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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.
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Πρόταση για συνενώσεις 
λιμενικών ταμείων

Διεθνής και ελληνική λιμενική 
βιομηχανία 

Αφιέρωμα
Ναυτική εκπαίδευση
Νέοι και ναυτιλία: ευρήματα μιας 
πολυσυλλεκτικής μελέτης
Του Ηλία Μπίσια

Ζητάμε τη συνεργασία όλων των 
φορέων της ναυτιλίας για την 
ποιοτική λειτουργία της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής απαντά 
σε ερωτήματα των «Ναυτικών 
Χρονικών»

Οι απόψεις των crew managers

Το 2016 αναμένεται ρεκόρ υψηλών 
θερμοκρασιών και όχι μόνο λόγω 
του Ελ Νίνιο
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Περιβαλλοντικά νέα

Η απρόσμενη έκθεση  
«Sex & the Sea»
Του Ηλία Μπίσια

Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

Επιβατηγός ναυτιλία

Αεροπορικά Νέα

Market News
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H VALE,  
εταιρεία-ηγέτις στην εξόρυξη μεταλλευμάτων,  
διαχειρίζεται 

2        τερματικούς σταθμούς λιμένων  
  σε πέντε χώρες.

OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο τυφώνας Κατρίνα, που χτύπησε τις ΗΠΑ το 2015,  
είχε ως συνέπεια την απώλεια  
1.836 ανθρώπινων ζωών και ζημιές ύψους 

$ 81δισ.  
Το 80% της Νέας Ορλεάνης καλύφθηκε  
με νερά ύψους 6,5 μέτρων.

H Dubai Ports World διακίνησε το 2015 από τους τερματικούς 
σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, που διαχειρίζεται, 

29.110.000 TEU

Το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου είναι το 
αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Enterprise» με συνολικό 
μήκος

342 μ.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό πολεμικών 
πλοίων (οποιουδήποτε τύπου) παγκοσμίως καθώς ο στόλος 
της αριθμεί 

697 μονάδες

Η μεγαλύτερη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο στον 
πλανήτη συνέβη στις 18 Μαρτίου 1967 στα Scilly Isles 
(Ηνωμένο Βασίλειο) από το δεξαμενόπλοιο «Torrey Canyon». 
Περίπου 

117.468 τόνοι 
πετρελαίου διέρρευσαν στη θάλασσα.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αποτελείται από 

      117 μονάδες
εκ των οποίων οι 44 διαδραματίζουν βοηθητικούς ρόλους.

Περίπου $1.135 είναι το κόστος εισαγωγής ενός 
εμπορευματοκιβωτίου στην Ελλάδα, ενώ απαιτούνται περίπου 

14 ημέρες
για τον εκτελωνισμό του και έξι δημόσια έγγραφα.

διακινήθηκαν από τα λιμάνια της Ελλάδας το 2014.

3.939.877 TEU

η χωρητικότητα των πλοίων που ναυπηγήθηκαν στην Κίνα 
το 2014 και 4.872.877 gt η χωρητικότητα των πλοίων που 
διαλύθηκαν στην Κίνα το ίδιο έτος.
Η μέση χωρητικότητα των υπό ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων 
το 2019 θα ανέρχεται σε 4.350 επιβάτες.

22.851.302 gt
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Επιβεβαιώνονται οι φήμες για  
την πώληση του Baltic Exchange

—26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Το Baltic Exchange επιβεβαιώνει σε ανα-
κοίνωσή του ότι έχει λάβει σειρά από διε-
ρευνητικές προσεγγίσεις και ότι βρίσκεται 
σε εμπιστευτικές συζητήσεις με επιλεγμέ-
να νομικά πρόσωπα σχετικά με τη μελλο-
ντική στρατηγική και την ιδιοκτησία του.
Ο πρόεδρος του Baltic Exchange, Guy 
Campbell, ανέφερε σχετικά ότι σε αυτό 
το στάδιο δεν υπάρχει και δεν έχει 
ληφθεί κάποια επίσημη δεσμευτική προ-
σφορά, αλλά κατά τη μελλοντική εξέταση 
κάθε προσφοράς το διοικητικό συμβού-
λιο θα εξετάσει προσεκτικά τις απόψεις 
και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών. «Εμείς δεν θα κάνουμε 
κάποιο περαιτέρω σχόλιο αυτήν τη στιγ-
μή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το Baltic Exchange έχει ήδη ορίσει ως 
συμβούλους εξέτασης και αξιολόγη-
σης των προσφορών και προτάσεων τις 
Nomura International PLC και Norton 
Rose LLP Fulbright.
Το Baltic Exchange, το οποίο ιδρύθηκε το 
1744, είναι ένας ιστορικός θεσμός στην 
παγκόσμια ναυτιλία και μια επιτυχημένη, 
κερδοφόρος επιχείρηση.

Οι προβληματισμοί  
των ακτοπλόων

—3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου 
παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Μιχάλης Σακέλλης. Ο 
πρόεδρος της ΣΕΕΝ αναφέρθηκε στο 
σύνολο των θεμάτων που απασχολούν 
τον ακτοπλοϊκό κλάδο, στα χρόνια προ-
βλήματα που ταλαιπωρούν την ακτοπλο-
ΐα και στα θέματα που χρήζουν άμεσης 
επίλυσης.
Ο κ. Σακέλλης, αναφερόμενος στις υπη-
ρεσίες που θα προσφέρει η ακτοπλοΐα 
τα πλοία το 2016, επισήμανε τον έγκαιρο 
προγραμματισμό των δρομολογίων και τη 
διάθεση των πλάνων για κρατήσεις από 
τους τελευταίους μήνες του 2015.
«Οι ενδείξεις για τον εισερχόμενο τουρι-
σμό είναι θετικές και πιθανόν να ξεπερά-
σουν και αυτές του 2015. Στην ακτοπλοΐα 
έχουν προστεθεί 4 νέα πλοία, ενώ παρα-
τηρούμε και αύξηση των δρομολογίων 
λόγω επέκτασης της περιόδου λειτουργί-
ας των ταχυπλόων. Το 2016 υπολογίζουμε 
ότι θα εκτελεστούν 41.000 δρομολόγια με 
δυνατότητα αύξησής των, εάν παραστεί 
ανάγκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

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



ΙΣΝ: δωρεά 1,25 εκατ. για εκκίνηση 
του προγράμματος υποτροφιών 
της ελληνικής διασποράς

—4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε 
δωρεά ύψους $1,25 εκατ. στο Ινστιτού-
το Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of 
International Education, IIE), κορυφαίο 
οργανισμό στην παροχή διεθνών εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών και στρατηγικής, για 
την εκκίνηση του προγράμματος υποτρο-
φιών της ελληνικής διασποράς (Greek 
Diaspora Fellowship Program, GDFP).
Τα επόμενα δύο χρόνια, 40 ακαδημαϊκοί, 
που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά 
έχουν ως βάση τους τις ΗΠΑ και τον 
Καναδά, θα λάβουν υποτροφίες προκει-
μένου να επισκεφτούν ελληνικά πανεπι-
στήμια και να αναπτύξουν συνεργατικές 
και παραγωγικές σχέσεις ανάμεσα στους 
φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και τα ιδρύ-
ματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 
υπότροφοι θα διδάξουν σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές, θα σχεδιάσουν τη διδα-
κτέα ύλη και θα εκπονήσουν μελέτες σε 
πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Κάθε πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία 
ανάμεσα στο εκάστοτε ίδρυμα υποδοχής 
και στον αντίστοιχο επισκέπτη καθηγητή, 
ενώ οι αιτήσεις για τα προγράμματα υπο-
βάλλονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Η διαδικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη 
από 1ης Ιουνίου και οι αιτήσεις θα πρέπει 
να έχουν υποβληθεί έως την 1η Αυγού-
στου, προκειμένου να εξεταστούν για τον 
πρώτο γύρο των δωρεών. Τόσο τα ιδρύ-
ματα όσο και οι υποψήφιοι υπότροφοι 
έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν 
προκειμένου να διαμορφώσουν συγκε-
κριμένες προτάσεις για ένα πρόγραμμα, 
το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για 
πιθανή χρηματοδότηση.

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο που 
έφτασε από το Ιράν στην Ευρώπη

—9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το 275 μέτρων δεξαμενόπλοιο, με χωρη-
τικότητα 78.896 gt, που πλέει υπό πορτο-
γαλική σημαία, έφτασε στο διυλιστήριο 
της Cia Espanola de Petroleos, κοντά στο 
Algericas, λίγα μίλια μακριά από το Γιβραλ-
τάρ, την Κυριακή, 6 Μαρτίου.
Ο Jose Ramon Gomez Estancona, πλοί-

αρχος του «Monte Toledo», δήλωσε ότι 
η διαδικασία φόρτωσης του πετρελαίου 
στο Ιράν και συγκεκριμένα στον τερματι-
κό σταθμό που βρίσκεται στο νησί Kharg, 
στον Περσικό Κόλπο, ήταν ακριβώς η 
ίδια όπως και πριν επιβληθεί το εμπάρ-
γκο. Επίσης, τόνισε ότι το προσωπικό 
στον τερματικό σταθμό ήταν «ιδιαιτέρως 
χαρούμενο, καθώς η ομαλότητα αρχίζει να 
επιστρέφει» στο χώρο του τομέα εξαγω-
γής πετρελαίου.
Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί, με 
αφορμή το ταξίδι του «Monte Toledo», 
δήλωσε ότι σύντομα θα αυξηθούν οι 
εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου προς την 
Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Αλι Ταγιέ-
μπνια, υπουργός Οικονομίας και Οικονο-
μικών της χώρας, σημειώνει με έμφαση ότι 
οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν ανα-
μένεται να αγγίξουν στο άμεσο μέλλον τα 
2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Χρειαζόμαστε, μπορούμε να 
κρατήσουμε τα ταλέντα  
της ναυτιλίας;

—12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

«Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
ταλαντούχου εργαζομένου;», «Πώς θα 
προσελκύσει ο κλάδος της ναυτιλίας 
ταλαντούχους εργαζομένους;» ήταν μερι-
κά από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν 
εκτενώς στην εκδήλωση που πραγματο-
ποίησαν η ΕΝΟΕ ( Ένωση Ναυτιλιακών 
Οικονομολόγων Ελλάδας) και η ακαδη-
μαϊκή κοινότητα του κλάδου της ναυτι-
λίας στο κρουαζιερόπλοιο της Celestyal 
Cruises «Olympia» την Τρίτη 8 Μαρτίου.
Το πάνελ των ομιλητών της εκδήλωσης 
με συντονιστή τον Άγγελο Παντουβάκη, 

Το πρώτο δεξαμενόπλοιο  
που έφτασε από το Ιράν στην Ευρώπη
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

πρόεδρο της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικο-
νομολόγων Ελλάδας και επίκουρο καθη-
γητή στο τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Πειραιά, αποτελούνταν 
από καταξιωμένους επαγγελματίες του 
χώρου της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων 
οι Ηλίας Μπίσιας, δικηγόρος και διευθυ-
ντής του περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά», 
Γιάννης Κοτζιάς, διευθυντής πωλήσεων 
και αγορών της Intermodal Shipbrokers 
και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ναυ-
λομεσιτών,  Δωροθέα Ιωάννου, γενική 
διευθύντρια για την Ελλάδα και διευθύ-
ντρια εταιρικής ανάπτυξης παγκοσμίως 
του American P&I Club, καπ. Ηλίας Λαδάς, 
DPA και διευθυντής ανθρωπίνου δυναμι-
κού στην Danaos Shipping Co. Ltd, Γεώρ-
γιος Σκριμιζέας, γενικός διευθυντής της 
Allseas Marine S.A., και ο καπ. Γεώργιος 
Τσουρής, DPA της Blue Planet Shipping.
Από τους βασικούς ομιλητές της εκδή-
λωσης ήταν και η Ταλίν Τσακιλιάν, διευ-
θύντρια ανθρωπίνου δυναμικού της 
Celestyal Cruises, η οποία μέσα από τη 
δική της πολυετή εμπειρία αναφέρθηκε 
σε καίρια ζητήματα σχετικά με την εργα-
σία στον κλάδο της κρουαζιέρας και το 
χώρο της ναυτιλίας εν γένει.

Αύξηση του υπό ελληνική 
διαχείριση στόλου  
τον Φεβρουάριο

—13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σύμφωνα με στοιχεία του Greek Shipping 
Cooperation Committee, ο υπό ελληνική 
διαχείριση στόλος αυξήθηκε τον Φεβρου-
άριο του 2016 κατά 35 πλοία και 6.141.123 
dwt σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2015. Έτσι, ο προαναφερόμενος στό-
λος αριθμεί 4.092 πλοία συνολικής χωρη-
τικότητας 320.597.574 dwt. Στον αντίπο-
δα, μικρή μείωση σημείωσε ο στόλος υπό 
ελληνική σημαία, ο οποίος πλέον περιλαμ-
βάνει 809 πλοία συνολικής χωρητικότητας 
78.948.501 dwt. Σε ό,τι αφορά τις σημαίες 
υπό τις οποίες επιχειρούν τα υπό ελληνική 
διαχείριση πλοία, πρώτη με ποσοστό 20% 
είναι η ελληνική σημαία και ακολουθούν 
της Λιβερίας με 18%, των Νήσων Μάρσαλ 
με 17% και της Μάλτας με 16%. Συγκριτι-
κά με τον Φεβρουάριο του 2015, τα υπό 
ελληνική διαχείριση πλοία παρουσίασαν 
αύξηση κυρίως στα LPG/LNG, στα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα 
δεξαμενόπλοια, ενώ πτωτικά κινήθηκαν τα 

φορτηγά και τα επιβατικά πλοία. Η μέση 
ηλικία του υπό ελληνική διαχείριση στό-
λου διαμορφώνεται στα 10 έτη, έναντι 12,8 
ετών που είναι η μέση ηλικία του παγκό-
σμιου στόλου.

Ηνωμένο Βασίλειο: τερματίζοντας 
την εποχή των φορολογικών 
παραδείσων

—16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Οξεία κριτική στην κυβέρνηση Κάμερον 
ασκεί ο Τύπος της Βρετανίας μετά την 
πρόσφατη μελέτη που ανακοίνωσε η 
ΜΚΟ Oxfam λίγες ημέρες πριν από την 
ανακοίνωση του φετινού κρατικού προϋ-
πολογισμού από τον υπουργό Οικονομι-
κών, Τζορτζ Όσμπορν.
Η φιλανθρωπική οργάνωση κατά της 
φτώχειας ανακοίνωσε ότι το 1% του πλη-
θυσμού απολαμβάνει σήμερα το 25% του 
εθνικού πλούτου της Βρετανίας, ενώ δεν 
φορολογείται αφού «εκμεταλλεύεται», 
κατά την άποψή της, το νομοθετικό πλαί-
σιο που προσφέρεται σε φορολογικούς 
παραδείσους.
Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύ-
θηκαν τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, σε μια 
νέα έκθεση με τίτλο «Τερματίζοντας την 
εποχή των φορολογικών παραδείσων». Η 
έκθεση ήδη δημιουργεί έντονους προβλη-
ματισμούς στα τοπικά ΜΜΕ και ξεσηκώ-
νει πολιτικές αντιδράσεις από βουλευτές 
τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και 
της αντιπολίτευσης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Oxfam, Mark 
Goldring, δήλωσε αναφορικά με τη μελέ-
τη ότι αυτήν τη στιγμή η προνομιούχος 
μειοψηφία είναι σε θέση να κρύψει δισε-
κατομμύρια δολάρια σε υπεράκτιες εται-
ρείες, μακριά από τις φορολογικές αρχές, 
ενώ το υπουργείο Οικονομικών αυξάνει 
άδικα τη φορολογική επιβάρυνση για το 
υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού - ιδιαίτε-
ρα τους ανθρώπους που ήδη αγωνίζονται 
να τα βγάλουν πέρα.
«Είναι καιρός η κυβέρνηση να σταματή-
σει το απόρρητο, που επιτρέπει στους 
φοροφυγάδες να ξεφεύγουν χωρίς να 
πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί, 
στερώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο -και 
φτωχές χώρες- έσοδα ζωτικής σημασί-
ας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα 
δημόσια ταμεία, αλλά και να προσφέρουν 
ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τους πιο 
ευάλωτους».

Αύξηση του υπό ελληνική διαχείριση στόλου  
τον Φεβρουάριο

Ηνωμένο Βασίλειο: τερματίζοντας την εποχή των 
φορολογικών παραδείσων
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας 
Τζ. Όσμπορν θα ανακοινώσει σύντομα 
τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό της 
χώρας του, ο οποίος θα περιέχει περισ-
σότερες περικοπές στις υπηρεσίες κοινω-
νικής πρόνοιας. Η Oxfam ανακοίνωσε επί-
σης ότι ένας στους πέντε κατοίκους στη 
Βρετανία σήμερα αδυνατεί να θερμάνει 
την οικία του και να εξασφαλίσει καθημε-
ρινές βασικές διατροφικές ανάγκες.

Οι μεγάλοι Έλληνες 
επιχειρηματίες τιμούν  
μια σύγχρονη Ωκεανίδα  
της παραναυτιλίας μας

—17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Παρουσία επιφανών μελών της επιχειρη-
ματικής σκηνής, πολιτικών και ακαδημαϊ-
κών προσωπικοτήτων, η ΕΥ απένειμε χθες 
τα βραβεία για τους Έλληνες επιχειρημα-
τίες της χρονιάς. Ανάμεσα στους τέσσε-
ρις βραβευθέντες, για πρώτη φορά στην 
ιστορία του θεσμού, η κριτική επιτροπή 
βράβευσε μία επιχειρηματία από το χώρο 
της ελληνικής παραναυτιλίας.
Η Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος 
της HEMEXPO και επικεφαλής της πρω-
τοπόρου Erma First, μετά τα βραβεία 
Ευκράντη και Lloyd’s List, κέρδισε και τον 
δημόσιο έπαινο αξιόλογων κριτών από το 
ευρύτερο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνε-
σθαι. Το βραβείο παρέλαβε η ίδια (φωτ.)
από τον καπτ. Παναγιώτη Τσάκο κατά την 
τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής.
Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την 
επόμενη ημέρα, η κυρία Πολυχρονοπού-
λου αναφέρθηκε στη διοργάνωση και την 

τελετή της απονομής και εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για την προβολή του 
ολιγόλεπτου ντοκιμαντέρ από την ΕΥ με 
θέμα τους Έλληνες ευεργέτες του πρό-
σφατου παρελθόντος. Χαρακτηριστικά 
ήταν τα λόγια της: «Δείξατε σε όλους μας 
τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες. Επι-
τέλους, πρέπει να μάθει ο κόσμος τι έχει 
προσφέρει ο Έλληνας επιχειρηματίας».
Η κυρία Πολυχρονοπούλου επισήμανε, 
επίσης, τη σημασία των συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς για τους Έλληνες που επιχειρούν. 
«Ο κόσμος άκουγε χθες τους νικητές με 
προσοχή. Οι επιχειρηματίες έχουν ανά-
γκη σήμερα να ακούν ο ένας τον άλλον, να 
συζητούν για το πώς αντιμετωπίζουν τις 
δυσκολίες, αλλά κυρίως να ακούσουν και 
θετικά πράγματα σε μια δύσκολη εποχή».
Να σημειώσουμε ότι οι υπόλοιποι τρεις 
βραβευθέντες ήταν ο κ. Νικόλαος Γουλής, 
διευθύνων σύμβουλος της e-Travel Α.Ε. 
(pamediakopes.gr), ο οποίος έλαβε το 
βραβείο «Αυτοδημιούργητος Επιχειρη-
ματίας», ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος, 
διευθύνων σύμβουλος της FF Group (Folli 
Follie Group), ο οποίος έλαβε το βραβείο 
«Διεθνώς αναπτυσσόμενος επιχειρηματί-
ας», και ο κ. Ιωάννης Τσερέπας, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Lariplast 
ΑΕΒΕ, που έλαβε το βραβείο «Δυναμικά 
αναπτυσσόμενος επιχειρηματίας».

Αρνητικές οι προοπτικές για τη 
ναυτιλία σύμφωνα με τη Moody’s

—19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Η Moody’s Investor Service προέβη σε 
διόρθωση των εκτιμήσεών της για τη 
διεθνή ναυτιλία, προβλέποντας πλέον 
αρνητικές προοπτικές, καθώς εκτιμά ότι η 
αύξηση της προσφοράς χωρητικότητας, η 
οποία θα ξεπεράσει την αύξηση της ζήτη-
σης το 2016 κατά 2%, θα κρατήσει χαμη-
λά τους ναύλους, ιδιαίτερα στις αγορές 
των εμπορευματοκιβωτίων και του χύδην 
ξηρού φορτίου. Οι προοπτικές για την 
αγορά των δεξαμενοπλοίων παραμένουν 
σταθερές, μια και οι χαμηλές τιμές του 
πετρελαίου θα συνεχίσουν να τροφοδο-
τούν τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια.
Στα χύδην ξηρά φορτία οι μειωμένοι 
ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας επηρεάζουν 
σημαντικά τη ζήτηση για φορτία όπως το 
σιδηρομετάλλευμα και ο άνθρακας, και 
κατά συνέπεια τη ζήτηση για φορτηγά 

Οι μεγάλοι Έλληνες επιχειρηματίες τιμούν μια 
σύγχρονη Ωκεανίδα της παραναυτιλίας μας



πλοία. Στην αγορά των εμπορευματοκιβωτί-
ων, η Moody’s σημειώνει ότι παρά τις χαμη-
λές τιμές των καυσίμων, που αποτελούν 
σημαντικό τμήμα του κόστους λειτουργίας 
των εταιρειών του κλάδου, η αγορά συνεχί-
ζει την πτωτική πορεία της καθώς τα όποια 
οφέλη από τα χαμηλά σε κόστος καύσιμα 
έχουν σχεδόν εξαλειφθεί αφού οι εταιρεί-
ες μείωσαν τις τιμές προς τους πελάτες 
τους για να τονώσουν τη ζήτηση.

Οι Έλληνες αγοράζουν 
μεταχειρισμένα, παρά την κρίση

—20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Οι Έλληνες εξακολουθούν να επενδύουν, 
παρά την κρίση στη ναυλαγορά ξηρού 
φορτίου, στην απόκτηση μεταχειρισμένων 
πλοίων. Συγκεκριμένα για τον Φεβρουάριο 
οι ελληνικών «συμφερόντων» εξαγορές 
αντιπροσώπευαν περίπου το 30% των 
συνολικών εξαγορών μεταχειρισμένων 
πλοίων διεθνώς, όσον αφορά τη χωρητι-
κότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την 
Golden Destiny, οι ελληνικές ναυτιλιακές 
εταιρείες επένδυσαν τον Φεβρουάριο 
316.400.000 ευρώ στην αγορά 20 μετα-
χειρισμένων πλοίων με συνολική χωρητι-
κότητα 2.020.000 dwt, ενώ τον Ιανουάριο, 
οι Έλληνες αγόρασαν 12 μεταχειρισμένα 
πλοία. Από τα 20 πλοία, τα 12 ήταν bulkers, 
5 ήταν tankers και 3 containers.
Σε σύνολο κατεγράφησαν 111 αγοραπωλη-
σίες μεταχειρισμένων πλοίων τον περα-
σμένο μήνα. Η συνολική αξία των πλοίων 
που πουλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, ειδικά 
τον Φεβρουάριο, ανήλθε σε 1.870.000.000 
δολάρια ΗΠΑ, ενώ η χωρητικότητά τους 
ανέρχεται στα 6.600.000 dwt.

Σε πορεία ανάπτυξης ο ρωσικός 
κολοσσός Sovcomflot

—23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Του Ελευθέριου Μαδεντζόγλου

Αποτελέσματα έτους ανακοίνωσε η ρωσι-
κή εταιρεία δεξαμενοπλοίων Sovcomflot, 
η οποία παρουσίασε για το 2015 ισχυρή 
αύξηση των καθαρών κερδών με ταυτό-
χρονη ευρεία μείωση του κόστους λει-
τουργίας της. Τα καθαρά κέρδη της εται-
ρείας ανήλθαν στα $354,5 εκατ. αυξημένα 
κατά τέσσερις φορές σε σύγκριση με τα 
$89 εκατ. για το 2014. Το γεγονός αυτό 
επετεύχθη χάρη στην υιοθέτηση μιας ευέ-
λικτης πολιτικής ναυλώσεων από την εται-
ρεία, που της επέτρεψε να εκμεταλλευτεί 
την ισχυρή ανάκαμψη της ναυλαγοράς των 
δεξαμενόπλοιων. Το γεγονός αυτό έρχε-
ται να επαληθευτεί από την αύξηση κατά 
7,9% στα ετήσια έσοδα από ναυλώσεις, 
που έφτασαν τα $1.483 εκατ. Αξιοσημεί-
ωτη είναι επίσης η άνοδος κατά 38% στο 
ΕBITDA της εταιρείας, με το ποσό να 
ανέρχεται στα $742,6 εκατ. για το 2015.
Ο Sergey Frank, πρόεδρος και CEO της 
εταιρείας, δήλωσε πως η εταιρεία ξεπέ-
ρασε τις αρχικές προσδοκίες της και 
επισημαίνει πως κύριος παράγοντας της 
επιτυχίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό 
της. Συμπλήρωσε πως, στο μέλλον, η βασι-
κή στρατηγική της Sovcomflot παραμένει 
αμετάβλητη. Η εταιρεία θα συνεχίσει να 
διατηρεί την ηγετική της θέση ως ένας 
από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες και 
διαχειριστές στόλου δεξαμενόπλοιων 
στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχί-
σει να οικοδομεί μια ισχυρή ροή κεφαλαί-
ων από έργα και υποδομές σε LNG και 

υπεράκτιες υπηρεσίες.
Παράλληλα, η Sovcomflot δείχνει έμπρα-
κτα τη διάθεσή της για άνοιγμα σε θαλάσ-
σιες αρκτικές οδούς με επενδύσεις σε 
νέα πλοία τύπου ice class. Η εταιρεία απέ-
σπασε δύο βραβεία από το Marine Money, 
όπου ο Nikolay Kolesnikov, CFO της εται-
ρείας, ανακηρύχθηκε «Dealmaker of the 
year» και η συμφωνία μεταξύ Sovcomflot 
και Sberbank CBI για δημιουργία Credit 
Facility τιμήθηκε ως «The Project 
Financing Deal of the Year 2015 – West».
Τα κέρδη ανά μερίδιο μετοχής για το 2015 
ανέρχονται σε $0,173 (2014: $0,041). Ταυ-
τόχρονα, μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης όπως 
οι S&P, Fitch και Moody’s αναβάθμισαν 
την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας 
κατά τη διάρκεια του έτους, επιβεβαιώνο-
ντας έτσι την καλή πορεία της.
Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται 
από 143 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία 
(συμπεριλαμβανομένων και πλοίων σε 
συνιδιοκτησία με τρίτους) που ανέρχο-
νται σε πάνω από 12,4 εκατομμύρια DWT 
συνολικά.

2015, το ασφαλέστερο έτος  
της τελευταίας δεκαετίας  
για τη ναυτιλία

—27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Το 2015 αποτέλεσε το ασφαλέστερο έτος 
της τελευταίας δεκαετίας για τη ναυτιλία, 
σύμφωνα με έκθεση της Allianz Global 
Corporate & Specialty, καθώς καταγράφη-
καν 85 απώλειες πλοίων έναντι 88 απω-
λειών το 2014 και έναντι μέσου όρου 123 
απωλειών την τελευταία δεκαετία.
Παρά τη μικρή μείωση (3%) συγκριτικά με 
το 2014, το 2015 ήταν το έτος με τις μικρό-
τερες απώλειες. Η διαφορά σε σύγκριση 
με το 2006 είναι της τάξεως του -45%. 
Περισσότερες από τις μισές απώλειες 
του προηγούμενου έτους προκλήθηκαν 
στις θαλάσσιες περιοχές της Νότιας 
Κίνας, της Ινδίας, της Ινδονησίας και των 
Φιλιππίνων (22 πλοία συνολικά). Τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευμάτων και τα αλιευτι-
κά σκάφη αποτέλεσαν το 60% των απω-
λειών. Η συχνότερη αιτία ήταν η βύθιση, 
με περίπου 75% στο σύνολο. Συνολικά 
2.687 περιστατικά ατυχημάτων πλοίων 
καταγράφηκαν παγκοσμίως το 2015 με 
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Μαύρης Θάλασσας να κατέχει την 
πρώτη θέση με 484 περιστατικά.
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Η συρρίκνωση του ελληνικού 
νηολογίου

Δυσοίωνη αναμένεται η πορεία του ελλη-
νικού νηολογίου. Παρατηρητές αλλά 
και γνώστες της αγοράς θεωρούν ότι η 
πορεία συρρίκνωσης της ελληνικής σημαί-
ας, ειδικά στα bulk carriers, θα συνεχιστεί 
εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στη 
ναυλαγορά. Υποστηρίζεται έντονα πλέον 
πως ο αριθμός του συνόλου των ποντο-
πόρων θα περιοριστεί στα 600 πλοία.
Το θέμα πρέπει να ανησυχήσει ιδιαίτερα 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού 
είναι γεγονός ότι ακόμη και παραδοσιακές 
ναυτιλιακές εταιρείες, που μακροχρόνια 
υποστήριζαν το ελληνικό νηολόγιο, σιγά 
σιγά αλλάζουν ρότα. Και δεν είναι μόνον 
το θέμα του κόστους της επάνδρωσης ή 
της φορολόγησης, όσο κυρίως της αβεβαι-
ότητας στη ναυλαγορά, αλλά και στην πολι-
τική κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Από τη θάλασσα στη στεριά:  
Η επαγγελματική ρότα ενός 
ναυτικού

Πότε ένας ναυτικός θα πρέπει να ανα-
ζητήσει μια καριέρα στη στεριά; Αυτή η 
πολυσυζητημένη ερώτηση πυροδότησε 
έντονη συζήτηση ανάμεσα στους συμμε-
τέχοντες κατά τη διάρκεια της εναρκτή-
ριας ημερίδας στο ετήσιο Maritime CEO 
Forum, το οποίο διεξήχθη πριν από λίγες 
ημέρες στη Σιγκαπούρη και απέσπασε 
εκτενή δημοσιεύματα στον Τύπο.
Οι απόψεις υπήρξαν πολυποίκιλες, σύμ-
φωνα με τους τοπικούς ανταποκριτές: ο κ. 
Mark Charman, διευθύνων σύμβουλος της 
Faststream, επισήμανε πως σε πρόσφατη 
έρευνα στην εταιρεία του διαφάνηκε ότι 
οι ναυτικοί επιθυμούν στα 31 τους χρόνια 
να μεταπηδήσουν στη στεριά, ενώ τόνισε 
ότι πλέον «οι ναυτικοί θέλουν να έρθουν 
στην ξηρά νωρίτερα» σε σύγκριση με το 
παρελθόν.
Ο κ. Ρ. Β. Subbiah, διευθυντής ανθρώπι-
νου δυναμικού στην Pacific Basin Shipping, 
εξέφρασε την άποψη πως οι ηλικίες γύρω 
στα 30 είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για 
μια αλλαγή στην επαγγελματική καριέρα, 
αφού ένας έμπειρος αξιωματικός Ε.Ν. στα 
40 θα δυσκολευτεί να βρει κατάλληλη και 
σημαντική θέση εργασίας στην ξηρά. Ο 
κ. Kenny Rogers, επικεφαλής της Aurora 
Tankers, επίσης επισήμανε ότι είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο και ψυχολογικά «δύσπε-
πτο» για έναν πλοίαρχο ή α΄ μηχανικό να 
σταδιοδρομήσει σε χαμηλόβαθμες επιτε-
λικές θέσεις. 
Ο επικεφαλής της Transas, Frank Coles, 
ο οποίος ήταν ήδη ναυτικός στα 30 όταν 
μεταπήδησε στη στεριά έπειτα από 12 
χρόνια υπηρεσίας στη θάλασσα, υπο-
γράμμισε πως οι ναυτιλιακές εταιρείες ιδί-
ως σήμερα πρέπει να καταβάλουν μεγα-
λύτερη προσπάθεια για να συνδέσουν 
πιο εποικοδομητικά και επιμορφωτικά 
τις πραγματικές εργασιακές απαιτήσεις 
μεταξύ πλοίου και ξηράς, ενώ τόνισε ότι 

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



οι πλοίαρχοι και οι α΄ μηχανικοί πρέπει να 
εξοικειώνονται με τις ανάγκες του γραφεί-
ου σε τακτά διαστήματα, ακόμη και κατά 
την περίοδο ναυτολόγησής τους.
Ωστόσο, ο κ. Warwick Norman, επικε-
φαλής της RightShip, δήλωσε ότι θα ήταν 
καταστροφικό αν η στροφή των ναυτικών 
προς τα στεριανά επαγγέλματα ξεκινήσει 
στα 31. «Πρέπει να γίνουν οι συνθήκες επί 
των πλοίων καλύτερες», τόνισε χαρακτη-
ριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Lars Modin, 
εκπρόσωπος της V.Ships, προειδοποίησε 
σε αυστηρή γλώσσα πως η φυγή ναυτικών 
προς την ξηρά σε πολύ νεαρή ηλικία θα 
δημιουργήσει πάρα πολλούς «ανίκανους 
ανθρώπους εργαζομένους» τόσο στην 
ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Στο στόχαστρο της Ε.Ε. η Μάλτα

Μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκρι-
μένα η επίτροπος Ανταγωνισμού 
Margrethe  Vestager έχει βάλει στο στό-
χαστρο τη Μάλτα και τη ναυτιλιακή πολι-
τική της. 
Οι Βρυξέλλες, αντιλαμβανόμενες τη μαζι-
κή μετακίνηση πλοίων, σκαφών αναψυχής, 
εταιρειών αλλά και φυσικών προσώπων, 
προσπαθούν να ελέγξουν κατά πόσον 
το φορολογικό πλαίσιο του μαλτέζικου 
αρχιπελάγους ανταποκρίνεται στα ευρω-
παϊκά πρότυπα. Είναι πλέον βέβαιο ότι οι 
Βρυξέλλες επιθυμούν να περιορίσουν και 
κυρίως να ελέγξουν τους φορολογικούς 
παραδείσους της Ευρώπης, προκειμένου 
να περιορίσουν τις αντιδράσεις ευρωπαϊ-
κών ΜΜΕ, ΜΚΟ, αλλά και παρατάξεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επιθυμούν 
πάση θυσία διαύγεια, μια ίση και «δίκαιη» 
πλατφόρμα φορολόγησης για όλους.
Από αυτήν τη διάθεση για «κυνήγι μαγισ-
σών» φαίνεται ότι ξεφεύγουν ορισμένες 
ημιαυτόνομες νήσοι, ιδίως της Μεγάλης 
Βρετανίας, όπου οι εθνικές κυβερνήσεις 
σε  Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Άμστερνταμ 
και Λισαβόνα προσπαθούν πάση θυσία να 

διατηρήσουν το ιδιαίτερο καθεστώς που 
έχουν εξασφαλίσει για την προσέλκυση 
κυρίως ξένων κεφαλαίων.
Δεν είμαστε βέβαιοι εάν τόσο η φιλελεύ-
θερη επίτροπος από τη Δανία όσο και ο 
ίδιος ο κ. Γιούνκερ θελήσουν να σκληρύ-
νουν τη στάση τους, προκαλώντας μεγα-
λύτερο εκνευρισμό στο ήδη τεταμένο 
ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Επιστροφή των βιομηχανιών  
στις ΗΠΑ επιχειρεί ο Ομπάμα

Μεταστροφή της πολιτικής του ως προς 
την επανεγκατάσταση βιομηχανιών και 
επιχειρήσεων αμερικανικών και όχι μόνον 
συμφερόντων φαίνεται να επιχειρεί ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. 
Η Ουάσιγκτον θέλει πάση θυσία να επα-
ναπροσελκύσει με έμμεσες επιδοτήσεις 
βιομηχανικές μονάδες που μετακινήθηκαν 
ιδίως προς την Άπω Ανατολή. Οι αρμό-
διοι αμερικανικοί φορείς επεξεργάζονται 
ένα σύνολο πολιτικών, που θα επιτρέψουν 
με ευκολία και ομαλότητα την επανένταξη 
των βιομηχανιών αυτών σε γεωγραφικές 
περιοχές των ΗΠΑ οι οποίες έχουν άμεση 
πρόσβαση στις μεγάλες μητροπόλεις της 
Βόρειας Αμερικής. Η κυβέρνηση Ομπά-
μα ισχυρίζεται σε πολυάριθμες δηλώσεις 
τόσο στον Τύπο όσο και σε εκδηλώσεις 
φορέων πως η μετακίνηση βιομηχανικών 

μονάδων από την Κίνα προς τις ΗΠΑ είναι 
πλέον προς το συμφέρον των επιχειρή-
σεων:  Αρχικά ο πληθυσμός της Βόρειας 
Αμερικής αναμένεται να ξεπεράσει τα 530 
εκατ. κατοίκους, με αποτέλεσμα η μετε-
γκατάσταση των βιομηχανιών να πραγμα-
τοποιηθεί στην περιοχή του πλανήτη με 
τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση. Μπορεί η 
μισθοδοσία και τα εργασιακά δικαιώματα 
στην Κίνα και στη νοτιοανατολική Ασία να 
είναι πιο ευνοϊκά για τις διεθνείς πολιτι-
κές, όμως η σταθερότητα στην πολιτική 
και οικονομική κατάσταση των ΗΠΑ, του 
Καναδά, καθώς και αρκετών κρατών στην 
Κεντρική Αμερική, είναι προς το όφελος 
των ξένων επενδυτών, οι οποίοι αναζη-
τούν νηνεμία και πρόσβαση σε άμεση και 
συμφέρουσα τραπεζική -και όχι μόνον- 
χρηματοδότηση. Επιπλέον, οι μεγάλες 
καθυστερήσεις και η συμφόρηση στους 
λιμένες του Ειρηνικού και το κόστος μετα-
φοράς των εμπορευμάτων διά θαλάσσης , 
σε συνδυασμό με το βελτιωμένο σύστη-
μα οδικών και σιδηροδρομικών μεταφο-
ρών στις ΗΠΑ, συγκαταλέγονται ανάμε-
σα στους λόγους που προβάλλονται ως 
θετικό έναυσμα για την προσέλκυση των 
ενδιαφερομένων. Ήδη επενδυτές (ακόμη 
και Έλληνες) που επιχείρησαν να εκμεταλ-
λευτούν τις αρχικά θετικές προδιαγραφές 
της Κίνας φαίνεται να γοητεύονται και 
θέλγονται από τις εξαγγελίες Ομπάμα. 
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Επικρίνεται πρ. Βρετανός 
υπουργός για την «εμπορία» 
αδειών αλιείας

Πρώην υπουργός Αλιείας της βρετανικής 
κυβέρνησης βρέθηκε στο στόχαστρο των 
βρετανικών και αφρικανικών ΜΜΕ μετά τη 
δημοσίευση ειδικής έκθεσης του ΟΗΕ, 
όπου περιγράφεται μια «ομιχλώδης» 
κατάσταση στην εμπορία αδειών αλιείας 
στη αυτόνομη περιοχή Somaliland. Ο πρ. 
υπουργός Αλιείας της Βρετανίας σερ Τόνι 
Μπάλντρι επικρίνεται σε έκθεση που ανα-
κοινώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τη συμφωνία της 
βρετανικής εταιρείας στην οποία συμμε-
τέχει, με τοπικούς αξιωματούχους στην 
πρωτεύουσα της Somaliland, Hargeisa. Με 
τη συμφωνία εξουσιοδοτείται η «πώλη-
ση» αδειών αλιείας, εμπορίας και μετα-
φοράς αλιευμάτων για λογαριασμό τους, 
σε αντάλλαγμα ειδικές εκπτώσεις σε τέλη, 
που ξεπερνούν το 60%.
Οι επικριτές της συμφωνίας επισημαίνουν 
πως η παρουσία των ξένων αλιευτικών 
σκαφών στα διεθνή ύδατα της Σομα-
λίας ήταν μία από τις βασικές αιτίες για 
την επιδείνωση της κρίσης της πειρατεί-
ας, αφού οι ψαράδες της περιοχής ως 
αντίποινα αντέδρασαν με την πειρατεία 
των ξένων σκαφών και ως εκδίκηση για 
την «κλοπή» της αλιείας της ευρύτερης 
θαλάσσιας περιοχής.

