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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.
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91,4%

μέτρα το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας του «Harmony of the Seas», όσο το ύψος
του Πύργου της Πίζας. Το κρουαζιερόπλοιο
διαθέτει συνολικά 18 καταστρώματα.

$5.000.000.000
τα χρέη της Hanjin, η οποία διαχειριζόταν
στόλο 132 πλοίων.

171.284
παράτυποι μετανάστες έχουν φτάσει στην
Ελλάδα μέσω των ανατολικών της συνόρων
στο Αιγαίο το 2016.

10.000.000.000
τόνους το όριο που ξεπέρασε το 2015 το
παγκόσμιο εμπόριο διά θαλάσσης για πρώτη
φορά στην ιστορία.

3,5%
το ποσοστό αύξησης του παγκόσμιου στόλου
το 2015, το μικρότερο ποσοστό αύξησης την
τελευταία δεκαετία.

των παγκόσμιων ναυπηγήσεων σε όρους GT
πραγματοποιούνται σε ναυπηγεία της Κίνας,
της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

5
χώρες ήλεγχαν το 2015 πάνω από το 50% της
χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου (Ελλάδα, Ιαπωνία, Κίνα, Γερμανία και Σιγκαπούρη).

14
από τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο βρίσκονται
στην Κίνα.

17.267.000
dwt η χωρητικότητα του στόλου της Δανίας
τον Απρίλιο του 2016, ο οποίος αποτελούνταν
από 661 πλοία.

580
γραμμάρια CO2 εκπέμπουν τα αεροπλάνα για
κάθε διανυθέν τονοχιλιόμετρο, ενώ τα αυτοκίνητα εκπέμπουν 40 γραμμάρια και τα πλοία 15
γραμμάρια.

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.

“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”,
which was established in 2003. Seaven features the width
of the company‘s scope and calls to its ships’ potential
of travelling across the Seven Seas, all over the globe.
Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five
medium sized Greek flag modern oil/chemical tankers
(M/T “EVIAPETROL I, II, III, IV & V”), double-hulled and being
equipped with the most technologically advanced equipment.
The tankers are trading mainly between North Europe,
Mediterranean and Black Sea ports, chartered by demanding
and well respected companies in the market, with oil majors
and known oil traders being among them.
Additionally Seaven Group has under its management
a pneumatic cement carrier vsl (“M/V Eviacement III”)
which is trading within Mediterranean ports and is chartered
by first class cement major companies.
All companies in the Seaven Group are ISO 14001 rated.
The Group’s goal is clear and definite, following the notions
of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to continue
its expansion and growth in the years to come, trying
to offer the best quality service possible to deal quickly
and efficiently in our demanding trade. The sea is our route,
and corporate reliability has always been our even choice.
This is what makes Seaven unique and globally appreciated.

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

ΤΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ
ΜΗΝΑ
Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται
και δεν αποπροσανατολίζουν µε τα στοιχεία τους.
Με αυτόν τον γνώµονα, φιλοξενούµε τις σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr.

Θοδωρή Δρίτσα και χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Πειραιά κ.κ. Σεραφείμ.
Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ιωάννης
Θεοτοκάς, ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικών Υποδομών και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης, ο
αρχηγός του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ αντιναύαρχος
ΛΣ Σταμάτιος Ράπτης, η λοιπή στρατιωτική ηγεσία του και πολιτικοί υπάλληλοι
υπουργείου, εκπρόσωποι του ελληνικού
Κοινοβουλίου, των ναυτεργατικών σωματείων και των εφοπλιστικών ενώσεων,
εκπρόσωποι των στρατιωτικών δικαστικών αρχών, καθώς και αντιπροσωπείες
των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας.

Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτης Κουρουμπλής
ανέλαβε τα καθήκοντά του
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Τελετή
παράδοσης-παραλαβής
του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής πραγματοποιήθηκε σήμερα
στο κτίριο του Αρχηγείου του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης
Κουρουμπλής και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος
Σαντορινιός ανέλαβαν τα καθήκοντά τους,
παρουσία του παραδίδοντος υπουργού

6

UNCTAD: Εκτιμήσεις δείχνουν το
μέλλον για τη ναυτιλία αβέβαιο
και υποκείμενο σε υψηλά ρίσκα
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Στο χαμηλότερο σημείο της βρίσκεται η
ναυτιλία από το 2009, σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση για το 2016 που εξέδωσε η
Παγκόσμια Διάσκεψη Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCTAD).
Οι μεταφορές διά θαλάσσης το 2015
ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 10 δις
τόνους, λίγο υψηλότερα σε σχέση με τα
9,8 δις το 2014, ενώ το μέλλον εκτιμάται
αβέβαιο.
Το 2015 η ναυτιλία διακίνησε πάνω από
το 80% των αγαθών παγκοσμίως, ενώ η
χαμηλή ανάπτυξή της επηρεάστηκε από

UNCTAD: Εκτιμήσεις δείχνουν το μέλλον
για τη ναυτιλία αβέβαιο και υποκείμενο
σε υψηλά ρίσκα

την αναιμική παγκόσμια ανάπτυξη του
εμπορίου.
Οι θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου
σημείωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα
από το 2008, λόγω των χαμηλών τιμών του
μαύρου χρυσού αλλά και της αθρόας προσφοράς και της σταθερής ζήτησης. Ωστόσο η συνολική ανάπτυξη της παγκόσμιας
ναυτιλίας εμφάνισε υστέρηση, απόρροια
της περιορισμένης ανάπτυξης στη ζήτηση για ξηρό φορτίο, ιδίως κάρβουνο και
σίδηρο, και της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων, μέσω των οποίων διακινήθηκε
παγκοσμίως το 95% των αγαθών που προέρχονται από μεταποίηση.
Παρά την αργή ανάπτυξη, η παγκόσμια
χωρητικότητα συνέχισε να αυξάνεται και
έφτασε τα 1,8 δις τόνους dwt, συμπιέζοντας έτσι τους ναύλους σε νέα χαμηλά.
Ο γενικός γραμματέας της UNCTAD,
Mukhisa Kituy, ανέφερε: «Δεδομένου
ότι η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο της
από την αρχή της χρηματοοικονομικής
κρίσης, οι εκτιμήσεις δείχνουν το μέλλον
για τη ναυτιλία αβέβαιο και υποκείμενο σε
υψηλά ρίσκα». Και συνέχισε λέγοντας: «Η
πίεση για ακόμα μεγαλύτερα πλοία ίσως
είναι η ρίζα του προβλήματος, αφού και η
υφιστάμενη ζήτηση για μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων δεν μπορεί να καλύψει
τη χωρητικότητα των νεότευκτων, πολύ
μεγάλων πλοίων».
Η μειωμένη ζήτηση στην Κίνα, οι χαμηλές
τιμές σε ορισμένα εμπορεύματα, η υπερπροσφορά χωρητικότητας των πλοίων και

οι γεωπολιτικές συνθήκες αβεβαιότητας
σε περιοχές όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού
αερίου αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας για την
ανάπτυξη της ναυτιλίας σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις επιδίωξαν να μειώσουν τα λειτουργικά τους
κόστη μέσω της αγοράς και της κατασκευής νέων, μεγαλύτερων πλοίων. Ωστόσο αυτό ίσως αποδειχτεί κοστοβόρο
για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τα
κόστη μεταφοράς είναι ήδη υψηλότερα
σε σχέση με τις ανεπτυγμένες. Με την
κατασκευή μεγαλύτερων πλοίων, συνολικά
τα κόστη μεταφοράς μειώνονται, αλλά οι
μικρές εμπορικές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με ολιγοπωλιακές αγορές, ιδιαίτερα στη liner ναυτιλία.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες φορτώθηκε
το 60% των αγαθών παγκοσμίως το 2015
και εκφορτώθηκε το 62%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 41% του 2006.
Με εξαίρεση την Κίνα και μερικές ακόμα χώρες της Ασίας, οι λιμενικές υποδομές στις περισσότερες αναπτυσσόμενες
χώρες είναι ανεπαρκείς για να δεχτούν
μεγάλα πλοία. Κατά συνέπεια, αν δεν επενδύσουν σημαντικά ποσά για μεγαλύτερα
λιμάνια, οι αναπτυσσόμενες χώρες πιθανόν στο μέλλον να προσελκύσουν λιγότερα πλοία και επομένως να επιβαρυνθούν
με μεγαλύτερα κόστη μεταφοράς για την
εξυπηρέτηση του εμπορίου τους.
Παρ’ όλα αυτά, η συνεχιζόμενη αύξηση

του παγκόσμιου πληθυσμού και οι επενδύσεις στις διώρυγες του Παναμά και του
Σουέζ διατηρούν θετικές προοπτικές για
την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών.
Επίσης, η αναφορά της UNCTAD καλεί
τις αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύσουν σε κλάδους όπως η ναυπηγική και
η στελέχωση των πλοίων, ώστε να διατηρήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που διαθέτουν έναντι των ανεπτυγμένων
χωρών.
«Με όλες τις αρνητικές ειδήσεις σχετικά με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, συχνά
ξεχνούμε ότι το διά θαλάσσης εμπόριο
συνεχίζει να προσφέρει θέσεις εργασίας
και ευκαιρίες ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες χώρες», ανέφερε ο Shamika N.
Sirimanne, διευθυντής της UNCTAD,
υπεύθυνος για την τεχνολογία και τα
Logistics. «Πολλές βιομηχανίες και επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες θα
μπορούσαν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές αν τα λιμάνια των χωρών τους
ήταν περισσότερο λειτουργικά», συνέχισε
ο κ. Sirimanne, σημειώνοντας επίσης ότι
καθυστερήσεις σε λιμάνια της Αφρικής
προσθέτουν έως και 10% στα κόστη των
αγαθών.
Η UNCTAD εφαρμόζει ένα πρόγραμμα
συμβουλευτικής σε περίπου 200 λιμάνια
σε 29 χώρες στην Ασία, στην Αφρική και
στη Λατινική Αμερική, βοηθώντας στη
βελτίωσή τους μέσω παροχών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην έρευνα, στη
διοίκηση και στη διεθνή νομολογία των
λιμένων.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ
100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών

μαρινών, ανάπτυξη κρουαζιέρας και εμβάθυνση της συνεργασίας με την COSCO.
Επικροτούμε την επιχειρηματική οξυδέρκεια των Ελλήνων εφοπλιστών», τόνισε
στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Με την
ιδιωτική ναυτιλία ανοίγονται μεγάλες προκλήσεις για το μέλλον. Η πολιτεία στέκεται αρωγός και συνταξιδιώτης σε αυτό το
ταξίδι, σε τρικυμίες και σε ήρεμες θάλασσες», πρόσθεσε.

100 χρόνια από την ίδρυση της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
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Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε η λαμπρή εκδήλωση εορτασμού
της επετείου των 100 χρόνων από την
ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
παρουσία 1.800 και πλέον προσκεκλημένων. Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καθώς
και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού
και του επιχειρηματικού χώρου.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης στην ομιλία
του δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Η Ένωσή μας, το “σπίτι” της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, κλείνει έναν
αιώνα ύπαρξης, εκατό χρόνια πορείας
και δυναμικής παρουσίας, που μέσα από
την ιστορική αναδρομή της αποδεικνύει
έμπρακτα τη σημασία και τη διαχρονική
υπεροχή της συλλογικότητας στην προάσπιση των θεσμικών συμφερόντων της
ναυτιλίας των Ελλήνων, ένα έργο δύσκολο,
απαιτητικό αλλά συγχρόνως τιμητικό.
»Εκατό χρόνια ιστορίας ενός σωματείου
που έζησε από κοντά όλους τους σταθμούς στη νεότερη ιστορία του τόπου μας.
Οι 16 πρόεδροι στην ηγεσία της Ένωσής
μας, τα 231 εκλεγμένα μέλη στα διοικητικά
της συμβούλια και η ιστορία της διαδοχής
τους αποτελούν έκφραση των τριών θεμελιωδών αρχών που διέπουν διαχρονικά το
έργο της: της συνέχειας, της συνέπειας και
της σοβαρότητας.
»Η Ένωσή μας υπήρξε πάντοτε από την
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ίδρυσή της και παραμένει ο πρεσβευτής
της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora,
προωθώντας ισορροπημένες και ρεαλιστικές θέσεις, αλλά και ο επίσημος και
υπεύθυνος συνομιλητής με την ελληνική
πολιτεία για όλα τα θέματα που αφορούν
τον κλάδο».
Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους εφοπλιστές
να δώσουν πρώτοι το παράδειγμα και να
επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις συζητήσεις με τους δανειστές
για την ελάφρυνση του χρέους.
«Σας προσκαλώ να επενδύσετε πρώτοι
εσείς στην πατρίδα μας και να δώσετε το
έναυσμα της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια κοινότητα, που αναμένει. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία
κοινωνικής σταθεροποίησης, το 2017 αναμένεται να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, για
να επιστρέψει με τις δικές της δυνάμεις
στις αγορές», τόνισε αρχικά ο Αλέξης
Τσίπρας.
Αναφερόμενος στο χρέος και στις συζητήσεις με τους δανειστές, είπε: « Έφτασε η
στιγμή να αναγνωριστεί η προσπάθεια και
να υπάρξει η λήψη μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. Τα πάντα θα κριθούν
κατά τη δεύτερη αξιολόγηση, ώστε να
ληφθούν τα απαραίτητα βραχυπρόθεσμα
μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους. Δεν
υπάρχει λόγος να διαιωνίζεται το ελληνικό
ζήτημα και να παράγεται αποσταθεροποίηση στην Ευρώπη».
«Η παγκόσμια κρίση και το Brexit αποτελούν ευκαιρία για τον ναυτιλιακό κλάδο
στην Ελλάδα να προσελκύσει επενδύσεις,
όπως αναβάθμιση λιμανιών, εκμίσθωση

Νέα μελέτη της BCG για το
μέλλον της θαλάσσιας αγοράς
εμπορευματοκιβωτίων
10 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της The
Boston Consulting Group, οι ναυτιλιακές
εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων
πρέπει να προχωρήσουν σε νέες στρατηγικές, προκειμένου να επιβιώσουν στις
συνθήκες χαμηλής ζήτησης.
Η μελέτη της BCG, που φέρει τον τίτλο
«Επιβιώνοντας σε δυνατούς ανέμους: Η
νέα εποχή στο παγκόσμιο εμπόριο και
στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων» και η οποία κυκλοφόρησε στις 2
Νοεμβρίου, παρουσιάστηκε την Τετάρτη
9 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, ενώ η
ζήτηση για εμπορευματοκιβώτια σημείωσε αύξηση το 2014, αγγίζοντας το 3,3%,
στο τέλος του 2015 ο μέσος παγκόσμιος ρυθμός αύξησης στον κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
περιορίστηκε σημαντικά στο 1,9%. Σε μια
προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών
και μείωσης του κόστους ανά κιβώτιο, οι
μεταφορείς συνέχισαν να επενδύουν σε
μεγάλης χωρητικότητας και νέα πλοία. Το
αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί σημαντικά
η υπερπροσφορά και να συμπιεστούν
ακόμα περισσότερο οι τιμές μεταφοράς
των εμπορευμάτων σε πρωτόγνωρα, όπως
τονίστηκε, επίπεδα.
Σύμφωνα με τη μελέτη της BCG, οι αιτίες
της επιβράδυνσης των θαλάσσιων μετα-

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ
Νέα μελέτη της BCG για το μέλλον της θαλάσσιας
αγοράς εμπορευματοκιβωτίων

φορών εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει
να αναζητηθούν στο πολύ κακό έτος για
τις ευρασιατικές και ενδοευρωπαϊκές
μεταφορές (πτώση -2,6%) καθώς και στα
απογοητευτικά αποτελέσματα που σημείωσαν οι μεταφορές εντός Ασίας, Αφρικής
αλλά και Λατινικής Αμερικής.
Η κ. Camille Egloff-Γκίκα, BCG Global
Leader-Shipping Sector, Partner &
Managing Director στο γραφείο της Αθήνας, παρουσιάζοντας τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, σημείωσε ότι αναμένεται ετήσια αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από 2,2 (απαισιόδοξο σενάριο)
έως 3,8% (το αισιόδοξο σενάριο). Από
την άλλη, σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης, η προσφορά αναμένεται
να ξεπεράσει τη ζήτηση από 8,2 έως και
13,8% το 2020. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης της BCG, έως το τέλος
του 2020 η υπερπροσφορά αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ 2 και 3,3 εκατ. TEUs, κάτι
που μεταφράζεται περίπου σε 90 έως 150
πλεονάζοντα πλοία τύπου Triple Ε.
Όπως τόνισε η κ. Egloff-Γκίκα, οι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων πρέπει
να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος,
καθώς, όπως τόνισε η ίδια, «size matters»
στη ναυτιλία. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι μεταφορείς εάν
θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους
στα νέα δεδομένα της αγοράς, είτε μόνοι
τους, είτε μέσω παγκόσμιων συγχωνεύσεων, είτε και μέσω μικρότερης κλίμακας

10

εξαγορών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν
να εξορθολογήσουν και να μειώσουν τα
λειτουργικά τους κόστη, από τη στιγμή
που οι ναύλοι έχουν περιοριστεί σε τόσο
χαμηλά επίπεδα. Εκτιμάται ότι, μέσω της
λειτουργικής αριστείας και της βελτιστοποίησης των συνεργειών, μπορεί να μειωθεί το κόστος των συγχωνευμένων εταιρειών από 5 έως και 10%.
Άλλος τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων της αγοράς από τους μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων είναι η επιλογή της εξειδίκευσης σε νέες αγορές, η
επέκταση διαδρόμων μεταφορών πέραν
της θαλάσσης, η παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών μεταφορών, η διάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εμπορευμάτων στις
αναπτυσσόμενες οικονομίες, η χρήση και
η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για
βελτίωση εμπορικών πλατφορμών, που θα
επιτρέψουν την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης στόλου
και πιο αποτελεσματική συνεργασία με
όλους τους συντελεστές του ναυτιλιακού
κλάδου.

Η εκλογή του Τραμπ θα στρέψει
την Αυστραλία σε νέες εμπορικές
και μεταφορικές διμερείς
συμφωνίες
11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας
Julie Bishop δήλωσε ότι η χώρα της θα
στρέψει με μεγαλύτερη προσοχή το ενδι-

αφέρον της στην ανάπτυξη, ίσως, νέων
εμπορικών και μεταφορικών διμερών συμφωνιών προς την κατεύθυνση της στενότερης οικονομικής και επιχειρηματικής
σύσφιξης σχέσεων με την Κίνα και άλλες
ασιατικές χώρες μετά την εκλογική νίκη
του Ντόναλντ Τραμπ.
Η κ. Bishop σημείωσε ότι, εάν η Συμφωνία TPP (μια περιφερειακή συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ δώδεκα
κρατών της Άπω Ανατολής και της Ωκεανίας) αποτύχει, τότε η Αυστραλία θα
στρέψει την προσοχή της στο Regional
Comprehensive Economic Partnership
(RCEP). Ως γνωστόν, η προεκλογική
εκστρατεία του κ. Τραμπ στεκόταν αρνητικά προς όλες τις συμφωνίες και συμβάσεις που θα άνοιγαν τις αγορές των ΗΠΑ,
κυρίως από αλλά και σε χώρες της Ασίας
και της Ωκεανίας.
Η Αυστραλή υπουργός ανέφερε μάλιστα
ότι η πολιτική του νέου προέδρου των
ΗΠΑ φαίνεται πως στηρίζεται σε μοντέλα
«κλασικού απομονωτισμού ή προστατευτισμού», σε μια εποχή που τα κράτη στην
Ασία και στον Ειρηνικό επιδιώκουν μια
στενότερη συνεργασία και εμπορική εξωστρέφεια με τις ΗΠΑ. Η υπουργός τόνισε
ότι η κυβέρνηση Ομπάμα, μέσω του προέδρου Ομπάμα, μπορεί να ολοκληρώσει
τη Συμφωνία TPP πριν ο κ. Τραμπ αναλάβει καθήκοντα, τον Ιανουάριο, αλλά πηγές
στο Κογκρέσο και στη Γερουσία θεωρούν
αδύνατη μια τέτοια έκβαση.
Σε περίπτωση που η TPP δεν προχωρήσει,
τότε το κενό που θα δημιουργηθεί είναι
πιο πιθανό να καλυφθεί από την RCEP,
τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που
περιλαμβάνει τις χώρες της ASEAN, την
Κίνα, την Αυστραλία και άλλες. Ο πρώην
πρέσβης της Αυστραλίας στην Ουάσι-

γκτον Michael Thawley δήλωσε σε διεθνή
πρακτορεία ότι ο κόσμος μας βρίσκεται
«στο τέλος μιας εποχής», ειδικά ως προς
τη διαχείριση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας, και προέτρεψε την
Αυστραλία να παίξει έναν πιο ενεργό
ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Οι σχέσεις
της Αυστραλίας με την Κίνα, η ανάπτυξη
της εμπορικής και κυρίως της διπλωματικής επιρροής του Πεκίνου στην Ασία
καθώς και η διάθεση για εσωστρέφεια
από την Ουάσιγκτον φαίνεται να θορυβούν την κυβέρνηση στην Καμπέρα, που
έχει τεράστιες ανάγκες για εξαγωγή των
γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων
της, αλλά κυρίως των ορυκτών της, ειδικά
προς τις ΗΠΑ.

Προς συγχώνευση Columbia
Shipmanagement και Marlow
Navigation
11 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Τους τελευταίους μήνες, η ναυτιλιακή
βιομηχανία έχει εισέλθει δυναμικά στην
εποχή των ενοποιήσεων, με τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα συγχωνεύσεων
να απαντούν στον χώρο των ναυτιλιακών
εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μια αυξανόμενη τάση συνεργασίας
και συγχωνεύσεων, όμως, παρατηρείται
και στον τομέα της διαχείρισης πλοίων, με τον τελευταίο να οδεύει προς μία
ακόμα μεγάλη συγχώνευση: η Columbia
Shipmanagement, με έδρα την Κύπρο, και
η Marlow Navigation, επίσης με έδρα την
Κύπρο, ανακοίνωσαν και επισήμως ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για συνένωσή τους.
Μεταξύ των ιδιοκτητών και ιδρυτών των
δύο εταιρειών –Heinrich Schoeller της
Columbia και Hermann Eden της Marlow–
υπήρξαν εδώ και καιρό συζητήσεις για το
ενδεχόμενο συγχώνευσης και πλέον τα
δύο μέρη βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο διαπραγματεύσεων, με εκπεφρασμένο στόχο μια συγχώνευση μεταξύ ίσων
.

Η ΠΕΠΕΝ γιορτάζει τα 100 χρόνια
από την ίδρυσή της
17 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον ΝΟΕ η ημερίδα της ΠΕΠΕΝ
για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.
Στη γενέθλια επετειακή εκδήλωση των
Ελλήνων πλοιάρχων, ο πρόεδρός της Cpt.

Η ΠΕΠΕΝ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

Μανώλης Τσικαλάκης αναφέρθηκε στην
πορεία της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων ΕΝ, σημειώνοντας με έμφαση την
τεράστια προσφορά των Ελλήνων πλοιάρχων γενικότερα.
Την επετειακή εκδήλωση των 100 χρόνων
της ΠΕΠΕΝ τίμησαν με την παρουσία
τους η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία
του ΥΝΑ, με τον ΥΝΑ Παν. Κουρουμπλή
να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό.
Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο πρώην ΥΝΑ Θεόδωρος
Δρίτσας, o Cpt. Παναγιώτης Τσάκος, μέλη
της ΕΕΕ, ο πρόεδρος της Κρουαζιέρας, ο
πρόεδρος των πορθμείων, εκπρόσωπος
του ΣΕΕΝ και πολλά άλλα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, μεταξύ των οποίων και
οι τρεις πρώην πρόεδροι της ΠΕΠΕΝ Cpt.
Γιάννης Τσούρας, Cpt. Βαγγέλης Κούζιλος
και Cpt. Γιώργος Βλάχος.

Επανεξελέγη πρόεδρος της
INTERTANKO o Νικόλαος Τσάκος
18 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Ο Έλληνας πλοιοκτήτης δρ Νικόλαος
Τσάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation
(TEN), επανεξελέγη πρόεδρος της
INTERTANKO, της διεθνούς Ενώσεως
Ανεξαρτήτων Πλοιοκτητών Δεξαμενοπλοίων, για δύο ακόμα έτη, από τα μέλη
του συμβουλίου της INTERTANKO, που
συναντήθηκαν στο Λονδίνο.
Τα
μέλη
του
συμβουλίου
της
INTERTANKO είχαν ιδιαίτερα ωφέλιμες

συζητήσεις και διάλογο τόσο με τον γενικό γραμματέα του ΙΜΟ Kitack Lim καθώς
και με τον Βρετανό υφυπουργό Μεταφορών John Hayes, κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών συναντήσεων της Ένωσης.
Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη συμβολή της
INTERTANKO στις κανονιστικές διαδικασίες στον ΙΜΟ: «Επιτρέψτε μου να πω, κατ’
αρχάς, ότι η συμβολή της INTERTANKO
στην κανονιστική διαδικασία στον ΙΜΟ
είναι τεράστιας σημασίας εδώ και πολλές
δεκαετίες. Η συνεισφορά σας διακρίνεται
πάντοτε από σαφήνεια και ακρίβεια και,
κατά κανόνα, ωθεί τη διαδικασία προς ένα
καλύτερο αποτέλεσμα. Γνωρίζω ότι μιλώ
εκ μέρους των κρατών-μελών του ΙΜΟ,
όταν σας συγχαίρω για μια τέτοια ενεργή
και θετική συμβολή. Είναι κάτι που εκτιμάται πάρα πολύ και ανυπομονώ αυτό να
συνεχιστεί και στο μέλλον».
Από την πλευρά του και ο John Hayes, του
οποίου ο ρόλος ως υφυπουργού Μεταφορών είναι να εποπτεύει τη ναυτιλιακή
βιομηχανία, απευθύνθηκε προς το συμβούλιο της INTERTANKO, αναφερόμενος
εν συντομία στον αντίκτυπο του Brexit.
O κ. Hayes δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί
τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ επαίνεσε
τον ρόλο που παίζει η INTERTANKO σε
αυτήν.
Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, το
συμβούλιο της INTERTANKO αποφάσισε ότι, χάρη στην εξαιρετική ηγεσία του
δρος Νικόλαου Τσάκου, σε συνδυασμό με
τη σκληρή δουλειά της Γραμματείας της

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Ο πρόεδρος της INTERTANKO, Νικόλαος Τσάκος

Ένωσης, οι εισφορές των μελών, οι οποίες
μειώθηκαν κατά 10% το 2010 και επιπλέον
κατά 5% το 2012, θα διατηρηθούν στα ίδια
επίπεδα για έναν ακόμα χρόνο.
Ο δρ Νικόλαος Τσάκος εξήρε, από τη
δική του πλευρά, τις προσπάθειες της
Γραμματείας, η οποία, όπως τόνισε, μπόρεσε να προσαρμοστεί και να αντιδράσει
άμεσα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις
των μελών κατά τη διάρκεια των ετών.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
προσέφερε δέκα επιβατηγά
οχήματα στο ΛΣ
22 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή, του γενικού γραμματέα του
υπουργείου Ιωάννη Θεοτοκά και του
αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναυάρχου ΛΣ Σταμάτιου Ράπτη, πραγματοποιήθηκε η τελετή
παραλαβής δέκα επιβατηγών οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα οχήματα αποτελούν ευγενική προσφορά
της ΕΚΠΕΕ Σ-Ε προς το Λιμενικό Σώμα –
Ελληνική Ακτοφυλακή.
Τα εν λόγω δέκα επιβατηγά οχήματα, πετρελαιοκίνητα και αντιρυπαντικής
τεχνολογίας, θα καλύψουν επιχειρησιακές
ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ θα αντικαταστήσουν ρυπογόνα οχήματα παλαιότερης
τεχνολογίας.
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Το βραβείο γενναιότητας σε Iνδή καπετάνισσα

Το βραβείο γενναιότητας
σε Iνδή καπετάνισσα
23 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

H Ινδή πλοίαρχος ενός πετρελαιοφόρου
παρέλαβε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016,
στην έδρα του ΙΜΟ στο Λονδίνο, το βραβείο γενναιότητας, την υψηλότερη διάκριση
του διεθνούς οργανισμού για έναν εν ενεργεία ναυτικό. Η πλοίαρχος Radhika Menon
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «απλώς έκανε
τη δουλειά της», αναφερόμενη στη διάσωση επτά αλιέων από το υπό βύθιση αλιευτικό τους σκάφος κατά τη διάρκεια μιας
σφοδρής καταιγίδας στον Κόλπο της Βεγγάλης, τον Ιούνιο του 2015.

Η περαιτέρω αύξηση της
φορολογίας των ναυτικών
αντικίνητρο για την προσέλκυση
νέων στο ναυτικό επάγγελμα
28 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτικών (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και την εξαίρεσή τους από τις επίμαχες διατάξεις του
νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), μεταξύ
άλλων, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την πραγματοποίηση
24ωρης πανελλαδικής απεργίας των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων
την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016.
Για το φορολογικό καθεστώς και τον
βαρύτατο φορολογικό πέλεκυ που αναμένει τους Έλληνες ναυτικούς, ο Cpt. Μανώ-

λης Τσικαλάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΕΠΕΝ), μας έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Ο ναυτικός είναι πολλαπλά βεβαρημένος.
Αρκεί να σας πω ότι οι εισφορές ενός
πλοιάρχου μηνιαίως είναι 2.300 ευρώ και
η φορολογία του, μετά και την τελευταία
αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μπορεί να φτάσει μέχρι και το 30%. Η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας των ναυτικών,
μεταξύ άλλων, είναι και αντικίνητρο για την
προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα
και την παραμονή των υπαρχόντων στην
ελληνική σημαία. Δηλαδή είναι και αντικίνητρο για την παραμονή των πλοίων στην
ελληνική σημαία, αλλά και για τη ναυτιλία
μας γενικότερα, που είναι ο κύριος πυλώνας της οικονομίας της χώρας μας».

Απονεμήθηκε το βραβείο
«Ι. Τσαμουργκέλη» με την αρωγή
των Ναυτικών Χρονικών
2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος
καθηγητή Γιάννη Τσαμουργκέλη, η διεύθυνση των Ναυτικών Χρονικών θέσπισε
χρηματικό βραβείο για να τιμήσει τη μνήμη
του σημαντικού ακαδημαϊκού δασκάλου
και πολύτιμου συνεργάτη του περιοδικού.
Το χρηματικό έπαθλο αποφασίστηκε από
τη διεύθυνση των Ναυτικών Χρονικών να
δίδεται ετησίως στον αριστεύσαντα φοιτητή ή φοιτήτρια της κατεύθυνσης της
Χρηματοοικονομικής στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ναυ-

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Απονεμήθηκε το βραβείο «Ι. Τσαμουργκέλη» με την αρωγή των Ναυτικών Χρονικών

τιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου ο δρ Τσαμουργκέλης δίδασκε τα τελευταία χρόνια
της ζωής του.
Ο δρ Τσαμουργκέλης γεννήθηκε στη
Μυτιλήνη τον Αύγουστο του 1960. Μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε από
το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ το 1986. Ολοκλήρωσε τις
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Birkbeck
College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
το 1987, ενώ το 1990 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Διετέλεσε σύμβουλος του υπουργού
Εθνικής Οικονομίας σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, αγοράς εργασίας και εργασιακών σχέσεων την τριετία 1993-1996
και μετέπειτα εργάστηκε ως σύμβουλος
διοίκησης στον διοικητή της Εθνικής
Τράπεζας Θεόδωρο Καρατζά (19961999). Παράλληλα, την περίοδο 1992-1998,
δίδαξε στο American College of Greece,
DEREE, ενώ εργάστηκε στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2010 έως
το 2012.
Την τριετία 1999-2002 ανέλαβε τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής
Χρηματιστηριακής, κατόπιν του γενικού
διευθυντή στη Γενική Τράπεζα (20022004) και διευθυντή Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας (2004-2005). Από το 2010
εκτελούσε χρέη διευθύνοντος συμβούλου
στην Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. Επίσης έχει εργαστεί ως σύμβου-
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λος επιχειρήσεων και τραπεζών.
Το βραβείο «Γιάννη Τσαμουργκέλη», το
οποίο προτάθηκε από τη διεύθυνση των
Ναυτικών Χρονικών, και θεσπίστηκε στη
μνήμη του σημαντικού ερευνητή και πανεπιστημιακού δασκάλου από το Τμήμα
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, απονεμήθηκε
για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στον
κ. Λεόντιο Χαβιάρα. Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή καθομολόγησης των φοιτητών την Παρασκευή 2
Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο.
Ο βραβευθείς αριστούχος κ. Χαβιάρας
γεννήθηκε στη Χίο και μετέπειτα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μετεκπαιδεύτηκε κατά την ακαδημαϊκή περίοδο
2015-2016 στο Πανεπιστημίου Αιγαίου,
όπου αρίστευσε στην κατεύθυνση της
Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
στη Ναυτιλία, στις Μεταφορές και στο
Εμπόριο. Σήμερα εργάζεται σε γνωστή
ναυλομεσιτική εταιρεία στον Πειραιά.

Το χρονικό των απεργιακών
κινητοποιήσεων της ΠΝΟ
21 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ – 10 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Συνάντηση με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ)
είχε στις 21 Νοεμβρίου ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο υπουργός

δήλωσε ότι έχει μελετήσει το υπόμνημα
της Ομοσπονδίας και υποσχέθηκε πνεύμα καλοπροαίρετης συνεργασίας με τους
συνδικαλιστές, ώστε να βρεθούν σημεία
συμφωνίας και να προωθηθούν και από
τις δύο πλευρές.
Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, επέμειναν στα θέματα
που αφορούν τα εργασιακά, την κοινωνική ασφάλιση, την ανασφάλιστη και μαύρη
εργασία. Επισήμαναν τους κινδύνους από
την υπερφορολόγηση των ναυτικών, ενώ
υποστήριξαν ότι ενδεχόμενη τάση να
ικανοποιηθούν εφοπλιστικά συμφέροντα,
θα μπορούσε να οδηγήσει σε κινδύνους
ακόμα και για την ασφάλεια των πλοίων.
Τόνισαν τη σημασία που έχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η τήρησή
τους, όπως και η ενίσχυση της ναυτικής
εκπαίδευσης.
Στις 24 Νοεμβρίου η διοίκηση της ΠΝΟ
συμμετέχει στην Πανεργατική - Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ.
Στις 27 του μηνός η διοίκηση της Ομοσπονδίας εκδίδει νέα ανακοίνωση στην
οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, «η διοίκηση, αφού διαπίστωσε για μια ακόμη φορά
ότι τα υφιστάμενα ζωτικά και καίρια προβλήματα του κλάδου οξύνονται, παρά τις
συνεχείς παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες και
κινητοποιήσεις μας, αποφάσισε την πραγματοποίηση και νέας 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας των πληρωμάτων σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων».
Στις 3 Δεκεμβρίου οι απεργιακές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με νέα 48ωρη απεργία.
Στις 10 Δεκεμβρίου λήγει η απεργία σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
«Πρυτάνευσε η λογική», ήταν το πρώτο
σχόλιο του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή ενώ ο γ.γ. της ΠΝΟ Γιάννης Χαλάς δήλωσε: «Αναστολή της απεργίας και βλέπουμε αργότερα τι θα γίνει, γιατί
κανένα πρόβλημά μας δεν λύθηκε. Δεν
γίνεται να υποφέρουμε εμείς για πράγματα
στα οποία η κυβέρνηση πρέπει να δείξει
μεγαλύτερη ευαισθησία», πρόσθεσε».
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή το
λιμάνι του Ηρακλείου μετατράπηκε σε
πεδίο μάχης, με συγκρούσεις μεταξύ ναυτεργατών και αγροτών, ενώ ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής είχε αφήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο της επιστράτευσης.

Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - 8 πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω
· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Βασικά συμπεράσματα
του London Biennial Meeting.
Σκέψεις και προβληματισμοί από
τις εισηγήσεις στο συνέδριο του Cass
Business School στον IMO τον περασμένο Νοέμβριο.

Ποιος ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ
στα λιμάνια;
Το ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί τον βασικό και, σε
πολλές περιπτώσεις, τον μοναδικό μέτοχο στους οργανισμούς λιμένος της χώρας
που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες.
Ως βασικός μέτοχος, διαθέτει εκπροσώπηση και στο ΔΣ των οργανισμών, με στόχο να ενημερώνεται άμεσα για τις εξελίξεις και τα θέματα που απασχολούν ένα
λιμάνι. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ θέλουν να έχουν λόγο
και στη λειτουργία του λιμένα, θεωρώντας
εαυτούς «ιδιοκτήτες» και ενεργώντας
ως τέτοιοι. Ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα
πράγματα. Οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ
στα ΔΣ των οργανισμών είναι υπάλληλοι
του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο με τη σειρά του
οφείλει να υλοποιήσει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που έχει αποφασιστεί.
Δεν είναι το ΤΑΙΠΕΔ εταιρεία εκμετάλλευσης λιμένων, ούτε οι εκπρόσωποί του
στελέχη των λιμένων.
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Η αλλαγή πορείας του Πεκίνου
Είναι ενδιαφέρουσα η αλλαγή πορείας
του Πεκίνου ως προς την εκμετάλλευση
νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη
η Κίνα έχει αναπτύξει ισχυρές εγκαταστάσεις, κέντρα έρευνας και γενικότερα
τεχνολογικές υποδομές που αφορούν την
ηλιακή και αιολική ενέργεια. Το Πεκίνο
επιθυμεί να αλλάξει το διεθνές περιβαλλοντικό προφίλ της χώρας, αλλά κυρίως
να βελτιώσει την επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον η
Κίνα επιθυμεί να ανεξαρτητοποιηθεί από
τις τεράστιες εισαγωγές πετρελαίου και
φυσικού αερίου που έχει ανάγκη.
Η Ινδία φαίνεται να ακολουθεί με πιο
αργούς ρυθμούς, αλλά προς την ίδια
κατεύθυνση. Αν και το Πεκίνο προσπαθεί
πάση θυσία να απομονώσει την κατανάλωση άνθρακα ειδικά στις αστικές περιοχές, η Ινδία εξακολουθεί να έχει μεγάλες ανάγκες του συγκεκριμένου ορυκτού.
Με τα σημερινά δεδομένα, μάλιστα, οι
ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή για το
συγκεκριμένο ορυκτό θα αυξηθούν κατά
50% μέχρι το 2040.
Αν και όλες οι κυβερνήσεις φαίνεται να
επιθυμούν, για διάφορους λόγους, νέες ή
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ο άνθρακας δεν φαίνεται να υποχωρεί από το
ενεργειακό ισοζύγιο της Ασίας. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιτελείο Τραμπ επιθυμεί να ενδυναμώσει τις εξαγωγές του
συγκεκριμένου ορυκτού προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ερωτηματικά για την εξωτερική πολιτική του κ. Τραμπ
Σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Τραμπ φαίνεται

ΕΝ ΠΛΩ

απαισιόδοξοι όταν σχεδιάζουμε για το
αύριο. Η χρηματοοικονομική πειθαρχία
είναι αναγκαία, όπως και η ύπαρξη ξεκάθαρης στρατηγικής, σε μια εποχή όπου
υπάρχουν και αναμένονται πολλές διακυμάνσεις τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές. Συμπλήρωσε λέγοντας ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει
να κάνουν πολλές θυσίες και με αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουν να επιβιώσουν.
Υποστήριξε επίσης ότι η παράδοση και η
φήμη ορισμένων επιφανών στη ναυτιλιακή
βιομηχανία θα πρέπει να συνεχιστεί ώστε
σε είκοσι χρόνια η νέα γενιά των συνεχιστών τους να μπορέσει να ακολουθήσει.
London Biennial Meeting (φωτ. Duncan Phillips)

να επιθυμεί να σκληρύνει τη στάση του
έναντι του Ιράν, διατηρώντας το εμπάργκο
έναντι της χώρας του Κόλπου. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η στάση που θα
κρατήσει η Ευρώπη, η οποία είναι θετικά
διακείμενη (ειδικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα) προς τη βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν και το κατά πόσο αυτή η
διαφορετική προσέγγιση θα επηρεάσει
τις σχέσεις των χωρών εκατέρωθεν του
Βόρειου Ατλαντικού, καθώς αναμένεται το
συγκεκριμένο ζήτημα να αποτελέσει το
πρώτο σημείο πιθανής αποστασιοποίησης στις γεωπολιτικές προσεγγίσεις τους.
Επίσης διαφορετική προσέγγιση φαίνεται
να υπάρχει και στο ζήτημα των ανοιχτών
συνόρων σε ό,τι αφορά το εμπόριο, με
την Ευρώπη να είναι υπέρ των συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου, ενώ από την πλευρά
του ο κ. Τραμπ έχει εμφανώς ταχθεί κατά
τέτοιων πρακτικών με πρώτη τη συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή του
Ειρηνικού. Να σημειωθεί ότι, εκτός από
την Ευρώπη, και η Ωκεανία καθώς και οι
χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας είναι
θετικά διακείμενες στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Η πρόθεση του επιτελείου
Τραμπ ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με
τις τρεις προαναφερόμενες γεωγραφικές
περιοχές, οι οποίες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο.
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες παρεμβαίνουν
Όπως πάντα οι Έλληνες πλοιοκτήτες και
διαχειριστές προκάλεσαν αίσθηση με τις
παρεμβάσεις και τις τοποθετήσεις τους

18

στο συνέδριο του καθηγητή Γραμμένου.
Στην παρέμβασή του ο κ. Θανάσης Μαρτίνος σημείωσε σχετικά με την πορεία
της αγοράς ξηρού φορτίου: «Οκτώ χρόνια κακής και μέτριας ναυλαγοράς είναι
ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που
θέτει σε δοκιμασία την επιβίωση των ναυτιλιακών εταιρειών».
Στα 40 χρόνια της καριέρας του στη ναυτιλιακή βιομηχανία ο κ. Μαρτίνος ισχυρίστηκε
ότι είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνει ότι
η spot αγορά στα χύδην ξηρά φορτία δεν
φέρνει ουσιαστικά κέρδη για τόσο μεγάλο
διάστημα στις εταιρείες. Κατά την άποψή του
στα αμέσως επόμενα χρόνια οι πλοιοκτήτες
θα πρέπει να λάβουν σημαντικότατες αποφάσεις και να απαντήσουν σε κρίσιμα διλήμματα.
Ο κ. Χάρης Βαφειάς δήλωσε ότι με λίγη
τύχη και λίγες διαλύσεις (with a beat of luck
and a beat of scrap) οι προβλέψεις για τα
μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία θα είναι
πιο ευοίωνες, αλλά συνήθως, όταν αυτής της
χωρητικότητας τα πλοία αποδίδουν ακολουθούν οι δείκτες και στα υπόλοιπα πλοίατων συγκεκριμένων αγορών.
Στα δεξαμενόπλοια είναι ακόμη υψηλός ο
αριθμός των παραγγελιών, αλλά το κλείσιμο πολλών ναυπηγείων στην Άπω Ανατολή και ο περιορισμός της δυνατότητας
για νέες ναυπηγήσεις μπορούν να περιορίσουν την προσθήκη τεράστιας χωρητικότητας στον παγκόσμιο στόλο.
Ως προς το μέλλον του ναυτιλιακού επιχειρείν ο κ. Αντώνης Παπαδημητρίου
δήλωσε ότι η αισιοδοξία δεν μπορεί να
αποτελεί στρατηγική επιλογή, αντιθέτως,
όπως είπε, πρέπει να στεκόμαστε μάλλον

Ο αποκλεισμός των συμβατικών
αυτοκινήτων
Οι δίδυμοι αδερφοί Olderndoff, σε μια
πρωτότυπη ομιλία, ανέπτυξαν τις σκέψεις
τους για το μέλλον της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στο Όσλο της Νορβηγίας οι αρχές εξετάζουν τον «αποκλεισμό»
των συμβατικών αυτοκινήτων από την
αγορά, μέχρι το 2025, ενώ περιορισμούς
στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων που
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ήδη εξετάζονται από τις αρχές της Μαδρίτης και
του Αμβούργου. Τα αυτοκίνητα diesel που
έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1997
θα απαγορευτούν από τους δρόμους του
Παρισιού σχετικά άμεσα και όσα έχουν
κατασκευαστεί πριν από το 1998 θα απαγορευτούν και από τις Βρυξέλλες. Στο Λονδίνο ήδη εξετάζονται περιορισμοί για τα
αυτοκίνητα diesel με ορίζοντα εφαρμογής
το 2020.Διεθνή fora και οργανισμοί προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 θα έχουν κατασκευαστεί 900 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα και,
αν η συγκεκριμένη αγορά φαίνεται σήμερα
εξαιρετικά μικρή, η δυναμική της αλλά και
η στάση των τοπικών αρχών στην Ευρώπη
οφείλει να προβληματίσει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τη νέα τάξη πραγμάτων που θα
διαμορφωθεί την επόμενη δεκαετία.
Το Brexit αποτελεί μια μορφή σοκ
στη σύγχρονη ιστορία της χώρας
Ο νέος υπουργός Ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου John Hayes δήλωσε στην
ομιλία του ότι το Brexit αποτελεί μια μορφή
σοκ στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, αλλά
παράλληλα η ετυμηγορία του βρετανικού
λαού μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για
επανεξέταση των πεπατημένων πολιτικών.
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Στιγμιότυπα από το London Biennial Meeting (φωτ. Duncan Phillips)

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πεποίθησή
του ότι η ιστορία ενός έθνους και των
θεσμών του γίνονται αντιληπτές όχι με
την ανάγνωση του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά με την εξέταση του συνόλου της ιστορίας του: το εμπόριο και οι
θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικές
συνιστώσες στην ιστορία των Βρετανικών
Νήσων ήδη από τον Μεσαίωνα. Ο υπουργός τόνισε ότι, ειδικά για το μέλλον της
Βρετανίας, το εμπόριο και οι μεταφορές
συνιστούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.
Ακόμα και αν η Βρετανία αποχωρήσει από
την ΕΕ, η συνέργεια και η συνεργασία με
τα υπόλοιπα κράτη, και όχι μόνο, πρέπει
να θεωρούνται δεδομένες. Ο διάλογος
που έχει ξεκινήσει σε θέματα ναυτιλίας
και εμπορίου για νέες πολιτικές πιθανώς
πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις. Οπωσδήποτε μετά το Brexit έχει διαμορφωθεί
ένα νέο περιβάλλον με νέες προκλήσεις
και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι για να τις αντιμετωπίσουμε. Δήλωσε
επίσης ότι η Βρετανία θα δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής
της βιομηχανίας, ιδίως στον κλάδο των ναυπηγοεπισκευών στην περιφέρεια αλλά και
στην παροχή των ναυτιλιακών υπηρεσιών
από το City. Στην ιστορία της ανθρωπότη-
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τας τα σοκ διεγείρουν τη δημιουργικότητα,
όταν μάλιστα προϋπήρχε δογματισμός στις
αποφάσεις και στη λειτουργία των θεσμών.
«Θα είμαστε πιο δημιουργικοί και ευφάνταστοι απ’ ό,τι ήμασταν πριν. Η έμφασή
μας στη βιομηχανία και στο εμπόριο, στα
λιμάνια αλλά και στον εμπορικό στόλο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τον υπόλοιπο
κόσμο. Οι ευκαιρίες είναι πλέον απεριόριστες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατά τον υπουργό, ο σύγχρονος οικονομικός αναλυτής οφείλει να διαβάσει T.S.
Eliot και Marcel Proust για να κατανοήσει
τη σημασία του χρόνου στο πέρασμα της
οικονομικής ιστορίας. Σημειώνεται ότι,
ενώ ο ομιλητής είχε γραπτό κείμενο, δεν
το ανέγνωσε, αλλά μίλησε αυθόρμητα, και
παρ’ όλα αυτά με δομημένο λόγο και σκέψη.
Και όμως οι τράπεζες έχουν αποτύχει…
Ιδιαίτερα προβληματισμένοι εμφανίστηκαν οι ομιλητές αλλά και το ακροατήριο
σχετικά με το μέλλον των τραπεζών. Για
πολλούς ομιλητές οι τράπεζες έχουν απολέσει στην ουσία τον λόγο δημιουργίας
τους, που είναι η αποταμίευση και η δανειοδότηση, καθώς δεν θεωρούνται πλέον
ασφαλείς για αποταμιεύσεις ενώ δεν είναι
σε θέση να παράσχουν και ρευστότητα

στην αγορά. Οι κυβερνήσεις της Δύσης
έχουν προχωρήσει σε υπερ-ρύθμιση της
τραπεζικής αγοράς και είναι πασιφανές
ότι επιθυμούν την πλήρη εφαρμογή των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι πλέον
έκδηλη η άποψη ότι οι τράπεζες έχουν
αποτύχει, δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, είναι
ευνουχισμένες από το πολιτικό σύστημα
και δεν είναι λαοφιλείς. Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν κοινωνική ευθύνη και δεν είναι
εχθροί του λαού. Δεν μπορεί να υπάρχει
συνεχής περιορισμός του αριθμού των
τραπεζών καθώς και του εύρους των δραστηριοτήτων τους.
Είναι αδύνατο να δανειστείς, αδύνατο να
αποσύρεις τα χρήματά σου, αδύνατο να
καταθέσεις.
Οι τράπεζες για κάποιους ομιλητές, μάλλον εσφαλμένα, συγχωνεύονται προκειμένου να μειώσουν το κόστος λειτουργίας,
να μειώσουν το εργατικό τους δυναμικό
και να περιορίσουν την έκθεσή τους σε
δάνεια, προκειμένου να βελτιώσουν τους
δείκτες αποδοτικότητας χωρίς να προβούν σε ουσιαστικές κινήσεις.
Το «σπάσιμο» τραπεζών είναι μία ακόμα
πρακτική που διαφαίνεται ότι θα περιοριστεί έτι περαιτέρω και θα δούμε περισσότερες «αποτυχίες» των τραπεζών.
Κάποιος από τους πιο κυνικούς παρατηρητές δήλωσε μάλιστα «μην αγοράζετε τραπεζικές μετοχές, δανειστείτε όσο
περισσότερο μπορείτε και μην καταθέτετε τα χρήματά σας στις τράπεζες».
Πολλοί ομιλητές τόνισαν ότι, αν και η
παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου είναι
το μέλλον, οι τράπεζες δείχνουν να μην
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ακολουθούν τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός
του 2017
Κατατέθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2016 ο
προϋπολογισμός της Ελλάδας για το
ερχόμενο έτος, ο οποίος προβλέπει την
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος
ύψους 2%, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και στο τρίτο μνημόνιο που έχει
υπογράψει η χώρα. Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση
αναμένεται ότι θα καλυφθεί με την επιβολή νέων μέτρων ύψους 4 δις € για το 2017.
Σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, ο
προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα ύψους
2,59 δις €, με ποσοστό περίπου 73% να
προέρχεται από διαγωνισμούς οι οποίοι
έχουν ολοκληρωθεί και η πρώτη καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί
το 2017 (ενδεικτικά αναφέρονται η πώληση του Ελληνικού και των περιφερειακών
αεροδρομίων). Όσον αφορά το χρέος της
γενικής κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός
προβλέπει αύξησή του κατά 3,8 δις € και
αναμένεται να διαμορφωθεί στα 319,2 δις
€, αν και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ
θα μειωθεί στο 176,5%, λόγω της αύξησης
που αναμένεται στο ονομαστικό ΑΕΠ.

Κατά 57% μειώθηκε ο αριθμός
των ναυπηγείων
Σύμφωνα με έκθεση της Clarkson
Research, ο αριθμός των ναυπηγείων που
έχουν ενεργή δραστηριότητα σε νεοναυπηγήσεις (τουλάχιστον μία παραγγελία για
πλοίο άνω των 1.000 gt) μειώθηκε κατά
57% σε σχέση με τις αρχές του 2009,
καθώς τον Σεπτέμβριο του 2016 μόλις
402 ναυπηγεία παγκοσμίως ήταν ενεργά
έναντι 931 το 2009. Μεγάλη μείωση παρατηρείται στην Κίνα, όπου αρκετά ναυπηγεία είτε έκλεισαν είτε αποσύρθηκαν από
τη δραστηριότητα των ναυπηγήσεων και
στράφηκαν προς τις επισκευές-μετασκευές. Είναι ενδεικτικό ότι το 2009 υπήρχαν
ενεργά 382 ναυπηγεία στην Κίνα, ενώ τον
Σεπτέμβριο του 2016 ο αριθμός αυτός
είχε μειωθεί στις 140 ναυπηγικές μονάδες.
Μικρή μείωση παρουσιάζουν οι ναυπηγικές μονάδες στην Ιαπωνία (71 μονάδες
ενεργές το 2009 και 59 μονάδες ενεργές
τον Σεπτέμβριο του 2016). Να σημειωθεί
ότι περίπου 240 ναυπηγεία αναμένεται
να παραδώσουν τα τελευταία νεότευκτα
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Κατά 57% μειώθηκε ο αριθμός των ναυπηγείων

που έχουν στο βιβλίο παραγγελιών τους
έως τα τέλη του 2017. Κάποια από αυτά τα
ναυπηγεία ίσως δεχτούν νέες παραγγελίες, όμως περίπου το 25% των ναυπηγείων
έχουν μόλις ένα πλοίο υπό ναυπήγηση,
κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μία πιθανότητα να καταστούν και αυτά μη ενεργά.
Μόλις 59 ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο
έχουν βιβλίο παραγγελιών που εκτείνεται
πέρα από το 2019.

Οριστική κατάργηση των
φοροαπαλλαγών της COSCO
Η Βουλή ψήφισε μέσω νομοθετικής ρύθμισης την κατάργηση των φοροαπαλλαγών που είχαν δοθεί στην COSCO
ως αποτέλεσμα της παραχώρησης του
ΣΕΜΠΟ Πειραιά (προβλήτας ΙΙ) αλλά και
του διακανονισμού που οδήγησε στην
κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ. Όλα ξεκίνησαν από έρευνα της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπειτα
από προσφυγή της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας και της Ένωσης
Λιμενεργατών ΟΛΠ, η οποία έκρινε ότι οι
φοροαπαλλαγές δεν ήταν σύμφωνες με
το Κοινοτικό Δίκαιο, υποχρεώνοντας την
COSCO να επιστρέψει τα κεφάλαια που
έχει ωφεληθεί στο ελληνικό Δημόσιο. Το
ζήτημα, φυσικά, της επιστροφής χρημάτων
δεν φαίνεται ότι θα αποτελέσει εύκολη
υπόθεση, καθώς η διατύπωση της νομοθετικής ρύθμισης αφήνει ανοιχτό το ενδεχό-

μενο παραγραφής των οφειλών για τα έτη
προ του 2015. Σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη νομοθετική ρύθμιση, τα οφέλη υπέρ
της COSCO που καταργούνται αφορούν:
• Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος
επί των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την
έναρξη λειτουργίας του προβλήτα ΙΙΙ.
• Το δικαίωμα επιστροφής του πιστωτικού
υπολοίπου ΦΠΑ, που προκύπτει σε κάθε
φορολογική περίοδο, καθώς και το δικαίωμα σε τόκους υπερημερίας, σε περίπτωση
μη εμπρόθεσμης επιστροφής αυτού.
• Η μεταφορά ζημιών προς συμψηφισμό με φορολογικά κέρδη επόμενων
χρήσεων χωρίς χρονικό προσδιορισμό.
• Η επιλογή μεταξύ τριών προβλεπόμενων μεθόδων απόσβεσης των επενδυτικών
δαπανών για την ανακατασκευή του προβλήτα ΙΙ και την κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ.
• Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί
συμβάσεων δανείων και των παρεπόμενων συμφωνιών, που συνάπτονται για τη
χρηματοδότηση του έργου.
• Η απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα, κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων των
συμβάσεων μεταξύ των δανειστών των
δανειακών συμβάσεων, με τις οποίες
μεταβιβάζονται δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
• Η παροχή προστασίας που προβλέπεται για επενδύσεις με κεφάλαια εξωτερικού (ν.δ. 2687/1953).
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Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στην ΑΕΝ Οινουσσών

Η χρήση της ελεύθερης ζώνης του
λιμένα Πειραιώς δημιουργεί οφέλη
για τις ελληνικές ναυτιλιακές
Σε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση προέβη
η εταιρεία Trans-it, διότι αναδεικνύει
τη σημασία της χρήσης της ελεύθερης
ζώνης του λιμένα Πειραιά από ναυτιλιακές εταιρείες που επιθυμούν να στείλουν
ανταλλακτικά πλοίων στο εξωτερικό με
σημαντικά οικονομικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την COSCO, η
Trans-it δίνει τη δυνατότητα σε ναυτιλιακές εταιρείες να εκμεταλλευτούν το νέο
κανονιστικό πλαίσιο κάνοντας χρήση της
ελεύθερης ζώνης και να απαλλαγούν από
χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και από
περιορισμούς ρευστότητας. Για ανταλλακτικά πλοίων που παραδίδονται στην
ελεύθερη ζώνη, οι ναυτιλιακές εταιρείες
δεν θα είναι υποχρεωμένες να τιμολογήσουν τον ΦΠΑ, ενώ τα ανταλλακτικά
μπορούν να αποθηκευτούν σε ειδικές
εγκαταστάσεις που διατηρεί η COSCO
στο λιμάνι.

Κάτι αλλάζει στη ναυτική
εκπαίδευση
Η πρόσφατη τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στην ΑΕΝ των ακρι-
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τικών Οινουσσών αποτέλεσε έναυσμα
θετικών σκέψεων για το μέλλον όχι μόνο
της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας
αλλά και για το επίπεδο και την ποιότητα του ήθους των νέων ναυτελλήνων που
θα επανδρώσουν τα επόμενα χρόνια τον
ελληνικό και ελληνόκτητο στόλο.
Η διαγωγή, η πειθαρχία και η συμπεριφορά των νέων σπουδαστών σε ένα από τα
πιο ακριτικά και απομονωμένα νησιά της
Ελλάδας αποδεικνύουν ότι οι νέοι που
στρέφονται προς τη θάλασσα είναι πλέον όχι μόνον κατασταλαγμένοι αλλά και
συνειδητοποιημένοι για την επιλογή τους.
Ένστολοι, ευπρεπείς και υπερήφανοι για
τη στολή τους, υποδέχτηκαν στο ακριτικό νησί τούς φίλους, συγγενείς και προσκεκλημένους τονίζοντας εμμέσως πλην
σαφώς, ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί
το ασφαλές πλέον καταφύγιο για πολλούς
νέους με υψηλές ακαδημαϊκές αποδόσεις, ήθος και διάθεση για υπερβάσεις και
επαγγελματική εξέλιξη. Το επίπεδο των
σπουδαστών σε όλες τις Ακαδημίες της
Ελλάδας είναι, όπως μας τονίζουν πολλοί
γνώστες των θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης, εξαιρετικά βελτιωμένο σε σχέση
με τα προηγούμενα χρόνια.
Όσοι επιθυμούν να έχουν άποψη και να
εκφέρουν γνώμη ή εύκολη κριτική για τα
δρώμενα στις ελληνικές ΑΕΝ, για τις ανά-

γκες και επιθυμίες των νέων που θα επανδρώσουν τον στόλο μας, καλό είναι να επισκέπτονται τις ακριτικές Ακαδημίες, που
σε πείσμα των καιρών επιμένουν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους και να προετοιμάζουν, παρά τις αντικειμενικές αντιξοότητες, τους αυριανούς αξιωματικούς ΕΝ.
Η μεμψιμοιρία και η δυσοίωνη ισοπεδωτική
διάθεση, που διακρίνει πολλούς, καλό είναι
να περιορίζεται σε λάθη του παρελθόντος.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από
πολλούς φορείς αλλά και από την ίδια τη
νέα γενιά για τη διατήρηση και εξέλιξη της
ναυτικής μας παράδοσης, οφείλουν να μας
κάνουν όλους υπερήφανους.
Και σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε την πολύτιμη συμβολή του εφοπλισμού με την υποστήριξη του ΚΝΕ και μέσω
πολυάριθμων δωρεών. Η παρουσία τόσων
εκπροσώπων ναυτιλιακών εταιρειών στις
Οινούσσες στη συγκεκριμένεη τελετή, αν και
μέσα στο χειμώνα, αποδεικνύει τον πολύχρονο και σταθερό δεσμό του εφοπλισμού με
τη νέα γενιά της ναυτεργασίας μέσα από το
υπάρχον σύστημα ναυτικής εκπαιδευσης.
Προσκαλούμε τους αναγνώστες μας να
επισκεφθούν μία ΑΕΝ σε μία από τις πολλές μελλοντικές εκδηλώσεις τους και να
συναναστραφούν και αφουγκραστούν τη
νέα γενιά και τις προσδοκίες της.
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Συμβουλές σχετικά με την
ελαχιστοποίηση του αριθμού
των λαθρεπιβατών στα πλοία
Οι λαθρεπιβάτες συνεχίζουν να επιβιβάζονται στα πλοία σε μεγάλους αριθμούς,
ειδικά στη Νότια Αφρική, όπου η συχνότητα των περιστατικών έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους δύο μήνες. Με τον
νόμο δε της Νότιας Αφρικής να θεωρεί
τον πλοιοκτήτη υπεύθυνο για το σύνολο
του κόστους επαναπατρισμού των λαθρεπιβατών που ανακαλύπτονται στα λιμάνια
της Νότιας Αφρικής, τελικά το πρόβλημα
των λαθρεπιβατών μπορεί να αποτελεί
σημαντικό κόστος για τους πλοιοκτήτες.
Οι λαθρεπιβάτες ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα κατά την προσπάθειά τους
να επιβιβαστούν στα πλοία και οι πλοιοκτήτες πρέπει να εκπαιδεύσουν ανάλογα
τα πληρώματά τους έτσι ώστε να προλαμβάνουν τα περιστατικά:
• Τα περιστατικά συμβαίνουν αργά τη
νύχτα ή πολύ νωρίς το πρωί.
• Συνήθως οι λαθρεπιβάτες προσπαθούν να αναμειχθούν με τους λιμενεργά-
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τες φορώντας φωσφορίζουσες στολές
και κράνη.
• Ανεβαίνουν στο πλοίο από τους
κάβους πρόσδεσης, από την κλίμακα ή
κρυμμένοι σε άδεια εμπορευματοκιβώτια.
• Επίσης δωροδοκώντας τους υπευθύνους ασφαλείας του λιμανιού.
Προκειμένου λοιπόν να μειωθούν οι πιθανότητες επιβίβασης των λαθρεπιβατών
στο πλοίο, το UK P&I Club προτείνει τα
πλοία να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα:
• Όπου είναι εφικτό, να προσλαμβάνονται φρουροί ασφαλείας για να περιπολούν στην προβλήτα.
• Ένα μέλος του πληρώματος να τοποθετείται στη βάση της κλίμακας, διασφαλίζοντας ότι ο κάθε επιβιβαζόμενος έχει
στην κατοχή του ειδική άδεια από τις
αρχές λιμένα, αρνούμενος την είσοδο σε
όποιον δεν διαθέτει την ανάλογη άδεια.
• Κάθε επισκέπτης πρέπει να έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τον ISPS.
• Όλοι οι επισκέπτες παραδίδουν τις
άδειές τους στην κλίμακα του πλοίου
όταν επιβιβάζονται και τις παίρνουν
πίσω κατά την αποβίβασή τους.
• Αν κάποιος θέλει να επιβιβαστεί και
δεν διαθέτει άδεια λιμένα, το μέλος του
πληρώματος στην κλίμακα πρέπει να
επικοινωνήσει με τις αρχές λιμένα για
εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου
που επιθυμεί να επιβιβαστεί όπως επίσης και του λόγου που δεν είναι εφοδιασμένος με τη σχετική άδεια.
• Δεν πρέπει το πλήρωμα να επιτρέψει
τη βίαιη είσοδο που μπορεί να επιχειρήσουν κάποια άτομα, εφόσον μετά την
άνοδο στο πλοίο θεωρούνται λαθρεπιβάτες.
• Η κλίμακα επικοινωνίας πρέπει να
είναι ανασηκωμένη σε όλη τη διάρκεια
παραμονής του πλοίου στο λιμάνι, πλην
της περίπτωσης επιβίβασης ατόμου του
οποίου τα στοιχεία έχουν εξακριβωθεί.
• Οι σχάρες στα ανοίγματα των αγκυρών πρέπει να είναι τοποθετημένες και

Συνάντηση Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Τόκιο σε
συζήτηση κοινών προκλήσεων

ασφαλισμένες στη θέση τους όταν το
πλοίο είναι στο αγκυροβόλιο ή παραβεβλημένο στην προβλήτα.
• Τέλος στο κατάστρωμα πρέπει να
υπάρχει βάρδια για την παρακολούθηση πιθανής εισόδου από τους κάβους
πρόσδεσης.
Λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, εκπαιδεύοντας τα μέλη του πληρώματος και
αυξάνοντας το επίπεδο ασφάλειας σε
λιμάνια όπου τα περιστατικά των λαθρεπιβατών αυξάνονται, τα πλοία μπορούν να
ελαχιστοποιούν τα μεγάλα κόστη που προκύπτουν από τα παραπάνω περιστατικά

Συνάντηση Ναυτιλιακής
Βιομηχανίας στο Τόκιο σε
συζήτηση κοινών προκλήσεων
Περίπου 200 εκπρόσωποι από νηογνώμονες, ναυπηγεία και πλοιοκτήτες συναντήθηκαν στο Τόκιο και φέτος για την ετήσια
Τριμερή Συνάντησή τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον
ιαπωνικό νηογνώμονα NKK, την ιαπωνική
Ένωση Εφοπλιστών (ΚΑΕ) και την Ένωση
των Ναυπηγείων της Ιαπωνίας (SAJ), και
διοργανώθηκε από το Διεθνές Ναυτιλιακό
Επιμελητήριο (ICS).
Η Τριμερής Συνάντηση διοργανώνεται
κάθε χρόνο από το 2002 και, έπειτα από
14 χρόνια επιτυχημένης πορείας, αποφασίστηκε ότι είναι καιρός να γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων και να αποσαφηνιστούν τα μελλοντικά βήματα από όλους

τους συμμετέχοντες. Μια ομάδα εργασίας
θα συσταθεί για την εισήγηση θεμάτων
προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του
επόμενου έτους.
Κατά τη συνεδρίαση, ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στα πρότυπα του IMO (GOAL
BASED STANDARDS – GBS) που ήλθαν
σε ισχύ για την κατασκευή πλοίων μεταφοράς χύδην στερεού φορτίου και τα
πετρελαιοφόρα, των οποίων τα συμβόλαια
αφορούν τη χρονική περίοδο μετά τον
Ιούλιο του 2016. Οι τριμερείς συναντήσεις
βοήθησαν, για μια περίοδο πέντε χρόνων, στην τήρηση της εσωτερικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του
φακέλου κατασκευής του πλοίου (SHIP
CONSTRUCTION FILE – SCF) όπως
απαιτείται από τα GBS του IMO. Ο σκοπός του παραπάνω φακέλου είναι η παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό και την κατασκευή του πλοίου,
για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου.
Μεταξύ άλλων ομάδων, συνεχίζεται η
έρευνα για τη συλλογή στοιχείων καυσίμων (με βάση τις απαιτήσεις του ΙΜΟ και
της ΕΕ σε ό,τι αφορά τα συστήματα συλλογής δεδομένων CO2), υπό την καθοδήγηση της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων
(IACS). Από τον IACS επίσης θα παρουσιαστούν εξελίξεις σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και της ασφάλειας, σε συνεργασία με το BIMCO, που
ανέπτυξε τις πρόσφατες οδηγίες για τη
ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με το θέμα.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
τόνισε τη σημασία της συλλογής γνώσης
από πιθανές βελτιώσεις της ενεργειακής
αποδοτικότητας των πλοίων από τα ναυπηγεία, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν
καλύτερες εκτιμήσεις για τη μείωση των
εκπομπών CO2.
Με εισήγηση της INTERTANKO, όλα τα
μέρη συμφώνησαν ότι απαιτείται η καλύτερη ροή πληροφοριών και η ενημέρωση
βάσης δεδομένων για περιστατικά που
αφορούν την κατασκευή και τη λειτουργία του πλοίου.
Όλα τα μέλη της συνάντησης συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των απαιτήσεων που
προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο, θα
ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τοποθέτηση/μετασκευή και
τη λειτουργία του εξοπλισμού επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, καθώς και ότι η
INTERCARGO θα αναλάβει το έργο για
την εκπόνηση κατάλληλων σχεδίων για
τη δημιουργία των επί του πλοίου χώρων
αποθήκευσης/διάθεσης για επικίνδυνα για
το θαλάσσιο περιβάλλον (Hazardous to
Marine Environment – HME) κατάλοιπα
φορτίου και νερού από πλύσιμο των κυτών.
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ναυπηγήσεων ξεκίνησαν συζήτηση με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στη Ναυπήγηση
με θέμα τον ανθρώπινο παράγοντα και τις
απαιτήσεις εκπαίδευσης που προκύπτουν
από την καινοτόμο τεχνολογία.
Η Τριμερής Συνάντηση θα συνέλθει εκ
νέου στην Κίνα το 2017.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η σύμβαση του IMO για τη
διαχείριση του θαλάσσιου έρματος
(Ballast Water Management
Convention – BWM) που θα τεθεί
σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του
2017 θα αυξήσει τις διαλύσεις στην
αγορά των δεξαμενόπλοιων;
Η αποδυνάμωση των ναύλων θα οδηγήσει περισσότερα δεξαμενόπλοια στα
διαλυτήρια τα επόμενα δύο έτη, με την
τάση αυτή να πολλαπλασιάζεται στα αμέσως επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα της
εφαρμογής της σύμβασης του IMO για τη
διαχείριση του θαλάσσιου έρματος σύμφωνα με την τελευταία έκδοση προβλέψεων για τα δεξαμενόπλοια που εξεδόθη
από την εταιρεία ναυτιλιακών συμβούλων
Drewry.
Παρά την πρόσφατη πτώση των ναύλων,
οι διαλύσεις ακόμη συγκρατούνται χαμηλά. Αναμένεται όμως να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, όταν οι πλοιοκτήτες θα αρχίσουν να νιώθουν την πίεση από τις πολύ
χαμηλές τιμές των ναύλων. Η αύξηση αυτή
δεν θα είναι δραματική, λόγω της πολύ
μικρής ηλικίας του παγκόσμιου στόλου.
Σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση του IMO
για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος,
η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2017, τα πλοία πρέπει να έχουν
εγκαταστήσει συστήματα «καθαρισμού»
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του έρματος (Ballast Water Treatment
Systems – BWTS). Στα υπάρχοντα πλοία
δίδεται περίοδος χάριτος για να εγκαταστήσουν τα ανωτέρω συστήματα κατά τη
διάρκεια της επόμενης πενταετούς επιθεώρησης, εφόσον αυτή είναι προγραμματισμένη μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Αρκετοί πλοιοκτήτες, θέλοντας να εκμεταλλευτούν αυτή την περίοδο χάριτος,
αναμένεται να επισπεύσουν την τέταρτη πενταετή επιθεώρηση (το πλοίο είναι
είκοσι ετών κατά την τέταρτη επιθεώρηση) αν η ημερομηνία της τέταρτης πενταετούς επιθεώρησης είναι κοντά στη λήξη
της προθεσμίας, με στόχο να μεταφέρουν
την εγκατάσταση των συστημάτων στην
πέμπτη πενταετή επιθεώρηση. Για τους
πλοιοκτήτες, όμως, που η ημερομηνία της
επιθεώρησης των πλοίων τους είναι μετά
το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι επιλογές
είναι:
• Εγκατάσταση των συστημάτων BWTS
σύμφωνα με τη σύμβαση
ή
• Διάλυση των πλοίων
Αν μάλιστα προστεθεί το κόστος εγκατάστασης των συστημάτων με το κόστος
της πενταετούς επιθεώρησης, ίσως αυτό
οδηγήσει πολλούς πλοιοκτήτες στην απόφαση της διάλυσης ακόμα και νεότερων
πλοίων.
Η εταιρεία Drewry εκτιμά ότι περίπου

