενικού φορτίου «M/V Mi-
nouche» (1.525 dwt, 1980) εξέδωσε
σήμα κινδύνου λόγω ρηγμάτων που είχε
υποστεί στην καρίνα του, με συνέπεια να
αρχίσει να κατακλύζεται από ύδατα, 51
μίλια βόρεια της Αϊτής. 
Η άμεση ανταπόκριση της αμερικανικής ακτο-
φυλακής, μετά από επικοινωνία της βρετανικής
ακτοφυλακής πως το πλοίο ήταν έτοιμο να ξε-
κινήσει τη διαδικασία εγκατάλειψης, είχε ως
αποτέλεσμα την επιτυχή διάσωση και των δώ-
δεκα μελών του πληρώματος του -βολιβιανής
σημαίας- πλοίου, το οποίο είχε την ατυχία να
βρεθεί στην πορεία του ομώνυμου τυφώνα. 

Έδρα Μαριλένας 
Λασκαρίδη - Κλασικών 
και Νεοελληνικών
Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο 
Tsinghua

14  Οκτωβρίου

Μία σπουδαία συνεργασία αρχίζει μεταξύ
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη και
του Πανεπιστημίου Tsinghua στο Πεκίνο με
την υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουρ-
γία Έδρας Μαριλένας Λασκαρίδη - Κλασι-
κών και Νεοελληνικών Σπουδών. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το Ίδρυμα Αι-
κατερίνης Λασκαρίδη καλωσορίζει με ιδιαί-
τερη αισιοδοξία αυτό το ουσιαστικό βήμα για
την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και
πολιτισμικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και
Κίνας. Η δημιουργία της Έδρας Μαριλένας
Λασκαρίδη θα συμβάλει καθοριστικά στην
προώθηση των κλασικών και νεοελληνικών
σπουδών στο εξωτερικό, και μάλιστα στο
πλαίσιο ενός μοναδικού επιστημονικού πυ-
ρήνα στην καρδιά του Πεκίνου».
Η συμφωνία υπεγράφη στις 6 Οκτωβρίου
με τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Πάνο Λα-
σκαρίδη, να υποδέχεται σε εορταστική τε-
λετή την κινεζική αντιπροσωπεία για την
υπογραφή και τη δημιουργία της Έδρας
Μαριλένας Λασκαρίδη - Κλασικών και Νε-
οελληνικών Σπουδών.
Την κινεζική αντιπροσωπεία αποτελούσαν
ο Shi Zhiqin, πρόεδρος της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ts-
inghua, η Zhang Lihua, διευθύντρια του
Κέντρου Σχέσεων Κίνας-Ε.Ε. του Πανεπι-
στημίου Tsinghua, και ο Wang Xiaοchao,
καθηγητής Φιλοσοφίας και διευθυντής
του Ινστιτούτου Θρησκειολογίας και Ηθι-
κής του Πανεπιστημίου Tsinghua. 
Οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στην Ιστορική
Βιβλιοθήκη και στις συλλογές του Ιδρύμα-
τος Αικατερίνης Λασκαρίδη, στο νεοκλα-
σικό κτίριο της οδού ΙΙας Μεραρχίας.
Ακολούθησε εκδήλωση για την υπογραφή
της συμφωνίας σε εορταστικό κλίμα.
Για τη συνεργασία του Ιδρύματος Αικατε-
ρίνης Λασκαρίδη και του Πανεπιστημίου
Tsinghua μίλησαν ο κ. Πάνος Λασκαρίδης,
ο κ. Shi Zhiqin και η κ. Zhang Lihua, ενώ ο
ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Τάσιος εκ-
φώνησε ομιλία για την ελληνική και
κινεζική φιλοσοφία και μυθολογία. Ακο-
λούθησε η παρουσίαση της κινεζικής έκ-
δοσης του βιβλίου του Κωνσταντίνου
Στάικου με τίτλο: «Η Βιβλιοθήκη του Πλά-
τωνα και της Ακαδημίας». Η παρουσίαση
έγινε από τον καθηγητή Wang Xiaοchao,
μεταφραστή του έργου στα κινεζικά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Επιστη-
μονική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, εκπρόσωποι της πολιτικής

ηγεσίας και του διπλωματικού σώματος,
μέλη της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής
κοινότητας, εκπρόσωποι ελληνικών και κι-
νεζικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
καθώς και φίλοι του Ιδρύματος.

Νέα μείωση για τον
ελληνικό εμπορικό
στόλο

16  Οκτωβρίου

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή,
η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου,
από πλοία 100 κοχ και άνω, τον μήνα Αύ-
γουστο 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
δύναμη του Αυγούστου 2014, παρουσίασε
μείωση κατά 1,7% έναντι μείωσης 2,4%
που σημειώθηκε  στην αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2014 προς το 2013.   
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορι-
κού στόλου, από πλοία 100 κοχ και άνω, τον
μήνα Αύγουστο 2015 σε σύγκριση με την αν-
τίστοιχη χωρητικότητα τον Αύγουστο 2014,
παρουσίασε μείωση 1,5%, έναντι αύξησης
1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Η WISTA Hellas 
κατέκτησε το βραβείο
International 
«Προσωπικότητα 
για το 2015»

18  Οκτωβρίου

«Μαζί είμαστε πιο δυνατές - WISTA Hellas»,
αντήχησε στην αίθουσα των εκπροσώπων
των επιμέρους εθνικών WISTA που συμμετεί-
χαν στην ετήσια γενική συνέλευση του σω-
ματείου που έλαβε χώρα την 7 Οκτωβρίου
στην Τουρκία, φιλοξενούμενη φέτος από τη
WISTA Τουρκίας, μετά το πέρας της παρου-
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σίασης μέσω video με την οποία ολοκληρώ-
θηκε η υποστήριξη της ελληνικής πρότασης
για το βραβείο WISTA PERSONALITY OF THE
YEAR 2015 AWARD και η οποία οδήγησε
στην καθοριστική ψήφο υπέρ του «Συνόλου
των Μελών» της WISTA Hellas.
H παρουσίαση μέσω video εστίασε στο πώς
συλλογική δουλειά, προσπάθεια, κινητήριος
δύναμη και επιτεύγματα όλων των μελών της
WISTA Hellas, από όλους τους τομείς της ναυ-
τιλίας και παρά τις οικονομικές δυσκολίες στην
Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο δύσκολο χρόνο,
οδήγησαν σε αυξανόμενη ανάπτυξη και ευκαι-
ρίες εντός και εκτός του δικτύου της WISTA.

Η Ελλάδα 
διατηρεί τα πρωτεία
στις παραγγελίες
νέων δεξαμενόπλοιων

24  Οκτωβρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η
εταιρεία Clarksons, Provider of shipping
services στο Λονδίνο, παρά τη σημαντική
πτώση των συνολικών παραγγελιών του
τρέχοντος έτους, μέχρι σήμερα έχουν κα-
ταγραφεί παραγγελίες για 2017 δεξαμενό-
πλοια χωρητικότητας 16,6 εκατομμυρίων
gt, ξεπερνώντας ήδη σε όρους gt τις πα-
ραγγελίες που είχαν γίνει το 2014.
Η Ελλάδα διατηρεί τα πρωτεία στην παραγγελία
νέων δεξαμενόπλοιων με 51 πλοία συνολικής

χωρητικότητας 4,4 εκατομμυρίων gt, που αντι-
στοιχούν στο 25% των παγκόσμιων παραγγε-
λιών δεξαμενόπλοιων με όρους χωρητικότητας
(gt). Πιο συγκεκριμένα οι Έλληνες πλοιοκτήτες
έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ακολουθούνται από
τους Κινέζους ομολόγους τους, οι οποίοι
έχουν παραγγείλει 30 πλοία χωρητικότητας
2,3 εκατομμυρίων gt, τη μεγαλύτερη κινεζική
παραγγελία σε όρους χωρητικότητας gt από
το 2006 σε ετησιοποιημένη βάση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρατικές εταιρείες
της Κίνας έχουν προχωρήσει στον μεγαλύ-
τερο αριθμό παραγγελιών, με την COSCO
Dalian να αντιπροσωπεύει το 50% σε
όρους gt.
Τέλος, στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Γιαπω-
νέζοι με τις παραγγελίες δεξαμενόπλοιων να
αντιπροσωπεύουν το 11% με 27 πλοία χω-
ρητικότητας 1,9 gt. Να σημειωθεί ότι οι πα-
ραγγελίες των Γιαπωνέζων έχουν δοθεί σε
τοπικά ναυπηγεία.

Η Νιγηρία ταράζει
(πάλι) τα ύδατα στην
εξόρυξη και εμπορία
πετρελαίου

24  Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος της Νιγηρίας Muhammadu
Buhari φαίνεται πλέον ότι θα λάβει μέτρα για
να ασκήσει πίεση στη διεθνή βιομηχανία πε-
τρελαίου που δραστηριοποιείται στη χώρα.
Ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι ενέρ-
γειες του προέδρου Buhari πιθανώς να ανα-
τρέψουν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις των
διεθνών πετρελαϊκών κολοσσών με την Αμ-
πούτζα και να κοστίσουν ακριβά στο συνάλ-
λαγμα της χώρας, αλλά και στα κέρδη για τον
κρατικό προϋπολογισμό που βασίζεται κατά
80% στον «μαύρο χρυσό». Από την ημέρα της
εκλογής του, ο νέος πρόεδρος φαίνεται δια-
τεθειμένος να αντιμετωπίσει την παρατετα-
μένη περίοδο αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
στον κλάδο των πετρελαιοειδών, ενώ στις 30
Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ότι θα ορίσει τον

εαυτό του Υπουργό πετρελαίου. Εντούτοις η
εξαγγελία του δεν έχει υλοποιηθεί και σήμερα
η θέση είναι ακόμη κενή. Η νέα κυβέρνηση
πάντως έχει προβεί σε ανακατατάξεις, μαζικές
αλλαγές και απολύσεις στη National Petro-
leum Corporation (NNPC).

Πέντε λιμενικά 
επενδυτικά σχέδια 
εγκρίθηκαν από το
πρόγραμμα TIGER 

31 Οκτωβρίου

Τα αμερικανικά λιμάνια του Hueneme, της
Batimore, της Indiana, του San Diego και
του Newport, έλαβαν χρηματοδότηση συ-
νολικά 44,3 εκατ. δολ. για έργα λιμενικών
υποδομών από το χρηματοδοτικό πλαίσιο
Transportation Investment Generating
Economic Recovery (TIGER).
Το TIGER χρηματοδοτεί έργα υποδομών στον
τομέα των μεταφορών και για το 2015 είχε
λάβει 627 αιτήσεις χρηματοδότησης εκ των
οποίων 50 προέρχονταν από λιμάνια των
ΗΠΑ. Συνολικά το TIGER για το 2015 θα χρη-
ματοδοτήσει  39 επενδυτικά σχέδια, διαθέτον-
τας για τον σκοπό αυτό 500 εκατ. δολάρια. 
Τα πέντε επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν στη
λιμενική βιομηχανία έχουν στόχο τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας στη διακίνηση αγα-
θών από και προς τα λιμάνια των ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος και CEO της American Association
of Port Authorities (AAPA) Kurt Nagle επαίνεσε
την πρωτοβουλία, η οποία αναγνωρίζει τον κρί-
σιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα λιμάνια των
ΗΠΑ, αλλά σημείωσε πως η ΑΑΡΑ ήλπιζε για
μεγαλύτερη χρηματοδότηση, παροτρύνοντας
την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών να διαθέτει
το 25% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του
TIGER σε έργα που σχετίζονται με τις λιμενικές
υποδομές και τη διασύνδεσή τους με τα χερ-
σαία μεταφορικά δίκτυα.
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Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10

Αμηχανία ίσως και  εκνευρισμός επικρατεί στο City του Λονδίνου, αφού φαίνεται ότι η κυβέρνηση
του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον δεν θα κάνει πίσω στο θέμα της φορολόγησης
των φυσικών προσώπων, και ειδικά των επονομαζόμενων Non Doms. Αυτό σημαίνει ότι σημαν-
τικό μέρος της εφοπλιστικής και ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου, που απολάμβανε ειδικά
φορολογικά προνόμια και έλλειψη ελέγχου ως προς τα «κεφάλαια εξωτερικού» και τους «τρα-
πεζικούς λογαριασμούς του», θα πρέπει να επανεξετάσει την έδρα του. 
Πληροφορούμαστε πως αρκετοί σκέφτονται να μετοικήσουν, έστω προσωρινά, στο Γιβραλτάρ,
στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία και στην Κύπρο. Η φορολογία ενδεχομένως να μην επηρεάζει
άμεσα τα παραρτήματα των διαχειριστριών εταιρειών ή των εμφανιζόμενων ως ναυλομεσιτικών

οίκων του Λονδίνου, αλλά η φορολόγηση των φυσικών προσώπων, δηλαδή των επιχειρηματιών ή διαχειριστριών, θα επιφέρει μεν ένα
προβλεπόμενο σοκ, αλλά χωρίς η Downing Street να έχει αντιληφθεί τον αντίκτυπο. 
Είναι μάλιστα ενδεικτικό της ανησυχίας, αλλά και της δυσθυμίας της ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου, ότι σε όλες τις διεθνείς εκδηλώσεις
που λαμβάνουν χώρα στην πόλη οι θεσμικοί εκπρόσωποι φορέων της ναυτιλίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς, αν και η
Ελλάδα σε άλλες εποχές θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο για τη διεθνή επιχειρηματικότητα, η παρούσα απρόβλεπτη
κατάσταση, ιδίως σε θέματα φορολογίας, καθιστά άλλες γωνιές της Ευρώπης πολύ πιο ελκυστικές αλλά και ασφαλείς.

Η εφοπλιστική κοινότητα του Λονδίνου 
επανεξετάζει την έδρα της

Περί ελληνικής ναυτιλίας
και ελληνόκτητου στόλου:

καιρός να ξέρουμε τι λέμε 
(και τι εννοούμε)

ορολογία και ερμηνεία των ναυτιλιακών όρων είτε μιλούν εσκεμμένα
με πολιτικές παρωπίδες και προσπαθούν να διαχωρίσουν/ διαφο-
ροποιήσουν όχι μόνο το στόλο, αλλά και τη ναυτιλιακή επιχειρημα-
τική δράση σε δύο «στρατόπεδα».
Ιδίως σήμερα, κατά την άποψή μας, ο διαχωρισμός θα πρέπει να
αφορά αποκλειστικά τον στόλο μας όχι μόνο λόγω «φιλολογι-
κής» εγκυρότητας, αλλά επειδή η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα
ορίζεται κυρίως βάσει της ιθαγένειας των πρωταγωνιστών της.
Ας σημειώσουμε, τέλος, ότι ο όρος ελληνόκτητη ναυτιλία είχε
εφαρμογή κατά τον 18ο, τον 19ο ή και στις αρχές του 20ού
αιώνα. Όταν το ελληνικό κράτος είτε δεν υπήρχε ή δεν περιλάμ-
βανε τις ναυτομάνες πατρίδες του Αιγαίου και του Ιονίου. Σε μια
περίοδο της ιστορίας, δηλαδή, που οι Έλληνες ή οι ελληνικής κα-
ταγωγής πλοιοκτήτες ήταν υποχρεωμένoι εκ των πραγμάτων να
δραστηριοποιούνται υπό διάφορες εθνικότητες, υπηκοότητες και
σημαίες. Σήμερα, «ελληνόκτητος ναυτιλία» είναι ένας όρος ανα-
χρονιστικός, που δεν έχει καμία πρακτική και ουσιαστική αξία,
αλλά αντιθέτως μπερδεύει και αποπροσανατολίζει το ευρύ κοινό.
Ελληνική ναυτιλία είναι μία λοιπόν.

Α ν και τα «Ν.Χ.»υπήρξαν ανέκαθεν υποστηρικτές του
ελληνικού νηολογίου και του Έλληνα ναυτικού, θε-
ωρούμε χρέος μας να επισημάνουμε μια διχογνωμία

που συχνά-πυκνά αντικατοπτρίζει την ημιμάθεια ή τη βιασύνη
των συμμετεχόντων σε συζητήσεις γύρω από θέματα ελληνι-
κής ναυτιλιακής πραγματικότητας.
Η ελληνική ναυτιλία ως έννοια συμπεριλαμβάνει όλο το εύρος
και τη δράση του ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου και όλων
όσοι την υπηρετούν. Ελληνόκτητη ναυτιλία δεν υφίσταται ως έν-
νοια, διότι η ναυτιλία, ως μια αφηρημένη έννοια, δεν μπορεί να
έχει κτήση, δεν μπορεί δηλαδή να κατέχεται από κανέναν. 
Ο στόλος, από την άλλη, ως υπαρκτό αντικείμενο και όχι ως αφη-
ρημένη έννοια, κατέχεται άρα μπορεί να υπάρξει κτήση. Εξ ου και
η διάκριση μεταξύ ελληνικού και ελληνόκτητου στόλου. Ελλη-
νόκτητος στόλος, λοιπόν, ευσταθεί ως έννοια, ελληνόκτητη ναυ-
τιλία όμως δεν ευσταθεί, αφού υπάρχει μόνο μία ναυτιλία των
Ελλήνων: η ναυτιλία που περιλαμβάνει τον ελληνικό και ελλη-
νόκτητο στόλο. Όσοι -προφανώς λανθασμένα- μιλούν για ελληνό-
κτηκτη ναυτιλία, είτε βιαστικά παρασύρονται από τη μη ξεκάθαρη
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Η άναυτη Ευρωβουλή

Ε ίχαμε επισημάνει και
σε προηγούμενο
τεύχος ότι η πα-

ρούσα Ευρωβουλή είναι
παντελώς άναυτη, αλλά και
οι Έλληνες ευρωβουλευτές
έχουν πλήρη άγνοια και πα-
ρουσιάζουν σχετική αδιαφο-
ρία όσον αφορά τα θέματα
της ναυτιλίας. Η «δράση» ευ-
ρωβουλευτών της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος, με την

υποστήριξη ευρωβουλευτών τόσο από την κυβέρνηση όσο και από
την αντιπολίτευση, σχετικά με τη συμμετοχή της ναυτιλίας στη Διεθνή
Συνδιάσκεψη των Παρισίων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή κα-
ταδεικνύει την έλλειψη πληροφόρησης, αλλά και την ίσως δογματική
στάση τους απέναντι στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της
Επιτροπής Μεταφορών Μίλτος Κύρκος, ο οποίος σε εκδήλωση με
θέμα τη μείωση της ρύπανσης από το περιεχόμενο στα ναυτιλιακά
καύσιμα θείο αναφέρθηκε στην εφαρμογή της οδηγίας Sulphur, η
οποία εισάγει νέα αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές θείου. Ο κ. Κύρ-
κος ανέφερε στην ομιλία του: «Σήμερα μιλάμε για τις εκπομπές ρύπων
στη θάλασσα, αλλά ο παρονομαστής είναι κοινός: τα ρυπογόνα καύ-
σιμα έχουν πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο
περιβάλλον. Και ενώ οι εκπομπές από τις χερσαίες μεταφορές μει-
ώνονται, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου από τα πλοία αυξάνονται
διαρκώς. Το θαλάσσιο καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι κατά
μέσο όρο 2.700 φορές βαρύτερο από το καύσιμο που χρησιμο-
ποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπου αυστηρά όρια
εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. 50.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως μόνο
στην Ευρώπη αποδίδονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση που προκα-
λούν τα πλοία, με το ετήσιο κόστος στα συστήματα υγείας της Ευρώ-
πης να αναμένεται να φτάσει στα 58 δισ. το 2020. Αν οι εκπομπές
διοξειδίου του θείου από τα πλοία δεν μειωθούν, προβλέπεται να ξε-
περάσουν τις συνδυασμένες εκπομπές από τις χερσαίες μεταφορές
έως το 2020. Η συμφωνία του ΙΜΟ και η κοινοτική οδηγία θα βελ-
τιώσουν καθοριστικά την ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές ακτές,
ιδιαίτερα στα λιμάνια και τα νησιά, και θα κάνουν τη ναυτιλία μια πιο
βιώσιμη μορφή μεταφορών…». 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενο τεύχος των «Ν.Χ.», αναμενόταν η έναρξη
λειτουργίας Ναυτικής Ακαδημίας στην Κύπρο από φέτος το φθινόπωρο. Μάλιστα, κυ-
κλοφόρησε και σχετικό διαφημιστικό έντυπο το οποίο προβάλλει τους στόχους της Ακα-
δημίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτούτα που στηρίζουν την προσπάθεια, τα
προγράμματα που προσφέρονται, όπως επίσης και τις σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων.
Παρ’ όλ’ αυτά, υπάρχει παντελής έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη λειτουργία της
σχολής και τη γενικότερη έλλειψη εξωστρέφειας, κάνοντας πολλούς στην Κύπρο να
αναρωτιούνται για το ποιες είναι οι εξελίξεις σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για τη ναυτι-
λιακή βιομηχανία της χώρας. 
Όπως και να ’χει, η Κύπρος μάς πρόλαβε και καινοτόμησε σε έναν τομέα που οφείλαμε
εμείς να είμαστε πρωτοπόροι. 

Σιγήν ιχθύος από τη λειτουργία Ναυτικής Ακαδημίας στην Κύπρο
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Οι τιμές του φυσι-
κού αερίου στην Ελ-
λάδα είναι κατά
33% υψηλότερες σε
σχέση με τον μέσο
όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κάτι που δη-
μιουργεί προβλήματα
στην ανταγωνιστικό-

τητα των ελληνικών βιομηχανιών, ιδιαίτερα όταν η σύγ-
κριση γίνεται με τις τιμές που ισχύουν σε γειτονικές χώρες.
Σε σύγκριση με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, οι τιμές
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι κατά 42% και
72%, αντίστοιχα, πιο ακριβές, παρά το γεγονός ότι και οι
τρεις χώρες εισάγουν φυσικό αέριο με το ίδιο περίπου τι-
μολόγιο. Η αιτία πίσω από αυτές τις διαφορές είναι η
υπερβολική φορολόγηση που επιβάλλεται στο φυσικό
αέριο στην Ελλάδα, παρότι έρχεται σε αντίθεση με τις
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 96 του 2003, η οποία
καθορίζει τα φορολογήσιμα προϊόντα ενέργειας καθώς και
τη χρήση για την οποία θα πρέπει να φορολογηθούν. 
Ενδεικτικά, η φορολογία που επιβάλλεται στην Ελλάδα για
τη χρήση φυσικού αερίου από βιομηχανίες είναι 10 φορές
υψηλότερη από το ελάχιστο επίπεδο που καθορίζει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, μια πιθανή μείωση της φο-
ρολογίας στο φυσικό αέριο θα δώσει ώθηση στο ΑΕΠ της
χώρας, αλλά και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, μα-
κροπρόθεσμα. Ενδεικτικά, η μείωση της φορολογίας στα
ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα της Ε.Ε. ενδέχεται να αυξήσει το
ΑΕΠ κατά €754 εκατ. και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία
€623 εκατ. στην ελληνική οικονομία. 
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας, όπως υποστηρίζει η με-
λέτη μπορεί να δημιουργηθούν μέχρι και 12.500 νέες θέσεις.
Να σημειωθεί ακόμη ότι, σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, η
Ελλάδα δεσμεύεται να επανεξετάσει το καθεστώς φορο-
λόγησης του φυσικού αερίου. 

Απαραίτητη 
η μείωση της φορολογίας 
στο φυσικό αέριο
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2025, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις αναπτυσσόμενες
χώρες, πρέπει να είναι κατά 30% πιο φιλικά προς το περιβάλλον
και την ατμόσφαιρα από ό,τι πλοία που έχουν κατασκευαστεί τη δε-
καετία του 2000. Το ICS υποστηρίζει πως ο ΙΜΟ είναι ο μόνος θε-
σμικός φορέας που μπορεί να εξασφαλίσει ότι το σύνολο του
παγκόσμιου στόλου θα συνεχίσει να στηρίζει τη μείωση των εκ-
πομπών CO2, ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.
Το ICS τονίζει ότι ο νέος στόχος έως το 2050 θα επιτευχθεί μέσω
επιχειρησιακών μέτρων (όπως η βέλτιστη ταχύτητα), της εφαρμο-
γής των νέων τεχνολογιών και της χρήσης καθαρών καυσίμων,
όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Εντούτοις, αναγνωρίζει ότι
στην πορεία προς τη Διάσκεψη του Παρισιού, είναι αντιληπτό ότι
οι κυβερνήσεις περιμένουν περισσότερα και πιο δεσμευτικά μέτρα
από όλους τους κλάδους της οικονομίας και της βιομηχανίας.

Ρεαλιστικός ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα

Ονέος στόχος, που ορίζεται ως ρεαλιστικός από το Ιnter-
national Chamber of Shipping, αφορά τη μείωση κατά
50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το

2050. Είναι η άμεση απάντηση της ναυτιλίας προς τους φορείς και
τις κυβερνήσεις που θα συνεδριάσουν στο Παρίσι στη Διάσκεψη
για την Κλιματική Αλλαγή του COP21 τον προσεχή Δεκέμβριο.
Η απάντηση - δέσμευση του ICS συμπεριλαμβάνει και ορισμένα ση-
μαντικά μηνύματα για τους διαπραγματευτές, εξηγώντας πριν από
τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών την πρόοδο που η συγκεκρι-
μένη βιομηχανία έχει παρουσιάσει. Σύμφωνα με το ICS, η ναυτιλία
παρά την αύξηση στο θαλάσσιο εμπόριο μείωσε τις συνολικές εκ-
πομπές CO2 περισσότερο από 10% από το 2007. Οι εκπομπές CO2

από τη διεθνή ναυτιλία αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 2,2%
των συνολικών παγκοσμίως σε σύγκριση με 2,8% το 2007, σύμ-
φωνα με μελέτη του ΙΜΟ που κυκλοφόρησε το 2014.
«Με μεγαλύτερα πλοία, καλύτερη τεχνολογία και πιο έξυπνη δια-
χείριση της ταχύτητας, η βιομηχανία είναι σίγουρη για 50% μείωση
των εκπομπών CO2 έως το 2050», δήλωσε ο γενικός γραμματέας
του ICS, Peter Hinchliffe.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έχει ήδη θέσει ως δε-
σμευτικό στόχο ότι όλα τα πλοία που κατασκευάστηκαν μετά το

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SKAPOULOS FINAL_Layout 1  5/11/2015  5:56 πμ  Page 13



NΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14

Τα εν οίκω Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι στην Ακτή Μιαούλη

• Αναγνώριση των λαθών του παρελθόντος και
διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης είναι το
δίπτυχο για τη βελτίωση των όρων απόδοσης
του ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, σύμφωνα με τον κ. Κώστα Βλάχο, COO
της Consolidated Marine Management Inc., ο
οποίος ήταν ομιλητής στο Safety4Sea Forum. 
Την ίδια περίπου άποψη φαίνεται να ασπάζεται
και ο κ. Mark Bull, σύμβουλος ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων, ο οποίος στη δική του ομιλία επιχεί-
ρησε να αναδείξει την ανάγκη γνώσης της
ιστορίας της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία
είναι χρήσιμο εργαλείο για την αποφυγή λαθών
στο παρόν και στο μέλλον.

• Σε αρκετά συνέδρια παρουσιάζεται το φαινό-
μενο της κούρασης του κοινού. Λίγο η μεγάλη
χρονική διάρκεια, λίγο η απουσία ενδιαφέροντος
σε ορισμένα θέματα, λίγο η άνευρη σκηνική πα-
ρουσία ομιλητών, και οι συμμετέχοντες φαίνεται
να μη δίνουν την πρέπουσα προσοχή στα όσα
παρουσιάζονται και συζητούνται. 
Σίγουρα μια καλή παρουσίαση με διαφάνειες και
η δυνατότητα των ομιλητών να προσελκύσουν
το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους θα μπο-
ρούσαν να καθηλώσουν τους συμμετέχοντες. 
Το αναφέρουμε αυτό διότι σε αρκετά συνέδρια,
ενώ παρουσιάζονται και συζητούνται σοβαρά
θέματα και πληροφορίες, εν τούτοις το ακροα-
τήριο παραμένει μάλλον αδιάφορο. 
Ένα καλό παράδειγμα ομιλητή, που κράτησε
αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, είναι του κ.
Giampiero Soncini, CEO της Spectec, ο οποίος
είχε μια άκρως γλαφυρή παρουσία στο
Safety4SeaForum.

Safety4Sea Forum
Το ανθρώπινο δυναμικό 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Marine Money Greek Forum
H αγοράδείχνειτηναπόγνωσή της 
προτού ανακάμψει

Τέσσερα ενδιαφέροντα συνέδρια πραγματοποι-
ήθηκαν τον Οκτώβριο, όπου αναδείχθηκαν ση-
μαντικά ζητήματα που αφορούν τη ναυτιλιακή
βιομηχανία. Τα «Ν.Χ.» παρακολούθησαν τις ερ-
γασίες τους και σας μεταφέρουν τα κυριότερα ση-
μεία από όσα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν.

• Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς των χύδην ξηρών
φορτίων επικρατεί στους πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται στη συγ-
κεκριμένη αγορά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα των όσων συζητήθη-
καν στο πλαίσιο του Marine Money Greek Forum, που διεξήχθη στις 14
Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα. Τονίστηκε ότι η αγορά χρειάζεται δείγματα
πανικού και απόγνωσης πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε ανάκαμψη, ενώ αρ-
κετοί ομιλητές δεν παρέλειψαν να παραλληλίσουν την υφιστάμενη κατά-
σταση της αγοράς με τις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του ’80,
αν και όπως σημείωσαν, η σημερινή είναι χειρότερη λόγω υψηλότερου λει-
τουργικού κόστους και αυστηρότερων κανονισμών.

• Έντονα συζητήθηκαν και η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και το
περιβάλλον εντός του οποίου επιχειρούν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Δεν
είναι τυχαίο ότι βασικό συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν ότι η ύπαρξη ενός
σχεδίου Β είναι μια ορθολογική κίνηση για κάθε πλοιοκτήτη δεδομένων των
συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. Το ζήτημα της φορολόγησης των
ναυτιλιακών εταιρειών και των πλοιοκτητών είναι βασική αιτία που ωθεί
τους πλοιοκτήτες να σκέφτονται τη μετεγκατάσταση των εταιρειών τους σε
άλλες χώρες. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αύξησης της φορολό-
γησης, οι πλοιοκτήτες είναι ριζικά αντίθετοι σε μια τέτοια εξέλιξη.

Ζητήματα στρατηγικής και τεχνικά
θέματα αναλύθηκαν στη συνεδρίαση
του Technical Committee και του
Executive Committee της Inter-
cargo, που διεξήχθη στην Αθήνα στα
μέσα Οκτωβρίου.
H διαχείριση του θαλάσσιου έρματος,
οι εκπομπές CO2, η πειρατεία και η δια-

φθορά βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε
στο ζήτημα της υγροποίησης χύδην ξηρών φορτίων και στους κινδύνους που
ενέχει για την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών. Μάλιστα, επισημάνθηκε
η αναγκαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στις κατά τόπους κρατικές αρχές,
στους ναυλωτές και τους φορτωτές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αίτια
που οδηγούν στην υγροποίηση των φορτίων. Το δεύτερο βασικό ζήτημα που
απασχόλησε τις συνεδριάσεις των επιτροπών της Intercargo είναι τα φαινό-
μενα διαφθοράς κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε λιμένες σε όλο τον κόσμο.
Όπως τόνισε ο κ. Παππαδάκης (δεξιά στη φωτό), επίτιμος πρόεδρος της In-
tercargo, η διαφθορά δεν εντοπίζεται μόνο στα υπανάπτυκτα και αναπτυσσό-
μενα κράτη. Για την αντιμετώπιση των περιστατικών διαφθοράς, ο κ. Γ.
Πλατσιδάκης (αριστερά στη φωτό), πρόεδρος της Intercargo, επισήμανε την
αναγκαιότητα συγκρότησης υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων στις κατά τό-
πους λιμενικές αρχές, στα πρότυπα των σωμάτων ασφαλείας.

Συνεδριάσεις TC και EC
της Intercargo στην Αθήνα

Του Λευτέρη Μαδεντζόγλου
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Join our Philosophy... 
‘Don’t Cure, Prevent!’

An ISO 9001:2008 certified Maritime & Software Firm built on a safety culture

and risk prevention foundations born to serve the Shipping Industry by pre-

venting the negatives and promoting the positives. Our clients benefit from

our Consultancy & Training Services whilst our Software applications ensure effective

monitoring, compliance with regulations & paperless functionalities.

Maritime Consultancy
Corporate & Technical Training
MarITime Software

A vision of turning all the experience gathered into positive action

For and on behalf of Prevention at Sea Ltd, 22 Gytheiou Street, 15231 Chalandri, Athens, Greece
Tel: +30 2106437637 Email: info@preventionatsea.com Web: www.preventionatsea.com
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Η συνεχιζόμενη στατική πορεία της κινεζικής οι-
κονομίας σε συνδυασμό με τις μειωμένες,
πλέον, ενεργειακές της ανάγκες δεν επιτρέπουν
κανένα περιθώριο αισιοδοξίας για τους διαχει-
ριστές των bulk carriers όλων των μεγεθών.