Ο κ. Μπάλντρι, ο οποίος ήταν υπουργός 
στην κυβέρνηση Μέιτζορ, συνυπέγραψε τη 
δεκαετή συμφωνία με την αυτόνομη κυβέρ-
νηση της Somaliland, βόρεια της Σομαλίας, 
και επιμένει σε δημόσιες δηλώσεις του ότι 
η συμφωνία θα βοηθήσει την αυτόνομη 
αλλά όχι αναγνωρισμένη χώρα να αναπτύ-
ξει τη βιομηχανία αλιείας της, αλλά και θα 
ωφελήσει τους τοπικούς πληθυσμούς.
Ωστόσο, πληθώρα ΜΚΟ και διεθνών ΜΜΕ 
περιγράφουν τη συμφωνία ως «επιβλαβή» 
για τη διατήρηση ενός υγιούς πλαισίου 
εκμετάλλευσης της αλιείας στην περιοχή, 
ενώ ειδικοί αναφέρουν ότι η συγκεκριμέ-
νη πολιτική επιλογή θα οδηγήσει σε επα-
νάληψη των προβλημάτων στη γειτονική 
Σομαλία. Ο σερ Τόνι Μπάλντρι απάντησε 
μάλιστα σε επικριτικό δημοσίευμα της 
Daily Telegraph, υπογραμμίζοντας ότι η 
κυβέρνηση της Somaliland δεν έχει δώσει 
αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης 
αδειών στην εταιρεία που εκπροσωπεί.
Ο πρώην υπουργός επέκρινε τους ερευ-
νητές του ΟΗΕ πως δεν ήρθαν σε επαφή 
πριν από την ανακοίνωση της έκθεσής 
τους ούτε με εκπροσώπους της κυβέρνη-
σης στην Hargeisa ούτε με την εταιρεία 
του. Επισήμανε μάλιστα ότι η χώρα δεν 
πλήττεται από φαινόμενα πειρατείας και 
ότι αποκλειστικός σκοπός της συμφω-
νίας είναι η προώθηση και προβολή της 
Somaliland σε διεθνείς παράγοντες της 
αλιευτικής βιομηχανίας και μεταφοράς.

Γιατί οι Κύπριοι είναι πάντα ένα 
βήμα μπροστά

Και ενώ στην Ελλάδα εδώ και επτά χρόνια 
διυλίζουμε τον κώνωπα και καταπίνουμε 
την κάμηλον στο ζήτημα της εκμετάλλευ-
σης των ελληνικών λιμένων, στην Κύπρο 
η κυβέρνηση, μέσα σε μόλις δύο έτη, 
έκλεισε το όλο ζήτημα καθώς ανακοινώ-
θηκαν οι προτιμητέοι επενδυτές για την 
εκμετάλλευση του λιμένα της Λεμεσού. 
Το υπουργείο Μεταφορών της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι νέος 
διαχειριστής του σταθμού εμπορευμα-
τοκιβωτίων στο λιμάνι της Λεμεσού είναι 
η κοινοπραξία Eurogate International 
GmbH-Interorient Navigation Company 
Ltf-East Med Holdings S.A. Τις ναυτιλιακές 
υπηρεσίες στο λιμάνι της Λεμεσού ανα-
λαμβάνει η κοινοπραξία που αποτελείται 
από τις εταιρείες DP World Limited, P7O 
Maritime και G.A.P. Vassilopoulos Public 
Ltd. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη διαχείριση 
του multipurpose terminal στο μεγαλύ-
τερο λιμάνι της Κύπρου, την αναλαμβάνει 
η κοινοπραξία των εταιρειών DP World 
Limited και G.A.P. Vassilopoulos Public 
Ltd. Να σημειωθεί ότι η κυπριακή κυβέρ-
νηση ακολούθησε το πλέον διαδεδομένο 
μοντέλο στη λιμενική βιομηχανία, αυτό 
των παραχωρήσεων λιμενικών δραστηρι-
οτήτων, ενώ συνολικά για τις τρεις παρα-
χωρήσεις είχε εκφραστεί ενδιαφέρον από 
14 κοινοπρακτικά σχήματα. Στην Ελλάδα, 
όπως λέει και η διαφήμιση, «ακόμη τρί-
βουν»...

Μεσογειακή ναυτιλία: Αδυναμίες 
και προτεραιότητες

Η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) δημοσιοποίησε 
τον ετήσιο απολογισμό των δράσεών της 
για το 2015. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ένωσης Χαράλαμπο Σημαντώνη, το 2015 
υπήρξε έτος-σταθμός για τη Ναυτιλία 
Μικρών Αποστάσεων καθώς η ελληνική 
προεδρία μέσω της Διακήρυξης των Αθη-
νών έθεσε τα θεμέλια για την περαιτέρω 
ανάδειξη της ΝΜΑ ως σημαντικού παίκτη 
στον τομέα των μεταφορών της Ε.Ε., ενώ 
δόθηκε η δυνατότητα για την ανάδειξη 
των προβλημάτων της, όπως η γήρανση 

ΕΝ ΠΛΩ
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του στόλου και η αδυναμία συστηματι-
κής ανανέωσής του. Ορόσημο αποτέλεσε 
επίσης και η παρουσίαση, τον Νοέμβριο 
του 2015, της πρότασης της ΕΕΝΜΑ στο 
πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου 
της, το Europa Ship Plan, που αποβλέπει 
στη δημιουργία ενός αειφόρου μηχανι-
σμού χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων, ανοιχτό και 
προσβάσιμο από όλους τους εφοπλιστές, 
ιδιαίτερα του Νότου. Ο απολογισμός της 
ΕΕΝΜΑ παραθέτει το σύνολο των πολιτι-
κών οι οποίες απασχόλησαν τη ΝΜΑ το 
2015, όπου ιδιαίτερη έμφαση υπάρχει σε 
ζητήματα περιβάλλοντος και φορολογίας 
πλοίων. Επιπλέον, περιλαμβάνει το σύνολο 
των δράσεων της Ένωσης τόσο στο πλαί-
σιο της εξυπηρέτησης των συμφερόντων 
των μελών της όσο και στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρ-
μόζει.

ΟΛΠ: Πολύ κακό για το τίποτα

Η πολυαναμενόμενη ριζική αλλαγή στη 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του 
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς δεν έγινε 
τελικά πράξη. Παρά τις «διαρροές» που 
υπήρχαν πως η γενική συνέλευση της 1ης 
Απριλίου 2016 θα ήταν η ευκαιρία του 
ΤΑΙΠΕΔ να απομακρύνει από το Δ.Σ. του 
οργανισμού όλους τους διαφωνούντες 
με τις επιλογές του Ταμείου Αποκρατι-
κοποιήσεων, εν τούτοις το αποτέλεσμα 
δεν ήταν το αναμενόμενο. Πριν από τη 
Γ.Σ. γινόταν λόγος για 6-7 αλλαγές στο Δ.Σ. 
του ΟΛΠ, όμως τελικά απομακρύνθηκαν 
μόνο δύο άτομα, ο κ. Γιώργος Καστελλά-
νος (εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙ-
ΜΕ) και η κ. Αποστολία Φράγκου, ενώ 
για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε ο 
κ. Σταμάτης Κοιλάκος. Τις θέσεις των δύο 
πρώτων κατέλαβαν ο κ. Νίκος Αρβανίτης 
(πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτι-
κής Ενώσεως) και ο κ. Γιάννης Λαγουδά-
κης (δήμαρχος Περάματος). Ο κ. Αρβα-
νίτης έχει ταχθεί υπέρ της πώλησης του 
πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ ενώ ο 
κ. Λαγουδάκης μπορούμε να πούμε ότι 
είναι ενάντια στην οποιαδήποτε εμπλοκή 
ιδιωτών στο λιμάνι του Πειραιά, προκαλώ-
ντας ερωτήματα για την επιλογή του από 
το ΤΑΙΠΕΔ. Ενδεχομένως, ενόψει και της 
υπογραφής της σύμβασης ανάμεσα σε 

ΟΛΠ και COSCO για την πώληση του 
πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, το 
ΤΑΙΠΕΔ να κινήθηκε στη λογική της μη 
όξυνσης των πνευμάτων. Μένει, φυσικά, να 
δούμε αν αυτή του η επιλογή θα «βγει» 
ή θα δημιουργήσει προβλήματα στην όλη 
διαδικασία.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο κ. 
Σταύρος Κυραμαργιός υποβιβάστηκε από 
εκτελεστικό μέλος (αναπληρωτής διευθύ-
νων σύμβουλος) σε μη εκτελεστικό μέλος. 
Η επιλογή του ιδίου να παραμείνει στη 
θέση του ύστερα από αυτή την εξέλιξη 
μόνο ως γρίφος μπορεί να εκληφθεί...

ΤΑΙΠΕΔ - Δρίτσας, σημειώσατε 2

Στον απόηχο λοιπόν της γενικής συνέλευ-
σης του ΟΛΠ φαίνεται ότι κερδισμένος 
βγαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής καθώς οι «δυνάμεις» που 
αντιτίθενται στην πώληση του πλειοψηφι-
κού πακέτου της εταιρείας δεν υπέστη-
σαν την αναμενόμενη συντριπτική ήττα. 
Μάλιστα, ο υπουργός είχε φροντίσει πριν 
από τη γενική συνέλευση να ρίξει ορι-
σμένες προειδοποιητικές βολές εναντί-
ον του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς σε δηλώσεις του 
στην «Εφημερίδα των Συντακτών» έκανε 
λόγο για «αδικαιολόγητη» σύγκληση της 
Γ.Σ., εκφράζοντας την ελπίδα να επικρατή-
σουν «ωριμότερες σκέψεις», όπως σημεί-
ωνε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, βρήκε και 
απρόσμενο σύμμαχο, καθώς ο τέως πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ 
Γιώργος Ανωμερίτης εξέδωσε σκληρή 
ανακοίνωση εναντίον του ΤΑΙΠΕΔ κάνο-
ντας λόγο για υπονόμευση στην πορεία 
του ΟΛΠ και για πρωτοφανείς διαδικα-
σίες, οι οποίες δεν ακολουθούν ορισμένα 
λογικά βήματα με κίνδυνο η όλη διαδικα-
σία να δημιουργήσει τεράστια προβλήμα-
τα στο μέλλον για το ελληνικό Δημόσιο.

Έπονται και τα υπόλοιπα 10 
λιμάνια Α.Ε.;

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσι-
όρλας συναντήθηκε με τους προέδρους 
των 10 οργανισμών λιμένων της χώρας που 
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες (πλην 
των δύο εισηγμένων) καθώς και με τους 
δημάρχους των αντίστοιχων περιοχών. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμέ-

νου να συζητηθούν τα προβλήματα που 
υπάρχουν μεταξύ οργανισμών λιμένων και 
δήμων, κυρίως στο θέμα της διαχείρισης 
των χερσαίων λιμενικών ζωνών και των 
παγίων διεκδικήσεων των δήμων έναντι 
των οργανισμών λιμένων. Ο κ. Πιτσιόρλας 
έδωσε χρονικό διάστημα τριών μηνών 
στους εμπλεκομένους προκειμένου να 
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους με 
στόχο την τελική επίλυση των όποιων 
προβλημάτων. Μήπως αυτό αποτελεί το 
πρώτο στάδιο πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας αξιοποίησης, μετά τους ΟΛΠ 
και ΟΛΘ, των δέκα οργανισμών λιμέ-
νων που λειτουργούν ως Α.Ε.; Η επίλυση 
αυτών των ζητημάτων, που αποτελούν 
διαχρονικό αγκάθι στις σχέσεις αρκετών 
πόλεων και λιμένων, ίσως αποσκοπεί να 
ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία αξιοποίησης χωρίς προστριβές με τις 
τοπικές κοινωνίες.

Μάλλον ο καβγάς ήταν για το 
πάπλωμα

Η COSCO Shipping Corp. ανακοίνωσε την 
παραγγελία 10 μεγάλων φορτηγών πλοίων 
μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος χωρη-
τικότητας 400.000 τόνων το καθένα, στα 
ναυπηγεία της China State Shipbuilding 
Corp. H παραγγελία έρχεται ως απόνε-
ρα της συμφωνίας της COSCO με τον 
κολοσσό στον κλάδο της εξόρυξης σιδη-
ρομεταλλευμάτων, VALE S.A. Η τελευταία 
πρόσφατα εξασφάλισε την εξαγωγή προς 
την Κίνα συνολικά 16.000.000 τόνων σιδη-
ρομεταλλεύματος σε ετήσια βάση. Φαίνε-
ται, λοιπόν, πως η όλη ιστορία με την εξυ-
πηρέτηση των Valemaxes στα λιμάνια της 
Κίνας ίσως ήταν πρόφαση προκειμένου 
οι κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες να απο-
σπάσουν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας 
από τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος 
προς την αχανή αγορά της Κίνας.

ΕΝ ΠΛΩ
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Υπό την αιγίδα της ΕΝΟΕ

Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς

ΧΟΡΗΓΟΙΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Τα βραβεία Ευκράντη, που διοργανώνονται από τα «Ναυτικά 
Χρονικά» σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών 

Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ), για την ανάδειξη των 
πρωταγωνιστών της χρονιάς, επιλέχτηκαν, για όγδοο συνεχή 

χρόνο, με τη συμμετοχή μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που 
αντιπροσωπεύει αδιαμφισβήτητα τα ναυτιλιακά γράμματα, την 

ακαδημαϊκή έρευνα και την εξειδικευμένη ενημέρωση.

Τα μέλη της επιτροπής μας επέλεξαν, με γνώση, αντικειμενικότητα 
και σαφήνεια στην κρίση τους, όσους αρίστευσαν το 2015.

Την κριτική επιτροπή των βραβείων Ευκράντη 2015 απαρτίζουν: 

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΟΕ.

Βραβευθέντες από προηγούμενα έτη.

Η διεύθυνση και οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ν.Χ.» και

Οι δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στο υπουργείο Ναυτιλίας  
και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα βραβεία Ευκράντη των «Ναυτικών Χρονικών», με την 
αρωγή και τη στήριξη της ΕΝΟΕ, για την επιλογή και ανάδειξη 
των πρωταγωνιστών της χρονιάς, έχουν βασικό κριτήριο τις 

συστηματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες των 
υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και φωτεινά πρότυπα 
ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, 

συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και αποτελούν καταξιωμένα 
παραδείγματα προόδου, αισιοδοξίας και προοπτικής,  

κυρίως για τους νέους.

Τα βραβεία Ευκράντη θα απονεμηθούν στις 18 Μαΐου 2016
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SIRIUS TRUE GUARD®
A New Generation of High Performance Ropes

H σημασία και ο ρόλος των γυναικών -συζύγων και θυγατέρων- 
στις ελληνικές ναυτιλιακές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι σχε-
τικά άγνωστος στο ευρύ κοινό και δεν έχει λάβει τη δέουσα 
προσοχή από τους μελετητές της νεότερης ελληνικής ναυτιλι-
ακής ιστορίας. Με τη φετινή απονομή του βραβείου Ευκράντη 
στο φορέα με σημαντική κοινωνική δράση, η κριτική επιτροπή 
δεν τιμά μόνο μια σπουδαία οργάνωση γυναικών στο Λονδίνο. 
Τιμά επίσης την Ελληνίδα σύζυγο που υποστήριξε αθόρυβα, με 
συνέπεια και μεθοδικότητα, τον Έλληνα ναυτιλιακό επιχειρηματία 
του εξωτερικού και την κοινωνική δράση της μεγαλύτερης ναυτι-
λιακής κοινότητας εκτός Ελλάδος. Το Greek Orthodox Charity 
Organization ιδρύθηκε το 1966 από κυρίες της ελληνικής κοινό-
τητας στο Λονδίνο, για να παρέχει ηθική και οικονομική στήριξη 
σε ελληνικής καταγωγής ασθενείς και στις οικογένειές τους, οι 
οποίοι αναζητούσαν ιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η οργάνωση αναλαμβάνει εδώ και 50 χρόνια όλες τις ιατρικές 
αμοιβές, τα έξοδα διαμονής τους, αλλά και την πρόσληψη μετα-
φραστή. Αν και τα μέλη και οι συμμετέχουσες στην οργάνωση 
δεν προέρχονταν αποκλειστικά και μόνο από τη ναυτιλιακή 
κοινότητα του Λονδίνου, η μεγάλη, αν όχι η συντριπτική, πλει-
ονότητα των μελών του Δ.Σ. καταγόταν σχεδόν πάντα από τις 
σημαντικές αλλά και τις παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες 

που εγκαταστάθηκαν στα μέσα του περασμένου αιώνα στο City. 
Πρόεδροι και αρωγοί του εξαιρετικού έργου ανέλαβαν ιδιαίτερα 
αγαπητές και εξέχουσες προσωπικότητες της ναυτιλιακής οικο-
γένειας: η Katie Λεντάκης, η Σοφία Λαιμού, η Μαρία Κουλουκου-
ντή, η Χρυσάνθη Πατέρα, η Κούλα Ανδρεάδη, η Μαρίκα Λαιμού, 
η Νίνα Xαγιαλίδη κ.ά. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 τα μέλη 
του GOCO συνόδευαν τους ασθενείς στα νοσοκομεία, τους 
έδιναν δύναμη, κουράγιο και ελπίδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
κυρίες του GOCO φιλοξενούσαν τους -μέχρι τότε αγνώστους- 
ασθενείς και στις οικίες τους προκειμένου να αναρρώσουν και 
να επιστρέψουν στην πατρίδα. H αρωγή στον συνάνθρωπο δεν 
ήταν μόνο οικονομική ή υλική, όσο και ηθική και πνευματική.  Τα 
τελευταία τρία χρόνια, το GOCO έχει καθιερώσει στη μνήμη του 
Μηνά Κουλουκουντή ένα ειδικό ταμείο αρωγής για να υποστη-
ρίζει Έλληνες φοιτητές Ιατρικής αναλαμβάνοντας τα δίδακτρα 
μετεκπαίδευσής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τη συμπλήρω-
ση των 50 χρόνων συστηματικής και πολύτιμης δράσης, τιμάμε 
τη σημαντική προσφορά των Ελληνίδων στη μεγάλη ναυτιλιακή 
πρωτεύουσα της Βρετανίας.  

Ηλίας Γ. Μπίσιας
Διευθυντής «Ν.Χ.»

Η Mylaki Shipping Agency Ltd και η Seaven Group αποτελούν δύο 
εταιρείες οι οποίες, αθόρυβα και άοκνα, συνεχίζουν μια μακρο-
χρόνια παράδοση και εμπειρία στη ναυτιλιακή, και όχι μόνον, 
επιχειρηματικότητα. Η Seaven είναι μία από τις πλέον δυναμι-
κές και σύγχρονες εταιρείες Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 
με στόλο πλοίων ο οποίος εξυπηρετεί ως επί το πλείστον το 
ελληνικό αρχιπέλαγος, συμβάλλοντας με τις μεταφορές προϊό-
ντων και αγαθών στη διατήρηση και βελτίωση της επιχειρημα-
τικότητας στα ελληνικά νησιά. Επιπροσθέτως, η Mylaki Shipping 
διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πρακτόρευσης στα κυριότερα 
λιμάνια της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε 
πλοίο προσεγγίζει τους ελληνικούς λιμένες να έχει πρόσβαση σε 
ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών. Οι δύο εταιρείες επιμένουν ελληνικά 
σε όλες τις εκφάνσεις λειτουργίας τους (από τη στελέχωση των 
πλοίων μέχρι τη συντήρησή τους) δίνοντας σημαντική προστιθέ-

μενη αξία στο ελληνικό ναυτιλιακό cluster. Με το συγκεκριμένο 
βραβείο τιμάμε το ρόλο και τη σημασία των ναυτιλιακών εταιρει-
ών που εξειδικεύονται με σύγχρονες μεθόδους αλλά και βαθιά 
γνώση στις μικρές αποστάσεις. Η σημασία των υγιών ναυτιλιακών 
εταιρειών σε αυτή την αγορά είναι σημαντικότατη και πολύτιμη 
για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την οικονομική επιβίωση και 
ευημερία του ελληνικού αρχιπελάγους. 
Τιμάμε, επιπλέον, τις εταιρείες που παραμένουν αρωγοί της ελλη-
νικής ναυπηγοεπισκευαστικής και τεχνολογικής βιομηχανίας, που, 
δυστυχώς, για ποικίλους λόγους, ασθμαίνει.

Δρ Γιώργος Βαγγέλας
Ταμίας ΕΝΟΕ,
σύμβουλος έκδοσης «Ν.Χ.»

Βραβείο κοινωνικής προσφοράς  
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα

Τιμάται άτομο ή ίδρυμα που έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του 
με τη ναυτιλία καθ’ οιονδήποτε σημαντικό τρόπο.

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

Greek Orthodox Charity Organization

Βραβείο υποστήριξης της ελληνικής  
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας

Mylaki Shipping Agency Ltd και Seaven Group

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Σε μια εποχή που τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης επηρεάζουν το 
κοινό στο οποίο απευθύνονται και συντελούν στη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης -συχνά όχι αντικειμενικά- τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής τιμούν με το βραβείο διεθνούς προβολής της ελληνι-
κής ναυτιλίας την πολυετή παρουσία τριών ανταποκριτών ξένου 
Τύπου, οι οποίοι εδώ και 30 χρόνια αφιερώθηκαν στο ναυτιλιακό 
ρεπορτάζ συντηρώντας την επαφή με το ευρύ κοινό, ενισχύοντας 
στον μέγιστο βαθμό την ανεξάρτητη ενημέρωση και την ποιότη-
τα, αποτελώντας τη φωνή της ελληνικής ναυτιλίας στα ΜΜΕ του 
εξωτερικού. 
Πρόκειται για τον Αυστραλό David Glass, από τη δεκαετία του 
’70, και από τη δεκαετία του ’80, την Ουαλή Gill  Whitaker και τον 
Βρετανό Nigel Lowry.

Οι τρεις ανταποκριτές ξένου Τύπου υπηρέτησαν με συνέπεια 
τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και το έργο τους 
εκτιμήθηκε και εκτιμάται από την απανταχού ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα. 
Η ανάγκη για έγκυρο ναυτιλιακό ρεπορτάζ και ξένους ανταποκρι-
τές που καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος είναι ιδιαίτερα σήμερα επιτακτική. 

Λίζα Μαρέλου
Αρχισυντάκτρια «Ν.Χ.»

Βραβείο για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας

David Glass, Gill Whitaker και Nigel Lowry

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

Η ομάδα των «Ναυτικών Χρονικών», θέλοντας να τιμήσει μια 
γυναίκα-σύμβολο, η οποία εν ζωή είχε λάβει το βραβείο Ευκρά-
ντη, αποφάσισε να θεσπίσει ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη 
της το ειδικό Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη». Για το λόγο αυτόν 
συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή κρίσης από:

-  Τα «Ναυτικά Χρονικά»
Ηλία Μπίσια, δικηγόρο, διευθυντή των «Ναυτικών Χρονικών», 
Λίζα Μαρέλου, αρχισυντάκτρια των «Ναυτικών Χρονικών», και 
Θάνο Πάλλη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακαδη-
μαϊκό υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας «Επιλέγω Ναυτιλία». 
-  Τα μέλη της οικογένειας της Μαριλένας Λασκαρίδη Σουζά-
να Λασκαρίδη, Κατερίνα Λασκαρίδη και Ιωάννα Αλεξάκη.
- Τους στενούς συνεργάτες του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη
Καλή Κυπαρίσση και Κωνσταντίνο Μαζαράκη-Αινιάν.

Στην τελική συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, στις 30 Μαρτίου 2016, αποφασίστηκε ομόφωνα το 
Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη» να δοθεί στον εκπαιδευτικό της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τάσο Ζιάσκα.

Ο κ. Τάσος Ζιάσκας είναι αναπληρωτής δάσκαλος και επέλεξε ο 
ίδιος την τοποθέτησή του στο μονοθέσιο σχολείο των Αρκιών. 
Σε αυτό το νησάκι του νοτιοανατολικού Αιγαίου των 25 κατοίκων 
το χειμώνα, διδάσκει τους δύο μοναδικούς μαθητές τηρώντας 
κατά γράμμα τις υποχρεώσεις του λειτουργού. Παρελαύνει με 
τα δύο παιδιά του στις ιστορικές επετείους στα σοκάκια του 
νησιού, τιμάει τους τρεις ιεράρχες, προστάτες της Παιδείας και 
των Γραμμάτων, και έχει σπίτι του το σχολείο.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτόν τον άνθρωπο θα βράβευε η Μαριλέ-
να Λασκαρίδη, η οποία ως έργο ζωής είχε την υλοποίηση δωρε-
άν εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές όλων των 
βαθμίδων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Προ-
γράμματα εστιασμένα στην ελληνική γλώσσα, τη διαχείριση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, της ναυτικής παράδοσης και ιστορίας, 
τα οποία κατά την περίοδο 2008-2012 διήνυσαν 23.000 χιλιόμε-
τρα σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας και απευθύνθηκαν σε 
20.000 μαθητές.

Εκ μέρους της κριτικής επιτροπής

Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία  
στο ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή  
στην ελληνική ναυτική κληρονομιά και παράδοση

Τάσος Ζιάσκας 



To βραβείο για τον καλύτερο Manager της χρονιάς απονέμεται για 
πρώτη φορά σε αξιωματικό Ε.Ν. και υψηλόβαθμο στέλεχος ναυ-
τιλιακής εταιρείας με υψηλή αναγνώριση και διεθνείς διακρίσεις. 
Πρόκειται για τον καπτ. Δημήτρη Ματθαίου, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της Arcadia Ship Management. Ο κ. Ματθαίου, πλοίαρχος 
Α΄ Ε.Ν. με θαλάσσια υπηρεσία σε διάφορους τύπους δεξαμε-
νοπλοίων, δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια τόσο επί των 
πλοίων όσο και σε ναυτιλιακά γραφεία, ενώ έχει αναλάβει διευθυ-
ντικές θέσεις σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και είναι ο πρώτος 
διαχειριστής πλοίων και κάτοχος πιστοποιητικού Green Award, ο 
οποίος προεδρεύει από το 2016 στο Green Award Foundation. 
Ο Δ. Ματθαίου, τόσο ως διευθύνων σύμβουλος της Arcadia Ship 
Management όσο και ως έμπειρος ναυτικός, έχει τιμήσει το επάγ-
γελμα του Έλληνα ναυτικού όλα τα χρόνια της ανέλιξής του στον 
επαγγελματικό στίβο. Δεν παραμέλησε ποτέ τη νέα γενιά, τους 
νέους ναυτικούς και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χωρίς 

υπερβολική δημοσιότητα στα ΜΜΕ, ο κ. Ματθαίου είναι τακτικός 
συνομιλητής με τη νεότερη γενιά αξιωματικών Ε.Ν. και φοιτητών 
σε ελληνικά ΑΕΙ, όπου με ευθύτητα, αμεσότητα και ειλικρίνεια 
μεταλαμπαδεύει σε συναντήσεις ενημέρωσης, ημερίδες και εκδη-
λώσεις τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Με το βραβείο αυτό, τα 
μέλη της κριτικής επιτροπή τιμούν την ανέλιξη ενός καταξιωμέ-
νου ναυτικού τόσο στην ιεραρχία του ναυτικού επαγγέλματος σε 
μια κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία όσο και σ’ ένα διεθνή οργα-
νισμό που υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η επιτροπή τιμά επίσης έναν γνήσιο ναυτέλληνα, 
που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και δίνει ελπίδα και γνώσεις 
στη νέα γενιά Ελλήνων αειναυτών.

Σπύρος Βουγιούς
Μέλος Δ.Σ. ENOE

Βραβείο καλύτερου Manager

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Καπτ. Δημήτρης Ματθαίου 

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

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου συμπληρώνει 60 χρόνια προ-
σφοράς στη ναυτική εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1956 σύμφωνα με 
τα όσα όριζε η διαθήκη του ιδρυτή του και εθνικού ευεργέτη 
Ευγένιου Ευγενίδη. 
Η δραστηριότητα του Ιδρύματος συμβάλλει στην επιστημονική 
και τεχνική εκπαίδευση των νέων της χώρας.
Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης συνεχίζει το έργο του ιδρυ-
τή και των συνεχιστών Μαριάνθης Σίμου και Νικόλαου Βερνί-
κου-Ευγενίδη με επέκταση των εγκαταστάσεων και δραστηριο-
τήτων του Ιδρύματος, όπως η ολοκλήρωση του Ψηφιακού Πλα-
νητάριου.

Η προσφορά του Ιδρύματος περιλαμβάνει δράσεις όπως, μεταξύ 
άλλων, διανομή ετησίως στους σπουδαστές των ΑΕΝ δεκάδων 
συγγραμμάτων σε χιλιάδες αντίτυπα, χορήγηση υποτροφιών σε 
αριστούχους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος και αποφοί-
τους ΑΕΙ, εκπόνηση ερευνών σε συνεργασία με πανεπιστήμια.
Το 2014, μετά τους σεισμούς της Κεφαλονιάς, ο πρόεδρος του 
Ιδρύματος προσέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών στην 
ΑΕΝ Ιονίων Νήσων το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ.

Καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση  
από προσωπικότητα ή φορέα

Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν τη ναυτική εκπαίδευση, τον θαλάσσιο και 
ναυτιλιακό πολιτισμό μας καθώς και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου
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Το βραβείο αυτό αφορά τη ναυτιλιακή εταιρεία που παρουσιάζει οργανωμένη, σταθερή, διαυγή και ουσιαστική 
επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν μόνο 
δημοσιογράφοι και τα μέλη της ΕΝΟΕ.

Όμιλος Φίλων Λίμπερτυ

Στις 11 Ιανουαρίου του 2009 κατέπλευσε στην Ακτή Βασιλειάδη 
το θρυλικό πλοίο «SS Hellas Liberty» ύστερα από ταξίδι ενός και 
πλέον μηνός, που ξεκίνησε από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια. Το 
«SS Hellas Liberty» είναι ένα από τα τρία πλοία τύπου Λίμπερτυ 
που υπάρχουν διεθνώς και παραχωρήθηκε στη χώρα μας από 
την αμερικανική κυβέρνηση έπειτα από πολύχρονες προσπάθει-
ες των Ελληνοαμερικανών γερουσιαστών Λεωνίδα Ραπτάκη και 
Δημητρίου Γιάνναρου, του Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα 
Charles P. Ries καθώς και των εφοπλιστών Σπύρου Πολέμη και 
καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου.
Το Λίμπερτυ αποτελεί το σύμβολο της αναγέννησης της σημε-
ρινής ελληνικής ναυτιλίας, ενώ παράλληλα συνθέτει ένα ζωντανό 
μουσείο που δένει με τις εκδηλώσεις που διενεργούνται τις νέες 
με τις προηγούμενες γενεές της ναυτοσύνης. Αποτελεί δικαίωση 
αυτών που αρχικά συνέλαβαν και κυνήγησαν την ιδέα της από-
κτησης, όπως ο Σπύρος Πολέμης και άλλοι εφοπλιστές, αλλά και 
του αείμνηστου καπτ. Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος όχι 
μόνον πίστεψε στη διαχρονική αξία αυτού του έργου, αλλά γεν-
ναιόδωρα κάλυψε τα έξοδα για την αποκατάσταση και λειτουργία 
του πλοίου ακόμη και στις ημέρες μας μαζί με πολλούς άλλους.
Ο Όμιλος Φίλων Λίμπερτυ, που ιδρύθηκε από εξέχοντα μέλη 

της μεγάλης ναυτιλιακής οικογένειας και έχει την ευθύνη για τη 
λειτουργία και συντήρηση του πλοίου, αποτελείται από ανθρώ-
πους που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τα πλοία, τις εταιρείες κτλ. 
Κοινό τους γνώρισμα, το ότι όλοι τους έχουν αγάπη, σεβασμό 
και βεβαίως μεράκι. Ο όμιλος χρήζει της υποστήριξης όλων μας 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχεια λειτουργίας του «SS 
Hellas Liberty», αυτού του φάρου που θα φωτίζει και θα συνδέει 
το παλαιό και το νέο, το συναισθηματισμό και την πραγματικότη-
τα και θα καταδεικνύει διαχρονικά ότι με προσπάθεια, με αγάπη, 
με ελεύθερο πνεύμα και αφοσίωση, πάντα θα πραγματοποιείς 
τους στόχους και θα προοδεύεις. Θα είναι, επιπλέον, και μια από-
τιση φόρου τιμής προς αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στη 
θάλασσα, στον πόλεμο, κι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια 
που προσέφερε και προσφέρει η ναυτιλία στην εθνική οικονομία 
διαχρονικά.

