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—Έλληνες πρωταγωνιστές στα διεθνή 
ναυτιλιακά fora

—Η επιβράδυνση της Κίνας ευθύνεται 
για τη ναυτιλιακή κρίση;

—Καλεντάρι νέων νομοθεσιών

—Η Ναυτιλία στον απόηχο  
της COP21

—Τα λιμάνια αντεπεξήλθαν στην 
ύφεση της ελληνικής οικονομίας

—Αναβρασμός στην Ασία
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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, 
το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν 
παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτο-
γραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

85 χρόνια εκδοτικής παρουσίας των «Ν.Χ.»

Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις της χρονιάς

Η ανανέωση του ελληνικού στόλου κατά  
τη διάρκεια της κρίσης είναι απαραίτητη
Του Γεωργίου Γράτσου, Προέδρου Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε  
τα επιτυχημένα πρότυπα που 
καταγράφονται μεταξύ των ελληνικών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Συνέντευξη του καθηγητή Γιάννη Θεοτοκά, 
Γ.Γ. υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής

Πολεμικό Ναυτικό: Δύναμη αποτροπής 
αλλά και πλούσια κοινωνική προσφορά
Συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού Π.Ν., Αντιναυάρχου 
Γεωργίου Γιακουμάκη

Προσπαθούμε εκεί όπου συμφωνούμε να 
έχουμε μια δυνατή φωνή
Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη, 
Αντιπροέδρου ECSA

Εν αναμονή νέας εταιρικής ταυτότητας  
και με το βλέμμα στο περιβάλλον και  
στην ασφάλεια
Συνέντευξη του Philippe Louis-Dreyfus, 
προέδρου της BIMCO

Η INTERCARGO αντιμέτωπη με τη 
χαμηλή ναυλαγορά και τις νομοθετικές 
προκλήσεις
Συνέντευξη του Γιάννη Πλατσιδάκη,  
Προέδρου της INTERCARGO

Η ολοκληρωμένη στρατηγική για την 
ενίσχυση της Κύπρου ως ναυτιλιακού 
κέντρου
Συνέντευξη του Θέμη Παπαδόπουλου, 
Προέδρου Cyprus Shipping Council

Κλειδί για τη Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων οι πολιτικές  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνέντευξη του Βασιλείου Τερζή, Α΄ 
Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών 
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Sweet sixteen... 
Του Γιάννη Κοτζιά, Προέδρου Ένωσης 
Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων

Τα οκτώ χρόνια της διαδρομής μου 
στα δρώμενα της Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού 
Του Γεωργίου Βλάχου, τ. Προέδρου ΠΕΠΕΝ

Η ναυτιλία στον απόηχο της COP21
Του Χαρίλαου Ψαραύτη

Περιβαλλοντικά ορόσημα του 2015
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Διεθνή ύδατα:
Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης  
της Κίνας ενοχοποιείται για  
τη ναυτιλιακή κρίση;
Του Γ. Λογοθέτη

Γεωπολιτική και οικονομία

Το καλεντάρι των κανονισμών  
για το 2016
Του Απόστολου Μπελόκα

Επενδυτικός αναβρασμός  
στη ρωσική Άπω Ανατολή
Του Ελευθέριου Μαδεντζόγλου

Ριάντ, Άμπου Ντάμπι και Ντόχα 
αλλάζουν πλεύση
Του Ηλία Μπίσια

Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Η φορολόγηση της ναυτιλίας  
στην Ελλάδα στο στόχαστρο  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Του Σπύρου Δημητρίου

Ελλάδα και Κύπρος: Εκπαίδευση και 
καινοτομία, στοιχεία ανάπτυξης
Του Σπύρου Ζολώτα

Περιβαλλοντικά νέα

Η γερμανική ναυτιλία στη σκιά  
του διεθνούς ανταγωνισμού και  
της ναυτιλιακής κρίσης
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Πώς τα λιμάνια αντεπεξήλθαν στην 
ύφεση της ελληνικής οικονομίας
Του Γιώργου Κ. Βαγγέλα

Ποιοι είναι οι κορυφαίοι λιμένες  
της εποχής (και γιατί)

Τα νέα «υβριδικά» καύσιμα ναυτιλίας 
(ulsfo) για περιοχές ECA 
Των Ελευθερίας Μπακογιάννη, 
Βασιλείου Σταματόπουλου  
και Χρήστου Σχοινά 

Ναυτιλιακές ειδήσεις

Οι αριθμοί του έτους της ναυτιλίας 
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Ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει πρώτος 
στον κόσμο, έχοντας διαγράψει μια εξαιρετική 
πορεία ανάπτυξης από τις αρχές της δεκαετί-
ας του 1930, όταν καταλάμβανε τη δέκατη θέση 
περιλαμβάνοντας στο δυναμικό του 570 πλοία, 
με χωρητικότητα 1.400.000 gt. Αυτήν την εκπλη-
κτική πορεία της ελληνικής ναυτιλίας καταγρά-
φει συνεχώς εδώ και ογδόντα πέντε χρόνια το 
αρχαιότερο ναυτιλιακό περιοδικό της χώρας, τα 
«Ναυτικά Χρονικά». 
Στην πραγματικότητα, η ελληνική ναυτιλία και τα 
«Ναυτικά Χρονικά» διάγουν εδώ και ογδόντα 
πέντε χρόνια βίους παράλληλους. Χωρίς την 
ελληνική ναυτιλία τα «Ναυτικά Χρονικά» δεν θα 
μπορούσαν να υπάρξουν. Από την άλλη, βέβαια, 
χωρίς τα «Ναυτικά Χρονικά» και η ελληνική 
ναυτιλία, η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, 
θα είχε σαφώς μικρότερη δύναμη επικοινωνίας 
των θέσεών της προς τον «έξω κόσμο».

Τα «Ναυτικά Χρονικά» ξεκινούν το ταξίδι τους 
την 1η Ιανουαρίου του 1931, με επικεφαλής τον 
Δημήτρη Κωττάκη κι ένα σημαντικό επιτελείο 
αρθρογράφων και δημοσιογράφων, σε μια επο-
χή που η ελληνική ναυτιλία, όπως σημειώνει ο 
Κώστας Μ. Λαιμός, ήταν μικρή και αντιμέτωπη 
με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1930-
1933. Μέχρι τότε όχι μόνο δεν κυκλοφορούσε 
ειδικό περιοδικό για τη ναυτιλία, αλλά και ο ημε-
ρήσιος Τύπος, πέρα από τις ειδήσεις για ναυά-
για και ατυχήματα, δημοσίευε ελάχιστα άρθρα 
σχετικά με τα προβλήματα της ναυτιλίας, δεδο-
μένου ότι δεν υπήρχαν τότε στις αθηναϊκές 
εφημερίδες ναυτιλιακοί συντάκτες. Τα «Ναυτι-
κά Χρονικά», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 
ο Γεώργιος Μ. Δρακόπουλος, ήρθαν να καλύ-
ψουν το κενό από την έλλειψη ειδικού ναυτιλι-
ακού Τύπου σε μια χώρα ναυτική, και ο Κωττά-
κης επέτυχε να αναδειχθεί σε σημαντικό ναυτι-
λιακό παράγοντα. 

85 Χρόνια 
εκδοτικής παρουσίας

Του δρος Παναγιώτη Καπετανάκη,
Ναυτιλιακού ιστορικού, συμβούλου έκδοσης «Ναυτικών Χρονικών»

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Το πρώτο εξώφυλλο των Ναυτικών Χρονικών  - 1η Ιανουαρίου 1931
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Το περιοδικό και η δημοσιογραφική του ομάδα 
είχαν θέσει ως πρώτιστο στόχο την ενημέρωση 
της κοινής γνώμης για τα μικρά και μεγάλα ζητή-
ματα που αφορούσαν την ελληνική ναυτιλία. 
Δεν υπάρχει τομέας της ελληνικής ναυτιλίας που 
να μην αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος 
και έρευνας των δεκαπενθήμερων εκδόσεων 
των «Ναυτικών Χρονικών». Στις περισσότερες 
από σαράντα πέντε χιλιάδες σελίδες τους, από 
το 1931 έως σήμερα, ο αναγνώστης, ειδικός και 
μη, αλλά και ο ναυτιλιακός ιστορικός και ερευνη-
τής, που ενδιαφέρεται, μπορεί να εντοπίσει έναν 
ατελείωτο πλούτο πληροφοριών, που αφορά μια 
ευρύτατη γκάμα θεμάτων όπως: το πλοίο και οι 
άνθρωποί του, οι πλοιοκτήτες και οι ναυτικοί, η 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις στις μεταφορές, η ναυτική ασφάλι-
ση, το ναυτικό δίκαιο, η ναυτική παράδοση και 
ιστορία της χώρας μας, η ναυτική εκπαίδευση, η 
πρόνοια των ναυτικών μας, η ναυλαγορά, οι διε-
θνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις και 
τόσα άλλα θέματα. 
Τα «Ναυτικά Χρονικά», υπό την καθοδήγηση 
του Δημήτρη Κωττάκη, έδωσαν μεγάλη έμφα-
ση στην αξία της δημοσιογραφικής έρευνας 
και κατάφεραν να μετατραπούν σε ένα νευρώ-
δη μηχανισμό παραγωγής και ανάλυσης ειδήσε-
ων από το χώρο της ελληνικής αλλά και διεθνούς 
ναυτιλίας, με λόγο αντικειμενικό, τολμηρό, έντιμο, 
αποκαλυπτικό, μα πάνω από όλα παρεμβατικό. 

Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση 85 χρόνων 
εκδοτικής παρουσίας,  τα «Ναυτικά Χρονικά» 
επέλεξαν να οργανώσουν μέσα στο 2016 μία 
σειρά εκδηλώσεων και ειδικών αφιερωμάτων 
για να τιμήσουν όλους εκείνους τους σημαντι-
κούς αρθρογράφους και τις προσωπικότητες 
που για δεκαετίες «έδωσαν φωνή» στο ελληνι-
κό ναυτιλιακό παράδειγμα.

Τα «Ν. Χ.» θα συνεχίσουν να είναι ο φάρος της 
πληροφόρησης για την ελληνική ναυτιλιακή οικο-
γένεια. 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ο Αλ. Παπαδόγγονας (Υπ. Εμπορ. Ναυτιλίας), ο Δημ. Κωττάκης (εκδότης των «Ναυτικών 
Χρονικών») και ο Αντ. Χανδρής (πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.) - (1977) 

Ο Δημ. Κωττάκης και ο Μανώλης Κουλουκουντής συγχαίρουν τον Σταύρο Λιβανό με αφορμή τον 
εορτασμό της εγγραφής του χιλιοστού πλοίου στο ελληνικό νηολόγιο. - (1960)
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ΟΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ  
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των αναγνωστών μας στο web site  
του περιοδικού www.naftikachronika.gr σύμφωνα με  
το Google Analytics το 2015

Μηδενικό ενδιαφέρον  
για τα ελληνικά οικόπεδα

Έληξε χθες ο διαγωνισμός για τις έρευ-
νες υδρογονανθράκων (16 Ιουλίου) σε 20 
θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νοτίως της 
Κρήτης.
Τα ελληνικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν το απο-
τέλεσμα αποτυχία με μία μόνο ξένη κοινο-
πραξία να εμφανίζεται, στην οποία ηγείτο 
η γαλλική Total, ενώ ακολούθησαν η ιταλική 
Edison και τα ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια). 
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορί-
ες, τα ΕΛΠΕ κατέθεσαν προσφορές για το 
οικόπεδο 1 στο ΒΔ Ιόνιο και για το «10» 
στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Για το οικόπεδο της Κρήτης δεν υπήρξε το 
παραμικρό ενδιαφέρον.
Ανασταλτικός παράγοντας, πέραν της οικο-
νομικής κατάστασης της χώρας, είναι η 
χαμηλή τιμή του πετρελαίου, που κυμαίνεται 
κάτω από τα 60 δολάρια, καθιστώντας ασύμ-
φορες τις έρευνες σε αχαρτογράφητα νερά 
όπως είναι τα ελληνικά.

Η νέα φορολογική πολιτική  
της Κύπρου: πρόσκληση προς 
Λονδίνο και Πειραιά!

H Kύπρος αναμένει κύμα μετεγκατά-
στασης εταιρειών και επιχειρηματιών καθώς 
υπερψηφίστηκε (12 Ιουλίου) η νέα, ελκυστι-
κή για τις ναυτιλιακές εταιρείες, φορολογική 
νομοθεσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι 
παρατάξεις, πλην των οικολόγων, υπερψήφι-
σαν τα συγκεκριμένα μέτρα.
«Θεωρώ πως η μεταρρύθμιση που προ-
τείνουμε καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό το 
φορολογικό μας καθεστώς», δήλωσε ο πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, μετά την ψήφιση μέρους της 

Μηδενικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά οικόπεδα  
Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,  
Νίκος Αναστασιάδης / Φωτ.: EPA

φορολογικής μεταρρύθμισης της Κύπρου, 
που στοχεύει στην παραχώρηση φορολογι-
κών ελαφρύνσεων που θα συμβάλουν στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυ-
ση επενδύσεων.
Με το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από 
την ολομέλεια της κυπριακής Βουλής την 
περασμένη Πέμπτη, εικάζεται ότι θα ενθαρ-
ρυνθούν αλλοδαποί να χρησιμοποιούν την 
Κύπρο ως βάση των δραστηριοτήτων τους, 
μεταφέροντας την έδρα των επιχειρήσεών 
τους σε πόλεις της νήσου. Ως προς αυτό, 
για την προσέλκυση στελεχών και προσώ-
πων υψηλής εισοδηματικής στάθμης εισάγε-
ται ο θεσμός του όρου «μη κάτοικος/Non-
Domicile», όπως ακριβώς ορίζεται και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα νέα μέτρα προβλέπουν, ανάμεσα στα 
άλλα, τα ακόλουθα:

Για φυσικά πρόσωπα
Επεκτείνεται χρονικά η παραχώρηση φορο-
λογικής ελάφρυνσης, που φτάνει το 50%, επί 
της αμοιβής ατόμων τα οποία ήταν μη κάτοι-
κοι Κύπρου (non doms) πριν από την έναρ-
ξη της εργασίας τους στην Κύπρο, όταν το 
εισόδημά τους υπερβαίνει τις €100.000 το 
χρόνο.
Θα καταργηθεί σταδιακά έως το 2020 η 
απαλλαγή του 20% με μέγιστο ποσό τις 
€8.550 από το μισθό προσώπου που είναι 
μη κάτοικος Κύπρου πριν από την έναρξη 
της εργασίας του στην Κύπρο, το οποίο είχε 
εισαχθεί ως μερική αποζημίωση για τους 
αλλοδαπούς υπαλλήλους εταιρειών διεθνών 
δραστηριοτήτων, λόγω της κατάργησης της 
φορολογίας με μειωμένους συντελεστές 
στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμι-
σης του 2002.
Με τα νέα δεδομένα το ύψος της ζημίας 
από την εκμετάλλευση άλλων περιουσιακών 
στοιχείων που μπορεί να συμψηφιστεί με 

Η ετυμηγορία των αναγνωστών. Αναδρομή 2015
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άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί σε επό-
μενα έτη καθορίζεται στο 80%.

Για επιχειρήσεις
Παραχωρείται έκπτωση επί των νέων κεφα-
λαίων που εισάγονται και κρατούνται στις 
επιχειρήσεις, προκειμένου να ενθαρρυν-
θεί η χρηματοδότηση αυτών με την εισαγω-
γή νέων κεφαλαίων σε αντικατάσταση του 
δανεισμού.
Παρατείνεται η παραχώρηση αυξημένης 
κεφαλαιουχικής έκπτωσης για μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και κτίρια έως το τέλος του 
2016.
Εισάγονται φορολογικές απαλλαγές για 
ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα 
των ακινήτων.
Με τα νέα μέτρα ενθαρρύνονται αλλοδαποί 
να μετοικήσουν στην Κύπρο με την παρα-
χώρηση φορολογικών κινήτρων για να δρα-
στηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη χώρα 
και με παράλληλη παραχώρηση φορολο-
γικών ελαφρύνσεων που αφορούν τον νέο 
φόρο για την άμυνα και των κεφαλαιουχι-
κών κερδών τα οποία επιβαρύνουν εγχώριες 
επιχειρήσεις και Κύπριους πολίτες. Το ουσι-
αστικό κίνητρο που θα αποκτήσουν αυτά 
τα πρόσωπα, εάν και εφόσον επιλέξουν να 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, θα είναι 
η απαλλαγή των υποχρεώσεών τους που 
προκύπτουν για σκοπούς έκτακτης εισφο-
ράς για την άμυνα πάνω στα ενοίκια, τους 
τόκους και τα μερίσματα.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:  
Νέα πρωτοβουλία αντιμετώπισης  
της κρίσης στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρι-
νε (8 Ιουλίου) την άμεση πραγματοποίηση 
δωρεών, ύψους άνω των €23 εκατομμυρίων, 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του, συνολι-
κού ύψους €100 εκατομμυρίων, που απο-
σκοπεί να προσφέρει, μέσα στο επόμενο 
έτος, ανακούφιση ενάντια στην κρίση
Η επιλογή των πρώτων δωρεοδόχων είναι 
το εναρκτήριο βήμα, μετά την ανακοίνωση 
του διοικητικού συμβουλίου στις 25 Ιουνί-
ου 2015, σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα 
αναλαμβάνει, άμεσα και επιπλέον των τακτι-
κών του δωρεών, μια δεύτερη πρωτοβουλία 
ύψους €100 εκατομμυρίων, μέσα στον επό-
μενο χρόνο, με τελικό αποδέκτη τις πληθυ-
σμιακές ομάδες που έχουν πληγεί περισσό-
τερο από την κρίση στη χώρα. Με τη νέα 
αυτή πρωτοβουλία, το Ίδρυμα επαναβεβαιώ-
νει τη δέσμευσή του προς τη χώρα και τους 
κατοίκους της, καθώς το σύνολο των δωρε-
ών που έχει διαθέσει τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα υπερβαίνει το €1 δισ.

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα προχωρεί άμεσα 
σε δωρεά συνολικού ύψους €20 εκατομμυ-
ρίων προς τους Δήμους Αθηναίων και Θεσ-
σαλονίκης, ο καθένας από τους οποίους θα 
διαχειριστεί ποσά ύψους €10 εκατομμυρίων 
για να καλύψει βασικές ανάγκες των πολι-
τών που, στα μεγάλα αστικά κέντρα βιώ-
νουν εντονότερα τις συνέπειες της παρα-
τεταμένης κρίσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της δωρεάς, οι δύο αυτοί δήμοι θα έχουν 
τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και ως 
πυρήνες, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία 
συνεργασίας με γειτονικούς δήμους για την 
υλοποίηση δράσεων, βάσει αναγκών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της νέας αυτής πρω-
τοβουλίας των €100 εκατομμυρίων, το Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, κατ’ αρχάς, 
ποσά συνολικού ύψους €3,7 εκατομμυρί-
ων στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
Φάρος, PRAKSIS, Ίδρυμα Περιθάλψεως 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με Σύν-
δρομο Down «Μ. Κόκκορη», καθώς και στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττι-
κόν, το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Πειραιά «Μεταξά», το Γενικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», το 
Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Η Ελπίς» και 
το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρα-
κος Αθηνών «Η Σωτηρία», για την ενίσχυση 
του έργου τους. 
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, είπε σχετικά: «Όλοι μας, 
όσοι και όσο μπορούμε, έχουμε σήμερα, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, την ηθι-
κή υποχρέωση να βοηθήσουμε τη χώρα και 
τους συμπολίτες μας αυτή την πιο κρίσιμη 
καμπή. Δεν χωράει αναβολή, ούτε δικαιολο-
γία, πρέπει τώρα να προσφέρουμε όσο μπο-
ρεί ο καθένας, για να μας βρει η επόμενη 
μέρα πιο δυνατούς και ενωμένους».
Υπενθυμίζεται πως η νέα πρωτοβουλία ενά-
ντια στην κρίση έρχεται να συμπληρώσει το 
αντίστοιχο πρόγραμμα δωρεών, μέσω του 
οποίου, κατά την τριετία 2012- 2015, το Ίδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος διέθεσε €100 εκατομ-
μύρια υλοποιώντας πάνω από 220 δωρεές, οι 
οποίες στήριξαν πρωτίστως τους τομείς της 
κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας, αλλά και 
της παιδείας και του πολιτισμού. Παράλληλα, 
το Ίδρυμα συνεχίζει την «Πρωτοβουλία για 
την επανεκκίνηση και ενίσχυση των Νέων», 
ένα πρόγραμμα δωρεών επίσης €100 εκα-
τομμυρίων, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2013 με στόχο τη συμβολή στη δημιουρ-
γία ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας. 
Όλες οι επιμέρους πρωτοβουλίες υλοποιού-
νται πέρα και επιπροσθέτως από τις υπόλοι-
πες δράσεις του Ιδρύματος, που συνεχίζο-
νται κανονικά.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος 

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στη Eurobank, στηρίζουµε µε υπευθυνότητα και δυναµισµό 
την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, έναν από τους πλέον 
νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και 
ανάπτυξης. Η Επιχειρηµατική Μονάδα Ναυτιλιακών 
Χρηµατοδοτήσεων της Tράπεζάς µας καλύπτει όλες 
τις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες του ναυτιλιακού τοµέα 
µε ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών.
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Έφτασε η επόμενη μέρα για την ελληνική ναυτιλία
Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Plan B: Έφτασε η επόμενη μέρα 
για την ελληνική ναυτιλία (;)

Βοά ο διεθνής ναυτιλιακός Τύπος (10 
Ιουλίου) ότι πιθανώς θα εγκαταλείψουν την 
Αθήνα οι ελληνικές διαχειρίστριες εταιρεί-
ες και εφαρμόζουν πλέον το Plan B για την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους… εκτός Ελλά-
δος. Εδώ και 10 ημέρες, διεθνείς ανταποκρι-
τές από γνωστά ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία τηλεφωνούν καθημερινά στα «Ν.Χ.» 
και αναζητούν ειδήσεις και πληροφορίες για 
την επόμενη μέρα του ελληνικού εφοπλι-
σμού. Η παραφιλολογία και οι ψίθυροι είναι 
πλέον ανεξέλεγκτα. Ήδη, πάντως, έγκυρες 
πηγές μέσα στη ναυτιλία επισημαίνουν ότι 
δύο -τουλάχιστον- σημαντικότατες εταιρεί-
ες (με μεγάλο στόλο), εισηγμένες σε διεθνή 
χρηματιστήρια, ετοιμάζονται για την άμε-
ση μετεγκατάστασή τους στη Λεμεσό, ενώ 
αρκετές μικρότερες εταιρείες επανεξετά-
ζουν τις προηγούμενες λύσεις ανάγκης που 
είχαν μελετήσει, ως εναλλακτικές στρατηγι-
κές επιλογές.
Η τραγική πολιτική, κοινωνική και οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα και το αβέβαιο -για 
να μην πούμε δυσοίωνο- περιβάλλον δεν 
επιτρέπουν πλέον κανένα περιθώριο εφησυ-
χασμού. Επιπροσθέτως, η ασταθής κατάστα-
ση στην κινεζική οικονομία και η σταδιακή, 
αλλά αμείωτη, πτωτική πορεία του Shanghai 
Stock Exchange προκαλούν κύματα αγωνί-
ας σε όλους τους πλοιοκτήτες και διαχειρι-
στές όλων των κατηγοριών. Η κακή ναυλαγο-
ρά σε συνδυασμό με το προκλητικά αστα-
θές περιβάλλον στην Ελλάδα απαιτεί προσε-
κτικές κινήσεις από τους ποντοπόρους μας, 
ειδικά τους μικρούς, που είναι η ραχοκοκα-
λιά της ναυτιλιακής μας οικογένειας.
Όσοι βιαστούν να μιλήσουν δογματικά ενα-
ντίον του «κεφαλαίου», των «επιχειρηματιών 
του κέρδους» και της «προκλητικότητας 
της ελεύθερης αγοράς», ας σκεφτούν πρώ-
τα καλά τον διεθνή ανταγωνισμό, τις παγκό-
σμιες ανακατατάξεις και τη σημερινή έκρυθ-
μη πραγματικότητα, που απαιτεί σύνεση και 
ρεαλισμό. Οποιαδήποτε επιχείρηση για να 
λειτουργήσει σωστά απαιτεί μια ασφαλή 
βάση, ένα απάνεμο κέντρο λήψης αποφά-
σεων. Ζούγκλα και χάος δεν επιθυμεί κανείς 
νουνεχής επιχειρηματίας, ασχέτως μεγέ-
θους. Μόνον όποιος δεν έχει να χάσει τίπο-
τα δεν αγωνιά.
Η εκτόξευση της ανεργίας που θα προκλη-
θεί, η σταδιακή ερήμωση του Πειραιά και 
των όμορων δήμων και η απογύμνωση της 
Ελλάδας από τη σημαντικότερη παγκόσμια 

-οικονομική και διπλωματική- δύναμή της 
δεν επιτρέπουν ριψοκίνδυνα πολιτικά παι-
χνίδια. Εκεί που μιλούσαμε για τις προτάσεις 
Γιούνκερ και την επανεξέταση της φορο-
λόγησης της ναυτιλίας, σήμερα μιλάμε για 
τον αιφνίδιο στραγγαλισμό της με ύποπτες 
και απρόσμενες μεθόδους από δικούς μας 
ανθρώπους.
To κωμικοτραγικό μάλιστα είναι ότι οι πρό-
σφατες εξαγγελίες του Βρετανού υπουργού 
Οικονομικών, σχετικά με τη φορολόγηση 
αλλοδαπών επιχειρηματιών, θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν ένα έναυσμα για κύμα μετε-
γκατάστασης επιχειρηματιών στην Ελλάδα - 
άρα και για επιπλέον δουλειές. Αναμένονται 
εξελίξεις. Ευελπιστούμε όχι δυσάρεστες.
Η κυβέρνηση, και πολύ περισσότερο οι 
αρμόδιοι υπουργοί, οφείλει να δει με σοβα-
ρότητα τη νέα τάξη πραγμάτων και τις και-
νούργιες προκλήσεις εντός και εκτός των 
πυλών μας.

Σοκ στο City: Αιφνίδια αλλαγή  
στη φορολόγηση φυσικών 
προσώπων 

O υπουργός Οικονομικών του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, Τζορτζ Όσμπορν, ανακοίνω-
σε (9 Ιουλίου) ότι το υφιστάμενο καθεστώς 
φορολόγησης των αλλοδαπών επιχειρημα-
τιών που διαμένουν και δραστηριοποιού-
νται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θεω-
ρείται η συγκεκριμένη χώρα η μόνιμη κατοι-
κία τους (γνωστός ως νόμος για τους non-
dom), θα τροποποιηθεί από τον Απρίλιο του 
2017. Οι ρυθμίσεις θα αποτελέσουν μέρος 
του νέου νομοσχεδίου για τα κρατικά έσο-
δα και τη φορολογία του 2016 και θα εφαρ-
μοστεί από τις 6 Απριλίου 2017.
Η μεταρρύθμιση δεν θα καταργήσει εντελώς 
το υπάρχον φορολογικό καθεστώς, αλλά θα 
επηρεάσει όσους έχουν ζήσει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τα 15 από τα τελευταία 20 χρόνια. 
Ο κ. Όσμπορν ανακοίνωσε ακόμη ότι από 
τον Απρίλιο του 2017 η νομοθεσία όσον 
αφορά την ακίνητη περιουσία στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο που ανήκει σε υπεράκτιες εται-
ρείες θα αλλάξει ριζικά, με αποτέλεσμα όλα 
τα ακίνητα να υπόκεινται πλέον σε φόρους 
κληρονομίας. «Ένα ακίνητο σε οffshore εται-
ρεία στην Αγγλία δεν θα μπορεί πλέον να 
αποφύγει το φόρο κληρονομίας. Από τώρα 
και στο εξής θα πληρώνουν τον ίδιο φόρο 
όπως όλοι οι άλλοι», δήλωσε ο κ. Όσμπορν 
στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Ωστόσο, ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνη-
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ση Κάμερον αποφάσισε να μην καταργη-
θεί το φορολογικό καθεστώς των non-dom 
εντελώς, διότι «κάτι τέτοιο θα κόστιζε ακρι-
βά στη χώρα». Στην ίδια ομιλία ο υπουργός 
δήλωσε επίσης ότι οι αλλαγές στους υπάρ-
χοντες κανόνες θα φέρουν επιπλέον 2,35 
δισ. δολάρια στα ετήσια φορολογικά έσοδα.
Σύμφωνα με ειδικούς, η συγκεκριμένη νομο-
θεσία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για 
πολλούς δισεκατομμυριούχους Ρώσους και 
Κινέζους, οι οποίοι πλέον θα μπορέσουν μεν 
να διατηρήσουν την ακίνητη περιουσία τους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (η οποία θα υπόκειται 
όμως σε φόρους κληρονομίας), αλλά οι ίδιοι 
θα πρέπει να μειώσουν κατά πολύ τον αριθ-
μό των ημερών παραμονής τους στη χώρα.
114.000 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου απολάμβαναν έως σήμερα το παραπά-
νω φορολογικό καθεστώς, εκ των οποίων 
1.750 έχουν γεννηθεί στη Βρετανία. Το καθε-
στώς επιτρέπει σε πολλούς επιχειρηματίες 
να πληρώνουν φόρο μόνο επί των κερδών 
τους από τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά να 
αποφεύγουν φόρους από διεθνείς δραστη-
ριότητες και επιπροσθέτως οποιουσδήπο-
τε φόρους κληρονομίας αφορούν ακίνητη 
περιουσία στη χώρα. Σύμφωνα με τους ισχύ-
οντες φορολογικούς νόμους, όσοι κατοι-
κούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότε-
ρο από επτά χρόνια υποχρεούνται να κατα-
βάλουν τους πλήρεις φόρους του Ηνωμένου 
Βασιλείου για το παγκόσμιο εισόδημά τους, 
ή αλλιώς να καταβάλλουν ένα ετήσιο τέλος 
που κυμαίνεται από £30.000 έως £90.000, 
ανάλογα με το πόσο καιρό το συγκεκριμένο 
άτομο έχει ζήσει στη Βρετανία. Τα τελευταία 
στοιχεία δείχνουν ότι για την περίοδο 2012-
13, 5.080 non-doms κατέβαλαν το ετήσιο 
τέλος. Το παραπάνω πλαίσιο είχε διαστρε-
βλωθεί από δισεκατομμυριούχους που προ-
κάλεσαν πρόσφατα τις έντονες και πολυε-
πίπεδες αντιδράσεις του Τύπου καθώς και 
των Εργατικών. Το Baltic Exchange έχει επα-
νειλημμένως τονίσει ότι αλλαγή ή κατάργη-
ση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου 
θα διαλύσει το ναυτιλιακό κομμάτι του City.

Τίτλοι τέλους για την πειρατεία 
στη Σομαλία;

Η μάστιγα της πειρατείας, που μαινό-
ταν στο Κέρας της Αφρικής, φαίνεται πως 
αποτελεί πλέον παρελθόν, σύμφωνα με την 
τελευταία έρευνα (15 Αυγούστου) του διε-
θνούς ναυτιλιακού γραφείου (IMB).

Ειδικότερα, ο αριθμός των περιστατικών 
έχει παρουσιάσει σταθερή μείωση το τελευ-
ταίο έτος, με αποκορύφωμα το δεύτερο τρί-
μηνο του 2015, οπότε δεν πραγματοποιήθη-
κε κανένα περιστατικό πειρατείας.
Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τη 
θέση των Ηνωμένων Εθνών και ορισμένων 
οργανισμών, που είχαν υπολογίσει πως η 
παράνομη αλιεία στη Σομαλία θα μπορού-
σε να λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο 
στην πειρατεία και είχαν εκφράσει επιφυ-
λάξεις για νέο κύμα πειρατείας στον Κόλπο 
του Άντεν και στο Κέρας της Αφρικής.
Εν τέλει, φαίνεται πως τα εκατομμύρια δολά-
ρια εναντίον της πειρατείας και η παροχή 
αρωγής στη Σομαλία λειτούργησαν αποτελε-
σματικά, παρ’ όλα αυτά όμως το IMB συνεχί-
ζει να διατηρεί επιφυλάξεις και συμβουλεύει 
τους πλοιοκτήτες να διατηρούν τα απαραί-
τητα μέτρα ασφαλείας, καθώς η κατάσταση 
στη Σομαλία είναι ακόμη έκρυθμη.
Το πρόβλημα βέβαια παραμένει επίκαιρο 
παρά τη σημαντική βελτίωση στη Σομαλία, 
με τη νοτιοανατολική Ασία να κατέχει πλέον 
τα πρωτεία της διεθνούς πειρατείας. Μέχρι 
στιγμής, 13 πλοία έχουν καταληφθεί βιαίως 
από πειρατές για το 2015 ενώ κατά το πρώ-
το τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε αύξη-
ση 22% σε επιθέσεις, σε σχέση με πέρυσι.
Ιδιαίτερα στο Στενό της Σιγκαπούρης κατα-
γράφηκε αύξηση 118% το πρώτο εξάμηνο 
του 2015, αριθμώντας 48 πειρατικές επιθέ-
σεις σε εμπορικά πλοία! «Η ελλιπής περι-
πολία του Στενού από τα τρία όμορα κρά-
τη δίνει την ευκαιρία σε συμμορίες να επι-
τεθούν με περίσσιο θράσος, ακόμη και σε 
τρία πλοία τα βράδυ. Χωρίς την απαραίτη-
τη αστυνόμευση, η κατάσταση σίγουρα θα 
συνεχιστεί», αναφέρει ο εκπρόσωπος της 
Dryad Maritime, εταιρείας παροχής υπηρε-
σιών ασφαλείας.

Οι βάσεις της ναυτιλίας για το 2015

Ανάμεικτα συναισθήματα επέφερε η 
ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδι-
κών (26 Αυγούστου), στις οποίες παρατη-
ρείται σημαντική πτώση, ιδίως στις υψηλό-
βαθμες σχολές. Ειδικότερα, οι βάσεις για τις 
σχολές με γνωστικά αντικείμενα ναυτιλιακού 
και ναυτικού ενδιαφέροντος (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΕΝ) 
διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τμήμα 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
18.080/μείωση 620 μονάδων (-3,3%)

ΟΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Πειρατεία στη Σομαλία / Φωτ.: LA(PHOT) 

Οι βάσεις της ναυτιλίας
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ΤΕΙ Αθηνών -  
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών  
11.913/αύξηση 624 μονάδων (+5,5%)
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
- Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών  
16.516/αύξηση 166 μονάδων (+1,0%)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
- Τμήμα Ναυτιλίας και  
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  
12.257/αύξηση 643 μονάδων (+5,5%)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Μάχιμοι 
17.389 / πτώση 754 μονάδων (-4,2%)
 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Μηχανικοί 
17.685/πτώση 740 μονάδων (-4,0%)

Σχολή Μονίμων Υπαξ. Ναυτικού  
15.426/πτώση 628 μονάδων (-3,9%)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  
- Πλοίαρχοι 
10.278/πτώση 60 μονάδων (-0,6%)

Ακαδημίες Εμπ. Ναυτικού - Μηχανικοί 
9.848/αύξηση 511 μονάδων (+5,5%)

Οι παραπάνω βάσεις αφορούν τη γενική 
σειρά υποψηφίων.

Οι 100 ισχυρότερoι της διεθνούς 
ναυτιλίας και οι κορυφαίοι 
Έλληνες για τη Lloyd’s List

Κυκλοφόρησε και φέτος (16 Δεκεμβρί-
ου) η έντυπη έκδοση της Lloyd’s List με τους 
100 πιο ισχυρούς παράγοντες στην παγκό-
σμια ναυτιλία. Για μία ακόμη χρονιά, αρκετοί 
Έλληνες καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις 
σύμφωνα με την εφημερίδα Lloyd’s List.
Οι πρώτες τρεις θέσεις καταλαμβάνονται 
από τους: Nils Andersen, Soren Skou και Kim 
Fejfer της Maersk Group (πρώτη θέση), Ali 
al-Naimi, υπουργό Πετρελαίου της Σαουδι-
κής Αραβίας (δεύτερη θέση) και Xu Lirong 
της China Shipping Group και Ma Zehua της 
Cosco Group (στην τρίτη θέση).
Ο Γιάννης Αγγελικούσης (Anangel Maritime, 
Maran Tankers και Maran Gaz) καταλαμβά-
νει την πέμπτη θέση και είναι ο κορυφαίος 
Έλληνας πλοιοκτήτης και δεύτερος παγκο-

σμίως μετά τον John Fredriksen, ο οποίος 
καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.
Η Αγγελική Φράγκου (Navios) καταλαμβά-
νει τη 16η θέση, στη 17η θέση βρίσκεται ο 
Γιώργος Οικονόμου (Dryships και Ocean 
Rig), στη 18η θέση ο Γιώργος Προκοπί-
ου (Dynacom και Dynagas) ενώ στην 21η 
θέση βρίσκεται και πάλι ο Πήτερ Λιβανός 
(Gaslog).
Ο Πέτρος Παππάς (Star Bulk Carriers) 
καταλαμβάνει την 31η θέση (από την 11η 
θέση το 2014), τη 45η (από την 54η θέση) 
ο Νίκος Τσάκος (ΤΕΝ και πρόεδρος 
Intertanko) και τη 47η θέση (από την 83η) 
ο Πήτερ Γεωργιόπουλος (General Maritime). 
Στη 48η θέση βρίσκεται και πάλι o Θεόδω-
ρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ και συνι-
δρυτής της Golden Union.
Στην 52η συναντάμε τον Κωστή Κωνσταντα-
κόπουλο (Costamare), στην 65η τον Βαγγέ-
λη Μαρινάκη (Capital Ship Management), 
στην 88η θέση (από 81η) τον Σίμο Παληό 
(Diana Shipping) και στην 98η θέση τον 
Δημήτρη Μελισσανίδη (Aegean Group).
Ενδιαφέρουσες θέσεις καταλαμβάνουν… 
το φάντασμα του αβέβαιου μέλλοντος της 
αγοράς των bulkers (στην 9η θέση), ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα (στη 10η) 
αλλά και οι δύο ισχυρές γυναίκες επίτρο-
ποι της Ε.Ε., οι Margrethe Vestager, αρμόδια 
για θέματα Ανταγωνισμού, και Violeta Bulc, 
αρμόδια για τις Μεταφορές. Και οι δύο επί-
τροποι καταλαμβάνουν από κοινού, για πρώ-
τη φορά στην ετήσια λίστα, την 77η θέση.

Το μεγαλύτερο containership 
στον κόσμο παρέλαβε η MSC

Η MSC Mediterranean Shipping Company 
υποδέχτηκε στο στόλο της το μεγαλύτε-
ρο containership στον κόσμο (19 Φεβρουα-
ρίου), το MSC Oscar. Το πλοίο ναυπηγήθη-
κε τον Ιανουάριο στη Νότια Κορέα από την 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) και διαθέτει τη μέχρι πρότινος ασύλ-
ληπτη χωρητικότητα των 19.224 TEUs.
Βασική αρωγό στην προσπάθεια ανανέωσης 
του στόλου της MSC αποτελεί η DNV GL.
Η εταιρεία αναμένεται να παραλάβει επιπλέ-
ον δεκαοκτώ πλοία άνω των 19.000 TEUs, 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, θέτο-
ντας ακόμη υψηλότερα τον πήχη στις θαλάσ-
σιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

ΟΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Γιάννης Αγγελικούσης

Το μεγαλύτερο containership στον κόσμο
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Η ανανέωση του ελληνικού στόλου  
κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι απαραίτητη

Του Ph.D. Γεωργίου Α. Γράτσου,  
Προέδρου ΝΕΕ

Αυτή η χρονιά όσον αφορά τη ναυτιλία άρχισε άσχημα. Ενώ η αγορά 
των δεξαμενοπλοίων το 2015 ήταν καλή, από τις αρχές του χρόνου 
έχει καταρρεύσει σημαντικά. Η αγορά των πλοίων ξηρού φορτίου 
προσπαθεί να πιάσει  πάτο σε ένα βαρέλι που δεν έχει. Κατά πάσα 
πιθανότητα και τα δύο αυτά φαινόμενα έχουν ρίζα τη συνεχώς και 
ραγδαίως πτωτική τιμή του πετρελαίου.

ΑΡΘΡΟ

Τα μεν δεξαμενόπλοια μέχρι πρόσφατα είχαν 
ακόμη αρκετή δουλειά γιατί η Κίνα και άλλες 
χώρες προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν 
στρατηγικά αποθέματα όσο είναι φθηνή η τιμή 
του πετρελαίου. Ελλείψει καταλλήλων χώρων 
χρησιμοποιούν και τα ίδια τα πλοία ως αποθη-
κευτικούς χώρους.
Στα δε πλοία ξηρού φορτίου, το θέμα είναι αντί-
στροφο. Ενώ η ζήτηση γενικώς παραμένει περί-
που στα περυσινά επίπεδα με πιθανώς αυξη-
τική τάση το 2016, οι ναυλωτές δίνουν οδηγίες 
στα πλοία να πλέουν περίπου «πάση δυνάμει», 
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση των τονομιλίων που εκτελεί ο στόλος. 
Αυτή η αύξηση δίνει την εντύπωση στην αγορά 
πως υπάρχουν περίπου 8% περισσότερα πλοία 
έτοιμα να φορτώσουν άλλο φορτίο από ό,τι θα 
υπήρχαν εάν πήγαιναν με ταχύτητες του 2014 
και γι’ αυτό πέφτει.

Η αγορά όπως πάντα θα ισορροπήσει με αυξη-
μένη διάλυση πλοίων, πράγμα που μπορεί να 
πάρει αρκετό καιρό.
Σε αυτές τις συνθήκες ο ελληνικός στόλος προ-
σπαθεί να προσαρμοστεί και να ανανεωθεί, 
πράγμα δύσκολο έπειτα από 8 χρόνια παρα-
τεταμένης ύφεσης, που έχει πολύ αρνητική επί-
δραση στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αυτή η ανανέω-
ση κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι απαραίτη-
τη, για να μπορέσει να εξέλθει η ελληνόκτητη 
ναυτιλία δυνατή όταν ισορροπήσει η αγορά.
Όσον αφορά την εικόνα της ναυτιλίας υπό ελλη-
νική σημαία και τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα 
της χώρας, οι προοπτικές δεν φαίνονται ιδιαίτε-
ρα θετικές εάν ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

•  Ο Πειραιάς ύστερα από πολλές προ-
σπάθειες κατάφερε να αναδειχθεί σε διαμε-
τακομιστικό κέντρο της ανατολικής Μεσο-
γείου. Όταν, επιτέλους, μετά 20ετή προσπά-
θεια, κατάφερε να αποκτήσει σιδηροδρομι-
κή σύνδεση άρχισαν να τον χρησιμοποιούν 
περισσότερες πολυεθνικές. Ήθελαν να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ιδιωτικοποί-
ησης τρεις εταιρείες. Με την παρεμπόδιση 
διελεύσεως των τρένων, φορτία άρχισαν να 
τον παρακάμπτουν. Με τις αλλαγές προδι-
αγραφών, τελικά μόνο η COSCO υπέβαλε 
προσφορά.  

• Κάποτε η ναυπηγοεπισκευή έσφυζε, 
δημιουργώντας πολλές χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και πλούτο. Κατασκευάζαμε νεό-
τευκτα, μετασκευάζαμε πλοία σε επιβατηγά/
οχηματαγωγά κ.ά., επισκευάζαμε το μεγαλύ-
τερο μέρος του ελληνόκτητου στόλου. Από 
τη δεκαετία του ’70 άρχισε ο κατήφορος 
και φτάσαμε στη σημερινή απαξίωση, παρά 
τους πολύ καλούς τεχνίτες και ναυπηγούς 
μας και σημαντικά χαμηλότερο κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ από άλλες χώρες της Ε.Ε. Όλα 
αυτά ενδεικτικά ενός αντιπαραγωγικού λει-
τουργικού συστήματος. 