Τι είπαν στο Capital Link Forum 
στο Λονδίνο παράγοντες 
της ναυτιλίας χύδην φορτίου 

ότητα στην κινεζική οικονομία και στο εμπόριο είναι βασικοί παρο-
νομαστές για  τις μελλοντικές εξελίξεις στη ναυτιλία. Έως και το
τέλος του έτους δεν πρέπει να περιμένουμε σημαντική άνοδο στους
δείκτες του BDI, ενώ σημάδια βελτίωσης θα υπάρξουν ύστερα από
έναν, ίσως και ενάμιση χρόνο από σήμερα. Δεν ήταν πάντως εξαι-
ρετικά απαισιόδοξος, αφού θεωρεί ότι θα υπάρξουν σημαντικές
ακυρώσεις νεότευκτων κατά το επόμενο διάστημα που ίσως αγγί-
ξουν και το 30%, ενώ ήδη πολλοί μικρού βεληνεκούς πλοιοκτήτες
ακυρώνουν τις παραγγελίες τους ή τις αναβάλλουν χωρίς μεγάλη
δημοσιότητα. Τα επίσημα στοιχεία για τις παραδόσεις νεοτεύκτων,
κατά τον κ. Billung, δεν είναι τελείως ακριβή και δεν αντανακλούν
την πραγματικότητα. Επιπροσθέτως, ίσως οι νέες νομοθεσίες που
αφορούν το περιβάλλον να φέρουν κάποια βελτίωση στην προ-
σφορά, μιας και πιο παλιά πλοία θα αναγκαστούν να αποσυρθούν
ως μη ανταγωνιστικά. Ο κ. Μπεγλέρης από τη Star Bulk θεωρεί
όμως ότι το 2016 θα είναι σίγουρα μια δύσκολη χρονιά και οι πα-
ραγγελίες σε αυτό το στάδιο της ναυπήγησης δεν μπορούν πλέον
εύκολα να ακυρωθούν, οπότε η αγορά θα φορτωθεί με ακόμη πε-
ρισσότερα πλοία. Είναι απόλυτη ανάγκη να καταγραφούν μηδενικές
νέες παραγγελίες το επόμενο διάστημα για να ισορροπήσει η τα-
ραγμένη και ασταθής αγορά.
Ο κ. Jens Ismar, CEO Wetern Bulk, ήταν μάλλον πιο ανήσυχος
αφού τόνισε ότι το 2016 θα είναι μια πολύ σκληρή χρονιά διότι δεν
φαίνονται σημάδια βελτίωσης, αλλά αντιθέτως αρκετά νέα πλοία
θα εισέλθουν στην αγορά, ενώ δεν είναι σίγουρος ο αριθμός που
θα οδηγηθεί σε σκραπ.
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν στο ότι πρέπει να γίνεται πλέον εξοι-
κονόμηση ακόμη και στο τελευταίο δολάριο, καθώς το σκηνικό είναι
αβέβαιο. Οι μεγαλύτεροι παίκτες έχουν προβεί σε ακυρώσεις με μι-
κρές συνέπειες λόγω των συνολικών τους σχέσεων και εργασιών
με τα μεγάλα ναυπηγεία, αλλά όλοι οι πλοιοκτήτες αναγκάζονται
να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να αναζητήσουν δια-
φορετικές πηγές χρηματοδότησης. Οι τιμές στα καύσιμα και στα
bunker ναι μεν ευνοούν τους μικρούς πλοιοκτήτες με πλοία μικρής
χωρητικότητας, όμως οι τιμές αυτές τελικά αντανακλούν και την
παγκόσμια οικονομική ύφεση, οπότε είναι αλληλένδετες με την πο-
ρεία της ναυλαγοράς που επηρεάζεται από το εμπόριο και τις με-
ταφορές.
Η εμφάνιση του «ελ νίνιο» με την καταστροφική μανία που συνή-
θως ακολουθεί το φαινόμενο, μπορεί να προκαλέσει ανάγκες για
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών στην Αμε-
ρική και την Ωκεανία, οπότε η ποντοπόρος ναυτιλία ίσως επηρεα-
στεί θετικά.
Αν και πριν από λίγα χρόνια υπήρχε η άποψη πως ο άνθρακας θα
περιοριστεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αφενός η κατάσταση
της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και η σχετικά φθηνή τιμή του άν-
θρακα φαίνεται ότι θα επιτρέψουν την περαιτέρω συνέχιση της κα-
τανάλωσης άρα και της διεθνούς μεταφοράς του. Τα χαμηλής
απόδοσης κοιτάσματα άνθρακα στην Κίνα αλλά και το τεράστιο κό-
στος μεταφοράς τους προς τις πόλεις στα ανατολικά της χώρας, σε
σχέση με τις ναυτιλιακές οδούς και την εισαγωγή τους από άλλες
περιοχές του πλανήτη, φαίνεται να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε
αυτό το μερίδιο της αγοράς και θα αποτελέσουν σημαντικό προϊόν
μεταφοράς για καιρό ακόμη.
Η Ινδία εμφανίζει σημάδια βελτίωσης και έχει ήδη απορροφήσει
μερικούς από τους κραδασμούς που επέφερε η πτώση της ενερ-
γειακής κατανάλωσης στην Κίνα.

Η
στατική κατάσταση της κινεζικής οικονομίας, που
απορροφά το 42% του παγκόσμιου εμπορίου, θα
εξακολουθήσει να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα
μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ενεργειακά διαφαί-

νεται μια πτωτική τάση στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
Εάν δεν υπάρξει αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας (εξαιτίας
απρόσμενων συνθηκών), στην παραγωγή της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας της χώρας, στις κατασκευές μεγάλων έργων και στις
εσωτερικές μετακινήσεις κάθε μορφής (χερσαίας ή εναέριας),
η ναυτιλία δεν φαίνεται να μπορεί να αισιοδοξεί. Επιπλέον, οι
δείκτες σήμερα είναι ή αρνητικοί ή ελαφρώς αυξητικοί, αλλά
και ευάλωτοι για το άμεσο μέλλον.
Ο CEO Navios κ. Αχνιώτης τόνισε ότι «δεν μπορούμε να ελέγξουμε
την αγορά, όμως μπορούμε να ελέγξουμε τα κόστη μας. Η κυρία
Φράγκου είναι μηχανικός, οπότε γνωρίζει καλά τα λειτουργικά
έξοδα της επιχείρησης και συσκέπτεται συχνά με τους τεχνικούς δι-
ευθυντές. Έχουμε καταφέρει τα λειτουργικά μας έξοδα να είναι κατά
30% λιγότερα από ό,τι ο ανταγωνισμός μας. Σε αυτή την κατάσταση
όμως απαιτείται να έχουμε σημαντική ρευστότητα και γι’ αυτόν τον
λόγο επιλέγουμε πολυποίκιλες και διαφορετικές μορφές χρηματο-
δότησης.
Όλοι συμφώνησαν πως αυτήν τη στιγμή σημαντική προτεραιότητα
είναι η επιβίωση και αυτό θα επιτευχθεί μόνο από τη ρευστότητα
που καταφέρνει να εξασφαλίζει η κάθε επιχείρηση. Ίσως γι’ αυτό
δεν παρατηρούνται πολλές αγορές ακόμη και μεταχειρισμένων,
καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να έχουν ένα καλό cash flow για το
αβέβαιο μέλλον.
Ο Ηerman Billung, CEO Golden Ocean, επισήμανε πως η αβεβαι-

Αποστολή Ηλίας Μπίσιας
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Αύξηση ρεκόρ του νηολογίου 
των Νήσων Μάρσαλ

To νηολόγιο της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ (RMI) έχει
υπερβεί το όριο των 125 εκατομμυρίων κόρων. 
Συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 το νηολόγιο ανήλθε
στα 125,5 εκατομμύρια κόρους, περιλαμβάνοντας περισσό-
τερα από 3.640 σκάφη. Αυτή η ανάπτυξη σηματοδοτεί μια αύ-
ξηση 25% της χωρητικότητας, σε σχέση με τα 100
εκατομμύρια κόρους που περιελάμβανε το νηολόγιο και γιορ-
τάστηκαν τον Ιανουάριο του 2014.
Η εταιρεία International Registries, Inc. και οι θυγατρικές της (IRI),
που παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στo νηολόγιο της
Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ (RMI), έχουν αυξήσει τους τε-

χνικούς εμπειρογνώμονες που είναι διαθέσιμοι για τους ιδιοκτή-
τες και διαχειριστές σε όλο τον κόσμο, ενώ εγκαινιάζει και το 27ο
διεθνές γραφείο της στη Μανίλα, με τις Φιλιππίνες να υποστη-
ρίζουν αυτήν τη σημαντική αύξηση μεταξύ των κρατών σημαίας.
«Ο στόλος ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς και αυτό οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην ικανότητά μας να παρέχουμε έγκαιρες υπη-
ρεσίες μέσω του αποκεντρωμένου μοντέλου μας. 
Το άνοιγμα ενός γραφείου στη Μανίλα είναι μια φυσική εξέλιξη
για το νηολόγιο, καθώς πάνω από το 35% των ναυτικών που υπη-
ρετούν σε πλοία με σημαία των Νήσων Μάρσαλ κατάγονται από
τις Φιλιππίνες», δήλωσε ο Bill Gallagher, πρόεδρος της IRI.

Νέες παραγγελίες VLOC για Ιάπωνες πλοιοκτήτες
Η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής χάλυβα στην Ιαπωνία, η Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corp. (NSSMC), επιδιώκει την αντικατάσταση του στόλου της
που αποτελείται -μέχρι σήμερα- από ναυλωμένα capesize πλοία, παραγγέλ-
λοντας εννέα φορτηγά πλοία (capesize) χωρητικότητας 230-250.000 dwt. Σύμ-
φωνα με το αμερικανικό ναυλομεσιτικό γραφείο Compass Maritime, τα μεγάλα
πλοία μεταφοράς μεταλλευμάτων (VLOC) θα ναυλωθούν από τέσσερις Ιάπω-
νες πλοιοκτήτες για περιόδους από οκτώ έως και δεκαπέντε χρόνια.
Το ναυλομεσιτικό γραφείο δήλωσε ότι η Mitsui OSK Lines θα ναυλώσει τρία
VLOC, ενώ η N.S. United, η K Line και η NYK θα ναυλώσουν εκάστη από δύο
πλοία. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν το 2018 και το 2019. ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός 
των παροπλισμένων κοντέινερ

Αυξημένες κλοπές και λαθρεπιβασία στις ακτές της Νιγηρίας
Μία σχετικά νέα «πρακτική» μάς γνωστο-
ποιεί το UK P&I Club, η οποία έχει βρει
εφαρμογή επί νιγηριανών υδάτων.
Χαρακτηριστικά, η ανακοίνωση του Club
αναφέρει το περιστατικό στην περιοχή της
Apapa, λίγο έξω από το Λάγος, όπου λέμ-
βος προσέγγισε ένα εμπορικό πλοίο στο
αγκυροβόλιο και επέδειξε ένα γράμμα που
ανέφερε ότι επιτρέπεται η επιβίβαση στο
αγκυροβολημένο πλοίο των ατόμων που
επέβαιναν στη λέμβο.
Αρχικά ο πλοίαρχος απαγόρευσε την είσοδό
τους και αποφάσισε να συμβουλευτεί πρώτα
τον πράκτορα και τους πλοιοκτήτες προτού
επιτρέψει την επιβίβασή τους - μια πράξη που
αποδείχθηκε ορθή μιας και το έγγραφο δεν

ήταν αυθεντικό. Σε δεύτερο στάδιο, επικοινώ-
νησε με το νιγηριανό Πολεμικό Ναυτικό και η
λέμβος και οι επιβαίνοντες σε αυτήν συνελή-
φθησαν και θα βρεθούν σύντομα ενώπιον δι-
καστηρίου.
Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα
ένα τέτοιο συμβάν. Το UK P&I Club κάνει λόγο
για αυξημένο αριθμό συμβάντων -από κλοπές
μέχρι και πιθανή λαθρεπιβασία- τα οποία μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά δύσκολες
καταστάσεις τόσο τον πλοίαρχο όσο και το
πλήρωμα.
Το UK P&I Club συνιστά σε όλους τους πλοι-
άρχους να λάβουν υπόψη τους το παραπάνω
περιστατικό κατά τους πλόες τους στα ύδατα
και στις ακτές της Νιγηρίας, και να επικοινω-

νούν πρώτα με τον πράκτορα και τους πλοι-
οκτήτες προτού επιτραπεί η είσοδος ξένου
ατόμου στο πλοίο.

Κατά τον ναυτιλιακό αναλυτή Alphaliner, πλοία συνολικής χωρητικότητας 90.000 teu
δηλώθηκαν για παροπλισμό με αποτέλεσμα ο αριθμός των παροπλισμένων πλοίων
κοντέινερ να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα,
στη λίστα των παροπλισμένων liners καταγράφονται 208 πλοία ή 673.000 teu, ενώ ενδια-
φέρον προκαλεί το γεγονός πως σε τέσσερα από τα 208 πλοία η χωρητικότητα είναι μεγα-
λύτερη των 13.000 teu. Τα τέσσερα αυτά πλοία βρίσκονται σε αγκυροβόλιο  αρκετό καιρό
και το μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο καθώς οι νέες παραδόσεις πιο αποδοτικών πλοίων
χωρητικότητας 18.000 teu εικάζεται πως θα καταστήσει την οικονομική τους εκμετάλλευση
-όπως και όλων των πλοίων αντίστοιχου τονάζ- μια δεύτερη επιλογή για τους μεγάλους
operators της αγοράς. O συγκεκριμένος αναλυτής αναμένει περισσότερα πλοία παρόμοιου
τύπου να ακολουθήσουν τη μέθοδο του παροπλισμού με την εισαγωγή όλο και νεότερων
και αποδοτικότερων πλοίων στον παγκόσμιο στόλο των κοντέινερ. Μόνο μέσα στους τε-
λευταίους τρεις μήνες έχουν προστεθεί δεκάδες νέα πλοία, που αριθμούν 480.000 teu, σε
μια εποχή μάλιστα που η ζήτηση για μεταφορά αγαθών είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο βρετανικός οίκος Drewry αναφέρει ότι ο αριθμός των πλοίων
κοντέινερ που οδηγούνται σε διαλυτήρια έχει υποχωρήσει κατά 50% σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2014, ενώ εκτιμά πως πρόκειται να μειωθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο
του έτους, καθώς το scrap value καταγράφει ιστορικά χαμηλές τιμές λόγω της πολύ χαμηλής
ζήτησης, σε συνδυασμό με την υπερβολική προσφορά φθηνού χάλυβα στην Κίνα.

Ένταξη Περού και
Παναμά στο Tokyo
MoU

Τα μέλη του Memorandum of Under-
standing on Port State Control in the
Asia-Pacific Region (Tokyo MoU) συναν-
τήθηκαν στη Μαλαισία για την 26η Σύνοδο
του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών ο Παναμάς εντάχθηκε ως συνεργα-
ζόμενο μέλος, ενώ το Περού, έπειτα από τη
συμπλήρωση τριών ετών ως συνεργαζό-
μενο, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την έν-
ταξή του ως πλήρους μέλους στον
οργανισμό. 
Το αίτημα έγινε αποδεκτό και έτσι το Περού
αποτελεί το 20ό μέλος του οργανισμού. 
Η επόμενη συνάντηση του Port State Con-
trol Committee έχει προγραμματιστεί για
τον Οκτώβριο του 2016 στην Αυστραλία. 
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Το εμπάργκο της Μόσχας ανοίγει 
νέες εμπορικές και θαλάσσιες οδούς

Οι οικονομικές απώλειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις
κυρώσεις κατά της Ρωσίας
υπολογίζονται σε περίπου
100 δισεκατομμύρια δολάρια
ενώ οι απώλειες της Ρωσίας σε
20-25 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, σύμφωνα με δηλώσεις του
Ρώσου αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικής Ανάπτυξης Alexey

Likhachev.
Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε
επίσης, στο περιθώριο του Διε-
θνούς Φόρουμ Επενδύσεων στο
Σότσι, ότι τα αντισταθμιστικά
μέτρα της Ρωσίας έχουν «χτυπή-
σει» μόνο τις δυτικές χώρες και
ιδίως αυτές που έχουν άμεσα
οφέλη από τις εξαγωγές και το
εμπόριο της Ρωσίας. Ειδικά οι

χώρες της Βαλτικής, που αποτε-
λούν κόμβο μεταφορών με τη
Δύση, έχουν πληγεί ανεπανόρ-
θωτα. Οι κυρώσεις των Βρυξελ-
λών, πάντως, έχουν στρέψει τη
Μόσχα σε συμμαχίες προς την
Ανατολή ανοίγοντας νέες εμπο-
ρικές οδούς και νέες μεταφορι-
κές αλυσίδες με χώρες της
πρώην ΕΣΣΔ αλλά και της Ασίας.

Καθυστερούν τα έργα στο κανάλι 
της Νικαράγουας  
Πρόσφατες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών και δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι η κατα-
σκευή της Διώρυγας στη Νικαράγουα δεν θα ξεκινήσει πριν από τον Μάρτιο του 2016 λόγω των νέων μέτρων
που θα πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των επιπτώσεων στο οικοσύστημα της ευαίσθητης περιοχής. 
Σύμφωνα με τις συστάσεις των Βρετανών ειδικών προς την κυβέρνηση, αρκετά πρόσθετα μέτρα θα πρέπει
να σχεδιαστούν άμεσα προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κατασκευής της Διώρυγας στη ζούγκλα,
αλλά και στις λίμνες και στα ποτάμια της χώρας. 
Κατά το νέο χρονοδιάγραμμα, το 2016 θα αρχίσει η υποβολή προσφορών για την επιλογή των εργοληπτι-
κών εταιρειών που θα αναλάβουν τη βυθοκόρηση, τις εκσκαφές, καθώς και την κατασκευή δύο νέων λι-
μένων, στις δύο άκρες του καναλιού. Η κατασκευή της Διώρυγας στη Νικαράγουα θα ολοκληρωθεί σε πέντε
χρόνια και θα κοστίσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις αρχές του

2014, η τελική απόφαση δεν ελήφθη άμεσα
λόγω αμφιβολιών για τη σκοπιμότητα της κατα-
σκευής, αλλά και λόγω του αστρονομικού κό-
στους, που απαιτούσε σίγουρους και
φερέγγυους χρηματοδότες. Το έργο αποτελεί
πρόκληση για τις ΗΠΑ, αφού ανάμεσα στους
χρηματοδότες και υποστηρικτές συγκαταλέγον-
ται κινεζικές και ρωσικές εταιρείες που επιθυ-
μούν να ανταγωνιστούν την αμερικανική
επιρροή στον Παναμά.

Αύξηση 
στον αριθμό
των κρατήσεων
πλοίων 
ανακοινώνει
η USCG

Σύμφωνα με δημοσιεύματα
του Britannia P&I Club, η
αμερικανική ακτοφυλακή
ανακοίνωσε τα αποτελέ-
σματα από τις επιθεωρήσεις
των εμπορικών πλοίων σε
λιμένες των ΗΠΑ για το
2014.
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρεί-
ται μια αύξηση της τάξεως του
15% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος στον αριθμό των
απαγορεύσεων απόπλου που
επέβαλε η ακτοφυλακή σε
πλοία που δεν πληρούσαν τις
προϋποθέσεις που ορίζουν οι
διεθνείς συμβάσεις - παρά το
γεγονός πως μειώθηκε ο αριθ-
μός των επιθεωρήσεων.
Αξίζει να αναφερθεί πως η
USCG υποστηρίζει πως οι νέες
επιθεωρήσεις ήταν πιο ενδελε-
χείς, ειδικά σε περιβαλλοντι-
κούς τομείς, οι παραβιάσεις
των οποίων ήταν και ο πιο ση-
μαντικός λόγος για την απαγό-
ρευση απόπλου των πλοίων.
Ειδικότερα, οι περισσότερες
περιβαλλοντικές παραβιάσεις
αφορούν τη μη τήρηση των
κανόνων του Annex 1 της
MARPOL, συγκεκριμένα τη
χρησιμοποίηση παράνομων
μεθόδων για την προσπέλαση
του oily water separator του
μηχανοστασίου - πρακτική η
οποία μπορεί να επιφέρει πολύ
υψηλές ποινές και κυρώσεις σε
πλοία και εταιρείες που τη χρη-
σιμοποιούν.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ειδικές προφυλάξεις για πλόες στη Δυτική Αφρική

Όπως ανακοίνωσε το UK P&I Club, πρόσφατα έχει παρατη-
ρηθεί μετατόπιση των περιστατικών πειρατείας από τη Σο-
μαλία στη Δυτική Αφρική, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νιγηρία.
Με αφορμή τα παραπάνω, το Club συστήνει τα ακόλουθα
μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή δυσάρεστων καταστά-
σεων:

• Κάθε πλοίο θα πρέπει να λειτουργεί σε αυξημένο επίπεδο ασφα-
λείας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στη Δυτική Αφρική
και ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε αγκυροβόλιο ή εν αντιμονή, όπως
π.χ. σε ένα STS operation ή κοντά στην είσοδο του λιμένα.

• Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ένα risk assessment
προ του κατάπλου του πλοίου, πριν ακόμη εισέλθει στην πειρα-
τική ζώνη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί πως το πλήρωμα
θα ακολουθήσει τα «Guidelines for Owners, Operators and Mas-
ters for Protection against Piracy in the Gulf of Guinea Region».

• Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται μόνο τα φώτα ναυσι-
πλοΐας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ακόμη και να απενεργο-
ποιηθεί το AIS σε περίπτωση που το επιτρέπουν οι τοπικοί νόμοι
(το οποίο φυσικά θα πρέπει να επανενεργοποιηθεί εάν το πλοίο
δεχτεί επίθεση).

• Θα πρέπει να υποβάλλονται αναφορές ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα στο The Maritime Trade Information Sharing Centre
Gulf of Guinea (MTISC - GoG), όταν το πλοίο βρίσκεται μέσα στη
Voluntary Reporting Area (VRA) - τα όρια της οποίας υποδει-
κνύονται στο χάρτη B.A. Q6114.

• Τελευταία, αλλά ίσως πιο σημαντική σύσταση, ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να δοθεί στη χρήση ένοπλων φρουρών, κάτι το οποίο
θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το P&I Club λόγω της σχε-
τικής νομοθεσίας που ισχύει στη Δ. Αφρική. Οι διαχειριστές θα
πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους πως αρκετά πλοία έχουν κρα-
τηθεί από τις Αρχές επειδή έχουν φρουρούς επί του πλοίου
(ακόμη και εάν δεν είναι οπλισμένοι).

Διεθνή ύδατα Ειδήσεις από τις Θάλασσες του κόσμου

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κακοτεχνίες 
καθυστερούν την παράδοση
της Διώρυγας του Παναμά

Σύμφωνα με τις Αρχές
της Διώρυγας του Πα-
ναμά, η διοίκηση εξετάζει
το ενδεχόμενο δικαστικής
προσφυγής εναντίον της
κατασκευάστριας εται-
ρείας που έχει αναλάβει
τα έργα διαπλάτυνσης. Οι
ρωγμές στο σκυρόδεμα
σε ένα από τα εσωτερικά

τμήματα φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς,
αφού επιπλέον καθυστέρηση στο νέο άνοιγμα της Διώρυγας θα
κοστίσει εκατομμύρια δολάρια.
Οι εργασίες στο κανάλι ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ολοκλη-
ρωθούν τον Οκτώβριο του 2014, όμως αρκετά εμπόδια στα έργα
ανάγκασαν τις Αρχές να αναβάλουν τους εορτασμούς για τον Απρί-
λιο του 2016.
Σε ανακοίνωση στα ΜΜΕ, πάντως, ανώτατος παράγοντας της Διώ-
ρυγας δήλωσε ότι «ο σχεδιαστής δεν έχει παραδώσει την απαιτού-
μενη ποιότητα». Σύμφωνα με αρθρογραφία στα διεθνή ΜΜΕ, οι
επισκευές στις νέες ρωγμές θα διαρκέσουν έως και τρεις μήνες με
αποτέλεσμα οι Αρχές να στρέφονται προς νομικές οδούς για τα
αναμενόμενα διαφυγόντα κέρδη.

Περιορισμοί ταχύτητας 
στις ακτές του Ατλαντικού

Το UK P&I Club μας υπενθυμίζει πως οι περιορισμοί
στην ταχύτητα των πλοίων με σκοπό την προστασία των
φαλαινών του Β. Ατλαντικού κοντά στις αμερικανικές
ακτές συνεχίζουν να είναι σε ισχύ.
Ειδικότερα, οι κανονισμοί, που αναφέρονται στον 50 CFR
224.105, ορίζουν ότι ένα πλοίο το οποίο πλέει μέσα στα
όρια των καθορισμένων περιοχών πρέπει να διατηρεί
ασφαλή ταχύτητα η οποία δεν θα ξεπερνά τους 10 κόμβους.
Στην περίπτωση που το πλοίο ξεπεράσει τους 10 κόμβους,
θα του επιβληθεί πρόστιμο εκτός και εάν η αύξηση της τα-
χύτητας είναι απαραίτητη λόγω δυσμενών συνθηκών, που
περιορίζουν τη δυνατότητα χειρισμών του πλοίου. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο πλοηγός θα πρέπει να επιβεβαιώσει την
ανάγκη για αύξηση της ταχύτητας και σε περίπτωση που δεν
υπάρχει πλοηγός, ο πλοίαρχος θα πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη και να καταγράψει στο ημερολόγιο τους λόγους για
την παρέκκλιση από τον κανονισμό, το στίγμα του πλοίου
τη δεδομένη στιγμή, την τωρινή ταχύτητά του και το χρονικό
διάστημα για το οποίο θα τη διατηρήσει.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αργεντινή: 
τελωνειακή παράνοια

Σύμφωνα με το Skuld
P&I Club, σε ορισμέ-
νους λιμένες της Αρ-
γεντινής υπάρχουν
τοπικοί κανονισμοί
που αφορούν τη δή-
λωση «store list», η
οποία παραδίδεται στις
τελωνειακές αρχές
πριν από την είσοδο
του πλοίου στον λι-
μένα μέσω του πρά-

κτορα. Η «store list» εμπεριέχει συνήθως στοιχεία
για τα καύσιμα του πλοίου, τα έλαια της μηχανής,
τυχόν χημικά κ.λπ., καθώς και διάφορα επιμέρους
στοιχεία που απαιτούν οι τοπικοί κανονισμοί.
Όταν τελικά το πλοίο εισέλθει στον λιμένα, υπάρχει
περίπτωση να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση από
τις Αρχές για την επιβεβαίωση των στοιχείων της
δήλωσης. 
Σε περίπτωση που βρεθούν διαφορές στις ποσότη-
τες που έχουν δηλωθεί ή εντοπιστούν αντικείμενα
και υλικά που δεν έχουν δηλωθεί, αυτό συνιστά πα-
ράβαση των τελωνειακών κανονισμών.
Και, δυστυχώς, είναι εξαιρετικά σύνηθες σε λιμένες
της Αργεντινής -και συγκεκριμένα στους λιμένες
San Nicolas, San Lorenzo, Necochea και Bahia
Blanca- να απαιτούνται «ασυνήθιστα» στοιχεία
προς δήλωση στο «store list», πολλές φορές με
σκοπό την επιβολή προστίμων στα διερχόμενα
πλοία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο λιμένας
Necochea, που απαιτεί τη δήλωση «store list» στα
ισπανικά, ακόμη και εάν το πλοίο δεν διαθέτει ισπα-
νόφωνο πλήρωμα!
Τι επιπτώσεις έχει όμως η παράβαση των τοπικών
τελωνειακών κανονισμών σε λιμένες της Αργεντινής;
Σε πρώτη φάση αποφασίζεται η απαγόρευση από-
πλου του πλοίου μέχρι να πληρωθεί πρόστιμο (au-
tomatic fine), το οποίο υπολογίζεται με βάση τη
διαφορά που προκύπτει από την αξία της δηλωθεί-
σας ποσότητας και της πραγματικής, αν και η εκτί-
μηση γίνεται από τις Αρχές. Υπάρχει βέβαια και η
δυνατότητα να αποπλεύσει το πλοίο εάν διαθέτει
ένα bank guarantee.
Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς οι
πλοίαρχοι υποχρεώνονται σε πληρωμή ενός ακόμη
(ανεπίσημου) προστίμου αξίας από $5.000 έως
$15.000 για την αποφυγή περαιτέρω «κωλυμάτων»,
που μπορεί να φτάσουν μέχρι και σε ποινική δίωξη -
πρακτική την οποία το Club καταδικάζει.
Προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων, το Skuld
P&I Club συνιστά στα μέλη του να συμπεριλαμβά-
νουν και τα εξής στοιχεία στο store list:
Καύσιμα και έλαια, ακόμα και αυτά που χρησιμο-
ποιούνται στο σύστημα των βοηθητικών μηχανών,
αλλά και το περιεχόμενο των sump tank. 

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

UNCTAD: 
Παραμένει κυρίαρχος 
ο ελληνόκτητος στόλος
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το Review of Maritime Transport
2015 της UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια αργή διαδικασία ανάκαμψης. Το
2014 το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά κατά 2,5%, από το 2,3 που είχε
καταγράψει το 2013. Από την άλλη, οι παγκόσμιες εμπορικές συναλλαγές
μπορεί το 2014 να σημείωσαν αύξηση κατά 2,3%, αλλά σε κάθε περίπτωση
υπολείπονται σημαντικά των προ κρίσης επιπέδων.
Σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, τα προκαταρκτικά στοι-
χεία της UNCTAD δείχνουν ότι το 2014 σημείωσαν αύξηση κατά 3,4%, όπως
ακριβώς και το 2013, ενώ ο όγκος των μεταφερόμενων αγαθών άγγιξε συ-
νολικά τα 9,84 δισεκατομμύρια τόνους.
Αυτές οι επιδόσεις οφείλονται σε μια σειρά γεγονότων, όπως η επιβράδυνση
που παρατηρήθηκε στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών, η αργή
ανάκαμψη που παρατηρήθηκε σε ανεπτυγμένες οικονομίες, αλλά και τα χα-
μηλότερα επίπεδα τιμών του πετρελαίου συνδυασμένα με την αύξηση της
χωρητικότητας των νέων διυλιστηρίων.
Σε ό,τι αφορά τώρα τον ελληνόκτητο στόλο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία
του Review of Maritime Transport 2015 της UNCTAD, παραμένει και για το
2014 ο μεγαλύτερος στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 16,11% του παγ-
κόσμιου εμπορικού στόλου, ακολουθούμενος από αυτούς της Ιαπωνίας
(13,30), της Κίνας (9,08), της Γερμανίας (7,04) και της Σιγκαπούρης (4,84).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του UNCTAD/RMT/2015, οι αναφερθέντες
πέντε πρώτοι εμπορικοί στόλοι ελέγχουν περισσότερο από το μισό της παγ-
κόσμιας χωρητικότητας (dwt), ενώ από τις δέκα μεγαλύτερες ναυτιλιακές
χώρες στον κόσμο οι πέντε βρίσκονται στην Ασία (Ιαπωνία, Κίνα, Σιγκα-
πούρη, Κορέα και Χονγκ Κονγκ-Κίνα), οι τέσσερις στην Ευρώπη (Ελλάδα,
Γερμανία Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία) και μία από την Αμερική (ΗΠΑ).
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, η Κορέα και
η Σιγκαπούρη έχουν ενισχύσει τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη των μεγα-
λύτερων ναυτιλιακών χωρών, ενώ από την άλλη η Γερμανία, η Νορβηγία
και οι ΗΠΑ έχουν χαμηλότερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς σε σχέση με
το 2005.
Συγκεκριμένα, και σε ό,τι αφορά τον ελληνόκτητο στόλο, την 1η Ιανουαρίου
του 2015 περιελάμβανε 4.017 πλοία. Από αυτά τα 796, με χωρητικότητα
που ανέρχεται σε 70.425.265 dwt, πλέουν υπό ελληνική σημαία και τα
3.221, με χωρητικότητα 209.004.526 dwt, υπό ξένη σημαία.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η ελληνική σημαία καταλαμβάνει την έβδομη
θέση στην παγκόσμια κατάταξη των κυριότερων σημαιών νηολόγησης, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 κατά 4,45%. Την ελληνική ση-
μαία έχουν υψώσει 1.484 πλοία, που αντιπροσωπεύουν το 4,5% της
παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt. 
Στην πρώτη θέση, βεβαίως, συναντάμε τη σημαία του Παναμά, με 8.351
πλοία και με το παγκόσμιο μερίδιό της να αγγίζει το 20,13%. 
Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο με ελληνικό ενδιαφέρον που προκύπτει από τα

όσα δημοσιεύει το Review of
Maritime Transport 2015
της UNCTAD είναι ότι το λι-
μάνι της Κυλλήνης καταγρά-
φει για το έτος 2014 τις
χαμηλότερες εκπομπές σε
SΟx παγκοσμίως, ενώ στην
Ελλάδα -όπως και σε Ιαπω-
νία, Σουηδία, Ηνωμένο Βα-
σίλειο και ΗΠΑ- βρίσκονται
αρκετά λιμάνια που εμφανί-
ζουν χαμηλές εκπομπές
ρύπων.
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Γεωπολιτική και Οικονομία

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν
η συνέντευξη της υπουργού
Ενέργειας, αρμόδιας για τα
ορυχεία της χώρας, Ορόρα Ουί-
λιαμς, στο κινεζικό πρακτορείο
ειδήσεων, Xinhua. 

Η κινεζική 
οικονομία, 
καταλύτης 

για τη Νότια
Αμερική

Γ ια τη Χιλή, η Κίνα είναι μια εξαιρετικά σημαντική αγορά, δεδομένου ότι απορροφά μεταξύ 47
και 50% της παραγωγής χαλκού της νοτιοαμερικανικής χώρας, σύμφωνα με την υπουργό.
«Η Κίνα χρειάζεται τον χαλκό μας για πολλές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της δημιουρ-

γίας νέων πόλεων και της επέκτασης των υφισταμένων. Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας επη-
ρεάζει την τιμή του χαλκού σε όλο τον κόσμο, και η παραμικρή αλλαγή στην οικονομία της θα
επηρεάσει τη Χιλή ως εξαγωγέας εμπορευμάτων», τόνισε η κυρία Ουίλιαμς.
Η Xιλιανή υπουργός υποστήριξε επίσης πως η διψήφια φάση ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κίνας προ-
κάλεσε ανέλιξη των τιμών του χαλκού και ενώ η αύξηση αυτή έχει τώρα επιβραδυνθεί, η Κίνα θα
είναι πάντα σημαντική για τη χιλιανή αγορά των μεταλλευμάτων λόγω του μεγάλου όγκου της ζή-
τησης για χαλκό.
Η κυβέρνηση της Χιλής προβλέπει ότι τα νέα έργα εξόρυξης στη χώρα, την επόμενη δεκαετία, θα
έχουν αξία περίπου 76 δισ. δολ. ΗΠΑ, το 80% των οποίων σχετίζεται με τον χαλκό. Το 45% αυτών
των έργων θα αναπτυχθεί από την κρατική εταιρεία μεταλλευμάτων Codelco, ενώ το 55% από ιδιω-
τικά κεφάλαια. Σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τον χαλκό η υπουργός δήλωσε
στο κινεζικό πρακτορείο ότι διανύουμε μια πτώση των τιμών που ακολουθεί έναν «σούπερ κύκλο»
και προσδοκία είναι ότι οι τιμές θα ανέβουν και πάλι σύντομα.
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το χαμηλό επίπεδο τιμών, όμως κύριο μέλημά μας είναι να στα-
ματήσουν οι άνθρωποι να χάνουν τις δουλειές τους, ενώ εμείς περιμένουμε τις τιμές να ανακάμ-
ψουν», δήλωσε η υπουργός χαρακτηριστικά. Η μεταλλευτική βιομηχανία της Χιλής απασχολεί
σήμερα το 3% του εργατικού δυναμικού της χώρας και συμβάλλει στο 12% του ΑΕΠ της.
(Στη φωτογραφία, το χιλιανό εκπαιδευτικό σκάφος «Esmeralda» με δόκιμους σπουδαστές επισκέ-
πτεται το λιμάνι της Σαγκάης.)