Πάνος Ζαχαριάδης,
Τεχνικός διευθυντής Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Νικόλαος και Αλίκη Βλασσοπούλου

Για πρώτη φορά το βραβείο απονέμεται σε εκπροσώπους που 
ο κοινός τους βίος τίμησε τους ισχυρούς δεσμούς της ελληνι-
κής ναυτιλιακής οικογένειας και παράδοσης: Τον Νικόλαο και την 
Αλίκη Βλασσοπούλου. Ο Νικόλαος Βλασσόπουλος βραβεύεται 
για την επιχειρηματική του διαδρομή στο χώρο της ναυτιλίας και 
η σύζυγός του Αλίκη Βλασσοπούλου, το γένος Φατσή από τα 
Καρδάμυλα της Χίου, για τη φιλανθρωπική δράση της.
Ο Νικόλαος Βλασσόπουλος μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη, 
μέσω του γραφείου τους στο Λονδίνο N.&J. Vlassopulos Limited, 
παρείχε ναυτιλιακές υπηρεσίες, διαχειριζόμενος δεκάδες πλοία, 
κυρίως Ελλήνων.
Το 1962 ίδρυσαν την Ulysses Line, εξυπηρετώντας με πλοία-ψυ-
γεία Ευρώπη, Αμερική και Μεσόγειο. Ο όμιλος των εταιρειών 

Βλασσόπουλου το 1974 αριθμούσε 19 πλοία -φορτηγά, δεξαμενό-
πλοια, κρουαζιερόπλοια- χωρητικότητας 150.000 dwt.
Ο Ν. Βλασσόπουλος εξελίχθηκε όμως και σε σημαντικό ιστορικό 
με μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων. Το έργο του «Η Ναυτιλία των 
Ιονίων Νήσων (1700-1864)» βραβεύτηκε το 2001 από την Ακαδη-
μία Αθηνών, ωθώντας πολλούς ιστορικούς να ενασχοληθούν με 
τη ναυτιλιακή ιστορία.
Η Αλίκη Βλασσοπούλου υπήρξε μία από τις πλέον δραστήριες γυναί-
κες της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου, προσφέροντας ακαταπό-
νητα σε όσους έχρηζαν στήριξης την πολύτιμη βοήθειά της. 

Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης
Σύμβουλος έκδοσης «Ν.Χ.»

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία  
από προσωπικότητα ή φορέα 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά στο χώρο της ναυτιλίας.
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Συμφωνία VALE και COSCO για 
μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος

Η VALE S.A. ανακοίνωσε την επίτευξη συμ-
φωνίας με την κινεζική εταιρεία COSCO 
Shipping για τη μεταφορά σιδηρομεταλ-
λεύματος. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 
27 έτη και, σύμφωνα με τους όρους, η 
COSCO θα αναλάβει τη μεταφορά 16 
εκατ. τόνων σιδηρομεταλλεύματος σε 
ετήσια βάση για λογαριασμό της VALE. Η 
υλοποίηση της συμφωνίας θα ξεκινήσει 
από το 2018. Η VALE διαθέτει ένα εκτετα-
μένο δίκτυο Logistics και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών και υποδομών σε ό,τι αφορά 
τη μεταφορά σιδηρομεταλλεύματος. Τα 
φορτία πιθανότατα θα προέρχονται από 
τα ορυχεία της εταιρείας στην περιοχή 
Carajas της Βραζιλίας. Σε πρώτη φάση τα 
φορτία θα μεταφέρονται με σιδηρόδρομο 
σε απόσταση 892 χιλιομέτρων μέχρι το 
λιμάνι Maranhao (Sao Luis). Στο Maranhao 
βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
διανομής σιδηρομεταλλεύματος στον 
κόσμο, από όπου θα φορτώνουν τα φορ-
τηγά πλοία.

Ισπανία και Ιράν σε συζητήσεις 
για την από κοινού κατασκευή 
διυλιστηρίου

Ισπανία και Ιράν βρίσκονται σε προχωρη-
μένες συζητήσεις για την κατασκευή ενός 
νέου διυλιστηρίου στην ευρύτερη περιο-
χή των Στενών του Γιβραλτάρ, ενδεχομέ-
νως στο Algeciras. Η νέα εγκατάσταση 
θα ανήκει στην κρατική εταιρεία πετρε-
λαίου του Ιράν και θα αποτελέσει τμήμα 
μιας σειράς συμφωνιών ανάμεσα στις δύο 
χώρες έπειτα από την άρση των περιο-
ρισμών. Σύμφωνα με δηλώσεις του ανα-
πληρωτή υπουργού Πετρελαίου του Ιράν, 
Abbas Kazemi, οι εξαγορές υφιστάμενων 
αλλά και η κατασκευή νέων διυλιστηρίων 
σε τρίτες χώρες αποτελεί στρατηγική επι-
λογή του Ιράν με στόχο να δώσει σημα-
ντική ώθηση στις εξαγωγές πετρελαίου. 
Η νέα υποδομή στο Algeciras αναμένεται 
ότι θα μπορεί να επεξεργάζεται μέχρι 
και 200.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέ-
ρα, ενώ θα δημιουργηθούν πολλές νέες 
θέσεις εργασίας ιδίως σε μια περιοχή που 
μαστίζεται από την ανεργία.

To Ομάν επιδιώκει να αναδειχθεί 
σε προτιμητέο εμπορικό εταίρο 
της Τεχεράνης

Το σουλτανάτο του Ομάν, όπως δηλώ-
νουν ανώτεροι αξιωματούχοι, έχει θέσει 
ως στόχο την ενίσχυση των εμπορικών 
και ναυτιλιακών του δεσμών με το Ιράν, 
επιδιώκοντας μάλιστα να διαμορφώσει 
όρους ιδιαίτερα στενής συνεργασίας με 
τους ιρανικούς λιμένες, ανταγωνιζόμε-
νο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη 
Σαουδική Αραβία.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί 
μέχρι πρότινος να διατηρούσαν στενές 
εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, αλλά πλέον 
το Ομάν -με το λιμένα του Σοχάρ- επιδι-
ώκει να αναδειχθεί σε προτιμητέο εμπορι-
κό εταίρο της Τεχεράνης. Στην πραγματι-
κότητα, το σουλτανάτο επιχειρεί να αξιο-
ποιήσει προς όφελός του την επιδείνωση 
των σχέσεων μεταξύ των «ανταγωνιστών» 
του -ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία- και του 
Ιράν. Να σημειωθεί πως σε ετήσια βάση 
και πριν από την επιβολή των κυρώσεων 
εις βάρος της Τεχεράνης, η διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ ΗΑΕ και 
Ιράν άγγιζε το 1,5 εκατ. TEU.
Όμως, πλέον, η κατάσταση φαίνεται να 
ευνοεί τα σχέδια του σουλτανάτου του 
Ομάν, καθώς με βάση τις διαθέσιμες πλη-
ροφορίες έχει ήδη αποφασιστεί η απα-
γόρευση κατάπλου πλοίων που φέρουν 
ιρανική σημαία σε όλους τους λιμένες της 
Σαουδικής Αραβίας καθώς και αυτούς του 
γειτονικού συμμάχου της, του Μπαχρέιν.
Βέβαια, το Ομάν έχει να αντιμετωπίσει 
τόσο τις ελλιπείς υποδομές του λιμέ-
να Σοχάρ, που είναι σαφώς μικρότερος 
συγκριτικά με τους ανταγωνιστικούς λιμέ-
νες της περιοχής της Αραβικής Θάλασ-
σας, όσο βεβαίως και τον εντεινόμενο 
ανταγωνισμό από την πλευρά της Ινδίας.
Tο λιμένα Σοχάρ διαχειρίζεται ένα κοι-
νοπρακτικό σχήμα που έχει συγκροτηθεί 
από την κυβέρνηση του σουλτανάτου και 

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσμου



τον ολλανδικό λιμένα του Ρότερνταμ, που 
έχει αναλάβει τη διαχείριση του λιμένα και 
της ελεύθερης ζώνης του.
Να σημειωθεί επίσης πως ο Andre Toet, 
διευθύνων σύμβουλος του λιμένα και της 
ελεύθερης ζώνης του, σε δηλώσεις του 
τόνισε ότι «αυτό που προσπαθούμε να 
κάνουμε είναι να δούμε εάν μπορούμε 
να πάρουμε ένα κομμάτι από την πίτα και 
να εκτρέψουμε ένα τμήμα της εμπορι-
κής δραστηριότητας προς το λιμένα του 
Σοχάρ, δημιουργώντας νέες επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες μεταξύ Ομάν και Ιράν».

Η CMA-CGM μετακινεί τα μεγάλα 
πλοία της στις γραμμές  
του Ειρηνικού

Καθώς οι ναύλοι στις γραμμές Ασίας - 
Ευρώπης για τα πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων συνεχίζουν την πτωτική 
τους πορεία, η γαλλικών συμφερόντων 
CMA-CGM ανακοίνωσε ότι από τα τέλη 
Μαΐου θα μετακινήσει πλοία των 18.000 
TEU από Ασία - Βόρεια Ευρώπη σε ορι-
σμένες από τις πλέον δυναμικές γραμμές 
για πλοία εμπορευματοκιβωτίων, αυτές 
που διασχίζουν τον Ειρηνικό. Σε συνέ-
χεια της επιτυχούς προσέγγισης πλοίων 
αυτής της κλάσης στα λιμάνια του Λονγκ 
Μπιτς και του Όκλαντ, πέντε εξ αυτών θα 
αποσυρθούν από γραμμές Ασίας - Βόρει-
ας Ευρώπης και θα δραστηριοποιηθούν 
πλέον σε μόνιμη βάση στη γραμμή Pearl 
River Express. Τη θέση τους στις γραμ-
μές Ασίας - Βόρειας Ευρώπης θα κατα-
λάβουν έξι πλοία χωρητικότητας 11.000 
TEU. H απόφαση έρχεται συνεπεία των 
πολύ χαμηλών ναύλων που επικρατούν 
στις γραμμές Ασίας - Ευρώπης, αλλά και 
της πολύ χαμηλής πληρότητας που σε 
αρκετές περιπτώσεις αγγίζει το 60%, ενώ 
με τις μέχρι τώρα ενδείξεις οι ναύλοι θα 
μειωθούν περαιτέρω. Να σημειωθεί ότι ο 
δείκτης Shanghai Containerised Freight 
Index (SCFI) διαμορφώθηκε σε μόλις 
$231/TEU, ενώ δεν λείπουν και οι περι-
πτώσεις ναύλων κάτω από $200/TEU. Σε 
περίπτωση που η στρατηγική της CMA-
CGM να μετακινήσει τα μεγάλης χωρητι-
κότητας πλοία της από τις γραμμές Ασίας 
- Ευρώπης επιτύχει, είναι βέβαιο ότι και οι 
υπόλοιποι μεγάλοι παίκτες της αγοράς θα 
ακολουθήσουν.

Οι ανθρακωρύχοι έχουν 
ληστέψει τη χώρα και τον πλούτο 
της, δηλώνει ο πρόεδρος της 
Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ Μουγκάμπε

Ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ 
Μουγκάμπε, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του 
θα κρατικοποιήσει άμεσα όλα τα ορυχεία 
διαμαντιών στη χώρα. Ως δικαιολογία γι’ 
αυτή την απρόσμενη απόφαση του προ-
έδρου ήταν ότι οι ανθρακωρύχοι «έχουν 
ληστέψει τη χώρα και τον πλούτο της». 
Το σχόλιο του Αφρικανού ηγέτη στο πρα-
κτορείο Reuters, ο οποίος προκαλεί εντά-
σεις με διεθνείς οργανισμούς και φορείς 
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δημοσιεύθηκε μία εβδομάδα μετά τη δια-
ταγή του υπουργείου Ορυχείων όλες οι 
εταιρείες εξόρυξης να σταματήσουν τις 
εργασίες τους. Στη συγκεκριμένη απόφα-
ση δίνεται «εντολή» προς τις εταιρείες 
να αποχωρήσουν από τα ορυχεία στην 
περιοχή Marange, με την πρόφαση ότι 
δεν είχαν ανανεώσει τις άδειές τους. Ενώ 
δεν υπήρχε κάποια κυβερνητική πρόθε-
ση για την κρατικοποίηση των ορυχείων, 
ο πρόεδρος Μουγκάμπε δήλωσε έπειτα 
από λίγες ημέρες σε συνέντευξή του στα 
ΜΜΕ στην πρωτεύουσα Χαράρε ότι «το 
κράτος θα κατέχει πλέον όλα τα διαμά-
ντια στη χώρα», επισημαίνοντας ότι «οι 
εταιρείες που έχουν την εξόρυξη διαμα-
ντιών μάς έχουν στερήσει τον πλούτο μας,
οπότε γι’ αυτό το κράτος πρέπει να έχει 
το μονοπώλιο σε αυτή την πηγή πλούτου».
Το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών στη 
Marange, την περασμένη Δευτέρα, ζήτησε 
από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Χαράρε 
την ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης 
και οι αρμόδιοι διοικητικοί δικαστές επέ-
τρεψαν στην εταιρεία να ανακτήσει τον 
έλεγχο των ορυχείων και των περιουσια-
κών της στοιχείων.

Μετά 100 χρόνια παρουσίας 
στην Αφρική, η Barclays Bank 
ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το 
62% του μεριδίου της

H Barclays Bank ανακοίνωσε την αποχώ-
ρησή της από την τραπεζική αγορά στην 
Αφρική, ως μέρος των σχεδίων για την 
αναμόρφωση της εταιρείας. Ο τραπεζικός 
κολοσσός της Βρετανίας δημοσιοποίησε 

Η CMA-CGM μετακινεί τα μεγάλα πλοία της στις 
γραμμές του Ειρηνικού

Μετά 100 χρόνια παρουσίας στην Αφρική, η 
Barclays Bank ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το 62% 
του μεριδίου της
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Η Διώρυγα του Σουέζ εξακολουθεί να παραμένει η 
κύρια διαδρομή για το παγκόσμιο εμπόριο, ή μήπως 

όχι...

Κυριαρχία Νότιας Κορέας στην κατάταξη ναυπηγείων 
με μεγαλύτερη αξία παραγγελιών

πριν από λίγες εβδομάδες 2% μείωση κερ-
δών. Τα κέρδη περιορίστηκαν στα 5,4 δισε-
κατομμύρια στερλίνες ($7.530.000.000) 
από 5,5 δισεκατομμύρια στερλίνες 
($7.620.000.000) το προηγούμενο έτος.
Με ενεργή παρουσία στην αφρικανική 
ήπειρο για περισσότερο από 100 χρόνια, 
η τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει 
το 62% του μεριδίου της στην Barclays 
Group Africa μέσα στα επόμενα δύο με 
τρία χρόνια.
Η Barclays Group Africa έχει περισσό-
τερους από 12 εκατομμύρια πελάτες σε 
δεκάδες χώρες σε ολόκληρη την αφρι-
κανική ήπειρο. Διεθνείς παρατηρητές 
θεωρούν ότι είναι πλέον βάσιμοι οι φόβοι 
τοπικών αναλυτών πως η συγκεκριμέ-
νη κίνηση είναι δυνατό να οδηγήσει σε 
απώλειες θέσεων εργασίας αλλά και σε 
δυσκολίες στον εκσυγχρονισμό και στη 
διαφάνεια του τραπεζικού συστήματος 
στην Αφρική.

Η Διώρυγα του Σουέζ εξακολουθεί 
να παραμένει η κύρια διαδρομή 
για το παγκόσμιο εμπόριο,  
ή μήπως όχι...

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ αντέδρα-
σε έντονα στην είδηση που μετέδωσαν 
διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, με 
βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε πρό-
σφατα η εταιρεία SeaIntel, ότι πλέον, λόγω 
των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου 
και της πλεονάζουσας χωρητικότητας, τα 
πλοία επιλέγουν αντί της διέλευσης από 
τη Διώρυγα του Σουέζ τον περίπλου της 
αφρικανικής ηπείρου.
Συγκεκριμένα, η δανική εταιρεία SeaIntel 
Maritime Analysis δημοσίευσε στοιχεία 
που δείχνουν ότι, από τα τέλη του περα-
σμένου Οκτωβρίου, 115 πλοία που εκτε-
λούσαν πλόες σε ανατολική ακτή των 
ΗΠΑ, Ασία και Βόρεια Ευρώπη επέλεξαν 
να περάσουν από το Ακρωτήρι της Καλής 
Ελπίδας αντί να αξιοποιήσουν τις διώρυ-
γες Παναμά και Σουέζ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αρχής, ναύ-
αρχος Mohab Mamish, απέρριψε τα στοι-
χεία της έκθεσης της SeaΙntel χαρακτηρί-
ζοντάς τα υπερβολικά και τονίζοντας ότι η 
Διώρυγα του Σουέζ εξακολουθεί να παρα-
μένει η κύρια διαδρομή για το παγκόσμιο 
εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές.
Μάλιστα, ο ναύαρχος Mamish σημείωσε 
στη δήλωσή του ότι στη διάρκεια του 

2015 κατεγράφη αύξηση τόσο στον αριθ-
μό των διερχόμενων πλοίων όσο και στη 
συνολική καθαρή χωρητικότητα. Συγκεκρι-
μένα, κατά το περασμένο έτος πέρασαν 
από τη Διώρυγα του Σουέζ 17.483 πλοία, 
μεταφέροντας 998,7 εκατομμύρια τόνους 
φορτίων, αριθμοί που μεταφράζονται σε 
αύξηση -συγκριτικά με το 2014- κατά 2% 
και 3,7% αντιστοίχως.
Σε ό,τι αφορά τα πλοία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων που διήλθαν από τη 
Διώρυγα του Σουέζ, η συνολική καθαρή 
χωρητικότητά τους κατέγραψε άνοδο 
3,6% (από 536,3 εκατομμύρια τόνους του 
2014) στα 555,6 εκατ. το 2015.

Κυριαρχία Νότιας Κορέας 
στην κατάταξη ναυπηγείων με 
μεγαλύτερη αξία παραγγελιών

Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας κρα-
τούν τα σκήπτρα σε ό,τι αφορά την 
παγκόσμια κατάταξη των ναυπηγείων 
με βάση την αξία των παραγγελιών που 
έχουν. Το Inforgraphic της ιστοσελίδας 
www.vesselsvalue.com δείχνει την κυρι-
αρχία της Νότιας Κορέας, καθώς στην 
πρώτη πεντάδα των ναυπηγείων με τη 
μεγαλύτερη αξία παραγγελιών υπάρχουν 
τρία ναυπηγεία, με δύο εξ αυτών να κατα-
λαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις.
Πιο συγκεκριμένα, τα Hyundai Heavy Lnd 
διαθέτουν παραγγελίες ύψους $24,423 
δισ. και βρίσκονται στην πρώτη θέση της 
λίστας, με τα ναυπηγεία Daewoo να ακο-
λουθούν με παραγγελίες ύψους $19,901 δισ.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο όμιλος China 
State Shipbuilding Corp. με παραγγελί-
ες που ανέρχονται σε $15,072 δισ., στην 
τέταρτη θέση τα ναυπηγεία Samsung της 
Νότιας Κορέας με παραγγελίες αξίας 
$10,469 και την πεντάδα κλείνει το ναυπη-
γείο Imabari (Ιαπωνία) με αξία παραγγελι-
ών ύψους $9,894 δισ.
Παρά τα μεγάλα οικονομικά μεγέθη, ορι-
σμένα ναυπηγεία παρουσίασαν σημαντι-
κή πτώση στο βιβλίο παραγγελιών τους 
σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2015. 
Τα ναυπηγεία της Hyundai κατέγραψαν 
τη μεγαλύτερη μείωση, η οποία διαμορ-
φώθηκε στο 12%. Από τα ναυπηγεία της 
λίστας μόνο τα ναυπηγεία Imabari είδαν 
βελτίωση της αξίας των παραγγελιών που 
έχουν τοποθετηθεί, καθώς αυτές ενισχύ-
θηκαν κατά 9% σε σχέση με τον Μάρτιο 
του 2015.
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MRV: άλλος ένας άσκοπος κανονισμός;

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Του Πάνου Ζαχαριάδη,
Τεχνικού διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Από τις 18 έως τις 22 Απριλίου διεξάγε-
ται η 69η Σύνοδος Προστασίας Περι-
βάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 69), όπου το 
πιο φλέγον θέμα συζήτησης θα είναι ο 
καθορισμός των δεδομένων που οι δια-
χειριστές πλοίων θα πρέπει να μετρούν, 
να παρακολουθούν και να αναφέρουν 
στις Αρχές, στο πλαίσιο του νέου κανο-
νισμού MRV (Monitoring, Reporting and 
Verification). Αυτήν τη στιγμή ήδη υπάρ-
χει ο ευρωπαϊκός κανονισμός  MRV, που 
θα τεθεί σε ισχύ το 2018. Η Ευρωπαϊκή  
Ένωση βιάστηκε να τον ψηφίσει σε μια 
προσπάθεια να πιέσει τον ΙΜΟ να προ-
χωρήσει γρηγορότερα, αλλά και να τον 
«προκαταλάβει» ώστε ο μελλοντικός του 
κανονισμός να μοιάζει με τον ευρωπαϊκό.
Ευτυχώς το ευρωπαϊκό αυτό «κόλπο» δεν 
φαίνεται να πιάνει στον ΙΜΟ. Ενώ ο ευρω-

παϊκός κανονισμός είναι πολύπλοκος και 
καταλήγει να κατηγοριοποιήσει τα πλοία 
σε καλά και κακά βάσει του δείκτη ΕΕΟΙ 
(ή υβριδίων του), τα μέλη του ΙΜΟ, παρά 
την αφόρητη πίεση των ευρωπαϊκών κρα-
τών, προσπαθούν να καταλήξουν σε κάτι 
πιο ρεαλιστικό. Μεταξύ άλλων, συμφώνη-
σαν, προς το παρόν, ότι τα δεδομένα που 
θα κατατίθενται μέσω των κρατών στον 
ΙΜΟ θα είναι εμπιστευτικά και για χρήση 
ελέγχου των γενικών τάσεων του στόλου 
και όχι για την ενεργειακή αξιολόγηση του 
κάθε πλοίου ατομικά. Σε αντίθεση με τις 
δογματικές ιδέες της Ευρώπης, στον ΙΜΟ 
φαίνεται να γίνεται κατανοητό σε πολλούς 
ότι δεν υπάρχουν απλοί δείκτες που να 
δείχνουν με μια ματιά ποιο πλοίο είναι 
ενεργειακά καλό ή κακό.
Το ότι δείκτες τύπου ΕΕΟΙ είναι πρακτι-
κά άχρηστοι φαίνεται και από διάφορες 
μελέτες που καταθέτουν στον ΙΜΟ ακόμη 
και οι υποστηρικτές του ΕΕΟΙ. Η εικόνα 1 
είναι ο δείκτης ΕΕΟΙ ενός πλοίου Capesize 
σε αποκλειστική διαδρομή Βραζιλίας-Α-
σίας για 4 χρόνια. Είναι δε ο ετήσιος 
κυλιόμενος μέσος όρος (rolling average), 
δηλαδή κάθε σημείο είναι ο μέσος όρος 
των προηγουμένων 365 ημερών. Παρ’ όλα 
αυτά, παρατηρούμε την έντονη διακύμαν-
ση του δείκτη (λόγω ballast legs, καταστά-
σεων καιρού, μείωσης ταχύτητας κ.λπ.). Ας 
μου πει κάποιος ποιο είναι το ΕΕΟΙ αυτού 
του πλοίου. Κάθε ετήσιος μέσος όρος δεν 
θα έχει σχέση με τον επόμενο. Και, φυσι-
κά, πλοία σε μη αποκλειστικές διαδρομές 
έχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις.
Το θέμα είναι σοβαρό, διότι τα στοιχεία 
αυτά, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό κανο-
νισμό, θα δημοσιοποιούνται στην ιστο-
σελίδα της Ε.Ε. με το σκεπτικό name and 
shame και αργότερα θα χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου τα «κακά» πλοία να πληρώ-
νουν παραπάνω φόρο ή να αναγκάζονται 



σε μεγαλύτερες αγορές αδειών CΟ
2
 από 

χρηματιστήρια ρύπων. Το τελευταίο είναι 
η επιδίωξη της Ε.Ε. Οι θέσεις εργασίας, οι 
προμήθειες και ο τζίρος από την ένταξη 
της ναυτιλίας στον χρηματιστηριακό τζό-
γο είναι φυσικά ο σκοπός, ενώ χρησιμο-
ποιούνται οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες 
του κοινού και των περισσότερων ΜΚΟ 
με την προτροπή «αν δεν θέσουμε το 
κάθε πλοίο υπεύθυνο δεν θα κάνουμε 

τίποτα». Και έτσι πολλοί αδαείς  θεωρούν 
πως ο λόγος εναντίωσης των πλοιοκτητών 
στον κανονισμό είναι ότι δεν θέλουν την 
ενεργειακή αξιολόγηση των πλοίων τους.
Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει λόγος 
ύπαρξης του MRV. Η κατανάλωση (και 
συνεπώς οι εκπομπές) κάθε πλοίου είναι 
γνωστή, μετρήσιμη και, επιπλέον, εγγυ-
ημένη στα ναυλοσύμφωνα. Αλλά, ενώ το 
MRV παρουσιάζεται ως η διαδικασία για 

την αναφορά και μέτρηση της κατανάλω-
σης, στην πραγματικότητα ο σκοπός του 
(τουλάχιστον του ευρωπαϊκού MRV) είναι 
η ενεργειακή διαβάθμιση των πλοίων προ-
κειμένου να λάβουν αργότερα μέρος στο 
εμπόριο ρύπων. Για το λόγο αυτόν ζητείται 
η υποχρεωτική αναφορά όλων των δεδο-
μένων υπολογισμού του ΕΕΟΙ (μεταφε-
ρόμενο φορτίο, μίλια ταξιδιού κ.λπ.) και 
τελικά ο υπολογισμός της «ενεργειακής 

Εικόνα 1 Εικόνα 2
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απόδοσης» του πλοίου. Μιας ενεργειακής 
απόδοσης που φυσικά δεν θα έχει καμία 
σχέση με την πραγματική απόδοση του 
πλοίου, αν δεχθούμε ότι αυτοί οι δείκτες 
στην πραγματικότητα δεν δείχνουν απο-
λύτως τίποτα!
Τo ότι οι δείκτες αυτοί δεν δείχνουν απο-
λύτως τίποτα, προκύπτει και από τη στατι-
στική ανάλυσή τους. Στη στατιστική χρη-
σιμοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης 
R2 (correlation coefficient), για να δείξει 
πόσο δυνατή είναι η σχέση δύο μεταβλη-
τών που εξετάζονται. Η τέλεια συσχέ-
τιση έχει R2 = 1. R2 μεγαλύτερο του 0,8 
δηλώνει δυνατή σχέση ενώ R2 μικρότερο 
του 0,5 δηλώνει αδύνατη σχέση. Φυσικά, 
R2 κοντά στο μηδέν δηλώνει ότι οι δύο 
μεταβλητές είναι άσχετες μεταξύ τους 
(random).
Για να δουλέψει το εμπόριο ρύπων χρει-
άζεται, εκτός από το δείκτη ενεργειακής 
αποδοτικότητας του κάθε πλοίου, κι ένας 

μέσος όρος (γραμμή βάσης) του στόλου. 
Έτσι, αν το πλοίο έχει δείκτη πάνω από 
τη βάση θα πρέπει να αγοράσει άδειες 
εκπομπών, εάν κάτω, μπορεί να πουλήσει. 
Το τελευταίο μην το «δέσετε». Οι βάσεις 
θα  κατεβαίνουν κάθε λίγα χρόνια. Για να 
φτιαχτεί, λοιπόν, η γραμμή βάσης λαμβά-
νονται οι δείκτες όλων των πλοίων (π.χ. 
bulk carriers) και τοπoθετούνται σε διά-
γραμμα με σκοπό να βρεθεί η καλύτερη 
καμπύλη - γραμμή που αποδίδει τον μέσο 
όρο, βλέπoυμε τις εικόνες 2 και 3. Η εικό-
να 3 είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική, αφού 
από ένα σύννεφο δεδομένων πλoίων 5 - 
20.000 dwt οι «ειδικοί» καταλήγουν και 
στον μέσο όρο για πλοία 300.000 dwt.  
Πολύ έξυπνα δεν αναφέρεται στο διά-
γραμμα το R2 της καμπύλης (πράγμα απα-
ράδεκτο). Στις εικόνες 4 και 5, όμως (από 
πρόσφατη κατάθεση της Γερμανίας στον 
ΙΜΟ) το R2 δίδεται ως 0,1441 και 0,0548 
αντίστοιχα. Τι σημαίνει αυτό; Απλούστα-

τα ότι οι μεταβλητές που ελέγχονται δεν 
έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή 
το ΕΕΟΙ δεν έχει σχέση με το DWT κ.λπ. 
Η τυχαία κατανομή των δεδομένων φαίνε-
ται και από το διάγραμμα 6, όπου το μόνο 
που έχει σχέση είναι η απόσταση με τον... 
εαυτό της.
Αρχίζουμε λοιπόν με δείκτες κάθε πλοί-
ου που για το ίδιο το πλοίο δεν δεί-
χνουν τίποτα, και από αυτούς βγάζουμε 
μέσους όρους οι οποίοι δεν είναι καν 
μέσοι όροι, αλλά αντιθέτως το διάγραμ-
μά τους αποδεικνύει την τυχαιότητά τους 
(randomness). Και αυτό μπορεί να είναι το 
μελλοντικό αποτέλεσμα του MRV βάσει 
του οποίου, αναλόγως του πού θα τύχει 
(στην κυριολεξία) να πέσει το πλοίο σας 
στο διάγραμμα, θα πρέπει να «πληρώσει» 
αντιστοίχως.
Ευτυχώς, τουλάχιστον, μερικοί άνθρωποι 
και η εθνική μας αντιπροσωπεία στον 
ΙΜΟ δουλεύουν για να μη συμβεί αυτό.

Εικόνα 4

Εικόνα 6

Εικόνα 3

Εικόνα 5
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Η παγκόσμια οικονομία έχει στιγματιστεί 
από την προσφυγική κρίση, που μοιά-
ζει ανεξέλεγκτη με λύσεις αβέβαιες και 
με συνεχόμενη γεωπολιτική ένταση που 
παραμένει αμφίβολη η εξέλιξή της και η 
επιρροή της σε έναν κόσμο που υπέφερε 
ήδη από έντονη δημοσιονομική κρίση. 
Από το 2009, οι ανακατατάξεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί είναι αμέτρητες και η 
παγκόσμια ναυτιλία έδειχνε να επιβιώ-
νει έως τώρα χωρίς μεγάλες απώλειες. 
Η φετινή χρονιά ανατρέπει προβλέψεις 
και εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών για την 
πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και 
η ναυτιλία έχει αρχίσει πλέον να βιώνει 
σοβαρές απειλές από την ανάπτυξη του 
παγκόσμιου εμπορίου. Οι αναδυόμενες 
οικονομίες φαίνεται να μην αποτελούν 
την κινητήριο δύναμη όπως πριν από το 
2009, και η Κίνα έχει σταθεροποιήσει την 
ανάπτυξή της σε λιγότερο από 7%.
Σοκάρει μια πρόσφατη εκτίμηση για την 
αξία του οικονομικού κόστους του πολέ-
μου στη Συρία. Σύμφωνα με έρευνα που 
εκπόνησε η διεθνής MKO World Vision 

International, σε συνεργασία με τη συμ-
βουλευτική εταιρεία Frontier Economics, 
η οποία παρουσιάζει δημοσίευμα της 
Deutsche Welle, το κόστος της αιματηρής 
εμφύλιας σύρραξης ανέρχεται στα 4,5 δισ. 
δολάρια κάθε μήνα, με τις σημαντικότερες 
οικονομικές απώλειες να καταγράφονται 
στους τομείς της παραγωγής, των υπηρε-
σιών και της εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την έρευνα, το συνολικό 
κόστος από το 2011 ανέρχεται στα 275 
δισ. δολάρια, ενώ, εάν ο πόλεμος συνεχι-
στεί έως το 2020, αναμένεται να ανέλθει 
στο 1,3 τρισ. δολάρια. «Αυτά τα 275 δισ. 
είναι χαμένα χρήματα. Τo ποσό αυτό δεν 
πρόκειται να αναπληρωθεί ποτέ, δεν θα 
επενδυθεί ποτέ στην εκπαίδευση, στην 
υγειονομική περίθαλψη, στο περιβάλλον, 
στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για 
τα παιδιά», αναφέρει η Κόνι Λένενμπεργκ, 
επικεφαλής του προγράμματος Μέσης 
Ανατολής της World Vision International. 
Ακόμη και στο υποθετικό σενάριο, σύμ-
φωνα με το οποίο ο πόλεμος θα τελειώσει 
το 2016, το κόστος αναμένεται να κυμαν-
θεί από 448 έως και 689 δισ. δολάρια. 
Κι ενώ σήμερα βιώνουμε ιστορική προ-
σφυγική κρίση για τα παγκόσμια δεδομέ-
να, ίσως είναι νωρίς να αντιληφθούμε τη 
σοβαρότητα αυτής της διάστασης, αφού 
δεν έχει γίνει ακόμη ορατή η επιρροή της 
στις οικονομίες των χωρών. Είναι γεγο-
νός ότι ζούμε τη χειρότερη προσφυγική 
κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με τους Σύρους πρόσφυγες να αγγίζουν 
τα 4 εκατ. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισ-
σότεροι από 220.000 ανθρώπους έχουν 
σκοτωθεί σε συγκρούσεις και περισσό-
τεροι από 12.200.000 ανθρώπους εξακο-
λουθούν να χρειάζονται βοήθεια ώστε να 
διασωθούν. Το μέγεθος των προσφύγων 
ισοδυναμεί με τον πληθυσμό της Αττικής 
και είναι αμφίβολη η αποτελεσματικότητα 
της αφομοίωσης αυτής της ομάδας των 
ανθρώπων στην Ευρώπη.
Το προσφυγικό-μεταναστευτικό αποτε-

Oι ναυτιλιακοί παίκτες πρέπει να αξιολογήσουν  
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την κρίση 
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λεί πλέον τη μεγαλύτερη «πληγή» για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη κοινής στρα-
τηγικής αναφορικά με τη μεταναστευτική 
και την προσφυγική πολιτική στην Ε.Ε. 
και το άνοιγμα νόμιμων ασφαλών οδών 
που θα επιτρέπουν στους πρόσφυγες τη 
διέλευση χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους, 
συντελούν σε μειωμένες πιθανότητες για 
αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα.
Ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη είναι τα 
αποτελέσματα από τη βραβευμένη έρευ-
να «The Migrant Files», μιας ομάδας 
δημοσιογράφων από 15 χώρες της Ευρώ-
πης, σύμφωνα με την οποία τα χρήματα 
που έχουν δοθεί από τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες στους διακινητές 
από το 2000 υπολογίζονται σε 15,7 δισ. 
δολάρια. Το μέσο κόστος για ένα ταξίδι 
από τη Συρία μέχρι τη Γερμανία εκτιμάται 
σε 2.500 δολάρια, ενώ ο φόρος αίματος 
είναι τραγικός: από το 2000 έως το 2013 
η έρευνα υπολογίζει ότι έχουν χαθεί του-
λάχιστον 30.000 ανθρώπινες ζωές στο 
δρόμο προς την Ευρώπη. 
Όσο η προσφυγική κρίση εντείνεται, η 
Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις 
σοβαρές συνέπειες της δημοσιονομικής 
κρίσης. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκό-
πηση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσε-
ων Bloomberg, οικονομολόγοι εκτιμούν 
πως οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το 2016, θα παραβιάσουν το όριο δημοσι-
ονομικού ελλείμματος 3% του ΑΕΠ. Μετα-
ξύ των πέντε χωρών που οι οικονομολό-
γοι προβλέπουν ότι θα παραβιάσουν τους 
δημοσιονομικούς κανόνες συγκαταλέγο-
νται τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες 
της Ε.Ε.: η Βρετανία είναι η δεύτερη μεγα-
λύτερη, η Γαλλία η τρίτη και η Ισπανία η 
πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της Γηραιάς 
Ηπείρου. Οι δύο βασικοί κανόνες του ΣΣΑ 
(Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης)
είναι ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μιας 
χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% 
του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος της το 
60% του ΑΕΠ. Η Κροατία συγκαταλέγεται 
επίσης στις χώρες που θα παραβιάσουν 
το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού 
ελλείμματος που ορίζεται στο σύμφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης, ενώ Φινλαν-
δία, Πολωνία και Ρουμανία αναμένεται να 
εμφανίσουν έλλειμμα 3%.
Το 2009 και το 2010, 22 από τις 27 (τότε) 
χώρες της Ένωσης είχαν παραβιάσει τον 
κανόνα του 3%. Έκτοτε μειώνεται σταθε-
ρά ο αριθμός των παραβατών χάρη στα 

