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Safety Means
the World to Us
GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading
owners, operators and managers of LNG Carriers.
As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes
and our environment.
Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.
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Τεχνολογία και ναυπηγική
Του Νίκου Βεργούνη

OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1,081 δις
τόνοι το παγκόσμιο θαλάσσιο
εμπόριο άνθρακα το 2016.

398.372
TEU είναι η εβδομαδιαία διαθέσιμη
χωρητικότητα στα δρομολόγια μεταξύ
Άπω Ανατολής και Ευρώπης.

92.000
θα είναι το έλλειμμα προσφοράς ναυτικών
το 2020 σε σχέση με τη ζήτηση.

112.077.084.000
λίτρα καυσίμου κατανάλωσαν
οι αεροπορικές εταιρείες
των ΗΠΑ το 2016.

8.476
επιβάτες και μέλη πληρώματος μπορεί
να μεταφέρει το κρουαζιερόπλοιο
«Allure of the Seas».
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30
τρένα την εβδομάδα μεταφέρουν
εμπορεύματα από την Κίνα
προς την Ευρώπη.

193.100.000
τόνοι η παραγωγή χάλυβα της Κίνας
το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.

32.158.581
TEU μεταφέρθηκαν από
και προς τις ΗΠΑ
το 2015.

8.906.817
TEU διακινήθηκαν από το λιμάνι
του Αμβούργου το 2016.

602.311
λίτρα μπογιάς απαιτήθηκαν για το βάψιμο του
κρουαζιερόπλοιου «Royal Princess», ενός από
τα μεγαλύτερα του κόσμου.

www.spir.to

141-143 Vouliagmenis Avenue
Voula, Athens, 16673, Greece
Phone: +302108907500

www.minervamarine.gr
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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.
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Οι πλοίαρχοι αποτελούν ενεργό
μέρος της ελληνικής κοινωνίας
12 ΜΑΐΟΥ 2017

Στις 10 και 11 Μαΐου 2017 στην αίθουσα
των εκδηλώσεων και συνεδριάσεων της
ΠΕΠΕΝ πραγματοποιήθηκε η ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν σε κλίμα ανάλογο της θέσης, του
κύρους και του ήθους του Έλληνα πλοιάρχου, ενώ η αίθουσα είχε κατακλυστεί από
πλοιάρχους όλων των τάξεων, οι οποίοι
ομόφωνα ενέκριναν τον Διοικητικό και
Οικονομικό Απολογισμό, όπως επίσης και
τον Προγραμματισμό Δράσης για το 2017.
Το σώμα της Γενικής Συνέλευσης συνέτα-

ξε ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα
από τους παρευρισκόμενους πλοιάρχους
πάσης τάξεως.
Aναδημοσιεύουμε αποσπάσματα από την
ομιλία του προέδρου της ΠΕΠΕΝ Εμμανουήλ Τσικαλάκη:
«Οι πλοίαρχοι και οι ναυτικοί έχουμε
πάψει εδώ και πολλά χρόνια να αποτελούμε ξεχωριστό, για πολλούς, αποκομμένο
τμήμα της κοινωνίας μας.
»Δεν είμαστε πια “οιονεί” μετανάστες,
μακρόθεν θεατές του κοινωνικού γίγνεσθαι της χώρας μας, όπως πεισματικά,
ακόμα και σήμερα, το κράτος εξακολουθεί να μας θεωρεί.
»Δεν είμαστε απλοί αιμοδότες της εθνικής
μας οικονομίας, με προσφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων ναυτιλιακού συναλλάγματος.

»Δεν υπήρξαμε και δεν είμαστε απλοί εργαζόμενοι που επανδρώνουν και κινούν τον
υπερσύγχρονο ελληνικό εμπορικό στόλο.
»Αποτελούμε συνεχές παρόν και ενεργό
μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
»Οι πλοίαρχοι και οι ναυτικοί αποτελούμε
τον κύριο παράγοντα και βασικό μοχλό
ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας στο
σύνολό της.
»Σταθερή απασχόληση, δημόσια αναβαθμισμένη δωρεάν ναυτική εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση, αξιοπρεπής απομαχία,
κοινωνική καταξίωση και, βεβαίως, ένα
ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον
εργασίας είναι οι άξονες στους οποίους
πάντα θα κινούμαστε και θα επιδιώκουμε,
αγωνιζόμενοι, με όλες μας τις δυνάμεις.
»Ένα είναι βέβαιο και σίγουρο: οι καθημε-

ρινές τριβές με τα διάφορα προβλήματα, η
παρακολούθηση της καθημερινότητας σε
όλους τους τομείς (τόσο της ποντοπόρου
ναυτιλίας όσο και της ακτοπλοΐας και των
σκαφών αναψυχής το τελευταίο διάστημα), όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα,
ποτέ δεν θα πάψουν να μας απασχολούν.
Και πάντα η παρέμβασή μας (όποτε και αν
αυτή χρειαστεί) θα είναι άμεση.
»Δυστυχώς, λανθασμένες ενέργειες και
αποφάσεις του κράτους, ειδικά σε ό,τι
αφορά τη φορολογία των Ελλήνων ναυτικών, δημιούργησαν θεμελιακά προβλήματα που ξεφεύγουν από τις δικές μας
δυνατότητες και ανήκουν αποκλειστικά
και μόνο στο πλαίσιο ενεργειών και υποχρεώσεών του, που τα τελευταία χρόνια
έχει πάρει διαστάσεις οξύτατου κοινωνικού προβλήματος. Και είναι από τα προβλήματα που η άμεση λύση του αποτελεί
προϋπόθεση της ύπαρξης του ναυτικού
μας δυναμικού.
»Πλήττει δε κύρια και κατηγορηματικά τους
απόμαχους συναδέλφους μας και το εν
ενεργεία ναυτικό δυναμικό, με αποτέλεσμα
να αποτελεί θρυαλλίδα στην ύπαρξη της
ίδιας της ναυτιλίας μας, αφού, όπως εμφανίζονται τα πράγματα, κινδυνεύει η διατήρηση της ελληνικής σημαίας, με αναπόφευκτη
συνέπεια τη στροφή σε ξένες σημαίες.
»Οι ναυτικοί πλήρωσαν και εξακολουθούν
να πληρώνουν πολύ περισσότερα για τα
συνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιώματα
που τους απονέμονται. Θα πρέπει άμεσα
να ασχοληθεί σοβαρά με την αποκατάσταση των όσων “δεινών” επισώρευσε στο
φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα των
ναυτικών και ας εξαντλήσει επιτέλους τις
αρμοδιότητές του για την αποκατάσταση
των συντάξεων των συναδέλφων μας.
»Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στην Επιτροπή του ΥΝΑ για τα λιμάνια. Οι εισηγήσεις μας στην εν λόγω επιτροπή, που
προέρχονται από τη βοήθεια των συναδέλφων πλοιάρχων, που είναι οι κατεξοχήν χρήστες των λιμανιών και οι οποίοι με
τις γνώσεις, την πείρα και τη ναυτοσύνη
τους διαχειρίζονται εξαιρετικά δύσκολές
καταστάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα σε
πρώτη φάση τις επικείμενες επισκευές και
βελτιώσεις στα λιμάνια της Σαντορίνης και
της Καρπάθου».

Οριστικά στη φυλακή ο πλοίαρχος
του «Costa Concordia»
13 ΜΑΐΟΥ 2017

Ο Francesco Schettino, ο πλοίαρχος του
«Costa Concordia» και γνωστός πλέον
στο ευρύ κοινό ως «Captain Coward»,
κρίθηκε ένοχος και οδηγήθηκε στη φυλακή για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της πρόκλησης βαριάς
σωματικής βλάβης, της εγκατάλειψης
πλοίου και πολλών άλλων πλημμελημάτων. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
της Ιταλίας στη Ρώμη δεν αναίρεσε τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν τόσο από το
αρμόδιο πρωτοδικείο που εκδίκασε την
υπόθεση το 2015 όσο και από το εφετείο
το 2016. O κ. Schettino είχε καταδικαστεί
από το 2015 σε 16 χρόνια κάθειρξη.
Δεδομένου ότι οι κατηγορούμενοι σε ποινικές δίκες συνήθως δεν φυλακίζονται ή κρατούνται πριν από την έκδοση της τελικής
αμετάκλητης απόφασης από το Ανώτατο
Ακυρωτικό Δικαστήριο, ο 56χρονος υπόδικος παρέμεινε εκτός των ιταλικών φυλακών
και κρατητηρίων μέχρι σήμερα. Σύμφωνα
όμως με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος –και πλέον κατάδικος από χθες ναυτικός– παραδόθηκε στη φυλακή Ρεμπιμπία
στη Ρώμη μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας των ανώτατων δικαστών στις 12 Μαΐου.
Αν και η απόφαση είναι πλέον αμετάκλητη
(δεν επιδέχεται δηλαδή κανένα επιπλέον
ένδικο μέσο) και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα, ο δικηγόρος του κ. Francesco Schettino
δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να προσφύγει και να την «αμφισβητήσει» ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

Η Κίνα αναδιαρθρώνει
τα ναυπηγεία της
16 ΜΑΐΟΥ 2017

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Κίνας, 10
από τα 70 ναυπηγεία που περιλαμβάνονται
στη «λευκή λίστα» της χώρας για τη λήψη
κρατικής ενίσχυσης πρόκειται να μπουν
σε πορεία αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα
έχει ζητηθεί από 10 ναυπηγεία να ενημερώσουν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα την κινεζική κυβέρνηση για τυχόν
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αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις
διαδικασίες λειτουργίας τους. Τα πέντε
από τα παραπάνω ναυπηγεία είναι κρατικά
και τα υπόλοιπα πέντε ιδιωτικά. Τα κρατικά
ναυπηγεία είναι τα CSSC Shanghai Jiangnan
Changxing Shipbuilding, CSSC Guijiang
Shipbuilding, CSSC Xijiang Shipbuilding,
CSIC Chongqing Chuandong Heavy
Industry και CSIC Chongqing Donggang
Shipbuilding Industry, ενώ τα ιδιωτικά είναι
τα Jiangsu New Yangzi Shipbuilding, Jiangsu
Yangzi Xinfu Shipbuilding, Fuijan Huadong
Shipyard, Sainty Marine και Nantong
Sinopacific Offshore & Engineering (SOE).
Σε ό,τι αφορά το ναυπηγείο Sainty Marine,
αναμένεται να βγει από τη «λευκή λίστα»,
καθώς έχει ολοκληρώσει τις εργασίες αναδιάρθρωσης με τη μητρική του εταιρεία
Jiangsu Guoxin Group και έχει μετονομαστεί σε Jiangsu Sainty Assets Management

Co, δίχως να ασχολείται πλέον με ναυπηγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το ναυπηγείο
SOE, το οποίο αποτελεί θυγατρική εταιρεία
της Sinopacific Shipbuilding, έχει προχωρήσει σε ρευστοποίηση των περιουσιακών του
στοιχείων και μέχρι στιγμής έχει αποτύχει
να προσελκύσει επενδυτές που θα βοηθήσουν στην αναδιάρθρωσή του.
Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι άλλα
10 ναυπηγεία έχουν προχωρήσει σε
αλλαγή των ονομάτων τους, λόγω των
αναδιαρθρώσεων και των ενοποιήσεων
που λαμβάνουν χώρα στα ναυπηγεία της
Κίνας. Μεταξύ των 10 ναυπηγείων, τα έξι,
που ανήκουν στην Cosco Shipping Heavy
Industry, αναμένεται να μετονομαστούν,
ενώ και τα ναυπηγεία Nanjing Jinling
Shipyard και Qingshan Shipyard, θυγατρικές της Sinotrans & της CSSC (China
State Shipbuilding Corporation), θα μετο-

νομαστούν μετά τη συγχώνευση της
China Merchants Group με τη Sinotrans &
CSC. Όλα τα παραπάνω οφείλονται στις
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η ναυπηγική βιομηχανία της χώρας, καθώς
υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα στις ναυπηγικές της μονάδες.

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό
και αυτόνομο πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων
16 ΜΑΐΟΥ 2017

Το πλοίο με την ονομασία «YARA
Birkeland» θα είναι το πρώτο πλήρως
ηλεκτρικό και αυτόνομο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο
με μηδενικές εκπομπές. Η λειτουργία του
αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο
μισό του 2018 και θα μεταφέρει προϊόντα
από το εργοστάσιο παραγωγής της YARA
στο Porsgrunn προς τις πόλεις Brevik και
Larvik της Νορβηγίας.
Η ονομασία του πλοίου προέρχεται από
τον ιδρυτή της YARA, τον διάσημο επιστήμονα και πρωτοπόρο Kristian Birkeland,
ενώ θα αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως πλήρως ηλεκτρικό πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων τύπου feeder. Το
νέο αυτό πλοίο αναμένεται να μειώσει τις
εκπομπές NOx και CO2, καθώς και να
βελτιώσει την οδική ασφάλεια, μειώνοντας
έως και κατά 40.000 τα ταξίδια φορτηγών
σε κατοικημένες αστικές περιοχές.
Το «YARA Birkeland» θα λειτουργεί αρχικά ως επανδρωμένο πλοίο, το 2019 θα
μεταβεί στην απομακρυσμένη λειτουργία,
ενώ αναμένεται να είναι σε θέση να εκτελεί πλήρως αυτόνομες δραστηριότητες
από το έτος 2020. Το συγκεκριμένο νέο
πλοίο μηδενικών εκπομπών πρόκειται
να αλλάξει τα δεδομένα στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, συμβάλλοντας
στην επίτευξη των στόχων περί βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών.

Πρακτικά προβλήματα
στην εφαρμογή της BWM
εντοπίζει η INTERCARGO
18 ΜΑΐΟΥ 2017

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η
INTERCARGO, η διεθνής ένωση σημειώνει ότι υποστηρίζει την Ballast Water
Management (BWM), αλλά αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της πρέπει να γίνει
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με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Με την
BWM Convention να τίθεται σε ισχύ στις
8 Σεπτεμβρίου 2017, η INTERCARGO
σημειώνει ότι κατά την εφαρμογή της θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο υφιστάμενος στόλος των bulk carriers. Η μετασκευή ενός
bulk carrier είναι μια τελείως διαφορετική
περίπτωση σε σχέση με ένα νεότευκτο,
ενώ τα bulk carriers έχουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις σε
σχέση με άλλες κατηγορίες πλοίων.
Η INTERCARGO εκφράζει τις ανησυχίες
της σχετικά με τα πρακτικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα μέλη της σε ό,τι
αφορά τη μετασκευή των υφιστάμενων
bulk carriers για την εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης και μεταχείρισης έρματος
(BWTS). Οι ανησυχίες αυτές περιλαμβάνονται σε δύο επιστολές που έχουν υποβληθεί για να συζητηθούν στην επόμενη
συνεδρίαση της Environmental Protection
Committee (MEPC 71) του ΙΜΟ, που θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2017.
Στην πρώτη επιστολή αναφέρονται προβλήματα στην ενσωμάτωση συστημάτων
BWTS σε bulk carriers που χρησιμοποιούν συστήματα εκκένωσης των Top Side

Tanks που βασίζονται στη βαρύτητα. Στη
δεύτερη επιστολή γίνεται λόγος για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα bulk
carriers στην ενσωμάτωση BWTS, όπως η
ανάγκη για αύξηση της ηλεκτρικής ισχύος και η ανάγκη για επιπλέον διαθέσιμο
χώρο στο πλοίο.

Πτωτικές τάσεις στους ναύλους
στην αγορά των LPGs για τα δύο
επόμενα χρόνια
21 ΜΑΐΟΥ 2017

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του
«LPG Forecaster», η οποία δημοσιεύεται
από την Drewry, αναμένεται να συνεχιστεί
η υπερπροσφορά πλοίων μεταφοράς LPG
για τα επόμενα δύο χρόνια. Το γεγονός
αυτό θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση
των ναύλων για σχεδόν όλες τις κατηγορίες πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου
πετρελαϊκού αερίου.
Κατά τη διάρκεια του 2017 αναμένεται
να καταγραφεί αύξηση 16% στον στόλο
των LPGs, με εξαίρεση τα πλοία μικρού
μεγέθους (1.000-5.000 κυβικά μέτρα), στα
οποία θα παρατηρηθεί χαμηλός ρυθμός
αύξησης του στόλου τους. Συγκεκριμέ-

να, ο ρυθμός αύξησης της συγκεκριμένης
κατηγορίας LPGs εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3% εντός του τρέχοντος έτους.
Συγκριτικά, τα τελευταία τρία χρόνια η
αύξηση ήταν της τάξεως του 4%.
Σύμφωνα με την Drewry, θα επέλθει
περαιτέρω μείωση στον ρυθμό αύξησης
των LPG πλοίων μικρού μεγέθους, καθώς
μόνο ένα τέτοιο πλοίο αναμένεται να
παραδοθεί το 2018 και, προς το παρόν,
κανένα άλλο για το άμεσο μέλλον, ενώ
αρκετά είναι τα πλοία αυτής της κατηγορίας που θα οδηγηθούν προς διάλυση.
Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των ναύλων,
τουλάχιστον για την κατηγορία των LPG
πλοίων μικρού μεγέθους. Στην αύξηση των
ναύλων θα συμβάλει επιπλέον και η αυξημένη ζήτηση τέτοιων πλοίων από μέρους
της Κίνας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
της εσωτερικής της αγοράς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με την
Drewry, η μείωση της υπερπροσφοράς
LPG πλοίων μικρού μεγέθους το 2017
θα αυξήσει τους ναύλους της εν λόγω
κατηγορίας κατά 8% συγκριτικά με το
περασμένο έτος. Αυτό σημαίνει ότι για
ένα πλοίο χωρητικότητας 3.500 κυβικών
μέτρων οι ναύλοι θα ανέρχονται περίπου
σε $182.000/μήνα. Σύμφωνα με τον κύριο
αναλυτή της Drewry, Shresth Sharma,
«εφόσον η μείωση της υπερπροσφοράς
πλοίων συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο,
εκτιμάται ότι οι ναύλοι μπορούν να φτάσουν το 2019 σε $210.000/μήνα περίπου».

Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες
υποστηρίζουν την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών
και προσώπων μετά το Brexit
22 ΜΑΐΟΥ 2017

H
ECSA
(European
Community
Shipowners’ Associations) ανακοίνωσε
πρόσφατα τις προθέσεις και τις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πλοιοκτητών
σε ό,τι αφορά την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Σύμφωνα με
την ECSA, η ναυτιλιακή κοινότητα έχει
ενσωματώσει στις δραστηριότητές της
μια θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών και προσώπων. Μια
αρχή που, σύμφωνα με την Ένωση των
Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, θα πρέπει να
διατηρηθεί και μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ.
Ο γενικός γραμματέας της ECSA, κ. Patrick
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Verhoeven, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες θεωρούν ότι η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσουν
να ακολουθούν την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας στα ναυτιλιακά ζητήματα και
να τεθεί αυτή η αρχή ως κύριος στόχος
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
για το Brexit. Σύμφωνα με την ECSA, ένα
ζήτημα που απασχολεί τους Ευρωπαίους
πλοιοκτήτες είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η ύπαρξη ενός νέου, ελκυστικού ναυτιλιακού κέντρου, το οποίο θα βρίσκεται
ακριβώς απέναντι από τον πορθμό της
Μάγχης, αποτελεί έναν ακόμα λόγο για
τον έλεγχο της ναυτιλιακής πολιτικής της
ΕΕ και για να διασφαλιστεί επίσης ότι οι
χώρες-μέλη της θα παραμείνουν ανταγωνιστικές αγορές, ούτως ώστε να προσελκύουν τις δραστηριότητες των ναυτιλιακών εταιρειών.
Βραχυπρόθεσμα οι πλοιοκτήτες των
χωρών της ΕΕ έχουν θέσει τρεις άμεσες
προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να
τύχουν της δέουσας προσοχής κατά την
πορεία των διαπραγματεύσεων για το
Brexit. Πρώτον, οι ελεύθερες θαλάσσιες
μεταφορές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι
το ήμισυ των εισαγωγών και των εξαγωγών
του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιείται κυρίως διά θαλάσσης, έχοντας ως προέλευση ή προορισμό τις χώρες της ΕΕ. Μετά
την κατάργηση των τελωνειακών ελέγχων
το 1993 στα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, ο όγκος των μεταφερόμενων
φορτίων μεταξύ τους αυξήθηκε μέσα σε
μία δεκαετία κατά 300%. Με την επιστροφή σε ένα καθεστώς τελωνειακού ελέγχου
μετά το Brexit θα δημιουργηθεί συμφόρηση σε πολλούς λιμένες της ΕΕ, με αρνητικές
επιπτώσεις για το θαλάσσιο εμπόριο των
χωρών-μελών της.
Δεύτερον, η ελεύθερη κυκλοφορία των
ναυτικών, του προσωπικού ξηράς των ναυτιλιακών εταιρειών και των επιβατών. Οι
ναυτικοί τρίτων χωρών που απασχολούνται σε πλοία χωρών της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να έχουν εύκολη
πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης,
πολίτες της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου
που επιθυμούν να ταξιδέψουν διά θαλάσσης να μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα
χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν βίζα. Τρίτον, η συνεχής πρόσβαση στην εγχώρια
αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς
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και στον υπεράκτιο τομέα της χώρας.
Το ίδιο θα ισχύει και για τις αγορές των
χωρών της ΕΕ.

To βιβλίο παραγγελιών
για containerships αγγίζει
πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα
22 ΜΑΐΟΥ 2017

Σύμφωνα με έρευνα της Alphaliner, το
βιβλίο παραγγελιών για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει αγγίξει το
χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις αρχές Μαΐου, τα
υπό ναυπήγηση πλοία αντιπροσώπευαν
μόλις το 14,1% του υπάρχοντος παγκόσμιου στόλου, σε αντίθεση με τα δεδομένα
του 2007, όταν το βιβλίο παραγγελιών
για νέα πλοία είχε ανέλθει στο 64,2% του
τότε υπάρχοντος στόλου. Η τελευταία
φορά που το βιβλίο παραγγελιών άγγιξε
παρόμοια χαμηλά επίπεδα ήταν το 1999
(14,6%).
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Alphaliner,
το χαμηλό επίπεδο που παρατηρείται στο
βιβλίο παραγγελιών για πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων θα συνεχιστεί για
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
δεν αναμένεται τους επόμενους μήνες να
δοθούν μεγάλες παραγγελίες για νέα πλοία.

Hapag-Lloyd και UASC
δημιουργούν μία από τις
μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων
25 ΜΑΐΟΥ 2017

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ της
UASC (United Arab Shipping Company),
εταιρείας με ηγετική θέση στον χώρο της
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη
Μέση Ανατολή αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο, και της γερμανικής Hapag-Lloyd,
η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους και σύγχρονους στόλους πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον
κόσμο.
Η συγχώνευση των δύο εταιρειών αποτελεί
ορόσημο στην αγορά των containerships.
Επιπλέον, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία
για τη Hapag-Lloyd να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά της Λατινικής
Αμερικής και του Ατλαντικού, αλλά και να
επεκτείνει συγχρόνως τις δραστηριότητές
της στη Μέση Ανατολή.

Με τη συγχώνευση αυτή 58 πλοία της
UASC θα ενταχθούν στον στόλο της
Hapag-Lloyd, με αποτέλεσμα η τελευταία
να έχει υπό τον έλεγχό της 230 πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1,6 εκατ. dwt.
Μετά τη συγχώνευση, η Hapag-Lloyd
θα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον
κόσμο, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους πλοίων με μέση ηλικία περίπου τα 7,2 χρόνια, γεγονός που, σύμφωνα
με υψηλόβαθμα στελέχη της γερμανικής
εταιρείας, θα της επιτρέψει να επιτύχει
και σημαντική μείωση του λειτουργικού
κόστους της. Επιπρόσθετα, η Hapag-Lloyd
αναμένει ότι η συγχώνευση θα της αποφέρει ετησίως συνέργειες της τάξης των
$435 εκατ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά τη συγχώνευση οι δύο κύριοι μέτοχοι της UASC,
η Qatar Investment Authority, μέσω της
θυγατρικής της, Qatar Holding LLC, και το
PIF (Public Investment Fund) του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας θα αποτελέσουν τους δύο νέους βασικούς μετόχους
της Hapag-Lloyd.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Hapag-Lloyd, μέχρι τα τέλη Οκτω-
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βρίου, οπότε και θα έχει επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση της UASC, αναμένεται να
σταματήσει και η παρουσία του brand της.

Θύελλα αντιδράσεων από
την απόφαση Τραμπ για έξοδο
από τη συμφωνία για το κλίμα
2 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017

Όπως είχε αφήσει να εννοηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα και όπως είχε υποσχεθεί
κατά την προεκλογική εκστρατεία του
περασμένου φθινοπώρου, ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε
την απόφασή του οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για
την κλιματική αλλαγή, διακόπτοντας την
εφαρμογή των μη δεσμευτικών όρων της
συνθήκης «από σήμερα». Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ θα
τερματίσουν τη συνδρομή που καταβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως
προτεραιότητά του είναι η Αμερική και
οι Αμερικανοί εργαζόμενοι και ότι «εκλέχθηκα για να εκπροσωπώ τους πολίτες
του Πίτσμπουργκ, όχι του Παρισιού», ενώ
σημείωσε πως η χώρα του θα εξακολουθή-
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σει να είναι «η πιο καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική χώρα στον πλανήτη», προσθέτοντας πως: «Θα έχουμε τον πιο καθαρό
αέρα, θα έχουμε το πιο καθαρό νερό».
Επιπλέον, σημείωσε πως η Συμφωνία του
Παρισιού φέρνει σε μειονεκτική θέση τις
ΗΠΑ προς όφελος ανταγωνιστών της,
ενώ οι οικονομικοί τομείς που θα επηρεάζονταν αρνητικά από την υλοποίηση των
όσων ορίζει η συμφωνία αυτή θα ήταν η
τσιμεντοβιομηχανία και οι βιομηχανίες
άνθρακα, χάλυβα, χαρτιού, με συνολικές
απώλειες σε θέσεις εργασίας της τάξεως των τριών εκατομμυρίων. Ο Τραμπ
δήλωσε πως η κυβέρνησή του θα επιδιώξει επαναδιαπραγμάτευση, με στόχο η
συμφωνία για το κλίμα να καταστεί πιο
«δίκαιη».
Άμεσες υπήρξαν οι αντιδράσεις στην
απόφαση του Αμερικανού προέδρου.
Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ
Ομπάμα, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει
πως η κυβέρνηση του Τραμπ «απορρίπτει το μέλλον», προσθέτοντας πως: «Τα
έθνη που παραμένουν στη Συμφωνία του
Παρισιού θα είναι τα έθνη που θα αποκομίσουν τα οφέλη σε θέσεις εργασίας και
βιομηχανίες που θα δημιουργηθούν».

Έντονη ήταν και η αντίδραση από Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη. Σε κοινή δήλωση των
κυβερνήσεων των τριών χωρών τονίζεται
πως η Συμφωνία του Παρισιού δεν μπορεί να τεθεί σε επαναδιαπραγμάτευση,
ενώ σημειώνεται επίσης πως η εφαρμογή
της συμφωνίας προσφέρει «σημαντικές
οικονομικές ευκαιρίες για ευημερία και
ανάπτυξη». Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, από την
πλευρά του χαρακτήρισε την απόφαση
Τραμπ «μοιραίο λάθος», σημειώνοντας
ωστόσο πως «ο πλανήτης μπορεί να βασιστεί στην Ευρώπη».
Από την άλλη, εκφράζονται φόβοι ότι από
την απόφαση του Τραμπ μπορεί να προκληθούν στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά,
καθώς οι Αμερικανοί παραγωγοί θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επί
των Ευρωπαίων αντιπάλων τους. Επιπλέον,
αρκετοί αναλυτές θεωρούν πως η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει σε αντίμετρα, παρεμποδίζοντας την πρόσβαση των ΗΠΑ και
των αμερικανικών αγαθών στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου.
Έντονες ήταν και οι επικρίσεις από τον
Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βρετανία, αλλά και
από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η
Greenpeace, που θεωρούν πως «οι ΗΠΑ
θα καταντήσουν κομπάρσος των διεθνών
εξελίξεων».
Ως απάντηση στην απόφαση του Τραμπ
έρχεται η ανακοίνωση ΕΕ και Κίνας πως
οι ίδιες παραμένουν πιστές στα όσα ορίζει η Συμφωνία του Παρισιού. Μάλιστα,
στην πρώτη κοινή τους ανακοίνωση στα
χρονικά της διεθνούς διπλωματίας, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα δήλωσαν πως το
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι
«πιο επιτακτικό από ποτέ» και είναι
σαφής η δέσμευσή τους να εφαρμόσουν
τη Συμφωνία του Παρισιού. Η ανακοίνωση
γίνεται στο πλαίσιο της παρουσίας στις
Βρυξέλλες, χτες και σήμερα, του Κινέζου
πρωθυπουργού Λι Κετσιάνγκ, ο οποίος
συναντάται με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
που φτάνουν από τις Βρυξέλλες, Κίνα και
ΕΕ είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν
και να προχωρήσουν σε κατάθεση προτάσεων προς τον ΙΜΟ, που θα αφορούν
τη συμμετοχή και του ναυτιλιακού κλάδου
στον στόχο για μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου (Green House
Gases – GHG).

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε
η γερμανική «Reederei Rickmers»
2 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017

Μετά τη νoτιοκορεατική Hanjin, η άλλοτε
κραταιά γερμανική ναυτιλιακή Rickmers
Reederei είναι το επόμενο «μεγάλο» θύμα
της κρίσης, που εδώ και χρόνια πλήττει
και την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.
Όπως γράφεται στα γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα σήμερα, μία από τις πλέον
παραδοσιακές γερμανικές ναυτιλιακές
εταιρείες, με την ιστορία της να ξεκινά το
1834, υποχρεώθηκε σε κατάθεση αίτησης
πτώχευσης εχθές Πέμπτη 1 Ιουνίου.
Νωρίτερα, ο μεγαλύτερος πιστωτής της
ναυτιλιακής εταιρείας, η HSH Nordbank,
είχε αρνηθεί την έγκριση του σχεδίου
αναδιάρθρωσης που είχε καταθέσει η
εταιρεία, απόφαση που συνεπάγεται την
παύση χρηματοδότησης της Rickmers.
Συγκεκριμένα, στα μέσα Μαΐου ομάδα
δικηγόρων, τραπεζιτών και ειδικών σε αναδιαρθρώσεις εταιρειών, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής Bertram Rickmers,
έπειτα από εβδομάδες συσκέψεων, είχαν
καταλήξει σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης
της εταιρείας και το είχαν παρουσιάσει
στις πιστώτριες τράπεζες, αλλά και στους
ομολογιούχους. Και μετά την άρνηση των
ομολογιούχων να δεχτούν το σχέδιο
αναδιάρθρωσης, ήρθε χτες και η άρνηση αποδοχής του σχεδίου από την HSH
Nordbank, με αποτέλεσμα την κήρυξη
πτώχευσης.
Στελέχη της Rickmers εξέφρασαν τη
μεγάλη τους έκπληξη από αυτή την απόφαση της τράπεζας, την οποία δεν ανέμεναν καθόλου. Από την άλλη, στελέχη
της HSH Nordbank σημείωναν πως, με
δεδομένο πως η τράπεζα διατηρεί ένα
από τα μεγαλύτερα δανειακά χαρτοφυλάκια στην παγκόσμια ναυτιλία, οφείλει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις επιλογές
της. Άλλωστε, αρκετές φωνές κριτικής στη
Γερμανία σημείωναν πως η τράπεζα δεν
πρέπει να γίνει «κατάστημα εξυπηρέτησης των Γερμανών εφοπλιστών» εις βάρος
των φορολογουμένων.
Οι περίπου 2.000 εργαζόμενοι της
Rickmers Reederei φοβούνται πλέον για
τις θέσεις εργασίας τους, με δεδομένο
μάλιστα πως η ναυτιλιακή καταγράφει
ζημίες από τις αρχές του χρόνου ύψους
341 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της αγγίζει
σχεδόν το 1,5 δις ευρώ.
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Γερμανοί αναλυτές υποστηρίζουν πως
επανεμφανίζεται ένα «ντόμινο αρνητικών εξελίξεων». Οι περισσότεροι αποδίδουν αυτή την κακή εξέλιξη (και) για τη
Rickmers στην υπερπροσφορά χωρητικότητας και στους υψηλούς ναύλους, που
κυριαρχούν στην αγορά. Αυτή η πραγματικότητα, σημειώνει ο Thomas Wybierek,
αναλυτής σε μία από τις μεγαλύτερες
γερμανικές εμπορικές τράπεζες, τη
Norddeutsche Landesbank, είναι που ωθεί
τις εταιρείες σε συγχωνεύσεις για μείωση
κόστους, με αποτέλεσμα αυτόνομοι παίκτες, όπως η Rickmers, να μην μπορούν να
«αναπνεύσουν» και να περιορίζονται έτσι
οι επιλογές αυτόνομης δραστηριοποίησής
τους ή ακόμα και να απειλείται η ίδια η
επιβίωσή τους. Για τον Thomas Wybierek,
η αγορά αναμένεται να δει και άλλες εταιρείες να ακολουθούν την ίδια πορεία με
τη Rickmers.

Έλληνας o νέος πρόεδρος
της BIMCO
7 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017

O κ. Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος,
CEO της Common Progress, είναι πλέον
ο νέος πρόεδρος της BIMCO, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής ένωσης σε διεθνές
επίπεδο με 2.100 μέλη σε περισσότερες
από 120 χώρες.
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε τρία
σημαντικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, την περίοδο της διετούς θητείας του ως πρόεδρος της Ένω-

σης. Το πρώτο αφορά την προώθηση της
ψηφιοποίησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η BIMCO θα αναλαμβάνει διάφορα projects, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για
την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων
της. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ύψιστη προτεραιότητα της BIMCO αποτελεί η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, διασφαλίζοντας
ότι τα πλοία των μελών της είναι ασφαλή,
ότι οι ναυτικοί έχουν επίγνωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού τους και ότι τα προσωπικά
στοιχεία των μελών της διαφυλάσσονται.
Τo δεύτερο κρίσιμο θέμα αποτελεί η μείωση του διοικητικού βάρους του πλοιάρχου, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω
της προώθησης της ψηφιοποίησης. Από
τη δική της πλευρά η BIMCO θα επιδιώξει να μειώσει το διοικητικό βάρος του
πλοίαρχου με την άρση όσων κανονισμών
δεν συμβάλλουν πλέον στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων.
Το τρίτο θέμα που θα απασχολήσει τον
νέο πρόεδρο της BIMCO είναι να ενθαρρύνει την υιοθέτηση και την επιβολή
πιο αυστηρών περιβαλλοντικών κανονισμών, διασφαλίζοντας ότι οι κανονισμοί
είναι πρακτικοί και ρεαλιστικοί ως προς
την εφαρμογή τους. Από τη μεριά της η
BIMCO θα βοηθήσει τους πλοιοκτήτες
να υιοθετήσουν τη Σύμβαση του Ballast
Water Management, συμβουλεύοντάς
τους για θέματα επιλογής συστημάτων
διαχείρισης έρματος, κ.ά.
Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιαννόπουλο, η
BIMCO θα συνεχίσει να συνεργάζεται με
άλλες ενώσεις, καθώς και με τον IMO, με
στόχο να καταρτίσει η ίδια ένα αποδοτικό
και πρακτικό σχέδιο εφαρμογής για την
επίτευξη του κανονισμού για μειωμένες
εκπομπές θείου στα καύσιμα των πλοίων,
που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020.
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι, παρά το
γεγονός ότι η BIMCO σήμερα διαφέρει από
το 1905, χρονιά που ιδρύθηκε, παραμένει
πολύτιμος συνεργάτης των μελών της μέσα
από την παροχή εξαιρετικών πρακτικών,
τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μετά την εκλογή του κ. Παπαγιαννόπουλου ως νέου προέδρου, η BIMCO ανακοίνωσε ότι η κ. Sadan Kaptanoglu, Managing
Director της HI Kaptanoglu Shipping, εξελέγη αναπληρώτρια πρόεδρος της Ένωσης,
η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτή
τη θέση.

Ταξιδέψτε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς τους αγαπημένους σας
προορισμούς στην Νοτιοανατολική Ασία. Με τα νεότερα αεροσκάφη στον
κόσμο και την πιο βραβευμένη αεροπορική εταιρεία. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
από

475€

Ταξιδέψτε από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς τους αγαπημένους
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πληροφορίες απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
από

475€
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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ΣΤHN AYΛΗ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ

Η ελληνική ναυτιλία τιμά και δεν λησμονεί
εκείνους που την υπηρέτησαν με σεβασμό

Τον φετινό Μάιο και Ιούνιο
ο, σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία, «ψυχοπομπός» Ερμής
κλήθηκε να συνοδεύσει στα νερά
του Αχέροντα ποταμού, που έχει
κατά τον Όμηρο «φουντωτά της
Περσεφόνης δάση», τέσσερις
σημαίνουσες προσωπικότητες, η
καθεμία εκ των οποίων υπηρέτησε
με αγάπη και αφοσίωση τη
μεγάλη ελληνική ναυτιλία.
Οι ιστορικοί ναυτότοποι της
Σαντορίνης και της Άνδρου
αποχαιρέτησαν μέσα στο Μάιο
τον Αριστείδη Αλαφούζο και
τον Αλέξανδρο Ν. Γουλανδρή.
Στα τέλη Μαΐου η Μεγαλόνησος
είπε το «ύστατο χαίρε» στον
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
ενώ στα μέσα Ιουνίου η
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
αποχαιρέτησε τη σπουδαία
ναυτιλιακή δημοσιογράφο και
συγγραφέα Gillian Whittaker, που
επικοινώνησε σε όλο τον κόσμο
το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα.

Το τελευταίο ταξίδι του σπουδαίου
Σαντορινιού καραβοκύρη
17 ΜΑΐΟΥ 2017

Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 93 ετών ο
Αριστείδης Αλαφούζος, ένας από τους
πλέον γνωστούς Έλληνες επιχειρηματίες.
Γεννημένος στην Οία της Σαντορίνης το
1924, ο Αριστείδης Αλαφούζος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, αποφοιτώντας ως πολιτικός
μηχανικός. Ξεκίνησε την επιχειρηματική
του δραστηριότητα στις αρχές της δεκαετίας του ’50 στον κατασκευαστικό κλάδο,
ενώ το 1956 ίδρυσε την τεχνική εταιρεία
«Αριστείδης Αλαφούζος», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε «ΑΤΕ ΕΡΓΩΝ
Α.Ε.». Η εταιρεία του κ. Αλαφούζου ανέλαβε ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά κατασκευαστικά και αναπτυξιακά έργα
της μεταπολεμικής Ελλάδας, όπως την
κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας
στην Πτολεμαΐδα, το ξενοδοχείο «Mont
Parnes», το ξενοδοχειακό συγκρότημα
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του Αστέρα Βουλιαγμένης καθώς και σειρά οδικών έργων και έργων υποδομής.
Το 1964 είναι η χρονιά κατά την οποία ο
Αριστείδης Αλαφούζος εισέρχεται στη
ναυτιλία και έναν χρόνο αργότερα αγοράζει το πρώτο του μεταχειρισμένο πλοίο.
Μέχρι το 1967 η εταιρεία του διέθετε
πέντε φορτηγά πλοία, ενώ το ίδιο έτος
τοποθετεί την πρώτη του παραγγελία
για νεότευκτα πλοία, δύο δεξαμενόπλοια
και ένα φορτηγό. Ίδρυσε γραφεία της
εταιρείας του στο Τόκιο και στη Μόσχα,
ενώ συνέχισε με αμείωτους ρυθμούς την
ανάπτυξη του στόλου του, φτάνοντας
στα μέσα της δεκαετίας του ’80 να διαθέτει στόλο 42 πλοίων. Την ίδια περίοδο ιδρύει δύο ναυτιλιακές εταιρείες, την
Glafki (Hellas) Maritime Company και την
Kyklades Maritime Corporation, οι οποίες
πλέον κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.
Το 1985 αποφασίζει να μπει δυναμικά στη
ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων, όταν και
αγοράζει 16 δεξαμενόπλοια μεταφοράς
αργού πετρελαίου μικρής ηλικίας, εκμεταλλευόμενος τη χαμηλή ναυλαγορά. Η
ενδυνάμωση της θέσης του στη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων συνεχίζεται
δυναμικά στα τέλη της δεκαετίας του ’80,
οπότε και τοποθετεί παραγγελία για τη
ναυπήγηση 17 δεξαμενόπλοιων κυρίως σε
ναυπηγεία της Ιαπωνίας με τα οποία διατηρεί στενές επιχειρηματικές σχέσεις.
Την ίδια περίοδο, και συγκεκριμένα το
1988, ο Αριστείδης Αλαφούζος εισέρχεται και στον χώρο των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, καθώς προχωρά στην αγορά της εφημερίδας «Η Καθημερινή», την
οποία και μετέτρεψε σε μία από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφημερίδες της
χώρας με πρωτοποριακές συνεργασίες
με διεθνή μέσα ενημέρωσης (π.χ. με την
International Herald Tribune).
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του
ομίλου πέρασαν σιγά σιγά στους δύο γιους
του Αριστείδη Αλαφούζου, τον Γιάννη και

τον Θεμιστοκλή Αλαφούζο. Η Kyklades
Maritime Corporation διαχειρίζεται στόλο 11 δεξαμενόπλοιων ηλικίας έως πέντε
ετών (4 Aframaxes-LR2, 5 Aframaxes και
2 Suezmaxes), ενώ υπό ναυπήγηση βρίσκονται δύο ακόμα Suezmaxes. Αξίζει να
σημειωθεί ότι όλα τα πλοία της εταιρείας
φέρουν την ελληνική σημαία.
Εκτός όμως από δραστήριος επιχειρηματίας, ο κ. Αριστείδης Αλαφούζος υπήρξε
και σημαντικός ευεργέτης με σημαντικό κοινωνικό έργο. Η σχέση του με τη
Σαντορίνη, τον τόπο καταγωγής του, ήταν
πάντοτε στενή και χρηματοδότησε σειρά έργων στο νησί, μεταξύ των οποίων
μία μονάδα αφαλάτωσης στην ιδιαίτερη
πατρίδα του την Οία, τις αρχαιολογικές
ανασκαφές στο Ακρωτήρι, ενώ συνέβαλε
και στην κατασκευή του νέου νοσοκομείου του νησιού.

Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος
Ν. Γουλανδρής
25 ΜΑΐΟΥ 2017

Σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή ο
πλοιοκτήτης Αλέξανδρος Ν. Γουλανδρής.
Ο Αλέξανδρος Γουλανδρής είχε γεννηθεί το 1927 στην Αθήνα και ήταν γιος
του Ανδριώτη Νικολάου Ι. Γουλανδρή. Το
1953 ο Αλέξανδρος Γουλανδρής και τα
αδέλφια του Γιάννης και Λεωνίδας αποχώρησαν από την οικογενειακή επιχείρηση

«Goulandris Bros» και προχώρησαν στην
ίδρυση της «N. J. Goulandris» στο Λονδίνο. Η επιχείρηση αυτή μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα έγινε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στον χώρο του
ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν.
Τη δεκαετία του 1970 ήταν ήδη πρωτοπόροι στη ναυπήγηση VLCCs, παραλαμβάνοντας το 1972 το πρώτο τους πλοίο αυτού
του τύπου, το «Νικόλαος Ι. Γουλανδρής».
Στην Ελλάδα ο όμιλος «N. J. Goulandris»
αντιπροσωπεύεται, από την ίδρυσή του το
1953, από την «Andriaki Shipping Co. Ltd.».
Το 1970 ο Αλέξανδρος Γουλανδρής μαζί
με τους αδελφούς του Ιωάννη και Λεωνίδα επένδυσαν μεγάλα κεφάλαια στα ναυπηγεία της Σύρου «ΝΕΩΡΙΟΝ», τα οποία
τα λειτούργησαν με 1.200 υπαλλήλους και
εργάτες, συμβάλλοντας με την επένδυση αυτή σημαντικά στην ανάπτυξη της
νήσου. Η «Andriaki Shipping Co. Ltd.» τη
δεκαετία του 1980 διατήρησε στόλο 25
πλοίων κατά μέσο όρο (1.500.000 gt), ενώ
με τα ίδια μεγέθη στόλου συνέχισε και
την επόμενη δεκαετία, ακολουθώντας την
παράδοση της ανανέωσης του στόλου με
νέες ναυπηγήσεις. Το 2000 συγκαταλεγόταν μεταξύ των μεγαλύτερων ομίλων της
ελληνικής ναυτιλίας.
Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ο όμιλος επέκτεινε ακόμα περισσότερο το
ναυπηγικό του πρόγραμμα με την τοποθέτηση παραγγελίας για την κατασκευή
τεσσάρων bulk carriers 82.100 dwt στα
ναυπηγεία Tsuneishi της Iαπωνίας. Aκολούθησε μία ακόμα παραγγελία για την
κατασκευή δύο παρόμοιων πλοίων στα
ναυπηγεία Tsuneishi της Kίνας. Συγκεκριμένα, το 2009 παραδόθηκε το «Kesaria»
και το 2010 τα «Attalia», «Myra» και
«Tyana» από τα ναυπηγεία Tsuneishi της
Ιαπωνίας, ενώ το 2010 παραδόθηκαν τα
«Andros» και «Pella» από τα ναυπηγεία
Tsuneishi της Κίνας.
Πέρα από τα έξι νεότευκτα bulk carriers,
ο όμιλος παρέλαβε από τα ναυπηγεία της
Νότιας Κορέας Hyundai Samho Heavy
Industries τέσσερα δεξαμενόπλοια, 164.000
dwt το καθένα, από ένα το 2009 και 2010
και δύο το 2012, τα οποία ονομάστηκαν
«Violando», «Nicolaos», «Militos» και
«Ephesos» αντίστοιχα, καθώς και το VLCC
«Leonidas», 318.352 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Νότιας
Κορέας Hyundai Heavy Industries το 2009.
Όμως, ο Αλέξανδρος Γουλανδρής, πέρα

από ένας από τους πλέον σημαντικούς
Έλληνες πλοιοκτήτες, είχε αναπτύξει και
σημαντική φιλανθρωπική δράση, πάντα
αθόρυβα και ανώνυμα, για την οποία τα
επί μέρους ιδρύματα και φορείς ανέγραφαν τη φράση «Χορηγία Έλληνα του
εξωτερικού, που θέλει να διατηρήσει την
ανωνυμία του».
Αυτή η φράση διαβάστηκε επανειλημμένως απ’ όλους μας τα τελευταία χρόνια
σε αναρτήσεις έξω από το Μέγαρο Μουσικής, αναφορικά με τη μετάκληση των
καλύτερων ορχηστρών του κόσμου, που
έγιναν σχεδόν όλες με προσωπικές του
δωρεές. Τέτοιου είδους δωρεές, δηλαδή
ανώνυμες, έγιναν από τον ίδιο σε πάμπολλα ιδρύματα, σε μοναστήρια, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδίως τα χρόνια αυτά
της κρίσεως, και για την πρωτοφανή και
πάντα διακριτική αυτή τεράστια συνεισφορά του η Πολιτεία πρόσφατα και
διακριτικά τον βράβευσε διά του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ανώτερο
Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος.
Είναι αναρίθμητες οι διά βίου δωρεές
του ανθρώπου αυτού. Επί εποχής Νεωρίου Σύρου χορήγησε αντιτορπιλικά στο
Πολεμικό Ναυτικό. Στην Άνδρο διαμόρφωσε την Πλατεία του Αφανούς Ναύτη
με το πρωτοποριακό γλυπτό του γλύπτη
Τόμπρου. Το ίδιο έκανε στο λιμάνι της
Σύρου με το γλυπτό έργο του Αφανούς
Ναύτη του γλύπτη Ι. Παππά. Στην Άνδρο
ανακατασκεύασε τον φάρο «Τουρλίτη»,
με εκπληκτικό τρόπο, έτσι ώστε σήμερα
ο φάρος αυτός να θεωρείται ο εντυπωσιακότερος παγκοσμίως. Ενίσχυσε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Άνδρο, σε
συνεργασία με την Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων. Και άλλα, των οποίων δεν
υπάρχει αριθμός.
Όμως, η τελευταία του δωρεά που πήρε
και σχετική δημοσιότητα αφορά το θρυλικό πλοίο του Πολεμικού μας Ναυτικού,
το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».
Η αγάπη του για το Εμπορικό, αλλά παράλληλα και για το Πολεμικό Ναυτικό, τον
ώθησε, παρά τη βεβαρυμένη υγεία του,
να προσφέρει προ ολίγων μόλις εβδομάδων την άμεση οικονομική συμβολή στην
ανάγκη επείγουσας επισκευής του πλοίου
αυτού μόλις πληροφορήθηκε την ανάγκη
αυτή από τον πρόεδρο Οικολόγων Ύδρας
Εμμ. Τσακίρη. Και ήδη το πλοίο αυτό επισκευάζεται στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Έφυγε λοιπόν ένας σπάνιος ευπατρίδης.

ΣΤHN AYΛΗ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ

Η συνεισφορά του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στη ναυτιλία
29 ΜΑΐΟΥ 2017

Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης άφησε σήμερα τα
ξημερώματα την τελευταία του πνοή σε
ηλικία 99 ετών. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε γεννηθεί στις 18 Οκτωβρίου
1918 στη Χαλέπα των Χανίων. Η παρουσία
του στην ενεργό πολιτική χρονολογείται
από το 1946, οπότε και εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων, λαμβάνοντας
μέρος στις βουλευτικές εκλογές εκείνου
του έτους. Υπήρξε επίσης ένα από τα
ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Κέντρου και
σημαντικό στέλεχος των κυβερνήσεων
του Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι την
κρίση του 1965, οπότε μετά την αντιπαράθεσή του με τον Γεώργιο Παπανδρέου
αποχώρησε από την κυβέρνησή του, μαζί
με άλλα στελέχη της Ένωσης Κέντρου.
Κατά τη νύχτα του πραξικοπήματος της
21ης Απριλίου 1967 συνελήφθη από τους
πραξικοπηματίες και εν συνεχεία μετέβη
στο εξωτερικό, όπου και ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση.
Το 1977 δημιούργησε το Κόμμα Νεοφιλελευθέρων. Το 1978 εντάχθηκε στη Νέα
Δημοκρατία, ενώ στις εσωκομματικές
εκλογές του Σεπτεμβρίου του 1984 εξελέγη στη θέση του προέδρου του κόμματος.
Στις εκλογές της 9ης Απριλίου 1990 θα
κερδίσει την αυτοδυναμία, σχηματίζοντας
κυβέρνηση υπό την προεδρία του. Μετά
την ήττα του στις εθνικές εκλογές του
Οκτωβρίου του 1993 θα παραιτηθεί από
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και θα
του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου προέδρου. Στα βουλευτικά έδρανα θα παραμείνει έως τις εκλογές της άνοιξης του 2004,
οπότε και αποφάσισε να αποσυρθεί από
την ενεργό κοινοβουλευτική δράση.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε
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ένας από τους Έλληνες πολιτικούς που
υποστήριξαν ενεργά την ελληνική ναυτιλία κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής
περιόδου, όταν προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί. Ως μέλος της κυβέρνησης του
Γεωργίου Παπανδρέου, έχοντας αναλάβει
τα καθήκοντα του υπουργού Συντονισμού, είχε συνεισφέρει σημαντικά προς
την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου
για «επαναπατρισμό» των απανταχού
διαχειριστριών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, καθώς και των πλοίων προς το
ελληνικό νηολόγιο. Την ίδια επιδίωξη είχε
και ο τότε επανεκλεγείς πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Στρατής
Ανδρεάδης, ο οποίος επιθυμούσε έναν
ισχυρότερο Πειραιά και μια ενδυναμωμένη ελληνική σημαία. Ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης ήταν παρών και στο Πρώτο
Ναυτιλιακό Συνέδριο, που έλαβε χώρα με
πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης, τον
Αύγουστο του 1964.
Τα Ναυτικά Χρονικά, με άρθρο τους
την 1η Αυγούστου του 1965, χαρακτηρίζουν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη «φίλο
καλό της Ναυτιλίας» και σημειώνουν, τον
Αύγουστο του 1965, ότι ως υπουργός
Συντονισμού στην πρώτη κυβέρνηση της
Ένωσης Κέντρου ρύθμισε, σε σημαντικό βαθμό, τα φορολογικά ζητήματα της
ελληνικής ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, ως
υπουργός Συντονισμού κινήθηκε προς
την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους
των επιχειρήσεων και της αξιοποίησης/

αναβάθμισης των πλεονεκτημάτων που
δημιουργούσε η ναυτική εργασία, δράσεις
τις οποίες και υλοποίησε στη συνέχεια
με τη στήριξη του Γεωργίου Παπανδρέου, πάντα. Σε αυτές περιλαμβάνονταν ο
νόμος περί φορολογίας πλοίων με ευνοϊκές ρυθμίσεις για αρκετά πλοία, ειδικά
νεότευκτα και μεσογειακά, η μείωση της
τιμής των καυσίμων για τα ακτοπλοϊκά
σκάφη, ένα χρόνιο τότε αίτημα των πλοιοκτητών, ενώ ενέκρινε, επίσης, ως υπουργός
Συντονισμού σημαντικές πιστώσεις «διά
την ναυτικήν εκπαίδευσιν και την αγοράν
του εκπαιδευτικού σκάφους». Ήταν κατά
την υπουργική θητεία του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη όταν αποφασίστηκε, επίσης, η
ίδρυση τριών νέων σχολών –Σχολή Μηχανικών Χίου, Σχολή Μηχανικών Σκαραμαγκά και Σχολή Θαλαμηπόλων Πειραιά–,
ενώ τότε ξεκίνησαν και τα έργα για τη
δημιουργία της ΑΕΝ Κρήτης στα Χανιά.
Όμως, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα
προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του προς
την ελληνική ναυτιλία κατά τα τέλη της
δεκαετίας του 1970 και πάλι από τη θέση
του υπουργού Συντονισμού, στην τότε
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν
ένας άνθρωπος που αντιλαμβανόταν το
μέγεθος της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας και τις ανάγκες της αγοράς, χωρίς το
όποιο μικροπολιτικό όφελος ή κόστος να
τον επηρεάζει στις απόψεις που εξέφραζε και στις αποφάσεις που λάμβανε.

Χαρακτηριστικά, κατά την ομιλία του στην
Ημερίδα Ναυτιλίας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1979 στην Αθήνα με
πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και με τη συμμετοχή όλων των
φορέων της ναυτιλίας και των υπουργών
της τότε κυβέρνησης, είχε τονίσει πως
η «ναυτιλία αποτελεί εθνικόν κεφάλαιον, διότι αυξάνει το πολιτικόν βάρος της
χώρας μας διεθνώς και προσφέρει πολύτιμον συνάλλαγμα, διά την απόκτησιν του
οποίου το κράτος δεν δαπανά τίποτα». Ο
Κ. Μητσοτάκης τόνιζε με έμφαση, επίσης,
πως «η ναυτιλιακή πολιτική πρέπει να είναι
διακομματική και γενναία», ενώ για «το
πρόβλημα των πληρωμάτων επιβάλλεται η
εφαρμογή επιτυχημένων ξένων προτύπων
με την συνεργασίαν της πλοιοκτησίας και
της ναυτεργατικής πλευράς».
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε και
μια έμμεση αντιπαράθεση με τον Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη, που ήταν ο τότε
υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με το θέμα των διμερών συμβάσεων,
ένα φλέγον ζήτημα που τότε βρισκόταν
στην αιχμή της ναυτιλιακής επικαιρότητας. Συγκεκριμένα, το θέμα των διμερών
συμβάσεων αφορούσε τη σύνθεση –στο
σύνολο των πλοίων της ελληνικής ναυτιλίας– των αλλοδαπών πληρωμάτων (κατώτερα πληρώματα) και κυρίως τις απολαβές
τους. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν
ένας από τους ελάχιστους υπουργούς
της τότε κυβέρνησης του Κωνσταντίνου
Καραμανλή ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα
υποστηρικτικός στις θέσεις της ναυτιλίας
και ιδιαίτερα έτοιμος να αναλάβει ευθύνες,
αρμοδιότητες, αλλά και δράσεις.
Το ενδιαφέρον του για την ελληνική ναυτιλία το επέδειξε και μετά τις εκλογές του
1990, οπότε και ανέλαβε μαζί με τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα και τα καθήκοντα του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, για επτά μήνες, προτού αναλάβει το
υπουργείο ο Αριστοτέλης Παυλίδης. Στον
στόχο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, όπως
γράφουν τα Ναυτικά Χρονικά τον Μάιο
του 1990, ήταν «η αποκατάσταση με γενναία μέτρα της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής σημαίας και ο επαναπατρισμός
των πλοίων, με την ανάδειξη του Πειραιά
σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο».

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα
«αποχαιρετά» τη σπουδαία
ναυτιλιακή δημοσιογράφο και
συγγραφέα Gillian Whittaker
12 ΙΟΥΝΊΟΥ 2017

Απεβίωσε χτες Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 η
σπουδαία ναυτιλιακή δημοσιογράφος και
συγγραφέας Gillian Whittaker.
Αν και είχε γεννηθεί στην Ουαλία, από τη
δεκαετία του 1980 εργάστηκε σε ναυτιλιακά έντυπα διεθνούς εμβέλειας, ενώ εξιστόρησε το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα
και αγάπησε την Ελλάδα και τη ναυτιλία
της όσο λίγοι.
Ήταν πάντα ιδιαίτερα γενναιόψυχη, κοντά
στη νεότερη γενιά των δημοσιογράφων
και των συντακτών του ναυτιλιακού Τύπου,
αλλά και των ακαδημαϊκών ερευνητών, με
διάθεση να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις
της και να μοιραστεί τα βιώματά της και
τις πολύτιμες εμπειρίες της.
Τα Ναυτικά Χρονικά, αναγνωρίζοντας
τη συνολική της προσφορά στον χώρο
της ναυτιλίας και του ναυτιλιακού Τύπου,
καθώς και την επί χρόνια υποστήριξή της
στην εξωστρέφεια της ελληνικής ναυτιλίας, της απένειμαν το βραβείο «Ευκράντη»
για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας (2015).

Αν και ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια από
την επάρατο νόσο, υπήρξε ένα πραγματικό λιοντάρι του ναυτιλιακού ρεπορτάζ και
με περίσσιο κέφι συνέχιζε να το υπηρετεί,
ακολουθώντας με συνέπεια τις αρχές της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, πετυχαίνοντας το έργο της να έχει εκτιμηθεί από την
απανταχού ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Τα Ναυτικά Χρονικά και η οικογένειά τους
οφείλουν απέραντη ευγνωμοσύνη στην
Gillian Whittaker, η οποία στα είκοσι χρόνια της νέας πορείας του περιοδικού ήταν
αρωγός και πάντοτε παρούσα στο πλευρό
μας, με τον καλό της λόγο, καθώς και την
πραγματικά αστείρευτη καλή της διάθεση
να προσφέρει στους νεότερους από εμάς
και πιο άπειρους, που είχαν αναλάβει τη
σκυτάλη.
Η Gillian Whittaker, ενώ ήταν μια δυναμική γυναίκα και αυστηρή στη δουλειά της,
κατάφερε με τον δυναμικό και ευθύ χαρακτήρα της αλλά και την ακεραιότητά της
να κερδίσει την εκτίμηση ολόκληρης της
ναυτικής οικογένειας του Πειραιά.
Όπως ενημερώθηκαν τα Ναυτικά Χρονικά, δεν θα γίνει κηδεία, ενώ σε λίγες
ημέρες θα ανακοινωθεί το φιλανθρωπικό
ίδρυμα όπου όποιος το επιθυμεί μπορεί
να προσφέρει τη δωρεά του στη μνήμη
της Gillian Whittaker.

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη
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Η απάντηση Βενιάμη ως
σηματοδότηση μιας νέας
τάξης πραγμάτων
Η πολιτική της μη απάντησης που χαρακτηρίζει τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης του ελληνικού εφοπλισμού φαίνεται
ότι σταδιακά, με μετρό και σύνεση, αλλάζει.
Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που η
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αντιδρά με
έντονο αλλά και καυστικό λόγο απέναντι
σε βεβιασμένες ή και επιθετικές τοποθετήσεις και κινήσεις εντός και εκτός συνόρων, υπήρξαν αρκετά χρονιά, από την
πρωθυπουργία του Γ. Παπανδρέου και την
αποστρατικοποίηση του ΥΕΝ, που η Ακτή
Μιαούλη θέλησε να καυτηριάσει απόψεις
και προτάσεις πολιτικών.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο ήταν οι
μόνιμες και παρακινδυνευμένες πλέον
τοποθετήσεις του κ. Σόιμπλε, που φαίνεται να επιθυμεί με εμμονή τη διεθνή
δυσφήμηση του ελληνικού ναυτιλιακού
θαύματος και την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου του.
Κατά την άποψή μας, οι συχνές και προκλητικές απόψεις του Γερμανού υπουργού
στο θέμα της φορολόγησης της ναυτιλίας
αποτελούν καθολικές παρεμβάσεις στην
εσωτερική πολιτική και νομοθεσία της
χώρας μας και πολύ περισσότερο διαστρέβλωση και μυωπισμό απέναντι στην
πραγματικότητα της ίδιας του της χώρας.
Η ανακοίνωση Βενιάμη στην ιστοσελίδα
των Ναυτικών Χρονικών ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο επισκεψιμότητας, ενώ στο

Ο ασκός του Αιόλου φαίνεται ότι άνοιξε εκ νέου στον Περσικό Κόλπο.

που δεν λεηλάτησαν τη χώρα, αλλά πολύ
περισσότερο έφεραν συνάλλαγμα, θέσεις
εργασίας και κοινωνική ανέλιξη.
Εμείς ως Τύπος, επιθυμούμε την -με
μέτρο- εξωστρέφεια των θεσμικών φορέων εκπροσώπησης του εφοπλισμού σε
αυτή τη δύσκολη εποχή και επικροτούμε
οποιαδήποτε κίνηση υποστηρίζει τη διατήρηση ενός πλαισίου που είναι αμοιβαία
επωφελές τόσο για την κοινωνία όσο και
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας.
Facebook η ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Η δημοσίευση την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 προσέλκυσε περισσότερους από
117.000 αναγνώστες και πάνω από 1.200
αντιδράσεις, κοινοποιήσεις και σχόλια.
Είναι γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση έφερε πιο κοντά τους απανταχού
λάτρεις του ναυτιλιακού θαύματος, που
έχουν πλέον ανάγκη για πραγματικές
ειδήσεις και ανακοινώσεις από την πηγή
των ναυτιλιακών εξελίξεων της χώρας μας.
Η ανακοίνωση του κ. Βενιάμη έχει κάνει
ήδη τον γύρο του κόσμου στα ναυτιλιακά μέσα, και όχι μόνο, και αποδεικνύει όχι
μόνο τον δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και την απόλυτη ανάγκη συσπείρωσης όλων μας απέναντι σε κεκτημένα

Σοκ και δέος για
τις εξελίξεις στο Κατάρ
Για τον καλά ενημερωμένο αναγνώστη και
τον παρατηρητή των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο, η απόφαση της Σαουδικής
Αραβίας να μποϊκοτάρει το γειτονικό και
όμορο λιλιπούτειο βασίλειο του Κατάρ
δεν αποτελεί έκπληξη.
Ήδη από το 1991 ο θρόνος του Κατάρ είχε
εστιάσει σε μια επεκτατική πολιτική υπερανάπτυξης σε όλους τους κλάδους της
οικονομίας, με έμφαση στην ενέργεια, στις
θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές,
στον τουρισμό, αλλά και στις επενδύσεις
σε βιομηχανίες και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εκεί, δηλαδή, που τα γειτονικά βασίλεια και εμιράτα είχαν εστιάσει κατά την
τελευταία εικοσαετία στα οικονομικά
οφέλη από τον μαύρο χρυσό, το Κατάρ,
με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου,
ενδιαφέρθηκε να επεκτείνει το εύρος των
επενδύσεων και των δραστηριοτήτων του
καινοτομώντας, αλλά και προκαλώντας
μέσω των διπλωματικών του επεμβάσεων
την αντιπαλότητα πολλών κρατών και ειδικά της Αιγύπτου, που είχε στο παρελθόν
ευθέως κατηγορήσει τον βασιλικό οίκο
της Ντόχα για υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.
Η απότομη, ίσως και αιφνίδια, διπλωματική εξέλιξη, που φαίνεται να σχεδιάστηκε
από κοινού στο Κάιρο, στο Ριάντ, στη
Μανάμα, στη Σαναά και στο Άμπου Ντάμπι, προκάλεσε σοκ στις διεθνείς αγορές,
αφού, εκτός από την ανάκληση των πρεσβευτών από την Ντόχα, οι κυβερνήσεις
φαίνεται να θέλουν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση την ένταση που θα απομονώσει
μεν τη χερσόνησο του Κατάρ, αλλά θα
έχει άγνωστα αποτελέσματα και για τα
γειτονικά κράτη.
Από τη μια πλευρά το Κατάρ στηρίζεται στον εισερχόμενο τουρισμό από τη
Σαουδική Αραβία και στα τρόφιμα που

ΕΝ ΠΛΩ
Πιθανή μια έξοδος της ναυτιλιακής
επιχειρηματικότητας από το Λονδίνο
προς τον ευρωπαϊκό νότο.

εισάγονται από τα γειτονικά βασίλεια, ενώ
τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία εισάγουν
τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου.
Προς το παρόν, οι θαλάσσιες μεταφορές
δεν φαίνεται να επηρεάζονται, αν και το
Κάιρο θα μπορούσε να διατάξει το κλείσιμο του Σουέζ, όχι μόνο για τα πλοία που
φέρουν καταριανή σημαία, αλλά και για τα
εμπορεύματα που εισάγονται και εξάγονται από και προς το Κατάρ.
Τα διεθνή πρακτορεία και οι αναλυτές
θεωρούν απίθανη μια τέτοια εξέλιξη, ενώ
επιμένουν ότι οι κύριοι αγωγοί μεταφοράς
αερίου διά θαλάσσης παραμένουν η Ινδία,
η Κίνα και ορισμένα κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας.
Ωστόσο, το πλήγμα στην καταριανή οικονομία μέσω της διακοπής όλων των πτήσεων της Qatar Airways στα γειτονικά κράτη
μπορεί να δημιουργήσει ένα φαινόμενο
«ντόμινο», αφού η καταριανή κυβέρνηση έχει επενδύσει μέσω του τουριστικού
συναλλάγματος σε πολλές βιομηχανίες και
επιχειρηματικές μονάδες παγκοσμίως.
Είναι σημαντική η πρωτοβουλία του βασιλιά του Κουβέιτ, που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την ένταση μεταξύ των κρατών που είναι όχι μόνο μέλη του Αραβικού
Συνδέσμου αλλά και του OPEC.
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Αναλυτές θεωρούν πως η κρίση πιθανώς
να αποκλιμακωθεί, αλλά πλέον διαφαίνεται ότι οι εντάσεις στη συγκεκριμένη
περιοχή θα είναι αμείωτες και, αν δεν
υπάρξει σύνεση και προσεκτικός χειρισμός, το μέλλον των εμπορικών σχέσεων
της περιοχής θα είναι αβέβαιο, με άγνωστα αποτελέσματα τόσο για τη ναυτιλία
όσο και για τις αερομεταφορές.
Αν και υπήρξε νηνεμία από το 1991, ο ασκός
του Αιόλου φαίνεται ότι άνοιξε εκ νέου.

Ένα σίγουρο Βrexit δεν
διασφαλίζει ένα σίγουρο Grentry
Επανέρχεται το θέμα της προσέλκυσης
του ενδιαφέροντος των ναυτιλιακών και
ασφαλιστικών εταιρειών και οργανισμών
που έχουν σήμερα έδρα στο Λονδίνο για
μετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
Ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής,
σε δημόσιες ανακοινώσεις του αλλά και
σε συναντήσεις του με εκπροσώπους του
Committee πριν από λίγους μήνες, είχε
διατυπώσει την άποψη ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για
όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες
είχαν έδρες ή υποκαταστήματα στη ναυτιλιακή έδρα του City.

Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα κόμματα της
αντιπολίτευσης να κλειδώσουν μια πολιτική που θα επέτρεπε μια τέτοια έξοδο της
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας προς
τον ευρωπαϊκό νότο, κάτι που καλομελετά
και η γειτονική μας Ιταλία.
Ωστόσο, ο κύριος υπουργός σίγουρα
γνωρίζει ότι οι παράγοντες της ναυτιλίας,
ειδικά τη δεκαετία του ’70 που μετεγκαταστάθηκαν από το Λονδίνο και μερικοί
από το Αμβούργο προς τις χώρες του
ευρωπαϊκού νότου, ιδίως στην Ελλάδα,
έψαχναν για πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στους τόπους μετεγκατάστασής τους.
Μπορεί η Αθήνα και ο Πειραιάς να είναι
πολύ πιο οικονομικές πόλεις απ’ ό,τι το
Λονδίνο, το Ρότερνταμ, η Κοπεγχάγη ή η
Φρανκφούρτη, αλλά οι απρόβλεπτες εξελίξεις ειδικά στην πολιτική σκηνή πιθανώς
να φρενάρουν πολλές επιχειρήσεις που
αναζητούν σταθερότητα και νηνεμία.
Οι τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές, οι
συνεχιζόμενες απεργίες και οι κοινωνικές
διαδηλώσεις, αλλά και η αχαλίνωτη γραφειοκρατία και η λογική του ραγιαδισμού,
που επικρατεί σε πολλές κρατικές υπηρεσίες, αποτελούν μόνιμο αγκάθι σε οποιαδήποτε καλή πρόθεση του υπουργού.
Σε αυτά τα μόνιμα προβλήματα, που δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, οφείλουν, επιτέλους,
να στρέψουν το ενδιαφέρον τους τα μέλη
του υπουργικού συμβουλίου.

Κάτι τρέχει με τους δίπλα
Μετά τη μεγάλη στροφή της Ακαδημίας
της Βάρνα με σκοπό την προσέλκυση
νέων Ελλήνων στις ναυτικές σπουδές της
γειτονικής χώρας, με πολύ καλά έως τώρα
αποτελέσματα και θετικούς οιωνούς για
το μέλλον, διαφαίνεται ότι και η γειτονική
Αλβανία ενδιαφέρεται για την προσέλκυση Ελλήνων στο ναυτικό επάγγελμα.
Μετά την επίσκεψη αξιωματούχων από τη
Βάρνα στην Αθήνα προκειμένου να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον της ελληνικής ναυτιλίας για τη ναυτολόγηση σπουδαστών και
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αποφοίτων σε βάθος χρόνου, ενημερωθήκαμε ότι επισκέφθηκε την Ελλάδα και
ο κοσμήτορας της Ναυτικής Σχολής του
Δυρραχίου και εστιάστηκε στο νέο όραμα
της σχολής για «διεθνοποίηση».
Ως γνωστόν, η Αλβανία ως σημαία έχει
μέτριες έως κακές επιδόσεις τόσο στο Paris
όσο και στο Mediterranean MoU, ενώ και το
σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης στη Βουλγαρία μπορεί να είναι σε ανώτατο επίπεδο,
αλλά βραχυκυκλώνεται από τις γνωστές
γραφειοκρατίες των βαλκανικών κρατών.
Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει
είναι το ότι όλα τα γειτονικά μας κράτη,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου,
φαίνεται να αναπτύσσονται με ταχείς
ρυθμούς σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης
και προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα από όλα τα κράτη της Μεσογείου,
ενώ εμείς, που θα μπορούσαμε να είμαστε κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης για την
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, στρουθοκαμηλίζουμε και αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε με μεθοδικότητα τις καλπάζουσες εξελίξεις, θεωρώντας ότι μόνο η
ανωτατικοποίηση των ΑΕΝ θα λύσει ως
πανάκεια όλα τα προβλήματα.

λιτικές και οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες
θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή λιμενική
βιομηχανία τα επόμενα χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μελλοντική στρατηγική
πολλών ευρωπαϊκών λιμένων εξαρτάται
από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Κίνα, στην Ινδονησία και στο
Ομάν. Η παγκοσμιοποίηση και οι αλυσίδες μεταφορών παίρνουν σάρκα και οστά.

Τον Φ(ΟΒΟ)-R μου να έχετε…
Ο νέος θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού,
ή αλλιώς OBOR (One Belt One Road),
απασχόλησε το σύνολο σχεδόν των συνεδριών στις εργασίες του ESPO. Πέρα από
τα καθαρά επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του OBOR, ήταν διάχυτη η ανησυχία
στους ομιλητές και στους συμμετέχοντες
γενικότερα για τις επιπτώσεις του στους
γεωπολιτικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία. Πολλοί
βλέπουν πίσω από το OBOR προσπάθεια
της Κίνας να ελέγξει σε πρώτη φάση τις
μεταφορές και σε δεύτερο στάδιο όλα τα
στάδια της διαδικασίας από την παραγωγή ενός προϊόντος μέχρι την αγορά του
από τον τελικό καταναλωτή.

Οι εξελίξεις τρέχουν
Τα Ναυτικά Χρονικά βρέθηκαν στη Βαρκελώνη και παρακολούθησαν τις εργασίες
του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Λιμένων (ESPO). Παρά το
γεγονός ότι το θέμα του συνεδρίου αφορούσε την κλιματική αλλαγή, οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις γεωπο-
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Α Greek opportunity
not a tragedy
Με αυτόν τον τίτλο ξεκίνησε την παρουσίασή του ο Michel Nestour, Vice President
της Carnival Corp., στο πρόσφατο
Posidonia Sea Tourism Forum. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι περικυ-

κλωμένη από χώρες που αντιμετωπίζουν
ζητήματα και δεν είναι προς το παρόν
ελκυστικοί προορισμοί κρουαζιέρας,
όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία, η
Λιβύη, το Ισραήλ. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό
αποτελεί μια ευκαιρία για την Ελλάδα να
πρωταγωνιστήσει στην κρουαζιέρα στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο και να γίνει ηγέτιδα δύναμη στο homeporting. Κατά τον
ίδιο, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι
οι κατάλληλες λιμενικές υποδομές, ικανές
να υποδεχτούν κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας άνω των 4.000 επιβατών, που
αποτελούν και την πλειονότητα των κρουαζιερόπλοιων που έχουν παραγγελθεί στα
ναυπηγεία διεθνώς.

Επενδύστε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Ο κ. Nestour τόνισε επίσης την απουσία
της χώρας μας από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Όλες σχεδόν οι εικόνες που
αναδύονται στα κοινωνικά δίκτυα και στις
μηχανές αναζήτησης προέρχονται από
τον Παρθενώνα, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Όμως Ελλάδα, όπως τόνισε, δεν είναι
μόνο αυτοί οι τρεις προορισμοί, και έδειξε
μια σειρά φωτογραφιών από πανέμορφα
τοπία της χώρας μας. Τελικά όντως αυτή η
χώρα χρειάζεται τεχνοκράτες. Αντί ο ΕΟΤ
να δαπανά τεράστια ποσά σε αμφιβόλου
αποτελέσματος τουριστικές εκθέσεις και
διαφημιστικές καμπάνιες, θα μπορούσε με
κλάσμα του κόστους να προωθήσει την
Ελλάδα μέσα από τα νέα κανάλια προβολής που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα.

ΕΝ ΠΛΩ

Και έξω πάμε καλά...

1ο τρίμηνο 2017

1ο τρίμηνο 2016

Κύκλος
εργασιών

Κέρδη/
(Ζημίες)

Κύκλος
εργασιών

Κέρδη/
(Ζημίες)

Fleet
Utilization

Aegean Maritime Petroleum

1520

80,3

753

80,9

n/a

Capital Product Partners

60,2

12,3

58

12,1

n/a

Costamare

105,5

23

120,3

35

n/a

Diana Containerships

3,8

(7,4)

11,8

(5,8)

60,4%

Diana Shipping

31,3

(27,9)

30,8

(32,8)

98,2%

DryShips

11,8

(8,1)

17

(55,9)

100,0%

Euronav

164,2

34,3

214,9

113,5

n/a

Euroseas

8,3

(2,2)

6,9

(2,8)

90,8%

Gaslog

128,3

24

104,4

(5,3)

n/a

Gener8

121

26,9

121,7

60,9

n/a

Navios Maritime Acquisition

64,5

5,6

80,4

23,8

99,8%

Navios Maritime Holdings

95,3

(48,8)

101,5

(7,5)

99,8%

Navios Maritime Partners

42,4

(5,7)

45,6

0,20

99,8%

Pyxis Tankers

7,7

(1,7)

8,4

1,1

88,9%

Safe Bulkers

33,3

(3,3)

24,7

(17,8)

97,9%

Star Bulk Carriers

64,9

(16)

46,3

(48,8)

99,2%

Stealthgas

38,1

2

36,5

0,6

97,3%

TEN

138,2

17,5

122,1

25,4

97,2%

Του Μιχάλη Νικολάου

Σε αισθητά καλύτερα επίπεδα κινήθηκαν
οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες κατά
το πρώτο τέταρτο του έτους, όπως αποτυπώνεται στις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Τα υψηλά επίπεδα των δεικτών Baltic Dry που
σημειώθηκαν τον Μάρτιο φαίνεται πως
επηρέασαν θετικά τις πωλήσεις των εταιρειών μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Στον κλάδο του χύδην υγρού φορτίου,
παρά τις αποφάσεις των χωρών-μελών
του OPEC και της Ρωσίας για περιορισμό της παραγωγής πετρελαίου, οι τιμές
του μαύρου χρυσού κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που είχε αντίκτυπο
στις εταιρείες του κλάδου, με εξαίρεση να
αποτελούν τα LNG. Τέλος, στα εμπορευματοκιβώτια, μετά από ένα άσχημο 2016,
με πολλές αρνητικές ειδήσεις, ιδίως κατά
το δεύτερο μισό του έτους, φαίνεται ότι
η αγορά αρχίζει να ανακάμπτει με δειλά
βήματαςιο, όπως άλλωστε έχει επισημανθεί επανειλημμένα από παράγοντες της
αγοράς.
Επιπλέον, σημαντικό θετικό στοιχείο που
προκύπτει από τη συντριπτική πλειονότητα των αποτελεσμάτων των εταιρειών
αποτελεί το αισθητά βελτιωμένο time
charter equivalent για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καθώς επίσης και
οι νέες συμφωνίες χρονοναύλωσης που
συνάπτουν συνεχώς οι εταιρείες. Τα
δεδομένα αυτά δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι κύκλοι εργασιών
θα σημειώσουν άνοδο στο σύνολο του
2017 και ότι σταδιακά οι κερδοφορίες θα
επανέλθουν στο προσκήνιο, εφόσον οι
αγορές δεν κληθούν να αντιμετωπίσουν
νέες προκλήσεις.