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Maersk ζητεί την άρση του καμποτάζ
στην Ινδονησία για να επενδύσει

Σ αφές κατέστησε η Maersk ότι επιθυμεί μεν να επενδύσει δισεκατομμύρια στο εκτενές αρχιπέλαγος
της Ινδονησίας, αλλά δεν θα προχωρήσει σε καμία κίνηση εάν δεν αλλάξει ο νόμος του καμποτάζ
που ισχύει σήμερα στη χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Κρατικών Επιχει-

ρήσεων της Ινδονησίας Rini Soemarno, στην Investor Daily, η Maersk είναι διατεθειμένη να επενδύσει 3 δισ. δολάρια στο ινδονη-
σιακό αρχιπέλαγος κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών.
Ο κ. Soemarno σημείωσε, επίσης, ότι η δανική εταιρεία «έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τη μεταφορά εμπορευμάτων εντός της επι-
κράτειάς μας, με στόχο να μειωθούν τα κόστη μεταφοράς». Συνεχίζοντας επισήμανε πως η Maersk επιθυμεί την αλλαγή του νομικού
καθεστώτος που διέπει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές στο αρχιπέλαγος, σύμφωνα με το οποίο
η πλειοψηφία των μετόχων πρέπει να είναι ντόπιοι. Για τη Maersk, όμως, αυτό το καθεστώς λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδό
της στην ινδονησιακή αγορά μεταφορών. Ο νόμος περί καμποτάζ στην Ινδονησία, που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και επτά χρόνια, έχει
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση. Φαίνεται, όμως, πως ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση της Τζακάρτας να εξετάσει την αναθεώρηση
όλου του νομικού πλαισίου που διέπει τις μεταφορές στη χώρα, άρα και του καμποτάζ.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η κυβέρνηση του Τζιμπουτί ανακοίνωσε ότι στις 12 Οκτω-
βρίου το αφρικανικό κράτος προσχώρησε σε μια σειρά
από συνθήκες του ΙΜΟ, συμπεριλαμβανομένων των διε-

θνών συμβάσεων που καλύπτουν τη θαλάσσια έρευνα και διά-
σωση, καθώς και τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών. 
Ο Ali Mirah Chehem Νταούντ, διευθυντής Ναυτιλιακής Πολιτικής
του Τζιμπουτί, συναντήθηκε με τον Frederick Kenney, διευθυντή
Νομικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του ΙΜΟ, προκει-
μένου να καταθέσει τα έγγραφα προσχώρησης σε έξι συνθήκες
και την κύρωση των παραρτημάτων ΙΙΙ, IV και V της (MARPOL). Το
μικροσκοπικό κράτος, στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας,
όμορο προς τις έκρυθμες Σομαλία και Ερυθραία και κυριολεκτικά
απέναντι από τη ρημαγμένη Υεμένη, αποτελεί σημαντική βάση των
επιχειρήσεων του ΙΜΟ αλλά και άλλων οργανισμών και διπλωμα-
τικών ή στρατιωτικών αντιπροσωπειών.
Η στενή συνεργασία του Τζιμπουτί με το Παρίσι έχει ως αποτέλε-

Το ασφαλές καταφύγιο
στην Ερυθρά Θάλασσα
στην εποπτεία του ΙΜΟ

10.000 νέες επιχειρήσεις την ημέρα στην Κίνα 
Ο «Δράκος» ξύπνησε και πεινάει

Η Κίνα καλωσορίζει περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις κάθε μέρα, οι οποίες δημιουργούνται
μετά τα μέτρα κυβερνητικής στήριξης για την επιχειρηματικότητα, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος
υφυπουργός. Τα μέτρα αφορούν τη μείωση της φορολογίας και του ΦΠΑ και άλλων δημοτικών

τελών σε επιχειρήσεις με μικρούς κυρίως τζίρους. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συστήνονται πλέον είναι μικρές (1-50
άτομα) αλλά το γεγονός αυτό αλλάζει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, αφού η ιδιωτική πρωτοβουλία εισχωρεί στην πραγματικότητα και
την εργασιακή καθημερινότητα όλων των πολιτών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον περασμένο Μάρτιο έως το τέλος Αυγoύστου τρέ-
χοντος έτους, και περίπου 6 εκατομμύρια επιχειρήσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, δήλωσε ο κ. Xin Guobin, υφυ-
πουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.
Να σημειωθεί ότι τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε 16.200 δισεκατομμύρια γουάν στα τέλη του Ιουνίου, αυξημένα κατά
14,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι μικρές κινεζικές επιχειρήσεις αποτελούν τον νέο στυλοβάτη όχι τόσο της κινεζικής οικο-
νομίας όσο της εργατικής απορρόφησης, αλλά και της κοινωνικής ηρεμίας. Οι μαζικές απολύσεις στα μεγάλα εργοστάσια και στα κα-
τασκευαστικά έργα, καθώς και οι δυσκολίες στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή στις απομακρυσμένες περιοχές της ορεινής Kίνας,
αναγκάζουν το Πεκίνο να ωθήσει τους πολίτες της χώρας σε καπιταλιστικές προκλήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα, έστω
και σε μικρή κλίμακα. Αν και η τρέχουσα πολιτική θεωρείται προκλητική για ένα κομμουνιστικό έθνος, αποτελεί μια λύση ανάγκης για
κοινωνική ηρεμία και ανακατάταξη δυνάμεων σε μια χώρα που έστρεψε για μια δεκαετία το ενδιαφέρον της στις εξαγωγές και όχι στις
εσωτερικές της ανάγκες. Η νέα τάξη πραγμάτων, όμως, θα επιφέρει κοινωνικές, εργασιακές και οικονομικές ανατροπές από πληθυσμούς
οι οποίοι επιχειρούν ιδιωτικά σε αγροτικές περιοχές και που, τελικά, θα αναζητήσουν νέα υποστήριξη από το Πεκίνο, που θα εξασφαλίζει
την ευημερία των τοπικών κοινωνιών που μαθαίνουν να ζουν σε διαφορετικές συνιστώσες και με μεγαλύτερες ανάγκες και απαιτήσεις.

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

σμα το λιλιπούτειο κράτος να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις
ναυτικές αποστολές στην περιοχή. Με ταχύτατες διαδικασίες το
κράτος προσχώρησε ή επικύρωσε τα ακόλουθα διεθνή νομοθετικά
κείμενα:
• International Convention on Tonnage Measurement of Ships,

1969
• International Convention on Standards of Training, Certification

and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended
• International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979
• International Convention on Salvage, 1989
• Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pol-

lution, Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000
• nternational Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollu-

tion Damage, 2001
• MARPOL Annex III
• MARPOL Annex IV
• MARPOL Annex V

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Έ ντονη ήταν η αντίδραση της γερουσιαστού Χίλαρι
Κλίντον ως προς την επικύρωση από το Καπιτώ-
λιο της νέας εμπορικής συμφωνίας Trans Pacific

Partnership (TPP). Η γερουσιαστής και πρώην υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν και υποστήριζε αρχικά την ολο-
κλήρωση της διεθνούς συμφωνίας, που θα ελευθε-
ρώσει την αγορά μεταξύ της Αμερικής και της
Άπω Ανατολής μειώνοντας τους δασμούς και τη
γραφειοκρατία, φαίνεται σύμφωνα με δημόσιες
δηλώσεις της να αλλάζει στάση.
«Ανησυχώ για τον αντίκτυπο και για τις δου-
λειές των εργαζομένων στις ΗΠΑ», τόνισε χα-
ρακτηριστικά σε συνέντευξή της, ενώ
επισήμανε ότι παρόμοιες εμπορικές συμφωνίες
στο παρελθόν οδήγησαν σε αυξανόμενη ανεργία
τους Αμερικανούς μικρούς επιχειρηματίες και εργάτες σε όφελος συγκεκριμένων πολυεθνικών και επιχειρήσεων από χώρες που
χειραγωγούν το παγκόσμιο εμπόριο με επιδοτήσεις και αθέμιτες νομισματικές πολιτικές. «Δεν είμαι πεπεισμένη πως η συμφωνία θα
ωφελήσει τον πολίτη των ΗΠΑ», τόνισε η υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών, φέρνοντάς την πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση
με τον πρόεδρο Ομπάμα.Το επιτελείο της γερουσιαστού θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες και η ελευθέρωση της αγοράς μεταξύ
πολλών κρατών χειραγωγούνται από κράτη με προστατευτικές πολιτικές, όταν δεν υπάρχουν παράλληλες συμφωνίες για θέματα
νομισματικής ισοτιμίας και μακροοικονομικής πολιτικής.

Σημείωση: Οι ΗΠΑ μαζί με 11 ακόμη χώρες του Ειρηνικού κατέληξαν στη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί
στην ιστορία, ενσωματώνοντας κοινά κριτήρια και κανόνες από τη μεταποίηση και τα αγροτικά προϊόντα μέχρι τα πνευματικά δι-
καιώματα. Η Συμφωνία του Ειρηνικού (TPP, Trans Pacific Partnership) αίρει εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ χωρών
που εκπροσωπούν το 40% της παγκόσμιας οικονομίας.

Αντιδρά 
η Κλίντον 
στην εμπορική συμφωνία 
του αιώνα
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Σύμφωνα με δημοσίευμα της BIMCO, αναθεωρήθηκε το High Risk Area (HRA), που περι-
λαμβάνει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, ύστερα από απόφαση των συντε-
λεστών του BMP 4.
Ειδικότερα, τα νέα όρια που εσωκλείουν την πειρατική ζώνη που απεικονίζεται στον ειδικό χάρτη
BA Q6099, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2015. Είναι τα εξής:
Ερυθρά Θάλασσα: Πλάτος 15o Β 
Κόλπος του Ομάν: Πλάτος 22o Β
Ανατολικότερο όριο: Μήκος 065o Α
Νοτιότερο όριο: Πλάτος 5o Ν
Όπως αναφέρει η BIMCO, οι νέες αλλαγές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της
επικινδυνότητας των ταξιδιών που πραγματοποιούνται μέσα στα νέα όρια, καθώς ενδέχεται να επη-
ρεάσουν ασφαλιστικά συμβόλαια, ναυλοσύμφωνα και τη γενικότερη κατάσταση ασφάλειας του
πλοίου.  Αξίζει να σημειωθεί πως δεν θα δημοσιευτεί νέα έκδοση του BMP 4, αλλά έχει εκδοθεί
αγγελία προς τους ναυτιλλομένους (ΝΤΜ) η οποία περιγράφει τις αλλαγές στον ειδικό χάρτη ως
προσωρινό μέτρο μέχρι την εκ νέου έκδοση του συγκεκριμένου χάρτη, που θα πραγματοποιηθεί
πριν τεθούν τα νέα όρια σε ισχύ.
Ανεξαρτήτως των αλλαγών, η BIMCO συνιστά τη διατήρηση της επιφυλακής κατά τη διέλευση από
τη σομαλική χερσόνησο, καθώς οι πειρατικές ομάδες διατηρούν την ικανότητά τους να δρουν σε
εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές. Οποιαδήποτε αμέλεια στα μέτρα ασφαλείας μπορεί
να επιφέρει νέα κρούσματα πειρατείας στην πρόσφατα «καθαρή» περιοχή.

Αλλαγές στην πειρατική ζώνη στο Κέρας στη Αφρικής

Γεωπολιτική και Οικονομία

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

BP: 
Αποζημίωση «μαμούθ»
για αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος 

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η BP συμφώνησαν σε συμβιβασμό που
αγγίζει τα 20 δισ. 800.000.000 εκατ. αμερικανικά δολάρια.
Το ποσό αφορά τις μηνύσεις και τις αστικές αποζημιώσεις που απορρέουν από
τις δικαστικές διαμάχες μετά την πετρελαιοκηλίδα του Κόλπου του Μεξικού το
2010. Η γενική εισαγγελέας Loretta Lynch δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσω ότι έχουμε εξασφαλίσει μια ιστορική συμφωνία, που αφορά εκ-
κρεμείς απαιτήσεις μας από την BP συνολικού ύψους άνω των $20 δισ., καθι-
στώντας την τη μεγαλύτερη αποζημίωση από ένα και μόνο νομικό πρόσωπο στην
αμερικανική ιστορία».
Η συμφωνία περιλαμβάνει $4,9 δισεκατομμύρια που η BP θα καταβάλει σε πέντε
κράτη του Κόλπου και έως $1 δισεκατομμύριο στις τοπικές κυβερνήσεις.
«Αφού εγκριθεί από το δικαστήριο, η συμφωνία αυτή θα ξεκινήσει ως μία από
τις μεγαλύτερες προσπάθειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος που ο κόσμος
έχει δει μέχρι σήμερα», επισήμανε η κ. Lynch.

Ο μεγαλύτερος όμιλος αγοράς
πλοίων παγκοσμίως, η GMS,
ανακοίνωσε -με περίσσια ευχα-

ρίστηση και μετά την αρνητική συζήτηση
που έχει διεξαχθεί σε όλο το ναυτιλιακό
cluster για την επικινδυνότητα των δια-
λύσεων στη ΝΑ Ασία- ότι δύο από τις με-
γαλύτερες γιάρδες ανακύκλωσης στην
Ινδία έχουν λάβει πιστοποιητικό ποιοτι-
κής διαχείρισης (SoC) από τον ιαπωνικό
νηογνώμονα Class NK.
Ειδικότερα, οι Kalthia and Priya Blue Indus-
tries έχουν υιοθετήσει πλήρως τις τεχνικές
προδιαγραφές και πρακτικές που ορίζει η
σύμβαση Hong Kong International Con-
vention for the Safe and Environmentally
Sound Recycling of Ships και αποτελούν τις
πρώτες γιάρδες που έχουν επιτύχει μιας τέ-
τοιας κλίμακας διάκριση στη ΝΑ Ασία. Ιδιαί-
τερη μνεία πρέπει να γίνει στην GMS, που
ήταν ο ουσιαστικός αρωγός για τη διάκριση
αυτή και διοργάνωσε επισκέψεις Ιαπώνων
και Δανών αντιπροσωπειών για να διαπι-
στώσουν ιδίοις όμμασι τις νέες αλλαγές
στην ποιοτική διαχείριση των συγκεκριμέ-
νων γιαρδών.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Dr Anil
Sharma, διευθύνων σύμβουλος της GMS:
«Η παραπάνω διάκριση αποδεικνύει ότι η
πρακτική της εκούσιας προσάραξης που
εφαρμόζεται στις γιάρδες της ΝΑ Ασίας πε-
ριλαμβάνει πρακτικές που διαφέρουν στο
ποσοστό της ασφάλειάς τους από γιάρδα
σε γιάρδα». Και ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας
ότι ευελπιστεί πως «το συγκεκριμένο κατόρ-
θωμα θα ωθήσει και τις υπόλοιπες γιάρδες
να αναζητήσουν παρόμοια πιστοποίηση,
πραγματοποιώντας έναν εμφανή διαχωρι-
σμό μεταξύ των διαφόρων γιαρδών για την
αποφυγή γενικεύσεων.

Η ανακύκλωση
πλοίων στη ΝΑ
Ασία αλλάζει 
πρόσωπο

Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
για τη Θάλασσα
των Κοραλλιών

Σ ύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του
North P&I Club, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Ορ-
γανισμός (ΙΜΟ) έχει υιοθετήσει ένα νέο σύστημα διπλής κυκλοφορίας για τα

πλοία που διαπλέουν τον διασημότερο θαλάσσιο βιότοπο της Αυστραλίας.
Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας και από μία
περιοχή που πρέπει να αποφευχθεί (ΑΤΒ) λόγω του έντονου περιβαλλοντικού ενδια-
φέροντος που παρουσιάζει, αλλά και λόγω της υψηλής πιθανότητας προσάραξης
πλοίων σε κάποιον από τους δεκάδες υφάλους που διαθέτει. 
Η εφαρμογή του θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα νέα μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά ως προς την τήρησή τους
από τα διαπλέοντα πλοία και έτσι οι ΔΚΑΣ έχουν μεγαλύτερη ισχύ σε περίπτωση που απαι-
τηθεί να μην τηρηθεί το παραπάνω σύστημα για την αποφυγή ναυτικού ατυχήματος.
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση της AMSA (16/2015).

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Λευκός Οίκος 
αρνείται την εξόρυξη 
πετρελαίου στην Αλάσκα

Όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Ομπάμα αποφάσισε να
ακυρώσει τους δύο τελευταίους πλειστηριασμούς για χορήγηση αδειών εξόρυξης
πετρελαίου έξω από τις ακτές της Αλάσκας.
Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται μετά και τη σχετική απόφαση
του ολλανδικού πετρελαϊκού κολοσσού Shell να θέσει τέλος στις εξορύξεις στην
Αρκτική. Όπως αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, «δεν είναι
λογικό να προχωρήσουμε σε πλειστηριασμούς αδειών με τις τωρινές συνθήκες
της αγοράς».
Οι ειδικοί αποδίδουν την απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα στη φθίνουσα πο-
ρεία του «μαύρου χρυσού», ο οποίος έχει χάσει περισσότερο από 50% της αξίας
του κατά το τελευταίο έτος, λόγω της υπερπροσφοράς.
Η εξαιρετικά ακριβή αλλά και τεχνικά απαιτητική διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου
στα δύσκολα νερά της Αρκτικής, εν μέσω μάλιστα συνθηκών παγκόσμιας υπερ-
προσφοράς, δεν συγκαταλέγεται στα άμεσα, τουλάχιστον, σχέδια των περισσότε-
ρων εταιρειών.
Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρομπ Μπίσοπ
χαρακτήρισε την απόφαση του Ομπάμα «καταστροφική» για τις ενεργειακές δυ-
νατότητες των ΗΠΑ, τη στιγμή που η Ρωσία προχωρεί ακάθεκτη στην εκμετάλ-
λευση της συγκεκριμένης περιοχής.

Μ ε αφορμή τη χρήση του -ιδιαί-
τερα τοξικού- βρωμομεθανίου
(γνωστού και ως μεθυλοβρω-

μίδιου) για την απεντόμωση φορτίων γε-
ωργικών προϊόντων σε αμπάρια πλοίων,
το West of English P&I Club υπενθυμίζει
ασφαλείς πρακτικές για τη χρήση του
συγκεκριμένου χημικού προϊόντος.
Πιο συγκεκριμένα, βρωμομεθάνιο χρησι-
μοποιήθηκε σε φορτία ρυζιού προερχό-
μενα από την Ινδία και το Βιετνάμ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το
West of English P&I Club, η εφαρμογή
του χημικού προϊόντος έγινε εν πλω,
πρακτική η οποία απαγορεύεται ρητά
από τον ΙΜΟ. 
Ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι το
συγκεκριμένο χημικό απορροφάται από
το φορτίο και στη συνέχεια απελευθε-
ρώνεται στην ατμόσφαιρα. Στην περί-
πτωση, όμως, ενός κλειστού χώρου,
όπως το αμπάρι ενός πλοίου, αυτό μπο-
ρεί να αποβεί μοιραίο για το πλήρωμα
που εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο,
μολονότι η εφαρμογή του βρωμομεθα-
νίου ακολουθείται από τακτικό εξαερι-
σμό των αμπαριών.
Σε κάθε περίπτωση, ο IMO επιτρέπει τη
χρήση της συγκεκριμένης ουσίας μόνο
στην περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται
στο λιμάνι και όλο το πλήρωμα έχει απο-
βιβαστεί από το πλοίο, έως ότου ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία της απεντόμωσης.
Ακόμη, απαιτεί την έκδοση ενός gas-free
certificate για κάθε χώρο όπου εφαρμό-
στηκε το βρωμομεθάνιο.

Απαγορευμένα 
χημικά προϊόντα
για απεντομώσεις
χρησιμοποιούνται
σε αμπάρια
πλοίων

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Νέο πλοίο στη μάχη ενάντια
στα φαλαινοθηρικά

Σ ύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Εταιρεία Προστασίας Άγριας Πανίδας Ωκεα-
νών (Sea Shepherd Conservation Society) εξοπλίζει τον στόλο της με ένα ακόμη
πλοίο, αφού κέρδισε στην ολλανδική λοταρία το ποσό των $8,3 εκατομμυρίων.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πλοίο είναι υπό κατασκευή στα ναυπηγεία Antalya της
Damen στην Τουρκία και σχεδιάζεται να πλέει με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες σε σχέση
με τα προηγούμενα πλοία του στόλου.
Το νέο πλοίο αποτελεί τροποποιημένη έκδοση του Fast Crew Supplier της Damen -με
δυνατότητα και για πολική ναυσιπλοΐα- ενώ θα διαθέτει την πρωτοποριακή μορφή Sea
Axe, διάσημη για την καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και θαλάσσια συμπεριφορά.
Θα δώσει τη δυνατότητα στην οργάνωση να κυνηγηγά τους λαθροθήρες σε πολύ με-
γαλύτερη κλίμακα σε σχέση με το παρελθόν και αναμένεται να παραδοθεί μέσα στους
επόμενους 12 μήνες.
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To ζήτημα 
της απελευθέρωσης 
των λιμενικών υπηρεσιών

Tα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού (TRAN) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου απεργάζονται σημαντικές

απλοποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής για
τη διαμόρφωση κανονισμού πρόσβασης στην
αγορά λιμενικών υπηρεσιών καθώς και τη δια-
φάνεια της χρηματοδότησης των λιμένων. Με
βάση παραρτήματα που εισηγήθηκε ο εισηγη-
τής Knut Fleckenstein, οι διαδικασίες για την
ελαχιστοποίηση και την επιλογή των παρόχων
λιμενικών υπηρεσιών κινούνται προς την κα-
τεύθυνση της απλοποίησής τους. Η συγκεκρι-
μένη εξέλιξη βρίσκει σύμφωνη την Ένωση
Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) η οποία,
μέσω του γενικού γραμματέα της Patrick Ver-
hoeven, ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον
όλων των εμπλεκόμενων μερών οι όποιες δια-
δικασίες να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφα-
νείς και απλοποιημένες. Σύμφωνα με τον κ.
Verhoeven, με τις προτεινόμενες αλλαγές η
ECSA δεν βρίσκει κάποιο λόγο για τη συνέχιση
της εξαίρεσης των υπηρεσιών διαχείρισης
φορτίων και επιβατών από τον προτεινόμενο
κανονισμό. Ως εκ τούτου, η ECSA προτείνει,
στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός ενιαίου πε-
δίου δραστηριοποίησης των λιμένων, οι ευρω-
βουλευτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση
μιας ολιστικής προσέγγισης στο ζήτημα, όπου
όλες οι λιμενικές υπηρεσίες θα συμπεριλη-
φθούν στις διατάξεις του κανονισμού.

Ο υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας,
Alexander Dobrindt, ανακοίνωσε την εφαρ-
μογή διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους της
χώρας για οχήματα άνω των 7,5 τόνων. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, το μέτρο θα προσφέρει
έσοδα €300 εκατ. σε ετήσια βάση, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στο
οδικό δίκτυο της χώρας, δημιουργώντας ανά-
πτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Με βάση το προηγούμενο καθεστώς, διόδια κατέβαλλαν μόνο τα οχή-
ματα άνω των 12 τόνων. Μάλιστα, στα σχέδια της κυβέρνησης είναι η
περαιτέρω επέκταση των διοδίων και σε οχήματα βάρους 3,5 έως 7
τόνων, κάτι που υποστηρίζει και η Γερμανική Ένωση Δήμων για μια
σειρά περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων.

Επέκταση των διοδίων HGV 
στη Γερμανία

Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Oλοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων προς τη γερμανική κυβέρνηση υπέβα-
λαν οι εκπρόσωποι των λιμένων και των εφοπλιστικών εταιρειών στο Εθνικό
Ναυτιλιακό Συνέδριο που διεξήχθη στη Βρέμη της Γερμανίας, παρουσία της
καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, το οποίο περιλαμβάνει:
(α) Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων των λιμανιών με στόχο να αντι-
μετωπιστεί ο αυξανόμενος όγκος διακίνησης εμπορευμάτων, (β) οικονομικά

μέτρα για ενίσχυση της απασχόλησης των
Γερμανών ναυτικών και (γ) προώθηση της
γερμανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.
Στην ουσία αυτό που ζητούν οι εκπρόσωποι
από τη γερμανική κυβέρνηση είναι η δια-
μόρφωση και εφαρμογή μιας ενιαίας ναυτι-
λιακής στρατηγικής.
Ο βουλευτής και μέλος των Γερμανών Σο-
σιαλδημοκρατών (SPD) Uwe Beckmeyer,

οικοδεσπότης του συνεδρίου και αρμόδιος συντονιστής της γερμανικής
κυβέρνησης για τα θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, παρουσίασε στο
συνέδριο το πλαίσιο της νέας ναυτιλιακής στρατηγικής.
Σε δήλωσή του, ο κ. Beckmeyer τόνισε ότι «στο επίκεντρο της γερμανικής
ναυτιλιακής πολιτικής είναι η καινοτόμος δύναμη των Γερμανών επιχει-
ρηματιών». Από την πλευρά της, η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών ζητάει
μέτρα για την ενίσχυση της γερμανικής σημαίας καθώς και περαιτέρω
μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών Alfred Hartmann δή-
λωσε ότι «τα μέτρα αποτελούν μία αναγκαία συνεισφορά με στόχο να
διαχυθούν σε ολόκληρη τη γερμανική οικονομία τα θετικά στοιχεία της
γερμανικής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας».
Από τη δική τους πλευρά, οι εκπρόσωποι των γερμανικών ναυπη-
γείων αποβλέπουν σε επιπλέον χρηματοδοτήσεις με στόχο τη βελτίωση
της τεχνολογικής καινοτομίας τους και άρα των προϊόντων που μπορούν
να προσφέρουν στους πελάτες τους μέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Η Ένωση της Ναυπηγικής Βιομηχανίας επισημαίνει με έμφαση ότι η γερ-
μανική κυβέρνηση ενώ χρηματοδοτεί τον χώρο των αερομεταφορών και
της αεροδιαστημικής με ποσά που ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ, για τη
ναυπηγική βιομηχανία, προβλέπει μόλις 50 εκατομμύρια ευρώ το έτος.
Στόχος της Ένωσης από κοινού με τη Γερμανική Ένωση Μεταλλουργών
(IG Metall Küste) είναι η δημιουργία ενός κέντρου ναυτιλιακής έρευνας
και καινοτομίας.

Η γερμανική ναυτιλιακή βιομηχανία
ελπίζει στην Άγκελα Μέρκελ
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Aποδέσμευση 
κεφαλαίων 
για τη δημιουργία 
σταθμών LNG

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την κατ’ αρχήν
χρηματοδότηση έργων υποδομών που σχετί-
ζονται με το LNG, σε λιμένες της Ιταλίας. 

Το ποσό, ύψους €20 εκατ., αντιστοιχεί στο 50% της μέ-
γιστης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος GAINN4Mos, το οποίο αφορά την κατα-
σκευή επτά σταθμών ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο
LNG, στα λιμάνια της Γένοβας, της Λα Σπέτσια, του Λι-
βόρνο και της Βενετίας στην Ιταλία, καθώς και στο λι-
μάνι του Κόπερ στη Σλοβενία. 
Επιπλέον χρηματοδότηση, ύψους €13 εκατ., είναι δια-
θέσιμη μέσω του προγράμματος GAINN4Core το οποίο
αποσκοπεί στη δημιουργία δικτύου παροχής εναλλακτι-
κών καυσίμων σε λιμένες της Ιταλίας. Ήδη αντίστοιχα
προγράμματα είναι σε εξέλιξη και σε άλλες χώρες, όπως
για παράδειγμα στην Ισπανία (κατασκευή σταθμών LNG
σε οκτώ λιμάνια και μετατροπές σε οκτώ πλοία). Σύμ-
φωνα με μελέτη του Valenciaport Foundation, έως το
2020 αναμένεται, στο χειρότερο σενάριο, να υπάρχουν
73 πλοία που θα χρησιμοποιούν LNG.

Ο Γιούνκερ προειδοποιεί: 
Δεν μπορούμε να αφήσουμε 
τις σχέσεις Ε.Ε.-Ρωσίας 
να ορίζονται από τις ΗΠΑ
Οπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,
σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει
τις σχέσεις της με τη Ρωσία και ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να
αφεθεί στις αποφάσεις των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής επισήμανε πως θα πρέπει να αναληφθούν πρωτο-
βουλίες για τη βελτίωση των σχέσεων, διότι η υφιστάμενη κα-
τάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί διά παντός. 
Να σημειωθεί ότι περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ -
Ρωσίας προκάλεσε η εμπλοκή της τελευταίας στη Συρία με τη
διεξαγωγή αεροπορικών βομβαρδισμών. Ο κ. Γιούνκερ τόνισε

ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρήσει διαφορετική στάση
και ότι η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστεί ευπρεπώς
ενώ αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαν-

τιμίρ Πούτιν, σε κατ’ ιδίαν συνομιλία που είχαν, του
εκμυστηρεύτηκε ότι δεν αποδέχεται τον χαρακτη-

ρισμό περιφερειακή δύναμη που απέδωσε στη
χώρα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομ-

πάμα. 
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Η
μάλλον εμμονική στάση του παλατιού στο Ριάντ
στην αποκλειστική επικέντρωση της οικονομίας
της χώρας στην εξόρυξη και εκμετάλλευση του
«μαύρου χρυσού», σε συνάρτηση με τις τερά-

στιες δαπάνες ως προς την ασφάλεια, την άμυνα και την εξω-
τερική πολιτική της χώρας, οδηγεί τους διεθνείς αναλυτές σε
δυσοίωνες προβλέψεις. Η γη όπου περπάτησε ο Μωάμεθ
υπήρξε εδώ και δεκαετίες αυστηρά προσκολλημένη στις επι-
ταγές του Κορανίου και στους αυστηρούς νόμους της σαρία,
με αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί η οικονομική εξωστρέφεια
και διαφοροποίηση αλλά και ο αναγκαίος εκδημοκρατισμός,
που ευδοκίμησαν ως έννοιες και κοινωνικές επιταγές στα γει-
τονικά βασίλεια και στα εμιράτα του Μπαχρέιν, του Κατάρ και
των επτά Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που απολαμβάνουν
ημέρες απόλυτης ευμάρειας και ευημερίας. 
Το συνταγματικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας επιβάλλει
ένα μοναρχικό σύστημα, το οποίο δεν επέτρεψε την ανανέωση
και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και οικονομικής ζωής της

και οδήγησε την κάποτε πάμπλουτη χώρα σε μια περίοδο τε-
ράστιων και αυξανόμενων δυσκολιών τόσο σε θέματα οικονο-
μικής και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας όσο και
διπλωματικής ισορροπίας. Κλονισμένο από τις επιθέσεις των
τρομοκρατικών οργανώσεων των μωαμεθανών εξτρεμιστών,
αλλά και με μόνιμη αντιπαλότητα τόσο με το Ιράν όσο και το
Ισραήλ, το βασίλειο αντιμετωπίζει στα βόρεια και νότια σύνορά
του σφοδρές συγκρούσεις. 
Η πτώση της αγοράς του πετρελαίου, η ανάπτυξη νέων οικο-
πέδων αλλά και η εκμετάλλευση φιλικότερων πηγών ενέργειας
σε άλλες γειτονικές και μη χώρες οδηγούν το νυσταλέο και
συντηρητικό βασίλειο σε απομόνωση από την παγκόσμια ενερ-
γειακή αγορά. Ο κάποτε απόλυτος πρωταγωνιστής του ΟΠΕΚ
και στενός σύμμαχος των Αμερικανών τελικά συνταράσσεται
από τη μονομανία των επενδύσεών του σε μία και μόνη (ενερ-
γειακή) αγορά. Οι σπατάλες του παλατιού, λες και δεν υπήρχε
αύριο, έπαιξαν και αυτές τον ρόλο τους.
Εντούτοις, η κατάρρευση της Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει να
ανησυχήσει όλη τη διεθνή κοινότητα, μιας και το «γερασμένο»
παλάτι, αν και υποταγμένο σε δυσθεώρητες για τη Δύση πρα-
κτικές του παρελθόντος, αποτελεί σήμερα μια ασπίδα για την
εξάπλωση ακραίων ισλαμιστών. Η οποιαδήποτε κατάρρευση
και η αναρχία που ίσως προκληθεί μπορεί να αλλάξουν την
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων στην Αραβική Χερσόνησο. Εκεί
όπου ο πόλεμος με το Ισλαμικό Κράτος δεν φαίνεται να κοπάζει,
με απρόσμενες εξελίξεις για τη διεθνή κοινότητα, η οποία πα-
ρακολουθεί την έξαρση της οργής και της τρομοκρατίας σε όλο
το ισλαμικό τόξο.
Οι βασιλείς του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, ο σουλτάνος του Ομάν
και ο βασιλιάς της Ιορδανίας είναι ομόθρησκοι και φιλικά προ-
σκείμενοι στη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας με
σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα. Η οποιαδήποτε
ανατροπή θα προκαλέσει απότομη θύελλα σε όλα τα ισχυρά
αραβικά «γεράκια» της ερήμου. 
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Και αν καταρρεύσει 
η Σαουδική Αραβία;

Ανησυχία προκαλεί σε διεθνείς διπλωματικούς και επιχειρηματικούς κύκλους η
δημοσίευση σε διεθνή ΜΜΕ σχετικά με την πιθανή χρεοκοπία του βασιλείου της
Σαουδικής Αραβίας τα επόμενα δύο χρόνια. 
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Ό
χι φυσικά ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αλ-
λάξει, όπως έχει δείξει το παρελθόν με την
πληθώρα παρατάσεων που έχει λάβει ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός. Να σημειωθεί

ότι με βάση το τρίτο μνημόνιο (ή όπως αλλιώς έχει ονο-
μαστεί), ο ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για τις οι-
κονομικές προσφορές συνδέεται άμεσα με την
εκταμίευση κεφαλαίων από το τρίτο πρόγραμμα στήριξης
της ελληνικής οικονομίας.
Το αν ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την αξιοποίηση
του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας είναι σωστός ή

ΑποκρατικοποίησηΟΛΠ Α.Ε.: 
πορεία στο άγνωστο με βάρκα 
την ελπίδα (;)

λανθασμένος, ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος άρ-
θρου (αν και σχετικό άρθρο μου είχε δημοσιευτεί στο τεύχος
Μαρτίου του 2014 των «Ναυτικών Χρονικών»). 
Πλέον, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου αρκετοί ομολο-
γούν ότι ας γίνει όπως είναι να γίνει η παραχώρηση, αρκεί να
προχωρήσει. 
Το ζήτημα είναι πως και σε αυτή την περίπτωση (του υφιστάμενου
μοντέλου αποκρατικοποίησης που έχει επιλεγεί) η όλη διαδικασία
προχωρεί σχεδόν στα τυφλά χωρίς καμία πρόνοια για σημαντικά
ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας και της αναπτυξιακής προ-
οπτικής του λιμένα, αλλά και χωρίς να υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο

Σε (κακόγουστο) σίριαλ έχει μετατραπεί η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης της ΟΛΠ Α.Ε. μέσω της πώλησης
του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εισηγμένης. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ) προσδιόρισε την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2015 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του σε διεθνές μέσο ενημέρωσης.  