δρακόντεια μέτρα λιτότητας που έχουν 
υιοθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Το 2015 
ο αριθμός τους μειώθηκε στις 7 χώρες. Ο 
μικρότερος αριθμός παραβάσεων, μόλις 
δύο, καταγράφεται το 1999 και το 2007 
(Ελλάδα και Ουγγαρία), την τελευταία 
χρονιά προτού ξεσπάσει η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ.
Από την πλευρά της Ασίας, τα νέα από 
την κινεζική οικονομία γίνονται ολοένα και 
πιο δυσάρεστα και οι ελπίδες για ενδυνά-
μωση του ρυθμού ανάπτυξης μειώνονται 
στο ελάχιστο για την επόμενη 5ετία. Σύμ-
φωνα με το πενταετές σχέδιο ανάπτυξης 
που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση 
της Κίνας, ο πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ 
δεσμεύτηκε πως η δεύτερη ισχυρότερη 
οικονομία του κόσμου θα παρουσιάσει 
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 6,5%, 
σε πραγματικούς όρους, κάθε χρόνο έως 
το 2020. Ωστόσο, το δημόσιο χρέος της 
χώρας έχει αυξηθεί επικίνδυνα, φτάνοντας 
πέρυσι το 250% του ΑΕΠ, και οι πιέσεις 
που ασκούνται για τη διατήρηση της ανά-
πτυξης σε υψηλό επίπεδο θα καθυστερή-
σει κάθε βιώσιμη απόπειρα για τη μείωση 
του χρέους. Εκτιμάται πως το χρέος της 
κινεζικής οικονομίας μπορεί να πλησιάσει 
το 290% του ΑΕΠ έως το 2020.
Στην αμερικανική οικονομία, η σημερινή 
τάξη πραγμάτων κινητοποιεί για αλλαγή 
σχεδίων και στρατηγικής. Δεδομένων των 
ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία, 
η συνεδρίαση της Fed προχώρησε σε 
αναθεώρηση των προβλέψεών της για την 
ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, 
περιστέλλοντας τις προσδοκίες σε μόλις 
δύο αυξήσεις επιτοκίων το 2016 έναντι 
τεσσάρων σε προηγούμενες συνεδριά-
σεις.
Σε συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος της 
Fed Τζάνετ Γέλεν δήλωσε: «Η ανάπτυ-
ξη της ιαπωνικής οικονομίας το τέταρτο 
τρίμηνο υπήρξε αρνητική, προκαλώντας 
έκπληξη, ενώ στην Ευρωζώνη παρατη-
ρείται ελαφρώς ασθενέστερη ανάπτυξη». 
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου 
σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου 
Bloomberg, η πρόεδρος της κεντρικής 
τράπεζας υπογράμμισε πως οι πολιτικές 
των αρνητικών επιτοκίων σε Ιαπωνία και 
Ευρώπη είναι ανάμεικτες. Επί σειράν ετών 
οι αξιωματούχοι της Fed ήταν σε θέση 
να αγνοούν, εν πολλοίς, την παγκόσμια 
οικονομία. Οι ΗΠΑ βρίσκονταν στην 
πρωτοπορία και τα άλλα κράτη απλώς 

απαντούσαν στις κινήσεις τους. Σήμερα η 
αμερικανική οικονομία ολοένα και περισ-
σότερο βρίσκεται στο έλεος των υπόλοι-
πων κρατών.
Στους τομείς της ενέργειας και της παρα-
γωγής πετρελαίου, πρόσφατη είδηση 
από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας 
ταράζει ακόμη περισσότερο την αγορά 
του αργού πετρελαίου, που αντιμετωπίζει 
σοβαρή διολίσθηση της τιμής σε περί-
που $40/βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία, η 
χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού 
πετρελαίου στον κόσμο και το πιο ισχυ-
ρό κράτος-μέλος του ΟΠΕΚ, στρέφεται 
προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ειδικότερα, η χώρα πρόκειται να επικε-
ντρωθεί στην παραγωγή ηλιακής ενέργει-
ας, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας 
Αλί αλ Ναΐμι, σε συνέδριο που πραγματο-
ποιήθηκε στο Βερολίνο.
Η αραβική χώρα σχεδιάζει να αναπτύξει 
παραγωγική δυνατότητα 54 γιγαβάτ σε 
καθαρή ενέργεια έως το 2040, σύμφωνα 
με την εξειδικευμένη έκδοση Bloomberg 
New Energy Finance. Σήμερα, η ηλεκτρι-
κή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
αντιπροσωπεύει το 14% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης και εκτιμάται πως θα έχει 
αυξηθεί στο 19% μέχρι το 2040, σύμφωνα 
με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας.
Σημαντική νέα τάση που θα επηρεάσει τη 
μελλοντική πορεία της τιμής του αργού 
πετρελαίου είναι η απόφαση της Αμερικής 
να άρει την απαγόρευση της εξαγωγής 
τους τελευταίους τρεις μήνες έπειτα από 
40 χρόνια, αλλάζοντας τον παγκόσμιο 
ενεργειακό χάρτη.
Οι πωλήσεις αμερικανικού πετρελαίου 
στο εξωτερικό έχουν πλέον πολλαπλασι-
αστεί και πετρελαϊκές εταιρείες, συμπερι-
λαμβανομένων της Exxon Mobil Corp. και 
της China Petroleum and Chemical Corp., 
μιμούνται το παράδειγμα εταιρειών όπως 
η Vitol Group και η Trafigua Pte και έχουν 
αρχίσει να εξάγουν αμερικανικό αργό.
Η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα συμ-
βάλλει στην ενίσχυση των τιμών spot σε 
σύγκριση με την τιμή των προθεσμιακών 
συμβολαίων. Με τα αμερικανικά αποθέμα-
τα πετρελαίου να έχουν ανέλθει σε ιστο-
ρικά υψηλό επίπεδο, τάνκερ φορτωμένα 
με αμερικανικό αργό κατευθύνονται ή 
έχουν ήδη δέσει σε λιμάνια της Γαλλίας, 
της Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Ισραήλ, 
της Κίνας και του Παναμά.
Το πιθανότερο είναι ότι οι ΗΠΑ θα παρα-
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μείνουν στο προβλεπτό μέλλον μικρός 
εξαγωγέας πετρελαίου συγκριτικά με τους 
γίγαντες του ΟΠΕΚ όπως η Σαουδική 
Αραβία, το Ιράν και το Ιράκ και συγκρι-
τικά με παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ όπως 
το Μεξικό και η Ρωσία. Σημαντικός  παρά-
γοντας της πρόσφατης τάσης είναι ότι το 
αμερικανικό αργό πωλείται φθηνότερα 
από το πετρέλαιο τύπου Brent, επιτρέ-
ποντας στους εμπόρους να αποκομίζουν 
κέρδος από τη μεταφορά πετρελαίου από 
τη μία ακτή του Ατλαντικού στην άλλη. 
Υπάρχει όμως το ρίσκο ότι, καθώς οι εξα-
γωγές μειώνουν το ποσοστό πληρότητας 
των αμερικανικών αποθεμάτων, θα αυξη-
θεί το ποσοστό πληρότητας στην Ευρώ-
πη και τη Μεσόγειο, όπου ήδη έρχονται 
περισσότερα από το συνηθισμένο φορτία 
από τη Βόρεια Θάλασσα, ενώ έχουν αρχί-
σει να φτάνουν και τα πρώτα φορτία από 
το Ιράν.
Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει αρχί-
σει να ξεπερνά τα 40 δολάρια ανά βαρέλι, 
σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από 
τις αρχές του έτους, ενώ στη Νέα Υόρκη, 
η τιμή του αργού πετρελαίου κυμαίνεται 
οριακά στα 40 δολάρια ανά βαρέλι. Στα 
τέλη του 2015, οι τιμές του πετρελαίου 
υποχώρησαν στο χαμηλό 12ετίας λόγω 
της υπερπροσφοράς «μαύρου χρυσού» 
σε ένα οικονομικό περιβάλλον με ασθενή 
ζήτηση. Η πρόθεση που διαφαίνεται πρό-
σφατα εντός των χωρών του ΟΠΕΚ να 
συζητήσουν το ενδεχόμενο της παραγω-
γής του πετρελαίου έχει συντελέσει στην 
ανοδική τάση των τιμών για περίπου ένα 
μήνα. 
Οι μεταβαλλόμενες τάσεις της παγκόσμι-
ας οικονομίας δημιουργούν μια νέα τάξη 
πραγμάτων και για την παγκόσμια ναυ-
λαγορά, καθώς έχουν περάσει πάνω από 
πέντε έτη κρίσης. Η παγκόσμια ναυτιλία 

έχει βιώσει ιστορικά σε διάφορα οικονο-
μικά στάδια και τους ανάλογους ναυτιλι-
ακούς κύκλους με διαφορετική διάρκεια. 
Η μεταβατική φάση των τιμών του πετρε-
λαίου έχει αναμφίβολα επηρεάσει τη 
ναυλαγορά των crude tankers, που από 
την περασμένη χρονιά προκαλεί ένα νέο 
επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ερωτήμα-
τα γεννιούνται για την πολυπόθητη στιγ-
μή ανάρρωσης της αγοράς των bulkers. 
Κι ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου 
οχυρώνουν τη ζήτηση χωρητικότητας 
των δεξαμενοπλοίων και απορροφάται η 
υπερπροσφορά χωρητικότητας σταδιακά, 
τα πλοία bulkers αντιμετωπίζουν ένα νέο 
είδος ναυτιλιακής κρίσης χωρίς ελπίδες 
για ανάταση. Βασικό ερώτημα είναι η διάρ-
κεια αυτού του ναυτιλιακού κύκλου, μιας 
και έχουν περάσει ήδη πέντε έτη προκλή-
σεων χωρίς να έχουμε βιώσει σταθερότη-
τα σε ανοδική πορεία. Η τωρινή κρίση των 
bulkers είναι πλέον σχεδόν αναμφισβήτη-
το ότι οδηγείται σε διάρκεια 10ετίας και 
δεν αποκλείεται και η 15ετία.
Σε αυτό το στάδιο έχουμε βιώσει το 
κατώτατο επίπεδο ύφεσης και διαφαί-
νεται πως έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι 
διορθωτικοί μηχανισμοί για να αρχίσει 
η μετάβαση προς την ανάρρωση και την 
άνοδο του ναυτιλιακού κύκλου. Η έντονη 
τάση παροπλισμού, διαλύσεων των πλοί-
ων, το «πάγωμα» των νέων παραγγελιών 
έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την αυξη-
τική τάση της προσφοράς χωρητικότητας 
ανά έτος. Ωστόσο, ο κινεζικός γίγαντας 
έχει επίσης μειώσει σε ετήσια βάση το 
ρυθμό ζήτησης πρώτων υλών, αλλά αυτό 
δεν αποκλείει το γεγονός ότι τα επίπεδα 
των εισαγωγών είναι ξεκάθαρα μεγαλύτε-
ρα από το 2009-2010.
Η τωρινή κατάσταση της ναυλαγοράς 
σαφέστατα επηρεάζεται από τα μεταβα-

τικά στάδια και τις διαρθρωτικές αλλαγές 
της παγκόσμιας οικονομίας, και όσο αυτή 
μεταλλάσσεται με τον ίδιο ρυθμό θα βιώ-
νουμε και αντίστοιχες αναδιατάξεις στην 
παγκόσμια ναυλαγορά.
Δεν μπορεί να συνεχίσει να προσδοκά-
ται η χρυσή περίοδος 2004-2008, καθώς 
επιβάλλεται η παγκόσμια υπερπροσφορά 
χωρητικότητας των πλοίων να εξισορ-
ροπηθεί και να απορροφηθεί σταδιακά 
ανάλογα με τη μεταβαλλόμενη ζήτηση για 
εισαγωγές χύδην ξηρών και υγρών φορτί-
ων τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κριστίν 
Λαγκάρντ, δήλωσε σε συνέντευξη που 
έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg ότι  
τα αρνητικά επιτόκια στην Ευρώπη και 
την Ιαπωνία συνέβαλαν στη στήριξη της 
παγκόσμιας ανάπτυξης και στην αύξηση 
των τιμών, προσθέτοντας ότι ο χρηματο-
πιστωτικός τομέας μπορεί να χρειαστεί να 
εφαρμόσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα 
λόγω των αρνητικών επιτοκίων.
Αναφερόμενη στην κινεζική οικονομία, 
η κυρία Λαγκάρντ είπε ότι το ΔΝΤ είναι 
πιθανό να αναθεωρήσει προς τα πάνω την 
εκτίμησή του για ρυθμό ανάπτυξης 6,3%, 
λόγω των σχεδιαζόμενων οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων και των μέτρων στήρι-
ξης. Η πρόβλεψη μπορεί να αυξηθεί «λίγο 
περισσότερο» μετά την αξιολόγηση του 
οικονομικού πακέτου, που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα, τόνισε. «Πιστεύουμε πως η 
Κίνα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Εάν 
αυτές οι μεταρρυθμίσεις εφαρμοστούν 
και τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθη-
καν κατευθυνθούν προς τους πιο αποτε-
λεσματικούς μοχλούς στις κοινωνίες, τότε 
η συνταγή θα είναι πολύ καλή για να συνε-
χίσει η Κίνα να έχει ποιοτική ανάπτυξη», 
σημείωσε η κυρία Λαγκάρντ.
Στο τωρινό περιβάλλον της παγκόσμιας 
οικονομίας, οι ναυτιλιακοί παίκτες πρέπει 
να αξιολογήσουν αναλόγως τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται από την κρίση, αλλά 
και τις απειλές που εγκυμονούν πίσω από 
τις στρατηγικές τους κινήσεις, και να προ-
βούν άμεσα σε δραστήρια μέτρα. Η ναυ-
τιλία ξέρει να επιβιώνει μέσα από βαθιές 
κρίσεις, αφού το βασικό στοιχείο που τη 
χαρακτηρίζει, η κυκλικότητα, αποτελεί το 
πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής 
της βιομηχανίας και των επενδύσεων ένα-
ντι άλλων.





40

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποφεύγετε την Τουρκία: 
δήλωση-σοκ της Ουάσιγκτον

Ανησυχία επικρατεί στη γειτονική Τουρ-
κία καθώς η κυβέρνηση Ομπάμα εξέδω-
σε οδηγία (την Τρίτη 29 Μαρτίου) με την 
οποία συστήνει σε όλους τους Αμερικα-
νούς πολίτες να αποφεύγουν οποιοδή-
ποτε ταξίδι, ιδίως στην ασιατική πλευρά 
της Τουρκίας, ενώ «μετακινεί» όλους τους 
Αμερικανούς αξιωματικούς και στρατιώ-
τες από τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυ-
νος για τρομοκρατικές επιθέσεις από το 
Ισλαμικό Κράτος.
Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι μεταφέρει 
από την Τουρκία 700 στρατιωτικούς και 
τις οικογένειές τους από την αεροπορική 
βάση Incirlik στη νότια Τουρκία, η οποία 
χρησιμεύει ως κέντρο επιχειρήσεων κατά 
του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία. 
Το Πεντάγωνο θα μεταφέρει άμεσα και 
όλες τις οικογένειες Αμερικανών στρα-
τιωτικών από τις δύο μικρότερες βάσεις, 
στη Σμύρνη και στη Μούγλα, στη δυτική 
Τουρκία.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική προειδο-
ποίηση προς πολίτες που επιθυμούν να 

ταξιδέψουν στην Τουρκία και σημείωσε 
ότι υπάρχουν «αυξανόμενες πιθανότητες 
απειλών κατά της ζωής των Αμερικανών 
πολιτών από τρομοκρατικές ομάδες σε 
όλη την Τουρκία», ενώ «διέταξε» τα μέλη 
των οικογενειών και του προσωπικού 
στο προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα, στη 
Σμύρνη και στη Μούγλα, να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα. Η κατάσταση στην Τουρ-
κία, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
θεωρείται «κρίσιμη», όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά η δήλωση.
Και η κυβέρνηση του Ισραήλ επίσης 
προειδοποίησε πως η Τουρκία δεν είναι 
ασφαλής προορισμός για τους Ισραηλι-
νούς υπηκόους και τους Εβραίους της 
Πόλης, και συνέστησε την άμεση αναχώ-
ρησή τους από τη χώρα.
Ειδικοί αναλυτές δεν γνωρίζουν τους 
λόγους για την απότομη μεταστροφή της 
πολιτικής Ομπάμα, ενώ φαίνεται ότι και 
άλλα κράτη, όπως οι Κάτω Χώρες, συστή-
νουν στους πολίτες τους να αποφεύγουν 
ταξίδια προς την Τουρκία αλλά και μετα-
κινήσεις, ιδίως στο κέντρο της Κωνστα-
ντινούπολης.
Η κατάσταση θεωρείται από πολλούς 
παρατηρητές έκρυθμη με αποτέλεσμα 

τον περαιτέρω εκνευρισμό της Άγκυρας, 
που έχει επενδύσει εκατομμύρια λίρες 
τόσο στην τουριστική και αεροπορική της 
βιομηχανία όσο και στη συνεργασία της 
με τη Δύση.

Το Βλαδιβοστόκ εξελίσσεται σε 
νέο κόμβο του ασιατικού Βορρά

Ικανοποιημένος φαίνεται ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν με την έκβαση του μεγαλόπνοου 
οράματός του για την ανάπτυξη της ανα-
τολικής Σιβηρίας: 29 εταιρείες, με έργα 
ύψους 1,23 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, έχουν 
ήδη λάβει τη σχετική άδεια εγκατάστα-
σης και λειτουργίας στον ελεύθερο λιμένα 
του Βλαδιβοστόκ, σύμφωνα με το ρωσι-
κό πρακτορείο TASS. Το ελεύθερο λιμάνι 
του Βλαδιβοστόκ είναι ήδη ανοικτό και τα 
νέα έργα είναι μόνο η αρχή μιας μακράς 
πορείας, δήλωσε ο αρμόδιος αναπληρω-
τής υπουργός Υuri Trutnev.
Η περιφέρεια Πριμόρσκι εκτιμά πως ο 
συνολικός όγκος των ιδιωτικών επενδύσε-
ων θα υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια 
ρούβλια ($ 1.450.000.000). Τα έργα περι-
λαμβάνουν τη δημιουργία ενός τερματι-
κού σταθμού άνθρακα για την εξαγωγή 
ρωσικών ορυκτών πόρων σε χώρες της 
Ασίας και του Ειρηνικού, ενώ άλλες βιο-
μηχανίες της περιοχής ειδικεύονται στην 
κατασκευή ανελκυστήρων, ηλεκτρικών 
ειδών, ποδηλάτων, πλακών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλαστικών κ.λπ. Οι επενδύ-
σεις αναμένεται να συμβάλουν στη δημι-
ουργία έως και 3.000 νέων θέσεων εργα-
σίας.
Η ελεύθερη ζώνη του λιμένα στο Βλαδι-
βοστόκ ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου και 
εκτείνεται σε 15 δήμους στην περιφέ-
ρεια Πριμόρσκι, συμπεριλαμβανομένων 
των παράκτιων υδάτων τους, με συνολική 
έκταση 28.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Ο πληθυσμός της περιοχής είναι 1,4 εκα-
τομμύριο κάτοικοι. Η ελεύθερη ζώνη του 
λιμένα απολαμβάνει ειδικό δασμολογικό 
καθεστώς με αφορολόγητες εισαγωγές 
και εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών.



Real Time Graduates
invest in the future of Greek Shipping

A non- profit initiative to help young people 
looking for work experience in the Maritime Cluster

www.investinthefuture.gr
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Οι συγκρούσεις και οι εντάσεις στις περι-
οχές της Μέσης Ανατολής, της Άπω Ανα-
τολής και της Βόρειας και Υποσαχάριας 
Αφρικής αποτελούσαν, και συνεχίζουν να 
αποτελούν, μια πραγματική απειλή για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. 
Για τη MAST, εταιρεία που ειδικεύεται 
στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας σε 
εμπορικά πλοία, «η απόφαση για περιορι-
σμό της περιοχής υψηλού κινδύνου (High 
Risk Area) στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, οι 
συγκρούσεις στην Υεμένη και τη Λιβύη, 
καθώς και οι εντάσεις γύρω από τα νησιά 
Σπάρτλι στη Σινική Θάλασσα», είναι γεγο-
νότα που θα πρέπει να ιδωθούν ως σοβα-
ρή απειλή για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και 
το παγκόσμιο εμπόριο.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η σταθερότητα 
της Σομαλίας και της Υεμένης είναι απόλυ-
τα αλληλένδετες, ενώ σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι ο Κόλπος του Άντεν βρίσκε-
ται ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες, από 
όπου περνάει μία εκ των κύριων θαλάσ-
σιων οδών μεταφοράς εμπορευματικών 
αγαθών από και προς την Ευρώπη. Ο 
περιορισμός της έκτασης της περιοχής 
υψηλού κινδύνου στον δυτικό Ινδικό Ωκε-
ανό, μολονότι οι παράκτιες κοινότητες 
της Σομαλίας συνεχίζουν να διατηρούν 
τη δυνατότητά τους για διεξαγωγή πει-
ρατικών επιθέσεων, σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα συνεργασίας Σομαλών πειρα-
τών με πειρατές από την Υεμένη -όπως 
είχε συμβεί κατά την περίοδο 2008-2009- 
καθιστά τη συγκεκριμένη θαλάσσια περι-
οχή μια δυνητικά επικίνδυνη διαδρομή για 
τα εμπορικά πλοία που ταξιδεύουν από 
και προς ευρωπαϊκά λιμάνια. 
Από την άλλη, οι συγκρούσεις στη Λιβύη 
και η πιθανότητα διαμόρφωσης όρων 
πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο συνι-
στούν παράγοντες που οι ναυτιλιακές 
εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβα-
ρά υπ’ όψιν τους. Αλλά δεν είναι μόνο η 
Λιβύη και η Αίγυπτος, αλλά και τα δια-
φιλονικούμενα νησιά Σπάρτλι θα πρέπει 
να θέτουν σε εγρήγορση τις ναυτιλιακές 
εταιρείες, με δεδομένο ότι η Κίνα έχει 
παρουσιάσει επιθετικές διαθέσεις στη 
συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Μάλι-
στα, μπορεί ήδη αρκετά εμπορικά πλοία 
να έχουν επιλέξει νέα δρομολόγια για να 
αποφύγουν την ανωτέρω περιοχή, για την 
εταιρεία MAST όμως είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντά-
σεων θα διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή 
των εμπορικών πλόων προς και από την 
Άπω Ανατολή. 
Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της 
εταιρείας, η Ασία αναδείχθηκε για το 
2015 η πλέον ενεργός περιοχή θαλάσσιων 
εγκλημάτων. Συνολικά σε όλο τον κόσμο 

καταγράφηκαν 386 περιστατικά θαλάσ-
σιων εγκλημάτων εκ των οποίων το 66% 
έλαβε χώρα στις θάλασσες της Ασίας 
(255), το 16% αφορούσε περιστατικά πει-
ρατείας γύρω από το Κέρας της Αφρικής 
και το 17% τις ακτές της Δυτικής Αφρικής. 
Σε ό,τι αφορά το Κέρας της Αφρικής 
σημειώθηκαν συνολικά 62 περιστατικά 
θαλάσσιων εγκλημάτων, εκ των οποίων τα 
6 έχουν καταγραφεί ως πειρατικές επιθέ-
σεις. 
Σχετικά με την Ασία και τα εκεί κατα-
γεγραμμένα περιστατικά, το 97% αυτών 
αφορούσε πλοία στα οποία επιβιβάστη-
καν άγνωστοι δράστες, με σχεδόν το ήμι-
συ (47%) των συμβάντων να καταλήγει σε 
ληστεία, ενώ δέκα πλοία οδηγήθηκαν σε 
ομηρία. 
Ο Gerry Northwood, OBE, COO της 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλεί-
ας σε εμπορικά πλοία MAST και πρώην 
διοικητής του Βασιλικού Ναυτικού υπεύ-
θυνος για την καταπολέμηση της πειρα-
τείας, δήλωσε ότι «είναι σαφές πως το 
ναυτιλιακό περιβάλλον είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τα παγκόσμια γεγονότα 
και επηρεάζεται άμεσα από τα διάφορα 
εγκλήματα και τρομοκρατικά χτυπήματα 
ανά τον κόσμο. Οι δε χώρες που βιώνουν 
συνθήκες πολιτικής αστάθειας και πολεμι-
κών συγκρούσεων αποτελούν απειλή για 
τις θαλάσσιες οδούς που περνούν κοντά 
από τα σύνορά τους».
Παράλληλα, ο Northwood τονίζει ότι «το 
υψηλό επίπεδο της θαλάσσιας εγκληματι-
κότητας που καταγράφηκε το 2015 κατα-
δεικνύει ότι τώρα δεν είναι η κατάλληλη 
ώρα για να χαλαρώσουν τα μέτρα ασφα-
λείας». Και αυτός είναι ο λόγος που, κατά 
τη γνώμη του, «μεμονωμένα πλοία, ιδιο-
κτήτες και πληρώματα θα πρέπει να είναι 
ιδιαιτέρως συνετά, να έχουν ως πρώτιστο 
μέλημά τους την ασφάλεια και να είναι σε 
θέση να προσαρμοστούν και να αντιδρά-
σουν εάν και όποτε αυτό είναι απαραίτητο 
αμέσως και όπου και αν βρίσκονται».

Το θαλάσσιο έγκλημα, η τρομοκρατία και η πολιτική 
αστάθεια απειλούν την εμπορική ναυτιλία

Τoυ Παναγιώτη Καπετανάκη

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η υποσαχάρια Αφρική είναι σήμερα η 
μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη αγορά στον 
κόσμο. Οι «οικονομίες του λέοντα», όπως 
αποκαλούνται, αρχίζουν μεν και βρυχώ-
νται, αλλά ο εμπορικός ανταγωνισμός είναι 
συνήθως αθέμιτος. Ειδικά οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες αδυνατούν να διεισδύσουν, για 
συγκεκριμένους και δυσεπίλυτους λόγους 
που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία, την 
έλλειψη ασφάλειας, τη διαφθορά και τη 
διαφορετική επιχειρηματική κουλτούρα 
που παρουσιάζεται στην περιοχή. 
Ένας επιπλέον βασικός λόγος είναι η 
αδυναμία των ευρωπαϊκών εταιρειών να 
αναπτύξουν κοινές και στοχευμένες δρά-
σεις, σε μορφή συμπράξεων ή κοινοπρα-
ξιών, σε αντίθεση με άλλες γεωγραφικές 
περιοχές όπου ευρωπαϊκά επιχειρηματικά 
κονσόρτσιουμ προτείνουν ολοκληρωμένα 
«πακέτα», ιδίως σε θέματα μεταφορών και 
logistics. 
Oι θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες 
αποτελούν για την Ένωση Δανών Εφο-
πλιστών τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της 
νέας τάξης πραγμάτων, ειδικά για την ανα-
πτυσσόμενη Αφρική. Η κραταιά ένωση 
της Κοπεγχάγης υποστηρίζει, μάλιστα, ότι 
μόνο με ένα σταθερό και βάσιμο σχέδιο 
ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών 
και των λιμενικών υποδομών και οδικών 
αρτηριών της υποσαχάριας Αφρικής θα 
επέλθει ανάπτυξη στην ήπειρο. Εάν όμως 
δεν ολοκληρωθούν οι λιμενικές, οδικές 
και σιδηροδρομικές υποδομές, υποστηρί-
ζουν οι Δανοί πως η ναυτιλία δεν μπορεί 
να προσφέρει τη σανίδα σωτηρίας στις 
τοπικές -και προβληματικές σήμερα- 
οικονομίες της Μαύρης Ηπείρου.
Κατά την Ένωση Δανών Εφοπλιστών, οι 
αντιπροσωπείες της Ε.Ε. σε ολόκληρη την 
υποσαχάρια Αφρική θα πρέπει να διαδρα-
ματίσουν έναν νέο ρόλο, αναβαθμίζοντας 
τις στρατηγικές που αφορούν θέματα 
οικονομικής διπλωματίας. Η Ε.Ε. -σύμφω-
να με τους Δανούς- διαθέτει ένα μοναδι-
κό σύνολο οργανισμών, μέσων και εργα-

λείων, ιδίως για την αφρικανική ήπειρο. 
Με ισχυρές προτάσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη, το εμπόριο και τη διπλωματία, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να 
στηρίξει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα 
την ατζέντα που έχει θέσει η επιτροπή 
Γιούνκερ και η οποία σχετίζεται με την 
«ανάπτυξη μέσω του εμπορίου».
Ενώ τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όλο και περισ-
σότερο «κλείνουν» τις πρεσβείες τους σε 
όλο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ήδη συστήσει 139 ευρωπαϊκές αντιπροσω-
πείες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι 
αντιπροσωπείες θα πρέπει πλέον να χρησι-
μεύσουν ως «φυλάκια» για την οικονομική 
διπλωματία των χωρών-μελών της Ε.Ε. 
Ένα από τα συγκεκριμένα θετικά παρα-
δείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών αφορά 
την Τανζανία, όπου η αντιπροσωπεία της 
Ε.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστή-
σει ένα ολοκληρωμένο Business Group. Η 
πλατφόρμα αυτή παρέχει σταθερό δίαυ-
λο επικοινωνίας και ένα σύνδεσμο για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ώστε αυτές να 
έχουν πρόσβαση σε στρατηγικές πληρο-
φορίες σχετικά με την οικονομική, κοινω-
νική και νομοθετική πραγματικότητα της 
χώρας, η οποία συνήθως επηρεάζει άμεσα 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η πλατ-

φόρμα παρέχει, επίσης, ευκαιρίες για να 
δημιουργηθούν ευρωπαϊκές κοινοπραξίες 
οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότη-
τα υποβολής προσφορών σε έργα ευρεί-
ας κλίμακας.  
Σε μια εποχή που πολλοί αμφισβητούν το 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Δανοί 
εφοπλιστές ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης να συμμετάσχουν σε 
εστιασμένες δράσεις για μια πραγματική 
οικονομική διπλωματία, που θα αγκαλιάζει 
και τη ναυτιλία. «Η ναυτιλία είναι η ραχο-
κοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου και θα 
παίξει το ρόλο της στη διασφάλιση της 
επιτυχίας μιας τέτοιας προσπάθειας», 
αναφέρει η ανακοίνωση των Δανών εφο-
πλιστών.
Για το σκοπό αυτόν, στις 16 Μαρτίου 2016, 
η Ένωση Δανών Εφοπλιστών συνδιορ-
γάνωσε με την ECSA την πρώτη στρογ-
γυλή τράπεζα σχετικά με την ανάπτυξη 
του εμπορίου στην Αφρική. Σύμφωνα με 
τον διευθυντή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Ένωσης, Simon Bergulf, η στρογγυ-
λή τράπεζα είναι η πρώτη από μια σειρά 
εκδηλώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στη νέα 
προσέγγιση που απαιτείται για τις αφρικα-
νικές οικονομίες.

Στην Αφρική  
είναι το μέλλον της ναυτιλίας;

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Academic excellence for business and the professions

Enhance your career in the 
modern marine industry.  
Start here.
City University London offers two Masters level programmes in Piraeus, Greece, 
designed for both new-entrants and established professionals , focusing on  
the maritime industry and shipping law.

LLM Maritime Law
The emphasis of this programme is to understand 
how law works in relation to shipping contracts, 
insurance, admiralty practice, international sale of 
goods and commercial arbitration.

MSc Maritime Operations and Management
This MSc programme introduces a wide range of 
concepts to prepare students for employment in senior 
positions in the maritime sector, focusing on maritime 
operations, management, technology and the related 
business environment.

Both programmes are taught at the Lloyd’s Register Building in 
Piraeus and start September 2016.

For further information and to apply, please contact Ms Marilena 
Kokonaki, Programme Officer.

Telephone enquiries 
+30 210 4297103

Find out more, visit 
www.city.ac.uk

Email enquiries 
marilena.kokonaki.1@city.ac.uk
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To ιστορικό ταξίδι του προέδρου Ομπά-
μα στην Κούβα μπορεί να κυριάρχησε στα 
ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, 
αλλά οι πραγματικοί λόγοι της επίσκεψης 
μάλλον δεν έγιναν ευρέως γνωστοί, του-
λάχιστον σε αυτήν τη μεριά του πλανήτη. 
Πέρα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο 
Ραούλ Κάστρο και τον καρδινάλιο Τζέι-
μι Ορτέγκα, η επίσκεψη του Αμερικανού 
ηγέτη είχε ως κύριο παρονομαστή την 
προσπάθεια να διατηρηθούν και στο άμε-
σο μέλλον οι βελτιωμένες πλέον σχέσεις 
των δύο χωρών. Στη δίνη του προεκλογι-
κού πυρετού στις ΗΠΑ, η επίσκεψη στην 
Κούβα ήταν καίριας σημασίας για τον 
Λευκό Οίκο, προκειμένου να αποφευχθεί 
οποιοδήποτε προεκλογικό πυροτέχνημα 
στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ανα-
τρέψει την ομαλή αποκατάσταση των 
εμπορικών σχέσεων με την Αβάνα. Ειδικά 
η συνάντηση με τον καρδινάλιο Ορτέγκα 
είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού ο καθολικός 

επικεφαλής συνεργάστηκε με τον Πάπα 
Φραγκίσκο προκειμένου οι δύο ιεράρχες 
να εξασφαλίσουν ότι οι δύο χώρες θα 
συνομιλήσουν επιτυχώς στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων.
Σε μια χώρα όπου τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης ελέγχονται αυστηρά από την 
κυβέρνηση, ο πρόεδρος Ομπάμα συνα-
ντήθηκε και συνομίλησε με επιχειρηματί-
ες στην Αβάνα, με ακτιβιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αθλητές, καθώς και μέλη της 
παντοδύναμης τοπικής Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. Η πρώτη επίσκεψη του προ-
έδρου των ΗΠΑ, έπειτα από σχεδόν 90 
χρόνια, αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία 
για τον ίδιο αλλά και για τη διπλωματική 
αποστολή των ΗΠΑ να συνομιλήσουν 
άμεσα και πολυεπίπεδα με τον κουβανι-
κό λαό και να διαπραγματευθούν για τη 
βελτίωση των εμπορικών (και όχι μόνο) 
σχέσεών τους.
Το ταξίδι στην Κούβα απέβλεπε επίσης 

σε ένα ακόμη «αγκάθι»: ο πρόεδρος 
Ομπάμα και οι συνεργάτες του επιθυμούν 
διακαώς να βελτιώσουν το αρνητικό κλίμα 
στην Ουάσιγκτον σχετικά με το θέμα των 
σχέσεων με την κυβέρνηση Κάστρο. Οι 
Ρεπουμπλικανοί, τόσο στο Κογκρέσο όσο 
και στη Γερουσία, αντιδρούν στον τερμα-
τισμό του εμπάργκο, ενώ και ο Ντόναλντ 
Τραμπ επαναφέρει το θέμα με αιφνιδια-
στικό τρόπο: ο υποψήφιος για την προε-
δρία υποστηρίζει μεν την αποκατάσταση 
των σχέσεων, όμως πρότεινε το άμεσο 
κλείσιμο της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Αβάνα προκειμένου να επιτευχθεί 
καλύτερη διαπραγμάτευση.
Οι Δημοκρατικοί, ωστόσο, επιθυμούν να 
επιταχυνθεί η διαδικασία εξομάλυνσης 
και να δημιουργήσουν σταθερές βάσεις 
συνεργασιών και εμπορικά ανοίγματα 
που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη συμμαχία 
μεταξύ του αμερικανικού και του κουβανι-
κού επιχειρηματικού κόσμου.
Ο πρόεδρος Ομπάμα επιχείρησε επίσης, 
στη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο 
Ραούλ Κάστρο, να ανιχνεύσει κοινές συνι-
στώσες για δράσεις και πρωτοβουλίες 
στην Κολομβία, ενώ προσπάθησε, μέσω 
ενός φιλικού παιχνιδιού μπέιζμπολ μετα-
ξύ των Tampa Bay Rays και της κουβανικής 
εθνικής ομάδας, να αναθερμάνει τις σχέ-
σεις των δύο χωρών και την εν γένει αξία 
του ταξιδιού με πιο λαοφιλείς τρόπους.
H Καραϊβική φλέγεται και η Νότια Αμερι-
κή ασθμαίνει, οπότε οι Αμερικανοί, απει-
λούμενοι εκ νέου από τη Μόσχα, το Πεκί-
νο, αλλά και το Βερολίνο, προσπαθούν 
να ξαναμοιράσουν την τράπουλα, χωρίς 
όμως να ελέγχουν απολύτως τον κρουπιέ-
ρη. Η Ουάσιγκτον πλέον βρίσκεται αντι-
μέτωπη με σημαντικές γεωπολιτικές προ-
κλήσεις και αναμένεται με ενδιαφέρον η 
διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών τον 
προσεχή Νοέμβριο, το αποτέλεσμα των 
οποίων σίγουρα θα επηρεάσει την πορεία 
της επαναπροσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και 
Κούβας.

Μυστικά και αλήθειες  
για την επίσκεψη Ομπάμα στην Αβάνα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Νέος σταθμός ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Γιβραλτάρ

Τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρο-
νιάς, το Γιβραλτάρ κατέληξε σε συμφωνία 
με τη Shell για προμήθεια και αποθήκευ-
ση LNG για τον νέο σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που κατασκευάζει. 
Η εγκατάσταση θα διαθέτει πέντε δεξα-
μενές αποθήκευσης LNG καθώς και τερ-
ματικό σταθμό εισαγωγής του καυσίμου. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τροφοδο-
σία θα πραγματοποιείται με πλοία μήκους 
117 μέτρων και χωρητικότητας 7.500 κ.μ.