32

ISALOS.NET | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το χρηματιστήριο ως πηγή
χρηματοδότησης για τη ναυτιλία

Tην Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη η επιμορφωτική συνάντηση ναυτιλίας με θέμα
«Το χρηματιστήριο, η λύση (ή μη) στην
οικονομική στενότητα: μαθήματα και…
παθήματα στην εποχή της παγκόσμιας
ναυτιλιακής κρίσης».
Η συνάντηση διοργανώθηκε από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία Ιsalos.net και το περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, υπό την αιγίδα του
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Εισηγητές στη συνάντηση ήταν o κ. Γεώργιος Σκριμιζέας, General Manager της
Allseas Marine SA, ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC
Business Consultants Ltd. και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
International Propeller Club of the United
States – International Port of Piraeus, ο
καπτ. Δημήτριος Ορφανός, COO της
Dorian LPG Management Corp., καθώς
και ο κ. Περικλής Γαβριήλ, Budget Officer
της Ocean Rig Management Inc.
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Κατά τις ομιλίες τους, οι εισηγητές της
συνάντησης πραγματοποίησαν μια σύντομη ιστορική αναδρομή στους τρόπους
χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλίας, αναφέρθηκαν στους διαθέσιμους
τρόπους χρηματοδότησης σήμερα και
παρουσίασαν τις ευκαιρίες αλλά και τις
απειλές που προσφέρουν τα διεθνή
χρηματιστήρια. Κατά τη διάρκεια της
επιμορφωτικής συνάντησης, οι εισηγητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στις
ιδιαιτερότητες του χρηματιστηρίου ως
πηγής άντλησης κεφαλαίων, ενώ τόνισαν
τις σημαντικές αλλαγές που πρέπει να
πραγματοποιηθούν στην εταιρική δομή
και στην κουλτούρα μιας ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία επιθυμεί να εισαχθεί στο
χρηματιστήριο.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Γεώργιος
Σκριμιζέας, General Manager της Allseas
Marine SA, αναφέρθηκε στην εμπειρία
του, παρουσιάζοντας και συγκρίνοντας
τον τρόπο λειτουργίας ενός ομίλου που
διαθέτει εισηγμένες και μη εταιρείες.
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Σημείωσε ότι την περίοδο 2005-2017 η
χρηματοδότηση ναυτιλιακών εταιρειών
από κεφαλαιαγορές ξεπέρασε τα 22 δις
δολάρια, ενώ υπογράμμισε επίσης τη
βασική διαφορά στον τρόπο διοίκησης
μεταξύ public και private εταιρειών, ειδικά
ως προς τους τρόπους λήψης αποφάσεων και ως προς τη χρηματοδότησή τους.
Ο κ. Σκριμιζέας εστίασε κατά την ομιλία
του, πρωτίστως, στην αλλαγή επιχειρησιακής κουλτούρας και νοοτροπίας για τον
πλοιοκτήτη που αποφασίζει να εγγράψει
την εταιρεία του στα διεθνή χρηματιστήρια. Σημείωσε μάλιστα πως η προετοιμασία για δημόσια εγγραφή μιας εταιρείας
απαιτεί πολύμηνη και εντατική προσπάθεια. Απαντώντας στη σχετική ερώτηση,
εξέφρασε την άποψη ότι η τελική επιλο-

στη ναυτιλία και όχι να γίνουμε followers».
Ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants
Ltd. και πρόεδρος του Propeller Club, Port
of Piraeus, υπογράμμισε ότι τις τελευταίες
δεκαετίες το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής ναυτιλίας χρηματοδοτείται από τις
τράπεζες, και αυτός είναι και ο λόγος που
οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σήμερα σε κρίση ως προς την άντληση κεφαλαίων. Ανέφερε επίσης ότι οι Έλληνες
πλοιοκτήτες διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα πλοία τους και έχουν δημιουργήσει μια «πλατφόρμα» με βάση την οποία
τους εμπιστεύονται οι ξένοι επενδυτές, αν
και το 82% των πλοίων σήμερα ανήκουν
σε private και το 18% σε public εταιρείες. Ο κ. Ξηραδάκης τόνισε, επιπλέον, πως

γή συγκεκριμένου χρηματιστηρίου αξιών
για μια εταιρεία εξαρτάται όχι τόσο από
την επιθυμία της ίδιας της διοίκησης και
των μετόχων της, όσο από τον φορέα απ’
όπου θα αντληθούν μεγαλύτερα κεφάλαια τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο κ.
Σκριμιζέας τόνισε ότι η ναυτιλία διεθνώς
εισέρχεται σε μια νέα τάξη πραγμάτων και
ευχήθηκε χαρακτηριστικά, σε αυτή την
κρίσιμη εποχή, «να παραμείνουμε leaders

οι μέθοδοι λογιστικής διαχείρισης που
επικρατούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες «έχουν περάσει ανεπιστρεπτί κι εκεί
ο καπετάνιος αντιλαμβάνεται ότι έχει
ανάγκη έναν νεαρό οικονομολόγο, όπως
εσάς», δίνοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας
στους δεκάδες νέους φοιτητές οικονομικών σχολών της χώρας. Ο ίδιος τόνισε
και τον ρόλο, αλλά και κυρίως την άγνοια,
των ΜΜΕ για θέματα ναυτιλιακής επικαι-
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ρότητας και καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας ότι πολλές φορές οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες αναγκάζονται, λόγω
εξωστρέφειας, να υποστούν τις συνέπειες
της πλημμελούς δημοσιογραφίας.
Ο κ. Δημήτριος Ορφανός, COO της
Dorian LPG Management Corp., ανέφερε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται 22 VLGC
πλοία, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο που διαθέτει
αυτού του τύπου πλοία, ενώ από το 2014
έως το 2016 εντάχθηκαν στον στόλο της
εταιρείας 19 νέα πλοία. Οι ναυπηγήσεις
των νέων πλοίων κόστισαν $1,35 δις, εκ
των οποίων το 50% αντλήθηκε από τις
τράπεζες, το 10% από το χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και το υπολειπόμενο
ποσό από εξειδικευμένες χρηματαγορές,
όπως αυτή του Όσλο.
Τέλος, ο κ. Περικλής Γαβριήλ, Budget
Officer της Ocean Rig Management Inc.,
στη δική του παρουσίαση τόνισε ότι
σήμερα ο οποιοσδήποτε επενδυτής, για
να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση, ζητάει η εταιρεία να έχει υψηλά μερίσματα,
διαφάνεια στις συναλλαγές της, ελαχιστοποίηση συναλλαγών με συνδεδεμένα
μέρη, ηχηρό δημόσιο προφίλ, κ.ά. Με την
εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο ο πλοιοκτήτης έχει οφέλη, όπως η
χρηματοδότηση, η βελτιωμένη δημόσια
εικόνα και η αυξημένη διαφάνεια, αλλά και
μειονεκτήματα, όπως το σχετικά υψηλό
κόστος εισαγωγής και διατήρησης στο
χρηματιστήριο, η απώλεια ιδιωτικότητας
και η έντονη εποπτεία από τις Επιτροπές
Κεφαλαιαγοράς. Υπογράμμισε ακόμα ότι
η νέα γενιά εισέρχεται στον κόσμο της
ναυτιλίας και έχει φρέσκες ιδέες για έναν
εκσυγχρονισμένο στόλο πλοίων. Η γενιά
αυτή, η οποία αποτελείται από δραστήριους επιχειρηματίες, θα φέρει ίσως καινούριες εταιρείες πιο κοντά στις διεθνείς
χρηματαγορές.
Την επιμορφωτική συνάντηση παρακολούθησαν δεκάδες φοιτητές και απόφοιτοι από
όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με τμήματα ναυτιλιακής κατεύθυνσης, σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας, καθώς
και στελέχη από τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των ΑΕΙ και
ΑΕΝ, καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να
ενημερωθούν για τις εισηγήσεις των ομιλητών, μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση
σε αυτές μέσω της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Isalos.net».

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Σκέψεις και επισημάνσεις
για το διαδίκτυο στο πλοίο
Το North P&I Club επισημαίνει στους
πλοιοκτήτες-μέλη του τη σημασία της
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα πλοία
και τα μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με
τo Club, η πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρει στους πλοιοκτήτες τη δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης υψηλής
ποιότητας πληρωμάτων. Το θέμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο με στόχο τη στελέχωση των πλοίων με υψηλής ποιότητας
πληρώματα καταγράφεται με λεπτομέρεια
στην τελευταία έκδοση του Club «Σήματα» (Signals).
«Όπως και οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι σήμερα, οι ναυτικοί αναμένουν να
έχουν 24ωρη, επτά ημέρες την εβδομάδα,

πρόσβαση σε μια καλή υπηρεσία διαδικτύου», λέει ο επικεφαλής της πρόληψης
αποζημιώσεων Tony Baker. «Η επαφή με
τους φίλους και την οικογένεια, όπως και η
διατήρηση των σχέσεων μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, θεωρείται πλέον
απαραίτητη προϋπόθεση της διαβίωσης
στο πλοίο. Σε μια ανταγωνιστική αγορά
για ικανούς αξιωματικούς και πλήρωμα, οι
πλοιοκτήτες πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να παρέχουν επαρκή πρόσβαση
στο διαδίκτυο στη θάλασσα».
Σύμφωνα με έρευνα της πρωτοβουλίας
για την αειφόρο ανάπτυξη της ναυτιλίας
το 2016, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο
πλοίο αποτελεί βασικό κριτήριο καλής
διαβίωσης στο πλοίο, καθιστώντας τους
ναυτικούς περισσότερο δεμένους με
τους οικείους τους όταν βρίσκονται στη
θάλασσα.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα
της Futurenautics Research Crew
Connectivity 2015, το 73% των ναυτικών
δηλώνει ότι το επίπεδο πρόσβασης στο
διαδίκτυο επηρεάζει την απόφαση επιλογής της εταιρείας όπου πρόκειται να
εργαστούν. Ο Baker λέει ότι «η σημασία
που δίνουν οι ναυτικοί στην πρόσβαση
στο διαδίκτυο και το πώς επηρεάζει την
επιλογή του εργοδότη τους πρέπει να
αποτελέσει κίνητρο για τους πλοιοκτήτες,
οι οποίοι θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο
επί του πλοίου».
Το Club τονίζει επίσης ότι οι χαμηλές
ταχύτητες δικτύου και το υψηλό κόστος
του διαδικτύου είναι παράγοντες που
εξετάζονται από τους πλοιοκτήτες, όμως
όσο οι δορυφορικές επικοινωνίες εξελίσσονται, τόσο το κόστος της παροχής
πρόσβασης διαδικτύου ολοένα και μειώνεται, φτάνοντας σε ανεκτά όρια για τους
ναυτικούς. «Η κάλυψη, η αξιοπιστία και οι
ταχύτητες βελτιώνονται συνέχεια», σημειώνει ο Baker.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις όμως φέρνουν
μαζί τους και νέους κίνδυνους, όπως οι ιοί
και οι κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες πρέπει
να αντιμετωπίσουν από κοινού ναυτικοί και
πλοιοκτησία, οι μεν ναυτικοί με την προσεκτική χρήση και οι πλοιοκτήτες με την
παροχή υψηλών συστημάτων ασφαλείας.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα κοινωνι-

κά μέσα δικτύωσης μπορεί να παρέχουν τη
δυνατότητα της καλής διαβίωσης, όμως το
περιβάλλον είναι εικονικό. Επομένως δεν
πρέπει να παραγκωνιστούν το πραγματικό
περιβάλλον και η βελτίωση της κοινωνικής
ζωής και του δεσμού μεταξύ των ναυτικών
στο πλοίο ως οι κυριότεροι παράγοντες
ευημερίας και απόδοσης των ναυτικών.

Επικίνδυνες προσαράξεις
στον ποταμό Παρανά
στην Αργεντινή
Το London P&I Club προειδοποιεί τους
πλοιοκτήτες-μέλη του Club των οποίων τα πλοία διαπλέουν ή πρόκειται να
διαπλεύσουν τον νέο δίαυλο του ποταμού Παρανά «Paso Cortada Isla Nueva»
ότι ανταποκριτές στο Μπουένος Άιρες
αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί αρκετά
περιστατικά προσάραξης στην περιοχή.
Και ενώ οι αιτίες αυτών των περιστατικών ερευνώνται, θεωρείται ότι κυριότεροι
παράγοντες είναι η μικρή εμπειρία των
ντόπιων πλοηγών ή/και η περιορισμένη
γνώση ναυτιλιακών θεμάτων κατά τον
σχεδιασμό του καναλιού, το οποίο άνοιξε
για τα πλοία από τις 18/04/2017. Οι τοπικοί
πλοηγοί και οι αρχές έχουν συμφωνήσει
να αυξήσουν τον αριθμό των σημαντήρων
στο κανάλι με στόχο να βοηθήσουν στον

ασφαλέστερο διάπλου του από τα πλοία
– δεν είναι σαφής ο χρόνος εγκατάστασης και περάτωσης του έργου.
Σύμφωνα με αντίγραφο ηλεκτρονικού
χάρτη, είναι φανερή η έλλειψη σήμανσης
του νέου καναλιού, αλλά και προβλήματα
στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, όπως
για παράδειγμα η έλλειψη φωτισμού στον
κόκκινο σημαντήρα, ο οποίος είναι πολύ
σημαντικός για την επιτυχημένη στροφή
του πλοίου.
Η παράδοση ενός τέτοιου διαύλου στην
κυκλοφορία των πλοίων προϋποθέτει
δοκιμαστικούς πλόες ημέρα και νύχτα,
εντοπισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν και άμεση αποκατάστασή τους. Το
τίμημα ενός περιστατικού προσάραξης
μπορεί να είναι πολύ βαρύ, με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και τελικά πάλι τα πλοία
θα θεωρηθούν υπεύθυνα, ανεξάρτητα από
την ανεπάρκεια των υποδομών. Σε ρεαλιστικό επίπεδο και με τις πιέσεις που
ασκούνται σήμερα στα πλοία, οι κακές
υποδομές και τα κράτη που τις διαθέτουν
ως ασφαλείς είναι εξίσου υπεύθυνα για
τις επιπτώσεις ενός περιστατικού προσάραξης στη συγκεκριμένη περίπτωση ή
σύγκρουσης σε άλλες περιπτώσεις (διάπλους του Βοσπόρου με μηδενική ορατότητα με «ασφαλή» ταχύτητα).

Πιέσεις από το ITIC για ανάπτυξη
συστημάτων επικοινωνίας
στα μεσιτικά γραφεία
Το International Transport Intermediaries
Club – ITIC παρατηρεί τα μέλη της
(shipbrokers) ότι η έλλειψη ή η κακή
επικοινωνία και οργάνωση των μεσιτικών
γραφείων μπορούν να οδηγήσουν στην
παράβλεψη σημαντικών εντολών από
πελάτες (ναυλωτές πλοιοκτήτες), γεγονός
που είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντικές
απαιτήσεις αποζημίωσης.
Στο πιο πρόσφατο τεύχος της για την
ανασκόπηση των αποζημιώσεων (Claims
Review) το ITIC αναφέρει περιστατικό
κατά το οποίο στέλεχος των επιχειρήσεων εκτός βάρδιας μεσιτικού γραφείου
έλαβε ξεχωριστά μήνυμα τηλεφώνου και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Σαββατοκύριακο από έναν συνάδελφό του σε
διαφορετικό γραφείο του ίδιου μεσιτικού,
μεταφέροντας σημαντικές οδηγίες από
τον ναυλωτή, οι οποίες έπρεπε να διαβιβαστούν στο τμήμα επιχειρήσεων ναυτιλιακής εταιρείας, σχετικά με το φορτίο που
φορτώνεται σε δεξαμενόπλοιο διαχείρισής της. Το στέλεχος εκτός βάρδιας που
έλαβε τα μηνύματα δεν προέβη σε καμία
ενέργεια, υποθέτοντας εσφαλμένα ότι το
μήνυμα είχε προωθηθεί στον συνάδελφό
του που είχε βάρδια το Σαββατοκύριακο.
Το μήνυμα περιέγραφε λεπτομερώς την
πρόθεση του ναυλωτή να αλλάξει τη σειρά των λιμανιών εκφόρτωσης, με στόχο
να αποφύγει τον συνωστισμό στα λιμάνια
που είχε αρχικά σχεδιάσει να προσεγγίσει το πλοίο. Ο αναθεωρημένος σχεδιασμός προσέγγισης του πλοίου στα λιμάνια
εκφόρτωσης απαιτούσε μείωση του βυθίσματος του πλοίου και επομένως μείωση
του φορτίου, για να μπορέσει το πλοίο να
εισέλθει ασφαλώς στο λιμάνι που προοριζόταν να είναι το πρώτο που θα προσέγγιζε τώρα το πλοίο. Το μήνυμα όμως του
αναθεωρημένου σχεδιασμού φόρτωσης
και εκφόρτωσης δεν παρελήφθη ποτέ
από τον πλοιοκτήτη και τελικά το πλοίο
φόρτωσε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί,
με αποτέλεσμα στο πρώτο λιμάνι προσέγγισης να προκύψουν μεγάλες καθυστερήσεις και αποζημιώσεις επισταλιών
(demurrage) στον πλοιοκτήτη, οι οποίες
μεταβιβάστηκαν στον μεσίτη και τελικά
καταβλήθηκαν από το ITIC.
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Η σημαία της Λιβερίας εκδίδει
μέτρα για τη ναυσιπλοΐα στη
θάλασσα της Ν. Κίνας

Το ITIC αναφέρει ότι ένας μεγάλος αριθμός απαιτήσεων που προκλήθηκαν από
μηνύματα που δεν διαβιβάζονται αφορούν επικοινωνίες μεταξύ διαφορετικών
γραφείων της ίδιας μεσιτικής εταιρείας.
Προτρέπει δε τα μέλη της να αναπτύξουν
συστήματα επικοινωνίας για την αποτροπή τέτοιων σφαλμάτων στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Αναγκαία η σωστή διαχείριση
των εκδόσεων στο πλοίο
Το London P&I Club αναφέρει ότι οι
επιθεωρητές του έχουν σταθερά αρνητικά ευρήματα σε σχέση με τη διαχείριση
των χαρτών και των συναφών ναυτικών
εκδόσεων, αλλά και για τις πρακτικές που
έχουν υιοθετήσει οι αξιωματικοί γέφυρας
σχετικά με τη διαχείριση έντυπων πληροφοριών από το SATELITE-C και τον δέκτη
NAVTEX.
Οι περισσότερες παρατηρήσεις αφορούν τις προσωρινές και προκαταρκτικές
διορθώσεις (temporary and preliminary
notices) των ναυτικών χαρτών. Επιθεωρητής του Club τονίζει ότι οι αξιωματικοί
γέφυρας που επωμίζονται την εφαρμογή
των διορθώσεων στους χάρτες πρέπει να
εκπαιδεύονται έτσι ώστε να δίνουν την
ίδια βαρύτητα στις προσωρινές διορθώσεις όσο και στις μόνιμες εβδομαδιαίες.
Τα εγχειρίδια ασφαλούς διαχείρισης των
πλοίων (SMS) πρέπει σαφώς να προβλέπουν διαδικασία εφαρμογής των διορθώσεων σε όλες τις ναυτικές εκδόσεις προς
αποφυγή των ανεπαρκών και προσωπικών αντιλήψεων των αξιωματικών για την
παραπάνω εφαρμογή.
Άλλο σημαντικό εύρημα των επιθεωρητών
του Club είναι η πολύ φτωχή και ασυνεπής εφαρμογή στους χάρτες των μόνιμων
διορθώσεων περισσότερο λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας ειδικά όταν τηρείται στο πλοίο παγκόσμιο αρχείο χαρτών.
Όταν υπάρχουν χάρτινοι χάρτες στο
πλοίο, τότε αυτοί πρέπει να είναι διορθωμένοι μέχρι την τελευταία έκδοση των
Σημειώσεων για Ναυτικούς (Notice to
Mariners) που βρίσκεται στο πλοίο. Επίσης, προς εξοικονόμηση χρόνου, οι πλοιοκτήτες πρέπει να εφοδιάζουν τα πλοία
τους, μαζί με τις έντυπες εκδόσεις, και με
τις ανάλογες διαφάνειες των χαρτών.
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Η συνέπεια και ο προγραμματισμός στην
εφαρμογή των διορθώσεων είναι το κλειδί στην ενημέρωση των χαρτών και των
εκδόσεων. Επίσης, ακόμα και σε αλλαγή
πληρώματος, όπου υπάρχει πιθανότητα
λόγω προσωπικών επιλογών των αξιωματικών να χαθεί η συνέπεια, ο πλοίαρχος
πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και να επαναφέρει τη
διαδικασία σύμφωνα με το εγχειρίδιο
ασφαλούς διαδικασίας της εταιρείας.

Η Ναυτική Αρχή της Λιβερίας εξέδωσε Οδηγό Ναυσιπλοΐας σχετικά με τα
επιπλέον μέτρα που απαιτούνται για την
ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της
Ningbo-Zhoushan, με στόχο να ενημερώσει τα πλοία που φέρουν τη λιβεριανή σημαία σχετικά με τις πρόσφατες
συγκρούσεις πλοίων με κινεζικά αλιευτικά
πλοία και να εφοδιάσει τους πλοιάρχους
με επιπλέον πληροφορίες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα όταν βρίσκονται στις πολύ
πυκνής κυκλοφορίας περιοχές της Ανατολικής Κίνας Ningbo-Zhoushan.
Οι περισσότερες συγκρούσεις, σύμφωνα
με τη Λιβεριανή Αρχή, συνέβησαν σχεδόν
στο σύνολό τους νύχτα ή υπό περιορισμένη ορατότητα και δεν υπήρχαν στις
γέφυρες των πλοίων επιπλέον οπτήρες.
Τα λιμάνια Ningbo and Zhoushan βρίσκονται στην ανατολική ακτή της Κίνας, λίγο
νοτιότερα και σε μικρή απόσταση από
τη Σαγκάη, αποτελούν δε τα λιμάνια με
τη μεγαλύτερη διακίνηση εμπορευμάτων
παγκοσμίως. Στον αντίποδα, πολλά από τα
κινεζικά αλιευτικά δεν φέρουν φώτα, είναι
συμπαγείς κατασκευές και σε περίπτωση
σύγκρουσης μαζί τους υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα απώλειας ανθρώπινων ζωών
και πολύ σοβαρών ζημιών για τα πλοία.
Σε συνεργασία με την Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety
Administration) της Κίνας, η Λιβεριανή Αρχή επανεξέτασε τα περιστατικά
σύγκρουσης, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων και απώλειας ζωής, εφοδιάζοντας τους πλοιάρχους με κατάλληλες
οδηγίες όταν ναυσιπλοούν στην Ανατολική
Κίνα, όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις αλιευτικών σκαφών.
Συστάσεις από τη Λιβεριανή Αρχή:
• Επιπλέον οπτήρες στις γέφυρες των
πλοίων ειδικά τη νύχτα ή σε περιόδους
χαμηλής ορατότητας.
• Οι κυβερνήτες των αλιευτικών να σταματήσουν να θεωρούν καλή τύχη τη διασταύρωση με την πλώρη ενός μεγάλου
πλοίου.
• Να φυλάσσονται τα πλοία τα οποία
ασχολούνται με την αλιεία ακόμα και
αν δεν φέρουν τους προβλεπόμενους
φανούς.
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• Σε περίπτωση σύγκρουσης οι πλοίαρχοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα διάσωσης, να αναφέρουν αμέσως το περιστατικό στην τοπική αρχή της Κίνας και
στο κράτος σημαίας.
Η σημαία της Λιβερίας δικαίως ανησυχεί
για τα περιστατικά σύγκρουσης, αλλά όσο
οι Κινέζοι ψαράδες παραμένουν ανεκπαίδευτοι σχετικά με τη διεθνή νομοθεσία είναι αδύνατο να διαμορφώσουν μια
κουλτούρα ασφάλειας (safety culture) και
ως αποτέλεσμα αυτής της κουλτούρας να
μειωθούν τα θαλάσσια ατυχήματα με κινεζικά αλιευτικά.
Τέλος η Κινεζική Ναυτιλιακή Αρχή Ασφαλείας (MSA) πρώτα πρέπει να ασχοληθεί
με την εκπαίδευση των πληρωμάτων κινεζικών αλιευτικών ώστε να εφαρμόζουν τους
Κανόνες Αποφυγής Σύγκρουσης, να μην
αλιεύουν μέσα στους Διαύλους Ασφαλούς
Ναυσιπλοΐας και να μην «κροσάρουν» τις
πλώρες των πλοίων για καλή τύχη.

Το ITIC αποζημιώνει επιθεωρητή
κατηγορούμενο για αμέλεια
Το International Transport Intermediaries
Club – ITIC αποζημίωσε για επιθεωρητή ο οποίος κατηγορήθηκε για αμέλεια
από τον πλοιοκτήτη πλοίου ακτοπλοΐας
όταν αυτό υπέστη σημαντικές ζημιές στις
μηχανές του κατά τη ρυμούλκησή του σε
ναυπηγείο.
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Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε ταξίδια
στα νερά της Βόρειας Αμερικής, έπρεπε
να ρυμουλκηθεί σε ένα ναυπηγείο για να
υποβληθεί σε μετασκευή. Για να εκτελεστεί η ρυμούλκηση με ασφάλεια, το ναυπηγείο προσέλαβε επιθεωρητή ώστε να
επιθεωρήσει το πλοίο ως προς την καταλληλότητά του για το ταξίδι υπό ρυμούλκηση, να επιβεβαιώσει τις συνθήκες ρυμούλκησης, όπως καδένες, σύρματα, δυνατά
σημεία (strong points) πρόσδεσης στο
πλοίο, έλεγχος του ρυμουλκού, ταχύτητα ρυμούλκησης, και τελικά να εκδώσει
πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο
εγκρίνεται η διαδικασία ρυμούλκησης με
βάση τις συνθήκες που προέκυψαν από
την επιθεώρηση.
Ο επιθεωρητής ολοκλήρωσε την έρευνα
και εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης
ρυμούλκησης. Τρεις ημέρες αργότερα,
όμως, το πλοίο έβαλε νερά στο μηχανοστάσιο κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης και υπέστη σημαντικές ζημιές στα
μηχανήματα. Ο πλοιοκτήτης προσέφυγε
νομικά κατά του ναυπηγείου, της εταιρείας ρυμούλκησης και του επιθεωρητή για
αποκατάσταση ζημιάς που υπέστη στο
μηχανοστάσιο και στα μηχανήματα ύψους
$750.000.
Ο πλοιοκτήτης υποστήριξε ότι ο επιθεωρητής είχε παραλείψει να επιθεωρήσει
τη στεγανότητα όλων των ανοιγμάτων
του πλοίου συμπεριλαμβανομένων και

των αεραγωγών απ’ όπου, σύμφωνα με
τα στοιχεία, προήλθε και η είσοδος του
νερού. Ο επιθεωρητής υποστήριξε από
τη μεριά του ότι οι αεραγωγοί ήταν εκτός
του πεδίου του ελέγχου του και ότι η στεγανότητά τους ανήκε στον τομέα ευθύνης
του πλοιοκτήτη, συνεπώς η αμέλεια προερχόταν από την πλευρά του πλοιοκτήτη
και των υπαλλήλων του.
Η υπόθεση έφτασε στη διαμεσολάβηση
(συνάντηση εκπροσώπων των θιγομένων),
κατά την οποία ο πλοιοκτήτης αναγνώρισε τη συνεισφορά αμέλειας από μέρους
του και συμφώνησε να μειώσει την απαίτησή του σε $500.000. Και οι τρεις πλευρές, δηλαδή ναυπηγείο, πλοιοκτήτης και
επιθεωρητής, συνέβαλαν σε μια λύση στο
παραπάνω ποσό.
Η υπόθεση, όπως φαίνεται, έκλεισε γρήγορα στη διαμεσολάβηση, με όλα τα μέρη
να καταβάλουν προσπάθεια να βρεθεί η
λύση που θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές δεδομένων των ευθυνών που βάρυναν
το κάθε μέρος.
Ο πλοιοκτήτης είναι αυτός που αρχικά
υπέστη τη ζημιά στις μηχανές και σίγουρα
το πλοίο του, εκτός από το κόστος της
ζημιάς, θα υποστεί καθυστερήσεις στον
χρόνο παράδοσής του από το ναυπηγείο,
στη λειτουργική του ετοιμότητα και πιθανόν θα βρεθεί υπόλογο σε τυχόν ακυρώσεις συμβάσεων που έχει υπογράψει για
την εκτέλεση δρομολογίων. Έχει όμως και
μερίδιο ευθύνης για την αμέλεια του πληρώματος του πλοίου του για τον μη έλεγχο της στεγανότητας των αεραγωγών του
μηχανοστασίου.
Υπεύθυνοι όμως είναι το ναυπηγείο για
την ανεπάρκεια του επιθεωρητή, η εταιρεία ρυμούλκησης για τους χειρισμούς
ρυμούλκησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τελικά και ο ίδιος ο επιθεωρητής
ο οποίος και στην περίπτωση που, όπως
ισχυρίζεται, οι αεραγωγοί δεν ανήκαν
στον τομέα ευθύνης του έπρεπε να τους
συμπεριλάβει στη λίστα ελέγχου για την
όλη επιχείρηση, ούτως ώστε να είχε αποδείξεις για την επάρκεια της έρευνάς του,
τις οποίες προφανώς στη συγκεκριμένη
υπόθεση δεν είχε.
Η διαμεσολάβηση (Mediation) τελικά
δίνει γρήγορες λύσεις όταν όλα τα μέρη
στερούνται αποδείξεων και η απόφαση
ενός δικαστηρίου μπορεί να είναι πολύ
επιβαρυντική απ’ ό,τι ένας ισοβαρής συμβιβασμός.
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Γυναίκες στο πηδάλιο των πλοίων
Του Νικόλαου Τσούλη
Πλοιάρχου ΕΝ, Διευθυντή Σχολών Πλοιάρχων – ΣΣΠΜ, ΑΕΝ Μακεδονίας

Στη φωτογραφία η αξιωματικός ΕΝ Άννα Κουτσαντωνάκη.

Μετά την κατάργηση της ποσόστωσης
φύλου κατά την εισαγωγή σπουδαστών
στις ΑΕΝ, οι γυναίκες και οι άντρες εισάγονται πλέον με τους ίδιους όρους. Ήταν
μια απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της
συμμόρφωσης της χώρας με τις επίσημες
πολιτικές της ΕΕ που αφορούν την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των φύλων.
Όμως, η πολιτική των προς ναυτολόγηση
προσλήψεων των ναυτιλιακών εταιρειών
μεταβλήθηκε ελάχιστα. Σύμφωνα με πολλούς crew managers, oι κυριότεροι λόγοι
μειωμένης προτίμησης των γυναικών είναι
οι κάτωθι:
- Το σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο
στη θάλασσα σε σχέση με τους άντρες
και το οικονομικό κόστος αντικατάστασης που μοιραία επιβαρύνει την εταιρεία
μετά την αποχώρηση των γυναικών αξιωματικών.
- Η αδυναμία της Ελληνίδας να συνεχίσει
το επάγγελμα μετά την τεκνοποίηση.
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- Η αναγκαστική συνύπαρξη στα ποντοπόρα μιας γυναίκας εντός ενός πολυπολιτισμικού ανδρικού πληρώματος, όπου
η πλειονότητα των ναυτικών προέρχεται
από χώρες του Τρίτου Κόσμου.
- Η εντατικοποίηση της εργασίας στα
σημερινά πλοία, με τις οριακές ώρες ανάπαυσης και την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στα λιμάνια έχει δυσμενή
επίδραση στην ψυχολογία της ομάδας
του πληρώματος και μειώνει τη διάθεση
για αποδοχή του διαφορετικού που εισάγει η γυναικεία παρουσία.
Μέχρι τώρα, παρότι κάποιες εταιρείες
έκαναν προσπάθειες να εντάξουν γυναίκες
ως δοκίμους στα πληρώματα των ποντοπόρων στόλων τους, μεγάλο μέρος τους
δεν καταφέρνει, για διάφορους λόγους, να
καθιερωθεί σε θέσεις αξιωματικού.
Η κατάσταση διαφοροποιείται στα κρουαζιερόπλοια, ελληνόκτητα και μη, όπου
εργάζεται μεγάλος αριθμός γυναικών και

υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, καλύτερες προοπτικές πρόσβασης και εξέλιξης.
Μεταξύ των βασικών προσόντων για την
επιτυχή διεκδίκηση μιας τέτοιας θέσης
θεωρούνται η πιστοποιημένη γνώση και
άλλων γλωσσών πλην της αγγλικής και,
φυσικά, η επίδειξη εξωστρεφούς χαρακτήρα που απαιτείται από τη φύση της
συγκεκριμένης δουλειάς.
Συμπερασματικά, μέχρι να φτάσουμε σε
μια πραγματικότητα όπου η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών στο πλοίο
καθώς και η αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται εκ μέρους των ναυτικών, των εταιρειών και της κοινωνίας θα κάνουν αποδεκτή την ισότιμη παρουσία των γυναικών
στα ποντοπόρα πλοία, απαιτείται πολλή
προσπάθεια και αρκετός χρόνος. Μέχρι
τότε ουσιαστικές δυνατότητες απορρόφησης δείχνουν να υπάρχουν κυρίως
στην κρουαζιέρα.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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

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

AN ANG EL

MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354,
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74
τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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35 ΧΡΟΝΙΑ HELMEPA

Η HELMEPA γιορτάζει
35 χρόνια προσφοράς

Σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα στον
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας, εκατοντάδες
υποστηρικτές και φίλοι, με πρώτη παρούσα την κ. Φωτεινή Π. Λιβανού, γιόρτασαν
την Τρίτη 6 Ιουνίου τα 35 χρόνια της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος – HELMEPA, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του αείμνηστου Γιώργου Π. Λιβανού.
Βουλευτές, εκπρόσωποι της Πολιτείας,
μέλη του Διπλωματικού Σώματος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής
Ακτοφυλακής, ο αρχηγός του Στόλου, ο
πρόεδρος της ΕΕΕ, πρώην πρόεδροι της
HELMEPA, μέλη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, πρόεδροι
και διευθυντές των AUSMEPA-Αυστραλία,
CYMEPA-Κύπρος, NAMEPA-Βόρεια Αμερική και TURMEPA-Τουρκία, καθώς και
εκπρόσωποι του ελληνικού και ξένου ναυτιλιακού Τύπου, τίμησαν την εκδήλωση.
Στον χαιρετισμό του ο δρ Γιώργος Γράτσος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στην εθελοντική συμβολή της HELMEPA στη ναυτιλιακή επιμόρφωση των Ελλήνων αξιωματικών, στην
περιβαλλοντική ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των μαθητών, καθώς και
στην ίδρυση ομοειδών ενώσεων σε άλλες
επτά χώρες.
Εκ μέρους των 15.000 Ελλήνων ναυτικών-μελών, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού,
πλοίαρχος Μανώλης Τσικαλάκης, καθώς
και το ιδρυτικό μέλος της HELMEPA, δρ
Ματθαίος Δ. Λως, εκπρόσωπος και ταμίας
της EEE, χαιρέτισαν επίσης την εκδήλωση.
Τιμώντας τον κ. Ανδρέα Ποταμιάνο, που
υπηρέτησε τους σκοπούς της HELMEPA
επί σειρά ετών ως μέλος του ΔΣ, ο δρ Γ.

Γράτσος τού επέδωσε αναμνηστική πλακέτα. Τιμήθηκε επίσης ο πλοίαρχος Γιάννης
Τσενεμπής, εταιρικό μέλος της HELMEPA
από το 1983, πρώτος και για πολλά χρόνια «ναυτοδάσκαλος» στα σεμινάρια της.
Επιδίδοντάς του αναμνηστική πλακέτα, ο
κ. Παύλος Ιωαννίδης, εταιρικό μέλος αλλά
και μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, τόνισε πως πρώτη η HELMEPA
αποδέχτηκε και εφάρμοσε στα σεμινάριά
της το πνεύμα ασφάλειας, με το οποίο
ήδη λειτουργούσε η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.
Περνώντας από τη ναυτική εκπαίδευση στην περιβαλλοντική ενημέρωση των
μαθητών, ο κ. Νίκος Τσάκος, πρώην πρόεδρος της HELMEPA, επέδωσε στην κ.
Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου αναμνηστική
πλακέτα σε εκτίμηση της υποστήριξης του
αείμνηστου συζύγου της Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου στο πρόγραμμα
«Παιδική HELMEPA», που συνεχίζουν τα
παιδιά του και η Costamare Shipping. Η κ.
Κωσταντακοπούλου ευχαρίστησε θερμά
όλους όσοι συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.
Η HELMEPA παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στην παγκόσμια ναυτιλία το 1985,
συμμετέχοντας σε έκθεση της Seatrade
στη Νέα Υόρκη, και συνεχίζει από τότε σε
κάθε «Ποσειδώνια» με πρωτοβουλία του
ιδρυτή τους κ. Θεμιστολή Βώκου, επίτιμου
μέλους της HELMEPA. Στον χαιρετισμό
του εξέφρασε τον θαυμασμό του για το
όραμα του Γιώργου Λιβανού και όλων των
συντελεστών για την επιτυχή πορεία της
HELMEPA, την προσφορά της στη ναυτιλιακή επιμόρφωση και περιβαλλοντική και
ευχήθηκε το έργο αυτό να συνεχιστεί για
πολλά ακόμα χρόνια.

Στη μακρόχρονη συνεργασία της
HELMEPA με το Λιμενικό Σώμα στον
τομέα της πρόληψης της θαλάσσιας
ρύπανσης αναφέρθηκε ο αρχηγός του,
αντιναύαρχος Σταμάτης Ράπτης, και με
το Πολεμικό Ναυτικό ο αντιναύαρχος
Ιωάννης Παυλόπουλος, αρχηγός του Στόλου, που ευχαρίστησε την ένωση για τη
δωρεάν συμμετοχή των στελεχών του
Πολεμικού Ναυτικού στα εκπαιδευτικά
της προγράμματα.
Πρώτος νηογνώμονας εταιρικό μέλος
ήταν το American Bureau of Shipping –
ABS και στους λόγους για τους οποίους
υποστήριξε αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία από την αρχή αναφέρθηκε ο κ.
Δημήτρης Χουλιαράκης, σημαίνον το 1983
στέλεχος του ABS.
Σημαντική ήταν και εξακολουθεί να είναι
η συμβολή των εταιρικών μελών στην επιτυχή εξέλιξη της HELMEPΑ. Απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους εκπροσώπους των πρώτων τριών εταιρικών μελών
και για την επιπλέον συνδρομή τους στις
ανάγκες της HELMEPA. Στον κ. Βασίλειο
Κρουστάλλη, Senior Vice President του
ABS στην Ευρώπη, στον κ. Γεώργιο Τεριακίδη, Regional Business Development
Manager του DNV GL, και στον κ. Θεοδόση Σταματέλλο, Area Manager, Greece,
East Mediterranean and Adriatic του
Lloyd’s Register.
Στους προσκεκλημένους προσφέρθηκε
συμβολικό αναμνηστικό της 35ετίας και
το ειδικό, καλαίσθητο, στην αγγλική, τεύχος του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά,
το οποίο οι εκδότες είχαν την πρωτοβουλία να αφιερώσουν στα 35 χρόνια της
HELMEPA με στοιχεία που έλαβαν από τα
αρχεία της.

35 ΧΡΟΝΙΑ HELMEPA

Παραμένουμε εθελοντική οργάνωση, που προσπαθεί
να ευαισθητοποιεί ανθρώπους στην προστασία του
περιβάλλοντος
Χαιρετισμός του Δρος Γεωργίου Α. Γράτσου*
Προέδρου HELMEPA

κ. Βουλευτές
κ. Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος
κ. Αρχηγέ του Στόλου
κ. Πρόεδρε του ΝΕΕ
κ. Πρόεδρε της ΕΕΕ
κα Λιβανού
κα Κωνσταντακοπούλου
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Όπως γνωρίζετε, φέτος συμπληρώνονται
35 χρόνια από την ίδρυση της ΗΕLMEPA.
Έμπνευση του αείμνηστου Γιώργου Π.
Λιβανού ήταν η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε εθελοντική βάση,
πρωτοποριακά, ευαισθητοποιώντας ναυτικούς και πλοιοκτήτες.
Είμαστε και παραμένουμε εθελοντική
οργάνωση, που προσπαθεί να ευαισθητοποιεί ανθρώπους στην προστασία του
περιβάλλοντος. Σ’ αυτό διαφέρουμε.
Σήμερα η HELMEPA προσφέρει επιμόρφωση στους ναυτικούς των πλοίων-μελών
μας με:
• Προσομοιωτή, χάρη στις προσπάθειες του προκατόχου μου δρα Γιάννη

Κούστα, που κατέληξαν στη δωρεά από
το DNV GL, που ευχαριστούμε, όπου
εκπαιδεύονται περί τους 150 αξιωματικούς τον χρόνο.
• Κάνουμε 24 διήμερα σεμινάρια τον
χρόνο, που παρακολουθούν περίπου
350 αξιωματικοί και στελέχη. Τα σεμινάρια που οργανώνει η HELMEPA είναι
πιθανώς μοναδικά παγκοσμίως. Δεν
εστιάζουν μόνο στους κανονισμούς,
αλλά και στην πρακτική εφαρμογή και
λειτουργική εμπειρία των γραφείων. Έτσι
εμπεριέχουν διάδραση μεταξύ θεωρίας
και πράξης.
Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από:
• Επιτροπή 12 έμπειρων στελεχών ναυ-

τιλιακών εταιρειών που διαχειρίζονται
περίπου 450 πλοία (δεξαμενόπλοια, bulk
carriers, πλοία εμπορευματοκιβωτίων,
product carriers, chemical carriers και
πλοία LNG).
• Νηογνώμονες.
• Προσωπικό της Γραμματείας του
Ναυτιλιακού Κέντρου της HELMEPA.
Ως εκ τούτου, τα σεμινάρια αυτά προσφέρουν την πείρα εταιρειών και ναυτικών
των πλοίων τα οποία επισκέπτονται τον
χρόνο περίπου 3.000+ λιμάνια, στα οποία
αντιμετωπίζουν συνεχώς ελέγχους από
τις αρχές.
Τέλος προσφέρουμε:
• e-learning στην αγγλική για κάθε εθνικότητας αξιωματικό σε απόλυτα εθελοντική βάση, που το χρησιμοποιούν περίπου 200 άτομα τον χρόνο.
Παιδική HELMEPA
Από την αρχή, πολύ πριν ευαισθητοποιηθεί το ελληνικό Δημόσιο, συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη να πλησιάζουμε και
να ενημερώνουμε τις νεότερες γενιές
όσον αφορά τη θάλασσα και το περιβάλλον. Μεταφέραμε πάνω από 200.000
μαθητές στις εκθέσεις μας μέχρι το 1993.
Τότε ιδρύσαμε το πρόγραμμα «Παιδική
HELMEPA», το οποίο στήριξε από την
αρχή ο αείμνηστος Καπετάν Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος και συνεχίζουν τα
παιδιά του και η Costamare.
Με ολοένα εντατικότερους ρυθμούς φτάσαμε τα 7.000-8.000 παιδιά εθελοντές
μέλη τον χρόνο, των οποίων το σύνολο
μέχρι σήμερα είναι 100.000. Οι εθελοντές
δάσκαλοι είναι περίπου 3.000.
Παράλληλα συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα τη δεύτερη τριετή εκστρατεία περιβαλλοντικής ενημέρωσης μαθητών και
κοινωνίας σε 14 πόλεις που χρηματοδοτεί
το Lloyd’s Register Foundation, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε.
Τέλος, από τις εισφορές των μελών μας
έχουμε χορηγήσει 30 υποτροφίες, τρεις από
τις οποίες πρόσφερε η κ. Ειρήνη Νταϊφά.
Δίκτυο ΜΕΡΑ
Από την ίδρυσή μας και επειδή θάλασσα και περιβάλλον δεν γνωρίζουν σύνορα, η HELMEPA δημιούργησε υπό
την INTERMEPA ένα δίκτυο 7 MEPA:
HELMEPA, CYMEPA (στην Κύπρο),
TURMEPA (στην Τουρκία), AUSMEPA
(στην Αυστραλία), URUMEPA (στην

(Α-Δ) Οι κ. Δ. Μητσάτσος, γεν. διευθυντής της HELMEPA, Θ. Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ, και δρ Γ. Γράτσος.