για 74 δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου
συνολικής χωρητικότητας 14 εκατ. τόνων
νεκρού βάρους και για 114 δεξαμενόπλοια
παραγώγων πετρελαίου συνολικής χωρητικότητας 5,6 εκατ. τόνων θα πρέπει να
προγραμματιστεί η τέταρτη πενταετής
επιθεώρηση μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2018 και του 2021. Αυτό σημαίνει
ότι, πολύ πριν από την πέμπτη πενταετή
επιθεώρηση, θα πρέπει τα πλοία να βρεθούν μπροστά στο δίλημμα «διάλυση ή
εγκατάσταση».
Σύμφωνα με την Drewry, δεν αναμένεται
όλα τα παραπάνω πλοία να οδηγηθούν σε
διάλυση, ιδιαίτερα αυτά που είναι ήδη χρονοναυλωμένα σε μακράς διαρκείας ναυλώσεις. Εξάλλου, όσο οι ναύλοι υπερβαίνουν
το λειτουργικό κόστος των πλοίων για την
προσεχή περίοδο, πολλοί πλοιοκτήτες θα
επιλέξουν να συνεχίσουν να λειτουργούν
τα πλοία τους, κερδίζοντας από τη διαφορά ενώ αναμένουν καλύτερους ναύλους.
Τέλος, η Drewry, καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι, εφόσον η υπερπροσφορά στη
χωρητικότητα των δεξαμενόπλοιων είναι
δεδομένη για τα επόμενα χρόνια, τα μεγαλύτερης ηλικίας πλοία θα δυσκολεύονται
στην εξεύρεση ναύλων, αναγκάζοντας
πολλούς πλοιοκτήτες να τα οδηγήσουν
στα διαλυτήρια πολύ πριν από τη λήξη
της προσεχούς πενταετούς επιθεώρησης.
Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με τη νέα
σύμβαση για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος και το κατά πόσο οι διατάξεις της θα επηρεάσουν τις εξελίξεις στη
διαμόρφωση της προσφερόμενης χωρητικότητας, καλό είναι να ανατρέχουμε σε
ανάλογες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου
οι οποίες ήταν και πολύ πιο ακραίες, διότι η απαίτηση αφορούσε αλλαγή στόλου
(από μονού τοιχώματος πλοία σε διπλού
τοιχώματος πλοία). Η παραπάνω απαίτηση ικανοποιήθηκε σε φάσεις εύρους
δεκαπενταετίας, ξεκινώντας από μέτρα
στη διαχείριση φορτίου (Υδροστατική
Φόρτωση – Hydrostatic Balance Loading)
και καταλήγοντας στην πλήρη εφαρμογή
με διάλυση των πλοίων μονού τοιχώματος
και ναυπήγηση νέων διπλού τοιχώματος.
Αν και στη νέα πρόκληση η προσαρμογή γίνει σταδιακά, επιτρέποντας στην
αγορά να προσαρμοστεί, είναι βέβαιο ότι
αυτή θα είναι τέλεια και πιθανώς η υπερπροσφορά να συγκρατηθεί, δίνοντας την
ευκαιρία στην αγορά να ισορροπεί στη
διάρκεια των φάσεων.
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Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου
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Πολιτικές ανατροπές, οικονομικές ανακατατάξεις
και αβεβαιότητα ο επίλογος του 2016

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

Η διεθνής οικονομία συνεχίζει να βιώνει
μια μακροχρόνια επιβράδυνση ανάπτυξης με σημαντική αύξηση της ανεργίας
σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό, με τη σειρά
του, οδηγεί σε περιορισμένη εξέλιξη του
κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος
και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε
σε σοβαρή επιβράδυνση της παγκόσμιας
ανάπτυξης.
Μέσα στο διάχυτο κλίμα γεωπολιτικών
εντάσεων και προκλήσεων μεγάλης διάστασης, οργανισμοί διεθνούς κύρους
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προτείνουν λύσεις που θα μπορούσαν να
ανακόψουν ή και να ανατρέψουν την επιβραδυντική τάση.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε την πρόβλεψή του για μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης ως απόρροια πέντε συνθηκών, με κυριότερη εξ αυτών την πολιτική
αστάθεια. Ανάμεσα στις προτάσεις, που
στόχο έχουν τη δημιουργία καλύτερων
προοπτικών, περιλαμβάνονται: α) η αύξηση
των κυβερνητικών κινήτρων, ιδιαίτερα μέσω
των επενδύσεων σε βασικές υποδομές· β)

μια πιο επεκτατική χρηματοοικονομική
πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες· γ) οι
διαρθρωτικές βελτιώσεις.
Η παγκοσμίου φήμης συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Co. αναφέρει χαρακτηριστικά στη μελέτη του McKinsey Global
Institute ότι «χωρίς κάποια πρωτοβουλία,
ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας θα μειωθεί σχεδόν στο μισό
τα επόμενα 50 χρόνια, από 3,8% ετησίως
την προηγούμενη πεντηκονταετία στο
2,1% ανά έτος την περίοδο 2014-2064».
Στην ευρωζώνη, κλειδί για το μέλλον του
ευρώ κρίνεται το ιταλικό δημοψήφισμα,
που ενδέχεται να φέρει σε δύσκολη θέση
την ιταλική οικονομία αλλά και ολόκληρη
την ευρωζώνη. Δεν αποκλείεται η Ιταλία
πολύ σύντομα να βρεθεί αντιμέτωπη με
κυβερνητική κρίση, στην οποία αναμένεται
η άμεση αντίδραση των χρηματαγορών.
Εδώ και αρκετά χρόνια, η ιταλική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω χαμηλής παραγωγικότητας και η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει μόλις το 0,9% το 2017.
Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο
είναι το δημόσιο χρέος της χώρας, 133%
του ΑΕΠ, το οποίο είναι, μετά το ελληνικό,
το δεύτερο σε ύψος. Την ίδια στιγμή τα
κόκκινα δάνεια στην κατοχή των ιταλικών
τραπεζών φτάνουν τα 300 δισεκατομμύρια. Η ιταλική οικονομία είναι η τρίτη σε
ισχύ οικονομία στην ευρωζώνη και τυχόν
κλυδωνισμοί δεν αποκλείεται να έχουν
επιπτώσεις και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.
Στην οικονομία της Αμερικής, η εκλογή του Τραμπ έφερε νέες εκτιμήσεις για
το 2017 από την αμερικανική τράπεζα
Goldman Sachs. Η επόμενη χρονιά αναμένεται να χαρακτηριστεί από υψηλή ανάπτυξη, υψηλότερα ρίσκα και λίγο υψηλότερες αποδόσεις, και είναι ξεκάθαρο πως
η προοπτική έχει επηρεαστεί σε μεγάλο
βαθμό από την αλλαγή φρουράς στον
Λευκό Οίκο. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις
του 2016, η ομάδα αναλυτών της Goldman
Sachs δηλώνει πως οι κάτοχοι χρηματοοικονομικών τίτλων μπορούν να αναμένουν
μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, τονίζουν
όμως πως οι αποδόσεις θα παραμείνουν
σε χαμηλό επίπεδο.
Η σημασία που έδωσε στον νικητήριο
λόγο του ο νεοεκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις δαπάνες για
υποδομές –αντί του εμπορικού προστατευτισμού και του μεταναστευτικού– απο-

τέλεσε καταλύτη για αύξηση της διάθεσης για ρίσκο. «Οι αγορές “διψούν” για
ανάπτυξη. Αυτό έγινε εμφανές από την
προθυμία με την οποία υποδέχτηκαν οι
αγορές το επικεντρωμένο στην ανάπτυξη μήνυμα του Τραμπ», σύμφωνα με τους
αναλυτές της Goldman. Για τα αμερικανικά
επιτόκια, η Goldman εκτιμά ότι θα χρειαστεί μια πιο επιθετική αντίδραση σε χαλάρωση νομισματικής πολιτικής, αν υπάρξει
μεγάλη δημοσιονομική τόνωση.
Στην αγορά του πετρελαίου, οι καλύτεροι
οιωνοί διαφαίνονται για την επικείμενη
σύνοδο του ΟΠΕΚ στις 30 Νοεμβρίου
και την προοπτική να οριστικοποιήσει
η συμφωνία του Αλγερίου για μείωση
της παραγωγής του «μαύρου χρυσού».
Η διάθεση για πάγωμα της παραγωγής
είναι έντονη όχι μόνο από την πλευρά της
Ρωσίας, αλλά και από Ιράν και Ιράκ, που
δήλωσαν ότι στηρίζουν τη συμφωνία.
Ο Σαουδάραβας υπουργός Ενέργειας
Χαλίντ αλ Φαλίχ δήλωσε πως παραμένει θετικός σε ό,τι αφορά τη συμφωνία
για μείωση της παραγωγής. Προσέθεσε
ότι ο ΟΠΕΚ στοχεύει σε «πάγωμα» της

παραγωγής στο χαμηλότερο επίπεδο του
στόχου, στα 32,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Οι αναλυτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση των τιμών. Τώρα
το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στο
πώς θα συναινέσει το Ιράν. Είναι ενδεικτική η δήλωση του υπουργού Ενέργειας
της Αλγερίας Νουρεντίν Μπουτερφάτ,
ο οποίος τόνισε ότι το Ιράν βρίσκεται
«σε ειδική κατάσταση» και οι χώρες που
παράγουν πετρέλαιο «θα εξετάσουν ποια
είναι η καλύτερη λύση για το Ιράν».
Ωστόσο η αγορά πετρελαίου συνεχίζει να
κινδυνεύει να έχει πλεόνασμα και το 2017,
αν δεν υπάρξει μείωση της παραγωγής
από τον ΟΠΕΚ, καθώς οι παραγωγοί σε
όλο τον κόσμο αυξάνουν την προσφορά και εξασθενεί ο ρυθμός αύξησης της
ζήτησης, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).
Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά
πετρελαίου, ο οργανισμός ανέφερε ότι
η παγκόσμια προσφορά αυξήθηκε κατά
800.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο, στα 97,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα,

ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ

χάρη στην παραγωγή ρεκόρ του ΟΠΕΚ
και στην αυξανόμενη παραγωγή από
χώρες που δεν είναι μέλη του Οργανισμού
Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ),
όπως η Ρωσία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και
το Καζακστάν.
Ο ΙΕΑ διατήρησε την πρόβλεψή του για
τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης το 2016
στα 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα και αναμένει η κατανάλωση να αυξηθεί με τον
ίδιο ρυθμό τον επόμενο χρόνο, έχοντας
επιβραδυνθεί σταδιακά από το υψηλό
πενταετίας των 1,8 εκατ. βαρελιών την
ημέρα το 2015.
Ο ΙΕΑ ανέφερε ότι αναμένει την παραγωγή από χώρες εκτός του ΟΠΕΚ να αυξηθεί με ρυθμό 500.000 βαρελιών την ημέρα
τον επόμενο χρόνο, συγκριτικά με μείωση
900.000 βαρελιών την ημέρα φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι το 2017 τα αποθέματα θα μπορούσαν και πάλι να αυξηθούν,
εάν δεν υπάρχει μείωση από τον ΟΠΕΚ.
«Αυτό σημαίνει ότι το 2017 θα μπορούσε να είναι ένας ακόμα χρόνος αμείλικτης
αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής ανάλογης με αυτήν που υπήρξε το 2016», ανέφερε ο ΙΕΑ.
Επιπλέον, η επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης και ο μετριασμός
της ζήτησης από περιοχές που είχαν προηγουμένως υψηλή κατανάλωση, όπως η
Ινδία και η Κίνα, σημαίνουν ότι η συνολική
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ζήτηση για το πετρέλαιο δεν αναμένεται
να αυξηθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα
με τον ΙΕΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομίες
της Ασίας θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται πολύ περισσότερο από τον
υπόλοιπο κόσμο, μολονότι σημειώνεται
επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης. Η
ανάπτυξη των ανεπτυγμένων οικονομιών,
ΗΠΑ και ευρωζώνης, θα δώσει ώθηση
στις εξαγωγές τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παύουν να απειλούνται από την
επιβράδυνση της Κίνας, την πτώση των
τιμών των εμπορευμάτων, τις εντεινόμενες εκροές κεφαλαίων και τους κινδύνους
από την επιβολή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι εξαγωγές των ασιατικών οικονομιών αναμένεται να αυξηθούν χάρη όχι μόνο στην ανάκαμψη των
κυριότερων αγορών στις οποίες απευθύνονται –ΗΠΑ και ευρωζώνη–, αλλά και στη
διολίσθηση των νομισμάτων τους. Η ζήτηση στις χώρες της Ασίας εκτιμάται πως
θα παραμείνει ισχυρή, καθώς τα επίπεδα
των επιτοκίων είναι χαμηλά, τα ποσοστά
της απασχόλησης υψηλά, ενώ χορηγούνται εκτεταμένα πιστώσεις. Αναμένεται,
έτσι, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής της Ασίας να είναι μεν ελαφρώς
χαμηλότερος από την προηγούμενη εκτίμηση του Ταμείου, αλλά και πάλι θα φτά-

σει στο 5,4% τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
μπορεί, όμως, να δεχτεί καίριο πλήγμα
σε περίπτωση περαιτέρω επιβράδυνσης
της ανάπτυξης της Κίνας, δεδομένου του
μεγέθους της κινεζικής οικονομίας.
Όπως επισημαίνει το Ταμείο, η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Κίνα ενδέχεται να μην αποβεί όσο αποτελεσματική
αναμενόταν και μια ραγδαία επιβράδυνση
της κινεζικής οικονομίας να πλήξει την
περιοχή εξαιτίας των στενών εμπορικών
δεσμών της με τις άλλες ασιατικές οικονομίες αλλά και επειδή θα επιβαρύνει το
κλίμα στις χρηματαγορές. Εκτιμά μάλιστα
πως η πτώση του ΑΕΠ της Κίνας κατά
1% θα αφαιρέσει 0,3% από τη γενικότερη
ανάπτυξη της Ασίας.
Η ευρύτερη περιοχή της Ασίας και ιδιαίτερα οικονομίες όπως της Κορέας και
της Ταϊβάν, που εξαρτώνται άμεσα από το
εμπόριο, ενδέχεται να πληγούν σε περίπτωση μεγαλύτερης επιβράδυνσης της
Ιαπωνίας ή αποδυνάμωσης του γεν και της
συνεπακόλουθης μείωσης της εξωτερικής
ζήτησης.
Σε ό,τι αφορά τις χαμηλές τιμές του
πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών,
το ΔΝΤ επισημαίνει πως έχουν ήδη στηρίξει και ενδέχεται να στηρίξουν περαιτέρω οικονομίες όπως της Ινδίας, που
καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες από
εισαγωγές πετρελαίου.
Την ίδια στιγμή όμως οι χαμηλές τιμές των
εμπορευμάτων πλήττουν χώρες που τα
εξάγουν, ενώ παράλληλα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων στον
κλάδο των υδρογονανθράκων, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 12% των
επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ασία,
συμπεριλαμβανομένων των χωρών που
εισάγουν πετρέλαιο.
Οι προκλήσεις στην ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών θα συνεχίζουν να επιβαρύνουν το παγκόσμιο συναίσθημα και
η συνεχόμενη καθοδική πίεση στην τιμή
του πετρελαίου και των άλλων εμπορευμάτων θα εξακολουθεί να επηρεάζει τις
παγκόσμιες εξελίξεις και την ανάρρωση
των οικονομιών.
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

LNG/LPG
Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και η στροφή αρκετών
κλάδων και οικονομιών προς τη χρήση καθαρότερων καυσίμων έχει
δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία της αγοράς του
LNG. H διαπλάτυνση της διώρυγας του Παναμά και η επαναφορά
στο προσκήνιο της πυρηνικής ενέργειας από χώρες που εισάγουν
μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και παραγώγων του δημιουργούν
νέα δεδομένα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το ζήτημα των
τερματικών σταθμών οι οποίοι από πολλούς κρίνονται ανεπαρκείς για
την εξυπηρέτηση του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου LNG/LPG.
Παράγοντες της αγοράς καταθέτουν τις απόψεις τους για την εξέλιξή
της και τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Το μέλλον
διαγράφεται λαμπρό
Συνέντευξη του Χάρη Βαφειά
Ιδρυτή και προέδρου του ΔΣ της StealthGas Inc.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το
2017 θα είναι μια θετική χρονιά για τα
LNG. Διαφαίνεται όμως ότι οι προβλέψεις θα διαψευστούν. Ποιοι είναι οι
λόγοι για την παρατεταμένη ύφεση;
Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο
άμεσο μέλλον;
Πιστεύω πως όντως θα είναι μια καλή
χρονιά για τα LNG η επόμενη. Ήδη έχουμε δει μια σταδιακή αύξηση των ναύλων
αυτών των πλοίων, ενώ τα νεότευκτα μειώνονται. Σε συνδυασμό με την υψηλότερη
τιμή πετρελαίου αλλά και την έμφαση των
χωρών σε πιο καθαρά είδη ενέργειας, το
μέλλον διαγράφεται λαμπρό για το αέριο.
Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη
συγκεκριμένη αγορά η διαπλάτυνση
της διώρυγας του Παναμά;
Η διαπλάτυνση της διώρυγας του Παναμά
είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό έργο
για όλα τα είδη των πλοίων. Συγκεκριμένα
για τα LNG πλοία, είναι οπωσδήποτε ένας
ταχύτερος τρόπος μεταφοράς του αερίου
από την Ανατολή στη Δύση και αντίστροφα. Ειδικά όταν οι ναύλοι γυρίσουν στα
παλιά επίπεδα των 80-100.000 USD ημερησίως, όλο και περισσότεροι ναυλωτές
θα προτιμούν την πιο γρήγορη διαδρομή
για τα φορτία τους.
Η παρατεταμένη ύφεση στις τιμές του
μαύρου χρυσού αντανακλά σε αναστολή δραστηριοτήτων και εργασιών σε
θέματα τόσο εξόρυξης όσο και κατασκευής τερματικών σταθμών από τις
μεγάλες πολυεθνικές. Πώς επηρεάζει
η «δραματική» κατάσταση στις τιμές
του πετρελαίου τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο
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της εξερεύνησης αλλά και της εμπορίας κοιτασμάτων φυσικού αερίου; Επίσης, η επιστροφή της Ιαπωνίας στην
«πυρηνική ενέργεια» πόσο θα επηρεάσει τον κλάδο;
Σίγουρα η ύφεση στην τιμή του πετρελαίου επηρεάζει πολύ την παραγωγή αερίου
είτε σχιστολιθικού είτε όχι. Αλλά ας μην
ξεχνάμε ότι τελευταία οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανακάμψει και είναι γύρω στα
50 δολ./βαρέλι.
Οι μικρές εταιρείες δεν αντέχουν σε
αυτές τις τιμές και κλείνουν. Όμως οι
μεγαλύτερες και αυτές που έχουν μειωμένο κόστος εξόρυξης είναι break even σε
αυτές τις τιμές και άρα θα συνεχίσουν να
παράγουν.
Όσον αφορά την Ιαπωνία, σίγουρα επηρεάζει αρνητικά το LNG η επιστροφή στην
πυρηνική ενέργεια, αλλά ας μην ξεχνάμε
ότι σημειώθηκε πάλι σεισμός στη Φουκουσίμα πριν από μερικές ημέρες και
άρα η επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια
μπορεί να αργήσει πολύ ακόμα.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
ειδικών τερματικών σταθμών προβληματίζει τις ναυτιλιακές εταιρείες;
Αυτό είναι ένα κλασικό πρόβλημα στην
αγορά αερίου. Τα πλοία παραδίδονται
στην ώρα τους, ενώ οι σταθμοί πάντα
καθυστερούν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης ή τεχνικών προβλημάτων. Σε αυτό
οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν να κάνουν
και πολλά, εκτός από το να είναι λίγο πιο
εγκρατείς όταν συζητούν για νέες παραγγελίες, ειδικά τώρα που οι περισσότερες
γιάρδες είναι άδειες και προσφέρουν
πολύ φθηνά πλοία αλλά και χρηματοδότηση για νέες παραγγελίες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Η αδύναμη αγορά
βαίνει προς το τέλος
Συνέντευξη του Χάρη Κοσμάτου
Corporate Development Officer, Tsakos Energy Navigation Limited

πλοία υπό κατασκευή και οι ναυλωτές πειστούν ότι για το προσεχές μέλλον τέτοιες
αποσταθεροποιητικές κινήσεις θα ελαχιστοποιηθούν. Με την εισαγωγή σταθμών
υγροποίησης στην Αυστραλία αλλά και
στην Αμερική, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε εξαγωγείς φυσικού αερίου, η ανάκαμψη αυτής
της αγοράς φαίνεται πως θα έχει διάρκεια.
Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη
συγκεκριμένη αγορά η διαπλάτυνση
της διώρυγας του Παναμά;

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το
2017 θα είναι μια θετική χρονιά για τα
LNG. Διαφαίνεται όμως ότι οι προβλέψεις θα διαψευστούν. Ποιοι είναι οι
λόγοι για την παρατεταμένη ύφεση;
Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο
άμεσο μέλλον;
Οι ενδείξεις για το 2017 είναι σαφώς
ενθαρρυντικές, δεδομένου ότι, καθώς
φαίνεται, η αδύναμη αγορά των τελευταίων ετών, που προκλήθηκε από την απότομη αύξηση του στόλου λόγω των υψηλών
παραγγελιών (on speculation) σε συνδυασμό με την καθυστέρηση παράδοσης
διάφορων σταθμών υγροποίησης κυρίως
στην Ασία και στην Αυστραλία, βαίνει προς
το τέλος. Με τη διαφαινόμενη ομαλοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης τόσο
σε επίπεδο πλοίων όσο και σε επίπεδο
του προϊόντος, το διεθνές εμπόριο LNG,
μέσω θαλάσσης, αναμένεται να παρουσιάσει μια ανάκαμψη, που θα αποτυπωθεί
στη ναυλαγορά κυρίως στις μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις. Αυτό, βέβαια, με την
προϋπόθεση ότι θα απορροφηθούν τα
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Σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι
σήμερα, μετά τη διαπλάτυνση της διώρυγας, το 90% του παγκόσμιου στόλου
LNG μπορεί να περάσει από το κανάλι,
από 6% που περνούσε προηγουμένως,
κάνοντας το θαλάσσιο εμπόριο φυσικού
αερίου πιο προσβάσιμο (και πιο γρήγορο)
σε παγκόσμια κλίμακα. Βέβαια, ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ότι, εάν υπάρξει
περαιτέρω άνθηση των spot ναυλώσεων,
κάτι που ήδη διαφαίνεται, και με τη δεδομένη μείωση των αποστάσεων (ton-mile
demand), η προσφορά πλοίων ελεύθερων
προς ναύλωση θα αυξηθεί, με αποτέλεσμα
κάποια πίεση των ναύλων.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
ειδικών τερματικών σταθμών προβληματίζει τις ναυτιλιακές εταιρείες;
Βεβαίως και τις προβληματίζει, διότι πολλές από τις παραγγελίες πλοίων έγιναν για
να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα projects
και η όποια καθυστέρηση θα επιβαρύνει
την αγορά, με αποτέλεσμα η υπερπροσφορά πλοίων να δημιουργήσει μια αστάθεια που θα αποτυπωθεί τόσο στο επίπεδο των ναύλων, γενικότερα, όσο και στην
τιμή των πλοίων.

TEXNIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Υπηρεσίες Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών της
Ρύπανσης της Θάλασσας
Διαχείριση Αποβλήτων από Εργασίες Επισκευής /
Συντήρησης Πλοίων
Υπηρεσίες Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων Πλοίων
Ship to Ship – Ship to Shore Transfer
Διαχείριση Κατεστραμμένων Φορτίων / Φορτίων Μειωμένης Αξίας

HOURS

Οι Υπηρεσίες Απευθύνονται σε:
Λιμάνια

|

Ναυπηγεία

Μαρίνες

|

Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες

website: www.epe.gr

|

SERVICE

Παράκτιες Εγκαταστάσεις

email: epe@epe.gr

phone: +30 210 40 60 000

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Άρτια καταρτισμένοι
και εκπαιδευμένοι Έλληνες
πλοίαρχοι εισήλθαν δυναμικά
στα LNG/LPG
Συνέντευξη του Capt. Περικλή Καραβασίλη
Vessel Operator, Tsakos Columbia Shipmanagement

Το νεότευκτο LNG/C «Maria Energy» διασχίζει
τη διώρυγα του Παναμά.

Υπάρχουν σήμερα μάλλον λίγοι Έλληνες πλοίαρχοι με εμπειρία σε LNG.
Πόσο επιτυχώς έχουν αντιμετωπίσει
τόσο η ελληνική πολιτεία αλλά και οι
ναυτιλιακές εταιρείες τις αυξανόμενες
ανάγκες της διεθνούς αγοράς για επάνδρωση των νέων πλοίων με καταρτισμένους Έλληνες αξιωματικούς;
Η διαχείριση των εμπορικών πλοίων μεταφοράς LNG είναι ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος τομέας, στον οποίο κατά παράδοση –μέχρι πρότινος– την κατάρτιση και
την εξειδίκευση είχαν ξένες εθνικότητες.
Με τη δυναμική ένταξη εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στον κλάδο άρχισαν
σταδιακά να επέρχονται αλλαγές και στην
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εθνικότητα των ναυτικών, με τους Έλληνες
ναυτικούς σταδιακά να εισέρχονται στον
κλάδο. Αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι
υπάρχουν πάνω από 50 LNG ελληνικών
συμφερόντων που ήδη ταξιδεύουν, θα
έλεγα ότι υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός
άρτια καταρτισμένων και εκπαιδευμένων
Ελλήνων πλοίαρχων, ειδικά αν αναλογιστεί
κανείς ότι πριν από τρία τέσσερα χρόνια
οι Έλληνες πλοίαρχοι LNG πλοίων ήταν
πραγματικά ελάχιστοι. Επιπλέον υπάρχει
ένας μεγάλος αριθμός LPG πλοίων που
συγκαταλέγονται στην κατηγορία εξειδίκευσης μεταφοράς υγρού φορτίου.
Όσον αφορά την πολιτεία, δυστυχώς,
υπάρχουν ελλείψεις στην παροχή των
απαραίτητων σεμιναρίων, είτε γιατί δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός εξειδικευμένων
καθηγητών είτε γιατί η παροχή προγραμματισμένων σεμιναρίων δεν πληροί την
υφιστάμενη ζήτηση, με επακόλουθη εξαιρετικά μεγάλη αναμονή προς συμμετοχή.
Ως εκ τούτου, οι ναυτιλιακές εταιρείες
αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά training centers, είτε εγχώρια είτε του
εξωτερικού, με ανάλογο κόστος.
Η πιο επιτυχημένη συνταγή, φυσικά, είναι
ένα κράμα άρτιας θεωρητικής κατάρτισης
σε συνδυασμό με εκπαίδευση στα ήδη
λειτουργικά πλοία. Αυτή είναι μια πρακτική την οποία υιοθετεί η πλειονότητα των
εταιρειών, προσθέτοντας έναν αριθμό επιπλέον εκπαιδευόμενων αξιωματικών στο
ήδη λειτουργικό σχήμα του πλοίου.
Ειδικά οι ναυτιλιακές οι οποίες έχουν να διαχειριστούν την επερχόμενη επέκταση του
στόλου τους γνωρίζουν ότι είναι εξαιρετικά
δύσκολο να βρουν έτοιμους πλοιάρχους ή
αξιωματικούς για ναυτολόγηση σε LNG, οι
οποίοι να συνδυάζουν την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και συνάμα να
συνάδουν πλήρως με τη φιλοσοφία και την

κουλτούρα της εταιρείας. Επομένως καταλήγουν στην παραπάνω λύση.
Σε αυτή τη λύση βοηθούν και οι προδιαγραφές του accommodation αυτών των
βαποριών, όπου είναι δυνατή η διαμονή
έως και 40 ναυτικών και αξιωματικών, ενώ
ο αναγκαίος αριθμός πληρώματος είναι 25
άτομα. Αυτό το πλεόνασμα αποτελεί και
τη μελλοντική μαγιά αξιωματικών.
Εμείς, κατά παράδοση, ως εταιρεία έχουμε
εξασκήσει την προαναφερθείσα πρακτική
επενδύοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό
στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των
ανθρώπων μας. Το πράξαμε στο παρελθόν
επενδύοντας στην εξειδίκευση διακριθέντων αξιωματικών μας στα shuttle tankers
και πρόσφατα τοποθετώντας έναν αριθμό εκπαιδευόμενων αξιωματικών στα δύο
LNG πλοία της εταιρείας μας.
Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη
συγκεκριμένη αγορά η διαπλάτυνση
της διώρυγας του Παναμά;
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να διασχίσω τη
διώρυγα του Παναμά με το νεότευκτο LNG/C
πλοίο της ΤΕΝ «Maria Energy» και θα ήθελα
να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου.
Σύμφωνα με τους πλοηγούς, κατά μέσο
όρο, κάθε πέντε με έξι ημέρες ένα LNG
διασχίζει τη διώρυγα του Παναμά. Τα
περισσότερα πλοία συνήθως ταξιδεύουν
έμφορτα προς την Άπω Ανατολή ή ακόμα
και προς τις ανατολικές ακτές του Μεξικού, κι ένας μικρότερος αριθμός πλοίων
επιστρέφουν κενά φορτίου. Το 90% των
υπαρχόντων LNG carriers μπορούν να
διασχίσουν τη νέα διώρυγα.
Τα φορτία κυρίως προέρχονται από το
Τρινιδάδ και Τομπάγκο ή από την Αμερική, που, λόγω της έναρξης εξόρυξης του
σχιστολιθικού αερίου, έχουν αυξήσει τις
εξαγωγές τους.
Με τις νέες μεγαλύτερες δεξαμενές ανύψωσης (locks) του Παναμά, το αμερικανικό φυσικό αέριο γίνεται πιο ανταγωνιστικό
για τις ασιατικές αγορές, που αποτελούν
τον κατεξοχήν μεγαλύτερο καταναλωτή
στον χώρο. Διαμέσου της διώρυγας του
Παναμά, ένα LNG πλοίο μπορεί πλέον να
πραγματοποιήσει ένα ταξίδι από τον κόλπο του Μεξικού στην Άπω Ανατολή έως
και δέκα ημέρες ταχύτερα σε σχέση με το
Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
ειδικών τερματικών σταθμών ανά την
υφήλιο προβληματίζει τις ναυτιλιακές
εταιρείες;
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
υπάρχει μια ύφεση στην αγορά φυσικού
αεριού. Παρά ταύτα, η αγορά αυτή είναι
ιδιαίτερα κλειστή και, δεδομένου του
εξαιρετικά υψηλού κόστους των εν λόγω
βαποριών, οι περισσότερες ναυτιλιακές
εταιρείες μεριμνούν ώστε να διασφαλίζουν μακροχρόνιες ναυλώσεις με μεγάλες ναυλώτριες εταιρείες, προκειμένου να
εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
ειδικών τερματικών σε συνδυασμό με
την υπερπροσφορά των πλοίων αυτή τη
δεδομένη χρονική περίοδο έχει επιφέρει
αισθητή μείωση στις παραγγελίες νέων
LNG πλοίων, καθώς και στα επίπεδα των
ναύλων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αυτή την περίοδο.
Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι είναι αυξημένο το ενδιαφέρον των νέων Ελλήνων
σπουδαστών ΑΕΝ για τα συγκεκριμένα πλοία; Ποιες ιδιαιτερότητες του
συγκεκριμένου πλοίου και του φορτίου τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη;
Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου
φυσικού αερίου, παρόλο που υφίσταντο
στην παγκόσμια αγορά αρκετές δεκαετίες, μόνο τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν
προσελκύσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων
εφοπλιστών.
Αρχικά οι θέσεις για σπουδαστές ήταν
πολύ περιορισμένες. Με την αύξηση του
εν λόγω στόλου διευρύνονται η ευκαιρία
και η δυνατότητα όλο και περισσότερα
πλοία να υποδεχτούν μελλοντικούς αξιωματικούς.
Η υψηλή και εξειδικευμένη τεχνολογία
που εφαρμόζεται στα πλοία αυτά καθώς
επίσης το γεγονός ότι είναι ένα νέο και
πρωτόγνωρο είδος πλοίου για τους περισσότερους ναυτικούς πιστεύω ότι αποτελεί
έναν πόλο έλξης για τους νέους. Επιπλέον
υφίσταται ο μύθος των τεράστιων μισθολογικών αποδοχών που λαμβάνονται κατά
την υπηρεσία στα πλοία αυτά, που στην
πραγματικότητα όμως υπερβαίνει κατά
ένα μικρό ποσοστό τις αποδοχές συμβατικών δεξαμενόπλοιων.
Όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες, θα έλεγα

ότι, όπως κάθε είδος πλοίου, έτσι και το
LNG/C χρειάζεται εξειδικευμένο και καλά
εκπαιδευμένο προσωπικό.
Η πολύ χαμηλή θερμοκρασία φόρτωσης
και μεταφοράς του φορτίου (περίπου
-160° C) σε συνδυασμό με την ευφλεκτικότητα εγκυμονούν κάποιους κινδύνους.
Κατά συνέπεια, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι στα LNG πλοία το θέμα της
ασφάλειας είναι αδιαπραγμάτευτο και η
κρισιμότητα σε αυτά τα θέματα αδιαμφισβήτητη. Οποιαδήποτε απόκλιση από το
απαιτούμενο πλάνο χειρισμού του φορτίου δεν είναι επιτρεπτή. Τα ελάχιστα σοβαρά ατυχήματα τα οποία έχουν συμβεί
αποδεικνύουν το γεγονός ότι, ευτυχώς,
όλα τα παραπάνω τηρούνται ευλαβικά.
Ένας πλοίαρχος με εμπειρία σε δεξαμενόπλοια πόσο εφικτό είναι να μεταπηδήσει σε πλοία LNG; Ποιες δυσκολίες ή ιδιαιτερότητες θα συναντήσει;
Για έναν πλοίαρχο προερχόμενο από
δεξαμενόπλοια που θέλει να μεταπηδήσει
σε πλοία LNG, πιστεύω ότι ένα διάστημα
μερικών μηνών ως εκπαιδευόμενος είναι
επαρκές προκειμένου να μπορέσει να
αναλάβει πλοιαρχία.
Εδώ όμως έρχονται να προστεθούν οι
απαιτήσεις των ναυλωτριών εταιρειών με
τα λεγόμενα matrix, που απαιτούν συνήθως ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος να
έχουν συνδυασμένη θαλάσσια υπηρεσία
τριών χρόνων. Κάτι αντίστοιχο, φυσικά, ισχύει και για τους αξιωματικούς της
μηχανής.
Έτσι, πολλές φορές, οι ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάζονται να ναυτολογούν
εκπαιδευομένους για ακόμα μεγαλύτερα
διαστήματα, προκειμένου να μπορούν να
καλύπτουν τα matrix requirements.
Ένας σωστός και πεπειραμένος επαγγελματίας δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής. Αυτό που θέλει
κάποια εξοικείωση και διαφέρει πολύ από
ένα συμβατικό δεξαμενόπλοιο είναι ότι
το πλοίο καταναλώνει μέρος του φορτίου
σαν καύσιμο για τις μηχανές. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των
ναυλωτών και των παραληπτών για παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας φορτίου
σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και πίεση
δημιουργεί την ανάγκη για την εξαιρετικά
προσεκτική διαχείριση της αέριας φάσης
του φορτίου (gas management).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι
για την αύξηση της ζήτησης πλοίων
όπως VLGCs
Συνέντευξη του Δημήτρη Ορφανού
Chief Operating Officer Dorian LPG Management Corp.

Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το
2017 θα είναι μια θετική χρονιά για τα
LNG. Διαφαίνεται όμως ότι οι προβλέψεις θα διαψευστούν. Ποιοι είναι οι
λόγοι για την παρατεταμένη ύφεση;
Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο
άμεσο μέλλον;
Η αγορά των LPG, και δη του μεγαλύτερου μεγέθους, δηλαδή των VLGCs, στην
οποία δραστηριοποιούμαστε εμείς, έχει
να αντιμετωπίσει μια μεγάλη αύξηση της
προσφοράς τέτοιων πλοίων και το 2017,
σε συνέχεια ό,τι συνέβη το 2016. Από
πλευράς ζήτησης δεν υπάρχουν ενδείξεις
σοβαρών προβλημάτων και πιθανόν να
υπάρχει και αύξηση, κάτι που θα βασιστεί
εν τέλει στον συνδυασμό παραγωγής από
τα διυλιστήρια (το LPG, δηλαδή προπάνιο και βουτάνιο, δεν υπάρχει ελεύθερο
στη φύση, αλλά παράγεται από την επεξεργασία του πετρελαίου ή του φυσικού
αερίου) και των τιμών στις οποίες αυτή
η παραγωγή θα διατεθεί στη διεθνή αγορά, ειδικά από τις αμερικανικές μονάδες παραγωγής, οι οποίες αναμένεται να
αυξηθούν το 2017. Είμαστε συγκρατημένα
αισιόδοξοι ότι η αύξηση της παραγωγής
από τις νέες αμερικανικές, ειδικά, μονάδες
θα συνδυαστούν με τιμές πρόσφορες για
τους αγοραστές, που θα σημάνει αύξηση
της ζήτησης πλοίων όπως τα VLGCs.
Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη
συγκεκριμένη αγορά η διαπλάτυνση
της διώρυγας του Παναμά;
Η νέα διώρυγα ήδη χρησιμοποιείται από
τα VLGCs, για την ακρίβεια πλοία αυτού
του τύπου ήταν από τα πρώτα που πέρασαν μετά το άνοιγμα της νέας διαδρομής,
και πλοία μας έχουν κάνει ήδη πολλές
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ασφαλείς διελεύσεις. Σίγουρα βοηθά την
αγορά των VLGCs, καθώς καθιστά οικονομικώς πιο εφικτή την αποστολή φορτίων
από τις νέες μονάδες παραγωγής στην
περιοχή του Χιούστον των ΗΠΑ και της
αγοράς της Άπω Ανατολής. Βέβαια δεν
αρκεί από μόνη της ως εξέλιξη όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με την αγορά να
είναι σε χαμηλά επίπεδα, παρά την ήδη
εν χρήσει διώρυγα. Πιθανότατα όμως η
αγορά θα ήταν ακόμα χαμηλότερα χωρίς
αυτήν. Για να αποτυπωθεί πλήρως η βοηθητική της δράση, χρειάζονται ευνοϊκότερες τιμές του LPG στις κρίσιμες αγορές
των ΗΠΑ και της Άπω Ανατολής που θα
κάνουν την αποστολή φορτίων πιο συμφέρουσα και άρα θα αυξήσουν τη ζήτηση
για τα VLGCs, αυξάνοντας αναλόγως τα
ναύλα τους.
Η παρατεταμένη ύφεση στις τιμές του
μαύρου χρυσού αντανακλά σε αναστολή δραστηριοτήτων και εργασιών σε
θέματα τόσο εξόρυξης όσο και κατασκευής τερματικών σταθμών από τις
μεγάλες πολυεθνικές. Πώς επηρεάζει
η «δραματική» κατάσταση στις τιμές
του πετρελαίου τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο
της εξερεύνησης αλλά και της εμπορίας κοιτασμάτων φυσικού αερίου; Επίσης, η επιστροφή της Ιαπωνίας στην
«πυρηνική ενέργεια» πόσο θα επηρεάσει τον κλάδο;
Ο κλάδος παραγωγής πετρελαίου περνάει
πολύ δύσκολες στιγμές, με μεγάλη συμπίεση κόστους παντού, το οποίο επηρεάζει
άμεσα όλες τις εταιρείες με τις οποίες οι
μεγάλες παραγωγοί εταιρείες συνεργάζονται στον τομέα της εξερεύνησης και της
άντλησης, των μελετών κ.λπ. Βλέπουμε

μελέτες και περιοχές με κοιτάσματα να
εγκαταλείπονται, καθώς είτε έχουν σχετικά χαμηλές πιθανότητες τα κοιτάσματα να είναι αρκούντως μεγάλα ώστε να
δικαιολογούν την επένδυση εξόρυξης και
παραγωγής είτε επειδή η μορφολογία ή
και το βάθος των κοιτασμάτων ανεβάζουν
το κόστος ανά βαρέλι σε μη επικερδή
επίπεδα. Οι ιδιοκτήτριες ή διαχειρίστριες
εταιρείες πλοίων σχετικών με τη λειτουργία εξεδρών παραγωγής Anchor Handling
Tugs και Offshore Supply Vessels είναι
ίσως οι πιο σκληρά δοκιμαζόμενες πλοιοκτήτριες εταιρείες αυτή τη στιγμή, με πολλές από αυτές να έχουν προχωρήσει σε
δραματική μείωση δραστηριοτήτων και
προσωπικού σε μια στιγμή που η δανειοδότησή τους είναι πολύ δύσκολη έως
αδύνατη, δημιουργώντας μια συγκυρία
που ευνοεί κινήσεις εξαγορών, όπως αυτή
που επιχειρεί η ήδη μεγάλη εταιρεία του

χώρου SEACOR.
Η επιστροφή της Ιαπωνίας στη χρήση
πυρηνικής ενέργειας είναι πιθανόν να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά των LNG,
αφού θα αφαιρέσει ζήτηση από έναν
μεγάλο εισαγωγέα, αλλά δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο στα LPG, αφού το προϊόν
μας δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγή
ενέργειας όπως το LNG.
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των
ειδικών τερματικών σταθμών προβληματίζει τις ναυτιλιακές εταιρείες;
Πάντοτε οι καθυστερήσεις στην κατασκευή μονάδων παραγωγής, διύλισης,
τερματικών ή άλλων σταθμών και λιμενικών εγκαταστάσεων προβληματίζουν τις
ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς οι εκτιμήσεις
που είναι απαραίτητες για να γίνει ένα
επιχειρηματικό πλάνο που έχει σχέση με

ναυπήγηση ή αγορά πλοίων πάντοτε λαμβάνουν ως κρίσιμη παράμετρο τις αλλαγές
στην παραγωγή, στη διάθεση ή στη ζήτηση των αγαθών που προκαλούν αυτές οι
εγκαταστάσεις. Οι πεπειραμένοι ιδιοκτήτες και οι ναυτιλιακοί παράγοντες έχουν
μάθει να μην εκπλήσσονται με τέτοιες
καθυστερήσεις, παρ’ όλα αυτά, επειδή
το χρονοδιάγραμμα της επένδυσής τους
(η ναυπήγηση νεότευκτων ή η απόκτηση
μεταχειρισμένων πλοίων) είναι πολύ πιο
συγκεκριμένο από αυτό της δημιουργίας των νέων υποδομών από τις οποίες η
επένδυσή τους σκοπεύει να επωφεληθεί,
είναι σύνηθες αυτές οι καθυστερήσεις να
χαλούν το timing μιας ναυτιλιακής επένδυσης με επιπτώσεις που, ανάλογα με το
μέγεθός της (και το μέγεθος της καθυστέρησης), μπορεί να είναι και κρίσιμες για
την επιτυχία της.
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Το υγροποιημένο φυσικό
αέριο (LNG) ως καύσιμο για τα
κρουαζιερόπλοια – Η νέα γενιά των
περιβαλλοντικά φιλικών πλοίων
Του Σπύρου Α. Ζολώτα
Area Manager, Greece & Cyprus RINA

Τα οφέλη από τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως
καυσίμου για τα πλοία έχουν ευρέως συζητηθεί, αλλά, με τη χαμηλή
τιμή του πετρελαίου, τα οικονομικά κίνητρα για την εκτεταμένη και
ταχεία αποδοχή και χρήση του νέου καυσίμου δεν το καθιστούν
ελκυστικό. Ωστόσο, για τους ιδιοκτήτες κρουαζιερόπλοιων υπάρχει μια
διαφορετική δυναμική. Οι αλλαγές στη νομοθεσία και οι πιέσεις του
μάρκετινγκ φαίνεται να τους ωθούν προς τη χρήση υγροποιημένου
φυσικού αερίου ως καυσίμου.
Για όλα τα πλοία που θα χτιστούν μετά την
1η Ιανουαρίου 2016, τα οποία προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν γύρω από τις
ακτές των ΗΠΑ, υπάρχει η απαίτηση να
συμμορφώνονται με τα όρια της περιοχής ελέγχου εκπομπών αζώτου (NECA).
Ουσιαστικά, τα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει είτε να εγκαταστήσουν ένα σύστημα Selective Catalytic Reduction είτε να
κάψουν LNG. Φαίνεται πως οι περιοχές
NECA, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τα
όρια περιεκτικότητας σε θείο στις SECA,
θα ωθήσουν νεότευκτα κρουαζιερόπλοια
στον δρόμο του LNG.

Δείχνοντας τον δρόμο
Στη συνέχεια υπάρχει η ανάγκη της αγοράς για φιλικότητα προς το περιβάλλον.
Οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων όλο
και περισσότερο θέλουν να ξέρουν πως
το πλοίο με το οποίο ταξιδεύουν είναι
όσο το δυνατόν πιο καθαρό και «πράσινο». Και οι ευαίσθητες περιοχές, όπως τα
λιμάνια στο κέντρο των πόλεων, όπου τα
κρουαζιερόπλοια πολλές φορές καταπλέουν, επίσης θα ήθελαν τις χαμηλότερες
δυνατές εκπομπές ρύπων στον αέρα.
Στο σύνολό τους, οι ρυθμιστικές αλλαγές
και η ανάγκη καθαρών και «πράσινων»
λύσεων δεν δίνουν στους ιδιοκτήτες
των κρουαζιερόπλοιων άλλη επιλογή. Με

44

δεδομένη την επιβράδυνση σε άλλους
τομείς για χρήση LNG ως καυσίμου, λόγω
της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, φαίνεται ότι η βιομηχανία των κρουαζιερόπλοιων θα δείξει τον δρόμο στη ναυτιλία για
το περιβάλλον του LNG.
Αυτό είναι συναρπαστικό για εμάς στον
RINA, ως παγκόσμιο ηγέτη στην κατάταξη επιβατηγών πλοίων, τόσο επιβατηγών
οχηματαγωγών όσο και κρουαζιερόπλοιων, καθώς και ως οργανισμό με εκτεταμένη εμπειρία στη χρήση φυσικού αερίου.
Αποτελεί ευκαιρία και ευθύνη για το RINA
η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς
μετάβασης στη χρήση LNG για τα επιβατηγά πλοία.

Στην πράξη
Εκτός από τις απαιτήσεις σχετικά με την
τοποθέτηση των δεξαμενών LNG, δεν
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των
απαιτήσεων ασφαλείας για ένα κρουαζιερόπλοιο με πηγή ενέργειας το υγροποιημένο φυσικό αέριο σε σχέση με κάθε
άλλο πλοίο. Ουσιαστικά όλα τα πλοία
που θα ναυπηγηθούν για χρήση καυσίμου LNG από τώρα και στο εξής θα
πρέπει να κατασκευαστούν σύμφωνα με
τον κώδικα IGF (παρά την έναρξη ισχύος
που έχει καθοριστεί για το 2017), καθώς οι
διάφορες κυβερνητικές αρχές (σημαίες)

απαιτούν ήδη την εφαρμογή των εν λόγω
κανόνων και οι μεγάλοι νηογνώμονες,
όπως ο RINA, έχουν ήδη ενσωματώσει
τις απαιτήσεις του κώδικα στους δικούς
τους κανονισμούς.
Ωστόσο, δύο πράγματα κάνουν τα κρουαζιερόπλοια με καύσιμο LNG διαφορετικά
σε σχέση με άλλους τύπους πλοίων, ειδικά σχετικά με τα πλοία μεταφοράς LNG
που ήδη λειτουργούν με αυτό το καύσιμο
και το έχουν κάνει με ασφάλεια για πολύ
καιρό. Κατ’ αρχάς, οι εταιρείες εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να
αποδείξουν στις αρχές των πόλεων-λιμένων ότι θα είναι ασφαλείς επισκέπτες
τους μεταφέροντας περισσότερα από
3.000 κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου επί του σκάφους. Δεύτερον, θα πρέπει να βρουν τρόπους να ανεφοδιάζουν
τα πλοία με LNG στα αντίστοιχα λιμάνια
στο κέντρο της πόλης, την ίδια στιγμή
που θα έχουν ίσως 2.000 μέλη πληρώματος επί του πλοίου και θα διαχειρίζονται
την επιβίβαση περισσότερων από 6.000
επιβατών.
Φυσικά οι τερματικοί σταθμοί κρουαζιέρας θέλουν τα πλοία να καταπλέουν σε
αυτούς και οι αρχές λιμένων θέλουν πλοία
που εκπέμπουν καυσαέρια με χαμηλούς
ρύπους, επομένως θα είναι μάλλον έτοιμοι
και πρόθυμοι να πειστούν για τα παραπάνω. Ωστόσο, εκτεταμένη αξιολόγηση των
κινδύνων (risk assessment) θα πρέπει να
διεξάγεται κατά περίπτωση για όλα τα
πρώτα πλοία μέχρι να συσσωρεύσουμε
επαρκή εμπειρία και αρκετά αποδεικτικά
στοιχεία για την ασφαλή λειτουργία των
κρουαζιερόπλοιων με LNG.
Ήταν η ανάγκη να καταπλέουν σε λιμάνια πόλεων της βόρειας Γερμανίας, όπως
το Αμβούργο και η Βρέμη, πίσω από τα
πρώτα κιόλας βήματα των LNG-powered
κρουαζιερόπλοιων. Η εταιρεία Aida του
Ομίλου Carnival ήθελε νέα πλοία, τα
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υγροποιημένο φυσικό αέριο
ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ενόσω βρίσκονται στο λιμάνι.
Έτσι προέκυψαν δύο πλοία της κατηγορίας Aida Hyperion, ένα εκ των οποίων έχει
ήδη ναυπηγηθεί και παραδοθεί από τις
αρχές του 2016, ενώ το άλλο είναι ακόμα
υπό κατασκευή στα ναυπηγεία Mitsubishi
της Ιαπωνίας. Τα δύο πλοία δεν θα έχουν
κανένα σύστημα αποθήκευσης LNG επί

του σκάφους, αλλά μία από τις κύριες
μηχανές τους έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι
σε θέση να λειτουργήσει με υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο και να χρησιμεύσει ως γεννήτρια ρεύματος στο λιμάνι.
Τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν 3.300
επιβάτες και έχουν μια τυπική διαμόρφωση με τέσσερις γεννήτριες ντίζελ, οι οποίες τροφοδοτούν δύο ηλεκτρικούς κινητήρες πρόωσης που οδηγούν δύο έλικες.
Οι ίδιες μηχανές καλύπτουν τις ανάγκες
ηλεκτρικής ενέργειας για το ξενοδοχειακό τμήμα, οι οποίες είναι, όπως αναμένεται, αυξημένες σε ένα κρουαζιερόπλοιο
αυτού του μεγέθους. Προκειμένου να
αποφευχθεί η καύση ντίζελ στο λιμάνι, μια
κύρια μηχανή Mak 12VM46DF μπορεί να
ενεργοποιηθεί για να χρησιμοποιήσει το
φυσικό αέριο ως καύσιμο. Αυτό μπορεί να
τροφοδοτείται από μια πλωτή φορτηγίδα
ή ένα φορτηγό σε μορφή LNG ή ίσως
ως αέριο κατευθείαν από το δίκτυο της
πόλης. Ο RINA κλήθηκε να χειριστεί τις
πτυχές της έγκρισης και της ταξινόμησης
(classification) του πλοίου, η οποία, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της
νέας τεχνολογίας για την εγκατάσταση
παραγωγής ενέργειας από υγροποιημένο
φυσικό αέριο, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη,

καθώς είναι η πρώτη που έχει ποτέ κατασκευαστεί.

Επόμενα βήματα
Με δεδομένη την παραπάνω εμπειρία, ο
Όμιλος Carnival επέλεξε τον RINA για
το επόμενο καινοτόμο βήμα στη χρήση
φυσικού αερίου ως καυσίμου. Η Carnival
έχει παραγγείλει τέσσερα κρουαζιερόπλοια 6.600 επιβατών, που θα κατασκευαστούν από τη Meyer Werft στα ναυπηγεία της στο Papenberg και στο Turku, και
αυτά θα χρησιμοποιούν LNG τόσο για
την πρόωση όσο και για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Με προβλεπόμενη
παράδοση το 2019 και το 2021, τα πλοία
θα κατασκευαστούν με κλάση RINA και
δεν θα είναι μόνο τα πρώτα κρουαζιερόπλοια που θα κινούνται με υγροποιημένο
φυσικό αέριο, αλλά και τα μεγαλύτερα
κρουαζιερόπλοια στον κόσμο όσον αφορά τη χωρητικότητα επισκεπτών, με 6.600
επιβάτες και πάνω από 8.000 άτομα συνολικά σε κάθε πλοίο συμπεριλαμβανομένου
του πληρώματος.
Γι’ αυτό το είδος πλοίων υπάρχει βέβαια
ανάγκη εκτεταμένων εργασιών σχεδιασμού και νέες, καινοτόμες λύσεις, που θα
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αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που περιγράφονται παραπάνω και όσες θα ανακύψουν καθώς θα εξελίσσονται τα πλοία. Ο
ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι
προτεινόμενες λύσεις είναι ασφαλείς και
να βοηθήσουμε στην ορθή αξιολόγηση
των πιθανών κινδύνων που συνεπάγονται
για όλα τα μέρη.
Εκτός από το καύσιμο LNG, τα πλοία
θα εφοδιαστούν με μονάδες παραγωγής
ενέργειας με γεννήτριες κινητήρα διπλού
καυσίμου (dual fuel) για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύπτει τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, καθώς και το podbased σύστημα πρόωσης που θα δώσει
στα πλοία μέγιστη ταχύτητα άνω των 20
κόμβων και μια βέλτιστη ταχύτητα της
τάξης των 17 κόμβων.
Τα πλοία έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε
δεξαμενές τύπου C υπό πίεση, το οποίο
θα χρησιμοποιείται στις κύριες μηχανές
τους για την κανονική λειτουργία. Η συνολική ποσότητα υγροποιημένου φυσικού
αερίου που θα αποθηκεύεται επί του σκάφους θα είναι πάνω από 3.000 κ.μ.
Το σύνολο του σχεδιασμού και όλες οι
σχετικές λεπτομέρειες αναπτύσσονται και
αξιολογούνται με βάση τους τελευταίους
κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από τον
ΙΜΟ τον περασμένο Ιούνιο, τον κώδικα
IGF. Αλλά καθώς αυτό είναι πραγματικά
το πρώτο έργο τέτοιου είδους, αναμένεται οι υφιστάμενοι κανόνες αναπόφευκτα
να μην μπορούν να καλύψουν τα πάντα.
Όπου οι κανόνες δεν παρέχουν δεσμευτικές απαιτήσεις, η προσέγγιση εκτίμησης
κινδύνων (risk assessment) υιοθετείται. Για
παράδειγμα, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση κινδύνου για την αξιολόγηση των εξής:
- Σύστημα αποθήκευσης καυσίμου υγροποιημένου φυσικού αερίου
- Σύστημα εξαερισμού των χώρων LNG
- Διαχείριση πιθανών διαρροών κατά τη
λειτουργία ανεφοδιασμού καυσίμων
- Θέση του σταθμού ανεφοδιασμού
(bunker station)
- Θέση των ανιχνευτών αερίου
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Θέματα-«κλειδιά»:
ανεφοδιασμός καυσίμων
και εκπαίδευση
Ο ανεφοδιασμός καυσίμων είναι ένα βασικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον παρόντα σχεδιασμό για μια τυπική κρουαζιέρα επτά
ημερών, τα πλοία θα πρέπει να ανεφοδιάζονται κάθε δεκατέσσερις ημέρες. Η λύση
που θα υιοθετηθεί θα επιτρέπει στα πλοία
να ανεφοδιάζονται σε περίπου έξι ώρες
και το LNG θα παρέχεται σχεδόν σίγουρα
από νεότευκτα σκάφη μεταφοράς LNG
(bunker tankers). Έχοντας έναν σημαντικό αριθμό πλοίων που χρησιμοποιούν
LNG, γεγονός που δημιουργεί αγοραστική
δύναμη, η Carnival έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες για προμήθεια
LNG σε δέκα λιμάνια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας.
Ο χρόνος ανεφοδιασμού, ειδικά για ένα
επιβατηγό πλοίο, αποτελεί βασικό παράγοντα στον σωστό σχεδιασμό του συστήματος ανεφοδιασμού καυσίμων. Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται σε όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την ασφάλεια, για την εγγύηση της ασφαλούς και γρήγορης μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από
ένα δεξαμενόπλοιο LNG στις δεξαμενές
LNG του πλοίου.
Ο RINA είναι έτοιμος να αξιολογήσει τις
διάφορες προτάσεις μέσω της έγκρισης
σχεδίων και του ελέγχου και των δοκιμών των προτεινόμενων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο,
υδραυλικών υπολογισμών κατά την κανονική λειτουργία, καθώς και αξιολόγηση των
πιο κρίσιμων αστοχιών και των συνεπειών
τους, οι οποίοι περιλαμβάνουν κινδύνους
που σχετίζονται με τη διαρροή υγροποιημένου φυσικού αερίου και την επέκταση
των επικίνδυνων περιοχών, κ.λπ. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι θα διευκολύνουμε τον διάλογο με τους εμπλεκόμενους
κρατικούς φορείς σημαίας και τις λιμενικές αρχές.
Έχουμε ήδη ενεργοποιηθεί στον διάλογο με την ιταλική κυβέρνηση για το έργο
αυτό και τον ανεφοδιασμό με LNG γενι-

κότερα, βοηθώντας να καθοριστεί ένα
κανονιστικό πλαίσιο για τις εγκρίσεις και
τις άδειες που σχετίζονται με τις κύριες
δραστηριότητες της αλυσίδας υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως είναι η αποθήκευση στην ακτή, η μεταφορά από την
ακτή προς το πλοίο (shore to ship) και
από πλοίο σε πλοίο (ship to ship).
Ένα μεγάλο ζήτημα για τους ιδιοκτήτες
των κρουαζιερόπλοιων που αλλάζουν σε
καύσιμο φυσικό αέριο είναι η εκπαίδευση του πληρώματος. Τα πλοία μεταφοράς LNG έχουν ένα εξαιρετικό ρεκόρ
ασφάλειας, και αυτό συμβαίνει επειδή ο
καθένας που εργάζεται πάνω σε ένα LNG
carrier έχει ειδική εκπαίδευση στο πώς να
συμπεριφέρεται σε ένα πλοίο που μεταφέρει αέριο.
Είναι απαραίτητη βασική εκπαίδευση για
όλο το πλήρωμα ενός πλοίου που κινείται με LNG και προχωρημένη εκπαίδευση
για εκείνους που έχουν να ασχοληθούν
άμεσα με τον χειρισμό του LNG. Η βασική εκπαίδευση είναι σημαντική για να
βοηθήσει τους ναυτικούς να γνωρίζουν
τις διαφορές ανάμεσα σε ένα συμβατικό
σύστημα καυσίμου πετρελαίου και ένα
σύστημα υγροποιημένου φυσικού αερίου,
καθώς και τους πιθανούς κινδύνους και τις
απαραίτητες προφυλάξεις που ο καθένας
θα πρέπει να υιοθετήσει για να εξασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας. Ο
RINA έχει αναπτύξει τόσο βασικές όσο
και προχωρημένες σειρές εκπαίδευσης
για LNG και εργάζεται στο θέμα της επίσημης αναγνώρισής τους από τις ιταλικές
αρχές.
Ανοίγοντας τον δρόμο στην καθαρή ενέργεια, την οποία το LNG προσφέρει, είναι
μια μεγάλη ευθύνη για τη βιομηχανία της
κρουαζιέρας, για τα καινοτόμα ναυπηγεία
και τους προμηθευτές ενέργειας που
εμπλέκονται, και φυσικά για τον νηογνώμονα, ο οποίος έχει τον βασικό ρόλο της
φροντίδας να υλοποιούνται όλα με ασφάλεια. Όμως έχουμε την εμπειρία, έχουμε
την τεχνολογία και όλοι συλλογικά έχουμε
τη θέληση να αναλάβουμε αυτό το μεγάλο
βήμα προς τα εμπρός.
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Παροχή ενέργειας σε
αναδυόμενες αγορές
Tου Γεώργιου Τεριακίδη
Regional Business Development Manager
DNV GL – Region South East Europe & Middle East

Με την τιμή στην αγορά σε ιστορικό χαμηλό και την παγκόσμια ζήτηση
για ενέργεια να αυξάνεται, το φυσικό αέριο παρουσιάζει υψηλή ζήτηση
και καθίσταται προσφιλές ως μια καθαρότερη εναλλακτική λύση σε
σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο ή ο
άνθρακας. Οι σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων σε πολλές χώρες
προκαλούν γενικευμένη αισιοδοξία ως προς τη μακροπρόθεσμη
διαθεσιμότητά του. Ωστόσο οι αγωγοί δεν είναι διαθέσιμοι ή εφικτοί
παντού και όπου υπάρχουν δημιουργούν συχνά ανεπιθύμητες πολιτικές
εξαρτήσεις, ενώ είναι και ευάλωτοι σε συγκρούσεις. Οι πλωτές μονάδες
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) παρέχουν μια εναλλακτική
μορφή παράδοσης, καθιστώντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) προσβάσιμο για τις παράκτιες περιοχές με υπάρχοντα δίκτυα
διανομής φυσικού αερίου ή με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με καύσιμο φυσικού αερίου.
Ταχεία πρόσβαση στην ενέργεια
Προτού διοχετευτεί σε ένα δίκτυο, το
LNG πρέπει να επιστρέψει στην αέρια
κατάστασή του, αυξάνοντας τον όγκο του
600 φορές.
Ο όρος «επαναεριοποίηση» ουσιαστικά
αναφέρεται στην ελεγχόμενη αύξηση της
θερμοκρασίας του υγροποιημένου αερίου από την κρυογονική φάση του στους
-162° C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
με τη χρήση θαλασσινού νερού ή κάποιας
άλλης πηγής θερμότητας. Παραδοσιακά,
αυτό γίνεται από χερσαίες εγκαταστάσεις
επαναεριοποίησης, οι οποίες βρίσκονται
κοντά σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς μεταφοράς LNG. Το 2015, πάνω από
το 90% της παγκόσμιας αεριοποίησης
του LNG πραγματοποιήθηκε σε χερσαίες
εγκαταστάσεις. Ωστόσο οι εγκαταστάσεις
στην ενδοχώρα συνήθως απαιτούν πολυετή σχεδιασμό και υπόκεινται σε πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης, οι οποίες
αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον και
άλλους παράγοντες. Άπαξ και κατασκευα-
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στούν, είναι μόνιμες, ανεξάρτητα από τις
μεταβολές των ενεργειακών αναγκών.
Η μεταφορά της επαναεριοποίησης σε
υπεράκτιες μονάδες προσφέρει διάφορα
πλεονεκτήματα. Οι σταθερές ή πλωτές
υπεράκτιες εγκαταστάσεις αεριοποίησης δεν επηρεάζονται από τους πολυετείς κύκλους σχεδιασμού των παράκτιων εγκαταστάσεων, δεν απαιτούν χώρο
στην ξηρά και μπορούν να τοποθετηθούν
μακριά από ανθρώπους, λωρίδες ναυτιλίας
και λιμενική κίνηση. Οι πλωτές μονάδες
αεριοποίησης μπορούν να μετακινηθούν
σε μια νέα θέση όταν αλλάξει η κατάσταση της ζήτησης. Απαιτούν χαμηλότερες
κεφαλαιουχικές δαπάνες από τις χερσαίες
εγκαταστάσεις, είναι ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές και χρησιμοποιούνται
όλο και περισσότερο για την προμήθεια
φυσικού αερίου σε μικρότερες αγορές ή
ως προσωρινές λύσεις ενόσω οι μόνιμες
χερσαίες εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό
κατασκευή.
Από την άλλη πλευρά, οι χερσαίες εγκαταστάσεις αεριοποίησης προσφέρουν μια

πιο μόνιμη λύση χαμηλότερου κινδύνου, η
οποία παρέχει μακροπρόθεσμη ασφάλεια
εφοδιασμού και μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να συνδυαστούν με βιομηχανικές
μεθόδους οι οποίες απαιτούν κρύα ενέργεια, μειώνοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Οι πλωτές μονάδες επαναεριοποίησης
απαιτούν έναν μόνιμο υπεράκτιο τερματικό με ανυψωτές και αγωγούς ή έναν
λιμενικό τερματικό για την τροφοδοσία
του φυσικού αερίου στο χερσαίο δίκτυο
αποθήκευσης και διανομής.
Οι FSRU παραμένουν συνήθως προσδεδεμένες ή αγκυροβολημένες στην ίδια
θέση για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
αποθηκεύοντας το υγροποιημένο φυσικό αέριο που λαμβάνουν από τα πλοία
μεταφοράς LNG απευθείας στο σκάφος.
Σήμερα το 15% περίπου των FSRU εν λειτουργία είναι μεταποιημένα συμβατικά
πλοία μεταφοράς LNG με πρόσθετες
εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης επί
του σκάφους. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση,
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τον
συγκεκριμένο σκοπό περισσότερες FSRU.
Το κόστος κατασκευής μιας FSRU είναι
πολύ χαμηλότερο από εκείνο μιας χερσαίας εγκατάστασης παρόμοιας χωρητικότητας, οι δε συμβάσεις ναύλωσης διαρκούν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι αυτές
των συμβατικών πλοίων μεταφοράς LNG,
δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
αξιόπιστες μακροπρόθεσμες ταμειακές
ροές. Το γεγονός αυτό καθιστά τις FSRU
ελκυστικές για τους επενδυτές.
Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος
για τις FSRU, έχουν προταθεί πολλές νέες
ιδέες όσον αφορά τον σχεδιασμό τους.
Για παράδειγμα, η εγκατάσταση επαναεριοποίησης αυτή καθαυτή μπορεί να σχεδιαστεί σαν αυτόνομη μονάδα τοποθετημένη πάνω σε μια μεταλλική κατασκευή ή
προβλήτα. Σε ρηχά παράκτια ύδατα είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτική δομή ένας υδατοστεγής θάλαμος,
όπου το σκάφος αποθήκευσης προσδένεται από τη μία πλευρά και τα πλοία
μεταφοράς LNG από την άλλη. Η τοποθέτηση της μονάδας αεριοποίησης πάνω
σε πλωτή φορτηγίδα επιτρέπει τη ρυμούλκησή της όπου χρειάζεται, ανεξάρτητα
από το σκάφος αποθήκευσης ή την περιορισμένη χωρητικότητα αποθήκευσης
του σκάφους. Μερικές FSRU έχουν διττή

χρήση, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κανονικά πλοία μεταφοράς
LNG όταν δεν βρίσκονται υπό σταθερή
σύμβαση ή να παραμένουν σε έναν τερματικό μόνο για τον χρόνο που χρειάζεται
για την αεριοποίηση του φορτίου τους.
Όλες αυτές οι προσεγγίσεις στοχεύουν
στη βελτιστοποίηση της ευελιξίας και
των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών
δαπανών, ενώ διευκολύνουν τις διάφορες
τεχνικές απαιτήσεις και τοπικές συνθήκες
εγκατάστασης.

Μια πολλά υποσχόμενη αγορά
Ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL έχει
υποστηρίξει την αναδυόμενη τεχνολογία
FSRU από την αρχή. Η πρώτη FSRU, το
Golar Spirit –ένα μεταποιημένο πλοίο
μεταφοράς LNG με ταξινόμηση από
τον DNV GL–, άρχισε να λειτουργεί στη
Βραζιλία τον Ιανουάριο του 2009. Έκτοτε
έχουν γίνει αναθέσεις αρκετών μεταποιήσεων ταξινόμησης DNV GL από τους ιδιοκτήτες των Golar LNG και Höegh LNG,
το δε 2014 η Golar παρέλαβε το Golar
Igloo, την πρώτη FSRU η οποία κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτόν. Το χαρτοφυλάκιο του DNV GL περιλαμβάνει σήμερα

18 FSRU διάφορων μεγεθών, μεταξύ των
οποίων πέντε που τελούν υπό κατασκευή,
μία που βρίσκεται στο στάδιο της μεταποίησης και τρεις υπό παραγγελία. Τον
Ιανουάριο του 2016, ο παγκόσμιος στόλος
FSRU αποτελείτο από 30 λειτουργικές
μονάδες.
Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς χαρακτηρίζεται από έντονη ζήτηση και αύξηση
των ναύλων. Η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το
Πακιστάν έχουν γίνει χώρες εισαγωγής
υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω της
χρήσης των FSRU το 2015. Ο αριθμός των
κρατών τα οποία εισάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας FSRU
έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2009, ενώ
ο αριθμός των αποκλειστικά χερσαίων
εισαγωγέων έχει παραμείνει σταθερός
κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Η ζήτηση
για FSRU αναμένεται να συνεχιστεί, κυρίως λόγω του αυξημένου αριθμού των αναδυόμενων αγορών, οι οποίες εισέρχονται
τώρα στην αγορά φυσικού αερίου. Μια
σειρά από έργα βρίσκονται υπό εξέλιξη ή
σχεδιασμό. Πέντε από τις επτά χώρες με
σχέδια εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού
αερίου, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν
το 2016 ή το 2017, θα χρησιμοποιήσουν,
τουλάχιστον αρχικά, FSRU.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Ένας νέος έχει να κερδίσει
πολλά από τα ταξίδια του

Συνέντευξη της Άννας-Μαρίας Παπακοσμοπούλου
Υποπλοιάρχου Ε.Ν. HSQE Superintendent Maran Gas Maritime Inc.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα
LNG και ένα δεξαμενόπλοιο;
Ανάμεσα σε ένα πλοίο LNG και ένα δεξαμενόπλοιο υπάρχουν διαφορές, αλλά είναι
σχετικά μικρές. Ουσιαστικά, κάποιος ο
οποίος έχει ξεκινήσει από ένα δεξαμενόπλοιο είναι σε θέση, με σχετική ευκολία,
να καταλάβει πώς λειτουργεί ένα πλοίο
LNG, σε αντίθεση με όσους έχουν, για
παράδειγμα, εμπειρία από φορτηγό πλοίο.
Θα έλεγα ότι ένα πλοίο LNG είναι πιο
καθαρό σε σχέση με ένα δεξαμενόπλοιο.
Από την άλλη, όμως, είναι και πιο ιδιαίτερο
πλοίο. Για παράδειγμα, χρειάζεται προσοχή στη θερμοκρασία του φορτίου και στις
φυσικές του ιδιότητες.
Τι θα συμβούλευες μια γυναίκα που
σκέφτεται να εισέλθει σε μια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού;
Αν μια κοπέλα στα δεκαοχτώ της χρόνια
αποφάσιζε να δώσει εξετάσεις και να μπει
σε μια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, η
συμβουλή που θα της έδινα θα ήταν να
μην το κάνει για τις χρηματικές απολαβές.
Δεν είναι αυτός ικανός λόγος για να επιλέξεις ένα επάγγελμα που θα το κάνεις όλη
σου τη ζωή. Θα πρέπει να το θέλει η ίδια
πολύ.
Υπάρχει η πεποίθηση πως οι γυναίκες
που σταδιοδρομούν στο Εμπορικό Ναυτικό εγκαταλείπουν σύντομα το επάγγελμα. Αυτή η άποψη είναι βάσιμη;
Η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει αρκετές γυναίκες που επέλεξαν το ναυτικό
επάγγελμα και ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους στη θάλασσα, αλλά εν τέλει
επέλεξαν να αποσυρθούν. Η καθεμία για
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δικούς της λόγους. Βέβαια, το ίδιο έχω
δει να συμβαίνει και με τους άντρες. Δεν
υπάρχει κάποιος κανόνας σε αυτό. Πρόκειται για καθαρά προσωπική επιλογή,
που έχει να κάνει με τις προτεραιότητες
που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του
και το τι θέλει να πετύχει κάθε στιγμή.
Για παράδειγμα, ένας άντρας μπορεί να
φτάσει στον βαθμό του υποπλοιάρχου
ή του καπετάνιου, του δεύτερου ή του
πρώτου μηχανικού, και να πει: «Δεν θέλω
άλλο. Θα πάω στο γραφείο». Αυτές είναι
αποφάσεις που ο καθένας λαμβάνει κατά
το δοκούν και σε καμία περίπτωση δεν
έχουν να κάνουν με το φύλο.
Οικογένεια, συναισθηματική ζωή και
ναυτικός. Ποιες είναι οι σκέψεις σας
στο άκουσμα αυτών των λέξεων;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τρόπος να
συνδυαστούν όλα, αρκεί να υπάρχει θέληση. Αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θα
σας πω μια μικρή προσωπική ιστορία.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έφυγα, το
2009, η ανιψιά μου ήταν νεογέννητη και,
όταν επέστρεψα, το καλοκαίρι του 2010,
η ανιψιά μου είχε πλέον μεγαλώσει και
περπατούσε. Ένας νέος που επιλέγει να
γίνει ναυτικός πρέπει να ξέρει ότι με ένα
ίσως ταξίδι θα χάσει αρκετά πράγματα.
Μπορεί να χάσει τον γάμο του καλύτερού
του φίλου ή την τελετή ορκωμοσίας της
αδερφής του, χίλια δυο πράγματα... Από
την άλλη, βέβαια, ένας νέος έχει να κερδίσει πολλά από τα ταξίδια του. Θα έρθει
σε επαφή με άγνωστους σε αυτόν πολιτισμούς, θα γνωρίσει νέους ανθρώπους,
νέες κουλτούρες. Θα δει μέρη που πιθανότατα να έβλεπε στις σελίδες κάποιου
περιοδικού ή σε κάποια εκπομπή στην
τηλεόραση για ξένους πολιτισμούς.