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την εξαγωγή 
LNG από την Αλάσκα

Η Διεύθυνση Ενέργειας των ΗΠΑ ενέκρι-
νε το αίτημα της ConocoPhillips να εξαγά-
γει περί τα 40 δισ. κυβικά πόδια φυσικού 
αερίου τα επόμενα δύο έτη από τον τερ-
ματικό σταθμό που διαθέτει στην Αλάσκα 

(Kenai). Οι εγκαταστάσεις στο Kenai απο-
τελούν, ιστορικά, την πρώτη υποδομή των 
ΗΠΑ για την εξαγωγή LNG. Τέθηκαν σε 
λειτουργία το 1960 και οι περισσότερες 
εξαγωγές αερίου είχαν προορισμό την 
Ιαπωνία. Σύμφωνα με την άδεια που έχει 
δοθεί, η ConocoPhillips θα μπορεί να εξά-
γει φυσικό αέριο σε οποιαδήποτε χώρα 
με την οποία οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου καθώς και 
σε οποιαδήποτε χώρα δεν εμπίπτει στις 
απαγορεύσεις περί εμπορίου που θέτουν 
οι ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, με τις εξαγωγές 
φυσικού αερίου μέσω αγωγών προς το 
Μεξικό, αλλά και με την αύξηση των εξα-
γωγών σε άλλες χώρες, οι ΗΠΑ αναμένε-
ται να καταστούν κυρίως εξαγωγός χώρα 
(στο ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών) έως 
το 2017, μια και η παραγωγή σχιστολιθικού 
αερίου συνεχίζει να αυξάνεται. Να σημει-
ωθεί ότι η τελευταία φορά που το ισοζύ-
γιο εξαγωγών-εισαγωγών ήταν υπέρ της 
εξαγωγικής δραστηριότητας ήταν το 1957.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες θα 
αποφεύγουν τη διεξαγωγή 
ερευνών με αμφιλεγόμενα 
αποτελέσματα

Η παγκόσμια έρευνα που σχετίζεται με 
γεωλογικές ανευρέσεις και γεωτρήσεις 
σε πιθανά κοιτάσματα πρόκειται να μει-
ωθεί το 2016 κατά 10-20%. Την άποψη 
αυτή εξέφρασε ο Ρώσος υπουργός Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος Sergey 
Donskoi στο ρωσικό πρακτορείο TASS.
Αν και οι εταιρείες σε διάφορες γεωγρα-
φικές περιοχές συμπεριφέρονται με δια-
φορετικές στρατηγικές, στην πραγματικό-
τητα η γενική κατάσταση επιβεβαιώνει την 
άποψη πως το 2016 οι νέες δοκιμές και 
οι καινοτόμοι έρευνες θα αφορούν οικό-
πεδα που έχουν ήδη μελετηθεί και όπου 
υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις γεώτρησης. 
Η τάση αυτή ισχύει και για τη Ρωσία, επα-
ληθεύοντας την άποψη ότι οι εταιρείες θα 
αποφύγουν οποιαδήποτε νέα έξοδα σε 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ



έρευνες με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.
Ωστόσο, ο κ. Donskoi δεν πιστεύει ότι η 
μείωση της γεωλογικής έρευνας θα επη-
ρεάσει την τρέχουσα παραγωγή, συμπε-
ριλαμβανομένης της παραγωγής υδρο-
γονανθράκων, δηλώνοντας σχετικά ότι η 
γεωλογική εξερεύνηση οικοπέδων είναι 
μια μακροπρόθεσμη επένδυση και στην 
ουσία αφορά εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
που θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
μετά μια πενταετία.
Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι 
ρωσικές εταιρείες θα επικεντρωθούν 
φέτος στην περαιτέρω διερεύνηση της 
απόδοσης των υφιστάμενων υποδομών 
στα οικόπεδα όπου ήδη υπάρχει εκμετάλ-
λευση. Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός 
θεωρεί ύψιστης σημασίας την ανάπτυξη 
της γεωλογικής εξερεύνησης που συνδέ-
εται όχι μόνο με την ενεργειακή επάρκεια 
μιας χώρας, αλλά και με την εξελίξη της 
τεχνολογίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας 
περιοχής.

Σε κατάσταση στασιμότητας  
η εξόρυξη πετρελαίου  
στη Βόρεια Θάλασσα

Οι σταθερά χαμηλές τιμές του πετρελαί-
ου έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαιτέρως 
αρνητικό περιβάλλον για την εξερεύνηση 
πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, η οποία 
παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 
χωρίς καμία ένδειξη βελτίωσης, σημειώνει 
σε πρόσφατη έκθεσή της η ένωση Oil & 
Gas UK. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγο-
νός ότι οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εται-
ρείες έχουν ενισχύσει σημαντικά -κατά το 
τελευταίο διάστημα- τα οικονομικά τους 
μεγέθη, με βελτίωση της αποτελεσματικό-
τητάς τους, μείωση του λειτουργικού τους 
κόστους και αύξηση της παραγωγής τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2016 αναμέ-
νεται η εξερεύνηση σε μόλις επτά πηγάδια 
άντλησης πετρελαίου, όταν πέρυσι τα πηγά-
δια ανέρχονταν σε 13 και το 2008 σε 40.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πλέον ανη-
συχητικό στοιχείο είναι η κατάρρευση 
των επενδύσεων σε νέα έργα έρευνας 
και εξόρυξης πετρελαίου. Συγκεκριμένα, 
για το 2016 αναμένεται η έγκριση ποσού 
όχι μεγαλύτερου από £1 δισ. για επενδύ-
σεις σε νέα έργα, όταν τα συνήθη ποσά, 
κατά τα περασμένα πέντε έτη, άγγιζαν τα 
£8 δισεκατομμύρια. Αυτή η πραγματικό-
τητα, βέβαια, δεν κάνει τίποτε άλλο από 
το να πυροδοτεί ισχυρούς φόβους για το 
μακροπρόθεσμο μέλλον της βιομηχανίας 
πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πίεση που δέχε-
ται η πετρελαϊκή βιομηχανία στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο είναι ισχυρή, με δεδομένο ότι 
η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 
70% από το καλοκαίρι του 2014, ενώ μεί-
ωση κατά 20% έχει καταγραφεί και στην 
ημερήσια τιμή του φυσικού αερίου, μέσα 
στο περασμένο έτος. Και μολονότι οι 
βρετανικές εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στη Βόρεια Θάλασσα είχαν προ-
χωρήσει σε αύξηση της παραγωγής κατά 
μέσον όρο 1,64 εκατ. βαρέλια ημερησίως 
το 2015, τα έσοδα κατέγραψαν σημαντική 
πτώση της τάξεως του 30%, φτάνοντας τα 
£18,1 δισ.
Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμ-
βουλος της Oil & Gas UK, Deirdre Michie, 
δήλωσε σχετικά ότι μολονότι η πετρελαϊ-
κή βιομηχανία στη Βρετανία έχει πίσω της 
αρκετές δεκαετίες εμπειρίας και συσσω-
ρευμένης γνώσης, που μπορούν να αξιο-
ποιηθούν προς αντιμετώπιση της υπάρ-

χουσας δύσκολης κατάστασης, εντούτοις 
οι προκλήσεις από την πτώση των τιμών 
του πετρελαίου είναι μεγάλες και γι’ αυτό 
θα πρέπει να εργαστεί ο κλάδος με στόχο 
τη λήψη μέτρων προς την άμεση αντιμε-
τώπιση των υφιστάμενων δυσχερειών.

Η Κροατία στρέφεται προς πλωτές 
τερματικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πηγές, η 
Κροατία ενδέχεται να κατασκευάσει τερ-
ματικό σταθμό LNG πλωτό αντί στην 
ξηρά, στην περιοχή της βόρειας Αδρια-
τικής. Στόχος της είναι ο νέος σταθμός 
LNG να λειτουργήσει το συντομότερο 
δυνατό και η λύση του πλωτού τερματι-
κού παρέχει μικρότερο χρόνο κατασκευ-
ής καθώς θα απαιτηθούν περίπου δύο 
χρόνια, ενώ παράλληλα είναι και πιο οικο-
νομική. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές το 
τι θα γίνει με τα σχέδια της Κροατίας για 
την κατασκευή ενός χερσαίου τερματικού 
σταθμού LNG στο νησί Krk για τον οποίο 
η χώρα έχει ήδη δεχτεί επτά επιστολές 
ενδιαφέροντος από διάφορους επενδυ-
τές. Ο τερματικός σταθμός στο νησί Krk, 
αποτελεί τμήμα της στρατηγικής μείωσης 
της εξάρτησης της Ε.Ε. από τις εισαγωγές 
ρωσικού αερίου. Σύμφωνα με το σχεδι-
ασμό, ο χερσαίος τερματικός σταθμός 
θα έχει χωρητικότητα έως έξι δισ. κυβι-
κά πόδια, θα κοστίσει περίπου 600 εκατ. 
ευρώ και θα μπορούσε να είναι επιχειρη-
σιακός από τα μέσα του 2019.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ξεκίνησε η παραγωγή στο Goliat

Ο ιταλικών συμφερόντων ενεργειακός 
όμιλος ENI ανακοίνωσε την έναρξη παρα-
γωγής στο κοίτασμα Goliat, 85 χιλιόμε-
τρα βορειοδυτικά του Hammerfest στη 
Θάλασσα του Μπάρεντς. Η πλατφόρμα 
έχει δυνατότητα αποθήκευσης 1.000.000 
βαρελιών πετρελαίου και έχει κατασκευ-
αστεί με τις πλέον αυστηρές προδιαγρα-
φές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
που συνδέονται με τις επιχειρήσεις εξό-
ρυξης στην Αρκτική. Η ημερήσια δυνα-
μικότητα της πλατφόρμας ανέρχεται σε 
100.000 βαρέλια, ενώ το κοίτασμα υπο-
λογίζεται ότι διαθέτει 180 εκατ. βαρέ-
λια πετρελαίου. Να σημειωθεί ότι η ENI 
διαθέτει το 65% του κοιτάσματος ενώ το 
υπόλοιπο 35% ανήκει στη νορβηγική εται-
ρεία Statoil.

Ο πρόεδρος Ομπάμα απαγορεύει 
γεωτρήσεις κατά μήκος της ακτής 
του Ατλαντικού

Την απόφασή της περί εγκατάλειψης 
του σχεδίου για γεωτρήσεις πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στη θαλάσσια περι-

οχή του Ατλαντικού Ωκεανού ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση του προέδρου Μπαράκ 
Ομπάμα μετά τις έντονες αντιδράσεις του 
Πενταγώνου αλλά και των παράκτιων κοι-
νοτήτων.
Οι αντιδράσεις από την πλευρά του 
Πενταγώνου είχαν να κάνουν με τους 
φόβους στελεχών του αμερικανικού 
στρατού για ενδεχόμενη πρόκληση 
παρεμβολών στα συστήματα ασφαλεί-
ας της χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι 
αντιδράσεις των παράκτιων κοινοτήτων 
του Ατλαντικού -από σύνολο σχεδόν 100 
πόλεων- εστιάζονταν στην ανησυχία των 
τοπικών πληθυσμών για τις επιβλαβείς επι-
πτώσεις που θα είχε μια πιθανή διαρροή 
πετρελαίου και φυσικού αερίου -όπως 
συνέβη προ ολίγων ετών στον Κόλπο του 
Μεξικού- στην αλιεία και την τουριστική 
τους βιομηχανία.
Για την κυβέρνηση του προέδρου Ομπά-
μα η απόφαση για ματαίωση των σχεδίων 
εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου ήταν μονόδρομος. Χαρακτηριστικά η 
Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικών Sally 
Jewell, σε συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι η 
αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να 
κλείσει τα αυτιά και τα μάτια της μπροστά 
στις εντεινόμενες αντιδράσεις τόσο των 

τοπικών κοινωνικών και της αντιπολίτευ-
σης όσο και του αμερικανικού στρατού. 
Βέβαια, η ίδια άφησε ανοικτό το ενδε-
χόμενο για επαναφορά του ζητήματος 
των γεωτρήσεων σε Ατλαντικό αλλά και 
Αρκτική ύστερα από εύλογο χρονικό διά-
στημα, που μπορεί να φτάσει και τα πέντε 
έτη.
Έχει ενδιαφέρον το ότι η απόφαση αυτή 
του προέδρου Ομπάμα έρχεται να αναι-
ρέσει την προ ενός έτους απόφαση του 
ιδίου για χορήγηση αδειών εξόρυξης 
πετρελαίου και αερίου στον Ατλαντικό, 
μετά την ισχυρή πίεση που του είχε ασκη-
θεί τότε από μεγάλες πετρελαϊκές εταιρεί-
ες και γερουσιαστές.
Να σημειωθεί πως και οι δύο διεκδικη-
τές του προεδρικού χρίσματος από το 
Δημοκρατικό Κόμμα, η πρώην υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον 
και ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι 
Σάντερς, έχουν ταχθεί εναντίον των γεω-
τρήσεων σε Ατλαντικό και Αρκτική.

Mια νέα σημαντική ανακάλυψη 
πετρελαίου

H κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε μια 
σημαντική νέα ανακάλυψη πετρελαίου. 
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ενέργειας της 
χώρας Charles Κέτερ δήλωσε στα διεθνή 
ΜΜΕ ότι η ανακάλυψη αφορά τις έρευνες 
στην κοιλάδα Kerio στην περιοχή Great 
Rift Valley. Ο υπουργός Κέτερ πρόσθεσε 
πως οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου 
να διαπιστωθεί κατά πόσον η ποιότητα 
και η ποσότητα του πετρελαίου είναι σε 
επίπεδα που θα καταστήσουν την όλη 
επένδυση εμπορικά βιώσιμη.
Η βρετανική εταιρεία μελέτης και εξόρυ-
ξης γαιανθράκων Tullow εξέδωσε πρό-
σφατα ανακοίνωση, όπου περιγράφει το 
εύρημα ως την «πιο σημαντική ανακάλυ-
ψη μέχρι σήμερα στην Κένυα έξω από τη 
λεκάνη στην περιοχή Lokichar».
Το 2012 οι γεωτρήσεις στην Κένυα αποκά-
λυψαν κοιτάσματα πετρελαίου στη φτωχή 
και άγονη περιοχή Τουρκάνα στα βόρεια 
της χώρας. Έως σήμερα, η Tullow Oil 
ισχυρίζεται ότι έχει επιβεβαιώσει πάνω 
από 600 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
στη συγκεκριμένη περιοχή.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

º Autocleaning Samsung Filter 
º Low operation cost 
º Low maintenance cost 
º Optimized Retrofit 
º No increase of corrosion 
º Automatic user-friendly operation 
º Worldwide service network 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On behalf or our principals we would be happy to welcome you in our stand 
during POSIDONIA 2016 exhibition in Hall 1 Stand 1.325 
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Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Αζερμπαϊτζάν, 
πόλος έλξης για ξένους επενδυτές 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου του Αζερμπαϊτζάν παραμένει 
μεσο-μακροπρόθεσμα ο πλέον σημαντι-
κός προς επένδυση τομέας της χώρας, 
παρά τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου 
διεθνώς. Άλλωστε η χώρα διαθέτει τερά-
στια αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων και αερίου, με τα περισσότε-
ρα εξ αυτών να βρίσκονται στην Κασπία 
Θάλασσα.
Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και του 
αερίου έχουν υποχρεώσει όλους τους 
παράγοντες της αγοράς να κινηθούν προς 
την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του 
κόστους παραγωγής και της βελτιστοποί-
ησης των επενδυτικών τους σχεδίων, τα 
οποία για το τρέχον έτος δεν αναμένεται 
να βιώσουν περικοπές, όπως ισχύει αντι-
θέτως σε άλλες χώρες (π.χ. Νορβηγία).
Τα κυριότερα έργα που «τρέχουν» αυτήν 
την περίοδο στη χώρα είναι τα εξής:

α) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των κοι-
τασμάτων πετρελαίου στη θαλάσσια περι-
οχή Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) της 
Κασπίας, 120 χλμ. από τις ακτές του Αζερ-
μπαϊτζάν. Τα κοιτάσματα της περιοχής 
διαθέτουν απολήψιμες ποσότητες πετρε-
λαίου που αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια 
βαρέλια.
β) Η ανάπτυξη της δεύτερης φάσης του 
κοιτάσματος φυσικού αερίου του Shah 
Deniz, το οποίο βρίσκεται περίπου 70 
χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της 
χώρας, Μπακού.
γ) Η εξερεύνηση του κοιτάσματος φυσι-
κού αερίου Abscheron.

Όμως, αρκετοί επενδυτές στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους και προς άλλες περιοχές 
της χώρας με κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, προς την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κοιτάσματος 

φυσικού αερίου Bulla Deniz, τη γεωλο-
γική εξερεύνηση των πεδίων Schafag και 
Asiman, καθώς και την ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου που 
βρίσκονται στο υπέδαφος της αυτόνομης 
περιοχής του Ναχιτσεβάν νοτιοδυτικά 
του Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα, μέσα στο 2016 αναμένεται η 
λειτουργία δύο έως τριών νέων εγκατα-
στάσεων άντλησης πετρελαίου και αερίου 
στο κοίτασμα του Gum Deniz, το οποίο 
βρίσκεται 21 χλμ. νοτιοανατολικά του 
Μπακού και το οποίο από το 1955 έως 
σήμερα έχει παραγάγει περισσότερο από 
28,9 εκατ. τόνους πετρελαίου και 27 δισ. 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Το ενδιαφέρον, όμως, των ξένων επενδυ-
τών προσελκύει και η περαιτέρω εξερεύ-
νηση και ανάπτυξη των πλούσιων κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου Umid και Babek.

Να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα από 
τα κοιτάσματα βρίσκονται υπό τη διαχεί-
ριση της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαί-
ου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν 
(SOCAR), η οποία δραστηριοποιείται 
στην εξόρυξη κοιτασμάτων πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή, 
επεξεργασία και μεταφορά πετρελαίου, 
φυσικού αερίου και φυσικής βενζίνης, 
στην εμπορική διάθεση πετρελαϊκών και 
πετροχημικών προϊόντων στην εγχώρια 
και τη διεθνή αγορά και στον εφοδιασμό 
με φυσικό αέριο της βιομηχανίας και των 
νοικοκυριών στο Αζερμπαϊτζάν. Πλέον, η 
εταιρεία αναζητεί περαιτέρω συμπράξεις 
με ξένες εταιρείες και επενδυτές, καθώς 
το Αζερμπαϊτζάν αναδεικνύεται σε μία 
από τις πλέον σημαντικές χώρες-παραγω-
γούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον 
κόσμο.
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Μελετητική ομάδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με επικεφαλής τον αναπληρω-
τή καθηγητή Θάνο Πάλλη υπέβαλε την 
πρότασή της για την αναδιοργάνωση του 
ελληνικού λιμενικού συστήματος στο 
πλαίσιο σχετικού έργου που ανέθεσε η 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Η μελετητική 
ομάδα εστίασε στην υφιστάμενη δομή 
του λιμενικού συστήματος στο επίπεδο 
των λιμενικών ταμείων (δημοτικών, κρα-
τικών και διαδημοτικών) και, αναλύοντας 
στοιχεία διακίνησης και στελέχωσης των 
φορέων σε συνδυασμό με γεωχωρικά 
δεδομένα, προτείνει τη δημιουργία 14 
ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες θα κατα-
νεμηθούν τα υφιστάμενα 69 δημοτικά 
λιμενικά ταμεία. Μάλιστα, η ομάδα Πάλλη 
προτείνει την άμεση ανάληψη πρωτο-
βουλιών στο ζήτημα των συγχωνεύσεων, 
καθώς αναμένει τη δημιουργία πρόσθε-
των δημοτικών λιμενικών ταμείων με απο-

τέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η δυναμική 
αυτών των φορέων όπως και η δυνατότη-
τά τους να λειτουργούν αποδοτικά. Ο κ. 
Πάλλης προκρίνει την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας σε τρία στάδια, με το πρώτο 
να περιλαμβάνει την κατάργηση δύο λιμε-
νικών γραφείων και μεταφορά των αρμο-
διοτήτων τους σε άλλους φορείς διοίκη-
σης-εκμετάλλευσης λιμένων. Σε δεύτερη 
φάση, 13 λιμενικά ταμεία θα μπουν στη 
διαδικασία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων 
τους σε άλλους φορείς διοίκησης-εκμε-
τάλλευσης. Τέλος, στην τρίτη φάση προ-
τείνεται η συγχώνευση δημοτικών λιμε-
νικών ταμείων με στόχο τη δημιουργία 
φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης σε 
επίπεδο περιφέρειας, οι οποίοι (φορείς) 
θα μετασχηματιστούν στο μέλλον σε ανώ-
νυμες εταιρείες. Το προτεινόμενο μοντέ-
λο αναδιοργάνωσης του λιμενικού συστή-
ματος στο επίπεδο των δημοτικών λιμενι-

κών ταμείων, σύμφωνα με τον επικεφαλής 
της μελετητικής ομάδας, εξυπηρετεί στον 
βέλτιστο δυνατό βαθμό:

I. Τη δημιουργία φορέων διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων με επαρκές μέγε-
θος και ανθρώπινο δυναμικό για την ανά-
ληψη των καθημερινών λειτουργικών και 
προγραμματικών σχεδιασμών που απαι-
τεί η λειτουργία ενός λιμένα.
II. Τη δημιουργία τεχνογνωσίας των εν 
λόγω φορέων, η οποία είναι απαραίτητη 
για τη διατύπωση και την ευθύνη εφαρ-
μογής ισόρροπου αναπτυξιακού σχε-
διασμού για γειτνιάζουσες (πλην όμως 
διοικητικά ανήκουσες σε ξεχωριστούς 
δήμους) λιμενικές εγκαταστάσεις, περι-
ορίζοντας τις όποιες κοστοβόρες επικα-
λύψεις υφίστανται σήμερα στον λιμενικό 
σχεδιασμό μιας χώρας με πολλαπλές 
εγκαταστάσεις σε μικρή γεωγραφική 
απόσταση.
III. Την ανάγκη να περιοριστούν ο κατα-
κερματισμός και η αποσπασματικότητα 
που παρατηρούν στο σχεδιασμό του 
εθνικού λιμενικού συστήματος - και στη 
βελτίωση της σχετικής εποπτείας στο 
πλέον εκτεταμένο μήκος ακτογραμμής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
IV. Την οργάνωση των φορέων διοίκησης 
και εκμετάλλευσης λιμένων σε όλες τις 
ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοί-
κησης του κράτους με τρόπο ο οποίος 
ανταποκρίνεται στο θεσμό των περιφε-
ρειών που έχουν επιλεγεί ως η καταλλη-
λότερη ευρύτερη διοικητική διαίρεση με 
ικανότητα ανάληψης φάσματος αρμοδι-
οτήτων, συμπεριλαμβανόμενων του σχε-
διασμού, του συντονισμού και της εφαρ-
μογής των πολιτικών που άπτονται της 
περιφερειακής ανάπτυξης αντίστοιχης 
γεωγραφικής περιοχής της χώρας.

Πρόταση για συνενώσεις  
λιμενικών ταμείων

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
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Επένδυση στην αγορά ξηρού 
φορτίου οραματίζεται  
η Aγία Πετρούπολη

Ένα νέο λιμάνι-κόμβο μεταφορών στη 
Βαλτική ετοιμάζει η κυβέρνηση Πούτιν 
στην Αγία Πετρούπολη. Το νέο λιμά-
νι στην περιοχή Bronka σχεδιάζεται να 
καταστεί σημαντικός κόμβος της Ρωσίας 
για φορτηγά πλοία και κοντέινερ παρά την 
ύφεση της βιομηχανίας, την πτώση των 
τιμών του πετρελαίου και τον αντίκτυπο 
των δυτικών κυρώσεων στην επενδυτική 
αγορά της Μόσχας, αλλά και στην αγροτι-
κή παραγωγή στη ρωσική περιφέρεια.
Το λιμάνι Bronka βρίσκεται στον κόλπο 
της Φινλανδίας και έχει ήδη κατασκευα-
στεί ώστε να προσεγγίζουν μεγαλύτερα 
πλοία σε σύγκριση με το κεντρικό λιμάνι 
στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο πλέον 
έχει περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης. Η Ρωσία εξακολουθεί να διακινεί 

εμπορευματοκιβώτια σε χαμηλά επίπεδα 
σε σχέση με άλλες ναυτιλιακές αγορές 
και η κυβέρνηση επιθυμεί να αναπτύξει 
το διεθνές εμπόριο και τις θαλάσσιες 
μεταφορές τόσο σε κοντέινερ όσο και σε 
bulk carriers, σε μια εποχή που θεωρεί-
ται δυσοίωνη και απογοητευτική για τους 
συγκεκριμένους κλάδους.

Τo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε για το λιμενικό πακέτο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνε-
δρίαση της 8ης Μαρτίου συζήτησε την 
πρόταση περί κανονισμού για μεγαλύτερη 
αυτονομία στους λιμένες, καθώς και την 
έκθεση του κ. Knut Fleckenstein. Επιπλέ-
ον επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής Mεταφορών, μια και 451 ευρω-
βουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας 
που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον εισηγητή 
και στους «σκιώδεις» εισηγητές.
Ακόμη, 234 ευρωβουλευτές ψήφισαν 
κατά ενώ 18 ευρωβουλευτές απείχαν της 
διαδικασίας. Μια μεγαλύτερη πλειοψηφία 
ψήφισε υπέρ τού να δοθεί στον εισηγητή 
εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων με το 
Συμβούλιο, με στόχο να διαμορφωθεί μια 
κατ’ αρχήν συμφωνία.

Ισχυρά οικονομικά  
αποτελέσματα για το 2015 
ανακοίνωσε η DP World

H DP World, από τους παγκόσμιους ηγέ-
τες στην αγορά παροχής λιμενικών υπη-
ρεσιών, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτε-
λέσματα για το 2015, σύμφωνα με τα οποία 
τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,3% και τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων (EBITDA) κατά 21,4%. Συνολικά μέσω 
των τερματικών σταθμών του ομίλου το 
2015 διακινήθηκαν 29.110.000 TEU (αύξη-
ση 2,7% σε σύγκριση με το 2014, οπότε ο 
όμιλος διαχειρίστηκε 28.341.000 TEU). Τα 
έσοδα διαμορφώθηκαν στα $3,968 δισ., 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



τα EBITDA σε $1,928 δισ. και τα καθαρά κέρδη στα $883 εκατ. 
ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε $1,063. Στην ανακοίνωσή 
της η DP World αναφέρει ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης 
των εσόδων της την εξαγορά της EZW (Economic Zones 
World). Τα έσοδα ανά TEU ενισχύθηκαν κατά 3,2% συγκριτικά 
με το 2014, ενώ τα έσοδα προερχόμενα από μη λιμενικές λει-
τουργίες αυξήθηκαν κατά 8,2%. Το μέρισμα ανά μετοχή αναμέ-
νεται να διαμορφωθεί στα 30 σεντς του δολαρίου, ενισχυμένο 
κατά 28% σε σχέση με το μέρισμα που έδωσε η εταιρεία για 
την οικονομική χρήση του 2014. Η εταιρεία επένδυσε περί το 
$1,389 δισ. το 2015 στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της. Η 
επένδυση σε Μουμπάι (Ινδία) και Γιαρίμκα (Τουρκία) πρόσθε-
σε περί τις 800.000 TEU εκάστη στη χωρητικότητα του ομί-
λου. Επιπροσθέτως η εξαγορά στο Prince Rupert (Καναδάς) 
έδωσε άλλες 850.000 TEU στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου. Η 
DP World θα διαθέτει στα τέλη του 2016 χαρτοφυλάκιο τερ-
ματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων συνολικής χωρητικό-
τητας 86 εκατ. TEU, με προοπτική να αυξηθεί στα 100 εκατ. 
TEU έως το 2020.

Επένδυση της APM Terminals  
στο Μαρόκο

Η APM Terminals θα κατασκευάσει έναν νέο τερματικό σταθ-
μό μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της 
Ταγγέρης στο Μαρόκο με ετήσια δυναμικότητα διακίνησης 
5.000.000 TEU, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Το 
MedPort Tangier θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2019 και 
θα είναι ο πρώτος αυτοματοποιημένος τερματικός σταθμός 
λιμένα στην Αφρική, καθώς θα κατασκευαστεί στα πρότυπα 
του τερματικού σταθμού της APM Terminals στο Maasvlakte 
II στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Το έργο έρχεται ως αποτέλεσμα 
της τριακονταετούς παραχώρησης την οποία κέρδισε η APM 
Terminals, ενώ ο νέος τερματικός θα συμπληρώσει τις υφιστά-
μενες δραστηριότητες και υποδομές της εταιρείας στο λιμά-
νι της Ταγγέρης. Ο νέος τερματικός θα έχει συνολικό μήκος 
κρηπιδωμάτων 2.000 μέτρων και αναμένεται ότι θα κοστίσει 
περίπου €758.000.000, ενώ με την έναρξη λειτουργίας του το 
λιμάνι της Ταγγέρης θα έχει συνολική χωρητικότητα που θα 
ξεπερνάει τα 9.000.000 TEU.

Με πτώση σε έσοδα και κέρδη για τον ΟΛΘ έκλεισε 
το 2015

Με πτώση 7,20% στα έσοδα έκλεισε το 2015 για το δεύτε-
ρο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τα οποία ανήλθαν στα 
€50.881.605 έναντι €54.831.478 το 2014. Σύμφωνα με τη 
διοίκηση της εισηγμένης, η μείωση στα έσοδα οφείλεται 
στη μεγάλη υποχώρηση κατά 17,16% που παρατηρήθηκε στο 
συμβατικό φορτίο, ως αποτέλεσμα: α) Της περιστολής της 
παραγωγής σε μεταλλουργικές βιομηχανίες των Σκοπίων αλλά 
και της Ελλάδας εξαιτίας της πτώσης των διεθνών τιμών των 
μεταλλευτικών προϊόντων και β) της αναστολής λειτουργίας 
μεγάλης χαλυβουργικής εταιρείας που αποτελούσε σημαντι-
κό χρήστη του λιμένα της Θεσσαλονίκης. Στον αντίποδα, ο 
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σταθμός εμπορευματοκιβωτίων παρουσί-
ασε ισχνή αύξηση της κίνησης κατά 0,5% 
(στα 351.741 TEU), που δεν κατέστη όμως 
δυνατή να ανασχέσει την υποχώρηση των 
εσόδων. 
Τα έξοδα μειώθηκαν κατά 3,20%, αλλά 
παρ’ όλ’ αυτά η σημαντική πτώση των 
εσόδων οδήγησε σε αρνητικό έδαφος 
και τα μεικτά κέρδη, τα οποία μειώθη-
καν κατά 8,28% (στα €24.333.039 έναντι 
€26.529.142 το 2014). Τα EBITDA δια-
μορφώθηκαν στα €26.861.416   έναντι 
€29.424.347 το αντίστοιχο διάστημα του 
2014 (-8,71%). Τα μετά από φόρους αποτε-
λέσματα διαμορφώθηκαν στα €17.915.016 
έναντι €21.300.404 το 2014 (-15,89%), 
γεγονός που αποδίδεται μεταξύ άλλων 
και στην αύξηση του συντελεστή φορο-
λόγησης.

Μειωμένος κύκλος εργασιών 
αλλά αυξημένα κέρδη για τον ΟΛΠ

Πτώση του κύκλου εργασιών στα 
€99.880.455 (-4,26%) για τον ΟΛΠ 
Α.Ε. το 2015, σύμφωνα με τα οικονομι-
κά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότη-
τα  η εταιρεία. Αυτό όμως δεν εμπόδισε 
την εισηγμένη να αυξήσει τα κέρδη προ 
φόρων κατά 9,91% τα οποία ανήλθαν στα 
€9.772.290,19, ενώ τα κέρδη μετά φόρων 
διαμορφώθηκαν στα €8.375.754,17 έναντι 
€6.763.882,84 το 2014 (αύξηση 23,83%). 
Ο περιορισμός των εσόδων αποδίδεται 
σε μεγάλο ποσοστό στα μειωμένα έσοδα 
από τον προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπο-
ρευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η 
ΟΛΠ Α.Ε., αλλά και στις μειωμένες απο-
δόσεις του car terminal. Από την άλλη, τα 

έσοδα από την παραχώρηση στον ΣΕΠ 
Α.Ε. των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν κατά 
€3,6 εκατ. περίπου. Παρά το γεγονός ότι 
το κόστος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με 
το 2014, αξιοσημείωτη είναι η ελάττωση 
του εργατικού κόστους κατά 4,05%. Σε 
ό,τι αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα της 
εταιρείας, αυτά ανήλθαν στις 31/12/2015 
στα €60.248.805 έναντι €55.283.017 στις 
31/12/2014.

Αρκετά ελληνικά λιμάνια έδωσαν 
το «παρών» στη μεγαλύτερη 
έκθεση κρουαζιέρας

Αντιπροσωπείες από συνολικά οκτώ 
ελληνικά λιμάνια συμμετείχαν στη μεγα-
λύτερη έκθεση κρουαζιέρας παγκοσμί-
ως, «Seatrade Global 2016», η οποία διε-
ξήχθη στις 14-17 Μαρτίου 2016 στο Fort 
Lauderdale των ΗΠΑ. Στην έκθεση υπήρ-
χε εθνικό περίπτερο το οποίο αποτέλεσε 
συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού και της Ένωσης Λιμένων Ελλά-
δος και στο οποίο είχαν παρουσία τα 
λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, 
της Κέρκυρας, του Ηρακλείου, της Καβά-
λας, της Ηγουμενίτσας, της Ρόδου και 
των Χανίων. Συμμετείχαν επίσης αρκετοί 
Έλληνες πράκτορες κρουαζιέρας καθώς 
και υψηλόβαθμα στελέχη της Celestyal 
Cruises.

Προβλήματα σε ελληνικά λιμάνια 
από τις ροές προσφύγων  
και μεταναστών

Το λιμάνι του Πειραιά έχει επί της ουσί-

ας αποτελέσει ένα ακόμη hotspot για τη 
διαχείριση των προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ροών.  Ως γνωστόν, στην 
Ελλάδα «ουδέν μονιμότερον του προσω-
ρινού» και έτσι η προσωρινή παραμονή 
προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά, που 
ξεκίνησε πριν από περίπου δύο μήνες, 
τείνει να παγιωθεί καθώς στο λιμάνι βρί-
σκονται σε καθημερινή βάση περισσό-
τερα από 5.000 άτομα. Ο χώρος όπου 
φιλοξενούνται προσωρινά είναι στην πύλη 
Ε2 του επιβατικού λιμένα, ο οποίος δεν 
πληροί τις συνθήκες υγιεινής για την εξυ-
πηρέτηση τόσων ατόμων. Μάλιστα, έγιναν 
ήδη οι πρώτες κρούσεις από εταιρείες 
κρουαζιέρας προς στελέχη του ΟΛΠ, οι 
οποίες ζητούν να μάθουν εάν θα επηρεα-
στεί η εξυπηρέτηση των κρουαζιεροπλοί-
ων καθώς και το τι μέλλει γενέσθαι με την 
όλη κατάσταση. Από την άλλη, υπάρχει το 
πρόβλημα με την κλειστή σιδηροδρομική 
γραμμή στην Ειδομένη, ζήτημα το οποίο 
έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές και ιδίως 
στις εμπορευματικές, στις οποίες περι-
λαμβάνονται και τα φορτία της πολυθρύ-
λητης συμφωνίας COSCO-ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 
Και σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει 
ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα αποκατα-
σταθεί πλήρως η σιδηροδρομική λειτουρ-
γία. Στην ακριτική Χίο, το κύριο λιμάνι του 
νησιού είναι από τις αρχές Απριλίου απο-
κλεισμένο -μέχρι και την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραμμές- από εκατοντάδες 
πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, 
οι οποίοι αποχώρησαν από το hotspot 
του νησιού και εγκαταστάθηκαν στη 
ζώνη του λιμένα Χίου. Αποτέλεσμα είναι 
η συγκοινωνιακή σύνδεση του νησιού με 
την ηπειρωτική χώρα να διεξάγεται από 
το λιμάνι των Μεστών στην ανατολική Χίο, 
υπό το φόβο «ρεσάλτου» των μετανα-
στών και προσφύγων στο πλοίο της γραμ-
μής, στην περίπτωση που αυτό προσεγ-
γίσει το λιμάνι της Χίου. Επιπροσθέτως, 
χώροι υποδοχής προσφύγων έχουν δημι-
ουργηθεί εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, 
ενώ συζητείται η δημιουργία ενός ακόμη 
χώρου φιλοξενίας στο λιμάνι της Πάτρας. 
Ειλικρινά, αυτές οι επιλογές αποτελούν 
τμήμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού ή 
απλώς γίνονται στην τύχη, με σκοπό να 
προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα 
από όσα σχεδιάζουν να επιλύσουν;

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Ναυτική εκπαίδευση 
Τα συμπεράσματα από την ετήσια μελέτη της ερευνητικής ομάδας 
«Επιλέγω Ναυτιλία» και οι απόψεις των φορέων και εκπροσώπων  
της ναυτιλίας.
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Eυρήματα μιας πολυσυλλεκτικής μελέτης

Νέοι και ναυτιλία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποιοι είναι οι νέοι που επιλέγουν σήμερα να συνεχίσουν την 
αξιοθαύμαστη ναυτική και ναυτιλιακή μας παράδοση στις θάλασσες 
του κόσμου; Ποιοι νέοι αποφασίζουν συνειδητά να συνδέσουν το 
μέλλον τους, την επαγγελματική τους προοπτική, τα όνειρά τους, με τη 
θάλασσα; Η ερευνητική δράση «Επιλέγω Ναυτιλία», η οποία ξεκίνησε 
το 2009, συνεχίζει το ταξίδι της μελετώντας συστηματικά τους νέους 
σπουδαστές των ΑΕΝ και καταγράφει για πέμπτη συνεχή χρονιά 
ενδιαφέροντα στοιχεία.