• Τη δεκαετία του ’70 τα περισσότερα 
κρουαζιερόπλοια της Μεσογείου ήταν 
ελληνικά. Ταξίδευαν και αλλού. Σήμερα δεν 
υπάρχει κανένα. Διώχναμε και τα ξένα. Το 
«Marco Polo» το 1996 δεν μπόρεσε να απο-
βιβάσει επιβάτες στον Πειραιά αλλά μόνο 
στο Ναύπλιο. Παρενοχλήσαμε τo «Zenith» 
και πολλά άλλα. Ευτυχώς ο καταστρεπτι-
κός αυτός νόμος αντικαταστάθηκε το 2010 
με το νόμο 3872/2010, ο οποίος έτυχε 
συντριπτικής πλειοψηφίας στη Βουλή και 
βελτιώθηκε δύο χρόνια μετά με το νόμο 
4072/2012. Έκτοτε προσεγγίζουν την Ελλά-
δα πολλά κρουαζιερόπλοια, δημιουργώντας 
έτσι χιλιάδες νέες έμμεσες θέσεις εργασίας. 

• Το 2000 μόνο 22 ελληνικής σημαίας 
οχηματαγωγά συνέδεαν Ελλάδα με Ιταλία. 
Σήμερα περί τα 13 λειτουργούν, αλλά μόνον 
τα 5 έχουν ελληνική σημαία! Οι ακτοπλοϊ-
κές εταιρείες αγκομαχούν και πολλές έχουν 
πλέον περιέλθει στα χέρια αλλοδαπών. 

• Η Ελλάδα με ~16.000 χλμ. ακτογραμμή, 
τις ωραιότερες παραλίες, νησιά και θάλασ-
σες, φιλοξενεί λιγότερα από 20.000 σκάφη 
αναψυχής ενώ η Ιταλία 110.000, η Γαλλία 
220.000, και οι δύο με σημαντικά μικρότε-
ρες ακτογραμμές.

• Το 2007 η Ναυτιλία Μικρών Αποστά-
σεων αριθμούσε περίπου 1.000 ελληνικής 
σημαίας πλοία. Τώρα απομένουν μόνο 400 
πλοία («Καθημερινή» 22-12-15).

• Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η ελλη-
νόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία υπό ελληνική 
σημαία αντιπροσώπευε τη συντριπτική πλει-
ονότητα του στόλου, ενώ σήμερα, ζήτημα να 
αντιπροσωπεύουν το 21% του συνόλου των 
ελληνόκτητων και τα υπόλοιπα αναπτύσσο-
νται γιατί είναι πιο ανταγωνιστικά. 

Από τη διαχρονική μείωση των υπό ελληνική 
σημαία πλοίων, και ταυτόχρονα των Ελλήνων 
ναυτικών, αποδεικνύεται ότι, προσπαθώντας να 
διατηρήσουμε μη ανταγωνιστικές θέσεις εργα-
σίας και πρακτικές, καταστρέφουμε τεχνογνω-
σία και άλλες περισσότερες θέσεις εργασίας, 
που θα δημιουργούνταν εάν, π.χ., μπορούσε 
το πλοίο να παραμείνει ανταγωνιστικό, διαχει-
ριζόμενο εντός Ελλάδας και να αναπτυσσόταν 
ο κλάδος.
Εδώ να σημειωθεί ότι η γνώση καθημερινά ανα-
πτύσσεται, αυξάνεται και διαφοροποιείται. Μαζί 
της η τεχνολογία και οι βέλτιστες πρακτικές. 
Όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτό που αναφέ-
ρει ο Shumbeter ως «δημιουργική καταστρο-
φή», που απαξιώνει τα παλιά και δημιουργεί νέα 
δεδομένα. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο 
πως τα νέα δεδομένα αυξάνουν την παραγω-
γικότητα και δημιουργούν τουλάχιστον τις ίδιες 
θέσεις εργασίας από αυτές πού χάνονται. Ως 
εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία λογική στη δια-
τήρηση νομοθεσιών που δήθεν προστατεύουν 
θέσεις εργασίας, ενώ εκ των πραγμάτων είναι 
προφανές ότι τις καταστρέφουν.
Είναι προφανές επίσης πως η παρατηρούμενη 
μείωση Ελλήνων αξιωματικών εμπορικού ναυ-
τικού, λόγω των ανωτέρω αναφερομένων προ-
βλημάτων του ελληνικού λειτουργικού συστή-
ματος, πιθανότατα θα αποβεί καταστροφική για 
την ελληνική ναυτιλία γιατί έτσι μειώνεται δια-
χρονικά η ελληνική ναυτική τεχνογνωσία, την 
οποία πλέον αποκτούν άλλοι.
Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Για να γίνει αυτό 
πρέπει στις ΑΕΝ να εισέρχονται περισσότε-
ροι σπουδαστές και να διδάσκονται από ναυ-
τοδασκάλους με πρόσφατη εμπειρία σε πλοία, 
ειδικούς στο χειρισμό μηχανημάτων, ειδικούς 
ασφαλιστικών εταιρειών κ.ά., για να γίνουν 
παραγωγικότεροι και να μπορούν να προβλέ-
πουν και να αποφεύγουν ζημιές, κακοτοπιές 
και καθυστερήσεις, που κοστίζουν ακριβά. Άρι-
στη, ουσιαστική, επικαιροποιημένη εκπαίδευ-
ση, χωρίς εκπτώσεις, είναι απαραίτητη σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας, αν η πατρίδα μας 
θέλει να ανακάμψει. 
Τούτων δοθέντων, αν δεν αναμορφωθεί το λει-
τουργικό σύστημα ώστε να γίνει η ελληνική 
σημαία ανταγωνιστική, οι προοπτικές δεν φαί-
νεται να είναι αισιόδοξες.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε 
τα επιτυχημένα πρότυπα 
που καταγράφονται μεταξύ 
των ελληνικών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων

Συνέντευξη του καθηγητή Γιάννη Θεοτοκά,  
Γενικού γραμματέα υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  
στους Λίζα Μαρέλου και Γιώργο Βαγγέλα

Υπό τη σκιά σημαντικών εξελίξεων στο χώρο της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθ. Ιωάννης Θεοτοκάς 
θέτει τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου. Η αναβάθμιση της ναυτικής 
εκπαίδευσης, η προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα 
και ο εκσυγχρονισμός των μηχανισμών που εξυπηρετούν τη 
μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου είναι ανάμεσα στα ζητήματα  
που απασχολούν την ηγεσία του υπουργείου.



Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλε-
σε την Ελλάδα να προβεί σε αλλαγές στο 
φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη ναυ-
τιλιακή της βιομηχανία. Θεωρείτε ότι 
οι αιτιάσεις της Ε.Ε. έχουν βάση και σε 
ποιες αλλαγές προτίθεστε να προβείτε;

Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρώ-
ντας προς την ολοκλήρωση μιας διαδικασί-
ας εξέτασης πιθανής παραβίασης από την 
Ελλάδα του πλαισίου σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στη ναυτιλία, η οποία έχει ξεκι-
νήσει από το 2012, ζητάει από τη χώρα μας 
να προβεί σε συγκεκριμένες αλλαγές στο 
φορολογικό πλαίσιο της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας. Αυτό είναι μια πολύ πρόσφατη εξέλι-
ξη, την οποία μελετούμε προσεκτικά επιχει-
ρώντας τόσο να κατανοήσουμε τις θεσμικές 
διαστάσεις των αιτιάσεων της Ε.Ε. όσο και 
να αναλύσουμε το ανταγωνιστικό πλαίσιο σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που πιθανόν 
τις ευνοεί, επιδιώκοντας, παράλληλα, από 
την πλευρά μας να διασφαλίσουμε τη στα-
θερά θετική πορεία της ελληνικής ναυτιλίας.  

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δεί-
χνουν μείωση στο ναυτιλιακό συνάλλαγ-
μα κατά 20% το δεκάμηνο του 2015. Πού 
αποδίδει το υπουργείο αυτήν τη σημα-
ντική μείωση και πώς θα μπορούσε να 
αντιστραφεί η κατάσταση;

Τα στοιχεία πράγματι δείχνουν να υπάρχει 
μείωση. Βέβαια, για να εξαχθούν συμπερά-
σματα, είναι απαραίτητο να έχουμε στοιχεία 
για το σύνολο του έτους και η σύγκριση να 
μη γίνει μόνο με τα αντίστοιχα του προηγού-
μενου έτους, αλλά σε βάθος χρόνου. Προ-
φανώς, εξελίξεις όπως τα capital controls 
είχαν αρνητική επίδραση. Όμως, για έναν 
κλάδο που, όπως όλοι συμφωνούμε, καθορί-
ζεται κατά κύριο λόγο από τις διεθνείς ναυ-
λαγορές, αυτό που πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη είναι οι εξελίξεις σε αυτές τις ναυλαγο-
ρές. Σημαντικό ποσοστό του ελληνόκτητου 
στόλου, όπως γνωρίζετε, δραστηριοποιεί-
ται στη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων. Η 
κρίση στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου έχει 
οδηγήσει στην κατακόρυφη πτώση των ναύ-
λων, άρα και των εσόδων των επιχειρήσε-
ων. Αυτή η αρνητική συγκυρία θα πρέπει, σε 
μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό, να ληφθεί υπό-
ψη για να εξηγήσουμε τη μείωση του ναυ-
τιλιακού συναλλάγματος. Τα ιστορικά στοι-
χεία, άλλωστε, επιβεβαιώνουν πως οι εξελί-
ξεις στις ναυλαγορές είναι αυτές που κυρίως 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση των οικονομι-
κών μεγεθών στη ναυτιλία.

Πρόσφατα, ο υπουργός Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στη 

δημόσια ναυτική εκπαίδευση, η οποία 
αποτελεί πυλώνα της ελληνικής ναυτιλί-
ας. Κενές θέσεις προσωπικού, παλαιός 
εξοπλισμός και εκπαιδευτικό υλικό, κτι-
ριακά προβλήματα είναι ορισμένα μόνο 
από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ΑΕΝ. Ποιες οι προτεραιότητές σας για 
τη βελτίωση και αναβάθμιση των ναυτι-
κών σπουδών; Το θέμα της προώθησης 
της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης (σε 
επίπεδο ΚΕΣΕΝ αλλά και ΑΕΝ) πώς το 
αντιμετωπίζετε;

Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου. 
Ο υπουργός Θ. Δρίτσας, σε ομιλία του στη 
Ναυτιλιακή Λέσχη, αναφέρθηκε στις πολι-
τικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμε-
να χρόνια στη δημόσια ναυτική εκπαίδευ-
ση στο πεδίο της χρηματοδότησης και του 
ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες την απογύ-
μνωσαν και όξυναν τα προβλήματα, τα οποία 
αναφέρετε κι εσείς. Ιδιαίτερα για το διδα-
κτικό προσωπικό θα ήθελα να σας πω ότι, 
δυστυχώς, οι κενές θέσεις είναι πολύ λίγες 
και δημιουργούνται κυρίως λόγω συνταξι-
οδότησης. Αυτές τις λίγες κενές θέσεις θα 
καλύψουμε άμεσα. Πρέπει στο σημείο αυτό 
να σας αναφέρω ότι οι οργανικές θέσεις 
εκπαιδευτικών στις ΑΕΝ και στα ΚΕΣΕΝ μει-
ώθηκαν με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια σχεδόν κατά 70%. 
Εύκολα, πιστεύω, μπορεί κανείς να κατανοή-
σει τις συνέπειες που αυτό έχει.
Στη δική μας προσέγγιση, η δημόσια ναυ-
τική εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για τη διατήρηση της ίδιας της ναυτι-
λίας. Για το λόγο αυτόν, άμεσα, στο πλαίσιο 
των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνα-
τοτήτων προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και 
στην υλοποίηση ενεργειών που έχουν ως 
στόχο την αντιμετώπιση άμεσων και πιε-
στικών προβλημάτων στη λειτουργία και 
τη στελέχωση των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και των ΚΕΣΕΝ. Στην προσπά-
θεια αντιμετώπισης προβλημάτων στις κτι-
ριακές υποδομές ιδιαίτερα σημαντική είναι 
η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών και άλλων φορέων της ναυτιλίας. 
Σε σχέση με τις προτεραιότητές μας, αυτές 
εντοπίζονται στην ενίσχυση των υποδομών 
και του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίω-
ση της ποιότητας σπουδών και των εργασια-
κών προοπτικών των αποφοίτων, ανδρών και 
γυναικών, καθώς και στην εξασφάλιση των 
συνθηκών που θα διευκολύνουν τους σπου-
δαστές και τις σπουδάστριες στις σπου-
δές τους. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο 
υπουργός, το αμέσως επόμενο διάστημα θα 
συγκροτηθεί Ομάδα Έργου που θα εξετά-
σει και θα εισηγηθεί την αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου της δημόσιας ναυτικής 
εκπαίδευσης. Μέσω της Ομάδας Έργου, 
όλες οι αναγκαίες μεταβολές θα προκύ-
ψουν μέσα από διαδικασίες και συζητήσεις 
στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς 
της ναυτιλίας, όπως έγινε πρόσφατα και στο 
πλαίσιο της επιτροπής για την αναθεώρηση 
του Π.Δ. 141/2014 που ρυθμίζει θέματα απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας.
 
Mε γνώμονα την αυξανόμενη ανεργία 
στους νέους, ποιες πρωτοβουλίες θα 
αναλάβετε για την ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση αυτών σχετικά με τα ναυτικά 
επαγγέλματα, αλλά και για τη μετέπειτα 
απορρόφησή τους από τις ναυτιλιακές 
εταιρείες στη χώρα μας;

Η οικονομική κρίση και η ανεργία έχουν 
αναδείξει τις προοπτικές εργασιακής σταδι-
οδρομίας που μπορεί να προσφέρει η ναυ-
τιλία και έχουν εντείνει το ενδιαφέρον των 
νέων για τα ναυτικά επαγγέλματα. Αυτό έχει 
οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των 
υποψηφίων για τις ΑΕΝ και στην άνοδο των 
βάσεων εισαγωγής. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 
η προσέλκυση νέων βρίσκεται ήδη σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο. Το ζητούμενο, βέβαια, 
είναι οι νέοι και οι νέες που στρέφονται στα 
επαγγέλματα της θάλασσας να μπορέσουν 
να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες τους για 
απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη. Οι 
ποιοτικές σπουδές είναι μια πρώτη προϋ-
πόθεση γι’ αυτό. Στην προηγούμενη απά-
ντησή μου αναφέρθηκα στις προτεραιότη-
τές μας σε σχέση με τη ναυτική εκπαίδευση 
και στην επιδίωξη για προσφορά ποιοτικής 
και καταξιωμένης διεθνώς εκπαίδευσης. Επι-
πλέον, επιδίωξή μας είναι να διευκολύνουμε 
τους σπουδαστές και τους αποφοίτους των 
ΑΕΝ στη διαδικασία της επαγγελματικής 
ένταξης, μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας, 
η δομή του οποίου έχει ολοκληρωθεί και θα 
αρχίσει άμεσα τη λειτουργία του.
Η απασχόληση και η επαγγελματική εξέλιξη 
των νέων συνδέονται με την ανάπτυξη της 
ναυτιλίας και των επιχειρήσεών της. Από την 
πλευρά της πολιτείας επιδιώκεται σταθερά 
η δημιουργία συνθηκών που θα ευνοήσουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας. 
Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να 
τονίσω ότι είναι προς όφελος όλων να ανα-
ζητηθούν δυνατότητες προκειμένου να 
αυξηθεί ο αριθμός των απασχολουμένων 
στα πλοία, με όρους βέβαια που, όπως έχει 
αναφέρει ο υπουργός Θ. Δρίτσας, δεν θα 
λαμβάνουν υπόψη τους μόνο την πραγμα-
τικότητα σε διεθνές επίπεδο, η οποία είναι 
πέρα και έξω από τις παραδόσεις, τις προσ-
δοκίες, αλλά και τις κοινώς παραδεκτές συν-
θήκες που πρέπει να διέπουν την απασχό-
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ληση των Ελλήνων ναυτικών. Σκοπός μας 
είναι να ενθαρρύνουμε τα επιτυχημένα πρό-
τυπα και τις πρακτικές που καταγράφονται 
μεταξύ των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων στο πεδίο αυτό.

Πρόσφατα συμμετείχατε στην σύνοδο 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) ενώ είχατε και διμερείς επαφές 
με εκπροσώπους άλλων κρατών. Ποια 
είναι τα θέματα που θέλει να προωθήσει 
η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 
ΙΜΟ;

Συμμετείχα στη σύνοδο μαζί με υπηρεσια-
κούς παράγοντες του υπουργείου. Κατά τη 
διάρκειά της είχα τη δυνατότητα να έχω εθι-
μοτυπική συνάντηση με τον απερχόμενο 
γενικό γραμματέα του ΙΜΟ, Koji Sekimizu, 
διμερείς συναντήσεις για θέματα ναυτιλια-
κού ενδιαφέροντος με τον υπουργό Μετα-
φορών της Κύπρου Μάριο Δημητριάδη, τον 
υφυπουργό Μεταφορών της Κίνας Jianzhong 
He, τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
της Γεωργίας Dimitry Kumsishvili και τον 
υπουργό Μεταφορών της Αραβικής Δημο-
κρατίας της Αιγύπτου Saad Elgioshy, καθώς 
και επαφές με επικεφαλής άλλων εθνικών 
αντιπροσωπειών. Στο πλαίσιο των συναντή-
σεων επιβεβαιώθηκαν η καλή διμερής ναυτι-
λιακή συνεργασία και η επιθυμία για περαιτέ-
ρω ενίσχυσή της. Σχετικά με τα θέματα που 
επιδιώξαμε να προωθήσουμε στο πλαίσιο 
του ΙΜΟ, αυτά αφορούν, μεταξύ των άλλων, 
το πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσι-

ου περιβάλλοντος, την αποτελεσματικότερη 
συνεργασία στο πλαίσιο του ΙΜΟ καθώς και 
την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, των 
επιπέδων εκπαίδευσης και της ευημερίας των 
ναυτικών. Επίσης, στην ομιλία μου στη Γενική 
Συνέλευση τόνισα ιδιαίτερα τη συμβολή της 
χώρας μας στην αντιμετώπιση της προσφυ-
γικής κρίσης, δίνοντας έμφαση στο ανθρωπι-
στικό έργο της διάσωσης στους 11 μήνες του 
2015 περισσοτέρων των 80.000 προσφύγων 
και μεταναστών σε επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. 

Πώς αντιμετωπίζετε τον υδροκεφαλι-
σμό του υπουργείου Ναυτιλίας από άπο-
ψη στελέχωσης, σε σχέση με την ελλι-
πή (στελέχωση) των λιμεναρχείων και 
λιμενικών σταθμών; Ποιες είναι οι πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης για την ενδυ-
νάμωση του Λιμενικού Σώματος; Η πρό-
ταση για ίδρυση ανεξάρτητης Σχολής 
Αξιωματικών Λ.Σ. έχει πλέον οριστικά 
εγκαταλειφθεί;

Να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο. Στό-
χος μας είναι η εξασφάλιση της αξιοκρατίας 
και της διαφάνειας στην επιλογή των στελε-
χών. Η προγραμματική θέση για ίδρυση Ακα-
δημίας Λιμενικού Σώματος ισχύει. Στο ενδι-
άμεσο, και προκειμένου να διασφαλιστούν 
οι αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατί-
ας, προχωρούμε για πρώτη φορά με τη συμ-
μετοχή του ΑΣΕΠ στους διαγωνισμούς για 
την πρόσληψη στελεχών του Λ.Σ., όπως έγι-
νε με το διαγωνισμό για την πρόσληψη 49 

λιμενοφυλάκων ο οποίος ανακοινώθηκε πριν 
από λίγες ημέρες. Η στελέχωση του Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στα νησιά 
του Αιγαίου, δεδομένων των αναγκών που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω των αυξημένων 
προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 
δεν είναι αυτή που απαιτείται. Έχει υπάρ-
ξει ενίσχυση του προσωπικού με μεταθέ-
σεις και αποσπάσεις, χωρίς βέβαια αυτό να 
σημαίνει πως έχουμε επιτύχει την απόλυ-
τα ικανοποιητική στελέχωσή τους. Η ελλι-
πής στελέχωση της περιφέρειας, όμως, δεν 
μπορεί να υποστηρίξει και τη διατύπωσή 
σας περί «υδροκεφαλισμού» των κεντρικών 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι ανάγκες στε-
λέχωσης και στο κέντρο παραμένουν επιτα-
κτικές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί 
ότι, επίσης για πρώτη φορά, υλοποιήθηκαν 
οι μεταθέσεις στελεχών με βάση το Προε-
δρικό Διάταγμα που τις ρυθμίζει με αντικει-
μενικό τρόπο, χωρίς παρεμβάσεις από την 
πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργεί-
ου. Στη διαδικασία αυτή, βέβαια, αναδείχθη-
καν και οι αδυναμίες αυτού του Προεδρικού 
Διατάγματος, οι οποίες, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, οδηγούν σε μη ορθολογικές τοπο-
θετήσεις προσωπικού. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των αδυναμιών έχει ήδη συγκροτηθεί 
επιτροπή, οι προτάσεις της οποίας αναμέ-
νονται. Με αυτή την ευκαιρία είναι σημαντι-
κό να αναφερθεί πως εξαιτίας των πολιτικών 
που εφαρμόστηκαν στο υπουργείο τα προη-
γούμενα χρόνια, σημειώθηκε δραματική μεί-
ωση τόσο του αριθμού των πολιτικών υπαλ-
λήλων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, 
όσο και των οργανικών θέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. σε ποσοστό που ξεπέρασε το 20%, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν 
οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Από την 
πλευρά του υπουργού Θ. Δρίτσα έχουν ήδη 
γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να αντι-
στραφούν αυτές οι δυσμενείς συνθήκες και 
πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε 
θέση να έχουμε αποτέλεσμα. Ήδη η κατά-
ταξη στο Λιμενικό Σώμα των 76 επιλαχό-
ντων δοκίμων υπαξιωματικών και η επικεί-
μενη κατάταξη των 69 επιλαχόντων δοκί-
μων σημαιοφόρων στις αρχές Φεβρουαρίου, 
πέραν του ότι αποσκοπεί στην αποκατάστα-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ση αδικιών κατά τις διαγωνιστικές διαδικα-
σίες και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της 
προσήλωσής μας στις αρχές της διαφάνειας 
και της αξιοκρατίας, θα συμβάλει στην άμε-
ση ενίσχυση του σώματος με ικανό αριθμό 
στελεχών που, μετά την εκπαίδευσή τους, θα 
αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την κάλυ-
ψη επιτακτικών αναγκών. Στην ίδια θετική 
κατεύθυνση πρόκειται να κινηθούμε και στο 
θέμα της στελέχωσης από πολιτικούς υπαλ-
λήλους καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδι-
κασίες για την πλήρωση 56 θέσεων τακτικού 
προσωπικού στην κεντρική υπηρεσία του 
ΥΝΑΝΠ, στις ΑΕΝ, στη Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στους 
πλοηγικούς σταθμούς και στον Οίκο Ναύ-
του, καθώς και 146 θέσεων προσωπικού ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Οργα-
νισμούς Λιμένων. 

Η πάταξη της γραφειοκρατίας και ο 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του 
νηολογίου, σε διεθνή πρότυπα, υπήρξαν 

ανάμεσα στις πρωτοβουλίες των προη-
γούμενων κυβερνήσεων. Πόσο ικανο-
ποιημένος είστε από την υπάρχουσα 
κατάσταση, που κληθήκατε να αναλάβε-
τε, και πόσο εφικτό είναι τελικά το θέμα 
του εκσυγχρονισμού της συγκεκριμένης 
Διεύθυνσης και των υπηρεσιών της;

Πριν αναφερθώ στα συγκεκριμένα σημεία 
της ερώτησής σας, θα μου επιτρέψετε να 
μοιραστώ μαζί σας μία από τις σκέψεις 
που μου δημιουργήθηκαν τις πρώτες ημέ-
ρες της ανάληψης των καθηκόντων μου στο 
ΥΝΑΝΠ: πώς μπορεί το υπουργείο, που 
έχει δημιουργηθεί για να διαχειριστεί θέμα-
τα ενός τομέα τόσο δυναμικού για τη χώρα, 
όπως η ναυτιλία, να υστερεί σε τόσο μεγάλο 
βαθμό στα θέματα της μηχανοργάνωσης και 
της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρε-
σιών και των λειτουργιών του. Ο τρόπος με 
τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι υπηρεσί-
ες του υπουργείου καθορίζεται από τις ελλι-
πείς υποδομές σε εξοπλισμό και συστήματα, 

στοιχείο που περιορίζει την αναγκαία οριζό-
ντια επικοινωνία. Σε συνθήκες υποστελέχω-
σης κατανοεί κανείς τις πρόσθετες δυσκο-
λίες που δημιουργούνται. Πρέπει, όμως, να 
αναφέρω ότι σημαντικό μέρος αυτών των 
δυσκολιών αντιμετωπίζεται με την επιμέ-
λεια και την υψηλής ποιότητας εργασία των 
στελεχών του υπουργείου. Οφείλω να ανα-
φέρω ότι είχαν ήδη γίνει επεξεργασίες και 
είχαν καταρτιστεί προτάσεις τις οποίες προ-
ωθήσαμε και καταβάλαμε όλες τις αναγκαί-
ες προσπάθειες ώστε αυτές να ενταχθούν 
σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτη-
θεί η υλοποίησή τους. Η υλοποίηση αυτών 
των προτάσεων θα έχει πολλαπλά οφέλη για 
το ΥΝΑΝΠ. Σε πρώτο επίπεδο θα οδηγήσει 
στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και θα επιτα-
χύνει τη λήψη αποφάσεων στο υπηρεσιακό 
επίπεδο, αφού θα επιτρέψει την εξαγωγή και 
διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών αλλά 
και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σε δεύ-
τερο επίπεδο, θα επιτρέψει την ταχύτερη 
και περισσότερο ποιοτική εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων με το υπουργείο, πολιτών, 
επιχειρήσεων ή φορέων. Όσο για τις υπηρε-
σίες του νηολογίου, έχω διαπιστώσει ότι η 
ταχύτητα διεκπεραίωσης των θεμάτων που 
διαχειρίζεται είναι ικανοποιητική, αφού έχει 
υπάρξει μείωση των διοικητικών κλιμακίων 
που εμπλέκονται στην ολοκλήρωσή τους, 
όπως π.χ. στη νηολόγηση πλοίου. Υπάρχουν, 
βέβαια, περιθώρια βελτίωσης μέσω του ανα-
σχεδιασμού των διαδικασιών που εφαρμό-
ζονται. Για να αναφερθώ στο συγκεκριμέ-
νο, η υλοποίηση της πρότασης δημιουργίας 
Πληροφοριακού Συστήματος Εξωστρεφών 
Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλε-
κτρονικό νηολόγιο, ηλεκτρονικό ναυλολό-
γιο και πληροφοριακό σύστημα επιθεώρη-
σης πλοίων, θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση 
των σχετικών διαδικασιών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Πολεμικό Ναυτικό:  
Δύναμη αποτροπής  
αλλά και πλούσια  
κοινωνική προσφορά

Το Πολεμικό Ναυτικό αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί 
μία σημαντική δύναμη αποτροπής για τη χώρα μας. Εν μέσω της 
χειρότερης οικονομικής κρίσης, ο αμυντικός προϋπολογισμός 
της χώρας έχει συρρικνωθεί, κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και 
τον προγραμματισμό στην ανανέωση του στόλου. Παρ όλ' αυτά 
το προσωπικό του Π.Ν. με αυτοθυσία φροντίζει να διατηρεί σε 
υψηλό επίπεδο το διαθέσιμο υλικό. Πέρα όμως από δύναμη 
αποτροπής, το Π.Ν. έχει και ένα πολύπλευρο και σημαντικό 
κοινωνικό έργο, από διακομιδές ασθενών μέχρι συμμετοχή σε 
αποστολές με στόχο την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους 
ακρίτες των νησιών της Ελλάδας.
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην αποκλειστική 
συνέντευξή του στα «Ν.Χ.» παρουσιάζει το προφίλ του 
σύγχρονου Π.Ν., ενώ παράλληλα καταδεικνύει τους ισχυρούς 
δεσμούς με τη ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας.

Συνέντευξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού,  
Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη Π.Ν. 
στον Παναγιώτη Καπετανάκη



Πώς μπορεί να αξιοποιήσει το Πολεμικό 
Ναυτικό το ανθρώπινο δυναμικό του ε-
μπορικού μας στόλου σε καιρό πολέμου;

Ο εμπορικός μας στόλος στελεχώνεται από 
αξιόλογο και καταρτισμένο προσωπικό, που 
μέσα από τον επαγγελματισμό του συνδρά-
μει σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της 
ελληνικής ναυτιλίας στις κορυφαίες θέσεις, 
παγκοσμίως. Η συνδρομή του εν λόγω προ-
σωπικού σε περίπτωση συρράξεως καθορί-
ζεται στα αρμόδια σχέδια και στην ισχύου-
σα νομοθεσία.
Ο ρόλος που έχει σχεδιαστεί και αναμένεται 
να διαδραματίσει, αποτελεί μείζονος σημα-
σίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των επι-
χειρήσεων στη θάλασσα, εκτελώντας έργα 
τα οποία θα συμβάλουν με καθοριστικό 
τρόπο στην εθνική προσπάθεια. Συναφώς, η 
άριστη συνεργασία από τον καιρό της ειρή-
νης επιβάλλεται να διατηρηθεί και να καλλι-
εργηθεί περαιτέρω, προκειμένου να συνδρά-
μουμε όλοι στην προαγωγή και υπεράσπιση 
των εθνικών συμφερόντων, από τα πεδία 
που μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στον 
μέγιστο βαθμό.  

Ποια είναι η συνεισφορά του ελληνικού ε-
φοπλιστικού κόσμου στην ενίσχυση της 
υλικοτεχνικής υποδομής του Πολεμικού  
Ναυτικού της χώρας, αλλά και στην ανά-
δειξη της ναυτικής μας παράδοσης και τη 
διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης;  

Διαχρονικά ο ελληνικός εφοπλιστικός 
κόσμος έχει συνεισφέρει σημαντικά στην 
ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του 
Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, αλλά και 
στην ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης 
και τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. 
Την τρέχουσα χρονική περίοδο, και παρά τη 
δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, η Ένω-
ση Ελλήνων Εφοπλιστών χρηματοδότησε τη 
ναυπήγηση σύγχρονου σκάφους ανορθόδο-
ξου πολέμου επ’ ωφελεία της Διοίκησης Υπο-
βρυχίων Καταστροφών, σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές που τέθηκαν από το Π.Ν., σε ιδι-
ωτικό ναυπηγείο της Ιταλίας (Fabio Bucci) και 
η οικογένεια Λασκαρίδη δώρισε πλοίο (θαλα-
μηγό) που ονομάστηκε ΚΥΚΝΟΣ Ι και εντά-
χθηκε στη δύναμη της Διοίκησης Ναυτικής 
Εκπαίδευσης, επ’ ωφελεία των παραγωγικών 
σχολών. Επίσης και άλλοι εφοπλιστές έχουν 
παράσχει υλικοτεχνική υποδομή.

Ποιος είναι ο ρόλος του Π.Ν. στην αντιμε-
τώπιση του σύγχρονου πειρατικού φαινο-
μένου μέσω της συμμετοχής του στη ναυ-

τική επιχείρηση «Αταλάντα» της Ε.Ε.; Πώς 
αποτιμάτε την παρουσία των ελληνικών 
πολεμικών πλοίων σε περιοχές επικίνδυ-
νες για εκδήλωση πειρατείας;

Οι σύγχρονες μορφές επιχειρήσεων απο-
μακρύνονται όλο και περισσότερο από την 
παραδοσιακή μορφή των ενόπλων συγκρού-
σεων. Οι ναυτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο 
αναλαμβάνουν όλο και πιο συχνά την εκτέ-
λεση επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής, 
καθώς η ανοιχτή θάλασσα καθίσταται επίκε-
ντρο πολλών διεθνικών φαινομένων, ένα εκ 
των οποίων είναι και η πειρατεία. 
Η συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις 
αντιπειρατικές επιχειρήσεις στο Κέρας της 
Αφρικής καταδεικνύει την «έκθεσή» του 
στον νέο του ρόλο. Οι αντιπειρατικές επι-
χειρήσεις συνιστούν για την Ελλάδα έναν 
τομέα υψηλού ενδιαφέροντος, ιδίως λαμβά-
νοντας υπόψη τη σημασία που έχει για τη 
χώρα μας η εμπορική ναυτιλία, ένα μεγάλο 
μέρος της οποίας δραστηριοποιείται στις 
περιοχές των εν λόγω επιχειρήσεων.  
Υπό αυτό το πρίσμα, η διάθεση μέσων και 
προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού στην 
επιχείρηση «Αταλάντα» είναι εξαιρετικά 
σημαντική, καθόσον συμμετέχει στην προ-
στασία των εμπορικών σκαφών, ενώ παράλ-
ληλα συμβάλλει στην αποτροπή, παρεμπό-
διση και πάταξη πειρατικών ενεργειών και 
ενεργειών ένοπλης ληστείας και στην εν 
γένει προσπάθεια διατήρησης των θαλάσ-
σιων γραμμών επικοινωνίας. Ενδεικτικό του 
υψηλού ενδιαφέροντος που επέδειξε η 
χώρα μας είναι η ανάληψη διοίκησης της εν 
πλω δύναμης της επιχείρησης από 12-11-08 
έως 06-04-09.
Από την έναρξή της, το 2008, έως το 2014 
το Π.Ν. συμμετείχε με ναυτική μονάδα 
στην επιχείρηση «Αταλάντα». Τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω της δυσμενούς δημοσι-
ονομικής συγκυρίας, δεν διατίθεται ναυτική 
μονάδα στην επιχείρηση, αλλά εξακολουθεί 
να στελεχώνεται με Έλληνες αξιωματικούς 
τόσο το εν πλω επιτελείο όσο και το επι-
χειρησιακό στρατηγείο της επιχείρησης στο 
Northwood (Ηνωμένο Βασίλειο). 
Οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης της πειρατεί-
ας μέσω της συμμετοχής του στην «Αταλά-
ντα» αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο 
την επιχειρησιακή ικανότητα και την ετοιμό-
τητα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού να 
ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων ενεργειών.

Ποια είναι η κοινωνική προσφορά του 
Πολεμικού μας Ναυτικού, ιδίως αυτήν 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης που 
βιώνει η χώρα μας; 

Tο Πολεμικό Ναυτικό, πέρα από τον φυσι-
κό του ρόλο στη διασφάλιση του εθνικού 
χώρου με τη διατήρηση υψηλής επιχειρησι-
ακής ετοιμότητα για την αποτροπή και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων και 
απειλών, παρουσιάζει και αξιοσημείωτη συμ-
βολή σε δραστηριότητες κοινωνικής αρω-
γής και υποστήριξης του κοινωνικού συνό-
λου. Αποτελώντας ενεργό και αναπόσπαστο 
κομμάτι της κοινωνίας και αντιλαμβανόμενο 
πλήρως τις απαιτήσεις για κοινωνική προ-
σφορά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο οικονο-
μικής κρίσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή 
συμμετέχει, με μέσα και ανθρώπινο δυναμι-
κό, σε δράσεις που έχουν στόχο όχι μόνον 
την εξυπηρέτηση των καθημερινών ανα-
γκών της κοινωνίας και τη συνεισφορά σε 
έκτακτες ανάγκες, αλλά και τη διατήρηση 
της πολιτιστικής μας παράδοσης και των 
δεσμών με το υγρό στοιχείο. 
Τέτοιας μορφής δράσεις αποτελούν η συν-
δρομή σε επιχειρήσεις έρευνας και  διάσω-
σης, οι διακομιδές ασθενών που χρήζουν 
άμεσης ιατρικής περίθαλψης από τον νησιω-
τικό χώρο με πλωτά και ιπτάμενα μέσα του 
Ναυτικού, η συμβολή σε αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών, αλλά και οι περιοδικές 
αποστολές υδροδοτήσεων ακριτικών νήσων 
από πλοία του Π.Ν.  
Το Πολεμικό Ναυτικό, όμως, δεν περιορί-
ζει τη δράση του μόνο στην αντιμετώπι-
ση εκτάκτων καταστάσεων, αλλά στέκεται 
αρωγός και στις καθημερινές ανάγκες κυρί-
ως των ανθρώπων των νήσων. Συμμετέχει 
έτσι σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμ-
μα προληπτικής ιατρικής σε νήσους Ανα-
τολικού Αιγαίου και Ιονίου με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών προληπτικής ιατρικής 
και πρωτοβάθμιας περίθαλψης των κατοί-
κων, σε σύμπραξη - συνεργασία με το σωμα-
τείο «Ανοικτή Αγκαλιά» και διακλαδική ομά-
δα ιατρών των Ε.Δ. Επιπροσθέτως διοργα-
νώνει δράσεις όπως εθελοντική αιμοδοσία, 
παροχή φαρμακευτικού υλικού και διάθε-
ση μέρους του κλινικού δυναμικού και των 
δυνατοτήτων των ναυτικών νοσοκομείων με 
την παροχή διευκολύνσεων ή εξειδικευμέ-
νου προσωπικού και μηχανημάτων για την 
κάλυψη απαιτήσεων υγειονομικής περίθαλ-
ψης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης του 
Π.Ν. εντάσσονται ακόμη η διάθεση προσω-
πικού ως συνοδών και οδηγών σε σχολικές 
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η 
χορηγία ειδών τροφής και ιματισμού σε κοι
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νωφελή ιδρύματα, η παροχή σίτισης έναντι 
αντιτίμου σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
στη λέσχη του Ναυστάθμου Κρήτης κ.λπ. 
Στον τομέα της υγείας, το Π.Ν. διαθέτει σε 
τρίτους το θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου, 
το θάλαμο χορήγησης ραδιενεργού ιωδί-
ου καθώς και 10 κλίνες στο ΕΚΑΒ, ενώ επί-
σης διαθέτει σε τρίτους το Κέντρο Μνήμης 
και Νοητικής Αποκατάστασης στο Ναυτικό 
Νοσοκομείο Αθηνών καθώς και το Κέντρο 
Φροντίδας Παιδιών στο Ναυτικό Νοσο-
κομείο Πειραιώς. Η πιο επίκαιρη κοινωνική 
δράση του Π.Ν. περιλαμβάνει την παροχή 
σίτισης σε μονάδες υποδοχής προσφύγων, 
η οποία έχει αρχίσει από τον περασμένο 
Αύγουστο. Η δράση αυτή συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα με κυμαινόμενο αριθμό μερίδων, 
που σήμερα υπερβαίνει τις 400 ημερησίως.
Το Πολεμικό Ναυτικό αντλεί δυναμική μέσα 
από την κοινωνία και η αρωγή προς το κοι-
νωνικό σύνολο, στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των μας, αποτελεί για εμάς διαρκή επιδίωξη.

Πόσο σημαντική είναι η παρουσία και η 
συμμετοχή του Πολεμικού μας Ναυτι-
κού σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές 
αποστολές; 

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα 
διεθνή τεκταινόμενα και στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη συμμετοχή σε διε-
θνείς συμμαχίες και οργανισμούς. Συναφώς, 
η διάθεση των δυνάμεων του Π.Ν. εντάσσε-
ται στην απόφαση της χώρας μας, ακόμη και 
υπό περιοριστικές οικονομικές συνθήκες, να 
συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων της 
στη θαλάσσια ασφάλεια κατ’ αρχάς της Ανα-
τολικής Μεσογείου, μέσω της συμμετοχής 
σε πολυεθνικές ανθρωπιστικές και ειρηνευ-
τικές αποστολές στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, 
στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, συνέπεια 
των εμφυλίων συγκρούσεων στη Λιβύη, το 
Π.Ν. διεξήγαγε την εθνική επιχείρηση «Αγή-
νωρ» με τη φρεγάτα ΣΑΛΑΜΙΣ, όπου έλα-
βε χώρα με απόλυτη επιτυχία η εκκένωση 
186 πολιτών, από το λιμένα Τριπόλεως μετα-
ξύ των οποίων 78 κινεζικής υπηκοότητας. Το 
εν λόγω γεγονός εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από 
την κινεζική πλευρά, η οποία κατά την επί-
σκεψη των κινεζικών πλοίων στον Πειραιά 
τον Φεβρουάριο 2015 βράβευσε το Π.Ν.
Επίσης, συνεχίζεται η συμμετοχή του Π.Ν. 
με πολεμικό πλοίο στην πολυεθνική ναυτική 
επιχείρηση UNIFIL, υπό τη σημαία του ΟΗΕ, 
στην περιοχή του Λιβάνου, ενώ ενδεικτικό 
στοιχείο της συμβολής των ναυτικών μονά-
δων Π.Ν. στην κρίση του Λιβάνου αποτελεί 
το γεγονός ότι πλοία μας ήταν τα πρώτα που 
κατέπλευσαν στην περιοχή και διεξήγαγαν 
επιτυχώς εκκένωση αμάχων διαφορετικών 
εθνικοτήτων από την εμπόλεμη περιοχή το 
θέρος του 2006.
Η ανθρωπιστική/ειρηνευτική συνεισφορά 
του Π.Ν., το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, δεν 
περιορίζεται σε επιχειρήσεις-αποστολές 
στο εξωτερικό. Αντιθέτως, συνδράμει απο-
φασιστικά και στο εσωτερικό, είτε μέσω 
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άμεσης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις εκτά-
κτων συμβάντων/αναγκών είτε μέσω εκτετα-
μένης κοινωνικής προσφοράς.
Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των παρά-
νομα εισερχομένων προσώπων, η συμβολή 
του Π.Ν. ήταν ανέκαθεν σημαντική, με την 
παροχή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της απαραίτητης 
εικόνας επιφανείας, η οποία συντίθεται με τη 
βοήθεια των παρατηρητηρίων που διαθέτει 
το Π.Ν. και των πληροφοριών που συγκε-
ντρώνονται από τις περιπολίες των πλοί-
ων του στόλου μας στο Αιγαίο επί 24ώρου 
βάσεως. Σήμερα, η συμβολή του Π.Ν. ενι-
σχύεται ακόμα περισσότερο με τη διάθε-
ση κανονιοφόρων και παράκτιων περιπολι-
κών, τα οποία, παράλληλα με τα καθήκοντα 
επιτήρησης και προστασίας των νήσων Αν. 
Αιγαίου, συνδράμουν το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις 
επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης και μετα-
φοράς προσφύγων από μικρονήσους. Ήδη 
από την αρχή του έτους, τα πλοία του Π.Ν. 
έχουν διασώσει σε αυτές τις επιχειρήσεις 
690 άτομα.