Ουρουγουάη), NAMEPA (στη Βόρεια
Αμερική) και UKRMEPA (στην Ουκρανία). Προ μηνός υπογράψαμε μνημόνιο
συνεργασίας με τη United Arab Emirates
Offshore and Shipping Industry για την
ίδρυση της EMEPA (Emirates).
Όλοι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, έλεγχοι, ποινές και πρόστιμα έχουν δημιουργηθεί από τη διεθνή κοινότητα, γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ μας άτομα που
δεν έχουν συνειδητοποιήσει το σημαντικό
όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Αυτούς θέλουμε να πλησιάσουμε, να τους
ευαισθητοποιήσουμε ώστε να γίνουν
καλύτεροι, για συμφέρον τους και για το
περιβάλλον.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, προβάλλοντας τα οφέλη της εθελοντικής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πλοιοκτήτες και ναυτικούς, θα μπορέσουμε καλύτερα να υπηρετήσουμε την ελληνική και
ελληνόκτητη ναυτιλία, αλλά και ξένες που
θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά
μας μέσω των ΜEPA που δημιουργήθηκαν
σε άλλα μέρη.
Τέλος, με ικανοποίηση πήραμε μέρος και
χαιρετίσαμε την εκδήλωση για τα 30 χρόνια
του θεσμού «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης»
που οργάνωσαν πρόσφατα οι χειριστές του,
η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί η
HELMEPA έφερε στην Ελλάδα τον θεσμό,
τον οποίο οι σημερινοί χειριστές του συνεχίζουν με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια.
Πιστεύω ότι προχωρήσαμε πολύ από την
ίδρυσή μας και καταφέραμε πολλά, με την
καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
και τη δυναμική παρουσία του διευθυντού
και των στελεχών της Γραμματείας της
HELMEPA.
Η φροντίδα για το θαλάσσιο περιβάλλον
πρέπει να είναι συνεχής, άρα έχουμε πολύ
έργο ακόμα.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

* Οι χαιρετισμοί που φιλοξενούνται στο
παρόν τεύχος πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων
ίδρυσης της HELMEPA στον Ναυτικό
Όμιλο Ελλάδας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
Η διεύθυνση των Ναυτικών Χρονικών
τιμώντας τη μεγάλη συνεισφορά της
οργάνωσης παρουσιάζει στις σελίδες που
ακολουθούν ορισμένους από τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων της ναυτεργασίας, του εφοπλισμού και σημαντικών
προσωπικοτήτων που υποστήριξαν την
ίδρυσή της.

35 ΧΡΟΝΙΑ HELMEPA

Χρειάστηκε το όραμα ενός μεγάλου Έλληνα
εφοπλιστή και πατριώτη, του Γιώργου Π. Λιβανού,
για να εκφράσει η Ελλάδα ό,τι καλύτερο υπάρχει
στη ναυτιλιακή της παράδοση
Χαιρετισμός του Βασίλη Φρ. Παπαχρηστίδη
Δεύτερου Προέδρου της HELMEPA (1992-1994)

Φωτογραφία αρχείου, HELMEPA

Η 35η επέτειος της HELMEPA αντιπροσωπεύει θρίαμβο της συνείδησης της ελληνικής
ναυτιλίας για το περιβάλλον, τις ανθρώπινες αξίες και τον πολιτισμό.
Το έργο και το παράδειγμα της HELMEPA χαρίζουν στην Ελλάδα μια ιδιαίτερη διάκριση,
εφάμιλλη με την προνομιακή θέση του ελληνόκτητου στόλου στην παγκόσμια ναυτιλία.
Χρειάστηκε το όραμα, η δημιουργικότητα και η πίστη ενός μεγάλου Έλληνα εφοπλιστή
και πατριώτη, του Γιώργου Π. Λιβανού, για να εκφράσει η Ελλάδα ό,τι καλύτερο υπάρχει
στη ναυτιλιακή της παράδοση.
Γιώργο, η HELMEPA είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούσες να αφήσεις στην
πατρίδα σου. Γι’ αυτό σε σκεπτόμαστε σήμερα με αγάπη, απέραντο σεβασμό και βαθιά
ευγνωμοσύνη.
Εύχομαι το άριστο επιτελείο της HELMEPA, υπό την αιγίδα του άξιου γενικού διευθυντού Δημήτρη Μητσάτσου, να συνεχίσει το έργο του αείμνηστου Γιώργου Λιβανού με
τον ίδιο δυναμισμό και επιτυχία που είχε στην πρώτη 35ετία.
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Ελληνικός εφοπλισμός και ελληνική ναυτεργασία
βρέθηκαν ενωμένοι, για την επίτευξη υψηλού
και ευγενούς στόχου
Χαιρετισμός του Δρος Ματθαίου Δ. Λως
Ταμία ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Τιμή και χαρά να παρευρίσκομαι στη
σημερινή εκδήλωση της HELMEPA για τα
35 χρόνια από την ίδρυσή της, με τη διττή
ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους της, αλλά
και του εκπροσώπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Στις 4 Ιουνίου 1982 ο αείμνηστος Γιώργος
Π. Λιβανός, μια εξέχουσα προσωπικότητα
της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής
κοινότητας, έγραψε ιστορία όταν, μαζί με
μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και τον γενικό γραμματέα της
Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και
υπό τη σκέπη της ελίτ των διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών, συνυπέγραψαν
τη Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης
«Να Σώσουμε τις Θάλασσες». Ελληνικός
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εφοπλισμός και ελληνική ναυτεργασία
βρέθηκαν τότε ενωμένοι, για την επίτευξη
υψηλού και ευγενούς στόχου.
Το μήνυμα της διακήρυξης είναι επίκαιρο σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Εκφράζει
δέσμευση για την ανύψωση της περιβαλλοντικής συνείδησης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας, ώστε αυτή να πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή προσπάθεια
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνδυάζοντας την υποχρεωτική εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών με την εθελοντική βούληση για την
εξάλειψη της ρύπανσης που προέρχεται
από τα πλοία.
Δύο οι κύριοι πυλώνες για την πραγμάτωση των στόχων του οργανισμού, και οι
δύο άξιοι συγχαρητηρίων. Ο πρώτος είναι

η επιμόρφωση των ναυτικών και των στελεχών μας μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων, που πρόσφατα ενισχύθηκαν με την
παρουσία προσομοιωτού γεφύρας τελευταίας τεχνολογίας. Ο δεύτερος αφορά τη
μετάδοση περιβαλλοντικής συνείδησης
στα παιδιά και αναπτύσσεται στα σχολεία,
μέσω της «Παιδικής HELMEPA».
Η ίδρυση της HELMEPA οδήγησε και
άλλες χώρες να αναλάβουν ανάλογες
πρωτοβουλίες με τη δημιουργία αντίστοιχων οργανισμών. Τούτο καταδεικνύει ότι
ο ελληνικός εφοπλισμός πρωτοστατεί
διεθνώς με καινοτόμες και ρεαλιστικές
προτάσεις, έχοντας ως κύριο και πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τη
φιλοσοφία αυτή επιβεβαιώνει η συνεχής
ανανέωση του ελληνόκτητου στόλου, είτε
μέσω προγραμμάτων ναυπηγήσεων είτε
μέσω αγορών μεταχειρισμένων αλλά ποιοτικών πλοίων, με αποτέλεσμα ο στόλος
να διαθέτει στην πλειοψηφία του πλοία
υψηλών και φιλικών προς το περιβάλλον
προδιαγραφών. Το μαρτυρεί εξάλλου και
το ηλικιακό προφίλ του ελληνόκτητου
στόλου, που το 2016 ήταν 11,3 έτη, ενώ ο
μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν τα 14,6 έτη.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών αναγνωρίζει τη σημασία και την προσφορά της
HELMEPA. Σας διαβεβαιώ ότι είμεθα και
θα παραμείνουμε αρωγοί στο έργο σας,
διότι πιστεύουμε ότι, πέρα από κρίσεις
και αντιξοότητες, η HELMEPA θα υπάρχει
για να τιμά το καλό όνομα της ελληνικής
εμπορικής ναυτιλίας, όσο υπάρχει ελληνικό φιλότιμο.
Σας ευχαριστώ.

35 ΧΡΟΝΙΑ HELMEPA

Τιμάμε τους ανθρώπους της HELMEPA και όσους
συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου της
Χαιρετισμός του Καπτ. Μανώλη Τσικαλάκη
Προέδρου ΠΕΠΕΝ

Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή
ημέρα για όλους μας, καθώς στη μεγάλη
ναυτική μας οικογένεια εορτάζουμε τα 35
χρόνια λειτουργίας της Ελληνικής Ένωσης
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
– HELMEPA.
Είναι μια ξεχωριστή επέτειος, καθώς
σήμερα Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες τιμάμε την αγαστή συνεργασία των
δύο αυτών σπουδαίων κλάδων της χώρας
μας για την επίτευξη του μηνύματος «Να
Σώσουμε τις Θάλασσες» και του στόχου
να αναπτυχθεί εθελοντικά η περιβαλλοντική συνείδηση όλου του πλανήτη.
Ακόμα και στην ιδιαίτερη σημερινή εποχή
που ζούμε, ίσως φαντάζει πολύ ρομαντική
η σκέψη για τη στήριξη μιας πρωτοποριακής ιδέας, ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον όλοι μας να αντιληφθούμε τα οφέλη
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από την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος.
Ίσως ακόμα και να θεωρείται θνησιγενής
μια φιλόδοξη προσπάθεια, όπως εκείνη που δεν θα είχε άμεσα αποτελέσματα αλλά μακροπρόθεσμα οφέλη για το
παγκόσμιο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Και ίσως να μην είχε υλοποιηθεί ποτέ η
σκέψη για την ίδρυση της HELMEPA εάν
το 1982 οι αείμνηστοι Γιώργος Λιβανός,
ιδρυτής της, Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, επίτιμος πρόεδρός της, και
Σταύρος Νταϊφάς, ιδρυτικό της μέλος, δεν
είχαν εργαστεί, στηρίξει και υπηρετήσει
με εξαιρετικό ζήλο αυτή την προσπάθειαορόσημο για ένα καλύτερο θαλάσσιο
περιβάλλον.
Και διαχρονικά η HELMEPA δεν θα είχε
αποδείξει το σπουδαίο έργο που επιτελεί
όλα αυτά τα χρόνια εάν σύσσωμοι οι ναυ-

τικοί μας δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη
σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος
και δεν είχαν αγκαλιάσει το πολυτιμότερο
κεφάλαιο της χώρας και του πλανήτη μας,
τη θάλασσα.
Ως εκπρόσωπος των Ελλήνων πλοιάρχων
δεν θα μπορούσα βέβαια να μην αναφερθώ και στην πολύτιμη συμβολή του πρώην
προέδρου της Ένωσής μας, καπετάν Γιάννη Χαλά, σημερινού γενικού γραμματέα
της ΠΝΟ, που για έξι συναπτά έτη τίμησε
και προώθησε από τη θέση του προέδρου
της HELMEPA τα ιδεώδη και το πρόγραμμα για επίτευξη του πολύτιμου έργου της.
Με τη HELMEPA μάς συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί, λόγω των κοινών στόχων,
των προσπαθειών και των αγώνων για την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και πλούτου.
Το έργο της HELMEPA μεγιστοποιείται,
γιατί αποτελεί τμήμα ενός διαρκούς κοινού οράματος που στοχεύει στη δίκαιη,
βιώσιμη και με σεβασμό στον άνθρωπο
και στο θαλάσσιο περιβάλλον ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης για
τα 35 χρόνια λειτουργίας της HELMEPA,
τιμάμε τους ανθρώπους της, καθώς και
όλους όσοι συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην υλοποίηση του έργου της (διακριτή η παρουσία του κ. Δ. Μητσάτσου
στην όλη προσπάθεια της HELMEPA),
ώστε οι ναυτικοί μας να εκπαιδεύονται
και να είναι πάντα ενημερωμένοι για το
τι πρέπει να κάνουν στα πλοία τους, να
αποφεύγονται ατυχήματα και ρυπάνσεις
της θάλασσας και κυρίως χωρίς απώλεια
ανθρώπινων ζωών.
Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε
πολλά και καλά ταξίδια στις θάλασσες
του κόσμου, όπως τις έχουμε μοναδικά
ονειρευτεί.
Θα είμαστε πάντα συνεπιβάτες και αρωγοί σε όλες σας τις προσπάθειες.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
69 Akti Miaouli, Piraeus 18537, Greece - Email: admin.gr@euronav.com
Tel +30 210 455 8000 - Fax +30 210 455 8010
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Στιγμιότυπα από την επετειακή εκδήλωση
της HELMEPA στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος
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1: (Α-Δ) Η κ. Φωτεινή Λιβανού και η κ.
Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.
2: (Α-Δ) Ο δρ Γ. Γράτσος και ο κ. Γ.
Πατέρας, πρόεδρος του ΝΕΕ.
3: (Α-Δ) Οι κ. Μ. Τσικαλάκης, πρόεδρος
της ΠΕΠΕΝ, Δ. Μητσάτσος και Ν.
Παππαδάκης.
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4: Η κ. Κωνσταντακοπούλου παραλαμβάνει
αναμνηστική πλακέτα από τον κ. Ν. Τσάκο,
πρώην πρόεδρο της HELMEPA.
13

5: Ο κ. Θέμης Βώκος, επίτιμο μέλος της
HELMEPA.
6: (Α-Δ) Ο κ. Ι. Τσενεμπής παραλαμβάνει
αναμνηστικό της εκδήλωσης από τον κ. Π.
Ιωαννίδη, επίτιμο μέλος της HELMEPA.
7: (Α-Δ) Ο κ. Θ. Σταματέλλος
παραλαμβάνει αναμνηστικό από τον κ.
Θέμη Βώκο, επίτιμο μέλος της HELMEPA.
8: Ο κ. Δ. Χουλιαράκης, divisional vice
president και assistant chief surveyor,
Europe Division, ABS.
9: (Α-Δ) Ο κ. Α. Ποταμιάνος παραλαμβάνει
αναμνηστική πλακέτα από τον δρα Γ.
Γράτσο.
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10: (Α-Δ) Οι κ. Ι. Ξυλάς, αντιπρόεδρος της
HELMEPA, και ο δρ Γ. Γράτσος.
11: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.
12: (Α-Δ) Η κ. Ρένα Κωνσταντακοπούλου,
ο δρ Γ. Γράτσος και η κ. Κάρμεν
Κωνσταντακοπούλου.
13: Ο κ. Β. Κρουστάλλης παραλαμβάνει
αναμνηστικό από τον αντιναύαρχο ΛΣ Σ.
Ράπτη, αρχηγό ΛΣ.
14: Ο κ. Γ. Τεριακίδης παραλαμβάνει
αναμνηστικό από τον αντιναύαρχο ΛΣ Ι.
Παυλόπουλο, αρχηγό Στόλου ΠΝ.
15: Ειδική έκδοση των Ναυτικών Χρονικών
για τα 35 χρόνια της HELMEPA.
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16: Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.
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Η έναρξη λειτουργίας της HELMEPA το 1982

Σημείωμα του εκδότη
Η πρώτη περίοδος ίδρυσης και οργάνωσης της HELMEPA έχει για τον σύγχρονο μελετητή εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι
συμπίπτει με μια σημαντική φάση συρρίκνωσης και μετέπειτα εκσυγχρονισμού
και γιγάντωσης της ελληνικής ναυτιλίας.
Παράλληλα με την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΟΚ, τη δυσμενή αντιμετώπιση του
διεθνούς Τύπου και του Ευρωπαίου νομοθέτη απέναντι στην ελληνική πλοιοκτησία
αλλά και την πολύχρονη και εξαντλητική
χαμηλή πορεία όλων των δεικτών της
ναυλαγοράς, η εθελοντική οργάνωση
που εμπνεύστηκε ο Γεώργιος Π. Λιβανός υπήρξε μια πραγματικά καινοτόμος
πρωτοβουλία για την εποχή. Ο κατά την
τότε περίοδο αξιωματικός ΛΣ Παναγιώτης Κοσμάτος ανέλαβε, ύστερα από
παρότρυνση του Γεώργιου Π. Λιβανού,
τη γραμματειακή συγκρότηση και έναρξη
λειτουργίας του σημαντικού νέου οργανισμού κάτω από αντικειμενικά δύσκολες
συνθήκες. Με γνώμονα την τεράστια συμβολή του υποναυάρχου ΛΣ Π. Κοσμάτου
στα διεθνή fora τόσο ως λιμενικού ακολούθου της Ελλάδας στο Λονδίνο όσο
και για δύο δεκαετίες ως γραμματέα του
Committee ζητήσαμε την αρθρογραφική
συμβολή του για την παρουσίαση των πρώτων μηνών λειτουργίας της HELMEPA πριν
από τη μετεγκατάστασή του στο Λονδίνο.
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Ιστορική αναδρομή στους πρώτους μήνες ίδρυσης της HELMEPΑ,
του Παναγιώτη Κοσμάτου, Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)
Την 10ετίαν του 1970 η ανθρωπότης άρχισε πλέον να συνειδητοποιεί την ανάγκη
για την προστασία του περιβάλλοντος
από κάθε μορφή ρυπάνσεως.
Τον Ιούνιον του 1972 ο Οργανισμός των
Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε τη σύγκλιση
στη Στοκχόλμη της πρώτης διεθνούς διασκέψεως για την προστασία του ανθρώπινου περιβάλλοντος.
Η προκληθείσα τότε ευρυτάτη ρύπανση
συνεπεία της βυθίσεως του δ/ξ «Torrey
Canyon» και η οικολογική καταστροφή
μιας μεγάλης περιοχής της ΒΔ Γαλλίας
συνετάραξε τη διεθνή κοινή γνώμη.
Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότης δεν έμεινε
ασυγκίνητη και αποφάσισε να αντιδράσει.
Όπως προ 60 και πλέον χρόνων η τραγική βύθιση του «Τιτανικού» υπήρξεν ο
καταλύτης για τη λήψη πλέον αυστηρών
μέτρων για την προστασία της ανθρωπίνης ζωής στη θάλασσα, έτσι και η βύθιση
του «Torrey Canyon» και αργότερα του
«Exxon Valdez», στην περιοχήν της Αλάσκας, υπήρξαν ο καταλύτης για τη λήψη
πλέον αποτελεσματικών μέτρων για την

προστασίαν του θαλασσίου περιβάλλοντος από την προκαλουμένην υπό των
πλοίων ρύπανση.
Στην αφύπνιση της κοινής γνώμης συνετέλεσαν και κραυγές αγωνίας μεμονωμένων
ατόμων με υψηλότερον δείκτην ευαισθησίας αλλά και μεγαλυτέρα συναίσθηση της
ευθύνης απέναντι στο κοινωνικόν σύνολον. Είναι αυτοί που συνειδητοποίησαν ότι
παρήλθεν η περίοδος της ευχολογίας και
ότι έπρεπε να εισέλθουμε επί τέλους εις
την περίοδον της δράσεως.
Ένας εξ αυτών, ρομαντικός οραματιστής
για ένα καλύτερον θαλάσσιον περιβάλλον,
υπήρξε ο Γεώργιος Π. Λιβανός.
Με το κύρος της θέσεώς του ως ενός εκ
των πλέον σημαντικών εφοπλιστών της
εποχής, με πρωτοπόρες ιδέες, συγκέντρωσε πέριξ αυτού το 1982 μιαν ομάδα εφοπλιστών με τις ίδιες ευαισθησίες και αφού
εξασφάλισε και τη σύμπραξη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ),
προέβη σε μια διακήρυξη εξαγγελίας της
ιδρύσεως της HELMEPA (Hellenic Marine
Environment Protection Association).

Τη διακήρυξη προσυπέγραψαν και διάφοροι διεθνείς περιβαλλοντικοί οργανισμοί.
Στο συσταθέν Διοικητικόν Συμβούλιον
πλην των εφοπλιστών συμμετείχε και ο
τότε γενικός γραμματεύς της ΠΝΟ.
Σε αναζήτηση ενός διευθυντού για να
ξεκινήσει η όλη προσπάθεια, με πρόταση του εφοπλιστού Καπετάν Παναγιώτη
Τσάκου και μέλους του ΔΣ, ο Γ. Π. Λιβανός
με εκάλεσε και μου πρότεινε να αναλάβω
τη διεύθυνση της HELMEPA.
Εγώ αυτή την εποχή, από τον Ιούνιον του
1982, είχα αποστρατευθεί από το Λιμενικόν Σώμα. Η πρόταση για την επιλογή μου
οφείλετο εις την προϋπηρεσίαν μου εις το
Λιμενικόν Σώμα, ως ο υπεύθυνος διά την
επιτελικήν και επιχειρησιακήν οργάνωση
του ΥΕΝ διά την προστασίαν του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Πλέον αυτού διέθετον την εμπειρίαν από τη συμμετοχή μου
σε τρεις διεθνείς διασκέψεις για το περιβάλλον, της Διασκέψεως της Στοκχόλμης
(1972), της Διασκέψεως για τη σύναψη της
Διεθνούς Συμβάσεως MARPOL (Λονδίνον 1974) και της Διασκέψεως για την προστασία της Μεσογείου (Βαρκελώνη 1976).
Επιπλέον δε ως ο πρώτος διευθυντής της
Υπηρεσίας Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΥΕΝ ήμουνα επί κεφαλής
της ελληνικής αντιπροσωπείας εις την Επιτροπήν Θαλασσίου Περιβάλλοντος του
Διεθνούς Διακυβερνητικού Οργανισμού
IMO (τότε IMCO), αλλά και ο συντάκτης
του νόμου 743/1976 για την Προστασία
του Θαλασσίου Περιβάλλοντος.
Όταν παρουσιάστηκα εις τον Γ. Π. Λιβανό, αφού τον ευχαρίστησα διά την τιμήν
της προς εμέ προτάσεώς του, εξέφρασα
τη θλίψη μου μη δυνάμενος να την αποδεχτώ, ως έχων ήδη αποδεχθεί πρόταση του Ιω. Αδ. Χατζηπατέρα, προέδρου του Greek Shipping Co-Operation
Committee του Λονδίνου, να αναλάβω τη
διεύθυνση αυτού, ευθύς μετά την αποχώρηση του τότε διευθυντού ναυάρχου ΛΣ
Διοδώρου Βασιλειάδη.
Μετά από προσωπικές διαπραγματεύσεις
μεταξύ των Γ. Π. Λιβανού και του Ιω. Aδ.
Χατζηπατέρα, και εμού συμφωνούντος,
αποφασίσθη να αναλάβω προσωρινός
διευθυντής της HELMEPA κατά το πρώτον έτος προκειμένου να θέσω τις βάσεις
οργανώσεως και λειτουργίας της και το
επόμενον έτος να αναλάβω την νέαν μου
θέση στο Committee.
Επειγόμενος ο Γ. Π. Λιβανός για την άμε-

σο έναρξη λειτουργίας της HELMEPA,
με παρακάλεσε να διακόψω τις θερινές
διακοπές μου και ανταποκρινόμενος εις
την επιθυμίαν του η HELMEPA ξεκίνησε
το ταξίδι της από τις αρχές Αυγούστου
του 1982.
Εις το σημείον αυτό θα πρέπει να τονίσω
ότι με τον Γ. Π. Λιβανό είχαμε διαφορετικές απόψεις προσεγγίσεως. Αυτός, ως
ρομαντικός οραματιστής, απέβλεπε εις τη
φιλοτιμία του Έλληνα ναυτικού να προστατέψει το θαλάσσιον περιβάλλον μέσα στο
οποίο δραστηριοποιείται, αλλά και στην
περιβαλλοντική ευαισθησία του Έλληνα
εφοπλιστή που σαν μέλος πλέον μιας
ευγενούς Περιβαλλοντικής Ενώσεως δεν
θα προέβαινε του λοιπού στην ηθελημένη
απόρριψη ρύπων στη θάλασσα. Έφθανε
δε στο σημείον να οραματίζεται και την
άρνηση ακόμη των ναυτικών να συμμορφώνονται προς εντολάς απορρίψεων, ενημερώνοντας τη HELMERA προκειμένου
να συνετίσει τους τυχόν προτιθέμενους
να παρασπονδίσουν εφοπλιστάς.
Ο πρόεδρος της ΠΝΟ δεν έπαψε να επισημαίνει τις δυσκολίες μιας τέτοιας τακτικής, αλλά ελάμβανε διαβεβαιώσεις ότι δεν
θα ετίθετο σε κίνδυνο η απασχόληση
των φιλοτίμων ναυτικών, διότι η παρέμβαση HELMEPA θα ήτο καταλυτική και θα
έφθανε μέχρι τη διαγραφή του ατακτούντος μέλους της.
Η δική μου προσέγγιση ήτο διαφορετική
βασισμένη εις την προσπάθειαν εγκαίρου ενημερώσεως των απαιτήσεων της
MARPOL ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην εθελοντική εφαρμογή της
και πριν ακόμη από την θέσιν αυτής διεθνώς σε ισχύ. Εις το σημείον αυτό εστίαζα το ενδιαφέρον μου διότι η MARPOL
ήτο αυτή που έδινε διεθνώς τον ορισμό
της ρυπάνσεως και τις διάφορες μορφές
προελεύσεώς της καθώς και συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες προς αποφυγήν
της.
Θα πρέπει δε προς τούτο να ληφθεί
υπόψη ότι η MARPOL υπερακόντισε τις
προσδοκίες της διεθνούς κοινής γνώμης, υπό την επίδραση ασφαλώς και της
Διασκέψεως της Στοκχόλμης, και περιέλαβε στα πέντε παραρτήματα αυτής όχι
μόνον τη ρύπανση της θαλάσσης από
πετρέλαιο, αλλά και από χημικάς ουσίας
μεταφερόμενας σε υγρά και στερεά κατάσταση, καθώς και στα παραγόμενα εντός
των πλοίων λύματα και απορρίμματα. Τα

δύο τελευταία παραρτήματα θα ετίθεντο
αργότερον σε ισχύ με ορισμένας προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη αναγκαίων ευκολιών υποδοχής στους διάφορους λιμένας
προκειμένου δε περί του παραρτήματος
διά τα απορρίμματα θα ετίθετο σε ισχύ
εντός μίας διετίας από της θέσεως της
Συμβάσεως διεθνώς σε ισχύ.
Μετά παρέλευση αρκετών ετών εις τη
Σύμβαση περιελήφθη, ως γνωστόν, και
νέον παράρτημα για τις εκπομπές αερίων.
Ο αντικειμενικός σκοπός της συμβάσεως ήτο ο περιορισμός της προκαλούμενης ρυπάνσεως συνεπεία ατυχημάτων
με κατασκευαστικές προσαρμογές και
ο εντός 10ετίας το αργότερον παντελής
αποκλεισμός της ρυπάνσεως από την επιχειρησιακή δραστηριότητα των πλοίων.
Οι αντικειμενικοί αυτοί σκοποί ήσαν
σαφείς και επιτεύξιμοι και εις τους οποίους ήθελα να εστιάσουμε την προσπάθειάν μας διά της εθελοντικής εφαρμογής
των, το συντομότερον δυνατόν, δεδομένου ότι η σύμβαση, έχουσα ήδη συγκεντρώσει τον απαιτούμενον αριθμόν προσχωρήσεων, ετίθετο σε ισχύ το φθινόπωρον του 1983.
Επίστευα ότι με τη γνώση και την προσπάθεια προσαρμογής θα καλλιεργείτο
σταδιακά και η επιβαλλομένη περιβαλλοντική ευαισθησία, η οποία τότε δεν ήτο
αυτονόητος ούτε δεδομένη.
Ο Γ. Π. Λιβανός εφοβείτο ότι προσκολλημένος στη MARPOL θα μετέτρεπα τη
HELMEPA σε παράρτημα του ΥΕΝ.
Τότε κατάλαβα ότι, για να μπορέσουν να
συγκλίνουν οι απόψεις μας, θα έπρεπε να
μεταπείσω πρώτα τον ειδικόν του σύμβουλον, τον καθηγητή Edgar Gold.
Προς τιμήν του, όταν του ανέπτυξα την
επιχειρηματολογίαν μου, επείσθη αμέσως
και δεν εδίστασε να μου εκμυστηρευθεί
σε επιστολή του ότι μέχρι τώρα υποστήριζε απόψεις αντιθέτους προς εμέ και ότι
τώρα θα έκανε στροφήν 180ο και θα υποστήριζε ευθύμως τη δική μου πρόταση,
πεπεισμένος πλέον ότι έτσι θα μπορέσει
να προχωρήσει η HELMEPA.
Έχοντας πλέον τη συμπαράσταση του
Edgar Gold, επείσθη τελικά και ο Γ. Π.
Λιβανός και τότε προχώρησα στην οργάνωση της λειτουργίας της HELMEPA.
Στο πρώτον διάστημα οργάνωσα ειδικά
ενημερωτικά σεμινάρια προκειμένου όλοι
να συνειδητοποιήσουν την έκταση της απαιτούμενης προεργασίας διά την εφαρμογήν
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της Συμβάσεως. Ταυτοχρόνως ξεκίνησε η
προσπάθεια διά την εγγραφήν νέων μελών
ώστε η HELMEPA να αποκτήσει οντότητα
αλλά και τους αναγκαίους πόρους διά την
οικονομικήν αυτονομίαν της.
Θα πρέπει να λεχθεί ότι την εποχή αυτή η
ναυτιλία διήρχετο μια μακρά περίοδον κρίσεως και η ανταπόκριση στην πρόσκληση
της HELMEPA δεν υπήρξεν ικανοποιητική.
Διενήργησα τότε διάφορες επαφές και
εγένοντο και διάφορες ανακοινώσεις
στον ημερήσιο και ναυτιλιακό Τύπο.
Ο Γ. Π. Λιβανός εις την επιθυμίαν του να
λάβει η HELMEPA διεθνή αναγνώριση επεδίωκε να αναγνωρισθή από τον IMO ως μη
κυβερνητικός μόνιμος παρατηρητής.
Προς τον σκοπόν αυτόν μετέβημεν στο
Λονδίνον και επισκεφθήκαμε τον τότε
γεν. γραμματέα του IMO, Srivastava, τον
οποίον ήδη είχα ενημερώσει διά την λειτουργίαν της HELMEPA και την παρ’ εμού
ανάληψη της διευθύνσεως αυτής, και με
σχετικήν επιστολήν του πλέον των συγχαρητηρίων μού υπεσχέθη κάθε δυνατή
συμπαράσταση στην προσπάθειάν μας.
Για την ενημέρωση των μελών μας περί
των δραστηριοτήτων μας, ανέλαβα την
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έκδοση ενός μηνιαίου δελτίου με τίτλον
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ HELMEPA», που εκυκλοφόρησε ανελλιπώς καθ’ όλον το διάστημα
της εκεί παραμονής μου.
Εις την προσπάθειαν ενημερώσεως των
μελών μας περί των απαιτήσεων της συμβάσεως, άρχισα την ανάλυση των διαφόρων άρθρων της κατά τρόπον απλόν και
εύληπτον. Η ύλη κάθε φορά, διά να γίνεται
ευκόλως κατανοητή, αφορούσε πάντα ένα
συγκεκριμένο θέμα και περιορίζετο εις τα
όρια μιας δισέλιδης επιστολής. Η επιστολή έφερε τον τίτλον «Γράμματα προς τους
Ωκεανούς» και καθεμία έφερε έναν αύξοντα αριθμόν. Είχε προσωπικόν χαρακτήρα
και απεστέλετο ταχυδρομικώς σε όλα τα
μέλη-πλοία της HELMEPA.
Πλέον των ανωτέρω ο Γ. Π. Λιβανός υιοθέτησε και με μεγάλη προθυμία απεδέχθη την πρόταση της αμέσου θέσεως σε
εφαρμογή του Παραρτήματος της Συμβάσεως του αφορώντος τα απορρίμματα
από τα πλοία-μέλη της HELMEPA, προς
τον σκοπόν συν τοις άλλοις και της καλυτέρας προστασίας των ακτών μας. Έτσι η
HELMEPA ενεφανίσθη διεθνώς ως πρωτοπόρος εις την εφαρμογήν της MARPOL.

Εν όψει της αποχωρήσεώς μου, το ΔΣ της
HELMEPA ξεκίνησε τη διαδικασία εξευρέσεως αντικαταστάτου μου. Τελικώς ο Γ. Π.
Λιβανός επέλεξε τον απόστρατον ανώτερον αξιωματικόν του ΠΝ, κ. Δημ. Μητσάτσον, εις τον οποίον παρέδωσα αμέσως τη
διεύθυνση, παραμείνας μέχρι τον Ιούνιον
του 1983 που απεχώρησα, ως σύμβουλος,
επί τρίμηνον περίπου, που συνέχισα την
έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου και τα
«Γράμματα προς τους Ωκεανούς».
Η γραμματεία της HELMEPA επί των ημερών μου απετελείτο από μια δακτυλογράφο και μια Αμερικανίδα με στοιχειώδεις
γνώσεις ελληνικής διά την αγγλόφωνον
αλληλογραφίαν.
Η επιλογή του κ. Δ. Μητσάτσου κρίνεται
ως επιτυχής, ο οποίος παραμένει έκτοτε
και μέχρι σήμερον εις τη θέση του διευθυντού και ο οποίος έβαλε ασφαλώς το
δικό του στίγμα εις τη λειτουργία της
HELMEPA.
Ο Γ. Π. Λιβανός παρέμεινε ισόβιος πρόεδρος του ΔΣ της HELMEPA και μετά από
αυτόν αξιόλογα μέλη της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητος ανέλαβον τη συνέχιση της προσπαθείας.
Η λειτουργία της HELMEPA επί μία ολόκληρον 35ετίαν και η αξιόλογος ανάπτυξη που επετεύχθη έκτοτε αποτελούν μια
σαφή ένδειξη ότι το όραμα του Γ. Π. Λιβανού παραμένει ζωντανόν και ελπιδοφόρον
όταν βλέπουμε την αξιόλογη προσπάθεια
μεταλαμπαδεύσεως της περιβαλλοντικής
συνειδήσεως από της παιδικής ηλικίας.
Η εν συνεχεία πολυετής παραμονή μου
εις την νέαν θέσιν μου στο Λονδίνον δεν
μου επέτρεψε να παρακολουθήσω την
επελθούσα έκτοτε πρόοδον και ανάπτυξη
αυτής.
Ασφαλώς τούτο θα πράξουν άλλοι αρμοδιότεροι εμού, ώστε όλοι να πληροφορηθούν
την έκταση μιας ευγενούς προσπαθείας.
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σης στη ναυπηγική βιομηχανία της ΕΕ, η
οποία δέχεται έντονες πιέσεις από τα
ναυπηγεία της Άπω Ανατολής. Με τα ναυπηγεία της Κίνας και της Νότιας Κορέας
να έχουν κυριαρχήσει στις ναυπηγήσεις
πλοίων χαμηλής εξειδίκευσης (φορτηγά
και δεξαμενόπλοια), εξαιτίας του χαμηλού
εργατικού κόστους, η ναυπηγική βιομηχανία της ΕΕ ψάχνει να βρει ρόλο στο νέο
περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Μάλιστα οι τάσεις περαιτέρω συγκέντρωσης στον κλάδο θα συνεχιστούν, περισσότερο ως ανάγκη για την επιβίωση της
ναυπηγικής βιομηχανίας της ΕΕ, η οποία
θα πρέπει να εξειδικευτεί στη ναυπήγηση συγκεκριμένων κατηγοριών πλοίων,
που απαιτούν υψηλή τεχνολογία. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι οι ναυπηγικές μονάδες
της ΕΕ δεν θα μπορέσουν όλες να επιβιώσουν μεσοπρόθεσμα.

Σημαντική αύξηση κερδών
για τον Όμιλο CMA CGM

ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου
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Στα χέρια των Fincantieri περνά
το 66,6% των STX France
Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση του
66,6% των μετοχών των γαλλικών ναυπηγείων STX France από την STX Europe
AS έναντι $79,5 εκατ. Η συμφωνία αυτή
πρόκειται να οριστικοποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις των
Fincantieri με τη γαλλική κυβέρνηση, η
οποία θα δώσει και το πράσινο φως για να
τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία. Τα γαλλικά ναυπηγεία STX France, με έδρα στο
Saint-Nazaire, έχουν πάνω από 150 χρόνια
εμπειρία στη ναυπηγική βιομηχανία, ναυπηγώντας σύγχρονα πλοία με τεχνολογία
αιχμής. Το περασμένο έτος τα έσοδα των
STX France ανήλθαν σε 1,4 δις ευρώ.
Η εξαγορά εντείνει τις τάσεις συγκέντρω-

Η γαλλική εταιρεία τακτικών γραμμών
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA
CGM, χάρη στη σημαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, κατέγραψε κέρδη ύψους
$86 εκατ.
Με την ενσωμάτωση της APL, ο όγκος
των διακινηθέντων εμπορευματοκιβωτίων
για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους
αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 4,27
εκατ. TEUs, αύξηση 34,2% σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2016. Από την άλλη, ο
συνολικός κύκλος εργασιών για το πρώτο
τρίμηνο ενισχύθηκε κατά 35,9%, αγγίζοντας τα $4,6 δις.
Το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε σε
5,5% στα $252 εκατ. Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του ομίλου ανήλθαν
σε $86 εκατ., ενώ για πρώτη φορά από
το 2011 η APL κατόρθωσε να καταγράψει
λειτουργικά κέρδη ύψους 26 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το περασμένο έτος,
λόγω των χαμηλών ναύλων, η γαλλική εταιρεία κατέγραψε καθαρές απώλειες της
τάξεως των $452 εκατ., ενώ το 2015 είχε
καταγράψει κέρδη ύψους $567 εκατ.
Ο στόλος της CMA CGM, μετά τη συγχώνευση της APL, αριθμεί 445 πλοία με μεταφορική ικανότητα 2,2 εκατ. TEUs, αυξημένη κατά 19,6% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.
Ο Rodolphe Saadé, CEO του CMA CGM

Με την επικύρωση της σύμβασης από
τη Σαουδική Αραβία, τα μέλη του Ballast
Water Management Convention ανέρχονται πλέον σε 55, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 53,67% του παγκόσμιου τονάζ.
Όπως ανακοίνωσε ο IMO, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε στις 27 Απριλίου το έγγραφο
σύμφωνα με το οποίο εξέφρασε την επιθυμία της να προσχωρήσει στη σύμβαση.

Group, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, σημείωσε πως οι καλές επιδόσεις της εταιρείας οφείλονται στην εμπιστοσύνη των πελατών της, αλλά και στη
βελτίωση του operational management.
Για τον CEO του CMA CGM Group το
2017 αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερα
καλό έτος για την εταιρεία, με περαιτέρω
ενίσχυση της θέσης της ως ενός κορυφαίου παίκτη στην αγορά των containerships.

Διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί
συνεργάζονται για τη μείωση
των αέριων ρύπων

Danish Shipping: η νέα ονομασία
της Ένωσης Δανών Εφοπλιστών
Οι τρεις ενώσεις της Δανίας που εκπροσωπούν από κοινού όλους τους τομείς
δράσης της ναυτιλιακής βιομηχανίας
της χώρας, και συγκεκριμένα οι ενώσεις
Danish Shipowners’ Association, The
Shipowners’ Association of 2010 και The
Danish Car Ferry Association, αποφάσισαν όχι μόνο να συνεχίσουν να διαθέτουν κοινή γραμματεία, όπως ισχύει μέχρι
σήμερα, αλλά και να μοιράζονται πλέον
την ίδια οπτική ταυτότητα.
Ταυτόχρονα, η Ένωση Δανών Εφοπλιστών
(Danish Shipowners’ Association) προχωρά σε αλλαγή του ονόματός της σε
Danish Shipping. Η νέα ονομασία εγκρίθηκε από την ετήσια γενική συνέλευση της
Ένωσης. Αλλαγή ονομασίας όμως είχαμε
και στην περίπτωση της The Danish Car
Ferry Association, η οποία πλέον θα ονομάζεται Danish Ferry Association.
Η Ένωση Δανών Εφοπλιστών από την
ίδρυσή της το 1884 έχει διαγράψει μια
επιτυχή πορεία, ενώ οι σημερινές αλλαγές,
όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της
Ένωσης, αποτελούν μέρος του διαρκούς
μετασχηματισμού της στο πέρασμα του
χρόνου, με σεβασμό, πάντα, στη μακρά
παράδοση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
της χώρας.
Σχολιάζοντας τη μετονομασία της Ένωσης, ο Claus V. Hemmingsen, πρόεδρος
του Danish Shipping και Group Vice CEO,
A.P. Møller – Mærsk A/S, ανέφερε: «Η
αλλαγή συνιστά μέρος της συνολικής μας
στρατηγικής, με στόχο να συνεχίσουμε
να αναπτυσσόμαστε ως ένας σύγχρονος
επιχειρηματικός οργανισμός, αλλά και ως
σύγχρονη ένωση εργοδοτών, που αποτελεί τη φωνή της μεγαλύτερης εξαγωγικής
βιομηχανίας της Δανίας και ένα σημείο
αναφοράς για τις ναυτιλιακές εταιρείες της
χώρας». Για τον λόγο που ώθησε την Ένω-

ση να αλλάξει την ονομασία της, ο Claus V.
Hemmingsen σημειώνει πως η αλλαγή έγινε για να «βελτιώσουμε την επιρροή μας»
αλλά και για να «καταστήσουμε το όνομά
μας πιο σαφές και ξεκάθαρο».
Το νέο λογότυπο της Ένωσης είναι
εμπνευσμένο από τον κώδικα Morse, που
για χρόνια αποτελούσε την κύρια μέθοδο
επικοινωνίας εντός της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Με το νέο λογότυπο οι
Δανοί εφοπλιστές θέλουν να δείξουν πως
παραμένουν πιστοί στην παράδοση αλλά
και στον διεθνή τους προσανατολισμό.

Η Σαουδική Αραβία επικυρώνει
τη σύμβαση του Ballast Water
Treatment
Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη νέα προσθήκη στη λίστα των χωρών που έχουν
επικυρώσει τη Σύμβαση του IMO για το
Ballast Water Treatment, η οποία πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2017. Η σύμβαση αυτή, η οποία
υιοθετήθηκε το 2004, αφορά τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος που μεταφέρουν τα πλοία.

Στην ετήσια γενική συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS),
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και φιλοξενήθηκε από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο της Τουρκίας, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν κυρίως
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
από τα πλοία. Συγκεκριμένα, κρίθηκε
αναγκαίο το ICS να παροτρύνει τον IMO
(International Maritime Organization) να
υιοθετήσει πολιτικές που συμβάλλουν στη
μείωση των εκπομπών ρύπων κατά τη λειτουργία των πλοίων.
Πιο αναλυτικά, το ICS θα προτείνει τρεις
στόχους: α) να διατηρηθούν οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία σε
επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2008, β) να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το
2050 κατά 50%, συγκριτικά με αυτές του
2008 και γ) μέχρι το 2050 να μειωθούν σε
παγκόσμιο επίπεδο οι ετήσιες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα κατά ένα συμφωνημένο ποσοστό, με στόχο τη διαρκή
μείωσή τους ανά έτος.
Ο κ. Esben Poulsson, πρόεδρος του ICS
από το 2016, ανέφερε ότι είναι σημαντικό
ο IMO να δώσει ένα σαφές μήνυμα στην
παγκόσμια κοινότητα ότι οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί (ICS, IMO, BIMCO,
INTERCARGO, INTERTANKO) έχουν
πάρει μέτρα τα οποία θα συμβάλουν στη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά τη διεξαγωγή των θαλάσσιων μεταφορών. Ο ίδιος προσέθεσε επιπλέον ότι το ICS θα προτείνει στον IMO
να υιοθετήσει τις παραπάνω πολιτικές ως
μέρος της στρατηγικής του τελευταίου
που αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία και η
οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2018.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Στο «κόκκινο» η Hapag-Lloyd
λόγω της αύξησης της τιμής
των καυσίμων

θα επιτρέψουν στη γερμανική εταιρεία να
επιτύχει μεγάλες οικονομίες κλίμακος και
να επιστρέψει σε κερδοφορία.

Πριν από τη συγχώνευση με τη United
Arab Shipping Company (UASC), η HapagLloyd, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της
Γερμανίας, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη
μεγάλη πτώση των κερδών της και την
αύξηση των ζημιών της, που για το 2016
άγγιξαν τα 93 εκατ. ευρώ.
Όμως, και κατά το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους η Hapag-Lloyd συνεχίζει να βρίσκεται στο «κόκκινο», με τις
ζημίες της να αγγίζουν τα 62,1 εκατ. ευρώ,
μολονότι ο κύκλος εργασιών της, λόγω της
αύξησης του όγκου των διακινηθέντων
φορτίων, αυξήθηκε κατά 10% αγγίζοντας
τα 2,1 δις ευρώ.
Η μείωση αποδίδεται κατά κύριο λόγο
στην αύξηση του κόστους των καυσίμων.
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Hapag-Lloyd, η τιμή του βαρύ
μαζούτ που καταναλώνουν οι μηχανές
των γιγαντιαίων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει αυξηθεί σημαντικά,
φτάνοντας τα 313 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο,
όταν η μέση τιμή το περασμένο έτος
έφτανε τα 197 δολάρια. Πρόκειται, όπως
επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου της εταιρείας, για την πλέον υψηλή τιμή που έχει
καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2015.
Η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει
σχεδόν καλύψει τα κέρδη της εταιρείας,
από την πρόσφατη άνοδο των ναύλων.
Όμως το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
και άλλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπως ο ηγέτης της αγοράς,
η Maersk, η οποία για το πρώτο τρίμηνο
του 2017 κατέγραψε ζημίες ύψους 66
εκατ. ευρώ.
Όμως η διοίκηση της Hapag-Lloyd παραμένει αισιόδοξη για το τρέχον έτος. Ο
Rolf Habben Jansen, CEO της Hapag-Lloyd
AG, τονίζει σε δηλώσεις του πως μετά
τη συγχώνευση με την UASC, η οποία
εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί πολύ
σύντομα, θα επιτευχθούν συνέργειες που

Τα VLCCs αποτελούν πρώτη
επιλογή για τους πλοιοκτήτες
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Σύμφωνα με έκθεση της Teekay Shipping
Corporation, οι τιμές ναυπήγησης πλοίων
βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από
το 2004. Το γεγονός αυτό παρακινεί πολλούς πλοιοκτήτες να προβούν σε παραγγελίες πλοίων τα οποία θα ξεκινήσουν να
παραδίδονται από τα τέλη του 2018 και
εντός του 2019.
Σύμφωνα με την έκθεση, το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών αφορά πλοία
κατηγορίας VLCC. Από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2017
εκτιμάται ότι έχουν δοθεί παραγγελίες
για 18 VLCCs, ενώ για ολόκληρο το 2016
οι παραγγελίες για πλοία τέτοιας κατηγορίας ήταν δεκατέσσερις. Οι πλοιοκτήτες
επιλέγουν να παραγγείλουν VLCCs κυρίως
λόγω της αυξημένης ζήτησης για μεταφορά πετρελαίου μεσοπρόθεσμα. Άλλοι
παράγοντες που ωθούν στην επιλογή ναυπήγησης VLCCs είναι η αναμενόμενη άρση
του περιορισμού της παραγωγής πετρελαίου από τον OPEC από το 2018 και μετά
και επίσης η ανανέωση του υφιστάμενου
στόλου με νέα πλοία, που θα πληρούν τις
αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές
που θέτουν διεθνείς κανονισμοί.
Πολλά είναι μάλιστα και τα ναυπηγεία
που παροτρύνουν τους πλοιοκτήτες να
ναυπηγήσουν VLCCs, καθώς οι παραγγελίες αυτές θα αποφέρουν στα ναυπηγεία περισσότερα κέρδη συγκριτικά με
παραγγελίες για πλοία μεσαίου μεγέθους,
όπως τα aframaxes και τα suezmaxes. Ο
αριθμός των VLCCs που βρίσκονται υπό
ναυπήγηση είναι πάνω από το ήμισυ του
ενεργού στόλου των VLCCs που έχουν
ηλικία 15 ετών και άνω. Με τους νέους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς, όπως η
συνθήκη του Ballast Water Management
και ο κανονισμός του IMO σύμφωνα με
τον οποίο τα πλοία θα πρέπει να καταναλώνουν καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, πολλά πλοία θα οδηγηθούν σε
διάλυση τα επόμενα χρόνια, οπότε τώρα
είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη
ναυπήγηση νέων πλοίων, τα οποία θα ανανεώσουν τον παγκόσμιο στόλο.

H MSC 98 θα εξετάσει το μέλλον
της μη επανδρωμένης ναυτιλίας
Για πρώτη φορά ο IMO θα συζητήσει το
θέμα των αυτόνομων πλοίων. Η χρήση
αυτόνομων πλοίων, ή αλλιώς των λεγόμενων μη επανδρωμένων πλοίων, θα δημιουργήσει την ανάγκη για ένα κανονιστικό
πλαίσιο για πλοία τέτοιου είδους καθώς
και για την αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξή τους με τα επανδρωμένα πλοία.
Η MSC είναι η τεχνική επιτροπή του ΙΜΟ
και εξετάζει οποιοδήποτε θέμα αφορά
ενισχύσεις στη ναυσιπλοΐα, την κατασκευή
και τον εξοπλισμό των πλοίων, την επάνδρωση από τη μεριά της ασφάλειας, τους
κανόνες για την πρόληψη συγκρούσεων,
τον χειρισμό επικίνδυνων φορτίων, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις της ασφάλειας
στη θάλασσα, τις έρευνες για ναυτικά ατυχήματα, τις διασώσεις και οποιοδήποτε
άλλο θέμα αφορά άμεσα την ασφάλεια
στη θάλασσα. Η MSC εγκρίνει και υιοθετεί τροπολογίες σε συμβάσεις όπως η
SOLAS (Safety of Life at Sea).
H MSC 98 καλείται να ξεκινήσει μια άσκηση οριοθέτησης του κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να προσδιοριστούν οι
επηρεαζόμενοι κανονισμοί του ΙΜΟ σχετικά με τα αυτόνομα πλοία.
Υπάρχει μια ανάγκη ανάπτυξης κατηγοριών πλοίων με διαφορετικά επίπεδα
αυτοματισμού, από μερικώς αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία βοηθούν
το πλήρωμα μέχρι και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία είναι σε
θέση να αναλάβουν όλες τις πτυχές της
λειτουργίας των πλοίων χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
Ορισμένοι νηογνώμονες έχουν ήδη δημοσιεύσει κριτήρια σχεδιασμού και κατευθυντήριες γραμμές για αυτόνομα πλοία.
Ακόμα, ορισμένα κράτη έχουν θεσπίσει
εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη
λειτουργία αυτών των πλοίων εντός της
δικαιοδοσίας τους. Ωστόσο, καθώς ο
αριθμός, ο τύπος και το μέγεθος των μη
επανδρωμένων πλοίων αυξάνονται, αυτές
οι πρωτοβουλίες ενδέχεται να καταστούν
μη βιώσιμες και δυνητικά μη ασφαλείς.
Η MSC 98 δεν θα ξεκινήσει την πραγματική συζήτηση, αλλά θα αποφασίσει εάν και
πότε θα αρχίσουν οι εργασίες.

NEOTEYKTA

MT Reliable Warrior
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Το νέο απόκτημα της
Polembros Shipping

Flag
Hellas
Type
Crude Oil / Product Carrier
(Suezmax)
Year Built
2017
Yard
Hyundai Heavy Inc. Co. Ltd
IMO
9753557
P+I Club
UK
Classification Society
ABS
Gross Tonnage
81.287
Net Tonnage
47.515

Υπό τη διαχείριση της Polembros Shipping βρίσκεται το νεότευκτο Suezmax «MT
Reliable Warrior». Το πλοίο, που έχει υψώσει την ελληνική σημαία, ναυπηγήθηκε στα
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hyundai Heavy Inc. Co. Ltd, υπό την επίβλεψη του αμερικανικού νηογνώμονα ABS και η χωρητικότητά του φτάνει τα 149.992 dwt.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

Ανάγκη προστασίας των σύγχρονων υπεραποδοτικών
κινητήρων diesel από την ψυχρή διάβρωση
Του Jan Toschka
Γενικού Διευθυντή της Shell Marine

Η ναυτιλία δέχεται προκλήσεις
που προέρχονται απ’ όλες
τις πλευρές και για τον λόγο
αυτόν ο γενικός διευθυντής της
Shell Marine Jan Toschka δίνει
προτεραιότητα στο να εφαρμόζει
την έρευνα των λιπαντικών
κυλίνδρου, την τεχνογνωσία
των τεχνικών υπηρεσιών και
το κομμάτι των logistics στις
καθημερινές δοκιμασίες πλοίων
τα οποία βρίσκονται
εν λειτουργία.
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Ο Jan Toschka, γενικός διευθυντής της Shell
Marine, ηγείται μιας επιχείρησης λιπαντικών
πλοίων η οποία αποτελείται από περισσότερα από 40 εργοστάσια ανάμειξης
λιπαντικών και 15 εργοστάσια παραγωγής
λιπαντικών, τα οποία καλύπτουν περίπου
700 λιμάνια σε 57 χώρες και προμηθεύουν
πάνω από 10.000 σκάφη. Με γραφεία στη
Σιγκαπούρη, στο Λονδίνο, στη Σαγκάη και
στο Χιούστον και το Κέντρο Καινοτομίας
Marine & Power (MPIC) στο Αμβούργο, η
παροχή των κυλινδρελαίων για τις μηχανές πλοίων και των ειδικών λιπαντικών που
κινούν τη ναυτιλία είναι μια πραγματικά
παγκόσμια ευθύνη.
«Συναντώ πολλούς πλοιοκτήτες και οι
απόψεις τους για την παγκόσμια οικονομία διαφέρουν σημαντικά από αυτά που
διαβάζουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων», σημειώνει ο Jan Toschka. «Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι εντοπίζουν δυνατότητες ανταγωνισμού και οι
οποίοι χρειάζεται να παίρνουν τις σωστές
αποφάσεις όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές».
Η συνεχιζόμενη υπερπροσφορά χωρητικότητας στη ναυτιλία έχει οδηγήσει σε
πολύ χαμηλά επίπεδα ναύλων για τους
πελάτες, παρατηρεί ο κ. Toschka, ενώ έπεται να εισέλθουν περισσότερα σύγχρονα
πλοία στην αγορά. «Την ίδια στιγμή, η
αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η έκταση
των κανονισμών έχουν οδηγήσει σε υψηλότερα λειτουργικά κόστη για τους πλοιοκτήτες. Οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις,
όπως οι ζώνες Ελεγχόμενων Εκπομπών
Ρύπων (ΕΕΡ) και το παγκόσμιο ανώτατο
όριο περιεκτικότητας σε θείο, θα δημιουργήσουν περισσότερες δυσκολίες και
αβεβαιότητες».
Τα πλοία που δραστηριοποιούνται εντός
και εκτός των περιοχών ΕΕΡ λειτουργούν
τώρα με καύσιμα που διαθέτουν διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, ενώ η έλευση
της χαμηλότερης ταχύτητας πλεύσης από

το 2009 έχει εκθέσει τους νεότερους δίχρονους κινητήρες στους κινδύνους της ψυχρής
διάβρωσης. Σε συνδυασμό, αυτές οι προκλήσεις απαιτούν γενικές απαντήσεις από τους
προμηθευτές λιπαντικών κυλίνδρου αλλά και
απαντήσεις που θα αντιμετωπίζουν λεπτομερώς τα λειτουργικά ζητήματα.
«Ως ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση
συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να παρέχουμε τη σωστή
λύση λιπαντικού και τεχνικών υπηρεσιών
σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο ναυτιλιακό
περιβάλλον, βοηθώντας τους πελάτες μας
να αντιμετωπίσουν το πλήρες φάσμα των
συνθηκών λειτουργίας τους», αναφέρει
ο κ. Toschka. «Συνεργαζόμαστε στενά με
κατασκευαστές κινητήρων, καθώς και με
τους συναδέλφους μας από τους τομείς
της εμπορίας και της διύλισης καυσίμων,
ενώ διαθέτουμε και εντός της εταιρείας
τη δυνατότητα δοκιμών αλλά και πρακτική εμπειρία, τα οποία συνδυάζουμε με
την παρακολούθηση, την ανάλυση και την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε
να ανταποκρινόμαστε στην αγορά με δοκιμασμένες και ολοκληρωμένες λύσεις».
Οι τελευταίες εξελίξεις της Shell Marine
εμφανίστηκαν στην έκθεση SMM στο
Αμβούργο, με την ανάλυση του τελευταίου
έργου της, που αφορά την προστασία των
πιο σύγχρονων υπεραποδοτικών κινητήρων diesel από την ψυχρή διάβρωση, ενώ
παράλληλα διατηρείται η βελτιστοποίηση
του ρυθμού παροχής λιπαντικού στον
κύλινδρο. Ο κ. Toschka επωφελήθηκε
της ευκαιρίας να αποκαλύψει ότι, μετά τη
δημιουργία της φόρμουλας και μετά από
εξαντλητικές εργαστηριακές δοκιμές το
2015, το νέο λιπαντικό κυλίνδρων υψηλού
ΒΝ (140BN) Shell Alexia 140 έχει ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερους από
έξι μήνες δοκιμών επί του πλοίου με έναν
πελάτη της Shell Marine.
Το Shell Alexia 140 έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από λιπαντικά κυλίνδρου

που έχουν αναπτυχθεί για δίχρονους
κινητήρες, των οποίων το χαμηλότερο σε
BN προϊόν είναι το 25BN Shell Alexia S3,
που δημιουργήθηκε για πλοία τα οποία
λειτουργούν με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο εντός των περιοχών
ελεγχόμενης εκπομπής θείου. Η σειρά
περιλαμβάνει, επίσης, παραλλαγές των
60BN, 70BN και 100BN, οι οποίες δημιουργήθηκαν για διαφορετικές συνθήκες
λειτουργίας του πλοίου και καύσιμα διαφορετικής περιεκτικότητας σε θείο. Το
Shell Alexia 140 είναι κατάλληλο προς
χρήση σε υπεραποδοτικούς κινητήρες ως
αυτόνομο προϊόν ή ως μέρος μιας λύσης
ανάμειξης επί του σκάφους, όπου τα καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο ενέχουν τον κίνδυνο της ψυχρής διάβρωσης,
η οποία μπορεί να προκαλέσει φθορά
στην επένδυση του κυλίνδρου.
Η MAN Diesel και Turbo (MDT) ανακοίνωσε στο φετινό συνέδριο του CIMAC
στο Ελσίνκι ότι είχε πραγματοποιήσει
δοκιμές για την ΑΑΛΚ (Αυτοματοποιημένη Ανάμειξη Λιπαντικών Κινητήρα),
με την πρόθεση να θεσπίσει βέλτιστες
πρακτικές, ταιριάζοντας το BN του λιπαντικού με την περιεκτικότητά του σε θείο
και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον
ρυθμό παροχής λιπαντικού. Ο κ. Toschka
επισημαίνει ότι η πρώτη μονάδα ΑΑΛΚ
λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015,
σε συνεργασία με έναν πλοιοκτήτη, επάνω
σε ένα πετρελαιοφόρο το οποίο διαθέτει
κύρια μηχανή 6S50ME-Β8 MAN B & W και
χρησιμοποιεί Shell Alexia S3 (BN25) και
Shell Alexia S6 (BN 100).
Ο κ. Toschka τονίζει ότι η Shell Marine
χρειάστηκε να είναι εξίσου ευέλικτη και
στην ανάπτυξη των τεχνικών υπηρεσιών
της, προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλή
σχέση κόστους-αποδοτικότητας και αξιοπιστία σε σχέση με την απόδοση των
λιπαντικών κυλίνδρου. Πολλές ναυτιλιακές
εταιρείες εντάσσουν τις τεχνικές υπηρεσίες της Shell στην προγραμματισμένη
συντήρησή τους, επισημαίνει, ενώ η Shell
Marine αναμένει να αναλύσει περίπου
18.000 δείγματα λιπαντικών υπολοίπων
από κυλίνδρους, και αυτό μόνο για το 2016.
«Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) σήμερα προτείνουν την ανάλυση των λιπαντικών υπολοίπων ως έναν τρόπο με τον οποίο οι πλοιοκτήτες μπορούν να βελτιστοποιήσουν
τους ρυθμούς παροχής λιπαντικού, δεδο-

μένου ότι τους επιτρέπει να επιτύχουν τη
σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας
από τη διάβρωση και της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης λιπαντικού», σημειώνει ο κ. Toschka.
Τα οικονομικά οφέλη είναι απτά, σύμφωνα
με τον γενικό διευθυντή της Shell Marine.
Παραθέτει ένα έργο μείωσης του κόστους
λειτουργίας του στόλου σε συνεργασία με
τον πλοιοκτήτη Oskar Wehr, του οποίου η
έδρα βρίσκεται στο Αμβούργο, που προσπάθησε να βελτιστοποιήσει τον ρυθμό
παροχής λιπαντικού στους κυλίνδρους
των κύριων μηχανών 25 πλοίων (13 πλοίων
μεταφοράς φορτίου χύδην και 12 πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων) στο
πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών των
ΚΠΕ και χρησιμοποιώντας την υπηρεσία
Shell LubeMonitor.
«Η παρακολούθηση αποκάλυψε ότι ο ρυθμός παροχής λιπαντικού στον κύλινδρο θα
μπορούσε με ασφάλεια να μειωθεί κατά
ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του
25%, μειώνοντας το κόστος του λιπαντικού
κυλίνδρου μέσω μιας μείωσης του ρυθμού
παροχής του λιπαντικού κατά 0,2 g/kWh σε
καθένα από τα 25 σκάφη και ακολουθώντας
ταυτόχρονα τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού σχετικά με τον ρυθμό
παροχής», υποστηρίζει ο κ.Toschka.
Το πρόγραμμα Shell LubeMonitor έπαιξε,
επίσης, σημαντικό ρόλο και στο γεγονός
ότι η Berge Bulk Maritime Pte Ltd. επέλεξε να αντικαταστήσει το λιπαντικό κυλίνδρου 60BN που χρησιμοποιούσε με το
προϊόν 100BN Shell Alexia S6. Το προϊόν
με υψηλότερο BN αντιμετώπισε επιτυχώς
τις ανησυχίες του πλοιοκτήτη σχετικά με
την ψυχρή διάβρωση, αλλά ικανοποίησε
και το αίτημά του για μείωση της κατανάλωσης λιπαντικού κυλίνδρου και χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα.
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Shell
LubeMonitor, τα πληρώματα των σκαφών
λάμβαναν τακτικές αναλύσεις των λιπαντικών υπολοίπων, καθώς και συμβουλές, και
με την πάροδο του χρόνου μείωσαν τον
μέσο ρυθμό λίπανσης του κυλίνδρου σε
δύο πλοία από το 520 l / d που απαιτείται για ένα προϊόν 60BN στον βέλτιστο
ρυθμό για το Shell Alexia S6, δηλαδή σε
περίπου 370 l / d. Με βάση τις κατά προσέγγιση 280 ημέρες πλου τον χρόνο, η
Berge Bulk Maritime εκτιμά ότι είχε μια
καθαρή ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως
των $113.000 από τέσσερα πλοία.

Στην έκθεση SMM η Shell Marine παρουσίασε επίσης μια αξιοσημείωτη αναβάθμιση
της υπηρεσίας Shell LubeMonitor, η οποία
ακολούθησε την παρουσίαση του πακέτου
λογισμικού «Marine Connect» και η οποία
αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δεδομένων και των λειτουργιών
αναφοράς με έναν απλούστερο, ταχύτερο
και καλύτερο τρόπο. Η ανανεωμένη υπηρεσία παρέχει αναφορές που είναι πιο
εύκολο να τις διαβάσει κανείς, πλήρεις επισκοπήσεις του κινητήρα, ιστορικά δεδομένα επί του σκάφους και εργαστηριακά
δεδομένα, καθώς και σχόλια από τους
εμπειρογνώμονες της Shell, τα οποία προσδιορίζουν πεδία ενδιαφέροντος ή πιθανές
δυνατότητες βελτιστοποίησης.
«Είμαι υπερήφανος για την προσέγγιση που ακολουθούμε στη Shell Marine
μέσα σε αυτό το δύσκολο επιχειρηματικό
περιβάλλον», σημειώνει με έμφαση ο κ.
Toschka, ο οποίος ανέλαβε τα σημερινά
του καθήκοντα το 2014, έχοντας προηγουμένως διατελέσει γενικός διευθυντής
της Shell Marine για την Ευρώπη. «Χρειάστηκε να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική
και την ανταπόκρισή μας. Έχουμε ενισχύσει τη ναυτιλιακή μας ομάδα στη Shell τα
τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε καλλιεργήσει πραγματική αφοσίωση και πάθος για
τον κλάδο αυτόν έχοντας ένα καλό μείγμα έμπειρων και νέων ανθρώπων. Το ότι
παίρνουμε τη νίκη στα σοβαρά μάς έδωσε
τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε την επιχείρησή μας, παρά τη στασιμότητα, αν όχι
συρρίκνωση, της αγοράς».
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Οι κινητήρες Wärtsilä 34DF
έλαβαν από την EPA πιστοποίηση
συμμόρφωσης με τα πρότυπα
εκπομπών Tier III
Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä έλαβε
για το 2017 πιστοποίηση συμμόρφωσης
εκπομπών από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) για
την οικογένεια κινητήρων διπλού καυσίμου Wärtsilä 34DF. Η πιστοποίηση EPA
Tier III και το αντίστοιχο πιστοποιητικό
EIAPP εκδόθηκαν και τα δύο τον Μάρτιο
του 2017. Η πιστοποίηση συμμόρφωσης
στους κανονισμούς Tier III καλύπτει τους
κινητήρες Wärtsilä 34DF, οι οποίοι κατασκευάζονται από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι το τέλος του 2017.
Πρόκειται για τα πρώτα πιστοποιητικά
Tier III Κατηγορίας 3 που εκδίδει η EPA
σε οποιονδήποτε κατασκευαστή. Η Κατηγορία 3 αφορά κινητήρες με κυβισμό ανά
κύλινδρο μεγαλύτερο από 30 λίτρα.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επαληθεύει
ότι ο κινητήρας Wärtsilä 34DF συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα εκπομπών
EPA Tier III όταν βρίσκεται σε λειτουργία
αερίου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του

προτύπου EPA Tier II, ο κινητήρας είναι
εξοπλισμένος με ένα σύστημα συνεχούς
μέτρησης και παρακολούθησης των οξειδίων του αζώτου (NOx), για τον έλεγχο
της συμμόρφωσης εντός των Περιοχών
Ελέγχου Εκπομπών NOx (NECA). Κατά
την πλεύση εκτός των NECAs, η μηχανή
διπλού καυσίμου Wärtsilä 34DF μπορεί να
λειτουργήσει με συμβατικά καύσιμα πλοίων εφόσον απαιτηθεί.

H ABB ενισχύει το πακέτο
λογισμικού της με πιστοποιημένη
ενότητα για το MRV
Το λογισμικό για το MRV της ΑΒΒ έχει
πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα
πιστοποίησης Verifavia ως ένα εργαλείο
παρακολούθησης όλων των παραμέτρων
για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
κανονισμού MRV της ΕΕ, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Το
εν λόγω σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Nο
2015/757 (ΕΕ), τις σχετικές «Κατ’ εξουσιοδότηση και Εκτελεστικές Πράξεις» και το
πρότυπο ISO IEC 25051 για τα λογισμικά.
Όντας συμβατό με τους κανονισμούς για
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το MRV, το πακέτο λογισμικού της ΑΒΒ
συλλέγει και οπτικοποιεί δεδομένα από
αισθητήρες πάνω στο πλοίο σχετικά με
την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά ταξίδι.
Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται
στη συνέχεια για τη σύνταξη μιας ετήσιας
αναφοράς εκπομπών, όπως απαιτείται από
τον κανονισμό MRV για πλοία άνω των
5.000 GT τα οποία προσεγγίζουν ευρωπαϊκά λιμάνια, ανεξαρτήτως του πού είναι
εγγεγραμμένο το πλοίο ή η εταιρεία.
Ο κ. Juha Koskela, διευθύνων σύμβουλος
της θαλάσσιας και λιμενικής επιχειρηματικής μονάδας της ΑΒΒ, ανέφερε: «Τα
τελευταία χρόνια έχουμε δώσει μεγάλη
έμφαση στη συνδεσιμότητα και στον
ρόλο των Big Data στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πέρα από την πρωτοβουλία
μας για το MRV, βλέπουμε τις ψηφιακές
λύσεις μας ως έναν σημαντικό οδηγό στην
πορεία της βιομηχανίας προς τις λειτουργίες εξ αποστάσεως, τον σχεδιασμό της
προληπτικής συντήρησης καθώς και τα
πιο αυτοματοποιημένα πλοία».

Οι CMM, HHI, Wärtsilä
και ο DNV GL παρουσίασαν
το project LPGreen
Στο πλαίσιο του συνεδρίου και της έκθεσης Gastech 2017 στο Τόκιο, οι συνεργάτες
Consolidated Marine Management (CMM),
Hyundai Heavy Industries (HHI), Wärtsilä
Oil & Gas και ο DNV GL παρουσίασαν
τα αποτελέσματα ενός κοινού προγράμματος (Joint Ιndustry Project – JIP) για την
ανάπτυξη ενός νέου σχεδιασμού πλοίου
που μεταφέρει και κινείται με LPG, με την
ονομασία LPGreen. Έχοντας ξεκινήσει
από τα Ποσειδώνια 2016, το συγκεκριμένο
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πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη ενός
ενεργειακά αποδοτικότερου, φιλικότερου
προς το περιβάλλον και ασφαλέστερου
πλοίου για τη μεταφορά προϊόντων LPG.
O κ. Νικόλαος Κακαλής, Manager στον
τομέα του R&D και Advisory Services του
DNV GL στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
στη Μέση Ανατολή, δήλωσε: «Προκειμένου
να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων πλοίων μεταφοράς LPG, τα νέα σχέδια των πλοίων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της αγοράς και των
εμπορικών διαδρομών: εξαιρετική ασφάλεια
και ευκολία στη λειτουργία, ευελιξία όσον
αφορά το φορτίο και τα καύσιμα και γενικώς ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με
οικονομική βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, είναι
απαραίτητη μια ολιστική προσέγγιση στο
κομμάτι του σχεδιασμού των σύγχρονων
πλοίων μεταφοράς LPG, εκμεταλλευόμενοι
την κατανόηση της αγοράς, την τεχνολογική
καινοτομία, τα προηγμένα εργαλεία πληροφορικής και τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών σε βιομηχανικό επίπεδο».
Σε σύγκριση με το πλοίο αναφοράς, ένα
υψηλής ποιότητας πλοίο κατασκευασμένο
το 2016, ο νέος σχεδιασμός στον οποίο
έχει καταλήξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα πετυχαίνει μια συνολική βελτίωση της
τάξεως του 6-9% σε ενεργειακή απόδοση,
ανάλογα με τις παραμέτρους του εξοπλισμού και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου
καυσίμου. Ο επανασχεδιασμός της δεξαμενής επιτρέπει πλέον όριο πλήρωσης 99%, η
διάρκεια φόρτωσης έχει μειωθεί κατά 30%,
ενώ το νέο σύστημα διαχείρισης φορτίου
αποφέρει μείωση 5% σε ενεργειακή ζήτηση.
Ο κ. Γιώργος Δημόπουλος, Principal
Specialist στον DNV GL και Project
Manager για το LPGreen, δήλωσε: « Ίσως
το πιο σημαντικό να είναι το γεγονός πως

το LPGreen έχει αποδείξει την τεχνική
σκοπιμότητα ενός συστήματος πρόωσης
που χρησιμοποιεί LPG ως καύσιμο, το
οποίο, ανάλογα με τις τιμές των καυσίμων
και την εξέλιξη του εμπορικού πλαισίου
και του πλαισίου των ναυλώσεων, θα μπορούσε να αποφέρει μείωση έως και 30%
στα έξοδα καυσίμων».

Ανακοινώθηκε ένα νέο
πρόγραμμα για τον σχεδιασμό
ενός Very Large Ore Carrier
(VLOC) το οποίο θα χρησιμοποιεί
LNG για καύσιμο
Οι εταιρείες Woodside Energy Ltd.,
Anangel Maritime Services Inc., Hyundai
Heavy Industries Co. Ltd., General Electric
Company και ο νηογνώμονας Lloyd’s
Register, με μια ανακοίνωση στην έκθεση
Gastech 2017, δήλωσαν την πρόθεσή τους
να ξεκινήσουν τις εργασίες πάνω σε ένα
κοινό πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να διερευνήσει την
καταλληλότητα των νέων τεχνολογιών για
μεγάλα πλοία, όπως τα VLOC.
Από τη στιγμή που καθιερώθηκαν από τον
IMO οι περιορισμοί για τις εκπομπές των
οξειδίων του αζώτου και των οξειδίων του
θείου, καθώς και λόγω των αυξανόμενων
εξελίξεων στον κλάδο του παγκόσμιου
εφοδιασμού φυσικού αερίου, υπάρχει μια
συνεχής ανάγκη για εξέλιξη του σχεδιασμού
των πλοίων, ώστε να παρέχουν εναλλακτικές
λύσεις σε σχέση με τους κλασικούς σχεδιασμούς των πετρελαιοκίνητων πλοίων.
Για τον λόγο αυτόν, ο νέος σχεδιασμός
πρόωσης ο οποίος χρησιμοποιεί το LNG
ως καύσιμο θεωρείται η πλέον ευνοϊκή
λύση και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης, εφοδιασμού και
πρόωσης όχι μόνον είναι φιλικές προς
το περιβάλλον, αλλά παρέχουν επίσης και
μια πληθώρα δυνατοτήτων για οικονομικά
αποδοτικό σχεδιασμό και λειτουργία.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τον
σχεδιασμό ενός συμβατικού VLOC που
θα χρησιμοποιεί δύο είδη καυσίμου και
θα ενσωματώνει νέες αποδεδειγμένες
τεχνολογίες. Το επόμενο στάδιο του κοινού αυτού προγράμματος θα διερευνήσει
τον σχεδιασμό και τα οφέλη των νέων
συστημάτων πρόωσης, υψηλής απόδοσης,
που χρησιμοποιούν LNG για καύσιμο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα μέλη
θα συνεργαστούν πάνω σε θέματα που

αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή Ο κ. Bjarne Foldager, αντιπρόεδρος της του Διοικητικού Συμβουλίου της Skangas
και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου MAN Diesel & Turbo και επικεφαλής της και διευθύνουσα σύμβουλο της Gasum.
και του ανεφοδιασμού με καύσιμο LNG, Διεύθυνσης Πωλήσεων και Προώθησης Η κατασκευή του πλοίου ανατέθηκε από
με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς Δίχρονων Κινητήρων, ανέφερε: «Η ανάπτυ- τις ιδιοκτήτριες εταιρείες Anthony Veder
αποδοτικών, ασφαλών, αξιόπιστων και ξη του νέου μας SCR αποτελεί ένα σημα- και Sirius Shipping στη ναυπηγική εταιπάνω από όλα φιλικών προς το περιβάλ- ντικό βήμα στην πορεία προς ένα πιο βιώ- ρεία Royal Bodewes στην Ολλανδία. Το
σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστάσιμο μέλλον για τη ναυτιλία και το παγκό- νέο αυτό πλοίο θα προσφέρει υπηρεσίλον σχεδιασμών VLOC πλοίων.
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατησμιο εμπόριο. Ταυτόχρονα, προσφέρει επι- ες ανεφοδιασμού με καύσιμο LNG για
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πλέον επιλογές σε όλους τους πλοιοκτήτες τη Skangas, θυγατρική της Gasum, ενώ
H MAN Diesel & Turbo
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
παγκοσμίως, οι οποίοι πλέον μπορούν να θα δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια
παρουσιάζει ένα νέο σύστημα
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος.
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διαδιαλέξουν από τις τεχνολογίες που αφο- Θάλασσα, στην περιοχή Skagerak και στη
SCR Υψηλής Πίεσης
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζηβούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέρούν τη μείωση των NOx και να επιλέξουν Βαλτική Θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο,
για δίχρονους κινητήρες
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατανων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
τη βέλτιστη λύση για τους δίχρονους MAN η Skangas θα μπορεί να εξυπηρετεί καλύλήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετοΣε μια εκδήλωση στο Tamano της Ιαπωνί- Diesel & Turbo κινητήρες τους. Επιπλέον, τερα τους πελάτες της σε όλα τα λιμάνια
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
ως του κορυφαίου των σκανδιναβικών χωρών.
ας στις 11 Απριλίου, οι MAN Diesel & Turbo ενισχύει τη θέση μας συνέλευσης
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
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HUMAN RESOURCES

Ναυτιλία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Στελέχη από τον χώρο του ευρύτερου ναυτιλιακού επιχειρείν μιλούν για τη σημασία
του έμψυχου δυναμικού στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Για τη διασφάλιση της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής μιας επιχείρησης προϋπόθεση αποτελεί
η σωστή επιλογή και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που αυτή διαθέτει. Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της ναυτιλίας αλλά και του
ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου το ζήτημα της ορθής επιλογής και αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού συνιστά μια κρίσιμη διαδικασία
με δεδομένο πως οι ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις καλούνται να εργαστούν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον,
σε διεθνές επίπεδο. Τα Ναυτικά Χρονικά δημοσιεύουν στις σελίδες που ακολουθούν τις απόψεις διευθυντικών στελεχών των τμημάτων
Ανθρώπινου Δυναμικού ορισμένων από τις πλέον σημαντικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του ελληνικού
ναυτιλιακού επιχειρείν.

Σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής επιχείρησης
Του Αλέξανδρου Μαρασλίδη
Human Resources Manager, Angelicoussis Group
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Πιστεύετε ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία διαφέρει
σημαντικά από την αντίστοιχη λειτουργία σε άλλους επιχειρηματικούς
κλάδους; Πού εντοπίζετε τις ιδιαιτερότητες;

κού, δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες
που εμπνέουν τους εργαζομένους και
ανταμείβουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα, εδραιώνοντας μια ενιαία
κουλτούρα που βασίζεται σε σταθερές
αξίες και αρχές.

Οι βασικές λειτουργίες, οι πολιτικές και η
φιλοσοφία μιας Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού (HR – Human Resources) είναι
λίγο πολύ παρόμοιες ανεξαρτήτως βιομηχανίας. Βέβαια, κάθε επιχειρηματικός
κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες.
Ειδικά στον χώρο της ναυτιλίας, λόγω της
φύσεως της εργασίας, θα πρέπει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να έχει μια
«street smart» προσέγγιση των αναγκών
των άλλων διευθύνσεων της επιχείρησης.
Η ναυτιλιακή επιχείρηση έχει επείγουσες
και μερικές φορές απρόβλεπτες ανάγκες,
που απαιτούν την άμεση επέμβαση από
τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
μικρό χρονικό διάστημα για την αντιμετώπισή τους. Εν τέλει, σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να
συμβάλει στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής
επιχείρησης, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσέλκυσης, διοίκησης
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμι-

Πώς κρίνετε σήμερα την αναγνώριση
και τη σημασία που αποδίδεται στον
ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνόκτητες ναυτιλιακές
επιχειρήσεις; Τι άλλο θα μπορούσε να
προσφέρει η ΔΑΔ;
Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται η σημασία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνόκτητες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γεγονός που απορρέει
από την ανάγκη για μεγιστοποίηση της
απόδοσης του ανθρώπινου παράγοντα.
Όσο οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού απομακρύνονται από την παραδοσιακή έννοια της απλής διαχείρισης του
προσωπικού και μετατρέπονται σε στρατηγικούς συνεργάτες μέσω της παροχής
εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών, τόσο θα ενδυναμώνουν τη
θέση τους ως στρατηγικών πυλώνων της
ναυτιλιακής επιχείρησης.

Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διαμορφώνουν τα επίπεδα αμοιβών των
στελεχών στις ναυτιλιακές εταιρείες;
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα ανώτατο στέλεχος (π.χ. στοιχεία χαρακτήρα
και προσωπικότητας, γνώσεις, εμπειρία, πιστοποιήσεις, γνώση και εμπειρία από κλάδους εκτός ναυτιλίας);
Η εργασιακή εμπειρία πάντα παίζει πρωταρχικό ρόλο, ειδικά σε έναν παραδοσιακό χώρο όπως η ναυτιλία, όπου τα στελέχη μένουν πολλά χρόνια σε μια εταιρεία.
Βέβαια, βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση
και ο χώρος της ναυτιλίας ανοίγει τις πόρτες του ειδικά για τη στελέχωση υποστηρικτικών διευθύνσεων σε επαγγελματίες
που προέρχονται από άλλους κλάδους
και σε συνδυασμό με τη γενικότερη κινητικότητα και οικονομική κατάσταση αυτό
αντικατοπτρίζεται και στις αντίστοιχες
πολιτικές αμοιβών. Σε κάθε περίπτωση η
διαμόρφωση της αμοιβής ενός στελέχους
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.
Έχει επηρεάσει και με ποιο τρόπο η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα την
προσφορά ανθρώπινου δυναμικού στη
δική σας εταιρεία. Πώς διαχειρίζεστε
τη σημερινή κατάσταση (π.χ. περισσότεροι υποψήφιοι, αποστολή βιογραφικών χωρίς να υπάρχει αγγελία, επίπεδο εκπαίδευσης υποψηφίων);
Παρά την οικονομική κρίση που βιώνουμε
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχει στον χώρο της ναυτιλίας ένα συνεχές
talent war και έλλειψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις. Δυστυχώς η εύρεση
ενός έμπειρου στελέχους με τον επιθυμητό βαθμό εργασιακής εμπειρίας (knowhow) και δεξιοτήτων (soft competencies)
είναι αρκετά δύσκολη σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για διευθυντική θέση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι
υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην εκπαίδευση που παρέχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις επιχειρησιακές ανάγκες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.
Προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως
πρέπει να κινηθούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ για να
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και
προκλήσεις που εμφανίζονται στον

χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν; Ποια
είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει
ένας νέος για να μπορέσει, μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του, να έχει
μια επιτυχημένη εξέλιξη στον ναυτιλιακό κλάδο;
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ
θα πρέπει να συνδεθούν σε μεγαλύτερο
βαθμό με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, και
αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.
Ένας από αυτούς είναι και η πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων στις οποίες

μπορεί να συμμετάσχει ένας φοιτητής.
Επιπρόσθετα, κάθε νέος θα πρέπει με
δική του πρωτοβουλία να σχεδιάσει ένα
εκπαιδευτικό πλάνο που θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία του. Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων e-learning από κορυφαία
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αμερικής και της Ευρώπης από φορείς όπως
το Coursera (coursera.org), το Alison
(Alison.org) και το Edx (edx.org) αποτελούν μια πάρα πολύ καλή λύση με μικρό ή
μηδαμινό κόστος.

Όλες οι σπουδαίες εταιρείες δεν σταματούν
ποτέ να αναζητούν ταλέντα
Της Ταλίν Τσαλικιάν
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, Celestyal Cruises
Πιστεύετε ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία διαφέρει
σημαντικά από την αντίστοιχη λειτουργία σε άλλους επιχειρηματικούς
κλάδους; Πού εντοπίζετε τις ιδιαιτερότητες;
Έχει μεγάλη σημασία ότι οι άνθρωποι
είναι άνθρωποι, σε όποια επιχείρηση ή
κλάδο και αν δραστηριοποιούνται. Ενώ οι
βασικές αρχές στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού είναι ίδιες σε όλες τις εταιρείες,
στη ναυτιλία υπάρχουν κάποιες διαφορές,
καθώς υφίστανται περισσότερες νομικές
υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται
σε σχέση με τα πληρώματα του πλοίου.
Πώς κρίνετε σήμερα την αναγνώριση
και τη σημασία που αποδίδεται στον
ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνόκτητες ναυτιλιακές
επιχειρήσεις; Τι άλλο θα μπορούσε να
προσφέρει η ΔΑΔ;
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλες
τις επιχειρήσεις διαδραματίζει έναν από
τους πιο σημαντικούς ρόλους, καθώς διαχειρίζεται και διαμορφώνει τα θέματα του
έμψυχου δυναμικού, άρα αποτελεί τον πιο
ζωτικό πυρήνα της επιχείρησης. Η σωστή
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επιλογή και τοποθέτηση ατόμων αποτελεί
μια κρίσιμη διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση και σημασία σε επιχειρήσεις όπως οι
ελληνόκτητες ναυτιλιακές, καθώς όχι μόνο
συμβάλλει στην ανανέωση και στην εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά ενισχύει παράλληλα και την ανάπτυξή της, μέσω κινήτρων
αλλά και πρωτοβουλιών βελτίωσης του
εργασιακού περιβάλλοντος.
Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διαμορφώνουν τα επίπεδα αμοιβών των
στελεχών στις ναυτιλιακές εταιρείες;
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα ανώτατο στέλεχος (π.χ. στοιχεία χαρακτήρα
και προσωπικότητας, γνώσεις, εμπειρία, πιστοποιήσεις, γνώση και εμπειρία από κλάδους εκτός ναυτιλίας);
Στη Celestyal Cruises έχουμε αναπτύξει
ένα στρατηγικό πρόγραμμα ανταμοιβής,
το οποίο χρησιμοποιεί πολύ λεπτομερή

προσλήψεις και τις πρακτικές μας. Για ορισμένους διοικητικούς ρόλους, χρειαζόμαστε την εμπειρία και τη γνώση της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ωστόσο, το νούμερο
ένα κριτήριο για μας είναι η συμπεριφορά
και οι αξίες. Προσλαμβάνουμε ένα άτομο
πρώτα απ’ όλα για τις αξίες και τη συνολική στάση του.
Έχει επηρεάσει, και πώς, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα την προσφορά
ανθρώπινου δυναμικού στη δική σας
εταιρεία; Πώς διαχειρίζεστε τη σημερινή κατάσταση (π.χ. περισσότεροι
υποψήφιοι, αποστολή βιογραφικών
χωρίς να υπάρχει αγγελία, επίπεδο
εκπαίδευσης υποψηφίων);
Όλες οι σπουδαίες εταιρείες δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν ταλέντα. Ακόμα
και αν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για
κάλυψη θέσεων εργασίας, εξετάζουμε όλα
τα βιογραφικά που λαμβάνουμε, ξεχωρίζουμε αυτά που πιστεύουμε ότι θα μπο-

αποφοίτους– για τη διαμόρφωση του
προφίλ τους, έτσι ώστε να γίνουν πιο
ελκυστικοί σε πιθανούς εργοδότες.
Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, ταλαντούχοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν δεν
είναι τόσο εύκολο να βρεθούν, ακόμα και
αν υπάρχει πληθώρα υποψηφίων εκεί έξω.
Προσφέρετε κίνητρα για εκπαίδευση
και ανάπτυξη στο προσωπικό γραφείου; Αν ναι, σε τι αντικείμενο;
Η προσωπική ανάπτυξη είναι ένας από
τους πιο σημαντικούς τρόπους για να
παραμείνει ένας οργανισμός ανταγωνιστικός. Το 52% των νέων υποστηρίζουν
πως οι ευκαιρίες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους είναι ο πιο επιθυμητός
παράγοντας σε έναν χώρο εργασίας και
το 50% των εργαζομένων που υποστηρίζουν ότι αγαπούν τις τρέχουσες θέσεις
εργασίας τους θα άφηναν αυτή τη θέση
τους για μια νέα, αν τους δοθεί η ευκαιρία
να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους.
Ως εκ τούτου, η παροχή κινήτρων μέσω
συστημάτων ανταμοιβών και προσωπικής
επαγγελματικής ανάπτυξης είναι το κλειδί
για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στον
κλάδο μας. Επενδύουμε στους ανθρώπους
μας παρέχοντάς τους σχετικά σεμινάρια,
τακτικά, και επαγγελματική κατάρτιση όλο
τον χρόνο. Διαθέτουμε επίσης ένα ετήσιο
πρόγραμμα ανταμοιβής που συνδέεται με
την απόδοση της εταιρείας, αλλά και με
ατομικούς δείκτες απόδοσης του κάθε
εργαζομένου.
Προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως
πρέπει να κινηθούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ για να
δώσουν τα απαραίτητα εφόδια στους
φοιτητές και να εργοδοτηθούν αμέσως μετά τις σπουδές τους στον ναυτιλιακό κλάδο;

και επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης του
δείγματος. Αυτό το πρόγραμμα αναθεωρείται κάθε τρία με τέσσερα χρόνια, για να
είμαστε σίγουροι πως βρισκόμαστε στο
ίδιο επίπεδο με τα νούμερα της αγοράς.
Συμπληρωματικά, στην ειδικά διαμορφωμένη εσωτερική στρατηγική ανταμοιβής,
κάθε χρόνο συμμετέχουμε σε πολλές
έρευνες αγοράς.
Η δεύτερη ερώτηση δεν αφορά τόσο τις
ανταμοιβές, όσο την πολιτική μας για τις
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ρούσαν να ταιριάξουν στην κουλτούρα
μας στο μέλλον και ερχόμαστε σε επαφή
μαζί τους. Αυτό αποτελεί τη βάση για τον
ορθό προγραμματισμό διαδοχής.
Επίσης, τακτικά, μας προσκαλούν σε διάφορα πανεπιστήμια και οργανισμούς για
να μιλήσουμε στους μαθητές και συχνά
καλώ τους ανθρώπους από το ακροατήριο να μας προωθήσουν το βιογραφικό
τους. Σε πολλές περιπτώσεις έχω βοηθήσει διάφορους φοιτητές –και πρόσφατα

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να δομήσουν με τέτοιο
τρόπο το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού,
έτσι ώστε πέρα από τη θεωρία να συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά την πρακτική
άσκηση. Να θεσπίσουν τα «sandwich
courses», που υλοποιούνται στην Αγγλία,
και η πρακτική άσκηση να διαρκεί όχι
μόνο τρεις μήνες, αλλά μέχρι και έτος. Με
αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα αποκτήσουν
πολύτιμη εμπειρία και θα μπορέσουν
ευκολότερα να εξελιχθούν επαγγελματικά.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
Όλα τα Προγράμματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick είναι πλήρως αναγνωρισμένα
και πιστοποιημένα στην Κύπρο, στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως. Τα Ναυτιλιακά
Προγράμματα υποστηρίζονται από υψηλά καταρτισμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με πολυετή
εμπειρία σε διάφορους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα το Τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό ναυτιλιακών
οργανισμών, εταιρειών και φορέων προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές του την αρτιότερη δυνατή
εκπαίδευση, εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία, με στόχο τη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησής τους.
Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας το 95% των αποφοίτων ήδη εργάζεται σε μόνιμη βάση, με
τους περισσότερους εξ αυτών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Το Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών «BSc
in Maritime Studies» προετοιμάζει τους
φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της
πραγματικής αγοράς, μέσα από ένα συνδυασμό
παρεχόμενης θεωρητικής και πρακτικής
κατάρτισης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου
σπουδών. Οι απόφοιτοι ολοκληρώνουν τη
θεωρητική τους κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα
αντικειμένων που άπτονται της ναυτιλιακής
βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου, όπως:
Διαχείριση Πλοίων, Ναυτιλιακή Οικονομική
και Χρηματοοικονομική, Ναυλώσεις, Ναυτικό
Δίκαιο, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης, Διαχείριση
Λιμένων και Τερματικών Σταθμών, Διοίκηση
Ανθρώπινων Πόρων στη Ναυτιλία, Ποιότητα
και Ασφάλεια, Ναυτιλιακή Πολιτική, Ναυτιλιακή
Πρακτόρευση, Πολυτροπικές Μεταφορές κ.α.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MSc in International Trade and Shipping Management»* στοχεύει στην ανάπτυξη
εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
που είναι απαραίτητες στα Διευθυντικά Στελέχη
εταιρειών του διεθνούς εμπορίου και της
ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης και
στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της κριτικής
ανάλυσης και της εφαρμογής τους στις
συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.
Παράγοντες όπως η διεθνής ναυτιλία, το
διεθνές εμπόριο και οι εμπορικές πρακτικές
αποτελούν τη βάση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος, ενώ η οικονομική και διοικητική
διάσταση του εμπορίου, των μεταφορών και
της πλοιοδιαχείρισης αποτελούν τις κύριες
εξειδικεύσεις του.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μηχανικών
Εμπορικού Ναυτικού έρχεται να συμπληρώσει
τα ιδιαίτερα πετυχημένα τρέχοντα Προγράμματα
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και να διευρύνει τους επαγγελματικούς
ορίζοντες των νέων ανθρώπων. Απευθύνεται
σε πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς (BSc
Degree in Mechanical Engineering, or appropriate equivalent), οι οποίοι με την ολοκλήρωση
ενός εντατικού κύκλου κατάρτισης αποκτούν
δίπλωμα εξασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού
στο Εμπορικό Ναυτικό (Τρίτου, Δεύτερου και
Πρώτου Μηχανικού). Πρόκειται για ένα μοναδικό
Πρόγραμμα στο είδος του που περιλαμβάνει
τόσο εκπαίδευση και κατάρτιση στα
εξειδικευμένα εργαστήρια του Πανεπιστημίου
μας όσο και πρακτική εξάσκηση στα πλοία.
Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τα Τμήματα
Ναυτιλιακών Σπουδών και Μηχανολόγων
Μηχανικών και είναι πιστοποιημένο και
εγκεκριμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και
Έργων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MA / LLM
in Maritime Law and Shipping Business»*
είναι καινοτόμο σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς
συνδυάζει τα αντικείμενα της Ναυτιλιακής
Διοίκησης και της Νομικής. Απευθύνεται σε
στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, σε νομικούς
και σε επαγγελματίες, οι οποίοι αναζητούν να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω
της γνώσης της νομοθεσίας και των πρακτικών
του διεθνούς εμπορίου και της Ναυτιλίας. O
δια-τμηματικός χαρακτήρας του Προγράμματος,
το οποίο προσφέρεται από κοινού από τα
Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών και Νομικής,
δημιουργεί συνέργειες με σημαντικά οφέλη για
τους φοιτητές.
*Το Μεταπτυχιακά Προγράμματα προσφέρονται
και εξ αποστάσεως (distance learning)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον Δρα Άγγελο Μενελάου (Head, Department of Maritime Studies), e-mail: bus.ma@frederick.ac.cy
και στο τηλέφωνο (00357) 25730975 ή με το γραφείο του Πανεπιστημίου στην Αθήνα στο τηλ.: 210 33 11 288 ή 210 38 28 000.
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Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
η εκπαίδευσή του είναι στρατηγικής σημασίας
Της Χρύσας Καβάγια
HR Manager, Jotun Hellas & Jotun Cyprus Ltd

Έχει επηρεάσει και με ποιoν τρόπο η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα την
προσφορά ανθρώπινου δυναμικού στη
δική σας εταιρεία; Πώς διαχειρίζεστε
τη σημερινή κατάσταση;
Υπάρχει σαφέστατα μια αυξημένη προσφορά βιογραφικών σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Βιογραφικά τα οποία
τυγχάνει αρκετές φορές να μη σχετίζονται με μια προκηρυσσόμενη θέση εργασίας. Οφείλει μια εταιρεία να απαντήσει
με ειλικρίνεια και σεβασμό στα βιογραφικά που λαμβάνει, ακόμα και αν δεν υπάρχει η άμεση δυνατότητα απορρόφησης
ενός υποψηφίου. Η Jotun είναι μια εταιρεία με μακροπρόθεσμους στόχους, που
βλέπει το «αύριο», μετά την κρίση, και όχι
μόνο το «σήμερα», και με αυτή τη λογική
επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα. Τα
τελευταία χρόνια, η Jotun Hellas, παρά το
δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, προέβη
στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ακολουθώντας διαφανή τρόπο επιλογής υποψηφίων
με γνώμονα πρωταρχικά τις δυνατότητες
του υποψηφίου να ενταχθεί στην εταιρική κουλτούρα και να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της προσφερόμενης θέσης
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εργασίας, αλλά παράλληλα και τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει στον
υπάλληλο ένα σταθερό επαγγελματικό
περιβάλλον.
Προσφέρετε κίνητρα για εκπαίδευση
και ανάπτυξη στο προσωπικό; Αν ναι,
σε τι αντικείμενο;
Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και η εκπαίδευσή του είναι στρατηγικής
σημασίας για την εταιρεία, διότι συντελούν
στη βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και
εταιρικής απόδοσης, καθώς και στη διατήρηση της δέσμευσης και της αφοσίωσης
των εργαζομένων στην εταιρεία. Γι’ αυτόν
τον λόγο η Jotun, παγκοσμίως, επενδύει
στους υπαλλήλους της, προτείνοντάς τους
στις «εσωτερικές ακαδημίες» της, ακαδημίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
γνωστικών αντικειμένων, όπως Πωλήσεις,
Διοίκηση, Τεχνική Υποστήριξη, Εξυπηρέτηση Πελατών, Οικονομικά, Προώθησης
Προϊόντων και Υπηρεσιών, χτίζοντας ταυτόχρονα προσωπικό πλάνο ανάπτυξης
των υπαλλήλων και προσφέροντάς τους
δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.

Η εκπαίδευση που παρέχει η Jotun στους
υπαλλήλους της δεν περιορίζεται στα
καθήκοντα της εκάστοτε θέσης εργασίας,
αλλά είναι διευρυμένη με στόχο να αναπτύσσονται οι άνθρωποι σε επίπεδο προσωπικότητας, εξελίσσοντας παράλληλα
εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα τους
που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τις αλλαγές –πολλές έχει επιφέρει και η σημερινή κρίση–,
να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν
στις μεταβολές, να λαμβάνουν αποφάσεις
με αξιολογικά κριτήρια, να αλληλεπιδρούν
και να συνεργάζονται με διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων και κουλτούρες, να
προτείνουν, να δημιουργούν και να εισάγουν καινοτομίες.
Ως μια πολυεθνική εταιρεία με ένα ευρύ
φάσμα λειτουργιών, η Jotun μπορεί να
προσφέρει στους εργαζομένους της
ευκαιρίες εντός και εκτός συνόρων, να
αναπτύξουν τον εαυτό τους προσωπικά και επαγγελματικά. Είναι κομμάτι της
εταιρικής κουλτούρας και φιλοσοφίας να
αναπτύσσεται εσωτερικά, προσφέροντας
εναλλακτικές δυνατότητες σταδιοδρομίας
στους υπαλλήλους της, μέσω μιας «κινητι-

κότητας» ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας
ως στόχο την επικοινωνία βέλτιστων πρακτικών, την περαιτέρω ανάπτυξη ηγετικών
στελεχών και υπαλλήλων με ειδικές γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας και τη
διασφάλιση επαρκούς γνώσης, ικανοτήτων και εργασιακών εμπειριών ανάμεσα
στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως
πρέπει να κινηθούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ για να
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και
προκλήσεις που εμφανίζονται στον
χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν; Ποια
είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει
ένας νέος για να μπορέσει μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του να έχει
μια επιτυχημένη εξέλιξη γενικά και
στον ναυτιλιακό κλάδο ειδικότερα;
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα διαθέτουν ένα ευρύ θεωρητικό πεδίο γνώσεων,
επαρκές για να βοηθήσουν έναν νέο να
ανταποκριθεί σε ένα πρώτο επίπεδο στις

γνωστικές απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας, αλλά ένα πρόγραμμα σε μεταπτυχιακό
επίπεδο ίσως χρειάζεται να μπει στην ίδια
τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου,
έστω για μια μικρή χρονική περίοδο, όπως
αυτόν της ναυτιλίας και των εφοδιαστικών
εταιρειών. Οι απαιτήσεις μιας εταιρείας
στον ναυτιλιακό κλάδο περιλαμβάνουν
σίγουρα και εξειδικευμένη γνώση και αγάπη για το αντικείμενο. Πιθανόν ένα μεταπτυχιακό να μπορούσε να έχει και αυτόν
τον προσανατολισμό. Να ενσωματώνει
δηλαδή τον φοιτητή με πιο άμεσο και
πρακτικό τρόπο όχι μόνο στη θεωρητική,
αλλά και στην πρακτική λειτουργία της
εκάστοτε αγοράς. Για να φέρουμε και ένα
πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, σε πόσους
φοιτητές/φοιτήτριες έχει δοθεί η δυνατότητα ή έχουν δει ένα πλοίο και τα μηχανικά του μέρη από κοντά, την ίδια στιγμή
που διαβάζουν γι’ αυτό; Η ναυτιλία είναι
αντικείμενο που συνεχώς εξελίσσεται. Το
πλοίο, ένα ζωντανό εργαστήριο το οποίο
δουλεύει 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες
το 24ωρο. Πιθανόν και με αυτή τη μορφή
να χρειάζεται να υπάρχει και να βιώνεται

κατά τη διάρκεια των σπουδών. Προς μια
τέτοια κατεύθυνση, λοιπόν, η Jotun Hellas
διοργανώνει σεμινάρια βαφής πλοίων,
προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε φοιτητές. Επίσης, τα
μεταπτυχιακά θα μπορούσαν να εντάξουν
στο πρόγραμμά τους εκπαίδευση πάνω
στα soft skills, όπως π.χ. αποτελεσματική
επικοινωνία, διαχείριση πρότζεκτ, ικανότητα παρουσίασης μπροστά στο κοινό κλπ.
Τέλος, για μια δυναμική εξελικτική πορεία
στον εργασιακό χώρο, ένας νέος θα πρέπει να διαθέτει «ανοιχτό μυαλό», ώστε
να μπορεί να εντοπίζει και να αξιοποιεί
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην
αγορά, να διαθέτει ευέλικτη σκέψη και
προσαρμοστικότητα, να μπορεί να διαχειρίζεται με ακρίβεια τον χρόνο του
(time management), να διαθέτει πνεύμα
συνεργατικότητας, διαχείριση της όποιας
παρορμητικότητας, ακρόαση με κατανόηση και ενσυναίσθηση και να μπορεί να
εντάσσεται στην κουλτούρα της εκάστοτε
εταιρείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
στους στρατηγικούς της στόχους.

Academic excellence for
business and the professions

Enhance your career in the
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City, University of London offers two Masters level programmes in
Piraeus, Greece, designed for both new-entrants and established
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LLM Maritime Law
The emphasis of this programme is to understand how law works
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international sale of goods and commercial arbitration.
MSc Maritime Operations and Management
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students for employment in senior positions in the maritime sector,
focusing on maritime operations, management, technology and the
related business environment.
Both programmes are taught at the Lloyd’s Register Building in
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Ms Marilena Kokonaki, Programme Officer.
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marilena.kokonaki.1@city.ac.uk
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Telephoneenquiries
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Ο ναυτιλιακός κλάδος μπορεί να δίνει ελπίδα
για επαγγελματική αποκατάσταση
Της Δρος Μαρίας Προγουλάκη
Green-Jakobsen A/S, Regional Representative, Senior Consultant

Πιστεύετε ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στη ναυτιλία διαφέρει
σημαντικά από την αντίστοιχη λειτουργία σε άλλους επιχειρηματικούς
κλάδους; Πού εντοπίζετε τις ιδιαιτερότητες; Πώς κρίνετε σήμερα την αναγνώριση και τη σημασία που αποδίδεται στον ρόλο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στις ελληνόκτητες
ναυτιλιακές επιχειρήσεις;
Αν θεωρήσουμε ότι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στη ναυτιλία
αφορά μόνο στο προσωπικό ξηράς των
ναυτιλιακών εταιρειών, τότε θα πρέπει να
επαναδιατυπώσουμε τον ορισμό. Ειδικά
στην ελληνική περίπτωση, το προσωπικό ξηράς για πολλές δεκαετίες είναι ένα
μείγμα ανθρώπων με θαλάσσια εμπειρία
πρωτίστως, και επαγγελματιών με νομικό,
οικονομικό και άλλο υπόβαθρο. Πριν από
δέκα χρόνια στην ελληνική ναυτιλιακή
αγορά υπήρχαν λιγότερες από πέντε εταιρείες με τμήματα ΔΑΔ, λίγες παραπάνω με
έναν προσωπάρχη, ενώ η πλειονότητα των
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εταιρειών είχε τμήμα πληρωμάτων αποτελούμενο τουλάχιστον από δύο άτομα.
Σήμερα ο αριθμός των εταιρειών με τμήμα ΔΑΔ στην Ελλάδα είναι αισθητά αλλά
όχι σημαντικά μεγαλύτερος, εν αντιθέσει
με ναυτιλιακές εταιρείες σε άλλες χώρες,
όπου το τμήμα ΔΑΔ αποτελεί μέρος της
κλασικής οργανωτικής δομής. Η αύξηση
αυτή ίσως να οφείλεται στις απαιτήσεις
τρίτων που έχουν πλέον κάποιον λόγο
στη διοίκηση των ναυτιλιακών εταιρειών
(συμβούλιο μετόχων, προαπαιτούμενα για
εισαγωγή σε διεθνή χρηματιστήρια, κ.ά.),
παρά στην αναγνώριση του ρόλου της
ΔΑΔ. Η ιδιαιτερότητα αυτή μας οδηγεί
πίσω στον ορισμό του «τι είναι, τι κάνει
και σε τι χρειάζεται ένα τμήμα ΔΑΔ».
Η ΔΑΔ στη ναυτιλία αφορά όλους τους
ανθρώπους που συμβάλλουν με το έργο
τους στη διαχείριση του στόλου, συνεπώς
είναι αναγκαία μια ολιστική προσέγγιση
στη διοίκησή τους. Η ΔΑΔ περιλαμβάνει
τη διαχείριση πληρωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές καίριες θέσεις
ξηράς στελεχώνονται από πρώην ναυτι-

κούς, η επαγγελματική κουλτούρα είναι
εξαιρετικά ισχυρή και συνδεδεμένη με
τη θαλάσσια πρακτική εμπειρία. Συνάμα,
το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο
οποίο λειτουργούν τόσο οι ναυτιλιακές
επιχειρήσεις όσο και οι παρα-ναυτιλιακές
εταιρείες που συνεπικουρούν στο έργο
της διαχείρισης πλοίων καθιστά τις διαπολιτισμικές σχέσεις κρίσιμες. Η επίδραση
της εθνικής κουλτούρας στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στη διοίκηση ανθρώπων είναι σημαντική σε κάθε
κλάδο. Όμως, ειδικά στη ναυτιλία, ο βαθμός αλληλεπίδρασης με άλλες κουλτούρες
εκτείνεται σε πλήθος δραστηριοτήτων και
εμφανίζεται με μεγάλη πολυπλοκότητα.
Επίσης, το διεθνές θεσμικό και το εθνικό
νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις απασχόλησης
πάνω στα πλοία, αλλά και οι διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που προέρχονται
κυρίως από την πλευρά των ναυλωτών,
επιδρούν στα διάφορα εργαλεία της ΔΑΔ
στη ναυτιλία. Οι σχετικές απαιτήσεις για
συνεχή εκπαίδευση και μάθηση, πιστοποιημένη γνώση σε τεχνικά αλλά και θέματα
μάνατζμεντ, εξειδικευμένη εμπειρία και
προϋπηρεσία είναι εξαιρετικά υψηλές και,
κατά συνέπεια, επηρεάζουν τα κριτήρια
και τις διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης, ανταμοιβής των εργαζομένων στην ξηρά και στη
θάλασσα. Με βάση τα παραπάνω, η κλασική θεωρία της ΔΑΔ προσφέρει εργαλεία
στη ναυτιλία που, κατόπιν της προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες του κλάδου,
εκτός από χρήσιμα, είναι και αναγκαία.
Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διαμορφώνουν τα επίπεδα αμοιβών των
στελεχών στις ναυτιλιακές εταιρείες;
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ένα ανώτατο στέλεχος (π.χ. στοιχεία χαρακτήρα
και προσωπικότητας, γνώσεις, εμπει-
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ρία, πιστοποιήσεις, γνώση και εμπειρία από κλάδους εκτός ναυτιλίας);
Οι άνθρωποι που τοποθετούνται σε θέση
ευθύνης και λήψης στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων σε κάθε περίπτωση έχουν ευρεία και εις βάθος γνώση
του αντικειμένου, δηλαδή των τεχνικών και
εμπορικών χαρακτηριστικών του στόλου,
της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται με βάση τον τύπο πλοίων, των ναυλαγορών και άρα ευρεία γνώση του ρόλου
της μεταφορικής υπηρεσίας στο παγκόσμιο εμπόριο. Η επιστημονική γνώση σε
τομείς όπως χρηματοοικονομικά, νομικά, ναυπηγική προσδίδουν μια ιδιαίτερη
οπτική γωνία στη διοικητική προσέγγιση,
που συχνά αντικατοπτρίζεται στο στυλ
ηγεσίας. Η εμπειρία σε εξειδικευμένους
τομείς της ναυτιλιακής αγοράς βοηθά. Η
επαγγελματική (όχι απαραίτητα θαλάσσια
ή ναυτιλιακή) εμπειρία και γενικά η εμπειρία των ετών δίνουν σαφώς πλεονέκτημα
σε απόθεμα ψυχραιμίας και προνοητικότητας. Στοιχεία της προσωπικότητας και
του χαρακτήρα, όπως υπομονή, επιμονή,
συνέπεια, είναι σημαντικά, όχι περισσότερο όμως από τις διαπροσωπικές ικανότητες, την ενσυναίσθηση και τον τρόπο
διαχείρισης των ανθρώπινων σχέσεων σε
όλα τα επίπεδα.
Το να συστήσει όμως κανείς τη συνταγή
για το καλύτερο ανώτατο στέλεχος μπορεί
να οδηγήσει σε κανιβαλιστικές πρακτικές.
Αν και υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά
που συναντώνται συχνά σε αρκετά επιτυχημένα ανώτατα στελέχη, δεν υπάρχει μία
συνταγή για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες,
αφού καθεμία λειτουργεί με βάση τη δική
της νόρμα, ακολουθώντας το στυλ ηγεσίας και την κουλτούρα της πλοιοκτησίας.
Το κυνήγι ανώτατων στελεχών («head
hunting») με τη χρήση ελκυστικών οικονομικών κινήτρων παρατηρείται εκτενώς στη
ναυτιλιακή αγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Επομένως ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών για στελέχη (συνυπολογίζοντας την παρα-ναυτιλία όπως P&I Clubs,
classification societies κ.ά. ως πηγή προσέλκυσης) επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση υψηλών αμοιβών και γενικά υψηλών
πακέτων ανταμοιβών. Υπάρχουν όμως και
περιπτώσεις κανιβαλισμού («canibalism»),
όπου το κυνήγι φέρνει ένα πολλά υποσχόμενο στέλεχος σε ένα περιβάλλον που, για
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διάφορους λόγους, δεν είναι σε θέση να
στηρίξει, ενσωματώσει και άρα αξιοποιήσει πλήρως. Κατά συνέπεια, υπάρχουν και
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η επένδυση
σε έτοιμα ανώτατα στελέχη από την αγορά να μην αποδίδει, άρα να χρειάζεται να
αξιολογηθεί σε σχέση με την επιλογή της
ανάπτυξης εκ των έσω.

μένων/συνταξιοδοτούμενων και της νέας
γενιάς. Συνεπώς το ότι η κρίση οδηγεί στη
θάλασσα σημαίνει ευκαιρίες για όλους
τους εμπλεκομένους, δηλαδή εργοδότες,
εργαζομένους, εκπαιδευτές, μεσάζοντες,
αλλά κυρίως για τον ίδιο τον κλάδο, που
διαθέτει πλέον ανθρώπους με υψηλή, ποιοτική εκπαίδευση και θέληση για δουλειά.

Έχει επηρεάσει και με ποιο τρόπο η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα την
προσφορά ανθρώπινου δυναμικού στη
δική σας εταιρεία; Πώς διαχειρίζεστε
τη σημερινή κατάσταση (π.χ. περισσότεροι υποψήφιοι, αποστολή βιογραφικών χωρίς να υπάρχει αγγελία, επίπεδο εκπαίδευσης υποψηφίων);

Προς ποια κατεύθυνση πιστεύετε πως
πρέπει να κινηθούν τα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ για να
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και
προκλήσεις που εμφανίζονται στον
χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν; Ποια
είναι τα εφόδια που πρέπει να έχει
ένας νέος για να μπορέσει μετά την
ολοκλήρωση των σπουδών του να έχει
μια επιτυχημένη εξέλιξη στον ναυτιλιακό κλάδο;

Η οικονομική κρίση που βιώνουν πολλοί
επιχειρηματικοί κλάδοι στην Ελλάδα, όπως
ο κατασκευαστικός, το λιανικό εμπόριο
κ.ά., δημιούργησε σε μεγάλο μέρος της
ελληνικής κοινωνίας την εντύπωση της
ελπίδας για απασχόληση στη ναυτιλία. Ο
όρος «εντύπωση» χρησιμοποιείται διότι
είναι σχετικά εσφαλμένη, αφού και η ναυτιλία βιώνει διεθνώς μια βαθιά και παρατεταμένη κρίση, με πτώση στη ναυλαγορά
των ξηρών φορτίων και υπερπροσφορά
πλοίων που έχει οδηγήσει σε εξαιρετική
ανισορροπία μεταξύ προσφοράς στόλου
και ζήτησης μεταφορικής υπηρεσίας. Οι
παράγοντες αυτοί, όπως και όλοι οι άλλοι
που επιδρούν στον δυναμικό τρόπο λειτουργίας και στην κερδοφορία στον ναυτιλιακό κλάδο, είναι σύνθετοι. Το πιο κρίσιμο όμως είναι ότι είναι άγνωστοι ή πολύ
δύσκολο να κατανοηθούν από ανθρώπινο
δυναμικό που δεν έχει εμπειρία και γνώση
της ναυτιλίας. Ο ναυτιλιακός κλάδος, λοιπόν, μπορεί να δίνει ελπίδα για επαγγελματική αποκατάσταση, όμως είναι πολύ
απαιτητικός. Η ραγδαία λοιπόν στροφή
στη ναυτιλιακή εκπαίδευση έχει δημιουργήσει τεράστια προσφορά αποφοίτων
ναυτιλιακών προγραμμάτων, οδηγώντας
σε σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους,
αφού η απορρόφηση όλων είναι μη δυνατή. Από την άλλη, το τεράστιο ενδιαφέρον για φοίτηση σε Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού και σταδιοδρομία στο ναυτικό
επάγγελμα είναι πέρα για πέρα θετικό και
θεμιτό. Η αγορά ναυτεργατικού δυναμικού
Ελλήνων σημείωσε καμπή στη νεότερη
ιστορία της, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει χάσμα μεταξύ των συνταξιοδοτη-

Οι σπουδές οφείλουν γενικά να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλού χαρακτήρα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο εφόδιο, που οι μεγάλοι άνθρωποι της
ναυτιλίας αναγνωρίζουν. Έπειτα, οι σπουδές πρέπει να διδάσκουν τη διαδικασία
της μάθησης και της «διαρκούς αναζήτησης της αλήθειας» (κατά τον φιλόσοφο
Σωκράτη), πριν από την απόκτηση συγκεκριμένης γνώσης. Αυτό αφορά οποιοδήποτε επιστημονικό αντικείμενο, όμως
είναι περισσότερο κρίσιμο σε κάποιους
κλάδους, όπως της ναυτιλίας. Οι διεθνείς
συμβάσεις, πολιτικές και οι διάφορες εθνικές νομοθεσίες που αφορούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, τη διαχείριση φορτίων
και την απασχόληση εργαζομένων τροποποιούνται τακτικά και σε μεγάλο βαθμό
αυξάνονται, τόσο σε αριθμό όσο και σε
πολυπλοκότητα περιεχομένου. Επομένως
οι νεοεισερχόμενοι/-ες στον κλάδο οφείλουν αρχικά να γνωρίζουν «τους κανόνες
του παιχνιδιού», δηλαδή τις θεσμικές
απαιτήσεις για τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και κυρίως την πρακτική τους εφαρμογή, καθώς και το φυσικό αντικείμενο
της δραστηριότητας, που είναι το πλοίο.
Ακόμα, να μελετούν την πορεία ναυτιλιακών εταιρειών και ανθρώπων στην ιστορία
του κλάδου, προκειμένου να αναπτύξουν
κριτική σκέψη για το μέλλον. Τέλος, όσοι
σταδιοδρομούν στη ναυτιλία πρέπει να
είναι σε θέση να ακολουθούν τις εξελίξεις
– κάποιοι μάλιστα πρέπει να μπορούν να
τις προλαβαίνουν.

86

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Ρυμουλκά –
Ναυαγοσωστικά
Οι ελληνικές επιχειρήσεις
κερδίζουν το στοίχημα
του ανταγωνισμού

Ο κλάδος παροχής ρυμουλκικών και ναυαγοσωστικών
υπηρεσιών βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις
τόσο διεθνώς όσο και εντός Ελλάδος. Διεθνώς, οι νέες
περιβαλλοντικές νομοθεσίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ θα
καταστήσουν τα παλαιού τύπου ρυμουλκά μη ανταγωνιστικά,
ωθώντας τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ανανέωση του
στόλου τους, με σύγχρονα, νέας τεχνολογίας σκάφη. Σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα, η μεγάλη πρόκληση ακούει στο
όνομα «ιδιωτικοποιήσεις λιμένων», που θα συμβάλουν
σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου. Υψηλόβαθμα στελέχη
ορισμένων από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της ρυμούλκησης και της
ναυαγιαίρεσης παρουσιάζουν στις σελίδες των Ναυτικών
Χρονικών τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγονται
μπροστά τους.

* Οι συνεντεύξεις των στελεχών ακολουθούν αλφαβητική σειρά,
με βάση την επωνυμία της εταιρείας.
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Η ανάπτυξη των λιμένων της χώρας θα χρειαστεί
ποιοτικούς παρόχους ρυμουλκικών υπηρεσιών
Του Ιωάννη Αντωνακάκη
Business Development Manager, Gigilinis Shipping Group

Πόσο θα αλλάξει την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας σας η νέα τάξη
πραγμάτων στους μεγάλους λιμένες
της χώρας μας;
Η εταιρεία μας τα τελευταία δύο χρόνια
έχει προσανατολιστεί στο να επενδύσει
σε νέα ρυμουλκά λιμένων και να παίξει
καθοριστικό ρόλο στις ρυμουλκήσεις
λιμένων, καθώς η ιδιωτικοποίηση των δύο
μεγάλων λιμένων της χώρας θα συμβάλει
σημαντικά στην ανάπτυξή τους και στην
άνθιση των εργασιών τους, η οποία έχει
ήδη αρχίσει να φαίνεται στο λιμάνι του
Πειραιά. Ήδη από το καλοκαίρι του 2016,
οπότε ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη
στη διακίνηση εμπορευμάτων, η οποία
συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2017
με ρυθμούς άνω του 3,4%. Υπενθυμίζεται
ότι το 2016 ο Πειραιάς παρέμεινε στην 8η
θέση των μεγαλύτερων εμπορευματικών
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λιμένων της Ευρώπης, διακινώντας 3,67
εκατ. εμπορευματοκιβώτια. Φέτος στόχος της COSCO είναι να ξεπεράσει τα 4
εκατ. και να μετατρέψει σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά στο νούμερο ένα λιμάνι
της Μεσογείου, ξεπερνώντας τα ισπανικά
λιμάνια της Βαλένθιας και του Αλχεθίρας.
Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον
τομέα της κρουαζιέρας, τόσο για τους
επιβάτες home όσο και για τους επιβάτες
transit. Το συνολικό διακινηθέν επιβατικό
έργο αυξήθηκε κατά περίπου 12% το 2016
σε σχέση με το 2015.
Αντίστοιχα, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ
αναμένεται να έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα και να καταστήσει το λιμάνι της
Θεσσαλονίκης τη δεύτερη σημαντικότερη
πύλη εισόδου εμπορευμάτων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μετά τον Πειραιά,
και τη σημαντικότερη είσοδο για τη διακίνηση εμπορευμάτων στα Βαλκάνια.
Σε αυτό το σημείο όμως θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι, εκτός από τα δύο
μεγάλα λιμάνια της χώρας, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ιδιωτικοποίηση
και των υπόλοιπων περιφερειακών λιμένων, και ιδιαίτερα της Αλεξανδρούπολης,
όπου η εγκατάσταση της πλωτής μονάδας
παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ και η διασύνδεσή της στον αγωγό IGB θα καταστήσει τη χώρα μας έναν
πολύ σημαντικό ενεργειακό κόμβο για τα
Βαλκάνια και την Ευρώπη στο σύνολό της.
Θεωρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η ανάπτυξη θα χρειαστεί ποιοτικούς παρόχους
ρυμουλκικών υπηρεσιών, με εμπειρία και
πολύ καλή γνώση του αντικειμένου, όπως
ο Ναυτιλιακός Όμιλος Γκιγκιλίνη. Για τον
λόγο αυτόν, άλλωστε, λίαν συντόμως,
εντός του 2017, θα προχωρήσουμε στην
απόκτηση αρχικά 2-3 ρυμουλκών υψηλών
προδιαγραφών, τα οποία θα υποστηρίξουν το επιχειρησιακό μας πλάνο.

Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι
νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ την τεχνολογία
στα ρυμουλκά του στόλου σας;
Οι νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες των
ΗΠΑ και της ΕΕ, και οι αλλαγές που αυτές
θα επιφέρουν, θα είναι σημαντικές την
επόμενη δεκαετία για το σύνολο της ναυτιλίας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος: Τα
πλοία άνω των 400 GT που φέρουν δεξαμενή θαλάσσιου έρματος και πραγματοποιούν διεθνείς πλόες θα απαιτείται να
έχουν εγκατεστημένο σύστημα διαχείρισης καθώς και διαδικασία manual από την
εταιρεία/πλοίο για τη σύμφωνη με τους
νέους κανονισμούς διαχείρισή του. Αυτό
θα ανεβάσει το κόστος για τις εταιρείες.
Στον βαθμό που ο Ναυτιλιακός Όμιλος
Γκιγκιλίνη συνεχίσει τους διεθνείς πλόες
με πλοία άνω των 400 GT, θα πρέπει να
συμμορφωθεί με τους νέους κανονισμούς.
NOx tier III regulation: Αφορά όλα τα
πλοία κατασκευής μετά τη 1/1/2016 και
συνεπώς δεν επηρεάζει τα πλοία του στόλου μας.
COZ emissions Sulphur cap 3,5% to
0,5%: Η νομοθεσία αυτή θα ισχύσει από
τη 1/1/2020 και δεν επηρεάζει τα πλοία του
στόλου μας, καθώς χρησιμοποιούν MGO
0,1%. Ωστόσο, λόγω της αύξησης της
ζήτησης MGO 0,1%, θα αυξηθεί πιθανότατα και η τιμή του, κάτι που θα αυξήσει τα
λειτουργικά έξοδα των πλοίων μας.
Το σύνολο αυτών των κανονισμών καθιστούν τα παλαιού τύπου ρυμουλκά μη
ελκυστικά, καθώς δεν θα μπορούν να
ανταποκριθούν στις αλλαγές και συνεπώς
οι εταιρείες με παλαιού τύπου και παλαιάς
τεχνολογίας ρυμουλκά θα δυσκολευτούν
να αντεπεξέλθουν, πόσω μάλλον να πρωταγωνιστήσουν ή να ηγηθούν στην αγορά.

PREVENTING
LOSSES STARTS
WITH PEOPLE
With better know-how, board to crew
members benefit from the industry’s most
extensive loss prevention programme.

ukpandi.com
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Κάθε μεγάλη εταιρεία είναι υποχρεωμένη
να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις
Του Χρήστου Πιερρουτσάκου
Γενικού Διευθυντή Karapiperis Tugs και μέλους της Κοινοπραξίας «Aegean Tugs»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ISU ανέφερε ότι οι προηγούμενες εποχές ως προς τον αριθμό
διάσωσης πλοίων και ναυτικών έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Πού οφείλεται
αυτή η διαρκής πλέον σταδιακή μείωση και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
χώρο να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη
συρρίκνωση των δραστηριοτήτων;
Η σταδιακή μείωση ως προς τον αριθμό
διάσωσης πλοίων και ναυτικών οφείλεται
στη σωστή εκπαίδευση και παιδεία των
πληρωμάτων και των διοικητικών στελεχών των ναυτικών εταιρειών, στον εκσυγχρονισμό των τεχνολογιών των σημερινών
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πλοίων και στη συνεχή βελτιστοποίηση
των ηλεκτρονικών συστημάτων που τα
περιβάλλουν. Όπως λοιπόν εκσυγχρονίζονται τα ρυμουλκά με την πάροδο του χρόνου, έτσι βελτιώνονται παράλληλα και τα
πλοία κάθε κατηγορίας για την αποφυγή
ατυχήματος που θα στοιχίσει ανθρώπινες
ζωές και περιβαλλοντική ρύπανση στον
πλανήτη μας.
Επίσης, υπάρχουν πολλά ρυμουλκά, σε
κάθε σχεδόν γωνία του κόσμου, που μπορούν χωρίς καθυστέρηση να συνδράμουν
το εκάστοτε πλοίο που θα χρειαστεί βοήθεια, χωρίς να επιδεινωθεί το πρόβλημα.
Κάθε μεγάλη εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις γιατί μελλοντικά θα κληθεί έγκαιρα
να συνδράμει αποτελεσματικά όταν της
ζητηθεί. Τα ρυμουλκά έτσι κι αλλιώς μπορούν να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες
εκτός της αναμονής διάσωσης πλοίων.
Επιπροσθέτως, οι ομοειδείς συνεργασίες
στον κλάδο της ναυαγιαίρεσης ενισχύουν
τη σωστή λειτουργικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν
τον χώρο ώστε να αντεπεξέλθουν στις
δυσμενείς συνθήκες.
Διεθνείς παρατηρητές ωστόσο καταγράφουν άνοδο στον αριθμό των
wreck removal (αφαίρεσης ναυαγίων)
σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πολλών
κρατών. Υπάρχει αυτή η «ευαισθητοποίηση» και στις χώρες της Μεσογείου; Έχετε συνδράμει σε τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον για
εσάς σε αυτή τη δραστηριότητα;
Η ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο έχει ευαισθητοποιήσει κάθε άνθρωπο που αγαπάει τον

πλανήτη του. Πολλά κράτη ήδη θέτουν σε
εφαρμογή την αφαίρεση των ναυαγίων, για
να μην εμποδίζουν τα διερχόμενα πλοία,
καθώς αποτελούν κίνδυνο πρόσκρουσης
και, φυσικά, εστίες θαλάσσιων μολύνσεων.
Μάλιστα, επηρεάζουν και την τουριστική
οικονομία του κάθε τόπου. Η πιο γνωστή
επιχείρηση παγκοσμίως στη Μεσόγειο τα
τελευταία χρόνια είναι η ανέλκυση του
ναυαγίου του επιβατικού πλοίου «Costa
Concordia» στην Τοσκάνη της Ιταλίας
τον Σεπτέμβριο του 2013. Άμεσα οι ιταλικές αρχές ενήργησαν επιτυχώς με σωστικά μέσα στην ανέλκυση και στη ρυμούλκηση του πλοίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και τη χώρα μας στην επιχείρηση
της ανελκύσεως του επιβατικού πλοίου
«Sea Diamond» στη Σαντορίνη. Δυστυχώς, η οικονομική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δυσκολεύει προς το παρόν τέτοιου
είδους μεγάλες επιχειρήσεις.
Έχουμε τη γνώση και τον εξοπλισμό να
συνδράμουμε σε οποιαδήποτε τέτοιου
είδους μεγάλη επιχείρηση, εάν μας ζητηθεί.
Πιο μικρά σε χωρητικότητα πλοία και σε
μικρότερα βάθη είναι πιο εύκολο και όχι
τόσο πολύ δαπανηρό να ανελκυστούν
από τον πυθμένα των θαλασσών.
Υπάρχει η κατάλληλη εκπαιδευτική
υποδομή στην Ελλάδα ως προς την
εκπαίδευση των ναυτικών που επιθυμούν να εξειδικευτούν ή να επιμορφωθούν περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου κλάδου; Θα έπρεπε να εστιάσει η πολιτεία ως προς τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση ναυτικών;
Η κάθε εταιρεία μπορεί να εκπαιδεύει
συνεχώς τους ναυτικούς της. Μέσα από
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επιδότηση των εγχώριων εταιρειών που
ασχολούμαστε στον τομέα των ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών. Φυσικά, θα
ήταν μια μεγάλη ενίσχυση, ώστε να ανανεώνουμε τους στόλους μας, σε αντίθεση με
τους συναδέλφους μας άλλων χωρών, που
λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.
Τουλάχιστον, τα μεγάλα λιμάνια της χώρας
μας να τα καταστήσουμε επαρκή σε
σωστές τεχνολογικές προδιαγραφές για
να προσελκύουν νέους πελάτες μαζί με τη
βοήθεια του κράτους μας και τη συνεργασία όλων των φορέων της ναυτιλίας.
Πόσο θα αλλάξει την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας σας η νέα τάξη
πραγμάτων στους μεγάλους λιμένες
της χώρας μας;

σεμινάρια αλλά και με την πάροδο του
χρόνου ο Έλληνας ναυτικός που του αρέσει η θάλασσα και η εργασία του αποκτά
γνώση και εμπειρίες, για να γίνει όλο και
καλύτερος στη δουλειά του. Φυσικά, όταν
παράλληλα με την ιδιωτική πρωτοβουλία συνδράμει και η πολιτεία ως προς τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των ναυτικών, τότε τα πληρώματα που
θα ασχοληθούν θα είναι άξια να συνδράμουν με τον καλύτερο τρόπο μια διάσωση ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας το
συντομότερο δυνατόν. Θεωρώ πως αρχή
για κάθε νέο ναυτικό αποτελεί ο κύκλος
των βασικών σωστικών μέσων, που παρακολουθούν τα πληρώματα και τα οποία
είναι απαραίτητα για το ναυτικό φυλλάδιό
τους. Η παρακολούθηση του κύκλου των
βασικών σωστικών μέσων επιτρέπει στον
νέο ναυτικό να λαμβάνει την απαραίτητη
εκπαίδευση και ναυτική γνώση. Ακολούθως, η συνεχής εκπαίδευση αλλά και η
εμπειρία της δουλειάς βελτιώνει τα πληρώματα.

σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και
ανάλογα με τη ζήτηση της δουλειάς. Εννοείται πως τα νέα ρυμουλκά που θα χτίζονται θα πρέπει να τηρούν τις συγκεκριμένες νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Ήδη στην Αμερική έχουν κατασκευαστεί
LNG ρυμουλκά με λιγότερους ρύπους,
αλλά και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.
Στην πατρίδα μας οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν επηρεάζουν την ανανέωση του στόλου, αλλά ο
εσωτερικός προγραμματισμός που έχουμε, όταν οι επαγγελματικές συνθήκες το
επιτρέψουν, είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε σύγχρονα ρυμουλκά, πάντα με
μεγάλο σεβασμό στον πλανήτη μας. Για να
μη χρειαστεί η ανθρωπότητα να ψάχνει να
βρει άλλους πλανήτες σαν τη Γη μας για να
κατοικήσει τα επόμενα χρόνια.

Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι
νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ την τεχνολογία
στα ρυμουλκά του στόλου σας;

Οι αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο
αναζητούν επιδοτήσεις από κρατικές
οντότητες ή/και την ΕΕ. Υπάρχει ενδιαφέρον ως προς αυτή την άμεση ή
έμμεση υποστήριξη για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος προκειμένου να ανανεώσουν τον
στόλο ή τον εξοπλισμό τους;

Όποια νομοθεσία θεσπιστεί για το καλό
του περιβάλλοντος όπου ζούμε, κατά τη
γνώμη μου είναι ευπρόσδεκτη για τον
κλάδο των ρυμουλκών. Αρκεί να γίνεται

Κατά τη γνώμη μου, τη δεδομένη στιγμή, όπως έχει διαμορφωθεί η οικονομική
κατάσταση της πατρίδας μας, δεν είναι
εφικτή η άμεση ή έμμεση υποστήριξη με
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Μέσα σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει ριζικά η
εικόνα των εργασιών στα μεγάλα λιμάνια
της χώρας μας. Θα συνεχίσει να αλλάζει
όπως αλλάζουν όλα όσα ξέρουμε. Η νέα
τάξη πραγμάτων διαμορφώνεται ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες των εποχών. Η
παγκοσμιοποίηση επηρεάζει ολοκληρωτικά το εμπόριο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες
εταιρείες και οργανισμοί πια στον παγκόσμιο χάρτη που η καθεμία επηρεάζει αλυσιδωτά την άλλη εταιρεία. Για να κρατηθούμε στα νέα δρώμενα και στη μεγάλη
οικονομική κρίση που επικρατεί, επιδιώκω
τα τελευταία χρόνια να συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε με άλλες μεγάλες ομοειδείς εταιρείες του κλάδου. Η καλή συνεργασία φέρνει μόνο θετικά αποτελέσματα,
όπως έχει δείξει η εμπειρία μου. Η νέα
τάξη πραγμάτων λοιπόν σίγουρα θέλει
μεγάλες κοινοπραξίες, όπως η νέα μεγάλη κοινοπραξία «AEGEAN TUGS», στην
οποία συμμετέχουμε τρεις μεγάλες ελληνικές αξιόπιστες εταιρείες του κλάδου
των ρυμουλκών και των ναυαγοσωστικών.
Οι πελάτες μας έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και εμείς αποκτούμε επαγγελματική
σταθερότητα και πρόοδο. Εύχομαι να
«αναχωρήσει» κάποια στιγμή η οικονομική κρίση από τη ζωή μας, να έρχονται
νέοι πελάτες στα λιμάνια μας, ώστε να
εκσυγχρονίζουμε τα ρυμουλκά μας προς
το καλύτερο και να κάνουμε τους νέους
ανθρώπους να θέλουν να παραμείνουν
ή να επιστρέψουν στη χώρα μας για να
δουλέψουν και να πραγματοποιήσουν τα
όνειρά τους.

ΡΥΜΟΥΛΚΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ

Έχουμε ως κύριο μέλημα την περαιτέρω ενίσχυση
και εδραίωση σε νέες αγορές που ήδη επιχειρούμε
Της Θεοδώρας Μαρουσοπούλου
Chief Commercial Officer, Salvage & Towage Division – OPS Dept.
Spanopoulos Group

Ναυπήγηση και σχεδιασμός Ρ/Κ CHRISTOS ΧΧΧ (45T BP)

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ISU ανέφερε ότι οι προηγούμενες εποχές ως προς τον αριθμό
διάσωσης πλοίων και ναυτικών έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Πού οφείλεται
αυτή η διαρκής πλέον σταδιακή μείωση και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
χώρο να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη
συρρίκνωση των δραστηριοτήτων;
Tα τελευταία χρόνια παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση της χρήσης του Lloyd’s
Open Form (LOF) υπέρ των εμπορικών
συμβάσεων και συμφωνιών. Τα στατιστικά
στοιχεία της International Salvage Union
(ISU) για το 2016 δείχνουν τον κλάδο να
παρέχει αυξημένο αριθμό υπηρεσιών στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα
τα ακαθάριστα έσοδα μειώθηκαν σημαντικά, αυξάνοντας την εμπορική πίεση
στις εταιρείες-μέλη της ISU.
Τα ακαθάριστα έσοδα για τα μέλη ISU
το 2016 από όλες τις δραστηριότητες
μειώθηκαν στα 380 εκατ. δολάρια ΗΠΑ,
παρατηρώντας πτώση 47% συγκριτικά με
το 2015. Ο συνολικός αριθμός των υπηρεσιών «dry salvage» που καταγράφηκαν το
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2016 ήταν 306. Είναι ο υψηλότερος αριθμός από το 1999 και συγκρίνεται με 212
υπηρεσίες το 2015.
Η διαρκής πλέον σταδιακή μείωση οφείλεται τόσο στον έντονο ανταγωνισμό
μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ρυμούλκησης και
διάσωσης όσο και στο γεγονός ότι φορείς
της ναυτασφαλιστικής αγοράς, με την ενίσχυση ορισμένων εταιρειών του κλάδου,
δεν εφαρμόζουν και υποστηρίζουν το
LOF σε σταθερή βάση. Η συρρίκνωση των
δραστηριοτήτων ώθησε πολλές εταιρείες
διεθνώς να αναζητήσουν συνεργασίες με
άλλες εταιρείες και να κινηθούν σε κοινές δράσεις συστήνοντας κοινοπραξίες.
Σήμερα, η μεγάλη πρόκληση συνίσταται
στον σχεδιασμό της ανάπτυξης πάνω σε
σταθερότερες και υγιέστερες βάσεις με
πράξεις συνέργειας και σύμπραξης.
Εμείς, στον όμιλο ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, λόγω
του εκτεταμένου εύρους των δραστηριοτήτων μας, έχουμε ως κύριο μέλημα την
περαιτέρω ενίσχυση και εδραίωση σε
νέες αγορές που ήδη επιχειρούμε. Πλέον των ρυμουλκήσεων – ναυαγιαιρέσεων
– διασώσεων πλοίων και απομακρύνσεων
ναυαγίων, οι δραστηριότητές μας εκτεί-

νονται στις φορτοεκφορτώσεις χύδην
και στερεών φορτίων, μεταφορτώσεις
και βαριές μεταφορές και στην εκτέλεση
λιμενικών έργων. Η εναλλαγή αυτή ενίσχυσε την ευελιξία και την ικανότητα να προσαρμοζόμαστε γρήγορα και ανταγωνιστικά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και
τις απαιτήσεις της αγοράς.
Σήμερα ο ιδιόκτητος στόλος απαριθμεί
περί τα 100 πλοία, με 45 ρυμουλκά, πλωτούς γερανούς, ανυψωτικές πλατφόρμες
και εξειδικευμένα πλωτά μέσα, τα οποία
είναι πλήρως εξοπλισμένα σύμφωνα με
τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας,
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Επιπλέον, είναι έντονη η παρουσία μας στον
ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα με τρεις
σύγχρονες ναυπηγικές μονάδες στο Πέραμα, στη Σαλαμίνα και στην Ελευσίνα. Το
ναυπηγείο σκαφών αναψυχής στο Πέραμα
καταλαμβάνει έκταση 17.000 τ.μ., ικανό να
φιλοξενήσει θαλαμηγούς (mega yachts), και
παρέχει ποικιλία υπηρεσιών από βασικές
συντηρήσεις πολυτελών σκαφών αναψυχής έως ανακατασκευές, ανακαινίσεις, εσωτερική σχεδίαση και διακόσμηση, βαφές
σκαφών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διαδικασίες και τεχνολογίες.To ναυπηγείο στη
Σαλαμίνα (40.000 τ.μ.) παρέχει υπηρεσίες
δεξαμενισμών, επισκευών, κατασκευών και
μετασκευών πλοίων. Με τη νέα αγορά ναυπηγικής μονάδας στην Ελευσίνα, περίπου
60.000 τ.μ., ο όμιλος στοχεύει στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων και στη ναυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων
από καταρτισμένους Έλληνες τεχνίτες με
την απαραίτητη τεχνογνωσία και πολυετή
εμπειρία.
Με τα παραπάνω, διαθέτουμε τις απαραίτητες υποδομές, οι οποίες μας επιτρέπουν να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο
του πεδίου δραστηριοτήτων μας, στηριζόμενοι αποκλειστικά και με ιδιαίτερη
αυτοτέλεια στα δικά μας μέσα.

Διεθνείς παρατηρητές ωστόσο καταγράφουν μια άνοδο στον αριθμό των
wreck removal (αφαίρεσης ναυαγίων)
σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πολλών
κρατών. Υπάρχει αυτή η «ευαισθητοποίηση» και στις χώρες της Μεσογείου; Έχετε συνδράμει σε τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον για
εσάς σε αυτή τη δραστηριότητα;
Πράγματι, οι στατιστικές του 2016 καταγράφουν 131 εργασίες απομάκρυνσης
ναυαγίων σε σύγκριση με 64 το 2015. Τα
έσοδα από την απομάκρυνση των ναυαγίων (wreck removal) έχουν αυξηθεί κατά
την τελευταία δεκαετία, ωστόσο τα έσοδα
το 2016 μειώθηκαν, παρατηρώντας πτώση
57%. Είναι η πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια που τα έσοδα από την απομάκρυνση
των ναυαγίων αντιπροσώπευαν λιγότερο
από το ήμισυ του συνόλου των εσόδων.
Ευαισθητοποίηση
παρατηρείται
και
στον ελλαδικό χώρο, με τους αρμόδιους
φορείς να κηρύσσουν διαγωνισμούς για
την εκποίηση και την απομάκρυνση εκτός
λιμενικών περιοχών πλοίων ή ναυαγίων
χαρακτηρισμένων ως επικίνδυνα και επιβλαβή. Η εταιρεία μας τα τελευταία τρία
χρόνια έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει
επιτυχώς την απομάκρυνση 35 πλοίων
από τους ελληνικούς λιμένες και 4 πλοίων
από λιμάνια της Μεσογείου.

Ανέλκυση και απομάκρυνση προσαραγμένου πλοίου
YUSUF CEPNIOGLU

Υπάρχει η κατάλληλη εκπαιδευτική
υποδομή στην Ελλάδα ως προς την
εκπαίδευση των ναυτικών που επιθυμούν να εξειδικευτούν ή να επιμορφωθούν περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου κλάδου; Θα έπρεπε να εστιάσει η πολιτεία ως προς τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση ναυτικών;

Εκτέλεση λιμενικού έργου, AIN SUKHNA/EGYPT

Εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη απαιτούνται για την αποτελεσματική επέμβαση
σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Ο εκσυγχρονισμός των ρυμουλκών απαιτεί υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και επιχειρησιακής
ικανότητας από τους πλοιάρχους. Η εκπαίδευση ενισχύει την ικανότητα των πληρωμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση η καλύτερη
εκπαίδευση και γνώση των ιδιαιτεροτήτων
του κλάδου αποκτάται στην πράξη.
Εμείς, σε εταιρικό επίπεδο, διοργανώνουμε
σεμινάρια σε συνεργασία με τον ναυτασφα-

Ανέλκυση πολεμικού αεροσκάφους από βάθος 957 μ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 παραλάβαμε
πέντε ρυμουλκά, συνολικής ιπποδύναμης
20.000 HP, και ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση δύο νεότευκτων
ρυμουλκών (3 fixed propeller) 6.200 συνολικής ιπποδύναμης στα ναυπηγεία μας. Επίσης συμφωνήθηκε η αγορά αυτο-ανυψωμένης πλατφόρμας –Jack up– με μέγιστη
ανυψωτική ικανότητα γερανού έως 1.300
mt, ελεύθερο χώρο καταστρώματος 2.500
τ.μ., μέγιστο φορτίο καταστρώματος 2.500
t και χώρο ενδιαίτησης 92 ατόμων.
Οι αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο
αναζητούν επιδοτήσεις από κρατικές
οντότητες ή/και την ΕΕ. Υπάρχει ενδιαφέρον ως προς αυτή την άμεση ή
έμμεση υποστήριξη για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος προκειμένου να ανανεώσουν τον
στόλο ή τον εξοπλισμό τους;
Στην πατρίδα μας οι ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες και η έλλειψη
επενδύσεων από τον κρατικό φορέα δεν
παροτρύνουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός
Ελλάδος, προκειμένου να ανανεώσουν τον
στόλο ή τον εξοπλισμό τους. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου στηρίζονται κυρίως σε
ίδια κεφάλαια με περιορισμένη κατεύθυνση σε τραπεζικό δανεισμό.

λιστικό οργανισμό The Shipowners Club,
αναλύοντας case studies για loss prevention
και παρέχουμε κίνητρα επιμόρφωσης και
εκπαίδευσης στο διοικητικό προσωπικό και
στους ναυτικούς μας. Eντούτοις, σε ευρύτερη κλίμακα θα συνέβαλε θετικά το κράτος
να συγκροτήσει δομές που θα ενισχύσουν
τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και την επιμόρφωση των ναυτικών.
Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι
νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ την τεχνολογία
στα ρυμουλκά του στόλου σας;
Ακολουθώντας τις νέες περιβαλλοντικές
και νομοθετικές απαιτήσεις του κλάδου,
ο όμιλος ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ εκσυγχρονίζει τον στόλο των ρυμουλκών με ρυμουλκά νέας τεχνολογίας AHT, Azimuth, OSV.

Πόσο θα αλλάξει την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας σας η νέα τάξη
πραγμάτων στους μεγάλους λιμένες
της χώρας μας;
Οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τις θέσεις
μας με νέες προσεγγίσεις και επιχειρηματικό σχεδιασμό, παραμένοντας ανταγωνιστικοί, με κύριο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας μας και
την προσφορά αξιόπιστων και ποιοτικών
υπηρεσιών. Αντιμετωπίζουμε τις διάφορες
προκλήσεις με αναπτυξιακή κατευθυντήρια δύναμή για το μέλλον. Στην πράξη διατηρούμε σταθμούς με ρυμουλκά και πλωτό εξοπλισμό έχοντας δυναμική παρουσία
στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπως
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Βόλος,
Κέρκυρα και Μύκονος και θέτουμε ως
θεμελιώδη κίνητρο και στόχο τη δράση
μας σε νέα επιχειρηματικά μονοπάτια.

ΡΥΜΟΥΛΚΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ

Η Ελλάδα με την πανίσχυρη ναυτιλία της θα μπορούσε
να μετατραπεί σε «φυτώριο» των ναυτικών
του μέλλοντος
Του Νίκου Α. Τσαβλίρη
Principal, Tsavliris Salvage Group

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ISU ανέφερε ότι οι προηγούμενες εποχές ως προς τον μεγάλο αριθμό των θαλάσσιων ατυχημάτων έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Πού οφείλεται
αυτή η διαρκής πλέον σταδιακή μείωση και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
χώρο να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη
συρρίκνωση των δραστηριοτήτων;
Πράγματι υπάρχει μια σημαντική μείωση
των σοβαρών θαλάσσιων ατυχημάτων
παγκοσμίως, γεγονός που είναι ευχάριστο,
αλλά επηρεάζει εκ των πραγμάτων την
αγορά διάσωσης/ρυμούλκησης και άλλων
περιστατικών έκτακτης ανάγκης.
Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει μια σειρά
σημαντικών προκλήσεων μαζί με τη μείωση των περιστατικών διάσωσης και των
συμβολαίων τύπου Lloyd’s Open Form
(LOF). Η τάση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα σύγχρονα πλοία είναι ασφαλέστερα και τα παλαιότερα αποσύρονται, τα
πληρώματα είναι καλύτερα εκπαιδευμένα και ικανά να αντιμετωπίσουν έκτακτα
περιστατικά. Επιπλέον, οι πλοιοκτήτες και
οι ασφαλιστές συχνά επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις για την αντιμετώπιση
ενός ατυχήματος ή χρησιμοποιούν ακόμα
και ίδια μέσα αντί να απευθυνθούν στους
επαγγελματίες του κλάδου. Την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου εντείνεται, πιέζοντας τις
τιμές της αγοράς σε ακόμα χαμηλότερα
επίπεδα και συχνά με μεθόδους μη υποδειγματικές. Οι συνθήκες αυτές έχουν ως
συνέπεια τη μείωση των επενδύσεων στον
κλάδο, με σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της θαλάσσιας ασφάλειας.
Σύμφωνα πάντως με τα στατιστικά στοιχεία της International Salvage Union (ISU),
το 2016 τα μέλη της Ένωσης εξυπηρέτησαν
έναν αυξημένο αριθμό περιστατικών, συνο-
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λικά 437 από 276 περιστατικά το 2015. Τα
έσοδα ωστόσο ήταν μειωμένα κατά 47%,
γεγονός που απεικονίζει τη στροφή των
πλοιοκτητών σε οικονομικές λύσεις.
Σύμφωνα με το Lloyd’s Salvage Arbitration
Branch, ο αριθμός των LOF το 2016 ήταν
48, το 2015 ήταν 50 και το 2014 μόλις 37.
Διεθνείς παρατηρητές ωστόσο καταγράφουν μια άνοδο στον αριθμό των
wreck removal (ανέλκυση ναυαγίων)
σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πολλών
κρατών. Υπάρχει αυτή η «ευαισθητοποίηση» και στις χώρες της Μεσογείου; Έχετε συνδράμει σε τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον για
εσάς σε αυτή τη δραστηριότητα;
Το 2016 καταγράφηκαν παγκοσμίως 131
περιστατικά ανέλκυσης ναυαγίων σε σχέση με τα 64 του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της ISU. Οι νέες περιβαλλοντικές
απαιτήσεις και οι πιέσεις τόσο από τη
διεθνή κοινότητα όσο και από τις τοπικές κοινωνίες επιβάλλουν μεγαλύτερη
ευαισθησία και μέριμνα. Η τάση αυτή είναι
παγκόσμια και βέβαια παρατηρείται και
στη Μεσόγειο. Έχουμε ασχοληθεί με πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν
με απόλυτη επιτυχία και σαφώς είναι μια
δραστηριότητα που μας ενδιαφέρει.
Υπάρχει η κατάλληλη εκπαιδευτική
υποδομή στην Ελλάδα ως προς την
εκπαίδευση των ναυτικών που επιθυμούν να εξειδικευτούν ή να επιμορφωθούν περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου κλάδου; Θα έπρπε να εστιάσει η πολιτεία ως προς τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση ναυτικών;
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξειδικευμένες

Παροχή βοήθειας στο Bulk Carrier «Katherine» (Ιούλιος-Αύγουστος 2013).
Εξέλιξη των Συμβολαίων LOF

σχολές για την εκπαίδευση των ναυτικών
διάσωσης/ρυμούλκησης. Μετά τις ναυτικές σχολές, όσοι στοχεύουν στον κλάδο
μας εκπαιδεύονται πάνω στη δουλειά, και
αυτή είναι πολύτιμη γνώση και εμπειρία.
Ωστόσο οι ανάγκες της ναυτιλίας συνεχώς
εξελίσσονται και η εκπαιδευτική υποδομή
στη χώρα μας απαιτεί ενίσχυση και επαναπροσδιορισμό με τη δημιουργία σχολής
για τον κλάδο της διάσωσης. Η Ελλάδα με
την πανίσχυρη ναυτιλία της θα μπορούσε
να μετατραπεί σε «φυτώριο» των ναυτικών του μέλλοντος. Θα μπορούσε με την
κατάλληλη υποδομή να προσελκύει φοιτητές και από το εξωτερικό.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο
αναζητούν επιδοτήσεις από κρατικούς
φορείς ή/και την ΕΕ. Υπάρχει ενδιαφέρον ως προς αυτή την άμεση ή έμμεση
υποστήριξη για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος προκειμένου να ανανεώσουν τον στόλο ή
τον εξοπλισμό τους;

Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι
νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ την τεχνολογία
στα ρυμουλκά του στόλου σας;

Πόσο θα αλλάξει την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας σας η νέα τάξη
πραγμάτων στους μεγάλους λιμένες
της χώρας μας;

Οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα επηρεάσουν όλους όσοι δραστηριοποιούμαστε
στον χώρο της ναυτιλίας και θα απαιτηθούν
επενδύσεις για τις αναγκαίες μετατροπές
των πλοίων και των ρυμουλκών σύμφωνα
με τους νέους κανονισμούς. Προφανώς τα
νεότευκτα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά θα
πληρούν τις νέες προδιαγραφές. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.

Η εταιρεία μας δεν αλλάζει την επιχειρηματική της δράση σε σχέση με τις εξελίξεις στα μεγάλα λιμάνια. Συνεχίζουμε
κανονικά τις δραστηριότητές μας στα
λιμάνια όπου έχουμε παρουσία. Υπάρχουν
διάφορα ενδιαφέροντα σχέδια που μας
απασχολούν για τη μελλοντική εξέλιξη
της εταιρείας μας στα μεγάλα και μικρά
λιμάνια της χώρας.

Θα απαντήσω για λογαριασμό της δικής
μας εταιρείας: δεν μας ενδιαφέρει η διεκδίκηση επιδοτήσεων για τον σκοπό που
αναφέρετε. Γενικά είμαστε ενάντια στις
κρατικές επιδοτήσεις.

ΡΥΜΟΥΛΚΑ-ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ

Η εκπαίδευση βοηθά στην επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά η πραγματική γνώση αποκτάται στην πράξη
Του Χρήστου Γεμιτζόγλου
Γενικού Διευθυντή,Vernicos Tugs & Salvage

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος του ISU ανέφερε ότι οι προηγούμενες εποχές ως προς τον αριθμό
διάσωσης πλοίων και ναυτικών έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Πού οφείλεται
αυτή η διαρκής πλέον σταδιακή μείωση και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον
χώρο να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη
συρρίκνωση των δραστηριοτήτων;
Υπάρχει βελτίωση στα επίπεδα ασφαλείας
των πλοίων και στη μείωση των ναυτικών
ατυχημάτων, σε σχέση πάντα με την αύξηση του παγκόσμιου στόλου. Αυτό αντανακλά στη βελτίωση της τεχνολογίας (π.χ.
ηλεκτρονικοί χάρτες), στην επιτυχία της
επιβολής αυστηρών επιθεωρήσεων (Port
State Control), καθώς και στην έκδοση
μιας σειράς κανονισμών, κωδίκων, προδιαγραφών ή άλλων μέτρων και δράσεων,
που έχουν επίδραση στη θαλάσσια ασφάλεια. Κύριος εκφραστής της προσπάθειας
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είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
(ΙΜΟ) με την υιοθέτηση της SOLAS, των
προτύπων εκπαίδευσης και πιστοποίησης
(STCW) και του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM). Παράλληλες πολιτικές, που
βοήθησαν την ποιοτική ναυτιλία, εφαρμόστηκαν και από άλλους φορείς, όπως τα
κράτη σε περιφερειακό επίπεδο, οι νηογνώμονες, ο Οργανισμός Εργασίας (ILO)
και άλλοι εμπλεκόμενοι.
Ωστόσο τα περιστατικά ζωτικών επεμβάσεων διασωστών, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία του ISU, αυξήθηκαν κατά τα έτη
2015-2016. Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν
σημαντική αύξηση του αριθμού των περιστατικών. Ταυτόχρονα όμως τα ακαθάριστα έσοδα έχουν μειωθεί σε ποσοστό
που προσεγγίζει το 50% κατά το 2016,
αυξάνοντας σημαντικά την εμπορική πίεση στους διασώστες. Οι αριθμοί δείχνουν
μια αντίφαση, που ίσως οφείλεται εν μέρει
στη μεταβλητότητα της βιομηχανίας διάσωσης και στις διακυμάνσεις των εσόδων.

Κατά τη γνώμη όμως του προέδρου του
ISU, οφείλεται τόσο στον σκληρό ανταγωνισμό, που αναγκάζει τους διασώστες
να δουλεύουν με χαμηλότερη απόδοση,
όσο και στις πιέσεις σε όλη τη ναυτιλία
που συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Η
απάντηση των επιχειρήσεων του κλάδου
στη συρρίκνωση του εισοδήματος, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού, βρίσκεται στη
συνένωση δυνάμεων προκειμένου να μειωθούν τα έξοδά τους.
Διεθνείς παρατηρητές καταγράφουν
μια άνοδο, ωστόσο, στον αριθμό των
wreck removal (αφαίρεσης ναυαγίων)
σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πολλών
κρατών. Υπάρχει αυτή η «ευαισθητοποίηση» και στις χώρες της Μεσογείου; Έχετε συνδράμει σε τέτοιες επιχειρήσεις και υπάρχει ενδιαφέρον για
εσάς σε αυτή τη δραστηριότητα;

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια υπήρξε
μια αύξηση των περιστατικών ανέλκυσης
ναυαγίων και η κύρια αιτία, όπως απέδειξε
σχετική μελέτη, ήταν η ευαισθητοποίηση
των παράκτιων κρατών σε περιβαλλοντικά θέματα και η υιοθέτηση της μηδενικής ανοχής για τη θαλάσσια ρύπανση. Το
κόστος της σχετικής δαπάνης εκτοξεύτηκε δυσανάλογα, σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, εξαιτίας των υπερβολικών πολλές
φορές απαιτήσεων των εθνικών αρχών,
όπως συνέβη πρόσφατα με την ανέλκυση του «Costa Concordia». Στη χώρα
μας μετά την έκδοση του ν. 2881/2001
περί ανέλκυσης ναυαγίων παρουσιάστηκε
μια κινητικότητα, αλλά το πρόβλημα των
υπαρχόντων ναυαγίων δεν αντιμετωπίστηκε, ελλείψει χρηματοδότησης.
Τα έξοδα ανέλκυσης στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την
αξία scraps των ναυαγίων, με συνέπεια την
έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος από
πλευράς ιδιωτών. Από την άλλη μεριά οι
οργανισμοί λιμένος, που επιβαρύνονται
ουσιαστικά με τις δαπάνες ανέλκυσης,
δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες
και έτσι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με
πολύ αργούς ρυθμούς.
Η σύμβαση του Ναϊρόμπι για την απομάκρυνση ναυαγίων θα οδηγήσει σε αύξηση
των συμβάσεων απομάκρυνσης, αλλά δεν
προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή βραχυπρόθεσμα. Ίσως μακροπρόθεσμα να
έχουμε αύξηση σε αυτές τις δραστηριότητες. Η εταιρεία μας έχει παράδοση στις
δραστηριότητες αυτές και, ανάλογα με
την περίπτωση, αναλαμβάνει σχετικά έργα.
Υπάρχει η κατάλληλη εκπαιδευτική
υποδομή στην Ελλάδα ως προς την
εκπαίδευση των ναυτικών που επιθυμούν να εξειδικευτούν ή να επιμορφωθούν περαιτέρω στις ιδιαιτερότητες
του συγκεκριμένου κλάδου; Θα έπρεπε να εστιάσει η πολιτεία ως προς τη
συγκεκριμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση ναυτικών;
Η ποικιλότητα και πολλές φορές η πολυπλοκότητα των υπηρεσιών του κλάδου
μας απαιτούν μια πολυσχιδή προσπάθεια για την οποία χρειάζεται έμπειρο και
εξειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα κατά
την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης

ανάγκης. Η εκπαίδευση βοηθά στην επαγγελματική κατάρτιση, αλλά η πραγματική
γνώση αποκτάται στην πράξη, όπως συμβαίνει κατά κανόνα στον κλάδο μας.
Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει η
κατάλληλη εκπαιδευτική υποδομή για την
εξειδίκευση και την επιμόρφωση ναυτικών
που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον
κλάδο μας και ίσως θα έπρεπε η πολιτεία,
στο πλαίσιο των σημερινών δυνατοτήτων,
να ασχοληθεί με τη δημιουργία σχετικών
τμημάτων επιμόρφωσης 2-3 ημερών.
Κατ’ ανάγκη τον ρόλο του εκπαιδευτή
αναλαμβάνουν οι εταιρείες. Στην εταιρεία
μας επικρατεί η αντίληψη ότι η κατάρτιση
προσωπικού αποτελεί επένδυση. Γι’ αυτόν
τον λόγο διαθέτουμε μόνιμα πληρώματα,
τα οποία εκπαιδεύουμε συστηματικά σε
όλους τους τύπους σκαφών και εξοπλισμού που διαθέτουμε, και μετά μακρά
περίοδο εξοικειώνονται με τις ανάγκες
του απαιτητικού επαγγέλματος.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο
αναζητούν επιδοτήσεις από κρατικές
οντότητες ή/και την ΕΕ. Υπάρχει ενδιαφέρον ως προς αυτή την άμεση ή
έμμεση υποστήριξη για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος προκειμένου να ανανεώσουν τον
στόλο ή τον εξοπλισμό τους;

Σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι
νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες της
Ευρώπης και των ΗΠΑ την τεχνολογία
στα ρυμουλκά του στόλου σας;

Πόσο θα αλλάξει την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας σας η νέα τάξη
πραγμάτων στους μεγάλους λιμένες
της χώρας μας;

Οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις
που θα επηρεάσουν την τεχνολογία στα
ρυμουλκά αφορούν στη συμμόρφωση με
την απαίτηση μείωσης της περιεκτικότητας του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα στο
0,5%. Η απαίτηση έχει προγραμματιστεί
να τεθεί σε ισχύ παγκοσμίως από 1.1.2020
αλλά δεν θα είναι έκπληξη αν η ημερομηνία δεν μετατεθεί για το 2025, όπως είχε
τεθεί αρχικά ως εναλλακτική ημερομηνία.
Για να συμμορφωθούν τα πλοία με αυτά
τα όρια, μπορούν να χρησιμοποιούν καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ή
άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Μπορούν
να επιλέξουν τη χρησιμοποίηση LNG ως
καυσίμου, το οποίο εκπέμπει αμελητέες ποσότητες θείου, αλλά προϋποθέτει
δαπανηρή μετασκευή. Επίσης μπορούν να
χρησιμοποιήσουν «scrubbers», τα οποία
καθαρίζουν τις εκπομπές πριν βγουν στην
ατμόσφαιρα.
Γενικά υπάρχει επί του παρόντος μια επιφυλακτικότητα για τη συμμόρφωση με
δαπανηρό εξοπλισμό, εν αναμονή ενεργειών των διυλιστηρίων για τη διαθεσιμότητα καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας.

