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“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.
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185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085
Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr
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Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα 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 φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Kωδικός
Tαχυδρομείου 1449

40

42

44

Μην κατηγορείτε μόνο την Κίνα για
την πτώση της ναυλαγοράς
Συνέντευξη του Θέμη Πετράκη
Vice President Iolcos Hellenic Maritime
Enterprises Co. Ltd
IMO: Έγκριση των κοινών κανόνων
κατασκευής του IACS, αλλά με
αστερίσκους
Του Πάνου Ζαχαριάδη
Στόχος της AEGEAN η σύνδεση της
Ελλάδας με βασικά επιχειρηματικά και
ναυτιλιακά κέντρα
Συνέντευξη του Δημήτρη Γερογιάννη
Διευθύνοντος συμβούλου της AEGEAN

48

Η βρετανική πετρελαϊκή βιομηχανία
μεταξύ Brexit και Scotexit

52

Διεθνή ύδατα: Ειδήσεις από τις
θάλασσες του κόσμου

62

Οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων

66

Η σύγχρονη τάση της παγκόσμιας
οικονομίας και οι προκλήσεις της
ναυτιλίας
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

68

74

χο ρ η γός τ ε ύ χου ς

Ιδιοκτησία
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Να έχει την πεποίθηση ένας νέος
ότι η θάλασσα θα του δώσει αυτά που
ονειρεύτηκε
Συνέντευξη του Νικολάου Βλασσόπουλου
Μέσα σε 50 χρόνια οι γυναίκες του
Greek Orthodox Charity Organisation
έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους σε
πάνω από 3.500 Έλληνες
Συνέντευξη της Άντζελας Κουλουκουντή

80

Παλεύοντας με τις αντιξοότητες
Συνέντευξη των Στράτου
και Νικόλα Τσαλαμανιού

84

Θεωρώ πως το ναυτικό επάγγελμα ταιριάζει
στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων
Συνέντευξη του Δημήτρη Ματθαίου

92

Ηellas Liberty: Η ζωντανή ιστορία της
ελληνικής ναυτιλίας
Συνέντευξη του Καπτ. Βαγγέλη Κούζιλου

94

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

100

Τεχνικά θέματα

104

Η ανάγκη αντιμετώπισης του «α-διοίκητου»
του ελληνικού λιμενικού συστήματος
Του καθ. Κωνσταντίνου Χλωμούδη

110

Περιβαλλοντικά νέα

118

Η νορβηγική ναυτιλία μπροστά
σε ένα δύσκολο έτος

120

Επικαιρότητα από την Ε.Ε.

122

Η Ναυτιλία στην εποχή της τέταρτης
βιομηχανικής επανάστασης
Συνέντευξη του καθ. Νικήτα Νικητάκου

124

Η ιστορία του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου
Του Μιχάλη Λάμπρου

128

Επιβατηγός ναυτιλία

130

GREPORT 2016: Εξελίξεις στην ελληνική
λιμενική βιομηχανία
Του αν. καθηγητή Θάνου Πάλλη και του
δρος Γιώργου Βαγγέλα

134

Διεθνής και ελληνική λιμενική βιομηχανία

138

Φωτογραφικά στιγμιότυπα
από τα βραβεία ΕΥΚΡΑΝΤΗ

142

Ο Isalos.net, δίαυλος επικοινωνίας της
ναυτιλιακής αγοράς με τους νέους που
επιθυμούν ναυτιλιακή καριέρα

148

Αεροπορικά νέα

150

Market News

Safety Means the World to Us.

As Guardians of the things that pass through our hands and shape the future, our guiding principle
must always be to put safety first. For as we do this we ensure the safe passage of our people,
our cargoes and our environments. Our principles guide our vision.

OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Περισσότεροι από

Θα απαιτούνταν περίπου

διασώθηκαν παγκοσμίως από εμπορικά πλοία
το 2014.

και ένα έτος προκειμένου να καθαριστεί το 1% της επιφάνειας
του Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού.

50.000 πρόσφυγες

67 σκάφη απορρύπανσης

Πάνω από

10-15 έτη

1.647.500 άτομα

ήταν η παγκόσμια προσφορά ναυτικών όλων
των ειδικοτήτων το 2015. Με βάση τη ζήτηση υπήρξε
πλεόνασμα ναυτικών της τάξεως των 102.000 ατόμων.

2025
147.500 ναυτικών

η διάρκεια ζωής ενός εμπορευματοκιβωτίου
που χρησιμοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές.

2014

Το

Το

αναμένεται να υπάρχει έλλειμμα

διακινήθηκαν από τα λιμάνια της Κίνας

σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο χαμηλότερος μισθός του ILO
για το κατώτερο πλήρωμα θα παραμείνει στα

$ 614

έως το 2018.

3.976.069 TEU
διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών λιμένων το 2014.

Περίπου

5,25

τρισ. κομμάτια πλαστικού
βρίσκονται στους ωκεανούς.
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181,6 εκατ. ΤEU

Το λιμάνι της Βαλένθιας κατέλαβε την πρώτη θέση στη
Μεσόγειο σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με

4.615.000 ΤEU
To Gioia Tauro ήταν ο λιμένας της Ιταλίας με τη μεγαλύτερη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2014, στα

2.550.000 ΤEU

98,1 εκατ. τόνοι φορτίου
διακινήθηκαν στα ισπανικά λιμάνια το 2014,
μέσω της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

DISCOVER THE
POWER OF
FLEET XPRESS
EXPECT MORE
Inmarsat’s new maritime satellite
service guarantees you a previously
unachievable package of benefits.
Experience exceptional performance,
simplicity and reliability - wherever
you operate in the world.

CONTINUOUS
CONNECTIVITY

GUARANTEED
PERFORMANCE

CONTROLLED
COSTS

FULLY MANAGED
BUSINESS
SERVICE
APPLICATIONS

Powering global connectivity
inmarsat.com/gxfx
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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 σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr

Την αναστολή της λειτουργίας
του ανακοίνωσε το Southampton
Seafarers Centre
4 ΜΑΐΟΥ 2016

Υστερα από 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Southampton Seafarers Centre
ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του λόγω ανυπαρξίας εσόδων και
μειωμένης συμμετοχής των ναυτικών. Το
Κέντρο, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς, ψυχαγωγίας, αλλά και πρόνοιας για
εκατοντάδες ναυτικούς στην καρδιά του
βρετανικού λιμανιού, υποστηριζόταν εδώ
και δεκαετίες από τοπικές θρησκευτικές
οργανώσεις και ΜΚΟ. Ωστόσο, η μείωση της κίνησης στο λιμένα, η χρήση του
Διαδικτύου στα πλοία, αλλά και ο περιορισμός του χρόνου αναμονής των πλοίων
στα λιμάνια οδήγησαν σε σταδιακή πτώση του ενδιαφέροντος των ναυτικών για
τις υπηρεσίες του Κέντρου.
Ενδεικτικό είναι ότι στην τελευταία λειτουργία στο Κέντρο μόνο ένας εν ενεργεία ναυτικός ήταν παρών, ενώ όλοι οι
υπόλοιποι ήταν συνταξιούχοι ναυτικοί και
εθελοντές.
Οι τρεις θρησκευτικές οργανώσεις που
στήριζαν το Seafarers Centre επισήμαναν ότι η λειτουργία του απαιτούσε άνω
των 100.000 στερλινών το μήνα, ενώ οι 7
εργαζόμενοι πιθανώς να απολυθούν.
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Ωστόσο, ιερείς, εθελοντές και εκπρόσωποι των ΜΚΟ σχολίασαν στα βρετανικά ΜΜΕ πως η νέα τάξη πραγμάτων θα
τους οδηγήσει σε συχνότερες επισκέψεις
στα πλοία και επαφές με τα πληρώματα
στο χώρο εργασίας τους, κάτι που μέχρι
σήμερα δεν ήταν σύνηθες. « Ήρθε ίσως η
ώρα εμείς να πάμε στον ναυτικό και όχι
να περιμένουμε τον ναυτικό να έρθει σ’
εμάς», τόνισε ιερέας που ασχολείται με το
Κέντρο εδώ και αρκετά χρόνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο
της Ισπανίας καταδικάζει
τον πλοίαρχο του «Prestige»
4 ΜΑΐΟΥ 2016

Θορυβημένο είναι το Διεθνές Ναυτικό
Επιμελητήριο (ICS) από την πρόσφατη
δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, το οποίο τελικά
καταδικάζει τον πλοίαρχο του «Prestige»,
Απόστολο Μαγκούρα.
Σε δημόσια δήλωση του αντιπροσώπου
του στην πρόσφατη σύσκεψη του Oil
Pollution Compensation Funds (IOPCF),
το ICS επισήμανε ότι παραμένει εξαιρετικά επικριτικό απέναντι στον τρόπο λήψης
της απόφασης από τους ανώτατους Ισπανούς δικαστές, οι οποίοι αναίρεσαν την
πρωτόδικη απόφαση.
Το δικαστήριο καταδίκασε σε δύο χρό-

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας
καταδικάζει τον πλοίαρχο του «Prestige»

νια φυλάκισης τον πλοίαρχο ενώ θεώρησε πως η «πλημμελής συμπεριφορά» των
πλοιοκτητών τούς αφαιρεί το δικαίωμα
του περιορισμού της ευθύνης τους για
θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το Civil
Liability Convention (CLC) του 1992.
Η σύνθεση του δικαστηρίου, κατά το ICS,
δεν έλαβε υπόψη της σημαντικά νέα στοιχεία και μαρτυρίες και δεν κάλεσε τον
κατηγορούμενο σε απολογία όπως όφειλε, κατά την άποψη του Επιμελητηρίου.
Η απόφαση του δικαστηρίου αντικρούει, σύμφωνα με το ICS, στην υπάρχουσα
νομολογία και πρακτική περί περιορισμού
ευθύνης, αλλά και στις διεθνείς αρχές του
δικαίου, βάσει των οποίων η πλοιοκτησία
μπορεί να συνάπτει συμφωνίες ναύλωσης
γνωρίζοντας επακριβώς τις ευθύνες και
υποχρεώσεις της έναντι τρίτων.
Η απόφαση, ως γνωστόν, ελήφθη σε μία
και μόνον ημέρα.

Η Πάρος αποκτά (επιτέλους) νέο
αεροδρόμιο σε λίγους μήνες
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσε ότι η Πάρος θα αποκτήσει νέο
αεροδρόμιο από τη φετινή θερινή περίοδο. Το νέο και πολυαναμενόμενο αεροδρόμιο θα τεθεί σε πλήρη και κανονική
λειτουργία από τις 16 Ιουλίου 2016.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Μεταφορών, την τελευταία τετραετία σπαταλήθηκαν στην άγονη γραμμή
Πάρου επιδοτήσεις συνολικού ύψους
όσο το κόστος κατασκευής του νέου
αεροδρομίου.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στο
νησί, ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, συνοδευό-
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μενος από τον διοικητή της ΥΠΑ Κων/νο
Λιντζεράκο, σε συνάντηση που πραγματοποίησε στο δημαρχείο Πάρου με βουλευτές Κυκλάδων, τους εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της
τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ότι:
• Προωθείται με χρηματοδότηση
μέσω του επενδυτικού σχεδίου για
την Ευρώπη (πακέτο Γιούνκερ) νέο
ολοκληρωμένο έργο περαιτέρω
αναβάθμισης των αερολιμένων
Κυκλάδων, στα νησιά Μήλο, Νάξο,
Πάρο και Σύρο.
• Δρομολογούνται άμεσα από το
υπουργείο και την ΥΠΑ τεχνικά έργα
αναβάθμισης της επιχειρησιακής
λειτουργίας του αεροδρομίου Σύρου.
• Προωθείται σε συνεργασία με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς
της Πάρου νέος ολοκληρωμένος
σχεδιασμός για την υλοποίηση
υποδομών (οδικών, λιμενικών έργων,
βιολογικών καθαρισμών κ.λπ.) και
παράλληλα έργων και παρεμβάσεων
προστασίας του περιβάλλοντος και
της πολιτιστικής κληρονομιάς που
είναι αναγκαία στο νησί, δεδομένου ότι
η λειτουργία του νέου αεροδρομίου
τετραπλασιάζει την αεροπορική
επιβατική κίνηση της Πάρου.
Η ολοκλήρωση των έργων για το νέο
αεροδρόμιο φέρνει επίσης πολύ μεγάλο
όφελος στο ελληνικό Δημόσιο. Η Πάρος
εντάχθηκε στις άγονες γραμμές εξαιτίας
του γεγονότος ότι δεν διέθετε επαρκείς
υποδομές αεροδρομίου, παρά έναν μικρό
διάδρομο στον οποίο μπορούσε να επιχειρεί μόνον ένας τύπος μικρού αεροσκάφους.
Για να γίνει πραγματικότητα το νέο αεροδρόμιο, χρειάστηκε συνολικός σχεδιασμός ολοκλήρωσης της κατασκευής όλων
των απαιτούμενων εγκαταστάσεων με
συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις
του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ και της ΥΠΑ.
Παράλληλα, έπρεπε να αντιμετωπιστούν
αστοχίες και παλινωδίες σχεδιασμού των
προηγούμενων κυβερνήσεων. Στην Πάρο
αντί για αεροδρόμιο είχε σχεδιαστεί -και
δρομολογήθηκε από το 2011- να γίνει
μόνον ένας διάδρομος, στην κατασκευή
του οποίου σημειώθηκαν επιπροσθέτως
τεχνικές και οικονομικές εμπλοκές καθώς
και μεγάλες καθυστερήσεις στη διάρκεια
της προηγούμενης πενταετίας.

ARGO

Sailing on
a long tradition
with
a new name

Pantheon Tankers Management Ltd.

354 Syngrou Avenue, Athens • Tel.: +30 216 600 4930 • Fax: +30 216 600 4910 • e-mail: crew@pantheontankers.com
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Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.:
Μυρτώ Αστέρη (υποτροφία εις μνήμην
Σταύρου Νταϊφά), Κωνσταντίνος
Πανταζής (υποτροφία εις μνήμην
Νικολάου Τραυλού), Θεοδόσης
Σταματέλλος, περιφερειακός διευθυντής
Ελλάδος, Ανατολικής Μεσογείου και
Αδριατικής, Hellenic Lloyd’s S.A.,
Μελίνα Τραυλού, αναπλ. ταμίας Δ.Σ./
ΕΕΕ, Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος
Δ.Σ./ΕΕΕ, καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς,
γενικός γραμματέας υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειρήνη Νταϊφά, αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Πειραιά, Μιχαήλ Δημ.
Χανδρής, αντιπρόεδρος Δ.Σ./ΕΕΕ,
Βασίλειος Ζαχμέτης (συνταξιούχος
ναυτικός έτους 2012), Φραγκίσκος
Χαϊδούλης (συνταξιούχος ναυτικός έτους
2012), Χλόη Ιορδανίδου (υποτροφία
εις μνήμην Αντωνίου Χανδρή) και
Επαμεινώνδας Βασιλειάδης (υποτροφία
Lloyd’s Register Foundation).
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Η ετήσια εκδήλωση απονομής
βραβείων και υποτροφιών
της ΕΕΕ
10 ΜΑΐΟΥ 2016

Τα βραβεία στους ναυτικούς, από 3.000
ευρώ το καθένα, που απένειμε ο πρόεδρος της ΕΕΕ, έλαβαν: Ο κ. Βασίλειος
Ζαχμέτης από την Αθήνα. Γεννημένος το
1945 συνταξιοδοτήθηκε ως μηχανικός Α΄
τάξης με συνολική θαλάσσια υπηρεσία 27
έτη, 6 μήνες και 4 ημέρες, όλη σε ποντοπόρα πλοία άνω των 4.500 dwt. Τo μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας του έχει
πραγματοποιηθεί σε πλοία της εταιρείας
SCARMAR.
Ο κ. Φραγκίσκος Χαϊδούλης από την
Αθήνα, γεννημένος το 1945, συνταξιοδοτήθηκε το 2012 ως μάγειρος με συνολική
θαλάσσια υπηρεσία 31 έτη, 5 μήνες και 14
ημέρες, σχεδόν όλη σε ποντοπόρα πλοία
άνω των 4.500 dwt. Μεγάλο μέρος της
υπηρεσίας του πραγματοποιήθηκε σε
πλοία της εταιρείας NEDA Maritime.
Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές
σπουδές σε τομείς σχετικούς με τη ναυτιλία απενεμήθησαν ως εξής:
Την υποτροφία της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών, ύψους 20.000 δολαρίων, εις
μνήμην του προέδρου της Αντώνη Χανδρή, έλαβε η Αρσενία Ευαγγελία Χλόη
Ιορδανίδου. Γεννήθηκε το 1991 στην
Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2014 έλαβε
το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά,
γαλλικά και γερμανικά. Το 2014-2015 ολοκλήρωσε το πρώτο μεταπτυχιακό της στο
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, στο London

School of Economics and political Science.
Τον Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε το
μεταπτυχιακό της στο University College
London στο Ναυτικό Δίκαιο.
Την υποτροφία εις μνήμην Νικολάου
Τραυλού, ύψους 10.000 ευρώ, έλαβε ο κ.
Κωνσταντίνος Πανταζής. Τον Ιούλιο του
2010 έλαβε το πτυχίο του από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
του Πολυτεχνείου. Τον Σεπτέμβριο του
2015 ξεκίνησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Shipping, Trade and Finance στο Cass
Business School.
Την υποτροφία χορηγίας της κυρίας Ειρήνης Νταϊφά στη μνήμη του πατέρα της
Σταύρου, ύψους 15.000 δολαρίων, έλαβε
η Μυρτώ Αστέρη. Γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1992. Τον Νοέμβριο του 2015 απέκτησε
το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει αγγλικά,
γαλλικά και ισπανικά. Τον Ιανουάριο του
2016 άρχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές
στο City University στο Ναυτικό Δίκαιο.
Τέλος, την υποτροφία του Lloyd’s Register
Foundation, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας,
έλαβε ο Επαμεινώνδας Βασιλειάδης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Τον Οκτώβριο του 2015 έλαβε το πτυχίο του από
το Πανεπιστήμιο Πάτρας από το Τμήμα
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Τον Σεπτέμβριο του 2016 θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο
Marine Engineering στο Πανεπιστήμιο του
Strathclyde στη Γλασκώβη.

Διάδοση και ανάπτυξη της
Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα
12 ΜΑΐΟΥ 2016

Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, οι προοπτικές της διάδοσης και της
ανάπτυξης της ναυτικής διαιτησίας στην
Ελλάδα προκάλεσαν ζωηρή συζήτηση με
σχόλια όπως:
«Η υπάρχουσα ναυτιλιακή κρίση δεν
αφήνει περιθώρια για αλλαγή των συνήθων όρων ναυλώσεων», «υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και διστακτικότητα για
νέες προσεγγίσεις», «αστήρικτοι φόβοι
εμπιστευτικότητας στον ελλαδικό ναυτιλιακό χώρο», «οι εταιρείες που ελέγχουν
τα πλοία ελληνικών συμφερόντων δεν
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τη στηρίξουν», «δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα
κονδύλια για την κατάλληλη προβολή»,
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Μήλον της Έριδος η ευρωπαϊκή αγορά LNG
μεταξύ Νορβηγίας, Ρωσίας και ΗΠΑ

«δεν υπάρχει υποστήριξη από το κράτος», «τα δικηγορικά γραφεία ακολουθούντας τις ήδη συμφωνημένες ρήτρες προωθούν τις διαιτησίες και τις διαμεσολαβήσεις κυρίως στο Λονδίνο, όπου υπάρχει
μακρά παράδοση», «το γενικό αρνητικό
κλίμα κατά της ναυτιλίας στην Ελλάδα,
παρά την αναμφισβήτητη, άμεση και έμμεση συμμετοχή της στον κρατικό προϋπολογισμό και καθοριστικής προσφοράς
θέσεων εργασίας», «αρνητικά φαινόμενα
στον τομέα απόδοσης της Δικαιοσύνης
στην Ελλάδα».

Μήλον της Έριδος η ευρωπαϊκή
αγορά LNG μεταξύ Νορβηγίας,
Ρωσίας και ΗΠΑ
14 ΜΑΐΟΥ 2016

Hanjin Shipping και Hyundai Merchant
Marine μπροστά στο δίλημμα
αυτοαναδιάρθρωσης ή πτώχευσης
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Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Statoil,
Tor Martin Anfinnsen, κατά τη διάρκεια
των εργασιών του συνεδρίου «Flame
Conference», στο Άμστερνταμ, δήλωσε
ότι το νορβηγικό φυσικό αέριο θα παραμείνει ανταγωνιστικό για την ευρωπαϊκή
αγορά και σε τιμές ακόμα πιο χαμηλές σε
σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα.
Ετησίως, η Νορβηγία παράγει προς εξαγωγή 105 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου,
ποσότητα που μπορεί να διατηρηθεί σε
αυτά τα επίπεδα για τουλάχιστον δέκα έτη.
Βέβαια, για να μπορέσει η Νορβηγία
να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή της θα
πωλείται στις ευρωπαϊκές αγορές θα
πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση
διατήρησης της τιμής του φυσικού αερίου σε άκρως ανταγωνιστικά επίπεδα, με
δεδομένο ότι πλέον έχει να αντιμετωπίσει
και τον έντονο ανταγωνισμό -κατ’ άλλους
απειλή- από το ρωσικό αλλά και το αμερικανικό φυσικό αέριο.
Μάλιστα, ήδη από φέτος έχουν ξεκινήσει
οι παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού
αερίου από τις εξαγωγικές εγκαταστάσεις
Sabine Pass LNG, στη Λουιζιάνα, προκαλώντας πόλεμο τιμών που θα μπορούσε
να πλήξει τα έσοδα της Νορβηγίας.
Από την άλλη, το νορβηγικό αέριο δέχεται
και τον έντονο ανταγωνισμό από το αέριο
που εξάγει προς την Ευρώπη ο ρωσικός
γίγαντας Gazprom, με τον τελευταίο να
επιδιώκει με κάθε τρόπο να διατηρήσει
το υπάρχον μερίδιό του αλλά και να το
διευρύνει στην αγορά της Ευρώπης.

Βέβαια, η Gazprom έχει να αντιμετωπίσει και την απειλή από άλλους ρωσικούς
παίκτες, όπως η Rosneft, η Novatek ή η
Lukoil, που έχουν διεκδικήσει και λάβει
μερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά
της Ρωσίας, στην οποία άλλοτε μονοπωλούσε η Gazprom. Όμως, η Gazprom
παραμένει ακόμη άκρως ανταγωνιστική
σε ό,τι αφορά τις τιμές της στην Ευρώπη,
με δεδομένο ότι δεν υποχρεούται σε εξαγωγικούς δασμούς.

Hanjin Shipping και Hyundai
Merchant Marine μπροστά στο
δίλημμα αυτοαναδιάρθρωσης ή
πτώχευσης
18 ΜΑΐΟΥ 2016

Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της
Νότιας Κορέας, Hanjin Shipping Co. και
Hyundai Merchant Marine Co., ανακοίνωσαν τη Δευτέρα μεγάλες απώλειες
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, έχοντας
δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την κατακόρυφη πτώση των ναύλων στον κλάδο της dry
και liner ναυτιλίας.
Οι δύο εταιρείες αγωνίζονται να παραμείνουν «εν ζωή» μέσα στο πολύ δύσκολο
περιβάλλον μακροχρόνιας ύφεσης που
βιώνει η παγκόσμια οικονομία. Μάλιστα,
με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες,
έχουν ζητήσει ήδη τη βοήθεια πιστωτών
σε μια προσπάθεια να εφαρμόσουν σχέδια αυτοαναδιάρθρωσης, που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν τον κίνδυνο της
πτώχευσης.
Η Hanjin Shipping Co., η μεγαλύτερη εκ των
δύο εταιρειών με βάση τα έσοδα, ενημέρωσε την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας ότι το πρώτο τρίμηνο του έτους
κατέγραψε καθαρές απώλειες της τάξεως
των $221 εκατομμυρίων, ενώ η μείωση των
εσόδων της άγγιξε το 25,1% σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας υπολογίζεται πως ανέρχονται σε πάνω από 400
εκατομμύρια δολάρια.
Από την άλλη, και η Hyundai Merchant
Marine Co. κατέγραψε ζημίες ύψους 230
εκατομμυρίων δολαρίων, με τις πωλήσεις
της να μειώνονται κατά 18% συγκριτικά με
πέρυσι.

Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

ANANGEL

MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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«Ειρήνη» και «Αθήνα»: τα νέα
διασωστικά σκάφη στο δυναμικό της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

«Ειρήνη» και «Αθήνα»: τα νέα
διασωστικά σκάφη στο δυναμικό
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
19 ΜΑΐΟΥ 2016

Δύο νέα διασωστικά σκάφη, με τα ονόματα «Ειρήνη» και «Αθηνά», εντάχθηκαν
στον δυναμικό στόλο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) ενισχύοντας έτσι σε
σημαντικό βαθμό την ικανότητα της οργάνωσης σε επίπεδο επιχειρήσεων έρευνας
και διάσωσης στη θάλασσα. Τα δύο σκάφη, που δώρισε στην ΕΟΔ η ολλανδική
Βασιλική Ένωση Διάσωσης, KNRM, έχουν
έδρα στη νεοσύστατη βάση ετοιμότητας
της ΕΟΔ στη Χίο και πρόκειται να επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή
του νησιού, επικουρικά πάντα στο έργο
του Λιμενικού Σώματος.
Η τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας των δύο σκαφών πραγματοποιήθηκε
στη Χίο σε εορταστικό κλίμα και παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Caspar Veldkamp, ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος
Αποστολάκης, ο καπετάν Παναγιώτης
Ν. Τσάκος, ιδρυτής του Κοινωφελούς
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» - Διεθνούς
Κέντρου Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαρία
Τσάκος», Ευθύμιος Ε. Μητρόπουλος, οι κ.
Udo Helge Fox και Bruce Reid, πρόεδρος
και εκτελεστικός διευθυντής, αντίστοιχα,
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλάσσιας
Διάσωσης (IMRF), ο βουλευτής της Ν.Δ.
Νότης Μηταράκης, ο αντιπεριφερειάρχης
Σταμάτιος Κάρμαντζης, ο δήμαρχος Χίου
Μανώλης Βουρνούς, εκπρόσωποι οργα-
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νώσεων-μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλάσσιας Διάσωσης και πλήθος
κόσμου. «Νονές» των σκαφών ήταν η κ.
Anne Veldkamp, σύζυγος του πρέσβη της
Ολλανδίας στην Ελλάδα, που βάφτισε το
ένα σκάφος «Ειρήνη», και η κ. Chantal Ε.
Μητροπούλου, σύζυγος του κ. Ευθύμιου
Ε. Μητρόπουλου, η οποία ονομάτισε το
άλλο «Αθηνά», ακολουθώντας μάλιστα
την ολλανδική παράδοση που θέλει τους
αναδόχους να αποκαλύπτουν το όνομα
κόβοντας με ένα μικρό τσεκούρι το σχοινί που συγκρατεί το κάλυμμα. Τον αγιασμό
ευλόγησε ο μητροπολίτης Χίου, Ψαρών,
Οινουσσών και Καρδαμύλων, κ. Μάρκος.
Δίνοντας ένα δυνατό μήνυμα ενότητας
και συνεργασίας, στην εκδήλωση παρευρέθησαν, επίσης, τα δύο διασωστικά σκάφη της σουηδικής οργάνωσης SSRS που
επιχειρούν στη Σάμο, όπως και το γερμανικό σκάφος «Minden» που συμμετέχει
σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
στη Λέσβο.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
οδηγεί τα κάποτε κραταιά
ναυπηγεία σε χιλιάδες απολύσεις
24 ΜΑΐΟΥ 2016

Δεκάδες εταιρείες της Νότιας Κορέας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μεγάλη
πρόκληση της αποπληρωμής των δανείων που είχαν λάβει τα προηγούμενα έτη,
πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Με βάση τα όσα
μεταδίδουν τοπικά ειδησεογραφικά μέσα,
οι περισσότερες απολύσεις θα αφορούν
όσους εργάζονται στον κλάδο της ναυπηγικής βιομηχανίας, η μεγέθυνση του οποίου αποτελούσε μέχρι πρότινος την αιτία
της εντυπωσιακής οικονομικής ανάπτυξης
που είχε βιώσει η Νότια Κορέα κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering Co.
αναμένεται μέχρι το 2018 να απολύσει
σχεδόν 1.300 υπαλλήλους, ενώ όπως υποστηρίζει το σωματείο των εργαζομένων
ο αριθμός των απολύσεων αναμένεται να
φθάσει συνολικά τις 10.000.
Δεν είναι, όμως, μόνο η Νότια Κορέα αλλά
και η Κίνα που αντιμετωπίζει παρόμοια
προβλήματα και είναι υποχρεωμένη να
προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του ναυπηγικού της τομέα και να εφαρμόσει ένα
σκληρό πρόγραμμα ομαδικών απολύσεων.

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 κατάρτισης.
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 vLMS 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 μετάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επίσης 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 εξυπηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ρέκβιεμ για τον
Γιάννη Τσαμουργκέλη
19 ΜΑΐΟΥ 2016

Το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 η ναυτιλιακή
και όχι μόνον κοινότητα έχασε, πολύ πριν
από την ώρα του, έναν υπέροχο άνθρωπο
και εξαίρετο επιστήμονα, τον Γιάννη Τσαμουργκέλη.
Πολλά θα μπορούσε να πει κάποιος για τον
Γιάννη, αλλά θα είμαι σύντομος, πιστός οπαδός του «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια».
Ο Γιάννης δεν υπήρξε ποτέ ο τυπικός
ακαδημαϊκός, που αναμασά τα χιλιοειπωμένα με τους συναδέλφους του, ανακυκλώνοντάς τα σε επιστημονικές επετηρίδες και να περνά τον υπόλοιπο χρόνο του
μετρώντας τις ετεροαναφορές του.
Όπως κάνουν πολλοί με τα likes των ανοησιών που αναρτούν στο Facebook.
Ούτε προσπάθησε ποτέ να ανελιχθεί με
κάθε κόστος στις υψηλότερες βαθμίδες
της Academia όπως πολλοί άλλοι. Απλά
δεν τον ενδιέφεραν αυτά. Το πάθος του
ήταν να μοιραστεί με τους φοιτητές του,
αλλά και με την κοινωνία γενικότερα, τον

26

βαθύ προβληματισμό του και τις έντονες
ανησυχίες του για τη ναυτιλία, την πολιτική, την κοινωνία, τον κόσμο όλο, και όλο
«αυτό» που μας περιβάλλει και καθορίζει
τις τύχες μας. Πίστευε, όπως πολλοί από
εμάς, πως η όποια προσπάθεια, η όποια
συμβολή στο περιρρέον γίγνεσθαι, είναι
το φτερούγισμα της πεταλούδας που
μπορεί να φέρει, κάποτε, τον τυφώνα στο
άλλο άκρο του πλανήτη.
Η σταδιοδρομία του, αξιοζήλευτη, τόσο
ακαδημαϊκά (διδακτορικό από την
Οξφόρδη) όσο και κοινωνικά. Ο κατάλογος ατέλειωτος, αλλά θα σταθώ μόνο στα
παρακάτω: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
Διευθυντής Διοίκησης και διευθυντής
Γραφείου Διοικητού (Θ. Καρατζά). Γενική Τράπεζα: Γενικός διευθυντής. Εθνική
Χρηματιστηριακή: Διευθύνων σύμβουλος.
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας: Πρόεδρος
και επιστημονικός διευθυντής. Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας: Σύμβουλος υπουργών (Γεννηματά, Παπαντωνίου).
Ειλικρινά, λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να
παραστώ στην παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου, «Οι Συνένοχοι». Του
κύκνειου άσματός του.
Ήξερα πόσο πολύ το ήθελε. Και γνώριζα
πόσο είχε προσπαθήσει ώστε το βιβλίο
να εκδοθεί «στην ώρα του…».
Είδα όμως ολόκληρη την εκδήλωση στο
Διαδίκτυο. Και εκεί, δεν στάθηκα ούτε
στα τραπεζικά, ούτε στα οικονομικά, ούτε
στη συζήτηση που ακολούθησε. Ούτε εγώ
ούτε κάποιος απ’ τους πολλούς διακεκριμένους παρισταμένους.
Πρόσεξα μόνο την ήρεμη «συμφιλίωση»
με τη σκληρή πραγματικότητα, αλλά και το
σεβασμό, την τρυφερότητα και αγάπη όλων
των εκεί φίλων του που με πόνο γνώριζαν
αυτό που σύντομα θα ήταν αναπόφευκτο.
Αντίο, Γιάννη.

Του Ηρακλή Χαραλαμπίδη,
Καθηγητή Ναυτιλιακής
και Λιμενικής Οικονομίας
στο Πανεπιστήμιο Έρασμους, Ρότερνταμ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

85 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ναυτιλία
Του Δρος Παναγιώτη Καπετανάκη

Ιανουάριος 1931, «Ναυτικά Χρονικά», Αρ. Φύλλου 1

Τον εντυπωσιακό αριθμό των 5.000 πλοίων άγγιξε η ελληνική ναυτιλία και μάλιστα
εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Ο ελληνόκτητος στόλος όχι μόνον αυξάνεται σε αριθμό πλοίων αλλά και σε χωρητικότητα, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται με συνεχή πτώση του μέσου όρου
ηλικίας των πλοίων του. Το 2015 η δύναμη
του ελληνόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά
202 πλοία και από 4.707 έφτασε τα 4.909,
με την αξία τους να ανέρχεται στα σχεδόν
100 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το ΑΕΠ
της χώρας σε τιμές αγοράς διαμορφώθηκε το 2014 στα 179,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα,
μεγάλωσε και η χωρητικότητά του κατά
24,6 εκατομμύρια τόνους, ποσοστό 7,2%,
αγγίζοντας τα 328,2 εκατομμύρια τόνους,
ενώ ο μέσος όρος ηλικίας μειώθηκε στα
12,7 έτη.
Με αυτά τα δεδομένα δεν προκαλεί
εντύπωση το ότι ο ελληνόκτητος στόλος
παραμένει πρώτος στον κόσμο, έχοντας
διαγράψει μια εξαιρετική πορεία ανάπτυξης από την εποχή των αρχών της δεκαετίας του 1930, όταν καταλάμβανε τη δέκατη θέση περιλαμβάνοντας στο δυναμικό
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του 570 πλοία, με χωρητικότητα 1.400.000
gt. Αυτήν την εκπληκτική πορεία της
ελληνικής ναυτιλίας καταγράφει συνεχώς
εδώ και ογδόνα πέντε χρόνια το αρχαιότερο ναυτιλιακό περιοδικό της χώρας, τα
«Ναυτικά Χρονικά», με την εξαίρεση της
πολεμικής περιόδου 1941-1945 οπότε και
είχε διακόψει την εκδοτική παρουσία του.
Στην πραγματικότητα, η ελληνική ναυτιλία
και τα «Ναυτικά Χρονικά» διάγουν εδώ
και ογδόντα πέντε χρόνια βίους παράλληλους. Χωρίς την ελληνική ναυτιλία τα
«Ναυτικά Χρονικά» δεν θα μπορούσαν
να υπάρξουν. Αλλά, από την άλλη, χωρίς
τα «Ναυτικά Χρονικά» και η ελληνική
ναυτιλιακή βιομηχανία, η μεγαλύτερη της
χώρας, θα είχε σαφώς μικρότερη δύναμη
επικοινωνίας των θέσεών της προς τον
«έξω κόσμο».
Τα «Ναυτικά Χρονικά» ξεκινούν το
ταξίδι τους την 1η Ιανουαρίου του 1931
με επικεφαλής τον Δημήτρη Κωττάκη
και ένα σημαντικό επιτελείο αρθρογράφων και δημοσιογράφων, σε μια εποχή
που η ελληνική ναυτιλία, όπως σημειώνει
ο Κώστας Μ. Λαιμός, ήταν «μικρή» και
αντιμέτωπη με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1930-1933. Μέχρι τότε όχι
μόνο δεν κυκλοφορούσε ειδικό περιοδικό για τη ναυτιλία, αλλά και ο ημερήσιος
Τύπος, πέρα από τις ειδήσεις για ναυάγια
και ναυτικά ατυχήματα, δημοσίευε ελάχιστα άρθρα σχετικά με τα προβλήματα
της ναυτιλίας, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν
τότε ναυτιλιακοί συντάκτες στις αθηναϊκές εφημερίδες. Τα «Ναυτικά Χρονικά»,
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Γεώργιος Μ. Δρακόπουλος, ήρθαν να καλύψουν
αυτό το κενό σε μια χώρα ναυτική, και ο
Κωττάκης πέτυχε να αναδειχθεί σε σημαντικό ναυτιλιακό παράγοντα.
Ο Δημήτρης Κωττάκης γεννήθηκε σε
έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς παραδοσιακούς ναυτότοπους, την
Άνδρο, το 1897. Έπειτα από λίγα χρόνια θα
βρεθεί στη Σύρο, ένα από τα μεγαλύτε-

ρα ναυτιλιακά κέντρα του ελληνικού κράτους, όπου θα τελειώσει τις γυμνασιακές
του σπουδές και θα γνωρίσει για πρώτη
φορά τον Κασιώτη Μανώλη Κουλουκουντή, με τον οποίο θα συνδεθεί με στενή
φιλία για όλη του τη ζωή. Τελειώνοντας
τις σπουδές του θα βρεθεί στον Πειραιά,
το μεγάλο λιμάνι της χώρας, και εκεί θα
εργαστεί ως απλός υπάλληλος στην πειραϊκή εφημερίδα «Χρονογράφος», για να
εξελιχθεί σύντομα σε έναν από τους πιο
σημαντικούς δημοσιογράφους στο χώρο
του ναυτιλιακού ρεπορτάζ και βεβαίως σε
έναν επιτυχημένο εκδότη, καθώς ο Κωττάκης είχε αντιληφθεί το κενό που υπήρχε από την έλλειψη ειδικού ναυτιλιακού
Τύπου στη χώρα.
Τα «Ναυτικά Χρονικά» κατά τη διάρκεια
των ογδόντα πέντε ετών τους επιδίωξαν
και κατόρθωσαν να διαδραματίσουν έναν
άκρως παρεμβατικό ρόλο στα πράγματα
της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας
δημοσιεύοντας άρθρα που άλλοτε επαινούσαν το κράτος και τους πλοιοκτήτες
για τη δράση τους και άλλοτε ασκούσαν
κριτική για τα πεπραγμένα τους (κατά
κύριο λόγο προς τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη). Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον
να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Δημήτρης Κωττάκης, αν και ταλαντούχος σχολιαστής τα
άρθρα του οποίου υποδέχονταν πάντα
τους αναγνώστες στις πρώτες σελίδες
του περιοδικού, συχνά προτιμούσε τα
κακώς κείμενα από το χώρο της ναυτιλίας
να καυτηριάζουν οι φίλοι του που αρθρογραφούσαν τακτικά στα «Ναυτικά Χρονικά», όπως ο Μανώλης Κουλουκουντής, ο
Στρατής Ανδρεάδης, ο Σταύρος Νιάρχος,
ο Ανδρέας Γ. Λαιμός, ο Γεώργιος Δρακόπουλος κ.ά.
Όμως τα «Ναυτικά Χρονικά» δεν προσανατολίστηκαν μόνο προς μια επαινετική ή
επικριτική αρθρογραφία, αλλά επέλεξαν
να λάβουν και θετικές πρωτοβουλίες, να
προσφέρουν πρωτοποριακές γνώμες,
όπως και να καταθέσουν συγκεκριμένες

προτάσεις με στόχο να παρακινήσουν
την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να βελτιώσει το νομικό και φορολογικό πλαίσιο
λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας.
Σε κάθε περίπτωση, τα «Ναυτικά Χρονικά» και η δημοσιογραφική τους ομάδα
είχαν θέσει ως πρώτιστο στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα μικρά
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και μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν την
ελληνική ναυτιλία, ζητήματα για τα οποία
οι περισσότεροι, και κυρίως οι Έλληνες
πολιτικοί, είχαν σχεδόν ολοκληρωτική
άγνοια, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου και των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.
Δεν υπάρχει τομέας της ελληνικής ναυτιλίας που να μην αποτέλεσε αντικείμενο
ενδιαφέροντος και έρευνας των δεκαπενθήμερων εκδόσεων των «Ναυτικών
Χρονικών». Έτσι, στις πάνω από σαράντα
πέντε χιλιάδες σελίδες τους, από το 1931
έως σήμερα, ο αναγνώστης ειδικός και
μη, αλλά και ο ναυτιλιακός ιστορικός και
ερευνητής, μπορεί να εντοπίσει έναν ατελείωτο πλούτο πληροφοριών, που αφορά
μια ευρύτατη γκάμα θεμάτων: το πλοίο και
τους άνθρωπους του, τους πλοιοκτήτες
και τους ναυτικούς, τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τις τεχνολογικές εξελίξεις στις μεταφορές, τη ναυτική ασφάλιση,
το ναυτικό δίκαιο, τη ναυτική παράδοση
και ιστορία της χώρας μας, τη ναυτική
εκπαίδευση, την πρόνοια των ναυτικών
μας, τη ναυλαγορά, τις διεθνείς οικονομι-

κές και γεωπολιτικές εξελίξεις και τόσα
άλλα θέματα. Ενώ, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Μιχ.Λαιμός, «η προσθήκη του συμπληρωματικού τμήματος
εις την Αγγλικήν γλώσσαν (1960) έφερε
τα Ναυτικά Χρονικά εις τον διεθνή χώρον
και η καινοτομία αυτή υπήρξε πολύ επιτυχής και συνετέλεσεν σημαντικά εις την
επέκτασιν της επιρροής των και εκτός της
Ελλάδος επιδιώξεων της ναυτιλίας μας».
Εξαιρετική σημασία, βέβαια, είχαν και τα
ετήσια ανασκοπικά τεύχη των «Ναυτικών
Χρονικών», στα οποία συμμετείχαν με
άρθρα και επιφυλλίδες σπουδαία ονόματα
του ναυτιλιακού κόσμου της χώρας, καταγράφοντας και σχολιάζοντας τις τάσεις
της εποχής.
Η περίοδος του Δημήτρη Κωττάκη, που
για αρκετούς θεωρείται η πλέον πλούσια
και παραγωγική από άποψη αρθρογραφίας και σχολιογραφίας, είναι αυτή των
τελευταίων ετών της ζωής του και κυρίως από το 1970 και μέχρι τον θάνατό
του το 1983. Και το ενδιαφέρον έγκειται
στο γεγονός ότι κατάφερε να παραμείνει
μοναδικό σημείο αναφοράς για τον ναυτιλιακό κόσμο της χώρας, σε μια περίοδο
που έκαναν την εμφάνισή τους νέοι τίτλοι
ενώ ο υπάρχων καθημερινός Τύπος άρχιζε να εμπλουτίζει τις σελίδες του με ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Άλλωστε, είναι η εποχή
της μεγάλης εξωστρέφειας των Ελλήνων
πλοιοκτητών και ο Κωττάκης συνεχίζει
να διατηρεί την εμπιστοσύνη τους και να
καταγράφει με σχολαστικότητα, ακρίβεια
και αντικειμενικότητα τη νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται στα ναυτιλιακά
πράγματα της χώρας αλλά και διεθνώς.
Είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσουν 85
χρόνια ζωής και δημιουργίας μέσα σε ένα
αφιερωματικό κείμενο λίγων εκατοντάδων
λέξεων. Όμως, αν θελήσουμε να παρουσιάσουμε εκείνα τα μεγάλα ζητήματα που
αφορούσαν την ελληνική ναυτιλία, στα
οποία επέλεξε η δημοσιογραφική ομάδα
των «Ναυτικών Χρονικών» να παρέμβει
δυναμικά φέρνοντάς τα στο προσκήνιο
και παρακινώντας τους υπευθύνους του
ελληνικού κράτους να αναλάβουν δράση,
τότε δε μπορούμε παρά να αναφερθούμε
στα εξής τρία: α) Την αγορά των αμερικανικών Liberties, β) το συνταγματικό
διάταγμα περί εισαγωγής και προστασίας
ξένων κεφαλαίων και γ) την αναδιοργάνωση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ίσως ακούγεται υπερβολή αλλά τα «Ναυ-

τικά Χρονικά», υπό την καθοδήγηση
του Δημήτρη Κωττάκη, έδωσαν μεγάλη
έμφαση στην αξία της δημοσιογραφικής
έρευνας και κατάφεραν να μετατραπούν
σύντομα σε έναν νευρώδη μηχανισμό
παραγωγής και ανάλυσης ειδήσεων από
το χώρο της ελληνικής αλλά και διεθνούς
ναυτιλίας, με λόγο αντικειμενικό, τολμηρό,
έντιμο, αποκαλυπτικό, μα πάνω από όλα
παρεμβατικό, κυρίως μετά την επανέκδοσή τους την 21η Ιουνίου 1945. Και όπως
σημειώνει ένας από τους αρθρογράφους
του περιοδικού, ο Ν. Κων. Αντωνόπουλος,
«από τις χιλιάδες σελίδες των Ναυτικών
Χρονικών παρουσιάσθηκαν επιστήμονες
(νομικοί, οικονομικοί, μηχανικοί, ναυπηγοί
κ.λπ.), πλοιοκτήτες, πλοίαρχοι, μηχανικοί,
ραδιοτηλεγραφητές, ειδικευμένα ανώτερα
στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ασφαλιστές, τραπεζίτες, ιστορικοί, αξιωματικοί του
Λιμενικού Σώματος, ακόμη και πολιτικοί».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παρεμβατικής δύναμης των «Ναυτικών Χρονικών» συνιστά η περίπτωση της διάθεσης
από την αμερικανική κυβέρνηση προς
τους Έλληνες πλοιοκτήτες 100 φορτηγών
πλοίων τύπου Liberty. Τα Liberties ήταν
σημαντικά για την ανασυγκρότηση του
ελληνικού στόλου, καθώς ο τελευταίος
με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
περιελάμβανε μόλις 120 πλοία, 500.000
τόνων, όταν το 1940 αριθμούσε στο δυναμικό του 640 πλοία, 2.052.183 τόνων. Στη
διάρκεια του 1945, μετά την αποχώρηση
των Γερμανών από την Ελλάδα, γίνονται
οι πρώτες σκέψεις για την απόκτηση
αυτών των «βραχύβιων πλοίων ανάγκης»,
όπως τα αποκαλούσαν στα άρθρα τους
τα «Ναυτικά Χρονικά». Από τον Κωττάκη
και τους αρθρογράφους του περιοδικού
όσο και από τους Έλληνες πλοιοκτήτες,
με επικεφαλής τον επιστήθιο φίλο του
Κωττάκη Μανώλη Κουλουκουντή, ζητείται επιτακτικά η κρατική παρέμβαση για
ανασυγκρότηση της ελληνικής ναυτιλίας,
με τα Liberties να θεωρούνται η μαγιά για
την επαναφορά των Ελλήνων πλοιοκτητών
στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου. Παράλληλα, τα «Ναυτικά
Χρονικά» ασκούν εντονότατη κριτική
στη ναυτιλιακή πολιτική που είχε ασκήσει
κατά τη διάρκεια του πολέμου η εξόριστη
στο Κάιρο ελληνική κυβέρνηση.
Έτσι, το 1946 θα αναδειχθεί για το περιοδικό, όπως και για τον ελληνικό ναυτιλιακό
κόσμο, ως έτος των Liberties. Μάλιστα, ο
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—Η Ναυτιλία στον απόηχο
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ίδιος ο Κωττάκης κρίνει αναγκαίο όχι μόνο
να αρθρογραφεί για την ανάγκη παραλαβής των πλοίων, παρά τα όποια ζητήματα
αφορούσαν το αξιόπλοό τους, αλλά και
να μεταβεί ο ίδιος στη Νέα Υόρκη, όπου
δινόταν η μάχη για τη διάθεσή τους. Μία
μάχη που θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία
τον Νοέμβριο του 1946, όταν η αμερικανική κυβέρνηση λαμβάνει την απόφαση για
παραχώρηση 100 πλοίων στους Έλληνες
πλοιοκτήτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
απόφαση του ελληνικού κράτους για στήριξη της ναυτιλίας μέσω της αγοράς των
Liberties κομβικός υπήρξε ο ρόλος των
«Ναυτικών Χρονικών». Τα τελευταία αξιοποίησαν τη δύναμη των ειδικών και τεχνικών γνώσεων αλλά και των προσωπικών
γνωριμιών του εκδότη τους καθώς και των
αρθρογράφων τους για να πιέσουν την
ελληνική κυβέρνηση αλλά και αρκετούς
διστακτικούς Έλληνες πλοιοκτήτες προς
την κατεύθυνση άσκησης μιας πολιτικής
ενίσχυσης του αποδεκατισμένου ελληνικού στόλου.
Όμως, ο ισχυρός παρεμβατικός ρόλος των
«Ναυτικών Χρονικών» δεν καταγράφηκε
μόνο με την αγορά των Liberties, αλλά
αφορούσε και άλλα ζητήματα, όπως τη
φορολόγηση των ναυτιλιακών κεφαλαίων.
Η αγορά των Liberties μπορεί να έδωσε
την απαραίτητη ώθηση στον ελληνόκτητο
στόλο, όμως το νέο μεγάλο ζήτημα που
έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική ναυτιλία,
και το οποίο αναδεικνύουν με τα άρθρα
τους τα «Ναυτικά Χρονικά», είναι η μη
φιλική στάση και διάθεση των ελληνικών
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κυβερνήσεων έναντι του εφοπλιστικού
κόσμου. Τα «Ναυτικά Χρονικά» επικρίνουν δριμύτατα τον εξοντωτικό νόμο περί
φορολογίας των πλοίων και γράφουν ότι
«καθώς η Αμερική επιμένει εις την κατανομήν των φορτίων βοηθείας του σχεδίου
Μάρσαλ, η Ναυτιλία κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου τον οποίον δημιουργούν:
η επί των πλοίων αναρχία, η φορολογική δυνάστευσις και η συκοφάντησις του
εφοπλισμού».
Για τον Κωττάκη και τους αρθρογράφους
του περιοδικού, η εχθρική προς τον εφοπλιστικό κόσμο στάση των ελληνικών
κυβερνήσεων, κυρίως την περίοδο του
Εμφυλίου και πρωτίστως σε ζητήματα
φορολογίας ναυτιλιακών κεφαλαίων, ήταν
η κύρια αιτία που οδηγούσε σε συνεχή
αύξηση τον αριθμό των ελληνόκτητων
πλοίων υπό ξένη σημαία, σε στασιμότητα
το ελληνικό νηολόγιο και σε σημαντική
άνοδο την ανεργία των ναυτικών. Χαρακτηριστικά, στις αρχές της δεκαετίας του
1950 το περιοδικό αφιέρωνε μόλις δύο
σελίδες με «ταξειδεύοντα ελληνικά πλοία»
και τρεις, τέσσερις ή ακόμα και πέντε
σελίδες με ελληνικά πλοία που έπλεαν
υπό ξένη σημαία - κατά κύριο λόγο σημαίες Παναμά, Ονδούρας, Λιβερίας αλλά και
Νικαράγουας. Προς αντιμετώπιση της
κατάστασης, τα «Ναυτικά Χρονικά» και
πάλι επιλέγουν να ασκήσουν κριτική προς
τις κυβερνήσεις ζητώντας επιμόνως την
αλλαγή της φορολογικής πολιτικής έναντι
της ναυτιλίας.
Ο Δημήτρης Κωττάκης γράφει το 1951: «Η
κρατική δραστηριότης δεν παρέλειψεν
εγκληματική -βαρύς αλλά δίκαιος ο χαρακτηρισμός- κατά της υποστάσεως της
Ναυτιλίας να εκδηλωθή και κατά το διαρρεύσαν έτος. Αι ασχημία του παρελθόντος επανελήφθησαν και παρά τας κενάς
υποσχέσεις των κυβερνώντων, την εχθρότητα συντήρησεν εις κάθε της ζήτημα η
ναυτιλιακή υπόθεσις. Το πρόβλημα του
Εμπορικού μας Ναυτικού, ακέραιον, ανεπίλυτον, παρέμεινε». Και συνεχίζει την κριτική του ο Κωττάκης τονίζοντας ότι «εις τα
χρονικά της παγκοσμίου Ναυτιλίας ποτέ
Κράτος, συναίσθησιν έχον της αποστολής
και των ευθυνών του, δεν έφθασε να διατάξη την αναγκαστικήν κατάσχεσιν των
εθνικών των πλοίων εις τους ξένους λιμένας διά την οφειλήν φόρων, επιβληθέντων
δι’ αναγκαστικού νόμου αναδρομικώς,
ερήμην των φορολογουμένων».