Συμπερασματικά, λοιπόν, το Π.Ν. μεταφέ-
ρει διαμέσου των θαλασσών το μήνυμα της 
βοήθειας προς τον συνάνθρωπο που βρί-
σκεται σε κίνδυνο, πάντοτε σύμφωνα με τις 
εντολές και κατευθύνσεις της πολιτείας.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο 
που θα σκεφτόταν σήμερα τη σταδιο-
δρομία στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό;

Το Πολεμικό Ναυτικό προσφέρει στα στε-
λέχη του ένα περιβάλλον αυξημένης επαγ-
γελματικής ασφάλειας και σταθερότητας, το 
οποίο λειτουργεί  με κανόνες διαφάνειας και 
δικαιοσύνης. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδι-
αίτερη σημασία υπό τις παρούσες οικονομι-
κοκοινωνικές συνθήκες. 
Όμως το ναυτικό δεν είναι απλώς ένα επάγ-
γελμα. Ναυτικό σημαίνει αγάπη για τη θάλασ-
σα και αγάπη για την πατρίδα. Απαιτεί από 
εμάς καθημερινές θυσίες, αλλά προσφέρει 
και ανταμοιβές. Ανταμοιβή νιώθουμε κάθε 
στιγμή που τελειώνει μια μάχη με τα κύμα-
τα, αλλά και κάθε στιγμή που ο καθένας από 
εμάς, ανεξαρτήτως βαθμού και καθηκόντων, 
συνειδητοποιεί ότι με το αποτέλεσμα της 
δουλειάς του, όποια κι αν είναι αυτή, συνει-
σφέρει στην προάσπιση του εθνικού συμ-
φέροντος. Ανταμοιβή νιώθουμε, τέλος, κάθε 
φορά που αναγνωρίζονται οι προσπάθειές 
μας και οι κόποι μας και μέσω αυτών καταξι-
ωνόμαστε στη ναυτική οικογένεια. Ανταμοι-
βή χωρίς προσπάθεια δεν νοείται στο Π.Ν. 
Ναυτικό σημαίνει καράβια, αλλά ναυτικό 
είναι και οι άνθρωποι. Άνθρωποι που μοιρά-
ζονται κοινές εμπειρίες και ιδανικά και σφυ-
ρηλατούν μεταξύ τους άρρηκτους δεσμούς. 
Οι δεσμοί αυτοί συχνά ξαφνιάζουν τον αμύ-
ητο και έτσι ο όρος ναυτική οικογένεια για 
εμάς δεν αποτελεί απλό σχήμα λόγου.   
Στο τέλος, ο καθένας από εμάς αποχω-
ρεί παραδίδοντας το ναυτικό στις επόμε-
νες γενιές, έχοντας ως αποσκευές μια ζωή 
γεμάτη αξιοπρέπεια, αναμνήσεις και έντονα 
συναισθήματα προσφοράς και πληρότητας. 
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να σταθμίσει 
σοβαρά ένας νέος που βρίσκεται μπροστά 
σε επιλογές για το μέλλον του, προκειμένου 
να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει σε 
αυτό το ταξίδι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Προσπαθούμε εκεί όπου 
συμφωνούμε να έχουμε  
μια δυνατή φωνή

Έπειτα από πολλά χρόνια, ένας επιφανής ναυτέλληνας συμμετέχει 
στο προεδρείο της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA).  
Ο κ. Π. Λασκαρίδης ορίστηκε αντιπρόεδρος της Ένωσης 
αντανακλώντας τον οραματισμό ότι η ελληνική ναυτιλιακή 
οικογένεια επιθυμεί να διαδραματίσει και πάλι πιο ενεργό ρόλο στα 
συλλεκτικά όργανα θεσμικής εκπροσώπησης των διεθνών fora.
Με αφορμή τον ορισμό του ως αντιπροέδρου, ο κ. Λασκαρίδης 
μάς μιλάει για τις προκλήσεις της νέας του θέσης και το ρόλο 
των συλλογικών οργάνων εκπροσώπησης στην προώθηση 
των ζητημάτων που απασχολούν τη ναυτιλία. Αποκαλύπτει 
τις προτεραιότητες της ECSA για το 2016 και, ως κατεξοχήν 
άνθρωπος και γνώστης του θαλάσσιου επιχειρείν, παραθέτει τις 
εκτιμήσεις του για την πορεία της ναυλαγοράς αλλά και για τις 
εξελίξεις στη Ρωσία και στο Ιράν.

Συνέντευξη του Πάνου Λασκαρίδη, 
Αντιπροέδρου ECSA,  διευθύνοντος συμβούλου Ομίλου Λασκαρίδη,  
στη Λίζα Μαρέλου



Ποιος είναι ο βασικός λόγος και σκοπός 
της συμμετοχής σας στο Δ.Σ. της ECSΑ;

Κατ’ αρχήν, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
έχει πάντα μία αντιπροσωπεία στην ECSA, η 
οποία αποτελείται από διάφορα μέλη. Μέχρι 
σήμερα από τα αρχαιότερα μέλη είναι ο 
Γιάννης Λύρας, ο οποίος υπήρξε και πρόε-
δρός της, η Άννα Μπρεδήμα και ο Νικόλαος 
Βενιάμης. Όπως γνωρίζετε, κάθε δύο χρό-
νια γίνεται αλλαγή του προεδρείου και η ΕΕΕ 
επιθυμούσε να προτείνει κάποιον ο οποί-
ος να εισέλθει στο προεδρείο της ECSA. Για 
την είσοδο στο προεδρείο, οι ενώσεις υπο-
δεικνύουν υποψηφίους, εκλέγεται κάποιος 
ως αντιπρόεδρος, ο οποίος μένει δύο χρό-
νια σε αυτήν τη θέση και στη συνέχεια συνή-
θως προτείνεται ως ο επόμενος πρόεδρος. 
Έτσι, θεωρήσαμε ότι θα ήταν θετικό βήμα η 
Ένωση ύστερα από πολλά χρόνια να είναι 
υποψήφια πάλι για την προεδρία με δικό της 
αντιπρόσωπο. Με αυτό το σκεπτικό προ-
τάθηκα εγώ, με αποδέχθηκαν οι υπόλοιπες 
ενώσεις και από την 1η του έτους «πιάνω 
δουλειά» ως αντιπρόεδρος της ECSA, που 
σημαίνει ότι δεν είμαι πια μέλος της ελλη-
νικής αντιπροσωπείας, διότι πρόεδροι και 
αντιπρόεδροι απηχούν και εκπροσωπούν 
τις απόψεις όλων των ενώσεων.

H εφοπλιστική οικογένεια της Ευρώ-
πης είναι ανομοιογενής και διαφορο-
ποιημένη, με αντικρουόμενους πολλές 
φορές στόχους. Πώς μπορεί ένα συλλο-
γικό όργανο εκπροσώπησης εφοπλιστι-
κών συμφερόντων να χαράξει μια κοινή 
πλεύση και να αντιπροσωπεύσει τα συμ-
φέροντα του συνόλου του κλάδου απέ-
ναντι στα συλλογικά όργανα της Ε.Ε.;

Κατ’ αρχάς, η ECSA δεν αντιπροσωπεύ-
ει την ευρωπαϊκή εφοπλιστική οικογένεια 
μόνο στα όργανα της Ένωσης, παρά το 
γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αρμοδιότη-
τάς της είναι να ασχολείται με τα όργανα της 
Ε.Ε., δηλαδή κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβάλ-
λει επίσης την ευρωπαϊκή άποψη της ναυτι-
λίας στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως προς και 
μέσω του ΙCS. Δηλαδή, προσπαθεί να συνεν-
νοείται και να συμπλέει με το ΙCS. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι υπάρχουν αρκετές δια-
φορές, αλλά αυτές έχουν το καλό ότι εστι-
άζονται σε συγκεκριμένα θέματα. Κυρί-
ως εξαρτάται από το θέμα και, προφανώς, 
αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο ή περισ-
σότερο κάποια κράτη και άρα ενώσεις. Για 
παράδειγμα, όταν κάτι αφορά το short sea 
shipping ενδιαφέρει κυρίως τους Βόρειους 
ενώ εμάς όχι αρκετά, ενώ τα tramp ζητήμα-
τα απασχολούν πολύ εμάς αλλά όχι τόσο 

τους άλλους. Και υπάρχουν και θέματα που 
τους ενδιαφέρουν όλους, όμως εκφράζονται 
διαφορετικές απόψεις από ένωση σε ένωση. 
Όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής και 
πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το ζητούμενο 
είναι μέσα στο προεδρείο και στο συμβού-
λιο της ECSA να βρεθεί ο κοινός παρονομα-
στής, που να εκφράζει, ει δυνατόν, το σκε-
πτικό όλων των ενώσεων. Αυτό βέβαια δεν 
είναι πάντα εφικτό, αλλά σε κάθε περίπτωση 
είναι το επιθυμητό. Αλλιώς δεν έχει και νόη-
μα ύπαρξης η ECSA. Προσπαθούμε λοιπόν, 
εκεί όπου συμφωνούμε να έχουμε μια δυνα-
τή φωνή ενώ στην αντίθετη περίπτωση να 
βρίσκουμε μια μέση λύση, την οποία να απο-
δεχθούν όλοι παρόλο που μπορεί να μην 
είναι της απολύτου αρεσκείας τους. Εν κατα-
κλείδι, πρέπει να υπάρχει κάποιος φορέας 
που να μιλάει για την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα εστι-
άστηκε κατά πολύ στην ατομική δράση 
και ίσως τη μοναχική πορεία των πλοι-
οκτητών. Πώς μπορούν τα συλλογικά 
όργανα εκπροσώπησης να μετριάσουν 
την εσωστρεφή τάση των πλοιοκτητών 
και να οργανώσουν καλύτερα με συσπεί-
ρωση ένα κοινό πλαίσιο δράσης;

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία δεν αποτελείται 
μόνον από μεμονωμένους πλοιοκτήτες, μάλι-
στα συχνά σε πολλές ενώσεις οι αντιπρό-
σωποί τους δεν είναι καν πλοιοκτήτες. Είναι 
συνήθως υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων 
εταιρειών, είτε εισηγμένων, είτε πολυμετο-
χικών, είτε άλλων σχημάτων. Βεβαίως, υπάρ-
χουν και ενώσεις, όπως η δική μας, όπου η 
πλειονότητα είναι μεμονωμένοι εφοπλιστές. 
Και εκεί υπάρχει μια διαφορά στον τρόπο 
που ο μεμονωμένος πλοιοκτήτης αντιμετω-
πίζει τις καταστάσεις, καθώς ο εκπρόσω-
πος μιας πολυμετοχικής εταιρείας ακολου-
θεί μια περισσότερο «εταιρική» διαδικασία. 
Εκεί, πράγματι, υπάρχουν διαφορές στον 
τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και πάλι, 
όμως, έπειτα από συζήτηση, διαφωνίες και 
σχόλια, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε 
μια κοινώς αποδεκτή στάση. Τις περισσό-
τερες φορές αυτό επιτυγχάνεται, όχι όμως 
πάντοτε.

Και όταν δεν ευοδωθεί η προσπάθεια;

Σε ορισμένα μεγάλα θέματα, δυστυχώς, δεν 
επιτυγχάνεται η ομοφωνία και η ναυτιλία δεν 
εξυπηρετείται με αυτόν τον τρόπο. Συχνά, 
δε, δίνουμε τροφή σε ανθρώπους και σε 
όργανα που κριτικάρουν τη ναυτιλία να σχο-
λιάζουν πως «αυτοί δεν συμφωνούν ούτε 
καν μεταξύ τους, οπότε πρέπει κάποιος 
άλλος να τους πει τι να κάνουν». Αυτή είναι 

η χειρότερη περίπτωση, βέβαια, και προσπα-
θούμε όλοι να την αποφύγουμε.

Ποιες είναι οι μεγάλες προτεραιότητες 
και ποιοι οι σκόπελοι που πιστεύετε ότι 
θα αντιμετωπίσει η ECSA το 2016;

Τα θέματα ποικίλλουν. Πρώτιστο θέμα το ότι 
η επίτροπος Μεταφορών έχει ξεκινήσει την 
προετοιμασία και έχει ζητήσει από τη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία και την ECSA να καταθέ-
σουν μία πρόταση για το πού θέλει να πάει 
η ευρωπαϊκή ναυτιλία. Την πρόταση αυτή 
έχουν επεξεργαστεί οι ναυτιλιακοί φορείς 
και την κατέθεσαν. Αυτή είναι η τροφή με 
την οποία θέλει να ασκήσει την ευρωπαϊκή 
πολιτική και η οποία να είναι το επιστέγα-
σμα της θητείας της, που τελειώνει σε τέσ-
σερα  χρόνια. Αυτό το κομμάτι της πολιτικής 
απασχολούν τρία σοβαρά ζητήματα. Το ένα 
είναι το short sea shipping, το άλλο η ναυ-
τεργασία και το τρίτο είναι το πώς η ναυτι-
λία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να 
συνεισφέρει στη σταθερότητα του κλάδου 
και στην εξέλιξή του. 
Αυτή είναι, λοιπόν, η ευρωπαϊκή πολιτική που 
προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα, όπως 
αυτό της διαλύσεως των πλοίων, όπου από 
καιρό επικρατεί μια ασάφεια, μια αναστάτω-
ση. Η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, η οποία 
έχει υπογραφεί και ελπίζουμε πως οσονού-
πω θα τεθεί σε ισχύ, αναφέρει με ποιον τρό-
πο θα πρέπει να γίνεται η διάλυση των πλοί-
ων. Η επίσημη θέση της ECSA και του ICS 
είναι πως αυτή η σύμβαση πρέπει να ακο-
λουθείται. Υπάρχουν όμως ορισμένες εθνι-
κές ενώσεις, οι οποίες υφίστανται αφόρητη 
πίεση από ορισμένους περιβαλλοντολόγους, 
σχετικούς ή και ως επί το πλείστον άσχε-
τους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σύμβα-
ση δεν είναι αρκετή και πρέπει να γίνουν και 
άλλα, πως στην Ευρώπη δεν πρέπει να δια-
λύονται πλοία κ.λπ. Όμως η πλειονότητα της 
ναυτιλίας συμφωνεί πως η σύμβαση είναι μια 
καλή αρχή και θα πρέπει να ακολουθηθεί.  
Το δεύτερο θέμα, που είναι πάρα πολύ μεγά-
λο και κατά την προσωπική μου γνώμη τα 
πράγματα δεν έχουν πάει μέχρι στιγμής 
όπως θα έπρεπε, αφορά την αντίδραση της 
ναυτιλίας στην κλιματική αλλαγή. 
Επ’ αυτού, το γνωρίζετε, υπήρχε επί πολλά 
χρόνια μια συζήτηση με πολλά ερωτήμα-
τα, όπως συνεισφέρει η ναυτιλία ή όχι; Πρέ-
πει να συνεισφέρει, γιατί να συνεισφέρει και 
πόσο, να πληρώνει ή να μην πληρώνει, ρυπαί-
νει ή όχι, και πόσο; Ποιος να ανακατευθεί; Ο 
ΙΜΟ ή όχι; Μήπως η Ευρώπη ή να νομοθε-
τεί ο καθένας ό,τι θέλει; Και η φουκαριάρα η 
ναυτιλία πάντα υποστήριζε πως οι ρύποι της 
είναι ελάχιστοι και συγκεκριμένα περίπου το 
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2% των παγκοσμίων ρύπων, άρα αφήστε μας 
στην ησυχία μας και μη μας ενοχλείτε.
Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η ναυτιλία 
υφίστατο μια λυσσαλέα επίθεση από δια-
φόρους παράγοντες, κυρίως Ευρωπαίους, οι 
οποίοι συνεπικουρούντο από άπειρες περι-
βαλλοντικές οργανώσεις αγνώστων λοιπών 
στοιχείων και άγνωστης χρηματοδότησης. 
Αυτό το κύκλωμα έβαλλε συνεχώς κατά της 
ναυτιλίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι 
είχαν αρχίσει να εισάγουν συναφείς ευρω-
παϊκούς κανονισμούς χωρίς διεθνή αναγνώ-
ριση, χωρίς διεθνή μελέτη, εκτός ΙΜΟ, τους 
οποίους τους επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ναυτιλία δυστυχώς, κατά την άποψή μου, 
ακολουθούσε μια ηττοπαθή στάση. Και αυτό 
διότι πολλές ενώσεις και ναυτιλιακές εται-
ρείες, ιδίως του Βορρά, ήταν πολύ ευαίσθη-
τες στις περιβαλλοντικές επικρίσεις και δεν 
είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να μελετή-
σουν τι πραγματικά συμβαίνει στη ναυτιλία.
Αυτή περίπου ήταν η κατάσταση έως τώρα, 
οπότε επήλθε ένα κατακλυσμιαίο γεγονός 
το οποίο ακόμη δεν έχει «χωνέψει» η ναυ-
τιλία και φοβούμαι ότι, ακριβώς λόγω αυτής 
της ηττοπάθειας και της τεράστιας βιομηχα-
νίας που έχει στηθεί με τις κατηγορίες για 
ρύπανση, δεν το έχει κατανοήσει. Το γεγο-
νός είναι το αποτέλεσμα της Διάσκεψης για 
το Κλίμα στο Παρίσι, της λεγόμενης COP21. 
Τι έγινε εκεί λοιπόν;
Συγκεντρώθηκαν απ’ όλα τα κράτη του 
κόσμου και κατέληξαν να μη συμπεριλά-
βουν τη ναυτιλία στην τελική τους απόφα-

ση. Τι σημαίνει αυτό; Προφανώς σημαίνει ότι 
οι 180 κυβερνήσεις που έλαβαν μέρος στη 
διάσκεψη (και δεν είναι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις) αποφάσισαν ότι σε αυτήν τη 
φάση δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με το 
2% αλλά να ασχοληθούν με το 98%. Αυτό το 
γεγονός έχω την εντύπωση πως η ναυτιλία, 
μετά τις άστοχες δηλώσεις πολλών παραγό-
ντων, ή δεν το έχει καταλάβει ή εξακολου-
θεί να συζητεί με τους όρους του παρελθό-
ντος σαν να μην υπήρξε αυτό το κολοσσιαί-
ας σημασίας γεγονός. 
Το μόνο σταθερό σημείο, στο οποίο είμαι κι 
εγώ απόλυτα σύμφωνος, είναι ότι η οποια-
δήποτε απόφαση για το θέμα της αλλαγής 
του κλίματος και τη σχέση της με τη ναυ-
τιλία πρέπει να λυθεί μέσω του ΙΜΟ, για να 
έχει διεθνή ισχύ και αναγνώριση. 
Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να 
εκμεταλλευθούμε αυτήν την απόφαση και 
να κινηθούμε με δυναμικές αντιδράσεις.

Αν και στο παρελθόν αποφύγατε να 
κάνετε προβλέψεις για τη ναυλαγορά, 
θα θέλαμε μια εκτίμηση για την αγορά 
των dry (bulk και containers) για το 2016. 
Αναμένονται ακόμη πιο σκληρές ημέρες;

Πιο σκληρές ημέρες δεν περιμένω, για-
τί είναι σαν την ελληνική οικονομία. Πόσο 
πιο χάλια να πάει; Δεν πιστεύω ότι μέσα στο 
2016 θα βελτιωθεί, θα είναι μια δύσκολη χρο-
νιά. Φυσικά, όσοι έχουν ή εξαρτώνται από 
φορτηγά, και ανάλογα με την κατάσταση του 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Από την τελετή απόδοσης σε ενέργεια του Πλοίου 
Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ/Λ.Σ. 050) της οικογένειας 
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καθενός, θα έχουν τα δικά τους θέματα και 
προβλήματα να λύσουν. Εκτιμώ ότι θα δού-
με για πρώτη φορά βαπόρια να δένουν, αλλά 
θα σφίξουμε τα δόντια και θα περιμένουμε. 
Για τα containers, δεν μπορώ να πω πολλά, 
γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτού του τύπου 
πλοία, όμως καταλαβαίνω ότι ούτε και σε 
αυτόν τον τομέα διαφαίνεται μεγάλη χαρά 
και αισιοδοξία.

Σας ανησυχούν οι εξελίξεις στη Ρωσία, 
ειδικά ως προς τις σχέσεις με τα γειτονι-
κά της κράτη αλλά και την Ε.Ε.;

Όχι ιδιαίτερα. Και δεν πιστεύω ότι το 
εμπάργκο έχει επηρεάσει βασικά ναυτιλιακά 
ζητήματα όπως τα φορτία, διότι δεν υπήρ-
χαν πολλά φορτία από τις χώρες που έχουν 
επιβάλει το εμπάργκο κατά της Ρωσίας. 
Όσο για τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, 
αφορά κυρίως την ευρύτερη κατάσταση 
στη Μέση Ανατολή και όχι τη ναυτιλία. Το 
πρόβλημα της ναυτιλίας είναι ότι η παγκό-
σμια αύξηση της παραγωγής και η οικονομι-
κή δραστηριότητα δεν είναι πολύ ζωντανές 
και από την άλλη πλευρά, της  προσφοράς, 
υπάρχουν πάρα πολλά πλοία.

Τα ΜΜΕ παραθέτουν ως είδηση της χρο-
νιάς το άνοιγμα του Ιράν. Τι μπορεί να 
περιμένει ένας Έλληνας επιχειρηματίας 
και πλοιοκτήτης από αυτή την εξέλιξη;

Έχω κάποια ιδέα για το Ιράν. Ακόμη και 
τώρα, παρά το πλήγμα των κυρώσεων, γίνο-
νται πολλές δουλειές. Υπάρχει δε στο Ιράν, 
όσο και να φαίνεται περίεργο, πάρα πολύ 
μεγάλος πλούτος. Αποτέλεσμα είναι να βλέ-
πεις πράγματα που στη χώρα μας δεν θα 
συναντήσεις ποτέ. Οι ίδιοι οι Ιρανοί είναι 
πεπεισμένοι πως μέσα στον Ιανουάριο θα 
αρθούν οι κυρώσεις. Εάν συμβεί αυτό, θα 
γίνει πολύ μεγάλο άλμα σε όλους τους κλά-
δους και τις επιχειρήσεις. Διότι θα απελευ-
θερωθούν πολλά κεφάλαια τα οποία σήμε-
ρα είναι δεσμευμένα, θα μπορούν πλέον να 
πουλάνε πιο εύκολα το πετρέλαιό τους σε 
μεγάλες ποσότητες, και ήδη πολλές ξένες 
εταιρείες έχουν βάλει «πόδι» με πάσης 
φύσεως επενδύσεις. 
Για τη ναυτιλία, προφανώς θα υπάρχει αντί-
κρισμα και ευνοϊκή επίδραση. Πάντως, οι 
Ιρανοί αναμένουν ότι το εμπόριό τους, εισα-
γωγικό και εξαγωγικό, θα τονωθεί πολύ. 
Επίσης περιμένουν, προγραμματίζουν και 
δηλώνουν ότι τα τελευταία έτη, λόγω των 
πολέμων και κυρώσεων, ήταν αποκλεισμένοι, 

αλλά τώρα έχουν σκοπό να αναπτυχθούν 
και στα γειτονικά κράτη -όπως Τουρμεκι-
στάν, Αζερμπαϊτζάν, Κουρδιστάν κ.λπ.- στα 
οποία μέχρι σήμερα έχει διεισδύσει εμπο-
ρικά η Τουρκία. Κατά συνέπεια, εάν ομαλο-
ποιηθεί η θέση του Ιράν στη διεθνή πολιτι-
κή σκηνή, οπωσδήποτε θα υπάρξει μεγάλη 
δραστηριότητα και θα ανελιχθεί η χώρα στο 
διεθνές εμπόριο. 

Πώς αντιδράτε στα δημοσιεύματα των 
ξένων ΜΜΕ που βάλλουν εναντίον των 
ειδικού φορολογικού καθεστώτος της 
ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας; Εάν 
συναντούσατε τους αρμόδιους της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 
πώς θα απαντούσατε ως προς το επίκαι-
ρο και φλέγον θέμα που άνοιξε δημόσια 
πλέον η Επιτροπή όσον αφορά τη φορο-
λόγηση των φυσικών και νομικών προ-
σώπων της ναυτιλίας μας;

Τα δημοσιεύματα των αλλοδαπών ΜΜΕ 
είναι συνήθως αποτέλεσμα παραφιλολογί-
ας και στηρίζονται, ως επί το πλείστον, σε 
κριτική διάθεση απέναντι στη γενική ελλη-
νική κατάσταση, μαζί με αρκετή δόση φθό-
νου και ζήλιας.
Σε ό,τι αφορά το φάκελο της επιτρόπου 
Ανταγωνισμού, αφενός το θέμα είναι πολύ-
πλοκο και δεν προσφέρεται για δημοσιο-
γραφική ανάλυση, πλην όμως, η Επιτροπή 
πρέπει να λάβει υπόψη της, πρώτον, ότι η 
ανάλυσή της δεν έχει υπολογίσει τις πραγ-
ματικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα 
σε σχέση με τους πραγματικούς φόρους 
που πληρώνουν οι μέτοχοι ναυτιλιακών εται-
ρειών (εθελοντική εισφορά, εισφορά αλλη-
λεγγύης κ.ά.), και δεύτερον, ότι πρωταρχικής 
σημασίας ρύθμιση των State Aid Guidelines 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η οδη-
γία προς τα κράτη-μέλη να διαθέτουν και 
να εφαρμόζουν με τη δική τους ευχέρεια τις 
πολιτικές εκείνες που ευνοούν με τον καλύ-
τερο τρόπο την ανταγωνιστικότητα και απο-
δοτικότητα της ναυτιλίας τους στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.
Ως προς τη φορολογία της ναυτιλιακής επι-
χείρησης, η επιστολή της επιτρόπου επι-
βεβαιώνει το καθεστώς του φόρου χωρη-
τικότητας και κατά συνέπεια απομακρύνει 
τους φόβους κάποιων ενδεχομένως δυσμε-
νών φορολογικών εξελίξεων για τη ναυτι-
λιακή επιχείρηση και το πλοίο, πράγμα το 
οποίο φυσικά καταπραΰνει και οποιονδήπο-
τε φόβο μαζικής φυγής ναυτιλιακών εταιρει-
ών από τη χώρα μας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Εν αναμονή νέας εταιρικής 
ταυτότητας και με το βλέμμα  
στο περιβάλλον και στην ασφάλεια
Συνέντευξη του Philippe Louis-Dreyfus, 
Προέδρου BIMCO,
στα «Ν.Χ.»

Η BIMCΟ είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ένωση παγκοσμίως με 
περισσότερα από 2.200 μέλη, μεταξύ των οποίων πλοιοκτήτες, 
διαχειριστές πλοίων και μεσίτες. Στόχος της η παροχή 
πληροφόρησης καθώς και η διαμόρφωση θέσεων και κειμένων 
για την εξυπηρέτηση των μελών της. Ο πρόεδρος της ένωσης 
κ. Philippe Louis-Dreyfus δίνει απαντήσεις για την ατζέντα των 
θεμάτων που την απασχολούν καθώς και τις προτεραιότητες  
για το 2016.



Ballast Water Management, Cyber 
Safety and Security και περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί δείχνουν να είναι ψηλά στην 
ατζέντα της BIMCO. Μπορείτε να μας 
περιγράψετε συνοπτικά τις θέσεις του 
οργανισμού σε αυτά τα ζητήματα;

Σε ό,τι αφορά το Ballast Water Management 
(BMW), αποτελεί πρωτοβουλία για την απο-
φυγή εξάπλωσης θαλάσσιων οργανισμών 
μέσω της μεταφοράς τους από τα πλοία 
εξαιτίας του θαλάσσιου έρματος. Ένα τέτοιο 
μέτρο, όπως γίνεται κατανοητό, απαιτεί από 
τους πλοιοκτήτες να εφαρμόζουν κοστο-
βόρα συστήματα διαχείρισης, αλλά και να 
εκπαιδεύουν το προσωπικό των πλοίων στη 
χρήση αυτών. Επιπροσθέτως, οι κατευθυντή-
ριες γραμμές του ΙΜΟ για την έγκριση των 
συστημάτων BMW πρέπει να γίνουν αυστη-
ρότερες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα συστήματα που θα προμηθευτούν οι 
εταιρείες θα είναι κατάλληλα να χρησιμοποι-
ηθούν σε παγκόσμια κλίμακα και υπό πραγ-
ματικές συνθήκες λειτουργίας ενός πλοίου. 
Σε ό,τι αφορά τον δειγματοληπτικό έλεγ-
χο του θαλασσέρματος από τα Port State 
Control (PSC), θέση της BIMCO είναι ότι 
τα PSC θα πρέπει να αποδέχονται τα BWM 
πιστοποιητικά ως αποδεικτικά στοιχεία πως 

ο εξοπλισμός ενός πλοίου πληροί τις απαι-
τήσεις του κανονισμού. Επιπλέον, η BIMCO 
υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει συντο-
νισμός ώστε η BWM Convention του ΙΜΟ 
να μην τεθεί σε ισχύ πριν από την απόφα-
ση των ΗΠΑ για την πιστοποίηση συγκεκρι-
μένων συστημάτων διαχείρισης θαλασσέρ-
ματος καθώς ενέχει ο κίνδυνος τα πλοία να 
πρέπει να εξοπλιστούν με δύο διαφορετικά 
συστήματα, ένα που θα πληροί τις προδια-
γραφές του ΙΜΟ και ένα το οποίο θα ανα-
γνωρίζεται από τις ΗΠΑ.
Στο θέμα του Cyber Safety & Security, η 
ΒΙΜCΟ θεωρεί ότι πρόκειται για ένα ζήτημα 
που θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους 
εμπλεκομένους στη ναυτιλιακή βιομηχανία. 
Οι πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρεί-
ες θα πρέπει να διαθέτουν κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή των κατάλληλων 
στρατηγικών που θα επιτρέπουν την αναγνώ-
ριση και την αντιμετώπιση κινδύνων για κρίσι-
μες εγκαταστάσεις και συστήματα πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών. 
Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα των περιβαλ-
λοντικών κανονισμών, η μείωση των εκπο-
μπών CO

2
 και των λοιπών αέριων ρύπων βρί-

σκεται στο επίκεντρο πολλών κανονισμών και 
πολιτικών σε παγκόσμιο και περιφερειακό 
επίπεδο. Η BIMCΟ θεωρεί ότι αρκετά από τα 

σχεδιαζόμενα μέτρα θα επιφέρουν σημαντι-
κό κόστος στις ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε 
προτείνει την εκπόνηση μελετών για να εκτι-
μηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το κόστος 
που θα επιφέρουν αυτά τα μέτρα στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία, ενώ μία σημαντική παρά-
μετρος για την BIMCO είναι η διαμόρφωση 
ενός ενιαίου πλαισίου σε παγκόσμιο επίπε-
δο για τέτοια ζητήματα, προκειμένου να μην 
υπάρχουν πολλαπλά κανονιστικά πλαίσια, που 
προφανώς δυσχεραίνουν τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία.

Ποια θα είναι η στρατηγική της BIMCO 
για το 2016 και ποια είναι τα ζητήματα στα 
οποία θα επικεντρωθείτε;

Η BIMCO έχει παγκόσμια αναγνώριση, η 
οποία δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί. 
Αποτελεί έναν δραστήριο οργανισμό ο οποί-
ος προωθεί λύσεις και προτάσεις πάνω σε 
ζητήματα που επηρεάζουν τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, καθιστώντας την δυναμικό παράγο-
ντα αλλαγής. Για το 2016, τμήμα της στρατη-
γικής μας θα αποτελέσει το λανσάρισμα μιας 
νέας εταιρικής ταυτότητας για την BIMCΟ, 
προκειμένου να αντανακλάται καλύτερα ο 
ρόλος της ως οργανισμού που δρα προληπτι-
κά και προωθεί τη γνώση. Στο πλαίσιο αυτής 
της στρατηγικής, θα δημιουργηθεί μια νέα 
ιστοσελίδα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα 
στους χρήστες να βρίσκουν εύκολα τις πλη-
ροφορίες που θέλουν.
Σίγουρα ένα από τα θέματα στα οποία θα 
εστιάσει η BIMCO είναι οι περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί, καθώς θέλουμε να είμαστε σε 
θέση να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα περι-
βαλλοντικής πολιτικής, αλλά και να παρέχου-
με στα μέλη μας την καλύτερη δυνατή πλη-
ροφόρηση. Επιπροσθέτως, θεωρούμε πως 
ορισμένες περιβαλλοντικές πολιτικές μπο-
ρούν να επηρεάσουν σημαντικά τη ναυτιλια-
κή βιομηχανία και κατά συνέπεια το παγκό-
σμιο εμπόριο. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι 
να υπερασπιστούμε την ελεύθερη πρόσβαση 
στις αγορές αλλά και τη διαμόρφωση ενός 
ενιαίου πεδίου δράσης στο χώρο της ναυτι-
λίας. 
Θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
ζητήματα κυβερνοεπιθέσεων, ένα θέμα του 
οποίου οι πλήρεις διαστάσεις δεν έχουν 
κατανοηθεί ακόμη από τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που θα αντι-
ληφθούν τη σημασία των κυβερνοεπιθέσεων 
και θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστα-
σίας, θα είναι εκείνες οι οποίες θα μπορέσουν 
να διασφαλίσουν καλύτερα τη συνέχιση των 
επιχειρησιακών τους λειτουργιών, θα προστα-
τεύσουν τις ευαίσθητες εμπορικές πληροφο-
ρίες και κατ’ επέκταση την ίδια τους τη φήμη.
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H Intercargo αντιμέτωπη με 
τη χαμηλή ναυλαγορά και τις 
νομοθετικές προκλήσεις

Η Intercargo αποτελεί το 
συλλογικό όργανο έκφρασης 
των συμφερόντων της 
ναυτιλίας των χύδην ξηρών 
φορτίων. Συνολικά 1.085 
φορτηγά πλοία συνολικής 
χωρητικότητας 98 εκατ. dwt 
εκπροσωπούνται στην ένωση. 
Ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης 
παρουσιάζει τα σύγχρονα 
ζητήματα που απασχολούν 
τον συγκεκριμένο κλάδο της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Συνέντευξη του Γιάννη Πλατσιδάκη,  
Προέδρου της INTERCARGO,  
στον Γιώργο Βαγγέλα 

Ποιες είναι οι σύγχρονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος της θαλάσσιας 
μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων;

Αναμφίβολα σήμερα το πλέον «καυτό» θέμα 
της ποντοπόρου φορτηγού ναυτιλίας είναι η 
δυσμενής ναυλαγορά. Τα πλοία αδυνατούν 
να καλύψουν τις άμεσες υποχρεώσεις τους 
(λειτουργικά έξοδα) και τις δανειακές τους 
οφειλές. Οι προοπτικές είναι απαισιόδοξες, 
αλλά η ναυλαγορά μάς έχει, διαχρονικά και 
ορισμένες φορές, εκπλήξει ευχάριστα και, 
ως εκ τούτου, ελπίδες υπάρχουν…
Παράλληλα, όμως, η καθίζηση των τιμών των 
πλοίων προσφέρει μέγιστες ευκαιρίες για 
επενδύσεις και ανανέωση.
Φυσικά, παραμένουν οι νομοθετικές προ-
κλήσεις, οι οποίες πηγάζουν είτε από τον 
Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας ή από περιφε-
ρειακές οντότητες (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ 
κ.λπ.) και οι οποίες συχνά και δυστυχώς δεν 
συμπίπτουν σωστά με την πραγματικότητα.

Ποια είναι η στρατηγική της Intercargo 
για το 2016 και ποια είναι τα βασικά ζητή-
ματα στα οποία θα επικεντρωθείτε;

Η στρατηγική της Intercargo παραμένει 
προσηλωμένη στη σωστή και επίκαιρη ενη-
μέρωση των μελών της για τις μεταβολές 
του πλαισίου λειτουργίας της ποντοπόρου 
φορτηγού ναυτιλίας. Δίνουμε έμφαση στη 
σωστή και ασφαλή διαχείριση των πλοίων 
τους με γνώμονα την προστασία των ναυτι-
κών και του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα για το 2016, έχουμε στοχοποι-
ήσει τα «ρευστά» φορτία (Liquefaction), τα 
οποία μας προκαλούν μεγάλη ανησυχία για 
την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών, 
τη διαφθορά στους λιμενικούς οργανισμούς 
επιθεώρησης (Port State Control), την 
ασφάλεια του Διαδικτύου (Cyber Security), 
τους χώρους παράδοσης υπολοίπων φορ-
τίων (Reception Facilities) και, μαζί με τους 
άλλους ναυτιλιακούς φορείς στο Round 
Table, τη διαχείριση έρματος (Ballest Water 
Management) και τους ευρωπαϊκούς κανονι-
σμούς για αέρια (Nox, Sox, CΟ

2
).
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Η ολοκληρωμένη στρατηγική  
για την ενίσχυση της Κύπρου  
ως ναυτιλιακού κέντρου
Συνέντευξη του Θέμη Παπαδόπουλου,  
Προέδρου Cyprus Shipping Council, CEO & Office Manager Interorient Marine Services Ltd, 
στα «Ν.Χ.»

Σε μία προσπάθεια να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα του νηολογίου της αλλά και 
γενικότερα της χώρας ως ναυτιλιακού κέντρου, η 
Κύπρος προχωράει με γοργά βήματα στη θέσπιση 
κανονισμών και στη δημιουργία των μηχανισμών 
εκείνων που θα της επιτρέψουν να επιτύχει τους 
στόχους της. Ο πρόεδρος του Cyprus Shipping 
Council Θέμης Παπαδόπουλος, αξιολογεί θετικά 
τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ 
τονίζει ότι παρά τις κατά καιρούς διαδόσεις περί 
μετεγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών 
συμφερόντων στην Κύπρο, δεν έχει παρατηρηθεί 
σημαντική μεταβολή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κυπριακή 
Δημοκρατία έχει ξεκινήσει την εφαρμο-
γή μέτρων προσέλκυσης νέων ναυτιλια-
κών εταιρειών και ενίσχυσης του κυπρι-
ακού ναυτιλιακού πλέγματος, στη βάση 
σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε. Πώς 
κρίνετε τα μέτρα αυτά; Θεωρείτε ότι 
μπορούν να οδηγήσουν στο επιδιωκόμε-
νο αποτέλεσμα;

Μέσα από τη «Μελέτη για το μέλλον της 
ναυτιλίας στην Κύπρο» έγινε σύγκριση μετα-
ξύ της Κύπρου και άλλων ανταγωνιστικών 
νηολογίων και ναυτιλιακών κέντρων διεθνώς. 
Τα πορίσματα της μελέτης, η οποία εκπονή-
θηκε με την έμπρακτη στήριξη του Κυπρι-
ακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(CIPA) και την ενεργό εμπλοκή και συνεργα-
σία του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητη-
ρίου, έχουν κωδικοποιηθεί και συγκεκριμένα 

μέτρα έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, 
αποτελώντας το κύριο συστατικό προς τη 
χάραξη κρατικής ναυτιλιακής πολιτικής, την 
οποία το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο για πολ-
λά έτη επιζητά.
Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν: 

1. Την προετοιμασία στοχευμένης στρα-
τηγικής για την προώθηση της κυπρια-
κής ναυτιλίας στο εξωτερικό.

2. Περαιτέρω συντονισμό και συνεργασία 
του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμπλέγ-
ματος (Cyprus Maritime Cluster) μέσα 
από μία πιο ορθολογιστική και στοχευ-
μένη συνεργασία όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων/οργανισμών σε θέματα 
πολιτικής που άπτονται της ναυτιλίας.

3. Την εισαγωγή νέων κινήτρων για τη ναυ-
τιλία (φορολογικά και μη) και την τιμο-
λογιακή πολιτική του κυπριακού νηολο-

γίου, μέσα από τον εξορθολογισμό των 
τελών εμπορικής ναυτιλίας. 

4. Την ανάπτυξη Μονοθυρικής Υπηρεσί-
ας για τη Ναυτιλία (One-Stop-Shipping-
Shop) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, 
που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του 
υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  
και Έργων, και θα ασχολείται με θέματα 
σύστασης και λειτουργίας ναυτιλιακών 
εταιρειών (με τη συνεργασία και άλλων 
κυβερνητικών τμημάτων), θέματα κυπρι-
ακού νηολογίου, φορολογικά ζητήματα 
της εμπορικής ναυτιλίας και επιλεγμένα 
θέματα κράτους σημαίας.

Πιστεύουμε ότι με τις θετικές αυτές εξελί-
ξεις και ενέργειες, που ως ναυτιλιακή βιομη-
χανία εκφράζουμε δημόσια τις ευχαριστίες 
μας στον υπουργό Μεταφορών, καθώς και 
στη Διεύθυνση και στο προσωπικό τόσο του 



υπουργείου Μεταφορών όσο και του Τμή-
ματος Εμπορικής Ναυτιλίας, οι προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης της κυπριακής ναυτι-
λίας παραμένουν πολύ χειροπιαστές.

Επανέρχονται συνεχώς στη δημοσιότη-
τα ειδήσεις που αφορούν τη μετεγκατά-
σταση (ή σχεδιασμούς για τη μετεγκατά-
σταση) ναυτιλιακών εταιρειών από τον 
Πειραιά στην Κύπρο και ειδικότερα στη 
Λεμεσό. Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια 
ροή ναυτιλιακών εταιρειών από τον Πει-
ραιά στη Λεμεσό (ή την Κύπρο γενικότε-
ρα); Πώς έχουν επηρεαστεί (αν έχουν) οι 
τιμές των ακινήτων και το ύψος των ενοι-
κίων στη Λεμεσό;

Έχουν γίνει πάρα πολλές αναφορές γι’ αυτό 
το θέμα και μέχρι στιγμής υπάρχει ένας 
μικρός αριθμός Ελλήνων πλοιοκτητών, οι 
οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί με γραφεία 
στη Λεμεσό.
Eξ όσων γνωρίζω, αυτό δεν σημαίνει ότι 
έχουν εγκαταλείψει τις δραστηριότητές 
τους στον Πειραιά και, προσωπικά, δεν ανα-
μένω να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές 
στην έδρα δραστηριοποίησης των πλείστων 
Ελλήνων πλοιοκτητών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ψήφισε μια σει-
ρά αλλαγών στο φορολογικό καθεστώς 

που διέπει τα φυσικά πρόσωπα που δια-
μένουν στην Κύπρο χωρίς να είναι πολί-
τες της (non domicile), αποβλέποντας εν 
μέρει να προσελκύσει πλοιοκτήτες αλλά 
και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, απο-
τελώντας ένα επιπλέον κίνητρο για ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν 
στην Κύπρο. Ποια τα έως τώρα αποτε-
λέσματα αυτών των αλλαγών; Εκτιμάτε 
πως απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και, αν 
ναι, ποια;

Οι αλλαγές στο γενικό φορολογικό πλαίσιο 
της Κύπρου είναι προς τη σωστή κατεύθυν-
ση, εάν λάβουμε υπόψη ότι θα έχουν αντί-
κτυπο και στην περαιτέρω προσέλκυση πλοι-
οκτητών αλλά και στελεχών ναυτιλιακών εται-
ρειών, έχουν εισαχθεί σε μια χρονική περίο-
δο που η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, 
βάσει των πορισμάτων της «Μελέτης για το 
μέλλον της ναυτιλίας στην Κύπρο», έχει ήδη 
ξεκινήσει και αποτελούν το κύριο συστατικό 
προς τη χάραξη κρατικής ναυτιλιακής πολι-
τικής. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της 
εφαρμογής των μέτρων από τη μελέτη και 
οι αλλαγές του γενικού φορολογικού πλαι-
σίου της Κύπρο θα επιφέρει αποτελέσματα 
μεσοπρόθεσμα. Οι δύο αυτές ενέργειες είναι 
άμεσα αλληλένδετες, ειδικότερα όσον αφο-
ρά τον τομέα της ναυτιλίας, και, ως εκ τούτου, 
επιβάλλεται η πλήρης εφαρμογή και των δύο.  