Του Γιώργου Κ. Βαγγέλα
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σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστά-
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατη-
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζη-
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατα-
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
μόλις €3,5 δισ.
Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης με-
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει από-
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσο-
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η ει-

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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Παραχωρήσεις χερσαίων εκτάσεων
Τον τελευταίο μήνα, πληθώρα δημοσιευμάτων αναφέρθηκαν
σε εξαιρέσεις χερσαίων περιοχών από τη σύμβαση ελληνικού
Δημοσίου -ΟΛΠ Α.Ε. και κατά συνέπεια από τη μελλοντική
σύμβαση παραχώρησης με τον ιδιώτη επενδυτή. Το όλο θέμα
έχει καταλήξει να είναι αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλ-
λευσης, χωρίς κάποιο σχεδιασμό και σε αυτή την περίπτωση.
Το παράκτιο μέτωπο της περιοχής των Λιπασμάτων, όπως
ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θα εξαιρεθεί από τη
σύμβαση παραχώρησης και θα χρησιμοποιηθεί για την ανά-
πτυξη χώρων αναψυχής και πρασίνου. Ήδη ο Δήμος Δραπε-
τσώνας-Κερατσινίου έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα
προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε η περιοχή να παραχωρηθεί
στον δήμο. Το ίδιο μάλλον θα συμβεί και με την περιοχή της
Κυνοσούρας, αν κι εδώ υφίσταται το ζήτημα των αρχαιολογι-
κών ζωνών, ενώ υπό συζήτηση είναι και η εξαίρεση των υπο-
δομών που χρησιμοποιούνται για την πορθμειακή σύνδεση
Περάματος-Σαλαμίνας. Είναι προφανές πως τέτοιες εξαιρέσεις
γίνονται εκ του προχείρου, χωρίς σχεδιασμό και μάλλον για
εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων. Ορισμένα ζη-
τήματα που σίγουρα θα ανακύψουν και θα συζητηθούν από
αυτή την απόφαση, καθώς αυτές οι ενέργειες ενέχουν σημαν-
τικούς κινδύνους για την υπό εξέλιξη διαδικασία, αφορούν τα
εξής:
• Πώς το κράτος αφαιρεί περιοχές που διαχειρίζεται η ΟΛΠ

Α.Ε., και κατά συνέπεια οι μέτοχοι της εταιρείας, και μάλιστα
χωρίς αντάλλαγμα για την ΟΛΠ Α.Ε.; Σε αυτή την περίπτωση
υπάρχει άμεση απομείωση της αξίας των μετοχών και κατά
συνέπεια ζημία των μετόχων. Πέρα από τον δημόσιο τομέα
υπάρχει και ο ιδιωτικός. Ήδη, μέτοχοι της μειοψηφίας (βλ.
επιστολή του hedge fund Lansdowne Partners προς τη δι-
οίκηση του ΟΛΠ) έχουν θέσει το θέμα και δηλώνουν ότι θα
κάνουν χρήση όλων των νομίμων δικαιωμάτων τους. Έχει
υπάρξει κάποια μέριμνα επ’ αυτού ή, εν τέλει, το κράτος θα
εμπλακεί σε μια δικαστική περιπέτεια;

• Έχει γίνει κατανοητό στα συναρμόδια υπουργεία ότι οι μέχρι
στιγμής ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν καταρτίσει τα επι-
χειρησιακά και στρατηγικά τους πλάνα για την ανάπτυξη του

λιμένα, τα οποία έγιναν δεδομένου ότι η παραχωρούμενη
έκταση είναι αυτή που έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό
Δημόσιο στον ΟΛΠ; Έχουν δει οι υπεύθυνοι χάρτη της ευ-
ρύτερης περιοχής; Η μόνη ουσιαστικά διαθέσιμη χερσαία
και θαλάσσια περιοχή για την ανάπτυξη των υποδομών του
λιμένα είναι η περιοχή των Λιπασμάτων. Αν μακροπρόθεσμα
απαιτηθεί η δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών, πού θα
κατασκευαστούν; Επί της ουσίας, η παραχώρηση της συγ-
κεκριμένης έκτασης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανα-
πτυξιακή προοπτική των λιμενικών υποδομών του Πειραιά. 

• Η απόφαση παραχώρησης των χερσαίων εκτάσεων θα
έπρεπε να συνοδεύεται από εναλλακτικό σχέδιο, πλήρως
μελετημένο και με προτάσεις για τη χρηματοδότησή της. Συ-
νήθως τέτοιες παραχωρήσεις χωρίς σχεδιασμό απλώς κα-
ταλήγουν να μην αξιοποιούνται ποτέ - και παραδείγματα
στον ελληνικό χώρο υπάρχουν πλείστα όσα. Συν τοις άλ-
λοις, η διαμόρφωση περιοχών αναψυχής σε λιμενικές πε-
ριοχές αποφασίζεται συνήθως για λιμενικές υποδομές οι
οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον για εμπορικούς σκο-
πούς σχετιζόμενους με τη λιμενική δραστηριότητα. Ρότερν-
ταμ, Αμβέρσα, Αμβούργο, Χάιφα και η περίπτωση της
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτελούν ορισμένα μόνο πα-
ραδείγματα διαμόρφωσης περιοχών αναψυχής εντός λιμε-
νικών περιοχών με εκμετάλλευση παλαιών λιμενικών
εγκαταστάσεων και υποδομών. Στην περίπτωση του Πειραιά
δεν υφίσταται αντίστοιχος σχεδιασμός, αλλά παραχωρείται
ανεκμετάλλευτη χερσαία έκταση, χωρίς να υπάρχουν αρκε-
τές αντίστοιχες εναλλακτικές για τη μελλοντική ανάπτυξη
του λιμανιού.

Ίδρυση δημόσιας αρχής λιμένος
Έχει αποτελέσει διαχρονικό θέμα συζήτησης, και ειδικότερα
το τελευταίο έτος, η σύσταση δημόσιας αρχής λιμένος με
στόχο (;) την προάσπιση των δημόσιων αγαθών που απορρέ-
ουν από τη λειτουργία του λιμένα Πειραιώς. Και εδώ το ζή-
τημα του χρόνου είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς η
δημιουργία δημόσιας αρχής λιμένος δεν αποτελεί εύκολη
υπόθεση και σίγουρα θα απαιτήσει χρόνο, και όλα αυτά ένα
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Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε ότι η διαδικασία της αποκρατικο-
ποίησης του λιμένα σέρνεται τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης ελληνικού Δημοσίου -
ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική
ημερομηνία της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδικασία-εξπρές,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφάσεων και σχεδιασμού.

..................................................................................................................................................................................................................................................
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μήνα περίπου πριν από την υποβολή των οικονομικών προ-
σφορών. Πώς όμως είναι δυνατόν ένας επενδυτής να προχω-
ρήσει σε δεσμευτική οικονομική προσφορά όταν δεν μπορεί
να είναι σίγουρος για το μοντέλο διοίκησης-οργάνωσης που
θα υπάρχει στο λιμάνι; Πέρα βέβαια από αυτό το θέμα, είναι
αναγκαία και η εξέταση του ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας
και αρμοδιοτήτων της δημόσιας αρχής. Ας μην ξεχνάμε ότι
υφίσταται και η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, για την οποία ο κ.
Δρίτσας σε ομιλία του σημείωσε ότι θα προχωρήσει με την
ολοκλήρωση της δομής και των αρμοδιοτήτων της. Αν η όλη
διαδικασία σύστασης δημόσιας λιμενικής αρχής γίνει, ως φαί-
νεται, με διαδικασίες-εξπρές και κυρίως χωρίς διαβούλευση
σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο, ελλοχεύει ο κίνδυνος για επι-
καλύψεις αρμοδιοτήτων με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, για
να μην αναφερθούμε στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου και
ενδεχομένως γραφειοκρατικού μοντέλου ελέγχου της λιμενι-
κής βιομηχανίας.
Πέρα από τα τρία βασικά αυτά ζητήματα υπάρχει και σειρά
άλλων, τα οποία λίγο ή πολύ επηρεάζουν την ιδιωτικοποίηση
του λιμένα. Το ζήτημα της επιστροφής των κρατικών ενισχύ-
σεων από την COSCO (ΣΕΠ Α.Ε.) έπειτα και από την απόφαση
της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, οι οποίες έκριναν παράνομα οκτώ φορολογικά πλεονε-
κτήματα που χορηγήθηκαν στην εταιρεία. Πέρα από την
ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων, τίθεται και το θέμα της
αναδιαμόρφωσης της σύμβασης παραχώρησης με βάση τις
παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπροσθέτως, το
ζήτημα των δρομολογημένων επενδύσεων στο λιμάνι του Πει-
ραιά και ιδίως όσων δεν εμπίπτουν στις βασικές εμπορικές λει-
τουργίες ενός λιμένα, όπως η δημιουργία της Πολιτιστικής
Ακτής, αλλά και όσων έχουν αποσπάσει ευρωπαϊκή χρηματο-

δότηση όπως η κατασκευή των νέων προβλητών για τα
κρουαζιερόπλοια. 
Όλα αυτά τα ζητήματα θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν κλείσει
πριν από την υποβολή των οικονομικών προσφορών. Εν τού-
τοις, ένας μήνας απομένει και η κυβέρνηση φαίνεται να ανοίγει
θέματα παρά να προσπαθεί να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες
υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή της χρόνο
από την πρώτη εκλογή της τον Ιανουάριο του 2015.
Η υπόθεση του ΟΛΠ εξελίσσεται σε ρουλέτα για τους υποψή-
φιους επενδυτές, οι οποίοι θα κληθούν, αν κληθούν και δεν
υπάρξει για πολλοστή φορά αναβολή της κατάθεσης προσφο-
ρών, να γνωστοποιήσουν το εύλογο γι’ αυτούς τίμημα για την
αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΛΠ χωρίς
όμως να είναι ξεκάθαρο ακόμη το τι παραχωρείται, με τι οικο-
νομικά ανταλλάγματα προς το Δημόσιο και τους δήμους και
το τι μέλλει γενέσθαι με ορισμένα επενδυτικά σχέδια όπως
αυτό της Πολιτιστικής Ακτής.
Ειλικρινά, ένα τέτοιο περιβάλλον μάλλον απωθεί παρά ενθαρ-
ρύνει τους όποιους επενδυτές και δεν είναι η χρονική στιγμή
η κατάλληλη για να ασκείται μικροπολιτική εκμετάλλευση
ενός τόσο σημαντικού ζητήματος, προσπαθώντας να ικανο-
ποιήσουμε τους πάντες και τα πάντα με το μυαλό μας στις επό-
μενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν. 
Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις που θα την οδηγήσουν σε ανα-
πτυξιακή τροχιά. 
Πέντε χρόνια τώρα, το ζήτημα της αξιοποίησης των λιμενικών
υποδομών της χώρας έχει γίνει σίριαλ με πολλά επεισόδια και
ακόμα περισσότερους πρωταγωνιστές στο προσκήνιο και στο
παρασκήνιο. Και είναι αυτά τα επεισόδια που έφεραν την κα-
τάσταση εδώ που την έφεραν, μιας και από την αρχή δεν δια-
μορφώθηκε μια ορθή στρατηγική παρά μια κοντόφθαλμη
πολιτική εκμετάλλευση του όλου ζητήματος. Η Κύπρος ανα-
κοίνωσε την παραχώρηση λιμενικών της εγκαταστάσεων σε
ιδιώτες επενδυτές στην αρχή του έτους και ο διαγωνισμός θα
έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο του έτους, ενώ ήδη
μεγάλα ονόματα της λιμενικής βιομηχανίας έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον. Η λιμενική σκακιέρα της νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου έχει από καιρό στηθεί και οι παίκτες κινούν τα πιόνια
τους. Δυστυχώς, η Ελλάδα κινδυνεύει για μία ακόμη φορά να
μείνει εκτός παιχνιδιού.
Εν κατακλείδι, η βάρκα όντως πηγαίνει προς το άγνωστο, και
μάλιστα σε αχαρτογράφητα νερά όπως δήλωσε και η ίδια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου εκπροσώπων της, οι οποίοι
έχουν τονίσει ότι η διαδικασία αξιοποίησης που επιλέχθηκε για
τον ΟΛΠ είναι πρωτόγνωρη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρ’
όλ’ αυτά, η κυβέρνηση αντί σε αυτήν τη συγκυρία να διαμορ-
φώσει τις συνθήκες ώστε να είναι εφικτή τουλάχιστον η χά-
ραξη μιας πορείας, επιλέγει να κωλυσιεργεί σε σημαντικά
ζητήματα θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη διαδικασία και, κυ-
ρίως, τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος το οποίο θα
μπορεί τουλάχιστον να δώσει σήμα σε διεθνείς επενδυτές ότι
η χώρα όντως επιθυμεί και επιδιώκει τις ξένες επενδύσεις.
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Every year Remontowa repairs and upgrades over

200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.

of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that

recently completed a historic transit through the

Arctic North West Passage. 

Remontowa S.A. is among the first shipyards to

recognize the needs of owners and operators in

view of new environmental regulations undertaking

special projects like ballast water treatment and

scrubbers systems retrofitting.
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Σε πτώση 
το φυσικό αέριο
στην Ε.Ε.

H ναυτιλιακή βιομηχανία στη Γερμανία κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού
αερίου (ΥΦΑ/LNG) ως εναλλακτικού καυσίμου στον τομέα της ναυτιλίας.

Η γερμανική Ναυτιλιακή Πλατφόρμα για την προώθηση του υγροποιημένου φυσικού αε-
ρίου (Maritime LNG Platform), η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), η Ένωση Ναυπηγι-
κής Βιομηχανίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας (VSM), η Κεντρική Ένωση Γερμανικών
Επιχειρήσεων Θαλάσσιων Λιμένων (ZDS) καθώς και η Κεντρική Ένωση Γερμανών Ναυλο-
μεσιτών (ZVDS) έχουν προτείνει, σε κοινή δήλωσή τους, ότι η Γερμανία χρειάζεται να εφαρ-
μόσει τα εξής τρία μέτρα: 1) Μια επιθετική καινοτομία, 2) ένα πρόγραμμα στήριξης για τον
εξοπλισμό των πλοίων με πρόωση - ΥΦΑ και 3) ενιαία νομικά πρότυπα στους λιμένες.
Ο Georg Ehrman, διευθύνων σύμβουλος της Maritime LNG Platform, μιας διεπαγγελμα-
τικής συμμαχίας περισσοτέρων των 70 εθνικών και διεθνών εταιρειών, ενώσεων και λιμέ-
νων, δηλώνει ότι «το ΥΦΑ στη ναυτιλία διαθέτει ξεκάθαρα μεγάλες δυνατότητες ως προς
τη μείωση της επιβάρυνσης από τις εκπομπές αερίων, όπως το θείο, τα αιωρούμενα σωμα-
τίδια και τα οξείδια του αζώτου, σε παράκτιες περιοχές και πόλεις-λιμάνια. Ταυτοχρόνως,
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και τις ήδη προγραμματισμένες ρυθμίσεις για τις εκπομπές
αερίων». Και συνεχίζει λέγοντας ότι «το ομοσπονδιακό υπουργείο Μεταφορών και Ψηφια-
κών Υποδομών της Γερμανίας καθώς και ο συντονιστής Ναυτιλίας της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης έχουν αναγνωρίσει τη μεγάλη σημασία του ΥΦΑ για καθαρότερες μεταφορές,
που υπάρχει τόσο στην οδηγία της Ε.Ε. περί καθαρής ενέργειας για τις μεταφορές (Clean
Power For Transport) όσο και στο ίδιο το κείμενο συγκρότησης της κυβέρνησης συνασπι-
σμού στη Γερμανία. Τα προτεινόμενα από εμάς μέτρα συνιστούν κεντρική προϋπόθεση για
να μπορέσει το ΥΦΑ να προωθηθεί ως ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Η χρήση
του δεν παρέχει μόνο υψηλότερη περιβαλλοντική προστασία, αλλά και ευκαιρίες για μεγα-
λύτερη προστιθέμενη αξία, όπως και για υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας στο χώρο των
γερμανικών επιχειρήσεων».
«Η γερμανική ναυπηγική βιομηχανία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην αναγνώριση του ΥΦΑ

Ηπτωτική τάση στη ζήτηση φυ-
σικού αερίου στην Ευρώπη θα
συνεχιστεί μέχρι και το 2020

και στη συνέχεια οι συνθήκες θα βελ-
τιωθούν, ανέφερε ο επικεφαλής της
Επιτροπής Ενέργειας της κρατικής ρω-
σικής Δούμας, Pavel Zavalny. 
Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε, σε φό-
ρουμ φυσικού αερίου, ότι η ευρω-
παϊκή αγορά εξακολουθεί να
αντιμετωπίζει πτωτική τάση στη ζή-
τηση για το φυσικό αέριο, για προφα-
νείς λόγους που σχετίζονται κυρίως
με την αδύναμη οικονομική ανά-
πτυξη, την υποκατάσταση του φυσι-
κού αερίου με άνθρακα και την
επιδότηση των εναλλακτικών τύπων
καυσίμων και ενέργειας.
Οι αναλυτές υποστηρίζουν πως οι πα-
ράγοντες αυτοί θα παραμείνουν
«ακλόνητοι» έως το 2020 και στη συ-
νέχεια η ζήτηση για φυσικό αέριο θα
ενταθεί στην Ευρώπη.
Η αύξηση στην κατανάλωση φυσικού
αερίου στην Ευρώπη θα επέλθει εξαι-
τίας της απότομης πτώσης της δικής της
παραγωγής ενέργειας και της ενίσχυσης
της κατανάλωσης που θα προκληθεί
από την ανάκαμψη της βιομηχανίας και
του εμπορίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι Γερμανοί 
αναλαμβάνουν δράση 
για την προώθηση 
του φυσικούαερίου
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O Σαουδάραβας υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων,
Ali bin Ibrahim Al-Naimi, εξέπληξε σε ομιλία του το ακρο-
ατήριο στην Κωνσταντινούπολη, όταν ανακοίνωσε τη δέ-

σμευση του Ριάντ ως προς τη συνέχιση των επενδύσεων στην
εξόρυξη και τελειοποίηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
απόδοσης του «μαύρου χρυσού».
Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την αναστάτωση στον
ΟΠΕΚ, ο υπουργός τόνισε τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα της
επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας προκειμένου να εξελίξουν
τις ορυκτές πηγές ενέργειας και να τις μετατρέψουν σε φιλικότερες ως
προς τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.
Στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης κορυφής που εγκαινιά-
στηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Al-
Naimi συναντήθηκε με αρκετούς υπουργούς Πετρελαίου και Ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων του Ρώσου, του Αμερικανού και του Ινδονή-
σιου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διμερείς σχέ-
σεις των κρατών στους τομείς του πετρελαίου, της έρευνας και της
τεχνολογικής συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος. Παρά τη διεθνή
κρίση φάνηκε το ενδιαφέρον όλων των διπλωματικών και πολιτικών
αποστολών για την υποστήριξη πολυεθνικών περιβαλλοντικών και τε-
χνολογικών προγραμμάτων, που θα στρέφονται σε θέματα βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος και του
οικοσυστήματος.

Το  Ριάντ  
δεσμεύεται για έρευνες 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Η Εxxon 
επιμένει 
στις επιχειρήσεις 
στην Αρκτική
Η κεντρική διοίκηση της Exxon επιμένει να συνεχίσουν την υπεράκτια
εξόρυξη και τις γεωτρήσεις σε πιθανά κοιτάσματα της Αρκτικής, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Αναφορικά με τους κινδύνους του
εγχειρήματος, που προκαλούν αντιδράσεις στην Αλάσκα, στην Καλιφόρ-
νια καθώς και στις πρωτεύουσες του Καναδά και των ΗΠΑ, η εταιρεία
δηλώνει ότι σήμερα οι επιχειρήσεις είναι ασφαλείς και αξιόπιστες και η
τεχνολογική υποδομή μελετημένη σε βάθος, παρέχοντας υψηλές προ-
διαγραφές ασφάλειας για το ευαίσθητο περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Exxon, τα αποθέματα πετρελαίου της Αρ-
κτικής θα μπορούσαν να αυξήσουν τις παγκόσμιες αγορές αποθεμάτων
πετρελαίου κατά 30% και να αλλάξουν τις υπάρχουσες συνθήκες εμπο-
ρίας και τιμολόγησης του «μαύρου χρυσού».
Όσον αφορά τις διαδηλώσεις σε αμερικανικές και καναδικές παράλιες
πόλεις του βόρειου Ειρηνικού, η Exxon με ανακοινώσεις της επιμένει ότι
μετά τα διδάγματα από το Deep Water Horizon τα πρότυπα ασφάλειας
αλλά και τα προληπτικά μέτρα για τέτοιες ειδικές και πανάκριβες επιχει-
ρήσεις χρησιμοποιούν πλέον νέες τεχνολογίες αιχμής.

ως εναλλακτικού καυσίμου και, πλέον, από βέλτιστη θέση
εκκίνησης μπορεί να βρεθεί στην κορυφή της τεχνολογικής
ανάπτυξης αλλά και της αγοράς», τονίζει ο Ralf Sören Mar-
quardt, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής Ένωσης
Ναυπηγικής Βιομηχανίας και Θαλάσσιας Τεχνολογίας (VSM).
Και συμπληρώνει: «Με μια συντονισμένη πρωτοβουλία ως
προς τη χρήση του LNG, με την οποία να προωθείται η εφαρ-
μογή των καινοτομιών και να καθορίζονται τα ρυθμιστικά
κενά, μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων
στους λιμένες και στις υδάτινες οδούς, αλλά και να δημιουρ-
γηθούν υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας -και όχι μόνο-
στις ακτές».
Από την πλευρά του, ο Ralf Nagel, μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), ση-
μειώνει ότι «χωρίς ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης από την
πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, που
θα αφορά τη χρήση ΥΦΑ σε νεοναυπηγηθέντα ή παλαιότε-
ρης ναυπήγησης πλοία, δεν θα μπορούν να ξεπεραστούν οι
φραγμοί εισόδου στην αγορά. Μέχρι τώρα δεν έχει εισέλθει
στην Ευρώπη ούτε ένα πλοίο με λειτουργία ΥΦΑ χωρίς κρα-
τική επιδότηση. Η Γερμανία θα πρέπει να ανήκει στους πρω-
τοπόρους με δεδομένη τη ναυτιλιακή της δύναμη». Πλοία τα
οποία εκτός από τα παραδοσιακά καύσιμα μπορούν να λει-
τουργήσουν και με υγραέριο (λειτουργία με χρήση διπλού
καυσίμου) λόγω των ειδικών κινητήρων που απαιτούνται,
των πρόσθετων γραμμών και δεξαμενών, καθίστανται έως
και 25% ακριβότερα.
Ο Daniel Hosseus, γενικός διευθυντής της Κεντρικής Ένω-
σης Γερμανικών Επιχειρήσεων Θαλάσσιων Λιμένων (ZDS),
επισημαίνει τα εξής: «Σε περίπτωση επαρκούς αριθμού σκα-
φών με χρήση ΥΦΑ μπορεί να μειωθεί μετρήσιμα η ατμο-
σφαιρική ρύπανση στους λιμένες». Και συνεχίζει λέγοντας
ότι «στην περίπτωση του ΥΦΑ καταδεικνύεται ότι χρειαζό-
μαστε μια ευρεία και συνεπή χρηματοδότηση της τεχνολο-
γίας που αφορά τις ναυτιλιακές μεταφορές. Η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση της Γερμανίας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επα-
ναφέρει εκ νέου το επιτυχημένο ερευνητικό πρόγραμμα για
καινοτόμους τεχνολογίες στους λιμένες (ISETEC)».
Τη θέση της Κεντρικής Ένωσης Γερμανών Ναυλομεσιτών
(ZVDS) παρουσιάζει ο Dr Alexander Geisler, ο οποίος δηλώ-
νει ότι «ο ανεφοδιασμός των πλοίων με λειτουργία ΥΦΑ θα
πρέπει να λαμβάνει χώρα σε γερμανικά λιμάνια. Αλλά, για
να μπορούν τα πλοία να εξυπηρετούνται το ίδιο αποτελε-
σματικά όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, θα πρέπει και η δια-
δικασία αποθήκευσης να είναι εφικτή ταυτόχρονα με τη
φόρτωση και εκφόρτωση. Η Γερμανία χρειάζεται ενιαία πρό-
τυπα στους θαλάσσιους λιμένες της στην περίπτωση λει-
τουργίας με ΥΦΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά την πλήρωση των
δεξαμενών καυσίμων των πλοίων, όσο και κατά την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή τη μεταφορά».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των εκτεταμένων και σε
παγκόσμιο επίπεδο ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας, αλλά
και της εμπειρίας δεκαετιών από τη μεταφορά ΥΦΑ, τα πλοία
που λειτουργούν με ΥΦΑ διαθέτουν ένα εξαιρετικό ιστορικό
ασφάλειας σε σχέση με όλους τους άλλους τύπους σκαφών.
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Ο νιγηριανός στρατός δημο-
σιοποίησε την έφοδο ειδι-
κών δυνάμεων στο «M/T

Askja» και τη μετέπειτα κράτηση
του πλοίου ως υπόπτου για λα-
θραία μεταφορά αργού πετρε-
λαίου. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει
κοντά στην πόλη Warri, όταν ομάδα της Ειδικής Στρατιάς του
δέλτα του Νίγηρα εισέβαλε στο πλοίο. Οι τοπικές Αρχές έχουν
επίσης συλλάβει οκτώ πειρατές που επέβαιναν στο «Askja». 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, η Ειδική Στρατιά έχει
αναλάβει καθημερινές επιχειρήσεις και διώξεις προκειμένου να
εντοπιστούν και να κλείσουν πολυάριθμα παράνομα διυλιστήρια
στα οποία αποθηκεύεται και μετέπειτα εξάγεται το κλεμμένο αργό
πετρέλαιο από τις κρατικές εγκαταστάσεις ή από δολιοφθορές
σε αγωγούς.
Η νέα κυβέρνηση της Νιγηρίας ισχυρίζεται ότι χάνει σχεδόν 20

Τα δεξαμενόπλοια και πάλι στο στόχαστρο του νιγηριανού στρατού
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

H νέα διακρατική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Καζακ-
στάν αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Η
συμφωνία, που αφορά την Κασπία Θάλασσα, υπο-

γράφηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει στις εται-
ρείες της Ρωσίας και του Καζακστάν να ξεκινήσουν τη
γεώτρηση, την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στη θα-
λάσσια περιοχή. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδή-
σεων Tass, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε:
«Έχουμε μεγάλα σχέδια για την από κοινού παραγωγή πετρε-
λαίου στην Κασπία Θάλασσα. Οι εταιρείες των δύο χωρών
μπορούν πλέον να αρχίσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών
τους σε ένα μεγάλο οικόπεδο υδρογονανθράκων». Ο κ. Πού-
τιν πρόσθεσε σε δημόσια ανακοίνωσή του ότι συζήτησε τη δη-
μιουργία μιας κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των
δύο χωρών και επισήμανε πως ετοιμάζεται η κατασκευή του
πρώτου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν.

Η συμφωνία Καζακστάν-
Ρωσίας που αλλάζει 
τον ενεργειακό χάρτη

Μία σημαντική συμφω-
νία για τη χρηματοδό-
τηση του πρώτου
αγωγού μεταφοράς φυ-
σικού αερίου μεταξύ Πο-
λωνίας και Λιθουανίας
υπογράφτηκε στις 15
Οκτωβρίου. 

Οι ηγέτες της Λιθουανίας, της Εσθονίας, της Πολωνίας και της Λε-
τονίας υπέγραψαν το κείμενο της συμφωνίας παρουσία του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Ο  κ.
Γιούνκερ, μάλιστα, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία βάζει
τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Βαλτικής, αφού οι τρεις
χώρες (Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία) εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Η Ε.Ε. βλέπει
τον αγωγό ως έργο-κλειδί για την ενεργειακή ένωση, ένα σχέδιο
που αποβλέπει στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και στη δια-
σύνδεση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, με στόχο τη σύγ-
κλιση των τιμών και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές. 
Ο μήκους 534 χιλιομέτρων αγωγός GIPL θα ξεκινάει από το Rem-
belszczyzna στην Πολωνία και θα καταλήγει στο Jauniunai στη
Λιθουανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να χρηματοδο-
τήσει με €295 εκατ. το έργο, το οποίο θα έχει συνολικό κόστος
€558 εκατ. 
Τα έργα θα ξεκινήσουν το 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν
τον Δεκέμβριο του 2019. Η ετήσια χωρητικότητα του αγωγού θα
είναι 2,5 δισ. κυβικά μέτρα με προοπτική να φτάσει τα 4 δισ., κα-
λύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες των χωρών-μελών της Ε.Ε.
στη Βαλτική.

Νέος αγωγός φυσικού 
αερίου συνδέει Πολωνία 
και Λιθουανία

εκατομμύρια δολάρια ετησίως εξαιτίας της κλοπής και της παρά-
νομης εμπορίας του πετρελαίου.
Αν και η συγκεκριμένη κράτηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με την
πρόσφατη άρση της απαγόρευσης, που κράτησε δύο μήνες και
αφορούσε 113 δεξαμενόπλοια, οι διεθνείς παρατηρητές και ανα-
λυτές παραμένουν σκεπτικοί για τους χειρισμούς της Αμπούτζα
και του νιγηριανού στρατού. Ως γνωστόν, παρά την άρση της
απαγόρευσης, η Intertankο συμβούλευσε τα μέλη της να μη ναυ-
λώνουν τα πλοία που ήταν στη λίστα αλλά και να μην προσεγγί-
ζουν την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της χώρας.
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ και δηλώσεις σε τοπικές εφημερίδες,
ο νιγηριανός στρατός έχει καταστρέψει το τελευταίο διάστημα
200 παράνομα διυλιστήρια, 58 φορτηγίδες πετρελαίου και
συλλάβει περισσότερα από 80 πειρατικά σκάφη προκειμένου
να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τη θαλάσσια πειρα-
τεία και την ομηρία των ναυτικών στην ευρύτερη περιοχή, αλλά
και την κλοπή πετρελαίου στο Δέλτα του Νίγηρα.
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Την τελευταία δεκαετία, η ναυτιλιακή βιομηχανία υπέστη μία από τις μεγαλύτερες με-
τατροπές στη σύγχρονη ιστορία της, τόσο στη γενικότερη δομή της, όσον αφορά την
τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων, όσο και στην πολυσυλλεκτικότητα «παικτών», οι
οποίοι καλούνταν να μεταβάλουν ένα χώρο όπου παραδοσιακά κινούνταν στο πλαίσιο
μιας συντηρητικής διαχείρισης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε μια εξωστρεφή μονάδα
έτοιμη να ανταποκριθεί σε ό,τι πιο πρωτοποριακό άρχιζε να προσφέρει αυτή η νεοσχη-
ματισθείσα πραγματικότητα. 

O
ι απότομες και βίαιες διακυμάνσεις που παρατη-
ρήθηκαν εκείνη την περίοδο, τόσο σε ναύλους
όσο και στις αξίες των πλοίων, με αφετηρία τη
χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε στο τέλος

του 2007 στις ΗΠΑ (subprime mortgages), είχαν ως αποτέλε-
σμα την αναδιάταξη του χώρου και σε μερικές περιπτώσεις
ακόμη και τον αφανισμό εταιρειών με πολύχρονη παρουσία
στον χώρο, και στη δημιουργία ενός πρόσφορου εδάφους για
όσους, καιροσκοπικά, έβλεπαν τον τομέα της καταβεβλημένης
ναυτιλίας σαν μία ευκαιρία που θα συνδύαζε τη σύντομη πα-
ρουσία με το γρήγορο και κατά προτίμηση... εξωπραγματικό
κέρδος. Έτσι, η είσοδος των γνωστών πλέον private equity
funds σε ένα χώρο με ενίοτε τεράστια περιθώρια κέρδους ήταν
προτετελεσμένη. Η εμφάνιση αυτών των funds, εκείνη την πε-
ρίοδο, προσέφερε και μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική, και εν
μέρει πρωτοποριακή, πρόταση για εξεύρεση μεγάλων κεφα-
λαίων όταν ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός άρχισε να
φθίνει ή και να εξαφανίζεται για μερικούς. 