Η συνεχής κριτική και επικριτική αρθρογραφία των «Ναυτικών Χρονικών» θα
αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα όταν
αναλαμβάνει την πρωθυπουργία ο Αλέξανδρος Παπάγος, τον Νοέμβριο του
1952. Ήταν τότε που κατά τον Μυκονιάτη
πλοιοκτήτη Γεώργιο Μ. Δρακόπουλο βρήκε γόνιμο έδαφος η ιδέα των «Ναυτικών
Χρονικών» «περί της καταρτίσεως του
πλέον σημαντικού νομοθετήματος υπέρ
της ναυτιλίας, δηλαδή του άρθρου 13 του
Ν.Δ. 2687/53 που απετέλεσε την βάση της
φορολογικής ρυθμίσεως και της μεγάλης
μεταπολεμικής αναπτύξεως» της ελληνικής ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης
Κωττάκης, ο εκδότης των «Ναυτικών
Χρονικών», με πρωτοβουλία του πλοιοκτήτη Μάρκου Π. Νομικού, συνεργάστηκε
στενά με τον τότε υπουργό Εμπορικής
Ναυτιλίας Λάμπρο Λαμπριανίδη, παρέχοντάς του την τεχνογνωσία σε ζητήματα
φορολογίας ναυτιλίας και προσέλκυσης
κεφαλαίων.
Για τα «Ναυτικά Χρονικά», όμως, δεν
αρκούσε ένας απλός νόμος που θα μπορούσε να τροποποιηθεί από μία κυβέρνηση, αλλά οι αποφάσεις που θα λαμβάνονταν θα έπρεπε «να είναι μόνιμες
και διαρκείς» και θα έπρεπε η όλη προσπάθεια να υπαχθεί «εις το εκκρεμούν
άρθρον 13 του Συντάγματος, όπερ με
την αναθεώρησιν του Συντάγματος έμενε
ανοικτό διά να συμπληρωθή διά Συνταγματικού Διατάγματος από την Κυβέρνησιν
σχετικώς με την εισαγωγήν και προστασίαν ξένων κεφαλαίων». Η θέση του Κωττάκη που ταυτιζόταν με την άποψη του
Νομικού, αλλά και του τότε προέδρου
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών Νικ
Λυκιαρδόπουλου, έγινε αποδεκτή τόσο
από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
Λαμπριανίδη, όσο και από τον υπουργό
Συντονισμού, Σπ. Μαρκεζίνη. Έτσι, το σχετικό «Συνταγματικόν Διάταγμα εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
τον Οκτώβριον του 1953 και καθ’ όλον το
διάστημα αυτό τα Ναυτικά Χρονικά δια
της αρθρογραφίας των προετοίμαζαν την
υποδοχήν ευμενείας και κατανοήσεως
από τον εφοπλιστικόν κόσμον».
Με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 2687 του 1953 «περί προσελκύσεως κεφαλαίων» καθορίστηκαν οι όροι
νηολόγησης των πλοίων υπό ελληνική
σημαία, θεσπίστηκε συνταγματική κατοχύρωση, διασφαλίζοντας όρους ομαλής

Our best wishes for a successful
Poseidonia 2016

CHIOS NAVIGATION (HELLAS) LTD

CHIOS NAVIGATION COMPANY LTD

1-3 Filellinon Street, Piraeus 185 36, Greece
T: +30 210 428 3033 | F: +30 210 428 1196

Ibex House, 42-47 Minories, London EC3N 1DY, UK
T: +44 20 7488 0331 | F: +44 20 7481 8820

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

επιχειρηματικής δράσης για τους Έλληνες
πλοιοκτήτες, και άρχισε από τότε «ο επαναπατρισμός των πλοίων εις το Ελληνικόν
νηολόγιον». Όπως μάλιστα σημειώνει
ο Ιωάννης Δ. Ζανναράς, η πρωτοβουλία
των «Ναυτικών Χρονικών» και η αγαστή
συνεργασία τους με τις κυβερνήσεις Πλαστήρα και Παπάγου οδήγησε σε αύξηση
«έκτοτε της χωρητικότητος του εμπορικού μας στόλου τόσον υπό ξένας σημαίας
αλλά και υπό την ελληνικήν σημαίαν [η
οποία ήταν] συνεχής και σταθερά. Όλα τα
προεκτεθέντα μέτρα συνέτειναν εις τούτο, διά να φθάσωμε το 1960 εις την ύψωσιν της ελληνικής σημαίας επί του χιλιοστού πλοίου και να τονίση τότε εις τον
λόγον του ο Σταύρος Λιβανός ότι η αγαστή συνεργασία κεφαλαίου και εργασίας
απέδωσε πλουσίους τους καρπούς της».
Όμως καρπούς, ίσως όχι τόσο πλούσιους
όσο αυτοί στους οποίους αναφέρεται ο
Σταύρος Λιβανός, απέδωσαν και οι προσπάθειες των «Ναυτικών Χρονικών» για
βελτίωση και εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπίδευσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι
το ενδιαφέρον του Δημήτρη Κωττάκη
για τη ναυτική εκπαίδευση είναι μεγάλο
και αρχίζει να εκδηλώνεται αμέσως μετά
την έκδοση του περιοδικού το 1931. Στις
σελίδες του περιοδικού θα φιλοξενηθούν
άρθρα, όπου παρουσιάζονται οι ήδη λειτουργούσες ναυτικές σχολές, άρθρα που
ασκούν κριτική στις εκάστοτε κυβερνήσεις ζητώντας να ληφθεί περαιτέρω μέριμνα για τις σχολές, ακόμη και άρθρα που
καταγράφουν και παρουσιάζουν στους
αναγνώστες του περιοδικού όλα τα νεοεκδοθέντα βιβλία που καταπιάνονται με
θέματα ναυτιλίας.
Για τον Δημήτρη Κωττάκη η προσφορά
στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό μιας
ευρείας γνώσης περί ναυτικών και ναυτιλιακών θεμάτων ήταν άκρως σημαντική.
Αλλά πιο σημαντική για τον ίδιο ήταν η
συνεχής βελτίωση της παρέχομενης ναυτικής εκπαίδευσης, γι’ αυτό και μεταξύ
των επίσημων πρωτοβουλιών που έλαβαν
τα «Ναυτικά Χρονικά» ήταν, στα τέλη της
δεκαετίας του 1940 και μετά την αγορά
των Liberties, η συγκέντρωση ογδόντα
χιλιάδων λιρών για άμεση βελτίωση της
υλικοτεχνικής υποδομής της δημόσιας
ναυτικής εκπαίδευσης. Λίγα χρόνια μετά,
στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Κωττάκης και οι συνεργάτες του στο περιοδικό ξεκίνησαν νέα αρθρογραφία, αρκετά
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επιθετική, επιδιώκοντας να καταδείξουν
στους κυβερνητικούς ιθύνοντες την ανάγκη δημιουργίας «Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης», ενώ παράλληλα επιχειρούσαν να πείσουν τόσο τους πλοιοκτήτες
όσο και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για την ανάγκη δημιουργίας βιβλιοθηκών στα πλοία για την επιμόρφωση των
ναυτικών.
Η περίοδος κατά την οποία η προσήλωση
των «Ναυτικών Χρονικών» έφθασε στο
αποκορύφωμά της ήταν τα έτη 1961-1965,
οπότε και η ναυτική εκπαίδευση αποτέλεσε το μόνιμο θέμα των στηλών του
περιοδικού. Ήταν εκείνα τα χρόνια που
τα «Ναυτικά Χρονικά» με τα άρθρα τους
(α) ζητούσαν την άμεση συνδρομή των
Ελλήνων πλοιοκτητών για ενίσχυση της
ναυτικής εκπαίδευσης, (β) απαιτούσαν τη
λειτουργία Σχολής Θαλαμηπόλων, (γ) ενίσχυαν την ίδρυση των Σχολών Σκαραμαγκά, Χίου και Οινουσσών, (δ) υποστήριζαν
τη Σχολή των Χανίων (ε) και ζητούσαν την
ολοκλήρωση της αγοράς των κτιρίων του
ΚΕΣΕΝ, (στ) οργάνωναν επισκέψεις στις
σχολές, ενώ (ζ) έφτασαν μέχρι το σημείο
να παρέχουν δωρεάν πέντε ορόφους από
το ιδιόκτητο κτίριό τους για τη στέγαση
της Σχολής Ηλεκτρονικών Οργάνων.
Το ενδιαφέρον των «Ναυτικών Χρονικών» για την ποιότητα της παρεχόμενης
από το κράτος αλλά και από ιδιωτικούς
φορείς (σήμερα πλέον) ναυτικής εκπαίδευσης παραμένει αναλλοίωτο εδώ και
ογδόντα πέντε χρόνια, από το 1931 μέχρι
και τις ημέρες μας. Και βέβαια αξίζει να
αναφερθούμε στην τελευταία εκπαιδευτική πρωτοβουλία των «Ναυτικών Χρονικών», η οποία έλαβε σάρκα και οστά στα
τέλη του 2015 και φέρει τον τίτλο «isalos.
net». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής
είναι η παροχή ενός σταθερού διαύλου
επικοινωνίας με τη νέα γενιά με παροχή
συνεχούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο
της ναυτιλίας, τις προκλήσεις, αλλά και τις
απαιτήσεις των ναυτικών και ναυτιλιακών
επαγγελμάτων.
Αυτό το ενδιαφέρον των «Ναυτικών Χρονικών» θα πρέπει να αποδοθεί στην κατανόηση από το δημοσιογραφικό δυναμικό
τους μιας απλής «αλήθειας»: ότι η ναυτιλία
χρειάζεται ναυτικούς με υψηλό επίπεδο
μόρφωσης και γνώσης και ότι χωρίς ποιοτικό έμψυχο δυναμικό ο ελληνόκτητος
στόλος δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Αν και τα «Ναυτικά Χρονικά» θεωρήθηκαν το παραδοσιακό περιοδικό του
ελληνικού εφοπλισμού, ο Δημήτρης Κωττάκης γνώριζε πολύ καλά πως η δύναμη
του περιοδικού στηριζόταν στην υψηλή
αναγνωσιμότητά του, με τους αναγνώστες του να προέρχονται κυρίως από τις
τάξεις των Ελλήνων ναυτικών. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε ναυτότοπος στις
ναυτομάνες πατρίδες του Αιγαίου και του
Ιονίου Πελάγους που να μην έφταναν και
να μη διαβάζονταν τα τεύχη του περιοδικού. Και μπορεί ο Δημήτρης Κωττάκης
να είχε φίλους από το χώρο της πλοιοκτησίας, φίλους που ενίσχυαν οικονομικά τη μεγάλη εκδοτική του προσπάθεια,
αλλά αυτό δεν απέτρεπε τον ίδιο και τους
συνεργάτες του από το να ασκούν ιδιαιτέρως αυστηρή κριτική κατά των πλοιοκτητών σε ζητήματα που αφορούσαν τους
Έλληνες ναυτικούς, για τους οποίους ο
Κωττάκης έτρεφε μεγάλο θαυμασμό και
εμπιστοσύνη.
Ογδόντα πέντε χρόνια ναυτικής ιστορίας μέσα από τις χιλιάδες σελίδες των
«Ναυτικών Χρονικών». Επιλέξαμε αντί
μιας απλής παράθεσης κειμένων να αναδείξουμε τη δύναμη του παρεμβατικού
λόγου της δημοσιογραφικής ομάδας του
περιοδικού, παρουσιάζοντας τρία ζητήματα κομβικά για την ελληνική ναυτιλία
και τη μεγέθυνσή της: την αγορά των
Liberties, τη φορολογία των ναυτιλιακών κεφαλαίων και τη σπουδαιότητα της
ναυτικής εκπαίδευσης. Δεν είναι, βέβαια,
μόνον αυτά τα θέματα που το περιοδικό
βοήθησε να αναδειχθούν και να αντιμετωπιστούν άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι από το ελληνικό κράτος. Εξάλλου,
επιδίωξή μας δεν είναι να παρουσιάσουμε
όλη την ιστορία των «Ναυτικών Χρονικών» -κάτι τέτοιο είναι αδύνατο- αλλά να
καταδείξουμε ότι ο κόσμος της ελληνικής
ναυτιλίας έχει βρει εδώ και ογδόντα πέντε
χρόνια έναν άοκνο συμπαραστάτη στην
προσπάθειά του να βελτιώσει τα κακώς
κείμενα της ελληνικής κρατικής ναυτιλιακής πολιτικής και να βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας απαιτητικής και με κριτική
σκέψη ελληνικής «Ναυτικής Κοινής Γνώμης», όπως έγραφε ο ίδιος ο Δημήτρης
Κωττάκης την 1η Ιανουαρίου του 1931.

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

τις καλύτερες αεροπορικές εταιρείες.
Σημειώνουμε, δε, ότι ο πρόεδρος του
Τουρκικού Επιμελητηρίου ανήκει στον
κύκλο του Ερντογάν. Με μία ειδοποιό διαφορά: Ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να
τοποθετεί σε καίριες θέσεις άτομα του
κύκλου του, αλλά όλοι είναι ικανότατοι...
Ας αναλογιστούμε ότι ζούμε σε ένα πολύ
ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα πρέπει
να καταβάλουμε πάρα πολλή προσπάθεια
για να διατηρήσουμε τα πλεονεκτήματα
που προσφέρουμε ως χώρα της ναυτιλίας.

Ποσειδώνια I: η ανθρώπινη μορφή
των Ποσειδωνίων

Οι ενώσεις και το αίσθημα
αμφιβολίας από τους επενδυτές
Δεν είναι μόνον η ελληνική πλοιοκτησία
που διαθέτει πολλά συλλογικά όργανα
εκπροσώπησης. Και ο χώρος της ευρύτερης ναυπηγικής κατασκευαστικής βιομηχανίας εκπροσωπείται από ικανό αριθμό
διαφορετικών ενώσεων.
Αν το ζητούμενο είναι η προστασία
σημαντικών επιχειρήσεων και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ναυπηγικής και
βιομηχανικής πολιτικής με προοπτική και
μέλλον, μήπως θα πρέπει να επέμβει το
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τον
νεοεκλεγέντα πρόεδρό του, να πάρει την
πρωτοβουλία προκειμένου να ενωθούν
κάτω από έναν ενιαίο φορέα;
Τα προβλήματα από την έλλειψη προσανατολισμού και στρατηγικής, η απουσία από την αγορά των νέων κατασκευών, ακόμη και η κρίση αναξιοπιστίας της
αγοράς των επενδυτών και των τραπεζών
προς τη ναυπηγική βιομηχανία γενικότερα, ίσως θα είχαν καλύτερη αντιμετώπιση
ακόμη και από την Πολιτεία εάν θα αντιμετωπίζονταν συλλογικά.
Με τα σημερινά δεδομένα, η ανάπτυξη
της ναυπηγικής/κατασκευαστικής βιομηχανίας και ο εκσυγχρονισμός της, προ-

34

κειμένου να γίνει ενεργητικός και προσοδοφόρος κλάδος του παραγωγικού ιστού
της Ελλάδας, είναι υπόθεση που απαιτεί
ολοκληρωμένη και συστηματική πολιτική
από όλους τους σχετικούς φορείς, ναυπηγικές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρείες, προμηθευτές και συνδικάτα.

Στρατηγικό «βάθος» της Τουρκίας
και για τη Ναυτιλία Μικρών
Αποστάσεων
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, έβαλε στόχο την κατάκτηση όχι
μόνον των αιθέρων μέσω της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines αλλά και της
Μεσογειακής Ναυτιλίας.
Πρόσφατα, ο πρόεδρος του Τουρκικού
Ναυτικού Επιμελητηρίου ανακοίνωσε την
εκπόνηση σχεδίου κατασκευής 500 πλοίων μικρής χωρητικότητας με στόχο να
«οργώνουν» τη Μεσόγειο.
Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε μάλιστα
ότι «διαθέτουμε τα ναυπηγεία, έχουμε
τα εμπορεύματα, τους ναυτικούς, βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο και θα εξελιχθούμε». Πριν από λίγα χρόνια κάποιοι
υποστήριζαν πως οι Τούρκοι δεν έχουν
την τεχνογνωσία και δεν πίστευαν ότι η
Turkish Airlines θα ήταν σήμερα μία από

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της
διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια, που δίνεται μεγάλη έμφαση στην επιμόρφωση και στη βελτίωση των γνώσεων.
Ποτέ στη διεθνή έκθεση δεν υπήρχαν
τόσα σεμινάρια, εκδηλώσεις που προβάλλουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, αλλά
και μεταβάλλουν τους χώρους της έκθεσης από εργαλείο μάρκετινγκ και προώθησης περισσότερων των 2.500 επαγγελματιών του κλάδου της ναυτιλίας σε μορφωτικές εστίες. Στη διάρκεια της έκθεσης
αναμένεται να διεξαχθούν περισσότερα
από 40 συνέδρια, σεμινάρια, workshop και
συνεντεύξεις Τύπου, που θα καλύπτουν
κάθε πτυχή του κλάδου της ναυτιλίας.

Ποσειδώνια II: πρωτοφανής
ζήτηση περιπτέρων
Παρά τη διεθνή οικονομική ύφεση, τα
capital controls και την παγκόσμια κατασυκοφάντηση της ελληνικής οικονομίας,
η ζήτηση περιπτέρων στα φετινά Ποσειδώνια ήταν πρωτοφανής, ώς την τελευταία στιγμή. Το γεγονός αυτό επισφραγίζει αφενός το ρόλο των Ποσειδωνίων ως
της σημαντικότερης διεθνούς ναυτιλιακής
έκθεσης, αφετέρου δε, αποδεικνύει ότι
όλος ο κόσμος θέλει να γνωρίσει τους
πρωταγωνιστές της ελληνικής ναυτιλίας

και τη μακρόχρονη παράδοσή τους στη
δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Είναι εμφανές πως, σε σύγκριση με αντίστοιχες εκθέσεις στην Κίνα, την Κορέα,
ακόμη και τη Νορβηγία, οι επισκέπτες στα
Ποσειδώνια έλκονται και από την ισχύ
του ελληνικού εφοπλισμού.

100 ετών γίνεται η ΕΕΕ
Εκατό χρόνια δυναμικής πορείας γιορτάζει το 2016 η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Στα εκατοντάχρονα της Ένωσης αναφέρθηκε στην ομιλία του, επ’ ευκαιρία των
Ποσειδωνίων, και ο πρόεδρός της Θεόδωρος Βενιάμης, ο οποίος υπογράμμισε
μεταξύ άλλων ότι «τα Ποσειδώνια 2016
παρέχουν την ευκαιρία να προωθήσουμε περαιτέρω την πολιτική που η Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών έχει υπηρετήσει με
μεγάλη επιτυχία και απτά αποτελέσματα
εδώ και εκατό χρόνια, καθώς το 2016 η
Ένωση κλείνει έναν αιώνα ύπαρξης από
την ίδρυσή της, το 1916. Εκατό χρόνια
δυναμικής πορείας, η οποία αποδεικνύει

Meet us at:

Stand No 3.411/F

έμπρακτα τη σημασία της συλλογικότητας
για την προάσπιση των θεσμικών συμφερόντων της ναυτιλίας μας».

Εξίσωση αποφοίτων ΑΕΝ με
αποφοίτους ΑΤΕΙ
Στις 6 Μαΐου ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή διαβούλευση για το νομοσχέδιο του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με τίτλο «Μεταρρύθμιση του
συστήματος εποπτείας και ελέγχου του
ελληνικού λιμενικού συστήματος και άλλες
διατάξεις». Το άρθρο 44 του νομοσχεδίου
αφορά την τροποποίηση του ν. 2638/1998,
που ουσιαστικά ίδρυσε τις ΑΕΝ με τη
σημερινή τους μορφή. Σύμφωνα με το
συγκεκριμένο άρθρο εξισώνονται τα πτυχία αποφοίτων ΑΕΝ από το 2005-2006 κι
έπειτα με αυτά των ΑΤΕΙ, δίδοντας έτσι
δυνατότητα πρόσβασης σε αποφοίτους
των Ακαδημιών σε μεταπτυχιακά τμήματα ΑΕΙ (τμήματα για τα οποία οι σημερινοί απόφοιτοι θα πρέπει να φτάσουν το
βαθμό του πλοιάρχου Α΄ ή μηχανικού Α΄
καθώς και να συμπληρώσουν πενταετή

υπηρεσία σε αυτόν το βαθμό για να έχουν
τη δυνατότητα να εισαχθούν).

Αναζητώντας μια νότα
αισιοδοξίας
«Θέλουμε να επεκτείνουμε τη δικτύωση
και τις συνέργειες στο χώρο της ναυτιλίας
και να καθιερωθούμε ως ώριμος φορέας
που βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να
κάνουν την ιδέα τους πράξη». Με τα λόγια
αυτά, ο Νίκος Δημάκης περιγράφει τους
στόχους του Bluegrowth, που πραγματοποίησε μια σειρά από δραστηριότητες
που εντάσσονται στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας». Σκοπός, η γνωριμία του
ευρύτερου κοινού με την επιχειρηματικότητα, τη ναυτιλία και την καινοτομία σε
διάφορες περιοχές του Πειραιά. Φαίνεται
ότι σιγά-σιγά η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα συνδέεται με την καινοτομία, δίνοντας κάποια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον του κλάδου της ναυτιλίας, ο οποίος
μπολιάζεται τόσο με νέους ανθρώπους με
ενδιαφέρον για τη μεγαλύτερη βιομηχανία
της χώρας, όσο και με καινοτόμους ιδέ-

ΕΝ ΠΛΩ

ες. Ενδιαφέρουσες είναι οι πρωτοβουλίες
της Ε.Ε., αλλά μας βομβαρδίζει με κανονισμούς και απαιτήσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ανταγωνιστικό περιβάλλον
εντός αυτής. Ειδικά στην Αγγλία και τη
Σκωτία οι εταιρείες που εξειδικεύονται
σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης έχουν
σημαντικότατες φοροαπαλλαγές αλλά και
άμεσες/έμμεσες επιδοτήσεις από το κράτος.
Η Αγγλία επιζητεί να παραμείνει το κέντρο
της γνώσης και της καινοτομίας, διασφαλίζοντας και επεκτείνοντας επιστημονικές
θέσεις εργασίας. Δεν περιμένει αποκλειστικά από τις Βρυξέλλες επιδοτήσεις
που αφορούν καρεκλάκια, computers και
άλλα συναφή. Καλή η υποστήριξη της Ε.Ε.,
όμως το σημαντικό είναι να υπάρξει υποστήριξη από το κράτος όχι μόνο σε νέες
επιχειρήσεις αλλά και σε παλαιότερες,
που τα τελευταία 20 χρόνια και ιδίως την
περίοδο της κρίσης προσέφεραν ποικιλοτρόπως στην οικονομία.

συγκεκριμένου αγωγού. Μάλιστα, το 2013
σε ανακοίνωσή του υποστήριζε πως η επιλογή του αγωγού TAP δεν ήταν αποτέλεσμα ενεργούς πολιτικής της Ελλάδας και
ότι «δεν προσφέρει στη χώρα μας τα
οφέλη που προπαγανδίζουν τα “παπαγαλάκια” της κυβέρνησης, ενώ περιλαμβάνει
σκοτεινά σημεία». Στην ανακοίνωσή του ο
ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε ότι στον TAP δεν υπάρχει
κρατική ή ιδιωτική ελληνική συμμετοχή,
καθώς και ότι η συμφωνία κράτους υποδοχής (Host government agreement), που
περιλαμβάνει το ύψος των τελών διέλευσης, θέματα απαλλοτριώσεων, την πιθανή
συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου και
διαδικαστικές λεπτομέρειες καθοριστικές
για τη λειτουργία του αγωγού, κρατήθηκαν
μακριά από τη δημοσιότητα. Δεν είναι,
βέβαια, η πρώτη αθέτηση λεγομένων από
πλευράς των πρόσφατων κυβερνήσεων,
των οποίων οι πράξεις απέχουν παρασάγγας από όσα διακήρυσσαν προεκλογικά.

Η αποδοκιμασία μετετράπη σε
πανηγυρικά εγκαίνια

Προς ένα πολυδαίδαλο και
γραφειοκρατικό μοντέλο για
το ελληνικό λιμενικό σύστημα

Παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των
ΗΠΑ και του αρμόδιου επιτρόπου της
Ε.Ε. για θέματα Ενέργειας υπεγράφη, στις
17 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, σε πανηγυρική τελετή η συμφωνία για τον Διαδριατικό
Αγωγό Φυσικού Αερίου, TAP. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε
στην ομιλία του τα οφέλη της ελληνικής
οικονομίας από την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού, χαρακτηρίζοντας τον
TAP ως τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στη χώρα, τονίζοντας τη μεγάλη
γεωπολιτική σημασία του, αφού όπως είπε
θα αποτελέσει «ενεργειακή γέφυρα» για
την ευρύτερη περιοχή.
Ο πρωθυπουργός ταύτισε την υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση
του -ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδαέργου, που όπως είπε θα αποφέρει οκτώ
χιλιάδες θέσεις εργασίας και πολλά συμβόλαια για ελληνικές εταιρείες, με την επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η οποία δημιουργεί περιβάλλον ευνοϊκό για επενδύσεις.
Ωστόσο, οι πρωθυπουργικοί πανηγυρισμοί για τη συγκεκριμένη επένδυση
ηχούσαν περίεργα, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ ως
αξιωματική αντιπολίτευση είχε αποδοκιμάσει σε υψηλούς τόνους την επιλογή του

Στο νόμο για τα προαπαιτούμενα του
μνημονίου που υπερψηφίστηκε από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την οργάνωση και
λειτουργία του λιμενικού συστήματος της
χώρας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η
σύσταση Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ)
η οποία θα αναλάβει όλες τις δημοσίου
συμφέροντος αρμοδιότητες των Οργανισμών Λιμένων, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων (ΡΑΛ) αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή. Μάλιστα, προβλέπεται
και η δημιουργία υποκαταστήματος στον
Πειραιά ώστε μετά την πώλησή του να
υπάρχει μία Αρχή που να διασφαλίζει
την προστασία των δημόσιων αγαθών. Το
ζήτημα είναι ότι πλέον οδηγούμαστε σε
ένα πολυδαίδαλο και σίγουρα γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης των λιμένων,
όπου θα υπάρχουν παίκτες με αρμοδιότητες που εν πολλοίς είναι επικαλυπτόμενες
(αρκεί να διαβάσει κάποιος το νόμο που
ψηφίστηκε, όπου σχεδόν σε κάθε διάταξη
με τις αρμοδιότητες της ΔΑΛ αναφέρεται
ότι θα υπάρχει συνεργασία με τη ΡΑΛ).
Ειδικότερα:
Α) Ιδιώτης Πάροχος Λιμενικών Υπηρεσιών
Β) Τοπικό υποκατάστημα ΔΑΛ
Γ) Δημόσια Αρχή Λιμένων
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Δ) Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Ε) Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Λιμένων
ΣΤ) Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Ζ) Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

Ποιος πληρώνει το ρίσκο;
Σε εφοπλιστικό πηγαδάκι σχολιαζόταν
η αγορά ξηρού φορτίου. Από τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν φάνηκε ακόμα μία φορά η διαφορά μεταξύ Ελλήνων
παραδοσιακών και νέων εφοπλιστών. Οι
παραδοσιακοί ισχυρίζονταν ότι όταν η
ναυλαγορά ήταν στα ύψη με τη γνώση
και την εμπειρία τους δεν εκτέθηκαν σε
μεγάλα ρίσκα και δεν αγόρασαν πλοία σε
τιμές που ήταν -τότε- δυσθεώρητες, κάτι
που έπραξαν οι νεότεροι στις πρόσφατες καλές ναυλαγορές. Οι νεότεροι πλοιοκτήτες θεωρούν ότι η ναυτιλία απαιτεί
και λίγο ρίσκο, καθώς έτσι μόνον μπορεί
ένας νέος εφοπλιστής να εισέλθει και
να επιβιώσει στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Από την άλλη, οι παλαιότεροι στην αγορά σημείωναν ότι τα ρίσκα των νεότερων
καλούνται τώρα να πληρώσουν όλοι, για
να επανέλθουν οι νέοι εφοπλιστές με το
επιχείρημα ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί και
να ευνοήσει τους παραδοσιακούς εφοπλιστές, οι οποίοι τώρα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν αξιόλογες μονάδες σε
πολύ χαμηλό κόστος.

Η παραναυτιλία και το παραπαίδι
Πολλοί επισημαίνουν ότι η παραναυτιλία,
ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’70, είναι όχι μόνον
ξεπερασμένος αλλά και ηχητικά άκομψος,
αφού παραπέμπει σε δραστηριότητες
συμπληρωματικές και δευτερευούσης
σημασίας, παρά το γεγονός ότι ο κλάδος
αυτός στηρίζει ουσιαστικά τη μεγάλη
ελληνική ναυτιλία. Μοιάζει λίγο σαν τον
όρο «παραπαίδι», που χρησιμοποιούνταν
για να δηλωθεί η «απαξίωση» κάποιου
έναντι του αφεντικού. Κάτι τέτοιο, όμως,
δεν ισχύει για τον κλάδο των παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον καιρός
να βρεθεί ένας πιο εύηχος όρος, ο οποίος
να αναδεικνύει ταυτόχρονα και τη σπουδαιότητα του κλάδου.
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«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης
του λιμένα
τα τελευταία
χρόνια, φτάνουμε πάλι China
στο παρά πέντε
Abuπέντε
Dhabi
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέτο εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει απόνου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσοτης 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδιστό κέρδους. Άλλα ζητήματα
που
έχουν
ανακύψει
και
κασία-εξπρές,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφάwww.gclcglobal.com email address: agency@gclcglobal.com
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η εισεων και σχεδιασμού.
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«Πυξίδα της Olympic Shipping αποτελεί
το όραμα του Αριστοτέλη Ωνάση»
Συνέντευξη του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση Δρος Αντώνη Παπαδημητρίου

Εδώ και 41 χρόνια το όραμα
του Αριστοτέλη Ωνάση για
τη σύσταση ενός οργανισμού
ο οποίος θα συμβάλλει στην
κοινωνική αλληλεγγύη και την
πολιτιστική προσφορά, γίνεται
πράξη μέσω των δράσεων του
Ιδρύματος Ωνάση.
Η Olympic Shipping, ο ναυτιλιακός
βραχίονας του ιδρύματος και
βασικός χρηματοδότης των
κοινωφελών δράσεών του,
συνεχίζει τη ναυτιλιακή παράδοση
του Αριστοτέλη Ωνάση, πιστή
στις αξίες και στα ιδανικά του,
στηρίζοντας την ελληνική σημαία
και τον Έλληνα ναυτικό.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου.

Κύριε Παπαδημητρίου, ποιες είναι οι
προοπτικές σχετικά με την Olympic
Shipping;
Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, στηριζόμενος στις χαμηλές αξίες κτήσεως, στη
μικρή μέση ηλικία των πλοίων μας, στην
ικανότητα του τμήματος ναυλώσεων και
στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε
χτίσει με τους ναυλωτές μας. Ευρύτερα,
όμως, πιστεύω ότι η ναυτιλιακή κρίση, ιδιαίτερα στους τομείς του ξηρού φορτίου
και των εμπορευματοκυβωτίων, θέλει ακόμη χρόνο για να εκτονωθεί.
Ποιοι είναι οι λόγοι που τα πλοία της
Olympic Shipping έχουν υψώσει την
ελληνική σημαία;
Είμαστε περήφανοι που όλα μας τα δεξα-
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μενόπλοια έχουν υψώσει την ελληνική
σημαία και έχουν Έλληνες αξιωματικούς.
Η εμπειρία και η ικανότητα του Έλληνα
ναυτικού είναι ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής σημαίας.
Η μεγάλη ανησυχία μας είναι η έλλειψη
πληρωμάτων -και ειδικά αξιωματικών- για
να στελεχώσουν όλα τα πλοία ελληνικής
πλοιοκτησίας.
Πιστεύετε ότι η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα, οι εφοπλιστικές ενώσεις,
ακόμη και εσείς ως ίδρυμα, μπορείτε να επηρεάσετε σήμερα τον τρόπο χάραξης ευρωπαϊκής ναυτιλιακής
πολιτικής;
Δεν νομίζω ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μπορεί να επηρεάσει μόνη της τη
χάραξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολι-

Ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου βραβεύει τους Έλληνες μαθητές που διακρίθηκαν στις Επιστημονικές Ολυμπιάδες
το 2015. Το Ίδρυμα Ωνάση, πάντα δίπλα στη νέα γενιά που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της, αποτελεί χορηγό των
ελληνικών αποστολών στις Διεθνείς και Βαλκανικές Επιστημονικές Ολυμπιάδες.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το κέντρο πολιτισμού
του Ιδρύματος, άλλαξε τον πολιτιστικό χάρτη
της χώρας στηρίζοντας τόσο τους Έλληνες
καλλιτέχνες όσο και τις διεθνείς συνεργασίες.

Τον Δεκέμβριο του 1975 συστάθηκε
σύμφωνα με την επιθυμία του Αριστοτέλη Ωνάση στο όνομα του γιου του
το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης και επί 41 χρόνια δημιουργεί πολλαπλάσια οφέλη, απελευθερώνοντας δυνάμεις και στηρίζοντας την
ελληνική κοινωνία. Ποιοι τομείς αποτελούν βασικές προτεραιότητες του
Ιδρύματος και ποια είναι τα οφέλη που
προκύπτουν για τον ελληνικό λαό;

Το πρώτο μεγάλο έργο του Ιδρύματος Ωνάση, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο,
θεμελιώθηκε το 1992, αποτελώντας ένα υπερσύγχρονο πρότυπο νοσοκομείο.

τικής. Εννοείται πως οι σχετικές προσπάθειες δεν πρέπει να σταματήσουν. Απαιτείται, λοιπόν, να χτίσουμε συμμαχίες με
άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, των οποίων
τα συμφέροντα συμπλέουν με τα δικά μας.
Παρ’ όλα αυτά, την κύρια ευθύνη πρέπει
να έχει η ελληνική πολιτεία, που οφείλει να
υποστηρίξει τη ναυτιλία, η οποία μαζί με
τον τουρισμό αποτελούν τους υγιέστερους
οικονομικούς κλάδους της χώρας.

Όπως ορθά αναφέρατε, διαχρονική αποστολή του Ιδρύματος Ωνάση είναι η απελευθέρωση των δυνάμεων της κοινωνίας
μας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με τη
στήριξή μας, ως εφαλτήριο, φορείς, ομάδες και άνθρωποι με ιδέες και όραμα
μπορούν και δημιουργούν ένα καλύτερο
παρόν και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον για
την πατρίδα μας. Για να εκπέμπουμε προς
τον κόσμο την Ελλάδα που όλοι θέλουμε.
Από τη σύστασή του, αποστολή του
Ιδρύματος Ωνάση είναι να συνδράμει
την ελληνική κοινωνία σε καίριους τομείς:
στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό
και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Στη διάρκεια της 41χρονης λειτουργίας του, συνισταμένη των έργων του Ιδρύματος είναι η
διασφάλιση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων συνανθρώπων μας στα
κρίσιμα, για την κοινωνική ευημερία και
συνοχή, αυτά αγαθά. Εργαζόμαστε αποτελεσματικά, αναγνωρίζοντας ότι η ιδιωτική
πρωτοβουλία οφείλει να συμπράττει με

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου παραλαμβάνοντας
το Capital Link Hellenic Leadership Award 2015
για τη συμβολή του στην ανύψωση της Ελλάδας
και του Ελληνισμού παγκοσμίως, μέσα από
τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωφελείς
δράσεις του Ιδρύματος Ωνάση.

Η ελληνική σημαία κυματίζει περήφανα στην 5η Λεωφόρο.
Από το 2000, έτος ίδρυσής του, το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη
προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό σε διεθνές επίπεδο.

την Πολιτεία, πλαισιώνοντάς την, για ένα
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και για
το κοινό καλό, ιδίως όταν πρόκειται για
δημόσια αγαθά. Σε αυτό το πλαίσιο κοινωφελούς δράσης θεμελιώθηκε το Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ένα νοσοκομείο που άλλαξε τις ζωές εκατοντάδων
χιλιάδων συνανθρώπων μας, δόθηκαν
περίπου 6.500 υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές και επιστήμονες βοηθώντας τους καταλυτικά να κάνουν ένα
σημαντικό βήμα στη σταδιοδρομία τους,
δημιουργήθηκε η Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, που άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο
της χώρας, έχοντας ως αποστολή να υποστηρίξει τους Έλληνες καλλιτέχνες, την
εκπαίδευση και τον σύγχρονο πολιτισμό,
και μέσα σε αυτό το πλαίσιο κοινωφελούς
δράσης υποστηρίχθηκαν ευαίσθητοι τομείς
όπως η ειδική αγωγή και ο αυτισμός, δημιουργήθηκε το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο
στη Νέα Υόρκη προβάλλοντας τον ελληνικό
πολιτισμό στο εξωτερικό και αποκτήθηκε το
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Αρχείο Καβάφη, έχοντας πάντα ως γνώμονα
τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Πρακτικά, με ποιον τρόπο η Olympic
Shipping υλοποιεί σήμερα το όραμα
του Αριστοτέλη Ωνάση για κοινωνική
αλληλεγγύη και πολιτιστική προσφορά
στην ελληνική κοινωνία; Ποια είναι τα
σχέδιά της για το μέλλον;
Το 1974, ο Αριστοτέλης Ωνάσης συνέταξε
ιδιόχειρη διαθήκη, σε μια πτήση μεταξύ
Ακαπούλκο και Νέας Υόρκης. Ήταν μια
διαθήκη στην οποία αποτύπωσε αφενός
την αγάπη για τον γιο του Αλέξανδρο, που
είχε φύγει πρόωρα από τη ζωή, και αφετέρου την έντονη επιθυμία του να στηρίξει
τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας στο
διηνεκές, αποδίδοντάς της τα μισά από
όσα είχε κερδίσει ο ίδιος σε ολόκληρη
την επιχειρηματική του διαδρομή. Με
βάση αυτήν τη διαθήκη, εδώ και 41 χρόνια,

οι δράσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ωνάση χρηματοδοτούνται από την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα
του αυτοτελούς και θεσμικά ανεξάρτητου
επιχειρηματικού κομματιού του Ιδρύματος, στο οποίο προεξέχοντα ρόλο έχει η
Olympic Shipping.
Με υπερηφάνεια σας αναφέρω ότι η επιχειρηματική δράση του Ιδρύματος έχει
καταφέρει μέχρι σήμερα να 10πλασιάσει
τα assets που κληρονόμησε από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ το Ίδρυμα στις 4
δεκαετίες κοινωφελούς δράσης έχει προσφέρει στην κοινωνία έργα αξίας διπλάσιας εκείνης της περιουσίας που του άφησε
ο ιδρυτής του. Αυτή θα είναι και η πυξίδα
της Olympic Shipping για το μέλλον - για
να δανειστώ και έναν όρο από τη ναυσιπλοΐα.

Φωτογραφίες: Γιάννης Σούλης, Studio Panoulis,
Αρχείο Ιδρύματος Ωνάση
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Μην κατηγορείτε μόνο την Κίνα
για την κακή ναυλαγορά
Συνέντευξη του Θέμη Πετράκη
Vice President Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd

Η ναυλαγορά των χύδην ξηρών φορτίων συνεχίζει να κυμαίνεται
σε χαμηλά επίπεδα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφυξίας για
αρκετές ναυτιλιακές αγορές. Σε μια ήρεμη και συλλογική αποτίμηση
της κατάστασης, ο κ. Θέμης Πετράκης αναλύει το δικό του σκεπτικό
για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον συγκεκριμένο ναυτιλιακό
κλάδο. Η Κίνα από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί τον καθοριστικό
παράγοντα της κακής ναυλαγοράς, κατά τον κύριο Πετράκη.
Πρόκειται για ένα πιο σύνθετο, πολυπαραγοντικό ζήτημα.
Η είσοδος των private equity funds στη ναυτιλία αποτέλεσε, κατά τον
ίδιο, την απαρχή της πτώσης των αγορών. Οι μαζικές παραγγελίες
αλλά και η «μίμηση» που εφάρμοσαν αρκετές μικρές ναυτιλιακές
εταιρείες οδήγησαν αναπόφευκτα στην υπερπροσφορά. Αν είναι
αισιόδοξος για το μέλλον της συγκεκριμένης αγοράς; Όπως ο ίδιος
αναφέρει: «Νομοτελειακά η αγορά θα ανακάμψει και τις περισσότερες
φορές η ανάκαμψη έρχεται νωρίτερα από τις προσδοκίες».
Η αγορά ξηρού φορτίου λέγεται ότι δεν
θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει σε υγιή
επίπεδα και αυτό γιατί οι Κινέζοι επιθυμούν χαμηλές τιμές για τις μεταφορικές
τους ανάγκες. Ποια είναι η εκτίμησή
σας ως προς το θέμα αυτό; Θα δούμε
πάλι τις εικόνες των παροπλισμένων
πλοίων στην Ελευσίνα το 1983;
Η αγορά ξηρού φορτίου επηρεάζεται -και
πάντα επηρεαζόταν- από την προσφορά και τη ζήτηση. Βάσει αυτού, η αγορά
νομοτελειακά πάντα θα ψάχνει να βρει
μια ισορροπία (equilibrium). Λόγω όμως
του γεγονότος ότι πάντοτε υπάρχει μια
χρονική υστέρηση στο να «συναντήσει»
η προσφορά τονάζ τη ζήτηση σε μεταφορικό έργο, δημιουργούνται οι τόσο βίαιοι
ανοδικοί ή πτωτικοί κύκλοι, στους οποίους φυσικά μπορεί κάποιος να κερδίσει ή
να χάσει αρκετά χρήματα.
Είναι αλήθεια πως οι Κινέζοι επιθυμούν
χαμηλές τιμές για τις μεταφορικές τους
ανάγκες -άλλωστε, ποιος αγοραστής δεν
θα ήθελε χαμηλές τιμές- έχοντας αυξήσει
τον τελευταίο καιρό κατά πολύ τον κινεζικό
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στόλο. Παρ’ όλα αυτά, οι παράγοντες που
επηρεάζουν την αγορά είναι τόσο πολυσύνθετοι, που αμφιβάλλω εάν ένας μεμονωμένος συμμετέχων, ακόμη και του βεληνεκούς
της Κίνας, μπορεί να επικρατήσει του νόμου
της προσφοράς και της ζήτησης.
Ως προς το εάν θα δούμε εικόνες παροπλισμένων πλοίων όπως το 1983, έως τώρα
οι προσδοκίες αυτές δεν έχουν επαληθευθεί. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως
εάν η αγορά μείνει σε αυτά τα ιστορικά
χαμηλά επίπεδα δεν θα συμβεί.
Είναι γεγονός πως οι μικρές εταιρείες
(οι οποίες για διάφορους λόγους δεν
προέβησαν σε μαζικές παραγγελίες)
έχουν όχι απλώς συμμαζεμένα ταμειακά αποθέματα αλλά και πιο σταθερές
και υγιείς βάσεις για μελλοντικά ανοίγματα. Ποιες εταιρείες θεωρείτε ότι
τελικά θα επιβιώσουν;
Η γνώμη μου είναι ότι δεν έχει να κάνει
τόσο με το μέγεθος μιας εταιρείας (σε
τονάζ ή αριθμό πλοίων) όσο με το επενδυτικό προφίλ - δηλαδή εάν είναι συντη-

ρητικό/αμυντικό ή πιο επιθετικό. Είθισται
οι ιδιωτικές/οικογενειακές εταιρείες να
είναι πιο συντηρητικές (χωρίς φυσικά
αυτό να αποτελεί κανόνα), ενώ αντιθέτως
οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια να είναι
λιγότερο, καθώς διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες, όπως αυτός της επανεπένδυσης των διαθεσίμων ή της απόδοσης μεριμάτων. Λέγοντας αυτό, θεωρώ
ότι οι εταιρείες που θα επιβιώσουν είναι
οι περισσότερο συντηρητικές και εκείνες που έχουν καλύτερο cash flow, ώστε
να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν πιο
θωρακισμένες στην κρίση. Άρα νομίζω ότι
ίσως πιο λογικός θα ήταν ένας διαχωρισμός μεταξύ private-public εταιρειών και
όχι τόσο μεταξύ μικρών-μεγάλων.
Tα funds ήταν μέχρι πρόσφατα το
«μαύρο πρόβατο» και η κύρια αιτία
για τις μαζικές παραγγελίες και την
παρούσα κατάρρευση. Τελικά, ποια
ήταν/είναι η αλήθεια πίσω από την
υπερβολή; Αποχωρούν τα funds από
τη ναυτιλία:

Δεν νομίζω πως υπάρχει αμφιβολία ότι
τα private equity funds είναι η κύρια αιτία
για την κατάρρευση. Αυτό δεν σημαίνει
ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά δεν είχαμε κάποια ευθύνη, καθώς οι
περισσότεροι εφοπλιστές προβήκαμε
σε παραγγελίες. Αλλά σε καμία περίπτωση οι παραγγελίες των μεμονωμένων
οικογενειακών επιχειρήσεων είχαν αυτή
την πρωτοφανή μαζικότητα που παρατηρήσαμε τα τελευταία χρόνια λόγω της
συμμετοχής των equity funds στη ναυτιλία. Βεβαίως, για να είμαστε και δίκαιοι,
πιστεύω ότι κάποιο μερίδιο της ευθύνης
για τις προαναφερθείσες επενδύσεις πρέπει να αποδίδεται και στους εφοπλιστές
εκείνους που -ενδεχομένως- έστρεψαν
το ενδιαφέρον των funds τους προς τις
παραγγελίες πλοίων αντί στην αγορά των
second hand. Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση ή μη των funds από τη ναυτιλία, δεν
είμαι σε θέση να απαντήσω. Θεωρώ όμως
πολύ λογικό να αποχωρούν ύστερα από
μια τέτοια εξέλιξη της αγοράς αφού πιθανόν τα funds, ελλείψει εμπειρίας, πήραν
ένα σκληρό μάθημα στην πραγματικότητα
της ναυτιλίας.
Πώς βλέπουν οι Αμερικανοί το άνοιγμα του Ιράν; Ποιες είναι οι προοπτικές
που ανοίγονται για τη διεθνή ναυτιλία;
Πώς παρουσιάζεται η ελληνική κρίση
στις ΗΠΑ; Υπάρχει ενδιαφέρον για
επενδύσεις στην Ελλάδα του σήμερα
από Αμερικανούς επιχειρηματίες;
Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για
το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί το άνοιγμα
του Ιράν. Αν και προφανώς, για να φθάσουν σε συμφωνία λύσης του εμπάργκο,
μάλλον και οι ίδιοι με θετικό μάτι το βλέπουν. Από κει και πέρα, το κάθε άνοιγμα
μιας χώρας είναι καλό για τη ναυτιλία,
αφού αυτό σημαίνει πάντα αύξηση του
εμπορίου και το Ιράν είναι ένας σημαντικός εμπορικός παράγοντας, τόσο για
το υγρό όσο και για το ξηρό φορτίο. Εν
μέσω του εμπάργκο, το εμπόριο με το
Ιράν φυσικά δεν είχε σταματήσει εντελώς,
αλλά υπόκειτο σε αρκετούς περιορισμούς
και δυσκολίες, που τώρα δεν θα υφίστανται. Σε ό,τι αφορά το πώς παρουσιάζεται
η ελληνική κρίση στις ΗΠΑ, δεν μπορώ
να σας απαντήσω με ακρίβεια, αφού δεν
ζω εκεί.
Τέλος, στο ερώτημά σας για το εάν υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις από Αμε-

ρικανούς επιχειρηματίες, το μόνο που
μπορώ να πω είναι ότι για να υπάρξει
ενδιαφέρον θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί σταθερό φορολογικό καθεστώς και
σταθερή νομοθεσία, που αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχουν. Έχω την εντύπωση πως το
ενδιαφέρον είναι περισσότερο διερευνητικό και προέρχεται κυρίως από Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης τους με τη μητέρα πατρίδα,
παρά οτιδήποτε άλλο.
Ποια είναι η εκτίμησή σας για τη ναυλαγορά των dry και wet για το 2016;
Τι σκέπτεστε ως προς τις μελλοντικές
εξελίξεις όπως θα διαμορφωθούν με
τις μαζικές καθυστερήσεις παραλαβών
και τις μετασκευές/μετατροπές των
bulkers σε δεξαμενόπλοια;
Στο wet θα αποφύγω να αναφερθώ,
καθώς είναι καλύτερο να απαντήσουν
συνάδελφοι που έχουν επενδύσει στον
συγκεκριμένο τύπο. Σε ό,τι αφορά τα
πλοία ξηρού φορτίου, δεν θα τολμήσω
να κάνω κάποια πρόβλεψη. Το μόνο που
θα πω είναι ότι είναι βέβαιο (νομοτελειακά) πως η αγορά θα ανακάμψει και ότι
τις περισσότερες φορές η ανάκαμψη (ή
και η πτώση) της αγοράς έρχεται νωρίτερα από τις προσδοκίες. Ως προς το
δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, απ’
ό,τι διαφαίνεται, πολλές παραγγελίες θα
ακυρωθούν ή θα καθυστερήσουν. Όμως
αυτό που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην
πορεία της αγοράς θα είναι το scrapping,
το οποίο όλοι ευελπιστούμε ότι θα ενταθεί την τρέχουσα χρονιά.
Αρκετοί ισχυρίζονται ότι η πορεία των
ναυτιλιακών εταιρειών στα χρηματιστήρια, και ειδικά των ΗΠΑ, είναι έως
και καταδικασμένη. Πώς αντιδράτε σε
αυτήν την πεσιμιστική προσέγγιση;
Δεν θα συμφωνήσω. Τα χρηματιστήρια
είναι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και αυτό δεν αφορά μόνο τις ναυτιλιακές εταιρείες. Τυγχάνει αυτήν τη στιγμή
η αγορά ξηρού φορτίου να βρίσκεται σε
ύφεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα
έλθει και η ανάκαμψη. Ό,τι ισχύει για όλες
τις εισηγμένες εταιρείες, θεωρώ πως ισχύει και για τις ναυτιλιακές. Γιατί δεν είναι
«καταδικασμένες» οι εταιρείες τεχνολογίας π.χ. (οι οποίες προ ετών είχαν περάσει

και αυτές την κρίση τους) και είναι οι ναυτιλιακές; Απλώς στη ναυτιλία το βάθος και
η διάρκεια της κρίσης είναι πρωτοφανή.
Τελικά ο μεικτός στόλος είναι η μόνη
σανίδα σωτηρίας μιας ναυτιλιακής
εταιρείας σε εποχές ισχνών αγελάδων;
Θεωρείτε ότι στην παρούσα κρίση θα
επιβιώσουν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά υγρού και
ξηρού φορτίου;
Δεν νομίζω ότι η επιβίωση ή η κερδοφορία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης έχει
σχέση μόνο με τον τύπο των πλοίων που
διαχειρίζεται. Είναι κάτι το σύνθετο και
πολυπαραγοντικό. Σίγουρα, όμως, σε περιόδους κρίσεων όπως η σημερινή που βιώνει η αγορά ξηρού φορτίου, εξυπακούεται
ότι ένας μεικτός στόλος θα είχε καλύτερες αποδόσεις.