Τι θα συμβούλευες έναν δόκιμο στο πρώτο του μπάρκο;
Θα τον συμβούλευα να διαβάζει πολύ και να προσπαθεί να
μάθει κατά την παραμονή του στο πλοίο όσο περισσότερα
μπορεί από όλους τους ανωτέρους του, και όχι μόνο. Είτε
αυτός είναι ο πλοίαρχος, ο ανθυποπλοίαρχος, ο τρίτος μηχανικός, ο ναύτης ή ο καθαριστής. Πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον για κάθε δουλειά και διαδικασία στο πλοίο. Επίσης πολύ
βασικό για έναν δόκιμο είναι μάθει να βρίσκει τις απαιτούμενες πληροφορίες, π.χ. να ξέρει σε ποιον κώδικα ή βιβλίο θα
βρει τι μήκος πρέπει να έχει το σχοινί από τη σωσίβια κουλούρα – γνώση η οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει μόνο
με μελέτη.
Γιατί πολλοί αξιωματικοί θέλουν να σταδιοδρομήσουν
σε ένα πλοίο LNG;
Πολλοί θεωρούν πως όσοι πηγαίνουν σε ένα πλοίο LNG
αποτελούν την ελίτ της ναυτιλίας – σωστό ή λάθος δεν μπορώ να σας πω. Αυτό συμβαίνει γιατί τα LNG είναι καλύτερα
εξοπλισμένα καράβια, έχουν περισσότερες και καλύτερες
παροχές. Έχουν όμως και τις ιδιαιτερότητές τους, δεν είναι
εύκολα πλοία. Έχουν επικινδυνότητα, αλλά έχουν και πολλές
δικλίδες ασφαλείας. Ένας άλλος λόγος που πολλοί αξιωματικοί θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε ένα πλοίο LNG είναι
ότι τα περισσότερα LNG, τουλάχιστον της Maran Gas, έχουν
τρεις ανθυποπλοιάρχους και τρεις τρίτους μηχανικούς, με
έντονο το ελληνικό στοιχείο, καθώς σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί είναι Έλληνες. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως είναι
σχετικά εύκολο για έναν επαγγελματία αξιωματικό να πάρει
προαγωγή βαθμού – εφόσον έχει το ανάλογο πιστοποιητικό/δίπλωμα.
Πώς αντιδρούν οι φίλοι σας και οι άνθρωποι που σας
γνωρίζουν όταν τους αναφέρετε πως είστε ναυτικός;
Είναι λίγο περίεργο. Οι δικοί μου (φίλοι και οικογένεια) το
ξέρουν πλέον, οπότε δεν τους κάνει καμία εντύπωση. Ίσως
η ερώτηση που δέχομαι πιο συχνά είναι το «πότε φεύγεις;».
Από την άλλη, οι άνθρωποι που γνωρίζω και τους λέω ότι
είμαι υποπλοίαρχος βιώνουν μια έκπληξη.
Είπατε προηγουμένως ότι ένα LNG πλοίο είναι πιο
καθαρό σε σχέση με ένα δεξαμενόπλοιο. Τι διαφορές
έχει;
Κατ’ αρχάς τα LNG πλοία –τουλάχιστον αυτά της Maran Gas
με τα οποία έχω ταξιδέψει– είναι νεότευκτα, δηλαδή νεαρής ηλικίας. Το πλήρωμα δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το
φορτίο (όπως συμβαίνει αρκετές φορές στα γκαζάδικα). Οι
διαδικασίες αδρανοποίησης δεν είναι, όπως στα γκαζάδικα,
αποκλειστικά Inert Gas, αντ’ αυτού στα LNG για τις καθημερινές αδρανοποιήσεις χρησιμοποιούμε άζωτο, το οποίο
παράγεται στο πλοίο – το Inert Gas θα το χρησιμοποιήσουμε πριν από τον δεξαμενισμό του πλοίου (κάθε πέντε
χρόνια). Οι καμπίνες και οι χώροι ενδιαίτησης απέχουν πολύ
από αυτό που είχα συναντήσει στα γκαζάδικα, δίνοντάς μου
μια πρώτη εντύπωση ξενοδοχείου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG/LPG

Η σημασία της Ρεβυθούσας για την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Tου Γιώργου Βαγγέλα

Τα γεγονότα των τελευταίων ετών, που οδήγησαν στην επιβολή κυρώσεων από την
πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη
Ρωσία, έφεραν στο προσκήνιο την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών-μελών της ΕΕ. Η
ουκρανική κρίση και οι επιπτώσεις της είχαν
ως αποτέλεσμα η ΕΕ να αντιληφθεί και στην
πράξη τη μεγάλη εξάρτηση που έχει η Ένωση από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς το
26% των αναγκών της καλύπτεται από το
φυσικό αέριο, μεγάλο ποσοστό του οποίου
(40% σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ) εισάγεται από τη Ρωσία. Με στόχο τη μείωση της
εξάρτησης, η ΕΕ εφαρμόζει πλέον πολιτικές
περί εναλλακτικών πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, ενώ χρηματοδοτεί με σημαντικά κεφάλαια έργα διασύνδεσης δικτύων
διανομής φυσικού αερίου των κρατών-μελών. Προς αυτή την κατεύθυνση και σε ένα
ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο εντάσσονται
και τα έργα κατασκευής νέων αγωγών, όπως
για παράδειγμα ο Trans Adriatic Pipeline
(ΤΑΡ), ο οποίος θα μεταφέρει αζέρικο φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Φυσικά η γειτνίαση της Ρωσίας με την Ευρώπη αλλά και το
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γεγονός ότι παράγει σημαντικές ποσότητες
φυσικού αερίου σημαίνουν ότι η Ρωσία θα
συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
στην τροφοδοσία της Γηραιάς Ηπείρου με
φυσικό αέριο.
Στη βάση των ανωτέρω είναι εμφανής ο
κρίσιμος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς δίνουν
τη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών
προμήθειας φυσικού αερίου. Ο αριθμός των
τερματικών σταθμών LNG στην ΕΕ είναι
περιορισμένος (μόλις 13), ενώ στην περιοχή
της Μεσογείου λειτουργεί μικρός αριθμός
τέτοιων σταθμών, με τους βασικότερους να
βρίσκονται στη Βαρκελώνη (Ισπανία), στη
Μασσαλία (Γαλλία), στην Cartagena (Ισπανία), στη La Spezia (Ιταλία) και στη Ρεβυθούσα στην Ελλάδα.
Ο τερματικός σταθμός LNG που λειτουργεί στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένος
στη νήσο Ρεβυθούσα, στον Κόλπο Πάχης
Μεγάρων. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους
130.000 κ.μ., ενώ μπορεί να αεριοποιεί περίπου 1.000 κ.μ. LNG την ώρα. Συνολικά μπορεί να τροφοδοτεί το σύστημα μεταφοράς
φυσικού αερίου της Ελλάδας, με 5,2 δις κ.μ.
φυσικού αερίου σε ετήσια βάση. Ο τερματικός σταθμός LNG είναι στρατηγικής
σημασίας για τη χώρα, καθώς, σύμφωνα με
στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
καλύπτει το 27,88% της συνολικής δυναμικότητας εισαγωγής φυσικού αερίου στο
εθνικό σύστημα (οι άλλες δύο εγκαταστάσεις εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα βρίσκονται στους Κήπους, στον Έβρο, και στο
Σιδηρόκαστρο, στις Σέρρες). Η Ρεβυθούσα
είναι το μόνο σημείο εισαγωγής LNG το
οποίο προέρχεται από προμηθευτές εκτός
της ρωσικής αγοράς. Τα περισσότερα φορτία LNG προέρχονται από την Αλγερία.
Ως εκ τούτου, η χώρα μας έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας
φυσικού αερίου, ώστε να μην είναι πλήρως
εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Μάλιστα

η ολοκλήρωση του ΤΑΡ θα διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές προμήθειας. Η ΕΕ
έχει αναγνωρίσει τη στρατηγική σημασία
του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας
ως σημείου διαμετακόμισης LNG για τις
χώρες-μέλη της ΕΕ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ αναγνωρίζει
τη σημασία της Ρεβυθούσας ως εναλλακτικού σημείου προμήθειας φυσικού αερίου
για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί από γεωπολιτικές συνθήκες. Ο τερματικός σταθμός
της Ρεβυθούσας θα μπορούσε να καλύψει
τμήμα της ζήτησης φυσικού αερίου μέσω
της παροχής του στο υφιστάμενο δίκτυο
αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου που
συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη
Ρουμανία, με την προσθήκη φυσικά ορισμένων υποδομών (π.χ. ενδιάμεσος σταθμός
συμπίεσης, διασύνδεση αγωγών σε ορισμένα τμήματα).
Μάλιστα ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι αντίστοιχων σταθμών στην
ΕΕ, καθώς η μικρή απόσταση από τη χώρα
προέλευσης του LNG (Αλγερία) συμβάλλει
στη μείωση του κόστους θαλάσσιας μεταφοράς, το οποίο είναι κρίσιμος παράγοντας
στη διαμόρφωση της τιμής διάθεσης του
φυσικού αερίου.
Να σημειωθεί ότι η σημασία της Ελλάδας
ως παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για
τα κράτη-μέλη της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη θα αυξηθεί σημαντικά με την
κατασκευή ενός νέου πλωτού τερματικού
σταθμού LNG ανοιχτά των ακτών της Αλεξανδρούπολης. Για το έργο έχει υπάρξει
ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες αλλά
και τη ΔΕΠΑ. Αποτελεί μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τη χώρα να επενδύσει σε ένα
στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του LNG στη
χώρα, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο
της ως σημαντικού παίκτη για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Every year Remontowa repairs and upgrades over
200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.
of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that
recently completed a historic transit through the
Arctic North West Passage.
Remontowa S.A. is among the first shipyards to
recognize the needs of owners and operators in
view of new environmental regulations undertaking
special projects like ballast water treatment and
scrubbers systems retrofitting.

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη

λογία EGC της Wärtsilä. Σημαίνει ακόμα
ότι τα συστήματά μας πληρούν τις πιο
αυστηρές προδιαγραφές εκπομπών. Τα
πολλά χρόνια εμπειρίας μας και το έργο
ανάπτυξης, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε η πρώτη εταιρεία στον
κόσμο στην οποία απονέμεται πιστοποίηση για τα συστήματα απομάκρυνσης SΟx
για θαλάσσιες εφαρμογές, έχουν θέσει τα
θεμέλια γι’ αυτή την τελευταία επιτυχία».

Παραδόθηκε το πρώτο στον
κόσμο VLEC πλοίο

Τα συστήματα καθαρισμού
καυσαερίων της Wärtsilä είναι τα
πρώτα τα οποία εγκρίνονται από
σημαία στην Ασία
Οι αρχές του κράτους σημαίας της
Σιγκαπούρης ενέκριναν τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGC) της
Wärtsilä, κάτι το οποίο τα καθιστά τα
πρώτα συστήματα EGC που εγκρίνονται
από αρχές ασιατικού κράτους σημαίας. Η
συγκεκριμένη έγκριση σχετίζεται με τα
συστήματα EGC της Wärtsilä τα οποία
παραγγέλθηκαν για δύο νέα RoRo πλοία
που ανήκουν σε Ιάπωνα πλοιοκτήτη και
αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Wallenius Wilhelmsen Logistics,
της ιδιωτικής σουηδικής/νορβηγικής ναυτιλιακής εταιρείας.
Οι κανονισμοί της Marpol Annex VI του
ΙΜΟ στοχεύουν στη μείωση των επιπέδων ρύπανσης του αέρα, μειώνοντας την
περιεκτικότητα των εκπομπών του κινη-
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τήρα σε οξείδιο του θείου (SOx). Τα όρια
τέθηκαν σε ισχύ για τα πλοία τα οποία
δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών ελέγχου εκπομπών (ECAs) από τον
Ιανουάριο του 2015. Το παγκόσμιο όριο θα
ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2020.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς, μέθοδοι
συμμόρφωσης, όπως τα συστήματα EGC,
μπορούν να λάβουν έγκριση. Ωστόσο, όλα
τα συστήματα χρειάζονται έγκριση από
την κλάση και το κράτος σημαίας του πλοίου προτού μπορέσουν να λειτουργήσουν,
και μέχρι τώρα η πλειονότητα των συστημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα βρίσκονται σε πλοία με ευρωπαϊκή σημαία. Η
έγκριση του συστήματος EGC της Wärtsilä
από τη Σιγκαπούρη τα καθιστά εφαρμόσιμα σε ασιατικά κράτη σημαίας.
Ο κ. Sigurd Some Jenssen, Director,
Exhaust Gas Cleaning, Wärtsilä Marine
Solutions, δήλωσε: «Η έγκριση από τη
Σιγκαπούρη αποτελεί ορόσημο, καθώς
ανοίγει το σύνολο της Ασίας για την τεχνο-

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία Mitsui
O.S.K. Lines (MOL) παρέλαβε το πλοίο
«Ethane Crystal», το πρώτο στον κόσμο
Very Large Ethane Carrier (VLEC) πλοίο
το οποίο κατασκευάστηκε για τη Reliance
Industries Limited (Reliance) από τη νοτιοκορεατική Samsung Heavy Industries
(SHI). Η MOL, έπειτα από συμφωνία με
τη Reliance, ανέλαβε την εποπτεία στον
χώρο κατασκευών των νεότευκτων πλοίων καθώς και τη λειτουργία και τη διαχείρισή τους.
Το χωρητικότητας 80.000 cbm πλοίο
«Ethane Crystal» αποτελεί το πρώτο από
τη σειρά των 6 VLEC τα οποία παρήγγειλε η Reliance από την SHI τον Ιούλιο του
2014. Το τελευταίας τεχνολογίας πλοίο
μεταφοράς υγροποιημένου αερίου μπορεί να μεταφέρει φορτία όπως αιθάνιο
και LPG. Το συγκεκριμένο πλοίο αποτελεί
το πρώτο του είδους του το οποίο έχει
κατασκευαστεί με ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συγκράτησης φορτίου με
μεμβράνη, GTT Mark III.
Τα έξι πλοία της σειράς θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αιθανίου από τις
Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ινδία. Το
«Ethane Crystal» και τα υπόλοιπα πλοία
θα ενταχθούν στον αμερικανικό νηογνώμονα (ABS).

WELCOME HOME!
DNV GL has expanded its responsibilities in Greece to
support local customers even better by having Greece as
its third home market. We have improved response times
and strengthened our capabilities in Greece, with a focus
on providing services, decision making and supporting Greek
companies directly from our Piraeus office. Our customers
will be able to conduct their business directly with the
local team in Piraeus – and around the world through the

SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL global network of Greek-speaking surveyors in all
major shipping hubs, such as the US, Belgium, the Netherlands, the UAE, Singapore, China and Korea.
At home in Greece, at home around the world with DNV GL.
T: +30 210 41 00 200
E: Piraeus@dnvgl.com
I: www.dnvgl.com/gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

H ομάδα της RINA yachting
επεκτείνεται στην Ελλάδα
Η RINA Piraeus Team, η οποία παρέχει
υπηρεσίες ταξινόμησης στον κλάδο του
ελληνικού yachting, επεκτείνεται ως μέρος
της αναπτυξιακής της στρατηγικής, ώστε
να μεγεθύνει τις δραστηριότητές της στη
Βόρεια Ελλάδα.
Ο κ. Ευθύμιος Στασινός, Team Leader
της RINA Piraeus Yachting, ανέφερε πως
υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τη
RINA στην περιοχή, καθώς ο κλάδος του
yachting αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.
Οι πελάτες επιθυμούν η RINA να παρέχει
υπηρεσίες ταξινόμησης και πιστοποίησης
για τα εμπορικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, κάτι το οποίο είναι η ειδικότητα
της εταιρείας στην Ελλάδα. Ο νέος επιθεωρητής της ομάδας, Ευάγγελος Τσακαλής,
θα έχει ως βάση τη Θεσσαλονίκη, ώστε
να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια
της εταιρείας και να ανταποκρίνεται στην
τοπική ζήτηση της αγοράς.
H RINA Piraeus Yachting παρέχει ένα
εκτενές δίκτυο από έμπειρους επιθεωρητές με διαθεσιμότητα 24/7 σε όλη την
Ελλάδα, καλύπτοντας τα Δωδεκάνησα, τη
Θεσσαλονίκη, το Ιόνιο και τον Πειραιά.

Η Martek Marine θα συμμετάσχει
σε project για την παρακολούθηση
των εκπομπών των πλοίων με
χρήση drones
H καινοτόμος στη ναυτιλιακή τεχνολογία
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Martek Marine έχει συνάψει σύμβαση
πλαισίου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) σχετικά
με την παρακολούθηση των εκπομπών
των κινητήρων των πλοίων με τη χρήση
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS),
τα οποία αναφέρονται και ως drones.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες από
την ΕΕ, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τις εκπομπές και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αρμόδιες
διοικήσεις. Με σκοπό τη βελτίωση των
δυνατοτήτων περιβαλλοντικής επιτήρησης, δεδομένα από νέους αισθητήρες,
ειδικότερα από τα RPAS, πρόκειται να
ενσωματωθούν προκειμένου να παρέχουν
πληροφορίες στα κράτη-μέλη.
Τα RPAS μπορούν να πετάξουν πάνω από
50 χλμ. από τον σταθμό εδάφους, μεταδίδοντας συνεχώς βίντεο πίσω στον σταθμό. Ένας εξοπλισμένος αναλυτής αερίου
παίρνει δείγματα του αέρα και παρακολουθεί τα επίπεδα SOx, NOx και CO2, εντοπίζοντας πιθανές παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο στα καύσιμα του πλοίου.
Ο κ. Paul Luen, CEO της Martek Group,
δήλωσε: «Η συγκεκριμένη σύμβαση με
την EMSA μας επιτρέπει να συνδυάσουμε
την αρχική μας “παγκόσμια πρωτιά” στην
παρακολούθηση των επιπέδων SO2/CO2/
NOx των πλοίων, με τη μοναδική πλατφόρμα drone μας, ώστε να επιτύχουμε άλλη μία
παγκόσμια πρωτιά. Είμαστε αποφασισμένοι να “αλλάξουμε τον κόσμο χρησιμοποιώντας drones”, και αυτή είναι η πρώτη από

τις πολλές εφαρμογές στις οποίες σκοπεύουμε να πρωτοπορήσουμε».

Η ESL Shipping θα λάβει
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για
νεότευκτα πλοία κινούμενα με LNG
Η Aspo Plc (Aspo) ανακοίνωσε πως η
θυγατρική της ESL Shipping Ltd (ESL)
θα λάβει μέσω του οργάνου Connecting
Europe Facility for Transport της ΕΕ χρηματοδότηση ύψους 5,9 εκατ. € μεταξύ
αυτού του έτους και του 2019. Σκοπός
της συγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι
η υποστήριξη της κατασκευής των νεότευκτων 25.600 dwt Handysize πλοίων
μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα οποία θα
χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο.
Τα συγκεκριμένα πλοία παραγγέλθηκαν
τον Νοέμβριο του 2015 στο Sinotrans
& CSC Qingshan Shipyard της Κίνας και
αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές
του 2018. Τα νέα αυτά ice-class A1 πλοία
αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά
τόνο φορτίου που μεταφέρεται πρόκειται να μειωθούν περισσότερο από 50%
σε σύγκριση με την παρούσα γενιά των
πλοίων. Σε αντίθεση με πολλά άλλα πλοία
κινούμενα με LNG, οι MAN B&W βοηθητικές μηχανές και ο Alfa Laval Aalborg
λέβητας θα χρησιμοποιούν επίσης υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ακόμα, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου καθώς και
σωματιδίων μειώνονται σημαντικά.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η συμβολή της Sea Europe στην ευρωπαϊκή
ναυπηγική βιομηχανία και τεχνολογία
Συνέντευξη του Christophe Tytgat
Γενικού γραμματέα Sea Europe & CESA (Community of European Shipyards᾿ Associations)
στα Ναυτικά Χρονικά

H Sea Europe αποτελεί τον θεσμικό φορέα της ευρωπαϊκής
εκπροσώπησης. Έχει δε ως στόχο την προώθηση και τη στήριξη
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη
ναυπήγηση, στη συντήρηση και στην επισκευή όλων των τύπων πλοίων
καθώς και άλλων ναυπηγημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους
αλυσίδας εφοδιασμού συστημάτων, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Για τη
Sea Europe, που αντιπροσωπεύει ενώσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα της ναυπήγησης και του ναυτιλιακού εξοπλισμού στην
Ευρώπη, ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον θα πρέπει να βασίζεται σε
ασφαλείς, αποτελεσματικές και καινοτόμες ναυτιλιακές τεχνολογίες και
δομές. Για τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο που αντιμετωπίζει
η Ένωση και τα μέλη της μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά ο Christophe
Tytgat, γενικός γραμματέας Sea Europe & CESA (Community of
European Shipyards᾿ Associations).
Η Sea Europe αντιπροσωπεύει ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της ναυπήγησης και του ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ευρώπη.
Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη που
παρέχει στα μέλη της η Sea Europe;
Τα οφέλη που παρέχουμε στα μέλη μας
είναι τα ακόλουθα τέσσερα:
• Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του
κλάδου και των μελών μας στους διεθνείς φορείς λήψης αποφάσεων αλλά
και σε αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στους διεθνείς φορείς λήψης αποφάσεων περιλαμβάνονται ο ΙΜΟ στο Λονδίνο και ο ΟΟΣΑ στο Παρίσι. Οι φορείς
λήψης αποφάσεων της ΕΕ περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας βρίσκεται
και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα.
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• Προσφέρουμε βοήθεια στα μέλη μας
προσδιορίζοντας τα R&D projects και/ή
διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο σε R&D
projects χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.
• Παρέχουμε στα μέλη μας πληροφορίες, ενημερώσεις και αναλύσεις σχετικά
με τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
• Προωθούμε την προβολή και τη γνώση του κλάδου.
Η Sea Europe διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων πολιτικών και πρωτοβουλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι βασικές
προτεραιότητες σήμερα στην ατζέντα
σας στις Βρυξέλλες;
Οι σημαντικότερες προτεραιότητες στην
ατζέντα μας είναι:
• Η ανταγωνιστικότητα του τομέα, για
παράδειγμα η προώθηση συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου και η καταπολέμη-

ση του προστατευτισμού ή των κρατικών επιδοτήσεων που οδηγούν σε στρέβλωση της αγοράς.
• Η βελτίωση της πρόσβασης σε πηγές
χρηματοδότησης, για παράδειγμα η
καλύτερη δυνατή χρήση των ευκαιριών
και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη διεύρυνση των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της βιομηχανίας, κυρίως για έργα που σχετίζονται με
την «πράσινη» ναυτιλία, τις υπεράκτιες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις
μετασκευές, καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης ενός πιθανού μέτρου για μακρόχρονη ναυτιλιακή
χρηματοδότηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών,
των χρηματοπιστωτικών φορέων και της
βιομηχανίας ναυτιλιακής τεχνολογίας.
• Ο εντοπισμός των κατάλληλων δεξιοτήτων για τη βιομηχανία μας, έτσι ώστε
να διασφαλιστεί ότι αυτή θα παραμείνει ανταγωνιστική με όρους γνώσης και
τεχνογνωσίας.
• Η προώθηση της ατζέντας των θεμάτων περιβάλλοντος και ασφάλειας στους
φορείς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η πιο εύκολη απόκτηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών
ταξινόμησης για ναυτιλιακό εξοπλισμό
με στόχο τη μείωση του διοικητικού
φόρτου εργασίας αλλά και του κόστους
για τους κατασκευαστές του ναυτιλιακού
εξοπλισμού, χωρίς αυτή η μείωση να επιδρά στην ασφάλεια.
Πριν από λίγες εβδομάδες ο Παναμάς
επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τον
έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος
και ιζημάτων του πλοίου (International
Convention for the Control and
Management of Ships’ Ballast Water
and Sediments) και ως εκ τούτου η
σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ σε λιγότερο
από έναν χρόνο από σήμερα. Ποιες
είναι οι προκλήσεις για την Ένωσή σας
και τα μέλη σας που απορρέουν από
την υιοθέτηση του νέου κανονισμού
από τη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Η κύρια πρόκληση είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι προς το παρόν
υφίστανται δύο διαφορετικά συστήματα
προδιαγραφών ως προς τον έλεγχο του

εξοπλισμού έρματος εν πλω: από τη μία
είναι οι προδιαγραφές που θέτει η Αμερικανική Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και από
την άλλη εκείνες που εφαρμόζονται στον
υπόλοιπο κόσμο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος ο ίδιος εξοπλισμός να
υποστεί έλεγχο δύο φορές, κάτι που θα
μπορούσε να οδηγήσει στο να λάβει και
διαφορετική αξιολόγηση: η μία αξιολόγηση –σύμφωνα με τη μια μέθοδο ελέγχου–
να είναι θετική και η δεύτερη –σύμφωνα
με την άλλη μέθοδο ελέγχου– να είναι
απορριπτική.
Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι, με την
έναρξη ισχύος της σύμβασης, σχεδόν
50.000 πλοία θα πρέπει να υποστούν
μετασκευές μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια.
Οι κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα

σενάριο μιας ασαφούς κατάστασης (με
δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχων),
και αυτό συμβαίνει ενώ απαιτείται να προβούν σε σημαντικές επενδύσεις, με τον
υπαρκτό κίνδυνο πιθανών κακών επιδόσεων στις πρώτες εφαρμογές (οδηγώντας,
συνεπώς, σε κακή δημοσιότητα).
Η ευρωπαϊκή ναυπηγοεπισκευαστική
βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον ισχυρό και μερικές φορές
αθέμιτο ανταγωνισμό, κυρίως από
την πλευρά των ναυπηγείων της Ασίας. Ποια είναι τα πιο ισχυρά αλλά και
τα πιο αδύναμα σημεία της Ευρώπης
σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα
στον τομέα της ναυπήγησης και της
επισκευής πλοίων; Το αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τη βιομηχανία κρουαζιέρας επιφέρει αλλαγές στις τρέχου-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

(για παράδειγμα, μετασκευή πλοίων ώστε
αυτά να χρησιμοποιούν ως καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο – LNG).
Τα δυνατά σημεία της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας είναι η στόχευσή
της σε εξειδικευμένες αγορές (niche
markets), οι δεξιότητές της στην υψηλή
τεχνολογία καθώς και η καλή λειτουργία
του ναυτιλιακού πλέγματος (cluster) και
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αδύναμα
σημεία της είναι το υψηλό κόστος και η
περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γίνει
διστακτικές στο να παρέχουν χρηματοδότηση σε έργα εντάσεως κεφαλαίου).
Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χρειάζεται ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε
σχέση με τους Ασιάτες ανταγωνιστές της
(οι οποίοι εξακολουθούν να επωφελούνται από μαζικές κρατικές επιδοτήσεις,
που στρεβλώνουν την αγορά και συμβάλλουν στη δημιουργία πλεονάζουσας
χωρητικότητας) ή τον ανταγωνιστή της εξ
Αμερικής (ο οποίος εξακολουθεί να απολαμβάνει τα οφέλη από μια κλειστή ναυπηγική αγορά χάρη στην ομοσπονδιακή
νομοθεσία Jones Act των ΗΠΑ).

σες δυνάμεις της αγοράς και στις προοπτικές; Ποια μέτρα θα μπορούσατε
να προτείνετε προκειμένου να αυξηθεί
η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
αυτή την εποχή των προκλήσεων τόσο
για τα επιβατηγά όσο και για τα φορτηγά πλοία;
Η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία σε
μια περίοδο δέκα ετών εξελίχθηκε από
βιομηχανία ναυπήγησης κλασικών τύπων
πλοίου (containers, bulkers, tankers) σε
βιομηχανία που ειδικεύεται σε σύνθετους, υψηλής τεχνολογίας, τύπους πλοίων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται
κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά πλοία, πλοία
ανοικτής θαλάσσης καθώς και άλλα μη
φορτηγά πλοία. Το ίδιο ισχύει και για τον
τομέα της επισκευής πλοίων, που επίσης
βιώνει αύξηση της δραστηριότητας σε
ό,τι αφορά τη μετασκευή πλοίων για να
καταστούν πιο φιλικά προς το περιβάλλον
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Ποιο είναι το όραμά σας και οι προσδοκίες σας όσον αφορά μια πιο «πράσινη» Ευρώπη και τον ρόλο που το
ναυτιλιακό πλέγμα (cluster) διαδραματίζει ή μπορεί να διαδραματίσει ως
προς τη διασφάλιση της προστασίας
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της
ατμόσφαιρας της Ευρώπης;
Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να συνεργαστεί στενά για να συζητηθούν οι τρέχουσες περιβαλλοντικές και
κοινωνικές προκλήσεις και να βρεθούν
το κοινό έδαφος και οι λύσεις που θα
επιτρέψουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που
θέτουν οι διεθνείς αλλά και οι ευρωπαϊκοί
φορείς χάραξης πολιτικής. Η Sea Europe
και τα μέλη της –μέσω της ναυπήγησης
νέων πλοίων, μέσω της μετατροπής και
της μετασκευής υφιστάμενων πλοίων σε
«πράσινα» πλοία και μέσω τεχνολογίας
και εξοπλισμού που είναι φιλικά προς το
περιβάλλον– μπορούν να συμβάλουν σε
αυτή την προσπάθεια και να επιτρέψουν
στη ναυτιλιακή βιομηχανία να ανταποκριθεί στους περιβαλλοντικούς της στόχους.
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ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η δικαίωση του κλάδου των ΗλεκτρολόγωνΗλεκτρονικών ΕΝ στη θέση που του αξίζει
Συνέντευξη του Νικόλαου Μούγιου
Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού

Στις αρχές Νοεμβρίου ξεκίνησε
η λειτουργία του πρώτου Ειδικού
Τμήματος Ηλεκτρολόγων ΕΝ
της ΑΕΝ/Ασπροπύργου που
απευθύνεται σε πτυχιούχους
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
(ΑΕΙ-ΤΕΙ), οι οποίοι επιθυμούν
να κατοχυρώσουν δικαίωμα
υποψηφίου για απόκτηση
αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας
Ηλεκτρολόγου Εμπορικού
Ναυτικού μετά την εκτέλεση
της προβλεπόμενης θαλάσσιας
υπηρεσίας. Ένα χρόνιο αίτημα
της Πανελλήνιας Ένωσης
Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΗΗΕΝ)
γίνεται πραγματικότητα. Με
τη δημιουργία των Σχολών
Ηλεκτρολόγων ΕΝ, όπως
υποστηρίζει ο πρόεδρος της
ΠΕΗΗΕΝ Νικόλαος Μούγιος,
θα επιτευχθεί αναβάθμιση της
εκπαίδευσης των ηλεκτρολόγων
και μέσα σε λίγους μήνες
οι πρώτοι πτυχιούχοι και
πιστοποιημένοι αξιωματικοί
ηλεκτρολόγοι ΕΝ θα έχουν
τη δυνατότητα να εισέλθουν
στην αγορά εργασίας με υψηλό
επίπεδο κατάρτισης.
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Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο σημαντική καινοτομία από τον νομοθέτη του
ΠΔ σχετικά με την έναρξη λειτουργίας
του Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων
ΕΝ της ΑΕΝ/Ασπροπύργου;
Κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να
μιλάμε για καινοτομία, αλλά για ακόμα μία
υποχρέωση της χώρας, που γίνεται πραγματικότητα τέσσερα χρόνια μετά, να θέσει
σε ισχύ τις απαιτήσεις της νέας τροποποιημένης Διεθνούς Σύμβασης STCW.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, με ιδιαίτερη ικανοποίηση δηλώνω ότι είμαστε σε
θέση, Διοίκηση και Πανελλήνια Ένωση
Ηλεκτρολόγων, εντός του 2017 να έχουμε τους πρώτους πτυχιούχους και πιστοποιημένους αξιωματικούς ηλεκτρολόγους
ΕΝ, και πιστέψτε με ότι θα είναι καθ’ όλα
άξιοι και ικανοί, όπως εξάλλου αναλογεί
στη ναυτική μας παράδοση.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η πρώτη
μαγιά μας σε ανθρώπινο δυναμικό είναι
απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών,
το οποίο τολμώ να πω ότι είναι όντως
πρωτοποριακό για τη χώρα όχι μόνο σε
ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Θεωρείτε ότι οι υπάρχουσες υποδομές
του Ασπροπύργου μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του νέου τμήματος;
Κοιτάξτε, είναι κάτι που γίνεται για πρώτη
φορά και, όπως είναι φυσικό, θα παρουσιαστούν ελλείψεις και πιθανά κενά ειδικά στις υποδομές, εννοώντας εργαστήρια, εκπαιδευτικό εξοπλισμό εν γένει.
Πιστεύω όμως στην ισχυρή θέληση που
εκπαιδευτικού προσωπικού της ΑΕΝ/

Ασπροπύργου και είμαι απόλυτα πεπεισμένος για την καθηγητική τους επάρκεια.
Όπως ξέρετε, γενικώς, το σύστημα της
εκπαίδευσης έχει σημαντικά προβλήματα
σε υποδομές. Εντούτοις, τόσο η Ένωση
όσο και εγώ προσωπικά είμαστε εδώ για
να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εύρυθμη
λειτουργία του Ειδικού Τμήματος, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε οι
πρώτοι που θα τονίζουμε και θα δημοσιοποιούμε τα κακώς κείμενα με όποιον
τρόπο διαθέτουμε.
Ποιες προτάσεις σας δεν εισακούστησαν από τον νομοθέτη;
Οι προτάσεις μας δεν εισακούστηκαν και
δεν συμπεριλήφθηκαν στο ΠΔ 141/2014.
Έπρεπε να περάσει ενάμισης χρόνος για
να κατανοήσουν τα προβλήματα που η
πράξη απέδειξε ότι απαιτούσαν λύσεις.
Όντως τον Μάιο του 2016 καταφέραμε
με το ΠΔ 54/2016 να αλλάξουμε πάρα
πολλά πράγματα και να δώσουμε πραγματική διέξοδο στο πώς θα είχαμε νέους
άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς
ηλεκτρολόγους ΕΝ, όπως τους ζητά η
διεθνής ναυτιλία με τα σύγχρονα τεχνολογικά πλοία. Επίσης, σε σχέση με την
εκπαίδευση για αποφοίτους ηλεκτρολόγους/ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, για τους οποίους το
ΥΝΑΝΠ, επικαλούμενο όλως αορίστως
τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης
STCW Μανίλα 2010, καθόρισε ως ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης δύο εξάμηνα,
επαναλαμβάνουμε ότι δεν συμφωνούσαμε με τη ρύθμιση αυτή, καθότι ο χρόνος
των δύο εξαμήνων εκπαίδευσης είναι όχι
μόνο υπερβολικός, αλλά ταυτόχρονα αποθαρρύνει και απομακρύνει τους εν λόγω

αποφοίτους (ΕΠΑΛ-ΙΕΚ) να οδηγηθούν,
έπειτα από 36 μήνες θαλάσσια υπηρεσία
ως δόκιμοι και βοηθοί ηλεκτρολόγοι, στην
απόκτηση διπλωμάτων ηλεκτρολόγων ΕΝ,
παραμένοντας ταυτόχρονα για ένα έτος
και πλέον άνεργοι και χωρίς καμία απολαβή. Διερωτώμεθα ποιος οικογενειάρχης
ηλικίας 30 και πλέον ετών θα σταματήσει
την εργασία του για να φοιτήσει, επαναλαμβάνουμε άνεργος, δύο εξάμηνα.
Είναι πλέον βέβαιο ότι οι ενδιαφερόμενοι
να αποκτήσουν το πτυχίο ηλεκτρολόγου
Εμπορικού Ναυτικού θα οδηγηθούν στην
απόκτησή του από άλλα κράτη-μέλη της
ΕΕ ή μη (σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας σας, συνολικά 49 κράτη), όπου οι
προϋποθέσεις είναι ευνοϊκότερες και λιγότερες. Με όλες βέβαια τις εντεύθεν δυσμενείς επιπτώσεις στην υποβάθμιση των με
τον τρόπο αυτό αποκτώμενων πτυχίων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους εμμένουμε στην εκφρασθείσα και πάγια θέση
μας για μείωση του χρόνου εκπαίδευσης
των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, με μέγιστο
χρόνο εκπαίδευσης τους τέσσερις μήνες,
αφού για τους εν λόγω αποφοίτους απαιτείται η πρόσθετη προϋπόθεση θαλάσσιας υπηρεσίας 36 μηνών.
Ποια θα είναι η συνεισφορά της Ένωσής σας αναφορικά με τη λειτουργία
του νέου τμήματος;
Η Ένωσή μας, έπειτα από τέσσερα χρόνια
αγώνων, αγωνίας, πολλών προβλημάτων
και κυνηγητών, επιτέλους έφτασε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν ήταν τίποτε
άλλο παρά η δικαίωση του κλάδου μας
στη θέση που μας αξίζει αλλά και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ηλεκτρολόγων με τις δημιουργηθείσες ήδη σχολές
Ηλεκτρολόγων ΕΝ.
Και σήμερα που φτάσαμε σε αυτό το
αποτέλεσμα, όπως είναι φυσικό, όχι μόνο
δεν επαναπαυόμαστε, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και αγωνιστικότητα
να είμαστε δίπλα και στο υπουργείο και
στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς,
ώστε να πετύχει η λειτουργία του νέου
τμήματος επ’ ωφελεία τόσο των μελών
μας όσο και της ίδιας της πατρίδας μας,
η οποία θα αναδεικνύει πτυχιούχους ηλεκτρολόγους που θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε όλα τα μήκη
και πλάτη της υφηλίου.