Αυτή η επενδυτική δίψα πολλών τέτοιων funds είχε ως αποτέ-
λεσμα να καταστούν αυτές οι μέθοδοι χρηματοδότησης μια φυ-
σική μετάβαση από το «παλιό στο νέο», για να
χρησιμοποιήσουμε μια αμφιλεγόμενη φράση της εποχής, και οι
αποδέκτες αυτών των προϊόντων, είτε για να αναχρηματοδοτή-
σουν υπάρχουσες και άμεσες ταμειακές ανάγκες είτε για να χρη-
ματοδοτήσουν επιπρόσθετες αγορές πλοίων, νεότευκτων η μη,
υπήρξαν αρκετοί. Εν αντιθέσει, όμως, με τον παραδοσιακό δα-
νεισμό, οι αποδέκτες αυτών των κεφαλαίων συναινούσαν στην
είσοδο εξωγενών θεσμικών παραγόντων, με διαφορετικούς
επενδυτικούς στόχους και πολλές φορές φιλοσοφία, στα ενδό-
τερα των εταιρειών τους. Εν μέρει, αυτό ήταν αποδεκτό, όμως
ελλόχευε πολλούς κινδύνους, ιδίως γ’ αυτούς που είχαν απο-
δεχτεί, κατ’ ανάγκην, αυτόν τον «γάμο ευκολίας». Κίνδυνοι βέ-
βαια υπήρχαν και στην αντίπερα όχθη εφόσον τα funds, όπως
αποδείχθηκε, βρέθηκαν προ εκπλήξεων και, είτε λόγω της πα-
ρατεταμένης κρίσης στα πλοία ξηρού φορτίου είτε λόγω της
πτώσης της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό με τους κρα-
δασμούς της κινεζικής οικονομίας, κλονίστηκε η εμπιστοσύνη
τους στον χώρο και τους επέβαλε τον επαναπροσδιορισμό της
όλης τους επενδυτικής φιλοσοφίας. 
Το ζητούμενο γι’ αυτούς ήταν να εκμεταλλευτούν τις περίφημες
διακυμάνσεις του χώρου και όχι να γίνουν «εφοπλιστές» μα-
κράς πνοής. Όμως, η πραγματικότητα σήμερα ορίζει πως, για
να πετύχεις το πρώτο πρέπει να αποδεχθείς το δεύτερο, κάτι μη
εύπεπτο για πολλά funds με βραχυπρόθεσμους επενδυτικούς
ορίζοντες και με τις χρηματαγορές κλειστές για νέες δημόσιες
εγγραφές (IPOs), που αποτελούσαν μια πιθανή και άμεση (κερ-
δοφόρα) έξοδο από την επένδυσή τους. Πολλοί προτίμησαν να
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Του Χάρη Κοσμάτου, Corporate Development Officer, 
Tsakos Energy Navigation Limited  

Private Equity Funds 
Μια σύντομη αναδρομή και τι
μέλλει γενέσθαι...

Χρηματοοικονομικά
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αποχωρήσουν έστω και με κάποιο κόστος τώρα, ανεξαρτήτως
θετικών μακρoπρόθεσμων προοπτικών, και να επανατοποθετή-
σουν τα κεφάλαιά τους αλλού παρά να μείνουν (εγκλωβισμένοι)
σε ένα χώρο όχι και τόσο οικείο γι’ αυτούς. Αυτής της πολιτικής
υπήρξαμε μάρτυρες το τελευταίο διάστημα, με τις πωλήσεις ή
προσπάθειες πώλησης εταιρειών/πλοίων από funds όπως τα
Apollo, York, Riverstone και Kelso. 
Σήμερα, η συνύπαρξη private equity funds με τον χώρο της
ναυτιλίας βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα καμπή. Με τις αγορές
των πλοίων ξηρού φορτίου και Containers σε κρίση και με τις
αγορές δεξαμενοπλοίων (αργού και πετρελαϊκών προϊόντων)
σε ανάκαμψη, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις τόσο για πα-
ραμονή στον χώρο όσο και για κάποια (καλά) μελετημένη

έξοδο, αν και το δεύτερο προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκούς
ρευστότητας (για τις αγορές των πλοίων/στόλων προς πώ-
ληση), κάτι που λίγες εταιρείες σήμερα διαθέτουν, και την πρό-
σβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, που για την ώρα
παραμένουν κλειστές.
Εν κατακλείδι, η πεποίθησή μου είναι πως η παρουσία των pri-
vate equity funds στη ναυτιλία θα παραμείνει, ίσως σε κάποιο
μειωμένο βαθμό, διότι μπορεί να υπάρξουν πολλές ωφέλειες
για όλους, αρκεί να γίνει σωστά, με μέτρο και με γνώμονα πάντα
το καλό τού τομέα προς επένδυση. Ποιος ο λόγος να επενδύ-

............................................................................................................,,
σεις στο χτίσιμο πληθώρας πλοίων όταν αυτό θα αποσταθερο-
ποιήσει τις ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με άμε-
σες και αρνητικές επιπτώσεις στην επένδυσή σου; Επίσης, για
να μακροημερεύσει αυτή η σχέση και να παραμείνει μια εύλογη
και αξιόλογη εναλλακτική για όλους τους συμβαλλόμενους, θα
πρέπει να παραμεριστεί η επωδός του γρήγορου κέρδους (και
δόξας) και από τους μεν και από τους δε. Όπως λένε, εάν κά-
ποιος αναζητεί το γρήγορο και εύκολο κέρδος ας βρει πετρέ-
λαιο... Αν και τη σήμερον ημέρα και αυτό είναι λίγο
παρακινδυνευμένο! 

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

Η πεποίθησή μου είναι πως η παρουσία των private
equity funds στη ναυτιλία θα παραμείνει, ίσως σε
κάποιο μειωμένο βαθμό, διότι μπορεί να υπάρξουν
πολλές ωφέλειες για όλους, αρκεί να γίνει σωστά, με
μέτρο και με γνώμονα πάντα το καλό τού τομέα προς
επένδυση. Ποιος ο λόγος να επενδύσεις στο χτίσιμο
πληθώρας πλοίων όταν αυτό θα αποσταθεροποιήσει
τις ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, με
άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις στην επένδυσή σου; 
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Ε
ίμαι βέβαιος ότι οι εν γραφίδι συνάδελφοι που
μετέχουν στη σύνταξη του παρόντος αφιερώμα-
τος θα το εμπλουτίσουν με τα δέοντα στατιστικά
και τεχνικά στοιχεία, που θα μου επιτρέψουν την

πολυτέλεια επικέντρωσης σε διαχρονικές αναφορές, που
αφορούν το παρόν αλλά και το μέλλον της παγκόσμιας ναυ-
πηγικής βιομηχανίας (ΠΝΒ).
Αναφέρομαι στη γεωγραφική κατανομή της ναυπηγικής δραστη-
ριότητας στην υδρόγειο, επισημαίνοντας για μία ακόμη φορά το
ολοφάνερο: η ΠΝΒ έχει συγκεντρωθεί στον άξονα Τόκιο-Σεούλ-
Πεκίνο! Ανάμεσα στις 193  χώρες του ΟΗΕ, τρεις μόνον εξ αυτών
νέμονται το περίπου 90% των παγκόσμιων παραγγελιών εμπο-
ρικών πλοίων!
Ήταν πάντοτε έτσι; Όχι, βέβαια. Μια χρονική αναδρομή μέχρι και
το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα πείθει πως ο ευρωπαϊκός
χώρος (με τη Βρετανία προεξάρχουσα) έλεγχε προνομιακά τον
τομέα. Ήταν προφανώς η εποχή που η Άπω Ανατολή ακόμη…
κοιμόταν!
Τα πρώτα απτά σημάδια της εν δυνάμει εξ ανατολών ανταγωνι-
στικότητας διαφαίνονται περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950
στην Ιαπωνία - πρώτη τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα της πε-
ριοχής, που πολύ γοργά (τέλη της δεκαετίας του ’60) θα εγγίσει
το 50% του συνόλου των παραγγελιών.  
Περί τα μέσα του 1970 θα ακολουθήσει η Νότια Κορέα, χώρα
που κατά τεκμήριο διαθέτει τα αυτά περίπου χαρακτηριστικά.
Σύντομα έμελλε να αναπτυχθεί ο σχετικός ανταγωνισμός με την
Ιαπωνία, με εκάστη έχουσα να επιδείξει στοιχεία υπεροχής: χα-
μηλότερο εργατικό κόστος έναντι υψηλότερης τεχνολογίας. Με
την πάροδο του χρόνου τα εν λόγω στοιχεία φαίνεται να τείνουν
προς εξομοίωση. Έτσι ώστε, σήμερα, προσοχή να δίδεται σε πα-
ράγοντες δευτερεύουσας κατά το παρελθόν σημασίας, ιδίως
στην εξειδίκευση σε ορισμένους τύπους πλοίων ή και σκοπού
(μεγάλα containers, LNG/LPG, εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου
κ.λπ.).
Το πολιτικό άνοιγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον

κόσμο θα σημάνει και την είσοδο της κινεζικής ναυπηγικής βιο-
μηχανίας (ΚΝΒ) στην παγκόσμια αγορά ναυπηγήσεων. Δεν θα δί-
σταζα να το χαρακτηρίσω ορόσημο, που οδήγησε στην τρέχουσα
κατάσταση και που ίσως θα γίνει η γενεσιουργός αιτία της μελ-
λοντικής ανέλιξης του τομέα των ναυπηγήσεων για πολλές δε-
καετίες. 
Δεν θα αναλωθώ επί μακρόν με τους λόγους που προκάλεσαν
μια τέτοια ριζική ανατροπή της εικόνας μέσα σε μισόν αιώνα.
Απλώς θα υπενθυμίσω τη σημασία των περί ατομικότητας και
συλλογικότητας αντιλήψεων ενός κοινωνικού συνόλου σε συν-
δυασμό με την «εργατοβόρο» φύση της ΠΝΒ.
Ποια είναι όμως η τρέχουσα εικόνα της ΠΝΒ, όπως αυτή εξελίσ-
σεται στον επίμαχο απωανατολικό χώρο; 
Προφανώς, η Ιαπωνία «κουράστηκε»!.. Με συμμετοχή πια κάτω
του 20% της παγκόσμιας πίτας και τη νεολαία απρόθυμη να ακο-
λουθήσει καριέρα στη ναυπηγική κλίνη, συνεπικουρούντος και
του πάντοτε υψηλού κόστους εργασίας και (συχνά) χρήματος, η
χώρα αενάως ποσοτικά διολισθαίνει. Ό,τι ακόμη τη συγκρατεί
είναι η πάντοτε υψηλή αξιοπιστία και τεχνολογία.
Με «πρεμιέρα» από τα μέσα του ’70, η Κορέα εξελίχθηκε με
κορμό τρία μεγάλα ονόματα (Hyundai, Samsung, Daewoo), στα
οποία καθ’ οδόν προστέθηκαν και μερικά αξιόπιστα ονόματα.
Η είσοδος όμως της Κίνας (μέσα του ’90) ανάγκασε τη χώρα
να αναδιπλωθεί και, με το πλεονέκτημα της ανώτερης τεχνο-
λογίας και παραγωγικότητας, βαθμηδόν να αγνοήσει το απλό
πλοίο (bulkcarrier), που έπεσε έτσι κυριολεκτικά στα χέρια του
Πεκίνου.
Κατά τη γνώμη του γράφοντος -γνώμη που βασίζεται στις προ-
σωπικές εμπειρίες του κατά τα τελευταία 20 έτη της ανέλιξης της
ΚΝΒ- η τρέχουσα εξέλιξη (συνεχής βελτίωση σε παραγωγικότητα
και τεχνολογία, με παράλληλη/σταδιακή άνοδο του εργατικού
κόστους) θα επιτρέψει στη χώρα τη διείσδυση και στους πιο τε-
χνολογικά ανεπτυγμένους τύπους πλοίων. Η συμμετοχή της στο
παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών θα αυξηθεί, ξεπερνώντας ίσως
το προηγούμενο της Ιαπωνίας.

Του Γιώργου Μπάνου 
Συμβούλου ναυπηγήσεων

To παρόν και το μέλλον 
της παγκόσμιας 
ναυπηγικής βιομηχανίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  
Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία
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Επιχειρώντας μία ολιστική προσέγγιση για τη μελλοντική πορεία της ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας, τα «Ν.Χ.» απευθύνθηκαν σε παράγοντες του ελληνικού ναυτιλιακού πλέγματος. 
............................................................................................................................................................................................................................................................
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Επειδή, όμως, σύμφωνα με έναν ιστορικά αδιαμφισβήτητο νόμο,
ό,τι σε αυτήν τη ζωή ακμάζει κάποια στιγμή οδηγείται στην πα-
ρακμή, φρόνιμο είναι να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε ποιος
είναι ο επόμενος. Μια πρώτη θεώρηση κάνει το πρόβλημα δύ-
σκολο έως άλυτο. Η Ινδία, ως πλησιέστερη και σε μέγεθος και
σε εργατικό δυναμικό χώρα, δεν παρέχει τα εχέγγυα εκείνα κρα-
τικής συγκρότησης και κοινωνικής συναντίληψης που να οδη-
γούν σε θετικό συμπέρασμα. Οι σχετικές πρόσφατες εμπειρίες,
άλλωστε, υπήρξαν μάλλον απογοητευτικές.
Οι λοιπές χώρες του απωανατολικού χώρου, για τους παραπάνω
λόγους αλλά και λόγω ανεπαρκούς μεγέθους, ομοίως δεν πλη-
ρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Μετακινούμενοι σε άλλες πε-
ριοχές του πλανήτη μας, προς το παρόν αλλά και για το δυνάμενο

να προβλεφθεί μέλλον, εκ προοιμίου θα αποκλείσω Αυστραλία
και Αφρική στο σύνολό της, ενώ η πρόσφατη ιστορία της Βραζι-
λίας, της μόνης χώρας της Νότιας Αμερικής που ίσως θα παρείχε
κάποια στοιχεία για μελέτη, είναι δυσοίωνη.
Κάνοντας μια σύντομη και αδιάφορη στροφή μέσω Βόρειας Αμε-
ρικής, επιστρέφω στον ευρωπαϊκό χώρο. Εδώ διαπιστώνουμε τη
στροφή της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας προς τον αφα-
νισμό. Τα άλλοτε κραταιά βρετανικά ναυπηγεία ίσως να έχουν με-
τατραπεί σε… γήπεδα ποδοσφαίρου. Στην ηπειρωτική Ευρώπη,
η ανάμνηση παλαιών ημερών που χτίζονταν μέχρι και VLCC (!)
τείνει να εκλείψει. Μαζί της και η δυνατότητα επανάληψης. 
Στη Σκανδιναβία κρατεί άκρα σιγή. Και κάτι που σήμερα ηχεί σαν
ανέκδοτο: προ 40ετίας, ο γράφων, ως μεσίτης, είχε βάλει παραγ-
γελία για μεγάλα δεξαμενόπλοια παραγώγων στη Σουηδία! Ό,τι

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

Φυσικά, το παγκόσμιο εμπόριο υφίσταται και, με
αργά ή γρήγορα βήματα, συνεχώς αναπτύσσεται. Και
αυτό με τη σειρά του απαιτεί την επιτέλεση μεταφο-
ρικού έργου όπου, ως γνωστόν, το πλοίο μετέχει με
τη μερίδα του λέοντος. Πλοία, λοιπόν, θα κτίζονται.
Εκτός και αν η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία
επιφέρει τόσες και τέτοιες αλλαγές που θα αλλάξουν
το pattern των μεταφορών.

έχει απομείνει, είναι μικρά σε μέγεθος πλοία ειδικού σκοπού και
υψηλής τεχνολογίας που εκφεύγουν τον κανόνα μαζικής κατα-
σκευής και το κρουαζιερόπλοια - για πόσο, άραγε, ακόμη χρόνο; 
Φυσικά, το παγκόσμιο εμπόριο υφίσταται και, με αργά ή γρήγορα
βήματα, συνεχώς αναπτύσσεται. Και αυτό με τη σειρά του απαιτεί
την επιτέλεση μεταφορικού έργου όπου, ως γνωστόν, το πλοίο
μετέχει με τη μερίδα του λέοντος. Πλοία, λοιπόν, θα κτίζονται.
Εκτός και αν η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία επιφέρει
τόσες και τέτοιες αλλαγές που θα αλλάξουν το pattern των με-
ταφορών…
Μπορούσε τάχα ο προπάππος μου, ο καπετάν Θόδωρος Τσαπής,
στο ιστιοφόρο του των 400 τόνων τότε να φανταστεί ένα VLCC
ή ένα container των 18.000 κουτιών;

...................................................... ...................................................... ,,
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Σε όλα τα διεθνή fora της ναυτιλίας, οι πρωταγωνιστές της πλοιοκτησίας
τονίζουν ότι η αγορά, ιδίως στα bulkcarriers, δεν θα βελτιωθεί αν δεν στα-
ματήσουν -για σημαντικό διάστημα- οι παραγγελίες νέων πλοίων. 
Από τη στιγμή που οι συνιστώσες της ζήτησης είναι αβέβαιες, η ναυτιλία
μπορεί να καθορίσει τις συνιστώσες της προσφοράς; 
Πόσο θεωρείτε εφικτή και απαραίτητη τη συγκράτηση των νεοναυπηγήσεων
στο άμεσο μέλλον;
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο συνήθης ύποπτος για την πτώση των ναύλων είναι η
υπερπροσφορά χωρητικότητας. Χωρίς αμφιβολία οι ναυπηγήσεις των πλοίων ξηρού
φορτίου αυξήθηκαν σημαντικά με τις νέες παραγγελίες το 2013 και 2014, βασισμέ-
νες σε μεγάλο βαθμό σε δύο συνιστώσες, πρώτον, στην ανάγκη εκσυγχρονισμού
του στόλου με πλοία νέας τεχνολογίας (σ.σ. «eco ships») και, δεύτερον, στην ομο-
λογουμένως γενική αντίληψη της αγοράς ότι οι τιμές ήταν ιδιαιτέρως ελκυστικές. 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, το 2015 έχει αποδειχθεί πως είναι κυρίως μια χρονιά χα-
μηλής ζήτησης, με την παγκόσμια οικονομία να μην μπορεί να κρατήσει επαρκείς
ρυθμούς ανάπτυξης και με τις τιμές των αγαθών να παρουσιάζουν απρόσμενες
υφεσιακές τάσεις. 
Η ναυτιλία, με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, άμεσα έδειξε πως αντιμετωπίζει το πρό-
βλημα της αυξημένης προσφοράς χωρητικότητας αλλά και την έλλειψη ζήτησης ποι-
κιλοτρόπως, με τη σχεδόν πλήρη στάση σε νέες παραγγελίες αλλά και την αυξητική
τάση για την ανακύκλωση παλαιότερου τονάζ. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν
και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Ευελπιστούμε πως η ευαισθησία
της αγοράς στην προσφορά και ζήτηση θα επαναφέρει τη ζητούμενη ισορροπία. 

Το 2016 θα είναι μια αβέβαιη και δυσοίωνη χρονιά για την αγορά, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα παραδοθούν πλοία τα οποία είχαν παραγγελθεί το 2013 και 2014. 
Αναλυτές υποστηρίζουν πως ίσως το 30% αυτών των πλοίων δεν θα παραδο-
θεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι σε αυτό το προχωρημένο χρονικά στάδιο ναυπήγη-
σης θα είναι αδύνατη η ακύρωσή τους. Ποια είναι η άποψή σας;
Πιστεύω πως ένα μέρος νέων ναυπηγήσεων στον τομέα των φορτηγών πλοίων δεν
θα παραδοθεί, αλλά να εκτιμά κάποιος ότι αυτό μπορεί να φτάνει και το ένα τρίτο των
ναυπηγήσεων, είναι μάλλον πολύ αισιόδοξο! 
Θα αντιπρότεινα το ότι ο συνδυασμός ακυρώσεων με καθυστερήσεις, καθώς και αλ-
λαγών στον τύπο πλοίων που είναι υπό κατασκευή, θα μπορούσε ίσως να φτάνει το
30% του συνόλου τον επόμενο χρόνο.

Θεωρείτε ότι η τάση για μετασκευή φορτηγών πλοίων σε δεξαμενόπλοια αποτε-
λεί σπασμωδική απόφαση των πλοιοκτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση;

Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι οι πλοιοκτήτες κάνουν σπασμωδικές κινήσεις ή βρίσκονται σε απόγνωση. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι με-
τασκευές πλοίων από έναν τύπο σε άλλον, και ιδίως όταν ο ένας τομέας έχει σημαντικό πλεονέκτημα εσόδων. Θεωρώ πως ήδη υπάρχουν
κάποιες αλλαγές από φορτηγά σε δεξαμενόπλοια στις νέες κατασκευές, όπως επίσης πως οι μετασκευές υφιστάμενων πλοίων θα είναι
μάλλον πολύ λίγες.

Υπάρχει η άποψη ότι ίσως η δυσκολία στην εξεύρεση χρηματοδότησης, ειδικά από τις ναυτιλιακές τράπεζες, είναι στην πα-
ρούσα φάση μάλλον επωφελής, αφού οι πλοιοκτήτες και ιδίως όσοι διαθέτουν μικρό στόλο δυσκολεύονται να εισέλθουν
στην αγορά νεοναυπηγήσεων. Συμφωνείτε;
Χωρίς αμφιβολία, ναι. Η δυσκολία και δυστοκία των παροδοσιακών ναυτιλιακών τραπεζών να χρηματοδοτούν είτε νέες παραγγελίες είτε αγορές
από δεύτερο χέρι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη μείωση των τιμών και στη μείωση των πράξεων, αλλά και στη μείωση των νέων παραγ-
γελιών. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως από τη μια πλευρά η κατάσταση είναι επωφελής, από την άλλη όμως δημιουργεί σοβαρά
ερωτήματα για το μέλλον της ναυτιλίας, και ιδιαίτερα της παραδοσιακής ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, και πώς θα μπορέσει να
χρηματοδοτηθεί.    

Του Γεωργίου Δ. Γουρδομιχάλη
Phoenix Shipping & Trading S.A.

Ευελπιστούμε 
πως η ευαισθησία 
της αγοράς 
στην προσφορά 
και ζήτηση 
θα επαναφέρει 
τη ζητούμενη 
ισορροπία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  
Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 56

Αφιερωμα Ναυπηγοεπισκευαστική NEW_Layout 1  4/11/2015  1:49 μμ  Page 56



Σε όλα τα διεθνή fora της ναυτιλίας, οι πρωταγωνιστές της
πλοιοκτησίας τονίζουν ότι η αγορά, ιδίως στα bulkcarriers,
δεν θα βελτιωθεί αν δεν σταματήσουν -για σημαντικό διά-
στημα- οι παραγγελίες νέων πλοίων. 
Από τη στιγμή που οι συνιστώσες της ζήτησης είναι αβέ-
βαιες, η ναυτιλία μπορεί να καθορίσει τις συνιστώσες της
προσφοράς; 
Πόσο θεωρείτε εφικτή και απαραίτητη τη συγκράτηση των
νεοναυπηγήσεων στο άμεσο μέλλον;
Κατά τη γνώμη μου η μειωμένη ζήτηση, δηλαδή η αναιμική
παγκόσμια οικονομία που έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη
ανάγκη μεταφορών, επηρεάζει περισσότερο την αγορά αυτό το
διάστημα.  Εξάλλου πάντα υπάρχει μια διαφορά χρόνου μεταξύ
νέων παραγγελιών και άμεσων μεταφορικών αναγκών. Λόγω
της πτώσης της ζήτησης αλλά και του μεγάλου αριθμού νέων
πλοίων πού παραδόθηκαν από τον προηγούμενο κύκλο πα-
ραγγελιών, οι τωρινές νέες παραγγελίες είναι ελάχιστες. Όμως
είναι σίγουρο ότι μόλις «γυρίσει» η αγορά, θα υπάρξει νέο κύμα
παραγγελιών. Το πρόβλημα θα υπάρξει εάν 2-3 χρόνια μετά το
«γύρισμα», όταν τα πλοία αυτά θα παραδίνονται, η παγκόσμια
οικονομία θα εξακολουθεί να πηγαίνει καλά (αυξημένη ζήτηση
μεταφορών) ή όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι δουλεύει η ναυ-
τιλία. Δεν μπορείς να έχεις νέο πλοίο αμέσως όταν η αγορά
είναι ψηλά, και χρειάζονται μεγάλες περίοδοι χαμηλών ναύλων
για να επέλθει ισορροπία στον στόλο (με διαλύσεις κ.λπ.) σε
σχέση με τη ζήτηση.         

Το 2016 θα είναι μια αβέβαιη και δυσοίωνη χρονιά για την
αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα παραδοθούν πλοία τα
οποία είχαν παραγγελθεί το 2013 και 2014. 
Αναλυτές υποστηρίζουν πως ίσως το 30% αυτών των πλοίων
δεν θα παραδοθεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι σε αυτό το προχω-
ρημένο χρονικά στάδιο ναυπήγησης θα είναι αδύνατη η ακύ-
ρωσή τους. Ποια είναι η άποψή σας;

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers
Management Ltd

H αναιμική παγκόσμια 
οικονομία οδηγεί σε μειωμένη
ανάγκη μεταφορών

Η συνεχιζόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλια-
κές εταιρείες έχει οδηγήσει σε αναγκαία και απότομη συρ-
ρίκνωση των εξόδων τους. Ως προς αυτό τίθεται στο
προσκήνιο το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας. 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα πλοία από τη στιγμή που
είναι αναύλωτα οδηγούνται στα dry docks μόνο για τις
απαραίτητες εργασίες. Πιστεύετε ότι το κόστος επηρεάζει
τόσο την τεχνολογική ποιότητα όσο και την ασφάλεια, και
σε ποιο βαθμό;
Δεν συμφωνώ με τη θέση αυτή. Η ναυτιλία, και ιδιαίτερα και
σίγουρα η ελληνική, διέπεται από μια κουλτούρα ασφάλειας
και ποιότητας σε όλους τους τομείς. Αλίμονο εάν θυσιάζαμε
την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία μας για βραχυπρόθεσμους
οικονομικούς λόγους. ,,

Πιστεύω πως ένα μέρος νέων ναυπηγήσεων
στον τομέα των φορτηγών πλοίων δεν θα πα-
ραδοθεί, αλλά να εκτιμά κάποιος ότι αυτό
μπορεί να φτάνει και το ένα τρίτο των ναυ-
πηγήσεων, είναι μάλλον πολύ αισιόδοξο! Θα
αντιπρότεινα το ότι ο συνδυασμός ακυρώ-
σεων με καθυστερήσεις, καθώς και αλλαγών
στον τύπο πλοίων που είναι υπό κατασκευή,
θα μπορούσε ίσως να φτάνει το 30% του συ-
νόλου τον επόμενο χρόνο.

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

............................................................................................................ ,,
Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νο-
μοθεσίες, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
δώσουν ώθηση στα ναυπηγεία για την κατασκευή νέων
πλοίων περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά ταυ-
τόχρονα θα καταστήσουν μη ανταγωνιστικά όσα κατα-
σκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία;  
Όπως ανέφερα παραπάνω, παρατηρείται ήδη μια ώθηση ναυ-
πηγήσεων πλοίων νέων τεχνολογιών. Όμως το κανονιστικό πε-
ριβάλλον είναι αρκετά νεφελώδες ακόμη καθώς και ώς ένα
βαθμό αλληλοσυγκρουόμενο μεταξύ χωρών ή και γεωγραφι-
κών περιοχών. Θα έλεγα πως, πλέον, όλες οι νέες ναυπηγήσεις
αλλά και η πλειονότητα των πλοίων υπό ναυπήγηση είναι νέας
τεχνολογίας. 
Όμως θα πρέπει κανείς να εξετάσει με πολλή προσοχή την εξέ-
λιξη του κανονιστικού πλαισίου, καθώς αυτό θα πρέπει να πα-
ρέχει τρόπους για τα υφιστάμενα πλοία, δηλαδή το μεγαλύτερο
κομμάτι του διαθέσιμου στόλου μεταφοράς φορτίων να μπορεί
να συμμορφωθεί με τις νέες νομοθεσίες. 
Καλό παράδειγμα είναι η δυνατότητα που παρέχεται από την
αμερικανική ακτοφυλακή για τη συμμόρφωση με τις νέες νο-
μοθεσίες υφιστάμενων πλοίων από 1/1/2018 και μετά, με
πολύ πιθανή τη δυνατότητα περαιτέρω εξαίρεσης.
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Σίγουρα το 2016 θα είναι δύσκολο, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο. Πολλές εταιρείες
έχουν έλθει σε συμφωνία με τα ναυπηγεία για καθυστέρηση της κατασκευής των πα-
ραγγελιών τους κατά π.χ. ένα χρόνο, ελπίζοντας ότι με την καθυστερημένη παράδοση
οι ναύλοι θα είναι τότε καλύτεροι.

Θεωρείτε ότι η τάση για μετασκευή φορτηγών πλοίων σε δεξαμενόπλοια
αποτελεί σπασμωδική απόφαση των πλοιοκτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε
απόγνωση;
Στο στάδιο συμβολαίου, δηλαδή πριν από την κατασκευή, η αλλαγή μιας παραγγελίας
από φορτηγό σε δεξαμενόπλοιο νομίζω ότι είναι μία εύστοχη κίνηση, αν η εταιρεία
έχει τη δυνατότητα χρήσης του πλοίου. Γιατί όχι, αφού οι ναύλοι δεξαμενοπλοίων
είναι καλοί ενώ των φορτηγών καταστροφικοί.
Υπάρχει η άποψη ότι ίσως η δυσκολία στην εξεύρεση χρηματοδότησης, ει-
δικά από τις ναυτιλιακές τράπεζες, είναι στην παρούσα φάση μάλλον επω-
φελής, αφού οι πλοιοκτήτες και ιδίως όσοι διαθέτουν μικρό στόλο
δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά νεοναυπηγήσεων. Συμφωνείτε;
Δεν νομίζω ότι η υπερπροσφορά πλοίων είναι, ή θα είναι, αποτέλεσμα των παραγγελιών
από μικρούς πλοιοκτήτες ακόμη και αν είχαν άπλετη χρηματοδότηση. Αντιθέτως, οι μικροί
πλοιοκτήτες είναι απαραίτητοι για τις ισορροπίες στην παγκόσμια ναυτιλία καθώς και για
εξειδικευμένα φορτία και ειδικές περιοχές. Δυστυχώς, εκτός από την έλλειψη χρηματο-
δότησης, έχουν να αντιμετωπίσουν και τους πολλούς ακριβούς νέους κανονισμούς, με
αποτέλεσμα αρκετοί να αναγκάζονται να δίνουν τα πλοία τους σε μεγάλες διαχειρίστριες
εταιρείες.     

Η συνεχιζόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες έχει
οδηγήσει σε αναγκαία και απότομη συρρίκνωση των εξόδων τους. Ως προς
αυτό τίθεται στο προσκήνιο το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας. 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα πλοία από τη στιγμή που είναι αναύλωτα οδη-
γούνται στα dry docks μόνο για τις απαραίτητες εργασίες. Πιστεύετε ότι το
κόστος επηρεάζει τόσο την τεχνολογική ποιότητα όσο και την ασφάλεια, και
σε ποιο βαθμό;
Είναι γεγονός πως μειωμένοι ναύλοι οδηγούν σε μειωμένη συντήρηση. Πρωτί-
στως, όμως, θα έπρεπε να οδηγούν σε ορθολογισμό των εξόδων, που στις επο-
χές παχιών αγελάδων δεν γίνεται. Όμως δεν νομίζω ότι με τους σημερινούς
ελέγχους Port State κ.λπ. μπορεί ένα ανασφαλές πλοίο να συνεχίσει να δου-
λεύει. Θεωρώ, λοιπόν, ότι τουλάχιστον οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης γί-
νονται πριν τεθεί θέμα ασφάλειας. Εξάλλου, στατιστικά δεν έχουν φανεί
αυξητικές τάσεις σε περιστατικά ατυχημάτων φορτηγών πλοίων παρά την πα-
ρατεταμένη οικονομική κρίση στον κλάδο.  

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νομοθεσίες, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν
ώθηση στα ναυπηγεία για την κατασκευή νέων πλοίων περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα κατα-
στήσουν μη ανταγωνιστικά όσα κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία; 
Πλοία που ικανοποιούν τους νέους κανονισμούς ΗΠΑ και Ε.Ε. δεν είναι αναγκαστικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον! Και τούτο
διότι οι πανάκριβοι αυτοί κανονισμοί είναι, κατά τη γνώμη μου, στην πλειονότητά τους αχρείαστοι ή και αναποτελεσματικοί. Νομίζω
πως εάν οι νομοθέτες γνώριζαν το κόστος τότε δεν θα τους ψήφιζαν εύκολα. 
Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τα νέα πλοία είναι γενικά πιο αποδοτικά ενεργειακά, όχι τόσο λόγω νέων τεχνολογιών ή κα-
νονισμών, αλλά διότι τα ναυπηγεία τώρα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή διορθώνοντας παιδαριώδη ναυπηγικά λάθη του παρελθόντος. 
Φυσικά, σε περιόδους μειωμένης ζήτησης τα νέα πλοία προτιμούνται από τους ναυλωτές. Επίσης ο απαιτούμενος εξοπλισμός για
τους νέους κανονισμούς (αχρείαστους ή όχι) είναι πανάκριβος. Το αν τα λίγο παλαιότερα πλοία αντέξουν αυτή την κρίση ή θα οδη-
γηθούν σύντομα στα διαλυτήρια, εξαρτάται από το πόσο σύντομα θα «γυρίσει» η παγκόσμια οικονομία φέρνοντας αύξηση στη ζή-
τηση για παγκόσμιες μεταφορές.   

,,

Δεν νομίζω ότι η υπερπροσφορά
πλοίων είναι, ή θα είναι, αποτέ-
λεσμα των παραγγελιών από μι-
κρούς πλοιοκτήτες ακόμη και αν
είχαν άπλετη χρηματοδότηση.
Αντιθέτως, οι μικροί πλοιοκτήτες
είναι απαραίτητοι για τις ισορρο-
πίες στην παγκόσμια ναυτιλία
καθώς και για εξειδικευμένα φορ-
τία και ειδικές περιοχές. 
Δυστυχώς, εκτός από την έλλειψη
χρηματοδότησης, έχουν να αντι-
μετωπίσουν και τους πολλούς
ακριβούς νέους κανονισμούς, με
αποτέλεσμα αρκετοί να αναγκά-
ζονται να δίνουν τα πλοία τους σε
μεγάλες διαχειρίστριες εταιρείες.