ΘΕΜΑ

IMO: έγκριση των κοινών κανόνων
κατασκευής του IACS, αλλά με αστερίσκους
Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Στις 11-20 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η
96η σύνοδος της Επιτροπής Ασφαλείας (MSC) του IMO με πιο βασικό θέμα
της ατζέντας τη διαδικασία έγκρισης των
κανονισμών κατασκευής φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων του IACS, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του IMO, Goal
Based Standards (GBS). Ο GBS του ΙΜΟ
εφαρμόζεται για πρώτη φορά και απαιτεί
ότι οι κανονισμοί κατασκευής των φορτηγών και δεξαμενόπλοιων πρέπει εφεξής
να λαμβάνουν την έγκριση του ΙΜΟ (στο
τεύχος Μαρτίου αναφερθήκαμε εκτενέστερα στην προϊστορία και στις λεπτομέρειες του κανονισμού).
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Προκειμένου να αποφασίσει η επιτροπή για την έγκριση ή μη των κανονισμών
του IACS, έλαβε υπόψη της τρία επίσημα
έγγραφα: α) Τη μελέτη της ομάδας ειδικών του ΙΜΟ, που έλεγξε τους κανονισμούς του IACS και επισήμανε ορισμένες
παρατηρήσεις και μη συμμορφώσεις προς
τις απαιτήσεις των GBS, β) την απάντηση
του IACS προς την ομάδα ειδικών, περιγράφοντας σε τι διορθωτικές ενέργειες
σκοπεύει να προβεί για τη συμμόρφωση
με τις παρατηρήσεις και γ) την κατάθεση
της Ελλάδας, που επισήμανε πως ορισμένες από τις προτεινόμενες ενέργειες στην
απάντηση του IACS δεν είναι επαρκείς για
να ικανοποιήσουν τις μη συμμορφώσεις.
Έπειτα από συζήτηση και την τοποθέτηση
πολλών κρατών-μελών του ΙΜΟ, αποφασίστηκε ναι μεν να εγκριθούν οι κανονισμοί
του IACS, αλλά όλες οι μη συμμορφώσεις
και παρατηρήσεις τόσο της επιτροπής
ελεγκτών του ΙΜΟ, όσο και του ελληνικού εγγράφου, να ικανοποιηθούν από τον
IACS. Για το σκοπό αυτόν ο IACS θα πρέπει να επιφέρει τις συγκεκριμένες αλλαγές
στους κανονισμούς του και να υποβάλει
τις αλλαγές αυτές στον ΙΜΟ, προκειμένου
να επανελεγχθούν και να πιστοποιηθούν
ότι έγιναν σύμφωνα με τις υποδείξεις των
παραπάνω εγγράφων.
Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, στη
σχετική ομιλία του, ανέφερε ότι η διαδικασία των GBS αποτελεί ορόσημο στην
ιστορία του οργανισμού και ευχαρίστησε
τις αντιπροσωπείες της Ελλάδας και των
νήσων Μπαχαμών που πρώτες το πρότει-

ναν στον ΙΜΟ το 2002 και εργάστηκαν
για την υλοποίησή του. Εφεξής οι κανονισμοί κατασκευής πλοίων θα έχουν την
άμεση επίβλεψη του ΙΜΟ και δεν θα είναι
πια μόνο στη δικαιοδοσία των μελών του
IACS. Κάθε μελλοντική αλλαγή των κανονισμών από μέρους IACS πρέπει να κοινοποιείται στον οργανισμό ετησίως και ο
οργανισμός θα αποφασίζει εάν οι αλλαγές
χρήζουν ελέγχου (audit) από ομάδα ειδικών για πιστοποίηση συμμόρφωσης προς
τα GBS.
Αναμφίβολα με την ολοκλήρωση των GBS
και αυτή την πρώτη εφαρμογή τους κλείνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία του οργανισμού, αλλά ανοίγει και ένα νέο. Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας αυτής ανήκει
στην ελληνική αντιπροσωπεία, που πρώτη
έφερε το θέμα στον ΙΜΟ και, παρά την
πρώτη απόρριψη (π.χ. οι περισσότεροι
ισχυρίζονταν ότι δεν είναι δικαιοδοσία
του ΙΜΟ, ότι δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις κ.λπ.) επέμεινε λέγοντας ότι δεν είναι
δυνατόν ο οργανισμός να ασχολείται με
τα πάντα σε σχέση με την ασφάλεια του

πλοίου και των ναυτικών, αλλά όχι με το
εάν η σχεδίαση και κατασκευή του πλοίου το καθιστά πιθανόν ανασφαλές για την
υπόλοιπη ζωή του.
Από την πορεία των Goal Based Standards
μπορεί κάποιος να αντλήσει πολλά μαθήματα και συμπεράσματα για το πώς ένα
μέλος διεθνούς οργανισμού μπορεί να
πείσει τα άλλα να ασπαστούν την άποψή
του, αλλά και να κατευθύνει στην πορεία
τις εξελίξεις, παρά τις αντιδράσεις πολλών
άλλων ισχυρών μελών (όπως πολλά ευρωπαϊκά κράτη και όλη η Άπω Ανατολή):

• Στην ομάδα πάντα υπάρχει
ο «παλαιότερος», που ενημερώνει τους
νέους για την προηγούμενη πορεία και
τους μελλοντικούς στόχους.
• Άμεσοι στόχοι (π.χ. από μία ομάδα
εργασίας) και μακροπρόθεσμοι (π.χ. τι
θέλουμε στο τέλος να έχουμε πετύχει)
γίνονται γνωστοί σε όλους.
• Πλήρης συνεργασία κράτους,
εμπλεκόμενων κρατικών και ιδιωτικών
θεσμών και φορέων, διαχρονικά.
• Πάντα κυριαρχεί η έννοια του εμείς
(Ελλάδα) και ποτέ του εγώ.

• Επιμονή, αλλά στη βάση αδιάψευστων
στοιχείων και επιστημονικών
δεδομένων.
• Υπομονή και διπλωματία: συνεχής
προσέγγιση αντιπροσωπειών που
δεν «καίγονται» να πάρουν θέση και
εξήγηση για τα πιθανά οφέλη του
κανονισμού.
• Μια ομάδα – μια σταθερή θέση και
πορεία, ασχέτως εναλλαγών προσώπων
κατά τη διάρκεια ετών.

Τα GBS χρειάστηκαν 14 χρόνια να υλοποιηθούν, αλλά στο τέλος έγιναν ακριβώς
όπως ήθελε η Ελλάδα από την ημέρα
που τα πρότεινε. Αυτό έγινε διότι όλα τα
παραπάνω στην περίπτωση αυτή ίσχυσαν,
όπως γενικότερα συμβαίνει με την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ΙΜΟ. Αυτός
είναι άλλωστε και ο λόγος πολλών άλλων
ελληνικών επιτυχιών στον ΙΜΟ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στόχος της AEGEAN η σύνδεση της
Ελλάδας με βασικά επιχειρηματικά
και ναυτιλιακά κέντρα
Συνέντευξη του Δημήτρη Γερογιάννη
Διευθύνοντος συμβούλου της AEGEAN

Η είσοδος της AEGEAN σε αγορές με ιδιαίτερο ναυτιλιακό
ενδιαφέρον, όπως είναι οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, του
Αραβικού Κόλπου και της Βόρειας Ευρώπης, η περαιτέρω επέκταση
του δικτύου της σε νέους προορισμούς εντός της Ευρώπης, αλλά
και οι συμμαχίες της με άλλες αεροπορικές εταιρείες-μέλη της Star
Alliance, καθιστούν το μεγαλύτερο ελληνικό αερομεταφορέα ακόμη πιο
ελκυστικό για τη ναυτιλιακή κοινότητα.
Σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά και
εν μέσω ενός έντονου ανταγωνισμού στο χώρο των αερομεταφορών,
η AEGEAN εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικές τιμητικές διακρίσεις,
όπως αυτή της καλύτερης περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας στην
Ευρώπη, εμφανίζοντας ισχυρή κερδοφορία.
H AEGEAN ενισχύει φέτος την παρουσία της σε προορισμούς της Μέσης
Ανατολής με μεγάλο ναυτιλιακό ενδιαφέρον. Ποια είναι τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας στη συγκεκριμένη,
άκρως ενδιαφέρουσα αγορά;
Αναμφισβήτητα, η Μέση Ανατολή είναι
μια περιοχή με έντονο ενδιαφέρον και η
AEGEAN έχει επεκτείνει και εντείνει την
δραστηριοποίησή της στην αγορά αυτή
τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα ξεκινήσαμε πτήσεις προς Τελ-Αβίβ, Κάιρο, Βηρυτό, Αμμάν, και Ριάντ που
αποτελούν οικονομικά κέντρα της Μέσης
Ανατολής. Οι νέες πτήσεις προς Τζέντα,
βασικό λιμάνι της Μέσης Ανατολής, αλλά
και η επέκτασή μας προς την Τεχεράνη,
την πρωτεύουσα του Ιράν, αποδεικνύουν
τη σημασία που δίνουμε στις αναπτυξιακές προοπτικές της Μέσης Ανατολής.
Μέσα από τη δραστηριοποίησή μας στην
αγορά αυτή, η AEGEAN εξυπηρετεί και
τις δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις και
Έλληνες που δραστηριοποιούνται, ζουν
και εργάζονται στη συγκεκριμένη περιο-
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χή, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο με
την πατρίδα.
Θα πρέπει να προσθέσω ότι η επέκταση
του δικτύου μας προς τη Μέση Ανατολή
ενισχύει και το ρόλο του αεροδρομίου
«Ελ. Βενιζέλος» ως κόμβου, καθώς πολλοί
από τους επιβάτες αυτούς χρησιμοποιούν
την Αθήνα σαν σημείο μετεπιβίβασης για
πτήσεις προς Ευρώπη. Σκοπός μας είναι,
επίσης, η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, που επιτυγχάνεται μέσω της επέκτασης του δικτύου της
AEGEAN στη Μέση Ανατολή. Oι φιλικοί
δεσμοί μεταξύ των πολιτών των κρατών
της Μέσης Ανατολής με την Ελλάδα είναι
μακροχρόνιοι και σταθεροί. Αυτούς τους
δεσμούς οφείλουμε και θέλουμε να αναπτύξουμε.
Η Αφρική, αν και παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον για τη ναυτική κίνηση από
και προς Ελλάδα, είναι η ήπειρος με
τις λιγότερες αεροπορικές συνδέσεις
με την Αθήνα. Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε την παρουσία της AEGEAN
σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή;

Η Αφρική έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για την αεροπορική βιομηχανία και
αυτό γιατί είναι η ήπειρος με τις λιγότερες
αεροπορικές συνδέσεις με την Ευρώπη.
Ωστόσο, τα γεωπολιτικά γεγονότα των
τελευταίων ετών, κυρίως σε χώρες της
Βόρειας Αφρικής, έχουν δημιουργήσει
ένα ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον
με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικά εμπόδια για την παρουσία, πόσο
μάλλον για την ανάπτυξη, αεροπορικών
ευρωπαϊκών συνδέσεων.
Ειδικά η Λιβύη και η Τυνησία είχαν, παραδοσιακά, σημαντικές εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα μας, ενώ αρκετές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε
αυτές. Συνεπώς, και υπό την αίρεση της
επίτευξης σταθερότητας, ενδεχομένως να
εξετάζαμε πτήσεις προς αυτές τις χώρες.
Διαφορετική είναι η κατάσταση για την
Αίγυπτο, γεγονός που επέτρεψε στην
AEGEAN να επεκτείνει την παρουσία της
στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια.
Σε ό,τι αφορά προορισμούς στην Υποσαχάρια Αφρική, μπορώ να πω ότι δεν είναι
στις σκέψεις μας η επέκταση του δικτύου
με την παρούσα οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση. Eπιπροσθέτως, όπως θα
έχετε διαπιστώσει καθ’ όλη την αναπτυξιακή πορεία της AEGEAN, η στρατηγική
μας εστιάζεται στην προσεκτική και σταδιακή ανάπτυξη σε νέους προορισμούς
με σταθερά, λελογισμένα βήματα. Αυτή
είναι η φιλοσοφία της εταιρείας.
Αυτή την προσέγγιση έχουμε σε όλους
τους νέους προορισμούς που ξεκινάμε.
Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε το 2015 τις
πτήσεις προς την Τεχεράνη με τρία δρο-

μολόγια την εβδομάδα και στην πορεία
παρακολουθώντας την εξέλιξη της αγοράς και την ωρίμανση της παρουσίας μας
προχωρήσαμε στην αύξηση των πτήσεων
σε επτά την εβδομάδα για το καλοκαίρι
του 2016.
Ας μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να στηρίζεται
και να συνεισφέρει στην κερδοφορία της
εταιρείας και όπως πάντα στη μέχρι τώρα
πορεία μας συνοδεύεται από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τον επιβάτη. Στην
αεροπορική βιομηχανία, γνωρίζουμε όλοι
καλά με πόση δυσκολία επιτυγχάνεται και
διατηρείται κερδοφορία και πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και να
ανατραπεί από επιμονή σε λανθασμένες
επιλογές και/ή από εξωτερικές συγκυρίες.
Στην Ευρώπη έχετε εγκαινιάσει νέα
ενδιαφέροντα δρομολόγια για τους
ναυτικούς, όπως αυτό προς τη Λισσαβόνα και το Άμστερνταμ. Γιατί επιλέξατε να εντάξετε τη Λισσαβόνα στους
προορισμούς σας; Αυτή η επιλογή σας
σχετίζεται και με την ανάπτυξη της
ναυτικής κίνησης;
Η Λισσαβόνα αποτελεί μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο και, επίσης, σημαντικό σταθμό μετεπιβίβασης για προορισμούς της
Λατινικής Αμερικής. Γνωρίζουμε ότι αρκετά στελέχη επιχειρήσεων και ναυτικοί
επιλέγουν το συγκεκριμένο αεροδρόμιο
ως ενδιάμεσο σταθμό στα ταξίδια τους.
Φέτος εγκαινιάσαμε απευθείας πτήσεις
προς τη Λισσαβόνα και ευελπιστούμε για
την επιτυχία του εγχειρήματος. Ο βασικός

αερομεταφορέας της Πορτογαλίας, TAP,
είναι μέλος της Star Alliance, συνεργαζόμαστε ήδη με πτήσεις κοινού κωδικού
εντός Ευρώπης, όπως και στις απευθείας
πτήσεις, και οι επιβάτες μας μπορούν να
συνδυάσουν την απευθείας πτήση μας με
πτήσεις της TAP στη Λατινική Αμερική.
Όσον αφορά στο Άμστερνταμ, η Ολλανδία είναι μια σημαντική αγορά για την
Ελλάδα και παρά την εκτεταμένη παρουσία της KLM στο αεροδρόμιο Schiphol,
ευελπιστούμε ότι η ανάπτυξή μας θα
φέρει θετικό αποτέλεσμα.
Στόχος μας είναι σίγουρα να συνδέσουμε
την Ελλάδα με βασικά επιχειρηματικά και
ναυτιλιακά κέντρα, είτε με απευθείας πτήσεις είτε με πτήσεις κοινού κωδικού (code
share) μέσω του παγκόσμιου δικτύου
που προσφέρει η Star Alliance. Το τμήμα
πωλήσεων της εταιρείας μας κινείται ενεργά στο χώρο της ναυτικής κίνησης, στο
πλαίσιο του μεγέθους μας και του δικτύου μας, κυρίως σε δρομολόγια προς ναυτικούς προορισμούς, όπως το Αμβούργο, η
Λισσαβόνα και το Άμστερνταμ που μόλις
ξεκινήσαμε. Είναι γεγονός ότι δε μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις του
ελληνικού εφοπλισμού, ο οποίος δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς
ο υφιστάμενος στόλος μας προσφέρει
μια ακτίνα δράσης περίπου πέντε ωρών
πτήσης με κέντρο την Ελλάδα. Αλλά το
παγκόσμιο δίκτυο των εταιρειών της Star
Alliance, στην οποία συμμετέχουμε, αποτελεί αναμφισβήτητα την καλύτερη ταξιδιωτική επιλογή για τον Έλληνα πλοιοκτήτη,
το ναυτιλιακό στέλεχος και τον ναυτικό.
Πώς διαμορφώνεται το αεροπορικό
τοπίο στην Κύπρο μετά το κλείσιμο
της Cyprus Airways και ποιες δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης υπάρχουν
για την AEGEAN στo αεροδρόμιο της
Λάρνακας;
Η κυπριακή αγορά είχε ανέκαθεν εξέχουσα σημασία για την εταιρεία μας.
Μετά το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της
Cyprus Airways, τον Ιανουάριο του 2015,
ενισχύσαμε τη βάση της εταιρείας μας
στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και κατά
το τρέχον έτος συνδέουμε πλέον τη νήσο,
μέσω του αεροδρομίου της Λάρνακας, με
το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Λονδίνο, το
Παρίσι και το Κίεβο. Θα αξιολογήσουμε
το υπάρχον δίκτυο και τις ανάγκες στην

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

προς τους πελάτες μας, σε σχέση με τους
ανταγωνιστές μας είναι η σταθερή επιδίωξή μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και
αυτήν θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε
και στο μέλλον.
Τα τελευταία έτη, η εταιρεία εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήρια σε θέματα
υποστήριξης της ελληνικής κοινωνίας και των αναγκών της περιφέρειας,
καθώς και πληθυσμών με ξεχωριστές
ανάγκες. Πού εστιάζετε αυτή την ευαίσθητη πλευρά μιας εισηγμένης αλλά
και κερδοφόρου πλέον επιχείρησης;

κυπριακή αγορά πριν προχωρήσουμε στα
επόμενα βήματα.
Δεν σας κρύβω πως επιδίωξη της
AEGEAN είναι να ξεκινήσει πτήσεις από
τη Λάρνακα προς ρωσικούς προορισμούς,
αλλά υπάρχουν αρκετά εμπόδια που
έχουν σχέση με διακρατικές συμφωνίες
και με την αδυναμία πτήσης κυπριακών
αεροπορικών εταιρειών πάνω από την
Τουρκία. Υπό τις παρούσες συνθήκες,
μια τέτοια πτήση δεν θα είναι οικονομικά
συμφέρουσα, καθώς πρέπει να παρακάμψει τον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ η επιπλέον ώρα πτήσης αποτελεί ανασταλτικό
κίνητρο για το ταξιδιωτικό κοινό. Όπως
καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα σύνθετο
ζήτημα που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Ωστόσο, συνδέουμε τη Λάρνακα με το Κίεβο, αν και η ρωσική αγορά
αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα λόγω της μεγάλης ταξιδιωτικής και
επιχειρηματικής κίνησης μεταξύ των δύο
κρατών.
Oι αλλοδαπές εταιρείες χαμηλού
κόστους έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Αθήνα, αλλά και στα
περιφερειακά αεροδρόμια, με θεαματικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Πώς
αντιμετωπίζει σήμερα η AEGEAN τον
ανταγωνισμό από τις εταιρείες χαμηλού κόστους;
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν
αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Από
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το 2003, λίγο καιρό μετά τη συγχώνευση
της Cronus Αirlines με την AEGEAN, η
Germanwings εισήλθε στα κερδοφόρα
για εμάς δρομολόγια μεταξύ Θεσσαλονίκης και Γερμανίας. Η είσοδος, όμως, της
Germanwings, λίγους μήνες μετά τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, αποτέλεσε
για την AEGEAN ένα πολύ καλό «σχολείο», καθώς μάθαμε να αντιμετωπίζουμε
αυτό το μοντέλο αεροπορικών εταιρειών
και να το ανταγωνιζόμαστε χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Αυτή η μορφή ανταγωνισμού λειτούργησε
θετικά για εμάς καθώς συντέλεσε στην
επιτάχυνση της ανάπτυξης και χρήσης
νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων στην
οργάνωσή μας.
Μπορεί μια ελληνική αεροπορική εταιρεία να αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό με τα νέα αεροπορικά μεγαθήρια της Ευρώπης;
Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίζουμε τον ανταγωνισμό επιτυχώς είναι
επενδύοντας στο προσφερόμενο προϊόν
και στις υπηρεσίες μας. Αυτό συνεπάγεται
τη συνεχή επένδυση στους ανθρώπους
της εταιρείας, μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, ώστε
να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας
και το μοναδιαίο κόστος μας, να διατηρούμε την ευελιξία μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους επιβάτες μας. Η προσφορά καλύτερου συνδυασμού ποιότητας υπηρεσιών και τιμής

Στην AEGEAN επενδύουμε συστηματικά
στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας.
Οι ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας
αποτελούν, όχι μόνο σήμερα αλλά από
την ίδρυσή μας, βασικό και αναπόσπαστο
κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας
και η δραστηριοποίησή μας στον τομέα
αυτόν είναι συνεχής. Επιγραμματικά αναφέρομαι στην υποστήριξή μας στα Παιδικά Χωριά SOS, στο πρόγραμμα δωρεάν
μεταφοράς φοιτητών από την περιφέρεια
προς και από τον τόπο σπουδών τους,
στη στήριξη και προβολή του ελληνικού
τουρισμού και ελληνικού πολιτισμού με
στοχευμένες δράσεις, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Τοπικά ΜΜΕ, σε νησιωτικές περιοχές
κυρίως, θεωρούν ότι το κόστος των
εισιτηρίων προς ορισμένα νησιά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Πώς αντιδράτε σε αυτό;
Σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων μας,
θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι τα
τελευταία χρόνια οι τιμές των εισιτηρίων
εσωτερικού έχουν μια σταθερή μείωση
παρά τις επιβαρύνσεις που κατά περιόδους έχουν προστεθεί όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο
23%. Επιπλέον, πάρα πολλές φορές το
χρόνο κάνουμε προσφορές δίνοντας τη
δυνατότητα στο επιβατικό κοινό, σε όλο
το δίκτυο εσωτερικού, αλλά και σε προορισμούς του εξωτερικού, την ευκαιρία να
κλείνει εισιτήρια σε ιδιαίτερα ελκυστικές
και προνομιακές τιμές. Μέσα από αυτήν
την ανταγωνιστική πολιτική τιμών καταφέραμε να αυξήσουμε την κίνηση και στο
εσωτερικό παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας.
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ΘΕΜΑ

Η βρετανική πετρελαϊκή βιομηχανία
μεταξύ Brexit και Scotexit

Στα μέσα της δεκαετίας του 1930, την εποχή του μεσοπολέμου και των απόνερων
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του
1929, η φράση που κυριαρχούσε σε βρετανικές εφημερίδες ήταν η εξής: Storm in
the Channel, Continent Isolated. Μια φράση που ήθελε να καταδείξει στην ουσία τη
διάθεση της Βρετανίας να βρίσκει αφορμές για απομόνωση από τα ευρωπαϊκά
πράγματα. Μπροστά σε μια νέα καταιγίδα
στο Αγγλικό Κανάλι, ή αλλιώς στη Θάλασσα της Μάγχης, φαίνεται να βρίσκεται εκ
νέου η Βρετανία.
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Στις 23 Ιουνίου, οι πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου θα κληθούν να απαντήσουν στο
ερώτημα εάν επιθυμούν η χώρα τους να
παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
όχι. Μάλιστα, ο Βρετανός πρωθυπουργός σε
μία από τις τελευταίες ομιλίες του υπέρ της
ανάγκης παραμονής της χώρας στην κοινότητα των ευρωπαϊκών κρατών επισήμανε ότι
η ιστορία των τελευταίων δύο αιώνων έχει
δείξει πως «η επιλογή της απομόνωσης
ποτέ δεν προσέφερε κάτι καλό στη χώρα».
Όμως, μέχρι τώρα η συζήτηση μάλλον αφορούσε περισσότερο το κατά πόσον μια
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. την
οδηγήσει σε εκ νέου πολιτική απομόνωση
από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Αντιθέτως, η
συζήτηση για τις οικονομικές συνέπειες
που θα έχει ένα Brexit δεν έλαβε ιδιαίτερη
ένταση παρά μόνο στη διάρκεια των λίγων
τελευταίων μηνών. Πλέον έχουν αρχίσει να
ακούγονται δυνατά οι φωνές που τονίζουν
ότι ένα Brexit θα σημάνει μεγάλο οικονομικό κόστος για τη χώρα.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η
άποψη του Τζορτζ Όσμπορν, του οποίου
η γνώμη σε κάθε περίπτωση έχει σημαντική βαρύτητα με δεδομένο ότι από το 2010
κατέχει τη θέση του υπουργού Οικονομικών και ευθύνεται για τη σημαντική πορεία
ανάκαμψης της βρετανικής οικονομίας από
το 2010 έως και σήμερα. Για τον Όσμπορν,
ένα πιθανό Brexit θα προκαλέσει μόνιμη
βλάβη στη βρετανική οικονομία, οδηγώντας το ΑΕΠ της χώρας το 2030 σε επίπεδα τουλάχιστον κατά 6% χαμηλότερα
σε σύγκριση με αυτά που προβλέπονται
πως θα έχει η Βρετανία εάν παραμείνει
στην Ε.Ε. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η
Βρετανία θα παραμείνει μόνιμα φτωχότερη εάν εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τόσο το εμπόριό μας θα μειωθεί,
όσο βεβαίως και οι επενδύσεις». Από την
άλλη, ο Όσμπορν και η κυβέρνηση του
συντηρητικού πρωθυπουργού Κάμερον
προειδοποιούν πως στην περίπτωση ενός
Brexit θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας
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ΘΕΜΑ

από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ η
μέση οικονομική ζημία για κάθε βρετανική
οικογένεια θα ανέλθει -τουλάχιστον για τα
πρώτα χρόνια της αποχώρησης- σε περίπου 5.500 με 6.000 ευρώ ετησίως.
Εξάλλου, η οικονομική κρίση δεν θα πλήξει -όπως αναμένεται- μόνο τα βρετανικά
νοικοκυριά, τα νοσοκομεία και σχολεία της
χώρας ή τις τράπεζες, αλλά και πολλούς
άλλους τομείς της βρετανικής οικονομίας,
όπως αυτόν της βιομηχανίας πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Και μπορεί οι εκπρόσωποι της πετρελαϊκής βιομηχανίας να
βιώνουν τα τελευταία χρόνια τις συνέπειες
της παρατεταμένης διεθνούς οικονομικής
κρίσης με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου,
όμως, από την άλλη αρχίζουν να εκφράζουν πλέον την ανησυχία τους ότι ένα
Brexit θα τους προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και θα φέρει τη βιομηχανία πετρελαίου μπροστά σε νέα μεγάλα
κόστη και δυσεπίλυτα προβλήματα.
Το ενδιαφέρον, βέβαια, έγκειται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα οι πετρελαϊκές εταιρείες της Βρετανίας δεν έχουν εμπλακεί
στις συζητήσεις περί της υπεράσπισης του
«Ναι» ή του «Όχι» στο δημοψήφισμα. Η
στάση που κρατούν είναι μάλλον αυτή της
σιωπής. Και ο κύριος λόγος είναι ότι η βιομηχανία πετρελαίου στη βρετανική Βόρεια
Θάλασσα ρυθμίζεται σήμερα από τη βρετανική κυβέρνηση, ενώ αυτό το κανονιστικό
καθεστώς θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό
το ίδιο και μετά ένα πιθανό Brexit. Έτσι, εκ
πρώτης όψεως, φαίνεται ότι ένα Brexit δεν
θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη λειτουργία της
βρετανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. Είναι,
όμως, όντως αυτή η πραγματικότητα ή
πίσω από την εικόνα της ηρεμίας κρύβεται
ένας ρεαλιστικός φόβος για μεγάλες οικονομικές ζημίες και εμπόδια στο ελεύθερο
επιχειρείν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει
δώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Royal
Dutch Shell, Ben van Beurden, ο οποίος
δήλωσε ευθαρσώς ότι η εταιρεία του -ένας
πετρελαϊκός κολοσσός που προχωρεί
στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του BG
Group- θα επηρεαστεί αρνητικά από την
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. Και
εξηγώντας το γιατί, τόνισε σε συνέντευξή
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του στους Sunday Times ότι «είμαστε μια
εταιρεία με ισχυρή κληρονομιά και παρουσία στη Βρετανία αλλά και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στην περίπτωση Brexit θα
υπάρξει πραγματική ρήξη μεταξύ των δύο
μερών, η οποία θα επηρεάσει την ελεύθερη
κυκλοφορία του προσωπικού αλλά και των
εμπορικών συναλλαγών».
Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Shell
μια τέτοια εξέλιξη είναι κάτι περισσότερο
από αρνητική για την εταιρεία του. Αυτός
ήταν και ο λόγος που μαζί με άλλες εταιρείες, οι οποίες συλλογικά εκπροσωπούν
περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών που
είναι εισηγμένες στον δείκτη FTSE 100,
υπέγραψαν και δημοσιοποίησαν επιστολή
υποστήριξης της επιλογής της παραμονής
της Βρετανίας στην Ε.Ε.
Επομένως, καθίσταται εμφανές για τη βρετανική πετρελαϊκή βιομηχανία ότι μπορεί το κανονιστικό πλαίσιο να παραμείνει
χωρίς αλλαγές μετά ένα Brexit, αλλά τα
προβλήματα θα έρθουν από αλλού και
κυρίως από τη μη δυνατότητα ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων στις εταιρείες πετρελαίου. Γιατί εταιρείες όπως η
Shell όσο και η BP, που είναι βασικοί παράγοντες στη Βόρεια Θάλασσα και πολυεθνικές, πώς θα λειτουργήσουν όταν τα εμπόδια της μετακίνησης των υπαλλήλων τους
θα είναι μεγάλα; Πώς θα γίνει η μετακίνηση
εργαζομένων για εγκατάσταση σε βρετανική επικράτεια ή σε επικράτεια χωρών-μελών της Ε.Ε., χωρίς αυτό να οδηγήσει σε
μεγάλη αύξηση του διοικητικού κόστους
καθώς και του κόστους εργασίας; Αλλά
και χωρίς να τεθούν σε άμεσο κίνδυνο
χιλιάδες θέσεις εργασίας, που θα έρθουν
να προστεθούν στις ήδη δεκάδες χιλιάδες
απολύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξόρυξης και διακίνησης πετρελαίου;
Παρόμοια προβλήματα θα αντιμετωπίσουν
οι εταιρείες και σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εξοπλισμού, κυρίως για τις υπεράκτιες
εγκαταστάσεις τους. Ενώ μεγάλοι είναι οι
κίνδυνοι της αύξησης και του κόστους της
διάτρησης και εξόρυξης πετρελαίου αλλά
και της εξαγωγής του, εάν επιβληθούν νέοι
δασμοί και νέοι εμπορικοί φραγμοί.

Βέβαια, θα μπορούσε η Βρετανία να ακολουθήσει το μοντέλο της Νορβηγίας, η
οποία δεν είναι μέλος της Ε.Ε., και να προχωρήσει σε μια νέα, μετά Brexit, συμφωνία
με την Ε.Ε. που θα επιτρέπει ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική οικονομική αγορά
της Ε.Ε. Αλλά γιατί η Ε.Ε. να επιτρέψει μια
τέτοια εξέλιξη όταν οι Βρετανοί πολίτες θα
έχουν επιλέξει την απομόνωση; Από την
άλλη, γιατί και η Βρετανία να επιλέξει την
οδό υπογραφής μιας συμφωνίας που θα
επέτρεπε εκ νέου στην Ε.Ε. να ελέγχει την
εσωτερική αγορά της Βρετανίας; Μοιάζει,
λοιπόν, πως ο δρόμος του Brexit θα οδηγήσει σε δύσβατα οικονομικά μονοπάτια.
Υπάρχει, όμως, και ένας άλλος μεγάλος
κίνδυνος που αναμένεται να αντιμετωπίσει η βρετανική βιομηχανία πετρελαίου
και φυσικού αερίου στην περίπτωση υπερίσχυσης Brexit. Και ο κίνδυνος δεν είναι
άλλος από την εκπεφρασμένη θέση της
αυτόνομης κυβέρνησης της Σκωτίας, ότι
στην περίπτωση ενός Brexit τότε θα τεθεί
εκ νέου ζήτημα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για παραμονή της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, το Εθνικό Κόμμα
Σκωτίας, SNP, της Νίκολα Στέρτζιον κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις τελευταίες
εκλογές του Κοινοβουλίου της χώρας και
έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση του Brexit,
το «Scotexit» θα είναι η πιο πιθανή εξέλιξη.
Και πώς μπορεί μία τέτοια εξέλιξη να επηρεάσει τη βρετανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου; Θα την επηρεάσει
καθώς μεγάλα απολήψιμα κοιτάσματα
πετρελαίου και πολλές εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και αερίου βρίσκονται
σε σκωτσέζικα χωρικά ύδατα. Συγκεκριμένα, το 90% του πετρελαίου του Ηνωμένου
Βασιλείου στη Βόρεια Θάλασσα βρίσκεται
σε σκωτσέζικα χωρικά ύδατα.
Μπορεί, λοιπόν, ένα Brexit να μην έχει
φοβίσει τις πετρελαϊκές εταιρείες της Βρετανίας, αλλά σίγουρα, εάν το Brexit οδηγήσει σε διάλυση της ίδιας της κρατικής
οντότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή οδηγήσει στο λεγόμενο «Scotexit»,
τότε ίσως οι εκπρόσωποι της πετρελαϊκής
βιομηχανίας της Βρετανίας -και όχι μόνοθα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν για
το οικονομικό μέλλον των εταιρειών τους.

ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

H συρρίκνωση του γερμανικού
ποντοπόρου στόλου οδηγεί
σε ανεργία τους Γερμανούς
ναυτικούς
Η κρίση που βιώνει η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση και
τον γερμανικό εμπορικό στόλο, γεγονός
που με τη σειρά του σηματοδοτεί και
περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης
για τους Γερμανούς ναυτικούς, είτε αφορά
πλοιάρχους είτε μηχανικούς. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη δυσκολία ανεύρεσης
εργασίας και κατά συνέπεια η αύξηση της
ανεργίας στο χώρο της ναυτεργασίας.
Συγκεκριμένα, η μείωση του γερμανικού
εμπορικού στόλου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (το 2015 καταγράφηκε ποσοστό -17%, που ισοδυναμεί με 117 λιγότερα
ποντοπόρα εμπορικά πλοία) έχει περιορίσει τη ζήτηση αξιωματικών, ενώ και οι
απόφοιτοι/σπουδαστές των Ναυτικών
Ακαδημιών της χώρας γνωρίζουν πλέον πως πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να
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βρουν εργασία σε γερμανικό πλοίο, όπως
τονίζει με έμφαση ο Ralf Converts, κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Μεταφορών του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων
Επιστημών Jade στο Elsfleth.
Από την άλλη, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), σήμερα μόλις 6.000 Γερμανοί
ναυτικοί, περίπου, εργάζονται σε γερμανικά ποντοπόρα πλοία. Ενώ έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο αριθμός των υπό
γερμανική σημαία ποντοπόρων πλοίων
δεν υπερβαίνει τα 200, σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης, Dirk Max Johns, στο 10o ναυτιλιακό
συνέδριο, που έλαβε χώρα στη Βρέμη το
διήμερο 12 - 13 Απριλίου 2016.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών τόνισαν στο συνέδριο
πως μεσομακροπρόθεσμα αναμένεται να
μειωθεί έτι περαιτέρω ο αριθμός των αξιωματικών και του κατώτερου πληρώματος
που θα εργάζονται στα πλοία, από την
άλλη όμως θα αυξηθεί ο αριθμός εκείνων
που θα βρουν εργασία στα ναυτιλιακά
γραφεία.

Πού θα οδηγήσουν οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν
οι πετρελαϊκές εταιρείες
Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα αντιμετωπίσει έλλειψη προσφοράς σε τρία
χρόνια λόγω των περικοπών των δαπανών
και των αναβολών στα μεγάλα προγράμματα έρευνας και εξόρυξης, σύμφωνα με
τον Patrick Pouyanne, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο της Total.
Μιλώντας στην Παγκόσμια Διάσκεψη
Κορυφής για την Ενέργεια, ο κ. Pouyanne
εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πετρελαϊκές εταιρείες υπό την
πίεση των χαμηλών τιμών του πετρελαίου: «Μόλις σε δύο μήνες χάσαμε 10 δισ.
δολάρια ΗΠΑ στις ταμειακές ροές μας»,

ανέφερε χαρακτηριστικά στους συνέδρους, συμπληρώνοντας ότι εξαιτίας της
πτώσης των τιμών, οι περισσότεροι από
τους μεγάλους παίκτες έπρεπε να συμμαζέψουν με κάθε θυσία τις ταμειακές ροές
τους και να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.
Λόγω της υπερπροσφοράς και της χαμηλής παγκόσμιας ζήτησης, οι τιμές του
πετρελαίου μειώθηκαν κατά 75%, ενώ οι
συνολικές δαπάνες για έρευνα στη βιομηχανία πετρελαίου υποχώρησαν σταδιακά
στη διάρκεια του έτους - από 700 δισ.
δολάρια ΗΠΑ το 2014, σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια το 2015 και 400 δισεκατομμύρια για το τρέχον έτος.
Χωρίς επενδύσεις όμως στην έρευνα
και την ανάπτυξη, τα επόμενα χρόνια θα
παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση της
ζήτησης αφού τα αποθέματα θα λιγοστεύουν και τα κοιτάσματα θα στερεύουν. Αν και σήμερα μόνο στον Κόλπο του
Μεξικού και στη Νορβηγία συνεχίζονται
οι έρευνες, ο Γάλλος επικεφαλής προέτρεψε όλες τις εταιρείες να μη μειώσουν τις

επενδύσεις τους στην έρευνα και την ανάπτυξη και να εκπονήσουν νέα και συνετά,
πλέον, σχέδια έως το τέλος του έτους.

Δύσκολη χρονιά ως προς
την οικονομική ανάπτυξη για
τις χώρες της Αφρικής
Οι χώρες στην υποσαχάρια Αφρική θα
βιώσουν μία ακόμη πολύ δύσκολη χρονιά
ως προς την οικονομική τους ανάπτυξη,
σύμφωνα με ανακοινωθέν του ΔΝΤ.
Η έκθεση του ΔΝΤ για τις περιφερειακές
προοπτικές, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2016, αναφέρει ότι η οικονομική
δραστηριότητα στις χώρες της Αφρικής
έχει αποδυναμωθεί αισθητά, με πτώση της
οικονομικής τους ανάπτυξης κατά 3,5%
για το 2015 - το χαμηλότερο σε 15 χρόνια.
Στην έκθεση, η διευθύντρια του Τμήματος
Αφρικής του ΔΝΤ σημειώνει ότι μεγάλος
αριθμός χωρών έχει πληγεί από τις σημαντικές μειώσεις των τιμών των βασικών
προϊόντων και με περιορισμένα κρατικά
έσοδα προσπαθούν να διατηρήσουν στα-

θερό τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων τους, αλλά και να συντηρήσουν στο
ελάχιστο τις κρατικές τους δαπάνες.
Εξαγωγείς πετρελαίου, όπως η Ανγκόλα
και η Νιγηρία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες
ενώ η ανάπτυξή τους δείχνει περαιτέρω
συνεχιζόμενη πτώση έως 2% για το 2015.
Από την άλλη πλευρά, χώρες χωρίς ορυκτό - ενεργειακό πλούτο, όπως η Γκάνα, η
Νότια Αφρική και η Ζάμπια, έχουν επίσης
πληγεί από τις κοινωνικές αναταραχές και
την πτώση τιμών των βασικών εξαγωγών
τους, ενώ και η Γουινέα, η Λιβερία και η
Σιέρα Λεόνε θα έχουν αργή ανάπτυξη,
καθώς σταδιακά ανακάμπτουν από την
επιδημία του ιού Έμπολα.
Αρκετές χώρες της νότιας και της ανατολικής Αφρικής -όπως η Αιθιοπία, το
Μαλάουι και η Ζιμπάμπουε- υποφέρουν
από την ξηρασία που έπληξε τη γεωργική
παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή.
Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων
προβλέπει ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται σε κίνδυνο
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ανεπαρκούς πρόσβασης σε τρόφιμα στο
τέλος του 2016, συμπεριλαμβανομένων 2,5
εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ήδη
καταγραφεί σε οξεία επισιτιστική κρίση.

Ποια πλοία και από ποιες χώρες
κατέληξαν στα διαλυτήρια

Πρόστιμα στην Ακτή Ελεφαντοστού για πλοία που
μεταφέρουν λαθρεπιβάτες
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Από τα 239 πλοία που είχαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 ως τελευταία τους
ρότα τις γιάρδες ανακύκλωσης, το 79%
κατέληξε παροπλισμένο και σε στάση
αναμονής σε ακτές της νότιας Ασίας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονται
και αναλύονται από τη ΜΚΟ Shipbreaking
Platform, από τα 189 πλοία που έφτασαν
στις ακτές της Ινδίας, του Πακιστάν και
του Μπανγκλαντές, 127 ήταν μεταφοράς
χύδην φορτίου. Από τα 68 πλοία που
πωλήθηκαν στη νότια Ασία το πρώτο τρίμηνο του 2016 τα περισσότερα ανήκαν σε
ιδιοκτήτες από χώρες της Ε.Ε. και σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν,
οι Έλληνες ιδιοκτήτες βρίσκονταν στην
κορυφή του καταλόγου με 40 πλοία έναντι
17 πλοίων Γερμανών πλοιοκτητών. Ακόμη,
Κινέζοι, Κορεάτες και κάτοικοι του Μονακό καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στον
κατάλογο.
Σημαίες με κακές επιδόσεις στα διεθνή
PSC, όπως oι Κομόρες και οι Νήσοι St
Κitts and Nevis, εξακολουθούν να είναι
ιδιαίτερα δημοφιλείς στην αγορά των διαλύσεων, ωστόσο πλοία που είναι νηολογημένα στην Κύπρο και τη Μάλτα κατέληξαν
επίσης στις ακτές της νότιας Ασίας.
Ένας νέος κανονισμός της Ε.Ε. που αφορά
την ανακύκλωση πλοίων θα απαγορεύει
τη διάλυση των πλοίων με σημαίες Ε.Ε.
στα υποβαθμισμένα διαλυτήρια της Ασίας. Ωστόσο, με την απλή διαδικασία της
αλλαγής με σημαία σε νηολόγια μη κράτους-μέλους της Ε.Ε. πριν από την πώληση του πλοίου για διάλυση, οι πλοιοκτήτες
μπορούν εύκολα να παρακάμψουν τους
νόμους της Ε.Ε. Η ΜΚΟ αναφέρει πως 35
πλοία, μεταξύ των οποίων δύο με ελληνική
σημαία, ένα με βελγική και ένα με σημαία
Μάλτας, άλλαξαν νηολόγιο μόλις λίγες
εβδομάδες πριν από την άφιξή τους στις
ακτές της ινδικής χερσονήσου.
Οι εξαγωγές της Κίνας (όσον αφορά την
αξία τους σε γουάν) αυξήθηκαν κατά 4,1%
τον Απρίλιο, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν
κατά 5,7%, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία που εξέδωσε το Πεκίνο για τον Απρίλιο.

Η αύξηση των εξαγωγών τον Απρίλιο
ήταν ηπιότερη από αυτή κατά 18,7% τον
Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές περιορίστηκαν
με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την
πτώση 1,7% τον προηγούμενο μήνα.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2016 οι
εξαγωγές μειώθηκαν 2,1% από έτος σε έτος,
ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση 7,5%.
Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο
της Κίνας, αυξήθηκαν 1,3% από έτος σε
έτος κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες,
ενώ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις
χώρες της Ένωσης της Νοτιοανατολικής
Ασίας μειώθηκαν κατά 3,5%.
Οι εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος,
αργού πετρελαίου και χαλκού σημείωσαν
σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμηνο
του έτους, καταγράφοντας αύξηση 6,1%
στις εισαγωγές σιδηρομεταλλεύματος,
11,8% στις εισαγωγές αργού πετρελαίου
και 23,1% στις εισαγωγές χαλκού, αλλά οι
εισαγωγές καθαρού πετρελαίου, άνθρακα
και χάλυβα υποχώρησαν.

Συναντήθηκαν στη Γλασκώβη
οι ηγέτες των ναυτιλιακών
ενώσεων της Ευρώπης
Το Βρετανικό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
οργάνωσε στη Γλασκώβη τριήμερη συνάντηση εκπροσώπων από ναυτιλιακές και
εμπορικές ενώσεις από όλη την Ευρώπη.
Η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων
ευρωπαϊκών ναυτιλιακών ενώσεων θεωρείται σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση
των όρων συνεργασίας των ενώσεων.
Απώτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί
το κατάλληλο εκείνο πλαίσιο που θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές ενώσεις να εργάζονται από κοινού έτσι ώστε να εκπροσωπούν τη βιομηχανία αποτελεσματικά στα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο διευθύνων σύμβουλος του Βρετανικού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου δήλωσε ότι «οι συζητήσεις ήταν αρκούντως περιεκτικές και αναλύσαμε θέματα όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η COP21,
η πειρατεία, η σύμβαση Ballast Water
Management (BWM) Convention, καθώς
και ζητήματα που αφορούσαν τη βελτίωση
της εξυπηρέτησης των μελών μας».
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δήλωσε χαρακτηριστικά πως «μακάρι να
μπορούσα να ανακοινώσω ότι η μελέτη δίνει το πράσινο φως για τη λειτουργία των νέων δεξαμενών ανύψωσης» και
συμπλήρωσε ότι «όσοι εργάζονται στο
κανάλι, αλλά και εκείνοι που διέρχονται
από αυτό, είναι δυνατόν να εκτεθούν σε
κίνδυνο».
Εντούτοις, εκπρόσωπος της Αρχής του
καναλιού του Παναμά αντέδρασε στην
έκθεση της ITF, αμφισβητώντας τη μεθοδολογία της έρευνας και επισημαίνοντας
ότι οι μελετητές της εστιάστηκαν με μυωπική διάθεση σε ένα πλοίο Panamax χωρίς
να λαμβάνουν υπόψη τους βασικές παραμέτρους, όπως όφειλαν.

«Κόκκινο φως» από ITF για τις δεξαμενές ανύψωσης
στη νέα διώρυγα του Παναμά;

Πρόστιμα στην Ακτή
Ελεφαντοστού για πλοία που
μεταφέρουν λαθρεπιβάτες

«Κόκκινο φως» από ITF για τις
δεξαμενές ανύψωσης στη νέα
διώρυγα του Παναμά;

Το North P&I Club σε ανακοίνωσή του
αναφέρει ότι ο γενικός γραμματέας του
λιμένα του Αμπιτζάν -της παλαιάς πρωτεύουσας της Ακτής Ελεφαντοστού- εξέδωσε νέα εγκύκλιο που αφορά το ζήτημα
της λαθρεπιβίβασης και την καταπολέμησή της.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται συγκεκριμένα
ότι στα πλοία που προσεγγίζουν το λιμένα
του Αμπιτζάν και μετά από επιθεώρηση
αποδεικνύεται ότι μεταφέρουν λαθρεπιβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε
λαθρεπιβάτη ύψους 3.000 ευρώ.
Στην ανακοίνωση του Club σημειώνεται
πως εάν το πλοίο έχει αποπλεύσει από
το λιμένα Tema, που βρίσκεται στην Γκάνα,
τότε θα πρέπει να διαθέτει σχετικό πιστοποιητικό από την εκεί λιμενική αρχή, που
θα πιστοποιεί τη μη παρουσία λαθρεπιβατών. Μόνο με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα επιτρέπεται η είσοδος των πλοίων
στο Αμπιτζάν.
Οι νέες αυτές διατάξεις έχουν ισχύ από
1ης Μαΐου 2016. Το Club συμβουλεύει τα
μέλη του να επικοινωνούν με τους τοπικούς ανταποκριτές του για περισσότερες
πληροφορίες, καθώς και να μελετήσουν
τον οδηγό που έχει εκδώσει.

Πρόσφατη μελέτη, η οποία ανατέθηκε
από την International Transport Worker's
Federation στο βραζιλιάνικο ινστιτούτο
Fundação Homem deΜαρ (FHM), καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δεξαμενές
ανύψωσης που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στους νέους υδατοφράκτες έχουν
εξαιρετικά μικρές διαστάσεις για την
ασφαλή λειτουργία και διέλευση μεγάλων
πλοίων, ιδίως όταν και οι δύο πύλες-υδατοφράκτες είναι κλειστές. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι δεν υπάρχουν ασφαλή
καταφύγια για ρυμουλκά στο εσωτερικό
των νέων καναλιών, αλλά και η οποιαδήποτε εσφαλμένη προσπάθεια ελιγμών του
σκάφους στις δεξαμενές θα θέσει το ίδιο
το σκάφος σε κίνδυνο ακόμη και με τις
συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες στον
Παναμά. Μόνο σε εξαιρετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, οι δοκιμαστικές ασκήσεις
ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα
με την έκθεση της ITF.
Η ITF ανακοίνωσε πως είχε αναθέσει τη
μελέτη λόγω της «άρνησης της κυβέρνησης και των Αρχών του Παναμά να συμμετάσχουν σε διάλογο για θέματα όπως
η εκπαίδευση, καθώς και για ζητήματα
που αφορούσαν τις τεχνικές και κατασκευαστικές ανατροπές που οδήγησαν
σε καθυστερήσεις τη λειτουργία της νέας
διώρυγας». Ο γ.γ. της ITF, Steve Cotton,

58

147.500 ναυτικούς θα χρειαστεί
η διεθνής ναυτιλία για να
καλύψει τις ανάγκες των διεθνών
μεταφορών
Στην πενταετή έκθεση BIMCO/ICS με
τίτλο «Manpower» καταγράφεται ότι για
πρώτη φορά η Κίνα ξεπέρασε τις Φιλιππίνες στον συνολικό αριθμό των ναυτικών που είναι ικανοί και εκπαιδευμένοι
προκειμένου να εργαστούν στη διεθνή
ναυτιλία. Ωστόσο, οι Φιλιππίνες παραμένουν η μεγαλύτερη ναυτεργατική δύναμη
στα κατώτερα πληρώματα. Τα στοιχεία
παρουσιάζουν επίσης τις Φιλιππίνες, τη
Ρωσία, την Ουκρανία και την Ινδία ως
τις σημαντικότερες χώρες τροφοδότριες της διεθνούς ναυτεργασίας, ιδίως για
αξιωματικούς γέφυρας και μηχανής. Η
έκθεση ωστόσο προβλέπει σοβαρή έλλειψη ναυτικών στο μέλλον, ενώ επισημαίνει
πως μέχρι το 2025 το έλλειμμα πιθανώς
να ξεπεράσει τους 16.500 ναυτικούς. Έως
το 2025 η έκθεση επίσης αναφέρει ότι η
διεθνής ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον
147.500 ναυτικούς για να καλύψει τις ανάγκες των διεθνών μεταφορών και εμπορίου. Διεθνείς ΜΚΟ, ναυτεργατικά σωματεία
και ομοσπονδίες ήδη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης έκθεσης και προσκαλούν
κυβερνήσεις, εφοπλιστικές ενώσεις και
διεθνείς φορείς να λάβουν άμεση δράση
για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελμα.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

ΟΗΕ και τονίζουν την παρατεταμένη πλέον αδυναμία της συνολικής ζήτησης στις
ανεπτυγμένες οικονομίες, που είναι και το
βασικό πρόβλημα ως προς την παγκόσμια
ανάπτυξη.
«Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των βασικών
προϊόντων, τα αυξανόμενα δημοσιονομικά
έξοδα, καθώς και οι νέες γεωπολιτικές
εντάσεις σε όλες τις γωνιές του πλανήτη
οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι πλέον είναι ελάχιστες οι προοπτικές για ανάκαμψη το 2016», σημειώνεται
στην έκθεση. Ωστόσο, η οικονομία της
Κίνας αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,4% το
2016 και 6,5% το 2017, σύμφωνα όμως με
τους φιλόδοξους στόχους του Πεκίνου.

Εκνευρισμός στις αγορές από
τη συνεχιζόμενη ύφεση
στις πωλήσεις χάλυβα

Ajman: Νέα νομοθεσία τοπικής
εμβέλειας προκειμένου να
προστατεύσει τα δικαιώματα
των ναυτικών
Σύμφωνα με ΜΜΕ το λιμάνι στο εμιράτο
Ajman ανακοίνωσε, μετά τα συμβάντα στο
«Fair Pegasus», μια νέα νομοθεσία τοπικής
εμβέλειας προκειμένου να προστατεύσει
τα δικαιώματα των ναυτικών και να καλύψει τις μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη
πληρωμάτων στο μικρό εμιράτο.
Η νέα νομοθεσία θα απαιτεί από τα πλοία
που εισέρχονται στο λιμάνι να καταβάλλουν ως εγγύηση μέχρι και Dh 100.000
(24.000 ευρώ), ανάλογα με το μέγεθος
του πλοίου και τον αριθμό των μελών του
πληρώματος. Σύμφωνα με την Gulf News,
σε περίπτωση μισθολογικών διαφορών
ή απαιτήσεων σχετικά με τις συνθήκες
εργασίας στο πλοίο, οι λιμενικές αρχές
θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ποσά από την κατατεθειμένη
εγγύηση προκειμένου να αποπληρωθούν
χρέη προς τους ναυτικούς. Ένα επιπλέον
μέτρο, κατά την τοπική δημοσιογραφική
πηγή, είναι η πλήρης αναφορά του πλοίου
πριν από την προσέγγιση στο λιμένα του
Ajman, όπου θα δηλώνεται ρητά από τον
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πλοίαρχο ότι δεν υπάρχουν διαφορές ή
απαιτήσεις από τα μέλη του πληρώματος.
Ως γνωστόν, στο πλοίο «Fair Pigasos»
υπήρξε αναστάτωση που έλαβε μεγάλες
διαστάσεις στα τοπικά ΜΜΕ, καθώς η
πλειονότητα των μελών του πληρώματος
ισχυριζόταν ότι δεν τους είχαν καταβληθεί εδώ και καιρό τα δεδουλευμένα τους,
με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και την
παρατεταμένη καθυστέρηση της αναχώρησης του πλοίου.

Τι σημειώνει η έκθεση του ΟΗΕ
για την παγκόσμια οικονομική
ανάπτυξη
Η οικονομική ανάπτυξη διεθνώς παραμένει αδύναμη, με αποτέλεσμα το παγκόσμιο
ακαθάριστο προϊόν να αυξηθεί κατά μόλις
2,4% το 2016, τον ίδιο ρυθμό όπως και το
2015, αναλύει πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ.
Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν σε αναθεώρηση (προς τα κάτω) κατά -0,5 ποσοστιαίας μονάδας από τις προηγούμενες
προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών τον
Δεκέμβριο του 2015.
Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση και
οι προοπτικές από τα μέσα του 2016
δημοσιεύθηκαν από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του

O κολοσσός στη χαλυβουργία της Λατινικής Αμερικής Gerdau ανακοίνωσε ότι τα
καθαρά κέρδη του για το πρώτο τρίμηνο
του 2016 συρρικνώθηκαν κατά 95%, σε
μόλις 4.000.000 δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με το 2015.
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό εξακολουθεί
να σηματοδοτεί μια ήπια άνοδο από το
τέταρτο τρίμηνο του 2015, οπότε υπήρξε
μια βελτίωση στο EBITDA (κέρδη προ
τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία.
Η παραγωγή χάλυβα για την περίοδο από
Ιανουάριο έως Μάρτιο 2016 άγγιξε τα
4.154.000 τόνους, μειωμένη κατά 4,3% σε
σχέση με το 2015, αλλά 6,8% περισσότερη
από το προηγούμενο τρίμηνο.
Η συνεχιζόμενη ύφεση στις πωλήσεις
όμως αποτελεί αιτία ανησυχίας, αν και η
Gerdau, όπως και πολλοί κατασκευαστές
και παραγωγοί πρώτων υλών, αύξησε τις
εξαγωγές της προκειμένου να καλύψει
τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης.
Οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 72,%
συγκριτικά με το 2015.
Η Gerdau έχει την ικανότητα να παράγει
μέχρι και 25 εκατομμύρια τόνους χάλυβα ετησίως και διαθέτει εγκαταστάσεις
παραγωγής σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Χιλή, η Κολομβία, η Ινδία,
το Μεξικό, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βενεζουέλα.