Πώς κρίνετε τη λειτουργία ιδιωτικών
σχολών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα;
Πάγια θέση της Ένωσής μας ήταν –και
είναι– η δωρεάν δημόσια ναυτική εκπαίδευση για όλους τους νέους και τις νέες
που θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό
επάγγελμα. Πάγια θέση μας επίσης ήταν
–και είναι– η απάλειψη όλων των διατάξεων που καταργούν τη δημόσια ναυτική
εκπαίδευση και εξισώνουν, χωρίς κανέναν
απολύτως έλεγχο, τα χορηγούμενα από
τις ιδιωτικές σχολές της χώρας μας και
της αλλοδαπής ιδιωτικά πτυχία ως ισότιμους τίτλους σπουδών με τη δημόσια
εκπαίδευση. Εμείς ζητάμε την περαιτέρω
αναβάθμιση των δημόσιων σχολών ναυτικής εκπαίδευσης και την κατάργηση των
ιδιωτικών σχολών, άλλως τον αυστηρό
έλεγχο της λειτουργίας τους και τον τρόπο χορήγησης των αποδεικτικών ναυτικής
εκπαίδευσης.
Για ποιο λόγο θα έπρεπε ένας νέος
απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ να σκεφτεί σοβαρά την αλλαγή της σταδιοδρομίας του
από τη στεριά στη θάλασσα;
Με τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι
τεράστιο το πρόβλημα ανεργίας των
νέων μας και ιδιαίτερα των αποφοίτων
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ελπιδοφόρα διέξοδο στο
παραπάνω πρόβλημα αποτελεί η σταδιοδρομία στη θάλασσα. Ο αξιωματικός

ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός ΕΝ είναι ο
πλέον περιζήτητος για τη σύγχρονη ναυτιλία προκειμένου να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες του πλοίου όχι μόνο
στο μηχανοστάσιο αλλά και στη γέφυρα
και όχι μόνο για τα ελληνόκτητα και με
ελληνική σημαία πλοία αλλά και στα πλοία
με ξένη σημαία απανταχού της υφηλίου.
Πιστεύω, δε, ακράδαντα ότι οι νέοι και οι
νέες της χώρας μας, ακολουθώντας τον
δρόμο αυτόν, όχι μόνο έχουν εξασφαλισμένη θέση εργασίας, αλλά επιπλέον θα
έχουν μπροστά τους μια καριέρα πολλά
υποσχόμενη για το μέλλον.
Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να απευθύνω
ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους, κυρίως στους Έλληνες εφοπλιστές με στόλο ελληνικό και ελληνόκτητο πάνω από
4.000 πλοία: αν πραγματικά επιθυμούμε
τη ναυτολόγηση Ελλήνων αξιωματικών
ηλεκτρολόγων ΕΝ στα πλοία, θα πρέπει
να έχουμε εξασφαλίσει σε αυτά τα παιδιά
ότι θα συμπληρώνουν την προβλεπόμενη
θαλάσσια υπηρεσία τους ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν το δίπλωμά τους και
να επενδύσουν τη ζωή τους στην ασφαλή
και αξιόπιστη λειτουργία των πλοίων σας, και
εσείς θα πρέπει να επενδύσετε στην εκπαίδευσή τους ναυτολογώντας τους, και όχι να
φεύγουν σε εταιρείες του εξωτερικού.

ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

ρά πλοίων (αγόρασε επτά capes συνολικής χωρητικότητας 863.200 dwt).
Στη δεύτερη θέση, με επενδύσεις $246
εκατ., βρίσκεται η Zodiac Maritime, ενώ
ακολουθούν η Winning Shipping με $197
εκατ., η Oldendorff Carriers με $181 εκατ.
και η Celcius Shipping με $167 εκατ.

Αποζημίωση μαμούθ ζητά
η Rosneft για διάδοση
δυσφημιστικών ειδήσεων

Οι πέντε μεγαλύτεροι επενδυτές
στα dry bulk τους τελευταίους 12
μήνες
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Τους τελευταίους μήνες, ο δείκτης BDI
έχει επανέλθει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από έναν χρόνο, έχοντας καταφέρει να ανακτήσει τμήμα των απωλειών
του.
Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των φορτηγών
πλοίων έχουν αρχίσει να αυξάνονται,
παραμένουν όμως σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα.
Αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τις χαμηλές τιμές των πλοίων
και προχώρησαν σε αγορές, με συνέπεια
η πρόσκαιρη αύξηση των τιμών να τους
προσδώσει προστιθέμενη αξία.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας
vesselsvalue, πρωταθλήτρια εταιρεία στην
αγορά τονάζ στη χύδην φορτηγό ναυτιλία
τους τελευταίους 12 μήνες έχει αναδειχτεί η Anangel Maritime Services, η οποία
επένδυσε συνολικά $247 εκατ. στην αγο-

Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Ρωσίας
Rosneft αναθεωρεί τη στάση του απέναντι στα εθνικά ΜΜΕ και απαιτεί να αυξηθεί το ποσό της αποζημίωσής του για διάδοση δυσφημιστικών ειδήσεων από τρεις
δημοσιογράφους της ρωσικής εκδοτικής
επιχείρησης RBC.
Η Rosneft αρχικά ζητούσε από τους εναγομένους το ποσό των $840.000, ενώ
πλέον ζητά το ποσό των $48,5 εκατ., σύμφωνα με ανακοίνωση του πληρεξούσιου
δικηγόρου της ενάγουσας εταιρείας.
Σύμφωνα με τους ενάγοντες, το ποσό της
απαίτησης αυξήθηκε έπειτα από ειδική
μελέτη που παραδόθηκε από εμπειρογνώμονες σχετικά με πιθανή ζημία που
προκλήθηκε στην εταιρεία από άρθρο
που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά από την
RBC, το οποίο και αναμεταδόθηκε από
εκατοντάδες άλλα ΜΜΕ.
Το δικαστήριο θα μελετήσει τη δικογραφία και θα επανασυνεδριάσει στις 12
Δεκεμβρίου, δίνοντας στους συμμετέχοντες και ενδιαφερομένους το χρόνο να
μελετήσουν τα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων. Ωστόσο ο δικαστής της
έδρας απέρριψε σχετική αίτηση από τους
εναγομένους για προσεπίκληση και της BP.
Το άρθρο το οποίο προκάλεσε την οργή
της Rosneft αναφερόταν στην υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και τις
μεθόδους που ακολουθούνται. Οι επικεφαλής της Rosneft θεωρούν μύθευμα το

Συνάντηση Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στο Τόκιο για
θέματα κοινού ενδιαφέροντος

εν λόγω άρθρο και δεν έχουν ικανοποιηθεί από τη μετέπειτα στάση της RBC, η
οποία, κατά την άποψή τους, δεν αναμετέδωσε ότι η συγκεκριμένη είδηση όπως
πρωτοκυκλοφόρησε από τους δημοσιογράφους της ήταν ψευδής.

Οι πολλά υποσχόμενοι τομείς για
επενδύσεις του Ιράν
Οι αλλοδαπές επενδύσεις στο Ιράν για
κάθε περσικό ημερολογιακό έτος (το
οποίο ξεκινά στις 21 Μαρτίου) ανήλθαν
τα τελευταία δύο χρόνια σε περίπου 4
δις δολάρια ΗΠΑ σύμφωνα με το ιρανικό
πρακτορείο Tasnim.
Πηγές από την Τεχεράνη αναφέρουν
ότι το μέλλον προβλέπεται ακόμα πιο
αισιόδοξο, αφού, μόλις ολοκληρωθούν
οι συμβάσεις μεταξύ του Ιράν και ξένων
επιχειρήσεων, η Ισλαμική Δημοκρατία θα
προσελκύσει κεφάλαια από $10 δις έως
και $12 δις.
Με βάση τα στοιχεία της UNCTAD, το
Ιράν συγκεκριμένα προσέλκυσε 2,5 δις
δολάρια ΗΠΑ και 2,10 δις δολάρια ΗΠΑ
το 2015 και το 2014 αντίστοιχα, ενώ ιδιαίτερα ελκυστικές θεωρούνται, πέρα από
τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού
αερίου, οι τουριστικές μονάδες, οι οδικές
και σιδηροδρομικές αρτηρίες και οι μονάδες αποθήκευσης, οι αερομεταφορές
αλλά και οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η γεωργική παραγωγή, η αλιεία και η κλωστοϋφαντουργία θεωρούνται επίσης ιδιαίτερα υποσχόμενoι τομείς για επενδύσεις.

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ:
παραμένει ο κίνδυνος των
Σομαλών πειρατών
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε σε ανανέωση για έναν ακόμα
χρόνο της άδειας για την παρουσία της
διεθνούς ναυτικής δύναμης που έχει αναπτυχθεί στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας με στόχο την καταπολέμηση της πειρατείας. Η ανανέωση της άδειας έρχεται
σε μια χρονική περίοδο όπου τα περιστατικά πειρατείας έχουν μεν περιοριστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση η πειρατεία
«εξακολουθεί να παραμένει ένα θέμα που
προκαλεί σοβαρή ανησυχία». Μάλιστα,
σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,
προκύπτει ότι οι Σομαλοί πειρατές έχουν
πλέον στρέψει το ενδιαφέρον τους σε
μικρά σκάφη, κυρίως αλιευτικά, ενώ υπό
ομηρία τους βρίσκονται σχεδόν 40 μέλη
πληρωμάτων αλιευτικών σκαφών (στοιχεία Αυγούστου 2016).
Με την ομόφωνη αποδοχή του ψηφίσματος 2316 (2016), το Συμβούλιο Ασφαλείας
του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
επιβεβαίωσε ότι την πρωταρχική ευθύνη για την καταπολέμηση της πειρατείας
την έχουν οι αρχές της Σομαλίας, ζητώντας από τις τελευταίες να οδηγούν τους
πειρατές που συλλαμβάνονται ενώπιον
της δικαιοσύνης. Επιπλέον, ζητήθηκε εκ
νέου από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ αλλά
και τους περιφερειακούς οργανισμούς
να συνεργαστούν με τις σομαλικές αρχές
αλλά και μεταξύ τους για να καταπολεμη-

θούν πειρατικά φαινόμενα.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε επίσης την έντονη ανησυχία του σχετικά
με αναφορές για διεξαγωγή παράνομης,
λαθραίας και άναρχης αλιείας εντός των
χωρικών υδάτων της Σομαλίας, μια δραστηριότητα που θεωρείται ότι σχετίζεται
άμεσα με την εκδήλωση πειρατικών φαινομένων. Και ο λόγος είναι ότι η παράνομη αλιεία οδηγεί σε απώλεια μεγάλων
εσόδων για το σομαλικό κράτος, γεγονός
που προκαλεί με τη σειρά του οικονομική και κοινωνική αποσταθεροποίηση στις
παράκτιες κοινότητες της χώρας.

Σε περίοδο έντονης ανάπτυξης
η σουηδική ναυτιλία
Οι ναυτιλιακές εταιρείες της Σουηδίας
βιώνουν μια περίοδο έντονης ανάπτυξης.
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Σουηδών Εφοπλιστών Pia Berglund,
μιλώντας σε ναυτιλιακή συνάντηση που
διοργάνωσε η οικονομική εφημερίδα της
Σουηδίας Dagens Industri στα τέλη του
Οκτωβρίου, τόνισε ότι «παρά την κρίση η
ναυτιλία της Σουηδίας βρίσκεται σε φάση
ανάπτυξης», ενώ σημείωσε πως «τα μέλη
της Ένωσης Σουηδών Εφοπλιστών έχουν
δώσει παραγγελίες για 45 νέα πλοία, με
την αξία των νέων παραγγελιών να αγγίζει
τις σχεδόν 20-25 δις σουηδικές κορόνες»
(περίπου 2-2,5 δις ευρώ).
Οι μεγαλύτερες εταιρείες της Σουηδίας
έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες νέων
πλοίων, με στόχο την ανανέωση του στό-
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Σε περίοδο έντονης ανάπτυξης η σουηδική ναυτιλία

λου τους αλλά και επιδιώκοντας να καταστούν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς
αγορές. Ναυτιλιακές εταιρείες όπως η
Wallenius Shipping, μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές του κόσμου που ειδικεύεται στη μεταφορά οχημάτων, ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός όμιλος της Σουηδίας
Stena Line Group, αλλά και η πιο παλιά
εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας της χώρας,
η Rederi AB Gotland, έχουν παραγγείλει
συνολικά 23 νέα πλοία.
Να σημειωθεί ότι από τα 45 πλοία που
έχουν παραγγείλει οι σουηδικές ναυτιλιακές εταιρείες τα 29 έχουν παραγγελθεί σε
κινεζικά ναυπηγεία, τα πέντε σε ναυπηγεία
της Νότιας Κορέας, επιπλέον πέντε σε
ναυπηγεία της Ολλανδίας, δύο στην Τουρκία, ένα στη Νορβηγία, ένα στην Πολωνία,
ένα στην Εσθονία και ένα στην Κροατία.
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Τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια
μεταφοράς αιθανίου παρέδωσε
η Samsung
Η ινδική Reliance Industries γιόρτασε πριν
από λίγες ημέρες την παράδοση των δύο
μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς
αιθανίου στον κόσμο: πρόκειται για τα
«Ethane Crystal» και «Ethane Emerald»,
χωρητικότητας 87.000 κ.μ. το καθένα, τα
οποία κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία
της Samsung, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει τη
ναυπήγηση τεσσάρων ακόμα πλοίων.
Μέχρι πρότινος, τα αντίστοιχα δεξαμενόπλοια είχαν χωρητικότητα περίπου 22.000
κ.μ., ενώ η Lloyd’s τα κατέταξε ήδη σε
νέα κατηγορία VLEC (Very Large Ethane
Carrier).
Τα δύο πλοία θα εκμεταλλεύεται η ιαπωνική MOL για λογαριασμό της Reliance
Industries, ενώ προβλέπεται να μεταφέρουν υγροποιημένο αιθάνιο από το Χιούστον των ΗΠΑ στις εγκαταστάσεις της
ινδικής εταιρείας πετροχημικών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Να σημειωθεί ότι το αιθάνιο παράγεται
στις εγκαταστάσεις της αμερικανικής
Enterprise στο Mont Belvieu του Τέξας,
μεταφέρεται μέσω αγωγών στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και από εκεί στην
Ευρώπη, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις
της Reliance.
Η παραγωγή αιθανίου στις ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 6.000.000 τόνους και είναι
μεγαλύτερη από την εγχώρια ζήτηση, με
αποτέλεσμα οι υπερβάλουσες ποσότητες
να εξάγονται κυρίως στην Ευρώπη, από τις

αμερικανικές Sunoco, Enterprise και την
ινδική Reliance.

Με $31,4 εκατ. η Korea Line
μπαίνει στις γραμμές
του Ειρηνικού
Η περιοχή του Ειρηνικού έχει πλέον ένα
νέο παίκτη στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, καθώς η Korea Line από
τη Νότια Κορέα αγόρασε από τη Hanjin
Shipping έναντι $31,4 εκατ. τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τις γραμμές της
Hanjin στη συγκεκριμένη αγορά. Η συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά πέντε πλοίων,
αλλά όχι και την αγορά ποσοστού στον
τερματικό σταθμό της Hanjin στο λιμάνι
του Long Beach στην Καλιφόρνια.
Η Korea Line έως σήμερα δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά χύδην ξηρών
φορτίων. Η Korea Line ανταγωνίστηκε με
τη Hyundai Merchant Marine για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών
στοιχείων. Η συμφωνία προβλέπει ότι 574
υπάλληλοι της Hanjin Shipping θα εργάζονται πλέον για την Korea Line.

Σε πτωτική πορεία η οικονομία
της Τουρκίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε, σύμφωνα με μια νέα έκθεση, τις προβλέψεις
ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2016 και
το 2017, λόγω της μείωσης του τουριστικού συναλλάγματος, αποτέλεσμα της
κατάστασης που επικράτησε μετά την
αποτροπή του πραξικοπήματος το περα-

service and quality are within your reach
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έναντι πλεονάσματος 167 εκατ. δολαρίων
ΗΠΑ κατά τον ίδιο μήνα του 2015.
Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη κατάσταση οφείλεται στη μείωση των εσόδων από τον
τουρισμό και στην αύξηση των εισαγωγών.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει
έγκριση για συγχώνευση
Hapag-Lloyd και UASC

Σε πτωτική πορεία η οικονομία της Τουρκίας

σμένο καλοκαίρι. Τα έσοδα από το τουριστικό συνάλλαγμα παρουσίασαν πτώση
κατά 37% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2016.
Στις οικονομικές προβλέψεις της για το
φθινόπωρο του 2016, η Επιτροπή προβλέπει ότι η Τουρκία θα παρουσιάσει
ρυθμούς ανάπτυξης κατά 2,7% το 2016
και κατά 3% το επόμενο έτος, δηλαδή 0,8
και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, οι
οποίες ανακοινώθηκαν στις 3 Μαΐου 2016.
Η Επιτροπή προέβλεψε όμως πιθανή ανάπτυξη κατά 3,3% το 2018.
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Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα
αυξηθεί, αλλά το χρέος θα παραμείνει σταθερό. Ωστόσο, στο επίπεδο του 32-33%
του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος της χώρας
είναι βιώσιμο, όπως αναφέρει η έκθεση. Η
αύξηση των κατώτατων μισθών και η υποτίμηση του νομίσματος θα αυξήσει τον μέσο
ετήσιο πληθωρισμό της χώρας έως 8% το
επόμενο έτος, ενώ, δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό αναμένεται να ξεπεράσει τον
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας,
το ετήσιο ποσοστό ανεργίας προβλέπεται
να καταγράφεται πλέον σε ανοδική τροχιά
και να ξεπεράσει το 11% το 2017.
Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια πιο
ρεαλιστική πρόβλεψη ανάπτυξης για το
τρέχον έτος στο 3,2% από τον προηγούμενο στόχο του 4,5%, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Άγκυρας για την
περίοδο 2017-2019. Η εκτίμηση της ανάπτυξης για το 2017 μειώθηκε σε 4,4% από 5%.
Η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 3,1% από
έτος σε έτος κατά το δεύτερο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους έναντι 4,7% κατά
τους τρεις πρώτους μήνες του 2016. Το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της
Τουρκίας ανήλθε σε 1,7 δις δολάρια ΗΠΑ
τοn Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Γερμανίας, η Hapag-Lloyd, προχωρά στα επόμενα βήματα της συγχώνευσής της με την
αραβική United Arab Shipping Company
(UASC), μετά και το «πράσινο φως» που
έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα, στις 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι επιτρέπει την υπό όρους συγχώνευση των δύο
εταιρειών, γεγονός που θα επιτρέψει στη
Hapag-Lloyd να αναδειχθεί ως η πέμπτη
μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο,
από νούμερο έξι που ήταν μέχρι πρότινος.
Η νέα εταιρεία θα διαθέτει στόλο 225
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
και μεταφορική ικανότητα της τάξης των
1.500.000 TEUs, γεγονός που τη φέρνει
κοντά στα μεγέθη της κινεζικής China
COSCO, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη
θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο κύριος όρος που θέτει η ΕΕ για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγχώνευσης των
δύο τέως ανταγωνιστών είναι η αποχώρηση της UASC από τα εμπορικά δρομολόγια μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Βόρειας
Αμερικής (κοινοπραξία NEU-1), καθώς
διαφορετικά το νέο σχήμα θα κυριαρχούσε σχεδόν μονοπωλιακά στα συγκεκριμένα δρομολόγια, κάτι που θα ήταν αντίθετο
προς τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.
Η διαδικασία της συγχώνευσης αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Υπό απαγόρευση η προσέγγιση
πετρελαιοφόρων πλοίων στις
βορειοδυτικές ακτές του Καναδά
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Καναδά
πρόκειται να θέσει υπό απαγόρευση την
προσέγγιση πετρελαιοφόρων πλοίων στις
βορειοδυτικές ακτές της χώρας, στην
περιφέρεια της Βρετανικής Κολούμπια,
όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο
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CBC News.
Ο Καναδός υπουργός Μεταφορών Marc
Garneau επιβεβαίωσε τις προθέσεις της
καναδικής κυβέρνησης, ύστερα από εντολή του πρωθυπουργού Justin Trudeau. Η
απαγόρευση ουσιαστικά βάζει φρένο στα
σχέδια κατασκευής ενός πετρελαιαγωγού
που σχεδίαζε η καναδική Enbridge για
μεταφορά πετρελαίου από το εσωτερικό της χώρας, κοντά στο Έντμοντον, στις
δυτικές ακτές του Καναδά.
Η απαγόρευση προέκυψε έπειτα από
έντονες περιβαλλοντολογικές αντιδράσεις λόγω της απόφασης της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης του Καναδά για την κατασκευή αγωγού κόστους
7,9 δις δολαρίων Καναδά (περίπου $5,9
δις), η οποία και καθυστερούσε λόγω των
αντιδράσεων.
Η απαγόρευση δεν επηρεάζει τις μεταφορές στο λιμάνι του Βανκούβερ, στο νότιο
άκρο των δυτικών ακτών του Καναδά, στα
σύνορα με τις ΗΠΑ, όπου μάλιστα προβλέπεται να τριπλασιαστεί η χωρητικότητα ενός υφιστάμενου πετρελαιαγωγού.

Ελληνοαμερικανίδα αναλαμβάνει
τα ηνία του καινούργιου γραφείου
στο Χιούστον του American
P&I Club
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
ναυτιλιακή αγορά και οι οργανισμοί που
την επικουρούν, το American Club αποφάσισε να προχωρήσει, προκειμένου
να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του, σε δημιουργία ενός νέου και πλήρως
στελεχωμένου γραφείου στο Χιούστον. Η
απόφαση του American Club έγινε δεκτή
με ενθουσιασμό τόσο από τα μέλη του
όσο και από τα μέλη της εκεί ναυτιλιακής
βιομηχανίας και τους brokers. Το συγκεκριμένο γραφείο είναι μάλιστα το πρώτο
γραφείο στη σημαντική πόλη που προσφέρει όλες τις υπηρεσίες αλληλοασφάλισης του International Group.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΛΗΣ
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Από αριστερά η κα Jana Byron, o κ. Vincent J. Solarino και η κα Δωροθέα Ιωάννου

Με δεδομένη τη γεωγραφική θέση του
Χιούστον και τον αυξανόμενο όγκο της
εκεί κίνησης των εμπορικών πλοίων, το
American Club αναμένει ότι το νέο του
γραφείο στο Χιούστον θα ενισχύσει τη
θέση του American P&I Club στον Κόλπο
σε μία περίοδο τριών έως πέντε ετών και
θα επιτρέψει τη δημιουργία αναπτυξιακών
ευκαιριών μέσω της ευρείας και διαφοροποιημένης γκάμας υπηρεσιών. Αυτό
περιλαμβάνει κάλυψη και υπηρεσίες του
Club για «P&I», «FD&D» και «Charterers
liability». Επίσης θα είναι και σύνδεσμος
για το American Hellenic Hull Insurance
Company, Ltd., θυγατρική ασφαλιστική του Club που προσφέρει κάλυψη για
«Hull». Tο συγκεκριμένο παράρτημα θα
είναι το δεύτερο γραφείο του Club στην
Αμερική μετά τα κεντρικά γραφεία στην
Νέα Υόρκη.
Το γραφείο του Χιούστον θα ενισχύσει
την περαιτέρω εφαρμογή της παγκόσμιας
αναπτυξιακής στρατηγικής του American
P&I Club, θα επιτρέψει στο τελευταίο να
παρέχει απόλυτα εξατομικευμένες υπηρεσίες στα μέλη του, ενώ θα διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο τόσο για την
ενεργό συμμετοχή του Club στην τοπική
ναυτιλιακή βιομηχανία όσο και για την
περαιτέρω ενίσχυση του ναυτιλιακού
πλέγματος του Κόλπου. Και είναι αυτή η
εφαρμογή της επιτυχημένης αναπτυξιακής στρατηγικής του American Club που
ανέδειξε το American Club σε νικητή για
το Lloyd’s List North American Maritime
Services Award. Σημαντική απόφαση για

το Club είναι η τοποθέτηση μιας έμπειρης Ελληνο-Αμερικανίδας ως επικεφαλής
του γραφείου. Η κ. Jana Byron, δικηγόρος
με πολυετή εμπειρία στην αλληλοασφαλιστική αγορά στις ΗΠΑ, αναλαμβάνει τα
ηνία σε μια μάλλον «παρθενική» αγορά
όπου οι πλήρεις υπηρεσίες που προσφέρει ένας αλληλοασφαλιστικός οργανισμός
είναι ειδικά σήμερα εξαιρετικά αναγκαίες.
To νέο γραφείο θα παρέχει πλήρη υποστήριξη στα μέλη του Club στον ευρύτερο Κόλπο του Μεξικού.
Η κυρία Δωροθέα Ιωάννου, με την ιδιότητα
της Global Business Development Director
του American Club, μίλησε για την κίνηση
στo πλαίσιo της παγκόσμιας στρατηγικής
και φιλοσοφίας του Club:
«To Χιούστον αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ σημαντικό ναυτιλιακό
κόμβο στον Κόλπο του Μεξικού. Στο
American Club στοχεύουμε στην ποιοτική
ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην παροχή
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στα μέλη
μας. Στοχεύοντας, λοιπόν, στην άψογη
εξυπηρέτηση των μελών μας, αποφασίσαμε να αποκτήσουμε φυσική παρουσία στον
Κόλπο του Μεξικού, ανοίγοντας κι άλλον
ένα δρόμο να υποστηρίξουμε την παγκόσμια στρατηγική ποιοτικής ανάπτυξης του
American P&I Club. Eίναι προτεραιότητα να
συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση στο
όραμα και τις αξίες που είχε το Club από
την ίδρυσή του, κάτι που πιστεύουμε ότι θα
φέρει μεγαλύτερη ανάπτυξη και νέα μέλη
στην οικογένεια του American Club».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης
η κινητήριος δύναμη πίσω
από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
Του Ηλία Μπίσια

H εκλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ
ίσως αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς
αναλυτές της αμερικανικής πολιτικής σκηνής. Αν και τα περισσότερα ΜΜΕ –ειδικά
στην Ευρώπη– στήριξαν μάλλον ανοικτά
την υποψηφιότητα της κυρίας Κλίντον, η
ετυμηγορία του αμερικανικού λαού υπήρξε για πολλούς ένα «σκαμπίλι» στη διεθνή
οικονομική και πολιτική ελίτ.
Ο οποιοσδήποτε ηγέτης, είτε είναι αρχηγός κόμματος, παράταξης, συνδικάτου,
ένωσης ή σωματείου, πολλές φορές «αναγκάζεται» ή «οφείλει» για την ανάδειξη ή την επιβίωσή του να δημιουργήσει
εχθρούς. Τα διδάγματα του Μακιαβέλι
είναι ακόμη κραταιά: ο ηγέτης, για να
πείσει το εκλογικό σώμα ότι μπορεί να
αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και στους
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κινδύνους που δημιουργούνται από τους...
απέναντι, στοχοποιεί εχθρούς και κατασκευάζει τέρατα... H Χίλαρι Κλίντον εστίασε τη ρητορική της στην ανάγκη για
αμερικανική κυριαρχία εντός συνόρων
και «δημιούργησε» ως εχθρό τον πρόεδρο Πούτιν και άλλους αρχομανείς ηγέτες
της Ανατολής. Ο νέος πρόεδρος Τραμπ,
αντιθέτως, δημιούργησε «εχθρούς» εντός
των συνόρων των ΗΠΑ. Ως έμπειρος
επιχειρηματίας αντιλήφθηκε μάλλον με
μεγαλύτερη ευφυΐα το υπάρχον κλίμα στις
λιγότερο «κοσμικές» πολιτείες των ΗΠΑ,
όπου η παγκοσμιοποίηση έχει πλήξει τη
βιομηχανία και τη γεωργία, με αποτέλεσμα
την εκτόξευση της ανεργίας σε όλες τις
ηλικιακές ομάδες των Αμερικανών.
Ο εχθρός όμως από το Κρεμλίνο, απότοκο προηγούμενων δεκαετιών, δεν φάνηκε
να πείθει τον Αμερικανό πολίτη, ο οποίος
βλέπει ως πιο μεγάλο και ορατό κίνδυνο την παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση είναι που
κοστίζει στον γεωργό ή στον εργάτη της
Νεμπράσκα και της Καρολίνα τη δουλειά
και τις απολαβές του, και όχι ο κύριος Πούτιν. Το ίδιο ισχύει πλέον και για τον Βρετανό
ψηφοφόρο του Brexit, τον Γάλλο της Μαρίν
Λεπέν, ακόμα και των Ούγγρων ψηφοφόρων του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
Οι εχθροί πλέον για πολλούς ψηφοφόρους και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν είναι οι οπλισμένες υπερδυνάμεις της Ανατολής (ή της Δύσης). Εχθροί
είναι για τον απλό ψηφοφόρο, με ελάχιστες οικονομικές γνώσεις, όσοι καιροσκοπικά καταργούν τα οικονομικά και επιχειρηματικά σύνορα χωρίς να προστατεύουν
τις θέσεις εργασίας για τους πολίτες των
περιφερειών που μέχρι πρότινος στηρίζονταν αποκλειστικά και μόνο στις τοπικές

ανάγκες και αντανακλούσαν τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
Είναι πασιφανές ότι οι ψηφοφόροι από
κάθε γωνιά του δυτικού πλανήτη δεν
αντιλαμβάνονται τις φιλελεύθερες –ισοπεδωτικές για πολλούς– πολιτικές που
πρεσβεύουν και υποστηρίζουν οι μέχρι
πρόσφατα πολιτικές και οικονομικές ελίτ
του Λονδίνου, των Βρυξελλών, της Νέας
Υόρκης και της Ουάσιγκτον. Αριστεροί και
δεξιοί σε Δύση και Ανατολή αναζητούν
πάλι οικονομικά «σύνορα», άρα και πολιτικές προστατευτισμού, εμπόδια εισόδου
σε διεθνείς επιχειρήσεις και πολυεθνικές,
επιδοτήσεις σε μικρές επιχειρήσεις αλλά
και καλύτερη οργάνωση των τοπικών κοινωνιών, που είναι τελικά η ραχοκοκαλιά
της δυτικής οικονομικής ζωής. Τα golden
boys και τα wonder girls της Wall Street,
της Fleet Street, του Berlaymont και του
Capitol Hill, με την πολυτελή ζωή αλλά και
την κοινωνική απομόνωση, είναι πασιφανές ότι είναι οι νέοι «εχθροί» του εκλογικού σώματος σε Αμερική και Ευρώπη.
Και είναι επίσης πασιφανές ότι σε όλες τις
εθνικές εκλογές σε Αμερική και Ευρώπη
νικητής δεν αναδεικνύεται ο συντηρητικός χώρος, όπως υποστηρίζουν απλοϊκά
οι δυνάμεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς·
νικητής είναι όποιος πολιτικός παράγοντας φαίνεται να αντιλαμβάνεται –ακόμα
και με μεθόδους δημαγωγίας– τη λαϊκή
δυσφορία απέναντι σε πολιτικές που δεν
εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.
Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, που ξεκίνησε από το 1989 και μετά, με αποκορύφωση το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων της Κίνας, μπορεί να «εξυπηρέτησε»
αρχικά το διεθνές εμπορικό ρεύμα, αλλά
σήμερα οι λαοί που αρχικά πανηγύριζαν