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

............................................................................ ,,
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Σε όλα τα διεθνή fora της ναυτιλίας, οι πρωταγωνιστές της πλοιοκτησίας το-
νίζουν ότι η αγορά, ιδίως στα bulkcarriers, δεν θα βελτιωθεί αν δεν σταμα-
τήσουν -για σημαντικό διάστημα- οι παραγγελίες νέων πλοίων. 
Από τη στιγμή που οι συνιστώσες της ζήτησης είναι αβέβαιες, η ναυτιλία
μπορεί να καθορίσει τις συνιστώσες της προσφοράς; 
Πόσο θεωρείτε εφικτή και απαραίτητη τη συγκράτηση των νεοναυπηγήσεων
στο άμεσο μέλλον;
Είναι πραγματικά μία από τις πιο σημαντικές και καίριες στιγμές της παγκόσμιας
ναυτιλίας. Οι υπερ-καλυπτόμενες ανάγκες της αγοράς από την προσφορά των
εν ενεργεία πλοίων δημιουργεί περαιτέρω πίεση στις εταιρείες, οι οποίες θέλουν
όχι απλώς και μόνο να πρωταγωνιστήσουν σε αυτόν τον μαραθώνιο, αλλά κυ-
ρίως να επιβιώσουν με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες. 
Δυστυχώς, όμως, η μοναδική συνιστώσα την οποία θα μπορούσε κάποιος να
επηρεάσει άμεσα είναι η πλήρης και ασφαλής κάλυψη των όποιων υψηλών
απαιτήσεων των ναυλωτών. 
Το μικρότερο running expenses, λοιπόν, με την ασφαλέστερη και διαρκή αναζή-
τηση μεθόδων που θα μειώσουν το ρίσκο, συγκρινόμενο με την αποχώρηση από
την καθημερινή προσφορά (lay up) ή όχι θα είναι εκείνοι οι παράγοντες που σί-
γουρα θα επηρεάσουν τη σημερινή υπερπροσφορά υπηρεσιών.
Για το αν, βέβαια, κάποιος θα προσπαθούσε να προβλέψει πόσο εύκολα ή όχι
μπορεί να πραγματοποιηθεί μια παύση στην απόκτηση καινούργιων πλοίων, θα
ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο σε μια τόσο αβέβαιη οικονομική αγορά, χωρίς πραγ-
ματική βιωσιμότητα στις οικονομικές συναλλαγές παγκοσμίως. 
Με μια γρήγορη ματιά, όμως, είναι σίγουρα εμφανές ότι στο παιχνίδι των παραγ-
γελιών η οικονομική επιρροή σε μεγάλο βαθμό της Κίνας είναι ικανή είτε να στα-
ματήσει την ανεξέλεγκτη παραγωγή ή να την υποβοηθήσει, στραγγαλίζοντας και
άλλο την υπάρχουσα αγορά. 
Το πιο σημαντικό, πάντως, παραμένει, παγκοσμίως να απασχολεί τις απαιτήσεις
της Άπω Ανατολής στην τήρηση και εφαρμογή των νέων κανονισμών όταν ση-
μαντικός στόλος πλοίων με μέσο όρο ηλικίας άνω του μισού των τελευταίων
πέντε χρόνων εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες παρόμοιες όπως και ο γενι-
κότερα νεότευκτος στόλος. 
Άρα, καταλήγοντας, θα πρέπει να καθορίσουμε εάν τελικά τα καινούργια «ecο»
πλοία ήταν μια ανάγκη φιλτραρίσματος ή ένα απλό τέχνασμα για αγορά πλοίων,
σε μια κατάσταση αγοράς σήμερα που η αγορά πετρελαίου έχει υποχωρήσει σε
σημαντικό επίπεδο.

,,

Η σημαντική και ουσιαστική επιρροή των τραπεζών σίγουρα οδήγησε μια σημαντική μάζα
πλοιοκτητών σε αποφάσεις για παραγγελίες. Όμως θα ήταν πάρα πολύ ακραίο να θεωρήσει
κάποιος ότι μόνο η χρηματοοικονομική δυνατότητα που δόθηκε ήταν ο παράγοντας που οδή-
γησε συστηματικά στα σημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει πια και η ναυτιλία πλην των
υπολοίπων κλάδων στη διακίνηση πρώτων υλών και του ξηρού φορτίου. 

Του Γιώργου Καβούνη
Μanager Technical Department 
Allseas Marine S.A. 

Η οικονομική 
επιρροή της Κίνας
είναι ικανή είτε να
σταματήσει 
την ανεξέλεγκτη 
παραγωγή ή να 
την υποβοηθήσει, 
στραγγαλίζοντας 
και άλλο 
την υπάρχουσα
αγορά

......................................................................................................................................................
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Το 2016 θα είναι μια αβέβαιη και δυσοίωνη χρονιά για την
αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα παραδοθούν πλοία τα
οποία είχαν παραγγελθεί το 2013 και 2014. 
Αναλυτές υποστηρίζουν πως ίσως το 30% αυτών των πλοίων
δεν θα παραδοθεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι σε αυτό το προχω-
ρημένο χρονικά στάδιο ναυπήγησης θα είναι αδύνατη η ακύ-
ρωσή τους. Ποια είναι η άποψή σας;
Το 2016 πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελέσει τη χρονιά κατά την
οποία το ξεκαθάρισμα στην αβεβαιότητα είναι απαραίτητο. Είναι
επίσης σημαντικό να τονίσουμε πως επαναλαμβανόμενες μεταθέ-
σεις των παραγγελιών σίγουρα θα πιέσουν και θα δημιουργήσουν
το γνωστό φαινόμενο του bottle neck στην παροχή υπηρεσιών
από τα πλοία. 
Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η ακύρωση
σε τόσο δυσοίωνες συνθήκες θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστή-
σει. Εδώ θα είναι σίγουρα καταλυτικός παράγοντας η οικονομική
ή όχι ενίσχυση της κινεζικής ναυπηγικής ζώνης, αφού πάρα πολλά
πλοία έχουν ήδη κατασκευαστεί και περιμένουν το εναρκτήριο
έναυσμα για operation. 
Άρα τα εν λόγω πλοία είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν χέρια σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά όταν οι εν λόγω αγορές πα-
ραμείνουν ασφυκτικές όπως σήμερα. Καταλήγοντας, δεν θα πρέ-
πει κανείς να ξεχνάει τα οικονομικά συμφέροντα των κινεζικών
ναυπηγείων, τα οποία φυσικά και γνώριζαν την πιθανή εξέλιξη της
κατάστασης και βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για
την οικονομική τους βιωσιμότητα. Το πιθανότερο πάντως είναι μι-
κρός αριθμός παραγγελιών να ακυρωθεί σε σύγκριση με την πι-
θανότερη καθυστέρηση παραλαβής.

Θεωρείτε ότι η τάση για μετασκευή φορτηγών πλοίων σε
δεξαμενόπλοια αποτελεί σπασμωδική απόφαση των πλοι-
οκτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση;
Έχει αποδειχτεί ότι η συσσωρευμένη ζήτηση δημιουργεί προβλή-
ματα τόσο στη διαχείρισή της όσο και στην επερχόμενη προσφορά.
Η μετασκευή των πλοίων είναι μια χρονοβόρα και όχι πάντα εύ-
κολη λύση, αφού ο χρόνος εργασιών και συγχρόνως το κόστος
των απαραίτητων υλικών έχουν άμεση συνάρτηση με την ετοιμό-

τητα και τον προγραμματισμό.
Έτσι, λοιπόν, μια μετασκευή που σε εύλογο χρονικό διάστημα πι-
θανώς να μην μπορεί να καλύψει πλήρως και τις ανάλογες περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις, βάσει της συνεχούς αλλαγής των
απαιτήσεων, είτε θα κριθεί ασύμφορη για τα σημερινά δεδομένα
είτε δεν θα απευθύνεται το πλοίο σε όλες τις αγορές. 

Υπάρχει η άποψη ότι ίσως η δυσκολία στην εξεύρεση χρη-
ματοδότησης, ειδικά από τις ναυτιλιακές τράπεζες, είναι
στην παρούσα φάση μάλλον επωφελής, αφού οι πλοιοκτή-
τες και ιδίως όσοι διαθέτουν μικρό στόλο δυσκολεύονται
να εισέλθουν στην αγορά νεοναυπηγήσεων. Συμφωνείτε;
Η σοβαρή και ουσιαστική επιρροή των τραπεζών σίγουρα οδήγησε
μια σημαντική μάζα πλοιοκτητών σε αποφάσεις για παραγγελίες.
Όμως θα ήταν πάρα πολύ ακραίο να θεωρήσει κάποιος ότι μόνο η
χρηματοοικονομική δυνατότητα που δόθηκε ήταν ο παράγοντας που
οδήγησε συστηματικά στα σημερινά αδιέξοδα που αντιμετωπίζει πια
και η ναυτιλία πλην των υπολοίπων κλάδων στη διακίνηση πρώτων
υλών και του ξηρού φορτίου. 
Κατά τον γενικότερο κανόνα, μια παραδοσιακή ναυτιλιακή εταιρεία
που κατέχει είτε έναν μικρό είτε έναν μεγαλύτερο σε αριθμό πλοίων
στόλο εξαρτάται άμεσα από την εμπειρία της και τη στρατηγική της
στον χώρο. Επισημαίνοντας, λοιπόν, το πότε και αν η ανανέωση, ή
ακόμη και η επέκταση του στόλου μιας εταιρείας είναι στις άμεσες
προτεραιότητές της, τότε μόνο μπορεί να πει κανείς και να κρίνει με
θετικό ή με αρνητικό πρόσημο το αν οι πηγές χρηματοδότησης μπο-
ρούν να επηρεάσουν την επιχειρηματικότητα. Το σίγουρο είναι, πάν-
τως, πως θα πρέπει οι πηγές χρηματοδότησης να βρίσκονται πάντοτε
σε επαρκές επίπεδο ώστε να δίνουν λύσεις και να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του κλάδου.

Η συνεχιζόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλια-
κές εταιρείες έχει οδηγήσει σε αναγκαία και απότομη συρ-
ρίκνωση των εξόδων τους. Ως προς αυτό τίθεται στο
προσκήνιο το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας. 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα πλοία από τη στιγμή που
είναι αναύλωτα οδηγούνται στα dry docks μόνο για τις
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απαραίτητες εργασίες. Πιστεύετε ότι το κόστος
επηρεάζει τόσο την τεχνολογική ποιότητα όσο
και την ασφάλεια, και σε ποιο βαθμό;
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι έξυπνες και σωστές
αποφάσεις που καταφέρνουν να μειώσουν τα κα-
θημερινά έξοδα είναι και το «κλειδί» της επιτυχίας
διαχρονικά. Θα πρέπει, φυσικά, να σκεφτούμε σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο τι είναι αυτό που τελικά μει-
ώνει το κόστος. Κάτι εύκολο θα ήταν μια πώληση
ή ακόμη και μια παρόπλιση. Είναι όμως πάντα οι
σωστές ενέργειες; Και μάλιστα ποιος θα κρίνει τη
σωστή ενέργεια; Ένας και μόνος, ο χρόνος παρα-
μονής στην καθημερινότητα. 
Έτσι ακριβώς είναι και οι ενέργειες κατά τη διάρ-
κεια του δεξαμενισμού. 
Εδώ, όμως, εάν θα πρέπει να θέσουμε ένα μεγάλο
ναι ή όχι στον βωμό της οικονομικής λιτότητας την
ασφάλεια της διαχείρισης και της ποιότητας, πι-
στεύω ότι δεν υπάρχει ούτε μία ελληνική εταιρεία
που θέλει να ρισκάρει σε κάποιο βαθμό την ασφά-
λεια των ναυτικών της, καθώς και την επίδραση
στο περιβάλλον. 
Από την άλλη πάλι, υπάρχει και το ενδεχόμενο
από πιθανώς εκτεταμένη μάζα να γίνονται προ-
σπάθειες συντήρησης με τον δυνατότερο μει-
ωμένο οικονομικό προϋπολογισμό με απώτερο
σκοπό τη βιωσιμότητα στην καθημερινότητα και
όχι τη μακροπρόθεσμη προγραμματισμένη συντή-
ρηση. Πρέπει όμως πάντα τα κριτήρια που η κάθε
εταιρεία θέτει στο τραπέζι πριν από την καταλυ-
τική για το πλοίο έναρξη εργασιών να προκύπτουν
από οριοθετημένες πολιτικές, θεσμικό πλάνο, συ-
νεργασία, όραμα για το μέλλον και, προπάντων,
έμπειρες αποφάσεις που μπορούν να παίξουν κα-
ταλυτικό ρόλο στην ποιότητα.
Έτσι σίγουρα το πραγματικό κόστος δεν θα είναι
ικανό να επηρεάσει την ποιότητα και την ασφά-

λεια, αφού το πλάνο επισκευής θα τηρηθεί βάσει προγραμματισμού και όχι
απαραίτητα βάσει αποσπασματικών και σπασμωδικών κινήσεων σε ένα δε-
ξαμενισμό.

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νομοθεσίες,
ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν ώθηση στα
ναυπηγεία για την κατασκευή νέων πλοίων περισσότερο φιλικών στο
περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα καταστήσουν μη ανταγωνιστικά όσα
κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία; 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο η Αμερική όσο και Ευρώπη είναι δύο πόλοι
που επηρεάζουν άμεσα και σοβαρά την εξέλιξη του  πλοίου ως προς την
ασφάλεια καθώς και την έκλυση ρύπων ως προς το περιβάλλον. Μέσα στην
τελευταία δεκαπενταετία το σίγουρο είναι ότι το πλοίο έγινε πολύ πιο ασφα-
λές. Και έγινε ασφαλές όχι μόνο ως κατασκευή, αλλά γιατί άλλαξαν και οι
συνθήκες εκπαίδευσης των πληρωμάτων, έγιναν επίσης πιο προσιτές οι
συνθήκες διαβίωσης μέσω κανονισμών και η απαίτηση για γνώση και εξέ-
λιξη των ναυτικών. 
Είδαμε κανονισμούς να τίθενται σε ισχύ χωρίς να είναι δυνατόν όλα τα
πλοία να τους ακολουθήσουν. Έτσι, πολλά από αυτά αναγκάστηκαν να αλ-
λάξουν trading areas, χωρίς απαραιτήτως και στα καινούργια trading pat-
terns να καταφέρνουν να γίνουν, τελικώς, αποδεκτά. 
Με τους νέους κανονισμούs προ των πυλών, είναι πάρα πολύ πιθανό να
δημιουργηθεί two tear marker, ίσως και three tear. Είναι σχεδόν οικονομικά
ασύμφορο και μάλλον προδιαγεγραμμένο πως ένας πολύ μεγάλος αριθμός
πλοίων θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, εφόσον η
ακολουθία των περιβαλλοντικών κανονισμών γίνει τελικά πραγματικότητα.
Οι οποιεσδήποτε μετατροπές, που πιθανώς να χρειαστούν πολλά πλοία σε
σύγκριση με τις σημερινές χαμηλές τιμές των νεοτεύκτων, που υπερκαλύ-
πτουν τις απαιτήσεις, σίγουρα θα δημιουργήσουν έναν μη ισότιμο ανταγω-
νισμό εναντίον των πρώτων.
Ευχόμενοι την εξέλιξη και την ευημερία, ίσως να είναι και αυτή μια λύση
στη δυσοίωνη οικονομικά εποχή, που τελικά κατάφερε να επηρεάσει και τον
ναυτιλιακό κλάδο. 
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Πρέπει όμως πάντα τα κριτήρια που
η κάθε εταιρεία θέτει στο τραπέζι
πριν από την καταλυτική για το
πλοίο έναρξη εργασιών να προκύ-
πτουν από οριοθετημένες πολιτικές,
θεσμικό πλάνο, συνεργασία, όραμα
για το μέλλον και, προπάντων, έμπει-
ρες αποφάσεις που μπορούν να παί-
ξουν καταλυτικό ρόλο στην ποιότητα.

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

................................................................................................................................................................................................................................................,,
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Σε όλα τα διεθνή fora της ναυτιλίας, οι πρωταγωνιστές της πλοιοκτησίας
τονίζουν ότι η αγορά, ιδίως στα bulkcarriers, δεν θα βελτιωθεί αν δεν στα-
ματήσουν -για σημαντικό διάστημα- οι παραγγελίες νέων πλοίων. 
Από τη στιγμή που οι συνιστώσες της ζήτησης είναι αβέβαιες, η ναυτιλία
μπορεί να καθορίσει τις συνιστώσες της προσφοράς; 
Πόσο θεωρείτε εφικτή και απαραίτητη τη συγκράτηση των νεοναυπηγήσεων
στο άμεσο μέλλον;
Η υπερβολική τοποθέτηση παραγγελιών για νέες ναυπηγήσεις ασφαλώς δημι-
ουργεί δυσμενείς συνθήκες στις αγορές, εφόσον η προσφορά χωρητικότητας
αυξάνεται και σε συνδυασμό με περιορισμένη ζήτηση  οδηγεί σε χαμηλούς ναύ-
λους. Οι τωρινές συνθήκες συνηγορούν στην ανάγκη αυτοσυγκράτησης• όχι
μόνο στα bulk carriers που αναφέρετε στην ερώτησή σας, αλλά και στα δεξαμε-
νόπλοια, με τα οποία είμαι πιο εξειδικευμένος επαγγελματικά. Το παραπάνω,
εκτός από αναγκαίο, είναι ίσως και εφικτό, δεδομένων των συνθηκών.

Το 2016 θα είναι μια αβέβαιη και δυσοίωνη χρονιά για την αγορά, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι θα παραδοθούν πλοία τα οποία είχαν παραγγελθεί το
2013 και 2014. 
Αναλυτές υποστηρίζουν πως ίσως το 30% αυτών των πλοίων δεν θα πα-
ραδοθεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι σε αυτό το προχωρημένο χρονικά στάδιο
ναυπήγησης θα είναι αδύνατη η ακύρωσή τους. Ποια είναι η άποψή σας;
Για την αγορά των δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αργού, η προοπτική είναι σχετικά
καλή, με δεδομένη βέβαια την επιφύλαξη λόγω πολλών αστάθμητων παραγόν-
των που καθιστούν πάντα δύσκολες αυτές τις προβλέψεις. Σε γενικές γραμμές,
όμως, υπάρχουν οι  προϋποθέσεις για μια καλή αγορά το 2016, καθώς το πο-
σοστό των νέων παραγγελιών στο σύνολο είναι σε διαχειρίσιμα επίπεδα.
Για το ποσοστό των ακυρώσεων που αναφέρετε -μάλλον δεν αφορά τα tankers-
δεν έχω σχόλιο. Η ακύρωση παραγγελίας ασφαλώς είναι μια υπόθεση που έχει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά περίπτωση και σίγουρα απαιτεί σημαντική προ-
σπάθεια.

Θεωρείτε ότι η τάση για μετασκευή φορτηγών πλοίων σε δεξαμενόπλοια αποτε-
λεί σπασμωδική απόφαση των πλοιοκτητών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση;
Όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να γενικεύσει κανείς και να κρίνει την επιλογή ακύ-
ρωσης ή τροποποίησης κάποιας παραγγελίας, στην προκειμένη περίπτωση τη μετα-
τροπή φορτηγών σε δεξαμενόπλοια. Πολλές από τις παραγγελίες δεν συνδέονται με
μακροχρόνια συμβόλαια και βασίζονται σε μελλοντικές εκτιμήσεις κατά τον χρόνο
της υπογραφής συμβολαίου, που αργότερα, ενδεχομένως, αναθεωρούνται. 

Η αντίδραση των μελλοντικών πλοιοκτητών στις μεταβολές αυτές ποικίλλει, από την απλή παράταση, τη μετατροπή του πλοίου
υπό παραγγελία ή την ακύρωση, και δεν είναι απαραίτητο να είναι προϊόν απόγνωσης. Η μετασκευή υπαρχόντων φορτηγών πλοίων
σε δεξαμενόπλοια εμπίπτει στην παραπάνω θεώρηση και αποτελεί το αποτέλεσμα μιας νέας στάθμισης των προοπτικών.  

Υπάρχει η άποψη ότι ίσως η δυσκολία στην εξεύρεση χρηματοδότησης, ειδικά από τις ναυτιλιακές τράπεζες, είναι στην πα-
ρούσα φάση μάλλον επωφελής, αφού οι πλοιοκτήτες και ιδίως όσοι διαθέτουν μικρό στόλο δυσκολεύονται να εισέλθουν
στην αγορά νεοναυπηγήσεων. Συμφωνείτε;
Η δυσκολία τραπεζικής χρηματοδότησης οδηγεί σε επιλεκτικότητα, η οποία μάλλον ευνοεί τους «καθιερωμένους» πλοιοκτήτες,
που έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερους στόλους και σε πολλές περιπτώσεις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.     

Η συνεχιζόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες έχει οδηγήσει σε αναγκαία και απότομη συρρίκνωση
των εξόδων τους. Ως προς αυτό τίθεται στο προσκήνιο το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας. 
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι τα πλοία από τη στιγμή που είναι αναύλωτα οδηγούνται στα dry docks μόνο για τις απαραίτητες
εργασίες. Πιστεύετε ότι το κόστος επηρεάζει τόσο την τεχνολογική ποιότητα όσο και την ασφάλεια, και σε ποιο βαθμό;

Τους «καθιερωμένους»
πλοιοκτήτες ευνοεί 
η δυσκολία τραπεζικής
χρηματοδότησης 

Του Σταμάτη  Μπουρμπούλη,
Γενικού διευθυντή Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
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Γενικά στον τομέα των δεξαμενοπλοίων, για τον οποίο παρεμ-
πιπτόντως η χρονιά αυτή πάει καλά, οι λόγοι για τις παραπάνω
υποτιθέμενες πιέσεις δεν υφίστανται. 
Η λειτουργία των πλοίων οφείλει να είναι σε ικανοποιητικά επί-
πεδα ασφάλειας ανεξαρτήτως των συνθηκών της ναυλαγοράς.
Οποιοσδήποτε περιορισμός του λειτουργικού κόστους θα πρέ-
πει να είναι αποτέλεσμα πολύ προσεκτικής ανάλυσης και να
μη δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη στελέχωση και τη γε-
νικότερη λειτουργία του πλοίου. 
Η ασφάλεια και η ποιότητα κοστίζουν, αλλά και τα δύο αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δεξαμενοπλοίων
και όχι μόνο. Κατά περίπτωση, υπάρχουν ορισμένα περιθώρια πε-
ριορισμού του κόστους που δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του
πλοίου. Εναπόκειται στον κάθε διαχειριστή να προσφέρει την ποι-
ότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών με ανταγωνιστικό κόστος.

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νο-
μοθεσίες, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
δώσουν ώθηση στα ναυπηγεία για την κατασκευή νέων
πλοίων περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά ταυ-
τόχρονα θα καταστήσουν μη ανταγωνιστικά όσα κατα-
σκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία; ,,
Η ασφάλεια και η ποιότητα κοστίζουν,
αλλά και τα δύο αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δεξα-
μενοπλοίων και όχι μόνο. 
Κατά περίπτωση, υπάρχουν ορισμένα πε-
ριθώρια περιορισμού του κόστους που δεν
επηρεάζουν την ασφάλεια του πλοίου.
Εναπόκειται στον κάθε διαχειριστή να
προσφέρει την ποιότητα και ασφάλεια των
υπηρεσιών με ανταγωνιστικό κόστος.

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

............................................................................................................ ,,
Τα νεότευκτα πλοία έχουν υποχρέωση να πληρούν αυστηρό-
τερες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, κυρίως αναφορικά με
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
υπάρχοντα πλοία είναι πολύ κοντά στην πλήρωση των ίδιων
προϋποθέσεων. 
Γενικότερα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των περιβαλλον-
τικών επιδόσεων μέσω επενδύσεων σε τεχνολογικές αναβαθ-
μίσεις. Στο θέμα του ανταγωνισμού, εξαιτίας της καθοδικής
πορείας της τιμής των καυσίμων, που παρατηρείται όλο το
2015 και δεν προβλέπεται να αντιστραφεί (τουλάχιστον δρα-
ματικά), το όποιο όφελος από τη μικρότερη ημερήσια κατανά-
λωση καυσίμου των νέων πλοίων είναι αναλογικά μικρότερης
οικονομικής σημασίας. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πι-
στεύω ότι τα προϋπάρχοντα πλοία παραμένουν ανταγωνιστικά.

Του Γεωργίου Λαζαρίδη
Market Research and Valuations Allied Shipbroking Inc.

Το 2016 θα είναι μια αβέβαιη και δυσοίωνη χρονιά για την
αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα παραδοθούν πλοία τα οποία
είχαν παραγγελθεί το 2013 και 2014. 
Αναλυτές υποστηρίζουν πως ίσως το 30% αυτών των πλοίων
δεν θα παραδοθεί, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι σε αυτό το προχω-
ρημένο χρονικά στάδιο ναυπήγησης θα είναι αδύνατη η ακύ-
ρωσή τους. Ποια είναι η άποψή σας;
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει προγραμματισμένες παραδόσεις
των υπό ναυπήγηση πλοίων σε ένα ποσοστό γύρω στο 20-35%
να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Συνήθως, και για εύλογους λό-
γους, οι ακυρώσεις παρατηρούνται σε πιο μικρό ποσοστό ιδίως
όταν η κατασκευή έχει ξεκινήσει σε κάποιο σημείο και έχουν ήδη
παραγγελθεί και αγοραστεί τα αναγκαία μηχανήματα και υλικά.
Ακόμη και αν δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, το πιο σύνηθες
είναι να υπάρξει συνεννόηση με το ναυπηγείο για τη μετατροπή του
συμβολαίου σε άλλον τύπο πλοίου, ως εναλλακτική. Γι’ αυτό τον
λόγο, οι καθυστερήσεις είναι που έχουν διαδραματίσει τον μεγα-
λύτερο παράγοντα στο να κρατούν τον αριθμό παραδόσεων σε χα
μηλό επίπεδο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.  

Υπάρχει η άποψη ότι ίσως η δυσκολία στην εξεύρεση χρημα-
τοδότησης, ειδικά από τις ναυτιλιακές τράπεζες, είναι στην πα-
ρούσα φάση μάλλον επωφελής, αφού οι πλοιοκτήτες και ιδίως
όσοι διαθέτουν μικρό στόλο δυσκολεύονται να εισέλθουν στην
αγορά νεοναυπηγήσεων. Συμφωνείτε;
Κατά μία άποψη, η αγορά έχει επωφεληθεί από τις δυσκολίες εξεύ-
ρεσης χρηματοδότησης από το μεγαλύτερο ποσοστό των πλοι-
οκτητών.  Έχει αποτρέψει τη δημιουργία υπέρβασης σε σχέση με
παραγγελίες για ναυπήγηση νέων πλοίων και, παράλληλα, έχει
βοηθήσει στο να κρατηθούν οι αξίες των πλοίων σε πιο λογικά επί-
πεδα σε σχέση με τους ναύλους. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν προ-
κληθεί προβλήματα σε σχέση με την ανακεφαλαιοποίηση και την
αναδιάρθρωση προβληματικών δανείων για πολλούς μικρούς και
μικρομεσαίους πλοιοκτήτες. Πέρα από αυτό δημιουργεί κι ένα άδικο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πολύ μεγάλους σε μέγεθος
πλοιοκτήτες, πιέζοντας έτσι προς μια αλλαγή στη μελλοντική δομή
της αγοράς, όπου πιθανόν να έχουμε μια αρκετά μεγάλη μείωση
στον αριθμό μικρών και μικρομεσαίων πλοιοκτητών.      

Οι καθυστερήσεις 
κρατούν χαμηλά 
τον αριθμό των παραδόσεων 
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Για μια περίοδο υπήρχαν αναφορές στον διεθνή Τύπο ότι
ακόμη και τα μεγαλύτερα ναυπηγεία αντιμετωπίζουν χρημα-
τοδοτικές προκλήσεις. Ποιες είναι οι αιτίες πίσω από αυτές και
πώς η εταιρεία σας αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα;
Σε ό,τι αφορά τις νέες κατασκευές, οι ναυτιλιακές εταιρείες φαί-
νεται να βρίσκουν ευνοϊκότερες χρηματοδοτήσεις στο εξωτε-
ρικό. Το κράτος σε χώρες όπως για παράδειγμα η Κίνα και η
Κορέα εγγυώνται δάνεια από τράπεζες για τις νέες κατασκευές
εφόσον αυτές γίνουν εντός της επικράτειάς τους, κάτι όμως
που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. 
Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχνάμε και άλλους ανασταλτι-
κούς παράγοντες, που φέρνουν σε ακόμη πιο δυσμενή θέση τα
ελληνικά ναυπηγεία, όπως ο υψηλός ΦΠΑ 23%, οι εργασιακές
σχέσεις με τα σωματεία και η γενικότερη οικονομική κρίση. 
Όσον αφορά τα ναυπηγεία Σπανόπουλος, εμείς συνεχίζουμε να
πιστεύουμε και να στηρίζουμε την ελληνική ναυπηγική. Αυτό
αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι ο Όμιλος Σπανόπου-
λος διαθέτει δύο ναυπηγεία στην ευρύτερη περιοχή Περάματος
και Σαλαμίνας. Σε περιόδους κρίσης ο όμιλος επένδυσε στη δη-
μιουργία ενός δεύτερου ναυπηγείου στο Πέραμα, προσφέρον-
τας αποκλειστικά υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολυτελείς
θαλαμηγούς και σκάφη αναψυχής, ενώ το ναυπηγείο στη Σαλα-
μίνα παρέχει υπηρεσίες σε εμπορικά και λοιπά πλωτά. 

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νο-
μοθεσίες, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
δώσουν ώθηση στα ναυπηγεία για την κατασκευή νέων
πλοίων περισσότερο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά ταυ-
τόχρονα θα καταστήσουν μη ανταγωνιστικά όσα κατα-
σκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία;
Τα ναυπηγεία οφείλουν να συνεργάζονται και, βεβαίως, να συμμορ-
φώνονται πλήρως με τους κανονισμούς και με τις νέες περιβαλλον-
τικές νομοθεσίες. Το αν θα καταστήσουν μη ανταγωνιστικά τα πλοία
παλαιότερης τεχνολογίας, αυτό μένει να φανεί κυρίως από τις τε-
χνολογικές εξελίξεις που οι νέες νομοθεσίες θα φέρουν. 

Πολλοί οι ανασταλτικοί 
παράγοντες που φέρνουν 
σε δυσμενή θέση τα ελληνικά 
ναυπηγεία 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  
Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία

Του Μιχάλη Σπανόπουλου
Αντιπροέδρου ομίλου Σπανόπουλος 

Για μια περίοδο υπήρχαν αναφορές στον διεθνή Τύπο ότι
ακόμη και τα μεγαλύτερα ναυπηγεία αντιμετωπίζουν χρημα-
τοδοτικές προκλήσεις. Ποιες είναι οι αιτίες πίσω από αυτές και
πώς η εταιρεία σας αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα;
Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι, αν και είμαστε αν-
ταγωνιστές με πολλά ναυπηγεία, ελπίζουμε στην ύπαρξη μιας
υγιούς ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, καθώς κάτι τέ-
τοιο θα λειτουργήσει προς όφελος όλων.   

Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι πρόσφατες περιβαλλοντικές νομοθε-
σίες, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν
ώθηση στα ναυπηγεία για την κατασκευή νέων πλοίων περισσό-
τερο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα καταστήσουν
μη ανταγωνιστικά όσα κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία;
Η Damen εδώ και αρκετά χρόνια εργάζεται προς την κατεύ-
θυνση της κατασκευής πλοίων περισσότερο φιλικών προς το
περιβάλλον, αλλά και τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων.
Για να το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τα πλοία:
Η εταιρεία διαθέτει το δικό της πρόγραμμα Ε3 (Environmen-
tally friendly, Efficient in operation, Economically Viable), το
οποίο προσφέρεται μόνο σε εκείνα τα πλοία που πληρούν και
τις τρεις προϋποθέσεις. Η Damen έχει ναυπηγήσει και εξελίσ-
σει συνεχώς ρυμουλκά υβριδικής τεχνολογίας. Το ναυπηγείο
έχει κατασκευάσει ένα ηλεκτροκίνητο περιπολικό σκάφος, το
οποίο λαμβάνει ενέργεια από 13 συστοιχίες μπαταριών. Σε συ-
νεργασία με τη Svitzer και τη MTU, επίσης, δουλεύει προς την
κατεύθυνση κατασκευής ενός ρυμουλκού το οποίο θα χρησι-
μοποιεί συμπιεσμένο φυσικό αέριο.
Η Damen κατασκευάζει ένα αλιευτικό σκάφος το οποίο θα κι-
νείται με τη χρήση LNG.
Όσον αφορά τη διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων προς τη
ναυτιλιακή βιομηχανία, έχει αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, το InvaSave. 
Επιπροσθέτως, η εταιρεία προσφέρει πολλές λύσεις μετα-
σκευής πλοίων που αφορούν τη διαχείριση του θαλάσσιου έρ-
ματος, scrubber systems κτλ.

Ελπίζουμε 
στην ύπαρξη 
μιας υγιούς ναυπηγικής 
βιομηχανίας 
στην Ευρώπη

Του Peter de Kiewit
Regional Sales Manager for Greece Damen Shipyards Group 
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Εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις
εκείνα που ποτέ δεν υποψιαζόσουν 
ότι αγνοούσες*
Έτσι κάπως ξεκίνησε η ιδέα ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού συστήματος πριν από κά-
ποια χρόνια. Πώς δηλαδή θα μπορούσες να διαδώσεις μια γνώση αυτούσια χωρίς αλλοι-
ώσεις, γρήγορα και εύστοχα, σε ένα «εναλλασσόμενο» προσωπικό σε όλα τα μήκη και
πλάτη του κόσμου. Τα παραδοσιακά μέσα, όπως η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σαφώς ενισχύουν αυτήν τη λογική, αλλά δεν εκπαιδεύουν. Ενημερώνουν.

Γ
ια τα μέχρι τώρα δεδομένα, η έλλειψη τεχνολογικής
υποδομής πάνω στα πλοία όπως Internet, εγκατα-
στάσεων και της τεχνογνωσίας αποτελούσε τροχο-
πέδη για την εφαρμογή μιας τέτοιας καινοτομίας.
Ευτυχώς μέχρι προσφάτως... Το σωστό timing, η δη-

μιουργία μιας πιο συγκεκριμένης ανάγκης, η γνωριμία με εκλεκτό
πάροχο υπηρεσιών αποτελούν το πλέγμα των συνθηκών που οδή-
γησαν στην υλοποίηση του πρωτοπόρου vessel Learning Manage-
ment System (v-LMS). Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα
καλύπτει τις δικές μας ανάγκες σε πραγματικό χρόνο! Ας αναλύ-
σουμε όμως αυτές τις συνθήκες μία προς μία.

Συνθήκη Νο 1: Αναγνώριση της αξίας
Η αξία της σωστής και άρτιας εκπαίδευσης όλων των ναυτικών,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, είναι εμφανής και διαχρονική για την
GasLog. Η αναγνώριση και ο συνεχής προσανατολισμός στη με-
τάδοση της ναυτοσύνης από τους ανώτερους στους κατώτε-
ρους βαθμούς ενίσχυσε την υλοποίηση του LMS. 
Συνθήκη Νο 2: Η ανάγκη και η σωστή χρονική στιγμή
Η GasLog, πρωτοπόρος και πάλι στο χώρο της, έχει εφαρμόσει
τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα αξιολόγησης της συνολικής
κατάρτισης του ναυτικού. 
Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση αυτής της ικανότητας και
της ναυτοσύνης παρά το μεταβαλλόμενο πλαίσιο, όπως π.χ οι
απαιτήσεις των terminals, πολιτισμική διαφορετικότητα, επί-
γνωση κατάστασης/επικινδυνότητας (situational awareness),
που ορίζει όμως την ιδιαιτερότητα του ναυτικού επαγγέλματος.
Αυτό το σύστημα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των

Safety critical tasks, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα
ενδεχόμενο ατύχημα, και των ρόλων που καθημερινώς τα εφαρ-
μόζουν στην εργασία τους. 
Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια ποικιλία ερωτήσεων και στην πρα-
κτική αξιολόγηση από κάποιον εξειδικευμένο ναυτικό, με βάση τα
πρότυπα 9DI/OPITO. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, αλλά
ύστερα από τέσσερα χρόνια υπήρξε η ανάγκη για αλλαγή.