PUBLI

CMA
Δ.ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Η εταιρεία CMA Δ.ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, έχει την τιμή
να ανακοινώσει την συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα
Ναυπηγεία της Νορβηγίας, την BATSERVICE HOLDING A/S.

Στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, η CMA ιδρυθείσα από το 1987, με σταθερό και αυξανόμενο πελατολόγιο στην Ναυτιλία με πάνω από 700 εταιρείες ετησίως, ενώνει τις δυνάμεις τις με τον Νορβηγικό κολοσσό BATSERVICE HOLDING, και δίνει την δυνατότητα
στους υποψήφιους πελάτες της να αποκτήσουν τα
προϊόντα της με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για την
ελληνική αγορά και όχι μόνο.
Η εταιρεία CMA δραστηριοποιείται στον Ναυτιλιακό
και Βιομηχανικό αυτοματισμό και εδρεύει στον Πειραιά
σε ιδιόκτητο κτήριο 1.400m2. Είναι πιστοποιημένη με
ISO 9001:2008 από τον αμερικάνικο νηογνώμονα ABS
για τον σχεδιασμό, κατασκευή, έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού. Η εταιρεία απασχολεί 35
άτομα σε διοικητικές, τεχνικές και λειτουργικές θέσεις.
Το ανθρώπινο δυναμικό, πωλήσεων και τεχνικών υπηρεσιών αποτελείται από ειδικευμένα στελέχη με πολυετή
εμπειρία στον χώρο του αυτοματισμού.

Τμήματα Εταιρείας:
•
•
•
•
•
•
•
•

Επίσημοι αντιπρόσωποι της BATSERVICE HOLDING A/S:
Fokionos 20 Str., 18545 Piraeus, GREECE
sales@cmagreece.com | www.cmagreece.com
Tel: (+30)210 4615831
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Εμπορικό-Προμήθειας ανταλλακτικών
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών
Εργαστήριο Μηχανολογικό και Συστημάτων αέρα
Μηχανουργείο
Διακριβώσεων-Πιστοποιήσεων
Έργων και Τεχνικών Υπηρεσιών
Διαφήμισης και παρουσίασης
Σχεδιασμού

Ποιά είναι η BATSERVICE
Ιδρυθείσα από το 1948, η BATSERVICE έχει
την έδρα της στη Νορβηγία με εξειδίκευση στην κατασκευή ταχυπλόων σκαφών
και πλοίων από αλουμίνιο, Catamaran η
Monohull σε διάφορους τύπους και ταχύτητες. Ενδεικτικά, από της συστάσεως της
μέχρι και σήμερα, ο ναυπηγικός αυτός
κολοσσός έχει κατασκευάσει και διαθέσει
σε πελάτες της ανά τον κόσμο 900 περίπου
πλοία μήκους έως 60 μέτρων. Η καρίνα του
πλοίου κατασκευάζεται από ένα ειδικό κράμα αλουμινίου παραγόμενο σε ειδικό εργοστάσιο την ναυπηγικής μονάδας. Η απαράμιλλη τεχνογνωσία, η εμπειρία καθώς και η
εγγυημένη ποιότητα και οι διευκολύνσεις
στην πληρωμή καθιστούν την BATSERVICE
ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο χώρο της.
Γιατί να επιλέξω την ΒATSERVICE
Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, σε περίοδο όπου η χώρα μας περνάει οικονομική
κρίση, μπορούμε να δώσουμε λύσεις ώστε
ο κάθε υποψήφιος επενδυτής πελάτης να
μπορέσει να εκπληρώσει τις προσδοκίες
του με την μεγαλύτερη διευκόλυνση που
μπορεί να έχει. Η συμφωνία της CMA με
την BATSERVICE σας δίνει την δυνατότητα
να αποκτήσετε τα σκάφη που επιθυμείτε με
ελκυστική χρηματοδότηση και παράδοση
εντός 11-13 μηνών από την ημέρα τοποθέτησης παραγγελίας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης
έως 80% από ένα Νορβηγικό Πιστωτικό
Ίδρυμα και διάρκεια αποπληρωμής 12 ετών.
Ο αγοραστής με την υπογραφή του συμβολαίου έχει την υποχρέωση να καταβάλει
το 20% του συνολικού συμβολαίου. Για το
υπόλοιπο 80% της αξίας, ο αγοραστής προσκομίζει μια τραπεζική εγγυητική (BANK
GUARANTEE) με το 30% (από το 80%) το
οποίο μόλις γίνει αποδεκτό από το πιστωτικό ίδρυμα ξεκινάει η χρηματοδότηση των
12 ετών.
Κατασκευή και παράδοση
Τα σκάφη κατασκευάζονται στην Νορβηγία.
Η μεταφορά στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα
γίνεται με συνοδεία κυβερνήτη και μηχανικό
Νορβηγό από την εταιρεία και τα έξοδα/
καύσιμα μέχρι την χώρα παράδοσης επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Τύποι πλοίων που κατασκευάζει η BATSERVICE

PILOT

SAR (Search and Rescue)

CREW CARGO CATAMARAN

WINDCARRIER SERVICE CATAMARAN

WORKBOAT CATAMARAN

PASSENGER CATAMARAN

Εκτός από τα παραπάνω κατασκευάζει
επίσης, AMBULANCE, FIRE FIGHTING,
COMBAT, MILITARY και άλλα παρόμοια
σκάφη.

POLICE

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
Του Ελευθέριου Μαδεντζόγλου

Ο Nils Andersen, CEO του ομίλου, δήλωσε πως αν και οι συνθήκες της αγοράς
παραμένουν δύσκολες, η Maersk συνεχίζει να προσαρμόζει την πολιτική κόστους
της στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να διατηρήσει καλή λειτουργική απόδοση με
ταυτόχρονη εστίαση στην ενίσχυση της
θέσης του ομίλου στην αγορά.
Ωστόσο, ο όμιλος επέτυχε μείωση κατά
$1 δισ., καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών του
εξόδων αλλά και λόγω της χαμηλής τιμής
του πετρελαίου.

Πτωτική πορεία για China Cosco
Holdings

Η Maersk συνεχίζει να
προσαρμόζει την πολιτική
κόστους της στα νέα δεδομένα
Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος Maersk, τα οποία παρουσιάζουν μειωμένη κερδοφορία, που
αποδίδεται αφενός στη χαμηλή τιμή του
πετρελαίου και αφετέρου στους χαμηλούς ναύλους στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων. Τα κέρδη ανήλθαν στα
$224 εκατ. σε σύγκριση με το $1,5 δισ. για
την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Οι εταιρείες του ομίλου που επηρέασαν
σημαντικά την πτώση των κερδών είναι
η Maersk Oil, η οποία παρουσίασε ζημίες $29 εκατ., και η Maersk Line με κέρδη
που διαμορφώθηκαν μόλις στα $37 εκατ.
Καταλυτικός παράγοντας για το αποτέλεσμα της Maersk Line ήταν η τιμή μεταφοράς ανά TEU για το 2015, που μειώθηκε
στα $1.857 έναντι $2.493 το 2014. Τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα για όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων του ομίλου,
πλην της Maersk Drilling και της Maersk
Tankers, που σημείωσαν μικρή αύξηση.
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H China Cosco Holdings Co. (CCHC)
ανακοίνωσε αύξηση στις ζημίες της, που
ξεπέρασαν τα 690.000.000 δολάρια το
πρώτο τρίμηνο του 2016, που έληξε στις
31 Μαρτίου 2016. Το αντίστοιχο διάστημα
του 2015 οι ζημίες κυμαίνονταν στα 154,1
εκατ. δολάρια ΗΠΑ.
Η δραματική αύξηση της συσσωρευμένης ζημίας οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη κάμψη της ζήτησης στην αγορά
κοντέινερ, ενώ η συγκεκριμένη εταιρεία
του ομίλου ξεπέρασε σε ζημίες τα 180
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Τα λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν επίσης μείωση
κατά 19% εξαιτίας των χαμηλών τιμών στη
ναυλαγορά ξηρού φορτίου.
Ωστόσο ο όγκος μεταφοράς κοντέινερ
αυξήθηκε 14% μέσα στο 2016, όπως και
ελαφρά αύξηση κατά 2,9% κατέγραψαν
οι εργασίες στους τερματικούς σταθμούς
ανά τον κόσμο.
Όσον αφορά τα πλοία στην αγορά ξηρού
χύδην φορτίου, η εταιρεία του ομίλου
κατέγραψε μείωση στον όγκο των μεταφερόμενων φορτίων της τάξεως του
14,3% από την αρχή του έτους έως και το
τέλος του Φεβρουαρίου.

The whole world in your hands

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου
2016 για τη Euronav
Η βελγική εταιρεία δεξαμενοπλοίων
Euronav ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
χρήσης για το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Η εταιρεία με στόλο 51 πλοίων VLCC
και Suezmax σημείωσε έσοδα από ναυλώσεις $214,8 εκατ. αυξημένα κατά $10
εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη
της εταιρείας ανήλθαν στα $113,5 εκατ.
ενισχυμένα κατά $33 εκατ. σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Πιστή
στη μερισματική της πολιτική, η εταιρεία
δεσμεύτηκε να καταβάλει μέρισμα $0,82
ανά κοινή μετοχή, το οποίο αναμένεται να
εγκριθεί στις 12 Μαΐου στο ετήσιο συμβούλιο των μετόχων της εταιρείας.
Ο Paddy Rodgers, CEO της Euronav, ανέφερε πως το τρίμηνο που πέρασε είναι το
ισχυρότερο για την εταιρεία εδώ και οκτώ
χρόνια και παρέχει στη Euronav γερά
θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη.
Η αυξανόμενη ζήτηση εξαιτίας της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, σε συνδυασμό
με τη σχεδόν ανύπαρκτη ναυπήγηση νέων
πλοίων (ενδεικτικά το πρώτο τρίμηνο
δόθηκαν μόλις τρεις παραγγελίες δεξαμενοπλοίων), προσδίδει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις εταιρείες δεξαμενοπλοίων.
Τα μέσα ημερήσια έσοδα για τα VLCC το
πρώτο τρίμηνο ήταν $60.638/ημέρα (spot
rate) και $40.847/ημέρα (charter rate).
Αντίστοιχα για το στόλο των Suezmax
η εταιρεία είχε μέσα ημερήσια έσοδα
$38.386 (spot rate) και $32.251 (charter
rate).
Η αγορά των δεξαμενοπλοίων φαίνεται
να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση.
Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από το
γεγονός ότι από την αρχή του 2016 η τιμή
του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει
κατά 21% συγκριτικά με το κλείσιμο του
2015 (πηγή: Bloomberg). Με σχετικά χαμηλό orderbook, η εταιρεία δηλώνει πως δεν
είναι στα άμεσα σχέδιά της η ναυπήγηση
νέων πλοίων.

66

Αλώβητη παρά την τρικυμία
η Costamare
Τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε η Costamare, τα οποία
ξεπερνούν για άλλη μια φορά τις αρχικές προσδοκίες της Wall Street. Η εταιρεία σημείωσε προσαρμοσμένο καθαρό
εισόδημα $34,3 εκατ. ή $0,45/μετοχή
αυξημένο κατά $5,7 εκατ. σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα έσοδα από ναυλώσεις ανήλθαν στα $120,2
εκατ., με την εταιρεία να κατορθώνει σε
μια αδύναμη αγορά να ναυλώσει συνολικά εννέα πλοία κατά το πρώτο τρίμηνο.
Συγκεκριμένα, ναύλωσε το «Itea» (1998,
3.842 TEUs) στη γερμανική Hapag-Lloyd
με μέσο ημερήσιο ναύλο τις $6.250.
Η εταιρεία υπέγραψε επίσης συμφωνία με
την Evergreen για το «Areopolis» (2000,
2.474 TEUs) για περίοδο ναύλωσης τουλάχιστον τριών και έως οκτώ μηνών με
ημερήσιο ναύλο $5.950. Επιπλέον, παρατάθηκαν οι ναυλώσεις για τα χωρητικότητας 2.000 TEUs «MSC Reunion», «MSC
Namimbia ΙΙ» και «MSC Sierra», με ημερήσιο ναύλο $6.800.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η
εταιρεία μείωσε το χρηματοοικονομικό
της κόστος και το κόστος τόκων κατά
32% ή $9 εκατ. σε σύγκριση με το πρώ-

το τρίμηνο του 2015. Η μείωση οφείλεται
εν μέρει στα περιορισμένα έξοδα από
τόκους δανείων (συμπεριλαμβανομένων
τόκων που χρεώνονται σε σχέση με τις
συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων της
εταιρείας).
Ο Γρηγόριος Ζήκος, CFO της εταιρείας,
ανέφερε χαρακτηριστικά πως το υπάρχον περιβάλλον προσφέρει ελκυστικές
ευκαιρίες και δυνατότητες για να αυξήσει
η Costamare τα έσοδα των μετόχων της.
Πιστή στις δεσμεύσεις της, η εταιρεία
θα καταβάλει μέρισμα πρώτου τριμήνου
$0,29 για κάθε κοινή μετοχή, πληρωτέο
την 4η Μαΐου 2016. Η εταιρεία καταβάλλει
μέρισμα για εικοστή δεύτερη συνεχόμενη φορά από τη στιγμή που εισήχθη στις
οργανωμένες αγορές. Η τιμή μετοχής της
εταιρείας (NYSE: CMRE) διαπραγματεύεται στα $9,96 καταγράφοντας άνοδο
από την αρχή του έτους με την ένδειξη
«strong buy» από κύριους αναλυτές.
Η Costamare διαθέτει στόλο 72 πλοίων συμπεριλαμβανομένων 12 πλοίων υπό
κατασκευή. Η θετική πορεία της εταιρείας
ξεχωρίζει σε μια αγορά που μαστίζεται από
οικονομικές δυσκολίες, με τους πλοιοκτήτες να αντιμετωπίζουν ένα δυσοίωνο μέλλον σε μια σκακιέρα για δυνατούς παίκτες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η σύγχρονη τάση της παγκόσμιας οικονομίας
και οι προκλήσεις της ναυτιλίας
Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής αναλύτριας

Το έτος 2016 θυμίζει σε όλους ότι η οικονομική ύφεση δεν έχει τέλος και οι εξελίξεις στις αναδυόμενες χώρες δείχνουν ότι
η κρίση δεν θα τερματίσει αυτό το έτος ή
το επόμενο. Τα μακροοικονομικά μεγέθη
φανερώνουν ότι η δύσκολη περίοδος για
τη ναυτιλιακή αγορά θα συνεχιστεί, ενώ η
αύξηση του στόλου παραμένει ανησυχητικό ζήτημα για τον κλάδο. Αυτό το έτος
και τα επόμενο παραμένουν εξαιρετικά κρίσιμα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς η καθαρή
αύξηση του στόλου θα συνεχίσει να πιέζει
την αγορά εμπορευματικών μεταφορών
δεδομένου του υπάρχοντος στόλου.
Το μέγεθος της τρέχουσας κρίσης είναι
εύκολα αντιληπτό εάν ανατρέξουμε
στα τελευταία δελτία Τύπου από διε-
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θνείς οργανισμούς για τις επιδόσεις της
παγκόσμιας οικονομίας. Στις 12 Απριλίου
2016, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις του για την
παγκόσμια οικονομία, δηλώνοντας ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης επιστρέφει σε αργό
ρυθμό και προχωρώντας σε υποβάθμιση
των εκτιμήσεών του. Το ΔΝΤ προσδοκά
πως η παγκόσμια οικονομία για το 2016 θα
παρουσιάσει αύξηση 3,2% αντί 3,4%, με τις
μελλοντικές οικονομικές προοπτικές να
είναι τώρα τόσο δυσμενείς που απαιτείται αυστηρή υιοθέτηση δημοσιονομικών
μέτρων από τις οικονομίες της Ευρώπης.
Υπάρχει ανάγκη για ένα πιο ισχυρό μείγμα
πολιτικής αλλά και διαρθρωτικά μέτρα για
να αποφευχθεί η παλίρροια χειρότερων
εξελίξεων, με το ΔΝΤ να προτείνει κοινή
δράση από τα έθνη σε όλο τον κόσμο.
Ο ρόλος της Κίνας έχει ιδιαίτερη αξία
στη σύγχρονη τάση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς ιστορικά η απόδοση της
οικονομίας έχει απευθείας στενή σχέση
και επιρροή από την εξέλιξη του ΑΕΠ
της Κίνας. Ο ρόλος της Κίνας είναι κρίσιμος για το θαλάσσιο εμπόριο αγαθών,
αφού η χώρα είναι σημαντική εισαγωγέας
ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, κυρίως μέταλλα, για το οποίο αντιπροσώπευε
περίπου το 40% της συνολικής παγκόσμιας ζήτησης.
Η ανάπτυξη στην Κίνα αναμένεται να
επιβραδυνθεί στο 6,5% φέτος και 6,2%
το 2017, αντανακλώντας και την τάση
για τόνωση της οικονομίας από το 2017.
Καθώς η Κίνα επιβραδύνει, η Ινδία κερδίζει δύναμη και δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία χύδην
ξηρού φορτίου. Στην Ινδία, η ανάπτυξη
αναμένεται να αυξηθεί έως και 7,5% το
2016-2017 καθοδηγούμενη συνεχώς από
την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία έχει
επωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές
της ενέργειας και των υψηλότερων πραγματικών εισοδημάτων.

Στο σημερινό πλαίσιο της σημαντικής
επιβράδυνσης της κινεζικής οικονομίας,
η ναυτιλία χύδην ξηρού φορτίου εξακολουθεί να ζημιώνεται από την πληθώρα
των νεότευκτων πλοίων από το 2004 και
έπειτα. Το γεγονός ότι η ναυπήγηση νεότευκτων πλοίων στηριζόταν στη σταθερή
ζήτηση της κινεζικής οικονομίας έχει αφήσει τώρα την αγορά χύδην ξηρού φορτίου
εξαιρετικά ευάλωτη στη σημερινή κρίση.
Επιπλέον, αυτή η κρίση φαίνεται να έχει
άλλο πρόσωπο από το παρελθόν, σε μια
εποχή που η κινεζική οικονομία προχωρεί
σε επανεξισορρόπηση του αναπτυξιακού μοντέλου της περισσότερο προς την
κατανάλωση των υπηρεσιών και όχι τόσο
βιομηχανικών αγαθών - πρώτων υλών.
Παρά τις προσπάθειες για να συρρικνωθεί το τεράστιο βιβλίο παραγγελιών και
να μειωθούν η έντονη εισροή νεότευκτων
πλοίων μέσω ακυρώσεων παραγγελιών ή
καθυστερήσεων/αναβολών στις παραδόσεις νέων πλοίων και η εκτεταμένη διάλυση, η αύξηση του στόλου συνέχισε να
ξεπερνά την αύξηση της ζήτησης και να
επιδεινώνεται η υπερπροσφορά.
Οι προσπάθειες εξισορρόπησης της ανάπτυξης της Κίνας αποτυπώνουν σαφή
σημάδια κρίσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία με αποτέλεσμα τον χαμηλότερο ρυθμό της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές
χύδην ξηρού φορτίου. Επιπλέον, η τωρινή παγκόσμια διάταξη για τη μείωση των
εκπομπών CO2 αναμένεται να καταλήξει

σε ολοένα και χαμηλότερη ζήτηση εισαγωγών για άνθρακα. Ωστόσο, η αστικοποίηση θα συνεχίσει να οδηγεί μεγάλο μέρος
της ζήτησης (σε πρώτες ύλες) ιδιαίτερα
στην Κίνα, αλλά φαίνεται πως η κινεζική
διαδικασία αστικοποίησης ήταν πολύ γρήγορη και έχει ήδη καταγραφεί σημαντικός
ρυθμός επιβράδυνσης.
Οι τωρινές αδύναμες προοπτικές της
ζήτησης σε συνδυασμό με το μεγάλο
βιβλίο παραγγελιών για παραδόσεις νεότευκτων πλοίων θα συνεχίζουν να καθυστερούν την ανάκαμψη της αγοράς, τοποθετώντας την πίσω μερικά χρόνια. Ο ρυθμός διαλύσεων και οι ακυρώσεις παραγγελιών θα εξακολουθούν να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο και να προσανατολίζουν
την αγορά περισσότερο προς στην ισορροπία. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει προσωρινή βελτίωση των ναύλων στο δρόμο
προς την ανάκαμψη, αλλά αυτές αναμένεται να είναι περισσότερο προσωρινές. Οι
προηγούμενοι κύκλοι της ναυτιλίας έχουν
δείξει ότι οι περιστασιακές αιχμές των
ναύλων συμβαίνουν ακόμη και σε καθοδική τάση της αγοράς.
Αξίζει να αναφερθεί ο ιδιαίτερος ρόλος
της ναυπηγικής βιομηχανίας στη σημερινή
κρίση, καθώς το πάγωμα των νέων παραγγελιών έχει οδηγήσει σε αναδιαρθρωτικές
κινήσεις συρρίκνωσης και ενοποίησης των
διαθέσιμων ναυπηγείων. Η ενοποίηση των
ναυπηγείων βρίσκεται σήμερα σε πλήρη
εξέλιξη και μέσα στην επόμενη διετία ο

αριθμός των ενεργών ναυπηγείων θα περιοριστεί σημαντικά κυρίως στην κινεζική
βιομηχανία αλλά και σε Κορέα - Ιαπωνία προκειμένου να ανταποκριθούν στη
σημερινή μείωση των τιμών των ναυπηγήσεων και στη χαμηλότερη ζήτηση των
νέων παραγγελιών.
Η ενοποίηση των ναυπηγείων θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη σημερινή
προσπάθεια εξομάλυνσης της υπερπροσφοράς χωρητικότητας, αλλά ακόμη και
αν η υπερπροσφορά καταφέρει να εξομαλυνθεί, η ανάρρωση της αγοράς δεν
θα επέλθει άμεσα. Το 2017 δεν θα είναι
αυτό που θα επιφέρει μια άμεση λύση και
σωτηρία στη βαθιά ύφεση των ημερών.
Για πολλά χρόνια ο ρυθμός επιτάχυνσης
της υπερπροσφοράς χωρητικότητας ήταν
πιο γρήγορος από το ρυθμό αύξησης της
ζήτησης και, προκειμένου η ναυλαγορά
να επιστρέψει σε σταθερά υγιή επίπεδα, απαιτείται υπομονή στον διαθρωτικό
μηχανισμό ανάρρωσης (ακυρώσεις ναυπηγήσεων - έντονες διαλύσεις).
Για παράδειγμα, εάν ο στόλος μεγεθύνεται
κατά 2% το 2016, η ζήτηση θα πρέπει να
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 7% προκειμένου ο ρυθμός απασχόλησης του στόλου
να φτάσει το 80%, σε σύγκριση με 76% το
2015. Εκτιμάται πως η ζήτηση για τη φετινή
χρονιά θα είναι πιθανότατα κάτω από 1%
για να αρχίζει να αυξάνεται από το 2017
σε 2% και 3% το 2018. Δεδομένων των
σημερινών εκτιμήσεων της ζήτησης, το
πιο πιθανό σενάριο για επαναφορά στην
εξισορρόπηση της υπερπροφοράς χωρητικότητας είναι από το τέλος του 2018.
Το κύριο μειονέκτημα στη σημερινή κρίση
είναι πως πάνω από το 50% των πλοίων
χύδην ξηρού φορτίου ανήκει στην κατηγορία πλοίων έτους έως 5 ετών και απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον 15 έτη για
να ωριμάσουν και να αποσυρθούν σταδιακά από την ενεργό προσφορά χωρητικότητας. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο για
πλήρη ανάκαμψη της αγοράς με τα σημερινά δεδομένα ζήτησης και προσφοράς
είναι από το 2020 και μετά. Η ανάκαμψη
της οικονομίας απαιτεί αρκετό χρόνο
μέσα στο σημερινό πλαίσιο των δομικών
αλλαγών της κινεζικής οικονομίας και, από
την άλλη πλευρά, η ναυτιλιακή βιομηχανία
χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί η
υπερπροσφορά χωρητικότητας στα νέα
δεδομένα της θαλάσσιας ζήτησης πρώτων υλών του ασιατικού γίγαντα.

Βραβεία Ευκράντη:
Συνομιλούμε με τους βραβευθέντες

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στην κατάμεστη αίθουσα της ιστορικής
Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη» απονεμήθηκαν
τα βραβεία Ευκράντη, που διοργανώνονται από τα «Ναυτικά Χρονικά»
και τελούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη και της Ένωσης
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.
Στις σελίδες που ακολουθούν, οι αναγνώστες των «Ναυτικών
Χρονικών» μπορούν να διαβάσουν τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις
που μας παραχώρησαν ορισμένοι εκ των βραβευθέντων.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Να έχει την πεποίθηση ένας νέος ότι η θάλασσα
θα του δώσει αυτά που ονειρεύτηκε
Συνέντευξη του Νικολάου Βλασσόπουλου

Για πρώτη φορά το Βραβείο Ευκράντη για τη συνολική προσφορά στη
ναυτιλία απονεμήθηκε φέτος σε ένα από τα πιο σημαντικά ζευγάρια της
ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, τον Θιακό Νικόλαο Βλασσόπουλο
και τη σύζυγό του Αλίκη το γένος Φατσή, από τα Καρδάμυλα της Χίου.
Η απόφαση των μελών της κριτικής επιτροπής ήταν να τιμήσουν τον
μεν Νικόλαο Βλασσόπουλο για την επιχειρηματική διαδρομή του στο
χώρο της ναυτιλίας, τη δε Αλίκη Βλασσοπούλου για τη φιλανθρωπική
δράση της, το χρονικό διάστημα που ζούσε στο Λονδίνο.
Με αφορμή τη βράβευσή του, ο κ. Βλασσόπουλος μάς παραχώρησε
την ακόλουθη συνέντευξη, όπου αναφέρεται στη ναυτική παράδοση
της οικογένειάς του, στην αγάπη του για τη ναυτιλία αλλά και τη μελέτη
της ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας.

Με αφορμή την απόφαση των μελών
της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας
να απονείμουν σε εσάς και στη σύζυγό σας το βραβείο Ευκράντη για τη
συνολική προσφορά σας στη ναυτιλία,
ποιες είναι οι σκέψεις σας;
Αισθανόμαστε βαθιά συγκινημένοι και
ευγνώμονες γι’ αυτή την απονομή και
σας ευχαριστούμε πολύ. Η σύζυγός μου
και εγώ κάναμε όσα κάναμε αυθόρμητα,
καθώς η ελληνική παροικία του Λονδίνου
της μεταπολεμικής εποχής ήταν μικρή,
σχεδόν σαν οικογένεια. Συνεργαζόμασταν
όλοι, στηρίζαμε και βοηθούσαμε ο ένας
τον άλλον, καθώς επίσης και όσους πατριώτες μας είχαν ανάγκη.
Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να
αγαπήσετε τη θάλασσα και να στραφείτε επαγγελματικά σε αυτήν; Πόσο
επηρέασαν η θιακιά καταγωγή σας και
η μακραίωνη ναυτική παράδοση της
οικογενείας σας;
Κατ’ αρχήν, η οικογένειά μου από πατέρα
και μητέρα κατήγοντο από παλιές εφοπλιστικές και ναυτικές οικογένειες. Θέλω

να πω πως κάθε οικογένεια εξυπηρετούσε τα θαλάσσια έργα με τουλάχιστον 5
μέλη της ως καπεταναίους, μηχανικούς
και άλλους. Χαρακτηριστικό γεγονός που
με επηρέασε πολύ είναι ο πνιγμός του
αδελφού της γιαγιάς μου, ο οποίος ήταν
πρώτος μηχανικός στο φορτηγό του
Δρακούλη «Οδυσσεύς», καθ’ ον χρόνον
ήταν αρραβωνιασμένος με την κόρη του
πλοιοκτήτη. Μια τεράστια οβάλ φωτογραφία του με μαύρη μπορντούρα κρεμόταν
συνεχώς στο σαλόνι μας στο σπίτι στην
Ιθάκη. Αυτός ήταν ο θείος Κώτσος. Αυτή
η φωτογραφία από μικρό παιδί με είχε
συνταράξει και δίχως άλλο με έσπρωξε
να ασχοληθώ με τα θαλάσσια έργα. Δεν
αναφέρω καν ότι δεκάδες συγγενείς του
πατέρα και της μητέρας μου ησχολούντο
ήδη με τα θαλάσσια έργα. Η καθημερινή
κουβέντα ήταν συνεχώς γύρω από τα επιτεύγματά τους στη θάλασσα. Αυτό μαζί με
το γεγονός ότι και οι δύο οικογένειες, του
πατέρα και της μητέρας μου, είχαν προϊστορία από το 1600, με είχε συγκινήσει
πολύ και με έκανε να αγαπήσω τη θάλασσα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, από την οικογένεια του πατέρα μου τουλάχιστον έξι
αγόρια ησχολούντο με τα θαλάσσια έργα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το δικό μας, και εννοώ της οικογενείας,
ναυτικό γραφείο είχε δραστηριοποιηθεί
στο Λονδίνο από το 1920, ακολουθώντας
το παράδειγμα άλλων Θιακών εφοπλιστών, όπως των Θεοφυλάτου, Σταθάτου,
Δρακούλη και πολλών άλλων Κεφαλονιτών καραβοκυραίων. Παρόλο που ήταν
δύσκολες εποχές, το Λονδίνο αποτελούσε ήδη πυρήνα ναυτικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που βοήθησε πολύ τους
Έλληνες εφοπλιστές. Εξάλλου, η οικογένειά μας, συν τοις άλλοις, είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το «know-how»
που έφερε από τη Ρουμανία, όπου τότε
ζούσε και δραστηριοποιούντο στον Δούναβη με το εμπόριο και τη ναυτιλία.
Ποιος πιστεύετε ότι ήταν ο ρόλος που
επιτέλεσαν τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του
Λονδίνου στη μεγέθυνση της ελληνικής ναυτιλίας μετά τον αποδεκατισμό
του ελληνικού στόλου κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο;

Και ερωτώ: Εγώ τι άλλο θα μπορούσα να
κάνω στη ζωή μου παρά να ακολουθήσω
αυτά που έμαθα από αυτούς;
Πόσο δύσκολο ήταν για ένα ελληνικό ναυτιλιακό γραφείο, όπως το δικό
σας N. & J. Vlassopulos Limited, να
δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στο Λονδίνο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
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Αν και κατά την περίοδο του πολέμου
ήμουν στην Ελλάδα και δεν είχα άμεση
σχέση ή επαφή με την Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, εντούτοις ένα άτομο
της οικογενείας μου ήταν τακτικό μέλος
και βοηθούσε στο «γίγνεσθαι». Λόγω του
γεγονότος ότι οι περισσότεροι Έλληνες
του Λονδίνου κατά τη διάρκεια του πολέμου μετέφεραν τις δραστηριότητές τους
στη Νέα Υόρκη, η Επιτροπή Ναυτιλιακής
Συνεργασίας αναγκάστηκε να συρρικνωθεί και οι δραστηριότητες να φτάσουν
στο μίνιμουμ. Πάντως, έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στο να διαφυλάξει, καθώς και
να προστατεύσει, τα ελληνικά εφοπλιστικά συμφέροντα στη διάρκεια του πολέμου, αλλά και αμέσως μετά.
Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο σήμερα
που σκέφτεται να σταδιοδρομήσει στη
θάλασσα;
Να έχει την πεποίθηση ότι η θάλασσα,
ύστερα από μερικά χρόνια σκληρής δουλειάς, θα του δώσει αυτά που ονειρεύτηκε.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το πλοίο "Ιθάκη", στο λιμάνι της Ιθάκης, Βαθύ, το 1933.

Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να
καταπιαστείτε με την ιστορική έρευνα και μελέτη της ελληνικής ναυτιλίας
και κυρίως της ναυτιλίας των Ιονίων
Νήσων; Πόσο σημαντική θεωρείτε ότι
είναι η γνώση της ναυτιλιακής ιστορίας
για τους Έλληνες σήμερα;
Οι ιστορίες της θάλασσας, όπως τις διηγούνται οι Έλληνες ναυτιλλόμενοι, μαζί με
το γεγονός ότι όλες χρειάζονταν συμπλήρωση και επεξεργασία, μου έδωσε το
εχέγγυο για να ψάχνω να βρω την πραγματική καταγεγραμμένη ιστορία των σκαφών, για τα οποία εδιηγούντο οι ναυτικοί.
Η συγκίνηση ήταν μεγάλη ιδιαίτερα όταν
έφθανε η κουβέντα στα παλιά σκάφη
τύπου βριγαντίνι και άλλων. Πάντα αυτές
οι ιστορίες με συγκλόνιζαν και για κάποιο
λόγο τις κατέγραφα. Όταν πια πήρα
σύνταξη, θεώρησα σημαντικό να βάλω σε
τάξη αυτές τις αναφορές, να τις κατηγοριοποιήσω και να τις αναλύσω. Ήταν φυσικό
και αυθόρμητο να ασχοληθώ με τη ναυ-
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τιλία της Ιθάκης, μιας και τα περισσότερα στοιχεία που είχα προήρχοντο από
το Αρχειοφυλάκιο Ιθάκης, το οποίο ήταν
γεμάτο θησαυρούς πληροφοριών. Σιγά-σιγά μου ήρθε η διάθεση να ασχοληθώ πιο
διεξοδικά και ολοκληρωμένα, γεγονός
που με οδήγησε να ταξιδέψω σε διάφορα
αρχειοφυλάκια της Ευρώπης για να βρω
περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα της
Βενετίας που κρύβει θησαυρούς.
Πιστεύω πως μαθαίνοντας την ιστορία
της ναυτιλίας μας μέσα από τα παμπάλαια
αρχεία της Ευρώπης θα μάθουμε πολλά
άγνωστα στοιχεία, όχι μόνο για τη ναυτιλία μας, αλλά και γενικά για τη λαογραφία
του ελληνικού έθνους. Θα μάθουμε πράγματα που, όπως στην αρχαιολογία σκάβοντας βρίσκουμε παλάτια, είμαι σίγουρος
ότι σκαλίζοντας τα αρχειοφυλάκια της
Ευρώπης (και ακόμη πιο μακριά, όπως του
Μπουένος Άιρες), μας περιμένουν απίθανα στοιχεία, που θα μας βοηθήσουν να
διηγηθούμε την ελληνική ναυτιλιακή δραστηριότητα από το 1600 και μετά.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Μέσα σε 50 χρόνια οι γυναίκες του
Greek Orthodox Charity Organisation
έχουν προσφέρει τη βοήθειά τους
σε πάνω από 3.500 Έλληνες
Συνέντευξη της Άντζελας Κουλουκουντή

Στο Greek Orthodox Charity Organisation απονεμήθηκε φέτος
το βραβείο Ευκράντη για την κοινωνική του προσφορά.
Το GOCO ιδρύθηκε το 1966 στο Λονδίνο από τις γυναίκες της
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας της πόλης και εδώ και πενήντα
χρόνια προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά του σε όλους τους Έλληνες
που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης στη βρετανική πρωτεύουσα.
Με αφορμή τη βράβευση του GOCO, η αντιπρόεδρός του Άντζελα
Κουλουκουντή παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, όπου
αναφέρεται στην ιστορία της οργάνωσης, στην προσφορά της καθώς
και στα μελλοντικά σχέδιά της. Επιπλέον, στη συνέντευξή της μιλάει
και για τον πατέρα της, Ιωάννη Ηλ. Κουλουκουντή, ο οποίος επί πολλά
έτη υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου.
Στο
Greek
Orthodox
Charity
Organisation απονεμήθηκε για την κοινωνική του προσφορά το βραβείο Ευκράντη. Τι συμβολίζει για εσάς αυτή η πορεία
προσφοράς που ξεκίνησε το 1966;
Μου κάνει εντύπωση ότι μπορέσαμε
-παρά τις όποιες δυσκολίες- να αντέξουμε πενήντα χρόνια και να βοηθήσουμε
περισσότερα από 3.500 άτομα, που είχαν
την ανάγκη μας. Και αυτό το βραβείο
μπορεί να το παρέλαβα εγώ, αλλά ανήκει
σε όλες τις κυρίες που δούλεψαν αυτές
τις δεκαετίες για το Greek Orthodox
Charity Organisation. Ανήκει, όμως, και σε
όλους τους Έλληνες που βοηθήσαμε όλα
αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ποτέ δεν μας
ξεχνούν.
Για εμάς στο GOCO το βραβείο Ευκράντη αποτελεί μια αναγνώριση για τη δουλειά που κάναμε. Αλλά πρέπει να σας πω
ότι η προσφορά μας ήταν ανιδιοτελής. Το
ίδρυμά μας άρχισε να λειτουργεί το 1966,
επειδή οι κυρίες στο Λονδίνο έβλεπαν να
έρχονται πολλοί Έλληνες στην Αγγλία για
να αντιμετωπίσουν σοβαρά ιατρικά ζητή-
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ματα. Όμως οι περισσότεροι από αυτούς
δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να
πληρώσουν για ξενοδοχείο ή για μεταφραστή με γνώση ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας.
Το GOCO συγκροτήθηκε το 1966 από
την Katie Λεντάκη, δική της ήταν η αρχική ιδέα, την κυρία Χρυσάνθη Πατέρα και
τη μητέρα μου. Νομίζω αυτές ήταν από
τις πρώτες κυρίες που ενεπλάκησαν στην
Οργάνωση.
Στην αρχή δεν ήταν πολύ οργανωμένα τα
πράγματα. Κάποιος που μπορεί να γνώριζε
μια περίπτωση Έλληνα, που έχρηζε μετάβασης στο Λονδίνο για ιατρικό πρόβλημα
ή που βρισκόταν ήδη στο Λονδίνο, λάμβανε την πρωτοβουλία και ενημέρωνε τα μέλη
του GOCO. Ή κάποιος μπορεί να πληροφορούσε τις γυναίκες-μέλη του GOCO ότι
είχε εντοπίσει κάπου μια Ελληνίδα μάνα με
άρρωστο παιδί. Και τότε μία από τις κυρίες θα πήγαινε να την αναζητήσει, θα την
πλησίαζε και θα τη ρωτούσε εάν χρειαζόταν βοήθεια. Κάπως έτσι εντοπίζαμε τους
ανθρώπους που έχρηζαν βοήθειας. Τώρα,
βέβαια, είμαστε πιο οργανωμένοι.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά μία
περίπτωση, αυτήν της κυρίας Βάσως. Η
κυρία Βάσω είχε έρθει στο Λονδίνο από
την Ελλάδα με τον γιο της, ο οποίος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, και αναζητούσε εργασία για να μπορέσει να καλύψει
τα έξοδά τους. Κάποιος Έλληνας που τη
συνάντησε της πρότεινε να επικοινωνήσει
με την Μαρία Κουλουκουντή. Ε, μόλις η
μητέρα μου έμαθε πως η κυρία Βάσω βρισκόταν στο Λονδίνο και δεν είχε δουλειά,
αποφάσισε να τη φιλοξενήσει μαζί με το
παιδί της στο σπίτι μας. Επί τρεις μήνες η
μητέρα μου της προσέφερε κάθε δυνατή
βοήθεια για την ιατρική παρακολούθηση και τη θεραπεία του γιου της. Αυτή η
κυρία δεν μας έχει ξεχάσει ποτέ από τότε.
Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο
ρόλος του Greek Orthodox Charity
Organisation στα χρόνια που έρχονται, με δεδομένο, μάλιστα, ότι η ελληνική παροικία του Λονδίνου φθίνει
χρόνο με το χρόνο;
Κατά τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας
του GOCO είχαμε πάρα πολλούς Έλλη-

νες να καταφτάνουν στο Λονδίνο για να
αντιμετωπίσουν, κυρίως, καρδιολογικά
προβλήματα. Όμως, καθώς η νοσοκομειακή υποδομή και η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη στην Ελλάδα βελτιώνονταν
σταδιακά, μειωνόταν αντιστοίχως και ο
αριθμός των Ελλήνων που αναζητούσε
νοσοκομείο στην Αγγλία. Βέβαια, για αρκετούς Έλληνες παραμένει ακόμη αναγκαία
η μετάβαση στο Λονδίνο όταν πρέπει
να αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως, για
παράδειγμα, επεμβάσεις οφθαλμολογικές
ή μεταμόσχευσης ήπατος.
Επίσης, να σας πω ότι εμείς έπειτα από
τόσα χρόνια λειτουργίας έχουμε δημιουργήσει πολύ καλές σχέσεις με τα νοσοκομεία και τους γιατρούς στην Αγγλία και
έτσι επιτυγχάνουμε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος των ιατρικών εξετάσεων ή της νοσοκομειακής περίθαλψης για
όσους Έλληνες φτάνουν στο Λονδίνο.
Έτσι, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, όσο
μπορούμε, να προσφέρουμε τη βοήθειά
μας σε όσους Έλληνες τη χρειάζονται και
στο μέλλον.
Η Οργάνωσή μας, όμως, πέραν της βοήθειας προς τους Έλληνες σε ζητήματα

ιατρικής περίθαλψης, εδώ και τρία χρόνια προσφέρει και σημαντική οικονομική
στήριξη σε Έλληνες φοιτητές της Ιατρικής που έρχονται για μετεκπαίδευση στην
Αγγλία, μέσω του Minas Kulukundis Fund.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει τη
λειτουργία του το Fund, γιατί πρέπει να
σας πω ότι δεν έχουμε τόσο πολλά λεφτά,
αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Γενικώς,
πριν ήταν όλα πιο εύκολα. Γιατί η ελληνική παροικία του Λονδίνου ήταν ακμαία, με
πολλά μέλη. Όμως πλέον ο αριθμός των
Ελλήνων συνεχώς περιορίζεται. Γι’ αυτό
και πρέπει να βρούμε μία άλλη λύση.
Μπορείτε να κάνετε κάποια σύγκριση με τη γενιά των γονιών σας, σε
σχέση με αυτό που λέμε κοινωνική
ευεργεσία;
Την εποχή της μητέρας μου, όλες οι γυναίκες ζούσαν με μεγάλη οικονομική άνεση.
Είχαν προσωπικό οδηγό, υπηρεσία στο
σπίτι, είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο για
να μπορούν οι ίδιες να πηγαίνουν στα
νοσοκομεία και να επισκέπτονται τους
ασθενείς.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Η κα Ειρήνη Νταϊφά παραδίδει το βραβείο στην εκπρόσωπο του GOCO

Τώρα, όσες γυναίκες είναι μέλη του
GOCO εργάζονται, έχουν παιδιά και δεν
διαθέτουν πολύ ελεύθερο χρόνο.
Όμως, αυτή που παραμένει ίδια είναι η
ανιδιοτέλεια με την οποία προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Δεν επιδιώκουμε τη
δημοσιότητα. Βοηθούμε απλώς και μόνον
γιατί θέλουμε να το κάνουμε.
Τι θυμάστε από τις προηγούμενες
προέδρους του GOCO;
Η Μαρίκα Λαιμού ήταν ο άνθρωπος που με
έβαλε στο GOCO. Ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα, αλλά και πολύ αυστηρή. Γνωρίζω ότι πολύ καλή πρόεδρος υπήρξε και
η Σοφία Λαιμού, ενώ και η Κούλα Ανδρεάδη ήταν πολύ δυναμική ως πρόεδρος και
ακόμη και σήμερα προσφέρει την πολύτιμη βοήθειά της όποτε χρειαστεί. Επίσης,
η πολυετής προσφορά της Χρυσάνθης
Πατέρα ήταν ανεκτίμητη.
Ο πατέρας σας, Ιωάννης Ηλ. Κουλουκουντής, υπήρξε από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας του Λονδίνου
και για πάρα πολλά έτη επικεφαλής
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας. Τι θυμάστε από
τον πατέρα σας; Ως πρόεδρος του
Committee πώς ήταν;
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Από τον πατέρα μου έμαθα τι σημαίνει
απλή ζωή. Τι σημαίνει να μη ζητάς πολλά
λεφτά παρά μόνον όσα θέλεις για να ζεις
άνετα. Διαφορετικά, έλεγε ο πατέρας μου,
τα λεφτά θα σου γίνουν μανία. Αλλά και από
τη μητέρα μου έμαθα την αρετή της υπομονής, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να
βοηθάς όσο μπορείς τους συνανθρώπους
σου. Τα λεφτά, έλεγε η μητέρα μου, είναι
στρογγυλά για να γυρίζουν γύρω-γύρω.
Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Όταν έβλεπε ο πατέρας μου, ο οποίος βρισκόταν στην Αγγλία από το 1919, να
γράφονται στις εφημερίδες άρθρα για τους
«golden Greeks» γινόταν πυρ και μανία. «Μα
δεν είμαστε όλοι golden Greeks», έλεγε!
Η οικογένειά μας ήταν μια κανονική οικογένεια. Μπορεί να είχαμε πιο μεγάλο σπίτι,
αλλά για παράδειγμα εγώ ποτέ δεν πήγαινα
στο σχολείο νιώθοντας ότι είμαι διαφορετική από τους συμμαθητές μου.
Από τον πατέρα μου θυμάμαι, επίσης, πως
ήταν αρκετά συνεσταλμένος. Κάθε φορά
που είχε να βγάλει λόγο, ερχόταν στο
δωμάτιό μου για να τον προετοιμάσει μ’
εμένα ως κοινό.
Και μου αρέσει να λέω και μία ιστορία.
Όταν ο Μίμης ο Χανδρής τον ρώτησε ποιο
από τα παιδιά του μιλάει καλύτερα τα ελληνικά και ξέρει τη ναυτιλία για να πάρει τη
θέση του, ο πατέρας μου απαντούσε: «Η
Άντζελα». Και ο Χανδρής του απάντησε:
«Όχι! Σε ρώτησα για παιδιά όχι για κόρες».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

H τ. πρόεδρος του GOCO Χρυσάνθη Πατέρα, η αντιπρόεδρος Άντζελα Κουλουκουντή
και η τ. πρόεδρος Κούλα Ανδρεάδη

Πώς ήταν η εμπειρία της ενασχόλησής σας με τη ναυτιλιακή εταιρεία της
οικογενείας σας;
Στην εταιρεία εισήλθα το 1988, αν και
είχα πάρει τις μετοχές όταν πέθανε ο
πατέρας μου. Στην αρχή πίστευα ότι δεν
ήξερα τίποτα για τη ναυτιλία. Αλλά μόλις
μπήκα στην εταιρεία, λέω «εγώ τα ξέρω
όλα αυτά, δεν είναι ξένα». Και αυτό γιατί
είχα μάθει πολλά για τη ναυτιλία ακούγοντας τις συζητήσεις μέσα στο σπίτι μου.
Το δύσκολο εκείνη την εποχή ήταν το
να πάρουν στα σοβαρά την άποψη μιας
γυναίκας. Αλλά το είχα βάλει πείσμα να
γίνω η μεγαλύτερη μέτοχος στην εταιρεία
και έτσι, όταν το κατάφερα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα παρά να με ακούσουν, όταν έλεγα κάτι. Πλέον έχω δώσει
όλες τις μετοχές μου στα ανίψια μου, για
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να δούμε τι μπορεί να κάνει η νέα γενιά.
Θεωρώ ότι σήμερα τα πράγματα στη ναυτιλία είναι πολύ πιο δύσκολα συγκριτικά
με παλαιότερα. Να σας πω ότι, όταν εγώ
ήμουν στην εταιρεία, κάναμε πολλή δουλειά με τους Ινδούς και τους Κινέζους.
Τώρα όλοι έχουν δημιουργήσει τον δικό
τους στόλο. Οι Ινδοί δεν μας έχουν ανάγκη καθόλου. Οι Κινέζοι φαίνεται να μας
έχουν ανάγκη για λίγο ακόμη. Βλέπω πολύ
δύσκολο για εφοπλιστές που έχουν μόνο
τρία-τέσσερα καράβια να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον της ναυτιλίας. Νομίζω ότι το πιο
καλό που μπορούν να κάνουν οι Έλληνες
είναι να μαζευτούν όλοι μαζί και να ιδρύσουν ένα μεγάλο United Greek Shipping.
Αντί να ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον, να
φτιάξουν ένα «trading block». Αλλιώς δεν
βλέπω καλό μέλλον.

M/V OCEAN MAJESTY
POSEIDONOS AVENUE & 2 ZISIMOPOULOU STR. - 166 74 GLYFADA ATHENS - GREECE
PHONES: 0030 2108912600 - FAX: 0030 210 8912615
E-MAIL: info@majesticcruises.gr
www.majesticcruises.gr

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Παλεύοντας με τις αντιξοότητες
Συνέντευξη των Στράτου και Νικόλα Τσαλαμανιού
Co-CeO of Mylaki Shipping Agency Ltd
and Seaven Tanker & Dry Management Inc

Η μεσογειακή ναυτιλία κατά πολλούς αποτελεί τον παραμελειμένο
συγγενή της ποντοπόρου, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος της, ιδίως
για μια χώρα-αρχιπέλαγος όπως η Ελλάδα, είναι ουσιώδης για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών. Η ελληνική μεσογειακή
ναυτιλία καλείται να αντιμετωπίσει τις γενικότερες προκλήσεις του
κλάδου, αλλά και τις δυσκολίες που υψώνονται από τη γραφειοκρατία
του δημόσιου τομέα, καθώς και τα προβλήματα που έχουν
δημιουργήσει η οικονομική κρίση και οι περιορισμοί που έχουν
επιβληθεί στο τραπεζικό σύστημα.

Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα την εύρυθμη
λειτουργία της εταιρείας σας; Υπάρχουν επιπτώσεις από την επιβολή των
capital controls; Και αν ναι, σε ποιους
τομείς της λειτουργίας της εταιρείας
σας;
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει, θέλοντας και μη, τη λειτουργία της εταιρείας
μας όλο το τελευταίο διάστημα. Είτε εξετάσεις την κατάσταση από πολύ κοντά
και βιώσεις τις καθημερινές δυσλειτουργίες στον δημόσιο αλλά και στον άμεσα
εμπλεκόμενο ιδιωτικό τομέα είτε δεις τα
πράγματα από πιο ψηλά, σε μεγαλύτερη
κλίμακα, όπου διαπιστώνεις την περαιτέρω καθυστέρηση των υποδομών της
χώρας μας σε σύγκριση με την πρόοδο
των άλλων δυτικών χωρών και ναυτικών
κρατών, συνειδητοποιείς και τις διαστάσεις των αλμάτων που κατορθώνουν να
κάνουν οι επιτυχημένες ελληνικές εταιρείες στην παγκόσμια ναυτιλία, σε πείσμα
των καιρών και παρά τις αντιξοότητες.
Υπάρχουν, βεβαίως, κάποιες επιπτώσεις
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από την επιβολή των capital controls.
Έχουμε βρει όμως το βηματισμό μας,
έχουμε καταφέρει να λειτουργήσουμε
δρώντας άμεσα για να δώσουμε λύσεις,
που δεν θα επιτρέψουν να θιγούν οι
συνεργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας σε
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας,
αλλά αυτό δεν έγινε χωρίς κόστος για
εμάς αλλά και για τον κύκλο εργασιών της
ελληνικής ναυτιλίας στο σύνολό της.
Για παράδειγμα, στο πρακτορείο (Mylaki
Shipping) παραμένει γεγονός ότι δεν δυνάμεθα να παρέχουμε τις υπηρεσίες της
παράδοσης χρημάτων (Cash to Master)
σε πλοία που προσεγγίζουν τα ελληνικά
λιμάνια, κάτι που επιβαρύνει οικονομικά
εμάς και τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και
μας καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς σε
σύγκριση με τις γειτονικές μας χώρες.
Επίσης, σε ένα μεγάλο φάσμα αγοράς
εφοδίων στα πλοία μας (Seaven) σταμάτησε η παροχή πίστωσης, γεγονός που
δημιούργησε πρόβλημα στην ταμειακή
ροή (cash flow) όχι μόνο της εταιρείας
μας αλλά και του συνόλου της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας.
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Αντιμετωπίζετε, έως και καθημερινά,
τα εμπόδια της γραφειοκρατίας και
του δημόσιου συστήματος, που συχνά
είναι απροσπέλαστα. Σας έχει προσεγγίσει δημόσιος εκπρόσωπος ή φορέας
αναζητώντας προτάσεις για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά
και της δυστοκίας του συστήματος;
Όσο κι αν ακούγεται οξύμωρο, σε ένα
περιβάλλον όπου η γραφειοκρατία αυξάνεται αντί να μειώνεται, υπάρχουν δημόσιοι και κρατικοί φορείς που έχουν δείξει
ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τον σωστότερο συντονισμό στη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Επί της παρούσης, συνεργαζόμαστε με το SafeSeaNet
για την επικαιροποίηση της λειτουργίας
του με ηλεκτρονικές καταθέσεις εγγράφων σε νέα υποδείγματα, είμαστε σε
συνεχή συνεργασία με το ICISnet και τα
κατά τόπους τελωνεία πολύ πριν από την
αρχή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού
τελωνείου, και για όλες τις αλλαγές και
αναβαθμίσεις του συστήματος προτείνουμε, ως συνεργαζόμενοι, αλλαγές που
συχνά γίνονται δεκτές. Όμως είναι έκδηλη η απουσία συντονισμού και εναρμόνισης των δημόσιων υπηρεσιών. Για την ίδια
υπόθεση και τους ίδιους συναλλασσομένους, υπάρχουν οι ίδιοι φορείς που σε
διαφορετικούς λιμένες έχουν διαφορετική ερμηνεία του νόμου και άρα διαφορετική αντιμετώπιση. Το κράτος, λοιπόν,
πρέπει να βοηθήσει τις Αρχές, τις υπηρεσίες και τους φορείς ώστε να εργαστούν
εναρμονισμένα. Γιατί παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες, χωρίς συντονισμό, δύσκολα
πιάνουν τόπο.
Αρκετοί πελάτες της ζώνης, κατά καιρούς, έχουν αποδώσει ευθύνες στα
συνδικαλιστικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος για
υπερβολικές και συχνά εξωπραγματικές απαιτήσεις με συνέπεια πολλές
επιχειρήσεις να βρίσκονται στο «κόκκινο», αλλά και να χάνονται πελάτες.
Ποια είναι η δική σας εμπειρία;
Εμείς βρισκόμαστε, και θέλουμε να παραμένουμε, κοντά στον κόσμο της εργασίας.
Με τους ανθρώπους που απαρτίζουν την
εταιρεία ξεκινήσαμε, μεγαλώσαμε, πληθαίνουμε και μαζί τους θέλουμε να προχω-

ράμε και να προοδεύουμε. Τις εργατικές
διεκδικήσεις, λοιπόν, τις σεβόμαστε και
τις κατανοούμε. Όμως, αν δούμε τα αποτελέσματα του τρόπου διεκδίκησης στην
Ελλάδα, κατανοούμε ότι έχει συντελεστεί
κυριολεκτικά μια καταστροφή.
Φτάσαμε η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλία παγκοσμίως να μην έχει ούτε ένα ναυπηγείο, με ελάχιστες βεβαίως εξαιρέσεις.
Αν αυτό δεν είναι ντροπιαστικό, αν αυτό
δεν έχει κάποιους που είναι υπόλογοι, αν
τα έχουμε όλα καλώς καμωμένα και φταίει απλώς η συγκυρία, ας πάμε παρακάτω
στην κουβέντα μας. Αν όμως υπάρχουν
κακές νοοτροπίες και πρακτικές που μας
έφεραν στην αποκαρδιωτική κατάσταση
να έχουμε υποδομές εφάμιλλες του λιμανιού της Σιγκαπούρης, που είναι ένα τεράστιο ναυτιλιακό κέντρο, και να μην κυκλοφορεί ούτε εργάτης στην επισκευαστική
βάση, ας ανοίξει επιτέλους η συζήτηση,
ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια και ας κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν,
χωρίς περιττά βαρίδια. Μόνο με θέληση
και πρωτοβουλίες όσων αγαπούν τον
τόπο και τη ναυτιλία μας θα καταφέρουμε
να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Ποιες δυσκολίες προσέγγισης αντιμετωπίζετε ως προς την εύρεση Ελλήνων
ναυτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον
κλάδο της μεσογειακής ναυτιλίας στον
οποίο δραστηριοποιείστε;
Δυστυχώς, η μεσογειακή ναυτιλία είναι

σχεδόν άγνωστη στο μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού κοινού, αλλά και σε
μέρος της ίδιας της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Η συμβολή της δεν είναι
αρκετά μεγάλη στην ελληνική οικονομία
και κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι
τα περισσότερα πλοία του κλάδου μας
φέρουν την ελληνική σημαία χρησιμοποιώντας στο μεγαλύτερο ποσοστό Έλληνες
ναυτικούς και είναι εκείνα που ενώνουν
εμπορικά τη χώρα μας (ηπειρωτική και
νησιωτική) βοηθώντας στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας.
Η εν γένει απουσία Ελλήνων ναυτικών
(αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων), γεγονός που συναρτάται άμεσα με
τους επιβαλλόμενους μισθούς και τις υπέρογκες κρατήσεις, το μέγεθος των πλοίων
και των δυσκολιών αυτών, τα πολύ συχνά
cargo operations, οι δυσκολίες των ελληνικών αλλά και πολλών μεσογειακών λιμένων, η μειωμένη σύνθεση πληρωμάτων, οι
μισθολογικές διαφορές σε σχέση με τα
ποντοπόρα, όπου οι απαιτήσεις δε με τα
ποντοπόρα πλοία είναι ακριβώς οι ίδιες,
είναι αποτρεπτικοί παράγοντες.
Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι την εν γένει
απουσία ελληνικών πληρωμάτων αντιμετωπίζουν επίσης και οι εταιρείες ποντοπόρων πλοίων. Γεγονός είναι, λοιπόν, ότι θα
πρέπει να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση των
αξιωματικών, να δημιουργηθούν περισσότερες ακαδημίες, αλλά και να βγει από την
αφάνεια η εμπορική ναυτιλία. Να ανοίξουν
ξανά οι σχολές εκπαίδευσης κατώτερων
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(από αριστερά) οι κ. Νικόλας και Στράτος Τσαλαμανιός

ελληνικών πληρωμάτων και υπαξιωματικών (π.χ. λοστρόμοι, μάγειρες, καμαρότοι
κ.λπ.).
Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν αντίστοιχες σχολές ΚΕΣΕΝ στη Βόρεια Ελλάδα και αλλού, για να καλύψουν τις ανάγκες
των Ελλήνων ναυτικών οι οποίοι δεν είναι
μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών. Για παράδειγμα
θα έπρεπε να δημιουργηθούν αντίστοιχες
σχολές επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη,
στην Πρέβεζα και στα Χανιά.
Δεν είναι δυνατόν η ελληνική σημαία να
απαιτεί τη διατήρηση Ελλήνων αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος, αλλά να
μην παρέχει σωστή εκπαίδευση.
Σε ποιους λόγους αποδίδετε την
έλλειψη αναγνώρισης της μεσογειακής ναυτιλίας και των υπηρεσιών που
αυτή παρέχει από την ελληνική κοινωνία; Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η
δημόσια εικόνα του κλάδου;
Ο λόγος είναι κυρίως η έλλειψη προβολής
από τα ΜΜΕ η οποία συνεπικουρείται από
την προσπάθεια του κράτους να απαξιώσει το επάγγελμα. Είναι άμεση ανάγκη και
επιβεβλημένο, οι εφοπλιστικές ενώσεις
καθώς και οι ενώσεις των ναυτεργατικών
σωματείων (π.χ. ενώσεις πλοιάρχων και
μηχανικών) να πιέσουν για τη σωστή ενημέρωση του κοινού. Και ίσως εδώ να πρέ-
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πει να τονίσουμε και τη σχετική αδιαφορία της ίδιας της ναυτιλίας να διαφημιστεί.
Χρειάζεται, δε, να αναβαθμιστεί ο στόλος, να αναδιαμορφωθεί ο υπολογισμός
του ναύλου, έτσι ώστε οι πλοιοκτήτες να
μπορούν να σταματούν τα πλοία τους για
γρήγορη συντήρηση και αναβάθμιση της
εικόνας των πλοίων. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα πλοία μικρών αποστάσεων δεν έχουν τη δυνατότητα της εν
πλω συντηρήσεως, αφού η διάρκεια ταξιδιών είναι πολύ μικρή.
Οι ναυλωτές θα πρέπει να συμμορφωθούν κι εκείνοι με τη σειρά τους με τους
διεθνείς κανόνες εργασίας και ξεκούρασης των πληρωμάτων (MLC και STCW)
και να μη θεωρούν τυχόν καθυστερήσεις,
που οφείλονται στην εν λόγω νομοθεσία,
ως πλήρη υποχρέωση του πλοιοκτήτη.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν την
ελληνική μεσογειακή ναυτιλία, ιδίως
στην αγορά του υγρού φορτίου; Πόσο
επηρεάζει η διεθνής άνοδος της ναυλαγοράς στα δεξαμενόπλοια και τον
δικό σας κλάδο;
Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι
έχουμε δει, και ως χρήστες των λιμένων
αλλά και ως πράκτορες, ότι ήδη εδώ και
αρκετά χρόνια, ελληνικές εταιρείες που

δραστηριοποιούνται είτε στη διύλιση
είτε στην παραγωγή ενέργειας αποκτούν
μια πιο εξωστρεφή αντιμετώπιση. Αυτή η
εξωστρέφεια εν μέρει επιβραβεύεται και
ακολούθως ενθαρρύνεται και υποβοηθείται από τη συγκυρία που έχει να κάνει με
τις τιμές του πετρελαίου και την άνοδο
της ναυλαγοράς στα δεξαμενόπλοια. Αγορές ανοίγουν, ευκαιρίες δημιουργούνται
και βρισκόμαστε σε μια διαρκή εξέλιξη,
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα κατάσταση έχει τις δυσκολίες της, αλλά νομίζουμε πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο.
Η αγορά του υγρού φορτιού είναι αρκετά
ενδιαφέρουσα και απαιτεί μεγάλη προσήλωση, διορατικότητα, αποφασιστικότητα
και, βεβαίως, επενδύσεις. Η συγκεκριμένη αγορά δεν εξετάζει μέγεθος πλοίου
ή trading area, αλλά οι κανονισμοί και οι
απαιτήσεις είναι τα ίδια για όλους, με αποτέλεσμα τα πλοία μας να μην είναι τόσο
ανταγωνιστικά λόγω της ελληνικής σημαίας. Επενδύουμε σε νέα, μοντέρνα πλοία,
τα οποία όμως έχουν να ανταγωνιστούν
άλλες σημαίες πολύ πιο φτηνές και ευέλικτες. Για παράδειγμα, τα τελευταία 10 χρόνια οι Τούρκοι πλοιοκτήτες απέκτησαν
νέα δ/ξ πλοία μέσω του προγράμματος
ναυπήγησης της τουρκικής κυβέρνησης
με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης
και τιμής, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει
σχεδόν η πρώτη δύναμη στη μεσογειακή ναυτιλία με νέο ηλικιακά στόλο και με
φτηνή σημαία (τουρκική ή μαλτέζικη). Επιγραμματικά, η έλλειψη χρηματοδότησης
σε πολλές εταιρείες του κλάδου μας σε
συνδυασμό με τις αγκυλώσεις της ελληνικής σημαίας (σύνθεση πληρωμάτων και
γραφειοκρατία) αποτελούν τα κυριότερα
προβλήματα.
Η διεθνής άνοδος της ναυλαγοράς στα
δεξαμενόπλοια δεν επηρεάζει τόσο
πολύ τον κλάδο μας λόγω του ότι η δική
μας αγορά είναι πιο ειδικευμένη και έχει
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Οπότε συνήθως δεν επηρεαζόμαστε τόσο πολύ (θετικά ή αρνητικά) από
την άνοδο ή την πτώση της ναυλαγοράς.
Εμείς, βέβαια, ως όμιλος έχουμε καταφέρει και επενδύσεις να κάνουμε και να διατηρήσουμε την ελληνική σημαία, προσφέροντας στους πελάτες μας ένα προϊόν το
οποίο στηρίζεται στους πιο απαιτητικούς
κανονισμούς για τη μεταφορά των υγρών
φορτίων με ασφάλεια και αξιοπιστία.
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Θεωρώ πως το ναυτικό επάγγελμα ταιριάζει
στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων
Συνέντευξη του καπτ. Δημήτρη Ματθαίου
Managing Director For Arcadia Shipmanagement Co. Ltd (As agents only)

Ο κ. Δημήτρης Ματθαίου, πλοίαρχος Α΄ Ε.Ν. με θαλάσσια υπηρεσία
σε διάφορους τύπους δεξαμενοπλοίων, δραστηριοποιείται πάνω από
40 χρόνια τόσο επί πλοίων όσο και σε ναυτιλιακά γραφεία, ενώ έχει
αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και είναι
ο πρώτος διαχειριστής πλοίων και κάτοχος πιστοποιητικού Green
Award. Από φέτος δε προεδρεύει στο Green Award Foundation.

Το Green Award Foundation είναι μια
πρωτοβουλία που φέρει τη ναυτιλιακή
κοινότητα πιο κοντά στις περιβαλλοντικές ευαισθησίες της σύγχρονης κοινωνίας. Πόσο υποστηρίζει η διεθνής
αλλά και η ελληνική κοινότητα την
πρωτοβουλία αυτή και τι επιδιώκει από
τη συμμετοχή και υποστήριξή της;
Ο ουδέτερος, ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός Green Award, από
την ίδρυσή του το 1994 και μέχρι σήμερα,
έχει επιτύχει την αναγνώριση και υποστήριξη διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών
και φορέων, όπως οι Intertanko, OCIMF,
BIMCO και άλλοι, όντας συνώνυμος με
την ποιότητα στη ναυτιλία.
Ευρισκόμενος σε στενή συνεργασία με
αρχές λιμένων και καταξιωμένους νηογνώμονες, τροφοδοτεί με στοιχεία τη
βάση δεδομένων EQUASIS (όπου παρέχονται στοιχεία σχετικά με θέματα ασφάλειας για τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο).
Επιπλέον, εκπονεί ελέγχους επαλήθευσης
του δείκτη ESI (Environmental Ship Index)
για λογαριασμό της Διεθνούς Ένωσης
Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(International Association of Ports and
Harbours).
Οι Green Award πιστοποιημένες εταιρείες και οι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό πάροχοι υπηρεσιών εκτείνονται σε
όλο τον κόσμο. Το πρώτο τετράμηνο του
2016, η Ν.Ε. CMM (Consolidated Marine
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Management Inc.) έγινε η πρώτη εταιρεία
διαχείρισης πλοίων LPG που απέκτησε
πιστοποίηση Green Award.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, τέσσερις ελληνικές εταιρείες ναυτιλιακών υπηρεσιών,
με διεθνή δραστηριότητα, η Dynamarine,
η Alpha Marine Consulting LTD, η EPE
(Environmental Protection Engineering)
και η Erma First S.A., ανακοίνωσαν τη
συμμετοχή τους ως συμβεβλημένοι πάροχοι κινήτρων (incentive providers) με τον
Οργανισμό Green Award.
Συνολικά 42 διαχειρίστριες εταιρείες
πλοίων έχουν πιστοποιηθεί, με αναλογούντα στόλο πλέον των 230 ποντοπόρων πλοίων. Επιπλέον, 550 πλοία που
δραστηριοποιούνται σε παράκτιους και
εσωτερικούς πλόες, έχουν πιστοποιηθεί.
Όλοι αυτοί συμμετέχουν και συνεργάζονται σε ένα δίκτυο αειφόρου διαχείρισης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τους
σκοπούς της μεταφοράς προϊόντων και
παροχής υπηρεσιών, δραστηριοποιούμενοι με κοινωνική και περιβαλλοντική
ευθύνη, παρακινούμενοι σε συνεχή βελτίωση μέσω των αρχών και των απαιτήσεων
που προϋποθέτει η πιστοποίηση Green
Award, προσβλέποντας στη μείωση των
περιστατικών και ατυχημάτων που βλάπτουν το παγκόσμιο οικοσύστημα.
Σχεδόν 800 πλοία έχουν λάβει πιστοποίηση από τον Οργανισμό Green
Award. Ποιες είναι οι ενέργειες που
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χρειάζονται γι’ αυτή την πιστοποίηση;
Κατ’ αρχάς, πρέπει να αναφερθεί πως τα
κριτήρια για την πιστοποίηση έχουν διαμορφωθεί από το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Green Award,
απαρτιζόμενο από μέλη που αντιπροσωπεύουν όλες τις δράσεις της ναυτικής βιομηχανίας.
Υποψήφια για πιστοποίηση μπορεί να
είναι πλοία διαφόρων κατηγοριών, όπως
Tankers (Crude Oil, Product/Chemical
carriers, LPG-LNG), Bulk Carriers,
Container Carriers, coastal trading vessels
και river/inland navigation barges. Η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία πρέπει
να υποβάλει αίτημα πιστοποίησης για ένα
τουλάχιστον από τα πλοία της.
Όταν πρόκειται περί ποντοπόρων πλοίων, προηγείται έλεγχος (audit) της ναυτιλιακής εταιρείας από επιθεωρητές του
Οργανισμού Green Award. Ο έλεγχος
γίνεται ούτως ώστε να εξακριβωθεί η
εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών από
πλευράς της ναυτιλιακής εταιρείας και να
επιβεβαιωθεί πως η πολιτική και οι διαχειριστικές πρακτικές της είναι σύμφωνες με
τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτει ο
Οργανισμός.
Μετά την επιτυχή πιστοποίηση της ναυτιλιακής εταιρείας, ακολουθεί επιτόπιος
έλεγχος του υποψήφιου πλοίου από επιθεωρητές του Οργανισμού Green Award.
Περισσότερα του ενός πλοία μπορούν να
ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν, εφόσον
η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία
έχει αποκτήσει την πιστοποίηση του
Οργανισμού Green Award. Έλεγχος ανανέωσης της πιστοποίησης της ναυτιλιακής
εταιρείας χρειάζεται να επαναλαμβάνεται
κάθε τρία χρόνια.
Για την περίπτωση πλοίων περιορισμένων
πλόων, δεν απαιτείται ο πρότερος έλεγχος της ναυτιλιακής εταιρείας παρά μόνον
απευθείας έλεγχος των πλοίων.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Green
Award ανταμείβει τη συμμετέχουσα εταιρεία με συνέπεια ως προς την ασφάλεια
των πληρωμάτων, προάγει τη φροντίδα
της για την προστασία του περιβάλλοντος
και παρέχει οικονομικές ωφέλειες, μέσω
των εκπτώσεων που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμού Green
Award πάροχοι κινήτρων (incentive
providers).

Αν και το διεθνές κλίμα για την Ελλάδα είναι ίσως δυσοίωνο, τα μέλη του
Οργανισμού σάς εξέλεξαν πρόεδρο.
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αποτελεί ακόμη
και σήμερα, την περίοδο της οικονομικής της συρρίκνωσης και κοινωνικής
αβεβαιότητας, το καλύτερο παράδειγμα ναυτιλιακής υπέρβασης διεθνώς
με αναγνώριση από τα διεθνή fora;
Πιστεύετε ότι ο φθόνος των αλλοδαπών, που συχνά-πυκνά παρουσιάζεται
στα ΜΜΕ, τελικά ισχύει;
Η εκλογή μου στη θέση του προέδρου
του Οργανισμού Green Award, πέραν της
τιμής προς το πρόσωπό μου, αποτελεί
προβολή της Ελλάδας και των Ελλήνων
ναυτικών, που εκτός από το τιμόνι των
πλοίων αποδεικνύεται πως μπορούν να
ηγηθούν σημαντικών παγκόσμιων οργανισμών και φορέων, απολαμβάνοντας την
εκτίμηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Προσδοκώντας σε μια επιτυχημένη θητεία, ελπίζω να αποτελέσω πηγή
έμπνευσης για τους νέους της χώρας μας
και παράδειγμα προς μίμηση.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, στη
θάλασσα και τη στεριά, βίωσα και αντιμετώπισα τους προνευστασμούς που η ναυτιλία διαχρονικά παρουσίαζε και παρουσιάζει, τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν
άμεσα το διεθνές εμπόριο και τις οικονομικές ισορροπίες μεταξύ των αγορών.
Η διαρκής αύξηση του πληθυσμού και η
βιομηχανοποίηση των κρατών διατηρούν
τη μεταφορά των φορτίων διά θαλάσσης
στην πρώτη θέση ζήτησης μεταφορικών
υπηρεσιών, λόγω της ικανότητάς της να
μεταφέρει μεγάλο όγκο πρώτων υλών και
αγαθών. Έτσι, διαχρονικά, ο παγκόσμιος
στόλος αυξάνεται, με τις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, για την επόμενη πενταετία, να παρουσιάζουν ελαφρά κάμψη τα
έτη 2016 και 2017, αλλά να επανακάμπτουν
στη συνέχεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνόκτητος στόλος
παραμένει στην πρώτη θέση παγκοσμίως,
με το μερίδιο της πλοιοκτησίας να παραμένει υπόθεση των Ευρωπαίων.
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία
που δημοσιεύει η εταιρεία Vesselsvalue, ο
ελληνόκτητος εμπορικός στόλος συνεχίζει να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, με
την αξία του να ανέρχεται στις αρχές του
2016 στα 95,287 δισεκατομμύρια δολά-

ρια (έναντι 105,605 δισ. το 2015), όταν ο
δεύτερος στόλος, ο ιαπωνικός, έχει αξία
80,816 δισ. δολάρια (έναντι 89,745 δισ.
το 2015) και αυτός της Κίνας 67,493 δισ.
δολάρια (70,771 δισ. το 2015).
Τη λίστα με τους δέκα μεγαλύτερους
σε αξία στόλους συμπληρώνουν οι εξής
χώρες: Γερμανία (αξία στόλου 43,639
δισ. δολάρια), Σιγκαπούρη (36,940 δισ.
δολάρια), ΗΠΑ (32,145 δισ.), Νορβηγία
(28,325 δισ.), Νότια Κορέα (23,431 δισ.),
Δανία (22,965 δισ.) και Ηνωμένο Βασίλειο
(18,574 δισ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι εμπορικοί
στόλοι εμφανίζουν μείωση σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, με τα
ποσοστά να κυμαίνονται από -4% (στόλος
της Σιγκαπούρης) έως και -19% (στόλος
του Ηνωμένου Βασιλείου).
Πέραν της αξίας του στόλου, ο τελευταίος
συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση και
σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα αριθμώντας περίπου 5.000 πλοία, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 19,63% της παγκόσμιας
χωρητικότητας σε dwt και σχεδόν το 50%
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά με
υψηλές αποδόσεις, όπως είναι η ναυτιλία,
είναι φυσικό η πρώτη θέση, που ανήκει
στους Έλληνες, να αποτελεί στόχο κατάκτησης από τους υπόλοιπους εμπλεκομένους/ανταγωνιστές. Ο χαρακτηρισμός
«φθόνος των αλλοδαπών» που χρησιμοποιήσατε, αποτελεί στην πραγματικότητα
την απορία της αναντιστοιχίας, μεταξύ της
δεινής κατάστασης της οικονομίας και της
αγοράς εργασίας που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας μας, με την κερδοφορία
και την εργασιακή υπεροχή που παρουσιάζουν οι Έλληνες εφοπλιστές διεθνώς.
Πρόσφατα εκλεχτήκατε στο Δ.Σ. της
HELMEPA. Με ποιους τρόπους θα
υποστηρίξετε τη στενότερη συνεργασία των δύο οργανισμών;
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εκλογή
αυτή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χαρά
και υπερηφάνεια θα επιχειρήσω να υπηρετήσω και να προσφέρω στους δύο
αυτούς οργανισμούς, που παρουσιάζουν
και παρέχουν σημαντικό έργο στην προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος,
αλλά και στο θαλάσσιο οικοσύστημα ειδικότερα. Αξίζει να αναφερθεί πως οι δύο
αυτοί οργανισμοί διέπονται από μακρό-
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χρονη γνωριμία και αλληλοεκτίμηση. Ο
Οργανισμός Green Award είναι μέλος της
HELMEPA, ενώ στελέχη της HELMEPA
συμμετείχαν -ο κ. Μιτσάτσος παλαιότερα- και συμμετέχουν -η κ. Πρεκεζέ- στο
συμβούλιο εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Green Award. Οπότε η αμοιβαία
συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
είναι δεδομένες.
Παρόλο που η προσέγγιση του σκοπού
και οι δράσεις διαφέρουν μεταξύ των δύο
οργανισμών, αλληλοσυμπληρώνονται στο
θέμα του αποτελέσματος των υπηρεσιών,
που είναι η περιβαλλοντική προστασία.
Χαρακτηριστικό της συνεργασίας τους
είναι το παράδειγμα που θα σας αναφέρω.
Ο Οργανισμός Green Award ελέγχει και
πιστοποιεί τις ναυτιλιακές εταιρείες βάσει
εκτεταμένων απαιτήσεων που θέτει.
Ένα εύρημα που προέκυψε από τα αποτελέσματα των ελέγχων του Οργανισμού
Green Award στα πλοία, ήταν η ανάγκη
για περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση
των ναυτικών επί περιβαλλοντικών θεμάτων. Για την αντιμετώπιση αυτής της έλλειψης ο Οργανισμός Green Award και το
Ίδρυμα ProSea Foundation ζήτησαν από
τη HELMEPA να εκπονήσει ένα σεμινάριο περιβαλλοντικής ενημέρωσης (Marine
Environmental Awareness) για ναυτικούς,
βασιζόμενο στη μακρόχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ωφελημένοι από αυτό
βγήκαν τόσο οι οργανισμοί (win–win
situation) όσο και το περιβάλλον.
Η πιστοποίηση ενός πλοίου με το
Green Award αποτελεί τιμή για την
εταιρεία αλλά και το πλήρωμά του.
Πόσο στηρίζετε την εκπαίδευση των
ναυτικών σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος;
Η καλή επαγγελματική απόδοση των
ναυτικών βασίζεται στην ολοκληρωμένη
εκπαίδευση επί ευρείας γκάμας θεμάτων
και στην εξοικείωση με τα συστήματα
και τον εξοπλισμό των πλοίων. Εντός των
κριτηρίων που θέτει ο Οργανισμός Green
Award για την πιστοποίηση, περιλαμβάνονται απαιτήσεις προχωρημένης εκπαίδευσης (advanced training) για το χειρισμό και
τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, πλέον
των βασικών που προβλέπονται από τη
Διεθνή Σύμβαση για την εκπαίδευση και
πιστοποίηση των ναυτικών (STCW). Επί-
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σης περιλαμβάνονται απαιτήσεις προχωρημένης εκπαίδευσης στην πυρασφάλεια,
απαιτήσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης
(Marine Environmental Awareness), καθώς
και απαιτήσεις προχωρημένης εκπαίδευσης στη διαχείριση θαλασσέρματος
(Ballast Water Management).
Ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων (refresh training) επί της ανωτέρω
εξειδικευμένης εκπαίδευσης χρειάζεται
να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Επιπλέον, οι νεοεισερχόμενοι
στο ναυτικό επάγγελμα, εκπαιδευόμενοι
σπουδαστές και δόκιμοι, θα πρέπει να
συμμετέχουν και αυτοί στα εκπαιδευτικά
προγράμματα ούτως ώστε να διαμορφώνουν περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία.
Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για
συμμετοχή σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες από εταιρείες που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια εν συγκρίσει
με άλλες που διαχειρίζονται φορτηγά
πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ή
επιβατηγά;
Η ασφάλεια και η περιβαλλοντική προστασία που προβάλλεται και προωθείται
μέσω της πιστοποίησης από τον Οργανισμό Green Award, μπορεί να έχει ως
αποδέκτες όλους τους ποιοτικά απασχολούμενους στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Στην πρόσφατη διάσκεψη των διεθνώς
εμπλεκομένων μερών (Conference of
Parties - COP) που διεξήχθη στο Παρίσι,
με τίτλο «COP21 - Τhe 2015 Paris Climate
Conference», συζητήθηκαν και επικυρώθηκαν μεταξύ άλλων η χρήση «καθαρών»
ενεργειακών πόρων (clean energy), η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(decarbonization) όπως και των οξειδίων
αζώτου (ΝΟx) και θείου (SOx), με απώτερο σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Επίσης, η οριοθέτηση της αύξησης της
παγκόσμιας θερμοκρασίας, στους δύο
(2) βαθμούς Κελσίου, μέχρι το τέλος του
αιώνα που διανύουμε. Χαρακτηριστικά
σας αναφέρω πως οι εκπομπές άνθρακα
στην ατμόσφαιρα έχουν επιφέρει άνοδο
της θερμοκρασίας παγκοσμίως, κατά 0,85
βαθμό Κελσίου.
Όλα τα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά
ωφέλιμα βήματα απορρέουν -στο βαθμό
που αυτό αφορά το κομμάτι της ναυτιλί-

ας- από εταιρείες που δραστηριοποιούνται με γνώμονα την αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων, τη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των οικοσυστημάτων στις
διάφορες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη και τη διέλευση των πλοίων τους μέσω
των θαλάσσιων δρόμων, αφήνοντας όσο
το δυνατόν ελαφρύτερο ενεργειακό ίχνος.
Λόγω της φύσης και της επικινδυνότητας
των μεταφερομένων φορτίων, οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, η εγρήγορση και
η ετοιμότητα της αντιμετώπισης τυχόν
περιστατικών βρίσκουν μεγαλύτερη εφαρμογή στις εταιρείες που διαχειρίζονται
δεξαμενόπλοια, χωρίς αυτό να σημαίνει
πως οποιασδήποτε μορφής μεταφορά
φορτίων διά θαλάσσης και παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελέσει δυνητικά απειλή για το περιβάλλον και τον
άνθρωπο. Άρα, περιβαλλοντική συνείδηση
και ευαισθησία πρέπει να διέπουν κάθε
σωστό επαγγελματία που ζει και δραστηριοποιείται στη στεριά και τη θάλασσα.
Η κρίση στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου και το αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη περιορίζουν τη συμμετοχή ναυτιλιακών οίκων
σε πρωτοβουλίες ποιότητας;
Αναπόφευκτα η κρίση της ναυλαγοράς
ξηρού φορτίου επηρέασε τον τομέα των
πλοίων μεταφοράς χύμα ξηρού φορτίου,
με αποτέλεσμα ένας αριθμός πλοίων να
αποσυρθεί από το πρόγραμμα. Επιπλέον,
ως προς τη συμμετοχή πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το ενδιαφέρον
είναι περιορισμένο.
Αντιθέτως, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον και διάθεση συμμετοχής από τον
τομέα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers),
ενώ ισχυρό είναι το ενδιαφέρον από πλευράς εταιρειών που διαχειρίζονται πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια (Oil Tankers).
Από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, το
πρόγραμμα Green Award επεκτείνεται και
στον τομέα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένων παραγώγων πετρελαίου (LPG
Carriers). Βάσει των προαναφερθεισών
θετικών προοπτικών, για το τρέχον έτος,
αναμένουμε αύξηση κατά 15% των ποντοπόρων πλοίων που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
αύξησης για τις υπόλοιπες κατηγορίες
πλοίων αναμένεται να φτάσει το 8%.
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Καθώς η συμμετοχή στο πρόγραμμα
Green Award ενέχει προϋποθέσεις εφαρμογής διαχειριστικών πρακτικών που
υπερβαίνουν το επίπεδο των απαιτήσεων
της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σε θέματα
ασφάλειας, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, η προσπάθεια που θα
καταβάλει μία εταιρεία και τα πλοία της
για την απόκτηση πιστοποιητικού Green
Award, θα προσδώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους ακόλουθους τομείς:
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας
και των πλοίων της.
• Προνομιούχα αντιμετώπιση από
μέρους των ναυλωτών.
• Καλύτερη προετοιμασία έναντι
επιθεωρήσεων ναυλωτών (vetting
inspections) και Αρχών λιμένων (Port
State Control inspections).
• Αναβαθμισμένη εξοικείωση και
ετοιμότητα πληρωμάτων.
• Μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων
και περιστατικών.
Στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε
ευρήματα από επιθεωρήσεις αρχών λιμένων (Port State Control inspections), αποδεικνύουν πως πλοία που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα Green Award παρουσιάζουν μειωμένες ελλείψεις και παρατηρήσεις (deficiencies) στις αντίστοιχες επιθεωρήσεις και σχεδόν μηδενικές απαγορεύσεις απόπλου (detentions), σε σύγκριση
με τον μέσο όρο των παγκοσμίως επιθεωρούμενων πλοίων.
Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα
του Οργανισμού. Ως έμπειρος ναυτικός, ποιες σκέψεις θα μοιραζόσασταν
με την πολιτεία σχετικά με την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης;
Προ διετίας, είχα αποδεχθεί την πρόσκληση και συμμετείχα στο συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο
Ίδρυμα με θέμα «Εκπαίδευση στις σχολές
και στα πλοία», όπου παρουσιάστηκαν
προτάσεις αρμοδίων από τις ναυτιλιακές
εταιρείες ως μέρος της επί χρόνια πρόθεσης και του διακαούς πόθου όλων μας
για μια άρτια, σύγχρονη, εξελιγμένη ναυτική εκπαίδευση, που θα προσφέρει νέα
στελέχη, ικανά να επιπλέουν, να ανταγωνίζονται και να υπερέχουν έναντι του αλλοδαπού ανταγωνισμού.
Σας παραθέτω μια σύνοψη των όσων
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κατέθεσα στο συνέδριο εκείνο:
Το επιτυχές αποτέλεσμα κάθε εγχειρήματος βασίζεται σε συλλογική προσπάθεια
και σε εφαρμογή ομοιογενούς προτύπου.
Η δημόσια ναυτική εκπαίδευση στη χώρα
μας, για να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί ικανοποιητικά, χρειάζεται τη συνεννόηση και κοινή πορεία όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Προτείνονται:
1. Συνεχής αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικής ύλης και εκπαιδευτικών βοηθημάτων και ταυτόχρονη ανανέωση των υλικοτεχνικών υποδομών (κτίρια,
προσομοιωτές, εργαστήρια και σωστικά/
πυροσβεστικά μέσα εκπαίδευσης).
2. Αναθεώρηση των διαδικασιών επιλογής
για προσλήψεις, επιμόρφωσης και εκσυγχρονισμού γνώσεων του εκπαιδευτικού
προσωπικού. Οι ΑΕΝ και το ΚΕΣΕΝ πρέπει να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τη
ναυτιλιακή κοινότητα. Οι σπουδαστές των
ΑΕΝ/ΚΕΣΕΝ έχουν πρόσφατη επαφή με
τα πλοία, ενώ το εκπαιδευτικό προσωπικό
στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένει με τις όποιες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία είχε αποκομίσει μέχρι
την πρόσληψή του. Απαραίτητες είναι οι
τακτές επισκέψεις των εκπαιδευτικών σε
εμπορικά πλοία.
3. Κάθε στέλεχος που απασχολείται στην
εκπαίδευση και αξιολόγηση, να καθίσταται υποκείμενο σε διαρκή εκσυγχρονισμό
των γνώσεών του, βάσει ενός μητρώου
καταχώρισης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα περιλαμβάνει εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς φορείς, κατηγορίες
και τίτλους σεμιναρίων. Να παρέχεται
διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ως προς
τη συμμετοχή τους σε (ανάλογο με το
αντικείμενό τους) μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή σεμινάρια εξειδίκευσης.
4. Προσκλήσεις των υπευθύνων εκπαίδευσης ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και
τεχνοκρατών σχετικών με τη ναυτιλιακή
βιομηχανία, στο να παρέχουν διαλέξεις
στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ.
5. Διαρκής αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας από τους εμπλεκομένους σε
αυτήν (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι).
6. Ρυθμίσεις για την εξασφάλιση ναυτολόγησης του συνόλου των εκπαιδευόμενων
σπουδαστών.
7. Παροχή δυνατότητας συμμετοχής

των αποφοίτων ΑΕΝ σε μεταπτυχιακά
προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων,
κατόπιν απόκτησης των διπλωμάτων Γ΄
τάξεως.
8. Οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στην παγκόσμια ναυτιλία, στη ναυτοσύνη, στη ναυτική
παράδοση. Καιρός είναι να προσανατολιστούμε, ώστε να πλησιάσουμε τις πρώτες
θέσεις και στη ναυτική εκπαίδευση. Οι
ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αποδείξει
πως είναι πρόθυμες να συνδράμουν στον
εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της
παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης στη
χώρα μας, καθώς μόνον όφελος μπορεί να
απορρέει από αυτό.
Θεωρείτε ότι το παραδοσιακό μοντέλο
της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης θα επιβιώσει μέσα σε αυτές τις
παγκόσμιες οικονομικές ανακατατάξεις;
Αναταράξεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία
σημειώνονται σε αντιστοιχία με οικονομικές εξελίξεις και διακρατικές σχέσεις.
Στην παρούσα κατάσταση, είμαστε αντιμέτωποι με ιστορικά χαμηλά επιτοκίων
που επιφέρουν αβεβαιότητα στις αγορές
και μειωμένες τιμές στις πρώτες ύλες που
έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση
των ισχυρών οικονομιών και τη σταδιακή εξάντληση των ταμειακών αποθεμάτων τους. Την αστάθεια του παγκόσμιου
εμπορίου συνεπικουρούν η έξαρση των
τρομοκρατικών και έκνομων δράσεων και
η ισχυροποίηση των εξτρεμιστικών οργανώσεων.
Διαχρονικά, σε εποχές κρίσης, παρουσιάζονται ελκυστικές ευκαιρίες για επανατοποθέτηση ή επαναπροσδιορισμό της
θέσης κάθε επιχειρηματία ή ομίλου στη
ναυτιλιακή αγορά. Έτσι και τώρα, παρατηρούμε συνεχή κινητικότητα της ελληνικής
πλοιοκτησίας στις αγοραπωλησίες πλοίων.
Το παραδοσιακό μοντέλο της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης παρουσίαζε
και παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα
ευελιξίας, ταχύτητα λήψης αποφάσεων και
διορατικότητα στις επενδύσεις.
Οι Έλληνες εφοπλιστές δημιούργησαν
μια μεγάλη ναυτιλία, που αποτελεί τον πιο
παραγωγικό πυλώνα της χώρας μας και
οπλισμένοι με τα εχέγγυα της μακρόχρονης παράδοσης και τεχνογνωσίας, ατενίζουν με σθένος και αισιοδοξία το μέλλον.
Η στρατηγική, οικονομική και κοινωνική
διάσταση της ελληνικής ναυτιλίας διέπεται

In 2015 Remontowa repaired, converted & upgraded more than 200 vessels
including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Roswell,
Samos Steamship, Goldenport, Stamco and Minerva Marine.
Moreover, Remontowa is among the first shipyards to recognize the needs of
owners and operators in view of the new environmental regulations. In this
respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast
water treatment systems and scrubbers installations.

On behalf or our principals we would be happy to welcome you in
Remontowa stand during POSIDONIA 2016 exhibition in Hall 1 Stand 1.101
and D.C.S.International stand Hall 1 Stand 1.325
D.C.S.International Ltd
Filonos 107 – 109, Piraeus, Greece Tel: +30 210 4181833 E-mail: dcsi@dcsi.gr www.dcsi.gr

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Ο καπτ. Δημ. Ματθαίου παραλαμβάνει το βραβείο από τον δημοσιογράφο Μηνά Τσαμόπουλο

από υπευθυνότητα, ομοψυχία και συλλογικότητα, όταν αυτό επιβάλλεται σε δύσκολες περιόδους.
Ποιο πιστεύετε πως είναι το μέλλον του
Έλληνα ναυτικού την επόμενη δεκαετία; Πού θα έπρεπε να δώσει ένας νέος
σπουδαστής ιδιαίτερη έμφαση για να
ξεπεράσει τα εμπόδια που του παρουσιάζονται σήμερα;
Πίστευα «μπαίνοντας» στο ναυτικό επάγγελμα και εξακολουθώ να υποστηρίζω,
έπειτα από 40 χρόνια σταδιοδρομίας,
πως είναι ένα κατεξοχήν προσοδοφόρο
πεδίο απασχόλησης, που διαμορφώνει και
συντηρεί ένα χαρακτήρα πολυσχιδή και
ανοικτόμυαλο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα της επαφής με ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και ενδιαφερόντων, ενώ
απαιτεί ικανότητες διαχείρισης οργανωτικών, οικονομικών, τεχνικών και προσωπικών θεμάτων.
Θεωρώ πως το ναυτικό επάγγελμα ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων,
καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που καλείται ο ναυτικός να ξεπεράσει εμπόδια με
όπλα την εφευρετικότητά του, τη διορατικότητα, τη συλλογική προσπάθεια και την
επιμονή.
Η μεταφορά αγαθών μέσω της θαλάσσης δεν θα πάψει να είναι αναγκαία για
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την εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους, ως
εκ τούτου δεν θα πάψει να υπάρχει προσφορά εργασίας για ναυτικούς. Όμως η
παγκοσμιοποίηση είναι γεγονός και αυτό
επηρεάζει τον Έλληνα ναυτικό, απέναντι
στους ναυτικούς άλλων εθνικοτήτων, σε
σχέση με την παγκόσμια αγορά εργασίας. Μπορεί η ναυτιλία διεθνώς να παραμένει σε «ελληνικά χέρια», όμως ο κάθε
εργαζόμενος, για να είναι ανταγωνιστικός
και προτιμητέος, χρειάζεται να είναι άρτια
εκπαιδευμένος, διαρκώς εκσυγχρονιζόμενος, να διέπεται από επαγγελματισμό,
ασφαλή κουλτούρα και περιβαλλοντική
συνείδηση, με πνεύμα συνεργασίας και
κατανόησης. Η πολύ καλή γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της αγγλικής
γλώσσας είναι δεδομένη για επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση.
Το ναυτικό επάγγελμα στην Ελλάδα μπορεί και πρέπει να υποστηριχθεί, να προβληθεί και να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και μακρόχρονο προγραμματισμό.
Αντιμετώπιση του τύπου «εισαγωγή μεγάλου αριθμού σπουδαστών στις ΑΕΝ ώστε
να παράγουμε αντίστοιχα πολλούς αξιωματικούς», αποδεικνύεται ότι δεν αποδίδει, χωρίς υποδομές, υψηλό επίπεδο
παρεχόμενης εκπαίδευσης και εμποτισμό/
απαίτηση επαγγελματικής νοοτροπίας και
σωστής εμφάνισης/συμπεριφοράς, από
την πρώτη στιγμή που ο υποψήφιος θα
διέλθει την είσοδο της κάθε σχολής. Δεν
υπονοώ την επιστροφή σε καταστάσεις
και συμπεριφορές παλαιού στρατιωτικού
τύπου με καψόνια και στερήσεις. Όμως
ο κάθε εργοδότης απαιτεί συγκροτημένη εικόνα και νοοτροπία, προκειμένου να
αποφασίσει να εμπιστευθεί κάποιον σε
ένα κλειστό και απαιτητικό περιβάλλον
όπως είναι το πλοίο.

MAN Turbocharger
On top of engine performance

MAN Turbochargers TCA TCR TCX
Since 1934, MAN Turbocharger reliably has set the pace for pioneering innovations. It was MAN that rst
introduced the plain bearing design for large turbochargers in 1940, the prevailing design concept until
today. Again, in 2008, MAN was a pioneer with the introduction of the variable turbine area VTA for heavy
fuel oil operated engines. With TCA and TCR Turbochargers MAN has more than 100 million operating
hours of experience and by that proves to have one of the most reliable series in the market.
Find out more at www.mandieselturbo.com

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Ηellas Liberty: η ζωντανή ιστορία
της ελληνικής ναυτιλίας
Συνέντευξη του καπτ. Βαγγέλη Κούζιλου
Προέδρου του πλωτού μουσείου «Hellas Liberty»

Πρόκειται ίσως για τον πιο
γνωστό τύπο πλοίου στα χρονικά
της ελληνικής και ίσως της
παγκόσμιας ναυτιλίας. Τo Liberty
αποτέλεσε την απαρχή της
αναγέννησης της ελληνόκτητης
ναυτιλίας και ως τέτοιο τού
αρμόζει πάνω απ' όλα τιμή στην
ιστορία του και στο ρόλο που
διαδραμάτισε. Με αφορμή την
πρόσφατη βράβευση του Ομίλου
Φίλων Λίμπερτυ, απευθυνθήκαμε
στον πρόεδρό του, καπτ. Βαγγέλη
Κούζιλο, να μας μιλήσει για τη
συμβολή του Ομίλου αλλά και
πώς βλέπει ο ίδιος το μέλλον του
πλοίου-μουσείου.

Με αφορμή την απόφαση των μελών
της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας να απονείμουν στον Όμιλο Φίλων
Λίμπερτυ το βραβείο Ευκράντη που
αφορά την καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας, ποιες είναι οι σκέψεις σας;
Η βράβευση του Ομίλου αποτελεί ξεχωριστή τιμή για όλους όσοι συμμετέχουμε
σε αυτή την προσπάθεια. Η τιμή αυτή είναι
ακόμη πιο ξεχωριστή καθόσον η επιτροπή αποτελείται, ξέχωρα από τα «Ναυτικά
Χρονικά», από εξέχοντα μέλη της ναυτικής οικογένειας, συντελούντος βεβαίως
και του μοναδικού χώρου όπως είναι το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Ποια είναι η σημασία του πλωτού μουσείου «SS Hellas Liberty» για τη διατήρηση της ναυτικής μας μνήμης, αλλά
και για την ανάδειξη του διαχρονικού
ρόλου που επιτελεί η ναυτιλία στην
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και
την προκοπή των Ελλήνων;
Κύριος σκοπός του Ομίλου είναι η άνευ
επιδιώξεως κέρδους συντήρηση - διαχείριση και λειτουργία ως ναυτικού μουσείου
και μουσειακού εκθέματος του «SS Hellas
Liberty» και των αντικειμένων που θα εκτί-
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θενται εντός αυτού και μέσω των οποίων:
α) Θα παρουσιάζεται η συμβολή των
πλοίων Liberty στον αγώνα κατά του
φασισμού και του ναζισμού στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
β) Θα αναδεικνύεται ο ιστορικός τους
ρόλος στην αναγέννηση και καταξίωση
της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας μετά
τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
της μόνης δραστηριότητας για την οποία
η Ελλάδα είναι παγκοσμίως γνωστή και
βεβαίως σεβαστή απ’ όλους.
γ) Θα προβάλλεται το έργο των Ελλήνων
ναυτικών και πλοιοκτητών, καθώς και η
συμμετοχή τους στην οικονομική ανασυγκρότηση της Ελλάδας κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, αλλά και μέχρι σήμερα.
δ) Θα προβάλλεται η διαχρονική συνέχιση της ναυτικής μας παράδοσης και
της ναυτοσύνης των Ελλήνων, που όλοι
αναγνωρίζουν και τους έχουν καταστήσει περιζήτητους με τη συνεργασία και
τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της
ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και, τέλος,
ε) Θα γίνεται ενημέρωση προς το κοινωνικό σύνολο για την ανάγκη της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για
τους τρόπους και τα μέσα διά των οποίων
θα επιτυγχάνεται τούτο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Με αυτούς τους βασικούς στόχους ο Όμιλος, όχι μόνο
το Δ.Σ. αλλά και όλα τα μέλη του, θα προσπαθήσει με
κάθε τρόπο να φέρει εις πέρας το αποτέλεσμα αυτής
της εξαιρετικής ιδέας.
Ποια είναι τα σχέδια των μελών του Ομίλου για το
μέλλον του «SS Hellas Liberty» ως πλωτού μουσείου;
Επισκέψεις απ’ όλες τις τάξεις, μαθητές γυμνασίου-λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ και πλήθος άλλων φορέων που καθημερινά έρχονται στο πλοίο, όπου με video, φωτογραφίες,
ομιλίες και κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνονται για
την ιστορία του Liberty και, βεβαίως, με ξεχωριστή
αναφορά - παρουσίαση που γίνεται, αναδεικνύονται
οι ευκαιρίες που δίνονται στους νέους μας να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα, φοιτώντας σε
κάποια από τις δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εντελώς δωρεάν και σε μικρή ηλικία να αναρριχηθούν στα ανώτερα αξιώματα πλοιάρχου ή μηχανικού
με υψηλές αποδοχές και σίγουρη εργασία με κύρος.
Κάνω λοιπόν έκκληση να πυκνώσουμε τις τάξεις του
Ομίλου για να διασφαλιστεί, πέραν των άλλων, η συνέχιση της ύπαρξής του και να απολαμβάνουμε όλοι μας
και την ικανοποίηση ότι ο καθένας μας έβαλε μια μικρή
πινελιά σε αυτήν τη μεγάλη ιδέα. Την ιδέα του Liberty.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ότι το Ιράν δεν θα παγώσει την παραγωγή πετρελαίου κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες, ενώ η χώρα έχει στόχο να αποκαταστήσει τη θέση της στην παγκόσμια
αγορά πετρελαίου.
Επί του παρόντος, το Ιράν εξάγει 2 εκατ.
βαρέλια την ημέρα, ενώ η παραγωγή
πετρελαίου ανέρχεται σε 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Σχέδια του Ριάντ για αύξηση
της παραγωγής πετρελαίου
για το 2016

Η Τεχεράνη προσδοκά να
αποκαταστήσει τη θέση της
στον παγκόσμιο χάρτη ενέργειας
Το Ιράν δεν συμμετείχε στη στρατηγική που οδήγησε στην ανισορροπία της
παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και, ως
εκ τούτου, δεν προτίθεται να παγώσει
την παραγωγή πετρελαίου και την εξαγωγή υδρογονανθράκων, σύμφωνα με
ανακοίνωση-βόμβα του Ιρανού υπουργού
Πετρελαίου Bijan Namdar Zangeneh.
Ο υπουργός δήλωσε πως το Ιράν δεν
διαδραμάτισε ρόλο στη δημιουργία μιας
ανισορροπίας στην αγορά, αλλά ωστόσο χαιρέτισε την πρόθεση των χωρών
του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας να παγώσουν
την παραγωγή πετρελαίου στο επίπεδο
του Ιανουαρίου. «Σε αυτό το σχέδιο, για
πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια
ο ΟΠΕΚ και οι υπόλοιπες παραγωγικές
χώρες έχουν συγκεντρωθεί για να σχηματίσουν μια σοβαρή και αποτελεσματική
συνεργασία», επισήμανε χαρακτηριστικά
στο πρακτορείο Shana ο Ιρανός υπουργός.
Ταυτόχρονα, ο κ. Zangeneh επιβεβαίωσε
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H Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ανακοίνωσε τα νέα σχέδια του Ριάντ για αύξηση
της παραγωγής πετρελαίου για όλο το
2016, καθώς και την περαιτέρω διεθνή
επέκταση των πετρελαϊκών εταιρειών
της. Ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Saudi Aramco, Amin Νaser,
δήλωσε στο πρακτορείο Bloomberg ότι
το σχέδιο του Βασιλείου είναι να ενισχύσει τις δραστηριότητες και την παραγωγή
στα κοιτάσματα της περιοχής Shaybah
κατά 33%, στο 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα
μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στόχος επίσης είναι να διπλασιάσει την παραγωγή φυσικού αερίου εντός της επόμενης
δεκαετίας.
Η Saudi Aramco προβλέπεται να αυξήσει
την παραγωγή αργού πετρελαίου στα 10,3
εκατ. βαρέλια την ημέρα μέσα στο 2016,
ελαφρώς περισσότερα από τα 10,2 εκατ.
βαρέλια την ημέρα που είχε ανακοινώσει
η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες.

Σμίκρυνση της αγοράς άνθρακα
για την Κίνα
H κατανάλωση άνθρακα της Κίνας θα
αγγίξει περίπου τα 4,3 δισεκατομμύρια
τόνους έως το 2020, καθώς η κυβέρνηση
πιέζει για πιο καθαρή και πράσινη ανάπτυξη, παρά την επιβράδυνση της οικονομίας
της. Η Εθνική Ένωση Άνθρακα της Κίνας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Για την προώθηση των επενδύσεων, το
Βασίλειο θα ξεκινήσει την έκδοση πράσινης κάρτας, που θα επιτρέπει σε Άραβες
και μουσουλμάνους να ζουν για μεγάλο
χρονικό διάστημα στη χώρα.

Νέο εκρηκτικό πεδίο
ανταγωνισμού στην αγορά
φυσικού αερίου

(CNCA) ανακοίνωσε ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης άνθρακα
την περίοδο 2016-2020 θα παραμείνει στο
2%, ενώ η βιομηχανία άνθρακα θα δώσει
προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση και
αναβάθμισή της, που σημαίνει μείωση παραγωγής και περισσότερες συγχωνεύσεις.
Η κατανάλωση άνθρακα στην Κίνα περιορίστηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους, φθάνοντας τα 910 εκατομμύρια
τόνους, δηλαδή 3,7% λιγότερο από το
2015.
Η Κίνα αποσκοπεί να αυξήσει το μερίδιο
των μη ορυκτών πηγών ενέργειας στο 15%
έως το 2020 και στο 20% από το 2030.
Επιπλέον, η κατανάλωση άνθρακα θα πρέπει να περιοριστεί στο 62% της χρήσης
ενέργειας έως το 2020.
Το Κρατικό Συμβούλιο ανακοίνωσε, επίσης, ότι από αυτό το έτος σχεδιάζει να
μειώσει την παραγωγή στη βιομηχανία
άνθρακα και να σταματήσει την έγκριση
αδειών σε νέα ορυχεία άνθρακα πριν από
το τέλος του 2019.