φαίνεται να ενοχλούνται.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παγκοσμιοποίηση φαίνεται ότι εισέρχεται σε μια νέα
φάση, και αυτό το γεγονός οφείλει να μας
προβληματίσει. Ο πρόεδρος Τραμπ, αντιθέτως με την κυρία Κλίντον, είναι σαφές
ότι δεν θέλει να οδηγήσει τη χώρα του σε
νέους πολέμους και συγκρούσεις. Θέλει
να επικεντρωθεί στις τοπικές οικονομίες
και στην εθνική παραγωγή άρα και ανάπτυξη. Το ίδιο ήταν το σύνθημα πρόσφατα σε Λονδίνο, Βουδαπέστη, Παρίσι αλλά
και... Αθήνα. «Δουλειές και χρήματα για
τους Αμερικανούς» υποσχέθηκε ο νέος
πρόεδρος και φαίνεται ότι ο Αμερικανός
ψηφοφόρος τον πίστεψε. Η κρίση των
πετρελαϊκών μονάδων στο Τέξας και στην
Αλάσκα (άρα και η αυξημένη ανεργία), η
ελάττωση της βιομηχανικής παραγωγής
του Βορρά και της γεωργικής παραγωγής
στα κεντρικά και στα νοτιοδυτικά των
ΗΠΑ δεν μπορούν, λοιπόν, να αφήσουν
ασυγκίνητη την ομάδα του νέου προέδρου. Σε αυτή τη βάση η έμφαση θα δοθεί
σε πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία της αμερικανικής
οικονομίας και όχι στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που τόσο επιθυμούσε η κυρία
Κλίντον. Όσο δυνατή και αν είναι η αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ και οι επενδυτές
της Wall Street, ο μικρός επιχειρηματίας
και γεωργός στο Μιζούρι και στο Αϊντά-

χο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη εκλογική
δύναμη άρα και απόλυτη προτεραιότητα
για το νέο Κογκρέσο και τη Γερουσία.
Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίχτηκε από
τους Έλληνες της Αστόρια και ανάμεσα στους συμβούλους του είναι αρκετοί
Έλληνες ομογενείς που αντιλαμβάνονται
τη γεωγραφική σπουδαιότητα της Ελλάδας αλλά και την αδιαφορία του μέσου
Αμερικανού για τις εξελίξεις στην περιοχή
μας. Ευχόμαστε η Ελλάδα να μην επηρεαστεί από την ανατροπή στο εκλογικό
αποτέλεσμα της Αμερικής. Τουλάχιστον ο
κύριος Τσίπρας κατόρθωσε κάτι σημαντικό από την ημέρα της εκλογής του. Δεν
έπαιξε έως σήμερα παιχνίδια και δεν αιφνιδίασε τον Μεγάλο Αδερφό. Δεν επέτρεψε σε κανέναν στο κόμμα και στην κυβέρνησή του να κάνει ανόητες κινήσεις ή να
εκφέρει λεκτικές κορόνες εναντίον της
άλλης πλευράς του Ατλαντικού και κυρίως
δεν πήρε θέση στην εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων μηνών.
Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ
φαίνεται ότι δεν θέλει να εξαγριώσει ούτε
το Κρεμλίνο ούτε το Knesset στα Ιεροσόλυμα. Αντιθέτως, η κυρία Κλίντον είχε
αποδείξει ότι ο Ερντογάν ήταν σοβαρός
συνομιλητής της, ενώ οι επιδιώξεις της
για τη Μεσόγειο και το Κουρδικό θα ήταν
σίγουρα εκρηκτικές.
Η παγκόσμια ναυτιλία σαφώς θα αντιμε-

τωπίσει μια νέα τάξη πραγμάτων, αφού
φαίνεται ότι το θέμα «σύνορα» θα είναι
η κύρια παράμετρος που θα επηρεάζει
κάθε απόφαση. Οι ΗΠΑ, ως η μόνη πλέον υπερδύναμη, θέτουν τον νέο παλμό
και δίνουν το στίγμα για τις μελλοντικές εξελίξεις σε παγκόσμιο πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο. Κάθε περίοδος στην
Ιστορία τελειώνει με έναν πόλεμο. Η εικοσαετία της παγκοσμιοποίησης, όπως αυτή
προέκυψε μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, φαίνεται ότι κλείνει
όχι με πολέμους, όπως τους γνωρίζαμε,
αλλά με αιφνίδιες πολιτικές ανατροπές,
ακραίες οικονομικές ανακατατάξεις, που
οδηγούν τελικά σε κύματα μεταναστών
τα οποία αντιμετωπίζει με προχειρότητα
η Δύση. Αυτή την παγκοσμιοποίηση –που
μάλλον στήθηκε πρόχειρα– καλούνται
οι νέοι ηγέτες να αναπροσαρμόσουν και
ίσως να ανατρέψουν προκειμένου να προστατεύσουν τα συμφέροντα των τοπικών
(και απροετοίμαστων) πληθυσμών τους.
Ευχόμαστε να μην επηρεαστεί η βάση
της διεθνούς τραμπ ναυτιλίας, που είναι το
ελεύθερο εμπόριο χωρίς σύνορα, προστατευτισμούς και παρεμβάσεις. Ευχόμαστε ο
Τραμπ να μη γυρίσει την πλάτη στην τραμπ,
που είναι μια βασική συνδετική αλυσίδα –η
σημαντικότερη για εμάς τους Έλληνες– για
τις εμπορικές αλλά και διπλωματικές σχέσεις Ανατολής και Δύσης.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο LMAA «αφουγκράζεται» την ελληνική ναυτιλία
Της Στέλλας Πετρίτση
Solicitor, Thomas Cooper

Η ελληνική ναυτιλία, κατεξοχήν χρήστης
της αγγλικής ναυτικής διαιτησίας, αποκτά
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων διεξαγωγής της, προς καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς στην εξωδικαστική
επίλυση ναυτικών διαφορών.
Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Διαιτητών Λονδίνου, ευρύτερα γνωστός στα αγγλικά ως
London Maritime Arbitrators’ Association
(LMAA), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία,
την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, σχετική
εκδήλωση στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος
στον Πειραιά.
Ο LMAA, ιδρυθείς το 1960 στο Λονδίνο,
είναι από τους σημαντικότερους συλλόγους ναυτικών διαιτητών στον κόσμο. Η
πλειονότητα των ναυλοσυμφώνων περιέχουν, κατά παράδοση, ρήτρα αγγλικής ad
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hoc διαιτησίας υπό τους κανόνες διαιτησίας του LMAA. Οι κανόνες αυτοί είναι
εναρμονισμένοι με το αγγλικό δίκαιο και
στοχεύουν στην όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυση ναυτικών διαφορών από διαιτητές με σχετική εμπειρία.
Παρά την αναγνώριση και την ευρεία χρήση τους στην αγορά, οι κανόνες χρήζουν
διαρκούς ανανέωσης για να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της. Η πτώση της τιμής των ναύλων
από το 2010 και έπειτα καθιστά πλέον το
κόστος προσφυγής σε διαιτησία για την
επίλυση διαφορών δυσανάλογο της αξίας αυτών των διαφορών, λόγω των εξόδων και της συχνά μακράς διάρκειάς της.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συζήτηση
ενόψει τροποποιήσεων των κανόνων και
με πρωτοβουλία του αγγλικού δικηγορικού γραφείου Thomas Cooper, οι μεγαλύτερες αγγλικές δικηγορικές εταιρείες που
εξειδικεύονται στην επίλυση ναυτικών
διαφορών συγχρηματοδότησαν την εκδήλωση, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του LMAA και της
ελληνικής ναυτιλίας.
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, γνωστοί ναυτικοί διαιτητές του LMAA, όπως
ο πρόεδρος Clive Aston, η γραμματέας
Daniella Horton και τρία μέλη της διοικητικής επιτροπής του LMAA, Ian Gaunt,
Chris Fyans και David Martin-Clark, πρό-

τειναν πρακτικές και τακτικές βελτίωσης
της διαιτητικής διαδικασίας σχετικά με
τον τρόπο έναρξής της, τον χειρισμό
ζητημάτων δικαιοδοσίας του διαιτητικού
δικαστηρίου και τρόπους μείωσης του
κόστους της.
Το δεύτερο μέρος ήταν και το πιο ουσιαστικό της βραδιάς. Οι εκπρόσωποι του
LMAA κάθισαν σε ένα πάνελ μαζί με
έμπειρους δικηγόρους και ανθρώπους της
αγοράς και συζήτησαν μεταξύ τους και με
το κοινό ενδιαφέρουσες προτάσεις τροποποίησης των κανόνων του LMAA. Τα
θέματα προς συζήτηση παρουσιάστηκαν
από τους εκπροσώπους των έξι δικηγορικών γραφείων-χορηγών της εκδήλωσης:
τον κ. Γιώργο Λάμπρου, συνεταίρο στην
Thomas Cooper και συντονιστή του πολυάριθμου πάνελ, την κ. Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου, συνεταίρο στη Holman Fenwick
Willan, τον κ. Alex McIntosh, συνεταίρο στην Clyde & Co, την κ. Jamila Khan,
συνεταίρο στην Ince & Co., τον κ. Γιώργο
Παναγόπουλο, συνεταίρο στη ReedSmith,
και τον κ. Patrick Hawkins, συνεταίρο στη
Hill Dickinson. Στο πάνελ συμμετείχαν
επίσης η κ. Ζωή Λάππα Παπαματθαίου,
διευθύντρια Νομικού Τμήματος της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos Shipping Co.
Ltd., η κ. Charlotte Valentin, αντιπρόεδρος
και επικεφαλής του Τμήματος Απαιτήσεων (Head of Claims) στο γραφείο του
Skuld στον Πειραιά, ο κ. Dominic Hurst,
έμπειρος δικηγόρος στο Gard, ο κ. Marc
Jackson, διευθυντής συνδικάτου στο UK
P&I Club, η κ. Ελένη Γιακουμή, υποδιευθύντρια του North P&I Club στην Ελλάδα,
και οι κ. Clive Aston, Ian Gaunt και David
Martin-Clark από τον LMAA.
Το βασικό ζήτημα που συζητήθηκε και το
οποίο οι εκπρόσωποι του LMAA φάνηκαν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη ήταν
οι τρόποι μείωσης του κόστους της διαιτησίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λάμπρου
τόνισε την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης
της διαδικασίας εκ μέρους των διαιτητών,
με έγκαιρη και ενεργή παρέμβασή τους
στην αρχή της διαιτησίας. Όπως είναι διαμορφωμένοι οι κανόνες αυτή τη στιγμή, ο
LMAA αναθέτει στα μέρη να συμφωνήσουν και να καθορίσουν, αν είναι δυνατό,
τη διαδικασία της διαιτησίας. Ενώ αυτό
είναι θεμιτό σε πρώτη φάση, το κόστος
της διαιτησίας αυξάνεται όταν τα μέρη
αδυνατούν να συμφωνήσουν τη διαδικασία λόγω των αντικρουόμενων συμ-

φερόντων τους. Ο κ. Λάμπρου πρότεινε
την εισαγωγή, στους κανόνες του LMAA,
πρόβλεψης μιας τηλεδιάσκεψης των διαιτητών με τα εμπλεκόμενα μέρη στην αρχή
της διαιτησίας, όπου θα συμφωνούνται
ή θα αποφασίζονται τα επόμενα διαδικαστικά βήματα, διασφαλίζοντας έτσι
την ταχύτητα της διαιτησίας με λιγότερο
κόστος. Σε συνέχεια των προτάσεων του
κ. Λάμπρου, η κ. Παναγιωτοπούλου σχολίασε ότι συχνά οι διαιτητές καθυστερούν
να ανταποκριθούν σε αιτήματα των μερών
επί της διαδικασίας, σε βαθμό που να ακυρώνεται ο σκοπός αυτών των αιτημάτων.
Αν οι διαιτητές, σε περίπτωση ασυμφωνίας των μερών, καθορίζουν τη διαδικασία
με έγκαιρες και σαφείς οδηγίες προς τα
μέρη, θα αποφεύγονται σημαντικές καθυστερήσεις. Η κ. Khan πρότεινε την προσεκτικότερη μελέτη των λεγόμενων LMAA
Questionnaires και την πρόβλεψη τυχόν
κυρώσεων για τα μέρη που δεν τα καταθέτουν ή δεν τα συμπληρώνουν σωστά. Πρόκειται για λίστες ερωτήσεων επί της διαδικασίας της διαιτησίας τις οποίες, βάσει των
ισχυόντων κανόνων του LMAA, τα μέρη
υποχρεούνται να συμπληρώνουν σε περίπτωση που συμφωνήσουν ότι θα υπάρξει
ακροαματική διαδικασία στη διαιτησία.
Ο κ. Παναγόπουλος εισήγαγε το εξίσου
σημαντικό θέμα των προτάσεων και των
όρων συμβιβασμού των διαφορών. Συζητήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια
και συνέπεια στον τρόπο που τέτοιες
προσφορές συμβιβασμού εκτιμώνται
από τους διαιτητές και τα μέρη ως προς
τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο της
διαιτησίας, όσο και το ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους διαιτητές στον
υπολογισμό των εξόδων των μερών στο
τέλος της διαιτησίας. Έκπληξη προκάλεσε
το γεγονός ότι ο LMAA δεν τηρεί βιβλιοθήκη ή αρχείο των διαιτητικών αποφάσεων που εκδίδουν οι διαιτητές-μέλη του.
Όπως ισχύει αυτή τη στιγμή, οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδονται σε LMAA
διαιτησίες είναι εμπιστευτικές μεταξύ των
μερών και, ως εκ τούτου, μη διαθέσιμες
στην αγορά ή άλλους διαιτητές. Συζητήθηκε αν είναι θεμιτό να δημιουργηθεί
τέτοια βιβλιοθήκη καθώς και τα μέσα με
τα οποία οι χρήστες της διαιτησίας αλλά
και οι ίδιοι οι διαιτητές θα αποκτούν πρόσβαση στα περιεχόμενά της. Συζητήθηκε
επίσης η πρόταση να συμπεριληφθεί στο
LMAA Questionnaire ερώτηση προς τα

μέρη για το αν συναινούν στη δημοσίευση
από τον LMAA της διαιτητικής απόφασης
που επιλύει τις διαφορές τους και ποια θα
είναι η πάγια θέση του LMAA αν κάποιο
μέρος δεν συναινεί.
Ο κ. McIntosh πρότεινε προς συζήτηση
την «ουδέτερη αξιολόγηση» από διαιτητή εκτός του διαιτητικού δικαστηρίου ως
βοηθητική διαδικασία στην επίλυση των
ναυτικών διαφορών καθώς και τη συνεκδίκαση και την ενοποίηση διαιτητικών υποθέσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους
πολλαπλών διαιτησιών με κοινά στοιχεία.
Συζητήθηκε κατά πόσο η ουδέτερη αξιολόγηση θα διευκόλυνε την επίλυση της
διαφοράς ή έναν πιθανό συμβιβασμό και
αν θα αύξανε σημαντικά τα έξοδα των
μερών. Η συνεκδίκαση, την οποία το αγγλικό δίκαιο διαιτησίας απαγορεύει χωρίς τη
συναίνεση των μερών και οι κανόνες του
LMAA προς το παρόν δεν την προβλέπουν, κρίθηκε ως πιθανώς απορριπτέα
από τα μέρη. Τα μέρη που εμπλέκονται
συχνά σε αλυσίδες ναυτικών συμβολαίων
προτιμούν να επιλύουν τις επιμέρους διαφορές τους με βάση τις συμφωνημένες
ρήτρες και τα πραγματικά περιστατικά
των διαφορών αυτών, χωρίς την εμπλοκή
και την πιθανή γνωστοποίηση στοιχείων
σε άλλα μέρη της ίδιας αλυσίδας.
Τέλος, ο κ. Hawkins εισήγαγε έναν προβληματισμό σχετικά με τη διαθεσιμότητα των
διαιτητών του LMAA, ο αριθμός των οποίων
είναι συγκεκριμένος, να διαχειριστούν τον
όγκο των διαφορών που υπάγονται σε διαιτησία υπό τους κανόνες του LMAA.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον περισσότεροι από 160 καλεσμένοι απ’ όλους τους χώρους της ελληνικής
ναυτιλίας. Ήταν η πρώτη φορά που παράγοντες, με συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα στον ίδιο επιχειρηματικό χώρο,
συζήτησαν γύρω από ένα τραπέζι για τα
κοινά θέματα που αντιμετωπίζουν στην
επίλυση διαφορών σε διαιτησία. Ο LMAA
ενδιαφέρθηκε πραγματικά να ακούσει
κατευθείαν τις προτάσεις των ίδιων των
χρηστών των κανόνων του και ενδεχομένως να τις λάβει υπόψη για τη βελτίωση
των υπηρεσιών του στη ναυτιλία. Κατά
τη γνώμη μου, αυτή η αλληλεπίδραση, αν
συνεχιστεί, θα οδηγήσει στον καλύτερο
έλεγχο και στη μείωση των εξόδων της
διαιτησίας, όπως επιτάσσουν οι ανάγκες
της αγοράς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι φορολογούμενοι είναι ο «σωτήριος» από μηχανής
θεός των γερμανικών ναυτιλιακών εταιρειών
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Το περασμένο φθινόπωρο θα μείνει για τα
καλά χαραγμένο στη μνήμη των Γερμανών
φορολογουμένων και κυρίως των πολιτών
των ομόσπονδων κρατιδίων του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και του Αμβούργου, καθώς
πληροφορήθηκαν με τον πλέον επίσημο
τρόπο ότι θα κληθούν να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να διασωθούν γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες.
Συγκεκριμένα, η προβληματική γερμανική
τράπεζα HSH Nordbank AG, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα ενυπόθηκων ναυτιλιακών δανείων του κόσμου,
προχώρησε σε διαγραφή χρεών ύψους
547 εκατ. ευρώ της γερμανικής εταιρείας Norddeutsche Vermögen Holding
(NVH) του πλοιοκτήτη Μπερντ Κόρτουμ,
στην οποία ανήκει και η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Norddeutsche Reederei
H. Schuldt. Αυτή η κίνηση έγινε εν γνώσει της κυβέρνησης των κρατιδίων του
Σλέσβιχ-Χόλσταϊν και του Αμβούργου.
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Όπως υποστηρίζει ο γερμανικός Τύπος,
η απόφαση για διαγραφή χρεών της
Norddeutsche Vermögen Holding αποτελεί μέρος μιας συνολικής πολιτικής που
εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες η HSH
Nordbank, με στόχο την αναδιάρθρωση
του ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου.
Συνολικά, η HSH Nordbank έχει προχωρήσει σε διαγραφή χρεών προς ναυτιλιακές εταιρείες ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ
από το 2014 επιχειρεί να διαχειριστεί ένα
χαρτοφυλάκιο προβληματικών ναυτιλιακών δανείων, σε μια προσπάθεια να τακτοποιήσει μη εξυπηρετούμενες χρηματοδοτήσεις ύψους τουλάχιστον αρκετών δις
ευρώ. Στην πλειονότητά τους πρόκειται
για δάνεια προς γερμανικά ναυτιλιακά
σχήματα, που αντιμετωπίζουν μεγάλες
οικονομικές δυσκολίες ήδη από το 2010.
Ο Γερμανός επιχειρηματίας και πλοιοκτήτης Μπερντ Κόρτουμ, ένας από
τους πλουσιότερους επιχειρηματίες στο

Αμβούργο, δεν έχει προβεί σε σχολιασμό της είδησης, ενώ παράγοντες της
αγοράς εκτιμούν πως δεν πρόκειται να
προχωρήσει –τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα– σε περιορισμό των ναυτιλιακών του
δραστηριοτήτων. Βέβαια, η απόφαση της
HSH Nordbank για διαγραφή χρεών της
ναυτιλιακής εταιρείας του Κόρτουμ έχει
κινήσει το έντονο ενδιαφέρον και άλλων
γερμανικών ναυτιλιακών (ενδιαφέρον φαίνεται να έχουν εκδηλώσει, για παράδειγμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες σημαντικών
Γερμανών πλοιοκτητών), οι οποίες με τη
σειρά τους ζητούν επιτακτικά διαγραφή
χρεών και για τις ίδιες, υποστηρίζοντας
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρόκειται για διαμόρφωση όρων αθέμιτου
ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια το κουτί της
Πανδώρας μοιάζει να έχει πλέον ανοίξει,
με πρώτα και κύρια θύματα τους Γερμανούς φορολογουμένους.
Οι τελευταίοι θα πρέπει να βάλουν αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη για να διασωθούν ναυτιλιακές εταιρείες και κατ’
επέκταση θέσεις εργασίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. Σύμφωνα με τα
όσα γράφει ο Τύπος του Αμβούργου, οι
γερμανικές τράπεζες, κυρίως με έδρα τα
βορειογερμανικά κρατίδια, όπως η HSH
Nordbank AG, έχουν χρηματοδοτήσει

έως σήμερα γερμανικές ναυτιλιακές με
χρηματικά ποσά τα οποία υπολογίζονται
σε σχεδόν 100 δις ευρώ.
Από το συνολικό αυτό ποσό των 100 δις,
με βάση τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις της Welt am Sonntag καθώς και
στελεχών της γερμανικής ναυτιλιακής
βιομηχανίας, τα 40 δις έχουν χαθεί (κυρίως μέσω διαγραφών χρεών ναυτιλιακών
εταιρειών) και τώρα οι Γερμανοί φορολογούμενοι καλούνται να τα πληρώσουν σε
φόρους, για να διασωθούν οι γερμανικές
τράπεζες. Μάλιστα, ένα ποσό της τάξης
των 20 δις ευρώ εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει άμεσα τους προϋπολογισμούς των
ομόσπονδων κρατιδίων του Αμβούργου
και του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν. Βέβαια, ουδείς
γνωρίζει τα πραγματικά ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν σε φόρους οι Γερμανοί. Οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις
κάνουν λόγο για ένα κόστος «μόλις» 3 δις
ευρώ, αλλά μάλλον ο αριθμός πέριξ των
20 δις μοιάζει να προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα.
Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση πολιτών, γερμανικών πολιτικών κομμάτων αλλά και εργατικών ενώσεων της χώρας. Ενδεικτική είναι η σφοδρή
κριτική που ασκεί προς τους Γερμανούς
εφοπλιστές, και εμμέσως προς τις κυβερ-

νήσεις των τελευταίων ετών των ομόσπονδων γερμανικών κρατιδίων, ο Βόλφανγκ Κούμπικι, υψηλόβαθμο στέλεχος
του φιλελεύθερου FDP (Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα). O τελευταίος δηλώνει
χαρακτηριστικά ότι «είναι απαράδεκτο
οι Γερμανοί πλοιοκτήτες να επιχειρούν με
δημόσια δαπάνη» να αποκαταστήσουν τις
επιχειρήσεις τους και τις δικές τους λανθασμένες επιχειρηματικές επιλογές. Από
την άλλη, βέβαια, προξενεί ενδιαφέρον ότι
τόσο ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) κυβερνήτης-δήμαρχος του Αμβούργου Όλαφ
Σολτς όσο και ο επίσης σοσιαλδημοκράτης Τόρστεν Άλμπιγκ, πρωθυπουργός
του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, αποφεύγουν να
πάρουν θέση γι’ αυτό το μεγάλο ζήτημα.
Η σιωπή τους ίσως σχετίζεται με την προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι έως
ότου ολοκληρωθεί επιτυχώς η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της HSH Nordbank
AG, η οποία –σύμφωνα με τα όσα έχει
αποφασίσει η ΕΕ– θα πρέπει να πωληθεί
σε ιδιώτη το αργότερο μέχρι το 2018 και
με όσο το δυνατόν λιγότερα βάρη. Για
τον Γερμανό φορολογούμενο, ωστόσο, η
πραγματικότητα δεν αλλάζει, καθώς σε
κάθε περίπτωση αυτός είναι που θα κληθεί να πληρώσει τα «σπασμένα» αρκετών
εκ των ναυτιλιακών εταιρειών της χώρας.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Μεικτές τάσεις για τις εισηγμένες ναυτιλιακές
ελληνικών συμφερόντων στο εννεάμηνο 2016
Του Μιχάλη Νικολάου

Με υψηλά ποσοστά απασχόλησης των
στόλων τους έκλεισε το εννεάμηνο του
2016 για τις περισσότερες ναυτιλιακές
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Παρ’ όλα αυτά η κερδοφορία τους παρουσίασε μεικτές τάσεις με
σχεδόν τις μισές εταιρείες να παρουσιάζουν κέρδη και τις άλλες μισές να παρουσιάζουν ζημιές.
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Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι εταιρείες
που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια (αργού
πετρελαίου αλλά και LNG), καθώς οι ναύλοι στις συγκεκριμένες αγορές παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση
με τους ναύλους στην αγορά των χύδην
ξηρών φορτίων. Οι χαμηλοί ναύλοι στην
αγορά των χύδην ξηρών φορτίων είναι
και η βασική αιτία πίσω από τις ζημιές
που παρουσίασαν εισηγμένες οι οποίες
διαχειρίζονται στόλους φορτηγών πλοίων.
Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία Euroseas, η
οποία παρουσίασε κέρδη στο εννεάμηνο
του έτους. Πιο αναλυτικά τα βασικότερα
οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών παρουσιάζονται στον πίνακα.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια σχετική βελτίωση σε σχέση με τα οικονομικά
μεγέθη του αντίστοιχου διαστήματος του
2015 τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών
όσο και κερδών, παρότι κάποιες εταιρείες
εμφάνισαν υστέρηση των εσόδων τους
και διεύρυνση συσσωρευμένων ζημιών.
Ιδιαίτερα υψηλό και το ποσοστό των ημερών χρήσης των πλοίων στο τρίμηνο, με
νούμερα που αγγίζουν έως και το 100%.
Αναμφισβήτητα οι εταιρείες με στόλους
φορτηγών πλοίων έχουν επηρεαστεί από
τη χαμηλή ναυλαγορά αλλά και τη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά
των χύδην ξηρών φορτίων. Από την άλλη,
οι εταιρείες που διαχειρίζονται στόλους
δεξαμενόπλοιων φαίνεται ότι προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο γίνεται τις ευκαιρίες για μακροχρόνιες ναυλώσεις, στοχεύοντας ακόμα και σε μικρά αλλά
σταθερά κέρδη. Στην αγορά των LNG, η
Dynagas παρουσίασε υψηλά κέρδη, ενώ
αξιοσημείωτο είναι το περιθώριο κέρδους
στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, το
οποίο διαμορφώνεται στο 40%. Η σταθερότητα που επικρατεί στη συγκεκριμένη
αγορά αλλά και η πολιτική της εταιρείας
προς τις μακροχρόνιες ναυλώσεις συνέβαλαν στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

ΘΕΜΑ

Η σημασία της διατήρησης Νεοελληνικών Εδρών
εκτός Ελλάδας, και ο ρόλος των ευπατρίδων
Της Κατερίνας Παπακωνσταντίνου
Ιστορικού

Όλες οι έδρες νεοελληνικών σπουδών
καθώς και αντίστοιχες έδρες σε πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς
φορείς, φέροντας συχνά το όνομα του
δημιουργού τους. Η περίπτωση, όμως, της
έδρας Κοραή Νέων Ελληνικών, Βυζαντινής
Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο
King’s College του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου είναι διαφορετική, καθώς αποτελεί δημιούργημα κοινής προσπάθειας
των Ελλήνων της διασποράς των αρχών
του 20ού αιώνα, όταν στα μεγάλα λιμάνια
της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας ο ελληνισμός άκμαζε. Δίνοντας στην
έδρα το όνομα του Αδαμάντιου Κοραή,
κανείς από τους βασικούς χρηματοδότες δεν περίμενε να προβληθεί· αντίθετα,
στόχος ήταν να τονιστεί η συλλογική προσπάθεια και να υπογραμμιστεί η πανευρωπαϊκή εμβέλεια που θα είχε η έδρα. Η
ίδια η μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας
και ιστορίας αποτελούσε ζητούμενο για
πολλούς Νεοέλληνες στην πορεία της
διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους και
για πολλούς φοιτητές του το συγκεκριμέ-
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νο τμήμα έδινε απάντηση στα ερωτήματα
που έθεταν για το πού ανήκουν.
Το συγκεκριμένο τμήμα μπορεί να υπερηφανεύεται για τους αποφοίτους του και για
το επίπεδο των σπουδών που προσέφερε
στη διάρκεια του ενός αιώνα ζωής του. Σε
δύο χρόνια θα γιορτάσει τα εκατό χρόνια
παρουσίας του, μιας ιδιαίτερα εντυπωσιακής παρουσίας και προσπάθειας, η οποία,
για να συνεχιστεί, θα απαιτήσει και πάλι τη
συνδρομή των απανταχού Ελλήνων, που
θα πρέπει να υποστηρίξουν οικονομικά
μια έδρα λογοτεχνίας και ιστορίας σε μια
περίοδο που οι ανθρωπιστικές σπουδές
θεωρούνται περιττές. Χωρίς όμως ιστορία,
μπορεί οποιοσδήποτε να χαράξει το μέλλον όπως πιστεύει. Είναι δύσκολο να αντιπαλεύεις την άγνοια και τη μισαλλοδοξία.
Χρειαζόμαστε πάντοτε τους βασικούς
άξονες της ανθρώπινης διανόησης να μας
καθοδηγούν. Ένα τμήμα νεοελληνικών
σπουδών διδάσκει και διαδίδει την ουσιαστική γνώση για το ποιοι είμαστε και πώς
βαδίζουμε στον κόσμο που αλλάζει και
προσπαθεί να μας συμπαρασύρει. Μπορεί στη συγκυρία της κρίσης να φαίνεται
περιττό, ωστόσο στην κρίση είναι αναγκαίοι οι εκπρόσωποί μας στο εξωτερικό,
για να μπορούν να προβάλλουν καλύτερα
τις ελληνικές θέσεις. Είναι στη διακριτική
ευχέρεια όσων πιστεύουν ότι μπορούν
να προσφέρουν κάτι στον ελληνισμό να
συμβάλουν στη διαιώνισή του. Και στην
ελληνική περίπτωση οι εύποροι ήταν
αυτοί που πάντοτε έκαναν τη διαφορά
και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του
κοινωνικού και πολιτισμικού τοπίου της
χώρας ήταν καίρια. Σε παλαιότερες συγκυρίες, η κινητοποίησή τους ήταν άμεση. Και
σήμερα όμως υπάρχουν παραδείγματα
της προσφοράς τους. Σε αυτή τη διαρκή
συμβολή τους στην υποστήριξη του ελληνισμού απευθυνόμαστε, προκειμένου να
υποστηρίξουν και πάλι μια προσπάθεια
που θα πρέπει να είναι συλλογική.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Για τους λάτρεις του γκολφ από τον χώρο
της ναυτιλίας το Blue Tee καθιερώθηκε
ως ένα ξεχωριστό γεγονός
Συνέντευξη του Παναγιώτη Καμπούρογλου
CEO της IASION

Δεκάδες ηγετικά στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας από την Ελλάδα
και το εξωτερικό διεκδικούν τα βραβεία του «Blue Tee, The Maritime
Golf Event» συμμετέχοντας στο ετήσιο γκολφικό γεγονός. Το «Blue
Tee, The Maritime Golf Event», που αποτελεί σημείο αναφοράς για
τους λάτρεις του γκολφ στο χώρο της ναυτιλίας, ξεκίνησε το 2015.
Οι προσκεκλημένοι είναι αποκλειστικά ηγετικές προσωπικότητες της
ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίες στελεχώνουν τις ομάδες τους με
φίλους και συνεργάτες που έχουν επιλέξει οι ίδιες και διαγωνίζονται
σε τουρνουά Shotgun 18 οπών, διανθισμένο με διαγωνισμούς Longest
Drive και Closest to the Pin. Απευθυνθήκαμε στον εμπνευστή της ιδέας
κ. Παναγιώτη Καμπούρογλου, ο οποίος μας αναλύει την πρωτοποριακή
του πρωτοβουλία και την υλοποίησή της.
Ποιο ήταν το βασικό έναυσμα για
την ιδέα της υλοποίησης του Blue
Tee, the Maritime Golf Event;
Το έναυσμα για τη δημιουργία του Blue
Tee ήταν να ανταποκριθούμε στην ανάγκη
για περισσότερες συνέργειες και περισσότερες ευκαιρίες για networking μεταξύ
των ανθρώπων της ελληνικής ναυτιλίας.
Τι καλύτερο λοιπόν από μια αθλητική,
κοινωνική και φιλική συνεύρεση σε ένα
πολύ ωραίο περιβάλλον; Έτσι γεννήθηκε η
ιδέα ενός Maritime Golf Event. Η αλήθεια
είναι ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού
ναυτιλιακές, αεροπορικές και άλλες εταιρείες διοργανώνουν γκολφικούς αγώνες
μεγάλου βεληνεκούς για τους πελάτες
τους. Στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας με παραστάσεις αντίστοιχων event,
οι κ.κ. Θεόφιλος Ξενακούδης της Marshall
Islands, Didier Bouttier της Bureau Veritas
και Jamie Nairn της Ross Shipbrokers πρότειναν τη διοργάνωση ενός αντίστοιχου
αγώνα αποκλειστικά για τους ανθρώπους
της ναυτιλίας στην Ελλάδα και προσφέρθηκαν να τη στηρίξουν χορηγικά αλλά
και ως αγωνιζόμενοι. Η συνεισφορά τους
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στην υλοποίηση αυτού του υπέροχου ετήσιου αθλητικού γεγονότος ήταν καταλυτική. Δεν σας κρύβω ότι ενθουσιάστηκα με
την ιδέα, αν και γνώριζα ότι το εγχείρημα
ήταν δύσκολο όσο και πρωτόγνωρο για
την ελληνική πραγματικότητα. Τελικά όλοι
αγκαλιάσαμε την προσπάθεια με μεγάλη
χαρά και ευθύνη και είμαστε ευτυχείς που
βλέπουμε το Blue Tee να μετράει ήδη δύο
άκρως επιτυχημένες εκδηλώσεις.

Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής
κρίσης θεωρείτε ότι τα αθλήματα
«πολυτελείας» συνάδουν με το
χαμηλό προφίλ που θέλει να
διατηρεί η παραδοσιακή ελληνική
ναυτιλιακή οικογένεια;
Το γκολφ είναι ένα υπέροχο σπορ που
απαιτεί πειθαρχία, αντοχή και μέτρο.
Βρίσκεσαι αντιμέτωπος με τη φύση, την
πολυπλοκότητα του παιχνιδιού και τον
εαυτό σου. Αυτά αποτελούν τα απόλυτα
συστατικά επιτυχίας στο γκολφ! Δεν είναι
τυχαίο λοιπόν που το άθλημα του γκολφ
έχει τόσο πολλούς οπαδούς παγκοσμίως. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν

Στιγμιότυπο από το “2nd Blue Tee, The Maritime Golf Event” που διοργανώθηκε από την εταιρεία IASION στο Dunes Course του Costa Navarino,
το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016.

πολλοί, το γκολφ δεν είναι αποκλειστικά σπορ για πλούσιους. Στην Αθήνα το
γήπεδο του γκολφ είναι δημοτικό, ενώ ο
δήμος λειτουργεί δωρεάν ακαδημία για
παιδιά και νέους. Η συνδρομή, για παράδειγμα, στο Γκολφ της Γλυφάδας δεν είναι
πιο ακριβή από την ετήσια συνδρομή σε
ένα καλό γυμναστήριο. Το γκολφ είναι
ένα ομαδικό, φιλικό και συχνά οικογενειακό σπορ. Έχουμε παίκτες που παίζουν
οικογενειακά ακόμα και τρεις γενιές μαζί!
Το απολαμβάνουν ιδιαίτερα και είναι κάτι
που τους δένει ακόμα πιο γερά. Αυτό είναι
καταπληκτικό και συνάδει πλήρως με τον
οικογενειακό χαρακτήρα της ναυτιλίας.
Να μυείσαι στα μυστικά του παιχνιδιού
από τις προηγούμενες γενιές!