Συνθήκη Νο 3: Εύρεση έμπειρης εταιρείας
Η SQLearn είναι μια εταιρεία με εμπειρία στο χώρο της ηλε-
κτρονικής τηλεκπαίδευσης πανελλαδικά, η οποία παρείχε όλη
την υποδομή λογισμικού και τεχνογνωσίας, που μας βοήθησε
να κάνουμε πράξη τις δικές μας ανάγκες. Επαγγελματισμός,
καλή διάθεση, ευελιξία, αγάπη για δημιουργία και θερμή ενα-
σχόληση στον τομέα της ναυτιλίας είναι μερικά από τα χαρα-
κτηριστικά για τα οποία την επιλέξαμε. 
V-LMS
To V-LMS χωρίζεται στο Head Quarters LMS (HQ-LMS), που
αφορά την ολική διαχείριση του συστήματος, και στο vessel
LMS (v-LMS), το σύστημα που εγκαθίσταται στα πλοία. 
Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και η επένδυση σε τεχνολογικές
απαιτήσεις μικρή. 
Η διαφορά του συγκεκριμένου συστήματος από άλλα, ήδη ανα-
γνωρισμένα, παρόμοια Computer Based συστήματα έγκειται
στη δημιουργία και σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού. Υλικό βασι-
σμένο στις ιδιαιτερότητες και προδιαγραφές της διαχείρισης
πλοίων φυσικού αερίου, αλλά κυρίως στην εμπειρική γνώση,
που πηγάζει τόσο από τις καλές και κακές πρακτικές, στην ανά-

Της Σοφίας Παπαδοπούλου, Sea Personnel Training & CAMS Manager, GasLog Logistics  

* Daniel Borotin (γ. 1914), Αμερικανός Ιστορικός
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λυση παρατηρήσεων αλλά και στην καινοτόμο διάθεση του
κάθε ναυτικού για αλλαγή! Στη βελτίωση, δηλαδή, εκείνων των
στοιχείων που όλοι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε αλλά τελικά
αγνοούσαμε.Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, ενίσχυση και
διατήρηση αυτής της πλατφόρμας είναι η διαρκής ανάλυση

των εκπαιδευτικών στόχων και του γενικότερου σκοπού της
χρήσης της. Μέσω αυτών το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων
θα συνεχίζει να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και θα τροφοδοτεί
με αντίστοιχες νέες ανάγκες το σύνολο της εκπαιδευτικής κα-
τάρτισης.
Η αξιολόγηση, στο τέλος κάθε μαθήματος, ενδυναμώνει την
εμπέδωση, λόγω της επανάληψης της ύλης και ταυτόχρονα
δίνει συγκεντρωτικά/αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα για
τον έλεγχο της απόδοσης των ναυτικών. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική παράμετρος της χρήσης ενός v-
LMS είναι η καλύτερη οργάνωση ως προς την ανάθεση των
μαθημάτων σε ολικό επίπεδο μιας και καλύπτει ταυτόχρονα
όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως εθνικότητας στον οργανισμό.
Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας είναι πολλές. Μερικές
από αυτές είναι τα webinar(s), virtual classrooms, ζωντανή με-
τάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επί-
σης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξόδων μεταφοράς  και του
ενεργειακού αποτυπώματος (CO2), τη δημιουργία E-Library, την
ενεργή συμμετοχή, την επιλογή μετάδοσης σε πολλές γλώσσες
κ.ά. Η ουσία πηγάζει από την ευθύνη μας και η καινοτομία εξυ-
πηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.
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Του Δρος Νικήτα Νικητάκου, Καθηγητή Τμήματος Ναυτιλίας 
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το τεχνολογικό όραμα 
και οι τεχνολογικές εξελίξεις 
που θα  επηρεάσουν 
τις θαλάσσιες μεταφορές 

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και
της κοινωνίας. Η τεχνολογική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα είναι στρατηγικού χαρα-
κτήρα για κάθε περιοχή. 

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πο-
λιτική έως το 2020 καθορίζει ως βασικούς στό-
χους τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των

πλοίων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη
μείωση των κινδύνων ναυτικών ατυχημάτων και, τέλος, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στη θάλασσα. Στο άρθρο θα
εξειδικεύσουμε τους τεχνολογικούς τομείς και θα γίνει περι-
γραφή του τεχνολογικού οράματος για την εμπορική ναυτιλία
το 2020. 
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Το τεχνολογικό όραμα 
και οι τεχνολογικές εξελίξεις 
που θα  επηρεάσουν 
τις θαλάσσιες μεταφορές 

Προκλήσεις
Για την αποδοτική λειτουργία των μεταφορών στο σύγχρονο
οικονομικό περιβάλλον υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις, κοι-
νωνικές που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομικές
που συσχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Στις κοινωνικές προκλήσεις συγκαταλέγονται η ανάπτυξη τε-
χνολογιών χαμηλών εκπομπών καυσαερίων, η προσαρμογή
στις κλιματικές αλλαγές, η εκμετάλλευση φυσικών πόρων
και η ασφαλής εφοδιαστική αλυσίδα σε αγαθά και υπηρε-
σίες. 
Από την πλευρά των οικονομικών, διακρίνονται η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της καινοτομίας και της
μεταφοράς τεχνογνωσίας, η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης και η εκμετάλλευση νέων και αναπτυσ-
σόμενων διαδρομών και αγορών. 

Βιώσιμη ναυτιλία και καινοτομία
Ο όρος βιώσιμη ναυτιλία αναφέρεται στη μεταφορική δρα-
στηριότητα που γίνεται στη θάλασσα, που είναι κοινωνικά
δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη, η οποία αποσκοπεί στο
να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων, διαφυ-
λάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυπρό-
θεσμη, μεσοπρόθεσμη και, κυρίως, μακροπρόθεσμη βάση.
Η βιώσιμη ναυτιλία προϋποθέτει εξασφάλιση ασφαλών με-
ταφορών, αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας πλοίων, ελα-
χιστοποίηση των περιβαλλοντικών συνεπειών, κατασκευή
ασφαλέστερων πλοίων, επιλογή και διατήρηση εξειδικευμέ-
νου προσωπικού, ανάπτυξη εξελιγμένων υποδομών (π.χ. e-
maritime), υποστήριξη ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών στη
θάλασσα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως
αέρας, κύματα, ρεύματα, έρευνα για νέα καύσιμα και σπάνια
μέταλλα, ανάπτυξη αλιείας και ιχθυοτροφείων, ελαχιστοποί-
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ηση επιπτώσεων στους ωκεανούς, καλύτερη κατανόηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, βελτίωση προϊόντων και υπηρε-
σιών παρακολούθησης και άμεση συνεργασία με επιστήμες
της θάλασσας. 
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, απαραίτητες είναι
οι νέες ιδέες και οι καινοτόμοι εφαρμογές. 
Η καινοτομία στη ναυτιλία έχει τρεις πυλώνες: 
• Ασφαλής, βιώσιμη και αποδοτική μεταφορά διά θαλάσ-

σης. 
• Ανταγωνιστικός ναυτιλιακός τομέας στην αλυσίδα μεταφο-

ρών και
• Διαχείριση και διευκόλυνση του αυξανόμενου όγκου ναυ-

τιλιακών φορτίων και επιβατών με αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας. 

Τους παραπάνω πυλώνες θα εξετάσουμε στη συνέχεα πιο
αναλυτικά και θα δούμε πώς διαμορφώνουν το τεχνολογικό
όραμα.
Ασφαλής ναυτιλία
Ο κυριότερος στόχος της ασφαλούς ναυτιλίας είναι τα σο-
βαρά ατυχήματα στα χωρικά και διεθνή ύδατα σε παγκόσμιο
επίπεδο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Σχετικός στόχος είναι
τα πλοία να εφοδιάζονται από την κατασκευή τους με κατάλ-
ληλα συστήματα για καταγραφή απόδοσης και υποστήριξη
του κύκλου ζωής τους.
Η καινοτόμος τάση για σχεδίαση, συστήματα, διαδικασίες και
αξιοπιστία για μηδενικά ατυχήματα, «zero accident», αφορά
απαραίτητα μέσα για αποφυγή ατυχήματος, άριστη σχεδίαση
πλοίων και αξιόπιστα μηχανήματα, επιβιωσιμότητα σε
ακραίες καταστάσεις (πάγος, κυματισμός κ.λπ.), ειδικευμένο
πλήρωμα και κατάλληλη διοίκηση, αποτελεσματική παρα-
κολούθηση και πρόληψη για διάβρωση και φθορές, προλη-
πτική συντήρηση και επιθεωρήσεις σε όλο τον χρήσιμο

κύκλο ζωής, αποτελεσματικά εργαλεία και συστήματα. 
Επόμενος στόχος είναι τα πλοία που σχεδιάζονται και κατα-
σκευάζονται να έχουν δυνατότητες επιβίωσης έπειτα από
σύγκρουση και να λειτουργούν σε ακραίες συνθήκες. Οι νέες
καινοτομίες που εισάγονται είναι: Οι μηχανισμοί αστοχίας να
αναλύονται και νέες σχεδιάσεις, υλικά και διαδικασίες να
χρησιμοποιούνται με γνώμονα την αποκτηθείσα γνώση. Βελ-
τίωση της γνώσης και λειτουργίας πλοίων σε σχέση με προ-
κλήσεις των νέων περιοχών όπως η Αρκτική. Τεχνολογίες,
σχεδιαστικά εργαλεία και διαδικασίες για την ασφαλή ναυτι-
λία σε νέες περιοχές ενδιαφέροντος.
Ακολουθούν η σχεδίαση με βάση κινδύνους (risk-based),
ώστε να αναπτυχθούν νέες και καινοτόμοι λύσεις, και η
έρευνα και υποστήριξη με βάση αυτόν τον στόχο για μείωση
των κινδύνων. Παράλληλα, η δημιουργία τεχνικών και ερ-
γαλείων ώστε να δημιουργηθούν πρακτικές και αξιόπιστες
διαδικασίες σε επίπεδο σχεδίασης και κανονισμών. 
Στον τομέα των εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, ση-
μαντική είναι η δημιουργία ασφαλών σταθμών στη θάλασσα
για επαναερίωση (re-gasification) του LNG για κάλυψη ζή-
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τησης. Αντίστοιχα για τα σκάφη αναψυχής, να υπάρχει δυνατό-
τητα για περισσότερα σκάφη να συμμετέχουν στη θαλάσσια κυ-
κλοφορία, να υπάρχουν φθηνές, αξιόπιστες επικοινωνίες και
υπηρεσίες ταυτοποίησης για επικοινωνία με παράκτιες αρχές, και
οι παράκτιες περιοχές με πολλά μικρά σκάφη να ανταποκρίνονται
στις συνθήκες θαλάσσιας κυκλοφορίας.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ανάπτυξη νέων
κανόνων για τη διάλυση πλοίων, σχεδίαση και κατασκευή με φι-
λικό προς το περιβάλλον τρόπο και διάλυση πλοίων σύμφωνα
με περιβαλλοντικά κριτήρια για να μην επιβαρύνεται το περιβάλ-
λον.
Τέλος, για το θαλάσσιο περιβάλλον, νέες φιλικές στο περιβάλλον
τεχνικές για τις εκβαθύνσεις λιμανιών και κατάλληλη περιβαλ-
λοντική διαχείριση των υπολειμμάτων σε ποταμούς και λιμάνια.

Αποδοτική ναυτιλία στη μεταφορική αλυσίδα
Βασικός στόχος είναι η διαφανής παρακολούθηση, αναγνώριση
και επικοινωνία με τα συστήματα ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφο-
ρίας με χρήση αποτελεσματικών αλγόριθμων και μοντέλων δε-
δομένων.
Χαρακτηριστική επιδίωξη είναι το διαχρονικά μικρότερο κόστος
των θαλάσσιων μεταφορών, χαμηλότερο από κάθε άλλη κατη-
γορία μεταφορών το 2025, και η συνεχής βελτίωση της θαλάσ-
σιας αλυσίδας μεταφορών για ένα κόστος 20% χαμηλότερο από
τις οδικές μεταφορές.
Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων θα πρέπει να ενισχυθεί σαν εναλ-
λακτικός τρόπος στην εφοδιαστική αλυσίδα και να αναδειχθεί η
εφοδιαστική αλυσίδα με διαφορετικούς τρόπους μεταφορών για
φθηνότερη, φιλικότερη και ασφαλέστερη ναυτιλία, ανάλογα με
τις απαιτήσεις της αγοράς.
Για να μπορέσει η ναυτιλία να γίνει ανταγωνιστική, θα πρέπει να
υπάρξει μείωση της εξάρτησης σε μακροχρόνιο επίπεδο από
υγρά καύσιμα (πετρέλαιο), από οικονομική και περιβαλλοντική
πλευρά. Ομοίως, απαιτούνται πιο εξελιγμένα πλοία για ασφαλή
και αποτελεσματική λειτουργία σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες
και οι απαραίτητες εναρμονισμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες.
Ναυτιλία μεγάλων αποστάσεων είναι ο κύριος τομέας και με
αυτήν ασχολείται κυρίως ο ΙΜΟ - κανονισμούς για υψηλών απαι-
τήσεων πλοία και ναυπηγεία. Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούν-
ται η ναυτιλία μικρών αποστάσεων και η ενδοποτάμια ναυτιλία,
που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια πλήρως ολο-

κληρωμένη και εύκολα προσβάσιμη από τους άλλους τρόπους
μεταφορά.
Στον τομέα των ναυπηγείων και του εξοπλισμού, με δεδομένο
ότι υπάρχει ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύονται η
σχεδίαση σε τμήματα, οι κατασκευές υψηλής τεχνολογίας και ει-
δικού σκοπού (π.χ. υποστήριξη ανανεώσιμων πηγών στη θά-
λασσα) και οι νέες συσκευές σύμφωνα με τα ΙΜΟ standards.
Σημαντικές για τη βιωσιμότητα των ναυπηγείων είναι η διατή-
ρηση της τεχνογνωσίας και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελμα. Επίσης να δημιουργούνται νέες ειδικότητες κυρίως
σε νέες τεχνολογίες και να τροποποιούνται οι κανονισμοί υγιεινής
και ασφάλειας προκειμένου να εναρμονιστούν με τα νέα δεδο-
μένα. Οι υπεράκτιες και πολικές θαλάσσιες τεχνολογίες αναδει-
κνύονται σε σημαντικό τομέα επιβίωσης και προσαρμογής των
ναυπηγείων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα σκάφη ανα-
ψυχής με το μέγεθος και τους αυτοματισμούς τους είναι ο ανερ-
χόμενος τομέας, κυρίως για τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία.
Ταυτόχρονα, νέες υποδομές στα λιμάνια για διαχείριση μεγαλύ-
τερης ποσότητας εμπορευματοκιβωτίων και για υποδοχή μεγα-
λύτερης χωρητικότητας πλοίων αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και η εκρη-
κτική ανάπτυξη και χρήση αυτοματισμών και επικοινωνιακής υπο-
δομής, που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
Η εποχή χαρακτηρίζεται «αιώνας πληροφορικής». Η τεχνολογική
εξέλιξη είναι επόμενο να οριοθετήσει το νέο τεχνολογικό όραμα
με χρήση ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS, AIS, VTMIS
κ.λπ.) που υποβοηθούν το θαλάσσιο μεταφορικό έργο. Η πλη-
ροφορική σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε
επίπεδο παγκόσμιο όπως e-navigation (για τη σύνδεση πλοίου
ξηράς) και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (e-maritime για διασύνδεση
όλων των παραγόντων στις θαλάσσιες μεταφορές, e-freight για
ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση φορτίων στην εφο-
διαστική αλυσίδα). Αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών είναι η ναυ-
τιλιακή πύλη (single window), που αναμένεται να έχει καθοριστικό
ρόλο στη διασύνδεση πλοίου και λιμανιού και στην υποστήριξη
των διατροπικών μεταφορών.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η σημαντική επίδραση των νέων
τεχνολογιών στη ναυτική εκπαίδευση με νέες ειδικότητες όπως
του ΕΤΟ (Electro Technical Officer) στα πλοία και νέα εργαλεία
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και εικονικής πραγματικότη-
τας (virtual reality).

Συμπεράσματα
Το τεχνολογικό όραμα του 2020 και οι τεχνολογικές εξελίξεις
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις θαλάσσιες μεταφορές.
Οι βασικές αρχές ανάπτυξης που θα κυριαρχήσουν είναι διαφά-
νεια και ανοικτή αρχιτεκτονική, συμφωνία με τα πρότυπα των διε-
θνών οργανισμών και, κυρίως, αποτελεσματική και οικονομική
λειτουργία. Εναπόκειται στους συντελεστές των θαλάσσιων με-
ταφορών η επαλήθευση του οράματος. 
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Του Πέτρου Αχτύπη, Representative of Prevention at Sea Ltd

Η ναυτιλιακή βιομηχανία όπως όλες οι βιομηχανίες
τη σημερινή εποχή αναζητά συνεχώς νέες οδούς
εξέλιξης και βέλτιστης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα η βιο-

μηχανία διαχείρισης στόλου (Ship Management), λόγω των
μεταβαλλόμενων συνθηκών του επιχειρησιακού περιβάλ-
λοντος, επιζητεί εργαλεία που θα διαβεβαιώνουν και θα επι-
ταχύνουν τη λήψη αποδοτικών και αποτελεσματικών
αποφάσεων. 
Αδιαμφισβήτητα, πρωταγωνιστικό ρόλο στη βέλτιστη διαχείριση
ενός στόλου κατέχει η λήψη της σωστής πληροφορίας και η γρή-
γορη μετάδοσή της με ακρίβεια και ασφάλεια. Επομένως, η συ-
ζήτηση γύρω από την ανάγκη χρήσης κατάλληλου λογισμικού,
που να υποστηρίζει τη γρήγορη ανάλυση των δεδομένων, την
εύκολη πρόσβαση από απομακρυσμένους χώρους εργασίας
καθώς επίσης και να διαβεβαιώνει με τους κατάλληλους αυτο-
ματισμούς την απαιτούμενη επικαιροποίηση και συμμόρφωση με
τους ισχύοντες κανονισμούς, είναι  πιο επίκαιρη από ποτέ.
Η ανάπτυξη και η χρήση κατάλληλου λογισμικού Maritime Sost-
ware για τη μετάδοση δεδομένων από το πλοίο προς τη στεριά
και το αντίστροφο θεωρείται πλέον καταλυτική. 
Βέβαια, η ανάπτυξη και η συντήρηση λογισμικού για τη βιομηχα-
νία διαχείρισης στόλου δεν είναι εύκολη υπόθεση (ή εύκολο
έργο) για τον κατασκευαστή. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμ-
βάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και ανάπτυξης
είναι πoλύπλοκοι και μεταβαλλόμενοι, ενώ διαρκώς νέες παρά-
μετροι υπεισέρχονται σε όλο τον κύκλο ζωής του λογισμικού.
Απαιτείται, λοιπόν, άριστη γνώση του επιχειρησιακού χώρου, των
υπαρχουσών και μεταβαλλόμενων συνθηκών, των διεθνών κα-
νονισμών και απαιτήσεων, ενώ παράλληλα πρέπει κάθε φορά να
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της διαχειρίστριας εται-
ρείας και του τελικού χρήστη. 
Στην Prevention at Sea, όλες οι ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυ-
ξης λογισμικού αποτελούνται από έμπειρους Shipping Profes-
sionals και Sostware Developers/Engineers, συνδυάζοντας με
αυτόν τον τρόπο τη ναυτιλιακή τεχνογνωσία και τις σχετικές απαι-
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Maritime Software, 
ένα πολύτιμο εργαλείο 
στη διαχείριση στόλου

Πρόσφατα, με γνώμονα πάντα την προσφορά άρτιων και πιστο-
ποιημένων λύσεων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση
από τους Lloyd’s Register του λογισμικού «RH Manager» Mar-
itime Sostware, το οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια της διαχειρίστριας εταιρείας και των ναυτικών για την ορθή
εφαρμογή και τον υπολογισμό των ωρών ανάπαυσης/εργασίας
επί του πλοίου σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις STCW και
ΜLC2006. Παράλληλα, με την πιστοποίηση από τους Lloyd’s
Register, οι πελάτες μας απολαμβάνουν τη διεθνή αναγνωρισι-
μότητα του λογισμικού και των αποτελεσματικών λειτουργιών
του όσον αφορά την πιστή και σωστή εφαρμογή των διεθνών
συμβάσεων. 
Στόχος και πάγια πολιτική της Prevention at Sea είναι ο σχεδια-
σμός και η ανάπτυξη λογισμικού με γνώμονα το επιχειρησιακό
περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις ιδιαιτερότητές του.
Ας μην ξεχνάμε ότι η επιτυχία ενός λογισμικού δεν εξαρτάται μόνο
από τη γλώσσα προγραμματισμού ή τη βιβλιοθήκη εργαλείων με
την οποία αναπτύχθηκε, αλλά και από την τεχνική υποστήριξη του
τελικού χρήστη, ως επίσης και από τον βαθμό ικανοποίησής του. 

τήσεις με τις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού. Αφιε-
ρώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο σε όλα τα Projects, διαβεβαι-
ώνουμε ότι το λογισμικό καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής βιομηχανίας διαχείρισης στόλου,
οι οποίες αναγνωρίζονται και αναλύονται με μεγάλη ακρίβεια.
Επιπλέον, η Prevention at Sea, αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες
ανάγκες για γρήγορη υποστήριξη, παρέχει μια ολοκληρωμένη
λύση τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνει αφενός μεν καθο-
δήγηση όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, αφετέρου δε συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών,
όπου απαιτείται.
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Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των λιμένων
Ningbo και Zhoushan στην Κίνα 
Το λιμάνι Ningbo, το οποίο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο της
Σαγκάης, ολοκλήρωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τις διαδικασίες συγχώ-
νευσης με το λιμάνι Zhoushan. H νέα εταιρεία θα φέρει την ονομασία
Ningbo-Zhoushan Port Group, ενώ η κρατική Assets Supervision
and Administration Commission θα κατέχει το σύνολο των μετοχών
της νέας εταιρείας. 
Η επαρχία Zhejiang είχε συστήσει τον Αύγουστο μια επενδυτική και
αναπτυξιακή εταιρεία με σκοπό να ενοποιήσει τις λειτουργίες των
πέντε κύριων λιμένων της επαρχίας, των Ningbo, Zhoushan, Jiaxing, Taizhou και Wenzhou. Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από
τη συγχώνευση το νέο εταιρικό σχήμα θα αποτελεί το πρώτο λιμάνι στον κόσμο σε όρους διακίνησης. 

Ειδήσεις από την παγκόσμια
λιμενική Βιομηχανία

Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. η Γερμανία για την ασφάλεια
λιμένων της

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη πλήρους εφαρ-
μογής της οδηγίας 65/2005 για την αύξηση της ασφάλειας των

λιμένων στην περιοχή Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Οι γερμανικές αρχές
εφάρμοσαν ένα σχέδιο δράσης με στόχο την πλήρη εφαρμογή των απαι-
τήσεων που απορρέουν από την οδηγία στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά
παρ’ όλ’ αυτά μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφα-
λίας δεν έχει υιοθετήσει το νομοθέτημα. Η καταληκτική ημερομηνία για την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας ήταν η 15η Ιουνίου του 2007, ενώ η
Επιτροπή είχε ζητήσει την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης από τη Γερ-
μανία έως τον Σεπτέμβριο του 2014. Καθώς κάτι τέτοιο δεν έγινε, η Επι-
τροπή αποφάσισε να στείλει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

HΕυρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τους κανόνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις,
ενέκρινε τη χρηματοδότηση €23.000.000 από την

κυβέρνηση της Φινλανδίας για την κατασκευή ενός μικρού
σταθμού LNG στο Pori (στη δυτική ακτή της χώρας). Ο τερ-
ματικός σταθμός θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό
πλοίων με καύσιμο LNG. 
Το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής βασίστηκε στο
ότι το έργο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλο-
ντος, ενώ θα διασφαλίσει εν μέρει και την ασφάλεια των
προμηθειών της Φινλανδίας σε φυσικό αέριο. Το έργο απο-
τελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου της χώρας να δημι-
ουργήσει ένα δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού LNG τόσο για
την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσο και για
την προμήθεια φυσικού αερίου σε βιομηχανίες. 
Το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης αντιστοιχεί περίπου
στο 30% της συνολικής επένδυσης ενώ το υπόλοιπο 70%
θα καλυφθεί από τον επενδυτή και ιδιοκτήτη της εγκατά-
στασης.

Η Ε.Ε. ενέκρινε χρηματοδότηση 
στη Φινλανδία για τον πρώτο σταθμό 
ανεφοδιασμού πλοίων με LNG 

Hεταιρεία Enagas και η λιμενική αρχή της Huelva προχώρη-
σαν σε υπογραφή συμφωνίας για την προώθηση νέων υπη-
ρεσιών Logistics που σχετίζονται με τη χρήση του LNG. 

Οι δύο εταίροι σκοπεύουν να παρέχουν τη δυνατότητα προμήθειας
πλοίων και οχημάτων με φυσικό αέριο. 
Η συμφωνία προβλέπει ότι τα δύο μέρη θα αναλάβουν πρωτοβου-
λίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών προμή-
θειας LNG σε μέσα μεταφοράς, ενώ θα προχωρήσουν και σε μελέτη
για τη δυνατότητα διαμόρφωσης των αντίστοιχων υποδομών εντός
της ζώνης LNG του λιμένα.

Η Huelva
προωθεί
υπηρεσίες
logistics
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Το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης προχώρησε σε μία μελέτη σχετικά
με τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει η κρουαζιέρα στην τοπική οικο-
νομία. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, η κρουαζιέρα δημιουργεί
έναν κύκλο εργασιών ύψους €796 εκατ. ενώ συμβάλλει στο ΑΕΠ της
Καταλωνίας με €413,2 εκατ. σε ετήσια βάση. Παράλληλα η δραστηριό-
τητα τηςκρουαζιέρας συντηρεί 6.759 θέσεις εργασίας στην περιοχή. Τα
άμεσα έσοδα από αυτήν ανέρχονται σε €442,5 εκατ. με €121,2 εκατ.
να προέρχονται από τις εταιρείες κρουαζιέρας, τα €315,8 εκατ. από
τους επιβάτες και τα €5,5 εκατ. από τα πληρώματα των κρουαζιερο-
πλοίων. Τα έμμεσα οικονομικά οφέλη υπολογίστηκαν σε €353,5 εκατ.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ένα κρουαζιερόπλοιο που προσεγγίζει το λιμάνι
αποφέρει ποσό της τάξεως των €2,2 εκατ. στην Καταλωνία, με €1,7
εκατ. εξ αυτών να κατευθύνονται στην οικονομία της Βαρκελώνης. Αξιο-
σημείωτα είναι επίσης και τα υπόλοιπα συμπεράσματα της μελέτης, σύμφωνα με τα οποία η κρουαζιέρα συντελεί στο να υπάρχουν
αεροπορικές συνδέσεις με πολλές πόλεις και χώρες, ενώ συμβάλλει και στην οικονομική σταθερότητα άλλων οικονομικών κλάδων
της πόλης. Επιπλέον, 90% των επιβατών κρουαζιέρας που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη δηλώνουν ότι θα ήθελαν να επιστρέψουν
για διακοπές στην πόλη ή να τη συστήσουν σε φίλους και συγγενείς.

Η οικονομική συνεισφορά της κρουαζιέρας στο λιμάνι
της Βαρκελώνης

25% της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο Ρότερνταμ
οφείλεται στην Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, περίπου το 25% των
εμπορευματοκιβωτίων (σε τόνους) που διακινούνται από το λιμάνι του Ρότερνταμ σε
ετήσια βάση, προέρχονται από την Κίνα. Το 2014 το λιμάνι του Ρότερνταμ εξυπηρέτησε
54 εκατ. τόνους φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια, με τα 12,2 εκατ. τόνους να προέρ-
χονται από την Κίνα ενώ στη δεύτερη θέση βρισκόταν η Σιγκαπούρη με 3,2 εκατ. τό-
νους και στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 3 εκατ. τόνους. Περίπου το 23,2% των
εμπορευματοκιβωτίων που φτάνουν από την Κίνα περιέχουν μηχανήματα και εξοπλι-
σμό, 15,2% περιέχουν χημικά προϊόντα και 14,1% προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας. 

Η Λετονία έχει υποστεί σοβαρές ζημίες αξίας 70.000.000 ευρώ ή 0,25% του ΑΕΠ
της από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Μόσχας, αλλά και τα
αντίποινα της Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Raimonds Aleksejenko, υφυ-
πουργού Οικονομίας της Λετονίας.
Ο κ. Aleksejenko δήλωσε σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις υπο-
θέσεις των κρατών της Βαλτικής ότι στον τομέα των μεταφορών ο συνολικός κλά-
δος των υπηρεσιών, όπως και το ναυτιλιακό cluster αλλά και η αλιεία έχουν σχεδόν
καταστραφεί από το αδύναμο ρούβλι και τις κυρώσεις. Η Ρίγα, πάντως, αναμένει
με αγωνία την απόφαση της Μόσχας για την άρση απαγόρευσης εισαγωγών ψα-
ριών. Οι εξαγωγές στη Ρωσία συρρικνώθηκαν περίπου 10%, όμως η Λετονία έχει
κατορθώσει να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια με την αύξηση των εξαγωγών σε
άλλες χώρες. Εντούτοις, δεν υπάρχουν ευκαιρίες για διαφοροποίηση στον τομέα των μεταφορών και των λιμενικών υπηρεσιών,
διότι μόνο το 10% των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν συνδέεται με τις ανατολικές αγορές. Η συρρίκνωση της κίνησης από
και προς Ρωσία επέφερε τεράστια μείωση στην κίνηση των λιμένων της χώρας, αλλά και όλων των παραναυτιλιακών υπηρεσιών,
που έχουν κλονιστεί ανεπανόρθωτα και δεν διαφαίνεται βελτίωση της κατάστασης στο άμεσο μέλλον.

Σε απελπισία οι λιμένες και το ναυτιλιακό cluster 
της Λετονίας από τις κυρώσεις στη Ρωσία
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Πρόθεση διασύνδεσης του ΟΛΑ 
με τα χερσαία δίκτυα μεταφορών

Τ ον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκαν ο υφυπουργός Υπο-
δομών-Μεταφορών Παναγιώτης Σγουρίδης και ο γενικός γραμματέας Υποδο-
μών Γεώργιος Δεδές. Στη συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο και διευθύνοντα

σύμβουλο της ΟΛΑ Α.Ε. και με τη συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων του ορ-
γανισμού και του υπουργείου, έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να συνδέσει
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό και τη Βιομηχανική Περιοχή. Σύμ-
φωνα με τον κ. Δεδέ, προτεραιότητα είναι η επικαιροποίηση του master plan του λι-
μανιού ώστε ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης να αποκτήσει συγκεκριμένο χαρακτήρα
πάνω στον οποίο θα μπουν οι στόχοι, με γνώμονα η περιοχή να καταταχθεί σε εθνικού
και στρατηγικού ενδιαφέροντος. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών ήδη επεξεργάζεται
την προώθηση δύο αξόνων που θα συνδέσουν ο μεν πρώτος το λιμάνι με την Εγνατία
Οδό, προϋπολογισμού περίπου €53 εκατ., και ο δεύτερος με τη ΒΙ.ΠΕ. που θα ενταχθεί
στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ όπως έγινε γνωστό, τον Νοέμβριο ολο-
κληρώνεται και το έργο της εκβάθυνσης του λιμανιού. 

Ομήνας με τις περισσότερες αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας ήταν ο Σεπτέμ-
βριος για το λιμάνι της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού,
99.471 άτομα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας από 66 κρουαζιε-

ρόπλοια, σημειώνοντας αύξηση στους επιβάτες κατά 2,4% σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2014, οπότε ο αριθμός των προσεγγίσεων ήταν ο ίδιος. Συνολικά στο
εννεάμηνο του 2015 την Κέρκυρα έχουν επισκεφτεί 487.600 επιβάτες κρουαζιέ-
ρας, ενώ 322 κρουαζιερόπλοια προσέγγισαν το λιμάνι του νησιού. Για τον Οκτώ-
βριο αναμένονται 58 κρουαζιερόπλοια, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποβιβάσουν
περισσότερους από 90.000 επιβάτες.
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Ειδήσεις από την ελληνική
λιμενική Βιομηχανία

Αλλαγές 
στα Δ.Σ. 
Οργανισμών 
Λιμένων

Φ αίνεται ότι σιγά-σιγά θα πραγ-
ματοποιηθούν οι αλλαγές στις
διοικήσεις των 13 Οργανισμών

Λιμένων της χώρας που λειτουργούν
υπό το καθεστώς ανώνυμης εταιρείας.
Το πρώτο κύμα περιελάμβανε την αντι-
κατάσταση των διοικήσεων σε ΟΛΠ και
ΟΛΘ, ενώ λίγο πριν από τις εκλογές άλ-
λαξε και η διοίκηση του Ο.Λ. Αλεξαν-
δρούπολης. 
Στα πλάνα της κυβέρνησης ήταν να προ-
χωρήσουν οι αλλαγές και στα υπόλοιπα
λιμάνια, όμως οι εκλογές πάγωσαν τις
όποιες διαδικασίες. 
Έτσι, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών,
η κυβέρνηση φαίνεται να προχωράει
στους σχεδιασμούς της, καθώς ανακοι-
νώθηκε η αλλαγή της διοίκησης στον
Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας στον
οποίο νέος πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Ανδρέας
Νταής, φαρμακοποιός, πρώην δήμαρχος
Ηγουμενίτσας και υποψήφιος βουλευτής
με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετές εκλογικές ανα-
μετρήσεις.