Η απεξάρτηση της Σαουδικής
Αραβίας από το πετρέλαιο
Τo σαουδαραβικό υπουργικό συμβούλιο
ενέκρινε το οικονομικό όραμα του βασιλιά για το 2030, όπου προδιαγράφεται η
στρατηγική του Ριάντ χωρίς εξάρτηση
από το πετρέλαιο. Στο επίκεντρο θα είναι
πλέον οι επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις
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και επενδύσεις, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Al Arabiya.
Ο βασιλιάς Salman bin Abdulaziz θα ορίσει τα κριτήρια για την εφαρμογή του
οράματος και προέτρεψε τους πολίτες να
συνεργαστούν με την κυβέρνηση για την
επίτευξή τους. Η κίνηση αυτή έχει στόχο
η χώρα να τερματίσει την εποχή της εξάρτησής της από το πετρέλαιο με την προσέλκυση επιπλέον επενδύσεων, σοβαρών
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και νέων
επιχειρηματικών σχεδίων.
Σημαντικό σταθμό θα αποτελέσει η ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
του Θρόνου αξίας περίπου 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ώστε το Ριάντ
να προσελκύσει τη συμμετοχή των διεθνών επιχειρήσεων στην προώθηση της
οικονομίας και τη δημιουργία εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας.
Το όραμα του βασιλιά έχει επίσης στόχο
να εξοικονομήσει 300 δισεκατομμύρια
δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια και
να αυξήσει τα έσοδα, πλην του πετρελαίου, στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο αναπληρωτής διάδοχος του Θρόνου,
πρίγκιπας Mohammed bin Salman, δήλωσε
ότι το όραμα δεν επηρεάστηκε μόνο από
την πτώση των τιμών του πετρελαίου στη
διεθνή αγορά, αλλά είχε προγραμματιστεί
αρκετά χρόνια πριν από την κρίση. Ο πρίγκιπας διατύπωσε την άποψη πως η χώρα
θα μπορούσε να αντέξει χωρίς έσοδα
από το πετρέλαιο μέχρι το 2020.

Τo άνοιγμα των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ
προς την Ευρώπη αναμένεται να πυροδοτήσει ένα νέο εκρηκτικό πεδίο ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου.
Οι ΗΠΑ μετατρέπονται πλέον όχι μόνο
στον μεγαλύτερο παραγωγό LNG στον
κόσμο, ξεπερνώντας τη Ρωσία, αλλά και σε
σημαντικότατο εξαγωγέα φυσικού αερίου.
Η Ευρώπη καθίσταται η τρίτη και ίσως
πιο σημαντική ήπειρος όπου αρχίζουν οι
τακτικές εξαγωγές LNG από τις ΗΠΑ ενώ
οι Αμερικανοί σκοπεύουν να αυξήσουν
στο επόμενο έτος τις εξαγωγές τους
παγκοσμίως κατά 20%.Ωστόσο, ο ρωσικός γίγαντας στην αγορά του φυσικού
αερίου, Gazprom, αλλά και η Νορβηγία, η
οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη προμηθεύτρια αερίου στην Ευρώπη μετά τη
Ρωσία, αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποφυγή απωλειών
και σμίκρυνσης του μεριδίου αγοράς τους.
Ειδικοί τονίζουν ότι η Gazprom λαμβάνει πλέον πιο σοβαρά τον ανερχόμενο
κίνδυνο από τις ΗΠΑ σε αντίθεση με
το παρελθόν Ως εκ τούτου, η Μόσχα
προσπαθεί να ανακτήσει το μερίδιο της
αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη
χρησιμοποιώντας «μεγαλύτερη ευελιξία
στις συμβάσεις εξαγωγής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ειδικός του χώρου.
Ακόμη και αν η Gazprom δεν σχεδιάσει
έναν πόλεμο τιμών, είναι σαφές ότι θα
οδηγηθεί στην παροχή περισσότερων
εκπτώσεων και άλλων προνομίων για τους
πελάτες της Ε.Ε. σε σύγκριση με τα παλαιότερα μακροχρόνια και «ακλόνητα» συμβόλαια προμήθειας.

Maintenance and repair of Vibration Dampers
Is your damper providing engine protection?

Metaldyne International (UK) Ltd
Service Department
131 Parkinson Lane, Halifax, West Yorkshire, HX1 3RD
Tel: +44 (0)1422 357234 Fax: +44 (0)1422 354432
Email: damperservice@metaldyne.com

metaldyne.co.uk
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

σε εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου
και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
και πλέον έχουν απολυθεί ανέρχεται σε
65.000 άτομα. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί άμεσα στην πτώση των
τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις
επίσημες στατιστικές η μέση τιμή του
αργού το 2012 είχε αγγίξει τα 109,45 δολάρια, ενώ πλέον η μέση τιμή του αργού ανά
βαρέλι φτάνει τα 29,96 δολάρια.
Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της νορβηγικής
πετρελαϊκής βιομηχανίας

Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία
της νορβηγικής πετρελαϊκής
βιομηχανίας

Χιλιάδες απολύσεις εντός 2016
από βρετανικές πετρελαϊκές
εταιρείες

Σύμφωνα με το νορβηγικό υπουργείο
Πετρελαίου, η Lukoil Overseas North
Shelf A.S., θυγατρική του ρωσικού κολοσσού Lukoil, απέκτησε μερίδιο 20% σε ένα
εξαιρετικής σημασίας αναπτυξιακό έργο
στη Νορβηγία. Η συνεργασία αφορά την
εκμετάλλευση του οικοπέδου PL858, ενώ
στη νέα σύμπραξη συμμετέχουν η Det
Norske με ποσοστό 40% (ως φορέας
εκτέλεσης του έργου) και οι Statoil και
Petoro A.S. με 20% εκάστη.
«Σήμερα, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο
στην ιστορία της νορβηγικής πετρελαϊκής
βιομηχανίας. Για πρώτη φορά ύστερα από
είκοσι χρόνια, προσφέρουμε νέες εκτάσεις
για εξερεύνηση. Αυτό θα συμβάλει στην
απασχόληση, την ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη χώρα»,
είπε ο υπουργός Πετρελαίου της Νορβηγίας,Tord Lien, στα διεθνή ΜΜΕ, σχολιάζοντας την έκδοση των πιστοποιητικών.

Στη δημοσιότητα δόθηκε μια νέα έρευνα από το εμπορικό επιμελητήριο του
Aberdeen & Grampian, σύμφωνα με την
οποία έως το τέλος του 2016 αναμένεται
περαιτέρω μείωση κατά 17% των ατόμων
που εργάζονται σε εταιρείες εξόρυξης και
εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτή η μείωση αξίζει να σημειωθεί ότι έρχεται να προστεθεί στη σημαντική μείωση κατά 15% του
εργατικού δυναμικού που είχε καταγραφεί τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Πάντως, στην έκθεση καταγράφεται η
αισιοδοξία των εκπροσώπων της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου πως ο κλάδος μοιάζει να βρίσκεται
«κοντά στο κάτω μέρος της καμπύλης
του», με τις προοπτικές για το μεσομακροπρόθεσμο μέλλον να είναι σαφώς
πιο θετικές. Σύμφωνα με τις τελευταίες
εκτιμήσεις, ο αριθμός όσων εργάζονταν
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Η εθνική ενεργειακή στρατηγική
της Ρωσίας προϋποθέτει νέες
εμπορικές οδούς
Η Ρωσία ενδιαφέρεται να αυξήσει τη
μεταφορά πετρελαίου και προϊόντων
πετρελαίου προς περιοχές της Ασίας και
του Ειρηνικού κατά 1,8 έως και 2,2 φορές
από το 2035, σύμφωνα με δήλωση του
Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Αλεξάντερ
Νόβακ, στα ρωσικά ΜΜΕ.
Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
είναι σήμερα η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης αλλά και της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, υπογράμμισε ο υπουργός,
ενώ ανακοίνωσε ότι η εθνική ενεργειακή
στρατηγική προϋποθέτει νέες εμπορικές οδούς και συνεχείς πλέον συνδέσεις
με τον Ειρηνικό και την Ασία, αυξημένες
κατά 200%. Η μεταφορά και οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου θα
αυξηθούν επίσης κατακόρυφα από 7 έως
9 φορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, δήλωσε ο κ. Νόβακ.
Στο ίδιο πλαίσιο, το ρωσικό υπουργείο
Ενέργειας εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στο
Λάος κι ενός αγωγού πετρελαίου από το
Λάος στο Βιετνάμ.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη

To «Vladivostok» παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015.
(Φωτ.: Vyborg Shipyard)

Προειδοποίηση για το ρίσκο
γεννητριών μειωμένης ισχύος
Το North P&I Club προειδοποιεί τα μέλη
του για τις ενδεχόμενες σοβαρές συνέπειες των κακοσυντηρημένων ή υπερφορτωμένων γεννητριών, οι οποίες δεν
είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις
για ηλεκτρική ενέργεια των πλοίων στη
θάλασσα. Η σχετική ειδοποίηση περιλαμβάνεται στο τελευταίο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου για την πρόληψη
απωλειών, Signals.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή
πρόληψης απωλειών κ. Colin Gillespie, οι
γεννήτριες παρέχουν ηλεκτρική ισχύ για
τα ολοένα και πιο πολύπλοκα συστήματα
πλοήγησης, επικοινωνίας και ασφάλειας.
Παράλληλα, υποστηρίζουν βασικές υπηρεσίες επί του πλοίου και εξοπλισμού
ζωτικής σημασίας, όπως οι γερανοί, τα
βαρούλκα και τα bow thrusters. Αν οι
γεννήτριες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν λόγω κακής κατάστασης ή υπερβάλλουσας ζήτησης ισχύος, το γεγονός
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ολική απώ-
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λεια ηλεκτρικής ισχύος, θέτοντας έτσι την
ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος
και του φορτίου σε ρίσκο.
Το Club ισχυρίζεται πως η ανεπαρκής
συντήρηση των γεννητριών είναι σύνηθες φαινόμενο. Οι άνθρωποι συνήθως
σκέφτονται τις γεννήτριες από τη μεριά
των εναλλακτήρων, οι οποίοι έχουν λίγα
κινούμενα μέρη και είναι αρκετά εύρωστοι. Παρ’ όλα αυτά, οι μηχανές diesel, οι
οποίες τους δίνουν κίνηση, χρειάζονται το
ίδιο επίπεδο φροντίδας όπως οι κύριες
μηχανές πρόωσης του πλοίου. Τα εξαρτήματα φθείρονται, οι υπερσυμπιεστές βρωμίζουν, η συμπίεση μειώνεται και η καύση
επιδεινώνεται. Γι’ αυτό, ένα καλό σύστημα παρακολούθησης και συντήρησης, το
οποίο να περιλαμβάνει αρκετό αριθμό
ανταλλακτικών, είναι απαραίτητο.
Ο κ. Gillespie υποστηρίζει πως το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην
περίπτωση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου οι πλοιοκτήτες έχουν
αυξήσει τον αριθμό των ψυγείων-εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρουν, χωρίς
να εκτιμούν σωστά την ισχύ της γεννήτριας. «Σε τέτοιες περιπτώσεις οι γεννήτριες,
εάν δεν έχουν συντηρηθεί άριστα, μπορεί
να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στη συνδυασμένη ζήτηση ισχύος από τα
ψυγεία-εμπορευματοκιβώτια όταν τα bow
thrusters και τα βαρούλκα πρόσδεσης
χρησιμοποιούνται. Αυτό έχει οδηγήσει
στο να υπερφορτώνονται οι γεννήτριες με
αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός λειτουργίας, οδηγώντας σε δυνητικά επικίνδυνες
καταστάσεις όπως η γενική διακοπή ρεύματος».
Σύμφωνα με το Club, τα πληρώματα
αρκετές φορές προσπαθούν να αποτρέψουν αυτές τις γενικές διακοπές ρεύματος απενεργοποιώντας ένα ηλεκτρικό
σύστημα ώστε κάποιο άλλο να μπορέσει
να χρησιμοποιηθεί. «Τελευταία έχουμε
δει αρκετά περιστατικά, όπου ψυγεία-εμπορευματοκιβώτια έχουν αποσυνδεθεί
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

από το δίκτυο προκειμένου να δοθεί
επαρκής ηλεκτρική ισχύ για λειτουργίες
ελλιμενισμού. Τα εμπορευματοκιβώτια
παραμένουν συνήθως χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα μέχρι τα πλοία να προσδέσουν ή
να ξεφορτώσουν, συνήθως για αρκετές
ώρες», αναφέρει ο κ. Gillespie.
«Εμπορεύματα μεγάλης αξίας, όπως ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, μπορεί να
είναι πολύ ευαίσθητα στη θερμοκρασία
και η πρακτική αυτή ίσως οδηγήσει σε
μεγάλα claims έναντι των πλοιοκτητών εάν
τα εμπορευματοκιβώτια αυτά δεν βρίσκονται στη σωστή θερμοκρασία».

Προς δοκιμή στην Αρκτική τα
νεότευκτα ρωσικά ντιζελοκίνητα
ηλεκτρικά παγοθραυστικά
Τα
νεότευκτα
«Vladivostok»
και
«Murmansk», παγοθραυστικά (της σειράς
21900Μ) κατασκευασμένα στο ναυπηγείο του Vyborg στη βορειοδυτική Ρωσία,
θα δοκιμαστούν στο σκληρό περιβάλλον του North Sea Route, ανακοίνωσε
ο διευθύνων σύμβουλος του ναυπηγείου,
Alexander Solovyov.
Τα πλοία αναχώρησαν στις αρχές Απριλίου κατευθυνόμενα προς τον δυτικό τομέα
των ρωσικών αρκτικών υδάτων. Εκεί θα
δοκιμαστούν σε συγκεκριμένες παραμέτρους προκειμένου να καταγραφούν η
εφικτή ταχύτητα σε πάγο και η λειτουργία
των μηχανών και μηχανισμών σε απαιτητικές συνθήκες.
«Χρειαζόμαστε παχύ πάγο: θα ψάξουμε
για κορυφογραμμές πάγου και παχύ πάγο
προσκολλημένο στις ακτές. Τα δεδομένα
σχετικά με την απόδοση των πλοίων μπορούν να εξεταστούν μόνο υπό ακραίες
συνθήκες», τονίζει ο κ. Solovyov.
Ένα τρίτο παγοθραυστικό της συγκεκριμένης κατηγορίας, το «Novorossiysk», είναι
υπό κατασκευήν και υπολογίζεται να είναι
έτοιμο για παράδοση στη Rosmorport
μέσα στο έτος.
Τα παγοθραυστικά της σειράς 21900 είναι
ικανά να σπάνε πάγο πάχους 1,5 μέτρου.
Στις κύριες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλοίων περιλαμβάνονται η διάλυση
των πάγων, η συνοδεία πλοίων μεγάλης
χωρητικότητας, αλλά και η πυρόσβεση
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σε πλωτές κατασκευές τόσο στον πάγο
όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Επιπλέον,
η ρυμούλκηση άλλων πλοίων και η μεταφορά φορτίων.

Παραδίδεται η πρώτη δίχρονη
μηχανή με συστήματα Tier III
ελέγχου εκπομπών NOx και
επανακυκλοφορίας καυσαερίων
Η Hyundai Ship Building Division (HHISBD) υπέγραψε συμβόλαιο για 2 Suezmax
δεξαμενόπλοια για την τουρκική Ditas
Shipping. Τα συγκεκριμένα δεξαμενόπλοια, χωρητικότητας 158.000 m3, θα τροφοδοτούνται το καθένα από κινητήρες
MAN B&W 6G70ME-C9.5 με ενσωματωμένα συστήματα επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR). Αν και έχουν ήδη κατασκευαστεί πλοία κατηγορίας IMO Tier
III με συστήματα EGR, τα συγκεκριμένα
Suezmax θα είναι τα πρώτα πλοία των
οποίων η κατασκευή ξεκίνησε μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα ότι τηρούν τους περιορισμούς
Tier III για τις εκπομπές. Οι περιορισμοί
αυτοί αφορούν τις ήδη υπάρχουσες περιοχές ελέγχου εκπομπών NOx ( NECAs)
της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής.

Σύστημα επανακυκλοφορίας
καυσαερίων (EGR)
Πρόκειται για μια τεχνολογία ελέγχου
εκπομπών NOx η οποία λειτουργεί επανακυκλοφορώντας ένα μέρος των καυσαερίων της μηχανής πίσω στους κυλίνδρους της. Η MAN Diesel & Turbo σχεδίασε και παρήγαγε το πρώτο σύστημα

EGR για μια δίχρονη μηχανή diesel ενός
πλοίου εμπορευματοκιβωτίων το οποίο
βρισκόταν ήδη εν λειτουργία το 2010.
Ως προς την αρχή λειτουργίας του, ένα
μέρος των καυσαερίων αναρροφάται
μέσα από μία πλυντρίδα (scrubber), έναν
ψύκτη (cooler) και ένα συλλέκτη υγρασίας με αναρρόφηση που δημιουργείται
από έναν ηλεκτροκίνητο ειδικά σχεδιασμένο φυσητήρα. Ο φυσητήρας αυξάνει
την πίεση του καυσαερίου, το οποίο στη
συνέχεια αναμειγνύεται με τον αέρα υπερπλήρωσης μέσω ενός σωλήνα αέρα υπερπλήρωσης, πριν εισέλθει στους ψύκτες
του της κύριας μηχανής.
Μέσα στο scrubber, τα καυσαέρια ξεπλένονται με νερό, το οποίο γίνεται όξινο,
ανάλογα με την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε θείο που προέρχονται από το
καύσιμο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη
η δοσολογία υδροξειδίου του νατρίου για
να ουδετεροποιήσει το όξινο νερό. Επιπλέον το scrubber ξεπλένει τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) που εισέρχονται στο
νερό και επομένως είναι απαραίτητο να
υπάρχει ένα σύστημα επεξεργασίας νερού
(WTS) για να απομακρύνει τα σωματίδια
και να τα αποθέτει σαν κατάλοιπα (sludge)
στη δεξαμενή καταλοίπων (sludge tank)
του πλοίου. Το WTS είναι σχεδιασμένο να
καθαρίζει το νερό του scrubber σε τέτοιο
βαθμό ώστε να μπορεί να απορριφθεί σε
ανοιχτή θάλασσα.
Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα
ελέγχου προσφέρει ευκολία στο πλήρωμα του πλοίου ως προς τη λειτουργία
του, ενώ παράλληλα επιτρέπει σωστές και
γρήγορες αντιδράσεις σε μεταβολές του
φορτίου του κινητήρα.

ΑΠΟΨΗ

Η ανάγκη αντιμετώπισης του «α-διοίκητου»
του ελληνικού λιμενικού συστήματος
Του Κωνσταντίνου Χλωμούδη
Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς

τερματικών στη χώρα και η γρήγορη
εναρμόνιση με τις διεθνείς και καλές πρακτικές στον τομέα εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από τη λειτουργικότητα των δομών
οργάνωσης αυτού καθαυτό του λιμενικού
συστήματος.
Θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε ποια
είναι η κατάσταση στη δομή του ελληνικού λιμενικού συστήματος (ΕΛΣ) και πώς
μπορεί να οργανωθεί για να διοικηθεί
αποτελεσματικά η ελληνική λιμενική βιομηχανία.

Το όραμα

Μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. το
2013, η Ελλάδα κατείχε την 8η θέση στην
εμπορευματική διακίνηση με φορτοεκφορτώσεις 160 εκατ. τόν. (σχεδόν ίση με
αυτή της Σουηδίας) και την 1η θέση στη
διακίνηση επιβατών με περίπου 73 εκατ.
επιβιβάσεις και αποβιβάσεις (σε πολύ
στενό ανταγωνισμό με την Ιταλία).
Λόγω των ειδικών γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών της Ελλάδας, με την
εκτεταμένη ακτογραμμή (περίπου 17.000
χλμ.) και τα πολυάριθμα νησιά, οι λιμένες,
οι θαλάσσιες και οι νησιωτικές μεταφορές, διαχρονικά, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εδαφικής
συνοχής και της ισόρροπης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Η αποτελεσματικότητα των λιμενικών
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Στο σύνολό του, το εθνικό λιμενικό σύστημα διαθέτει περισσότερους από 900 λιμένες και αδιευκρίνιστο αριθμό λιμενικών
εγκαταστάσεων, διαφορετικού μεγέθους,
διοικητικής οργάνωσης, λειτουργικής εποπτείας, χρήσεων και διαφορετικής σημασίας τόσο για την εθνική όσο και για την
τοπική κοινωνία και οικονομία. Η ανάγκη
αποτελεσματικής και λειτουργικής αξιοποίησης αυτών των υποδομών δεν προέκυψε από τη συγκυρία της οικονομικής
κρίσης και των μνημονίων. Αποτελούσε
ανάγκη εδώ και χρόνια.
Αυτό όμως θα ήταν αποτέλεσμα μιας
πολιτικής, η οποία θα απέβλεπε σε ολοκληρωμένο και βιώσιμο εθνικό λιμενικό
σύστημα για την οικονομική ανάπτυξη και
την εδαφική συνοχή, με παροχή υψηλής
ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών και ανταγωνιστικά τερματικά. Θα αντιλαμβανόταν
ως δεδομένη την επιλογή για συμμετοχή
των λιμένων στα διεθνή δίκτυα εφοδιασμού και μεταφορών και για έμφαση στην
τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.
Η απαίτηση για εθνικό λιμενικό σχεδιασμό δεν είναι κάτι καινοτομικό!.. Είναι
μια πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο
εδώ και χρόνια. Από τότε που ο άνθρωπος αντιλήφθηκε τα λιμάνια ως οχήματα
ανάπτυξης για την εθνική και τοπική οικο-
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νομία. Από τότε που θέλησε να αποσυμφορήσει τη διοικητική εμπλοκή πολλών
κέντρων λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των λιμανιών.
Τελικά, ένα σχεδιασμό ο οποίος θα προωθεί τη διαλειτουργικότητα στα δίκτυα
μεταφορών και θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις υπάρχουσες λιμενικές υποδομές
και πόρους στη χώρα. Εθνικό λιμενικό
σχεδιασμό έτσι ώστε να αποσκοπούμε:
• Στην ένταξη των λιμανιών μας στο
συνολικό δίκτυο μεταφορών.
• Να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες
και τις αρχές των Διευρωπαϊκών
Δικτύων Μεταφορών.
• Να διασφαλίζει την εδαφική συνέχεια
της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη
και την απασχόληση σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η σημερινή πραγματικότητα του
ελληνικού λιμενικού συστήματος
Σήμερα στο εθνικό λιμενικό σύστημα λειτουργούν:
α) Δεκατρείς (13) λιμένες διεθνούς και
εθνικής σημασίας με τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας.
β) Δεκατρία (13) Κρατικά Λιμενικά Ταμεία
(ΚΛΤ), που αφορούν λιμένες διεθνούς,
εθνικής, μείζονος ή τοπικής σημασίας
(εποπτεία από το υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου) και
γ) Εξήντα εννέα (69) Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία (ΔΛΤ), που αφορούν λιμένες διεθνούς, εθνικής, μείζονος ή τοπικής σημασίας.
Σε μελέτη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμέ-

νων (ΡΑΛ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον
καθηγητή Αθανάσιο Πάλλη, καταγράφηκαν συνολικά 889 διαφορετικοί υφιστάμενοι λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, όλων των μεγεθών και χρήσεων στη
χώρα. Ο καθηγητής Κ. Μουτζούρης, από
την τράπεζα δεδομένων του Εργαστηρίου
Λιμενικών Έργων, τις καταγράφει στο επίπεδο περίπου άνω των 1.114.
Την κεντρική ευθύνη εποπτείας αυτών
των εγκαταστάσεων έχουν κατά σειράν
και επιμέρους τα υπουργεία Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΝΠ), Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αν προσθέσουμε το γεγονός ότι
όλες αυτές οι εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε 198 παράκτιους δήμους, 40 παραλιακών νομών, των 12 παράκτιων αιρετών
περιφερειών, τότε έχουμε μια πλήρη εικόνα των εμπλεκομένων φορέων στα της
σχεδιαστικής διαδικασίας του ελληνικού
λιμενικού συστήματος.
Ο πίνακας (αποτέλεσμα της μελέτης του
κ. Πάλλη) μας δίνει την εικόνα των φορέων
εκμετάλλευσης και διοίκησης αυτών των
εγκαταστάσεων και λιμενικών τερματικών.

«Ορφανές» λιμενικές
εγκαταστάσεις
Οι λιμένες, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται
από Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., Κρατικά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία, λιμενικά γραφεία (όσον αφορά
τους φορείς που εποπτεύουν τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής και Εσωτερικών) και φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, καταφυγίων
και αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών
(όσον αφορά τους φορείς που εποπτεύει
το υπουργείο Τουρισμού).
Πλην αυτών των φορέων, φορείς διαχείρισης λιμένων αποτελούν κοινότητες, δήμοι,
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και λοιποί
νυν και πρώην φορείς της αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθμού. Επιπροσθέτως, υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης στους
οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση για
βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς σκοπούς
και οι λιμένες αυτοί δεν εξυπηρετούν
άλλες χρήσεις (επιβατική, εμπορική, τουριστική, αλιευτική).
Σημαντικό είναι ότι, από το 1923, εκτός
από τους πολλούς φορείς διαχείρισης
λιμένων στην Ελλάδα, υπάρχουν και λιμένες που δεν ανήκουν σε κανέναν φορέα
διαχείρισης επισήμως. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει αναλυτικός
κατάλογος των λιμενικών εγκαταστάσεων χωρίς φορέα διαχείρισης. Ενέργεια
στην οποία θα πρέπει να προβεί άμεσα
το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Οι λιμένες χωρίς φορέα διαχείρισης χαρακτηρίζονται συχνά «ορφανές» λιμενικές
εγκαταστάσεις, με πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις το λιμένα Σταυρού Θεσσαλονίκης, τα λιμάνια νοτίως του νομού
Ηρακλείου, στο νομό Μαγνησίας κ.α.

Συνοπτική καταγραφή του
ελληνικού λιμενικού συστήματος
Η κατάσταση του ελληνικού λιμενικού
συστήματος μπορεί συνοπτικά να καταγραφεί ως ακολούθως:
1. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό αριθμό
λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
2. Υπάρχουν πολλαπλές μορφές των
φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των
λιμένων.
3. Ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων που
λειτουργούν ανά την επικράτεια.
4. Καταγράφονται πολλαπλές και διαφορετικές μορφές απασχόλησης σε αυτούς
τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης
των λιμένων και
5. Εξελίσσονται συνεχείς νομοθετικές
παρεμβάσεις, οι οποίες μετά την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης της

ΑΠΟΨΗ

Προς τη διοικητική
απο-συγκέντρωση του ελληνικού
λιμενικού συστήματος

χώρας «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», το 2010,
πυκνώνουν και λαμβάνουν τοπικό χαρακτήρα.

Το πρόβλημα οργάνωσης και
διοίκησης του εθνικού λιμενικού
συστήματος
Υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι
δύσκολο για τον απλό παρατηρητή και
σχετικό γνώστη των εξελίξεων στη λιμενική βιομηχανία ανά τον κόσμο να εντοπίσει το α-διοίκητο του λιμενικού συστήματος στην Ελλάδα. Δεν αναφερόμαστε
σε απλές διοικητικές και λειτουργικές
ανεπάρκειες. Εδώ εντοπίζουμε με εμφανή τρόπο την πολυδιάσπαση των φορέων,
με φυσικό επακόλουθο την έλλειψη επιχειρηματικού και αναπτυξιακού σχεδίου.
Αποτελεί βεβαίως κι ένα άλλοθι η σχετική
διάσπαση των αρμοδιοτήτων εποπτείας
και ελέγχου, αλλά σε κάθε περίπτωση
είναι σημαντικό το χρόνιο πρόβλημα της
ελλιπούς αναζήτησης πόρων και εξ αυτού
τα περιορισμένα όρια απόδοσης των
υπαρκτών πόρων. Κανείς δεν αμφισβητεί,
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ως αποτέλεσμα, τη χαμηλή αξιοποίηση
των όποιων πόρων για λιμενικά έργα, λόγω
ανάγκης εμπλοκής πολλών φορέων για
αδειοδοτήσεις και αντίστοιχες σχετικές
χρονοβόρες διαδικασίες.
Η δομή των μηχανισμών εποπτείας και
διοίκησης των λιμενικών εγκαταστάσεων
έχει ως ακολούθως:
• Γενική Γραμματεία Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ)
• Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Λιμένων
• Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (ΕΤΛ)
• Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά
Ταμεία (κρατικά και δημοτικά) και η
νεοσύστατη
• Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
Γενικά, η εικόνα του διοικητικού μοντέλου
στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί
με το νεολογισμό της «συγκεντρωτικής
αποκέντρωσης». Με όλα τα κακά αποτελέσματα από το συγκεντρωτικό μοντέλο
οργάνωσης συμπληρωμένα με τα αντίστοιχα από το αποκεντρωτικό. Αυτό το
μοντέλο έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν
αφήνει να αναπτυχθεί κανένα από τα θετικά στοιχεία ενός εκάστου από το συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό μοντέλο.

Χρειαζόμαστε στη χώρα μια καινούργια
αρχιτεκτονική οργάνωση του λιμενικού
μας συστήματος, η οποία θα λαμβάνει
υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα και τις δυναμικές στις θεωρίες και πρακτικές της
οργάνωσης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Μια αρχιτεκτονική, η οποία
θα στηρίζεται στην παράδοση χωρίς να
παραδίδεται στην αρνητική της επίδοση.
Θέλουμε να αναδείξουμε τα θετικά ενός
αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος χωρίς να χάνουμε τις ωφέλειες από
τη λειτουργία συγκεντρωτικών δομών. Για
τούτο προτείνουμε τη δομή της απο-συγκέντρωσης στη διοίκηση του λιμενικού
συστήματος στη χώρα. Ούτε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στη ΓΓΛΛΠ στο υπουργείο ούτε απο-κέντρωση σε κατακερματισμένες δομές, με επάλληλη διαχειριστική
ανεπάρκεια, λόγω υψηλής εξειδίκευσης
των εμπλεκομένων...
Επιθυμούμε να καταστήσουμε το ρόλο
του κράτους έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτος, με μικρότερη αλλά πιο εξειδικευμένη παρεμβολή και συμβολή, με γρήγορη,
ικανή και αποτελεσματική ανταπόκριση
στις μεταβολές του ανταγωνισμού.
Για τούτο προτείνουμε κάποια μορφή
περιφερειακών λιμενικών θεσμικών οντοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριμένου αριθμού λιμενικών περιφερειών. Δεν συσχετίζουμε τις λιμενικές περιφέρειες με αυτές
των αιρετών περιφερειών. Θα είναι αποτέλεσμα μιας μικρής μελέτης. Αν θα μπορούσαμε να τις συσχετίσουμε με κάποιες,
είναι με αυτές των αποκεντρωμένων περιφερειών διοίκησης του κράτους (7 τον
αριθμό) και όσες είναι παράκτιες, όχι με
αυτές των αιρετών περιφερειών. Ας ονομάσουμε αυτούς τους προτεινόμενους
θεσμούς, για χάρη αυτής της εργασίας
μας, Περιφερειακά Λιμενικά Συστήματα
(Πε.Λι.Συ.).
Με βάση τη θεωρία και την πρακτική
περί το «άριστο» μέγεθος, επιλέγεται η
συγκρότηση ενός συγκεκριμένου αριθμού
Πε.Λι.Συ. έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στη συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης
τους για εποπτεία, ρύθμιση, έλεγχο και
εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του εθνικού λιμενικού σχεδιασμού.

ΑΠΟΨΗ

ως Ανώνυμες Εταιρείες, είτε ως Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
είτε ως αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει
να θεωρηθεί δεδομένο είναι ότι η κάθε
λιμενική μονάδα θα αποτελεί αυτοτελές
κέντρο κόστους και ενδεχομένως ειδική δομή στο πλαίσιο του Πε.Λι.Συ. Ο δε
περιφερειακός θεσμός δεν θεωρείται το
ανώτερο επίπεδο management εκάστης
λιμενικής δομή ή υποδομής.

Ποια θα είναι η νέα δομή
διοίκησης

Υπό την εποπτική τους ευθύνη θα λειτουργεί ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός
τομέας.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους θα
είναι και η εναρμόνιση του πλαισίου και
των κανόνων που αφορούν την ενιαία
εθνική πολιτική, καθώς και η λειτουργία
της λιμενικής αγοράς και βιομηχανίας της
περιφέρειάς τους. Το κάθε Πε.Λι.Συ. θα
έχει την ευθύνη για την παραγωγή των
αναγκαίων λιμενικών υπηρεσιών (από τον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άλλης μορφής, όπως αυτόν της μεικτής μορφής)
που η ζήτηση απαιτεί και για τον λιμενικό
σχεδιασμό της συγκεκριμένης λιμενικής
περιοχής.
Τα οφέλη από μια τέτοια διάρθρωση θα
είναι ότι θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης, εποπτείας και εναρμόνισης των
κατευθύνσεων του εθνικού λιμενικού σχεδιασμού, θα έχουν την εποπτεία του σχεδιασμού στο σύνολο της λιμενικής αγοράς της συγκεκριμένης περιφέρειας και
την οργάνωση της παραγωγής του λιμενικού προϊόντος στην περιοχή, όπου δεν
υπάρχει ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα
και το πλαίσιο της λειτουργίας τους και οι
κανόνες του παιχνιδιού θα αφορούν ενιαία εθνική πολιτική, όπου την ευθύνη οριστικοποίησης θα έχει η εκτελεστική εξουσία. Την ευθύνη υλοποίησης θα έχουν τα
Πε.Λι.Συ. για τα λιμάνια της περιοχής, στα
οποία θα αναπτύξουν σύστημα σύγκρισης
με τις επιδόσεις τους, με ενιαία κριτήρια
σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, αξιο-
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ποιώντας τις καλές πρακτικές.
Η θεσμική μορφή τους που προκρίνουμε, χωρίς να αποκλείεται άλλη, είναι αυτή
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), για πολλούς λόγους που δεν
είναι του παρόντος.
Είναι προφανές πως η Γενική Γραμματεία
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής θα απευθύνεται στα Πε.Λι.Συ. και θα ασχολείται
πλέον με τα σοβαρά προβλήματα του
λιμενικού σχεδιασμού της χώρας και της
εναρμόνισής μας με τις διεθνείς εξελίξεις.
Από την άλλη, οι διάφορες και διαφορετικές δομές λιμενικής εκμετάλλευσης θα
αναφέρονται στο Πε.Λι.Συ. της περιφέρειας στην οποία ανήκουν και στο οποίο θα
ανήκουν.
Κάθε Πε.Λι.Συ. θα έχει στο δυναμικό
του, αναλόγως των εξελίξεων αλλά και
της παρούσης καταστάσεως, διάφορες
δομές με τη μορφή είτε Α.Ε., είτε λιμενικών ταμείων διαφορετικών μορφών,
είτε και Νομικών Προσώπων Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου. Οι δομές αυτές δεν
θα είναι στατικές, αλλά θα μπορούν να
μετεξελιχθούν, κατόπιν τεκμηριωμένων
προτάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Είναι προφανής η ανάγκη για κατά περίπτωση συγχωνεύσεις λιμενικών ταμείων
και δομών κάθε μορφής, με τις αντίστοιχες λιμενικές υποδομές της κάθε λιμενικής περιφέρειας, αρμοδιότητας του εν
λόγω Πε.Λι.Συ όπου ανήκουν. Οι δομές
αυτές έχουν την ευελιξία για να προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά τους, είτε

Κατόπιν της παραπάνω πρότασης, η δομή
των μηχανισμών εποπτείας και διοίκησης
των λιμενικών εγκαταστάσεων θα εξελιχθεί ως ακολούθως:
• Γενική Γραμματεία Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ), όπου
στο πλαίσιό της θα λειτουργούν, με
υποχρεωτική γνωμοδοτική ισχύ και
με την παρούσα σύνθεση, η Επιτροπή
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και
η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων (ΕΤΛ).
• Πε.Λι.Συ. (Οργανισμοί Λιμένων
Α.Ε., λιμενικά ταμεία κ.λπ.)
συμπεριλαμβανομένης και της
δημιουργούμενης Δημόσιας Αρχής
Λιμένος (για Πειραιά και ενδεχομένως
για Θεσσαλονίκη).
• Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων για
τη διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος και την προώθηση του
κοινού συμφέροντος όσων εμπλέκονται
στην παραγωγή αλλά και τη χρήση των
λιμενικών υπηρεσιών.
Είναι προφανές ότι θα προκληθούν εύλογα
ερωτήματα, επιφυλάξεις ή και αντιρρήσεις.
Στο πλαίσιο του περιορισμένου χώρου
που μας διαθέτουν τα φιλόξενα «Ναυτικά
Χρονικά», ήταν πολλά αυτά τα οποία δεν
μπορούσαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω
ή και ενδεχομένως να έχουμε παραβλέψει. Το άνοιγμα όμως μιας συζήτησης, σε
εθνικό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντικά αποτελέσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παρούσα κατάσταση είναι
θνησιγενής. Πολύ περισσότερο δε, που με
τη φόρα που έχει πάρει ο κάθε δήμος να
φτιάχνει το δικό του Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση,
το λιγότερο, ανορθολογικής διαχείρισης
πόρων αλλά και προβλημάτων.
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Στελέχη της Suncor Energy Inc. αναφέρουν ότι οι Καναδοί πυροσβέστες κατάφεραν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο να
εισέλθει η φωτιά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ αναμένεται
άμεσα να επανεκκινήσει η παραγωγή.
Με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές
προβλέψεις, η κατεύθυνση του ανέμου
οδηγεί τις φλόγες προς τα ανατολικά,
μακριά από τις εγκαταστάσεις της Suncor
Energy Inc. Από την άλλη, σχετικά περιορισμένες είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις εγκαταστάσεις μια άλλης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού
αερίου, της Nexen, που ανήκει στον όμιλο
CNOOC Limited, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή νοτίως του Fort
McMurray.

Θα είναι οι ΗΠΑ η επόμενη χώρα
που θα «χτυπήσει» ο ιός Ζίκα;

Οι μεγάλες πυρκαγιές στην
Αλμπέρτα του Καναδά οδήγησαν
σε μείωση παραγωγής πετρελαίου
Μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην
επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, η οποία
βρίσκεται στην καρδιά της πετρελαϊκής
βιομηχανίας της χώρας, με συνέπεια να
απειλούνται μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην περιοχή και να περισταλεί κατά
περίπου 1.000.000 βαρέλια η ημερήσια
παραγωγή πετρελαίου της χώρας.
Μάλιστα, τα futures του αργού αυξήθηκαν κατά 2,9% στη Νέα Υόρκη και κατά
2,5% στο Λονδίνο. Στην πραγματικότητα οι μεγάλες πυρκαγιές στην Αλμπέρτα
έχουν οδηγήσει σε πτώση της παραγωγής
πετρελαίου από την πετρελαιοφόρο άμμο
κατά 40%.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία παραγωγής
πετρελαίου από πετρελαιοφόρο άμμο
Suncor Energy Inc., καθώς και η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας της χώρας Phillips 66
και η Statoil ASA έχουν πλέον δηλώσει και
επισήμως ότι λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες
που δέχονται από τους πελάτες τους.
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Περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι στην
Αμερική βρίσκονται σε κίνδυνο να προσβληθούν από τον ιό Ζίκα, ανακοίνωσε
στα διεθνή ΜΜΕ αξιωματούχος από την
Οργάνωση Υγείας της Aμερικής (PAHO).
«Σε όλες τις χώρες όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα δάγκειου πυρετού και
Chikungunya στη διάρκεια των τελευταίων
ετών, θεωρούμε ότι οι πληθυσμοί βρίσκονται σε κίνδυνο και για την έξαρση του
Ζίκα», είπε ο κ. Sylvain Aldighieri στους
δημοσιογράφους. Ο ερευνητής επισήμανε ότι ήδη τα κρούσματα του ιού Ζίκα
έχουν καταγραφεί σε 37 χώρες, εκ των
οποίων σε πέντε χώρες έχουν αναφερθεί
περιστατικά γεννήσεων βρεφών με μικροκεφαλία.
Ο κ. Anthony Fauci, διευθυντής του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών
Νοσημάτων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η υπηρεσία του θα αρχίσει τον
Σεπτέμβριο μια κλινική δοκιμή για εμβόλιο
που θα εστιάζεται στην προστασία από
τον ιό Ζίκα, αλλά τα πρώτα ευρήματα της
μελέτης θα ανακοινωθούν από τις αρχές
του 2017. Η μελέτη στην Καραϊβική πάντως
θα πρέπει να διαρκέσει από ένα έως τρία
έτη για να αποδειχθεί η ασφάλεια του
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εμβολίου. Ως γνωστόν, ο Ζίκα μεταδίδεται
κυρίως από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού του είδους Aedes, από το οποίο
επίσης εξαπλώνονται ο Chikungunya και ο
δάγκειος πυρετός.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό,
εξανθήματα, πόνο στις αρθρώσεις και
κόκκινα μάτια. Σπάνια απαιτεί νοσηλεία
και είναι ασυνήθιστη η περίπτωση θνησιμότητας. Δεν υπάρχει εμβόλιο ή φάρμακο
διαθέσιμο για την προστασία από τον ιό.

H Ε.Ε. παρουσιάζει νέα
ολοκληρωμένη στρατηγική
για την Αρκτική
Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της Αρκτικής στην κλιματική αλλαγή έχει καταστεί
πολύ πιο εμφανής με εκτεταμένες επιπτώσεις, διότι η περιοχή λειτουργεί ως ρυθμιστής του κλίματος του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών φαινομένων
στην Ευρώπη. Τις τελευταίες δεκαετίες,
η Αρκτική υπερθερμαίνεται με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τον παγκόσμιο
μέσο όρο. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η
Αρκτική συμβάλλει επίσης στην κλιματική
αλλαγή λόγω της σταδιακής έκλυσης αερίων μεθανίου καθώς η θερμοκρασία της
περιοχής ανεβαίνει. Με τη σειρά τους, οι
κλιματικές αλλαγές στην Αρκτική οδηγούν
σε ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Με αυτά τα δεδομένα, η ύπατη εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκριναν πρό-
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ταση πολιτικής, η οποία θα κατευθύνει
τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
περιοχή της Αρκτικής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει τις υφιστάμενες ενέργειες και τη δραστηριοποίησή της στην περιοχή με 39 δράσεις που
επικεντρώνονται στην κλιματική αλλαγή,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία. Η ιδιαίτερη σημασία της έρευνας, της
επιστήμης και της καινοτομίας αντικατοπτρίζεται στο σύνολο των εν λόγω τομέων
προτεραιότητας.
Η κυρία Mogherini, ύπατη εκπρόσωπος
της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δήλωσε σχετικά: «Μια ασφαλής, βιώσιμη
και ευημερούσα Αρκτική ωφελεί όχι μόνο
τα 4 εκατομμύρια των κατοίκων της, αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για περιοχή τεράστιας περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για όλους μας. Τα μέτρα
που λαμβάνονται σήμερα υπογραμμίζουν
τη δέσμευσή μας έναντι της περιοχής, των
κρατών και των λαών της, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η περιοχή θα συνεχίσει να
αποτελεί παράδειγμα εποικοδομητικής
διεθνούς συνεργασίας. Η Αρκτική είναι
άλλωστε ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια και
αποτελεί στρατηγική συνιστώσα της εξωτερικής μας πολιτικής».
Από την πλευρά του, ο Karmenu Vella,
επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και

την Αλιεία, δήλωσε: «Επηρεάζουμε την
Αρκτική και η Αρκτική επηρεάζει εμάς. Τα
παγκόσμια καιρικά φαινόμενα, οι ωκεανοί,
τα οικοσυστήματα και η τοπική βιοποικιλότητα, όλα επηρεάζονται από την Αρκτική. Μπορεί η αύξηση της ανθρώπινης ανάπτυξης να είναι αναπόφευκτη, ωστόσο,
από εμάς εξαρτάται κατά πόσον αυτή θα
είναι βιώσιμη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να
συμβαδίζει με τον απόλυτο σεβασμό στα
μέσα διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και με την προστασία του πολυτιμότερου πόρου της: του περιβάλλοντος».
Η κοινή ανακοίνωση λαμβάνει υπ’ όψιν
την υφιστάμενη νομοθεσία της Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των τρεχουσών και μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων της
Ε.Ε. Επίσης, αξιοποιεί και συμπληρώνει τις
πολιτικές των κρατών-μελών της Ε.Ε. για
την Αρκτική.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα αποτελέσουν
πλέον αντικείμενο συζήτησης με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Από την άλλη, θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας έχουν αρχίζει να εκφράζουν την
υποστήριξή τους στην εφαρμογή αυτής
της νέας στρατηγικής εκ μέρους της Ε.Ε.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η
Ένωση Δανών Εφοπλιστών. Συγκεκριμένα,
ο Simon Bergulf, διευθυντής ευρωπαϊκών
υποθέσεων της Ένωσης Δανών Εφοπλιστών, σημειώνει σε δήλωσή του ότι «η
ένωση επικροτεί και καλωσορίζει την ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αρκτική
που υιοθετεί η Ε.Ε.». Παράλληλα, όμως, η
Ε.Ε. καλείται από τους Δανούς εφοπλιστές
να κινηθεί και προς μια κατεύθυνση υποστήριξης των πρωτοβουλιών για προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη
και διεθνή συνεργασία στην Αρκτική που
έχουν αναληφθεί από άλλους διεθνείς
οργανισμούς, όπως είναι το Αρκτικό Συμβούλιο και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ).
Μάλιστα, ο κ. Bergulf επισημαίνει πως «η
ευρωπαϊκή στρατηγική για την Αρκτική
είναι σε κάθε περίπτωση μια ενδιαφέρουσα και ευρεία πρωτοβουλία, που αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρώπης σε αυτήν τη σημαντική περιοχή. Αλλά
η Ε.Ε. θα πρέπει να είναι προσεκτική για να
μην προχωρήσει στη λήψη πρωτοβουλιών
οι οποίες δύνανται να έρθουν σε αντιπα-
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ράθεση ή να ανταγωνιστούν πρωτοβουλίες υπαρχόντων και επιτυχών οργανισμών,
όπως είναι η περίπτωση του Αρκτικού
Συμβουλίου».

Η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών
υπέρ της απόφασης του ΙΜΟ για
καταγραφή των εκπομπών CO2
των πλοίων
Με ανακοίνωση στον ιστότοπό της η
Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών (VDR)
εκφράζει την ικανοποίησή της για το
ψήφισμα που εγκρίθηκε από τον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), σύμφωνα
με το οποίο θα καθίσταται υποχρεωτική
στο μέλλον για όλα τα σκάφη η καταγραφή των εκπομπών CO2.
«Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο Παρίσι, η
διεθνής κοινότητα κατέληξε σε συγκεκριμένη συμφωνία σχετικά με τους στόχους
της προστασίας του κλίματος εντός των
εθνικών συνόρων. Τώρα τα κράτη-μέλη
του ΙΜΟ έχουν υιοθετήσει την ίδια πολιτική για τα πλοία που πλέουν στις παγκόσμιες θάλασσες». Αυτά δήλωσε ο Ralf
Nagel, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών. Και μάλιστα
τόνισε ότι «το γεγονός πως όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO
Marine Environment Committee-MEPC)
έχουν υιοθετήσει την πολιτική συλλογής
δεδομένων εκπομπών CO2 (Monitoring,
Reporting And Verification-MRV) από τα
πλοία, παρά τις όποιες επιμέρους ενστά-
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σεις, για μία ακόμη φορά υπογραμμίζει τη
δυνατότητα του ΙΜΟ να δρα ως ο παγκόσμιος νομοθέτης για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα».
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ψήφισμα οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει
να διαβιβάζουν στον ΙΜΟ τα δεδομένα
που αφορούν την κατανάλωση καυσίμου,
τη διανυθείσα απόσταση και τις ώρες
λειτουργίας των πλοίων τους, έτσι ώστε
οι υπηρεσίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού να προχωρούν στις απαραίτητες αξιολογήσεις.
Από την πλευρά του, ο Ralf Nagel τόνισε
ότι «είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμα τα
δεδομένα εκπομπών αέριων ρύπων CO2
από όλα τα πλοία έτσι ώστε αυτά να αναλύονται από τις υπηρεσίες του ΙΜΟ. Και
αυτό, γιατί μόνο εάν έχουμε αξιόπιστα
στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε
σε μια σοβαρή συζήτηση και να θέσουμε
τους κατάλληλους στόχους και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση
ακόμη περισσότερο του ήδη χαμηλού
αποτυπώματος σε CO2 της ναυτιλίας».
Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών,
η επίσημη αποδοχή του συγκεκριμένου
συμπληρωματικού άρθρου στη Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης
από Πλοία (MARPOL) από τη MEPC τον
προσεχή Οκτώβριο θεωρείται απλή τυπική διαδικασία.