Του Ηλία Μπίσια 
Ερευνητική ομάδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, Isalos.net(*)

Η έρευνα «Επιλέγω Ναυτιλία» αποτελεί 
την πρώτη ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη 
καταγραφή του ανθρωπολογικού και κοι-
νωνιολογικού προφίλ, των κινήτρων και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού 
όλων ανεξαιρέτως των νέων που ζουν 
στην Ελλάδα και επέλεξαν να φοιτήσουν 
σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης της χώρας μας που προσφέρουν 
ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές. 
Συγκεκριμένα, οι  ερευνητές της παρού-
σας μελέτης ολοκλήρωσαν για μία ακό-
μη χρονιά τη συστηματική καταγραφή 
των χαρακτηριστικών, των οραμάτων, 
των σκέψεων, των ανησυχιών του νέου 
μαθητή στα Επαγγελματικά Λύκεια (με 
προγράμματα ναυτικής κατεύθυνσης), 
του σπουδαστή στις Ακαδημίες Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και του φοιτητή 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΕΙ) που προσφέρουν προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα ναυτιλιακών 
σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου, ΕΜΠ, ΤΕΙ Αθηνών) εκπαι-
δεύοντας τα ναυτιλιακά στελέχη και τους 
αξιωματικούς-θαλασσοπόρους του αύριο. 
Η ευρύτατη συμμετοχή των νέων στην 
πανελλαδική έρευνά μας, με ποσοστό 
απαντήσεων που ανήλθε μέχρι και 90% 
στην περίπτωση των ΑΕΝ, την καθιστά 
την πρώτη καθολική έρευνα και τεκμηριώ-
νει τη σημαντικότητα των ευρημάτων της.

Η έρευνα δεν ξεκίνησε ως αποτέλεσμα 
μιας τυχαίας συγκυρίας. Αναλάβαμε το 
εγχείρημα το 2009 έχοντας κατά νουν 
ότι η ελληνόκτητος ναυτιλία έχει, όσο 
ποτέ άλλοτε, ανάγκη να κατανοήσει τη 
στάση των νέων και τις ιδιαίτερες πτυχές 
της προσέλκυσής τους στη θάλασσα. Και 
σήμερα, στην καρδιά της οικονομικής κρί-
σης, τα αποτελέσματα έχουν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον. 
Η επιτυχία της συζήτησης για τη βελτίωση 



της ελκυστικότητας και της αναβάθμισης 
της ναυτικής εκπαίδευσης έχει ως προ-
ϋπόθεση τη γνώση των αντικειμενικών 
δεδομένων, σε βάθος χρόνου, για την 
προσέλκυση των νέων σε ναυτικές και 
ναυτιλιακές σπουδές. Στη χώρα μας τα 
προβλήματα της ναυτικής εκπαίδευσης 
είναι στην ημερήσια διάταξη, με το νομο-
θετικό πλαίσιο να μεταβάλλεται συχνά, 
επιδιώκοντας όσο το δυνατόν το βέλτι-
στο αποτέλεσμα παρά τις αντικειμενικές 
δυσκολίες που εμφανίζονται στη δημόσια 
διοίκηση. 
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσα-
με δίνουν πληροφορίες για τα κοινωνιο-
λογικά χαρακτηριστικά (π.χ. τόπος κατα-
γωγής, επάγγελμα, εισοδήματα κ.λπ.), τις 
ατομικές επιλογές και προτιμήσεις (π.χ. 
κριτήρια και κίνητρα επιλογής σχολής 
φοίτησης, ελκυστικότητα συγκεκριμένων 
ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων 
κ.λπ.), τις πηγές άντλησης πληροφόρησης 
για τις σχολές όπου έχουν επιλέξει να φοι-
τήσουν και τις επαγγελματικές τους προσ-
δοκίες μετά την αποφοίτηση (π.χ. κλάδος 
απασχόλησης, ναυτιλιακή αγορά κ.λπ.) των 
νέων που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν 
στη ναυτιλία. Η μεταβολή των ευρημάτων 
στην περίοδο των έξι ετών της συστημα-
τικής καταγραφής και ανάλυσή μας αποκτά 
πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού είναι 
εμφανές πως η κρίση στη χώρα μας αλλά-
ζει τη στάση, τις πεποιθήσεις, τα οράματα 
και τις επιδιώξεις των νέων.

Η επόμενη γενιά πλοιάρχων

Στο πλαίσιο της ετήσιας πολυεπίπεδης 
έρευνας, απευθυνθήκαμε στους πρωτοε-
τείς σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 
2014-15 των Ακαδημιών Εμπορικών Ναυτι-
κού για τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά 
(τόπος καταγωγής, επάγγελμα των γονέων, 
σύνδεση με τη ναυτιλία), τις ατομικές επι-
λογές και προτιμήσεις (κριτήρια και κίνη-
τρα επιλογών φοίτησης, ελκυστικότητα 
συγκεκριμένων ναυτικών και ναυτιλιακών 
επαγγελμάτων), τις πηγές άντλησης πλη-
ροφόρησης, καθώς και τις επαγγελματικές 
τους προσδοκίες.

Γενικά στοιχεία - κοινωνιολογικό 
προφίλ σπουδαστών

Στην έρευνα συμμετείχαν σπουδαστές 
από όλες τις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχα-

νικών. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση 
αναλύονται τα αποτελέσματα και ευρή-
ματα από την έρευνα στις ΑΕΝ Πλοιάρ-
χων. Απάντησαν συνολικά 318 πρωτοετείς 
ΑΕΝ Πλοιάρχων, με τα αγόρια να απο-
τελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 
σπουδαστών (83,9%).
Τόπος καταγωγής του 44,6% των σπουδα-
στών είναι ο νομός Αττικής, ενώ διψήφιο 
ποσοστό σπουδαστών προέρχεται από 
την Πελοπόννησο (13,1%). Ιδιαίτερα χαμη-
λό είναι φέτος το ποσοστό των σπουδα-
στών από το Βόρειο Αιγαίο (3,5%).
Το 61,1% κατάγεται από πόλη με ναυτική 
παράδοση, ενώ σε ποσοστό 68,7% θεω-
ρούν ότι η πόλη τους διαθέτει θέσεις 
εργασίας σχετικές με τη ναυτιλία.
Το 30% των πρωτοετών σπουδαστών 
στις ΑΕΝ Πλοιάρχων έχει επαγγελματική 
εμπειρία (το 17,5% μερικής απασχόλησης), 
εκ των οποίων το 30% διαθέτει επαγγελ-
ματική εμπειρία στη ναυτιλιακή βιομη-
χανία (ναύτες, δόκιμοι). Στη συντριπτική 
πλειονότητά τους οι εισακτέοι στις ΑΕΝ 
Πλοιάρχων (89,1%) δεν εργάζονται κατά 
την είσοδο στην ΑΕΝ, ωστόσο το 40,6% 
δήλωσε ότι θα επιδιώξει να εργαστεί στη 
διάρκεια των σπουδών.
Η πλειονότητα των γονέων των πρωτοε-
τών σπουδαστών είναι απόφοιτοι Λυκείου 
(40,6% πατέρας, 32,8% μητέρα), απόφοι-
τοι Τεχνικών Σχολών/ΙΕΚ/ΤΕΙ (15,6% πατέ-
ρας, 17,6% μητέρα), ενώ 11,1% των σπου-
δαστών προέρχονται από οικογένεια με 
πατέρα απόφοιτο των ΑΕΝ.
Το 75,4% των γονέων δεν έχει επαγγελ-
ματική δραστηριότητα σχετική με τη 
ναυτιλία. Το 76,8% των πρωτοετών σπου-
δαστών ανήκει σε οικογένειες με ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 
ευρώ, ενώ μόλις 2,4% των σπουδαστών με 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 
75.000 ευρώ έχουν επιλέξει να σταδιο-
δρομήσουν ως πλοίαρχοι.  

Εισαγωγή στις ΑΕΝ

Το 20,4% των εισαχθέντων είναι απόφοι-
τοι Επαγγελματικών Λυκείων με Ναυτική/
Ναυτιλιακή Κατεύθυνση και σχεδόν οι 
μισοί (54,1%) εισήχθησαν στις ΑΕΝ μέσω 
των πανελληνίων εξετάσεων. Σε ποσοστό 
78,3% οι πρωτοετείς σπουδαστές έχουν 
συνειδητά επιλέξει να εισαχθούν και να 
σταδιοδρομήσουν στον τομέα της ναυτι-

λίας ως πλοίαρχοι, με τις ΑΕΝ να αποτε-
λούν πρώτη τους επιλογή.
Οι γονείς υποστηρίζουν την επιλογή αυτή, 
με το 94,6% να έχει πολύ θετική (51,6%) ή 
αρκετά θετική (43%) άποψη για την εισα-
γωγή και σταδιοδρομία στη θάλασσα.
Τo 75,6% των σπουδαστών επέλεξε τη 
σχολή έπειτα από προσωπική έρευνα με 
τη χρήση του Ίντερνετ. Οι καθηγητές στο 
σχολείο (60,9%) και η οικογένεια (55,4%) 
επηρεάζουν σημαντικά την απόφαση των 
σπουδαστών να επιλέξουν τη συγκεκρι-
μένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Να 
σημειωθεί πως 75,6% των φετινών πρωτο-
ετών σπουδαστών των ΑΕΝ Πλοιάρχων 
χρησιμοποίησαν ως πηγή πληροφόρησης 
εκθέσεις με θέμα την εκπαίδευση. 
Με το 94,9% των σπουδαστών να δηλώ-
νει ότι οι καλές προοπτικές επαγγελματι-
κής αποκατάστασης είναι ο βασικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει την απόφα-
ση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
ΑΕΝ, ερμηνεύεται απόλυτα το ποσοστό 
του 89,5% που θέλει και θα συνεχίσει 
τις σπουδές στην ΑΕΝ της επιλογής του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να 
παραμένει υψηλό όλα τα χρόνια της έρευ-
νας το ποσοστό των σπουδαστών που 
κατατάσσουν πολύ ψηλά το προσωπικό 
ενδιαφέρον να αποκτήσουν γνώσεις στη 
ναυτιλία ως παράγοντα που επηρεάζει τη 
συνέχιση των σπουδών τους (94,6%). Με 
την τάση να παραμένει ίδια όλα τα χρό-
νια της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία», στην 
πλειονότητά τους οι νέοι σπουδαστές 
(91,5%) θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως 
αξιωματικοί στην ποντοπόρο ναυτιλία. Τη 
δυνατότητα να προσληφθεί ως στέλεχος 
γραφείου σε ναυτιλιακή εταιρεία επιλέγει 
το 76% (δεύτερη επιλογή σταδιοδρομίας). 
Λιγότερο πιθανή είναι η σταδιοδρομία σε 
άλλον κλάδο μη σχετικό με τη ναυτιλία 
(15,3%).
Για μία ακόμη χρονιά τα Tankers και τα 
LPGs/LNGs (26,4%) αποτελούν τον πιο 
ελκυστικό κλάδο σταδιοδρομίας για τους 
νέους σπουδαστές. Λιγότερο δημοφιλείς 
είναι οι κλάδοι των Βulk carriers (16,8%), 
των Containers (8.6%), ενώ η ακτοπλοΐα 
(6,8%) και η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσε-
ων (1,4%) συγκεντρώνουν τα χαμηλότερα 
ποσοστά.
Τέλος, στο μεγαλύτερο ποσοστό, το 89% 
του συνόλου των νεοεισαχθέντων σπου-
δαστών στις ΑΕΝ Πλοιάρχων θεωρεί ότι 
είναι πολύ (37,1%) έως αρκετά (51,9%) 
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ενημερωμένο για την ελληνική ναυτιλία - 
ένα ακόμη γεγονός που υποστηρίζει το 
συμπέρασμα πως η φοίτηση στις ΑΕΝ 
αποτελεί μια απόλυτα συνειδητή επιλογή 
των πρωτοετών νέων σπουδαστών.

Συμπεράσματα

Σε περιόδους μεγάλων οικονομικών και 
κοινωνικών κρίσεων, η ελληνική ναυτιλία 
υπήρξε ανέκαθεν ασφαλές καταφύγιο για 
τους νέους που αναζητούν μια εργασία με 
ικανοποιητικές απολαβές. Ειδικά σήμερα 
που το εισόδημα των ελληνικών οικογε-
νειών βρίσκεται σε συρρίκνωση, ολοένα 
και περισσότεροι νέοι αναζητούν, ακόμη 
και από άναυτες γεωγραφικές περιοχές, 
μια «σίγουρη» εργασία στη θάλασσα. 
Με κύριους τόπους καταγωγής την Αττι-
κή, την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, 
οι νέοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν 
κατά κύριο λόγο ως αξιωματικοί σε δεξα-
μενόπλοια. Οι ΑΕΝ δεν αποτελούν πλέον 
σκαλοπάτι για άλλες εργασίες στη στεριά 
αλλά ένα διαβατήριο για πολλούς, που 
θα τους επιτρέψει να σταδιοδρομήσουν 
σε ένα σύγχρονο πλοίο κάποιας δυναμι-
κής εταιρείας της ποντοπόρου ναυτιλίας. 
Οι συμμετέχοντες, λοιπόν, εμφανίζονται 
αποφασισμένοι για την επιλογή τους και 
επιμένουν να δοκιμάσουν την τύχη και τις 
δυνάμεις τους στη μόνη βιομηχανία της 
χώρας που διακρίνεται και πρωτοπορεί 
διεθνώς.

(*) Η ερευνητική ομάδα του προγράμ-
ματος «Επιλέγω Ναυτιλία» θα ήθελε να 
ευχαριστήσει τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, τους διοικητές  και καθηγητές 
στις ΑΕΝ της χώρας, οι οποίοι υποστηρί-
ζουν την έρευνα με σταθερότητα και αμεί-
ωτο ενδιαφέρον από το 2009. 
Η συνολική έρευνα για όλες τις ΑΕΝ, τα ΑΕΙ, 
ΤΕΙ και ΕΠΑ.Λ., από το 2009, παρουσιάζεται 
στον ιστότοπο www.isalos.net.
Στην ερευνητική ομάδα «Επιλέγω Ναυτι-
λία» και στη νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία 
isalos.net συμμετέχουν ο δρ Θάνος Πάλλης, 
ο δρ Γιώργος Βαγγέλας η κ. Λίζα Μαρέλου, 
ο δρ Παναγιώτης Καπετανάκης, και οι κ. 
Παύλος Φιλιππάκης και Χάρης Παππάς.
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Διάγραμμα 5: Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
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Προσφάτως, το υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής διοργάνω-
σε μια ειδική ημερίδα με θέμα «Προ-
ετοιμάζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι». 
Ποια ήταν τα συμπεράσματα που απο-
κομίσατε από αυτήν την πρωτοβουλία;

Στην εκδήλωση με θέμα «Προετοιμά-
ζοντας το εκπαιδευτικό ταξίδι», η οποία 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
12/02/2016, επισημάνθηκε ότι η αναδιάρ-
θρωση της ναυτικής εκπαίδευσης απο-
τελεί πρωτεύοντα στόχο του ΥΝΑΝΠ, 
ενώ έχει ήδη εξαγγελθεί η συγκρότηση 
ομάδας έργου για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου της δημόσιας ναυτικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, τονίστηκε η σημα-
σία της συνεργασίας όλων των φορέων 
της ναυτιλίας για την ποιοτική λειτουργία 
της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και 
την επίλυση ζητημάτων, όπως η ναυτολό-
γηση των σπουδαστών των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) και η απορ-
ρόφηση των γυναικών στο χώρο της ναυ-
τιλίας.

Ζητάμε τη συνεργασία όλων για την ποιοτική 
λειτουργία της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης

Πάντοτε τα ΜΜΕ στρέφουν τους προβολείς τους στους 
πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής του τόπου, υπουργούς, 
αναπληρωτές υπουργούς και γενικούς γραμματείς υπουργείων. 
Συχνά, αν όχι πάντα, παραβλέπεται ο ρόλος που διαδραματίζουν 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι υπηρεσίες ενός υπουργείου στη 
διεκπεραίωση πολιτικών αλλά και καθημερινών ζητημάτων. Το ίδιο 
περίπου συμβαίνει και στο ζήτημα της ναυτικής εκπαίδευσης, όπου 
τα φώτα τραβάει συνήθως η ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία χαράσσει και τις σχετικές 
πρωτοβουλίες και κατευθύνσεις. Τα «Ναυτικά Χρονικά» αποφάσισαν 
να «μιλήσουν» οι άνθρωποι που επικουρούν αυτούς που μετουσιώνουν 
σε πράξεις τις κατευθυντήριες γραμμές της Ακτής Βασιλειάδη και 
αυτοί που αντιμετωπίζουν την καθημερινή διαχείριση των ζητημάτων. 
Απευθυνθήκαμε σε ένα από τα τμήματα του υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο έχει επιφορτιστεί με ένα από τα 
φλέγοντα ζητήματα της ναυτιλίας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
απαντά σε ερωτήματα των «Ναυτικών Χρονικών»



Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές 
εκπρόσωποι ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι 
οποίοι σημείωσαν ότι το επάγγελμα του 
ναυτικού είναι ένα καταξιωμένο επάγγελ-
μα με κοινωνική αναγνώριση, που προβάλ-
λει τη χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ωστόσο, το επάγγελμα απευθύνεται σε 
αυτάρκεις ανθρώπους, ικανούς να αντε-
πεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του 
ναυτικού επαγγέλματος. Τόνισαν, μεταξύ 
άλλων, ότι η ναυτική εκπαίδευση αποτε-
λεί το βασικότερο στάδιο προκειμένου οι 
εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να αντα-
ποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσουν ως ναυτικοί. 
Οι σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων και 
Μηχανικών μετέφεραν στους νέους δοκί-
μους τις προσωπικές τους εμπειρίες από 
τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια, τονί-
ζοντας ότι σημαντικό ρόλο για να αντε-
πεξέλθουν στα καθήκοντά τους επί πλοί-
ου συνέβαλαν παράγοντες όπως η καλή 
προετοιμασία από τη σχολή, η μελέτη, η 
συμμετοχή σε όλες τις εργασίες επί του 
πλοίου, η επίδειξη σεβασμού και αυτοε-
λέγχου, η καλή συνεργασία με τους ανω-
τέρους τους και η εφαρμογή των οδηγιών 
και συμβουλών αυτών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δόθη-
κε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του 
Γραφείου Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, με 
αναλυτική παρουσίαση της διαδικτυακής 
πιλοτικής εφαρμογής, η οποία υλοποι-
ήθηκε και πρόκειται να ενεργοποιηθεί 
το προσεχές διάστημα. Η αξιοποίηση 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το Γρα-
φείο Σταδιοδρομίας θα διευκολύνει τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ κατά τη διαδικα-
σία αναζήτησης πλοίων για την εκτέλεση 
των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών και θα 
αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
των δοκίμων των ΑΕΝ και των ναυτιλια-
κών εταιρειών. Επίσης, θα συμβάλει στον 
προσανατολισμό των νέων αποφοίτων και 
στην αναζήτηση επιτυχούς επαγγελμα-
τικής πορείας. Στη συνέχεια, αναδείχθη-
καν θέματα με εστίαση στις δυσκολίες 
και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
σπουδάστριες των ΑΕΝ όταν αναζητούν 
εκπαιδευτικό πλοίο και όταν ακολουθούν 
το ναυτικό επάγγελμα.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
που ανακύπτουν στις συνομιλίες μας 
με τους σπουδαστές των Ακαδημιών 

Εμπορικού Ναυτικού είναι η κατάρ-
γηση της δωρεάν σίτισης και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις η κατάργηση και της 
δωρεάν στέγασης. Πώς αντιμετωπίζει 
το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής το συγκεκριμένο ζήτημα; 

Αναφορικά με τη σίτιση των σπουδαστών 
των ΑΕΝ, εξαιτίας της δυσχερούς οικονο-
μικής κατάστασης του Κεφαλαίου Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), καθώς και της 
αδυναμίας του τακτικού προϋπολογισμού 
να διαθέσει πόρους για τη ναυτική εκπαί-
δευση, δεν κατέστη δυνατή η χρηματο-
δότηση αυτών από το 2011. Το ΥΝΑΝΠ 
αναζητεί λύσεις προκειμένου να ανευρε-
θεί χρηματοδότηση που θα επιτρέψει την 
επανέναρξη της σίτισης των σπουδαστών 
των ΑΕΝ.
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ), πλην Ασπροπύργου και Μακεδο-
νίας, εξασφαλίζουν την παροχή στέγασης 
στους σπουδαστές που επιθυμούν να δια-
μείνουν σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό, οι 
σπουδαστές διαμένουν δωρεάν, χωρίς να 
έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν 
οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο, ενώ οι 
ΑΕΝ αναλαμβάνουν το σύνολο των εξό-
δων στέγασης.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία 
σύστασης διπλώματος ηλεκτρολόγου 
Εμπορικού Ναυτικού;

Κατόπιν απόφασης ΥΝΑΝΠ, συστάθηκε 
ομάδα εργασίας για τον καθορισμό της 
αναλυτικής ύλης, των μαθημάτων και της 
χρονικής διάρκειας του Ειδικού Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν., στο οποίο θα 
φοιτούν απόφοιτοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΕΠΑ.Λ.-ΙΕΚ 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές 
καθορίζονται κάθε φορά στο Π.Δ. 141/2014 
(ΦΕΚ 232 Α΄), προκειμένου να κατοχυρώ-
σουν δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση 
αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ηλε-
κτρολόγου Ε.Ν., μετά την εκτέλεση της 
προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας. Η 
ομάδα εργασίας υπέβαλε έκθεση αποτε-
λεσμάτων και εισηγήθηκε προσχέδια με 
το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και 
τη δομή της διδακτέας ύλης, ως εξής:
Α) Προσχέδιο ωρολογίου και αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών του Ειδικού Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιού-
χους ΑΕΙ-ΤΕΙ σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW 
(Manila 2010) και

Β) προσχέδιο ωρολογίου και αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών του Ειδικού Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για αποφοί-
τους ΕΠΑ.Λ.-ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων 
σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW (Manila 2010).
Τα ανωτέρω προσχέδια τέθηκαν προσφά-
τως σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο 
τη συγκέντρωση γόνιμων και εποικοδο-
μητικών παρατηρήσεων, προτάσεων και 
απόψεων, που θα εμπλουτίσουν και δια-
μορφώσουν τα τελικά ωρολόγια και ανα-
λυτικά προγράμματα του Ειδικού Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν., με γνώμονα την 
από εκπαιδευτικής και τεχνικής απόψεως 
αρτιότητα του παραγόμενου προγράμμα-
τος σπουδών.

Σύμφωνα με την έρευνα «Επιλέγω 
Ναυτιλία», υπάρχει μια σημαντική δια-
φοροποίηση ως προς το επίπεδο και 
την καταγωγή των σπουδαστών που 
επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στην 
ποντοπόρο ναυτιλία, ενώ οι σπουδα-
στές φαίνονται πλέον πλήρως συνειδη-
τοποιημένοι σε ό,τι αφορά την επιλογή 
τους. Πώς αντιμετωπίζει το υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αυτό το νέο προφίλ των σπουδαστών;

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη έχει 
μειωθεί ο αριθμός των αιτήσεων για εισα-
γωγή στις ΑΕΝ, ενώ παράλληλα έχουν 
αυξηθεί σημαντικά οι βάσεις για εισαγωγή 
στις ΑΕΝ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων 
ή τα μόρια των εισαχθέντων στις ΑΕΝ. 
Συνεπώς, φαίνεται πως οι υποψήφιοι που 
αιτούνται την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ 
έχουν όλο και υψηλότερο βαθμό απολυ-
τηρίου λυκείου ή υψηλότερο βαθμό επί-
δοσης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από 
την πλευρά του υπουργείου καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή 
αναβάθμιση του επιπέδου των σπουδών. 
Οι αυξημένες προσδοκίες και των σπου-
δαστών είναι προωθητικός παράγοντας 
σε αυτή την κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο του εφαρμοζόμενου Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ναυτι-
κής εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ISO 
9001, παρακολουθείται και επαναξιολογεί-
ται η στοχοθεσία της ναυτικής εκπαίδευ-
σης, με γνώμονα την προσέλκυση νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και την εστίαση 
στα χαρακτηριστικά στοιχεία των σπου-
δαστών των ΑΕΝ. Επισημαίνεται πως 
πρωταρχικός στόχος του ΥΝΑΝΠ είναι 
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ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαί-
δευσης και η παροχή υψηλού επιπέδου 
επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου 
οι μελλοντικοί αξιωματικοί Ε.Ν. να είναι 
παγκοσμίως ανταγωνιστικοί, αξιόπιστοι 
και ικανοί επαγγελματίες, ούτως ώστε 
να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα 
αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλο-
νται από τη διεθνή δραστηριότητα της 
ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη 
και, φυσικά, από το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τη ναυτική εκπαίδευση και πιστο-
ποίηση σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο.

Ο συντονισμός όλων σχεδόν των δρά-
σεων που αφορούν τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού συγκεντρώνεται 
στις υπηρεσίες της Ακτής Βασιλειάδη, 
με συνέπεια πολλές φορές να χρονο-
τριβεί η επίλυση φλεγόντων ζητημά-
των. Σχεδιάζεται η λήψη συγκεκριμέ-
νων μέτρων και πρωτοβουλιών για την 
πάταξη της γραφειοκρατίας;

Στο πλαίσιο μείωσης της γραφειοκρατίας 
και απλούστευσης των διοικητικών δια-
δικασιών και με γνώμονα την καλύτερη, 
πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 
του Έλληνα ναυτικού και των ναυτιλιακών 
εταιρειών, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες 
για την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτι-
λιακή κοινότητα και στους πολίτες. Πιο 
συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί πρόταση 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληρο-
φοριακού συστήματος υποστήριξης της 
ναυτικής εκπαίδευσης και της πιστοποίη-
σης της ναυτικής ικανότητας. 
Δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς 
των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του Εμπορικού Ναυτικού στις περιφέρει-
ες της χώρας, κρίνεται αναγκαίο να υπάρ-
χει μια διαλειτουργική προσέγγιση στον 
τρόπο με τον οποίο καταχωρίζονται τα 
διάφορα δεδομένα των υποσυστημάτων, 
αλλά και πώς αυτά ανταλλάσσονται μετα-
ξύ των διαφόρων υποσυστημάτων. Η ενι-
αία προσέγγιση και η διαλειτουργικότητα 
θα αναβαθμίσουν σαφώς το επίπεδο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς το σύνολο 
της ναυτιλιακής κοινότητας. Στο πλαίσιο 
της νέας, ενιαίας ηλεκτρονικής διαδικτυα-
κής πλατφόρμας, θα εξασφαλιστούν:

• Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 
υποστήριξης της ναυτικής εκπαίδευσης 
και της πιστοποίησης της ναυτικής 
ικανότητας με γνώμονα την καλύτερη, 
πιο αξιόπιστη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του Έλληνα ναυτικού και 
των ναυτιλιακών εταιρειών, το οποίο 
θα καλύπτει τις απαιτήσεις ολόκληρης 
της ναυτιλιακής κοινότητας και, 
επιπροσθέτως, θα αποτελεί εργαλείο 
για την άσκηση πολιτικής από το 
ΥΝΑΝΠ, στον τομέα της ναυτιλίας και 
ειδικότερα της ναυτικής εκπαίδευσης 
και της πρόσβασης στο ναυτικό 
επάγγελμα, με την τροφοδότηση 
αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών 
στατιστικών στοιχείων με κατάλληλους 
δείκτες ποιότητας.
• Η μετάπτωση και αξιοποίηση/
αναβάθμιση των υπαρχόντων 
ηλεκτρονικών δεδομένων από τα 
υφιστάμενα επιμέρους συστήματα και 
εφαρμογές
• Η ανάπτυξη νέων υποστηρικτικών 
υποσυστημάτων σε θέματα ναυτικής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικής 
ικανότητας.

Όλες οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες 
μέσω διαδικτυακής πύλης (portal) κατά 
τα πρότυπα και άλλων χωρών. Μέσω στοι-
χείων που θα υποβάλλονται στο σύστημα 
(για παράδειγμα Αριθμός Μητρώου Ναυ-
τικού, ονοματεπώνυμο κτλ.), θα πραγμα-
τοποιείται με ασφάλεια, εγκυρότητα και 
αξιοπιστία η διακρίβωση της γνησιότητας 
των πιστοποιητικών (αποδεικτικών ναυτι-
κής ικανότητας) όλων των Ελλήνων ναυτι-
κών, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και 
τόπο.

Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε το 
μακροχρόνιο πρόβλημα της έγκαιρης 
πρόσληψης ακαδημαϊκού προσωπικού 
και ναυτοδιδασκάλων; Πού οφείλεται 
η συστηματική δυσκολία στην έγκαιρη 
πρόσληψή τους;

Από το φορέα μας έχουν δρομολογηθεί 
ενέργειες για την πλήρωση των κενών 
οργανικών θέσεων για μόνιμο εκπαιδευ-
τικό προσωπικό στις Δημόσιες Σχολές 
Εμπορικού Ναυτικού, με πρωτεύοντα στό-
χο την πρόσληψη ναυτοδασκάλων. Έπειτα 
από αρκετά χρόνια συνεχούς μείωσης 
του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, 
θα καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές 

θέσεις. Ήδη οι σχετικές διαδικασίες 
έχουν ξεκινήσει. Καταβάλλεται επίσης 
κάθε δυνατή προσπάθεια για αύξηση των 
οργανικών θέσεων σε μόνιμο εκπαιδευτι-
κό προσωπικό, ενώ σχετικό αίτημα έχει 
υποβληθεί από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΝΑΝΠ στο υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης.

Η εύρεση εταιρείας για την πραγμα-
τοποίηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού 
αποτελούσε ανέκαθεν πρόβλημα για 
τις σπουδάστριες των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού. Υπάρχει στο 
σχεδιασμό του υπουργείου η λήψη 
κάποιας πρωτοβουλίας για την αντιμε-
τώπιση αυτού του φαινομένου;

Για την υποβοήθηση της ναυτολόγησης 
των σπουδαστών των ΑΕΝ σε πλοία, 
προκειμένου να εκτελέσουν τα εκπαιδευ-
τικά τους ταξίδια, συστάθηκε το Γραφείο 
Σταδιοδρομίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ. Για το σκο-
πό αυτόν, υλοποιήθηκε και πρόκειται να 
ενεργοποιηθεί το προσεχές διάστημα 
διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας 
θα εξυπηρετούνται τόσο οι σπουδαστές 
και σπουδάστριες των ΑΕΝ όσο και οι 
ναυτιλιακές εταιρείες, διευκολύνοντας τη 
διαδικασία ναυτολόγησης για την πραγ-
ματοποίηση του α΄ και β΄ θαλάσσιου 
εκπαιδευτικού ταξιδιού. Πιο συγκεκρι-
μένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας θα παρέχεται άμεση πληροφόρηση 
στις ναυτιλιακές εταιρείες αναφορικά με 
τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών 
και σπουδαστριών προς ναυτολόγηση, 
τη χρονική διαθεσιμότητά τους για την 
πραγματοποίηση του α΄ ή β΄ θαλάσσιου 
εκπαιδευτικού ταξιδιού, ανά ΑΕΝ και την 
κατηγορία (πλοίαρχος ή μηχανικός). Επί-
σης, θα παρέχεται άμεση εποπτεία της 
ροής απορρόφησης και διαχείρισης «δια-
θέσιμων» σπουδαστών και σπουδαστριών 
προς ναυτολόγηση.



Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου
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Του Δημητρίου Καραγιάννη
Crew Manager Costamare Shipping Co. S.A. 

Με τα σημερινά δεδομένα και την ανεργία 
που επικρατεί, οι νέοι αναζητούν διεξό-
δους ώστε να βελτιώσουν την οικονομική 
τους κατάσταση και να έχουν σταθερή 
και συνεχή απασχόληση. Τα τελευταία 
χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί αξι-
όλογοι νέοι και άριστοι μαθητές λυκείων 
επιλέγουν να ακολουθήσουν το ναυτικό 
επάγγελμα και ως άμεση προτεραιότητα 
επιλέγουν να φοιτήσουν στις ΑΕΝ.
Για την επιλογή τους αυτή νομίζω ότι το 
κύριο κίνητρο είναι ο οικονομικός παρά-
γων. Όσο για τον τόπο καταγωγής τους, τα 
παιδιά προέρχονται από όλα τα μέρη της 
χώρας μας, ακόμη και από περιοχές που 
δεν έχουν ιδιαίτερη ναυτική παράδοση. 
Είναι πάρα πολλοί οι νέοι που επιλέγουν 
σήμερα μια καριέρα στη θάλασσα, είτε ως 
αξιωματικοί είτε ως κατώτερο πλήρωμα. 
Οι μαθητές που επιλέγουν να γίνουν αξι-
ωματικοί  Ε.Ν. προέρχονται από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις. 

Γενικά ο λαός μας έχει μακρά παράδοση 
πέραν των 7.000 ετών στη ναυτιλία. Η αγά-
πη για τη θάλασσα είναι στο αίμα (DNA) 
του Έλληνα και οι γνώσεις μεταδίδονται 
από γενιά σε γενιά. Η θάλασσα είναι συνυ-
φασμένη με την πατρίδα μας. Η ναυτιλία 
γενικότερα ήταν και είναι πάντα συνδεδε-
μένη με την πρόοδο, την ευημερία και την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Ο 
Ηρόδοτος έλεγε: «Έχουμε γη και πατρίδα 
όταν έχουμε πλοία και θάλασσα». 
Οι Έλληνες ναυτικοί και ιδιαίτερα οι αξιω-
ματικοί είναι περιζήτητοι για τη στελέχω-
ση των πλοίων τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. Το επάγγελμα του αξιωμα-
τικού Ε.Ν. είναι διαφορετικό από τα συνη-
θισμένα, απαιτεί προσόντα, γνώσεις, θέλει 
ξεχωριστό ήθος, σοβαρότητα και συνεχή 
επιμόρφωση προκειμένου να ανταποκρι-
θεί κάποιος με επιτυχία στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης ναυτιλίας, η οποία συνε-
χώς εξελίσσεται ακολουθώντας πιστά την 
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.
Δεδομένου, λοιπόν, ότι σήμερα υπάρχει 
πληθώρα νέων για τη θάλασσα, όλοι οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες, ήτοι πλοιο-
κτήτες, ναυτικά σωματεία και πρωτίστως 
η Πολιτεία, θα πρέπει να λάβουν τα απα-
ραίτητα μέτρα ώστε να εκπαιδεύσουν 
κατάλληλα και να απορροφήσουν πλήρως 
αυτούς που ζητούν να σταδιοδρομήσουν 

στη θάλασσα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να καλλιεργηθεί με 
ιδιαίτερη φροντίδα το υπάρχον φυτώριο, 
να αγκαλιάσουμε και να εκπαιδεύσουμε 
κατάλληλα όλους τους νέους που επιλέ-
γουν να γίνουν ναυτικοί και, το κυριότερο, 
να ληφθούν μέτρα για την παραμονή τους 
στο ναυτικό επάγγελμα. Τα οφέλη θα είναι 
πολλά, τόσο για τη ναυτιλία όσο και για τη 
χώρα μας γενικότερα.
Πρωτίστως θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
οι ΑΕΝ και δεν είμαι αντίθετος όσον αφο-
ρά την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση, έτσι 
ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός απέναντι 
στη δημόσια. Οι ΑΕΝ πρέπει να αποκτή-
σουν και πάλι το κύρος τους, δεν μπορεί 
να στηριζόμεθα μόνο στο φιλότιμο των 
υφισταμένων ναυτοδιδασκάλων και ωρο-
μίσθιων συναδέλφων που προσπαθούν 
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους να 
εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές των ναυ-
τικών σχολών. Πρέπει να βρεθούν πόροι 
για τον εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, να συμπεριληφθούν οι ΑΕΝ 
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της ανώτατης 
εκπαίδευσης και να επιλεγούν έμπειροι 
και αξιόλογοι πανεπιστημιακοί καθηγητές 
και ναυτοδιδάσκαλοι με ελκυστικό αντα-
ποδοτικό μισθό, για να εκπαιδεύσουν 
κατάλληλα τους μαθητές των ΑΕΝ ώστε, 
αποφοιτώντας από τη σχολή, να είναι καθ’ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ΑΕΝ πρέπει να αποκτήσουν  
και πάλι το κύρος τους

Προκειμένου να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα  
της ναυτικής εκπαίδευσης, να εντοπίσουμε τα προβλήματα και  
τις προκλήσεις, απευθυνθήκαμε στους άμεσα εμπλεκομένους  
με τους σπουδαστές, τους Crew Managers τεσσάρων ναυτιλιακών 
εταιρειών, οι οποίοι και μας κατέθεσαν τις απόψεις τους.