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η λειτουργία 
Ναυτικής Ακαδημίας στην Κύπρο. Ποιες 
εξελίξεις υπάρχουν έως τώρα στο συγκε-
κριμένο ζήτημα;

Αποτελεί πάντα θέση του Κυπριακού Ναυ-
τιλιακού Επιμελητηρίου ότι η Πολιτεία θα 
πρέπει να επενδύσει περαιτέρω στη ναυτι-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση και να προ-
ωθηθούν ουσιαστικά βήματα στον τομέα 
αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο συγκεκρι-
μένος τομέας χρειάζεται την αναγκαία υπο-
δομή, μεταξύ άλλων και εκπαιδευτική υπο-
δομή, που να προσφέρει ευκαιρίες μόρφω-
σης και επιμόρφωσης, αλλά και συνεχούς 
έρευνας που να στηρίζει την ανάπτυξη και 
τον εκσυγχρονισμό του απαιτητικού αυτού 
τομέα, η σύσταση και λειτουργία της Ναυτι-
κής Ακαδημίας στην Κύπρο αποσκοπεί στο 
να καλύψει μέρος των αναγκών αυτών.
Από ό,τι έχει διαπιστωθεί, η Ναυτική Ακα-
δημία θα προσφέρει ακαδημαϊκά προ-
γράμματα, μεταξύ των οποίων Shipping & 
Logistics Management, Θαλάσσιες μεταφο-
ρές/Ναυτική επιστήμη, Ναυτική μηχανολο-
γία και Ναυτική ηλεκτροτεχνολογία, ενώ το 
Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης θα προσφέ-
ρει προγράμματα ασφάλειας σύμφωνα με τη 
STCW, προγράμματα ασφάλειας για τη βιο-
μηχανία υδρογονανθράκων  (OPITO), μάγει-
ρα για εργασία σε πλοία, διαχείριση λιμένων 
και κυβερνήτη μικρών σκαφών. 
Η Ναυτική Ακαδημία έχει ήδη αρχίσει τη 
ναυτική εκπαίδευση το φθινόπωρο του 2015 
και τα ακαδημαϊκά-προγράμματα ικανότητας 
θα αρχίσουν το 2016.

Κατά καιρούς έχει συζητηθεί η δημι-
ουργία υφυπουργείου Ναυτιλίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Το υφιστάμε-
νο μοντέλο οργάνωσης και αντιμετώ-
πισης των ναυτιλιακών ζητημάτων από 
την πλευρά του κράτους ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλιακής 
βιομηχανίας; 

Η παρούσα κυβέρνηση στην αρχή της θητεί-
ας της, το 2013, είχε εξαγγείλει τη δημιουργία 
υφυπουργείων τα οποία θα κάλυπταν τους 
τομείς Ναυτιλίας, Ενέργειας, Τουρισμού και 
Ανάπτυξης κ.ά.
Για διάφορους λόγους, έως τώρα δεν έχει 
δημιουργηθεί κάποιο υφυπουργείο και η ναυ-
τιλιακή βιομηχανία της Κύπρου συνεχίζει να 
εξυπηρετείται πρωτίστως από το Τμήμα Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κλειδί για τη Ναυτιλία Μικρών 
Αποστάσεων οι πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνέντευξη του Βασιλείου Τερζή,  
Α΄ Αντιπροέδρου Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), 
Managing director Queensway Navigation Com LTD,
στον Γιώργο Βαγγέλα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγάγει τη 
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων σε βασικό θέμα των πολιτικών 
της για τις μεταφορές. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα όμως 
δεν είναι τα αναμενόμενα, παρά τη μεγάλη ανταπόκριση της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι νέες πολιτικές που διαμορφώνονται 
στις Βρυξέλλες, δημιουργούν ελπίδες για την αναδιαμόρφωση 
και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου. Στο επίκεντρο φυσικά της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και οι λιμένες, 
οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει αρκετές πρωτοβουλίες για 
την προώθηση της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΝΜΑ). Με 
τα μέχρι τώρα δεδομένα μπορείτε να πείτε ότι οι πρωτοβουλίες 
της Ε.Ε. είχαν αποτέλεσμα;

Πράγματι, η Ε.Ε. τον τελευταίο καιρό, αντιλαμβανόμενη πραγματι-
κά τη σπουδαιότητα της ΝΜΑ για την Ευρώπη, έχει αναλάβει αρκε-
τές πρωτοβουλίες προκειμένου να βρεθεί χρυσή τομή για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να δημιουργηθεί καλή βάση ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Και σε αυτό η 
ΕΕΝΜΑ έχει πρωτοστατήσει και προωθήσει δυναμικά την ιδέα ανά-
πτυξης του συγκεκριμένου κλάδου. Οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της 
Ε.Ε. έχουν βρει μεγάλη ανταπόκριση από την πλευρά της πλοιοκτη-
σίας, όπως επίσης η Ε.Ε. έχει δεσμεύσει ένα σεβαστό ποσό από τον 
προϋπολογισμό της για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών.
Τα αποτελέσματα δεν έχουν φανεί ακόμη, ελπίζω όμως ότι κατά το 
τρέχον έτος θα υπάρξει κάτι απτό, αφού προηγουμένως ολοκληρω-
θεί η οικονομοτεχνική πρόταση, που επεξεργάζονται για το σκο-
πό αυτό.

Διαχρονικό πρόβλημα του ελληνόκτητου στόλου ΝΜΑ είναι ο 
μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των πλοίων. Πώς μπορεί να επιτευ-
χθεί η ανανέωση του στόλου και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να 
υπάρξουν πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση σε επίπε-
δο Ε.Ε. ή κυβέρνησης.

Είναι γεγονός ότι ο ελληνόκτητος στόλος ΝΜΑ έχει υψηλό μέσον 
όρο ηλικίας, ιδιαίτερα στις μεταφορές στον ελλαδικό και στο χώρο 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μέσα από την τελευταία πρωτο-
βουλία «Europa Venture» είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ανανέωση 
του στόλου, με προϋπόθεση την κατανόηση των προβληματισμών 
που έχουν οι πλοιοκτήτες και των δυσκολιών για χρηματοδότηση. 
Τώρα η Ε.Ε. δείχνει πως έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να δοθούν 
κίνητρα για να επιτευχθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μοντέλου 
πλοίου για τις ανάγκες της Ευρώπης.
Από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει 
θέληση για τη στήριξη και την υλοποίηση αυτής της ιδέας, που έχει 
τεθεί στο τραπέζι με την πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ.

Τα πλοία της ΝΜΑ αποτελούν βασικούς χρήστες των ελληνι-
κών λιμένων. Ποια είναι η άποψή σας για την υπό εξέλιξη απο-
κρατικοποίηση;
Είναι ένα μεγάλο, πάγιο αίτημα της ΕΕΝΜΑ προς όλες τις κυβερ-
νήσεις, εδώ και πολλά χρόνια, το να δημιουργηθούν προϋποθέσεις 
λιμενικών ευκολιών με ελκυστικό, χαμηλό κόστος ώστε τα πλοία της 
ΝΜΑ να κάνουν τους ελληνικούς λιμένες home ports και να ανταγω-
νιστούν τους γείτονες. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα μόνο αποσπασμα-
τικά πράγματα έχουν γίνει, που δεν έχουν δημιουργήσει προϋποθέ-
σεις γι’ αυτόν το στόχο, παρά το γεγονός ότι τα πλοία της ΝΜΑ είναι 
οι βασικοί χρήστες των ελληνικών λιμένων.
Σαφώς είναι θετική η εξέλιξη αποκρατικοποίησης των ελληνικών 
λιμένων, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός μεταξύ αυτών αλλά και 
των λιμένων του εξωτερικού, προκειμένου να παρέχουν ανταγωνιστι-
κές υπηρεσίες, όμως υπάρχει ένα κυρίαρχο θέμα: Πώς θα προστα-
τευθεί η παροχή υπηρεσιών από πολλούς παρόχους ανά είδος, απο-
φεύγοντας μονοπωλιακές και αποικιοκρατικές καταστάσεις και συμ-
βάσεις που μέχρι τώρα έχουν επιτύχει ακριβώς το αντίθετο από το 
επιδιωκόμενο; 
Ας αντιγράψουμε τους καλύτερους και επιτυχημένους. Ο χειρότε-
ρος εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας.
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Sweet sixteen...

Του Γιάννη Κοτζιά

Το 2015 αποτελεί  παρελθόν. Είχαμε μια χρονιά, που σίγουρα αφήνει 
όλους τους εμπλεκομένους στη ναυτιλία να μοιράζονται ανάμεικτα 
συναισθήματα για το χρόνο που έφυγε.  

Αν κάποιος δραστηριοποιείται στην αγορά 
δεξαμενόπλοιων τότε, ναι, σίγουρα έχει σοβα-
ρούς λόγους να χαμογελά. Και, μεταξύ μας, έπει-
τα από μια παρατεταμένη κακή περίοδο, που 
διήρκεσε περί τα 5-6 χρόνια, οι ιδιοκτήτες δεξα-
μενόπλοιων βλέπουν εδώ και περισσότερο από 
ένα χρόνο να δρέπουν τους καρπούς από τις 
μέχρι σήμερα μεγάλες θυσίες. Το στοίχημα των 
«τανκεράδων» σήμερα σπάει ταμείο! Έχουμε 
τη χαμηλή τιμή του βαρελιού του πετρελαίου να 
έχει αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση και την κατα-
νάλωση, και σήμερα μας προσφέρει μια αγορά 
με ανεβασμένους ναύλους και υπεραξίες πλοί-
ων που ξεπερνούν ακόμη και τις πιο αισιόδο-
ξες προσδοκίες. Οι εταιρείες που διαχειρίζο-
νται δεξαμενόπλοια σήμερα απολαμβάνουν μια 
πολύ αξιοσέβαστη ταμειακή ροή (Cashflow). 
Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να έχουμε πάντα 
κατά νου είναι το να είμαστε συνετοί και να μην 
προβούμε όλοι μαζί, ο ένας κοπιάροντας τον 
άλλον, στην περαιτέρω αύξηση του παρόντος 
βιβλίου (orderbook) για Newbuilding δεξαμενό-

πλοια. Είναι σίγουρο και δεν χωράει καμία αμφι-
βολία πως αυτή η πιθανή αύξηση των πλοίων 
εύκολα μπορεί να αποτελέσει πηγή για σοβα-
ρές μελλοντικές ανησυχίες και στα tankers, με 
παρόμοιο τρόπο που έφτασαν σε κορεσμό 
χωρητικότητας τα πλοία μεταφοράς ξηρού 
φορτίου τα τελευταία 10 χρόνια.
Όσον αφορά την αγορά ξηρού φορτίου, η χρο-
νιά μάς αφήνει με την απορία εάν υπάρχει κανείς 
εκεί έξω με «χαμόγελο», με ή και χωρίς εισα-
γωγικά! Είδαμε μέσα στο 2015 το δείκτη BDI 
να χτυπάει περίπου 3 φορές (χάσαμε πάντως 
το μέτρημα) το ιστορικά χαμηλό του από την 
έναρξή του, το 1985. Το 2016 ξεκίνησε με ακόμη 
ένα διαδοχικό σπάσιμο ρεκόρ καθώς ο δείκτης 
με το καλημέρα πήγε στο χαμηλότερό του ever, 
πλησιάζουμε τις 400 μονάδες και κανείς δεν 
είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα πως πατώ-
σαμε. Ακόμη έχουμε τον απόηχο από τις δια-
κοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, έχουμε  μπροστά μας την εποχική παύση 
που προηγείται της κινεζικής Πρωτοχρονιάς, κι 
εδώ είναι σχήμα λόγου και όχι μόνον ότι είναι η 
χρονιά του Πιθήκου το 2016!.. Φυσικά, υπάρχει 
μία ρήση που λέει ότι «πληρώνεις φιστίκια αγο-
ράζεις μαϊμούδες». Εύχομαι οι ναυλωτές να το 
έχουν κατά νου αυτό και να καταλάβουν, επιτέ-
λους, ότι με τις προσφερόμενες τιμές ναύλων 
κάποια στιγμή θα έχουν και οι ίδιοι πρόβλημα. 
Δεν μπορεί να πληρώνεις τόσο χαμηλό ναύλο 
και να πιστεύεις ότι όλα μπορούν να συνεχίζο-
νται κανονικά. Είδαμε πρόσφατα ένα Panamax  
πολύ μεγάλης εισηγμένης εταιρείας να κλείνει 
για 11-14 μήνες με ημερήσιο ναύλο κάτω από 5k 
($4.700/ημέρα). Αυτό είναι σίγουρα ένα γεγονός 
που μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το 
τι έπεται και προβλέπεται για το 2016 και, δυστυ-
χώς, τα σημάδια είναι ανησυχητικά. 
Έως τα μέσα του 2015 πολλές επιχειρήσεις που 
είχαν «υποφερτά» δάνεια να εξυπηρετήσουν τα 

ΑΠΟΨΗ

Προέδρου Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, 
Director Sale & Purchase International Shipbrokers



έφερναν σε τάξη, ακόμη και με μια μικρή βοή-
θεια από τις τράπεζές τους (μορατόριουμ, ανα-
διάταξη/αναδιάρθρωση δανείων, περίοδο χάρι-
τος κ.λπ.) και πιθανόν είχαν καταφέρει να δια-
τηρήσουν μια ικανή ταμειακή ροή ώστε να δια-
τηρούνται πάνω από την… ίσαλο γραμμή - «ίσα 
βάρκα ίσα νερά» που λένε. Από τα μέσα του 
καλοκαιριού του 2015 και έως σήμερα, είναι 
σίγουρο ότι αρκετοί ιδιοκτήτες άρχισαν την 
ανάλωση των αποθεματικών τους κεφαλαίων, 
«ξοδεύοντας» τα χρήματα που είχαν είτε για 
νέες επενδύσεις ή γι’ αυτό που αποκαλούν οι 
Εγγλέζοι «βροχερή ημέρα». Η όλη προσπάθεια 
ήταν και είναι να κρατηθούν οι εταιρείες απλώς 
σε λειτουργία, προσδοκώντας σε μια αναστρο-
φή όσο το δυνατόν συντομότερα, και υπολογί-
ζοντας πως αυτή η δύσκολη περίοδος με πολύ 
χαμηλούς ναύλους μπορεί να διαρκέσει του-
λάχιστον ένα ή δύο έτη επιπλέον να πούμε το 
λιγότερο, και αυτό θα μπορούσε να είναι και η 
θετική προοπτική. 
Στον αντίποδα, βλέπουμε τους ιδιοκτήτες που, 
παρά την αγορά και τις κακές συνθήκες, αγόρα-
σαν πλοία μεταχειρισμένα αλλά και resales σε 
τιμές αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με τα επί-
πεδα των προηγούμενων ετών αλλά και μηνών. 
Οι αγορές αυτές έγιναν με τη γνώση ότι έχου-
με ακόμη μπροστά μας μια δυσμενή ναυλα-
γορά. Ωστόσο, η απόφασή τους είχε ως κίνη-
τρο ότι σε αυτά τα επίπεδα τιμών, που έχουν 
αγγίξει ιστορικά το χαμηλότερο από το 1986, 
κανείς δεν μπορεί ποτέ να κατηγορηθεί ότι έχει 
«ψωνίσει» από το ακριβό ράφι. Οι τιμές των 
πλοίων πιθανώς θα κινηθούν και άλλο πτωτι-
κά. Μέσα στο 2015 είδαμε δύο φορές σε δύο 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, σοβαρή 
πτώση των τιμών για όλα τα μεγέθη των πλοί-
ων ξηρού φορτίου: Μία το πρώτο τρίμηνο του 
2015, όταν οι τιμές για τα περισσότερα μεγέθη 
είχαν υποχωρήσει κατά 30% σε σύγκριση με 
ένα χρόνο πριν, και μία σήμερα, οπότε οι τιμές 
παρουσιάζουν μείωση περισσότερο από 40% 
σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 
2014. Με λίγα λόγια, κάποιος μπορεί να πάρει 
ένα 5 ετών 78k panamax με την τιμή θα αγό-
ραζε ένα πλοίο δώδεκα ετών πέρυσι! Οι τιμές 
μεταπώλησης των Newbuilding για ένα λόγου 
χάριν Kamsarmax έχουν μετακινηθεί πιο κοντά 
στα χαμηλά, 20 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, όταν πέρυ-
σι κάποιος θα ήταν σίγουρα ευτυχής εάν έκλει-
νε συμφωνία στα 29,99 εκατ. και δεν πλήρωνε 
σεβαστά πάνω από 30+ εκατ. δολάρια!
Παγκόσμια οικονομία... Ας δούμε τη μεγάλη 
εικόνα. Οι μετοχές αντιμετωπίζουν την πρώ-
τη ουσιαστικά χρονιά μη απόδοσης από το 
2009, ο δείκτης S & P βλέπει την πρώτη χρονιά 
χασούρας από το 2011, υπάρχει αυτό που απο-
καλούν «malinvestment» από πολλούς επενδυ-
τές  - επενδύσεις σε αντιπαραγωγικά περιου-
σιακά στοιχεία και μη αποδοτικές δραστηριό-
τητες ή σε «κορεσμένους» τομείς που έχουν 

προκαλέσει τα λεγόμενα Gluts (σε πιστή μετά-
φραση, gluts σημαίνει κορεσμός, μπούκω-
μα, χορταίνω, πληθώρα, υπεραφθονία, κατα-
κλύζω, υπερπληρώνω). Αυτά τα Gluts προκά-
λεσαν πτώση των τιμών, και τα κεφάλαια που 
επενδύθηκαν σε όλους αυτούς τους τομείς δεί-
χνουν να έχουν «καταστραφεί». Οι αξίες των 
commodities βρίσκονται σε χαμηλό 13 ετών. 
Οι τιμές για commodities σε ενέργεια, μέταλ-
λα, grains, πρώτες ύλες και λιπάσματα έχουν 
καταρρεύσει. Το παγκόσμιο εμπόριο σε ό,τι 
αφορά την αγορά ξηρού φορτίου είναι στάσι-
μο και όλες οι προβλέψεις, τουλάχιστον, απο-
δεικνύεται ότι στην πράξη κινήθηκαν κάτω από 
τις προσδοκίες μας.
Παρά την τεράστια εκτύπωση χρήματος από 
τη Fed, η αμερικανική οικονομία ακόμη σημει-
ώνει απογοητευτικά νούμερα, που κυμαίνο-
νται αρκετά χαμηλότερα από την εκτιμώμε-
νη αύξηση του GDP. Η Fed αύξησε τα επιτό-
κια, το QE και ZIRP (zero-interest-rate policies 
- πολιτική μηδενικού επιτοκίου) έχει κάνει πολ-
λούς να αναζητήσουν επενδύσεις εναλλακτικές 
με άλλες αποδόσεις.  Από το 2010, η Fed σε 
όλες τις αναμενόμενες προβλέψεις και εκτιμή-
σεις παρουσιαζόταν πάντα πιο αισιόδοξη. Το 
σκληρό και ισχυρό δολάριο,  αν και επέδρασε 
κάπως αρνητικά στην ανάπτυξη, μπορεί να βοη-
θήσει στην άνοδο της κατανάλωσης,  καθώς η 
εγχώρια ζήτηση αυτήν τη στιγμή φαίνεται θετι-
κή. Αυτή η αύξηση είναι περισσότερο από 
ευπρόσδεκτη. Το ερώτημα είναι πώς το ισχυ-
ρό δολάριο θα επηρεάσει τις αξίες των πλοί-
ων για να είμαστε ακριβέστεροι; Όταν συγκρί-
νουμε τις τιμές πλοίων σήμερα, που βρίσκονται 
σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ 20ετίας, με τις τιμές 
προς τα τέλη ’80 - αρχές ’90, σαφώς βλέπουμε 

Από τα μέσα του 
καλοκαιριού του 2015 και 
έως σήμερα, είναι σίγουρο 
ότι αρκετοί ιδιοκτήτες 
άρχισαν την ανάλωση 
των αποθεματικών τους 
κεφαλαίων, «ξοδεύοντας» 
τα χρήματα που είχαν είτε 
για νέες επενδύσεις ή γι’ 
αυτό που αποκαλούν οι 
Εγγλέζοι «βροχερή ημέρα». 
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ότι μια αποπληθωρισμένη αξία τότε έχει σαφώς 
μεγαλύτερη αξία σήμερα. Δηλαδή, ένα πλοίο 15 
εκατομμυρίων το 1985 θα κόστιζε μόνο με τον 
πληθωρισμό και την αξία των δολαρίων σήμε-
ρα πάνω από 30 εκατομμύρια. Έτσι μπορούμε 
να δούμε ότι οι αξίες που λέμε ότι βρίσκονται 
σε επίπεδα δεκαετίας ’80, είναι σαφώς φθηνό-
τερες σήμερα εάν λάβουμε υπόψη τον παρα-
πάνω παράγοντα.
Η Ευρώπη στέλνει κάποια θετικά σινιάλα. Οι 
περισσότερες ζώνες και χώρες της Ευρώπης 
δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και βελτιωμένης 
ανάπτυξης. Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται σε 
τροχιά ανάκαμψης και αυτό βοηθάει. Η Γερμα-
νία και οι άλλες χώρες του «ευρωπαϊκού κορ-
μού» στέλνουν και αυτές θετικά μηνύματα. Το 
πραγματικό GDP (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης δείχνει 
να τείνει να επιστρέψει στο +2%.
Για να ρίξουμε μια ματιά και στην Κίνα, το επί-
κεντρο του πλανήτη μας σε ό,τι αφορά τουλά-
χιστον τη ναυτιλία. Πώς θα κινηθεί η οικονομία 
της, σύμφωνα με τους ιθύνοντες που αποφα-
σίζουν τον οικονομικό στρατηγικό σχεδιασμό; 
Είδαμε τον Αύγουστο του 2015 πως η Bank of 
China έδειξε τα δόντια της με την υποτίμηση 
του γουάν, μια πράξη που οδήγησε τις αγορές 
σε ένα προσωρινό χάος. Υπάρχει μία ερώτηση, 
που αυτήν τη στιγμή αδυνατούμε να απαντή-
σουμε: Η σημερινή οικονομική κατάσταση της 
Κίνας είναι απλώς μια επιβράδυνση ή οδηγού-
μαστε σε ύφεση; Σίγουρα μπορεί να είναι πρό-
ωρο το να προβούμε σε κάποιο συμπέρασμα, 
όμως κάτω από τις παρούσες συνθήκες, τόσο 
στην Κίνα όσο και στις άλλες παγκόσμιες οικο-
νομίες, βλέπουμε ότι ο CRB Index της Thomson 
Reuters/Core Commodity CRB 19, ένας δεί-
κτης που παρακολουθεί τις τιμές 19 βασικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του πετρε-
λαίου και του σιταριού, κυμαίνεται στα χαμη-

λότερα επίπεδά του από το 2002. Ένα ζήτημα 
με την Κίνα είναι η συνειδητή (λόγω πολιτικής) 
χαλάρωση της εξάρτησης από το ρυπογόνο 
καύσιμο όπως ο άνθρακας, ώστε να εναρμονι-
στεί με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Αυτή η 
στρατηγική/πολιτική έχει πλήξει αναπόφευκτα 
τη ζήτηση για άνθρακα.
Παρατηρούμε επίσης πως υπάρχει αισθητή 
πτώση στην ανάπτυξη των αναδυόμενων αγο-
ρών. Ένα σημαντικό θέμα για το 2016 θα είναι 
εάν αυτή η οικονομική ασθένεια στις αναδυό-
μενες αγορές θα εξαπλωθεί και στον ανεπτυγ-
μένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι είναι λιγότερο 
δυνατή η πιθανότητα να συμβεί ένα contagion, 
μια εξάπλωση.
Ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε είναι 
ότι στο παρελθόν (κατά τις δεκαετίες ’60, ’70) 
όταν ένας μεγιστάνας έβαζε μια παραγγελία για 
newbuildings για 4 πλοία λόγου χάριν, η αγορά 
πραγματικά ταρακουνιόταν και πολλοί θα μίλα-
γαν γι’ αυτήν, κάποιοι, πολύ λίγοι και τολμηροί, 
πιθανόν μεγιστάνες και αυτοί ίσως αντέγρα-
φαν την κίνηση αυτή. Τώρα διαβάζουμε ή ακού-
με ότι ο πλοιοκτήτης/επενδυτής της «διπλανής 
πόρτας» έχει βάλει παραγγελία για 10+10 πλοία, 
και τα νέα αυτά περνάνε σαν μια απλή αναφο-
ρά δημοσιογραφικής ρουτίνας. Ναι, αντιμετω-
πίζουμε μια σοβαρά πλεονάζουσα παραγωγι-
κή ικανότητα από όλα τα ναυπηγεία και έχου-
με πολύ περισσότερα πλοία από ό,τι χρεια-
ζόμαστε. Αυτό, βέβαια, θα μου πείτε ότι δεν 
είναι κάποια νέα είδηση, είναι απλά όμως ένα 
λάθος που το επαναλαμβάνουμε μέρα με τη 
μέρα από αρχές-μέσα του 2000. Ωστόσο, φαί-
νεται ότι καταφέραμε να μάθουμε να ζούμε 
με αυτή την πλεονάζουσα παραγωγική ικανό-
τητα και την υπερπροσφορά πλοίων. Η αγορά 
ξηρού φορτίου κατά το έτος 2000 απαρτιζό-
ταν από 5.315 σκάφη (267 εκατ. τόνους dwt), το 

2010 ανήλθε σε 7.418 πλοία (460 εκατ. dwt) και 
αυτήν τη στιγμή αριθμεί πάνω από 10.440 σκά-
φη (760 εκατ. dwt). Βλέπουμε, λοιπόν, χονδρι-
κά ένα διπλασιασμό του αριθμού των πλοίων 
και έναν τριπλασιασμό της μεταφορικής ικανό-
τητας σε μόλις 15 χρόνια.
Το πώς θα κινηθεί κάθε κατηγορία μεγέθους 
του ξηρού φορτίου εξαρτάται τελικά από τη 
στρατηγική κάθε εταιρείας ή και των επενδυ-
τών. Πάντα θα έχουμε κατά νου ότι όλοι οι 
τομείς επηρεάζονται σήμερα από σημαντική 
πτώση στη ζήτηση και κατά συνέπεια κατα-
νάλωση αγαθών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμέ-
νοι που εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι πως 
κατά τη διάρκεια του 2016 μπορεί να παρακο-
λουθήσουμε μια μικρή βελτίωση στη ναυλαγο-
ρά των χύδην ξηρών εμπορευμάτων σε σύγκρι-
ση με τα πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα του τρέ-
χοντος έτους. Κάποιοι παράγοντες που μπορεί 
να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν αυτή την 
εκτίμηση είναι: Η τιμή του πετρελαίου θα πρέ-
πει να παραμείνει κοντά στα $40/βαρέλι, αλλά 
και αν αυξηθεί, εκτιμούν ότι θα διατηρηθεί σε 
επίπεδα που είναι ακόμη «συμπαθητικά» για το 
operation των πλοίων. Η δραστηριότητα στις 
διαλύσεις πλοίων εκτιμούν ότι μπορεί να φθά-
σει σε υψηλότερα επίπεδα. Πιθανολογούν ότι 
ακόμη και πλοία bulkers χτισμένα στα μέσα με 
τέλη της δεκαετίας ’90 θα αρχίσουν να προ-
σφέρονται για demolition. Η μέση ηλικία πλοί-
ων προς διάλυση πρέπει και μπορεί να μειωθεί 
έτι περαιτέρω και πιο γρήγορα. Υποστηρίζουν 
πως ακόμη και 15 ετών πλοία θα πρέπει να αρχί-
σουν να «σκραπάρονται», κάτι που μέχρι σήμε-
ρα δεν το έχουμε δει.
Εκτιμούμε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του στό-
λου των bulkers επίσης θα λειτουργήσει σε 
βάθος χρόνου θετικά, καθώς το υπόλοιπο των  
παραδόσεων για το 2016 είναι μικρότερο από 

Υπάρχει μία ερώτηση, 
που αυτήν τη στιγμή 
αδυνατούμε να 
απαντήσουμε: Η σημερινή 
οικονομική κατάσταση 
της Κίνας είναι απλώς 
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οδηγούμαστε σε ύφεση; 
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αυτό των περασμένων ετών. 
Επιπλέον, από κάποιους αναλυτές αναμένε-
ται μια ανάκαμψη της βιομηχανίας χάλυβα, που 
θα συνοδεύεται και από βελτίωση της κατανά-
λωσης άνθρακα. Ένα επιχείρημα ενάντια στη 
δυνατότητα αυτό να συμβεί είναι προφανώς το 
ότι οι εισαγωγές άνθρακα από την Κίνα ως επί 
το πλείστον έχουν επιβραδυνθεί και δεν αναμέ-
νεται σύντομα κάποια ανάκαμψη. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά ξηρού 
φορτίου σίγουρα θα πρέπει να δείξουν περισ-
σότερη υπομονή κατά τους επόμενους μήνες ή 
και χρόνια.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγορές 
αυτές ήταν και θα είναι πάντα κυκλικές. Αυτό 
δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να έχει μεταβληθεί η 
διάρκεια των κύκλων και να έχουμε λόγω αυξη-
μένης δυναμικής και μεταβλητότητας πιο βίαι-
ους κύκλους, τόσο προς τα πάνω όσο και προς 
τα κάτω, όμως τελικά ένα είναι σίγουρο: οι αγο-
ρές γυρίζουν. Το πότε θα το δούμε αυτό, κανείς 
δεν είναι σε θέση να αποτυπώσει με ακρίβεια. 
Είναι επίσης σίγουρο, και είναι το μάθημα που 
μας έδωσε η περασμένη μεγάλη κρίση της ναυ-
τιλίας, τη δεκαετία του ’80, ότι η κρίση γεννά-
ει ευκαιρίες. Και ότι όποιος έχει τη δύναμη να 
κρατηθεί (οικονομικά) και να συντηρηθεί την 
περίοδο της κρίσης, τότε έχει τη δυνατότητα 
να δυναμώσει όταν οι ανοδικοί κύκλοι έρθουν. 

Παρατηρούμε μια αλυσίδα από γεγονότα που 
είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έχουμε 
χαμηλή ζήτηση για έτοιμο χάλυβα στην Κίνα για 
κατανάλωση εσωτερικά λόγω της επιβράδυνσης 
της οικονομίας της. Λιγότερα φορτία και συνε-
πώς χαμηλοί ναύλοι για Capes και Panamax, και 
μια παρατεταμένη ύφεση στα μεγέθη αυτά και 
όχι μόνο. Η Κίνα,  λόγω χαμηλής τιμής Iron ore, 
παράγει μεν σίδηρο με χαμηλό εργατικό και 
χαμηλή πρώτη ύλη, αλλά εξάγει την πλειονότη-
τα αυτών, με συνέπεια να μη συμφέρει να αγο-
ράσει κάποιος δευτερογενή σίδηρο από σκραπ 
(διάλυση). Έτσι μειώνεται η ζήτηση για το τελικό 
προϊόν από τα διαλυτήρια και αυτό με τη σειρά 
του με απλό supply/demand ρίχνει την προσφε-
ρόμενη τιμή ανά τόνο σκραπ (price/Ldt). Ομως 
με χαμηλή τιμή σκραπ, μειώνεται και η τελική 
αξία ενός πλοίου (residual price) και αυτό οδη-
γεί σε ακόμα χαμηλότερες αξίες μεταχειρισμέ-
νων πλοίων ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα/
παλαιότερα σε ηλικία, φτάνοντας ακόμα και στα 
resales. Όλος αυτός ο κύκλος βλέπετε ότι είναι 
τόσο απλός για να τον κατανοήσουμε και να 
δούμε ότι υπάρχει τρόπος να αντιστραφεί το 
αρνητικό κλίμα εάν κάποιος από τους εξωγε-
νείς ή ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν 
την αλυσίδα αυτή αλλάξει. 
Αναλυτές προσπαθούν να δώσουν στίγμα και 

κατεύθυνση προβλέποντας τι θα γίνει και πότε. 
Ο οίκος Fitch υποβάθμισε τη ναυτιλία από στα-
θερό σε αρνητικό αυτόν το μήνα, λόγω της 
υποχώρησης του παγκόσμιου εμπορίου και 
της οικονομικής επιβράδυνσης στις αναδυόμε-
νες αγορές, προσθέτοντας ότι η αγορά ξηρού 
φορτίου θα παραμείνει υπό πίεση. Άλλοι οίκοι 
και μεγάλα χρηματοοικονομικά σπίτια προέβη-
σαν στην εκτίμηση πως η αγορά δεν θα μετα-
βληθεί πριν από το 2020! Πολλοί μάς ρωτούν 
αν θα έχουμε πτωχεύσεις ναυτιλιακών εταιρει-
ών. Ελπίζουμε ειλικρινά πως δεν θα το δούμε σε 
μεγάλο και γενικευμένο βαθμό. Ιδανικά καθό-
λου! Η λογική εκτίμηση πολλών είναι ότι οι εται-
ρείες με ισχυρό ισολογισμό θα καταφέρουν να 
ανταποκριθούν μέσα σε αυτήν τη θύελλα. Είδα-
με την Daichii να κάνει file για προστασία από 
τους πιστωτές της και την GMI να κάνει file για 
Chpt11 στις ΗΠΑ. Η απλή λογική λέει ότι εάν 
ένας πλοιοκτήτης με πλοία ξηρού φορτίου δεν 
μπορεί να επιδοτήσει τη χασούρα των bulkers 
μέσω π.χ. tankers σε παράλληλη λειτουργία ή, 
το σημαντικότερο, δεν έχει τα απαιτούμενα 
κεφαλαιακά αποθέματα (reserves), τότε το πώς 
θα βιώσει την αυριανή ή μεθαυριανή μέρα θα 
εξαρτηθεί κυρίως από το πώς θα αντιδράσουν 
οι τράπεζές του. Αναχρηματοδότηση θα είναι 
δυνατή; Οι τράπεζες θα υποστηρίξουν περαι-
τέρω τις εταιρείες-πελάτες τους που είναι στο 
«κόκκινο»; Οι τράπεζες θα δείξουν την απαι-
τούμενη σύνεση (που έχουν επιδείξει έως 
τώρα) ώστε να δώσουν και άλλο χρόνο για να 
περιμένουμε τον «κύκλο να γυρίσει»; Θα δού-
με πωλήσεις υποχρεωτικές (Distressed sales / 
Forced sales), καθώς και την αναγκαία πώληση 
πλοίων για τη διατήρηση της ρευστότητας, για 
την επιβίωση;
Το 2016 είναι εδώ και όλα τα παραπάνω ερωτή-
ματα, και ακόμα περισσότερα, θα απαντηθούν 
σύντομα. Προφήτες δεν είμαστε και δεν έχου-
με κρυστάλλινη μπάλα για να προβλέψουμε 
το μέλλον. Όμως προσπαθούμε να διαβάσου-
με προσεκτικά τα υπάρχοντα δεδομένα της 
αγοράς και να μπορέσουμε να δούμε προς τα 
πού πρέπει και αξίζει να κινηθούμε. Βαδίζουμε 
ακόμη και σε αχαρτογράφητα ύδατα και αυτό 
θα πρέπει να μας κάνει όλους προσεκτικούς. 
Πάντως, θα αναφέρω κάτι που είπε ο διάσημος 
επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ: «I will tell you the 
secret to getting rich on Wall Street. You try to 
be greedy when others are fearful. And you try 
to be fearful when others are greedy», και αυτό 
θα το συνοψίσω λέγοντας ότι οι αγορές της 
ναυτιλίας μας χαρακτηρίζονται πλέον και από 
τον ανθρώπινο ψυχολογικό παράγοντα και δη 
το Greed & Fear. Εύκολα μεταφράζεται η ρήση 
του κυρίου Μπάφετ σε «buy cheap, buy low and 
sell high»! Οκέι τότε, Let’s do it… now you can!

ΘΕΜΑ



“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, 
which was established in 2003. Seaven features the width
of the company‘s scope and calls to its ships’ potential
of travelling across the Seven Seas, all over the globe.

Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five 
medium sized Greek flag modern oil/chemical tankers
(M/T “EVIAPETROL I, II, III, IV & V”), double-hulled and being 
equipped with the most technologically advanced equipment.

The tankers are trading mainly between North Europe, 
Mediterranean and Black Sea ports, chartered by demanding 
and well respected companies in the market, with oil majors 
and known oil traders being among them.

Additionally Seaven Group has under its management
a pneumatic cement carrier vsl (“M/V Eviacement III”)
which is trading within Mediterranean ports and is chartered 
by first class cement major companies.

All companies in the Seaven Group are ISO 14001 rated.
The Group’s goal is clear and definite, following the notions
of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to continue
its expansion and growth in the years to come, trying
to offer the best quality service possible to deal quickly
and efficiently in our demanding trade. The sea is our route, 
and corporate reliability has always been our even choice. 
This is what makes Seaven unique and globally appreciated. 

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085
Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr
E-mail: dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα οκτώ χρόνια της διαδρομής μου 
στα δρώμενα της Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού

Του Γεωργίου Βλάχου
Τέως προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)

Έπειτα από οκτώ χρόνια στην 
προεδρία της Πανελλήνιας 
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού η θητεία του καπετάν 
Γιώργου Βλάχου τερματίζεται 
επιτυχώς.
Στο παρακάτω άρθρο επιχειρεί 
μια αναδρομή της οκταετούς 
θητείας του, που στόχο είχε 
την ανάδειξη του ρόλου του 
πλοιάρχου στην ελληνική ναυτιλία, 
γενικότερα την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων και συμφερόντων 
του, καθώς και την προβολή, 
παρέμβαση και παρακολούθηση 
των προβλημάτων των 
σπουδαστών σε ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ.

Τώρα που παραδίδω τη σκυτάλη της ηγεσίας 
της Ενώσεως Πλοιάρχων στους νέους συνα-
δέλφους μου, θέλω να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες προς όλους τους φορείς 
της ναυτιλίας, τα ΜΜΕ και τους συναδέλ-
φους μου για την αγαστή και εποικοδομη-
τική συνεργασία που είχαμε αυτά τα οκτώ 
χρόνια της διαδρομής μου στα δρώμενα των 
συναδέλφων μου πλοιάρχων και της ναυτι-
λίας γενικότερα. Εδώ θα πρέπει να αναφερ-
θώ με ιδιαιτερότητα στο έγκριτο περιοδικό 
«Ναυτικά Χρονικά», που ήταν πάντα κοντά 
στον Έλληνα πλοίαρχο, τον ναυτικό και τη 
ναυτιλία, και προέβαλλε πάντα με απόλυ-
τη δημοσιογραφική αξιοπρέπεια και σωστή 
ενημέρωση τα θέματά μας. Επίσης μας έχει 
τιμήσει με το βραβείο Ευκράντη, μια σημα-
ντική διάκριση για τους Έλληνες πλοιάρχους.
Ειλικρινά ευχαριστούμε θερμά.

Κατά τα οκτώ χρόνια της διαδρομής μου 
στα δρώμενα της Ενώσεώς μας, μέλημά μου 
ήταν να πείσω τους απανταχού συναδέλ-
φους μας ότι η ΠΕΠΕΝ ήταν και είναι το 
δεύτερο σπίτι μας, ανεξαρτήτως πολιτικής 
τοποθέτησης. Και η συλλογικότητα δράσε-
ων αποτελούσε τη μοναδική μέθοδο για να 
επιτύχουμε τα όσα επιδιώκαμε για εμάς και 
την ελληνική ναυτιλία γενικότερα, της οποίας 
είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.
Στόχος μας ήταν πάντα η συσπείρωση για 
την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας 
και την επαγγελματική και κοινωνική ανα-
βάθμιση.
Υπήρξε από το προεδρείο και τα μέλη του 
Δ.Σ. καθημερινό ενδιαφέρον για τα προβλή-
ματά μας και η συμπαράσταση, οι εισηγήσεις 
και οι θέσεις του καθενός συνέβαλαν μέσα 
από συλλογική μεθοδολογία δράσεως στην 
επίτευξη των στόχων μας, με τη συμμετοχή 
μας στα καθημερινά δρώμενα, σε συμβάντα, 
επιτροπές και όπου το απαιτούσε η κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επι-
μείνω είναι το συνδικαλιστικό μας πιστεύω 
και πώς το εννοούμε εμείς.
Οι Έλληνες πλοίαρχοι, όπως έχω τονίσει 
πολλές φορές, δεν ηγούνται μόνο στο πλοίο. 
Ηγούνται και στο συνδικαλισμό. Έχουν 
πάντα φρέσκες και συγκεκριμένες σκέψεις 
και ιδέες, έχουν πάρει τα μηνύματα των και-
ρών και δεν αποτελούν φερέφωνο κανενός. 
Πάντα η ΠΕΠΕΝ έδινε τις κατευθύνσεις για 
έναν ισχυρό και υγιή συνδικαλιστικό φορέα, 
χωρίς αμφιταλαντεύσεις, αλλά και χωρίς 
άσκοπες και επικίνδυνες καμιά φορά αντιπα-
ραθέσεις, που όχι μόνο δεν οδηγούν πουθε-
νά, αλλά απεναντίας θα μπορούσαν να λει-
τουργήσουν σαν μπούμερανγκ εις βάρος της 
πλοιαρχικής τάξης, αλλά και όλων των ναυτι-
κών γενικότερα, ενώ προσπαθήσαμε, με επι-
τυχία, να διευρύνουμε τους κοινωνικούς και 
επαγγελματικούς ορίζοντες των συναδέλ-
φων μας.



Στα οκτώ χρόνια της διαδρομής μου 
στην ΠΕΠΕΝ (πάσης τάξεως) δεν υπήρ-
ξαν κομματικές δεσμεύσεις ή υπαγορεύσεις, 
ούτε ψευτοδιλήμματα ούτε παραπειστι-
κή επιχειρηματολογία. Παρακολουθούσαμε 
πάντα ψύχραιμοι τα δρώμενα και ήμασταν 
έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή, να επηρεάσουμε 
τις εξελίξεις προς το συμφέρον της τάξεώς 
μας, που σε γενικές γραμμές συμπίπτει με 
το γενικότερο συμφέρον όλων των ναυτικών.

Η πορεία μου λοιπόν αυτά τα οκτώ χρό-
νια αποτέλεσε τη συνισταμένη μιας πεισμα-
τικά αδιάκοπης, εκτεταμένης και πολύπλευ-
ρης σειράς προσπαθειών, οι οποίες αποκλει-
στικό καθοδηγητή και μόνο λειτουργό είχαν 
την αποτελεσματική υπεράσπιση και την 
ουσιαστική διεύρυνση των δικαιωμάτων και 
συμφερόντων των συναδέλφων πλοιάρχων, 
εν ενεργεία και συνταξιούχων, καθώς και των 
σπουδαστών σε ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ.
Η προσπάθεια της επαγγελματικής ανα-
βάθμισης του κλάδου μας γενικά, αλλά και 
του κάθε συναδέλφου ατομικά, για τη δημι-
ουργία μιας μεγάλης και σύγχρονης ελληνι-
κής ναυτιλίας νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί από 
όλους τους συναδέλφους. Επίσης, σοβαρές 
προσπάθειες έγιναν στον τομέα της ναυ-
τικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, είναι βασικό 
πιστεύω μας πως πηγή γνώσεων και σωστή 
αφετηρία για τους νέους αποτελεί η υγιής 
ναυτική εκπαίδευση.
Αν και σε ποιο βαθμό πέτυχαν το στόχο 
τους οι προσπάθειές μας και αν απέδωσαν ή 
θα αποδώσουν στο μέλλον και ποιους καρ-
πούς, θα γραφτεί στον κλάδο της Ένωσής 
μας. Στην οποία η δική μου 8χρονη ιστορία 
αποτελεί μόλις μία σελίδα.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να 
παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να 
πυκνώσουν τις τάξεις των πλοιάρχων και να 
αγωνιστούν μαζί με το νέο Δ.Σ. για ένα προ-
σοδοφόρο και δημιουργικό σήμερα, για ένα 
καλύτερο αύριο.
Ο εκσυγχρονισμός της ναυτιλίας είναι απαί-
τηση των καιρών και όπως έχω ξαναπεί, για 
την πραγματοποίηση του εκσυγχρονισμού 
της ναυτιλίας μας είναι αναγκαία η συναίνε-
ση των κοινωνικών εταίρων, η οποία με τον 
συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα.
Το ζητούμενο είναι όχι μόνο οι διαρθρωτι-
κές αλλαγές μέσα από τις οποίες θα πραγ-
ματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός, αλλά και το 
πώς θα πραγματοποιηθούν, ποιο ρόλο θα 
διαδραματίσουν σε αυτές οι ναυτικοί και 
ποια θέση θα έχουν σε αυτές τα δικαιώμα-
τα και τα συμφέροντά τους. Τα οποία στην 
προκειμένη κατάσταση ταυτίζονται με τα 
συμφέροντα της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά 
και της χώρας μας.