Πώς μπορεί να καταστεί ο
αθλητισμός ένας βασικός
συνεκτικός κρίκος μεταξύ των
διεθνών πρωταγωνιστών της
ναυτιλίας;
Νομίζω ότι το γκολφ αποτελεί ήδη έναν
τέτοιο συνεκτικό κρίκο. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από το να φέρουμε
κοντά ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές ανάγκες και προτιμήσεις.
Το αθλητικό μέρος, η χαρά του παιχνιδιού
είναι σκοπός και αφορμή ταυτόχρονα.
Σε αυτό οφείλεται η μεγάλη επιτυχία του
Blue Tee που τολμώ να πω ότι ξάφνιασε
και εμάς τους ίδιους. Ήδη φέτος, τη δεύτερη χρονιά διοργάνωσής του, φτάσαμε

στα όρια της χωρητικότητας του course
στο Costa Navarino. Στο σύνολο είχαν
δηλώσει συμμετοχή 150 άτομα από τον
χώρο της ναυτιλίας μαζί με τις οικογένειές
τους.

Ποιες είναι οι μελλοντικές προτάσεις
για τη διοργάνωση των επόμενων
πρωταθλημάτων Βlue Tee;
Είναι πράγματι η ερώτηση η οποία μας
απασχολεί ιδιαίτερα και που καλούμαστε
να απαντήσουμε άμεσα για τους εξής
λόγους: πρώτον, φτάσαμε πολύ γρήγορα
στα όρια της χωρητικότητας των διαθέσιμων υποδομών. Ενενήντα παίκτες σε
σύνολο 150 ατόμων-συνοδών είναι μεγέθη
ιδιαίτερα απαιτητικά. Δεύτερο, μας ενδι-

αφέρει να κρατήσουμε τον προσωπικό
και networking χαρακτήρα του event.
Τρίτον, θέλουμε να διατηρήσουμε και την
ελληνικότητα του event, διότι δημιουργήθηκε αποκλειστικά για όλους αυτούς
που επιχειρούν στην ελληνική ναυτιλία.
Τέταρτον, ευελπιστούμε να κεντρίσουμε
το ενδιαφέρον για το άθλημα σε νέους
ανθρώπους. Όλα αυτά είναι θέματα που
συζητούμε με τους χορηγούς. Παίρνουμε επίσης feedback από τους ίδιους τους
συμμετέχοντες, άλλωστε το Blue Tee έγινε
για εκείνους. Τα θετικά σχόλια και οι ιδέες τους μας δείχνουν ότι είμαστε σε καλό
δρόμο. Φιλοδοξούμε όμως να φτάσουμε
στο σημείο όπου το Blue Tee θα αποτελεί
το γκολφικό γεγονός της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Οι νέες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο τομέας της
ενέργειας στην Αραβική
Χερσόνησο
Ο υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και
Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας Khalid Al-Faleh τόνισε σε ομιλία του
στο Ριάντ ότι η παγκόσμια βιομηχανία
ενέργειας πρέπει να σκέφτεται πλέον με
αντισυμβατικό τρόπο και να θέτει φιλόδοξους στόχους για να επιτευχθεί μια νέα,
πιο ευνοϊκή κατάσταση για τις χώρες με
πλούσιο υπέδαφος που σήμερα πλήττονται. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, η καλύτερη διαχείριση της παρούσας παγκόσμιας μεταβατικής οικονομικής
κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από
τη διάρκεια και την πολυπλοκότητά της,
η κατανόηση της νέας μεταβαλλόμενης
πραγματικότητας για τον κόσμο αλλά και
η ανάγκη για νέους σχεδιασμούς πρέπει
να απασχολήσουν έντονα την παγκόσμια
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επιχειρηματική κοινότητα, σύμφωνα με
τον υπουργό.
Σε πρόσφατη ομιλία του στο Φόρουμ
Διαλόγου και Ενέργειας 2016, που διοργανώθηκε στο Κέντρο Μελετών και Έρευνας Πετρελαίου «Βασιλιάς Αμπντουλάχ»,
στην έδρα του κέντρου στο Ριάντ, ο
υπουργός ανέφερε ότι ο στόχος της δημιουργίας του Κέντρου Μελετών και Ερευνών έγκειται κυρίως στην αντιμετώπιση
των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει
ο τομέας της ενέργειας. Η ανάγκη για έναν
νέο ενεργειακό διάλογο σε τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια όργανα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για ανταλλαγή
ιδεών και οραμάτων και κυρίως για την
εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα της ενέργειας αποτελούν νέες και σημαντικότατες
προτεραιότητες για το Βασίλειο.
Υπουργοί στο Ριάντ, σε δημόσιες εμφανίσεις και ανακοινώσεις τους, εστιάζουν
πλέον τακτικά στην εξέλιξη του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος και στον
φιλόδοξο οικονομικό «μετασχηματισμό»
του Βασιλείου, σύμφωνα με το Όραμα
2030 που έθεσε ο ίδιος ο βασιλιάς. Μέλη
του υπουργικού συμβουλίου αλλά και αναλυτές προβλέπουν ένα κύμα μεγάλων και
πολυδιάστατων μεταρρυθμίσεων και εξελίξεων σε όλη την Αραβική Χερσόνησο,
που θα αντανακλούν όχι μόνο τη νέα τάξη
πραγμάτων, αλλά και τις νέες ισορροπίες
που δημιουργούνται στην περιοχή.

Οι ρωσικές προβλέψεις
για τις τιμές πετρελαίου
O υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της
Ρωσίας Αλεξέι Ουλιουκάιεφ αναμένει,
σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ότι η
τιμή για το ρωσικό πετρέλαιο θα σταθεροποιηθεί στα $50 ανά βαρέλι και πιθανώς να είναι ελαφρώς υψηλότερη κατά την
περίοδο 2017-2019. Ο υπουργός δήλωσε
ότι η τιμή για το φυσικό αέριο θα είναι
περίπου $180-190 ανά 1.000 κ.μ.
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Οι ρωσικές προβλέψεις για τις
τιμές πετρελαίου

Ωστόσο το Ινστιτούτο Ερευνών Ενέργειας
της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών προέβλεψε ότι η τιμή του πετρελαίου το 2020
είναι πιθανό να φτάσει τα $60 ανά βαρέλι και ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμα
και τα $99 το 2040. Στο μεσοδιάστημα,
η Μόσχα προβλέπει ότι το 2025 οι τιμές
του πετρελαίου θα μπορούσαν να ανέλθουν σε $81, το 2030 έως $88 και το 2035
μέχρι και $94.
Σε μια πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη των
τιμών του πετρελαίου για το 2020, οι
Ρώσοι αναλυτές θεωρούν ότι αναμένεται
να φτάσουν τα $55 το βαρέλι, το 2025 έως
$75, το 2030 έως $83, το 2035 έως $86 και
το 2040 έως $90. Σε ένα πιο θετικό και
αισιόδοξο σενάριο, η τιμή του πετρελαίου το 2020 αναμένεται να φτάσει τα $65,
το 2025 έως $82, το 2030 έως $90 και το
2035 έως $103.

Το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο θα συμμετέχουν 53% στο
παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα
έως το 2040
Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Μπαρκίντο,
γενικό γραμματέα του ΟΠΕΚ, το 2040
η ζήτηση για πετρέλαιο εκτιμάται ότι θα
έχει αυξηθεί σημαντικά και θα έχει αγγίξει
τα 109 εκατ. βαρέλια σε ημερήσια βάση,
από τα 93 εκατ. βαρέλια την ημέρα που
είχε καταγραφεί το 2015.
Αυτή η αυξημένη ζήτηση θα οδηγήσει,
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όπως είναι αναμενόμενο, και στην ανάγκη
αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές
και εγκαταστάσεις άντλησης, παραγωγής
και μεταφοράς πετρελαίου, το κόστος
των οποίων υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα
σχεδόν 10 τρις δολάρια ΗΠΑ έως και το
2040, ενώ για τις αντίστοιχες υποδομές
και εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου θα
χρειαστούν περίπου 6 τρις δολάρια ΗΠΑ.
Στην ομιλία του, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης 2016 Abu
Dhabi International Petroleum Exhibition
and Conference, ο Μοχάμεντ Μπαρκίντο
τόνισε ότι το πετρέλαιο και το φυσικό
αέριο θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν σε ποσοστό έως και 53% στο
παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα έως και το
2040.
Από την άλλη, βέβαια, επισήμανε με
έμφαση ότι η βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου χρειάζεται άμεσες και
σημαντικές επενδύσεις, με στόχο να αντιστραφεί η σημερινή εικόνα τής –επί τρία
συναπτά έτη– μείωσης των επενδύσεων
στον τομέα της εξόρυξης και της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Και αυτό γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημείωσε ο γενικός γραμματέας
του ΟΠΕΚ, υπάρχει κίνδυνος προβληματικής τροφοδοσίας των διεθνών αγορών
με πετρέλαιο και αέριο και, κατά συνέπεια, μιας μη ικανοποιητικής κάλυψης των
αυξανόμενων ενεργειακών τους αναγκών.

Άκρως απαραίτητη η συνεργασία
της Saudi Aramco με τα πολωνικά
διυλιστήρια
Τον περασμένο Μάιο, η Saudi Aramco και
το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου
της Πολωνίας PKN Orlen, που ανήκει στο
πολωνικό Δημόσιο, υπέγραψαν συμφωνία στην οποία ορίζεται ότι η Aramco θα
προμηθεύει την PKN με περίπου 200.000
τόνους αργού πετρελαίου μηνιαίως.
Καθώς φαίνεται, η συνεργασία των δύο
μερών είναι επιτυχής, και έτσι, με επίσημη
ανακοίνωσή της, η PKN Orlen ανακοίνωσε προ ολίγων ημερών την απόφασή της
να διατηρηθεί η συνεργασία της με τη
Saudi Aramco και να συνεχίζει η τελευταία να προμηθεύει με αργό πετρέλαιο τα
διυλιστήρια της PKN σε Πολωνία, Τσεχία
και Λιθουανία τουλάχιστον μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2017.
Ο Wojciech Jasiński, πρόεδρος του ΔΣ
των διυλιστηρίων PKN Orlen, σε δηλώσεις του τόνισε: «Η συνεργασία με τη
Saudi Aramco είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική για εμάς. Το σαουδαραβικό αργό
έχει καταστεί άκρως απαραίτητο για την
τροφοδοσία των διυλιστηρίων μας». Ο
ίδιος τόνισε επίσης ότι η συνεργασία με
τη Saudi Aramco βοηθά τα πολωνικά διυλιστήρια στην υλοποίηση της στρατηγικής
τους περί διαφοροποίησης των πηγών
εφοδιασμού τους με αργό πετρέλαιο.
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Στρατηγική της Ρωσίας η εκμετάλλευση των ορυκτών και των πρώτων υλών της Αρκτικής

Σκωτία εναντίον Αγγλίας για
απουσία υποστήριξης του
φυσικού αερίου της Βόρειας
Θάλασσας
Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις των
ειδικών αναλυτών της PwC, η τιμή του
πετρελαίου είναι σχεδόν απίθανο να επιστρέψει στα επίπεδα των $100 ανά βαρέλι.
Το πλέον πιθανό σενάριο θέλει, μέσα στα
επόμενα λίγα χρόνια, την τιμή να κυμανθεί
σε ένα εύρος μεταξύ των $60 και $70 το
βαρέλι.
Οι αναλυτές της PwC θεωρούν ότι η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
της Βρετανίας μοιάζει να έχει αφήσει τις
«δύσκολες ημέρες» πίσω της, καθώς οι
τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται
ενώ και η σχέση προσφοράς-ζήτησης
εμφανίζεται πιο ισορροπημένη. Βέβαια,
οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ναι μεν το
μέλλον εμφανίζεται πιο αισιόδοξο, αλλά
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί εντός της
επόμενης διετίας μια σειρά «θεμελιωδών
ζητημάτων» για να διατηρηθούν οι καλές
προοπτικές και στο μέλλον.
Και μπορεί τα ζητήματα που έχουν να
κάνουν με την υφιστάμενη φορολογική
πολιτική και την ίδρυση της αρχής –Oil
and Gas Authority– που επιλαμβάνεται
όλων των θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της βρετανικής
βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου να έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν.
Όπως υποστηρίζει το Εθνικό Κόμμα
της Σκωτίας (SNP), της πρωθυπουργού
Νίκολα Στέρτζιον, υπάρχει έλλειψη όχι
μόνο ουσιαστικής γνώσης των αναγκών
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της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού
αερίου της Βόρειας Θάλασσας από την
κυβέρνηση του Λονδίνου, αλλά και απουσία διάθεσης ουσιαστικής υποστήριξης.
Το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας υποστηρίζει ότι, ενώ η εγχώρια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, που κατά κύριο
λόγο εντοπίζεται στη Σκωτία, έχει μεγάλες
δυνατότητες ανάπτυξης, τροχοπέδη αποτελεί η εδώ και δεκαετίες κακοδιαχείριση
από την πλευρά της κυβέρνησης του Λονδίνου, που έχει αφήσει χωρίς αναπτυξιακή
προοπτική τον τομέα του πετρελαίου και
αερίου στη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο
χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Στρατηγική της Ρωσίας η
εκμετάλλευση των ορυκτών και
των πρώτων υλών της Αρκτικής
Το ανεκμετάλλευτο «δυναμικό» των υδρογονανθράκων της αρκτικής ζώνης αγγίζει
το 91% σε υπεράκτιες περιοχές και το 53%
στην ξηρά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός
Φυσικών Πόρων Sergey Donskoy στο
πλαίσιο του φόρουμ για την Αρκτική, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα την
περασμένη Δευτέρα. Ανάμεσα στα βασικά στρατηγικά οράματα της Ρωσίας είναι
πλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass,
να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά και να
αναπτύξει τις ανεξιχνίαστες δυνατότητες
των ορυκτών και των πρώτων υλών της
περιοχής της Αρκτικής.
Η Μόσχα επιθυμεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη μέσα από την υλοποίηση
μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και την
ικανοποίηση πρωταρχικά των εγχώριων
και μετέπειτα των εξαγωγικών απαιτήσε-

ων της χώρας. Παράλληλα, σύμφωνα με το
Κρεμλίνο, η γεωλογική μελέτη της υφαλοκρηπίδας της Αρκτικής παραμένει υπανάπτυκτη και μη ισορροπημένη, ενώ πλέον
ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις
εξερευνήσεις στις βόρειες περιοχές της
Θάλασσας του Μπάρεντς και στη θάλασσα Kara, αλλά και της Ανατολικής Αρκτικής, περισσότερο στις θαλάσσιες περιοχές Laptev και Chukchi.

Η απότομη παραγωγή του
γαιάνθρακα στην Ινδία αλλάζει
τις τιμές παγκοσμίως
Η Ινδία προσπαθεί να ωθήσει προς τα
πάνω τις πωλήσεις γαιάνθρακα χαμηλής
ποιότητας, προσφέροντας χαμηλές τιμές,
ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές από το
εξωτερικό, και ενώ οι τιμές του άνθρακα
παγκοσμίως βαίνουν αυξανόμενες.
Η κρατική Coal India, η μεγαλύτερη εταιρεία εξορύξεων άνθρακα της Ινδίας, αύξησε απότομα την παραγωγή της τα τελευταία δύο χρόνια, ώστε να ανταποκριθεί
στην εγχώρια ζήτηση και στη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας γαιάνθρακα σε
ανταγωνιστικές τιμές που προήλθε από
το εξωτερικό.
Οι τιμές του υψηλής ποιότητας αυστραλέζικου άνθρακα διπλασιάστηκαν μέσα σε
ένα έτος, υποβοηθούμενες από τη μειωμένη κινεζική παραγωγή και την παράλληλη αύξηση της ζήτησης σε Ασία και Ευρώπη. Ωστόσο, οι τιμές άρχισαν εκ νέου να
διολισθαίνουν τον τελευταίο μήνα, καθώς
η Κίνα χαλάρωσε τους περιορισμούς στην
εγχώρια παραγωγή.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

αναμονή της διακίνησης υλικών για το
έργο, ο οργανισμός έχει ενοικιάσει χερσαίους χώρους στην ανάδοχο εταιρεία
κατασκευής. Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος
εργασιών έφτασε τις 630.484 € (αύξηση
23,90%), ενώ τα EBITDA ήταν 301.778 €,
αυξημένα κατά 78,02%.
Είναι αξιοσημείωτο το πώς ένα κατασκευαστικό έργο μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς ένα λιμάνι και μια τοπική κοινωνία,
καθώς οι οικονομικές του επιπτώσεις
διαχέονται σε πολλούς άλλους τομείς της
οικονομίας.

Σε αναβρασμό οι εργαζόμενοι
στα λιμάνια

Θετικά έκλεισε το εννιάμηνο για
Καβάλα και Αλεξανδρούπολη
Οι οργανισμοί λιμένος Καβάλας και Αλεξανδρούπολης δημοσίευσαν τα οικονομικά τους
αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα οποία
και τα δύο λιμάνια κατάφεραν να αυξήσουν
τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους.
Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας αύξησε
τα έσοδά του κατά 85,52%, τα οποία και
διαμορφώθηκαν στα 3.059.799 €. Μεγάλο
μερίδιο της αύξησης του κύκλου εργασιών οφείλεται στην κατασκευή του αγωγού
ΤΑΡ, ένα έργο στο οποίο το λιμάνι της
Καβάλας αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διακίνηση
των αναγκαίων υλικών. Η αύξηση των εσόδων συνοδεύτηκε και από μεγάλη αύξηση
στα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
τα οποία διαμορφώθηκαν στο 1.499.461 €
(αύξηση 181,10%).
Με τη σειρά του και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ επωφελήθηκε
από την κατασκευή του ΤΑΡ, καθώς, εν
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Σε αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι
στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, καθώς δεν βλέπουν να μετουσιώνονται σε πράξεις οι υποσχέσεις που
είχαν λάβει περί της διασφάλισης των
θέσεων εργασίας τους μετά την πώληση
του ΟΛΠ αλλά και του ΟΛΘ, η οποία
επίκειται. Η πρόβλεψη για επιλογή μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου
δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί σε ό,τι
αφορά το πότε και πώς θα εφαρμοστεί.
Σε πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτη Κουρουμπλή στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, το ζήτημα της διασφάλισης των εργαζομένων στα κείμενα της
σύμβασης παραχώρησης ήταν ψηλά στην
ατζέντα των συζητήσεων. Μεταξύ άλλων
υποσχέθηκε και προσλήψεις στα ελληνικά λιμάνια, ορισμένα εκ των οποίων, όπως
η Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Το ζήτημα είναι φυσικά, για την
περίπτωση της Θεσσαλονίκης, πώς μπορεί ένας υπουργός να προχωράει σε προσλήψεις μόλις λίγους μήνες πριν από την
πώληση του λιμένα. Εκτός αν δεν πρόκειται να πωληθεί ή γίνεται προσπάθεια διατήρησης ενός κλίματος ηρεμίας.

Το λιμάνι της Βρέμης κέρδισε
το ESPO Awards 2016
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Egmont Palace στις Βρυξέλλες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του φετινού
ESPO Awards, ενός θεσμού που αναδεικνύει και επιβραβεύει καλές πρακτικές
ευρωπαϊκών λιμένων σε ζητήματα που
άπτονται των σχέσεων πόλης-λιμένα, του
περιβάλλοντος και της ιστορικής κληρονομιάς μεταξύ άλλων. Το θέμα του βραβείου
για το 2016 ήταν η ανάδειξη στρατηγικών
για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση των
οικοσυστημάτων που υπάρχουν σε λιμένες και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν
και αξιολογήθηκαν από ειδική κριτική επιτροπή. Το λιμάνι της Βρέμης κέρδισε το
βραβείο για το πρόγραμμα «Luneplate»
που εφαρμόζει και αφορά τη διαχείριση
της παλίρροιας με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον αλλά και με οικονομικά οφέλη
για το λιμάνι ως προς τη λειτουργικότητα των υποδομών του. Να σημειωθεί ότι
συνολικά έντεκα λιμένες υπέβαλαν προτάσεις στο ESPO Awards 2016.

H NYK και η Macquarie επενδύουν
στη Maher Terminals

νησης 2,1 εκατ. TEUs σε ετήσια βάση. Το
Μόντρεαλ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
λιμάνι του Καναδά και το πέμπτο μεγαλύτερο στην Ανατολική Ακτή της Βόρειας
Αμερικής.

γησαν οι Annaleena Makila και Bernard
Mazuel. Ο κ. O’Reilly προέρχεται από το
λιμάνι του Δουβλίνου στο οποίο κατέχει
τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου
από το 2010.

Η ΗΜΜ αγοράζει τον τερματικό
της Hanjin στο λιμάνι
του Algeciras

Αύξηση καταγράφουν οι
πολωνικοί λιμένες στη διακίνηση
χύδην ξηρού και γενικού φορτίου

H ιαπωνική Nippon Yusen Kaisha (NYK)
και η Macquarie προχώρησαν στην αγορά
του 20% της εταιρείας Maher Terminals,
η οποία διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο
τερματικό σταθμό διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στον λιμένα της Νέας Υόρκης-New Jersey. Ο τερματικός σταθμός
διακινεί περίπου 3 εκατ. TEUs σε ετήσια
βάση, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα
υποδομής τα οποία θα ολοκληρωθούν
στα τέλη του 2017 και θα επιτρέψουν
στον τερματικό σταθμό να εξυπηρετεί
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
με χωρητικότητα έως 14.000 TEUs.

Η Hyundai Merchant Marine επιλέχθηκε
από τη Hanjin Shipping ως ο αγοραστής
του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η Hanjin στο
λιμάνι του Algeciras μέσω της εταιρείας
Total Terminal International. Η μεταβίβαση του τερματικού σταθμού και της εταιρείας διαχείρισης θα ολοκληρωθεί μέχρι
τα τέλη Δεκεμβρίου. Η πώληση του τερματικού αποτελεί μέρος της στρατηγικής
της Hanjin για την άντληση ρευστότητας,
μετά την πτώχευσή της, σε μια προσπάθεια να συνεχίσει να λειτουργεί, περιοριζόμενη όμως στην εξυπηρέτηση γραμμών
στην περιοχή της Ασίας και μόνο.

Νέος τερματικός σταθμός
για το λιμάνι του Μόντρεαλ

O Eammon O’Reilly νέος
πρόεδρος του ESPO

Το λιμάνι του Μόντρεαλ στον Καναδά
παρέδωσε σε λειτουργία τον νέο τερματικό σταθμό Viau Terminal, με ετήσια δυναμικότητα 450.000 TEUs. Η νέα υποδομή
αποτελεί το πρώτο τμήμα επέκτασης του
λιμένα του Μόντρεαλ με ένα δεύτερο
να ακολουθεί. Στόχος είναι το λιμάνι του
Μόντρεαλ να έχει δυναμικότητα διακί-

O Eammon O’Reilly εξελέγη μέσω ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) νέος
πρόεδρος του οργανισμού και θα διαδεχτεί τον κ. Santiago Garcia-Mila, ο οποίος
υπηρέτησε τον οργανισμό από τη θέση
του προέδρου τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Στις θέσεις των αντιπροέδρων εξελέ-

Οι λιμένες του Szczecin και Swinoujscie
κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων
μηνών του 2016 καταγράφουν αύξηση
στη διακίνηση χύδην ξηρού και γενικού
φορτίου, η οποία αγγίζει το +3%. Τα κύρια
εμπορευματικά φορτία που διακινήθηκαν
από τους δύο πολωνικούς λιμένες είναι
τα χύδην φορτία, κυρίως σιτάρι, αλλά και
τα υγρά καύσιμα. Η αυξημένη διακίνηση φορτίων αποδίδεται στη λειτουργία
του τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου καθώς και στη λειτουργία
των νέων τερματικών σταθμών σιτηρών,
αλλά και στη συνεχή αύξηση της κίνησης
στον επιβατικό σταθμό του λιμένα του
Swinoujscie.
Στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου
αερίου του Swinoujscie συνεχίζονται
κανονικά οι παραδόσεις LNG από το
Κατάρ, καθώς ο σταθμός έχει τεθεί σε
πλήρη εμπορική λειτουργία ήδη από τον
περασμένο Ιούνιο. Μάλιστα, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα ο σταθμός έχει υποδεχτεί δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG,
που συνολικά μετέφεραν 511.349 κυβικά
μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Isalos.net και Real Time Graduates: Η νέα γενιά
συνομιλεί με τους πρωταγωνιστές της ναυτιλίας
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Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών
συναντήσεων της νέας γενιάς με
παράγοντες και εκπροσώπους της
ελληνικής ναυτικής και ναυτιλιακής
κοινότητας, διοργανώθηκε με
επιτυχία από την εκπαιδευτική
πρωτοβουλία Isalos.net, με τη
συνεργασία του Real Time
Graduates, η πρώτη ημερίδα
«Επιλέγω Ναυτιλία 2016», στο
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη
στον Πειραιά. Χορηγός
επικοινωνίας της ημερίδας ήταν
τα Ναυτικά Χρονικά.

4

Η ανοιχτή εκδήλωση, με προσκεκλημένους κυρίως σπουδαστές ΑΕΝ και φοιτητές ναυτιλιακών ΑΕΙ και ΤΕΙ, είχε σκοπό
την επιμόρφωση και την ενημέρωση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες
της ελληνικής και της διεθνούς ναυτιλιακής
καθημερινότητας των νέων, οι οποίοι έχουν
ήδη επιλέξει να σταδιοδρομήσουν στα
ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα.
H ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία 2016»
διεξήχθη ταυτόχρονα σε δύο κτίρια
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Στο κτίριο που βρίσκεται επί της 2ας
Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις που
αφορούσαν τους σπουδαστές ΑΕΝ και
τους νέους αξιωματικούς του ΕΝ, ενώ η
θεματολογία περιλάμβανε εισηγήσεις για
τον αξιωματικό του μέλλοντος, τα θέματα
λειτουργικής διαχείρισης των εμπορικών
πλοίων, την κυβερνοασφάλεια στη ναυτιλία, την προσαρμογή στο πλοίο αλλά και
την «πράσινη» ναυτιλία.
Στο κτίριο που βρίσκεται επί της Πραξιτέλους 169 και Μπουμπουλίνας πραγματοποιήθηκαν οι εισηγήσεις που αφορούσαν
τους φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ και περιλάμβαναν θέματα όπως η οργάνωση και η διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η ορθή
σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, η
αξία της θαλάσσιας υπηρεσίας και εμπει-

ρίας, η ναυλαγορά και οι αγοραπωλησίες,
καθώς και η παρουσίαση της πλατφόρμας
«Real Time Graduates».
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας, οι
σπουδαστές των ΑΕΝ είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από αξιωματικούς του
Γραφείου Σταδιοδρομίας, της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ναυτικών, του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε
η μεγάλη συμμετοχή νέων σπουδαστών
από τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Κεφαλονιάς,
Κύμης, Οινουσσών, Σύρου και Ύδρας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς, ενώ την παρακολουθήσαν
αλλά και συμμετείχαν ως ομιλητές ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικού Ναυτικού (πάσης
τάξεως), στελέχη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών.
Σημειώνεται πως, κατά τη διάρκεια της
ημερίδας, οι σπουδαστές των ΑΕΝ είχαν
τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με
εκπρόσωπους ναυτιλιακών εταιρειών σε
έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ οι
φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν σχετικά με εκπαιδευτικά
προγράμματα στη ναυτιλία.

5

1. Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός
του μέλλοντος: Ικανότητες, Δεξιότητες και απαραίτητες
Πιστοποιήσεις». Από αριστερά προς
τα δεξιά: καπτ. Γιώργος Ουζούνης, Crew Manager,
Marine Management Services M.C., καπτ. Βασίλης
Παπαζής, Sr. HSQE Superintendent, DDPA, DCSO,
Euronav, Παντελής Σημαντώνης, Deputy Manager SQ,
Minerva Marine, Πέτρος Βίκος, DMR/DPA/HSQEEn
Manager, Consolidated Marine Management Inc.,
Μιχάλης Σαρλής, NEE, καπτ. Γιώργος Αλεξόπουλος,
Operations Dept./ Tankers Division Manager, Eastern
Mediterranean Maritime Limited
2. Καπτ. Γιάννης Τσενεμπής, Ναυτικό Επιμελητήριο
Ελλάδος
3. Στιγμιότυπο από την παρουσίαση με θέμα «Real
Time Graduates – Συνδέοντας τους απόφοιτους
Ναυτιλιακών Σχολών με το Ναυτιλιακό Cluster», από
τη Σουζάνα Λασκαρίδη, Founder, Real Time Graduates
4. Στιγμιότυπο από το χαιρετισμό του γενικού
γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθηγητή Ιωάννη Θεοτοκά
5. Στιγμιότυπο από την παρουσίαση με θέμα «Ελληνικό
Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης»,
από τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ., Ανδρέα Σάσσαλο,
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ΥΝΑΝΠ
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6. Στιγμιότυπο από το πάνελ με
θέμα «Κυβερνοασφάλεια στη
ναυτιλία: υπάρχουσες προκλήσεις
και μελλοντικές εξελίξεις». Από
αριστερά προς τα δεξιά: Καπτ.
Παναγιώτης Γιγής, μέλος Δ.Σ. ΠΕΠΕΝ
/ Training Centre,Angelicoussis
Group, καπτ. Νικηφόρος Στουραΐτης,
Polembros, Αθανάσιος Σέρβος, IT
Manager Coordinator, Seaven, Πάνος
Γ. Μωραΐτης, CEO, Aspida, Γιώργος
Τεριακίδης, Regional Business
Development Manager, DNV GL, καθ.
Νικήτας Νικητάκος, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
7. Στιγμιότυπο από το πάνελ με
θέμα «Εμπορικά Πλοία: θέματα
λειτουργικής διαχείρισης, με το
βλέμμα του ναυτικού». Από αριστερά
προς τα δεξιά: καπτ. Απόστολος
Σκεμπές,Training Manager, Arcadia
Shipmanagement Co Ltd., καπτ. Ελένη
Παπαδοπούλου, Safety Superintendent,
Celestyal Cruises, καπτ. Εμμανουήλ
Τσικαλάκης, Πρόεδρος ΠΕΠΕΝ, καπτ.
Γεώργιος Γεωργούλης, καπτ. Γιάννης
Τσενεμπής, ΝΕΕ, καπτ. Χρήστος
Δρακουλάκης, Master Mariner, Marine
Management Services M.C.
8. Στιγμιότυπο από το πάνελ με
θέμα «Προσαρμογή στο πλοίο: η
καθημερινότητα εν πλω μετά
την MLC». Από αριστερά προς τα
δεξιά: καπτ. Δημήτριος Ορφανός,
Dorian LPG Management
Corp., καπτ. Αντώνης Δαγιάσης,
Polembros, υποπλοίαρχος Άννα
Μαρία Παπακοσμοπούλου, Maran Gas
Maritime Inc., καπτ. Σπύρος Πιερράτος,
Eastern Mediterranean Maritime
Limited, Πλοίαρχος Λ.Σ, Νικόλαος
Ισαάκογλου, Δ/νση Ναυτικής Εργασίας,
ΥΝΑΝΠ, καπτ. Γιώργος Ουζούνης,
Marine Management Services M.C.

9. Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα
«Πράσινη ναυτιλία: η προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος
και ο ρόλος του ναυτικού».
Από αριστερά προς τα δεξιά: καπτ.
Νίκος Θεοδόσης, ταμίας, ΠΕΠΕΝ,
Διονύσης Πέππας, HSQE Manager,
Pantheon Tankers Management Ltd.,
Γιώργος Τεριακίδης, Regional Business
Development Manager, DNV GL,
καπτ. Απόστολος Σκεμπές, Training
Manager, Arcadia Shipmanagement Co
Ltd., Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Δουμάνης
Αντώνιος, Δ/νση Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ΥΝΑΝΠ,
Ηλίας Μπίσιας, Διευθυντής Σύνταξης,
Ναυτικά Χρονικά
10. Ο γ.γ. του ΥΝΑΝΠ,
καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς,
με την αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Βενετία
Καλλιπολίτου, διευθύντρια Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ναυτικών, ΥΝΑΝΠ και
σπουδαστές ΑΕΝ
11. Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα
«Ναυλαγορά και αγοραπωλησίες: είναι
εφικτές οι προβλέψεις;».
Από αριστερά προς τα δεξιά:
καθ. Μανώλης Καβουσανός, Director,
MSc in International Shipping,
Finance and Management, ΟΠΑ,
Valerie Stringer,Visiting Lecturer, City
University London, Γιάννης Κοτζιάς,
Διευθυντής Πωλήσεων, Intermodal
Shipbrokers, Γιώργος Λαζαρίδης, Head
of Research andValuations,Allied
Shipbroking Inc. και ο λέκτορας
Διονύσης Πολέμης
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12. Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Tips & Tricks:
Βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη».
Από αριστερά προς τα δεξιά: Andrita Lapardhaja,
MSc in Strategic HRM, ALBA Graduate Business School,
δρ. Λίνα Ιακωβάκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αλέξανδρος
Μαρασλίδης, HR Manager, Angelicoussis Group
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13. Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Οργάνωση
και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με το βλέμμα
των στελεχών». Από αριστερά προς τα δεξιά: καπτ.
Ανδρέας Γεωργίου, Managing Director, Grace Trading
Corporation, καπτ. Δημήτριος Ορφανός, CEO, Dorian
LPG Management Corp., Στέφανος Τσονάκης,Technical
Manager, Eastern Mediterranean Maritime Limited,
δρ. Μαρία Προγουλάκη, American College of Greece,
δρ. Γιώργος Βαγγέλας, Σύμβουλος Έκδοσης, Ναυτικά
Χρονικά
15. Στιγμιότυπο από το χαιρετισμό του Κωνσταντίνου
Μαζαράκη – Αινιάν, Ναυάρχου ε.α., εκ μέρους της
διοίκησης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
14, 16-30, 36 – Φωτογραφίες των συμμετεχουσών
εταιρειών και φορέων στους ειδικά διαμορφωμένους
χώρους ενημέρωσης για σπουδαστές και φοιτητές
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31. Άποψη από την αίθουσα εισηγήσεων, με παρουσία
σπουδαστών ΑΕΝ
33. Από αριστερά προς τα δεξιά: Αθανάσιος
Καρκούλιας, Διευθυντής σχολής ΑΕΝ Ασπροπύργου
σχολής Πλοιάρχων, Λίζα Μαρέλου, Σύμβουλος
Επικοινωνίας και Ειδικών Εκδόσεων, Ναυτικά Χρονικά,
Δημήτρης Μανός, Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΕΝ
Ασπροπύργου σχολής Πλοιάρχων
34. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια
της ημερίδας Επιλέγω Ναυτιλία
35. Άποψη του ειδικά διαμορφωμένου χώρου
ενημέρωσης για σπουδαστές ΑΕΝ
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37. Άποψη από την αίθουσα εισηγήσεων, με παρουσία
φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ
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ΑΡΩΓΟΊ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ
Aegean Airlines, Aeolos Management S.A., ALBA Graduate Business School, Allseas Marine S.A., The American
Club, Anangel Shipping Enterprises S.A., Arcadia Shipmanagement Co. Ltd, Aspida Group, Atlantic Bulk Carriers
Management Ltd, Attica Group, Carras (Hellas) S.A., Celestyal Cruises, Chartworld Shipping Corporation, City
University of London, Columbia Shipmanagement Ltd, CMM-Consolidated Marine Management Inc.,
Costamare Shipping Company S.A., DNV GL, Eastern Mediterranean Maritime Limited, Euronav Ship Management
(Hellas) Ltd, Fafalios Shipping S.A., Institute of Chartered Shipbrokers, S.Livanos Hellas S.A., Maran Tankers
Management Inc., Maran Gas Maritime Inc, Marine Management Services M.C., Minerva Marine Inc., MSc in
International Shipping, Finance and Management - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Ναυτιλία, Μεταφορές
και Διεθνές Εμπόριο - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Polembros Shipping Limited, Rina Services, Sait Communications Ltd,
Seaven, The Tsakos Group.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη αρωγή των αξιωματικών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου και των μελών του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Διοικητών και Διευθυντών Σπουδών των ΑΕΝ, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην
επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας.
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