Οι Crew Managers καταθέτουν  
τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους



όλα έτοιμοι να αναλάβουν καθήκοντα αξι-
ωματικού Ε. Ν.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν κίνητρα ώστε 
όλοι οι σπουδαστές που έχουν περά-
σει επιτυχώς τα μαθήματά τους, να τους 
παρέχεται ναυτολόγηση σε πλοία για να 
κάνουν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι και να 
μη συναντούν δυσκολία στο ζήτημα αυτό.
Θεωρώ απαραίτητο στις ΑΕΝ να επικρα-
τούν αξιοκρατία, πειθαρχία, καθαριότητα, 
τάξη και να παρέχεται αξιόλογη εκπαίδευ-
ση. Πρέπει επίσης να παρέχεται σίτιση και 
στέγαση στους σπουδαστές. Χρειάζεται 
να ξαναδούμε τις ασφαλιστικές εισφορές 
των Ελλήνων ναυτικών, αλλά και τη φορο-

λογία τους, την ιατροφαρμακευτική τους 
περίθαλψη, έτσι ώστε να είναι αντίστοιχη 
με αυτή που παρέχεται σε άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες.
Είναι αναγκαίο να δώσουμε στον φοιτητή 
της ΑΕΝ όλη τη ζεστασιά, τη φροντίδα, 
την αγάπη και όλα τα απαραίτητα εφόδια 
για να τον εντάξουμε στην ελληνική ναυ-
τική οικογένεια, και το όφελος όλων θα 
είναι μεγάλο.
Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αναλαμβάνουν 
αμέσως καθήκοντα αξιωματικού Ε.Ν. με 
υψηλό ανταποδοτικό μισθό σε ηλικία 22 
ετών και φτάνουν στο βαθμό του πλοι-
άρχου ή Α΄ μηχανικού σε ηλικία περίπου 

30-32 ετών. 
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε ηλικία 
35-40 ετών να στελεχώσουν τα ναυτικά 
γραφεία στην ξηρά ως αρχιπλοίαρχοι ή 
αρχιμηχανικοί ή πλοηγοί λιμένος, καθώς 
και σε άλλους τομείς της ναυτιλίας, όπου 
με τις γνώσεις τους, την πείρα τους και 
τη ναυτοσύνη τους θα καθοδηγούν τους 
συναδέλφους τους που βρίσκονται πάνω 
στο πλοίο.
Τέλος, θέλω να σημειώσω ότι η ναυτιλία 
συνεχώς παρουσιάζει ευκαιρίες καριέρας 
σε νέους ανθρώπους. Η θάλασσα προ-
σφέρει πλούτο, αρκεί κάποιος να θέλει και 
να κοπιάσει για να τον αποκτήσει.

Του καπτ.  Νικολάου Κωβαίου 
Crew Manager Pantheon Tankers Management Ltd

Τα αποτελέσματα της έρευνάς σας αντι-
κατοπτρίζουν την αλήθεια.
Δυστυχώς, η δική μου διαπίστωση, έπει-
τα από χρόνια εργασίας στον τομέα μου, 
είναι ότι οι σπουδαστές που έρχονται στις 
σχολές του Εμπορικού Ναυτικού και κατ’ 
επέκταση θέλουν να ακολουθήσουν το 
ναυτικό επάγγελμα, δεν προέρχονται από 
ναυτικές οικογένειες.
Είναι ένα λάθος το οποίο μας το τόνιζε 
και ο Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος μας 
έλεγε: «Πόσοι από εσάς, αρχικαπετά-
νιους-μηχανικούς που είμαστε στα γρα-
φεία, έχετε παιδιά που ακολουθούν το 
ναυτικό επάγγελμα;». Μόνον εγώ σήκωνα 
το χέρι. Οι άλλοι ούτε να το ακούσουν. 
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με τις ναυτι-
κές οικογένειες. Με την οικονομική ύφε-
ση που περνάει η Ελλάδα, διαπιστώνω 
ότι υπάρχει η τάση των νέων παιδιών να 

έρθουν στη θάλασσα. Ευελπιστώ αυτό το 
ρεύμα να δυναμώσει. Φαίνεται ότι οι νέοι 
αναζητούν μια διέξοδο στη θάλασσα. Και 
αυτό γιατί; Διότι, όπως τονίζω από παλιά, η 
θάλασσα, παρότι είναι ένα σκληρό επάγ-
γελμα και θέλει ισχυρούς χαρακτήρες, 
προσφέρει οικονομικές απολαβές πάνω 
από τον μέσο όρο και γρήγορη ανέλιξη 
στην ιεραρχία. Ποιος νέος σήμερα 23 
ετών έχει μισθό 6.500 ευρώ; 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην 
εταιρεία, ένα ποσοστό μικρότερο του 5% 
που μπορεί να φτάσει και το 2-3% είναι 
παιδιά από ναυτικές οικογένειες, τα περισ-
σότερα δε προέρχονται από μη ναυτικές 
οικογένειες. Έχω παρατηρήσει επίσης 
ότι προσελκύονται νέοι από οικογένειες 
πολύ χαμηλού εισοδήματος. Και, μάλιστα, 
τον τελευταίο χρόνο έχω δεχτεί τηλε-
φωνήματα από οικογένειες που μου λένε 
ότι τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ΑΕΝ 
της Βουλγαρίας. Στέλνουν τα παιδιά εκεί, 
διότι εκτιμούν ότι είναι πιο οικονομικό 
να σπουδάσει το παιδί τους σε μια ΑΕΝ 
μακριά από το σπίτι τους. Χάνουμε κόσμο, 
χάνουμε παιδιά από τους Βούλγαρους... 
Έχουμε ένα πολύ απηρχαιωμένο σύστημα 
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Τι να 
απαριθμήσουμε για τις ελλείψεις... Μπαί-
νουν τα παιδιά με ελπίδα, με θάρρος και 
βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που δεν 
υπάρχουν καθηγητές, δεν έχουν όργανα 

να εκπαιδευτούν. Ο Ασπρόπυργος, που 
είναι μία από τις μεγαλύτερες σχολές της 
Μεσογείου, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και 
δεν δουλεύει τίποτα. Και για να γίνω πιο 
συγκεκριμένος, η σχολή έχει μεν εξοπλι-
σμό που είναι ανενεργός, αλλά συνάμα και 
εν πολλοίς απηρχαιωμένος.
Έχουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά και τους 
λέμε ότι θα γίνετε αξιωματικοί του Εμπο-
ρικού Ναυτικού, αλλά από τα 4 χρόνια τα 
3 -εξαιρώ τα μπάρκα στα 2 εκπαιδευτι-
κά εξάμηνα- θα υποφέρετε. Οι νέοι που 
στρέφονται σήμερα στο ναυτικό επάγγελ-
μα, κατά την άποψή μου, στρέφονται από 
απελπισία.
Με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, θα επα-
ναλάβω ότι προσωπικά μου έχει στοιχίσει 
πολύ το εξής: Κάνουμε διαφήμιση για τις 
ΑΕΝ, τρέχουμε στις σχολές, συναντάμε 
τους σπουδαστές, τους μιλάμε και τους 
εμψυχώνουμε για να γίνουν οι αυριανοί 
αξιωματικοί του εμπορικού μας στόλου, 
και από την άλλη, αυτά τα παιδιά δεν 
έχουν να φάνε. Δεν υπάρχει σίτιση στις 
ΑΕΝ, δεν έχουν θέρμανση κι εμείς θέλου-
με να βγάλουμε αξιωματικούς. 

Φαίνεται ότι οι νέοι αναζητούν  
μια διέξοδο στη θάλασσα
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Του Στέφανου Τζήμα
Seagoing Personnel Manager,  
Eletson Corporation 

Παρατηρείται  μια μεταστροφή των νέων, 
οι οποίοι ακολουθούν το ναυτικό επάγγελ-
μα από τοποθεσίες της χώρας μη ναυτικές. 
Η μεταστροφή αυτή οφείλεται στην άνοδο 
του τουρισμού στα μέρη που παρήγαγαν 
τους ναυτικούς, όπως είναι τα νησιά μας.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν στη 
ναυτιλία παιδιά από τις λεγόμενες άναυτες 
περιοχές, δηλαδή χωρίς ναυτική παράδο-
ση, κυρίως από την ηπειρωτική Ελλάδα 
που δεν βρίσκουν διέξοδο στα τουριστι-
κά επαγγέλματα. 
Όπως βλέπουμε από τα στοιχεία της 
έρευνά σας, οι νέοι στρέφονται προς την 
ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία προσφέ-
ρει μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και 
περισσότερα χρήματα συγκρινόμενη με 
την ακτοπλοΐα.
Η κρίση μάς δίνει την ευκαιρία της περαι-

τέρω προβολής της ποντοπόρου ναυτιλί-
ας καθώς και της προσέλκυσης μεγαλύτε-
ρου αριθμού νέων προς το ναυτικό επάγ-
γελμα. Όπως δείχνει η έρευνα, η πηγή 
πληροφόρησης των νέων που θέλουν να 
ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα 
προέρχεται κυρίως από τον οικογενει-
ακό κύκλο, από την προσωπική έρευνα 
του ενδιαφερομένου και το Διαδίκτυο. 
Νομίζω ότι εμείς ως ναυτιλιακές εταιρείες 
συλλογικά θα πρέπει να βρούμε τρόπους 
μεγαλύτερης προβολής. Να υπάρξει μια 
συνεργασία μεταξύ των ναυτιλιακών εται-
ρειών, του κράτους, καθώς και των ναυτιλι-
ακών φορέων για μια ολοκληρωμένη προ-
βολή της ναυτιλίας μας. Όλοι μαζί πρέπει 
να καθίσουμε και να σκεφτούμε τους τρό-
πους με τους οποίους θα μπορέσουμε να 
προσελκύσουμε περισσότερους νέους 
στον ναυτιλιακό κλάδο, όπως επίσης και 
για το πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητα 
της ζωής των ναυτικών πάνω στα πλοία. 
Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέ-
ας, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την 
προσέλκυση των νέων. Σας αναφέρω ένα 
μικρό παράδειγμα. Το 1981 καθιερώθηκε η 
6μηνη σύμβαση εργασίας  των ναυτικών 
στα δεξαμενόπλοια. Είμαστε στο 2016 

και αυτό το πλαίσιο δεν έχει αλλάξει. Οι 
Ευρωπαίοι ναυτικοί εδώ και χρόνια έχουν 
μικρότερης διάρκειας συμβάσεις.
Αν πούμε στα νέα παιδιά ότι οι συμβάσεις 
θα έχουν μικρότερη διάρκεια, αυτομάτως 
τα διευκολύνουμε και το σκέπτονται δια-
φορετικά. Μείωση του χρόνου των συμ-
βάσεων θα μπορούσε να αποσυμπιέσει το 
μισθολογικό κόστος.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή 
για τα παιδιά να ακολουθήσουν το ναυτικό 
επάγγελμα και εταιρείες, όπως εμείς που 
σε όλα μας τα πλοία έχουμε υψώσει την 
ελληνική σημαία, προσβλέπουμε σε αυτό. 
Όλο το θέμα όμως είναι να μπορέσουμε 
να δημιουργήσουμε ναυτικούς οι οποίοι να 
μη θέτουν ως προτεραιότητα τα χρήματα, 
αλλά να τους ικανοποιεί το επάγγελμα που 
επέλεξαν. Και επειδή η ποντοπόρος ναυ-
τιλία είναι ένα «ειδικό» επάγγελμα, πρέπει 
να βελτιώσουμε με διάφορες ενέργειες 
την ποιότητα της ζωής του ναυτικού. Εάν 
επιτύχουμε, τα παιδιά που επιλέγουν να το 
ακολουθήσουν όχι ως ανάγκη οικονομική 
αλλά γιατί τους αρέσει η θάλασσα, θα έχει 
ως αποτέλεσμα να παράγουμε ναυτικούς 
που θα έχουν διάρκεια και ποιότητα. Τότε 
θα έχουμε επιτύχει ως ναυτιλία.

Η κρίση μάς δίνει την ευκαιρία της περαιτέρω  
προβολής της ποντοπόρου ναυτιλίας

  

Του καπτ. Γιώργου Τσουρή
Operations Manager DPA/CSO,  
Blue Planet Shipping, Ship Managers, Ltd 

Καλό θα είναι να υπάρχει μια ενδελε-
χής ενημέρωση για το τι σημαίνει πλοίο. 
Το πλοίο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
απλώς και μόνον ως μια οικονομική διέξο-
δο. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στο 
επάγγελμα θα πρέπει να είναι πειθαρχημέ-
νοι και να μην αντιμετωπίζουν την καριέ-
ρα στη θάλασσα ευκαιριακά, τουλάχιστον 
κατά τα πρώτα χρόνια. 

Το θέμα είναι να μην επιλέξουμε το ναυτι-
κό επάγγελμα σαν μια ευκαιριακή, περιο-
δική διέξοδο και μετά να το παρατήσου-
με. Γιατί το επάγγελμα του ναυτικού είναι 
ένα δέντρο που καρποφορεί με τα χρόνια, 
όχι εφήμερα. Βλέπω σήμερα πολλά παιδιά 
που λένε: Να τελειώσω τη σχολή πλοι-
άρχων ή μηχανικών και να πάω μετά να 
κάνω ένα μεταπτυχιακό. Ο άνθρωπος που 

Ο πλοίαρχος είναι ιδέα,  δεν είναι δουλειά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



λέει να κάνω μεταπτυχιακό αποβλέπει 
στη σύντομη αποχώρηση από το ναυτι-
κό επάγγελμα και θέλει να εδραιώσει μια 
θέση στη στεριά, καριέρα στη ναυτιλία 
χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις του πλοί-
ου...
Εμείς όμως, που παίρνουμε πολλά βιογρα-
φικά αυτού του τύπου, τις περισσότερες 
φορές τα απορρίπτουμε, εκτός και εάν 
είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που λέμε στους 
νέους είναι ότι για να στελεχώσεις ένα 
γραφείο ως υποπλοίαρχος ή ανθυποπλοί-
αρχος, και να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, 
είναι πολύ σημαντικό να έχεις την τεχνο-
γνωσία του πλοίου, την εφαρμογή όλων 
όσα διέπουν τη σωστή λειτουργία του για 
να μπορείς έπειτα από ένα γραφείο να 
δώσεις τη γνώση και τη συμβουλή. 
Ο πιο σωστός χρόνος για μεταπτυχιακό 

είναι ανάμεσα στο βαθμό του υποπλοιάρ-
χου και του καπετάνιου, για να είσαι απο-
δέκτης της θετικότερης αντιμετώπισης 
των διδασκόντων. 
Η ύλη στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ πρέπει να 
αναβαθμιστεί. Θυμάμαι στο δίπλωμα του 
πλοιάρχου (ΚΕΣΕΝ) μας έκαναν μάθημα 
«Ναυτιλία». Τι να την κάνει ο καπετάνιος 
τη ναυτιλία; Αυτά είναι για τον ανθυπο-
πλοίαρχο. Ο καπετάνιος θέλει οικονο-
μική εκμετάλλευση του πλοίου, αγγλικά, 
ναυτικό δίκαιο και μετεωρολογία. Γιατί η 
υπογραφή του κοστίζει εκατομμύρια, και 
όταν αποζητεί τη βοήθεια του γραφείου 
σε θέματα commercial management, να 
μην περιμένει απαντήσεις χωρίς να έχει 
εκφράσει ο ίδιος πρωτίστως τις προθέ-
σεις του για τη διαχείριση των εκάστοτε 
θεμάτων που άπτονται του επιπέδου της 

θέσεώς του και των επαγγελματικών γνώ-
σεων που πρέπει να έχει.
Ο πλοίαρχος για μένα είναι ιδέα, δεν είναι 
δουλειά. Κανείς δεν ξεκινάει να γίνει καπε-
τάνιος. Αλλά όταν το αποφασίζεις, πρέπει 
να το συνεχίσεις. Ποιος δεν έχει στενο-
χωρηθεί επάνω στα βαπόρια. Ποιος δεν 
έχει χτυπήσει. Ποιος δεν έχει ανταλλάξει 
μια κουβέντα ή έχει διαφωνήσει. Ποιος 
δεν έχει κλειστεί στην καμπίνα του και 
έχει πει ότι δεν αντέχει άλλο. Όλοι μας. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το 
επάγγελμά μας, για να ασχοληθούμε με  
άλλους τομείς μη συναφείς της ναυτιλίας, 
και όταν οι επιχειρήσεις δεν αποδίδουν 
τα αναμενόμενα αποζητούμε τη διέξοδο 
της θάλασσας, ύστερα από 10-15 ακόμη 
και 20 έτη...λυση παρατηρήσεων αλλά και στην καινοτόμο διάθεση του

κάθε ναυτικού για αλλαγή! Στη βελτίωση, δηλαδή, εκείνων των
στοιχείων που όλοι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε αλλά τελικά
αγνοούσαμε.Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, ενίσχυση και
διατήρηση αυτής της πλατφόρμας είναι η διαρκής ανάλυση

των εκπαιδευτικών στόχων και του γενικότερου σκοπού της
χρήσης της. Μέσω αυτών το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων
θα συνεχίζει να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και θα τροφοδοτεί
με αντίστοιχες νέες ανάγκες το σύνολο της εκπαιδευτικής κα-
τάρτισης.
Η αξιολόγηση, στο τέλος κάθε μαθήματος, ενδυναμώνει την
εμπέδωση, λόγω της επανάληψης της ύλης και ταυτόχρονα
δίνει συγκεντρωτικά/αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα για
τον έλεγχο της απόδοσης των ναυτικών. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική παράμετρος της χρήσης ενός v-
LMS είναι η καλύτερη οργάνωση ως προς την ανάθεση των
μαθημάτων σε ολικό επίπεδο μιας και καλύπτει ταυτόχρονα
όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως εθνικότητας στον οργανισμό.
Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας είναι πολλές. Μερικές
από αυτές είναι τα webinar(s), virtual classrooms, ζωντανή με-
τάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επί-
σης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξόδων μεταφοράς  και του
ενεργειακού αποτυπώματος (CO2), τη δημιουργία E-Library, την
ενεργή συμμετοχή, την επιλογή μετάδοσης σε πολλές γλώσσες
κ.ά. Η ουσία πηγάζει από την ευθύνη μας και η καινοτομία εξυ-
πηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.
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Η ερευνητική ομάδα «ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑ» σε συνεργασία με τα «Ναυτικά 
Χρονικά» συνέλαβε την ιδέα και προχώ-
ρησε στη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής 
διαδικτυακής πρωτοβουλίας, με το όνομα 
isalos.net.
Φιλοδοξία της νέας εκπαιδευτικής πρω-
τοβουλίας είναι η παροχή ενός σταθε-
ρού διαύλου επικοινωνίας με τη νέα γενιά 
παρέχοντας συνεχή και ολοκληρωμένη 
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, στο 
χώρο της ναυτιλίας, τις προκλήσεις αλλά 
και τις απαιτήσεις των ναυτικών και ναυτι-
λιακών επαγγελμάτων.
Μέσω του εκπαιδευτικού δικτύου isalos.
net τα μέλη της δημοσιογραφικής και 
ερευνητικής ομάδας των «Ναυτικών Χρο-
νικών» επιδιώκουν να επιτύχουν τα εξής: 
Να παρέχουν έναν ουσιαστικό και στα-
θερό δίαυλο επικοινωνίας της ναυτιλιακής 
αγοράς με τους νέους που επιθυμούν 
να ακολουθήσουν ναυτιλιακή καριέρα. Η 
εκπαιδευτική πρωτοβουλία θα παρουσιά-
ζει στους Έλληνες νέους τις πραγματικές 
διαστάσεις του ναυτικού επαγγέλματος και 
των προκλήσεών του, αξιοποιώντας την 
πολύτιμη εμπειρία των παραγόντων της 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και της 
ναυτεργασίας.

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα 
πανεπιστήμια και κολέγια δεν θα πρέπει 
να έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 
παροχή γνώσης. Στόχος, μέσω του isalos.
net, είναι να υπάρχει μια διαρκής ενημέ-
ρωση για την κατάσταση της εκάστοτε 
Ακαδημίας, προτρέποντας τις αρμόδιες 
αρχές να επιληφθούν των καθημερινών 
προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτές.
Μεγάλο έλλειμμα στη ναυτική εκπαίδευση 
είναι η ελλιπής μελέτη της ναυτιλιακής μας 
ιστορίας, μολονότι πρόσφατα το μάθημα 
της Ιστορίας εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα των Ακαδημιών. Η άγνοια της 
ναυτιλιακής μας ιστορίας αποτελεί σοβα-
ρό μειονέκτημα για τους Έλληνες αξιωμα-
τικούς. Και αυτό γιατί η ιστορική γνώση 
όχι μόνον θα προκαλέσει ένα αίσθημα 
ενότητας και υπερηφάνειας μεταξύ των 
τάξεων του Ε.Ν., αλλά και θα βελτιώσει 
την εικόνα του Ε.Ν. στο ευρύ κοινό. 
Η διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη θα 
παρέχει στον νέο σπουδαστή των ΑΕΝ, 
αλλά και στους φοιτητές που παρακολου-
θούν ναυτιλιακές οικονομικές σπουδές σε 
πανεπιστήμια και κολέγια, τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε επιστημονικές εργασίες 
και αναλύσεις θεμάτων ναυτικής εκπαί-
δευσης και ναυτιλιακών οικονομικών, 

μέσω μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που 
θα ενημερώνεται συνεχώς.
Στο πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής διαδι-
κτυακής πρωτοβουλίας, η δημοσιογραφι-
κή και ερευνητική ομάδα των «Ναυτικών 
Χρονικών» θα πραγματοποιεί τακτικές 
επισκέψεις στις Ακαδημίες της χώρας, θα 
συνδιοργανώνει με το Ίδρυμα Αικ. Λασκα-
ρίδη επιμορφωτικές συναντήσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους, ενώ θα επιμελείται 
την έκδοση ειδικών τόμων που θα κατα-
πιάνονται με θέματα ειδικού ναυτικού και 
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος. 
Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου 
στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος Αικ. 
Λασκαρίδη με θέμα «Ναυτασφαλίσεις: 
από τη θεωρία στην πράξη», ενώ έχουν 
προγραμματιστεί οι ακόλουθες εκδηλώ-
σεις:

• 22 Απριλίου 2016 / 2η 
Επιμορφωτική Συνάντηση / isalos.net 
με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
Αικ. Λασκαρίδη: «Ναυτιλιακά δίκτυα: 
Θεσμοί και παραδόσεις»
• 11 Μαΐου 2016 / 3η Επιμορφωτική 
Συνάντηση / isalos.net με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Αικ. 
Λασκαρίδη: «Αστική και ποινική ευθύνη 
για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος 
ευθύνεται και πώς;»
• 7 Ιουνίου 2016 / Διεθνής Ναυτιλιακή 
Έκθεση «Ποσειδώνια 2016» / isalos.
net με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
Αικ. Λασκαρίδη: «Presentation skills 
workshop: how to attract an HR 
manager’s attention- Shipping HR 
Managers revisit Myths and Facts»
• 7 Ιουνίου 2016 / Διεθνής Ναυτιλιακή 
Έκθεση «Ποσειδώνια 2016» / isalos.net 
σε συνεργασία με το ALBA Graduate 
Business School: «See your future».

Η νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία  
isalos.net

ONLINE
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μέτρων για να περιοριστεί η άνοδος κατά 
1,5 βαθμό Κελσίου.
Βέβαια, για αρκετούς μπορεί 1,15 βαθμός 
Κελσίου να θεωρείται ανεκτή θερμοκρα-
σιακή αύξηση. Αλλά στην πραγματικότητα 
-όπως υποστηρίζει ο Will Steffen, ομότιμος 
καθηγητής της Επιστήμης του Κλίματος 
στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας 
και μέλος του Συμβουλίου για το Κλίμα της 
Αυστραλίας- ακόμη και 1,15 βαθμός συνι-
στά μιαν άκρως αρνητική εξέλιξη.
Βέβαια, τα άσχημα νέα από την παρατη-
ρούμενη θερμοκρασιακή άνοδο δεν στα-
ματούν. Και αυτό γιατί με βάση τα διαθέσι-
μα στοιχεία η θερμοκρασία τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο στο βόρειο ημισφαίριο 
σημείωσε κατά μέσον όρο αύξηση 2° C, 
κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά 
στην ιστορία. Και οι 2° C αποτελούν ένα 
όριο πέραν του οποίου οι επιστήμονες 
θεωρούν ότι οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο 
κλίμα και στη φύση θα είναι άκρως δυσμε-
νείς έως και επικίνδυνες.
Και αν στο βόρειο ημισφαίριο η θερμο-
κρασία τον Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 
δύο βαθμούς, αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Αρκτική η θερμοκρασία άγγιξε στα τέλη 
του Δεκεμβρίου 2015 τους 0° C, που με 
άλλα λόγια σημαίνει κατά μέσον όρο 30 
έως και 35 βαθμούς υψηλότερη από ό,τι 
συνήθως καταγράφεται αυτήν την εποχή 
του χρόνου.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του 
Mark Serreze, διευθυντή του αμερικανικού 
Κέντρου Δεδομένων για το Χιόνι και τον 
Πάγο, ο οποίος περιέγραψε τις επικρατού-
σες θερμοκρασιακές συνθήκες ως «παρά-
λογες». Και πρόσθεσε στο σχόλιό του ότι 
«μελετώ το κλίμα στην Αρκτική για περισ-
σότερα από 35 χρόνια και ποτέ δεν έχω 
καταγράψει τέτοιες θερμοκρασίες!».
Όμως, ποια μπορεί να είναι η αιτία γι’ αυτές 
τις αυξήσεις;
Τις περισσότερες φορές τα μέσα ενημέ-
ρωσης, στις αναλύσεις τους, αποδίδουν 
αυτήν την άνοδο της θερμοκρασίας -κυρί-

Ο Ιανουάριος του 2016, σύμφωνα με τη 
NASA, ήταν ο πλέον θερμός στην ιστο-
ρία, αν και ο Φεβρουάριος αναμένεται 
να αναδειχθεί ακόμη θερμότερος. Όπως 
προκύπτει από τις επίσημες δορυφορικές 
μετρήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Αερο-
ναυπηγικής και Διαστήματος των ΗΠΑ, η 
θερμοκρασία τον περασμένο Ιανουάριο 
ήταν κατά μέσον όρο από 1,15 έως και 1,4 
βαθμό Κελσίου υψηλότερη σε σύγκριση με 
τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί την προ-
βιομηχανική περίοδο (τέλη 18ου - αρχές 
19ου αιώνα).
Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ώθη-
σε τα κράτη του κόσμου που συμμετείχαν 
στη συμφωνία για το κλίμα του ΟΗΕ στο 
Παρίσι να αποδεχθούν τη λήψη άμεσων 

Το 2016 αναμένεται ρεκόρ υψηλών  
θερμοκρασιών και όχι μόνο λόγω του Ελ Νίνιο
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

ΑΝΑΛΥΣΗ



ως στο βόρειο ημισφαίριο- στο ιδιαιτέρως 
ενισχυμένο για φέτος φαινόμενο του Ελ 
Νίνιο - το ισχυρότερο στην ιστορία. Αλλά 
θα πρέπει όντως να αποδοθεί στο Ελ Νίνιο 
η πραγματικότητα που μόλις περιγράφηκε;
[Να σημειώσουμε εδώ ότι Ελ Νίνιο (El 
Niño) ονομάζεται το θερμό βόρειο θαλάσ-
σιο ρεύμα που κάνει την εμφάνισή του 
στις ακτές του Περού και του Ισημερινού, 
«ερχόμενο» να αντικαταστήσει το ψυχρό 
νότιο ρεύμα Humboldt. Με κλιματικούς 
όρους, το Ελ Νίνιο αποτελεί μέρος των 
διακυμάνσεων που παρουσιάζει η επιφα-
νειακή θερμοκρασία του Ειρηνικού και 
του Ινδικού Ωκεανού εντός της τροπικής 
ζώνης. Ο όρος «El Niño», που στην ισπα-
νική γλώσσα σημαίνει «το μικρό αγόρι», 
αναφέρεται ουσιαστικά στο Θείο Βρέφος 
καθώς το φαινόμενο εκδηλώνεται στις 
δυτικές ακτές της Νοτίου Αμερικής την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Συνήθως 
κάνει την εμφάνισή του στο τέλος κάθε 
χρόνου και διαρκεί μερικές εβδομάδες, 
ωστόσο κάθε σχεδόν τρία με έξι χρόνια 
αποκτά τη μέγιστη έντασή του.]
Η απάντηση είναι, όχι.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Michael Mann, 
που είναι διευθυντής στο Penn State Earth 
System Science Centre, σημειώνει με 
έμφαση: «Πολλοί επιστήμονες έχουν μελε-
τήσει την επίπτωση του Ελ Νίνιο στη θερ-
μοκρασιακή άνοδο και έχουν καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο ήταν 
υπεύθυνο για μία αύξηση όχι μεγαλύτερη 
από 0,1° C». Και τονίζει ότι «θα είχαμε το 
θερμοκρασιακό ρεκόρ που καταγράφεται 
στις μέρες μας στον πλανήτη ακόμη και 
χωρίς τη δράση του Ελ Νίνιο».
Για τον Jeff Knight, μέλος της μετεωρολο-
γικής υπηρεσίας του Hadley Centre, αυτή 
η αύξηση της θερμοκρασίας θα πρέπει 
να αποδοθεί πρωτίστως στον ανθρώπι-
νο παράγοντα και στην έκλυση αερίων 
θερμοκηπίου, με σημαντικότερα εξ αυτών 
το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, 

που ευθύνονται για τουλάχιστον το 75% 
του ενισχυμένου φαινομένου των αερίων 
θερμοκηπίου.
Και ο καθηγητής Michael Mann εξηγεί 
ότι αυτή η αύξηση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε συνδυασμό με το φαινό-
μενο Ελ Νίνιο οδηγεί σε αυτήν τη θερμο-
κρασιακή ανωμαλία που βιώνει ο πλανήτης 
μας τα τελευταία χρόνια. «Στην πραγματι-
κότητα, το 93% της επιπλέον ενέργειας που 
παγιδεύεται από τα αέρια του θερμοκηπί-
ου, που εκπέμπονται από τους ανθρώπους, 
“βυθίζεται” στους ωκεανούς, ενώ μόλις 
το 1% καταλήγει στην ατμόσφαιρα. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Ελ Νίνιο, 
τα ρεύματα στον Ειρηνικό Ωκεανό μετα-
φέρουν θερμές υδάτινες μάζες προς την 
επιφάνεια της θάλασσας, λόγω της “αποθη-
κευμένης ενέργειας” και έτσι θερμαίνεται ο 
αέρας με όλα τα επακόλουθα για τον πλα-
νήτη μας (καύσωνες, ξηρασία, πλημμύρες)».
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Νέα πρωτοβουλία της 
αμερικανικής ακτοφυλακής 
(USCG) ενάντια στη ρύπανση  
του αέρα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του West of 
England P&I Club, από τις 29 Φεβρουα-
ρίου 2016 η αμερικανική ακτοφυλακή έχει 
θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δειγματοληψί-
ας καυσίμων από τα πλοία που καταπλέ-
ουν σε λιμένες των ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληψία αυτή 
αποσκοπεί στο να προσδιοριστεί ο αριθ-
μός των πλοίων που πραγματικά ακολου-
θούν τους κανονισμούς του παραρτήμα-
τος VI της ΜARPOL, μέσα στο οποίο ορί-
ζονται και οι SECAs, δηλαδή οι θαλάσσιες 
περιοχές στις οποίες πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται καύσιμα με ιδιαίτερα χαμηλό 
ποσοστό θείου και στις οποίες περιλαμ-
βάνεται η πλειονότητα των λιμένων της 
Βορείου Αμερικής.
Αξίζει να αναφερθεί πως η USCG θα ανα-
ζητήσει δείγματα μόνο από ορισμένους 
λιμένες -δεν έχει, όμως, αναφέρει ποιοι 

θα είναι αυτοί- και ότι θα επικεντρωθεί σε 
πλοία ξένης σημαίας.
Τα δείγματα θα ζητηθεί να ληφθούν κατά 
τη διάρκεια μιας κανονικής επιθεώρησης 
Port State Control (PSC). Σημειώνεται ότι 
η επιθεώρηση πραγματοποιείται σε εθε-
λοντική βάση και ο πλοίαρχος διατηρεί 
τη δυνατότητα άρνησης παράδοσης των 
δειγμάτων στις Αρχές.
Στην περίπτωση που τα δείγματα παρα-
δοθούν εθελοντικά, τότε το πλοίο και το 
πλήρωμα δεν αντιμετωπίζουν κάποιον κίν-
δυνο για πρόστιμο ή ποινή. Όμως, εάν ο 
πλοίαρχος επιλέξει να μη δώσει τα δείγ-
ματα, τότε οι αμερικανικές αρχές έχουν τη 
δυνατότητα να τα απαιτήσουν.
Εάν, τώρα, τα ληφθέντα δείγματα δεν πλη-
ρούν τους τοπικούς κανονισμούς, τότε 
δύναται να επιβληθεί χρηματική ποινή 
ακόμη και κράτηση του πλοίου από τις 
Αρχές.
Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισ-
σότερα σχετικά με τη νέα απόφαση της 
αμερικανικής ακτοφυλακής: Marine Safety 
Information Bulletin – Voluntary Vessel 
Fuel Oil Sampling Program.

Η Ένωση Εφοπλιστών της 
Νορβηγίας καλεί τα μέλη της 
να επιλέγουν πιστοποιημένα 
διαλυτήρια πλοίων

Η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών (NSA) 
εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζει την 
ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
ανακύκλωση των πλοίων και καλεί τα μέλη 
της να δραστηριοποιηθούν προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Μάλιστα, το 2015, η Ένω-
ση συμβούλευσε τα μέλη της να μην οδη-
γούν τα πλοία τους προς διάλυση σε γιάρ-
δες ανακύκλωσης που χρησιμοποιούν ως 
μέθοδο διάλυσης την «προσάραξη», και 
αυτό γιατί η προσάραξη πλοίων σε παρα-
λίες τρίτων χωρών με σκοπό τη διάλυσή 
τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων ενώ είναι επι-
ζήμια για το περιβάλλον.
Η ένωση, μέσω του διευθυντή της, Hanne 
Lee Behrens, εκφράζει σε κάθε περίπτω-
ση την ικανοποίησή της που οι συστάσεις 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



της ακολουθούνται από τα μέλη της, ενώ 
η σταθερή προσήλωσή της σε ζητήμα-
τα ανακύκλωσης πλοίων, ακολουθώντας 
ασφαλείς και περιβαλλοντικά υπεύθυνες 
διαδικασίες τόσο στη Νορβηγία όσο και 
διεθνώς σε όλο τον κόσμο, ασκεί μεγάλη 
επιρροή στο χώρο της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας εντός και εκτός χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 
την τελευταία έκθεση της Ship Breaking 
Platform, τα μέλη της Ένωσης Νορβηγών 
Εφοπλιστών, που προχώρησαν σε διαλύ-
σεις πλοίων στην Ασία κατά το προηγού-
μενο έτος, χρησιμοποίησαν διαλυτήρια 
πλοίων εγκεκριμένα από το νηογνώμονα 
Class NK, που πληρούσαν τους όρους της 
σύμβασης του Χονγκ Κονγκ περί ασφα-
λούς και περιβαλλοντικά ορθής ανακύ-
κλωσης των πλοίων.

H Βόρεια Θάλασσα μπορεί 
να αναδειχθεί σε εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της Ευρώπης

Η Ευρώπη θα μπορούσε να τροφοδοτεί-
ται με ηλεκτρική ενέργεια που θα παρά-
γεται από αιολικά πάρκα εγκατεστημένα 
στη Βόρεια Θάλασσα. Μάλιστα, όπως 
σημειώνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου από τη Δανία, Jeppe Kofod και 
Bendt Bendtsen, καθώς και ο διευθυντής 
της Ένωσης Δανών Εφοπλιστών, Jacob 
Ullegaard, με την ανάπτυξη υπεράκτιων 
αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα η 
τελευταία μπορεί να καταστεί το κυριότε-
ρο «εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας» της βορειοδυτικής Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ανάπτυ-
ξη τέτοιων αιολικών πάρκων μπορεί να 
καλυφθεί έως το 2030 σχεδόν το 8% των 
συνολικών αναγκών της Ευρώπης σε ηλε-
κτρική ενέργεια.
Βέβαια, όπως τονίζει η Ένωση Δανών Εφο-
πλιστών, για να μπορέσει να καταστεί εφι-
κτός αυτός ο στόχος, θα πρέπει να συρρι-
κνωθεί σημαντικά το κόστος κατασκευής 
νέων υπεράκτιων μονάδων παραγωγής 
ενέργειας, όπως συνέβη με την περίπτω-
ση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου της 
Δανίας, Horns Rev 3, το οποίο παρά τις 
αρχικές εκτιμήσεις κατασκευάστηκε με 
σημαντικά μικρότερη από την αρχικώς 
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτό που 
απαιτείται είναι η απόφαση της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης να στραφεί άμεσα και από 
κοινού με τα κράτη-μέλη της προς την 
κατεύθυνση της ανάδειξης των υπεράκτι-
ων πάρκων αιολικής ενέργειας ως εφικτής 
και περιβαλλοντικά φιλικής λύσης για την 
παραγωγή ενέργειας, που θα καλύπτει 
μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών καταναλω-
τικών αναγκών.