Πιστεύω ότι και η νέα διοίκηση της ΠΕΠΕΝ 
όχι μόνο θα προασπίσει τα συμφέροντα των 
πλοιάρχων (αυτό άλλωστε είναι δεδομένο), 
αλλά ταυτόχρονα θα ακολουθήσει τη σωστή 
ρότα. Αυτή που απαιτεί ο κλάδος μας, και ο 
Έλληνας ναυτικός γενικότερα.
Η μέχρι σήμερα ηγεσία της Ενώσεώς μας 
αντλούσε πάντα το παράδειγμα από τον Έλλη-
να πλοίαρχο, που όταν στέκεται στο πηδά-
λιο είναι ψύχραιμος γνώστης των πραγμάτων, 
νηφάλιος, αποφασιστικός, γνωρίζει τα προ-
βλήματα της τάξεώς μας, γνωρίζει τις εγγε-
νείς αδυναμίες, όπως γνωρίζει καλύτερα από 
κάθε άλλον τι σημαίνει εμπορική ναυτιλία και 
δεν επιτρέπει σε κανέναν να διακινδυνεύσει 
παρέκκλιση από την πορεία που αυτός έχει 
χαράξει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλει να 
ξεκόψει από τον συνδικαλιστικό του κορμό. 
Απεναντίας, μάλιστα, πιστεύει ότι με τη στε-
νή και εποικοδομητική συνεργασία και μέσα 
από τις δομές της συνδικαλιστικής ηγεσίας, τα 
προβλήματά του θα βρουν τη λύση τους.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ναυτιλία στον απόηχο της COP21

Του Χαρίλαου Ν. Ψαραύτη
Καθηγητή, Technical University of Denmark

Η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, 
COP21, στο Παρίσι χαιρετίστηκε από πολ-
λούς, συμπεριλαμβανομένων του Αμερι-
κανού προέδρου Ομπάμα και του Γάλλου 
προέδρου Ολάντ, περίπου σαν ένα από τα 
σημαντικότερα επιτεύγματα της ανθρωπό-
τητας έως σήμερα. Άλλοι, όπως ο πρώην 
επιστήμονας της NASA James Hansen, απο-
φάνθηκαν ότι η συμφωνία είναι βασικά μια 
απάτη. Κάπου ενδιάμεσα, ορισμένοι τη θεω-
ρούν σαν ένα ποτήρι μισογεμάτο και άλλοι 
σαν ένα ποτήρι μισοάδειο. Η συμφωνία εξα-
κολουθεί να αφήνει τη διεθνή ναυτιλία και 
τις αερομεταφορές εκτός της αρμοδιότη-
τάς της, κάτι που έχει προκαλέσει απογοή-
τευση σε ορισμένους κύκλους και ικανοποί-
ηση σε κάποιους άλλους. Το βασικό ερώτη-

μα είναι: πού στέκεται η ναυτιλία μετά την 
COP21; Θα προσπαθήσω να απαντήσω στo 
ερώτημα αυτό πολύ σύντομα και σίγουρα 
όχι εγκυκλοπαιδικά.
Μέχρι στιγμής, η πιο σαρωτική ρύθμιση που 
αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στη ναυτιλία είναι η υιοθέτη-
ση του λεγόμενου Δείκτη Σχεδιασμού Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency 
Design Index, EEDI) από τον ΙΜΟ. Πράγματι, 
έπειτα από χρόνια συζητήσεων και έντονο 
και άκρως πολιτικοποιημένο διάλογο ανά-
μεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσό-
μενες χώρες, η ολοκλήρωση του κανονιστι-
κού κειμένου σχετικά με το δείκτη EEDI για 
νέα πλοία συμφωνήθηκε κατά την 62η σύνο-
δο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσι-

ου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ - MEPC 62, τον 
Ιούλιο του 2011. Συμμετείχα στη MEPC 62 και 
θυμάμαι την εξαιρετικά διχαστική συζήτηση 
μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσ-
σόμενων χωρών όσον αφορά το EEDI. Ανε-
ξάρτητα από τα όποια τεχνικά προβλήμα-
τα παρουσιάζει ο δείκτης αυτός, τα οποία 
ακόμη και σήμερα δεν έχουν πλήρως επιλυ-
θεί, το βασικότερο εμπόδιο για την επίτευξη 
μιας συναινετικής λύσης το 2011 ήταν η λεγό-
μενη αρχή του CBDR.
Η αρχή του CBDR (Common But 
Differentiated Responsibilities, κοινές αλλά 
διαφοροποιημένες ευθύνες) είχε γίνει ευρέ-
ως αποδεκτή από το Πρωτόκολλο του Κιό-
το, δηλαδή εφαρμόζεται γενικά και όχι μόνο 
σε θέματα ναυτιλίας. Η ουσία του CBDR 
έχει δύο πτυχές. Η πρώτη είναι η κοινή 
ευθύνη, που προβάλλεται υπό την έννοια της 
κοινής κληρονομιάς και του κοινού προβλη-
ματισμού των ανθρώπων και αντανακλά την 
υποχρέωση των χωρών να μοιράζονται ισό-
τιμα το βάρος της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, και η δεύτερη είναι η διαφοροποιη-
μένη ευθύνη, η οποία εξετάζει τις διαφορε-
τικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
στις διάφορες χώρες.
Το CBDR μπορεί να ακούγεται  πολιτικά 
ορθό.  Είναι το βασικό πολιτικό επιχείρημα 
χωρών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η 
Σαουδική Αραβία, η Νότια Αφρική και άλλες, 
να αντιστέκονται σε κάθε είδους μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όχι 
μόνο στη ναυτιλία, αλλά σε όλους τους βιο-
μηχανικούς κλάδους, με την αιτιολογία ότι η 
μείωση αυτή αποτελεί εμπόδιο για τη δική 
τους οικονομική ανάπτυξη. Αλλά το CBDR 
είναι άμεσα ασυμβίβαστο με την αρχή ότι 
κάθε μέτρο για τη μείωση των αερίων θερ-
μοκηπίου θα πρέπει να μη δημιουργεί δια-
κρίσεις, έτσι ώστε να ισχύουν ισόνομοι όροι 
ανταγωνισμού για τον παγκόσμιο στόλο. 
Εκτός από το ότι προκάλεσε ρήγμα μετα-
ξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών, στον τομέα της ναυτιλίας στο CBDR 
μπορεί να χρεωθεί και μία ξεχωριστή απο-
τυχία. Αυτή ήταν η αναστολή της συζήτη-
σης του ΙΜΟ σχετικά με τα λεγόμενα αγο-
ρακεντρικά μέτρα (market based measures, 



MBMs) το 2013. Το 2010 ο γενικός γραμματέ-
ας του ΙΜΟ όρισε μια ομάδα εμπειρογνωμό-
νων ύστερα από εισήγηση των κρατών-με-
λών και αυτή επιφορτίστηκε να αξιολογήσει 
10 ξεχωριστές προτάσεις MBM, που υπέβα-
λαν κράτη-μέλη του ΙΜΟ και μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις. Όλες οι υποβληθείσες προ-
τάσεις περιέγραφαν προγράμματα και δια-
δικασίες που αποσκοπούσαν σε μειώσεις 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο ΙΜΟ 
διετύπωσε 9 κριτήρια για την αξιολόγηση 
των προτάσεων MBM. Είχα το προνόμιο να 
είμαι μέλος της ομάδας αυτής. Η Ελλάδα είχε 
τότε πιέσει να δημιουργηθεί τουλάχιστο μια 
short list των προτάσεων αυτών, όπως και 
μια συγκριτική αξιολόγησή τους. Κάτι τέτοιο 
όμως δεν έγινε αποδεκτό. 

Ανεξάρτητα από τα συν και τα πλην της κάθε 
πρότασης ΜΒΜ, και εκτός από την έλλειψη 
κοινού τόπου μεταξύ των βασικών προτά-
σεων, η ομάδα των αναπτυσσόμενων χωρών 
ήταν τόσο αντίθετη εναντίον οποιουδήποτε 
MBM όσο ήταν και κατά του EEDI, και η αντί-
δρασή τους έγινε πιο έντονη από τη στιγμή 
που έχασαν την ψηφοφορία για το EEDI το 
2011. Κύρια αντίρρησή τους ήταν ότι τα ΜΒΜ 
δεν ήταν συμβατά με την αρχή του CBDR. 
Ένα άλλο σημείο διαφωνίας εστιαζόταν στον 
τρόπο που τα χρήματα τα οποία θα συλλέ-
γονταν από τα MBM θα διοχετεύονταν προς 
όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών. Έτσι, 
ύστερα από συζητήσεις επί συζητήσεων, τον 
Μάιο του 2013 η MEPC αποφάσισε να ανα-
στείλει τη συζήτηση για τα ΜΒΜ. H απόφα-
ση αυτή σηματοδότησε τη μετατόπιση της 
συζήτησης προς το θέμα της παρακολούθη-
σης, αναφοράς και επαλήθευσης των εκπο-
μπών αερίου του θερμοκηπίου (Monitoring, 
Reporting and Verification, MRV). 
Προτού μιλήσει κάποιος για το MRV, είναι 
σαφές ότι οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα θα 
πρέπει να σχεδιαστεί με την προοπτική για 
το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την 
υιοθέτησή του. Για μένα, τουλάχιστον, είναι 
σαφές πως το επόμενο βήμα θα είναι ένα 
MBM, άγνωστο όμως ποιο. Δηλαδή, πρώτα 
μετράμε τις εκπομπές, τις καταγράφουμε και 
τις πιστοποιούμε, και μετά εφαρμόζουμε ένα 
αγορακεντρικό μέτρο. 
Η ιστορία του MRV είναι, κατά τη γνώμη μου, 
ενδεικτική τού πώς η πολιτική διαδικασία όσον 
αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
μπορεί να λειτουργήσει. Ήδη η Ε.Ε. έσπευσε 
να εκδώσει τον κανονισμό 2015/757 σχετικά με 
το MRV, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποί-
ου είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση. Ο 
κανονισμός ισχύει για τα πλοία άνω των 5.000 
GRT τα οποία προσεγγίζουν λιμάνια της Ε.Ε. 
και θα απαιτήσει την υποβολή ετήσιων εκθέ-
σεων των εκπομπών CO

2
 τους, σύμφωνα με 

κάποιο εγκεκριμένο σχέδιο παρακολούθησης.
Η διαδικασία του ΙΜΟ σχετικά με το MRV 
είναι παρόμοια, αλλά έχει βασικές διαφο-
ρές με εκείνη της Ε.Ε., ιδίως σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για το μεταφερόμενο 
φορτίο, η οποία θεωρείται υποχρεωτική στο 
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σύστημα της Ε.Ε., ενώ κάτι τέτοιο δεν συμ-
βαίνει σε επίπεδο ΙΜΟ.  Διαφορές μεταξύ 
του τι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε παγκό-
σμιο επίπεδο και τι σε κάθε περιφερειακή 
νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσουν στρε-
βλώσεις στον ανταγωνισμό και πάσης φύσε-
ως άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα 
πλοίο που καταπλέει στο Καλίνινγκραντ της 
Ρωσίας θα είναι σε θέση να αποφύγει το 
πιο αυστηρό καθεστώς MRV της Ε.Ε. Έτσι, 
θα μπορούσε κανείς να δει το λιμάνι αυτό 
της Βαλτικής να εδραιώνεται ως περιφερει-
ακός κόμβος μεταφόρτωσης, δημιουργώ-
ντας στρεβλώσεις στις ροές συνδυασμένων 
μεταφορών και ίσως προκαλώντας περισ-
σότερο CO

2
 στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το 

ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα αφρικανικά 
λιμάνια της Μεσογείου ή αλλού.

Το βασικό ερώτημα είναι, θέματα όπως τα 
ανωτέρω (και η λίστα είναι μόνο ενδεικτι-
κή) θα αντιμετωπίζονταν άραγε με καλύτερο 
τρόπο εάν η ναυτιλία είχε ενταχθεί στη συμ-
φωνία για το κλίμα; Κατά την ταπεινή μου 
γνώμη όχι, παρόλο ότι διά λόγους αρχής 
λογικό είναι όλες οι ανθρωπογενείς δραστη-
ριότητες να συμπεριληφθούν σε μία παγκό-
σμια συμφωνία. Η COP21 (και κατ’ επέκταση 
οι COP22, COP23 κ.λπ.) είναι τουλάχιστον 
τόσο πολιτικοποιημένη όσο είναι ο ΙΜΟ, για 
να μην αναφέρω ότι μπορεί να μην έχει την 
ίδια τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση εξει-
δικευμένων τεχνικών θεμάτων. Γι’ αυτό και 
πραγματικά δεν βλέπω τι θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει η COP21 που δεν θα μπορού-
σε να χειριστεί ο ΙΜΟ.
Τελειώνω με ένα ενδιαφέρον στατιστικό 
στοιχείο.  Η Αμερικανική Υπηρεσία Προ-
στασίας Περιβάλλοντος (EPA) εκτιμά πως 
μηρυκαστικά, όπως αγελάδες, κατσίκες κ.λπ., 
παράγουν περίπου 80 εκατομμύρια τόνους 
μεθανίου (CH

4
) σε ετήσια βάση. Δεδομέ-

νου ότι το μεθάνιο είναι περίπου 30 φορές 
πιο ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου από το 
διοξείδιο του άνθρακος (CO

2
), αυτό μετα-

φράζεται σε περίπου 2,4 δισεκατομμύρια 
τόνους ισοδυνάμων εκπομπών CO

2
 ετησίως. 

Συγκριτικά, και σύμφωνα με την τρίτη μελέ-
τη του ΙΜΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου 
(2014), το 2012 η διεθνής ναυτιλία παρήγαγε 
περίπου 0,8 δισ. τόνους CO

2
.

Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα; Το κατά 
πόσον η λύση στο πρόβλημα του κλίματος 
είναι να τρώμε λιγότερο βοδινό κρέας, είναι 
ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση. Μεταξύ 
άλλων, κάτι τέτοιο θα ήταν και πιο υγιεινό, για 
να μην πω ότι θα άρεσε επίσης και στις αγε-
λάδες. Ανεξάρτητα από αυτό, γνώμη μου είναι 
ότι η διεθνής σκηνή για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου έχει καταστεί 
εξαιρετικά περίπλοκη και πολιτικοποιημένη. 
Παρά τη συμφωνία COP21, το γεγονός αυτό 
μπορεί να παρεμποδίσει τις προοπτικές για 
θεαματική πρόοδο τα προσεχή έτη, και αυτό 
περιλαμβάνει και τη ναυτιλία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Το περιβαλλοντικό ημερολόγιο της χρονιάς που πέρασε

Του Πάνου Ζαχαριάδη,
Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Εισήλθε σε εφαρμογή το στάδιο 1 του 

EEDI. Από 1ης Ιανουαρίου έως και το 2019, 
τα πλοία που κατασκευάζονται υποχρεού-
νται να έχουν EEDI τουλάχιστον 10% κάτω 
της γραμμής βάσης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
• Εισήλθε σε ισχύ η σύμβαση του Ναϊρό-

μπι για την αφαίρεση των ναυαγίων, η οποία 
υποχρεώνει τους πλοιοκτήτες να έχουν 
σχετική ασφαλιστική κάλυψη για την εύρε-
ση, σηματοδότηση και αφαίρεση των πλοί-
ων τους που ναυάγησαν.
• Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει τον κανο-

νισμό MRV (Monitoring, Reporting and 
Verification of CO

2
) για όλα τα πλοία άνω 

των 5.000 κοχ. Ο κανονισμός θεωρείται το 
πρώτο στάδιο για μετέπειτα περιβαλλοντι-
κή φορολόγηση των πλοίων.

ΜΑΙΟΣ
Πραγματοποιείται η σύνοδος MEPC 68 

του IMO όπου, μεταξύ άλλων, συζητείται ο 
διεθνής κανονισμός MRV. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή πιέζει ώστε ο ΙΜΟ να οδηγηθεί σε 
αντιγραφή του ευρωπαϊκού MRV αλλά, ευτυ-
χώς, τα μέλη του ΙΜΟ έχουν αρκετά παρα-
πάνω γνώση της ναυτιλίας απ’ ό,τι η Κομι-
σιόν.

ΙΟΥΛΙΟΣ
• Η χρήση ηλεκτρονικών χαρτών (ECDIS) 

γίνεται υποχρεωτική για δεξαμενόπλοια κτι-
σμένα πριν από το 2012.
• Το Χονγκ Κονγκ επιβάλλει χρήση καυ-

σίμου με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 
0,5% σε πλοία προσδεμένα σε προβλήτες 
του λιμανιού του. 

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ
Με ανακοίνωση Τύπου, το υπουργείο 

Εξωτερικών των Νήσων Μάρσαλ αποκα-
λεί τον Γ.Γ. του ΙΜΟ Koji Sekimizu «κίνδυ-
νο για τον πλανήτη» διότι κάλεσε τα Ηνωμέ-
να Έθνη να αφήσουν τις πρωτοβουλίες για 
μείωση του CO

2
 από τα πλοία αποκλειστι-

κά στον ΙΜΟ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
• Μελέτη στις κινήσεις των πλοίων για 

τους πρώτους 9 μήνες του έτους δεικνύει 
ότι τα πλοία παρεκκλίνουν της συντομό-
τερης ρότας προκειμένου να αποφύγουν 
την ECA της Αμερικής, οπότε και τη χρή-
ση ακριβότερου καυσίμου. Τούτο σημαίνει 
αύξηση του εκλυόμενου CO

2
.

• Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου του 
ΙΜΟ, ο Γ.Γ. εκπλήσσει πολλούς ανακοινώνο-
ντας ότι, μετά την υπογραφή της σύμβασης 
θαλάσσιου έρματος από Ινδονησία, Γκάνα 
και Μαρόκο, ίσως το όριο εφαρμογής να 
έχει ικανοποιηθεί. Ο K. Sekimizu διέταξε 
ανακαταμέτρηση του τονάζ χωρών που 
έχουν υπογράψει τη σύμβαση, με τα απο-
τελέσματα να αναμένονται τον Ιανουάριο. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
• Πραγματοποιείται η Σύνοδος για το Κλί-

μα, COP 21, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά 
στη ναυτιλία, κυρίως λόγω των αντιδράσε-
ων πολλών ανεπτυγμένων χωρών που, για 
θέματα πλοίων, επικαλούνται την αρχή της 
Συνόδου του Κιότο, CBDR (Common but  
Differentiated Responsibility).
• Η Κίνα ανακοινώνει μέτρα μείωσης της 

ρύπανσης στα λιμάνια της, με σταδιακή 
εφαρμογή της χρήσης καυσίμου χαμηλής 
περιεκτικότητας θείου από το 2016.
• Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοινώνει 

ότι τελικά δεν δέχεται να εγκρίνει συσκευ-
ές έρματος που χρησιμοποιούν τεχνολογία 
υπεριωδών ακτινών για την απολύμανση 
του έρματος.

Κατά το 2015 το ενδιαφέρον των πλοιοκτη-
τών για ενεργειακές καινοτομίες ατόνησε 
λόγω της πολύ χαμηλής τιμής του καυσίμου. 
Οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, όμως, 
συνεχίζονται αμείωτοι το νέο έτος. Πλοία 
που κατασκευάζονται από 1ης Ιανουαρίου, 
για προσέγγιση στις ΗΠΑ, πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα με πανάκριβα συστήματα μείω-
σης εκπομπών ΝΟχ. Για το λόγο αυτόν τον 
Δεκέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση των νέων 
παραγγελιών, με τις τρόπιδες των πλοίων να 
τίθενται την επομένη της υπογραφής συμ-
βολαίων προκειμένου να θεωρηθούν κατα-
σκευής 2015. Τέλος, αναμένουμε να δούμε το 
έργο του νέου Γ.Γ. του ΙΜΟ,  Λιμ Κι Τακ.

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

Περιβαλλοντικά ορόσημα  
του 2015 
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ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου

COSCO και China Shipping:  
η συγχώνευση δύο κολοσσών

Του Ελευθέριου Μαδεντζόγλου

Το πράσινο φως δόθηκε από το Κρα-
τικό Συμβούλιο της Κίνας για τη συγχώνευ-
ση των δύο μεγάλων ναυτιλιακών κολοσ-
σών στον κλάδο μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων, China Ocean Shipping Company 
(COSCO) και China Shipping Group Co.
Το νέο σχήμα θα αποτελέσει την τέταρτη 
μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων με μερίδιο αγοράς 8%.
Η συγχώνευση θα επιτρέψει στους δύο 
κολοσσούς να γίνουν ανταγωνιστικότεροι 
τόσο εντός όσο εκτός Ασίας, σε μια περίο-
δο κι έναν κλάδο που κλονίζονται με υπερ-
προσφορά χωρητικότητας και χαμηλούς 
ναύλους.
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης φημολογείται 
πως θα δημιουργηθούν τέσσερις εταιρικές 
οντότητες, με την καθεμία να δίνει έμφαση 
σε έναν από τους ακόλουθους τομείς/κλά-
δους: εμπορευματοκιβώτια, χρηματοδότη-
ση, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τερματι-
κούς σταθμούς.
Το κινεζικό κρατικό συμβούλιο έχει μάλι-
στα ήδη αξιολογήσει αρκετά προσχέδια, τα 
οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν προτά-
σεις σχετικές με τη σύσταση εταιρείας, η 
οποία θα επιβλέπει νέες θυγατρικές εγχώ-
ριας διακίνησης φορτίων, καθώς και θυγα-
τρικές εταιρειών μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων.
Η διαδικασία συγχώνευσης αναμένεται να 
είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, διότι εμπλέ-
κει τέσσερις εισηγμένες εταιρείες και πάνω 
από 70 θυγατρικές, όπως δήλωσαν από την 
China International Capital Corporation Ltd, 
εταιρεία που παρέχει οικονομικές συμβου-
λές για τη συμφωνία.

Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλα-
κτικοί σχετικά με την αποτελεσματικότη-
τα της συγχώνευσης. Ναυτιλιακοί σύμβουλοι 
επισημαίνουν ότι ο χρόνος θα είναι ο τελικός 
κριτής για το αν μια τόσο πολύπλοκη συγχώ-
νευση όπως αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του 
κόστους και μεγαλύτερη κερδοφορία.
Την επιφύλαξή του εξέφρασε, επιπλέον, 
ο κ. Xu Jianhua, καθηγητής στο Shanghai 
Maritime University, επικαλούμενος αρκε-
τές έως σήμερα κακές επιλογές του Πεκί-
νου ως προς τους τρόπους και τις διαδικασί-
ες συγχώνευσης μεγάλων εταιρειών, ο οποί-
ος ανέφερε πως το κόστος της συγχώνευ-
σης των συγκεκριμένων εταιρειών θα είναι 
πολύ υψηλότερο από το μακροπρόθεσμο 
όφελός τους.
Το Πεκίνο «πιέζει» επίσης δύο άλλες κρα-
τικές ναυτιλιακές εταιρείες προς συγχώνευ-
ση, την China Merchants Energy Shipping Co. 
και τη Sinotrans & CSC Holdings Co., αν και 

οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο.
Η συγχώνευση των δύο κολοσσών, πάντως, 
φέρνει στην επιφάνεια για ακόμη μία φορά 
το αδύναμο και ασταθές οικονομικό κλίμα 
που επικρατεί σήμερα στη ναυτιλία και στο 
διεθνές εμπόριο, αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες όσο και μικρό-
τερες ναυτιλιακές εταιρείες που πασχίζουν 
να επιβιώσουν.
Η αδιαφάνεια και οι ομιχλώδεις διαδικασί-
ες που εφαρμόζει το Πεκίνο προκαλούν επί-
σης αμφιβολία αλλά και εκνευρισμό σε διε-
θνείς παρατηρητές και αναλυτές, οι οποίοι 
προσπαθούν με εικασίες και εκθέσεις σε 
διεθνή δημοσιεύματα (συνήθως αναληθή ή 
ανακριβή) να καταγράψουν την πραγματι-
κότητα και τις μελλοντικές τάσεις τόσο της 
κινεζικής οικονομίας όσο και των κρατικών 
επιχειρήσεων και των στόχων τους.

COSCO και China Shipping: η συγχώνευση των δύο κολοσσών
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Μείωση των πειρατικών 
επιθέσεων στα ύδατα  
της Άπω Ανατολής

Η τελευταία έκθεση από το κέντρο 
πληροφόρησης της ReCAAP αναφέρει ότι 
υπήρξε μείωση στα αναφερθέντα περιστα-
τικά ένοπλης ληστείας ή πειρατείας κατά τη 
διάρκεια του μηνός Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση, είναι ο τρί-
τος συνεχόμενος μήνας που καταγράφε-
ται πτώση σε επιθέσεις εναντίον πλοί-
ων που ταξιδεύουν στην περιοχή. Η έκθε-
ση της ReCAPP επισημαίνει ότι στη διάρ-
κεια του Νοεμβρίου δεν καταγράφηκαν 
καθόλου περιστατικά πειρατείας, όπως και 
δεν υπήρχαν ή δεν αναφέρθηκαν περιστα-
τικά σε δεξαμενόπλοια με σκοπό την κλοπή 
πετρελαίου ή άλλου υγρού φορτίου. Κατε-
γράφησαν όμως συνολικά επτά περιστατικά 
ένοπλης επίθεσης και ληστείας, μεταξύ των 
οποίων και μία απόπειρα επίθεσης, εναντίον 
πλοίων. Ο αριθμός είναι σαφώς μειωμένος 
σε σχέση με τα συνολικά 15 περιστατικά στη 
διάρκεια του Οκτωβρίου 2015. Από τα επτά 
επεισόδια ένοπλης επίθεσης, 3 σημειώθη-
καν στα χωρικά ύδατα της Ινδονησίας, τρία 
στο Βιετνάμ, ενώ η μία απόπειρα φέρεται να 
συνέβη στην προς δυσμάς λωρίδα TSS των 
Στενών της Μάλακα και της Σιγκαπούρης.

100 πλοία μεταφοράς LNG  
θα χρειαστούν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τις 
εξαγωγές φυσικού αερίου και θα μετατρα-
πούν σε εξαγωγική χώρα από εισαγωγική 
που είναι τώρα. Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν 
δημιουργήσει υποθέσεις για τις ανάγκες που 
θα δημιουργήσει αυτή η αύξηση των εξαγω-
γών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Σύμφωνα με αυτές, οι ΗΠΑ θα χρειαστούν 
περίπου 100 νέα πλοία μεταφοράς LNG. Σε 
αυτές τις εκτιμήσεις συμβάλλουν οι πέντε 
μεγάλες επενδύσεις της χώρας για την κατα-
σκευή ισάριθμων σταθμών υγροποίησης 
φυσικού αερίου, που είναι στο στάδιο της 
κατασκευής και με την ολοκλήρωσή τους θα 
μπορούν να υγροποιούν το 12% της παραγω-
γής φυσικού αερίου των ΗΠΑ το 2020.
Οι εκπρόσωποι των πέντε σταθμών υγρο-
ποίησης αναφέρουν ότι ήδη έχουν συνά-
ψει μακροχρόνιες συμβάσεις με πελάτες 
οι οποίοι θα αναλάβουν τη μεταφορά του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου σε αγορές 
του εξωτερικού.
Η εκτίμηση για την κατασκευή 100 νέων 
πλοίων είναι επόμενο ότι θα επηρεάσει και 
τη ναυπηγική βιομηχανία. Τα ναυπηγεία των 
ΗΠΑ κατασκεύασαν το τελευταίο LNG πριν 

από το 1980 και έκτοτε δεν έχουν ασχολη-
θεί με την κατασκευή πλοίων του τύπου, ενώ 
κανένα πλοίο μεταφοράς LNG δεν βρίσκε-
ται υπό τη σημαία της χώρας. Στόχος λοι-
πόν είναι αυτά τα πλοία να κατασκευαστούν 
σε ναυπηγεία των ΗΠΑ, να εγγραφούν στο 
νηολόγιο της χώρας και να απασχολήσουν 
Αμερικανούς ναυτικούς (εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθούν περίπου 4.000-5.200 άτομα). 
Με βάση την υφιστάμενη δυναμικότητα των 
αμερικανικών ναυπηγείων, η κατασκευή των 
100 πλοίων μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 
30 έτη.

Υπεγράφη στις Φιλιππίνες  
ο πολυσυζητημένος νόμος  
περί προστασίας ναυτικών

Στις 26 Νοεμβρίου, 2015, ο πρόεδρος 
της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων υπέγραψε 
τον πολυσυζητημένο νόμο 10706 περί προ-
στασίας ναυτικών (Seafarers Protection Act).
Η νέα νομοθεσία σκοπεύει να προστατεύσει 
τους ναυτικούς της χώρας από τους γνω-
στούς στη Μανίλα δικηγόρους «κοράκια» 
που αναφέρονται τοπικά ως «ambulance 
chasing attorneys». Οι συγκεκριμένοι δικη-
γόροι χρεώνουν υπερβολικές αμοιβές για 
την εκπροσώπηση των ναυτικών και των 
οικογενειών τους σε υποθέσεις που αφο-
ρούν αστικές αποζημιώσεις από τραυματι-
σμό κατά τη διάρκεια ταξιδιού που προκά-
λεσε αναπηρία ή θάνατο.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, απαγορεύεται σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει στην 
προσέλκυση, προσωπικά ή μέσω αντιπρο-
σώπου, ναυτικών ή άλλων εργαζομένων και 
των κληρονόμων τους, με σκοπό την άσκη-
ση οποιασδήποτε αξίωσης κατά των εργο-
δοτών του με στόχο τη χρηματική αποζημί-
ωση ή άλλων παροχών που προκύπτουν από 
ατυχήματα, ασθένεια ή θάνατο, με αντάλλαγ-
μα-αμοιβή ποσά που αφαιρούνται από τη 
χρηματική απαίτηση ή αποζημίωση που έλα-
βε ή που έχουν χορηγηθεί σε ναυτικό ή κλη-
ρονόμους του.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4, οι δικη-
γορικές αμοιβές σε αγωγές που αφορούν τις 
συγκεκριμένες εργατικές διαφορές δεν πρέ-
πει να υπερβαίνουν το 10% της αποζημίωσης 
ή του επιδόματος που θα επιδικαστεί στον 
ναυτικό ή στους κληρονόμους του. Σύμφωνα 
επίσης με το άρθρο 5, κάθε πρόσωπο που 
παραβιάζει το άρθρο 3 του νόμου τιμωρεί-
ται με πρόστιμο όχι λιγότερο από 50.000,00 
PHP (περίπου 1,060 USD) και όχι περισσό-
τερο από 100.000,00 PHP (περίπου 2,120 
USD) ή με φυλάκιση όχι μικρότερη του 1 
έτους αλλά όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 

Μείωση των πειρατικών επιθέσεων  
στα ύδατα της Άπω Ανατολής

100 πλοία μεταφοράς LNG θα χρειαστούν οι ΗΠΑ

Υπεγράφη στις Φιλιππίνες ο νόμος  
περί προστασίας ναυτικών





64
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2015. Σύμφωνα με το Skuld, η ποινική ευθύνη 
περιορίζεται μόνο σε περίπτωση προσέλκυ-
σης ή πρόσκλησης φυσικών ή νομικών προ-
σώπων σε συμμετοχή σε παράνομες δρα-
στηριότητες που αφορούν το άρθρο 3 και 
όχι ως προς την αμοιβή του δικηγόρου.
Ο κύριος στόχος του νόμου είναι να προ-
ωθήσει τα συμφέροντα των ναυτικών των 
Φιλιππίνων. Ο νομοθέτης προσπαθεί καθ’ 
αυτόν τον τρόπο να τους προστατέψει από 
άτομα (κυρίως νομικούς) που αποβλέπουν 
με κάθε τρόπο στην προσέλκυσή τους, προ-
κειμένου να ασκήσουν κάθε ένδικο μέσο 
εναντίον της οποιαδήποτε εταιρείας (κυρί-
ως πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας) για 
αστικές αποζημιώσεις που αφορούν αναπη-
ρία ή θάνατο, αλλά και άλλες αξιώσεις ένα-
ντι του εργοδότη. Στις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, οι δικηγόροι χρεώνουν υπέρογκα 
ποσά που προκαλούν τις αντιδράσεις των 
τοπικών ναυτικών οργανώσεων αλλά και των 
ΜΜΕ. Από τις 16 Δεκεμβρίου 2015 ο ναυ-
τικός των Φιλιππίνων έχει πλέον το νόμι-
μο δικαίωμα να μην καταβάλλει στον δικη-
γόρο ως αμοιβή περισσότερο από το 10% 
του συνολικού ποσού αποζημίωσης που θα 
λάβει, είτε μέσω εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού είτε ύστερα από απόφαση πρωτοβάθ-
μιου δικαστηρίου.
Το Skuld P and I Club προτρέπει τα μέλη και 
τους crew agents να ενημερώσουν τα πλη-
ρώματά τους σχετικά με τη νέα νομοθεσία 
και τα αποτελέσματά της.

Τέρμα τα χαμόγελα για  
την αγορά LPG;

H αισιοδοξία και το ευνοϊκό κλίμα στην 
αγορά των LPG αναμένεται να υποχωρή-
σουν από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 
αφού αρκετά VLGCs θα παραδοθούν, με 
αποτέλεσμα η προσφορά να υπερβαίνει 
κατά πολύ τη ζήτηση πλοίων, σύμφωνα με 
την τελευταία έκδοση της Drewry.
Τα κέρδη στη συγκεκριμένη αγορά βρίσκο-
νταν σε καλά επίπεδα για το 2015, λόγω της 
αύξησης των εξαγωγών των ΗΠΑ, αλλά και 
των μεγάλων αποστάσεων ανάμεσα στους 
τερματικούς σταθμούς των πλοίων που ναυ-
λώθηκαν. Η αύξηση των εξαγωγών LPG από 
τις ΗΠΑ προς τις αγορές της Ασίας και η 
μείωση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατο-
λή προς την Άπω Ανατολή ευνόησαν τη ναυ-
λαγορά στον συγκεκριμένο τομέα.
Οι εξαγωγές των ΗΠΑ έχουν ενισχυθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στην 
άνοδο της εγχώριας παραγωγής και την 
επέκταση και εγκαινίαση νέων τερματικών 
σταθμών υποδομών, τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και στην Άπω Ανατολή.

Από την πλευρά της ζήτησης, οι εισαγω-
γές της Κίνας αυξήθηκαν κυρίως λόγω των 
νέων τερματικών σταθμών. Η Κίνα εισήγαγε 
8,4 εκατ. τόνους κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες του 2015, ξεπερνώντας το 2014, όταν 
η ποσότητα ανήλθε στα 6,9 εκατομμύρια 
τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Drewry. 
Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν επίσης 
μειώσει τις εισαγωγές LPG από τη Μέση 
Ανατολή με περισσότερες πλέον εισαγωγές 
από τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, η ανάπτυξη του εμπορίου LPG δεν 
έχει ακολουθηθεί από την αντίστοιχη μετα-
φορική ικανότητα, καθώς μόνο οκτώ VLGCs 
παραδόθηκαν το 2014 και 20 εντάχθηκαν 
στην ενεργή δράση στη διάρκεια των τριών 
πρώτων τριμήνων του 2015. Ως εκ τούτου, το 
χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης έχει 
πλέον μειωθεί σημαντικά την τελευταία διε-
τία, κατά την οποία κατεγράφησαν υψηλές 
τιμές των ναύλων. Η παράδοση νέων πλοίων 
VLGC αλλά και η λειτουργία της νέας Διώ-
ρυγας του Παναμά (η οποία θα μειώσει τους 
χρόνους αναμονής στην Κεντρική Αμερική) 
θα επιφέρουν, σύμφωνα με τους αναλυτές, 
πτώσεις στους ναύλους.

Σύννεφα (και) στην οικονομία  
της Σιγκαπούρης

Το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας 
της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι οι ρυθμοί 
ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας ενι-
σχύθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με το 2014 ως 
προς το τρίτο τρίμηνο του 2015, και αναμένει 
ότι ο ρυθμός θα αυξηθεί κατά περίπου 2,0% 
για το σύνολο του 2015.
Οι ρυθμοί της οικονομίας αναπτύχθηκαν 
στο λιλιπούτειο κράτος της Ασίας 1,9% για 
το τρίτο τρίμηνο, μια αντιστροφή από τη 
συρρίκνωση του 2,6% κατά το δεύτερο τρί-
μηνο, ενώ το υπουργείο δήλωσε ότι η ανά-
πτυξη περιορίζεται κυρίως εξαιτίας των 
μέτριων επιδόσεων στον τομέα της μετα-
ποίησης.
Για το υπόλοιπο του έτους, η αύξηση του 
ΑΕΠ της Σιγκαπούρης αναμένεται να παρα-
μείνει οριακά σταθερή παρά το αβέβαιο και 
ασταθές διεθνές περιβάλλον.
Τομείς όπως το χονδρικό εμπόριο, η χρη-
ματοδότηση και η ασφάλιση είναι πιθανό 
να παρουσιάσουν μέτρια ανάπτυξη, αλλά ο 
μεταποιητικός τομέας αναμένεται να παρα-
μείνει αδύναμος.
Από την άλλη πλευρά, τομείς όπως οι επιχει-
ρηματικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επικοινω-
νιών και ενημέρωσης είναι πιθανό να παρα-
μείνουν σε σταθερά επίπεδα ανάπτυξης.
Όσο για το 2016, το υπουργείο αναμένει ότι 
η οικονομία θα αναπτυχθεί με μέτριο ρυθμό  

Σύννεφα (και) στην οικονομία της Σιγκαπούρης 
Φωτ.: ΕΡΑ
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από 1 έως 3%. Η συνεχιζόμενη επιβράδυνση 
της κινεζικής οικονομίας, οι υπηρεσίες που 
εξαρτώνται από την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, 
καθώς και η αστάθεια στις γειτονικές χώρες, 
δεν θα επιτρέψουν σημαντική ανάταση της 
οικονομίας για το 2016. Στο εσωτερικό της 
χώρας, στην αγορά εργασίας αναμένεται 
επίσης κάποια συγκράτηση στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, όμως το ποσο-
στό ανεργίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σε απόγνωση η ναυτιλία  
της Κίνας

Δυσοίωνη παραμένει η κατάσταση για 
τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα στην Κίνα. 
Το γενικότερο κλίμα στην Ασία εξακολου-
θεί να προκαλεί ανησυχία σε επενδυτές και 
επιχειρηματίες στη Σαγκάη, στο Νταλιάν και 
το Γκουανγκζού. Η δύσκολη αγορά στα Dry 
και τα Containers πιθανόν να οδηγήσει σε 
νέο κύμα πτωχεύσεων τις κινεζικές εταιρείες 
που είχαν μέχρι πρόσφατα αποτελέσει κίν-
δυνο-απειλή για τις παραδοσιακές ναυτιλια-
κές της Δύσης.
Σύμφωνα με έρευνα της Shanghai 
International Shipping Institute (SISI), περισ-
σότερο από το 60% των 50 ναυτιλιακών εται-
ρειών που διαχειρίζονται πλοία ξηρού φορ-
τίου χύδην και οι οποίες συμμετείχαν στην 
έρευνα αντιμετωπίζει μακροχρόνιες ζημίες, 
ενώ σχεδόν 40% των εταιρειών αντιμετωπί-
ζουν επίσης σοβαρά και μακροχρόνια προ-
βλήματα ρευστότητας.
Επίσης, σημαντικός αριθμός των παραπάνω 
κινεζικών εταιρειών έχει φτάσει στα πρόθυ-
ρα της χρεοκοπίας, ενώ και ο BDI συνεχί-
ζει να καταγράφει και το 2016 μια πολύ αδύ-
ναμη κατάσταση. Έτσι οι ιδιοκτήτες φορτη-
γών ξηρού φορτίου αναμένεται να παρουσι-
άσουν περαιτέρω οικονομικές απώλειες το 
αμέσως επόμενο διάστημα. Η Κίνα ουσια-
στικά πληρώνει πολύ ακριβά τον ξέφρενο 
ρυθμό νεοναυπηγήσεων που υποστήριξε 
χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό το Πεκί-
νο, ενώ οι περισσότερες εταιρείες που κατα-
γράφουν ζημίες, αλλά αντιμετωπίζουν και 
τον κίνδυνο χρεοκοπίας, υπήρξαν έρμαια 
βιαστικών ίσως και επιπόλαιων αποφάσε-
ων που δεν αντανακλούσαν την εμπειρία και 
την τεχνογνωσία που απαιτεί ο κλάδος, αλλά 
έναν πρόχειρο και βιαστικό καιροσκοπισμό, 
που τελικά πληρώνει σήμερα όλη η ναυτιλι-
ακή αγορά.

Ανησυχούν στην Ιαπωνία για την 
πορεία της ναυτιλίας το 2016

Οι δύο σημαντικότεροι πρωταγωνι-
στές της ιαπωνικής ναυτιλίας και παράλ-
ληλα σπουδαία ονόματα στις παγκόσμιες 
μεταφορές εμφανίστηκαν απαισιόδοξοι σε 
δημόσιες δηλώσεις τους που κατακλύζουν 
τον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο. Οι δύο ισχυροί 
άντρες της K Line και της MOL προειδοποί-
ησαν στα πρωτοχρονιάτικα μηνύματά τους 
ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει 
μία ακόμη δύσκολη χρονιά.
Ο Eizo Murakami, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της Kawasaki Kisen Kaisha 
(K Line), τόνισε ότι οι εξελίξεις στην Κίνα 
και η χαμηλή ζήτηση της χώρας για πρώτες 
ύλες, αλλά και οι εντάσεις στα διεθνή γεω-
πολιτικά δρώμενα, οδηγούν σε ένα αβέβαιο 
και επισφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο 
ισχυρός άντρας δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο για αισιοδοξία, τουλάχιστον το αμέσως 
επόμενο διάστημα, ενώ υπογράμμισε την 
ανάγκη για ανορθολογισμό των εξόδων των 
εταιρειών και την άμεση ανάγκη για ευελι-
ξία. Παράλληλα, η K Line σε μεσοπρόθεσμη 
βάση θα επενδύσει στο στόλο των wet, για 
να αντιμετωπίσει τη νέα και δύσκολη τάξη 
πραγμάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της MOL, Junichiro 
Ikeda, ανέφερε στον ετήσιο απολογισμό του 
πως η κατάσταση στην επιχειρηματική σκη-
νή παραμένει «σοβαρή». Η υπερπροσφο-
ρά χωρητικότητας αποτελεί ένα ακανθώδες 
ζήτημα ενώ οι προοπτικές ανάκαμψης για 
την κινεζική οικονομία είναι μάλλον δυσοίω-
νες. Ο επικεφαλής της MOL τόνισε την ανη-
συχία του για το μέλλον της ναυτιλίας, κρού-
οντας τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για 
την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων όσο 
και τα φορτηγά πλοία.
 