Ένα πρωτοποριακό εργαλείο για
τη χρηματοδότηση εταιρειών της
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Στα γραφεία της Ένωσης Εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ)
πραγματοποιήθηκε, στις 20 Μαΐου 2016,
συνέντευξη Τύπου με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του Europa
Ship Plan. Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ,
Χαράλαμπος Σημαντώνης, στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στη σκοπιμότητα του σχεδίου, δίνοντας έμφαση
στις απαιτήσεις που απορρέουν από τους
νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και
την αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής
του ευρωπαϊκού στόλου, ως προϋπόθεση
για την ομαλή μετάβαση του κλάδου στις
νέες συνθήκες. Επίσης ο κ. Σημαντώνης
έδωσε έμφαση στις διαδικασίες πρόσβασης των πλοιοκτητών στο μηχανισμό χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι αυτός αφο-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ένα πρωτοποριακό εργαλείο για τη
χρηματοδότηση εταιρειών της Ναυτιλίας
Μικρών Αποστάσεων
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ρά δανειοδοτήσεις και όχι επιχορηγήσεις,
θα είναι ανοικτός και προσβάσιμος από
όλους τους ενδιαφερομένους, καθώς και
ότι η επιλογή των πλοιοκτητών θα γίνεται
με καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια,
ενώ οι σχετικές εγγυήσεις θα δοθούν από
την ΕΙΒ. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα είναι
πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες έχουν
περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης
έπειτα και από την κρίση στο ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ ανέφερε ότι
ήδη 33 πλοιοκτήτες έχουν ενδιαφερθεί
για το πρόγραμμα με σκοπό τη ναυπήγηση πλοίων και στόχος, όπως δήλωσε,
είναι να υπάρξει παραγωγή τύπου σειράς
με προκαθορισμένα μεγέθη και σχέδια
για τα πλοία που θα ναυπηγηθούν. Επιθυμία είναι η κατασκευή των πλοίων να
γίνεται σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία ώστε να
αυξάνεται η προστιθέμενη αξία του όλου
προγράμματος στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ είπε ότι αναμένεται και υποβολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ελληνικό
ναυπηγείο. Τα πλοία θα είναι διπλού καυσίμου, με δυνατότητα καύσης και LNG.
O πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Μιχάλης Σακέλλης, αναφέρθηκε στον νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και τόνισε ότι η ανάγκη ανανέωσης του στόλου είναι διαρκής
καθώς συνδέεται όχι μόνο με τη συμμόρφωση των πλοίων με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς αλλά και την
επιχειρησιακή ικανότητα της ακτοπλοΐας
να εξυπηρετεί τη συνοχή της χώρας όπως
και με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-

τας των διεθνών γραμμών μας. Επιπλέον,
επισήμανε πως το σχέδιο αυτό αποτελεί
τη λύση για την κατασκευή πλοίων τα
οποία θα απασχολούνται κατά αποκλειστικότητα σε γραμμές δημόσιου συμφέροντος.
Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριουδάκης, CEO του Europa Venture Ltd,
αναφέρθηκε στην υστέρηση των ναυπηγήσεων, με συνέπεια η μέση ηλικία του
ευρωπαϊκού στόλου ΝΜΑ να αυξάνεται
περαιτέρω και η ανάγκη είτε νέων κατασκευών είτε επισκευών να γίνεται περισσότερο επιτακτική. Ο κ. Ζαχαριουδάκης
παρουσίασε επίσης την εταιρεία ειδικού
σκοπού που έχει δημιουργηθεί για την
υλοποίηση του σχεδίου καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής και τους όρους χρηματοδότησης.
Ο Carl Carlsson, CEO του ZVT, της αντίστοιχης πρωτοβουλίας που υλοποιείται
από την Ένωση Εφοπλιστών Σουηδίας,
περιέγραψε την εμπειρία του από την
υλοποίηση είκοσι επενδυτικών σχεδίων,
νέων πράσινων κατασκευών και μετασκευών, και τόνισε ότι αυτό δεν θα ήταν
εφικτό χωρίς την υποστήριξη της Ε.Ε.
Έμφαση έδωσε στα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά οφέλη των προγραμμάτων που
υλοποιούνται και επισήμανε την αναγκαιότητα ευρύτερης συνεργασίας.
Τέλος, ο J. Anselmo, Special Advisor for
the Motorways of the Sea, εστίασε στο
γεγονός ότι το πρόβλημα της ανανέωσης
δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό και το
στοίχημα είναι πώς θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εταίρων της
βιομηχανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Ο κ. Anselmo τόνισε ότι το
Europa Ship Plan και το Zero Vision Tool
είναι δύο προγράμματα-κορωνίδες προς
αυτή την κατεύθυνση και πως η φιλοσοφία τους έχει αποτυπωθεί στο Detailed
Implementation Plan του ΜoS, το οποίο
πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στο
Ευρωκοινοβούλιο και αναμένεται να επηρεάσει τις σχετικές πολιτικές έως το 2030.
Το Europa Ship Plan και το Zero Vision
Tool έχουν κοινό στόχο την ανανέωση
του στόλου και με κοινές δράσεις συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
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ΑΠΟΨΗ

Η νορβηγική ναυτιλία
μπροστά σε ένα δύσκολο έτος
Του Δρος Παναγιώτη Καπετανάκη

Flickr.com/Krys/Olden port

Οι αρνητικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον, που άρχισαν
να εμφανίζονται μέσα στο 2014, κλιμακώθηκαν εντός του 2015 και καθώς φαίνεται
η κατάσταση παραμένει ίδια και κατά τους
πρώτους μήνες του 2016.
Η δραματική πτώση της τιμής του πετρελαίου δεν οφείλεται μόνο στην αφθονία
του αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου, στα υψηλά επίπεδα παραγωγής
στη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία ή στη
χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της
Τεχεράνης. Αποτελεί και έκφραση της
αστάθειας που συνεχίζει να επηρεάζει
την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, που
συνδυάζεται με εξασθενημένη οικονομική
μεγέθυνση και σημαντική μείωση της ζήτησης σε βασικές αγορές του κόσμου. Ενώ
πρέπει να επισημανθεί πως η πτώση της
τιμής του πετρελαίου συνιστά μέρος μιας
γενικότερης συρρίκνωσης των τιμών των
πρώτων υλών σε όλο τον κόσμο.
Η ναυτιλία από τη φύση της έχει παγκόσμια
χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια δέχεται
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άμεσα τις επιρροές από τις αρνητικές ή
θετικές διεθνείς οικονομικές και πολιτικές
εξελίξεις. Και η νορβηγική ναυτιλία αποτελεί μια παγκόσμια ναυτιλία και, βεβαίως,
τη μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία της
χώρας, που η συνολική δημιουργία αξίας
το 2014 ήταν ίση με περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ, και στην οποία απασχολούνται -εντός της χώρας- περίπου 100.000
άτομα. Να σημειωθεί ότι εάν εξαιρεθούν οι
εταιρείες του τομέα του πετρελαίου, τότε
η συμμετοχή της νορβηγικής ναυτιλιακής
βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας αγγίζει
το 12%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 1ης
Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, η Νορβηγία
παραμένει από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
δυνάμεις του κόσμου, καταλαμβάνοντας
την έκτη θέση πίσω από την Ελλάδα, την
Ιαπωνία, την Κίνα, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ,
και μπροστά από τις ναυτιλίες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας και της Δανίας. Τα ελεγχόμενα
από Νορβηγούς ποντοπόρα εμπορικά

πλοία ανέρχονται σε 1.724, εκ των οποίων
τα 535 είναι νηολογημένα στο Norwegian
International Ship Register (NIS), 214 στο
Norwegian Ordinary Ship Register (NOR),
ενώ 975 πλοία ταξιδεύουν υπό ξένη σημαία.
Οι Νορβηγοί πλοιοκτήτες τον Ιανουάριο
του 2016 είχαν υπό παραγγελία 149 πλοία,
αριθμός που σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2015 είναι κατά 15% μειωμένος ως
προς τον απόλυτο αριθμό υπό παραγγελία
πλοίων και 8% σε νομισματική αξία. Με
βάση τα παρουσιασθέντα από την Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών στοιχεία, δύο
είναι οι κύριες χώρες όπου ναυπηγούνται
πλοία για λογαριασμό των Νορβηγών. Η
μία είναι η Κίνα (ποσοστό 34%) και η άλλη
η Νότια Κορέα (33%). Σε νορβηγικά ναυπηγεία στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό
ναυπήγηση το 9% των παραγγελθέντων
ποντοπόρων εμπορικών πλοίων. Πρόκειται
για αρκετά χαμηλό ποσοστό, σημαντικά
μειωμένο συγκριτικά με προγενέστερα έτη
και άμεσα σχετιζόμενο με την κρίση που
βιώνει ο τομέας της υπεράκτιας εξόρυξης
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το τρέχον έτος, η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών
εκφράζει τη βεβαιότητά της ότι το 2016
θα αποδειχθεί μία ακόμη δύσκολη χρονιά
για πολλούς τομείς της νορβηγικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μάλιστα, ενώ για την
περίοδο 2009-2014 η νορβηγική ναυτιλιακή
βιομηχανία είχε δει το παραγόμενο προϊόν, άρα και το εισόδημά της, να αυξάνεται
εντυπωσιακά, το 2015 ο κύκλος εργασιών
της μειώθηκε σημαντικά, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2016.

Συγκεκριμένα, οι νορβηγικές πλοιοκτήτριες εταιρείες το 2014 είχαν κύκλο εργασιών
που άγγιξε τα σχεδόν 30 δισεκατομμύρια
ευρώ, κατά 9% υψηλότερος σε σύγκριση
με το 2013. Οι εκτιμήσεις για το 2016 δείχνουν πως ο κύκλος εργασιών θα καταγράψει πτώση κατά 3,3% και θα αγγίξει τα
περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ εάν
συνδυαστεί η μείωση του κύκλου εργασιών
με την πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της νορβηγικής κορώνας, τότε η μείωση
θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Ίσως αυτό που βοηθά στο να αντισταθμιστεί εν μέρει η μείωση του κύκλου εργασιών των νορβηγικών πλοιοκτητριών εταιρειών είναι το γεγονός ότι ο στόλος τους
είναι σε σημαντικό βαθμό διαφοροποιημένος, καλύπτοντας τομείς από τις θαλάσσιες
μεταφορές μικρών αποστάσεων έως τις
υπεράκτιες και υποθαλάσσιες δραστηριότητες. Πάντως, φαίνεται πως οι τομείς
που θα καταγράψουν αύξηση του κύκλου
εργασιών τους είναι αυτοί των θαλάσσιων

μεταφορών μικρών αλλά και μεγάλων αποστάσεων, ενώ αξιοσημείωτη μείωση αναμένεται να καταγραφεί από τις ναυτιλιακές
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους
τομείς της υπεράκτιας εκμετάλλευσης
πετρελαίου και αερίου.
Να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2016,
101 ποντοπόρα εμπορικά πλοία νορβηγικής
πλοιοκτησίας βρίσκονταν παροπλισμένα
(lay-up). Εάν οι αρνητικές προβλέψεις της
Ένωσης Νορβηγών Εφοπλιστών επαληθευθούν για φέτος, τότε αυτός ο αριθμός
αναμένεται να αυξηθεί κατά 10% έως τον
Ιούνιο του 2016. Από την άλλη, σημαντικός
αναμένεται να είναι και ο αριθμός των υπεράκτιων εξεδρών άντλησης πετρελαίου και
φυσικού αερίου που πρόκειται να τεθούν
προσωρινά εκτός λειτουργίας για λόγους
περιστολής του κόστους. Τον περασμένο
Φεβρουάριο, συνολικά 16 εξέδρες παροπλίστηκαν, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει στις 23 έως το τέλος του
προσεχούς Ιουνίου.

Όμως, οι Νορβηγοί εφοπλιστές προβλέπουν και περισσότερες περικοπές προσωπικού μέσα στο 2016. Συγκεκριμένα,
επίκειται η απόλυση περίπου 4.000 με
4.500 εργαζομένων, αριθμός μειωμένος σε
σύγκριση με τις απολύσεις του 2015, που
αφορούσαν 7.300 άτομα. Μείωση, όμως,
αναμένεται και στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επί των πλοίων, κατά τουλάχιστον
200 θέσεις, που πρωτίστως θα αφορά το
χώρο της υπεράκτιας εξόρυξης πετρελαίου και αερίου.
Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, πως η Ένωση
Νορβηγών Εφοπλιστών πιστεύει ότι το
κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης που
βιώνει η ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας,
το έχει η κυβέρνηση και αυτή θα πρέπει
να υλοποιήσει άμεσα τα μέτρα κρατικής
χρηματοδότησης που έχει ήδη εξαγγείλει.

K-SIM®

Maximizing performance by providing The Full Picture

km.kongsberg.com

KONGSBERG’s range of K-Sim simulators provide a complete and efficient method
to build competency in a safe and fully realistic training environment. K-Sim meets the
training needs of the industry and ensures that the current and next generation crew
approach operations with precision and high standards, making operations safer, more
efficient and ultimately more profitable!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση για τη
διευκόλυνση του διασυνοριακού
εμπορίου

νομοθεσία ή τις απαιτήσεις κοινωνικής προστασίας με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της
στρατηγικής για την ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει
έως το τέλος του 2016 ένα διαβατήριο
υπηρεσιών, προκειμένου να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για τους
παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν
να επεκταθούν σε άλλα κράτη-μέλη. Η
Επιτροπή συγκεντρώνει επίσης απόψεις
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των
κανονιστικών φραγμών που αντιμετωπίζουν οι βασικές επιχειρηματικές υπηρεσίες και για τη διαμόρφωση και βελτίωση
της πρόσβασης στην ασφαλιστική κάλυψη
επαγγελματικής ευθύνης όταν οι φορείς
παροχής υπηρεσιών δραστηριοποιούνται
σε διασυνοριακό επίπεδο. Στόχος του
διαβατηρίου υπηρεσιών είναι να εξασφαλίσει στους παρόχους υπηρεσιών νομική
βεβαιότητα και σαφήνεια όσον αφορά
τους κανόνες με τους οποίους θα πρέπει
να συμμορφώνονται όταν επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος-μέλος. Το διαβατήριο υπηρεσιών θα απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες, χωρίς
να μεταβάλει τον όγκο των εφαρμοστέων
κανόνων ούτε και να μειώσει την εργατική

Νέα μείωση στα τέλη περιαγωγής
πριν από την κατάργησή τους τον
Ιούνιο 2017
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Από τις 30 Απριλίου 2016, οι κλήσεις, η
αποστολή μηνυμάτων ή η πλοήγηση στο
Διαδίκτυο από άλλο κράτος-μέλος (περιαγωγή) είναι φθηνότερα. Οι χρήστες κινητών συσκευών, όταν ταξιδεύουν εντός της
Ε.Ε., πληρώνουν ένα μικρό ποσό επιπλέον
σε σύγκριση με τις εγχώριες τιμές τους:
μέχρι €0,05 ανά λεπτό κλήσης, €0,02 ανά
SMS και €0,05 ανά MB δεδομένων (χωρίς
ΦΠΑ). Πρόκειται για μια σύντομη μεταβατική περίοδο καθώς από τα μέσα Ιουνίου
2017 οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν την ίδια
τιμή ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούν
τις κινητές συσκευές τους στη χώρα τους
ή σε κάποια άλλη χώρα εντός της Ε.Ε.

Ευρωπαϊκή Ένωση: εαρινές
οικονομικές προβλέψεις 2016
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ε.Ε. που δημοσιεύτηκαν, η
οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη,

καθώς έχουν επιβραδυνθεί οι επιδόσεις
των βασικών εμπορικών εταίρων της και
αρχίζουν να υποχωρούν ορισμένοι από
τους μέχρι σήμερα ευνοϊκούς παράγοντες.
Κατά συνέπεια, η αύξηση του ΑΕΠ στη
Ζώνη του Ευρώ αναμένεται να συνεχιστεί
με συγκρατημένους ρυθμούς την περίοδο
2015-2017. Ειδικότερα, το ΑΕΠ στη Ζώνη
του Ευρώ αναμένεται να ανέλθει στο 1,6%
το 2016 και στο 1,8% το 2017, έναντι 1,7%
το 2015. Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ε.Ε.
προβλέπεται να υποχωρήσει από 2% το
περασμένο έτος σε 1,8% το 2016, προτού
ανέλθει στο 1,9% το 2017. Η υιοθετηθείσα
νομισματική πολιτική έχει θέσει τις βάσεις
για την ανάκαμψη των επενδύσεων, καθιστώντας ευκολότερη και φθηνότερη την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη κατά το
τρέχον έτος. Ωστόσο, παρά το γεγονός
ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν εκ
νέου στις αρχές του 2016 και παρέτειναν
την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου
εισοδήματος, η ισχύς της στήριξης αυτής
θα εξασθενήσει σταδιακά καθώς θα ανακάμπτει η τιμή του πετρελαίου. Ομοίως,
αν και οι εξαγωγές εξακολουθούν να
επωφελούνται σε ορισμένο βαθμό από
την προηγούμενη υποτίμηση του ευρώ, η
πρόσφατη ανάκαμψη του νομίσματος θα
μπορούσε να καταστήσει πιο ευάλωτη τη
Ζώνη του Ευρώ στις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της εξωτερικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, σημειώνεται
πως «η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή το 2015» και ότι «η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επανέλθει
το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και να επιταχυνθεί το 2017 χάρη στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στον αντίκτυπο
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μετά
την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών
το 2015 πέραν των προβλέψεων και την
πρόσθετη δέσμη δημοσιονομικών μέτρων,
που βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησής της από τις Αρχές, το ισοζύγιο
της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να
βελτιωθεί έτι περαιτέρω».

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ναυτιλία στην εποχή της τέταρτης
βιομηχανικής επανάστασης
Συνέντευξη του Νικήτα Νικητάκου
Καθηγητή Ναυτιλιακής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

της ναυτιλίας όσο και στα θέματα παρακολούθησης και ασφάλειας.
Τι ακριβώς είναι το «e-navigation» και
ποια η μελλοντική εξέλιξή του;

Η τεχνολογία, ειδικά στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών, αλλάζει συνεχώς τον
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ναυτιλιακή πραγματικότητα. Ποιες είναι οι
τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την
ποντοπόρο ναυτιλία;
Βρισκόμαστε στο μέσον της τέταρτης
βιομηχανικής επανάστασης.
Έχουμε
φύγει, λοιπόν, από την εποχή του Διαδικτύου και της ανταλλαγής πληροφοριών
και έχουμε εισέλθει στις αυτόνομες πλατφόρμες. Όπως είναι επόμενο, η ναυτιλία
έχει επηρεαστεί από αυτήν την εξέλιξη.
Τεχνολογίες όπως είναι τα μεγάλα δεδομένα (BIG DATA), οι βελτιωμένες δορυφορικές επικοινωνίες, η πέμπτη γενιά
κινητής τηλεφωνίας, οι νανοτεχνολογίες
και όλα τα υπόλοιπα αναμένεται ότι θα
επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργεί η εμπορική ναυτιλία.
Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε συνεχή διασύνδεση πλοίου και ξηράς, βλέποντας το
πλοίο σαν κόμβο σε ένα ευρύτερο δίκτυο,
ενώ θα υπάρξουν και καινοτομίες που
στηρίζονται στις νανοτεχνολογίες, δίδοντάς μας σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο
στα θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας
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Ζούμε στην εποχή του «e-navigation»,
ενός καινούργιου πλαισίου που θα ελέγχει
τη λειτουργία του πλοίου αλλά και την επικοινωνία του με την ξηρά. Έχει ήδη περάσει από επεξεργασία από τον IMO και τη
δεδομένη χρονική στιγμή βρισκόμαστε
στο σημείο της στρατηγικής διαδικασίας εφαρμογής (strategic implementation
plan). Το «e-navigation» προβλέπει την
ενοποίηση και επικοινωνία όλων των
ηλεκτρονικών συσκευών και υπηρεσιών,
σηματοδοτώντας καίρια βήματα για την
ποιοτική διασφάλιση του λογισμικού της
ναυτιλίας και τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής, δηλαδή τη βελτίωση της χρηστικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων. Αναπόσπαστο μέρος του «e-navigation» συνιστά και ο ηλεκτρονικός ναυτιλιακός κόμβος, το επονομαζόμενο «single window»,
που έχει να κάνει με τη λειτουργία στους
λιμένες μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας,
όπου θα συλλέγονται πληροφορίες για
όλες τις αφίξεις/αναχωρήσεις των πλοίων
καθώς και άλλη εμπορική πληροφόρηση σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. στοιχεία
φορτίων, τελωνειακά δεδομένα), οι οποίες
θα προωθούνται στους ενδιαφερομένους
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, η Ευρώπη θα αποτελέσει το
πρώτο παράδειγμα μιας διακρατικής διασύνδεσης αυτών των υπηρεσιών «single
window».
Σχετικά με το μέλλον, η επέκταση του
«e-navigation» πιθανότατα να είναι το
«e-maritime», ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με το οποίο επιδιώκεται η διασύνδεση όλων των ναυτιλιακών υπηρεσιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τελωνεία,
πρακτορεύσεις, τοπικές ακτοφυλακές
κ.λπ. Επίσης, υπάρχει και το ερευνητικό

πρόγραμμα «AΝNΑ project», μια νέας
γενιάς ναυτιλιακή πύλη, που ίσως μετεξελιχθεί στο επόμενο «single window».
Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι μπορεί
να επιφέρει το επονομαζόμενο «BIG
DATA» στη διεθνή ναυτιλία;
Με τον όρο «BIG DATA» αναφερόμαστε
στα «μεγάλα δεδομένα», που έρχονται
από διάφορες πηγές, με μεγάλη ταχύτητα, ετερογενή, και μέσω της επεξεργασίας
των οποίων εξάγονται αξιοποιήσιμα στοιχεία, που ενδέχεται να φέρουν την επανάσταση στη λειτουργία των πλοίων.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν
οι νηογνώμονες, οι οποίοι θα μπορούν
να ελέγχουν άμεσα και από απόσταση
τις κύριες μηχανές των πλοίων, καθώς
επίσης και άλλα αντικείμενα της κλάσης
τους, χωρίς να απαιτείται από το πλοίο να
παραδώσει τα αρχεία που τηρεί στο νηογνώμονα. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη ναυτιλιακή θέση του πλοίου στην υδρόγειο, αλλά
και το πλήρωμα θα μπορεί να απολαμβάνει απεριόριστη σύνδεση στο Διαδίκτυο
καθ’ όλη τη διάρκεια των ταξιδιών.
Από τη μεριά του πλοιοκτήτη, φυσικά, όλα
τα παραπάνω -πέρα από μέσο βελτίωσης
της λειτουργίας του πλοίου- σημαίνουν
και επιπρόσθετο κόστος. Για παράδειγμα,
κόστος για τη διαδικτυακή προστασία που
κρίνεται απαραίτητη, κόστος ελέγχου της
ποιότητας του λογισμικού, κόστος νέου
εξοπλισμού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
σημειωθεί πως ο ανταγωνισμός μεταξύ
των παρόχων δορυφορικών υπηρεσιών
Inmarsat και Iridium ενδέχεται να συμπιέσει σημαντικά το παραπάνω κόστος, οδηγώντας το σε χαμηλότερα επίπεδα.
Τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλιακή κοινότητα έχει αρχίσει και εισάγει αντίμετρα για την αντιμετώπιση πιθανών
κυβερνοεπιθέσεων, ενός σχετικά νέου

αλλά εξαιρετικά μεγάλου κινδύνου για
τη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Τι είναι, λοιπόν, η κυβερνασφάλεια και
σε ποιους κινδύνους αναφέρεται;
Ένα πλοίο διαθέτει μια σειρά από συστήματα που είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, όπως είναι τα συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών, τα ραντάρ ή τα συστήματα
επικοινωνιών, τα οποία εάν δεν λειτουργήσουν με ασφαλή τρόπο και συντονισμένα μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσουν
ολέθριες συνέπειες. Αναγνωρίζοντας τον
κίνδυνο, η BIMCO εξέδωσε πρόσφατα
οδηγίες που αναφέρονται στο πώς η ναυτιλία θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο
φαινόμενο της κυβερνασφάλειας, ή αλλιώς
του «cyber security». Η εφαρμογή αντιμέτρων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς όμως η απόλυτη τήρησή τους
να είναι μακριά. Οι ειδικοί θεωρούν ότι
το 2019 θα είναι το έτος εισαγωγής του
νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά τις
κυβερνοεπιθέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι κυβερνοεπιθέσεις σχετίζονται τόσο με το οικονομικό έγκλημα όσο και με την τρομοκρατία.
Μάλιστα, έχουν καταγραφεί ακόμη και
«επιθέσεις» σε λογαριασμούς που διατηρούν ναυτικοί σε διάφορα κοινωνικά
δίκτυα, με απώτερο στόχο την αλίευση
πληροφοριών σχετικά με το ταξίδι του
πλοίου, έτσι ώστε να οργανωθούν πειρατικές επιθέσεις.
Σχετικά με το πόσο εύκολη είναι μια

κυβερνοεπίθεση, αξίζει να αναφερθεί
το εξής: το 2013, το τμήμα Aerospace
Engineering and Engineering Mechanics
του Cockrell School of Engineering στο
Τέξας των ΗΠΑ κατάφερε, με εξοπλισμό
μόλις λίγων χιλιάδων δολαρίων, να πάρει
τον εξ αποστάσεως έλεγχο μιας θαλαμηγού, η αξία της οποίας ξεπερνούσε τα 80
εκατομμύρια δολάρια.
Πιστεύετε πως στο μέλλον θα υπάρχει
ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο που θα
αφορά τους όρους και τους τρόπους
αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων;
Αυτήν την εποχή συζητείται στον IMO
το ζήτημα της ενίσχυσης των μέτρων
ασφαλείας ενός πλοίου, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη ενάντια
στις κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό ουσιαστικά
σημαίνει πως θα υπάρξει κάποια αναθεώρηση του κώδικα ISM και ISPS στο άμεσο μέλλον, για να συμπεριληφθούν και οι
απειλές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Αλλαγές, φυσικά, δεν θα υπάρξουν μόνο
στις διεθνείς συμβάσεις αλλά και στα
ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία θα
συμπληρωθούν με επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την ασφάλιση ενός πλοίου,
όπως για παράδειγμα ότι τηρεί τα προβλεπόμενα αντίμετρα και τις πρακτικές
εναντίον των προαναφερθέντων κινδύνων.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε
πως οι κανονιστικές εξελίξεις σχετικά με
τις κυβερνοεπιθέσεις θα επηρεάσουν και

την αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων
(π.χ. θα γίνεται εκτενής έλεγχος ποιότητας υπάρχοντος λογισμικού).
Φυσικά, αλλαγές θα υπάρξουν και σε ό,τι
αφορά την εκπαίδευση των πληρωμάτων, με
την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών αντικειμένων για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων εν πλω. Πρόκειται για μια αρμοδιότητα
που λογικά θα αναλάβει ο ETO (Electrotechnical officer) του εκάστοτε πλοίου.
Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους
αξιωματικούς που υπηρετούν εν πλω;
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των νέων
κανονισμών ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις θα είναι δύσκολη και θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή τους
διάφορες μεταβλητές από την πλευρά
των πληρωμάτων, όπως διαδικασίες αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, επίπεδο
γνώσεων πληροφορικής κ.λπ.
Για παράδειγμα, δύο από τις αλλαγές που
θα λάβουν χώρα και θα επηρεάσουν τους
αξιωματικούς που υπηρετούν τη διεθνή
ναυτιλία είναι οι υψηλότερες απαιτήσεις
σχετικά με την εκπαίδευση των αξιωματικών σε νέες τεχνολογίες -μιας και θα
αυξηθούν και οι απαιτήσεις εκτέλεσης
καθηκόντων- και η εισαγωγή νέων ειδικοτήτων αξιωματικών, όπως αυτή του ETO
για την αντιμετώπιση θεμάτων πληροφορικής και αυτοματισμών.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Η ιστορία του ελληνικού κρουαζιερόπλοιου
και η σημερινή πραγματικότητα του τομέα
της κρουαζιέρας
Του Μιχάλη Λάμπρου
Γενικού διευθυντή Majestic International Cruises Inc.

Θα ήθελα, ξεκινώντας ένα μικρό αφιέρωμα για τον τομέα της κρουαζιέρας, να
αναφερθώ κατ’ αρχάς στο πώς και πότε
ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι κρουαζιέρες
στον ελλαδικό χώρο και πότε άνοιξαν τα
φτερά τους τα ελληνικά κρουαζιερόπλοια
στους ωκεανούς.
Οι κρουαζιέρες, με την ονομασία «περιηγητικοί πλόες», ξεκίνησαν τη δεκαετία του
1950 με μικρής χωρητικότητας πλοία κυρίως παλαιών εταιρειών, οι οποίες δυστυχώς
δεν υφίστανται σήμερα.
Αρχικά, ξένα ταξιδιωτικά γραφεία ναύλωναν ελληνικά πλοία για περιηγήσεις
στην ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα
το 1954, πέντε σκάφη, τα ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ,
ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ, ΔΕΛΦΙΝΙ, ΜΙΑΟΥΛΗΣ και ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ναυλώθηκαν από ξένα ταξιδιωτικά γραφεία για
ολιγοήμερους περιηγητικούς πλόες στις
ελληνικές θάλασσες. Τον επόμενο χρόνο
(1955) ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού,
για να προβάλει τα ελληνικά νησιά κυρίως,
χρονοναύλωσε το ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ της Ηπειρωτικής καθιερώνοντας για πρώτη φορά
τακτικές κρουαζιέρες. Το ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
ήταν ένα επιβατηγό 1.900 κοχ, το οποίο
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ήδη από το 1953 εκτελούσε τη γραμμή
Μπρίντιζι - Κέρκυρα - Πειραιάς - Ρόδος
σε 7ήμερη βάση με επιβάτες γραμμής,
αλλά και με τουριστικά γκρουπ που συμμετείχαν στο κυκλικό ταξίδι.
Το ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, αφού μετασκευάστηκε
σε περιηγητικό για την εκτέλεση 5ήμερων
και 2ήμερων κρουαζιερών, υπήρξε πρόδρομος του στόλου των ελληνικών κρουαζιεροπλοίων. Ναυλωμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, μετέφερε
στο διάστημα ενός και μόνον χρόνου (το
1957) περισσότερους από 8.000 ξένους
και Έλληνες περιηγητές στα νησιά του
Αιγαίου και σε περιοχές φυσικού κάλλους
και αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Η επιτυχία των κρουαζιερών
του ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ κατέδειξε αμέσως την
ανάγκη ενίσχυσης των δρομολογίων του.
Σύντομα, το 1957, προστέθηκε το ΕΡΜΗΣ
της ίδιας εταιρείας, Epirotiki Lines, που
ναυλωνόταν από ξένα τουριστικά γραφεία
για πολυήμερες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αργότερα
(1958) στην οικογένεια των κρουαζιεροπλοίων προστέθηκαν το ΑΙΓΑΙΟ των
αδελφών Τυπάλδου, το ROMANTICA

της εταιρείας Χανδρή, το πρώτο STELLA
MARIS της Sun Line και το ΔΗΛΟΣ του
Μάρκου Νομικού.
Όλα αυτά τα πλοία αποτέλεσαν την πρωτοπορία του κλάδου της κρουαζιέρας.
Η βιομηχανία των κρουαζιεροπλοίων
άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία τη δεκαετία του 1960, αρχικά με την είσοδο των
πλοίων υψηλού τουρισμού και σύντομα με
την προσθήκη και άλλων κρουαζιεροπλοίων, όπως τα ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ, ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΑΝ, ΕΛΛΑΣ και ΚΡΗΤΗ των αδελφών
Τυπάλδου, αλλά και το ΦΙΛΙΠΠΟΣ των
αδελφών Καβουνίδη, το ΑΧΙΛΛΕΥΣ και
το ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ αρχικώς της εταιρείας
Μάρκου Νομικού και μετέπειτα της Ολυμπιακής του Αριστοτέλη Ωνάση, τα οποία
αποσπούσαν από τα τακτικά τους δρομολόγια προκειμένου να απασχοληθούν
στην εκτέλεση εκτάκτων κρουαζιερών για
την εξυπηρέτηση περισσοτέρων και ποικίλων κατηγοριών τουριστών.
Το 1966 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ο χρόνος που το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο εγκατέλειψε τον στενό χώρο της
Μεσογείου και άνοιξε τα φτερά του προς
τους ωκεανούς. Το ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ της
Ηπειρωτικής ναυλώθηκε για τρεις εικοσαήμερες κρουαζιέρες με προσέγγιση σε
20 λιμάνια της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής, με αφετηρία το λιμάνι Σαν
Χουάν του Πόρτο Ρίκο. Τα δρομολόγιά
του άρχισαν στις 15 Ιανουαρίου του 1966.
Ήταν το πρώτο βήμα του ελληνικού πλοίου για την κατάκτηση της παγκόσμιας
αγοράς των κρουαζιεροπλοίων που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια.
Την ίδια περίοδο, η εταιρεία Χανδρή, σε
συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία
KLM, πρωτοπορεί στην ανάπτυξη του Fly
cruise concept με charters από Ευρώπη
προς Καραϊβική, δίνοντας έτσι το στίγμα
της επέκτασης και ανάπτυξης των ελληνικών πλοίων στην Καραϊβική.

Ακολούθησε η άνθηση των υπό ελληνική σημαία κρουαζιεροπλοίων τις δεκαετίες 1970, 1980 και 1990 με την προσθήκη
αξιόλογων μονάδων των εταιρειών Χανδρή, Περικλή Παναγόπουλου, Sun Lines, Festival Cruises, Epirotiki Lines, του
αείμνηστου Γιώργου Ποταμιάνου με έδρα στη Λισσαβώνα,
της δικής μας εταιρείας Majestic International Cruises και
της Louis Cruises, της σημερινής Celestyal Cruises.
Από όλες αυτές τις εταιρείες, δυστυχώς σήμερα δραστηριοποιούνται μόνο η δική μας Majestic International Cruises
Inc. και η Celestyal Cruises, συμφερόντων του Κύπριου
εφοπλιστή Κωστάκη Λοΐζου, χωρίς κανένα από τα σημερινά
κρουαζιερόπλοια να φέρει την ελληνική σημαία.
Η Ελλάδα, που ήταν πρωτοπόρος και η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα που ξεκίνησε κρουαζιέρες, βρίσκεται σήμερα σε μηδενική βάση, καθότι τα σκήπτρα της κρουαζιέρας
έχουν από χρόνια μετατοπιστεί στις μεγάλες αμερικανικές,
ιταλικές και νορβηγικές εταιρείες.
Ας έλθουμε όμως στη σημερινή κατάσταση του τομέα της
κρουαζιέρας στη χώρα μας, η οποία εκτός από τα λίγα
κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises που εξυπηρετούν
homeporting επιβάτες στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις
ξένες εταιρείες και σε διερχόμενους επιβάτες.
Η αρχική κατάργηση του Cabotage ψηφίστηκε όπως όλοι
μας γνωρίζουμε επί υπουργίας στο ΥΕΝ του Άδ. Γεωργιάδη, όμως το τελικό θεσμικό πλαίσιο για την κρουαζιέρα
που ψηφίστηκε επί υπουργίας Μ. Βαρβιτσιώτη, έχει πράγματι δημιουργήσει ένα αρκετά ευνοϊκό περιβάλλον για τη
δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην Ελλάδα. Oι ξένες
εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα ελληνικά λιμάνια
όχι μόνο για τη διέλευση επιβατών τράνζιτ, αλλά και για
κυκλικές κρουαζιέρες, γνωστές ως homeporting, κάτι που
δεν επιτρεπόταν με τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις.
Δεν πιστεύω ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο παρέχει κίνητρα
για την προσέλευση κρουαζιεροπλοίων στην ελληνική
σημαία, διότι τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια υπόκεινται στις διατάξεις τήρησης οργανικής συνθέσεως που
απαρτίζεται από πλήρωμα ελληνικών ειδικοτήτων με υψηλόμισθους ναυτικούς, κάτι που είναι πέρα για πέρα ασύμφορο
για τις εταιρείες κρουαζιεροπλοίων, οι οποίες λόγω υψηλού
κόστους χρησιμοποιούν πληρώματα χαμηλόμισθα, φυσικά
μέσα στο πλαίσιο των εν ισχύι διεθνών μισθολογίων της ITF
και της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης.
Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα ασφαλώς και ευνοεί
την αύξηση της δραστηριότητας του homeporting. Βέβαια,
χρειάζονται πολλές βελτιώσεις στα λιμενικά έργα, ιδίως
στα κυριότερα νησιά μας υποδοχής κρουαζιεροπλοίων, τα
οποία δυστυχώς υστερούν και σε οργάνωση εφαρμογής
των διεθνών κανονισμών ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων αλλά και σε σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις.
Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι μόνο ο Πειραιάς, το Ηράκλειο και ίσως η Ρόδος και η Κέρκυρα πληρούν όλους τους
διεθνείς κανονισμούς λειτουργίας για σωστή εξυπηρέτηση
κρουαζιεροπλοίων. Χρειάζεται ακόμη να γίνουν πολλά στα
άλλα λιμάνια και σε λιμενικά έργα, καθώς και σε θέματα
ασφάλειας.
Οι λιμενικές υποδομές είναι το άλφα και το ωμέγα για να

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

δείξουν ενδιαφέρον οι ξένες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων προκειμένου να
αυξηθεί το homeporting στη χώρα μας.
Δυστυχώς, τα προγράμματα αναβάθμισης,
με εξαίρεση τον Πειραιά και το Ηράκλειο,
κινούνται με πολύ αργό ρυθμό. Χρειάζεται κατά την άποψή μου περισσότερη
ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
όπως έχει πράξει η γειτονική μας Τουρκία, η οποία ανέθεσε σε μεγάλες εταιρείες κρουαζιεροπλοίων την κατασκευή
των λιμενικών υποδομών στα κυριότερα
λιμάνια της (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη,
Κουζάντασι) έναντι, φυσικά, πολυετούς
εκμετάλλευσης των λιμανιών από τις εταιρείες που ανέλαβαν την κατασκευή και
τον εκσυγχρονισμό τους.
Ένα κράτος σαν την Ελλάδα, όπου ο αριθμός των Ελλήνων επιβατών κρουαζιέρας
δεν υπερβαίνει τις 18.000-20.000 ετησίως, δεν μπορεί να αναπτύξει σωστά το
homeporting. Οι Έλληνες χρειάζονται
-εντός εισαγωγικών- επιμόρφωση για το
τι σημαίνει κρουαζιέρα. Στην εποχή μας,
οι διεθνείς αναφορές αποδεικνύουν ότι
η κρουαζιέρα είναι ο καλύτερος και ο
πιο οικονομικός τρόπος διακοπών, και γι’
αυτό έχουμε μια ετήσια αύξηση επιβατών
κρουαζιέρας μεταξύ 7% και 10%.
Επανειλημμένως έχουμε ζητήσει από
τα υπεύθυνα υπουργεία Ναυτιλίας και
Nησιωτικής Πολιτικής, και Τουρισμού να
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δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή
κρουαζιέρας, η οποία θα επισκέπτεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα τις εταιρείες
κρουαζιεροπλοίων στις έδρες τους και θα
προβάλλει την πατρίδα μας ως κατάλληλη
για homeporting. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, η εν λόγω επιτροπή ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί. Δεν
είμαι σίγουρος εάν πράγματι αληθεύουν
οι πληροφορίες πως η εν λόγω επιτροπή
είναι έτοιμη, αλλά οι αρμόδιοι σβήνουν
και γράφουν τα μέλη της σύμφωνα με τις
δικές τους προτιμήσεις.
Γνωρίζοντας το αντικείμενο της κρουαζιέρας όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι
σωστή λύση θα ήταν αυτή η επιτροπή να
είναι ολιγομελής, δηλαδή μια επιτροπή
μικρότερη από δέκα μέλη, ώστε να είναι
ευέλικτη στις δραστηριότητές της και
στις άμεσες αποφάσεις.
Το ζητούμενο είναι να επιλεγούν αξιόλογα
άτομα με εμπειρία στον τομέα της κρουαζιέρας και να πλαισιωθούν από υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, και του υπουργείου Τουρισμού με προεδρεύοντα γενικό γραμματέα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία
έχει διδάξει ότι οι πολυμελείς επιτροπές
δυσκολεύονται να λάβουν γρήγορα αποφάσεις και στο τέλος δημιουργούνται
χαώδεις και επιζήμιες καταστάσεις.
Οι αρμοδιότητες της συντονιστικής επι-

τροπής κρουαζιέρας δεν θα αναφέρονται
μόνο στα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της πατρίδας μας, αλλά θα υπάρχουν
κυρίως προγράμματα τακτικών επισκέψεων ορισμένων μελών της επιτροπής στις
έδρες των μεγάλων εταιρειών κρουαζιεροπλοίων που εδρεύουν στο Μαϊάμι ή
στην Ιταλία ή στην Ελβετία, με σκοπό να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον αυτών των
εταιρειών για την περαιτέρω ανάπτυξη
του κλάδου στα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του homeporting,
το οποίο όπως γνωρίζετε μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από την κρουαζιέρα.
Κάπως έτσι προχώρησε και αναπτύχθηκε το homeporting στην Ιταλία γύρω στα
δύο εκατομμύρια επιβάτες και στην Ισπανία πάνω από ένα εκατομμύριο, ενώ στην
Ελλάδα είχαμε το 2015 μετά βίας 200.000.
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, τα βασικότερα λιμάνια μας που μπορούν να εξυπηρετήσουν δραστηριότητες homeporting
είναι ο Πειραιάς, το Ηράκλειο, η Κέρκυρα,
η Ρόδος και ίσως και η Θεσσαλονίκη.
Τα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει η
χώρα μας εάν αναπτυχθεί το homeporting
είναι γνωστά σε όλους. Επιγραμματικά
αναφέρω πως, σύμφωνα με σχετικές μελέτες του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
του ΙΟΒΕ και της Ένωσης Εφοπλιστών
Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, το εισαγόμενο συνάλλαγμα θα φτάσει
και ίσως ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ
σίγουρα θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας που μπορεί να φτάσουν και να
ξεπεράσουν τις 300.000.
Για το έτος 2016 οι προβλέψεις αφίξεων
κρουαζιεροπλοίων σε όλους γενικά τους
λιμένες με πρώτο στην τάξη τον Πειραιά,
είναι αυτήν τη στιγμή δυσμενέστερες από
το 2015, που ήταν σαφώς χειρότερο από
τα έτη 2013 και 2014.
Στη σημερινή δυσχερέστατη οικονομική
θέση που βρίσκεται η χώρα μας, μόνο
τομείς όπως η κρουαζιέρα μπορούν να
βοηθήσουν θετικά, αρκεί τα στελέχη που
θα αποτελέσουν την ολιγομελή συντονιστική επιτροπή να έχουν εξακριβωμένη
εμπειρία στον τομέα και όρεξη για δουλειά από την πρώτη στιγμή που θα αναλάβουν υποχρεώσεις.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κερδοφόρο το 2015 για
την Hellenic Seaways
H Hellenic Seaways (HSW) ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα χρήσης 2015 με την
έκδοση του ετήσιου δελτίου σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής Αναφοράς, σε ενοποιημένη και ατομική βάση
για τις εταιρείες του ομίλου. Σύμφωνα με
τη σχετική έκθεση, ο κύκλος εργασιών
της εταιρείας αυξήθηκε κατά 26,5% στα
€131,9 εκατ., οδηγώντας την εταιρεία σε
κερδοφορία, όπου τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €29,8 εκατ. (+€19,7
εκατ. έναντι 2014) ενώ τα καθαρά κέρδη
ήταν €3,9 εκατ. Να σημειωθεί ότι είναι η
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πρώτη φορά ύστερα από πέντε ζημιογόνες χρήσεις που η HSW κλείνει οικονομικό έτος με καθαρά κέρδη. Η ώθηση προς
τα πάνω στα οικονομικά αποτελέσματα
ήταν προϊόν της αύξησης της επιβατικής
κίνησης κατά 11% και της εμπορευματικής
κίνησης κατά 46% έναντι του 2014. Επίσης
το 2015 η HSW προχώρησε σε πλήρη
αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω μείωσης επιτοκίων και
παράτασης περιόδου αποπληρωμής. Το
2015 η εταιρεία επένδυσε σε αγορά πλοίου («Νήσος Σάμος») αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση πλοίων του στόλου της
(Hellenic Highspeed, Highspeed 7) από
ίδια κεφάλαια, που στην πλειονότητά τους
υλοποιήθηκαν στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάματος. Η HSW προχώρησε και
σε ενίσχυση δρομολογίων με δραστηριοποίηση σε νέες γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Για το 2016 η εταιρεία θα προσθέσει
τρια νέα πλοία στην ελληνική ακτοπλοΐα
(2 ταχύπλοα, 1 συμβατικό) που θα αυξήσουν τη χωρητικότητα του στόλου της
κατά 4.100 θέσεις επιβατών και 1.000
οχήματα. Με δεδομένες τη σταθερότητα
στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, την
αναμενόμενη εισροή τουριστών από το
εξωτερικό και τη διατήρηση των διεθνών
τιμών καυσίμων σε σταθερά επίπεδα, η
Hellenic Seaways εκτιμά πως το 2016 θα
παρουσιάσει αύξηση στον κύκλο εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας της
συγκριτικά με το 2015.

Μετά δύο έτη η Θεσσαλονίκη
αποκτά και πάλι ακτοπλοϊκή
σύνδεση
Η Hellenic Seaways εγκαινιάζει την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης - Σποράδων με ταχύπλοο επιβατηγό από τις 16
Ιουνίου 2016 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου
2016. Η γρήγορη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες ήταν πάγιο αίτημα
των κατοίκων τόσο της συμπρωτεύουσας
όσο και των Σποράδων, και αναμένεται
να συνεισφέρει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού κατά την καλοκαιρινή

περίοδο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για
την πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης εδώ και περίπου δύο χρόνια,
έπειτα από την αποχώρηση της ΝΕΛ από
τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος που
εξυπηρετούσε και μία εξ αυτών συνέδεε
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με νησιά του
ΒΑ Αιγαίου. Το «Flying Cat 4», χωρητικότητας 440 επιβατών, είναι ένα υπερσύγχρονο επιβατηγό ταχύπλοο το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι και 40 κόμβους και
συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Σποράδες
σε λιγότερο από τρεις ώρες. Συγκεκριμένα,
το δρομολόγιο θα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη καθημερινά στις 09.00, με κατεύθυνση Σκόπελο - Αλόννησο - Σκιάθο. Η
επιστροφή θα γίνεται κάθε απόγευμα στις
19.10 από Σκιάθο με στάσεις σε Αλόννησο, Σκόπελο και άφιξη στη Θεσσαλονίκη
στις 22.45. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή το δρομολόγιο θα περιλαμβάνει
και στάση στη Γλώσσα Σκοπέλου.

H Royal Caribbean στην Κούβα;
Ως φαίνεται, η άρση απομόνωσης της Κούβας από τις ΗΠΑ έχει δελεάσει αρκετές
εταιρείες κρουαζιέρας οι οποίες διαβλέπουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στη
συγκεκριμένη αγορά. Η Royal Caribbean
ενδέχεται να ακολουθήσει και αυτή το
δρόμο που άνοιξαν άλλες εταιρείες του
κλάδου, καθώς σε συνέντευξη Τύπου ο
πρόεδρος και CEO αυτής, Michael Bayley,
σημείωσε ότι η Royal Caribbean ενδέχεται να ξεκινήσει προσεγγίσεις σε λιμένες
της Κούβας από τέλη Ιουλίου το νωρίτερο.
Όπως και στις άλλες περιπτώσεις εταιρειών και κρουαζιεροπλοίων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην Κούβα, το μεγάλο εμπόδιο
είναι οι διάφορες άδειες που πρέπει να
λάβουν από τις κουβανικές αρχές. Αν οι
αδειοδοτήσεις εξελιχθούν ομαλά, τότε
σύμφωνα με τον κ. Bayley η εταιρεία θα

μετακινήσει ένα κρουαζιερόπλοιο προς
τη συγκεκριμένη αγορά, κατά πάσα πιθανότητα το «Empress of the Seas».

Η Fred Olsen στη Νότια Αφρική
Η εταιρεία κρουαζιέρας Fred Olsen
δημοσίευσε το πρόγραμμα South Africa
Fly-Cruise με το κρουαζιερόπλοιο
«Boudicca», το οποίο θα ξεκινήσει τις
συγκεκριμένες κρουαζιέρες στις αρχές
του 2018. Η 14 ημερών κρουαζιέρα περιλαμβάνει τη μετάβαση των επιβατών με
πτήση από το Λονδίνο προς το Κέιπ
Τάουν στις 10 Ιανουαρίου 2018 και την επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει τους λιμένες
Cape Town, Port Elizabeth, Richards Bay
και Durban.

ΛΙΜΕΝΕΣ

GREPORT 2016
Εξελίξεις στην ελληνική λιμενική βιομηχανία
Του Αν. καθηγητή Θάνου Πάλλη και του Δρος Γιώργου Βαγγέλα
οικονομική ανάλυση της λιμενικής βιομηχανίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
λόγω των σοβαρών μεταβολών που έχει
υποστεί η ελληνική οικονομία την τελευταία περίοδο, συνεπεία της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και της συνεπακόλουθης κοινωνικοπολιτικής κρίσης. Ως
εκ τούτου, ο διαχωρισμός της περιόδου
μελέτης (2005-2014) σε δύο υποπεριόδους (2005-2009 και 2010-2014) μπορεί να
δώσει σημαντικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λιμενική
βιομηχανία της χώρας.
Εξέλιξη κύκλου εργασιών

Πίνακας 2 - Κύκλος εργασιών Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (2014)
Στη διετία που μεσολάβησε από τα
Ποσειδώνια 2014 έως σήμερα, οι εξελίξεις
στην ελληνική λιμενική βιομηχανία ήταν
ραγδαίες. Το σημαντικότερο γεγονός είναι
αναμφίβολα η ολοκλήρωση, στις αρχές
του 2016, του διαγωνισμού για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών
του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ
Α.Ε.) με την αποδοχή της προσφοράς της
China COSCO Shipping Corporation Ltd.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός
για την αποκρατικοποίηση μέσω πώλησης
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών και του
δεύτερου μεγαλύτερου λιμένα της χώρας,
του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης
(ΟΛΘ Α.Ε.).
Την ίδια στιγμή, η λιμενική πολιτική της
χώρας επαναδιατυπώνεται μέσω διαδοχικών νομοθετικών πρωτοβουλιών, συνδεδεμένων με τα προγράμματα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Πλέον πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί το νομοσχέδιο
που τέθηκε σε διαβούλευση στην αρχή
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του Μαΐου 2016, με την αναδιοργάνωση
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) και
τη δημιουργία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ).
Πλην των οριστικοποιημένων αποφάσεων
για περαιτέρω βήματα στον τομέα των
αποκρατικοποιήσεων, υπό συζήτηση βρίσκεται η αναδιοργάνωση των Κρατικών,
Δημοτικών και Διαδημοτικών Λιμενικών
Ταμείων, πιθανώς μέσω συγχωνεύσεων
και περαιτέρω νομοθετικών παρεμβάσεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του εθνικού λιμενικού συστήματος. Παράλληλα, σειρά πρωτοβουλιών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί ένα
νέο πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και
ανάπτυξης του συνόλου των ευρωπαϊκών
λιμένων.
Οικονομικά
μεγέθη
Λιμένων Α.Ε.

Οργανισμών

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η χρηματο-

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον κύκλο εργασιών και τα μεικτά κέρδη των 12 Οργανισμών Λιμένων της χώρας για το έτος
2014, τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως
ποσοστό του συνόλου του αντίστοιχου
οικονομικού μεγέθους για τα 12 λιμάνια
αλλά και για τα 10 περιφερειακά. Το 2014
ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των 12
λιμένων ανήλθε στα 191,72 εκατομμύρια
ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,1%
σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της
οικονομικής χρήσης 2013, όταν ο κύκλος
εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 191,90
εκατομμύρια ευρώ.
Πίνακας 2 - Κύκλος εργασιών Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (2014)
Η παρουσία των Πειραιά-Θεσσαλονίκης
με την εκτεταμένη διεθνή παρουσία τους
είναι κυρίαρχη, με τους υπόλοιπους λιμένες να διαδραματίζουν κυρίως εθνικό-τοπικό ρόλο. Στον Πειραιά πραγματοποιείται
το 54,4% του συνολικού κύκλου εργασιών
(€104,32 εκατ.) και στη Θεσσαλονίκη το
29,3% (€56,28 εκατ.).
Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι 10 Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. πραγματοποιούν
το 16,3% του κύκλου εργασιών (€31,16
εκατ.) και συνεισφέρουν το 17,41% των
μεικτών κερδών. Το λιμάνι της Ραφήνας
ήταν το μοναδικό που παρουσίασε μείωση εσόδων και μεικτών κερδών το 2014,
σε σύγκριση με το 2013, ενώ η Καβάλα
παρουσίασε ζημίες για τρίτη συνεχόμενη

από την αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και δευτερευόντως από
την αύξηση της διακίνησης χύδην ξηρού
φορτίου,.
Μεικτά κέρδη λιμένων

Διάγραμμα 1 - Εξέλιξη κύκλου εργασιών λιμένων σε σχέση με ΑΕΠ (2005-2014)

χρονιά.
Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την εξέλιξη
του κύκλου εργασιών των ΟΛΠ Α.Ε. και
ΟΛΘ Α.Ε., καθώς και τον κύκλο εργασιών
των υπόλοιπων 10 Οργανισμών Λιμένων
σε σχέση με την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για την
περίοδο 2005-2014 και με βάση υπολογισμού το 2005. Το συγκεκριμένο έτος, το
ΑΕΠ της Ελλάδας ανήλθε στα €199,24
δισ., ο κύκλος εργασιών των ΟΛΠ Α.Ε.
και ΟΛΘ Α.Ε. διαμορφώθηκε αθροιστικά
στα €187,44 εκατ. ενώ ο κύκλος εργασιών
των υπόλοιπων δέκα λιμενικών ανωνύμων
εταιρειών ανήλθε στα €26,38 εκατ.
Διάγραμμα 1 - Εξέλιξη κύκλου εργασιών λιμένων σε σχέση με ΑΕΠ
(2005-2014)
Παρατηρούμε ότι η τάση του κύκλου
εργασιών των 10 Οργανισμών Λιμένων
Α.Ε. ταυτίζεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν απόλυτα με τη γενικότερη πορεία
του ΑΕΠ της χώρας, καταδεικνύοντας
την εξάρτηση των περιφερειακών λιμένων
εθνικής σημασίας από την άμεση (τοπική)
ενδοχώρα τους.
Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2013, όταν και,
παρά τη μείωση του ΑΕΠ, οι 10 λιμένες
κατάφεραν να αυξήσουν τον συνολικό
κύκλο εργασιών τους. Προγενέστερα, την
περίοδο 2007-08, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που συνόδευσαν την πορεία
προς την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ στον
Πειραιά είχαν οδηγήσει σε ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση, ως αποτέλεσμα της

απορρόφησης τμήματος των φορτίων
που απωλέσθησαν από τα λιμάνια Πειραιά
και Θεσσαλονίκης.
Στην περίπτωση των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ
Α.Ε. παρατηρούμε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εξέλιξη του
ΑΕΠ της χώρας. Τα τρία πρώτα έτη (20052007) ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών
τους ακολουθεί τη γενικότερη ανάπτυξη
του ΑΕΠ, το δε 2008 ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Η διαφοροποίηση αυτή έχει
εξήγηση στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους δύο λιμένες.
Στη συνέχεια της πολυτάραχης περιόδου
2008-2009, ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. ακολουθούν πορεία παρόμοια με αυτήν του
ΑΕΠ για το διάστημα 2010-2011, που αποτελεί και την πρώτη περίοδο της οικονομικής ύφεσης που έπληξε τη χώρα. Από
το 2011 και έπειτα, ο κύκλος εργασιών των
δύο μεγάλων λιμένων βαίνει αυξανόμενος
παρά την αντίθετη πορεία του ΑΕΠ της
χώρας.
Οι λόγοι μπορούν να αναζητηθούν σε
τρεις παράγοντες. Πρώτον, αρκετά φορτία που είχαν προτιμήσει ανταγωνιστικά
λιμάνια την περίοδο 2008-2009, άρχισαν να επιστρέφουν προς τους λιμένες
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, Δεύτερον, η
δραστηριοποίηση της εταιρείας Σταθμός
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Α.Ε.
στους ΣΕΜΠΟ ΙΙ και ΣΕΜΠΟ ΙΙΙ του Πειραιά δημιούργησε ξεχωριστή δυναμική
στη διακίνηση Ε/Κ, συμβάλλοντας άμεσα
και στην αύξηση των εσόδων της ΟΛΠ
Α.Ε. Τρίτον, η αύξηση του κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε., προερχόμενη κυρίως

Σε ό,τι αφορά τα μεικτά κέρδη ανά Οργανισμό Λιμένα, παρουσιάζεται σύνθετη
εικόνα. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη
ακολουθούν την ίδια περίπου πορεία
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20052009 με σημαντική διαφοροποίηση όμως
το διάστημα 2010-2014. Τη συγκεκριμένη
περίοδο για το μεν ΟΛΠ Α.Ε. τα μεγέθη
μειώνονται το 2011 και έπειτα αυξάνονται
με χαμηλούς ρυθμούς, για το δε ΟΛΘ Α.Ε.
τα μεικτά κέρδη αυξάνονται συνεχώς και
με ραγδαίους ρυθμούς.
Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει τα μεικτά
κέρδη χρησιμοποιώντας ως έτος βάσης
για τον υπολογισμό του Δείκτη Μεικτών
Κερδών (ΔΚΕ) το 2005 (ΔΚΕ2005)=100.
Για τον υπολογισμό των απόλυτων μεγεθών αναφέρουμε ότι τα μεικτά κέρδη του
ΟΛΠ Α.Ε. το 2005 διαμορφώθηκαν στα
€24,6 εκατ., του ΟΛΘ Α.Ε. στα €8,65
εκατ. και των υπόλοιπων 10 Οργανισμών
Λιμένων στα €5,66 εκατ.
Διάγραμμα 3 - Μεικτά κέρδη λιμένων
(2005-2014)
Τα μεικτά κέρδη των 10 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. παρουσίασαν σημαντική αύξηση
την περίοδο 2005-2008 ενισχυμένα εν
μέρει και από την απορρόφηση φορτίων
από τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης
το 2008. Από το 2009 και μέχρι το 2012 τα
μεικτά κέρδη τους παρουσιάζουν πτωτική
πορεία ακολουθώντας την πτωτική τάση
του κύκλου εργασιών τους όπως είδαμε
στο προηγούμενο διάγραμμα. Αύξηση
παρουσιάζεται το 2013, όταν και διαμορφώθηκαν στα €10,95 εκατ., ενώ το 2014
έκλεισε με μικρή πτώση.
Στην περίπτωση των δύο μεγάλων λιμένων
της χώρας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, το
εντυπωσιακό στοιχείο είναι η αλματώδης
αύξηση των μεικτών κερδών του ΟΛΘ
από το 2009 και έπειτα, με το 2014 να
είναι 2,2 φορές περισσότερα σε σύγκριση με το 2005. Όσον αφορά τον ΟΛΠ,
τα μεικτά κέρδη επίσης αυξάνονται μετά
το 2009 (με εξαίρεση το 2011), αν και με
ηπιότερο ρυθμό.