οργανισμοι λιμενων

Καθυστερεί η πώληση 
των ΟΛΠ και ΟΛΘ

Tελειωμό δεν έχει ο διαγωνισμός πώλησης του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.
και της ΟΛΘ Α.Ε. καθώς με δηλώσεις του ο
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρλας,
γνωστοποίησε πως η κατάθεση των οικονομι-
κών προσφορών για τον ΟΛΠ μετατίθεται για
τις 30 Νοεμβρίου (ή αρχές Δεκεμβρίου). 
Ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι θα υπάρξει επέ-
κταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την
υποβολή οικονομικών προσφορών και για την
ΟΛΘ Α.Ε., η οποία ήταν προγραμματισμένη για
τις αρχές Φεβρουαρίου του 2016, ενώ τώρα
μετατίθεται για τα τέλη Μαρτίου. 
Να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των δύο δια-
γωνισμών αποτελεί προαπαιτούμενο του νέου
μνημονίου, προκειμένου να μπορέσει η χώρα
να λάβει πρόσθετα κεφάλαια από το χρηματο-
δοτικό πακέτο των €86 δισ.

Μήνας -ρεκόρ ο Σεπτέμβριος για την κρουαζιέρα 
στο λιμάνι της Κέρκυρας
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Ο
λοκληρώθηκε η μεγάλη γιορτή του διεθνούς
εμπορίου και της τεχνολογίας,  EXPO 2015, η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στην Ιτα-
λία. H έκθεση από την 1η Μαΐου έως τις 31

Οκτωβρίου 2015 προσείλκυσε το ενδιαφέρον πάνω από 20
εκατ. επισκεπτών, ενώ αποτέλεσε πεδίο συνεύρεσης και συν-
διαλλαγής απόψεων παγκόσμιων ηγετών από τον πολιτικό,
οικονομικό, καλλιτεχνικό, πνευματικό και θρησκευτικό χώρο.
Mε κεντρικό θέμα «Τρέφοντας τον πλανήτη, ενέργεια για μια
ζωή (Feeding the Planet, Energy for Life)», 140 περίπτερα
ανέδειξαν τον εθνικό τους πλούτο σε θέματα κυρίως αγροτι-
κής παραγωγής, τεχνολογίας τροφίμων, οικολογίας, γαστρο-
νομίας, καθώς και βιομηχανίας, τουρισμού και προστασίας
του περιβάλλοντος.

Αν και αρχικά η έκθεση δεν συγκέντρωνε το ενδιαφέρον του διε-
θνούς κοινού, όπως ευελπιστούσαν οι διοργανωτές, η μετέπειτα
προσέλκυση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα εθνικά περίπτερα της
Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της
Ιταλίας είχαν ουρές αναμονής πάνω από τρεις ώρες, ενώ τα μι-
κρότερα, περιφερειακά περίπτερα άλλων κρατών (μεταξύ των
οποίων και της Ελλάδας) παρουσίαζαν ελάχιστο ενδιαφέρον άρα
και μικρή συμμετοχή από κόσμο.
Η EXPO ανέκαθεν υπήρξε βασικό πεδίο προβολής της εθνικής
βιομηχανικής και τεχνολογικής υποδομής και καινοτομίας κάθε
χώρας. Αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα σημείο αναφοράς για τη
διοργανώτρια πόλη και ένα έναυσμα για συγκέντρωση του διε-
θνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος σε πόλεις που διαθέτουν
ή επιθυμούν να πρωταγωνιστούν στον παγκόσμιο χάρτη του εμ-
πορίου και του τουρισμού. 
Από την πρώτη έκθεση EXPO στο Λονδίνο, το 1851, η διεθνής
αυτή συνεύρεση κρατών έχει αποτελέσει το μέσο για τη δημι-
ουργία σπουδαίων κατασκευαστικών έργων στις διοργανώτριες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ EXPO

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 80

H δύναμη 
του εφήμερου
και του πλαστικού
Του Ηλία Μπίσια 

πόλεις, αλλά και την αναδιαμόρφωση σημαντικών περιοχών
όπου φιλοξενούνται οι εκθεσιακοί χώροι. Το Crystal Palace στο
Λονδίνο, ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, το Atomum στις Βρυ-
ξέλλες είναι ορισμένα από τα μνημεία-σύμβολα που άφησαν ως

1

2
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4. Το «δέντρο της ζωής που ανθίζει», σύμβολο της έκθεσης.

5. Οι Πολωνοί έδωσαν έμφαση στη ρομποτική τεχνολογία.

πολιτιστική κληρονομιά οι διοργανωτές στους τόπους διεξαγω-
γής σημαντικών εκθέσεων κατά το παρελθόν.
Η φετινή EXPO υπήρξε μια επίδειξη ευμάρειας, ισχύος και δύνα-
μης κρατών με οικονομικό πλούτο και ενεργειακή αυτάρκεια. Ας
ξεχάσουμε τις ευφάνταστες κατασκευές και τα πρωτότυπα περί-
πτερα-κοσμήματα της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος. 
Υπερμεγέθη εθνικά περίπτερα, μέσω των οποίων τα συμμετέ-

1. Τα περίπτερα των περισσότερων κρατών εστιάστηκαν στη γεωργική παραγωγή
και στις βιολογικές καλλιέργειες διαφημίζοντας τοπικά προϊόντα αλλά και τις
δυνατότητες για αξιοποίηση της γόνιμης γης τους.

2. Τα κινεζικά περίπτερα προσπάθησαν να συνδυάσουν τον πολιτισμό, τις παρα-
δόσεις και την ιστορική κληρονομιά της χώρας σε συνάρτηση με την τεχνολο-
γική ανάπτυξή της.

3. Τα περίπτερα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (Καζακστάν, Λευκορωσία,
Αζερμπαϊτζάν κ.ο.κ.) υπήρξαν πανάκριβες αλλά και ευφάνταστες αρχιτεκτονικές
δημιουργίες.

χοντα κράτη ήθελαν απλώς να προκαλέσουν και όχι να εμπνεύ-
σουν, χαρακτήρισαν τη φετινή EXPO. 
Τα περίπτερα των αραβικών κρατών, τεράστιες κατασκευές χωρίς
αρχιτεκτονική ή διακοσμητική «ευαισθησία», είναι σύμβολα
πλούτου και ευμάρειας μεν αλλά όχι καλαισθησίας ή πρωτοτυ-
πίας. Το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Μπα-
χρέιν δέσποζαν στον πανάκριβο κεντρικό διάδρομο - λεωφόρο
ως υπενθύμιση για τη συμβολή της Αραβικής Χερσονήσου στο
παγκόσμιο εμπόριο και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ενερ-
γειακό χάρτη. Τα νέα κράτη της πρώην ΕΣΣΔ (Τουρκμενιστάν, Κα-
ζακστάν, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν) επίσης κατέπληξαν με τα
υπερμεγέθη κτίρια-περίπτερα, τα οποία με μεγαλύτερη αρχιτε-
κτονική ευαισθησία προσκαλούσαν/προκαλούσαν τον επισκέπτη
να επαναπροσδιορίσει τον παγκόσμιο χάρτη του εμπορίου και
της βιομηχανίας με τα νέα δεδομένα και τους νέους πρωταγωνι-
στές που αναδύονται δυναμικά.
Τα εθνικά περίπτερα -κτίρια για την ακρίβεια- ουσιαστικά συμβο-
λίζουν την ανάγκη των κρατών για διεθνή προβολή, όπως και τη
σημασία που προσδίδουν στη διεθνή αναγνώρισή τους. Αποτε-
λούν επίσης έναν αντικατοπτρισμό των κυβερνήσεών τους -ή
μάλλον των ηγετών τους- ως προς την επιθετική διάθεση επιβο-
λής τους στη νέα τάξη πραγμάτων. Το προκλητικά υψηλό κτίριο
της Ρωσίας, το «παλάτι» του Κατάρ, αλλά και το «ανοικτό» -χωρίς
πύλη εισόδου- περίπτερο της Τουρκίας προβάλλουν τον ρόλο
και τη θέση της κάθε χώρας ή της διάθεσης που έχει ως προς τη
συμμετοχή της στις διεθνείς αγορές. Το ελληνικό περίπτερο,
πτωχό, άτολμο, στεγνό και μάλλον βαρετό, αποτελεί απόδειξη όχι
τόσο της οικονομικής μας κατολίσθησης όσο κυρίως της ράθυ-
μης στάσης της πολιτείας τόσο ως προς την πρωτότυπη προβολή
μας στο εξωτερικό, αλλά και της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα σε ό,τι αφορά την ανάδειξη στα διεθνή fora του εθνικού
μας πλούτου. Τα περίτεχνα περίπτερα της Τουρκίας ή της Ιαπω-
νίας, που κόστισαν εκατομμύρια δολάρια, υπήρξαν πρωτοβου-
λίες του υπουργείου Οικονομίας -και όχι Τουρισμού όπως στην
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8. Το περίπτερο του Μονακό «ντύθηκε» με κοντέινερ.

9. Το περίπτερο του Αγίου Μαρίνου κρέμασε χιλιάδες πιρούνια δίνοντας 
έμφαση στη γαστρονομία.

10. Το προκλητικά υψηλό κτίριο της Ρωσίας.

περίπτωσή μας- με ιδιωτικούς φορείς και τοπικές εταιρείες με
σκοπό την ανάδειξη της εθνικής κληρονομιάς του κάθε κράτους
αλλά και της σημασίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη μετεξέ-
λιξή της.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η εθνική συμμετοχή της Αγίας
Έδρας. Αν και ο τωρινός Πάπας υπήρξε αρνητικός ως προς τα
εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για τη συμμετοχή του Βατικανού
στην εκδήλωση, αλλά και ως προς το μήνυμα ευμάρειας που η
έκθεση περνάει στους επισκέπτες, το κύριο θέμα του καλαίσθη-
του περιπτέρου υπήρξε εντυπωσιακά απλό και σαφές. «Σήμερα
η πείνα έχει πολλές εκφάνσεις» ήταν το κύριο εφαλτήριο για προ-
βληματισμό προς τους επισκέπτες του περιπτέρου. Σε αντίθεση
με τα περίπτερα ευδαιμονίας, επίδειξης πλούτου και ισχύος των
άλλων κρατών, το Βατικανό παρουσίαζε φωτογραφίες ανθρώ-
πων από όλο τον κόσμο που για διάφορους λόγους πεινούν ή
διψούν για τροφή, νερό, παιδεία, μόρφωση, ελευθερία, ειρήνη,
σταθερότητα.
Σε μια έκθεση όπου κάθε χώρα, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε
προκλητικά -στην περίπτωση παραδείγματος χάριν της Βόρειας
Κορέας, του Σουδάν, της Ερυθραίας- παρουσιάζει τον εθνικό της
πλούτο και τη συμβολή των τοπικών κοινωνιών της στον παγ-
κόσμιο χάρτη του εμπορίου και της παραγωγής, τα είκοσι εκα-
τομμύρια επισκέπτες σαφώς εντυπωσιάζονται από το ψηφιδωτό
των συμμετοχών. Πόσες όμως από αυτές τις χώρες πραγματικά
«ταΐζουν» τον πλανήτη (και με ποιο κόστος), αλλά και ποιο είναι
το αντίτιμο για την ενεργειακή τους συμβολή, παραμένουν ερω-

τήματα που δεν απαντώνται εύκολα. 
Κάποτε η EXPO αποτελούσε τόπο συνάντησης των διεθνών προ-
σωπικοτήτων της καινοτομίας και της εξέλιξης. Σήμερα αποτελεί
τόπο εντυπωσιασμού και προκλητικής επίδειξης ισχύος από παγ-
κόσμιες δυνάμεις που χειραγωγούν τις εξελίξεις. Ακριβές, θηριώ-
δεις και εφήμερες κατασκευές που αντανακλούν τη βιομηχανική
και τεχνολογική παραγωγή τους, ειδικά σήμερα που τίποτε δεν
κατασκευάζεται για να παραμείνει σε βάθος χρόνου, είναι εντυ-
πωσιακές για έναν παιδότοπο, αποτελούν όμως μνημεία-σύμ-
βολα της σημερινής τάξης πραγμάτων. 

6. Το «παλάτι» του Κατάρ στην κεντρική λεωφόρο των περιπτέρων.

7. Το περίπτερο της Αγίας Έδρας επικεντρώθηκε στην πνευματική τροφή.

6 7

8 9

10

EXPO_Layout 1  6/11/2015  4:35 µµ  Page 82



ADV NOVEMBER 2015_Layout 1  6/11/2015  6:57 µµ  Page 16



Πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά από την εταιρεία MAN Diesel & Turbo ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, η
οποία ειδικεύεται στους τομείς της κίνησης και της ενέργειας από βοηθητικούς κινητήρες
μέχρι δίχρονους κινητήρες για τεράστια πλοία μεταφoράς εμπoρευματoκιβωτίωv, τα εγ-
καίνια της νέας της ακαδημίας υπό την ονομασία MAN PrimeServ Academy Piraeus. Οι
νέες εγκαταστάσεις της MAN PrimeServ Academy Piraeus διακρίνονται για τις άρτιες εκ-
παιδευτικές αίθουσες, τον σύγχρονο σχεδιασμό τους και την παρουσία προσομοιωτών,
που θέτουν νέα δεδομένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, δίνεται στους σπου-
δαστές της η δυνατότητα για hands-on training ενώ τους παρέχεται το πλέον σύγχρονο
εκπαιδευτικό υλικό. Κατά την τελετή των εγκαινίων ο λόγος δόθηκε στους Dr Uwe Lauber,

CEO MAN Diesel & Turbo S.E., Mr Wayne Jones, Senior Vice President Business Unit AsterSales MAN Diesel & Turbo S.E., Διο-
νύση Χριστοδουλόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο MAN Diesel & Turbo S.E., και στον Ανδρέα Τογαντζή, υπεύθυνο Ακαδημίας
MAN PrimeServ Academy Piraeus. Οι ανωτέρω με τις ομιλίες τους ευχαρίστησαν τον κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας για την
υποστήριξή του προς την εταιρεία και τις δραστηριότητές της. Τιμητικό λόγο απηύθυνε και ο Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός διευ-
θυντής της Atlantic Bulk Carriers και μέλος της MARTECMA.
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Η νέα Ακαδημία 
MAN PrimeServ Academy Piraeus 

H εταιρεία Prevention at Sea ανακοίνωσε την πιστοποίηση από
τον Lloyd’s Register της αυτόνομης εφαρμογής RH Manager
Maritime Sostware Application με ισχύ της πιστοποίησης από
την 1η Οκτωβρίου 2015.  Το λογισμικό RH Manager έχει σχεδια-
στεί με βάση τις απαιτήσεις της STCW και της MLC 2006 για τις
ώρες ανάπαυσης του πληρώματος και στόχος του είναι να βοη-
θήσει τους ναυτικούς μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη περι-
βάλλοντος να υπολογίζουν και να εφαρμόζουν ορθά τις ώρες
εργασίας και ανάπαυσης. Το λογισμικό είναι ιδιαίτερα παραμε-
τροποιήσιμο κα υποστηρίζει την προσαρμογή στις απαιτήσεις της
διαχειρίστριας εταιρείας, ενώ παράλληλα προσφέρει επιπλέον
λειτουργίες όπως η παρακολούθηση εργασιών επί του πλοίου. 

H Prevention at Sea πιστοποιήθηκε από τον Lloyd’s Register
Επίσης το σύστημα επιτρέπει την ασφαλή μετάδοση των δε-
δομένων στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας, τη στατι-
στική ανάλυσή τους καθώς και την εύκολη πρόσβαση από
απομακρυσμένους χώρους εργασίας. 
Το RH Manager είναι ήδη εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται
από εκατοντάδες πλοία ανά τον κόσμο με ιδιαίτερα θετικά σχό-
λια τόσο για τη χρησιμότητα όσο και για την ευκολία της χρή-
σης όπως και της αποτελεσματικότητάς του. 
Τέλος, η Prevention at Sea παρέχει αποτελεσματική υποστή-
ριξη προς τη διαχειρίστρια εταιρεία ή τον στόλο αυτής εντός
24 ωρών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανονισμών.

H Navarino ανακοίνωσε ότι τo προϊόν της με την εμπορική ονο-
μασία Infinity ξεπέρασε τις 3.000 πωλήσεις μόλις τέσσερα χρό-
νια έπειτα από το λανσάρισμά του στην αγορά. Οι πωλήσεις
ξεπέρασαν κατά μέσο όρο τις 170 μονάδες ανά μήνα σημει-
ώνοντας νέο ρεκόρ. Το Infinity διατίθεται από τη Navarino και
από κατά τόπους αντιπροσώπους σε παγκόσμια κλίμακα, με-
ταξύ των οποίων η Inmarsat, η Imtech Marine, η Jason Elec-
tronics και η Station Satcom. Ο κ. Κωνσταντίνος Κατσούλης,
εμπορικός διευθυντής της Navarino, δήλωσε ότι «οι πωλήσεις
του Infinity, του Infinity Plus και του Infinity Cube ξεπέρασαν
κάθε προσδοκία αποτελώντας το πλέον επιτυχημένο προϊόν της
εταιρείας. Οι κριτικές των πελατών είναι πολύτιμες και μας βοη-
θούν να γνωρίζουμε ότι εκτιμούν τις συνεχείς αναβαθμίσεις και
τον εμπλουτισμό των προϊόντων μας τόσο για τις επιχειρήσεις
όσο και για τα πληρώματα των πλοίων».
Το Infinity έρχεται σε τρεις εκδόσεις, τη Standard, την Infinity

Μετά το ρεκόρ πωλήσεων του Infinity η Navarino επενδύει
σε υποδομές και προσωπικό 

Plus και την Infinity Cube. Oι δύο τελευταίες προσφέρουν όλες
τις υπηρεσίες της έκδοσης Standars, ενώ η Plus περιλαμβάνει
και την απομακρυσμένη πρόσβαση και το virtualization. 
Η έκδοση Cube από την άλλη περιλαμβάνει κόμβους Effect2plus
δημιουργώντας ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης ανάμεσά τους.
Η ανάπτυξη του Infinity στηρίζεται στην πρόληψη και υπάρχει
μία ομάδα ατόμων η οποία συνεχώς αναβαθμίζει και δημιουργεί
νέα χαρακτηριστικά στην υπηρεσία. Ο κ. Ανδρέας Χαραλαμπό-
πουλος, διευθυντής του Infinity, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι
που ξεπεράσαμε το όριο των 3.000 μονάδων. 
Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην επέκταση τόσο των υπο-
δομών μας όσο και του διαθέσιμου προσωπικού, δύο στοιχείων
τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να διατηρήσουμε την
ηγετική θέση στην αγορά που έχει επιτύχει το Infinity. Στόχος
μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε λύσεις οι οποίες θα
αποτελούν σημείο αναφοράς στη βιομηχανία».
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών

Έξω πάμε καλά.
Ανοίγει και άλλο 
τα φτερά της 
η Aegean Airlines

Π
αρά τη μείωση του εσωτερικού τουρισμού και
των μετακινήσεων των Ελλήνων επιβατών
εντός της χώρας, η Aegean Airlines κατέγραψε
ρεκόρ κίνησης τόσο εντός όσο και εκτός Ελλά-

δας. Τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, ιδίως μετά την
εξαγορά της Olympic Air, αν και υπερβολικά φιλόδοξα,
φαίνεται ότι πιάνουν τόπο. 
Σε συνέντευξη Τύπου, ο αντιπρόεδρος της Aegean Air-
lines Ευτύχης Βασιλάκης παρουσιάστηκε ικανοποιημέ-
νος από την κίνηση της εταιρείας και συγκρατημένα
αισιόδοξος για το μέλλον της.  
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά: 11,6 εκα-
τομμύρια επιβάτες είναι η εκτίμηση της επιβατικής κίνησης
για το τρέχον έτος, αριθμός που ξεπέρασε όχι μόνο τις αρ-
χικές προβλέψεις και τον μακρόπνοο στρατηγικό σχεδια-
σμό το 2013, αλλά και τις αιφνίδιες ανατροπές και το
δυσοίωνο κλίμα του Ιουλίου. 
Η επένδυση εξάλλου σε νέες τουριστικές αγορές του εξω-
τερικού έφερε θετικά αποτελέσματα, με 6 εκατ. επιβάτες
να ταξιδεύουν προς όλες τις βάσεις της Ελλάδας από διε-
θνείς προορισμούς, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. 
Παρά τα capital controls, μάλιστα, η εταιρεία παρέλαβε
μέσα στο καλοκαίρι τρία A320neos, ενώ θα παραλάβει
τέσσερα ακόμη τους επόμενους μήνες. Η συγκεκριμένη κί-
νηση, την παρούσα δυσμενή χρονική περίοδο, αποδει-
κνύει κατά τον κ. Βασιλάκη την εύρωστη οικονομική
επιφάνεια του αερομεταφορέα και την υλοποίηση των
στρατηγικών δεσμεύσεων του Δ.Σ. 
Ως προς τα αποτελέσματα της συγχώνευσης της εταιρείας
με την Olympic Air, ο αντιπρόεδρος της Aegean επισήμανε
την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, αλλά και την πτώση
των προσφερόμενων ναύλων σε πολλούς εσωτερικούς
προορισμούς όπου η εταιρεία πετάει σε αποκλειστικότητα.
Επιπλέον, η κινδυνολογία στον Τύπο περί κατάργησης ή
μείωσης θέσεων εργασίας δεν είχε αντίκρισμα, αφού η
εταιρεία πλέον απασχολεί 2.740 υπαλλήλους, 700 περισ-

σότερους από την προηγούμενη μορφή της.
Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια, ο κ. Βασιλάκης ανέ-
φερε την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις νέες
αγορές όπου εγκαινίασε πρόσφατα πτήσεις, και επισημο-
ποίησε τα δρομολόγια για το 2016, προς 14 νέους προ-
ορισμούς και έξι νέες χώρες. 
Με ιδιαίτερο «ναυτιλιακό» ενδιαφέρον είναι οι πτήσεις
προς Τζέντα, Άμστερνταμ, Λισαβόνα, Νάπολη, Μπάρι, Νί-
καια, Δουβλίνο και Σπλιτ. Το 2016, η Aegean θα πετάει
προς 71 προορισμούς εξωτερικού, σημαντικότατη αύξηση
σε σχέση με τους 22 διεθνείς προορισμούς το 2011. Από
περιφερειακός αερομεταφορέας, η εταιρεία εξελίσσεται
σε μεσαίου βεληνεκούς σημαντικό παίκτη στην Ευρώπη
και στην ανατολική Μεσόγειο. Η ιδιαιτερότητα των και-
νούργιων προορισμών είναι ότι συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη νέων τουριστικών αγορών, όπου είτε δεν υπάρχει
σήμερα άλλος αερομεταφορέας με πτήσεις προς Ελλάδα
ή η προσφερόμενη αεροπορική σύνδεση είναι σχετικά πε-
ριορισμένη ή με εποχική διάρκεια. Ο αντιπρόεδρος της
Aegean, ωστόσο, δεν έδειξε άμεσο ενδιαφέρον για την εγ-
καινίαση υπερπόντιων πτήσεων, όμως άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο για συνεργασία, αν και εφόσον αυτό ζητηθεί
από αλλοδαπό αερομεταφορέα. Σε σχετική ερώτηση, ο κ.
Βασιλάκης τόνισε πάντως ότι τα προσεχή τρία χρόνια δεν
προβλέπει σημαντική αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας
ή συνεργασιών της εταιρείας, αλλά ενδέχεται να προχω-
ρήσει σε εξαγορά μικρότερου αερομεταφορέα ή κάλυψη
της αεροπορικής αγοράς σε γειτονικά κράτη, εάν αυτό κρι-
θεί οικονομικά επωφελές από το Δ.Σ. 
Ως προς όλες τις επιδιώξεις της εταιρείας, όμως, ο κ. Βα-
σιλάκης επέμεινε στην ανάγκη για σταθεροποίηση του οι-
κονομικού κλίματος στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάγκη
για συνέργειες με δημόσιους, περιφερειακούς και ιδιωτι-
κούς φορείς. Χωρίς τις απαραίτητες συνέργειες και συ-
νεργασίες δεν μπορούν να ευοδωθούν τα απαραίτητα
προγράμματα και σχέδια, που θα εξασφαλίσουν την ανέ-
λιξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας σε σημαν-
τικές περιφέρειες της χώρας. Σχετικά μάλιστα με το
μεγάλο πρόβλημα της εποχικότητας, ο κ. Βασιλάκης τό-
νισε ότι είναι το «αγαπημένο θέμα συζήτησης» από όλους
τους φορείς του τουρισμού, αλλά και το πιο δύσκολα
υλοποιήσιμο, αφού θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να
αναλάβουν σημαντικά μερίδια του ρίσκου που ενέχει η
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
Παρουσία της αναπλ. υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουν-
τουρά -η οποία αρκέστηκε σε γενικόλογες παρουσιάσεις
των σχεδίων της και σε κριτική της προηγούμενης εκλεγ-
μένης κυβέρνησης (10 μήνες μετά)- ο κ. Βασιλάκης επι-
σήμανε, χωρίς να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός, ότι ως
αερομεταφορέας η Aegean επενδύει με γρηγορότερους
ρυθμούς απ’ ό,τι το κράτος. Επισήμανε επίσης πως η πα-
ρούσα κυβέρνηση πρέπει να προβληματιστεί από το νέο
αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που θα εγκαινιαστεί
το 2018. Σύμφωνα με αναλυτές, το νέο αεροδρόμιο-
όραμα του κ. Ερντογάν πιθανώς να απορροφήσει, ως
σύγχρονος και υπερμεγέθης κόμβος, σημαντική κίνηση
από γειτονικές χώρες. 
Έξω πάμε λοιπόν καλά. Η Aegean φέρνει κόσμο (αλλά και
βραβεία) στην Ελλάδα, ενώ, αντιθέτως, οι αλλοδαποί αε-
ρομεταφορείς δεν φαίνεται να επενδύουν στη χώρα μας
πλην ολίγων εξαιρέσεων. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση της υπο-
χρεωτικής εφαρμογής μέτρων παρακολούθησης των πτή-
σεων, χωρίς όμως να θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη
χρονική ανανέωση της θέσης ενός αεροπλάνου κατά τη
διάρκεια της πτήσης. 
Το σχέδιο της Ε.Ε. έρχεται μετά την εξαφάνιση του αεροπλάνου
της πτήσης ΜΗ370 των Malaysia Airlines, με 239 επιβαίνοντες,
τον Μάρτιο του 2014, αλλά και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επί-
πεδο και στους κόλπους της αεροπορικής βιομηχανίας για τη
διαμόρφωση ενός συστήματος εντοπισμού αεροσκαφών. Να
σημειωθεί ότι ένα τέτοιο σύστημα είχε προταθεί και από τους
Γάλλους ερευνητές, οι οποίοι εξέδωσαν το πόρισμα της συντρι-
βής του αεροσκάφους της Air France στον Ατλαντικό, το 2009.
Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει θέσει
ως καταληκτική ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2016 προκειμέ-
νου οι εταιρείες να έχουν εφαρμόσει τεχνολογίες και συστήματα
εντοπισμού αεροσκαφών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να είναι υποχρεωτική η χρήση
συστημάτων καταγραφής θέσης σε όλα τα νέα αεροσκάφη που
θα κατασκευαστούν από το 2018, ενώ σε ό,τι αφορά τα υφιστά-
μενα δεν θα είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με την πρόταση της
Ε.Ε., να προβούν στις απαραίτητες μετατροπές για την εγκατά-
σταση του συστήματος.

Το Airport Carbon Accreditation αποτελεί ένα παγκόσμιο
πρόγραμμα του κλάδου των αεροδρομίων για να μει-
ώσουν και ενδεχομένως να μηδενίσουν τους παραγόμε-
νους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο
δημιουργήθηκε πριν από επτά χρόνια. Το πρόγραμμα πιστο-
ποιεί τα αεροδρόμια με βάση τέσσερα επίπεδα διαπίστευσης,

καλύπτοντας όλα τα στά-
δια της διαχείρισης του
διοξειδίου του άνθρακα
(αποτύπωση, μείωση, βελ-
τιστοποίηση, εκμηδένιση). 
Η σημασία του είναι με-
γάλη και έχει δεχτεί επαί-
νους τόσο από τον Διεθνή
Οργανισμό Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ICAO) όσο και
από το United Nation En-

vironment Panel (UNEP), την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (U.S. FAA). 
Πλέον, 130 αεροδρόμια σε πέντε ηπείρους που εξυπηρετούν
το 29% της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης
έχουν πιστοποιηθεί από το πρόγραμμα. 
Στην Αμερική υπάρχουν 12 πιστοποιημένα αεροδρόμια (το

πρόγραμμα εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο),
στην Ευρώπη 92 αεροδρόμια, ενώ στην περιοχή

Ασίας-Ειρηνικού έχουν πιστοποιηθεί 25 αερο-
δρόμια.

130 αεροδρόμια μετρούν 
τους ρύπους CO2 που παράγουν

H E.E. θα επιβάλει 
την υποχρεωτική παρακολούθηση 
των πτήσεων

Τo απόλυτο χάος προ-
βλέπεται ότι θα επικρα-
τήσει στις σχέσεις
Ουκρανίας - Ρωσίας,
αλλά και των χωρών
του ΝΑΤΟ με τη Μόσχα,
μετά την ανακοίνωση
του πρωθυπουργού της
Ουκρανίας σχετικά με το
νέο εμπάργκο του Κιέ-
βου σε ρωσικά επιβα-

τηγά αεροπλάνα. Ο κ. Aρσένι Γιάτσενιουκ δήλωσε ότι οι
ρωσικές αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπεται να εκτε-
λούν πτήσεις εντός της Ουκρανίας, ως μια τελευταία προ-
σπάθεια του Κιέβου να ασκήσει πίεση στη Ρωσία
προκειμένου να αποστασιοποιηθεί άμεσα από τις συγκρού-
σεις στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός της Ου-
κρανίας πρόσθεσε ακόμη ότι η απαγόρευση είναι σύμφωνη
με τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η Ουκρανία θα απαγορεύσει επίσης στα ρωσικά αεροπλάνα
τη χρήση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας για πτήσεις
διαμετακόμισης, εάν οι Αρχές της χώρας έχουν βάσιμες υπο-
ψίες πως με τα αεροπλάνα αυτά μεταφέρεται στρατιωτικό
προσωπικό ή υλικό πολέμου . Η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ κα-
τηγορούν πλέον ευθέως τη Ρωσία για την αποστολή στρα-
τευμάτων και όπλων στους ρωσόφιλους αυτονομιστές
αντάρτες στα ανατολικά της Ουκρανίας, κατηγορία όμως που
η Ρωσία αρνείται. Ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών, Mαξίμ
Σοκόλοφ, τόνισε πως η Ρωσία θα λάβει αντίμετρα εάν η απα-
γόρευση των πτήσεων επιβληθεί.

Καταιγίδα στις σχέσεις 
Ρωσίας - Ουκρανίας 
μετά την ανακοίνωση 
του αεροπορικού αποκλεισμού

ΦΩΤ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διπλωματική αντιπρο-
σωπεία των ΗΠΑ επι-
σκέφθηκε την Αβάνα
για να συζήτησε την κα-
θιέρωση τακτικών αερο-
πορικών συνδέσεων με
την Κούβα, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Λευκού
Οίκου. Η αεροπορική
σύνδεση μεταξύ Κούβας
και ΗΠΑ, έπειτα από 50

χρόνια, θα φέρει ένα νέο κύμα τουρισμού προς την οικονο-
μικά ασθμαίνουσα νήσο της Καραϊβικής, αλλά και θα επιτρέ-
ψει στην κρατική αεροπορική εταιρεία Cubana να
εκσυγχρονιστεί και να ανανεώσει το στόλο της. 
Σήμερα η εταιρεία πετάει με ελάχιστα Airbus, ενώ πρόσφατα
επέκτεινε το στόλο της με σύγχρονα αεροσκάφη Antonov και
Tupolev, ρωσικής κατασκευής. Η Cubana είναι μία από τις
ελάχιστες διεθνείς εταιρείες που πετούν με τα νέα αυτά αε-
ροσκάφη εκτός Ρωσίας.

Ξεκινούν οι πτήσεις ΗΠΑ - Κούβα: 
φιλί ζωής για την Αβάνα
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Οι αριθμοί της Ναυτιλίας

Το54%

χώρες υπάρχουν κοραλλιογενείς ύφαλοι που έχουν υποστεί ζημιά
από τις άγκυρες των κρουαζιεροπλοίων και τα λύματά τους, αλλά
και από τους τουρίστες που αφαιρούν τμήματα κοραλλιών.

90

ΤΕU ήταν ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευματοκιβω-
τίων το 2014, σημειώνοντας άνοδο 5,3% σε σχέση με το 2013.

171.000.000   αυξήθηκε το παγκόσμιο εμπόριο το 2014. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ήταν 1,5%, 
στην Ιαπωνία 0,6% και στις ΗΠΑ 3,1%.  

2,3%     

εταιρείες εξυπηρετείται ηαπευθείας σύνδεση λιμένων της Μαλαι-
σίας με τη Σιγκαπούρη, αποτελώντας τη γραμμή με τη μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση εταιρειών παγκοσμίως. 

51

Η Ινδονησία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές άν-
θρακα με 34% και ακολουθούν η Αυστραλία με 31% και η Ρωσία με 9%.

Την 1η Μαΐου 2015 οι δέκα μεγαλύτερες
ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων ήλεγχαν το
61,71% της παγκόσμιας χωρητικότητας
σε TEU. 
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των παγκόσμιων εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος
προέρχεται από την Αυστραλία, ενώ η δεύτερη μεγα-
λύτερη χώρα στις εξαγωγές είναι η Βραζιλία με 25%. 

Από

Σε

Κατά

δισ. τόνοι εμπορευμάτων διακινήθηκαν διά θαλάσσης το
2014, εκ των οποίων 2,826 δισ. τόνοι ήταν αργό πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο και 7,015 δισ. τόνοι χύδην ξηρά
φορτία. 

9,842

Η χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος και άν-
θρακα είναι η Κίνα, η οποία το 2014 κατείχε το 

68% και το 20%
αντίστοιχα, των εισαγωγών παγκοσμίως.

επιβάτες διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο του Χίθροου το 2013 κα-
ταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τα φορ-
τία, την πρώτη θέση κατέλαβε το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, που
διακίνησε 1.703.400 τόνους φορτίων.

72.330.000 

ημέρες, ο χρόνος αναμονής των πλοίων
για την είσοδό τους στη διώρυγα του Πα-
ναμά, στα τέλη Οκτωβρίου του 2015.

5

Στα 4.455.851.000.000 ευρώ 
η αξία των εισαγωγών 
των 28 κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το 2013.  
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