ΗΠΑ και Καναδάς ενώνουν 
δυνάμεις κατά της κλιματικής 
αλλαγής στην Αρκτική

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα 
και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τριντό, κατά τη διάρκεια της επίσημης 
επίσκεψης του τελευταίου στην Ουάσι-
γκτον, ανακοίνωσαν την απόφασή τους για 
λήψη κοινών δράσεων και μέτρων που θα 
έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και την προστασία της 
Αρκτικής, η οποία «ζει» τον πλέον θερμό 
χειμώνα στην ιστορία της με θερμοκρασία 
7° C υψηλότερη από τα συνήθη επίπεδα.
Στα μέτρα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες 
να λάβουν, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ 
άλλων η περικοπή κατά 45% των εκπο-
μπών μεθανίου από τη βιομηχανία πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου. Με το ανωτέρω 
μέτρο, επιδιώκεται η άμεση μείωση του 
φαινομένου υπερθέρμανσης της Αρκτι-
κής.
Η επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού 
στις ΗΠΑ θεωρήθηκε από πολλούς ιδι-
αίτερα σημαντική στιγμή για τον Τριντό, 
καθώς ο τελευταίος επιχειρεί να διαφο-
ροποιηθεί με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο 
από τις πολιτικές του προκατόχου του, 
Στίβεν Χάρπερ, ο οποίος είχε κατηγορη-

θεί για υπαναχωρήσεις σε ζητήματα που 
αφορούσαν την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής.

Το κομμένο στα δύο containership 
«TS Taipei» μολύνει με καύσιμα 
και επικίνδυνες χημικές ουσίες  
τη θάλασσα της Ταϊβάν

Οι Αρχές στην Ταϊβάν συνεχίζουν τις 
εντατικές προσπάθειες για να ελέγξουν 
την πετρελαιοκηλίδα που προκλήθη-
κε στις 10 Μαρτίου από το 15.487 τόνων 
πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
«TS Taipei», το οποίο είχε προσαράξει 
στα ανοιχτά της New Taipei City καθώς 
έπλεε από το Χονγκ Κονγκ προς το λιμάνι 
Keelung στην Ταϊβάν.
Οι φόβοι πως το πλοίο, λόγω του μεγά-
λου ρήγματος που υπέστη, θα κοβόταν 
στα δύο επιβεβαιώθηκαν, με συνέπεια να 
συνεχίζεται η μόλυνση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της περιοχής.
Σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων της Ταϊβάν,  οι κακές καιρικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περι-
οχή εμπόδιζαν το έργο των Αρχών για 
άντληση των καυσίμων του πλοίου, που 
εκτιμώνται σε 240 τόνους μαζούτ, 35 
τόνους λιπαντικών και 30 τόνους αποβλή-
των.
Με βάση τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος 
Τύπου του υπουργικού συμβουλίου της 
Ταϊβάν, η επιχείρηση άντλησης των καυσί-
μων, που διενεργείται από εξειδικευμένο 
προσωπικό 100 ατόμων, είναι άκρως επι-
κίνδυνη καθώς το πλοίο μπορεί να ανα-
τραπεί ανά πάσα στιγμή.
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H πρωτοποριακή έκθεση στο Μουσείο 
Ναυτιλίας της Στοκχόλμης (Sjöhistoriska) 
με τίτλο «Σεξ και θάλασσα» αποτελεί μια 
καινοτόμο προσέγγιση σε ένα θέμα που 
έχει απασχολήσει εκτενώς τον εικαστι-
κό και καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά ελάχι-
στα τους ναυτιλιακούς ιστορικούς ή τους 
μελετητές της ναυτιλιακής κοινωνιολογίας, 
τουλάχιστον στη Μεσόγειο. 
Η γενεσιουργός ιδέα της πρωτότυπης και 
πολυεπίπεδης έκθεσης δεν ανήκει πάντως 
στους Σουηδούς, αλλά στους Ολλανδούς. 
Το Ναυτικό Μουσείο του Ρότερνταμ σε 
συνεργασία με τον πολυβραβευμένο Βρε-
τανό σκηνοθέτη Πίτερ Γκρίναγουεϊ και την 
εικαστικό και σύζυγό του Σάσκια Μποντέ-
κε πρωτοπαρουσίασαν την έκθεση στο 
Ρότερνταμ, με μεγάλη επιτυχία και εξαιρε-
τικά θετικές κριτικές. Ο Βρετανός σκηνο-
θέτης, βραβευμένος για τις εικαστικά και 

καλλιτεχνικά άψογες κινηματογραφικές 
παραγωγές του (The Belly of an Architect, 
The Cook, the Thief, his Wife & her Lover, 
Prospero’s Books  κ.ά.) και η εικαστικός 
και δημιουργός mulimedia Σάσκια Μπο-
ντέκε δημιούργησαν έναν επιβλητικό, 
σκοτεινό χώρο, όπου δεσπόζουν εκθέ-
ματα τα οποία διεγείρουν τη φαντασία 
του επισκέπτη. Παράλληλα, οι δημιουρ-
γοί προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να 
παρακολουθήσει ένα ανατρεπτικό βίντε-
ο-ντοκιμαντέρ. «Μας αρέσει να μπερδεύ-
ουμε λίγο τους θεατές και τους προσκα-
λούμε να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους 
“πολιτιστικές αποσκευές” για να αντιλη-
φθούν την κεντρική ιδέα της έκθεσης. 
Αντικείμενα  που τραβούν την προσοχή 
μας είναι συνήθως όσα δεν καταλαβαίνου-
με. Ίσως ο επισκέπτης δεν μείνει απόλυ-
τα ικανοποιημένος, όμως είμαι εντάξει με 
αυτό», εξομολογείται ο Γκρίναγουεϊ.
Η αίθουσα φιλοξενίας της έκθεσης αγκα-
λιάζει όλα τα (εκ)θέματα-ταμπού σχε-
τικά με το σεξ και τη ζωή στη θάλασσα. 
Οι μύθοι, τα ξωτικά και τα πνεύματα των 
ωκεανών που σχετίζονται με τον ερωτι-
σμό, την επιθυμία, τον πόθο, αλλά και τα 
αφροδίσια νοσήματα, εισάγουν ή, μάλλον, 
καλωσορίζουν τον επισκέπτη σε έναν 
πρωτόγνωρο κόσμο όπου οι δυνάμεις της 
φύσης και του παραλόγου πολλές φορές 
επισκιάζουν τη σύνεση και τη λογική. 
Η έκθεση παρουσιάζει σκεύη, αντικείμενα, 
επιστολές που σχετίζονται τόσο με θέμα-
τα που αφορούν τον ερωτισμό όσο και 
την αντιμετώπιση του σεξ σε διάφορες 
γωνιές του πλανήτη, και ιδίως στα λιμάνια 
και στους ναυτότοπους της Ανατολής και 
της Δύσης. Φυλαχτά, αντικείμενα-σύμ-
βολα, καρτ ποστάλ, περιοδικά ερωτικού 
περιεχομένου, φωτογραφίες και εικόνες 
από μπαρ σε λιμάνια, ιατρικά εργαλεία 
και φάρμακα αντιμετώπισης αφροδισίων 
νοσημάτων εκτίθενται χωρίς εξευγενισμό, 

Η απρόσμενη έκθεση «Sex & the Sea»

Τoυ Ηλία Μπίσια 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΣΟΥΗΔΙΑ

Απενοχοποίηση και πραγματικότητα  
στα Ναυτικά Μουσεία του Βορρά



με πλήρη ωμότητα, σε ένα περιβάλλον 
όμως υψηλής αισθητικής. Ο σκοτεινός και 
σκηνογραφικά άψογος χώρος κεντρίζει 
τη φαντασία και προβληματίζει τον επι-
σκέπτη για την αθέατη πραγματικότητα 
της ναυτικής ζωής: «Δίνουμε στους επι-
σκέπτες ένα έναυσμα για προβληματι-
σμό. Δεν αφηγούμαστε μια ιστορία από 
την αρχή έως το τέλος, αλλά θέλουμε να 
εμπνεύσουμε και να προβληματίσουμε. 
Αν κάποιος φύγει από την έκθεση με ένα 
συναίσθημα του τύπου “είχαμε μια δια-
σκεδαστική και ωραία μέρα στο μουσείο” 
τότε έχουμε αποτύχει!» αναφέρει, μάλλον 
προκλητικά, η δημιουργός της έκθεσης, 
Σάσκια Μποντέκε.
Στο ολιγόλεπτο βίντεο που προβάλλε-
ται στον κεντρικό χώρο της έκθεσης, ο 
επισκέπτης, καθισμένος σε ένα κρεβάτι 
που παραπέμπει σε φτηνό ξενοδοχείο, 

παρακολουθεί σε τρεις διαφορετικές 
οθόνες συνεντεύξεις Ολλανδών ναυτικών, 
ιεροδούλων και κονσοματρίς. Οι συνε-
ντευξιαζόμενοι μιλούν ανοιχτά και χωρίς 
παρωπίδες και υπονοούμενα για την ερω-
τική διάθεση εν πλω, τη συζυγική ζωή, 
την πορνεία, τα μπαρ, την ομοφυλοφιλία, 
τα δερματικά νοσήματα. Όλα τα θέματα 
αναπτύσσονται και συζητούνται ανοιχτά, 
αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο 
κάθε συνεντευξιαζόμενος παρουσιάζει τη 
σκέψη του αντικατοπτρίζοντας παράλλη-
λα τη διαφορετική ηλικιακή προσέγγιση 
στα θέματα του ερωτισμού και του σεξ. 
Οι νεότεροι, λιγότερο απενοχοποιημένοι 
ή, μάλλον, αποστασιοποιημένοι από τα 
ζητήματα που κάποτε ήταν ταμπού, περι-
γράφουν με ειλικρίνεια τις εμπειρίες τους 
και δίνουν μια νέα διάσταση σε σχέση με 
τους παλαιότερους για το ρόλο της γυναί-

κας, τις επιθυμίες του ναυτικού, την έννοια 
της σεξουαλικής διαφορετικότητας και 
της μοναξιάς εν πλω. 
«Η έκθεση είναι ένα μέσο για το μου-
σείο να εισχωρήσει βαθύτερα σε θέμα-
τα της ναυτικής ιστορίας μας, προκει-
μένου να κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα από 
τα μοντέλα πλοίων, τις κύριες θαλάσσιες 
οδούς και τα εμπορεύματα», αναφέρει ο 
κ. Χανς-Λέναρτ Όλσον, διευθυντής του 
Ναυτικού Μουσείου της Στοκχόλμης. Και 
πόσο δίκιο έχει. Μήπως ήρθε η ώρα να 
αναλογιστούμε ότι υπάρχουν και άλλες 
μέθοδοι για να προκαλέσουμε τη δημι-
ουργική φαντασία και το ενδιαφέρον των 
νεότερων γενεών και ότι η ναυτιλία δεν 
είναι μόνο το σκαρί, τα ναυλοσύμφωνα, ο 
εξοπλισμός και οι χάρτες, αλλά, κυρίως, οι 
-πολλές φορές- αινιγματικοί και ανεξερεύ-
νητοι άνθρωποι πίσω από αυτά;
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Ελάχιστα έργα στον τομέα των 
μεταφορών προτείνει η Ελλάδα 
για το πακέτο Γιούνκερ

Με έμφαση σε έργα που σχετίζονται κυρί-
ως με την ενέργεια, ο υπουργός Οικονο-
μίας Γιώργος Σταθάκης ανακοίνωσε στη 
Βουλή τα 42 έργα που προεπιλέχθηκαν 
για ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ. Τα έργα 
έχουν συνολικό προϋπολογισμό €5,6 δισ., 
ενώ από αυτά τα 18 είναι ιδιωτικά και τα 
υπόλοιπα θα εκτελεστούν ως συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να σημει-
ωθεί ότι το πακέτο Γιούνκερ δεν δίνει 
άμεση χρηματοδότηση στα έργα που θα 
επιλεχθούν, αλλά είναι περισσότερο ένας 
μηχανισμός υποβοήθησης χρηματοδότη-
σης των έργων μέσω παροχής εγγυήσεων 
και χαμηλών επιτοκίων.
Η λίστα με τα προτεινόμενα έργα περιλαμ-
βάνει 20 στον τομέα της ενέργειας εκτιμώ-
μενου προϋπολογισμού €2.172.550.000. 
Ορισμένα εξ αυτών είναι το υποθαλάσσιο 
καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρή-
της-Πελοποννήσου, η κατασκευή τερματι-
κού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπο-
λη, επενδύσεις σε δίκτυα διανομής ενέρ-

γειας κ.ά. Επίσης τέσσερα έργα συνολικού 
προϋπολογισμού €594.000.000 αφορούν 
τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, 
στα οποία συμπεριλαμβάνεται η απόκτη-
ση ενός νέου πλοίου από το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ένα πρό-
γραμμα αντικατάστασης των μηχανών 
πλοίων της ακτοπλοΐας ώστε να χρησιμο-
ποιούν ως καύσιμο το LNG, καθώς και την 
ανάπτυξη των σχετικών λιμενικών υποδο-
μών. Στον τομέα των υποδομών και μετα-
φορών, προτείνονται πέντε έργα εκτιμώ-
μενου προϋπολογισμού €1.445.000.000 
τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη 
δικτύου υδατοδρομίων, έργα προαστια-
κού σιδηροδρόμου, έργα ανάπτυξης του 
λιμένα Λαυρίου, αλλά και για την υποθα-
λάσσια οδική ζεύξη Σαλαμίνας-Περά-
ματος. Στον τομέα της πληροφορικής 
και των επικοινωνιών έχουν προκριθεί 
πέντε έργα συνολικού προϋπολογισμού 
€920.000.000. Στον κλάδο του τουρισμού 
έχουν επιλεγεί τρία έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού €112.000.000, ενώ υπάρχουν 
και πέντε ιδιωτικές βιομηχανικές επενδύ-
σεις συνολικού ύψους €349.000.000.

Ερευνητικές προτάσεις  
ύψους 222 εκατ. κατατέθηκαν 
για το Shift2Rail

Στην πρώτη ανακοίνωση για την υποβο-
λή προτάσεων στο έργο Shift2Rail Joint 
Undertaking, υποβλήθηκαν συνολικά 43 
προτάσεις με ζητούμενη χρηματοδότηση 
ύψους €80.000.000, ενώ €142.000.000 
θα καλυφθούν από άλλες χρηματοδοτι-
κές πηγές. Ο συνολικός αριθμός των εταί-
ρων είναι 454, εκ των οποίων το 25% είναι 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η 
αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει 
στις 26 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί τον 
Ιούνιο. Το Shift2Rail είναι η πρώτη ευρω-
παϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών, η οποία προσβλέπει στη 
στρατηγική συνεργασία για την έρευνα 
και ανάπτυξη με επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα τη διαμόρφωση του σιδηροδρομικού 
συστήματος του μέλλοντος.

Η Ε.Ε. δημοσιεύει έκθεση-
πρόπλασμα για μια πολιτική  
στην πυρηνική ενέργεια

Στις 4 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε την τελευταία της έκθεση 
για την πιθανότητα ενός πανευρωπαϊ-
κού πυρηνικού προγράμματος (Nuclear 
Illustrative Programme-PINC), που επί 
της ουσίας αποτελεί μια πρώτη προσπά-
θεια διαμόρφωσης μιας πολιτικής για 
την πυρηνική ενέργεια σε επίπεδο Ε.Ε. 
Στην έκθεσή της αναφέρεται ότι σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 129 
πυρηνικοί αντιδραστήρες σε 14 κράτη-μέ-
λη, παράγοντας το 27% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στην Ε.Ε., 
ποσοστό περίπου ίδιο με αυτό των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μέση ηλικία 
των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι τα 29 
έτη, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες 
προκλήσεις καθώς έως το 2050 θα πρέπει 
να αντικατασταθεί το 90% των αντιδρα-
στήρων. Συνολικά 900.000 άτομα απασχο-
λούνται άμεσα ή έμμεσα στην ευρωπαϊκή 
πυρηνική βιομηχανία.
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Κερδοφόρο το 2015 για την ΑΝΕΚ

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015 
ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ Α.Ε., η οποία κατά 
το προηγούμενο έτος διακίνησε συνολικά 
1.000.000 επιβάτες, 176.000 Ι.Χ. και 137.000 
φορτηγά. Η διακίνηση ήταν ελαττωμένη 
σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα τα 
έσοδα να μειωθούν κατά €9,7 εκατ. και να 
διαμορφωθούν στα €159,8 εκατ. Τα έσο-
δα από τις γραμμές εσωτερικού άγγιξαν 
τα €65,7 εκατ. ενώ από τις γραμμές εξω-
τερικού τα €85,8 εκατ. Οι γραμμές εξω-
τερικού ήταν οι μόνες που παρουσίασαν 
άνοδο των πωλήσεων. Τα μεικτά κέρδη 
για το 2015 διαμορφώθηκαν στα €42,6 
εκατ. έναντι €25,6 εκατ. το 2014, κυρίως 
ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης 
του λειτουργικού κόστους κατά 18,55% 
(στα €117,2 εκατ.) που προήλθε σε μεγά-
λο ποσοστό από την πτώση των τιμών 
του πετρελαίου. Τα EBITDA διαμορφώ-
θηκαν στα €29,6 εκατ. έναντι €10,1 εκατ. 
το 2014, λόγω της αύξησης των μεικτών 
κερδών αλλά και της υποχώρησης των 
εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Τα καθα-
ρά αποτελέσματα ανήλθαν σε €600.000 
έναντι ζημιών €17,8 εκατ. το 2014. Η εται-
ρεία ανακοίνωσε ακόμη την αισιοδοξία 
της ότι στο άμεσο μέλλον θα καταλήξει 
σε συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακρο-
πρόθεσμου δανεισμού της.

Έτοιμη η HSW για τη σύνδεση 
Σμύρνης - Θεσσαλονίκης

Ακόμη και από το φετινό καλοκαίρι είναι 
σε θέση να ενεργοποιήσει τη γραμμή 
Σμύρνη-Μυτιλήνη-Θεσσαλονίκη η HSW, 
σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της, εφό-
σον αποσαφηνιστούν ορισμένες τεχνικές 
λεπτομέρειες μεταξύ των δύο πλευρών. Η 
HSW εδώ και δύο χρόνια έχει ξεκινήσει 
τους σχεδιασμούς της για τη σύνδεση των 
δύο μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και της 
Τουρκίας, με την υποστήριξη του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης και του τουρ-
κικού Ναυτικού Επιμελητηρίου. Η ακτο-
πλοϊκή σύνδεση θα γίνει στη λογική της 
κρουαζιέρας τακτικής δρομολόγησης και 
θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσί-
ες κρουαζιέρας για το επιβατικό κοινό, ενώ 
παράλληλα θα εξυπηρετεί και εμπορικές 
μεταφορές, ενισχύοντας το εθνικό τουρι-
στικό προϊόν και την οικονομία.

Με το βλέμμα στην Τράπεζα 
Πειραιώς η Minoan για την HSW

H Minoan κατέχει ήδη το 45% της Hellenic 
Seaways (HSW) και πλέον το ενδιαφέρον 
της εταιρείας στρέφεται στην απόφαση 

της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι επίσης 
μεγαλομέτοχος της HSW. Ο διευθύνων 
σύμβουλος της Minoan κ. Αντώνης Μανια-
δάκης δήλωσε ότι ευελπιστεί πως η Τρά-
πεζα Πειραιώς θα διενεργήσει διαγωνισμό 
για την πώληση του ποσοστού μετοχών 
της HSW που έχει στην κατοχή της.

Νέα παραγγελία τεσσάρων  
Mega-cruiseships η MSC Cruises

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές από 
τη Γαλλία, η MSC Cruises θα προχωρήσει 
στην παραγγελία τεσσάρων νέων πλοίων 
κατηγορίας Meraviglia-plus, χωρητικότη-
τας 177.100 τόνων και μεταφορικής ικα-
νότητας 4.888 επιβατών. Η παραγγελία 
για τέσσερα κρουαζιερόπλοια έρχεται να 
προστεθεί στις υφιστάμενες για επτά νέα 
κρουαζιερόπλοια (τέσσερα στα ναυπη-
γεία STX France και τρία στα ναυπηγεία 
Fincantieri). Η κατασκευή των τεσσάρων 
κρουαζιεροπλοίων αναμένεται να ανατε-
θεί στη STX France.

Ταξίδι στο Αιγαίο για startups

To ThinkBiz και η Celestyal Cruises 
συνεργάζονται με στόχο τη διεξαγωγή 
ενός «μαραθωνίου» για τη δημιουργία 
startup εν πλω για φοιτητές και νέους 
επαγγελματίες. Το φετινό καλοκαίρι, δύο 
ταξίδια θα πραγματοποιηθούν με στόχο 
οι συμμετέχοντες να εργαστούν πάνω 
στις επιχειρηματικές τους ιδέες εν πλω 
κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας. Η 
Celestyal Cruises διαθέτει το κρουαζιερό-
πλοιο «Celestyal Olympia», το οποίο στις 
16-20 Μαΐου και στις 17-21 Οκτωβρίου θα 
πραγματοποιήσει κρουαζιέρα, σε καθεμία 
εκ των οποίων θα φιλοξενηθούν 30 άτομα 
που θα εργαστούν και θα συνεργαστούν 
για την ανάπτυξη ιδεών που αφορούν 
τον τουρισμό, τον πολιτισμό, αλλά και 
τους τομείς των τροφίμων, των ποτών και 
της γαστρονομίας. Οι συμμετέχοντες θα 
επιλεγούν έπειτα από αξιολόγηση όλων 
των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο 
getcruiseinn.com.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Σχεδόν έτοιμο το μεγαλύτερο 
αεροδρόμιο στην Ευρώπη

Εγκαινιάστηκε ένα τμήμα του τρίτου 
αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, 
ενώ η τρίτη γέφυρα της πόλης θα εγκαι-
νιάσει τη λειτουργία της τον Αύγουστο. 
Πιο συγκεκριμένα, σε συνάντησή του με 
δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Επικοινωνιών, 
Μπινάλι Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι το νέο αερο-
δρόμιο θα κοστίσει 10,3 δισεκατομμύρια 
ευρώ και θα έχει την ικανότητα να φιλο-
ξενεί 90 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. 
Η Cengiz-Kolin-Limak-Mapa-Kalyon, μια 
σημαντική και πρωτοποριακή κοινοπρα-
ξία τουρκικών εταιρειών, κέρδισε το δια-
γωνισμό για την κατασκευή και διαχείριση 
του τρίτου αεροδρομίου στην Κωνσταντι-
νούπολη, το 2013, και έχει δεσμευτεί να 
καταβάλει στην κυβέρνηση από τα τέλη 
εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών 
22.100.000.000 ευρώ για τα επόμενα 25 
έτη, αρχής γενομένης από το 2017.
Το νέο αεροδρόμιο σταδιακά θα μπορεί 
να εξυπηρετεί μέχρι και 150 εκατομμύρια 
επιβάτες, ενώ αναμένεται να γίνει ένα από 
τα μεγαλύτερα στον κόσμο και το μεγα-
λύτερο στην Ευρώπη. Το αεροδρόμιο θα 
λειτουργήσει επίσης ως κόμβος για τον 
εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, 

Turkish Airlines, που συνδέει την Πόλη με 
200 διεθνείς προορισμούς.

Η LOT συνδέει την Αθήνα με  
τη Βαρσοβία με 4 πτήσεις  
την εβδομάδα

Νέα σύνδεση εγκαινίασε η LOT, η οποία 
θα εκτελεί δρομολόγια από το αεροδρό-
μιο της Αθήνας στη Βαρσοβία.
Το δίκτυο της LOT, μέσω του κόμβου της 
στη Βαρσοβία, αποτελεί μια καλή εναλλα-
κτική σε σχέση με άλλα συνωστισμένα και 
μεγάλα αεροδρόμια στη Δυτική Ευρώπη. 
Η σύνδεση Αθήνας - Βαρσοβίας εκτελεί-
ται με  4 πτήσεις την εβδομάδα με ώρα 
αναχώρησης από την Αθήνα στις 04.25 
και άφιξη στη Βαρσοβία στις 06.15. 
Οι ώρες των πτήσεων δίνουν τη δυνατό-
τητα στο επιβατικό κοινό να επωφεληθεί 
από τις πρωινές πτήσεις της LOT από τη 
Βαρσοβία προς τους βόρειους και δυτι-
κούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς 
και από τις απογευματινές πτήσεις προς 
Βόρεια Αμερική και Ασία. Η αναχώρηση 
από τη Βαρσοβία θα γίνεται στις 22.40 και 
η άφιξη στην Αθήνα στις 02.25. Από τη 
θερινή περίοδο, η LOT θα επιχειρεί από 
τη Βαρσοβία στην Αθήνα καθημερινά με 7 
εβδομαδιαίες πτήσεις.
Οι πτήσεις γίνονται με αεροσκάφη 

Embraer jets, τα οποία προτιμώνται από 
τους επιβάτες λόγω της ευρύχωρης 
καμπίνας και των δύο καθισμάτων/σειρά.
Η LOT είναι η μοναδική αεροπορική 
εταιρεία που προσφέρει 3 διαφορετι-
κές κατηγορίες θέσεων, προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες και τις προσδοκίες 
διαφορετικών ομάδων επιβατών στις 
μικρών και μεσαίων αποστάσεων πτή-
σεις μεταξύ ευρωπαϊκών προορισμών.  

Sky Express: καθημερινές  
πτήσεις από Αθήνα για Μύκονο 
και Σαντορίνη

Η αεροπορική εταιρεία της Κρήτης,  Sky 
Express, προγραμμάτισε και θα εγκαινιά-
σει πτήσεις από την Αθήνα προς Μύκονο 
και Σαντορίνη. Οι πτήσεις ξεκινούν από 
την Πέμπτη 21 Απριλίου και είναι καθημε-
ρινές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις ώρες δρομολογίων και τους ναύ-
λους μπορείτε να επισκεφτείτε την επί-
σημη ιστοσελίδα της εταιρείας (www.
skyexpress.gr)  ή να απευθυνθείτε στον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα. 
Οι ναύλοι ξεκινούν από 20 ευρώ (χωρίς 
φόρους), ενώ όλοι οι επιβάτες που θα 
αναχωρούν από την Αθήνα με προορι-
σμό τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο θα έχουν 
πρόσβαση στο Business Lounge «Μελίνα 
Μερκούρη».
Η  Sky Express  ανακηρύχθηκε από τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ως η ταχύτε-
ρα αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία 
για το 2015.  Αυτό έρχεται ως συνέχεια 
μετά τη βράβευσή της ως  αεροπορική 
εταιρεία του ERA Silver Award 2014-15. 
Για τον όμιλο Lufthansa η Ελλάδα είναι μία 
από τις κύριες αγορές στην Ανατολική 
Ευρώπη, όπου όλες οι αεροπορικές εται-
ρείες του ομίλου ενισχύουν διαρκώς τη 
θέση τους, προσφέροντας εκατοντάδες 
προορισμούς μέσω των σημαντικότερων 
ευρωπαϊκών κόμβων.

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από το χώρο  
των αερομεταφορών



ADVANCED SEMINAR 
ON INTERNATIONAL 
MARITIME LAW2nd

25-28 May, 2016, Wed.-Fri. 13.00-20.00 & Sat. 9.30-13.00

Athens, Evgenides Foundation
379, Leoforos Siggrou, Palaio Faliro 17564

University of Athens (School of Law)
In cooperation with:
World Maritime University - Malmö (Sweden),
Swansea University (UK),
National University of Singapore

Key Speakers:
Professor Stephen GIRVIN, Director, Centre for Maritime Law (CML), 
Singapore
Assoc. Professor Paul MYBURGH, Singapore
Assoc. Professor Aref FAKHRY, WMU - Malmö (Sweden) 
Assoc. Professor George THEOCHARIDIS, WMU - Malmö (Sweden)
Professor Simon BAUGHEN, Swansea (UK)
Assoc. Professor Theodora NIKAKI, Swansea (UK)
Professor Baris SOYER, Director, Institute of Trade & Shipping Law, Swansea (UK)
Professor Andrew TETTENBORN, Swansea (UK)
Professor Richard WILLIAMS, Swansea (UK)
Professor Lia ATHANASSIOU, Athens (GR)
Ass. Professor Dimitris CHRISTODOULOU, Athens (GR)
Dr. Manolis KONSTANTINIDIS, Athens, (GR)
Dr. Loukas ZYGOUROS, Athens, (GR)

Guest speaker:
Professor John D. KIMBALL, New York (USA)
This seminar covers 4 days, with 7 intensive, interactive lectures per day, enriched 
and completed by discussion, Q & A periods and case-law analysis.

Topics covered include:
4  Risk of ship’s operation (General average, salvage, collision)
4  Charterparties: performance, repudiation, clauses, time-bars, 

laytime & demurrage
4  Liabilities (passengers, environmental) - Limitation - 

Enforcement (arrest, judicial sale) 
4  Resolution of conflicts - Arbitration - Mediation

The seminar is designed for:
n  Law students or recent graduates wishing to develop their knowledge on 

specific issues of shipping law;

n  Young lawyers with the determination to enter the shipping industry;

n  Shipping lawyers or professionals working in the legal department of shipping 
companies who wish to enrich their know-how and improve their professional 
status.

REQUIRED ACADEMIC QUALIFICATIONS:
A recognized university degree or equivalent professional qualification is required for 
admission onto the course. Applicants must have sufficient competence in English, both 
written and oral, in order to meet the demands of the course. Students who do not have 
the formally recognized relevant qualifications may also apply if they can show that they 
have basic knowledge of law & legal terms.

Completion: 

You must attend 100% of the course to receive completion certificate as recognition 
of your study and for CPD purposes

REGISTRATION FEES

SPECIAL FEES:
Students/Trainees 150€
Lawyers (up to 10 years) 190€

REGULAR FEES:
Lawyers/Law Firms
1st participant 490€
2nd participant 415€
Additional participants 343€
Companies
1st participant 650€
2nd participant 553€
Additional participants 455€

15% Early Bird discount until April 29, 2016
(Does not apply to special fees)

The University of Athens will be offering 10 scholarships to equal number of 
students, who will be selected under the supervision of Prof. Lia Athanasiou

The fee includes the seminar‚ all program materials, Certificate, one light 
lunch and coffee breaks.

Spaces are limited and will be allocated on a first come first served basis, 
so we advise to book early to ensure your place.

Communication Sponsors

Organised by:

www.epixeirisi.gr
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OLYMPIA ELECTRONICS A.E. 
 
Διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες πυρανίχνευσης

Οι πίνακες BSR-2104/MAR και BSR-2114/MAR χρησιμοποιούνται σε πλοία και είναι 
διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες πυρανίχνευσης 2 και 4 βρόχων με δυνατότητα 
επέκτασης μέχρι και 8 βρόχους, και είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ΕΝ-54-2 και ΕΝ 54-4.

Οι βρόχοι που συνδέονται δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 4. Σε κάθε βρόχο μπορούν 
να συνδεθούν μέχρι 150 συνολικά σημεία, τα οποία μπορεί να είναι όλα συσκευές εισό-
δου (ανιχνευτές, κομβία), συσκευές εξόδου και απομονωτές γραμμής. Όμως, σύμφωνα 
με τον κανονισμό ΕΝ 54-2, ο συνολικός αριθμός των συσκευών στον πίνακα βρόχων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 512.

Ο μέγιστος αριθμός των ανιχνευτών και τα σημεία κλήσης που συνδέονται σε έναν 
πίνακα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 512.

Οι πίνακες διαθέτουν 96 ζώνες και είναι κατάλληλοι για παντός τύπου πλοία.

Προσφέρουν εκτεταμένη λίστα ρυθμίσεων και χαρακτηριστικών για τον έλεγχο του 
εξοπλισμού εγκατάστασης και των σειρήνων, οι οποίες μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν 
με τη χρήση ενός Η/Υ.

23530-51.200
www.olympia-electronics.gr

MARKET NEWS

SKF 
SKF Marine services

SKF Marine is a market leader in the field 
of alignment and mounting of propulsion 
plants, offering a comprehensive portfolio 
of measuring, positioning and mounting 
services. Our experience in the marine 
field with the alignment and mounting of 
both main propulsion units and auxiliary 
equipment is unsurpassed. 
Alignment Services
• Horizontal and vertical shaft alignments 
• Straightness of shafts and other objects 
• Alignment of propulsion line 
• Flatness (slewing bearings, bed plates 
etc) 
• Perpendicularity (rudders & propeller 
shafts) 
• Parallelism (bores and shafts) 
• Coordinates, distances and geometric 
shapes. 
Mounting & Installation Services
• Chocking with Epoxy resins 
• Chocking by using our own patented 
Vibracon® chocks 
• Machining on-site 
• Mounting services (couplings, bearing 
housings, propeller, blades) 
• Bolt tensioning 
Engineering Services
• Shaft alignment calculation and analysis 
• Engineering of chocking plans including 
the approval of the classification society 
of choice 
• Trouble shooting on noise & vibration 
problems 
• Project engineering 
• Ship design (Machinery & piping design).

210-68.97.500
www.skf.com/marine 



“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.



MARKET NEWS

Raycap 

Protect Vessel’s Electronic Systems 
against damaging overvoltages
Raycap is a global technology solutions 
provider that has developed advanced 
electrical protection solutions, featuring 
its state-of-the-art Strikesorb® surge 
protective device (SPD) technology. These 
products protect commercial vessels 
from being damaged by transient voltage 
surges caused by blackouts, heavy loads 
turning on and off, lightning events, and/or 
the operational failure of fuses or circuit 
breakers.

By installing protection units at central 
distribution points and dedicated feeder 
panels, Raycap solutions can provide a sta-
ble electrical environment, virtually elim-
inating losses caused by electrical over-
voltages. The company’s fully customized 
Strikesorb overvoltage protection sys-
tems are approved by major Class Socie-
ties (DNV, ABS, LR) and are fully compliant 
to the UL 1443 4th edition and IEC 61643-
11 safety and performance technical stand-
ards. Strikesorb’s safe, maintenance-free 
design offers significant advantages in sys-
tems where electronic components play a 
critical role.

210-61.52.000
www.raycap.com

Japan Radio Co., Ltd

JRC/Alphatron Marine

Smart, clear, consistent, safe, just some of 
the ways to describe what the AlphaLine 
Repeater Display series of navigation and 
communication instruments bring to the 
bridge of the future. With just one physical 
button on the display, the three display 
sizes may be the first thing you notice.
 A full lineup instruments that are easy to 
operate via an intuitive color touchscreen 
display, which is available in three standard 
sizes and two colors that form a well-
aligned complete whole. The graphical 
user interface is logical, easy to use and 
consistent throughout.
  Our engineers have created a beautiful 
platform for the software driven 
instrument line. The three display 
sizes may be horizontal or vertical, 
regardless of which of the many different 
products software is installed,  meet the 
requirements of information displays for 
use in the marine and offshore sector.

210-93.55.061
www.jrc.am/new

Control Marine Automation – 
Argoudelis & CO

CEP 12 – Electropneumatic Controller

• AUTO/MANUAL CONTROL
• LOW COST
• EASY INSTALLATION
• FULLY PROGRAMMABLE CONTROLLER
• P66
• 1 YEAR GUARANTEE

The Series CEP12 Electro-pneumatic Control-
ler combines the highest quality instrumen-
tation in one compact RITTAL enclosure for 
easy, low cost installation. Simply provide a sup-
ply pressure and voltage with a standard ther-
mocouple, RTD, DC voltage or DC current 
input to this unit and a traditional pneumatic 
process quickly converts to a state-of-the-art 
electronic operation. Typical function setup 
items appear in the control menu only when 
the function is selected, so you don't have to 
scroll through unnecessary items.  Auto/Man-
ual mode is selected with an external toggle 
switch. That gives the benefit to the user to 
control the pneumatic actuator manually in 
case of power supply loss. Also includes both 
digital and bargraph indication. 

210-46.15.831
www.cmagreece.com
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Αφιέρωμα: 
To παρόν και το μέλλον 
της παγκόσμιας ναυπηγικής 
βιομηχανίας

Χορηγός τεύχους

Οι τεχνολογικές εξελίξεις 
που θα επηρεάσουν 

τις θαλάσσιες μεταφορές

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

Και αν καταρρεύσει 
η Σαουδική Αραβία;

Χορηγός τεύχους

Αποκρατικοποίηση ΟΛΠ Α.Ε.: 
πορεία στο άγνωστο 

με βάρκα την ελπίδα (;)
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