ΛΙΜΕΝΕΣ

σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση των
μεικτών κερδών του ΟΛΘ Α.Ε. Συγκεκριμένα, τα μεικτά κέρδη των 12 Οργανισμών Λιμένων το 2014 αυξήθηκαν κατά
€5,5 εκατ. με τα €5,05 προέρχονται από
την αύξηση των σχετικών κερδών του
ΟΛΘ Α.Ε. Την ίδια περίοδο τα συνολικά
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση
κατά 13,5%, κυρίως λόγω της μείωσης του
συγκεκριμένου οικονομικού μεγέθους
στο σύνολο των υπό εξέταση λιμένων με
εξαίρεση το λιμένα Θεσσαλονίκης.
Διάγραμμα 3 - Μεικτά κέρδη λιμένων (2005-2014)
Διάγραμμα 4 - Ετήσιες μεταβολές
οικονομικών μεγεθών (2013-14)

Διάγραμμα 4 – Ετήσιες μεταβολές οικονομικών μεγεθών (2013-14)

Η διαφορά της συμπεριφοράς ΟΛΠ και
ΟΛΘ στο σκέλος των μεικτών κερδών
είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, εκ
των οποίων τέσσερις χαρακτηρίζονται οι
σημαντικότεροι.
Πρώτον, οι δυσκολίες του ΟΛΠ Α.Ε. να
αναπτύξει κερδοφόρες εργασίες στον
ΣΕΜΠΟ Ι σε συνδυασμό με την έλλειψη εξυπηρέτησης άλλων φορτίων (πλην
αυτοκινήτων), ενώ συνέβαλε μερικώς και
το αυξημένο εργατικό κόστος ως αποτέλεσμα ύπαρξης πλεονάζοντος προσωπικού συνεπεία της παραχώρησης του
Προβλήτα ΙΙ στον ΣΕΠ Α.Ε. το 2009.
Δεύτερον, ο ΟΛΘ βίωσε σημαντική μείωση του προσωπικού του, συνεπεία της
αποχώρησης υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης και μη αναπλήρωσής τους.
Ως αποτέλεσμα το εργατικό κόστος της
ΟΛΘ Α.Ε. μειώθηκε σημαντικά.
Τρίτον, η έλλειψη ουσιαστικών επενδύσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περίοδο 2009-2014, καθώς τα έργα υποδομής
που είχαν δρομολογηθεί είτε πάγωσαν
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είτε εν τέλει ακυρώθηκαν. Τέταρτον, υπήρξε σημαντική αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα Θεσσαλονίκης, με ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους.
Στον αντίποδα η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον ΣΕΜΠΟ, που διαχειρίζεται
ο ΟΛΠ Α.Ε., μειώθηκε τα έτη 2009, 2010
και 2011 αθροιστικά κατά 26,16%, αυξήθηκε σημαντικά το έτος 2012 και το 2013 και
παρουσίασε πτώση το 2014.
Μεταβολές βασικών
μεγεθών (2013-2014)

οικονομικών

Το διάγραμμα 4 παρουσιάζει την ετήσια
μεταβολή του κύκλου εργασιών, των μεικτών κερδών, του EBITDA, των επενδύσεων και της απασχόλησης σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 για το
σύνολο των 12 Οργανισμών Λιμένων.
Το 2014, ο συνολικός κύκλος εργασιών
μεταβλήθηκε οριακά (-0,1%) σε σύγκριση
με τη χρήση 2013. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,9%, γεγονός που οφείλεται

Πτώση κατά 17,1% παρουσίασαν το 2014
και οι επενδύσεις στο σύνολο των 12 λιμένων. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη
μείωση των επενδύσεων του ΟΛΠ Α.Ε.
και δευτερεύοντος στα 10 περιφερειακά
λιμάνια που λειτουργούν ως Α.Ε. Μερικώς,
αιτία της μείωσης αποτελεί το γεγονός ότι
το λιμάνι του Πειραιά πρωτίστως και οι 10
περιφερειακοί οργανισμοί λιμένων είχαν
προχωρήσει σε σημαντικότερες επενδύσεις κατά τα έτη 2007-2011, με αποτέλεσμα
οι όποιες επενδύσεις να επικεντρώνονται
σε δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα
που αφορούν τη λειτουργία ενός λιμένα.
Κατά δεύτερον, οφείλεται αναμφίβολα
στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην
ελληνική οικονομία και στον καθοριστικό
περιορισμό των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απασχόληση με τη σειρά της ελαττώθηκε κατά 3,9% εξαιτίας της μείωσης του
προσωπικού των λιμένων λόγω συνταξιοδότησης και της μη αναπλήρωσής του με νέες
προσλήψεις. Ας σημειωθεί ότι η συνταξιοδότηση προσωπικού οφείλεται εν μέρει και
στις πιέσεις που ασκούν οι μεταρρυθμίσεις
που εφαρμόζονται στο συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα του Δημοσίου.
* Για το λιμένα της Ελευσίνας, λόγω μη
διαθεσιμότητας ισολογισμού για το έτος
2014, έχει γίνει υπολογισμός με βάση τη
μεταβολή της αγοράς για 2013-2014.
(Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα της
μελέτης «GREPORT 2016», που επιμελήθηκαν οι κ. Θάνος Πάλλης και Γιώργος
Βαγγέλας και η οποία εκδόθηκε από την
P&S Advisory.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η CDCargo στο λιμένα
Θεσσαλονίκης
Πολυπληθής αντιπροσωπεία της τσεχικής
εταιρείας σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών CDCargo επισκέφτηκε
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες
συνεργασίας των δύο εταιρειών στον
τομέα των μεταφορών και δη των συνδυασμένων. Πρόκειται για θυγατρική των
τσεχικών σιδηροδρόμων και μία από τις
πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου
στην Ευρώπη. Στην αντιπροσωπεία της
CDCargo συμμετείχαν ο πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου Ιβάν Μπεντνάρικ,
ο CEO Μπούχμιλ Ραμπούλα, μέλη του
Δ.Σ., στελέχη και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ο κ. Μπεντνάρικ ανέφερε ότι
στόχος της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δήλωσε
χαρακτηριστικά: « Έχουμε αναπτυχθεί στο
Βορρά, στη Δύση και στην Ανατολή. Ήρθε
η ώρα να διερευνήσουμε και τις δυνατότητες που αναπτύσσονται στο Νότο».

Παρουσίαση οικονομικών
αποτελεσμάτων του ΟΛΠ Α.Ε.
Στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα χρήσης 2015
του ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών
Επενδυτών και έγινε ενημέρωση στους
αναλυτές από τον γενικό διευθυντή, Στ.
Χατζάκο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο
γεγονός ότι παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε και το
2015 κέρδη, βελτιώνοντας μάλιστα τους
δείκτες κερδοφορίας σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, τα κέρδη
προ φόρων ανέρχονται σε €9.772.290,19
έναντι €8.891.464,98 την αντίστοιχη χρήση 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 9,91%.
Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται
σε €8.375.754,17 έναντι €6.763.882,84,
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αύξηση 23,83%. Το μεικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 13,9% έναντι του 2014 από
€22.958.410,89 στα €26.150.566,01. Τα
βελτιωμένα αποτελέσματα οφείλονται
κυρίως στη μείωση ορισμένων κατηγοριών δαπανών και πιο συγκεκριμένα αυτές
των παροχών τρίτων κατά 15,46%, των
αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών
κατά 43,61%, καθώς και στην περικοπή
των αμοιβών προσωπικού κατά 4,05%
έναντι του 2014. Καθοριστική ήταν επίσης
η επίπτωση των προβλέψεων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Τέλος, επισημαίνεται πως τα χρηματικά διαθέσιμα του
Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2015 στα
€60.248.805 έναντι €55.283.017, όταν
μάλιστα κατά το 2015 εξοφλήθηκαν πλήρως υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ύψους
€14 εκατ.

Ξεκίνησε η διακίνηση υλικών
για την κατασκευή
του αγωγού ΤΑΡ μέσω
του λιμένα Αλεξανδρούπολης
Το M/V NORJAN κατέπλευσε στο λιμένα Αλεξανδρούπολης με φορτίο τα πρώτα μηχανήματα της αναδόχου εταιρείας
Speacapag για την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Το
πλοίο, μήκους 121 μ. και βυθίσματος 8,72
μ., ελλιμενίστηκε στην προβλήτα ΣΕΜΠΟ
του λιμένα για την εκφόρτωση των πρώτων μηχανημάτων εργοταξίου, προερχόμενο από το λιμένα Dunkirk της Γαλλίας.
Να σημειωθεί πως είναι το πρώτο πλοίο
με τέτοιο βύθισμα που επισκέπτεται το
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η εξέλιξη
αυτή ενδέχεται να δώσει μια αναπτυξιακή
δυναμική στο λιμάνι της Αλεξανδρούπο-

λης, το οποίο παρά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά
καιρούς, δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει ικανοποιητική διακίνηση φορτίων.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από κύματα για κάλυψη
ενεργειακών αναγκών στον ΟΛΗ
Πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου η
έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας
του πιλοτικού συστήματος μετατροπής
κυματικής ενέργειας της εταιρείας «SINN
Power», σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Επιδίωξη της εταιρείας είναι η αξιολόγηση
της λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και
αντοχής της συγκεκριμένης τεχνολογίας
με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ενέργεια των κυμάτων για
την χρήση αυτής προς εξυπηρέτηση των
ενεργειακών αναγκών του λιμανιού.
Ο Απόλλων Φιλιππής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ανέφερε ότι η Διοίκηση
του Οργανισμού προωθεί δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αξιοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε
να είναι συμβάλλει με απτό τρόπο στην
καταπολέμηση της υπερθέρμανσης και
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ανεφοδιασμός πλοίων με
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο στην
Ηγουμενίτσα
Το Poseidon MedII πραγματοποίησε τον
Μάιο σεμινάριο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που αφορούσε στις λειτουργίες, την
τεχνολογία, τις υποδομές, τα ζητήματα
ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο για
τον ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο.
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου να εκπονηθούν Μελέτες
Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων
για υποδομές που θα επιτρέψουν
στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας να προσφέρει υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ

ως καύσιμο στα πλοία.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας
Ανδρέας Νταής υπογράμμισε ότι «ο
Οργανισμός ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και

στην ενεργοποίηση της ζήτησης LNG για
ναυτιλιακή χρήση, συμμετέχει ως εταίρος
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med
II. Τα αποτελέσματα αυτού αναμένεται να
προσδώσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας».

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
To Port Tampa Bay ανακηρύχθηκε
καλύτερος διαχειριστής λιμένων
στη Βόρεια Αμερική

O ESPO υπέρ της διατήρησης
των βασικών αρχών της οδηγίας
υποδοχής αποβλήτων πλοίων
Στις 25 Μαΐου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Λιμένων (ESPO) παρουσίασε ένα κείμενο θέσεων σχετικά με την αναθεώρηση
της οδηγίας για την υποδοχή αποβλήτων πλοίων. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι το
πνεύμα και οι στόχοι της οδηγίας είναι
ακόμη επίκαιρα, αλλά απαιτείται καλύτερη καθοδήγηση και διευκρίνιση. Επιπροσθέτως, όλη η συζήτηση που έχει αρχίσει
περί της επάρκειας των υφιστάμενων υποδομών υποδοχής αποβλήτων θα πρέπει
να είναι συγκεκριμένη και να στηρίζεται
σε αποδείξεις. Ο ESPO υποστηρίζει πως
η κατάλληλη συμβουλευτική αλλά και η
σωστή επικοινωνία πάνω σε σχεδιασμούς
υποδοχής αποβλήτων πλοίων και σχεδίων
διαχείρισης αυτών αποτελούν το κλειδί
στην όλη προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το
ζήτημα της επιβολής ενός ενιαίου συστήματος τιμολόγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο ESPO εξέφρασε τη ριζική αντί-
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θεσή του, αλλά όμως στηρίζει την παροχή
διευκρινίσεων επί των αρχών που θα πρέπει να διέπουν ένα σύστημα τιμολόγησης.
Τέλος, ο Οργανισμός υποστηρίζει τη διαδικασία ένταξης νέων τύπων αποβλήτων
στους σκοπούς της οδηγίας.

Σαγκάη, ο ταχύτερα
αναπτυσσόμενος λιμένας
κρουαζιέρας στην Ασία
Η Σαγκάη παρουσίασε τον μεγαλύτερο
ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2015 και 2014
σε ό,τι αφορά την κίνηση κρουαζιέρας.
Ο βασικός λιμένας homeport της Κίνας
κατέγραψε ανάπτυξη περίπου 60% το 2015,
εξυπηρετώντας περίπου 1,6 εκατ. επιβάτες
κρουαζιέρας, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στους 10 μεγαλύτερους λιμένες
κρουαζιέρας παγκοσμίως με βάση τη διακίνηση επιβατών. Εκτός από τη Σαγκάη,
αξιοσημείωτη ανάπτυξη παρουσίασαν και
τα λιμάνια Χονγκ Κονγκ,Tianjin, Penang και
Freemantle, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Cruise Industry Annual Report.

Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε
από το Lloyd’s List στη Νέα Υόρκη, απονεμήθηκαν τα ετήσια North American
Awards. Το Port Tampa Bay ανακηρύχθηκε Port Operator of the Year σε αναγνώριση των προσπαθειών της λιμενικής
αρχής για την επίτευξη υψηλής ποιότητας
παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσπάθεια
συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας, τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και
τη δέσμευσή της για την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και τη διαφύλαξη της
ασφάλειας. Να σημειωθεί ότι το 2015 το
Port Tampa Bay ανακοίνωσε τους σχεδιασμούς του για πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους $1,7 δισ. εντός της επόμενης
15ετίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
την κατασκευή νέας μαρίνας, δύο ουρανοξύστες 75 ορόφων και μεγαλύτερο τερματικό σταθμό για την κρουαζιέρα.

Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης για
τους οκτώ μεγαλύτερους λιμένες
της Κίνας
Τα οκτώ μεγαλύτερα λιμάνια της Κίνας
πέτυχαν ρυθμό ανάπτυξης 1,4% τον Απρίλιο του 2016 σε σύγκριση με το 4,2% του
Απριλίου του 2015. Η ανακοίνωση έρχεται να προστεθεί στην ειδησεογραφία
για τους λιμένες, που παρουσιάζει πτώση
της παραγωγικότητας των είκοσι μεγαλύτερων ευρωπαϊκών και ασιατικών λιμένων.
Παρά τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης,
τα λιμάνια της Κίνας και της Ασίας γενικότερα αναμένουν τεράστια αύξηση στους
όγκους διακίνησης για το 2030, όταν οι
οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας
και η Κίνα θα αγγίξουν πολύ υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Οι προβλέψεις αυτές
έχουν ανοίξει τη συζήτηση περί της επέκτασης της χωρητικότητας των λιμένων
της περιοχής ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στη μελλοντική ζήτηση.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Τα βραβεία Ευκράντη διοργανώθηκαν και φέτος από τα «Ναυτικά Χρονικά»
σε συνεργασία με την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος (ΕΝΟΕ)
και την αρωγή του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Η τελετή απονομής των φετινών βραβείων πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο
της ανακαινισμένης Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Λασκαρίδη στον Πειραιά και σε
αυτήν τιμήθηκαν οι ναυτιλιακοί πρωταγωνιστές της χρονιάς που μας πέρασε.

Οι προσωπικότητες που βραβεύθηκαν, επιλέχτηκαν, για όγδοο συνεχή χρόνο, από
τα μέλη μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής με σημαντική παρουσία στο χώρο των
ναυτιλιακών γραμμάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και στο χώρο του
ναυτιλιακού Τύπου.
Για πρώτη φορά, δε, θεσπίστηκε ειδικό βραβείο εις μνήμην της Μαριλένας
Λασκαρίδη, για προσωπικότητες και φορείς που προάγουν την αριστεία στον
ναυτιλιακό πολιτισμό και επικουρούν την ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και
παράδοση.
Φέτος βραβεύθηκαν συνολικά οκτώ προσωπικότητες που διαπρέπουν στον
ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, αποτελώντας πρότυπα ήθους και αξιών.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ

Υπό την αιγίδα της ΕΝΟΕ
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1. Η βράβευση των δημοσιογράφων Nigel Lowry, David Glass και Gill Whitaker από τον πρόεδρο της ΕΝΟΕ, Άγγελο Παντουβάκη.
2. Η κα Σουζάνα Λασκαρίδη απονέμει το βραβείο «Μαριλένας Λασκαρίδη» στον εκπαιδευτικό Τάσο Ζιάσκα. 3. Ο γ.γ. ΥΝΝΠ καθηγητής Ιω. Θεοτοκάς, ο κ. Περικλής Παναγόπουλος, ο ναύαρχος Ευ. Μητρόπουλος, η κα Ιωάννα Μπίσια και ο κ. Ν. Βλασσόπουλος. 4.
Ο κ. Γιάννης Κοτζιάς. 5. Ο ναύαρχος Ευθύμιος Μητρόπουλος με τον κ. Πάνο Λασκαρίδη. 6. Στο μέσον, ο αρχηγός Λ.Σ. αντιναύαρχος
Σταμάτιος Ράπτης, ο Α΄ υπαρχηγός αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης και ο Β΄ υπαρχηγός αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Μπαρκατσάς. 7. Οι κυρίες Άντζελα Κουλουκουντή, Κούλα Ανδρεάδη με τον κ. Ηλία Μπίσια. 8. Ο καπετάν Ευάγγελος Κούζιλος. 9. Η κα Αθηνά
Κανελλάτου. 10. Οι κυρίες Αθηνά Βεζύρη και Ιωάννα Μπίσια. 11. Οι κ. Σπύρος Ζολώτας και Χρήστος Καπάνταης. 12. Ο στρατηγός
Δημήτρης Ντζοΐδος. 13. Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης με την κα Ειρήνη Νταϊφά.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14. Οι κ. Νικόλαος Τσαβλίρης, Περικλής Παναγόπουλος και Γεώργιος Μπίσιας. 15. Οι κυρίες Χρυσάνθη Πατέρα και Μαριγώ Λεμού.
16. Ο καπετάν Γεώργιος Βλάχος. 17. Οι κ. Διαμαντής Μανός και ο ναύαρχος Ευθύμιος Μητρόπουλος. 18. Η κα Μάρω Λεμού 19. Ο κ.
Μιχάλης Λάμπρος. 20. Ο κ. Δημήτρης Ματθαίου, η κα Ιωάννα Μπίσια και ο κ. Νικόλαος Κατράδης. 21. Ο κ. Νικόλαος Βλασσόπουλος.
22. Η κα Άννα-Μαρία Μονογιούδη. 23. Η εκδότις των «Ν.Χ.» Ιωάννα Μπίσια με τον κ. Γιάννη Πλατσιδάκη, πρόεδρο Intercargo.
24. Ο κ. Nigel Lowry.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

26
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27

30

28

31
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32
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34

25. Η κα Άντζελα Κουλουκουντή με τον κ. Στάμο Ι. Φαφαλιό. 26. Ο κ. Σπυρίδων Γκούμας με την κα Ιωάννα Μπίσια. 27. Ο καθηγητής
Κωνσταντίνος Μανάφης παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους του Ιδρύματος Ευγενίδου από την καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη. 28.
Ο κ. Νίκος Μπαρδούνιας. 29. Οι κ. Ειρήνη Λιγνού, Τίνα Φαφαλιού και Άννα Λιγνού. 30. Η κα Λούσυ Μυλωνάκη με τον κ. Ηλία Μπίσια.
31. Το ζεύγος Νικολάου και Αλίκης Βλασσοπούλου παραλαμβάνουν το βραβείο από τον κ. Στάμο Ι. Φαφαλιό. 32. Οι κ. Στράτος και
Νικόλαος Τσαλαμανιός με τη μητέρα τους Σάρα Δανισκίδου-Τσαλαμανιού. 33. Το ζεύγος Δημήτρη και Ελένης Κορωνάκη. 34. Άποψη
της αίθουσας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Isalos.net, δίαυλος επικοινωνίας
της ναυτιλιακής αγοράς
με τους νέους

Η δράση «Επιλέγω Ναυτιλία»
σε συνεργασία με την ομάδα
των «Ναυτικών Χρονικών»
έχει δημιουργήσει μια νέα
εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία
φέρει το όνομα Isalos.net. Μία
από τις κύριες πρωτοβουλίες του
Isalos.net αποτελεί η διοργάνωση
επιμορφωτικών συναντήσεων,
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος
«Αικατερίνης Λασκαρίδη»,
φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους
της ναυτιλιακής αγοράς και
της ακαδημαϊκής κοινότητας
με τους νέους που επιθυμούν
να ακολουθήσουν ναυτιλιακή
καριέρα.
Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δύο μηνών, η
εκπαιδευτική πλατφόρμα Isalos.
net έχει οργανώσει τόσο στον
φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος
«Αικατερίνης Λασκαρίδη» όσο
και σε άλλους χώρους, όπως στο
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος και
το Μέγαρο Μουσικής, μια σειρά
από επιτυχημένες επιμορφωτικές
συναντήσεις, επισκέψεις και
συζητήσεις για διάφορα θέματα
που αφορούν το χθες,
το σήμερα και το αύριο της
ναυτιλιακής βιομηχανίας.
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Η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση
«Isalos.net», με θέμα «Ναυτασφαλίσεις:
από τη θεωρία στην πράξη», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου
2016, στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος
«Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Η συνάντηση διοργανώθηκε από την
ερευνητική ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία»
σε συνεργασία με την εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Isalos.net», υπό την αιγίδα του
Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Εισηγητές στη συνάντηση ήταν η δρ
Βικτωρία Αθανασοπούλου, λέκτορας Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Μιχαήλ Αντάπασης, Partner στην
Antapasis Albouras Asanakis Law Office,
η Άννα Δουμένη, Senior Claims Executive
στο Standard Club Europe Ltd, και η
Αγγελική Καλλίνη, Adjusting Manager στη
Richard Hogg Lindley (Hellas) Ltd.

Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του
περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά», Ηλίας
Μπίσιας.
Στις ομιλίες τους, οι εισηγητές της συνάντησης ανέλυσαν τις ιδιαιτερότητες των
ναυτασφαλίσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και σύνθετο οικονομικό περιβάλλον, με ιδιαίτερη αναφορά να γίνεται
στην υπέρτατη καλή πίστη, στα αντισυμβαλλόμενα συμφέροντα ασφαλιστή και
ασφαλιζόμενου στη σύγχρονη εποχή,
καθώς και στη σημασία της γενικής αβαρίας στην παγκόσμια ναυτιλία.
Την επιμορφωτική συνάντηση τίμησαν με
την παρουσία τους δεκάδες φοιτητές από
τα Πανεπιστήμια Πειραιά και Αιγαίου και
από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος,
όπως και πολλοί σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Tην Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 διοργανώθηκε στο Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη» η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση
«Isalos.net» με θέμα «Αστική και ποινική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο.
Ποιος ευθύνεται και πώς;».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από την
εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Ιsalos.net»,
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».
Εισηγητές στη συνάντηση ήταν η Λία Αθανασίου, καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου
στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο δρ Ιωάννης
Ανδρουλάκης, λέκτορας Ποινικού Δικαίου & Ποινικής Δικονομίας στη Νομική
Σχολή Αθηνών, και ο Γιώργος Τεριακίδης,
Regional Business Development Manager
στο νηογνώμονα DNV GL Maritime.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής του περιοδικού
«Ναυτικά Χρονικά».
Στις ομιλίες τους οι εισηγητές της συνά-

Στιγμιότυπο απο την πρώτη εκδήλωση στο Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη».
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και σύνθετο νομικό περιβάλλον.
Στην επιμορφωτική συνάντηση παρευρέθηκαν πολλοί φοιτητές από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα Πανεπιστήμια
Αιγαίου και Πειραιά, αλλά και σπουδαστές
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

ντησης πραγματοποίησαν μια σύντομη
ιστορική αναδρομή στα ναυάγια που επηρέασαν τη διεθνή νομοθεσία επιφέροντας νέες διεθνείς συμβάσεις, παρουσίασαν το διεθνές πλαίσιο προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος σήμερα, ενώ
τέλος ανέλυσαν την έννοια της ευθύνης
σε περίπτωση ρύπανσης από πετρέλαιο

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.
Email enquiries
marilena.kokonaki.1@city.ac.uk

Telephone enquiries
+30 210 4297103

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στιγμιότυπα απο τη δεύτερη εκδήλωση στο Ίδρυμα «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Η πρώτη επιμορφωτική επίσκεψη «Isalos.
net» με θέμα «Ναυτιλιακά δίκτυα,
θεσμοί και παραδόσεις», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.
Η επίσκεψη, που διοργανώθηκε από την
εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Isalos.net»,
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη», πραγματοποιήθηκε στο
χώρο του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.
Εισηγητές ήταν o δρ Γεώργιος Βαγγέλας με θέμα «Στρατηγικές συνεργασίες
στα σύγχρονα ναυτιλιακά δίκτυα», ο δρ
Παναγιώτης Καπετανάκης με θέμα «Νέες
προσεγγίσεις στη μελέτη των ναυτιλιακών
δικτύων» και η δρ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου με θέμα «Θεσμοί και επιχειρηματικότητα».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία
Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη,
πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλά-
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δος, και ο Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής του
περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά».
Στις ομιλίες τους, οι εισηγητές πραγματοποίησαν μια σύντομη ιστορική αναδρομή
στο ναυτιλιακό επιχειρείν από τον 19ο
αιώνα έως σήμερα, ανέλυσαν τις ιδιαιτερότητες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και σύνθετο
οικονομικό περιβάλλον, ενώ τέλος παρουσίασαν μια χαρτογράφηση των νεότερων
και σύγχρονων ναυτιλιακών δικτύων, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τις
προκλήσεις που αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν τον 21ο αιώνα.
Την πρώτη επιμορφωτική επίσκεψη του
«Isalos.net» τίμησαν με την παρουσία
τους δεκάδες φοιτητές από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πειραιά, καθώς και
σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στιγμιότυπo από τη συζήτηση που διοργάνωσε ο Isalos.net στο πλαίσιο
του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, στο Μέγαρο Μουσικής.

Στιγμιότυπo από τη συζήτηση και την επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.

Η ανοικτή συζήτηση «Isalos.net» με θέμα
«Τo ναυτιλιακό πλέγμα: η άλλη όψη
της σταδιοδρομίας στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα» πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, στην αίθουσα Σκαλκώτα του Μεγάρου Μουσικής.
Η συζήτηση διεξήχθη από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Isalos.net» σε συνεργασία με το περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά»
και τους διοργανωτές του Πανοράματος
Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.
Εισηγητές ήταν o Διονύσης Βενετόπουλος,
Commercial Director στη Variety Cruises,
ο Δημήτρης Θεοδοσίου, Managing
Director στην Danaos Management
Consultants S.A., ο Σταύρος Κασιδιάρης,
Managing Director στην C+A Stavros
Kassidiaris, και η Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO.
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Τη συζήτηση συντόνισε ο Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής του περιοδικού «Ναυτικά
Χρονικά».
Στις ομιλίες τους, οι εισηγητές ανέλυσαν
τις δυσκολίες σταδιοδρομίας στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας
και επιχειρηματικότητας, τα κριτήρια με
τα οποία οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν
ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις συνέπειες από την κρίση της ναυλαγοράς για
την παραναυτιλία.
Στην ανοικτή συζήτηση παρευρέθηκαν
δεκάδες φοιτητές από τα Πανεπιστήμια
Πειραιά και Αιγαίου καθώς και από το
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ενώ την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
και πολλοί σπουδαστές των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού.

Οι εισηγήσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας www.isalos.net.
Οι φοιτητές και σπουδαστές των ΑΕΙ και
ΑΕΝ καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται
να ενημερωθούν για τα νέα και τις εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας
Isalos.net μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στη λίστα παραληπτών ενημερώσεων
στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.euronav.com

Largest
NYSE listed
crude oil
tanker
company
in the
world

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
69 Akti Miaouli, Piraeus 18537 • Greece • Tel. +30 210 455 8000 • Fax +30 210 455 8010
Email: admin.gr@euronav.com

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από το χώρο των αερομεταφορών
τους για την ανάπτυξη νέων δρομολογίων
και την ενδυνάμωση της παρουσίας τους
στην τοπική αγορά. Στο θεσμό αυτό, ο
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι το πιο
πολυβραβευμένο αεροδρόμιο παγκοσμίως, με 15 διακρίσεις σε 12 χρόνια.

Ellinair: επέκταση
δραστηριοτήτων στην Κύπρο

Η Ryanair καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να λάβει μέτρα για
«ανοιχτούς ουρανούς» στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Έπειτα από ανακοίνωση των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για παράταση της απεργίας τους για 4 επιπλέον ημέρες, έως τα τέλη Μαΐου, η Ryanair καλεί
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα
για να αποτρέψει το κλείσιμο των ευρωπαϊκών ουρανών. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, λόγω της απεργίας ακυρώνονται 70 πτήσεις προς/από και μέσω
της Γαλλίας, ανά ημέρα απεργίας, τονίζοντας μάλιστα ότι οι Γάλλοι πραγματοποιούν τη 47η απεργία από το 2009 και την
6η μέσα σε 2 μήνες. Να σημειωθεί πως
οι Γάλλοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
έχουν ανακοινώσει περισσότερες απεργίες
στις 3, 4 και 5 Ιουνίου. Η Ryanair και άλλες
ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν
επανειλημμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εφαρμόσει δύο μέτρα, τα
οποία θα αποτρέψουν τον αντίκτυπο των
απεργιών στους πελάτες. Συγκεκριμένα:
Α) Οι Γάλλοι ΕΕΚ θα πρέπει να προωθούν
τα αιτήματά τους μέσω δεσμευτικής διαιτησίας έναντι απεργιών.
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Β) Να επιτρέπεται σε ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών να
διαχειρίζονται τις πτήσεις στον γαλλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια των απεργιών.
Η Rynair, μάλιστα, παροτρύνει όσους
επιβάτες έχουν ζημιωθεί από παρόμοιες
απεργιακές κινητοποιήσεις να υπογράψουν υπέρ της καμπάνιας «Keep Europe’s
Skies Open», της οποίας τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όταν συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος» στην πρώτη θέση
των Routes Europe 2016
Στη μεγαλύτερη συνάντηση του κλάδου
των αερομεταφορών, «Routes Europe
2016», η οποία πραγματοποιήθηκε στην
Κρακοβία, το αεροδρόμιο της Αθήνας
κατέκτησε με τις ψήφους των αεροπορικών εταιρειών την πρώτη θέση στην
κατηγορία του (4-20 εκατ. επιβάτες).
Στον πολύ σημαντικό θεσμό των Routes,
οι αεροπορικές εταιρείες αξιολογούν τα
προγράμματα υποστήριξης των αεροδρομίων που ανταποκρίνονται με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο στις προσπάθειές

Με 21 χρόνια στο χώρο του τουρισμού
και με περισσότερα από 80 γραφεία σε
Ρωσία και Ευρώπη, ο Όμιλος Μουζενίδη
επεκτείνεται στην Κύπρο με την αεροπορική εταιρεία Ellinair. Ο όμιλος επενδύει
στην Κύπρο με την ίδρυση του γραφείου
του στη Λεμεσό, αλλά και με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως δήλωσε
ο εμπορικός διευθυντής της Ellinair, Σταύρος Δαλιάκας: «Η Κύπρος αποτελεί έναν
νέο και πολύ σημαντικό προορισμό για το
δίκτυό μας και ελπίζουμε πολύ σύντομα
να αποτελέσει βάση για τα αεροσκάφη
μας, όπως και για απευθείας πτήσεις προς
πόλεις της Ευρώπης και της Ρωσίας».

Νέος κόμβος αερομεταφορών
το Ριάντ

Στο πλαίσιο των στρατηγικών αλλαγών
που αφορούν τις νέες οικονομικές προτεραιότητες του Βασιλείου της Σαουδικής
Αραβίας, εγκαινιάστηκε ο νέος τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο του Ριάντ,
King Khalid International Airport.
Το νέο Terminal 5 έχει έκταση 106.500
τετραγωνικών μέτρων και θα το διαχειρίζεται μία θυγατρική εταιρεία της Dublin
Airport Authrotity. Είναι η πρώτη φορά
που γίνεται παραχώρηση του μάνατζμεντ
αεροσταθμού σε ιδιωτική εταιρεία και
μάλιστα ευρωπαϊκή.
Ο τερματικός σταθμός αποτελεί μέρος
των σχεδίων επέκτασης του αεροδρομίου
και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την
ικανότητά του προκειμένου να φιλοξενεί 14
εκατομμύρια επιβάτες σε λίγες εβδομάδες
αλλά και 40 εκατομμύρια μέχρι το 2038.
Ο νέος αεροσταθμός θα λειτουργήσει

αρχικά για πτήσεις εσωτερικού. Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν χώρους για
36 check-in, καθώς και χώρο στάθμευσης
για 3.740 αυτοκίνητα.
Οι επιβάτες θα μπορούν επίσης να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσία μεταφοράς με
λεωφορείο προς άλλους τερματικούς
σταθμούς, ενώ ο σταθμός θα συνδεθεί με
το νέο μετρό της πρωτεύουσας.
Το Τerminal 5 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις 20 Ιουνίου.

Αθήνα - Νέα Υόρκη με τη United
Η United Airlines ξεκίνησε την απευθείας
σύνδεση μεταξύ Αθήνας και του κόμβου
της στη Νέα Υόρκη, του αεροδρομίου
Newark Liberty International. Οι εποχικές
πτήσεις θα εκτελούνται καθημερινά έως
τις 6 Οκτωβρίου 2016 (τελευταία πτήση/

αναχώρηση από την Αθήνα).
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την απευθείας σύνδεση μεταξύ Αθήνας - Νέας Υόρκης αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Robert
Humphries, Managing Director Sales της
United για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική
και την Ινδία. «Η συγκεκριμένη κίνηση θα
προσφέρει στους Έλληνες πελάτες μας
όχι μόνον απευθείας σύνδεση με τη Νέα
Υόρκη, αλλά επίσης εξυπηρετικές συνδέσεις από τον κόμβο μας στο Newark
Liberty σε προορισμούς σε ολόκληρη την
αμερικανική ήπειρο».
Η πτήση UA125 αναχωρεί καθημερινά
από την Αθήνα στις 12.15 μ.μ. και φτάνει
στη Νέα Υόρκη/Newark στις 4.15 μ.μ.
την ίδια ημέρα. Η πτήση επιστροφής,
με κωδικό UA124, αναχωρεί από τη Νέα
Υόρκη /Newark καθημερινά στις 5.50 μ.μ.
και προσγειώνεται στην Αθήνα στις 10.30

π.μ. την επόμενη ημέρα (ώρες τοπικές).
Η διάρκεια των πτήσεων είναι 11 ώρες
προς Νέα Υόρκη και 9 ώρες και 40 λεπτά
προςΑθήνα.
Οι πτήσεις εκτελούνται από αεροσκάφος
Boeing 767-300 με συνολικά 214 θέσεις: 30
θέσεις -που γίνονται επίπεδα κρεβάτιαστη United Business First και 184 θέσεις
στη United Economy, συμπεριλαμβανομένων 49 Economy Plus θέσεων με επιπλέον
χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο.
Η United διαθέτει τον μεγαλύτερο κόμβο στη μητροπολιτική περιοχή της Ν.
Υόρκης, στο αεροδρόμιο Newark Liberty
International. Σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το Μανχάταν, το αεροδρόμιο
προσφέρει την ταχύτερη επίγεια πρόσβαση σε πολλά σημεία της πόλης.

MARKET NEWS

Γενιές αλλάζουν,
οι αρχές παραμένουν...

Alex Saris

Yorgo Saris

Γενιές αλλάζουν, οι αρχές παραμένουν...
Είναι γεγονός ότι κάτω από τις παρούσες
συνθήκες της παγκοσμιοποίησης με κύριο
χαρακτηριστικό την ευρεία αλλά εύκολη και γρήγορη κατανάλωση, είναι κάτι
περισσότερο από δύσκολο να συναντάς
εταιρείες με επιτυχημένη ενεργό δράση
επί δεκαετίες και ακόμη λιγότερες αυτές
που συνεχίζουν την πορεία τους υπό την
καθοδήγηση της επόμενης γενιάς των
ιδρυτών τους.
Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Αλέξη Σαρρή, τον οποίο μετά χαράς φιλοξενούμε στις στήλες μας, αφού παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον να ακούς τις ιδέες,
απόψεις και τους στόχους αυτών της νεότερης γενιάς.
Ενταγμένος στις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας από τα παιδικά του χρόνια, αφού
τυγχάνει να είναι ο μεγαλύτερος γιος
του Γιώργου Σαρρή, ιδρυτή της ευρέως
γνωστής τόσο στο ελληνικό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο Atlas Ship Supply Inc.
με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η οποία

γιορτάζει φέτος την 37η επέτειο ίδρυσης
και αδιάκοπης παρουσίας της στο χώρο.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η
συμμετοχή τους ως εκθετών στα Ποσειδώνια πραγματοποιείται με τη θυγατρική
τους εταιρεία ονόματι Atlas Marine Valves,
ο Αλέξιος Σαρρής μάς παραχωρεί μια
συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης της οποίας
τα κύρια αποσπάσματα έχουν ως εξής:
Έχω γεννηθεί στη Κωνσταντινούπολη το
1984 και μετά την ολοκλήρωση των βασικών μου σπουδών σε ομογενειακά σχολεία μετέβηκα στην Αγγλία για ανώτερες
σπουδές και αποφοίτησα από το CASS
Business School του Λονδίνου.
Μετά μια ολιγοετή εργασία σε διάφορα
κλιμάκια διεθνούς τράπεζας, το 2011 εντάχθηκα στο έμψυχο δυναμικό της Atlas
Ship Supply για να συμβάλω με τη σειρά
μου στο έργο του πατέρα μου, ο οποίος
ασκεί καθήκοντα προέδρου από το 1979
ως ιδρυτής της εταιρείας.
Μάλλον ήταν μοιραίο για μένα να πέσω
κάτω από τη μηλιά, καθώς από τα πρώτα
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παιδικά μου χρόνια ήμουν πάντα περίεργος να μάθω περισσότερα γι’ αυτό που
έκανε τον πατέρα μου να λείπει συχνά για
τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και
τις πολλές ώρες εργασίας εντός του γραφείου του στο σπίτι, σε αντίθεση με τον
μικρότερο σε ηλικία αδελφό μου, ο οποίος χάραξε τον δικό του δρόμο ως ακαδημαϊκός επιστήμονας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Cambridge.
Προσπαθώ να συμβάλω με τον τρόπο
μου στην ήδη καλά οργανωμένη κύρια
επιχείρηση Αtlas Ship Supply, με γνώμονα
πάντα την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη αυτής, καθώς επίσης να ελαφρύνω στο
μέτρο του δυνατού τις υποχρεώσεις του
πατέρα μου,αφού εκτός από επαγγελματικές έχει και συλλογικές υποχρεώσεις
ως πρόεδρος του Συλλόγου Τροφοδοτών
Τουρκίας, καθώς επίσης και ως εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της ΙSSA (International Ship Suppliers
Association).
Η θυγατρική μας εταιρεία Atlas Marine
Valves, με την οποία συμμετέχουμε φέτος
στα Ποσειδώνια, έχει πρόσφατο παρελθόν, αφού έχει ιδρυθεί μόλις το 2012 αλλά
έχει αναπτυχθεί ταχύτατα χάρη στην
επάνδρωση με ικανότατα στελέχη και
χάρη στο συμβαδισμό της με την Atlas
Ship Supply.
Ο κύριος λόγος που μας έκανε να επενδύσουμε σε αυτό τον τομέα ήταν το γεγονός ότι, ως τροφοδότες, νιώθαμε αρκετές
ελλείψεις και ανεπάρκεια στην αγορά, σε
σημείο που αρκετές φορές δεν είχαμε τη
δυνατότητα να καλύπτουμε τις ανάγκες
των πελατών μας.
Χάρη στη συμφωνία που έχουμε κάνει με
ένα πολύ αξιόπιστο και αναγνωρισμένο
εργοστάσιο στην Κορέα και καθώς επίσης με τις επενδύσεις που έχουμε ολοκληρώσει, σήμερα είμαστε μια εταιρεία η
οποία διαθέτει πάνω απο 10 χιλιάδες βαλβίδες ετοιμοπαράδοτες σε διάφορα μεγέθη και τύπους JIS και DIN, πιστοποιημένες
από αναγνωρισμένους νηογνώμονες όπως
οι DNV, LRS, ABS, ClassNK και BV στις
κεντρικές μας αποθήκες, οι οποίες στεγάζονται πολύ κοντά στα ναυπηγεία της

Tuzla της Κωνσταντινούπολης.
Η παραπάνω τοποθεσία μάς δίνει τη
δυνατότητα να εξυπηρετούμε όλα τα
πλοία που έρχονται για επισκευές στα
ναυπηγεία της Tuzla, αλλά και της Yalova,
εντός ολίγων ωρών.
Βεβαίως και ως συνήθως παραδίδουμε
άμεσα σε καράβια που περνούν τα Στενά
του Βοσπόρου, καλύπτουμε όλα τα τουρκικά λιμάνια και, επιπλέον, οποιοδήποτε
σημείο της Γης εντός ολίγων μόνον ημερών.
Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε
συμπεριλάβει τις παραπάνω δραστηριότητές μας εντός των τροφοδοσιών και
έχουμε ιδρύσει μια ξεχωριστή και κατά
κάποιο τρόπο ανεξάρτητη εταιρεία, είναι
ότι φιλοδοξούμε να ξεχωρίσουμε στον
τομέα αυτό και εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος να καταφέρουμε να μετα-

τραπούμε σε εμπορικό σήμα με ευρεία
αναγνώριση.
Επιπλέον, μελετάμε και έχουμε θέσει ως
στόχο τη δημιουργία κάποιων υποκαταστημάτων σε 2 ή 3 κεντρικά σημεία της
Γης εντός της επόμενης πενταετίας, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει
στη γρηγορότερη υλοποίηση του παραπάνω στόχου μας.
Με τη συμμετοχή μας στα Ποσειδώνια,
ευελπιστούμε να κοινοποιήσουμε τις
δραστηριότητες αυτής της σχετικά νέας
εταιρείας μας ακόμη περισσότερο στο
ευρύτερο κοινό.
Έχοντας ήδη στο ενεργητικό μας πολλά
χρόνια αξιόπιστης παρουσίας στον ναυτιλιακό χώρο ως τροφοδότες, αυτό που
απλούστατα έχουμε να κοινοποιήσουμε
μέσω της έκθεσης αυτής είναι οι δραστηριότητες και επενδύσεις, οι οποίες έχουν

αφιερωθεί στον συγκεκριμένο τομέα.
Επωφελούμενοι και ακολουθώντας πάντα
τις εξελίξεις των καιρών, εμείς ταυτόχρονα παραμένουμε πιστοί και στις αρχές
μας και πιο συγκεκριμένα θα εξακολουθήσουμε να ασκούμε το καθήκοντά μας
με επαγγελματικότητα αλλά και με μεράκι,
αφού αυτη πιστεύουμε ότι είναι η χρυσή
συνταγή για μακρόχρονη επιτυχία και βιωσιμότητα.
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Ο ρόλος της επαγγελματικής
ναυτιλιακής εκπαίδευσης εν μέσω κρίσης
Η παγκόσμια ναυτιλία διέρχεται μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, κύρια παράμετρος της οποίας είναι η υπερπροσφορά
τονάζ. Εντούτοις, ο κλάδος της ναυτιλίας,
παραδοσιακός πυλώνας ανάπτυξης, διατηρεί τη δυνατότητα προσαρμογής και
ανταγωνιστικότητας απέναντι στις δυσκολίες.
Η κρίση βρήκε τη ναυτιλία με ισχυρές
αντιστάσεις, αλλά και ενισχυμένες προοπτικές. Γι’ αυτό και εξακολουθεί να προσφέρει πλήθος επαγγελματικών διεξόδων
και τομέων απασχόλησης για διάφορες
ειδικότητες. Από τη ναυπήγηση, τη διαχείριση του πλοίου, τις ναυλώσεις, τα νομικά
και οικονομικά τμήματα των επιχειρήσεων,
τις ασφάλειες, η ναυτιλία αναζητεί σωστά
κατηρτισμένα άτομα ώστε ο κλάδος να
λειτουργεί αποτελεσματικά.
Για την αντιμετώπιση των σύγχρονων πιεστικών προβλημάτων και δυσκολιών, η

γνώση αποτελεί σημαντικό εργαλείο, τόσο
σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο,
ενώ οι εξελίξεις σηματοδοτούν, κατά τη
γνώμη μου, μοναδική ευκαιρία οργάνωσης
και εξέλιξης της διδασκαλίας, της έρευνας,
της διεθνούς ανταλλαγής γνώσης.
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει κάποιος
να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις του χώρου και να επιτύχει, είναι κυρίως η σκληρή δουλειά και η σωστή κατάρτιση. Και χρειάζεται πρακτική κατάρτιση
και επαγγελματική πιστοποίηση ώστε
να δημιουργεί κανείς ένα ανταγωνιστικό
προφίλ στην αγορά εργασίας.
Η ναυτιλιακή πιστοποίηση του Institute of
Chartered Shipbrokers συνεισφέρει αποφασιστικά στη διαδικασία της κατάρτισης
των επαγγελματιών του χώρου, καθώς και
στη μύηση όσων επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτόν.
Γνωρίζοντας την παγκόσμια φήμη του

Institute of Charterer Shipbrokers, του
οποίου το Hellenic Management Centre
είναι αποκλειστικός εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα, οι σπουδαστές μας επιλέγουν το υψηλό επίπεδο σπουδών, τους
έμπειρους εισηγητές, το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, επιλέγουν δηλαδή να μυηθούν στο συναρπαστικό περιβάλλον της
παγκόσμιας ναυτιλίας με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. To ICS Annual Professional
Maritime Programme προετοιμάζει τους
συμμετέχοντες για τις εξετάσεις του ΙCS,
που οδηγούν στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους (ICS Membership), σημάδι
επαγγελματισμού και καταξίωσης στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
Όπως άλλωστε πιστεύω, «οι επαρκώς
καταρτισμένοι επαγγελματίες είναι σε
θέση να παίρνουν σωστές αποφάσεις
για τους ίδιους, αλλά και για τις εταιρείες
τους».

«Η MacGregor Ελλάδος στις υπηρεσίες του ελληνόκτητου
στόλου καθ’όλη τη διάρκεια ζωής των πλοίων»

Αθηνά Κανελλάτου, Managing Director MacGregor Greece.

«Το ελληνικό γραφείο της MacGregor,
με παρουσία μισού και πλέον αιώνα στον
Πειραιά, μετεγκαταστάθηκε πρόσφατα σε
ένα νέο μεγαλύτερο χώρο επί της Ακτής
Μιαούλη, στην καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας , δηλώνοντας τη διαρκή αλλά και
διαρκώς αναπτυσσόμενη παρουσία της
MacGregor και την αμετάκλητη δέσμευσή μας να συνεχίζουμε να υπηρετούμε
την ελληνική ναυτιλία προσφέροντας την
ασφάλεια του έμπειρου και πιστού συνερ-
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γάτη» υπογραμμίζει η Αθηνά Κανελλάτου,
Managing Director - MacGregor Greece.
Η ακεραιότητα, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών, αποτελούν τα βασικά
δομικά στοιχεία της MacGregor. Από το
πρώτο Hatch Cover και τον πρώτο θρυλικό γερανό Hägglunds, μέχρι τα σύγχρονα
ηλεκτροκινούμενα συστήματα φορτοεκφόρτωσης και διαχείρισης φορτίων, όλα
τα προϊόντα και όλες οι εξειδικευμένες
λύσεις, αφήνουν το αποτύπωμα της εταιρείας και ανοίγουν νέους δρόμους. Η
εξελισσόμενη τεχνολογία και κυρίως οι
ανάγκες των πλοίων αποτελούν το κίνητρο της εταιρείας για έρευνα, ανάπτυξη
και καινοτομία.
Το ελληνικό γραφείο της MacGregor
παρέχει υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια
ζωής του πλοίου, συντονίζοντας το μεγαλύτερο δίκτυο τεχνικών σε 50 σταθμούς
στον κόσμο. Προσφέρει λύσεις υποστή-

ριξης για fleet spares και επιθεωρήσεις,
προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
εταιρείας, δυνατότητα εκπαίδευσης στα
συστηματα διαχειρησης φορτιου και εξ
αποστάσεως τεχνική υποστήριξη σε περιπτωση αναγκης.
Για τον ελληνοκτητο στόλο η MacGregor
Ελλάδας αποτελει σημείο αναφοράς.
«Εξυπηρετούμε 1500 πλοία ετησίως ενώ
χειριζόμαστε πάνω από 4000 αιτήματα
για ανταλλακτικά και υπηρεσίες το χρόνο. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση
και εξειδίκευση σε συνδυασμό με την
ικανότητα για προσαρμογή σε νέες συνθήκες έτσι ώστε να διασφαλίζουμε την
απρόσκοπτη λειτουργία του πλοίου και
την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού
κόστους.
Παραμένουμε στη διάθεση του ελληνόκτητου στόλου, μιλώντας την ίδια γλώσσα και σεβόμενοι τη μακρά ναυτική μας
παράδοση.»

“Teekay has thrived here.

Canada is admired around the
world, and Vancouver is a great
place to live.”
Art Bensler, Executive Vice President & General Counsel, Teekay Corporation

Canada’s largest port is also the most diversified in North America, with a progressive tax regime, rock solid
banking system, top tier services, and a lifestyle that’s the envy of the world.
Join us at Posidonia 2016 on Wednesday, June 8th.
VIMC, in collaboration with the Embassy of Canada and the HCCC, invites you to discover the
Vancouver, Canada Advantage. Please RSVP at vancouver@vancouverimc.org