Όλα όσα ισχύουν για τη Διεθνή 
Σύμβαση του Ναϊρόμπι

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο σύνο-
λο της ναυτιλιακής κοινότητας, τέθηκε σε ισχύ 
από τις 14 Απριλίου 2015 η Διεθνής Σύμβα-
ση του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση ναυαγίων 
(γνωστή ως WRC). Τα πλοία άνω των 300 GT 
που είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγιο κράτους 
το οποίο έχει υπογράψει τη σύμβαση ή τα 
πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή παρά-
κτια εγκατάσταση κράτους που έχει υπογρά-
ψει τη σύμβαση, πρέπει να φέρουν πλέον επί 
του σκάφους πιστοποιητικό που να βεβαιώ-
νει την ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφά-
λιση που ανταποκρίνεται στις διατάξεις της 
νέας σύμβασης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδί-
δεται από το κράτος στο οποίο είναι νηολο-
γημένο το πλοίο, υπό την προϋπόθεση ότι το 
εν λόγω κράτος έχει υπογράψει και επικυρώ-
σει τη σύμβαση.
Δεδομένου ότι η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ 
στις 14 Απριλίου 2015, 25 κράτη με σημαντι-
κούς στόλους, συμπεριλαμβανομένων των 
Νήσων Μπαχαμών, της Κύπρου και του Πανα-
μά, έχουν ήδη επικυρώσει τη σύμβαση.
Σύμφωνα με το Skuld, τα πλοία που είναι νηο-
λογημένα σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει 
τη σύμβαση μπορούν να λάβουν πιστοποιητι-
κά WRC από την αρμόδια αρχή του κράτους 
νηολόγησης σε συνεργασία με ένα συμβαλλό-
μενο κράτος, αρκεί το κράτος νηολόγησης να 
έχει αποδεχθεί την έκδοση των ειδικών πιστο-
ποιητικών για το συγκεκριμένο πλοίο. Οι δια-
χειριστές και πλοιοκτήτες καλούνται να ελέγ-
χουν κατά πόσον οι Αρχές του κράτους της 
σημαίας για τα εν λόγω πλοία έχουν συνάψει 
συμφωνίες με κράτη τα οποία έχουν επικυρώ-
σει την παραπάνω σύμβαση ειδικά ως προς 
την έκδοση πιστοποιητικών WRC, αλλά και 
να υποβάλουν πλέον έγκαιρα τις αιτήσεις για 
τη χορήγηση πιστοποιητικού WRC από την 
αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Ανησυχία στην Ιαπωνία
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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

Η επιβράδυνση ανάπτυξης της Κίνας 
ενοχοποιείται για τη ναυτιλιακή κρίση;
Η Κίνα δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες κάποιων που πίστευαν  
ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της

Έχοντας συμπληρώσει επτά 
χρόνια από την έναρξη  
της χρηματοπιστωτικής κρίσης  
η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμια 
οικονομική κρίση, η οικονομία 
διεθνώς ακόμη προσπαθεί να βρει 
το βηματισμό της, δείχνοντας 
να παραμένει εγκλωβισμένη σε 
χαμηλά μετριοπαθή επίπεδα με 
την ανάπτυξη και το εμπόριο να 
καταγράφουν ποσοστά κάτω του 
20ετούς μέσου όρου των 3,3%  
και 5,3% αντίστοιχα.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω μετριοπα-
θή επίπεδα, το βασικό αρνητικό χαρακτη-
ριστικό που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 
επτά χρόνια, είναι ο συσχετισμός που υπάρ-
χει μεταξύ των δύο θεμελιωδών μεγεθών. Τα 
τελευταία 25 χρόνια πριν από το 2008, το 
παγκόσμιο εμπόριο (World Trade) αναπτυσ-
σόταν κατά μέσον όρο με περίπου διπλάσιο 
ρυθμό από αυτόν της παγκόσμιας ανάπτυ-
ξης (World GDP) ενώ από το β΄ εξάμηνο 
του 2011 η ανάπτυξή του έχει μειωθεί σε επί-
πεδα κάτω της παγκόσμιας ανάπτυξης, όπως 
αυτό απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως προαναφέ-
ραμε, πως η παγκόσμια οικονομία παρά τις 
προσπάθειες των κυβερνήσεων αλλά και 
των κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
Κίνας, δεν έχει στο σύνολό της καταφέρει 

να επιστρέψει σε υγιή επίπεδα και σύμφωνα 
με όλες τις επίσημες προβλέψεις το 2016 θα 
είναι άλλη μία «δύσκολη» και «εύθραυστη» 
χρονιά, ενώ υπάρχουν και κάποιες εικασίες 
ότι για τα επόμενα τρία χρόνια δεν αναμένο-
νται συγκλονιστικά θετικές εξελίξεις. 
Αναμφισβήτητα η ανωτέρω σύντομα περι-
γραφόμενη αρνητική κατάσταση της παγκό-
σμιας οικονομίας έχει επηρεάσει δραματικά 
και τη ναυτιλία, όπως τον κλάδο των πλοί-
ων μεταφοράς ξηρού φορτίου, όπου πολλοί 
αποδίδουν την κρίση αυτή στην υπερπρο-
σφορά τονάζ και στην επιβράδυνση της ανά-
πτυξης της Κίνας. Σαφέστατα έχουν μερίδιο 
ευθύνης στην κατάσταση την οποία βιώνου-
με, αλλά θεωρούμε αυτή την εξήγηση αν όχι 
απλουστευμένη, τουλάχιστον όχι ολοκλη-
ρωμένη. Είναι γεγονός πως πολλές εταιρείες 
βάσισαν την αναπτυξιακή 

Table 2 Ratios of world trade growth to global GDP growth

(quarterly data; GDP at market exchange rates)

World trade
World excluding intra 
euro area trade

World excluding intra-
EU trade

1995Q2-2007Q4 2.2 2.3 2.3

2011Q3-2014Q3 1.1 1.2 1.2

Sources: National data, Haver, Eurostat, IMF and ECB staff calculations



στρατηγική τους στην πίστη τους ότι η 
Κίνα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψη-
λούς ρυθμούς, τοποθετώντας έτσι αυξημέ-
νο αριθμό παραγγελιών για νεότευκτα πλοία, 
αλλά και ταυτόχρονα ότι βάσει του κύκλου 
της ναυτιλίας, που κατά μέσον όρο υπολο-
γίζεται στα επτά έτη, το 2014 και ιδιαίτερα 
το 2015 η ναυτιλία θα αρχίσει να ανακάμπτει.
Η σκληρή πραγματικότητα όμως όχι μόνο 
διέψευσε τις όποιες θετικές προβλέψεις, 
αλλά αντίθετα το 2015 είδε το δείκτη BDI 
να σπάει τρεις φορές το χαμηλό ιστορικό 
ρεκόρ της 30ετίας, καθώς στα μέσα Δεκεμ-
βρίου έπεσε στο χαμηλό των 471 μονάδων 
και συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από τις 500 
μονάδες.
Αναφορικά με την υπερπροσφορά τονάζ 
(Supply), η οποία όντως είναι μια πτυχή που 
έχει επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο, το φαι-
νόμενο είναι καθαρά σωρευτικό από τα 
προηγούμενα έτη καθώς, αν απομονώσουμε 
την αύξηση μόνο για το 2015, τότε το ποσο-
στό είναι της τάξεως του μόνο 2,5% περί-
που. Αν όμως αναλύσουμε τα νούμερα, δια-
πιστώνουμε ότι από τις αρχές του 2009 έως 
και τις αρχές του 2015 η αύξηση σε DWT 
ήταν περίπου 81%, από τα 417,862 εκατ. στα 
757,609 εκατ. DWT.
Φυσικά, η αύξηση του τονάζ από μόνη της 
δεν εξηγεί την παρούσα αρνητική κατάστα-
ση της αγοράς. Το τελευταίο τρίμηνο του 
2014, συγκριτικά με το τελευταίο τρίμηνο 
του 2015, οπότε το τονάζ σε DWT σε γενι-
κές γραμμές ήταν το ίδιο (αύξηση μόνο 2,5% 
το 2015), ο μέσος όρος της αγοράς βρισκό-
ταν σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα. Αναμφι-
σβήτητα, λοιπόν, η άλλη πτυχή που επηρέ-
ασε αρνητικά την αγορά ήταν η μείωση της 
παγκόσμιας ζήτησης (Demand), συμπερι-
λαμβανομένης και της Κίνας, η οποία θεω-

ρούμε πως ναι μεν υπόκειται σε διόρθωση 
της οικονομίας της -κάτι που είναι θεμιτό 
έως ένα βαθμό-, αλλά το πρόβλημα εστιά-
ζεται, όπως αναφέραμε, στο ότι δεν εκπλή-
ρωσε τις προσδοκίες κάποιων που πίστευ-
αν ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και 
να εισάγει με τους υψηλούς ρυθμούς του 
παρελθόντος.  
Αν δούμε τα πραγματικά στοιχεία τους πρώ-
τους οκτώ μήνες του 2015 οι εισαγωγές της 
Κίνας, σε όγκο, αποδεικνύουν ότι δεν υπήρ-
ξε μείωση της ζήτησης συγκριτικά με την 
ίδια περίοδο του 2014, με μόνη εξαίρεση τις 
εισαγωγές σε Coal που σημείωσαν μεγάλη 
πτώση, επηρεάζοντας σημαντικότατα όμως 
τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού 
φορτίου. Οι εισαγωγές Iron Ore για το σύνο-
λο του 2015 εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα 
ίδια επίπεδα με το 2014, λαμβάνοντας υπόψη 
βέβαια ότι το 2014 οι εισαγωγές έφτασαν σε 
επίπεδα ρεκόρ, στα 933 εκατ. τόνους, σημει-
ώνοντας αύξηση 13,8% από το 2013. Το πρό-
βλημα και σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται 
στις προσδοκίες που είχαν εκφραστεί πως 
οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
με διψήφια νούμερα, κάτι που δεν συνέβη, 
αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαί-
νει ότι δεν κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα. 
Παράλληλα, οι εισαγωγές Grain τους οκτώ 
μήνες του 2015 αυξήθηκαν κατά 10,8 σε ετή-
σια περιοδική βάση, Soyabean κατά περίπου 
5 εκατ. τόνους, Barley τριπλασιάστηκαν στα 
7,4 εκατ. τόνους και Corn διπλασιάστηκαν 
στα 4,4 εκατ. τόνους, όπως αύξηση κατέ-
γραψε και το Nickel Ore, της τάξεως του 
50+%. Στον αντίποδα, για λόγους περιβαλ-
λοντικούς, οι εισαγωγές Coal παρουσίασαν 
δραστική μείωση καθώς το πρώτο 8μηνο 
υποχώρησαν κατά 60 εκατ. τόνους, δηλαδή 
-32% σε ετήσια περιοδική βάση, σε μια προ-

O κλάδος των πλοίων 
μεταφοράς ξηρού 
φορτίου δείχνει να έχει 
εγκλωβιστεί σε ένα 
«διττό» καθοδικό σπιράλ 
με κύρια χαρακτηριστικά 
την ιδιαίτερα μετριοπαθή 
και εύθραυστη παγκόσμια 
ανάπτυξη.
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σπάθεια που κάνει το Πεκίνο να στραφεί σε 
καθαρότερες μορφές παραγωγής ενέργειας.
Εν ολίγοις, ο κλάδος των πλοίων μεταφο-
ράς ξηρού φορτίου δείχνει να έχει εγκλω-
βιστεί σε ένα «διττό» καθοδικό σπιράλ με 
κύρια χαρακτηριστικά την ιδιαίτερα μετρι-
οπαθή και εύθραυστη παγκόσμια ανάπτυξη 
και τη σωρευτική υπερπροσφορά τονάζ από 
το 2009 και μετέπειτα, η οποία όμως ελαχι-
στοποιήθηκε το 2015 σε ετήσια βάση, αλλά 
αναμένεται να εμφανιστεί αυξημένη το 2016.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά του 2015 και ιδι-
αίτερα του β΄ εξαμήνου ήταν η δραστική 
μείωση των ημερήσιων εσόδων των πλοί-
ων, όπου σε αρκετές περιπτώσεις δεν κάλυ-
πταν τα έξοδα (OPEX), η τεράστια πτώση 
των μεταχειρισμένων πλοίων (Second Hand 
Values), η υποχώρηση των τιμών των διαλύ-
σεων λόγω των φθηνών εξαγωγών σιδήρου 
από την Κίνα, καθώς εσωτερικά έχει μειωθεί 
η ζήτηση για σίδηρο, η έλλειψη τραπεζικής 
χρηματοδότησης και η πτώση της τιμής των 
εμπορευμάτων. Επίσης κύριο χαρακτηριστι-
κό του 2015 ήταν ότι δεν επιβεβαίωσε την 
ιστορική κυκλικότητα που έχουμε συνηθίσει 
κατά τη διάρκεια του έτους, όπως για παρά-
δειγμα αυτή του τελευταίου τριμήνου, όταν 
συνήθως η αγορά κινείται σε θετικούς ρυθ-
μούς, καθώς το 2015 κυμάνθηκε σε εντυπω-
σιακά αρνητικούς ρυθμούς.
Όσο και αν προσπαθούμε να διατηρήσου-
με την αισιοδοξία μας, τα θεμελιώδη μεγέθη 

δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για βελτί-
ωση της εικόνας το 2016, καθώς η παγκόσμια 
οικονομία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 
2,6% - 3,3% και το παγκόσμιο εμπόριο κατά 
3,4% - 3,8%. Εκ πρώτης όψεως, τα δεδομέ-
να για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπο-
ρίου σίγουρα είναι καλύτερα από αυτά του 
2015, αν δεν διορθωθούν πτωτικά στη διάρ-
κεια του α΄ τριμήνου όπως έχουμε συνηθί-
σει το τελευταίο διάστημα, αλλά εάν τα συν-
δυάσουμε με την επιβαρυμένη αύξηση του 
τονάζ το 2016, τότε η εικόνα αρχίζει και πάλι 
να γίνεται θολή.  
Έως και τα τέλη Νοεμβρίου το βιβλίο 
παραγγελιών (Orderbook) ήταν στα 130,2 
εκατ. DWT (1.598 πλοία), ποσοστό 16,8% επί 
του υπάρχοντος στόλου, που συνολικά αριθ-
μεί 775,7 εκατ. DWT (10.659 πλοία). Εκτιμά-
ται ότι από τα 130,2 εκατ. DWT του βιβλίου 
παραγγελιών το 2015 έπεσαν στο νερό 28,3 
εκατ. DWT, τo 2016 θα πέσουν 73,6 εκατ. 
DWT, δηλαδή 2,5 φορές πάνω από το 2015 
και το 2017 ίδιος αριθμός με το 2015, δηλα-
δή 28,3 εκατ. DWT. 
Εν κατακλείδι, αν και σε καμία περίπτωση 
δεν επιθυμούμε να γίνουμε κοινωνοί αρνη-
τικών εξελίξεων και ευχόμαστε να διαψευ-
στούμε, το 2016 θα είναι μια χρονιά που θα 
δείξει ποιοι πραγματικά θα αντέξουν -ήδη 
είχαμε τα πρώτα δείγματα το 2015 εταιρειών 
που δεν άντεξαν-, ποιοι έλαβαν τις σωστές 
αποφάσεις και ποιοι θα βγουν δυνατότεροι 

με νεότερο και μεγαλύτερο στόλο. Δεν είναι 
τυχαίο ότι ακόμη και υπό αυτές τις αρνητι-
κές συνθήκες οι ευκαιρίες είναι μεγάλες για 
εταιρείες που με σύνεση λειτούργησαν τα 
προηγούμενα χρόνια, χτίζοντας κεφαλαιακά 
αποθέματα όχι μόνο για να αντεπεξέλθουν 
στους δύσκολους καιρούς, αλλά και για να 
τοποθετηθούν σε χαμηλές αξίες σε μοντέρ-
να πλοία, συντηρώντας τα για κάποιο χρο-
νικό διάστημα και ελπίζοντας στην άνοδο 
της αγοράς και των τιμών των πλοίων (Asset 
Play).
Είναι γνωστή η άποψη και η πεποίθηση πως, 
ιστορικά, η ναυτιλία χαρακτηρίζεται από 
κυκλικότητα (Cycles), όπου κατά μέσον όρο 
ο κάθε κύκλος διαρκεί επτά χρόνια. Πρέπει 
όμως να αντιλαμβανόμαστε ότι η ναυτιλία 
αποτελεί ένα «μεταφορικό μέσο» που άμε-
σα εξαρτάται από τις επιδόσεις της παγκό-
σμιας οικονομίας, η οποία και αυτή έρχε-
ται αντιμέτωπη με τους δικούς της κύκλους 
επηρεάζοντας αντίστοιχα και την πορεία του 
παγκόσμιου εμπορίου. Στην παρούσα φάση, 
η παγκόσμια οικονομία έχει έρθει αντιμέ-
τωπη όχι με την κυκλικότητα που χαρα-
κτηρίζεται από τα γνωστά τέσσερα στάδια 
που στην Αγγλική είναι τα Expansion, Peak, 
Contraction και Trough, αλλά με δομικές 
(Structural) αλλαγές. Η διαφορά μεταξύ των 
δύο, με απλά λόγια, είναι ότι τα αποτελέσμα-
τα της κυκλικότητας είναι πιο προβλέψιμα, 
ενδεχομένως έχουν συμβεί και στο παρελ-
θόν και μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
σχεδιασμό και λήψη μέτρων, ενώ τα αποτε-
λέσματα των δομικών αλλαγών είναι μακράς 
διάρκειας, ενδεχομένως μόνιμα και χρειάζε-
ται νέος σχεδιασμός αντιμετώπισης και πει-
ραματισμός. Κλασικό παράδειγμα δομικής 
αλλαγής είναι αυτό που αναφέραμε προη-
γουμένως, όταν η Κίνα αποφάσισε να στρα-
φεί σε νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον 
μορφές ενέργειας μειώνοντας έτσι δραστι-
κά τις εισαγωγές Coal, γεγονός που αλλάζει 
μόνιμα τα δεδομένα της παγκόσμιας οικο-
νομίας και του εμπορίου και κατ’ επέκταση 
και τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού 
φορτίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η παγκόσμια 
οικονομία είναι αντιμέτωπη με δομικές αλλα-
γές, οι οποίες θα αλλάξουν τη γνωστή κυκλι-
κότητα που γνωρίσαμε το τελευταίο διάστη-
μα έχοντας ως αποτέλεσμα και την αλλαγή 
του Shipping Cycle τα επόμενα χρόνια, επι-
βεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι η ναυτι-
λία δεν είναι ένας ευκαιριακός κλάδος, αλλά 
ένας κλάδος με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
όπου στο ενδιάμεσο προσφέρει ευκαιρίες 
για γρήγορο κέρδος και, αν αντιμετωπιστεί 
με σύνεση και στρατηγικό σχεδιασμό, στο 
σύνολό του είναι κερδοφόρος όπως πολλά-
κις έχει αποδείξει η ελληνική ναυτιλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Ο Δράκος ξύπνησε και πλέον πάει 
(και) διακοπές

Η Κίνα ανακοίνωσε ρεκόρ ως προς τον 
αριθμό των εξερχόμενων τουριστών για το 
2015, σύμφωνα με στοιχεία από την αρμόδια 
κινεζική Εθνική Υπηρεσία Τουρισμού.
Περίπου 120 εκατομμύρια Κινέζοι ταξίδεψαν 
στο εξωτερικό το 2015, από 109 εκατομμύ-
ρια το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την 
υπηρεσία. Η άνοδος κατά 19,5% από το 2014 
-και σχεδόν 13πλάσια από το 1998- αποδί-
δεται στη νέα πολιτική για την έκδοση visa 
στην αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων 
και τη γιγάντωση της μεσαίας τάξης.
Εν τω μεταξύ, η Κίνα παρουσιάζει και αλμα-
τώδη άνοδο στην αγορά του εσωτερικού 
τουρισμού με καταγεγραμμένα πάνω από 4 
δισεκατομμύρια ταξίδια το 2015, αποφέρο-
ντας έσοδα πάνω από 4 τρισεκατομμύρια 
γουάν (620 δισεκατομμύρια δολάρια).
Ο αγροτικός τουρισμός θα προωθηθεί το 
επόμενο έτος για να βοηθήσει το Πεκίνο 
στην ανακούφιση της φτώχειας στις απο-
μονωμένες αγροτικές περιοχές, δήλωσαν οι 
αρμόδιοι παράγοντες.

Ναυτιλιακό fund $1,2 δισ. από  
τη Nότια Κορέα

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας γνω-
στοποίησε τους σχεδιασμούς της για τη 
δημιουργία ενός επενδυτικού fund ύψους 
$1,2 δισ. με σκοπό να δώσει ώθηση στη ναυ-
τιλιακή της βιομηχανία. Το fund αναμένε-
ται να διαχειρίζονται εμπορικές τράπεζες 
της χώρας καθώς και κρατικές επενδυτικές 
αρχές όπως η Korea Development Bank, η 
Korea Maritime Guarantee Insurance Co. και 
η Korea Trade Insurance Corporation.
Το fund θα λάβει περίπου το 50% των κεφα-
λαίων υπό τη μορφή ομολόγων από τις εμπο-
ρικές τράπεζες, ενώ οι κρατικές επενδυτικές 
αρχές θα συνεισφέρουν το 40% υπό μορφή 
ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Τέλος, το 
10% θα καλυφθεί από ναυτιλιακές εταιρείες.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η Korea 
Trade Insurance Corp. και η Korea Maritime 
Guarantee Insurance Co. θα παρέχουν και 
χρηματοοικονομική εξασφάλιση στις εται-
ρείες που σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να 
πουλήσουν πλοία, και έτσι να μετακυλίσουν 
το επενδυτικό ρίσκο που σχετίζεται με νέες 
επενδύσεις στον τομέα.

Οι Βρυξέλλες συνεχίζουν  
το εμπάργκο στη Μόσχα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την 
παράταση στις οικονομικές κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας, έως τις 31 Ιουλίου 2016.
Οι κυρώσεις αρχικά είχαν οριστεί για ένα 
χρόνο, στις 31 Ιουλίου 2014, ως αντίδραση 
των Βρυξελλών στις ενέργειες της Ρωσίας 
στην ανατολική Ουκρανία.
Τα μέτρα όμως ενισχύθηκαν τον Σεπτέμ-
βριο του 2014. Στόχος της Ε.Ε. ήταν και είναι 
η πίεση στη Μόσχα μέσω απαγορεύσεων 
που αφορούν κυρίως οικονομικές, ενεργεια-
κές και αμυντικές συνεργασίες με τις χώρες 
της Ε.Ε.
Στις 22 Ιουνίου 2015, το Συμβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης παρέτεινε τη διάρκεια ισχύος 
των μέτρων κατά έξι μήνες, έως τις 31 Ιανου-
αρίου 2016. Οι ηγέτες της Ε.Ε., στη συνέχεια, 
αποφάσισαν να συνδέσουν τη διάρκεια των 
κυρώσεων με την πλήρη εφαρμογή της συμ-
φωνίας του Μινσκ, η οποία αρχικά προβλε-
πόταν να υλοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
«Δεδομένου ότι η συμφωνία του Μινσκ 
δεν θα εφαρμοστεί πλήρως πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2015, η διάρκεια των κυρώσεων 
έχει παραταθεί, ενώ το Συμβούλιο συνεχίζει 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Δράκος ξύπνησε και πλέον πάει (και) διακοπές... Οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας 



την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά 
την εφαρμογή», ανέφερε η πρόσφατη δήλω-
ση των Βρυξελλών.

2015: Έτος ανάπτυξης για  
το ρωσικό ναυτικό

Το 2015 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για 
την ανάπτυξη του ρωσικού Πολεμικού Ναυ-
τικού. Σήμερα, περίπου 280 πλοία και υπο-
βρύχια και περισσότερα από 250 αεροσκά-
φη αποτελούν τη δύναμη του ρωσικού ναυ-
τικού. Αρκετά νέα αλλά και αναβαθμισμένα 
πλοία εντάχθηκαν στη δύναμη του ρωσικού 
στόλου το περασμένο έτος, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Ρωσίας για τον εξοπλισμό 
του Ναυτικού της. Τα νέα πλοία, μεταξύ των 
οποίων φρεγάτες, περιπολικά σκάφη αλλά 
και πυρηνικά υποβρύχια κλάσης Borei και 
Yasen, ενίσχυσαν και τους πέντε υφιστάμε-
νους στόλους που διαθέτει η χώρα. Στόχος, 
έως το 2050 η Ρωσία να έχει ναυπηγήσει 
ένα νέο στόλο καταδρομικών και αντιτορ-
πιλικών, ενώ παράλληλα υπάρχουν σκέψεις 
για τη ναυπήγηση ενός νέου αεροπλανοφό-
ρου το οποίο θα επικουρήσει το γερασμένο 
«Admiral Kuznetsov».

Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας 
καθησυχάζει τους υπηκόους του

Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβί-
ας Salman bin Abdulaziz Al Saud τόνισε σε 
δημόσια ανακοίνωση ότι το βασίλειο δεν 
έχει επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από την 
τρέχουσα πτώση των τιμών του πετρελαίου, 
λόγω της προσεκτικής εκταμίευσης σημα-
ντικών χρηματικών αποθεμάτων κατά τα 
προηγούμενα έτη.
Σύμφωνα με το Βασιλικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων (ΖΕΠ), ο Σαλμάν ανέφερε ότι στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών το συνάλλαγ-
μα που εισερχόταν στη χώρα λόγω των υψη-
λών τιμών του πετρελαίου φυλασσόταν με 
προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο 
Ριάντ. Ο βασιλιάς Σαλμάν στην πρώτη ομιλία 
του ενώπιον της Σούρα (δηλαδή του επίλε-
κτου βασιλικού συμβουλίου της Σαουδικής 
Αραβίας, όπου συμμετέχουν οι απόγονοι 
του βασιλιά Φαχντ) εμφανίστηκε καθησυ-
χαστικός, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς 
σε διεθνείς εκτιμητές και αρθρογράφους 
σχετικά με την τεράστια οικονομική κρίση 
στο κάποτε κραταιό βασίλειο.
 

Ο Σαουδάραβας μονάρχης διαβεβαίω-
σε επίσης ότι μεγάλα έσοδα του παρελθό-
ντος διατέθηκαν για τεράστια έργα ανάπτυ-
ξης και υποδομών και την ενίσχυση της άμυ-
νας και ασφάλειας του κράτους, ενώ τόνι-
σε ότι οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου δεν 
θα εμποδίσουν την εφαρμογή των αναπτυξι-
ακών σχεδίων και προγραμμάτων στο άμε-
σο μέλλον
Ο ίδιος αποκάλυψε μια σειρά από βήμα-
τα για να χειριστεί την τρέχουσα δύσκολη 
κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τη μείω-
ση των δαπανών αλλά και του μεγέθους της 
κυβέρνησης, με την κατάργηση ορισμένων 
Αρχών και συμβουλίων, και την αύξηση των 
εσόδων από τις πολυάριθμες κρατικές επεν-
δύσεις και υπηρεσίες.
Διαφάνηκε, επίσης, η πρόθεση του Ριάντ να 
συνεχίσει να υποστηρίζει την προσπάθεια 
για επικράτηση της ειρήνης στην Υεμένη, με 
την παράλληλη απόκρουση οποιασδήποτε 
ανάμειξης της Τεχεράνης, καθώς και των σιι-
τών ανταρτών, που υποστηρίζει το Ιράν, στα 
νότια σύνορα της χώρας.

Θα συνεχιστεί η χαμηλή τιμή του πε-
τρελαίου;
O OPEC έχει ανακοινώσει ότι δεν πρό-
κειται να συναντηθεί για το θέμα πριν
από τον Μάρτιο του 2015 ακόμη κι αν
η τιμή υποχωρήσει στα 40 δολάρια το
βαρέλι. 
Φυσικά, οι χαμηλές τιμές πλήττουν σο-
βαρά πολλές χώρες, όπως της Δυτικής
Αφρικής, οι οποίες φωνάζουν και
ωρύονται, όμως ο στόχος των δυνατών
του OPEC φαίνεται να είναι η κατάργηση
των νέων projects σχιστολιθικού πετρε-
λαίου των ΗΠΑ, τα οποία για να είναι
βιώσιμα χρειάζονται τιμή άνω των 70
δολαρίων ανά βαρέλι. Με την ακύρωση
αυτών των projects ο OPEC εξασφαλίζει
μελλοντικές εξαγωγές προς ΗΠΑ. 
Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι
κάποια ισορροπία γύρω στα 70-80 δο-

λάρια θα υπάρξει εκ των πραγμάτων
έως το καλοκαίρι, ειδάλλως ο OPEC 
κινδυνεύει με διάλυση.

Θα αυξηθούν οι ταχύτητες των πλοίων
λόγω του φθηνού πετρελαίου;
Παρ’ όλη την υπερπροσφορά πλοίων
είναι πιθανόν να το δούμε. Στην ουσία
αυτό αυξάνει την υπερπροσφορά
πλοίων με συνέπεια τη μείωση των ναύ-
λων. Ίσως η πιο εκτεταμένη χρήση του
ακριβού gasoil, που θα χρειαστεί στις
ECA, να περιορίσει τις ορέξεις για αύ-
ξηση ταχυτήτων.

Πώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος κα-
νονισμός ECA με καύσιμο μέγιστης
περιεκτικότητας 0,1% σε θείο;
Τα καινούργια καύσιμα fuel περιεκτικό-
τητας 0,1% σε θείο είναι ασταθή και δεν

αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το δε gasoil
είναι πτητικό και χρειάζεται χαμηλές θερ-
μοκρασίες καύσης. Αναμένεται αύξηση
των ατυχημάτων λόγω στάσης ή μη εκ-
κίνησης της μηχανής, καθώς και των ζη-
μιών στις αντλίες πετρελαίου και στους
κυλίνδρους. Άλλος ένας περιβαλλοντι-
κός κανονισμός, που, δυστυχώς, μειώνει
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Μετά τη μη εκλογή Προέδρου Δημοκρα-
τίας και τις επερχόμενες εκλογές εύχομαι
σε όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δύ-
ναμη και σύνεση. Και, προπάντων, προ-
σεκτικές κινήσεις σχετικά με τη ναυτιλία
μας, η οποία προσφέρει το 7% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ και 300.000 θέσεις εργα-
σίας, με δυνατότητα τεράστιας
περαιτέρω αύξησης, ιδίως στους τομείς
αναψυχής, εάν υπάρξει πιο φιλική νομο-
θεσία και κρατική αντιμετώπιση.

Σκέψεις για το 2015
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ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ

Καλεντάρι κανονισμών 2016 :  
Οι σημαντικότερες ημερομηνίες  
για την εφαρμογή των κανονισμών

Του Απόστολου Μπελόκα, Managing Editor SAFETY4SEA / GREEN4SEA

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου έτους, θα κάνουμε μια μικρή 
ανασκόπηση στις σημαντικότερες ημερομηνίες που έχουμε μπροστά 
μας όσον αφορά την εφαρμογή νέων κανονισμών.

Νέος κανόνας εκπομπών MARPOL NOx 
Tier III στη Βόρεια Αμερική από 1.1.2016

Εφαρμογή της διάταξης MARPOL 
Παράρτημα VI, κεφ. 3 κανονισμός 13.5 [ΙΜΟ 
MEPC.176(58)] που αφορά όλα τα πλοία 
κατασκευής μετά την 1.1.2016 και απαιτεί 
για κινητήρες ντίζελ ≥130 KW να φέρουν 
πιστοποιητικό NOx TIER III, εφόσον το 
πλοίο επιχειρεί σε περιοχή ελέγχου αέρι-
ων εκπομπών (ECA). Στην παρούσα φάση 
η μόνη περιοχή ελέγχου αέριων εκπομπών 
για την οποία έχει εφαρμογή το μέτρο είναι 
αυτή της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβι-
κής χωρίς να υπάρχει πλάνο εφαρμογής σε 
άλλες ECA. Μη συμμόρφωση με το μέτρο 
σηματοδοτεί παραβίαση του APPS (Act to 
Prevent Pollution From Ships) των ΗΠΑ, που 
μπορεί να επισύρει δρακόντεια πέναλτι της 
τάξεως των $25-30.000 ανά ημέρα παραβί-
ασης.

Νέες διατάξεις για τις αέριες εκπομπές 
σε λιμάνια της Κίνας από 1.1.2016

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η κινεζι-
κή ακτοφυλακή καθορίζονται τρεις περιοχές 
περιορισμού εκπομπών αερίων (Emission 
Control Areas) στην επικράτεια και αφο-
ρούν κυρίως έντεκα λιμάνια. Οι περιοχές 
είναι:

• Κοντά στο δέλτα του ποταμού Pearl 
• Κοντά στο δέλτα του ποταμού Yangtze 
• Θάλασσα του Bohai Sea

Στις περιοχές αυτές τα πλοία υποχρεούνται 
να χρησιμοποιούν καύσιμο με περιεκτικότη-
τα σε θείο (Sulphur) μικρότερη από 0,5% ως 
ακολούθως:



•  Από 1ης Ιανουαρίου 2017 η χρήση καυ-
σίμου με περιεκτικότητα θείου <0,5% είναι 
υποχρεωτική για όλα τα ελλιμενιζόμενα 
πλοία (πλην μιας ώρας προ αναχωρήσεως 
ή μετά τον κατάπλου).
•  Από 1ης Ιανουαρίου 2018 η χρήση καυ-

σίμου με περιεκτικότητα θείου <0,5% είναι 
υποχρεωτική για όλα τα ελλιμενιζόμενα 
πλοία.
•  Από 1ης Ιανουαρίου 2019 η χρήση καυ-

σίμου με περιεκτικότητα θείου <0,5% είναι 
υποχρεωτική για όλα τα πλοία που ελλιμενί-
ζονται, πλέουν ή είναι αγκυροβολημένα στις 
αναφερόμενες περιοχές.

Τα έντεκα βασικά λιμάνια των περιοχών 
αυτών (Guangzhou, Shenzhen, Zhujiang, 
Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Suzhou, 
Nantong, Tianjin, Qinhuangdao, Tangshan, 
Ηuanghua) μπορούν να εκδώσουν κανο-
νισμούς που να εφαρμόζουν την ανωτέρω 
ρύθμιση από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

Λοιπές διατάξεις που θα τεθούν σε εφαρ-
μογή από 1.1.2016

Σύμφωνα με τη SOLAS, κεφάλαιο V 
κανονισμός 19 [IMO MSC.350(92)] η διάτα-
ξη αφορά τα φορτηγά πλοία ≥3.000 gt και 
τα επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους 
και τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2016 απαι-
τώντας όλα τα πλοία αυτά, όχι αργότερα από 
την πρώτη επιθεώρηση μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2016, να είναι εφοδιασμένα με BNWAS 
(Bridge Navigation Watch Alarm System).
Σύμφωνα με τη SOLAS κεφάλαιο II-2 [ΙΜΟ 
MSC.365(93)] που αφορά όλα τα πλοία και 
τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2016, γίνεται 
αναθεώρηση στους ορισμούς και στα άρθρα 
σχετικά με τα συστήματα αδρανούς αερί-
ου, αερισμού, πυρόσβεσης και μέσων δια-
φυγής. Οι νέες απαιτήσεις προστίθενται για 
να καλύψουν πλοία που μεταφέρουν οχήμα-
τα με κινητήρα συμπιεσμένου υδρογόνου 
ή φυσικού αερίου στις δεξαμενές τους για 
κίνηση ή φορτίο
Σύμφωνα με τη SOLAS κεφάλαιο XIII [IMO 
MSC.366(93)] που αφορά τα συμβαλλόμε-
να στη SOLAS κράτη και τίθεται σε εφαρμο-
γή από 1.1.2016, κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
θα υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από 
τον Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με το πρό-
τυπο ελέγχου για την επαλήθευση της συμ-
μόρφωσης και της εφαρμογής της σύμβα-
σης SOLAS.
Σύμφωνα με τη MARPOL, παράρτημα I, κεφά-
λαιο 9, κανονισμός 43 [ΙΜΟ MEPC.256(67)] 
η διάταξη αφορά όλα τα πλοία και τίθεται σε 
εφαρμογή από 1.1.2016 περιγράφοντας ειδι-
κές απαιτήσεις για τη χρήση ή τη μεταφο-

ρά των πετρελαίων στην περιοχή της Ανταρ-
κτικής.
Σύμφωνα με τη MARPOL, παράρτημα VI, 
κεφάλαιο 1, κανονισμός 2 & κεφάλαιο 3, 
κανονισμός 13 [ΙΜΟ MEPC.258(67)] η διάτα-
ξη αφορά όλα τα πλοία και τίθεται σε εφαρ-
μογή από 1.1.2016 περιγράφοντας εφαρμο-
γή τροποποιήσεων ώστε να συμπεριλαμβά-
νεται το φυσικό αέριο ως καύσιμο καθώς 
και οι μηχανές που λειτουργούν με φυσικό 
αέριο με αντίστοιχες αλλαγές να συμπερι-
λαμβάνονται και στο πιστοποιητικό ΙΑΡΡ.
Σύμφωνα με τη MARPOL, παράρτημα IV, 
κανονισμοί 1, 11, 12 [ΙΜΟ MEPC.200(62)] η 
διάταξη αφορά όλα τα πλοία και τίθεται σε 
εφαρμογή από 1.1.2016 απαιτώντας την εισα-
γωγή της Βαλτικής Θάλασσας ως περιο-
χής όπου απαγορεύεται η ρίψη λυμάτων 
(sewage), εκτός από τα πλοία που έχουν 
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, εγκεκριμέ-
νου τύπου στο νέο πρότυπο, Res. MEPC. 
227 (64). Για τα επιβατηγά πλοία, ο παρών 
κανονισμός εφαρμόζεται εάν η σύμβαση 
κατασκευής είναι την ή μετά την 1.1.2016, ή 
σε περίπτωση απουσίας της σύμβασης, εάν 
η τοποθέτηση τρόπιδας είναι την ή μετά την 
1.1.2016. Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης 
για τα επιβατηγά πλοία, εφόσον η ημερομη-
νία παράδοσης είναι την ή μετά την 1.1.2018.
Σύμφωνα με τον FSS Code (κώδικας συστη-
μάτων πυρασφάλειας), κεφάλαιο 15 [ΙΜΟ 
MSC.367(93)] η διάταξη αφορά όλα τα πλοία 
και τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2016 συμπε-
ριλαμβάνοντας την απαίτηση το αδρανές 
αέριο να εκτονώνεται αυτόματα στο κατά-
στρωμα (ατμόσφαιρα), εάν η περιεκτικότη-
τα σε οξυγόνο υπερβαίνει το 5% κατ’ όγκο.
Σύμφωνα με τον BCH Code (μεταφορά επι-
κίνδυνων χημικών φορτίων), κεφάλαιο II, 
παράγραφος 2.2.1 [ΙΜΟ MEPC.249(66) και 
MSC.376(93)] η διάταξη αφορά τα δεξαμε-
νόπλοια μεταφοράς χημικών φορτίων και 
τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2016 απαιτώ-
ντας όλα τα πλοία να είναι εφοδιασμένα με 
εγκεκριμένα συστήματα διατήρησης, εφαρ-
μογής και ελέγχου της ευστάθειας. Συστή-
ματα που είναι ήδη εγκατεστημένα μπορούν 
να χρησιμοποιούνται εφόσον η απόδοσή 
τους ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σημαί-
ας του πλοίου. Ομοίως τροποποιούνται οι 
κανονισμοί IBC Code, IGC Code (για δεξα-
μενόπλοια μεταφοράς αερίου).
Σύμφωνα με τον IMDG Code (κώδικας 
μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων) γίνονται 
αλλαγές στο σύνολο του κώδικα σύμφωνα 
με  ΙΜΟ MSC.372(93), που αφορά όλα τα 
πλοία και τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2016 
μιας και έχουν γίνει αλλαγές και στα επτά 
κεφάλαια του κώδικα, ενώ έχει ανανεωθεί η 
λίστα με τα επικίνδυνα φορτία.
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Ετήσια αναφορά του U.S. EPA Vessel 
General Permit για όλα τα πλοία έως τις 
28.2.2016

Αφορά τη δεύτερη υποχρεωτική υπο-
βολή της ετήσιας αναφοράς σύμφωνα με 
το Vessel General Permit της US EPA και 
υποχρεώνει όσα πλοία έχουν λάβει άδεια 
(e-NOI) σύμφωνα με τον κανονισμό να υπο-
βάλουν μια εκτεταμένη σειρά από λεπτο-
μερή στοιχεία της περιόδου 1.1.2015 έως 
31.12.2015 για όλα τα θέματα εκροών που 
περιγράφονται στον κανονισμό, που αφο-
ρούν:

1. Αποθήκευση πιθανών εκροών επί του 
πλοίου και παραδόσεις στην ξηρά.

2. Χρήση λιπαντικών αποδεκτών για το 
περιβάλλον (Environmentally Accep-
table Lubricants).

3. Λίστα με εκροές του πλοίου στη λογι-
κή της απαλλαγής ασφαλείας (safety 
exemption).

4. Λίστα με παρατηρήσεις που υποβλήθη-
καν από την EPA ή τη U.S. Coast Guard. 

5. Λίστα με μη συμμορφώσεις σύμφωνα 
με τον κανονισμό.

6. Για νέα μεσαία ή μεγάλα κρουαζιερό-
πλοια θα πρέπει να υποβληθεί λεπτο-
μερής λίστα που αφορά εκροές gray 
water.

7. Για πλοία που φέρουν συστήματα δια-
χείρισης θαλάσσιου έρματος απαιτεί-
ται η επιπρόσθετη υποβολή ballast 
addendum.

8. Για πλοία που φέρουν συστήματα απο-
θείωσης καυσαερίων (scrubbers) απαι-
τείται η επιπρόσθετη υποβολή scrubber 
addendum.

Πλήρης εφαρμογή του ECDIS στα φορ-
τηγά πλοία άνω των 50.000 κοχ από 
1.7.2016

Σύμφωνα με τη SOLAS, κεφάλαιο V κανο-
νισμός 19, νέα παράγραφος 10.7 [ΙΜΟ 
MSC.282(86)] η διάταξη αφορά φορτηγά 
πλοία ≥50.000 gt και τίθεται σε εφαρμογή 
από 1.7.2016 απαιτώντας, όχι αργότερα από 
την πρώτη επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 
2016, να έχουν εγκατεστημένο ECDIS.

Απαίτηση για όργανα ελέγχου ατμό-
σφαιρας κλειστών χώρων από 1.7.2016

Σύμφωνα με τη SOLAS, κεφάλαιο XI-1, κανο-
νισμός 7 [ΙΜΟ MSC.380(94)] η διάταξη 
αφορά όλα τα πλοία και τίθεται σε εφαρ-
μογή από 1.7.2016 απαιτώντας την ύπαρ-
ξη μέσων ελέγχου ατμόσφαιρας κλειστών 
χώρων. Τα όργανα πρέπει να έχουν τη δυνα-
τότητα στη μέτρηση συγκεντρώσεων οξυ-
γόνου, εύφλεκτων αέριων ή ατμών, υδρόθει-
ου και μονοξειδίου του άνθρακα.

Πλήρης εφαρμογή της STCW μετά τις 31 
Δεκεμβρίου 2016

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές των 
απαιτήσεων της STCW (2010 Manila 
Amendments), από 1ης Ιανουαρίου 2017 
γίνεται πλήρης εφαρμογή των εγκεκριμέ-
νων αλλαγών. Οι κυριότερες αλλαγές που θα 
τεθούν σε ισχύ είναι:

• Θέσπιση νέων ειδικοτήτων μηχανοστα-
σίου, «ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού» και 
«ηλεκτροτεχνικού μέλους πληρώματος» 
(electrotechnical officer, electrotechnical 
rating).
• Απαίτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης 

σε νέες τεχνολογίες (π.χ. ECDIS).
• Η πιστοποίηση αξιωματικών σε συστή-

ματα διαχειρίσεως και διοικήσεως επί 
του πλοίου (bridge resource management, 
engine resource management).
• Διαχωρισμός κανονισμών (εκπαίδευσης 

- πιστοποίησης) δεξαμενοπλοίων, ως εξής: 
α.  Πετρελαιοφόρα και χημικά, όπου προ-
βλέπεται κοινή βασική εκπαίδευση και ιδι-
αίτερα προχωρημένη εκπαίδευση ανά τύπο 
δεξαμενοπλοίου. 
β. Υγραεριοφόρα, όπου προβλέπεται νέα 
βασική και προχωρημένη εκπαίδευση, ειδική 
για τον συγκεκριμένο τύπο δεξαμενοπλοίου. 
 

• Τα πιστοποιητικά σωστικών - πυροσβε-
στικών μέσων δεν θα είναι πλέον απεριο-
ρίστου ισχύος, αλλά θα υπόκεινται σε ανά 
πενταετία θεώρηση, αρχής γενομένης από 
1.1.2017. 
• Από 1.1.2017, οι εθνικές αρχές θα πρέπει, 

μέσω Διαδικτύου, να παρέχουν τη δυνατό-
τητα επαλήθευσης της αυθεντικότητας των 
πιστοποιητικών ναυτικών, τα οποία εκδί-
δουν.

ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
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ΘΕΜΑ

Επενδυτικός αναβρασμός  
στη ρωσική Άπω Ανατολή

Του Ελευθέριου Μαδεντζόγλου

Η Ρωσία έχει εκφράσει έντονα την πρόθεσή της να ενισχύσει 
σημαντικά τις επενδυτικές της δραστηριότητες στη ρωσική 
 Άπω Ανατολή. 

Nέος κόμβος για τη ναυτιλία η κάποτε ξεχασμένη σιβηρική στέπα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσωπικά θέλει να 
δώσει ώθηση, μεταξύ άλλων, στους τομείς 
της ανάπτυξης των υποδομών, της ναυτιλί-
ας, της άντλησης πετρελαίου, του εμπορί-
ου, της παραγωγής προϊόντων προηγμένης 
τεχνολογίας, του τουρισμού και της γεωρ-
γίας στην κάποτε ξεχασμένη και απόμακρη 
περιοχή της ανατολικής Σιβηρίας. Αν και το 
πρόγραμμα φαντάζει εξαιρετικά φιλόδοξο, 
η ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταστή-
σει τη ρωσική Άπω Ανατολή σε κορυφαίο 
παγκόσμιο επιχειρηματικό, ενεργειακό και 
εμπορικό κόμβο, αποσκοπώντας προφανώς 
στο να «σπάσει» τα ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα της Σαγκάης, του Χονγκ Κονγκ και 
της Σιγκαπούρης.
Οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μεγά-
λου σχεδίου ξεκίνησαν με την ψήφιση και 
εφαρμογή σε ισχύ του νόμου περί προχω-
ρημένης περιφερειακής ανάπτυξης (ADT 
Law) από την άνοιξη του 2015. Οι μέχρι 
τώρα αναλύσεις κάνουν λόγο για προσέλκυ-

ση και σύναψη επενδύσεων αξίας άνω των 
2,34 δισ. δολαρίων που αφορούν την υλο-
ποίηση κολοσσιαίων έργων. Τα έργα που θα 
αλλάξουν την καθημερινότητα της ρωσικής 
και σιβηρικής στέπας αναμένεται να ολο-
κληρωθούν μέσω των περιοχών ειδικής 
ανάπτυξης. Η Μόσχα προωθεί γι’ αυτόν το 
σκοπό τη δημιουργία και κατασκευή νέων 
ζωνών ελεύθερου εμπορίου σε συνδυασμό 
με έναν ελεύθερο λιμένα-κόμβο μεταφορών 
και logistics στο Βλαδιβοστόκ, όπως ανέφε-
ρε σε δήλωσή της η Far East Development 
Corporation. Από τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, η ρωσική κυβέρνηση προχώρησε με 
αυτόν το γνώμονα στην έγκριση και σύστα-
ση εννέα περιοχών προχωρημένης ανά-
πτυξης. Σύμφωνα με δήλωση της Far East 
Corporation, υπογράφηκαν 16 συμφωνίες 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ενώ 
έχουν κατατεθεί άλλες 86 αιτήσεις για έργα 
αξίας 4,02 δισ. δολαρίων. 
Συγκεκριμένα, πέντε εταιρείες σχεδιάζουν 

να δομήσουν μια γραμμή παραγωγής θερ-
μότητας, ηχομονωτικών υλικών, μεταλλουρ-
γικών εγκαταστάσεων, μονάδα παραγωγής 
ασφάλτου, θερμοκηπίων παραγωγής λαχα-
νικών, βιομηχανικό πάρκο και ένα ισχυρό 
κέντρο logistics. Οι επενδύσεις αφορούν, ως 
επί το πλείστον, ιδιωτικές εταιρείες ρωσικών, 
κινεζικών αλλά και ευρωπαϊκών συμφερό-
ντων, που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσω 
πολυεθνικών κυρίως συμπράξεων. 
Για να δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία στις 
περιοχές αυτές πρέπει να διατελεί ή να 
δημιουργήσει τουλάχιστον ένα τοπικό -εν 
ενεργεία- υποκατάστημα, έτσι ώστε να ωφε-
ληθεί από τις φορολογικές και δασμολογι-
κές ελαφρύνσεις που παρέχουν οι περιο-
χές αυτές. Οι κυριότερες ελαφρύνσεις αφο-
ρούν απαλλαγή ή μείωση των φόρων επί των 
κερδών των επιχειρήσεων, δικαιώματα εξό-
ρυξης, καθεστώς ελεύθερης τελωνειακής 
ζώνης, μειωμένα έξοδα κοινωνικής ασφάλι-
σης, καθώς επίσης κι ένα σύστημα ειδικής 
προστασίας και εγγυήσεων των επενδύσε-
ων.  
Καταλυτικός στην επιτυχία των παραπά-
νω θα είναι ο ρόλος του λιμένα του Βλα-
διβοστόκ καθώς αποτελεί κομβική είσοδο 
προς τη βορειοανατολική Ασία και σημαντι-
κό πέρασμα προς τους λιμένες της Ιαπωνίας, 
της Κορέας, της Ρωσίας και της Κίνας.
Φαίνεται πως οι Ρώσοι έχουν καταλάβει 
καλά τις έννοιες της οικονομικής γεωγραφί-
ας και καταβάλλουν προσπάθειες για τόνω-
ση των επενδύσεων και ανάπτυξη στην 
περιοχή όπως είχαν εκδηλώσει στο πρώτο 
Eastern Economic Forum, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Βλαδιβοστόκ τον Σεπτέμβριο 
του 2015. Η νέα τάξη πραγμάτων στην κάπο-
τε ξεχασμένη γωνιά του πλανήτη θα έχει 
ενδιαφέρον για το παγκόσμιο εμπόριο και 
ιδίως για τη ναυτιλία, που θα βρει νέα ασφα-
λή καταφύγια για ναυλώσεις, επιχειρηματικές 
εξορμήσεις και επενδύσεις.
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Ριάντ, Άμπου Ντάμπι και Ντόχα 
αλλάζουν πλεύση

Των Ηλία Μπίσια και Ελευθέριου Μαδεντζόγλου 

Ανησυχία προκαλεί σε διπλωματικούς και επιχειρηματικούς κύκλους 
η δημοσίευση σε διεθνή ΜΜΕ σχετικά με την πιθανή χρεοκοπία του 
βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας τα επόμενα  
δύο χρόνια. 

Από την καιροσκοπία στην εγρήγορση

Η μάλλον εμμονική στάση του παλατιού 
στο Ριάντ στην αποκλειστική επικέντρω-
ση της οικονομίας της χώρας στην εξόρυξη  
και εκμετάλλευση του «μαύρου χρυσού», σε 
συνάρτηση με τις τεράστιες δαπάνες 
ως προς την ασφάλεια, την άμυνα και  
την εξωτερική πολιτική της χώρας, οδηγεί 
τους διεθνείς αναλυτές σε δυσοίωνες προ-
βλέψεις. Η γη όπου περπάτησε ο Μωάμεθ 
υπήρξε εδώ και δεκαετίες αυστηρά προ-
σκολλημένη στις επιταγές του ιερού Κορα-
νίου και στις αυστηρές επιταγές της σαρία, 
με αποτέλεσμα να μην υπάρξει η οικονομική 
εξωστρέφεια και διαφοροποίηση, όπως και 
ο αναγκαίος εκδημοκρατισμός που ευδο-
κίμησαν ως έννοιες αλλά και ως κοινωνικές 
επιταγές στα γειτονικά βασίλεια και στα εμι-
ράτα του Μπαχρέιν, του Κατάρ και των εφτά 
ΗΑΕ που απολαμβάνουν ημέρες απόλυτης 
ευμάρειας και ευημερίας. 

Η πτώση της αγοράς του πετρελαίου, η ανά-
πτυξη νέων οικοπέδων και η εκμετάλλευ-
ση φιλικότερων πηγών ενέργειας σε άλλες 
γειτονικές και μη χώρες οδηγούν το νυστα-
λέο και συντηρητικό βασίλειο σε απομό-
νωση από την παγκόσμια ενεργειακή αγο-
ρά. Ο κάποτε απόλυτος πρωταγωνιστής του 
ΟΠΕΚ και στενός σύμμαχος των Αμερικα-
νών κλονίζεται από την εμμονή των επενδύ-
σεών του σε μία και μόνο (ενεργειακή) αγο-
ρά. Οι σπατάλες του παλατιού, λες και δεν 
υπήρχε αύριο, έπαιξαν και αυτές το ρόλο 
τους.
Όμως, η κατάρρευση του βασιλείου θα πρέ-
πει να ανησυχήσει όλη τη διεθνή κοινότητα, 
αφού το «γερασμένο» παλάτι, αν και υποταγ-
μένο σε δυσθεώρητες για τη Δύση πρακτικές 
του παρελθόντος, αποτελεί σήμερα μια ασπί-
δα για την εξάπλωση ακραίων ισλαμιστών.
Eν τούτοις, ο Σαουδάραβας υπουργός 
Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων, Ali bin 
Ibrahim Al-Naimi, εξέπληξε σε δημόσια ομι-
λία του στην Ευρώπη όταν ανακοίνωσε τη 
δέσμευση του Ριάντ ως προς τη συνέχιση 
των επενδύσεων στην εξόρυξη και τελειο-
ποίηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
απόδοσης του «μαύρου χρυσού».
Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου 
και την αναστάτωση στον ΟΠΕΚ, ο υπουρ-
γός τόνισε τη σημασία των επενδύσεων 
στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και 
της τεχνολογίας, ώστε να εξελίξουν τις ορυ-
κτές πηγές ενέργειας και να τις μετατρέψουν 
σε πιο φιλικές ως προς τις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος.
Στο ίδιο πλαίσιο, αιφνιδιαστική θεωρήθηκε η 
απόφαση της Saudi Aramco, όπως ανακοινώθη-
κε τον Δεκέμβριο στο Διεθνές Συνέδριο Τεχνο-
λογίας Πετρελαίου, το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στην Ντόχα του Κατάρ για τρεις ημέρες.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ



Στο συνέδριο ανακοινώθηκαν και συζητή-
θηκαν έρευνες σχετικά με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις σε θέματα γεωλογίας, ενεργειακής 
τεχνολογίας κ.λπ.
Ο πρόεδρος της Saudi Aramco, Amin Bin 
Hassan Al-Nasser, συμμετείχε σε συνεδρία-
ση της ολομέλειας για τους επικεφαλής των 
επιχειρήσεων με τίτλο «Τεχνικές συνεργα-
σίες για ένα βιώσιμο μέλλον», όπου επισή-
μανε ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
«θα συνεχίσουν σε μακροπρόθεσμη βάση 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
παγκόσμιο ενεργειακό πλαίσιο, ωστόσο 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τη διαχείρι-
ση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». 
Η ανακοίνωση του προέδρου του ενεργεια-
κού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας θεω-
ρήθηκε από αναλυτές μια έκπληξη τόσο για 
το μέλλον του κλάδου όσο και για την πολι-
τική τοποθέτηση σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, σε μια περίοδο αντιπαράθε-
σης μεταξύ των παραδοσιακών ναυτιλιακών 
δυνάμεων και των αξιωματούχων των Βρυ-
ξελλών.
Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πάντως, στρέ-
φονται σε νέες μορφές επενδύσεων, πέραν 
του πετρελαίου. Η επέκταση του ιδιωτι-
κού τομέα και των επιχειρήσεων στα επτά 
εμιράτα σε τομείς που δεν περιορίζονται 
στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, σημείωσε μικρή ανάπτυξη τον Νοέμβριο, 
έπειτα από πτώση τον Οκτώβριο. Οι νέες 
επιχειρήσεις και η απασχόληση αυξήθηκαν, 
αν και η ανάπτυξη στην πρώτη κατηγορία 
βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον 
Απρίλιο του 2012.
Παραμένουν επίσης μάλλον αβέβαια για το 
μέλλον της οικονομίας τους αφού οι τιμές 
πετρελαίου βρίσκονται σε καθίζηση, οι συμ-

μαχικές γειτονικές δυνάμεις της περιο-
χής αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές 
δυσκολίες, ενώ παράλληλα το διεθνές εμπό-
ριο της περιοχής κλονίζεται.
Η οικονομία των εμιράτων όμως εξακο-
λουθεί να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, 
παρά την παρατεταμένη πτώση των τιμών 
του πετρελαίου, τους αυστηρότερους όρους 
ρευστότητας και την αυξημένη αβεβαιότη-
τα σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες από την 
πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, που ουσιαστικά 
υποστηρίζει τα άλλα έξι εμιράτα, πλην ίσως 
της Σαρτζά.
Η ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα είναι ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο, που ίσως πιέσει τους επτά 
μονάρχες να επαναπροσδιορίσουν άμεσα τη 
στρατηγική τους, ενώ συγκεκριμένοι κύκλοι 
στο Ντουμπάι απαιτούν περαιτέρω επενδύ-
σεις σε νέους τομείς της οικονομίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο Άμπου Ντάμπι, ο λιμέ-
νας Zayed της πρωτεύουσας των εμιρά-
των εγκαινίασε με επίσημες εκδηλώσεις τον 
νέο τερματικό σταθμό κρουαζιέρας υψηλής 
τεχνολογίας.
Το έργο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη 
βιομηχανία της κρουαζιέρας στην περιοχή 
του Περσικού Κόλπου, αλλά και κορυφαίο 
περιφερειακό κέντρο κρουαζιέρας, το οποίο 
θα βοηθήσει το Άμπου Ντάμπι στην αύξη-
ση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων και 
των επιβατών που επισκέπτονται το εμιρά-
το. Ο «ευέλικτος» σχεδιασμός του κτιρίου 
του τερματικού σταθμού βοηθά να προσαρ-
μοστεί εύκολα στις μελλοντικές απαιτήσεις 
των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας στην 
περιοχή της Ασίας.
Η νέα πρωτοβουλία θα ενισχύσει τις φιλοδο-
ξίες του εμίρη για ενδυνάμωση της παρουσί-

ας του Άμπου Ντάμπι στον τομέα του τουρι-
σμού και την περαιτέρω ανύψωση της θέσης 
του ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Παράλληλα, το Khalifa Port Container 
Terminal έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία ως 
προς την ανάπτυξή του σημειώνοντας άνοδο 
στην κίνηση που ξεπερνά το 11%, σε εποχές 
μάλιστα εξαιρετικά δύσκολες για τον συγκε-
κριμένο κλάδο. Ο νέος τερματικός σταθμός 
πλέον πρωταγωνιστεί στην περιοχή και η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει το λιμένα 
με επιπλέον έργα, τόσο στον ίδιο το σταθ-
μό όσο και στη γειτονική βιομηχανική ζώνη 
και τους αποθηκευτικούς χώρους που προ-
σφέρονται.
Αλλά και στο γειτονικό Κατάρ, ο εμίρης εξε-
τάζει με συμπάθεια άλλες μορφές οικονομι-
κής ανάκαμψης. 
Στην πρωτεύουσα της μικροσκοπικής χώρας 
κατασκευάζεται ένας νέος εμπορικός λιμέ-
νας, ο οποίος φέρει την ονομασία Hapad 
Port και θα είναι ένας από τους μεγαλύτε-
ρους πράσινους λιμένες του κόσμου. Το 
κόστος των έργων αγγίζει το ποσό των $7,4 
δισ. Κατασκευάζεται στα νότια της Ντόχα, 
καταλαμβάνει έκταση 26,5 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων και περιλαμβάνει ένα νέο λιμά-
νι, μια νέα βάση για το πολεμικό ναυτικό της 
χώρας και μια νέα ειδική οικονομική ζώνη.
Ο νέος λιμένας θα τεθεί εν μέρει σε επιχει-
ρησιακή λειτουργία έως τα τέλη του Δεκεμ-
βρίου, με το άνοιγμα των τερματικών σταθ-
μών που αφορούν τη φόρτωση και εκφόρ-
τωση γενικών εμπορευμάτων καθώς και 
αυτών που αφορούν την εισαγωγή οχημά-
των. Η πλήρης λειτουργία του λιμένα κατά 
την πρώτη φάση ανάπτυξής του προγραμμα-
τίζεται για τα τέλη του 2016.
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Κάλεσμα ECSA για ένα επαρκές και  
λειτουργικό δίκτυο εγκαταστάσεων υπο-
δοχής καταλοίπων

Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών 
δημοσίευσε ένα κείμενο θέσεων αναφορικά 
με την επερχόμενη αναθεώρηση του κανο-
νισμού περί των εγκαταστάσεων υποδοχής 
καταλοίπων που υιοθετήθηκε το 2000. Στο 
κείμενο θέσεων η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιο-
μηχανία καλεί για επαρκείς, λειτουργικές και 
αποδοτικές εγκαταστάσεις υποδοχής κατα-
λοίπων πλοίων, καθώς και για ένα πιο δια-
φανές και δίκαιο πλαίσιο χρεώσεων. Μέχρι 
σήμερα, και παρά το κανονιστικό πλαίσιο σε 
παγκόσμιο (ΙΜΟ) και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Ε.Ε.), δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδο-
μές σε αρκετά ευρωπαϊκά λιμάνια με συνέ-
πεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρεί σε 
αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονιστι-
κού πλαισίου. Επιπροσθέτως, η ECSA καλεί 
για τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και με 
μεγαλύτερη διαφάνεια συστήματος τιμολό-
γησης, ώστε να δίνει τα κατάλληλα κίνητρα 
στους πλοιοκτήτες να παραδίδουν τα από-
βλητα των πλοίων. Το ζήτημα των χρεώσεων 
των υπηρεσιών υποδοχής καταλοίπων πλοί-
ων στη χώρα μας έχει βρεθεί αρκετές φορές 
στο επίκεντρο, με τους χρήστες να κάνουν 
λόγο για υπερβολικά υψηλές χρεώσεις, ακό-
μη και σε περιπτώσεις όπου τα πλοία δεν 
έχουν να παραδώσουν απόβλητα ή ακό-
μη και όταν δεν προσεγγίζουν λιμένες αλλά 
παραμένουν σε αγκυροβόλια.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής για τις αερομεταφορές

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υιοθέτησε το κείμενο στρατηγι-
κής για τις αερομεταφορές στην Ε.Ε. στο-
χεύοντας να δώσει ώθηση στην ευρωπα-
ϊκή οικονομία, να ενδυναμώσει την παρα-
γωγική της βάση, αλλά και να ενισχύσει τη 
θέση της στον παγκόσμιο χάρτη. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, η στρατηγική για τις αερομετα-
φορές θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρη-
ση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των 
αερομεταφορών στην Ε.Ε., αλλά και θα βοη-
θήσει την ευρωπαϊκή οικονομία να αποκο-
μίσει οφέλη από το συνεχώς μεταβαλλόμε-
νο και αναπτυσσόμενο παγκόσμιο οικονομι-
κό περιβάλλον. Μία ισχυρή και εξωστρεφής 
αεροπορική βιομηχανία δεν θα ωφελήσει 
μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους Ευρω-
παίους πολίτες, προσφέροντάς τους καλύ-
τερες συνδέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο σε 
πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πιο αναλυτικά, οι 
στόχοι της στρατηγικής είναι:
1. Η καθιέρωση της Ε.Ε. ως παγκόσμιας 

ηγετικής δύναμης στη διεθνή αεροπορι-
κή βιομηχανία, διασφαλίζοντας παράλ-
ληλα ένα ενιαίο επίπεδο όρων ανταγω-
νισμού στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να επιτραπεί στην αεροπο-
ρική βιομηχανία της Ε.Ε. να εισέλθει σε 
αναπτυσσόμενες αγορές προσφέρο-
ντας νέες συνδέσεις, ωφελώντας πολ-
λαπλώς την ευρωπαϊκή οικονομία.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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2. Αντιμετώπιση των εμποδίων για την 
ανάπτυξη του κλάδου. Η κύρια πρόκλη-
ση είναι να αντιμετωπιστούν τα ζητή-
ματα χωρητικότητας, αποδοτικότητας 
και συνδεσιμότητας. Ο κατακερματι-
σμός του εναέριου χώρου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης έχει υπολογιστεί πως 
προκαλεί οικονομική επιβάρυνση της 
τάξεως των 5 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ 
επιβαρύνει τις εκπομπές αέριων ρύπων 
με περίπου 50.000.000 τόνους CΟ

2
. 

Οι περιορισμοί στη χωρητικότητα των 
ευρωπαϊκών αεροδρομίων θα κοστί-
σουν περί τις 818.000 θέσεις εργασί-
ας έως το 2035. Ως εκ τούτου, η νέα 
στρατηγική δίνει έμφαση στην ολοκλή-
ρωση του ενιαίου εναέριου χώρου της 
Ε.Ε. καθώς και στη βελτιστοποίηση της 
εκμετάλλευσης των πλέον πολυσύχνα-
στων αεροδρομίων.

3. Διατήρηση υψηλών στάνταρ. Στόχος 
της νέας στρατηγικής είναι να διατη-
ρηθούν, προς όφελος των Ευρωπαίων 
πολιτών, τα υψηλά στάνταρ που έχουν 
τεθεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τα 
δικαιώματα των επιβατών κ.ά., προτεί-
νοντας σειρά πρόσθ ετων μέτρων για 
την περαιτέρω βελτίωσή τους.

4. Πρόοδος στην καινοτομία, στην ψηφι-
ακή τεχνολογία και στις επενδύσεις. 
Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η 
προώθηση της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης των αερομεταφορών. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη πρέπει να 
εκμεταλλευτεί στο έπακρον τις δυνα-

τότητες που προσφέρουν τα μη επαν-
δρωμένα αεροχήματα (drones), προ-
τείνοντας παράλληλα ένα πλαίσιο για 
την ασφαλή χρήση τους, την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων κ.λπ. 
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η Ε.Ε. 
σχεδιάζει να διαθέτει 430 εκατ. ευρώ 
σε ετήσια βάση έως το 2020 στο Single 
European Sky ATM Research project, η 
επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου θα 
μπορούσε να δημιουργήσει μέχρι και 
300.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτοιμη να επεν-
δύσει δισεκατομμύρια σε μεγάλα έργα 
μεταφορών

Συνολικά 7,56 δισ. ευρώ θα αποδεσμευ-
τούν από το χρηματοδοτικό πλαίσιο του 
Connecting Europe Facility στη δεύτερη 
πρόσκληση του προγράμματος για τη χρη-
ματοδότηση έργων στον τομέα των μετα-
φορών. Η εκταμίευση αναμένεται να ξεκι-
νήσει τον Σεπτέμβριο του 2016 για προτά-
σεις που θα υποβληθούν έως το τέλος του 
πρώτου διμήνου του 2016. Τα περισσότε-
ρα κεφάλαια (6,47 δισ. ευρώ) θα κατευθυν-
θούν προς χώρες που λαμβάνουν χρηματο-
δότηση από το Ταμείο Συνοχής, μεταξύ των 
οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Σύμφωνα με 
την επίτροπο Μεταφορών Βιολέτα Μπουλκ, 
η χρηματοδότηση θα αποβλέπει σε μεγάλα 
έργα, ιδίως σε όσα ενσωματώνουν και νέες 
τεχνολογίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνο-
νται έργα για «έξυπνα» μεταφορικά συστή-
ματα, με τα οποία η Ε.Ε. ευελπιστεί να μειώ-
σει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την 
κατανάλωση καυσίμων. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αποτελεί μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για την Ελλάδα να «ξεκλειδώσει» 
σημαντικά έργα και να προσελκύσει ευρω-
παϊκές επενδύσεις. Κύριοι στόχοι θα πρέπει 
να είναι η αναβάθμιση και η διασύνδεση των 
λιμένων της χώρας με τα χερσαία μεταφορι-
κά δίκτυα, αλλά και η εφαρμογή νέων τεχνο-
λογιών για την αποδοτικότερη λειτουργία 
και ανάπτυξη των αλυσίδων μεταφοράς.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο στόχαστρο  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   
η φορολόγηση της ναυτιλίας  
στην Ελλάδα

Του Σπύρου Δημητρίου
Δικηγόρου - υποδιευθυντή, Φορολογικού Τμήματος KPMG

Ο νόμος που κατά βάση διέπει τη φορο-
λόγηση της ναυτιλίας στην Ελλάδα είναι ο 
27/1975, μέρος του οποίου κατοχυρώνεται 
συνταγματικά στο άρθρο 107 του Συντάγ-
ματος. Σε αδρές γραμμές, σύμφωνα με 
αυτόν, επιβάλλεται «φόρος χωρητικότητας» 
(tonnage tax) στις περισσότερες κατηγορίες 
πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία. Η 
επιβολή του εξαντλεί  τη φορολογική υπο-
χρέωση των πλοιοκτητών, των διαχειριστών 
και μεσαζόντων (όπως οι κατηγορίες αυτές 
εξειδικεύονται στο νόμο) μέχρι το επίπε-
δο του μετόχου, δηλαδή μέχρι και τη δια-
νομή μερισμάτων. Προσφάτως, μάλιστα, με 
το νόμο 4336/2015, με τον οποίο προστέ-
θηκε άρθρο 26α στο ν. 27/1975, η επιβολή 
του φόρου χωρητικότητας επεκτάθηκε και 
στα πλοία με σημαία χωρών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου. Το παγιωμένο αυτό καθεστώς, 
που είχε ήδη κατοχυρωθεί στην Ελλάδα από 
το 1975, αποδείχθηκε τις επόμενες δεκαε-
τίες ο πλέον αξιόπιστος και διαδεδομένος 
τρόπος φορολόγησης παγκοσμίως και υιο-
θετήθηκε από πλήθος χωρών με ανεπτυγμέ-
νο τον ναυτιλιακό κλάδο.
Ωστόσο, στις 21/12/2015, η Επιτροπή με δελ-
τίο Τύπου ανακοίνωσε ότι με την ολοκλήρω-
ση της προδικασίας ελέγχου διαπιστώθηκε 
στο νόμο 27/1975 μια σειρά διατάξεων που 
συνιστούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις 
και, συνεπώς, προσκρούουν στις συνθήκες 
(107 ΣΛΕΕ). Επιπλέον, ενόψει της έκδοσης 
της σχετική απόφασης, η οποία αναμένε-
ται να δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερί-

Τον Αύγουστο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Επιτροπή) 
μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG-COM) εκκίνησε 
προδικασία ελέγχου για ενδεχόμενη ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων 
όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης της ναυτιλίας  
στην Ελλάδα.



δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αμέσως επό-
μενο διάστημα, η Ελλάδα οφείλει μέσα σε 
προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση 
της απόφασης να υποβάλει τις παρατηρή-
σεις της και -πάντως- να αποδεχθεί ή όχι 
την απάλειψη των διατάξεων που κατά την 
ερμηνεία της Επιτροπής θεωρούνται προ-
βληματικές. Σε διαφορετική περίπτωση, 
σημειώνεται στο εν λόγω δελτίο Τύπου ότι 
θα εκκινήσει η επίσημη διαδικασία έρευνας 
για την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων που 
προβλέπεται από τις συνθήκες (108 ΣΛΕΕ).
Οι αιτιάσεις της Επιτροπής, που σύμφωνα με 
την ερμηνεία της είναι προβληματικές και θα 
πρέπει να ελεγχθούν με βάση την επίσημη 
διαδικασία (άρ. 108 ΣΛΕΕ) ως κρατικές ενι-
σχύσεις, εντοπίζονται στις ακόλουθες περι-
πτώσεις:
(α) Στην εξάντληση της φορολογικής υπο-
χρέωσης των μετόχων και εταίρων των πλοι-
οκτητριών εταιρειών με την επιβολή του 
tonnage tax.
(β) Στη φορολόγηση βάσει tonnage tax εται-
ρειών που λειτουργούν ως μεσάζοντες και 
διαχειριστές υπηρεσιών (εταιρείες του άρ. 
25 του ν. 27/1975) που δεν αφορούν θαλάσ-
σιες μεταφορές.
(γ) Στη φορολόγηση βάσει tonnage tax αλι-
ευτικών, ρυμουλκών και τουριστικών πλοίων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις προτείνεται 
από την Επιτροπή αντιστοίχως:
(α) Η εξάλειψη της απαλλαγής που αφορά 
τη φορολόγηση των μερισμάτων προς τους 
μετόχους των εταιρειών του ναυτιλιακού 

κλάδου που υπάγονται σε tonnage tax και 
η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος.
(β) Η μη υπαγωγή σε tonnage tax των εται-
ρειών του άρ. 25 του ν. 27/1975, όταν αυτές 
δεν παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν 
θαλάσσιες μεταφορές, και η υπαγωγή τους 
στις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος.
(γ) Η μη υπαγωγή σε tonnage tax αλιευτικών, 
ρυμουλκών και τουριστικών πλοίων, αλλά η 
υπαγωγή τους στις κείμενες διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Όπως γίνεται αντιληπτό, παρότι η Επιτροπή 
δεν αμφισβητεί κατ’ αρχάς το φορολογικό 
καθεστώς της ναυτιλίας εν γένει, εντοπίζει 
-σύμφωνα με την ερμηνεία της- σημεία μη 
συμβατά με την πρωτογενή ενωσιακή νομο-
θεσία. Ωστόσο, τα σημεία αυτά στο σύνολό 
τους φαίνεται ότι ανατρέπουν σε ένα σημα-
ντικό βαθμό τον τρόπο φορολόγησης της 
ναυτιλίας στην Ελλάδα, καθώς μειώνουν την 
απόδοση των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, 
επηρεάζουν αδιαμφισβήτητα την ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής ναυτιλίας όχι μόνον 
σε ευρωπαϊκό, αλλά και, κυρίως, σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Δεδομένου, δε, ότι το δελτίο 
Τύπου της Επιτροπής έρχεται σε μια χρο-
νική «συγκυρία» (;) κατά την οποία αναμέ-
νεται με ενδιαφέρον ο προσδιορισμός των 
προβλέψεων του τρίτου μνημονίου για τη 
ναυτιλία, η μία εκ των οποίων προβλέπει 
ρητά τη «σταδιακή κατάργηση της ειδικής 
φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού 

κλάδου», η αντιμετώπιση της Επιτροπής στις 
διαδικασίες που θα ακολουθήσουν είναι κρί-
σιμη για το μέλλον του ναυτιλιακού κλάδου 
και θα πρέπει να γίνει συντονισμένα. 

* Οι απόψεις και οι γνώμες 
που εκφράζονται είναι αυτές 
των συγγραφέων και δεν 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα  
τις απόψεις και γνώμες της 
KPMG. Όλες οι πληροφορίες 
που παρέχονται είναι γενικής 
φύσεως και δεν προορίζονται 
να περιγράψουν τα πραγματικά 
περιστατικά κάποιου 
συγκεκριμένου ατόμου  
ή οντότητας.

Παρότι η Επιτροπή δεν 
αμφισβητεί κατ’ αρχάς  
το φορολογικό καθεστώς 
της ναυτιλίας εν γένει, 
εντοπίζει σημεία 
μη συμβατά με την 
πρωτογενή ενωσιακή 
νομοθεσία.
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Εκπαίδευση και καινοτομία, 
στοιχεία ανάπτυξης

Είναι επιτακτική η ανάγκη, ιδιαίτερα σε επο-
χές δύσκολες, όπως φαίνεται να είναι αυτή που 
ζούμε σήμερα και μάλλον αναμένεται να συνε-
χίσουμε να ζούμε στο άμεσο μέλλον, να μην 
ξεχνάμε να κοιτάμε συνεχώς εμπρός, σε νέες 
ιδέες, σε νέες πρακτικές, ανοίγοντας ορίζοντες 
που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά μας 
και τη ζωή μας γενικότερα.
Ο απαιτητικός τομέας της ναυτιλίας μας δεν 
αποτελεί εξαίρεση και το στοίχημα για μια ισχυ-
ρή ελληνική ναυτιλία στο ευρωπαϊκό και διε-
θνές γίγνεσθαι πρέπει να κερδηθεί μέσα από τη 
συνεχή και στενή παρακολούθηση των εξελίξε-
ων της αγοράς και της τεχνολογίας. 
Δύο σημαντικά στοιχεία επιτυχίας σε αυτή την 
προσπάθεια μπορεί να είναι η συνεχής εκπαί-
δευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων και 
ειδικοτήτων, καθώς και η συμμετοχή σε προ-
γράμματα έρευνας και καινοτομίας. 
Τα οφέλη από την εκπαίδευση είναι προφα-

νή και πολλά έχουν γραφτεί, ιδιαίτερα από τις 
φιλόξενες σελίδες των «Ναυτικών Χρονικών», 
σχετικά με αυτό το θέμα.
Όσον αφορά τη συμμετοχή σε προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας, ιδίως όταν αυτά έχουν 
πρακτικό αντικείμενο, τα οφέλη μπορεί να είναι 
πολλαπλά τόσο με την τεχνογνωσία (know-
how) που παρέχουν στους συμμετέχοντες 
όσο και με την ανάπτυξη νέων ιδεών και λύσε-
ων που συντείνουν στη βελτίωση της ασφάλει-
ας και της αποδοτικότητας και, συνεπώς, του 
κόστους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότη-
τας. Υπάρχουν δε αρκετές ευκαιρίες για τέτοια 
προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση μέσω διάφορων μηχανισμών, ώστε 
τελικά να είναι οικονομικά βιώσιμα σχετικά με 
την κάλυψη κόστους του πιθανού απαραίτητου 
εξοπλισμού και των απαιτούμενων ανθρωποω-
ρών που οι συμμετέχοντες καλούνται να επεν-
δύσουν.
Με γνώμονα τα παραπάνω, ο RINA Hellas, ο 
ελληνικός βραχίονας του RINA Group, ενισχύ-
ει την παρουσία του στην περιοχή της Ελλάδας 
και της Κύπρου με νέες παρεχόμενες υπηρεσί-
ες, μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Έρευ-
νας και Καινοτομίας και της αναδιαμόρφωσης 
των υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης. 
Η αφοσίωση του οργανισμού μας στην παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα επίπε-
δα με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων των 
εταιρειών-πελατών μας μέσα σε αυτό το αντα-
γωνιστικό πλαίσιο, με σεβασμό στο περιβάλλον 
και στην ασφαλή λειτουργία, είναι πρωταρχι-
κής σημασίας. Έχει επιβεβαιωθεί με τη διαρκώς 
αυξανόμενη παρουσία του RINA στην ελληνική 
πραγματικότητα, τόσο στην ταξινόμηση πλοί-
ων όλων των κατηγοριών και σκαφών αναψυχής 
όσο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρε-
σιών και εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στον Πει-
ραιά αποτελεί την πρώτη ερευνητική μονάδα 
του οργανισμού με έδρα εκτός Ιταλίας και έχει 
βασικό της σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για έρευνα και καινοτομία που 
παρέχονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και διεθνώς, σε στενή συνεργασία με την ισχυ-

Του Σπύρου Α. Ζολώτα,
RINA Area Manager Greece and Cyprus

ΑΠΟΨΗ



ρή ελληνική και κυπριακή ναυτιλιακή κοινότητα.    
Ο RINA στοχεύει και εργάζεται πάντα στην 
αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε 
να συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε 
οργανισμό που λειτουργεί στο ανταγωνιστι-
κό και ταυτόχρονα «ευαίσθητο» διεθνές περι-
βάλλον της ναυτιλίας. Το νεοσυσταθέν κέντρο 
στον Πειραιά ενσωματώνεται στην υπάρχουσα 
δομή του RINA Hellas, η οποία σήμερα αποτε-
λείται από το Piraeus Marine, το Plan Approval 
Centre, το Marine Technical Support Centre, 
το Yachting Centre, το RINA Academy Hellas 
και το Limassol Survey Station, ενισχύοντας τις 
υπάρχουσες δυνατότητες και δημιουργώντας 
νέες ευκαιρίες συνεργειών.  
Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας βρίσκε-
ται σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2015, 
έχοντας ήδη συμμετάσχει στην υποβολή μιας 
ερευνητικής πρότασης που εντάσσεται στο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο HORIZON 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. 
Η συγκεκριμένη πρόταση συγκεντρώνει μελε-
τητές από πανεπιστήμια, ναυτιλιακές εταιρείες, 
ερευνητικά κέντρα, ναυπηγοεπισκευαστικές επι-
χειρήσεις και άλλους φορείς από τον ευρωπα-
ϊκό χώρο σε ένα τριετές εγχείρημα, που απο-
σκοπεί στη βελτιστοποίηση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος του πλοίου 
στον κύκλο της ζωής του, από την κατασκευή 
ώς την τελική απόσυρση και ανακύκλωσή του.
Ανανεωμένη δομή και νέες δυνατότητες παρέ-

χονται και στο εκπαιδευτικό κέντρο του RINA 
Hellas στον Πειραιά, συνεπεία της στρατηγικής 
απόφασης για την αναδιαμόρφωση της Ακα-
δημίας του RINA (RINA Academy) σε ένα διε-
θνή οργανισμό ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Κύριο 
χαρακτηριστικό της νέας δομής είναι η ευελι-
ξία καθώς υποστηρίζει εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες σε τρία επίπεδα (standard level, advanced 
level, premium level) και με τρεις διαφορετικές 
προσεγγίσεις (open course, in-house course, 
tailored made course). Το πρόγραμμα της Ακα-
δημίας απευθύνεται σε προσωπικό όλων των 
βαθμίδων (technical staff, managers, onboard 
personnel) και καλύπτει διαφορετικές θεματικές 
περιοχές, όπως η διαχείριση πλοίων, η ασφάλεια, 
η περιβαλλοντική προστασία και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα μεταξύ άλλων. Επιπλέον, στη νέα 
δομή είναι διαθέσιμα εξειδικευμένα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης για συγκεκριμένους τύπους 
πλοίων, όπως για παράδειγμα η διαχείριση πλοί-
ων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
τα ειδικά θέματα ασφάλειας επιβατηγών πλοίων 
και η διαχείριση yachts.
Η προσήλωση στην αριστεία αποτελεί βασική 
πολιτική του RINA, ενός οργανισμού με μακρό-
χρονη παράδοση στην παροχή υψηλού επιπέ-
δου υποστηρικτικών υπηρεσιών τόσο στη ναυ-
τική βιομηχανία όσο και σε άλλους τομείς. Την 
αρχή αυτή αποσκοπούν να υπηρετήσουν οι 
νέες παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας, καινοτο-
μίας και εκπαίδευσης, που είναι πλέον διαθέσι-
μες και από το γραφείο του RINA στον Πειραιά.
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Το «Al Muraykh» σπάει το 
παγκόσμιο ρεκόρ μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων

H United Arab Shipping Company ανα-
κοίνωσε ότι το ULVC «Al Muraykh», ένα 
από τα πιο «πράσινα» πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και στο-
λίδι του στόλου της, φόρτωσε και μεταφέ-
ρει 18.601 TEUs, σπάζοντας το παγκόσμιο 
ρεκόρ .
Το ULCV αναχώρησε από το Port Klang της 
Μαλαισίας με προορισμό το Felixstowe στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο θα ταξιδεύει 
για δύο εβδομάδες προς τον τελικό προο-
ρισμό του.
«Αυτή η άνευ προηγουμένου αποστολή 
προς δυσμάς σημαίνει ότι η παραγωγή CO

2 

ανά TEU σε αυτό το ταξίδι θα είναι κατά 
60% χαμηλότερη, σε σχέση με τη μεταφορά 
εμπορευματοκιβωτίων από ένα πλοίο 13.500 
TEU». Τα εμπορευματοκιβώτια στο πλοίο 
φορτώθηκαν από την UASC και τους εταί-
ρους της στην Ocean Three alliance.
To MV «Al Muraykh» παραδόθηκε τον 
Αύγουστο του 2015 από τη Hyundai Samho 
Heavy Industries, ως μέρος ενός προγράμμα-
τος νεοτεύκτων της εταιρείας που περιλαμ-
βάνει 17 ακόμη πλοία σύγχρονη τεχνολογίας.

Η Αυστραλία αυξάνει  
τα πρόστιμα για θαλάσσια 
ρύπανση

Πρόσφατα η κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας, ακολουθώντας την πολιτική των ΗΠΑ 
που συνοψίζεται στη φράση «ο ρυπαντής 
πληρώνει», αύξησε σημαντικά τα χρηματικά 
ποσά που επιβάλλονται στους ρυπαντές των 
θαλασσών της.
Πιο συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις μπορεί 
να φθάσουν μέχρι και τα $13,2 εκατομμύρια 
για κάθε συμβάν μόλυνσης, ακόμη και εάν η 
τελευταία θεωρείται αμελητέα.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο κάθε ενδι-
αφερόμενος να γνωρίζει πως η Αρχή Ασφά-
λειας Ναυσιπλοΐας της Αυστραλίας (AMSA) 
είναι ιδιαίτερα αυστηρή σε περιπτώσεις 
ρύπανσης του ευαίσθητου θαλάσσιου οικο-
συστήματος της χώρας, γι’ αυτό και πραγ-
ματοποιεί συχνούς και εξαιρετικά ενδελε-
χείς ελέγχους στα πλοία που προσεγγίζουν 
αυστραλιανούς λιμένες.
Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ειδι-
κή αναφορά που έχει ετοιμάσει το δικηγο-
ρικό γραφείο ΗWL Ebsworth, που είναι ο 
ανταποκριτής του Standard P&I Club στην 
Αυστραλία (Σίδνεϊ).

Σημαντική ανάπτυξη  
της «γαλάζιας οικονομίας»  
της Δανίας

Ο ναυτιλιακός τομέας στη Βόρεια Γιουτ-
λάνδη και κυρίως στο Άαλμποργκ, την 
τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, έχει 
γνωρίσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανά-
πτυξη. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσμα-
τα νέας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθη-
κε με πρωτοβουλία της Εμπορικής Ένωσης 
του Άαλμποργκ, Business Aalborg, και αφο-
ρά την ανάπτυξη των ναυτικών, ναυτιλιακών 
και παραναυτιλιακών επαγγελμάτων, καθώς 
και των επαγγελμάτων στο χώρο των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας της χερσονήσου 
της Γιουτλάνδης, που ανήκει στο βασίλειο 
της Δανίας.
Ο Tonny Skovsted Thorup, διευθυντής των 
επιχειρήσεων του δήμου του Άαλμποργκ, 
δήλωσε ότι οι ναυτιλιακές και παραναυτιλια-
κές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην 
πόλη, με τη δραστηριοποίησή τους αλλά και 
τη συνεργασία τους με τα ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα του πανεπιστη-
μίου της πόλης, έχουν συνεισφέρει σημα-
ντικά στην ανάπτυξη της επονομαζόμενης 
«γαλάζιας οικονομίας» της Δανίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός 
δημοτών του Άαλμποργκ απασχολείται σε 
ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, καθώς 
και σε όσα συνδέονται με τον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ωκεάνιας ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, με βάση τα πλέον πρόσφα-
τα στατιστικά δεδομένα, 3.880 είναι συνο-
λικά οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα «γαλά-
ζιας οικονομίας» στο Άαλμποργκ, που αντι-
στοιχούν στο 45% των θέσεων εργασίας 
που σχετίζονται με τη «γαλάζια οικονομία» 
σε ολόκληρη τη Βόρεια Γιουτλάνδη.
Από το 2009 ο αριθμός των θέσεων εργα-
σίας που σχετίζονται με τη «γαλάζια οικονο-
μία» έχει καταγράψει αύξηση κατά 15% και 
αφορά σε σημαντικό βαθμό θέσεις εργασί-
ας σε εργοστάσια παραγωγής ατμολεβήτων, 
μεταλλικών κατασκευών και ανεμογεννητριών.
Ουσιαστική, όμως, είναι και η συνεισφορά των 
λιμένων της Γιουτλάνδης στην ανάπτυξη και 
μεγέθυνση της «γαλάζιας οικονομίας» στην 
περιοχή, καθώς κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 15 ετών ο όγκος των διακινηθέντων φορ-
τίων από τους λιμένες της έχει αυξηθεί κατά 
22%, όταν την ίδια περίοδο ο όγκος των φορ-
τίων που διακινήθηκαν από τους υπόλοιπους 
λιμένες της Δανίας μειώθηκε κατά 5%.
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PNEUMATIC DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER  

 

C&A DPT Series, differential pneumatic pressure transmitter  have long been a reliable 
solution in numerous installations in every kind of process industry throughout the 
world.  

FEATURES  
 Measuring range: 0-20” to 0-850” WG 
 Output signal: 3-15 psi  /  0.2-1 Bar 
 Air sypply:  20psi  /  1.4 Bar 
 Air consumption: 14 Nl/min 
 Max static Pressure :1500 psi  /  100 Bar 
 Max operating Temperature : 120oC 
 Mounting: on level or vertical bracket for max 

2” dia. Pipe. 
 Body material: AISI 316 or Cadmium plated 

carbon steel available 
 Diaphragm Material: AISI 316 
 Weight: 8.6 Kg 

Applications  
 Boiler level measurement 
 Oil viscosity measurement 
 Inert Gas  pressure measurement 
 Pressure drop in valves and filters 
 Flow rate measurement 
 Density measurement 

GREEK PRODUCT   
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Η γερμανική ναυτιλία στη σκιά  
του διεθνούς ανταγωνισμού  
και της ναυτιλιακής κρίσης

Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Ο Alfred Hartmann, πρόεδρος της Ένωσης 
των Γερμανών εφοπλιστών (VDR), δήλωσε 
χαρακτηριστικά ότι «η μείωση του εμπορι-
κού μας στόλου συνιστά μια ανησυχητική 
εξέλιξη». Ο ίδιος σημείωσε επίσης πως «οι 
μισές από τις γερμανικές ναυτιλιακές εται-
ρείες διαχειρίζονται λιγότερα από πέντε 
πλοία. Για τις συγκεκριμένες εταιρείες η 
περαιτέρω απώλεια πλοίων θα έχει άμεσες 
επιπτώσεις στη δυνατότητά τους να συνεχί-
σουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική δρα-
στηριότητά τους».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2015 (30/9) ο 
γερμανικός εμπορικός στόλος αριθμούσε 3.122 πλοία, καταγράφοντας 
για τρίτο συνεχές έτος μείωση της δύναμής του, ενώ σε σύγκριση με 
τις αρχές του 2012 η μεταφορική ικανότητά του έχει μειωθεί κατά 12%, 
όπως και ο αριθμός των πλοίων, κατά 17,5%.

Ανησυχία προκαλεί η μείωση του γερμανικού στόλου

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσθήκες νέων 
πλοίων, μέσω νέων ναυπηγήσεων και αγο-
ρών, το δυναμικό του γερμανικού εμπορικού 
στόλου μέσα στο 2015 μειώθηκε κατά 117 
πλοία. Προς διάλυση οδηγήθηκαν 13 πλοία, 
ενώ πουλήθηκαν εκτός Γερμανίας 182 πλοία, 
συμπεριλαμβανομένων και 68 πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Επιπλέον, επισημαίνει τις μεγάλες δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζουν οι γερμανικές ναυ-
τιλιακές εταιρείες, καθώς έχουν να αντι-
μετωπίσουν τους μη ικανοποιητικούς ναύ-
λους της διεθνούς αγοράς, ιδίως στον τομέα  
των εμπορευματοκιβωτίων. Όμως, πέραν 
των χαμηλών ναύλων υπάρχει και ένα ακό-
μη σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει η γερ-
μανική ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως τονί-
ζει με έμφαση ο κ. Hartmann. Συγκεκριμέ-
να, οι περισσότεροι Γερμανοί εφοπλιστές, 
μέλη της Ένωσης, «ζουν» από τη ναύλωση 
των πλοίων τους σε ξένες ναυτιλιακές εται-
ρείες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες όμως το 
τελευταίο διάστημα προχωρούν με ολοένα 
και μεγαλύτερη ένταση σε παραγγελίες και 
αγορές νέων πλοίων, γεγονός που οδηγεί σε 
έντονο ανταγωνισμό και απώλεια συμβολαί-
ων για τους Γερμανούς εφοπλιστές.
Από την άλλη, η Ένωση των Γερμανών εφο-
πλιστών αναφέρει ότι, ενώ ο παγκόσμιος 
στόλος συνεχίζει να μεγεθύνεται, και μάλι-
στα σε αγορές που χαρακτηρίζονται από 
πλεονάζουσα χωρητικότητα, οι Γερμανοί 
πλοιοκτήτες διστάζουν να προχωρήσουν σε 
νέες ναυπηγήσεις. Για την Ένωση ο εντεινό-
μενος ανταγωνισμός και η ανάγκη για μεγάλη 
μείωση των λειτουργικών εξόδων των εται-
ρειών αποτελούν δύο πραγματικότητες που 
θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το ναυτιλι-
ακό περιβάλλον και τα επόμενα χρόνια. 
Κατά συνέπεια, για τον Alfred Hartmann, 
«πολλοί Γερμανοί πλοιοκτήτες θα πρέπει να 
αγωνιστούν σθεναρά για να διατηρήσουν τη 
θέση τους στη διεθνή αγορά».
Βέβαια, η μείωση των μεγεθών του εμπο-
ρικού στόλου, όπως ορθώς επισημαίνει ο 
πρόεδρος των Γερμανών εφοπλιστών, οδη-
γεί και σε άμεση απώλεια θέσεων εργασί-
ας για τους Γερμανούς ναυτικούς. Και τονί-



ζει ότι το πλέον αρνητικό σε αυτήν την περί-
πτωση είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται 
η πολύτιμη εμπειρία αυτών των ανθρώπων, 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της γερμα-
νικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Αυτή η αρνητική, σε κάθε περίπτωση, εξέλι-
ξη των μεγεθών του γερμανικού εμπορικού 
στόλου έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά 
την ολοκλήρωση του 9ου Ναυτιλιακού Συνε-
δρίου της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μπρεμερχάφεν στις 19 και 20 του περα-
σμένου Οκτωβρίου. Σε αυτό το συνέδριο, 
η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ αναφέρθη-
κε στη μεγάλη σημασία που έχει η περαι-
τέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
για τη Γερμανία, δηλώνοντας ότι η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οικο-
νομική στήριξη της τελευταίας, ακόμη και 
με φορολογικές ελαφρύνσεις. Συγκεκριμέ-
να, η κυρία Μέρκελ ανακοίνωσε την πρόθε-
ση της κυβέρνησής της να μην αποδίδεται 
στο κράτος αλλά να διακρατείται από τους 
εφοπλιστές το ποσό του φόρου εισοδήμα-
τος όσων εργάζονται σε πλοία με γερμανική 
σημαία, ενώ υποσχέθηκε και την απαλλαγή 
των εφοπλιστών από την υποχρέωση κατα-
βολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αυτές οι υποσχέσεις, ζητάει τώρα η Ένωση 
των Γερμανών εφοπλιστών, να υλοποιηθούν 
άμεσα. Για τον κ. Hartmann, εάν τα μέτρα 
που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση νομοθε-
τηθούν γρήγορα και αρχίσουν να υλοποι-
ούνται, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουν 
οι Γερμανοί πλοιοκτήτες να διαμορφώσουν 
και να εφαρμόσουν σχέδια επιχειρηματι-
κής επέκτασης, που θα επιτρέψουν τόσο 
τη μεγέθυνση της γερμανικής ναυτιλίας όσο, 

κατ’ επέκταση, και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας των Γερμανών ναυτικών.
Όπως αναφέρει ο κ. Hartmann, το 2016 θα 
είναι ένας ακόμη απαιτητικός αλλά ενδιαφέ-
ρων χρόνος για τη γερμανική ναυτιλία, μολο-
νότι οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου (IMF) κάνουν λόγο για μεγέ-
θυνση του διεθνούς εμπορίου κατά 4,1%, 
ενώ η οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται 
να σημειωθεί στην Ινδία καθώς και σε επι-
μέρους περιοχές της Αφρικής ανοίγει νέες 
προοπτικές ανάπτυξης για την παγκόσμια 
ναυτιλία, και επομένως και τη γερμανική. Και 
σημειώνει με έμφαση πως οι Γερμανοί πλοι-
οκτήτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δύσκολων ετών της κρίσης έχουν μάθει να 
«ταξιδεύουν σε δύσκολες θάλασσες» και να 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με δημιουρ-
γικό πνεύμα, βελτίωση της διαχειριστικής 
τους επάρκειας και προσπάθεια για μείωση 
λειτουργικών εξόδων και κόστους. 
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο γερμανικός 
εμπορικός στόλος, θεωρεί ο κ. Hartmann, 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλή-
σεις της εποχής και τον διεθνή ανταγωνισμό 
μέσω ναυπήγησης νέων πλοίων με καινοτό-
μο σχεδιασμό, αλλά και μέσω της καλύτε-
ρης δικτύωσης (με ψηφιοποίηση των πλη-
ροφοριών) μεταξύ του πλοίου και της δια-
χειρίστριας εταιρείας. Για τη VDR, μία ακόμη 
επιλογή που μπορεί να καταστήσει τον γερ-
μανικό στόλο και πάλι ανταγωνιστικό είναι 
και η χρήση του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) στα γερμανικά πλοία. Βέβαια, 
ο κ. Hartmann επισημαίνει ότι μόνο ένας 
σχετικά περιορισμένος αριθμός γερμανικών 
ναυτιλιακών εταιρειών είναι σε θέση να αντε-

πεξέλθει στο σαφώς υψηλότερο κόστος 
επένδυσης για ναυπήγηση πλοίων που θα 
λειτουργούν με LNG αλλά και με συμβατικά 
καύσιμα (dual-fuel drive), ένα κόστος που σε 
σχέση με τη ναυπήγηση συμβατικών πλοίων 
είναι αυξημένο κατά περίπου 25%.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το σαφώς μεγά-
λο εμπόδιο του κόστους, ο πρόεδρος της 
VDR τονίζει εμφατικά την ανάγκη για κρα-
τικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, έτσι ώστε 
να μπορέσουν οι Γερμανοί πλοιοκτήτες να 
προχωρήσουν σε κατασκευή πλοίων που θα 
λειτουργούν με LNG, τα οποία θεωρούνται 
και ως τα πλέον ασφαλή διεθνώς. Άλλωστε, 
όπως επισημαίνει ο ίδιος, «κανένα πλοίο που 
λειτουργεί με LNG σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη δεν έχει μέχρι τώρα ναυπηγηθεί χωρίς 
κρατικές επιδοτήσεις». 
Σε κάθε περίπτωση, η ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, με κύκλο εργασιών 50 δισ. ευρώ και με 
περίπου 480.000 εργαζομένους, αποτελεί 
έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της 
γερμανικής οικονομίας. Με αυτό το δεδομέ-
νο η γερμανική κυβέρνηση όσο και η Ένω-
ση των Γερμανών εφοπλιστών αναμένεται να 
συνεργαστούν στενά στο αμέσως προσε-
χές διάστημα για να μπορέσουν να διαχει-
ριστούν άμεσα και επιτυχώς τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η γερμανική ναυτιλία από 
τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό και τη 
ναυτιλιακή κρίση. Άλλωστε, όπως είχε δηλώ-
σει και η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ στο 
9ο Ναυτιλιακό Συνέδριο, «η Γερμανία χρει-
άζεται μια ισχυρή ναυτιλία υπό γερμανι-
κή σημαία, γιατί μια ισχυρή ναυτιλία ενισχύ-
ει σημαντικά την ίδια την καινοτόμο δύνα-
μη της χώρας».

Η ναυτιλιακή 
βιομηχανία, με 
κύκλο εργασιών 50 
δισ. ευρώ και με 
περίπου 480.000 
εργαζομένους, 
αποτελεί έναν από 
τους πιο σημαντικούς 
τομείς της γερμανικής 
οικονομίας. 
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Πώς τα λιμάνια αντεπεξήλθαν 
στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας

Του Γιώργου Κ. Βαγγέλα

ΘΕΜΑ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον τα ελληνικά 
λιμάνια κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια 
σειρά προκλήσεων, όπως η μειωμένη εσωτε-
ρική κατανάλωση, η πτώση της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και 
προκλήσεις που αφορούσαν την ίδια τους 
τη λειτουργία, όπως για παράδειγμα η συρ-
ρίκνωση του προσωπικού στα περισσότερα 
εξ αυτών. Έξι χρόνια μετά την έναρξη της 
περιπέτειας, επιχειρείται μια πρώτη αποτύ-
πωση των επιπτώσεων της ύφεσης σε βασι-
κά μεγέθη των οργανισμών λιμένων (Ο.Λ.) 
της χώρας. Η ανάλυση στηρίζεται αποκλει-
στικά στην επεξεργασία στοιχείων από τους 
Ο.Λ. και δεν αποτελεί λεπτομερή περιγρα-
φή της κατάστασης. Σίγουρα όμως τα απο-
τελέσματα συνιστούν μια ένδειξη για το πώς 
επηρέασε η οικονομική ύφεση τους ελληνι-
κούς λιμένες. Η ανάλυση περιλαμβάνει τους 
12 οργανισμούς λιμένων της χώρας που λει-
τουργούν ως ανώνυμες εταιρείες και αφορά 
τα έτη 2009, οπότε ξέσπασε η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα, και 2014. Δυστυχώς, ορι-
σμένοι οργανισμοί λιμένων δεν έχουν δημο-
σιευμένα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία 
για κάποιο από τα δύο έτη αναφοράς και, 
ως εκ τούτου, στους σχετικούς πίνακες δεν 
εμφανίζεται η μεταβολή.

Το 2009 αποτέλεσε την απαρχή μιας μακράς και επώδυνης περιόδου 
για την Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από ύφεση και αρνητικές 
επιδόσεις σε όλα σχεδόν τα δημοσιοοικονομικά μεγέθη. 



Διακίνηση 
Ξεκινώντας από τα στοιχεία διακίνησης στα 
12 μεγάλα λιμάνια της χώρας, ο παρακάτω 
πίνακας παρουσιάζει την ποσοστιαία μετα-
βολή στη διακίνηση των βασικών κατηγορι-
ών φορτίου αλλά και στην επιβατική κίνηση.

Παρατηρούμε ότι σε όλα σχεδόν τα λιμάνια 
τα μεγέθη διακίνησης παρουσιάζουν πτώση. 
Εξαίρεση αποτελούν ο Πειραιάς, η Θεσσα-
λονίκη και ο Βόλος σε ό,τι αφορά τη διακίνη-
ση εμπορευματοκιβωτίων, ενώ το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης κατάφερε να αυξήσει τη δια-
κίνηση στο συμβατικό φορτίο κατά 46,72%. 
Να σημειωθεί ότι το 2009 είναι μια χρονιά 
όπου τα δύο μεγάλα ελληνικά λιμάνια, του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, εξέρχονται 
από μια περίοδο αστάθειας όσον αφορά τη 
λειτουργία τους, συνεπεία των κινητοποιή-
σεων των εργαζομένων σε αυτά έναντι των 
προθέσεων της τότε κυβέρνησης να προω-
θήσει τις παραχωρήσεις σταθμών εμπορευ-
ματοκιβωτίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.
Στο κομμάτι της ακτοπλοΐας υπάρχει πτώ-
ση της διακίνησης σε όλα σχεδόν τα λιμάνια. 
Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
οδήγησε σε περιορισμό των ταξιδιών επιβα-
τών και οχημάτων, ενώ υπήρξε επίπτωση και 
από την υψηλή τιμή των καυσίμων αυτήν την 
περίοδο, που ανάγκασε αρκετές εταιρείες 
να περικόψουν ή να εγκαταλείψουν δρομο-
λόγια και, γενικότερα, να προχωρήσουν σε 

αναδιάρθρωση του δικτύου τους. Τα γεγονό-
τα αυτά οδήγησαν σε απώλειες όλα τα λιμά-
νια της χώρας, ενώ οι επιπτώσεις από τη μεί-
ωση του εισοδήματος και την επακόλου-
θη πτώση της ζήτησης αντικατοπτρίζονται 
καλύτερα στη μείωση στη διακίνηση φορ-
τηγών οχημάτων με πλοία της ακτοπλοΐας.
Ειδικότερα για τον τομέα των εμπορευματο-
κιβωτίων (πίνακας 2 και διάγραμμα 1), η δια-
κίνηση κυμάνθηκε σε θετικά επίπεδα στα 
δύο μεγάλα λιμάνια της χώρας. Για τον Πει-
ραιά η αύξηση οφείλεται στη δραστηριο-
ποίηση της COSCO στον προβλήτα ΙΙ του 
ΣΕΜΠΟ, που εκτόξευσε τη διακίνηση, ενώ 
για τη Θεσσαλονίκη η άνοδος οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών αλλά και 
της τράνζιτ διακίνησης προς τις γειτονικές 
χώρες της νότιας Βαλκανικής.
 

Πίνακας 1: Μεταβολές διακίνησης για την περίοδο 2009-2014

TEUs
Λοιπά  

εμπορεύματα (t)
Ακτοπλοΐα  
(επιβάτες)

Ι.Χ. Φορτηγά

Πειραιάς 331,43% -34,15% -13,59% -28,11% -20,14%

Θεσσαλονίκη 29,54% -11,16% -79,27% -76,57% -37,90%

Αλεξανδρούπολη ΔΕ 46,72% -16,57% -31,07% -27,50%

Καβάλα N/A N/A 2,04% -5,44% -14,87%

Ηγουμενίτσα ΔΕ N/A -10,42% -23,77% -11,26%

Κέρκυρα ΔΕ ΔΕ -17,00% -27,87% N/A

Βόλος 2,87% -46,51% -23,46% -32,06% -27,68%

Πάτρα ΔΕ N/A -43,40% -40,50% -28,18%

Ηράκλειο -12,00% N/A -16,07% -9,70% N/A

Ραφήνα ΔΕ ΔΕ -18,00% -22,62% -32,91%

Ελευσίνα ΔΕ -45,81% N/A N/A N/A

Λαύριο ΔΕ N/A -19,93% -60,85% -70,37%

ΔΕ = Δεν εξυπηρετείται το συγκεκριμένο φορτίο.  •  Ν/Α = Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
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Οικονομικά στοιχεία
Στο κομμάτι των οικονομικών αποτελεσμά-
των των 12 οργανισμών λιμένων, τα λιμάνια 
της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρού-
πολης παρουσίασαν αύξηση των εσόδων 
τους. Όλα τα υπόλοιπα λιμάνια, με εξαίρεση 
αυτά της Ραφήνας και της Ελευσίνας για τα 
οποία δεν βρέθηκαν οικονομικά στοιχεία για 
κάποιο από τα δύο έτη αναφοράς, ο κύκλος 
εργασιών κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα 
(πίνακας 3).

Σημαντική μείωση παρουσίασαν τα έσο-
δα στα λιμάνια του Λαυρίου, της Πάτρας, 
του Βόλου και της Καβάλας. Στον Πειραιά 
η μείωση ήταν της τάξεως του 18,8%, κυρί-
ως εξαιτίας της πτώσης της διακίνησης στην 
ακτοπλοΐα, καθώς και στον προβλήτα Ι του 
ΣΕΜΠΟ, τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΛΠ. 
Η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπο-
λη κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, γεγονός 
που οφείλεται στην αύξηση της διακίνη-

σης εμπορευματοκιβωτίων για το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης και στην αύξηση της διακί-
νησης συμβατικού φορτίου στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης.
Τα κέρδη μετά φόρων των 12 οργανισμών 
λιμένων αποκαλύπτουν και ένα «παράδο-
ξο», καθώς παρά την πτώση της διακίνησης 
και των εσόδων στην πλειονότητα των λιμέ-
νων, όλα τα λιμάνια πλην την Πάτρας παρου-
σιάζουν εντυπωσιακή αύξηση των κερδών 
μετά φόρων. Για τα λιμάνια της Ραφήνας και 
της Ελευσίνας δεν βρέθηκαν τα στοιχεία για 
κάποιο από τα δύο έτη αναφοράς.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου αύξη-
σε τα κέρδη του κατά 693% και ακολούθη-
σαν ο Βόλος με 458% και η Θεσσαλονίκη 
με 375%. Μόνο η Πάτρα κατά την περίοδο 
αναφοράς παρουσίασε μείωση των κερδών 
μετά φόρων. Φυσικά, η βασική αιτία γι’ αυτή 
την τάση θα πρέπει να αναζητηθεί σε παρά-
γοντες πέρα από τη διακίνηση των λιμένων. 
Βασικός λόγος για την αύξηση των κερδών 
είναι η μείωση του προσωπικού σε πολλά 
λιμάνια της χώρας, κάτι που οδηγεί σε σημα-
ντική συρρίκνωση των εξόδων προσωπικού 
και σε αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Η 
μείωση του προσωπικού οφείλεται: α) Στη 
συνταξιοδότηση υπαλλήλων (είτε επειδή 
το είχαν προγραμματίσει είτε επειδή επέ-
σπευσαν την όλη διαδικασία προκειμένου 
να αποφύγουν μέτρα μείωσης των συντάξε-
ων ή αύξησης των ορίων ηλικίας στο πλαίσιο 
των οδηγιών των μνημονίων και β) στη μη 
αναπλήρωσή τους εξαιτίας των περιορισμών 
στις προσλήψεις που επιβάλλουν οι μνημο-
νιακές υποχρεώσεις της χώρας. Ενδεικτικά, 
από 1/1/2009 έως 31/12/2013 το προσωπικό 
του ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκε κατά 22,45 (απο-

Πίνακας 2:  Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη (σε TEU)

ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΛΠ+PCT

365.925 1.394.512

343.727 1.403.408

447.211 1.373.138

238.940 433.582

270.181 664.895 830.995

273.282 513.319 1.198.219

295.870 490.904 1.679.004

317.900 625.914 2.734.014

322.310 644.055 3.163.755

349.990 598.255 3.585.155

Διάγραμμα 1:  Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη (σε TEU)

ΘΕΜΑ
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χώρησαν 545 εργαζόμενοι) και στον ΟΛΘ 
Α.Ε. η μείωση άγγιξε το 26,63% (αποχώρη-
σαν 177 εργαζόμενοι). Μία ακόμη αιτία για 
την πτώση των δαπανών και την αύξηση 
των κερδών ήταν η προσπάθεια περιστολής 
των λειτουργικών δαπανών σε αρκετά λιμά-
νια καθώς και το «πάγωμα» των επενδύσεων, 
γεγονός που ενίσχυσε και τα ταμειακά δια-
θέσιμα αρκετών οργανισμών λιμένων.

Η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό τα οικονομικά μεγέθη και 
τη διακίνηση των οργανισμών λιμένων της 
χώρας. Ορισμένα λιμάνια, όπως η Θεσσα-
λονίκη, μπόρεσαν να παρουσιάσουν μια 
θετική εικόνα στα έσοδα και στη διακίνη-
ση την περίοδο 2009-2014, κυρίως λόγω της 
εκμετάλλευσης της αύξησης των εξαγω-
γών και της ανόδου της ζήτησης σε γειτονι-
κές χώρες για τις οποίες το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης αποτελεί τη βασική πύλη εξυπη-
ρέτησης του εμπορίου τους (π.χ. ΠΓΔΜ). 
Ο ΟΛΠ, από την πλευρά του, φαίνεται ότι 
παρά την αύξηση της διακίνησης εμπορευ-
ματοκιβωτίων, ελέω της Piraeus Container 
Terminal S.A. (COSCO), δεν μπόρεσε να 
αυξήσει τα έσοδά του κυρίως λόγω της μεί-
ωσης της διακίνησης στις υπόλοιπες επιχει-
ρησιακές μονάδες του λιμένα (π.χ. ακτοπλο-
ΐα). Ίσως η περίοδος από το 2009 να ήταν 
μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα ελληνι-
κά λιμάνια να αλλάξουν τον στρατηγικό τους 
σχεδιασμό, να προχωρήσουν σε εξειδίκευ-
ση εργασιών, αλλά και να υιοθετήσουν εξω-
στρεφείς στρατηγικές. 
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κάτι τέτοιο δεν 
συνέβη.  

Πίνακας 3: Έσοδα Οργανισμών Λιμένων (ευρώ)

2009 2014 Μεταβολή (%)

Πειραιάς -33.557.277 6.764.000 120,16

Θεσσαλονίκη 4.479.652 21.300.404 375,55

Αλεξανδρούπολη -118.924 64.870 154,55

Καβάλα -598.000 145.869 124,39

Ηγουμενίτσα 482.877 935.324 93,70

Κέρκυρα 438.597 515.757 17,59

Βόλος -360.007 929.936 458,31

Πάτρα 802.035 617.701 -22,98

Ηράκλειο 158.216 1.254.790 693,09

Ραφήνα Ν/Α 134.395 Ν/Α

Ελευσίνα 166.622 Ν/Α Ν/Α

Λαύριο 365.133 803.565 120,07

Πίνακας 4: Κέρδη μετά φόρων Οργανισμών Λιμένων

2009 2014 Μεταβολή (%)

Πειραιάς 128.483.428 104.320.000 -18,8

Θεσσαλονίκη 45.948.872 56.280.238 22,49

Αλεξανδρούπολη 548.739 605.769 10,39

Καβάλα 2.123.000 1.495.000 -29,58

Ηγουμενίτσα 4.669.269 3.928.287 -15,87

Κέρκυρα 2.841.572 2.737.786 -3,65

Βόλος 6.416.642 4.323.038 -32,63

Πάτρα 9.072.780 5.579.308 -38,50

Ηράκλειο 7.426.997 5.859.917 -21,10

Ραφήνα Ν/Α 1.699.350 Ν/Α

Ελευσίνα 3.000.542 Ν/Α Ν/Α

Λαύριο 4.992.900 2.956.001 -40,80

ΘΕΜΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιοι είναι οι κορυφαίοι λιμένες 
της εποχής (και γιατί)

Η έκθεση καταγράφει δραματική αλλαγή 
στη λίστα των τοπ 20 ταχύτερα αναπτυσσό-
μενων λιμανιών του κόσμου. Οι λιμένες στη 
Βραζιλία, την Ινδία και την Αυστραλία κυρι-
αρχούν πλέον, με ακόμα μεγαλύτερη άνοδο 
σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση. Το 
Ντέρμπαν στη Νότια Αφρική κατέχει υψη-
λότατη θέση και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην εξαγωγή εξαρτημάτων αυτοκινήτων και 
συναφών εμπορευμάτων. Το Βανκούβερ και 
το Μόντρεαλ αποτελούν επίσης νέες δυνά-
μεις στο χώρο, αντικατοπτρίζοντας τη βελ-
τίωση της Βόρειας Αμερικής στο διεθνές 
περιβάλλον του εμπορίου και της εφοδια-
στικής αλυσίδας.

Η έκθεση της Castrol Port 
Report τονίζει τη σημασία 
των αναδυόμενων χωρών 
στο παγκόσμιο εμπόριο και 
καταγράφει ότι εννέα από τα 
δέκα μεγαλύτερα λιμάνια από 
πλευράς όγκου συναλλαγών 
βρίσκονται στην Ασία και στις 
θάλασσες του Ειρηνικού.
Η έκθεση επιβεβαιώνει επίσης την 
άνοδο της Κίνας ως κυρίαρχης 
δύναμης στη λιμενική βιομηχανία, 
αφού επτά από τα δέκα κορυφαία 
λιμάνια πλέον είναι κινεζικά.

Η είσοδος επτά τουρκικών και μεσανατολι-
κών λιμένων στη λίστα αναδεικνύει τη νέα 
τάξη πραγμάτων στην περιοχή και την επι-
κέντρωση των τοπικών κυβερνήσεων σε 
τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και 
σε τομείς υποδομών.
Ο κ. Mandhir Singh, COO στην Castrol, τόνι-
σε ότι η κίνηση στους λιμένες αντικατοπτρί-
ζει τη συνολική πορεία και τις τάσεις των 
παγκόσμιων εισαγωγών και εξαγωγών. Ωστό-
σο, δεν ωφελείται κάθε χώρα εξίσου από 
την πλημμυρίδα των εμπορικών συναλλα-
γών. Ένας λιμένας ωφελείται από το γεωγρα-
φικό πλεονέκτημα που προσφέρει, αλλά και 
παραμένοντας στην πρώτη γραμμή της και-
νοτομίας και της ανάπτυξης.

Σαγκάη, Κίνα Top ports ranked in order of volume

Επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Κίνας

Port
Sum of 2014 
($ bn)

1.  Shanghai, China 889.37

2. Singapore, Singapore 841.40

3. Shenzhen, China 615.84

4. Hong Kong, China 591.34

5. Busan, South Korea 465.05

6. Ningbo, China 459.04

7. Qingdao, China 410.60

8. Guangzhou, China 405.01

9. Dubai, UAE 350.62

10. Tianjin, China 344.19



Βανκούβερ, Καναδάς

Μπουσάν, Ν. Κορέα Τόκιο, Ιαπωνία

Country
CAGR 
2014-19* 
(%)

1. Durban, South Africa 2.63

2. Vancouver, Canada 2.15

3. Montreal, Canada 2.15

4. Salalah, Oman 2.03

5. Ambarli, Turkey 1.88

6. Mersin, Turkey 1.88

7. Singapore, Singapore 1.84

8. Jeddah, Saudi Arabia 1.79

9. Dammam, Saudi Arabia 1.79

10. Tokyo, Japan 1.68

11. Yokohama, Japan 1.68

12. Nagoya, Japan 1.68

13. Kobe, Japan 1.68

14. Osaka, Japan 1.68

15. Sharjah/Khor Fakkan, UAE 1.68

16. Dubai, UAE 1.68

17. Los Angeles, U.S. 1.66

18. Long Beach, U.S. 1.66

19. New York/New Jersey, U.S. 1.66

20. Savannah, U.S. 1.66

ΣιγκαπούρηFastest-growing ports 
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Λόγω της εφαρμογής του ορίου 0,10% m/m 
σε θείο στα καύσιμα ναυτιλίας για τις περι-
οχές ECA από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα 
διυλιστήρια εισήγαγαν στην αγορά τα νέα ή 
«υβριδικά» καύσιμα. Περισσότερα από 20 
τέτοια προϊόντα, διαφορετικής προέλευσης 
και με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά, διατίθενται με μόνο κοινό τους γνώρι-
σμα την περιεκτικότητα σε θείο, 0,10% m/m. 
Οι εργαστηριακές αναλύσεις που έγιναν έως 
σήμερα, σε περισσότερα από 1.500 δείγμα-
τα «υβριδικών» καυσίμων, έδειξαν ότι έχουν 
πολύ καλές ιδιότητες ανάφλεξης, καύσης, 
υψηλό ιξώδες και ενεργειακό περιεχόμενο, 
λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε 
παραφινικούς υδρογονάνθρακες. Το υψηλό 
ιξώδες τους σε σχέση με τα χρησιμοποιού-
μενα αποστάγματα εξαλείφει την πιθανότη-
τα διαρροών καυσίμου στις αντλίες, οπό-
τε δεν είναι αναγκαία πλέον η τοποθέτηση 
συστημάτων ψύξεως του καυσίμου (coolers/
chillers). H περιεκτικότητά τους σε μεταλλι-
κά στοιχεία ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο 
παρασκευής τους.
Ωστόσο, τα «υβριδικά» καύσιμα εμφανίζουν 
και προκλήσεις, όπως προβλήματα σταθε-
ρότητας, συμβατότητας και υψηλές τιμές 
σημείου ροής (PP). Κάποια από αυτά τα 
καύσιμα πρέπει να θερμαίνονται συνεχώς, 
που έχει μεν κόστος, αλλά θεωρείται τεχνι-
κά χρήσιμο, διότι έτσι μειώνεται ο κίνδυνος 
θερμικού σοκ της μηχανής κατά την αλλαγή 
καυσίμου κάθε φορά που το πλοίο εισέρχε-
ται στις ECA.
Οι τιμές των παραμέτρων των περισσότε-
ρων «υβριδικών» καυσίμων βρίσκονται ανά-
μεσα σε αυτές των κατηγοριών RMB30 και 
RMD80 κατά ISO 8217:2012, αν και κάποια 
προσομοιάζουν με τα DMB. Ωστόσο, παρα-
τηρούνται μέγιστες τιμές πυκνότητας, CCAI, 

ολικού ιζήματος, νερού, τέφρας, βαναδί-
ου, νατρίου, και αλουμινίου-πυριτίου χαμη-
λότερες από αυτές που χαρακτηρίζουν τα 
RMB30 και RMD80.
Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, που μπορεί 
να εμφανιστεί κατά τη χρήση «υβριδικών» 
καυσίμων, σχετίζεται με τη χημική τους στα-
θερότητα και τη μη συμβατότητα κατά την 
ανάμειξή τους με άλλου τύπου καύσιμα στην 
αλλαγή καυσίμου, κατά την είσοδο στις ECA.

Πριν από την πετρέλευση κρίνονται σκό-
πιμες οι παρακάτω ενέργειες:

• Ταξινόμηση του υπό παραγγελία «υβρι-
δικού» καυσίμου σε κάποια, κατά ISO 
8217/2012, κατηγορία. 
• Έλεγχος για τυχόν περιορισμούς, του 

πλοίου, ως προς τη διαχείριση τέτοιων καυ-
σίμων.
• Οι προμηθευτές των «υβριδικών» καυ-

σίμων θα πρέπει να γνωρίζουν τα τυχόν 
μειονεκτήματα ως προς τα χαρακτηριστικά 
ροής, καθώς είναι δυνατό να τα βελτιώσουν, 
πριν από την παράδοσή τους. Διαφορετικά, 
ο μηχανικός που θα διαχειριστεί αυτά τα 
προϊόντα στο πλοίο θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει χημικά πρόσθετα.
• Προκειμένου ν’ αποφεύγεται το βού-

λωμα των φίλτρων, ένα απλό μέτρο είναι η 
προθέρμανση των φίλτρων ώστε οι παρα-
φινικοί σχηματισμοί να λιώνουν και να μη 
συσσωρεύονται σε αυτά.
• Οι δεξαμενές αποθήκευσης πρέπει να 

είναι άδειες και καθαρές.
Μετά την πετρέλευση πρέπει να τηρού-
νται οι παρακάτω κανόνες:

• Τα νέα καύσιμα δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται πριν γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα 
του εργαστηριακού ελέγχου μαζί με τις εξει-
δικευμένες οδηγίες για το χειρισμό τους.

• Τα «υβριδικά» καύσιμα πρέπει να δια-
τηρούνται σε θερμοκρασία υψηλότερη του 
CFPP (όχι απλώς 10 οC υψηλότερα από το 
P.P.). 
• Πρέπει να ζητούνται έλεγχοι για τυχόν 

προβλήματα συμβατότητας. Γενικότερα, 
η ανάμειξη καυσίμων με «υβριδικά» καλό 
είναι να αποφεύγεται, καθώς τα «υβριδικά» 
δεν είναι συμβατά με τα «βαριά» καύσιμα. 
Εάν η ανάμειξη είναι αναπόφευκτη, καλό 
είναι να γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέ-
στερα στη μηχανή και μετά το service tank, 
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σχη-
ματισμού λάσπης. Πολλοί κατασκευαστές 
προτείνουν, κατά την ανάμειξη καυσίμων, το 
«βαρύ» υπόλειμμα να συμμετέχει σε ανα-
λογία έως 5%.  
• Η αυστηρή τήρηση των κατάλληλων 

θερμοκρασιών κατά την αποθήκευση, δια-
κίνηση, κατακάθιση και ψεκασμό είναι απα-
ραίτητη.

Συμπερασματικά, απαιτείται η κατάλληλη 
εκπαίδευση των πληρωμάτων, που θα πρέ-
πει πάντα να αναφέρουν οποιαδήποτε ανω-
μαλία κατά τη χρήση τους.

Τα νέα «υβριδικά» καύσιμα 
ναυτιλίας για περιοχές ECA

Των Ελευθερίας Μπακογιάννη
Δρος χημικού ΑΠΘ, επιστημονικής 
συνεργάτιδος ΑΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας

Βασιλείου Σταματόπουλου
MBA - Bureau Veritas, Business 
Development Manager South Eastern 
Europe, Marine Fuel Services

και Χρήστου Σχοινά
Μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού 
ΕΜΠ, τ. καθηγητή ΑΕΝ Μηχανικών 
Μακεδονίας

ΘΕΜΑ

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
CCAI: Calculated Carbon Aromaticity Index 

CFPP: Cold Filter Plug Point

CP: Cloud Point

ECA: Emission Control Αrea

LNG: Liquefied Natural Gas

LSMGO: Low Sulfur Marine Gas Oil

MDO: Marine Diesel Oil

MGO: Marine Gas Oil

P.P.: Pour Point

RMB 30: Residual Marine B30

RMD 80: Residual Marine D80
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Η SRH Marine Electronics 
αντιπρόσωπος της INTERSCHALT 
στην Ελλάδα

Η INTERSCHALT maritime systems AG, 
εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού για την ναυ-
τιλία, ανέθεσε στην SRH Marine Electronics 
την αντιπροσώπευσή της στην Ελλάδα τόσο 
σε ότι αφορά την πώληση των προϊόντων της 
όσο και την συντήρηση και επισκευή τους. 
Η SRH Marine Electronics θα παρέχει υπη-
ρεσίες συντήρησης για τον εξοπλισμό ναυ-
σιπλοΐας και γέφυρας αλλά και για το σύστη-
μα καταγραφής δεδομένων ταξιδίου της 
INTERSCHALT. Με την προσθήκη της SRH 
Marine Electronics, η INTERSCHALT ανεβά-
ζει σε 50 τους συνεργάτες της σε παγκό-
σμιο κλίμακα ενώ ο αριθμός του προσωπι-
κού συντήρησης και επισκευής των προϊό-
ντων της ανέρχεται πλέον σε 400 τεχνικούς.
 
Το ετήσιο φόρουμ  
της WISTA Hellas

Η WISTA Hellas, στο καθιερωμένο ετήσιο 
φόρουμ της με τίτλο «Το μέλλον της ναυτι-
λίας ενόψει των σημερινών οικονομικών και 
γεοπολιτικών προκλήσεων», προσέφερε μία 
εκδήλωση πλαισιωμένη από έναν πρόσφο-
ρο διάλογο μεταξύ εκπροσώπων από τους 
σημαντικότερους τομείς της ναυτιλίας.
Με την κα Δωροθέα Ιωάννου, αντιπρόεδρο 
της WISTA Hellas, να συντονίζει τη συζήτηση, 
η φετινή εκδήλωση περιελάμβανε μία παρά-
ταξη ομιλητών και συγκεκριμένα τους (σε 
αλφαβητική σειρά): Γεώργιο Γουρδομιχάλη, 
CEO της Blue Wall Shipping Ltd., διευθύνοντα 

σύμβουλο της Phoenix Shipping & Trading S.A. 
και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της 
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, Μάνο Λορέ-
ντζο, διευθύνοντα σύμβουλο της Seascope 
Hellas και πρόεδρο της Ελληνικής Επιτρο-
πής των Lloyd’s Brokers Associates, Ρέα 
Μητροπούλου, εταίρο στο δικηγορικό γρα-
φείο Μπαρτσιώκας, Μητροπούλου και Συνερ-
γάτες, νομική σύμβουλο και Claims Manager 
της Hellenic Carriers Corporation S.A., μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και τέως πρόε-
δρο της WISTA Hellas, Λιώνα Μπαχά, διευθύ-
νουσα σύμβουλο της Hellaschart Ltd., αντι-
πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Μεσιτών 
Ναυτιλιακών Συμβάσεων και ιδρυτικό μέλος 
της WISTA Hellas, Κατερίνα Μυλωνά της 
Transmed HELLAS Shipping Ltd., Δρ. Κωνστα-
ντίνο Ρόκκο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμ-
βουλο της TST International Group και Στυ-
λιανό Σιαφάκα, γενικό διευθυντή της Product 
Shipping and Trading S.A.

Οι ομιλητές παρουσίασαν τις σημαντικό-
τερες δυσκολίες στο να δραστηριοποιείται 
κανείς στη ναυτιλία σήμερα, παραδοσιακά 
ζητήματα των επιμέρους μεθόδων χρηματο-
δότησης ενώ η πρόεδρος της WISTA Hellas, 
Αγγελική Χάρτμαν, κατά το εναρκτήριο καλω-
σόρισμά της, μίλησε σχετικά με το θέμα του 
φόρουμ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής 
ναυτιλίας, εξηγώντας ότι «η ελληνική ναυτιλία 
στέκεται δυνατή, παρά τις όποιες δυσκολίες, 
επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη δύναμη τιμώ-
ντας παράλληλα την ιστορία και την παράδο-
σή της. Διατηρεί σταθερά κυρίαρχο ρόλο στη 
διεθνή ναυτιλιακή αγορά».

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η πρόεδρος της WISTA Hellas, Αγγελική Χάρτμαν Ιωάννα Τοπάλογλου, Γιώργος Ξηραδάκης, Κώστας Ρόκκος, Κατερίνα Μυλωνά, Γεώργιος Γουρδομιχάλης,  
Δωροθέα Ιωάννου, Vincent Solarino, Αγγελική Χάρτμαν, Στυλιανός Σιαφάκας, Λιώνα Μπαχά, Μάνος Λορέντζος,  

Ρέα Μητροπούλου, Μαρίνα Παπαϊωάννου, Μαρία Μαυρουδή.

SRH Marine Electronics
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χύδην υγρού φορτίου και 24.144.000 τόνοι χύδην ξηρού 
φορτίου διακινήθηκαν στα ελληνικά λιμάνια το 2014.

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων οδηγήθηκαν στα 
διαλυτήρια εντός του 2015. Την ίδια χρονιά, περίπου 217 πλοία 
του τύπου εντάχθηκαν στον παγκόσμιο στόλο.

Το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ διαθέτει εννέα τερματικούς 
σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, 24 κρηπιδώματα συνολικού 
μήκους 7.694 μέτρων και

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποτελούσαν στο τέλος 
του 2015 το στόλο της APM-Maersk. Εξ αυτών τα 263 ήταν 
ιδιόκτητα και τα 320 προϊόν ναύλωσης.

φορτίων εξυπηρέτησαν τα λιμάνια  
του Ηνωμένου Βασιλείου το 2014. 

η χωρητικότητα των πλοίων που κατασκευάστηκαν σε 
ναυπηγεία της Κίνας το 2014, καταλαμβάνοντας την πρώτη 
θέση, με τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας να ακολουθούν με 
22.455.000 gt.

η αξία όλων των εισαγωγών των ΗΠΑ το 2014 και 

H Σαγκάη κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως το 2014 ως 
το λιμάνι με τη μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
καθώς διαχειρίστηκε 245 περιστατικά πειρατικών επιθέσεων 
σε πλοία έλαβαν χώρα κατά το 2014.

η αξία των εξαγωγών της Κίνας το 2014 

και

η αξία των εισαγωγών της.

η μέση απόσταση από τις χώρες-προμηθεύτριες.

52.069.000 τόνοι

171 πλοία

99 γερανογέφυρες

583 πλοία

503.000.000 τόνους 

7.539χιλ.  
22.682.000gt

$2.346.040.540.000

35.280.000TEUs

$2.343.000.000.000

$1.963.000.000.000 

ΟΙ  
ΑΡΙΘΜΟΙ  
ΤΗΣ  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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