Τα σύγχρονα λιμάνια έχουν ανάγκη από
επενδύσεις για να προσαρμοστούν στις
νέες συνθήκες της αγοράς ναυτιλιακών
μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
στις περισσότερες χώρες οι κυβερνήσεις
δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν τα
απαραίτητα έργα, η ιδιωτικοποίηση των
λιμανιών είναι μονόδρομος. Υπό αυτή
την έννοια η ιδιωτικοποίηση των μεγάλων λιμανιών της χώρας θα ενισχύσει τη
δυναμική και την ανταγωνιστικότητά τους,
με αποτέλεσμα την αύξηση του διακινούμενου φορτίου και την προσέγγιση των
πλοίων. Ως εκ τούτου η δραστηριότητά
μας θα επηρεαστεί θετικά, αφού συνδέεται άμεσα με την αύξηση των προσεγγίσεων.
Η αισιοδοξία μας στηρίζεται επίσης στο
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο
μας και ο στόλος μας έχει εκσυγχρονιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, έτσι ώστε
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός
σύγχρονου λιμανιού και να εξασφαλίζει
παροχή ασφαλών υπηρεσιών με πολύ
ανταγωνιστικές τιμές.

Υπάρχει πρόγραμμα της ΕΕ για μερική
επιδότηση νέων κατασκευών ή μετατροπή υπαρχόντων πλοίων, προκειμένου να
συμμορφωθούν με τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις, ώστε η περιεκτικότητα του
καυσίμου σε θείο να είναι μικρότερη από
0,5%. Δυστυχώς, η επιδότηση είναι μικρή
και, σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές
διατυπώσεις και άλλες τεχνικές δυσκολίες, δεν αποτελεί κίνητρο για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου στα ρυμουλκά.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

«Κρουαζιέρα θα σε πάω» και το 2017
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όσοι
είχαν επιλέξει να ταξιδέψουν με ένα
κρουαζιερόπλοιο δεν ήταν περισσότερα
από 3.800.000 άτομα. Η κρουαζιέρα, σε
παγκόσμιο επίπεδο, δεν ήταν ακόμη τόσο
ελκυστική όσο έχει γίνει πλέον σήμερα.
Για τη Διεθνή Ένωση Κρουαζιέρας
(CLIA), το 2017 θα καταγραφεί ένα νέο
ρεκόρ δεκαετίας. Η CLIA εκτιμά ότι η
αύξηση στα ταξίδια κρουαζιέρας θα
συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους, οπότε και συνολικά
25,3 εκατ. επιβάτες θα επιλέξουν για τις
διακοπές τους ένα πακέτο κρουαζιέρας,
όταν το 2007 είχαν ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο μόλις 15,8 εκατ.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κινεζική
αγορά κρουαζιέρας αναδεικνύεται ως μία
από τις πλέον αναπτυσσόμενες, με τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας να εκτιμάται
πως το έτος 2020 θα φτάσει τα 4,5 εκατ.
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Αυτή η σημαντική αύξηση του αριθμού
των επιβατών σε παγκόσμιο επίπεδο ωθεί
τις εταιρείες κρουαζιέρας σε ναυπήγηση
ολοένα και περισσότερων, πιο σύγχρονων αλλά και μεγαλύτερης χωρητικότητας
κρουαζιερόπλοιων, ενώ μεγάλες είναι και
οι επενδύσεις προς την κατεύθυνση της
«πράσινης κρουαζιέρας».
Εντός του 2017 η CLIA εκτιμά ότι η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας θα υποδεχτεί 26 νέα κρουαζιερόπλοια, για θαλάσσιες αλλά και για ποτάμιες κρουαζιέρες.
Πρόκειται για μια επένδυση που αγγίζει
τα 6,8 δις δολάρια ΗΠΑ. Τα νούμερα είναι
ακόμα πιο εντυπωσιακά εάν κοιτάξει κανείς
τις εκτιμήσεις για την περίοδο 2017-2026,
όταν η βιομηχανία κρουαζιέρας αναμένεται να υποδεχτεί συνολικά 97 νέα κρουαζιερόπλοια, στα οποία θα έχουν επενδυθεί
κεφάλαια ύψους 53 δις δολαρίων ΗΠΑ.
Σχολιάζοντας τις προβλέψεις των παρα-

γόντων της αγοράς, ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της CLIA, Cindy
D’Aoust, τόνισε ότι «η βιομηχανία κρουαζιέρας ανταποκρίνεται στην παγκόσμια
ζήτηση και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι
τόσο λόγω των καλών βραχυπρόθεσμων
όσο και μακροπρόθεσμων προοπτικών».
Και, βέβαια, έχει ενδιαφέρον ότι η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας δίνει εργασία σε 956.597 πλήρους απασχόλησης
εργαζομένους, που κερδίζουν σε αμοιβές
συνολικά 38 δις δολάρια ΗΠΑ.
Το 2016, όμως, ενισχύθηκε και η τάση για
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων που θα
κινούνται με υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG), ενώ για το όχι και τόσο μακρινό μέλλον εκτιμάται ότι τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια θα χρησιμοποιούν
ως καύσιμο LNG. Συγκεκριμένα, από τα
κρουαζιερόπλοια που έχουν παραγγελθεί και για τα οποία υπάρχει ημερομηνία

παράδοσης μεταξύ 2017 και 2026, τα 13 θα
χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG.
Η Carnival Corporation, που σήμερα κατέχει το 44,3% της αγοράς κρουαζιέρας σε
παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να είναι
η πρώτη εταιρεία που θα διαθέτει πλοία
κινούμενα με LNG. Αυτό θα συμβεί το 2019,
όταν οι θυγατρικές της AIDA και Costa θα
παραλάβουν τα δύο πρώτα κρουαζιερόπλοια που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο
LNG. Συνολικά η Carnival Corporation
μέχρι το 2022 αναμένεται να έχει εντάξει
στον στόλο των θυγατρικών της συνολικά
επτά νέα κρουαζιερόπλοια που θα κινούνται με LNG, υλοποιώντας το σχέδιό της
για την «πράσινη κρουαζιέρα», που θα επιτρέψει τη μείωση των αέριων εκπομπών
των πλοίων της, τόσο για τους «κλασικούς» ρύπους όσο και για το διοξείδιο του
άνθρακα (CO2). Τα νέα πλοία της Carnival
θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Meyer
Werft σε Γερμανία και Φινλανδία. Μάλιστα,
στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου,
στα γερμανικά ναυπηγεία Meyer Werft στο
Πάπενμπουργκ πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής των πρώτων κομματιών χάλυβα
για το νέο κρουαζιερόπλοιο της AIDA
Cruises, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της
εταιρείας, η οποία έχει έδρα το Ρόστοκ της
Γερμανίας, που θα κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Αλλά και η Royal Caribbean Cruises αναμένεται μέχρι το 2026 να παραλάβει τέσσερα νέα κρουαζιερόπλοια, που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG.
Το ενδιαφέρον, βέβαια, στην περίπτωση
της βιομηχανίας κρουαζιέρας και σε ό,τι
αφορά την Ευρώπη είναι ότι έχει δώσει
στην ουσία το φιλί της ζωής στην ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία και ιδίως στη
γερμανική. Η Genting Hong Kong, μέλος
του μαλαισιανού ομίλου Genting Group,
το νέο αφεντικό των μεγαλύτερων ναυπηγείων της Γερμανίας σε Μεκλεμβούργο και
Δυτική Πομερανία, αποφάσισε να επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για
έργα εκσυγχρονισμού των ναυπηγείων σε
Βίζμαρ, Ρόστοκ και Στράλσουντ. Από τα
τρία ναυπηγεία και έως το 2021 θα κατασκευαστούν συνολικά εννέα πλοία, ενώ
μετά το 2021 οι εκτιμήσεις του διευθύνοντος συμβούλου Jarmo Laakso κάνουν
λόγο για κατασκευή τεσσάρων πλοίων σε
ετήσια βάση. Τα πρώτα δύο πλοία που θα
παραδοθούν από τη μονάδα του Βίζμαρ
στην αμερικανική «Crystal River Cruises»

είναι δύο κρουαζιερόπλοια για ποτάμιες
κρουαζιέρες.
Όμως το μεγάλο τεχνολογικό στοίχημα
των ναυπηγείων, σε Βίζμαρ και Ρόστοκ,
είναι η ναυπήγηση δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων της κατηγορίας «Global Class»,
με κόστος που θα αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ
και με δυνατότητα φιλοξενίας έως και
12.000 επιβατών και μελών πληρώματος
στις 2.500 καμπίνες τους. Θα έχουν χωρητικότητα 201.000 gt, μήκος 340 μ., πλάτος
45 μ. και θα διαθέτουν 20 καταστρώματα. Η
ενίσχυση της ζήτησης για νέα και υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια φέρνει όχι μόνο
νέες παραγγελίες στα γερμανικά ναυπηγεία –που προ ολίγων ετών βίωναν έντονα
την κρίση–, αλλά και αύξηση του αριθμού
των εργαζομένων τους. Έτσι, ενδεικτικά ο
όμιλος των ναυπηγείων MV Werften εκτιμά
πως ο σημερινός αριθμός των 1.500 εργαζομένων θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 3.000
μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
Το πόσο ελκυστική έχει καταστεί η βιομηχανία κρουαζιέρας καταδεικνύεται και
από ένα ακόμα γεγονός: την προσέλκυση
στην αγορά νέων επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες, όπως ισχύει στην περίπτωση του σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, του ιδιόρρυθμου Βρετανού μεγιστάνα, του ιδρυτή και προέδρου του ομίλου Virgin Group.
Έτσι, στα τέλη του 2016 υπεγράφησαν
από τη διοίκηση των ιταλικών ναυπηγείων
Fincantieri και της νέας εταιρείας κρουαζιέρας Virgin Voyages του Μπράνσον οι
συμβάσεις ναυπήγησης τριών νέων κρουαζιερόπλοιων, η συνολική αξία των οποίων
αγγίζει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Τα
τρία νέα πλοία θα κατασκευαστούν στο
ναυπηγείο του ομίλου στη Γένοβα και οι
παραδόσεις τους έχουν προγραμματιστεί
για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Κάθε πλοίο
θα έχει χωρητικότητα 110.000 gt, ενώ το
μήκος του θα φτάνει τα 278 μ. και το πλάτος του τα 38 μ. Θα διαθέτουν περισσότερες από 1.400 καμπίνες, ενώ τους επιβάτες
θα περιποιούνται 1.000 μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ναυπηγείων, τα κρουαζιερόπλοια της Virgin Voyages
θα ξεχωρίζουν για τον πρωτότυπο σχεδιασμό τους, ο οποίος θα περιλαμβάνει ορισμένες εξαιρετικά καινοτόμες ιδέες, ενώ
θα είναι απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον. Home port των νέων πλοίων θα είναι
το Μαϊάμι και θα εκτελούν εβδομαδιαίες
κρουαζιέρες στην Καραϊβική.
Η παγκόσμια κρουαζιέρα ανθεί και μετα-

τρέπεται σε μοχλό ανάπτυξης της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Ας
ελπίσουμε ότι ο νέος χρόνος θα αποδειχτεί έτος καμπής και για την ελληνική
κρουαζιέρα, που, παρά τα τεράστια περιθώρια ανάπτυξής της, παραμένει εγκλωβισμένη σε αγκυλώσεις, κυρίως, λόγω
της ελληνικής γραφειοκρατίας αλλά και
των ακολουθούμενων πολιτικών . Η ελπίδα μοιάζει να έρχεται από την Cosco
Shipping και την επένδυσή της στο λιμάνι
του Πειραιά (π.χ. νέος προβλήτας κρουαζιέρας Αγίου Νικολάου), όπως προκύπτει
και από τα όσα ελέχθησαν στο πλαίσιο
του 4ου Posidonia Sea Tourism Forum, με
εκπεφρασμένο στόχο τη σημαντική αύξηση του αριθμού των επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά στα αμέσως επόμενα
χρόνια, με άνοιγμα κυρίως στην αγορά της
Άπω Ανατολής, έτσι ώστε το πρώτο ελληνικό λιμάνι να καταστεί το «πιο λαμπερό
μαργαριτάρι της Μεσογείου».

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ετοιμάζεται ο δεύτερος
κύκλος αξιοποίησης
των λιμένων της χώρας

ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Του Γιώργου Βαγγέλα
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Κερδοφόρο το 2016
για τα δέκα περιφερειακά λιμάνια
Με κέρδη έκλεισε το 2016 για τα δέκα
περιφερειακά λιμάνια που λειτουργούν
ως Ανώνυμες Εταιρείες. Τη μεγαλύτερη
κερδοφορία παρουσίασε ο Οργανισμός
Λιμένος Ηρακλείου με 2,42 εκατ. ευρώ
και αύξηση 107% σε σχέση με το 2015. Στη
δεύτερη θέση βρίσκεται η Κέρκυρα με
1,92 εκατ. ευρώ, στην τρίτη θέση η Ηγουμενίτσα με κέρδη 1,75 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Καβάλα με 1,6 εκατ. ευρώ και
η Ελευσίνα με 1,37 εκατ. ευρώ, που κλείνει την πρώτη πεντάδα. Συνολικά τα δέκα
περιφερειακά λιμάνια παρουσίασαν κέρδη
11,8 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο
εργασιών, την πρώτη θέση κατέλαβε ο
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (7,08
εκατ. ευρώ) και ακολούθησαν ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (5,63 εκατ. ευρώ)
και ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
(5,59 εκατ. ευρώ).

Με την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης
του ΟΛΠ και την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας για τον ΟΛΘ τους
επόμενους μήνες, το ΤΑΙΠΕΔ στρέφεται
στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας που
λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες προκειμένου να εξετάσει τρόπους αξιοποίησής τους. Σε αυτό το πλαίσιο το ΤΑΙΠΕΔ
δείχνει να έχει προκρίνει τα λιμάνια της
Αλεξανδρούπολης και της Ελευσίνας ως
τα πρώτα από την ομάδα των περιφερειακών λιμανιών για τα οποία θα υπάρξουν
διαγωνισμοί. Σε πρώτη φάση, το ΤΑΙΠΕΔ
φαίνεται να στρέφεται προς τις παραχωρήσεις χρήσεων αντί της ολικής παραχώρησης που ακολουθήθηκε για τον Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από την πλευρά επενδύσεων,
καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις
στον ενεργειακό τομέα στη θαλάσσια
περιοχή ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης
που θα μπορούσαν να αναδείξουν το
ακριτικό λιμάνι σε ενεργειακό κόμβο. Σε
ό,τι αφορά το λιμάνι της Ελευσίνας, ενδιαφέρον συγκεντρώνει η διαχείριση χύδην
ξηρών φορτίων, καθώς αποτελεί το βασικό λιμάνι εξυπηρέτησης αυτών των φορτίων στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς
Ελλάδας.

Η κρουαζιέρα κατέχει κεντρική
θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό
του λιμένα Βόλου
Σειρά δράσεων και έργων με στόχο την
αύξηση της κίνησης κρουαζιέρας ξεκινάει
ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου. Η αρχή έγινε με την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής, η
οποία απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο
και σε επιβάτες κρουαζιέρας και η οποία
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που
χρειάζονται οι εταιρείες και οι επιβάτες
τόσο για το λιμάνι όσο και για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Σε δεύτερη φάση,
ο ΟΛΒ σχεδιάζει επενδύσεις που θα
βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πλοία και επιβάτες,
ενώ θα αυξήσουν και τη λειτουργικότητα
χώρων και διαδικασιών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

Τερματικός σταθμός της Hanjin
Shipping περνάει στα χέρια
της Hyundai Merchant Marine
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Hyundai
Merchant Marine (ΗΜΜ) έχει έρθει σε
συμφωνία για την απόκτηση του 100%
του τερματικού σταθμού «Total Terminal
International Algeciras» (TTI Algeciras)
στην Ισπανία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η
HMM είχε κερδίσει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό που είχε διεξαχθεί τον περασμένο Νοέμβριο για την αγορά του τερματικού σταθμού, ο οποίος ανήκε μέχρι τότε
στη Hanjin Shipping.
Το τίμημα της αγοράς του τερματικού
σταθμού που βρίσκεται στο λιμάνι του
Algeciras Bay θα ανέλθει σε $103,6 εκατ.
περίπου και η συμφωνία θα υπογραφεί
σύντομα.
Ο τερματικός σταθμός TTI Algeciras έχει
έκταση 300.119 τ.μ. και αποτελείται από
δύο κρηπιδώματα μήκους 850 μ. και 550 μ.
και βυθίσματος 18,5 μ. και 17,5 μ. αντίστοιχα. Επιπλέον, ο τερματικός σταθμός, ετήσιας χωρητικότητας 1,86 εκατ. TEUs, μπορεί να υποδεχτεί πλοία κατηγορίας ULCV
(ultra large container vessels), διαθέτοντας
8 ship-to-shore γερανούς και 32 οχήματα
στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων.

Η MSC αναλαμβάνει την 35ετή
εκμετάλλευση λιμένα
στην Ακτή Ελεφαντοστού
Η MSC υπέγραψε τη συμφωνία για την
επέκταση και την εκμετάλλευση για 35 έτη
του San Pedro Container Terminal (TCSP)
στην Ακτή Ελεφαντοστού. Η συνολική
επένδυση θα ανέλθει σε $511 εκατ. και με
την επέκταση των υποδομών του ο τερματικός σταθμός θα μπορεί να εξυπηρετήσει
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
μεταφορικής ικανότητας έως 14.000 TEU,
ενώ θα γίνουν επενδύσεις και σε μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες (τα
$221 εκατ. από τη συνολική επένδυση) με
στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας
με το βλέμμα στη βελτίωση των μεγεθών της κίνησης transshipment. Σύμφωνα
με την MSC, οι επενδύσεις θα καταστήσουν το TCSP περιφερειακό κόμβο για
transshipment κίνηση στη Δυτική Αφρική.

Η ICTSI αποχωρεί από συμβάσεις
παραχώρησης σε δύο λιμάνια
Η ICTSI, μία από τις μεγάλες παγκόσμιες
εταιρείες διαχείρισης τερματικών σταθμών λιμένων, αποχώρησε από δύο συμβάσεις παραχώρησης τους τελευταίους τρεις
μήνες. Η ICTSI προχώρησε τον περασμένο Μάρτιο στην ακύρωση της συμφωνίας
που είχε υπογράψει το 2010 με τη Λιμενική
Αρχή του Portland για τη λειτουργία του
τερματικού σταθμού διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 6, για μια περίοδο 25 ετών.
Λίγους μήνες μετά, και συγκεκριμένα στα
τέλη Μαΐου, η θυγατρική της ICTSI, Lekki
International Container Terminal Services
LFTZ Enterprise (LICTSE), αποχώρησε
από τη συμφωνία που είχε υπογράψει τον
Αύγουστο του 2012 για την εκμετάλλευση για μια περίοδο 21 ετών του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στον
λιμένα Lekki της Νιγηρίας. Να σημειωθεί
ότι η ICTSI παρουσίασε αυξημένα κέρδη
κατά 28% στο πρώτο τρίμηνο του 2016, τα
οποία διαμορφώθηκαν στα $57,6 εκατ.

Εκπτώσεις από το Marseille Fos
για πλοία φιλικά προς
το περιβάλλον
Το γαλλικό λιμάνι Marseille Fos σκοπεύει να μειώσει τα λιμενικά τέλη για τα
πλοία που επιτυγχάνουν εκπομπές αέριων ρύπων χαμηλότερες από τα επίπεδα
που έχουν τεθεί από τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς. Από την 1η Ιουλίου το
σύστημα των εκπτώσεων θα εφαρμοστεί
πρώτα στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στα κρουαζιερόπλοια, ενώ
πρόσθετοι τύποι πλοίων θα προστεθούν
από το 2018. Η κίνηση αυτή του λιμένα
ήρθε ως επακόλουθο της συμμετοχής
του στο World Ports Climate Initiative
(WPCI), το οποίο διαχειρίζεται τον
Environmental Ship Index (ESI), σύμφωνα
με τον οποίο κάθε πλοίο βαθμολογείται
για την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί σε μια κλίμακα από το 0-100. Να
σημειωθεί ότι μόλις 50 λιμάνια συμμετέχουν στην εφαρμογή του ESI, αλλά υπάρχουν τα εχέγγυα ώστε ο αριθμός αυτός
να αυξηθεί στο μέλλον.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της συμφωνίας μεταξύ της Petronas και της Gas4Sea
είναι να βρεθούν πιθανές επιχειρηματικές
ευκαιρίες για τη διοχέτευση υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν
περισσότερα πλοία.
Σύμφωνα με τον Chief Marketing Officer
και CEO της Petronas, Ezhar Yazid Jafaar,
η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην
περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της
Petronas στην αγορά του LNG παγκοσμίως, καθώς και στην κοινή προσπάθεια για
την προώθηση της κατανάλωσης καυσίμων LNG από τα πλοία.

Ενδείξεις για περαιτέρω
περιορισμό της παραγωγής
πετρελαίου και το 2018

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
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Στρατηγική συμμαχία
της Petronas με την Gas4Sea
για την προώθηση χρήσης
του LNG στα πλοία
H πετρελαϊκή εταιρεία Petronas της
Μαλαισίας και η θυγατρική της MISC
υπέγραψαν συμφωνία με την εταιρεία
Gas4Sea για την προώθηση του LNG ως
καυσίμου για τα πλοία. Η Gas4Sea αποτελεί προϊόν της συνεργασίας μεταξύ της
ENGIE, της Mitsubishi Corporation και
της NYK Line (Nippon Yusen Kabushiki
Kaisha) και δραστηριοποιείται στον ανεφοδιασμό των πλοίων με καύσιμα LNG,
προσφέροντας υπηρεσίες bunkering σε

Η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία άφησαν
ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν
έως και το 2018 οι περιορισμοί στην
παραγωγή πετρελαίου, προκειμένου να
μειωθούν τα παγκόσμια αποθέματα και να
αυξηθούν οι τιμές του μαύρου χρυσού.
Μέσα από δηλώσεις στελεχών των δύο
μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών
παγκοσμίως έγινε δημοσίως γνωστό ότι
θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να παραταθεί ο εξάμηνος περιορισμός στην παραγωγή στη Σύνοδο του ΟPEC, που θα γίνει
στις 25 Μαΐου. Ήδη κάποιοι υπουργοί
Πετρελαίου ορισμένων χωρών του OPEC
συζήτησαν την πιθανότητα να διευρυνθούν οι περιορισμοί, ενώ και ο Ρώσος
υπουργός Ενέργειας Alexander Novak
δήλωσε: «Συζητούμε ορισμένα σενάρια
και πιστεύουμε ότι παράταση της προηγούμενης απόφασής μας θα επιταχύνει
την ισορροπία της αγοράς».

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

της Statoil, Eldar Sætre, δήλωσε ότι «τα
σταθερά οικονομικά αποτελέσματα και
οι αυξημένες ταμειακές ροές σε όλα τα
τμήματα της εταιρείας οδήγησαν σε υψηλότερες τιμές, καλές επιχειρησιακές επιδόσεις και αύξηση της παραγωγής κατά
5%». Ο ίδιος προσέθεσε ότι η αυξημένη
παραγωγή της Statoil αποδίδεται στον
εντοπισμό και στην εκμετάλλευση νέων
πετρελαϊκών κοιτασμάτων, καθώς και στην
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου
από τη νορβηγική υφαλοκρηπίδα.
Επισήμανε επίσης ότι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη νορβηγική υφαλοκρηπίδα είναι η υψηλότερη των
τελευταίων πέντε ετών.
Να σημειωθεί ότι η παραγωγή της Statoil
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ανέρχεται σε 2,14 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/
ημέρα, συγκριτικά με τα 2,05 εκατ. βαρέλια πετρελαίου/ημέρα για την αντίστοιχη
περίοδο του 2016.

Αντίστοιχα και ο Σαουδάραβας ομόλογός
του Khalid Al-Falih, μιλώντας στην Κουάλα
Λουμπούρ της Μαλαισίας, δήλωσε σχεδόν βέβαιος για την επέκταση της συμφωνίας και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους
και πιθανόν και μεταγενέστερα.
Η αύξηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων στις ΗΠΑ δημιούργησε ανησυχία
στις χώρες-μέλη του ΟPEC και σε άλλες
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες που αποφάσισαν τον περασμένο Νοέμβριο να
περιορίσουν την παραγωγή του μαύρου
χρυσού σε μια προσπάθεια να αυξηθούν
οι τιμές.

Το 2017 ξεκίνησε με το δεξί για
Petrobras και Statoil
Η Petrobras ανακοίνωσε ότι προχωρά
κανονικά το πρόγραμμα εκποίησης των
περιουσιακών της στοιχείων έπειτα και
από απόφαση που εξέδωσε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βραζιλίας, σύμφωνα με
το οποίο εγκρίθηκε η πώληση των μετοχών που κατέχει η εταιρεία στη θυγατρική
της BR Distribuidora.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο CEO
της Petrobras, Pedro Parente, έχει αναφερθεί στο επιχειρηματικό πλάνο της
εταιρείας για την περίοδο 2017-2021, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θα προχωρήσει σε πωλήσεις των θυγατρικών της
βιομηχανικών μονάδων που αφορούν
τομείς πετροχημικών, βιοκαυσίμων και
λιπασμάτων, με στόχο να μειώσει τα χρέη
της. Στόχος, επίσης, της εταιρείας είναι να
επικεντρωθεί στις πιο κερδοφόρες δραστηριότητές της, όπως είναι οι γεωτρήσεις
πετρελαίου. Η πετρελαϊκή εταιρεία της
Βραζιλίας στοχεύει επιπλέον να επενδύσει $74,4 δις σε έργα για την περαιτέρω
παραγωγή πετρελαίου καθώς και φυσικού
αερίου.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η
πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας κατέγραψε κέρδη ύψους $1,2 δις για το πρώτο τρίμηνο του 2017, αντιστρέφοντας τα
αρνητικά αποτελέσματα της αντίστοιχης
περιόδου του 2016, όταν η εταιρεία είχε
καταγράψει ζημιές ύψους περίπου $390
εκατ. Τα κέρδη της εταιρείας αποδίδονται
στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης των
δραστηριοτήτων της, στον περιορισμό
των λειτουργικών της εξόδων και στην
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Κέρδη και αυξημένες
πωλήσεις για την Gazprom

πώληση, έναντι $5,2 δις, μιας μονάδας
παραγωγής φυσικού αερίου.
Αλλά και η Statoil, ο νορβηγικός ενεργειακός κολοσσός, κατέγραψε το πρώτο
τρίμηνο του 2017 έσοδα ύψους $3,3 δις,
συγκριτικά με τα $857 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στις
αυξημένες τιμές του πετρελαίου, στην
αύξηση της παραγωγής της Statoil καθώς
και σε πρωτοβουλίες που πήρε η εταιρεία
για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

O ρωσικός ενεργειακός γίγαντας και
μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο Gazprom ανακοίνωσε ότι
κατέγραψε κέρδη ύψους $16,7 δις το 2016,
αυξημένα κατά 21% σε σχέση με το 2015
($13,9 δις). Σύμφωνα με εκπρόσωπο της
Gazprom, τα αυξημένα κέρδη της εταιρείας οφείλονται στη μείωση των λειτουργικών της εξόδων και στην ενίσχυση που
παρουσίασε το ρούβλι.
Η Gazprom αποτελεί τον μεγαλύτερο
προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης και το ήμισυ των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την πώληση φυσικού
αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου το
περασμένο έτος ανήλθαν στους 3,71 εκατ.
τόνους, αύξηση κατά 4,1% σε σχέση με τις
πωλήσεις του 2015.
Το 2016 η Ιαπωνία ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου, αντιπροσωπεύοντας το 45%
των συνολικών πωλήσεων υγροποιημένου
φυσικού αερίου της Gazprom. Επιπλέον,
η εταιρεία προμήθευσε με σημαντικές
ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου την Ταϊβάν, το Μεξικό και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα.

EN ΠΤΗΣΕΙ
αντίποδα, η κίνηση στο εσωτερικό μειώθηκε κατά 6%, καθώς η δραστηριότητα
προσαρμόστηκε στη χαμηλότερη ζήτηση
της εσωτερικής αγοράς, με χαμηλότερους
ναύλους, λιγότερες πτήσεις και βελτιωμένες πληρότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της AEGEAN, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 262
εκατ. € την 31η Μαρτίου 2017.

Η Star Alliance γιορτάζει τα 20
χρόνια που συνδέει ανθρώπους
και πολιτισμούς

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο
των αερομεταφορών
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Αύξηση εσόδων αλλά και ζημιών
για την AEGEAN το πρώτο τρίμηνο
του 2017
Η AEGEAN ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα
του πρώτου τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 151,9
εκατ. €, 3% υψηλότερα σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. H επιβατική
κίνηση αυξήθηκε 5%, σε 2,1 εκατ. επιβάτες,
με σημαντικά βελτιωμένες πληρότητες
πτήσεων, με τον συντελεστή πληρότητας
προγραμματισμένων πτήσεων να αγγίζει το 76,8%, σε σχέση με το 69,3% του
πρώτου τριμήνου του 2016. Ο συνολικός
αριθμός των πτήσεων μειώθηκε κατά 7%.
Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους
ανήλθαν σε 35,8 εκατ. € από 21,5 εκατ.
€ το πρώτο τρίμηνο του 2016. H υποαπασχόληση του στόλου τη χειμερινή περίοδο σε συνδυασμό με τη χρονική συγκυρία
του Πάσχα που μετατοπίστηκε το δεύτερο τρίμηνο φέτος, επιβάρυναν συνολικά το εποχικά αδύναμο πρώτο τρίμηνο
της χρονιάς. Η αύξηση της κίνησης στο
δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 17%. Στον

Η Star Alliance επέστρεψε στη Φρανκφούρτη, τον τόπο όπου «γεννήθηκε», για
να γιορτάσει τα 20 χρόνια που «Συνδέει Ανθρώπους και Πολιτισμούς». Για την
επόμενη δεκαετία, η Συμμαχία ανακοίνωσε μια στρατηγική αξιοποίησης της
ψηφιακής τεχνολογίας για την περαιτέρω
βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των
πελατών του δικτύου Star Alliance.
Το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο της Star
Alliance, που αποτελείται από τους διευθύνοντες συμβούλους των 28 αεροπορικών
εταιρειών-μελών της Συμμαχίας, πραγματοποίησε τη θερινή του συνεδρίαση στη
Φρανκφούρτη στις 14 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διευθύνοντες σύμβουλοι
ενημερώθηκαν σχετικά με την πρόοδο του
τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου για τη
μελλοντική στρατηγική της Συμμαχίας.
Η Συμμαχία εισέρχεται πλέον στην τρίτη
δεκαετία της, έχοντας να επιδείξει ένα
ισχυρό και ολοκληρωμένο δίκτυο που
εξυπηρετεί περισσότερους από 1.300
προορισμούς σε 191 χώρες. Η συνδεσιμότητα συνεχίζει να επεκτείνεται από τις
εταιρείες-μέλη της Συμμαχίας, τα οποία
εισάγουν νέα δρομολόγια και αυξάνουν
τη συχνότητά τους, ενώ το εύρος του
δικτύου θα μεγαλώσει περαιτέρω μέσω
της προσθήκης τοπικών και περιφερειακών αερογραμμών, με τη βοήθεια του
προγράμματος Connecting Partner.
Στο πλαίσιο αυτό, η ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση της Star Alliance έχει μετατοπιστεί από την επέκταση του δικτύου
στην παροχή μιας άνετης εμπειρίας στους
πάνω από 14 εκατ. ετήσιους πελάτες της
Συμμαχίας, των οποίων οι πτήσεις συνδέονται μέσω των εταιρειών-μελών μας.
Οδεύοντας προς το μέλλον, οι ψηφιακές
τεχνολογίες θα βρίσκονται στο επίκεντρο
αυτής της στρατηγικής.

H Lufthansa Group ανοίγει
τον δρόμο προς την ψηφιοποίηση
To γεγονός πως η ψηφιοποίηση των
αεροπορικών υπηρεσιών βρίσκεται πλέον
στο επίκεντρο της στρατηγικής του ομίλου της Lufthansa επιβεβαιώσαν κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου οι κ. Peter
Pullem, ανώτατος διευθυντής πωλήσεων
Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ομίλου, Κωνσταντίνος
Τζεβελέκος, γενικός διευθυντής πωλήσεων Ελλάδας και Κύπρου του ομίλου, και
Boris Ogursky Spokesperson, υπεύθυνος
σχέσεων με τα μέσα επικοινωνίας για τον
Όμιλο Lufthansa.
Αναφερόμενος στη στρατηγική του Ομίλου Lufthansa, o κ. Peter Pullem σημείωσε:
«Στηρίζουμε τη στρατηγική ανάπτυξης
του oμίλου σε δύο κύριους άξονες. Ο
ένας άξονας αφορά την αύξηση των εσόδων μέσα από τη δημιουργία μιας ισχυρής
ραχοκοκαλιάς που θα στηρίζεται στην
ενιαία και συνολική διαχείριση όλων των
εσόδων του Ομίλου Lufthansa, στην εισαγωγή νέων προϊόντων και στο premium
positioning του ομίλου στην αγορά, και
τέλος στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση των αεροπορικών μας υπηρεσιών. Ο
δεύτερος άξονας αφορά τις μειώσεις του
κόστους τόσο με τη συγκρότηση ενός
σύγχρονου και αποτελεσματικού στόλου
όσο και με τις κατάλληλες αναδιαρθρώσεις των οργανωτικών δομών».
Στη συνέχεια ο κ. Pullem αναφέρθηκε στα
θετικά αποτελέσματα του ομίλου για το
πρώτο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας ότι o

Όμιλος Lufthansa συνεχίζει να κινείται ανοδικά, επιτυγχάνοντας φέτος το καλύτερο πρώτο τρίμηνο κερδοφορίας από το 2008.
Στα σημαντικότερα γεγονότα του ομίλου
για το τελευταίο έτος συγκαταλέγεται και
η παραλαβή των πρώτων Αirbus A350-900.
Συνολικά η Lufthansa έχει παραγγείλει 25
αεροσκάφη τύπου A350-900. Πρόκειται
για το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το
περιβάλλον αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων παγκοσμίως. Οι πρώτοι προορισμοί που θα εξυπηρετεί θα είναι το Δελχί,
το Μουμπάι και η Βοστώνη.
Ο Κωνσταντίνος Τζεβελέκος, γενικός διευθυντής πωλήσεων Ελλάδας και
Κύπρου του Ομίλου Lufthansa, αναφέρθηκε στη θέση του ομίλου στην Ελλάδα,
σημειώνοντας ότι και φέτος ο κορυφαίος
γερμανικός αερομεταφορέας προχώρησε σε ενέργειες που σηματοδοτούν τον
σημαντικό ρόλο της ελληνικής αγοράς
στη στρατηγική του ανάπτυξη.

H British Airways στην
πρωτοπορία της παγκόσμιας
βιομηχανίας αερομεταφορών
Η British Airways θα επενδύσει περισσότερα από 61 εκατ. € για να επανασχεδιάσει και να εκσυγχρονίσει τους χώρους
του Terminal 7 στο αεροδρόμιο JFK της
Νέας Υόρκης, προσφέροντας μια νέα
εμπειρία για τους χιλιάδες επιβάτες των
πτήσεών της που το χρησιμοποιούν κάθε
εβδομάδα. Η British Airways εκτελεί 20
πτήσεις ημερησίως μεταξύ των τριών
αεροδρομίων του Λονδίνου (Heathrow,
Gatwick και London City) και της Νέας

Υόρκης, διακινώντας περισσότερους από
100.000 επιβάτες κάθε μήνα.
Η ανακοίνωση του σχεδίου εκσυγχρονισμού του τερματικού σταθμού 7 στο
αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, που
χρησιμοποιεί η British Airways, έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση
των επενδυτικών της σχεδίων ύψους 471
εκατ. €, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων την ανανέωση και την αναβάθμιση
της θέσης Club World, την εισαγωγή της
θέσης Club Europe στις πτήσεις εσωτερικού, την ανακαίνιση όλων των lounges
της εταιρείας διεθνώς, τη λειτουργία μίας
«πτέρυγας πρώτης θέσης» στο Terminal
5 του Heathrow, την προσφορά τελευταίας γενιάς Wi-Fi στα αεροσκάφη της
που εκτελούν πτήσεις μακρινών αλλά και
κοντινών αποστάσεων, την παροχή selfservice check-in, καθώς και την παροχή
βιομετρικών πυλών επιβίβασης.
Στον άμεσο προγραμματισμό της British
εντάσσεται η ανακαίνιση των lounges σε
Αμπερντίν και Ρώμη, αλλά και σε Γενεύη,
Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Γιοχάνεσμπουργκ
και Μάντσεστερ, ενώ μόλις άνοιξε το ανανεωμένο lounge στη Βοστώνη.

H United Airlines συνδέει
ξανά Αθήνα-Νέα Υόρκη
Η United Airlines ξεκίνησε ξανά από τις
25 Μαΐου απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τον κόμβο της στη Νέα Υόρκη,
το Newark Liberty International Airport.
Η σύνδεση είναι εποχική, με διάρκεια έως
τις 5 Οκτωβρίου 2017 (τελευταία πτήση/
αναχώρηση από την Αθήνα).

EN ΠΤΗΣΕΙ

Οι πτήσεις εκτελούνται από αεροσκάφος
Boeing 767-300 με συνολικά 214 θέσεις –
30 θέσεις που γίνονται επίπεδα κρεβάτια
στη United Polaris business class και 184
θέσεις στη United Economy, συμπεριλαμβανομένων 49 Economy Plus θέσεων με
επιπλέον χώρο για τα πόδια και αυξημένο
προσωπικό χώρο.
Η πτήση UA125 αναχωρεί καθημερινά από
την Αθήνα στις 12.15 μ.μ. και φτάνει στη Νέα
Υόρκη/Newark στις 4.15 π.μ. την ίδια ημέρα. Η πτήση επιστροφής, με κωδικό UA124,
αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη/Newark καθημερινά στις 5.40 μ.μ. και προσγειώνεται στην
Αθήνα στις 10.30 π.μ. την επόμενη ημέρα
(ώρες τοπικές). Η διάρκεια των πτήσεων
είναι 11 ώρες προς τη Νέα Υόρκη και 9 ώρες
και 50 λεπτά προς την Αθήνα.
Οι πτήσεις από την Αθήνα έχουν υπολογιστεί να είναι χρονικά βολικές, ώστε να
συνδέονται από τη Νέα Υόρκη/Newark
με ένα εκτενές δίκτυο πτήσεων σε προορισμούς σε όλη την αμερικανική ήπειρο.
Η United πραγματοποιεί πτήσεις από το
αεροδρόμιο New York/Newark σε περισσότερους από 300 προορισμούς σε όλη
τη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια
Αμερική, καθώς και την Καραϊβική, εκ των
οποίων περισσότεροι από 100 εξυπηρετούνται χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.
Η United διαθέτει τον μεγαλύτερο κόμ-
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βο στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας
Υόρκης, στο αεροδρόμιο Newark Liberty
International. Σε απόσταση μόλις 25 χλμ.
από το Μανχάταν, το αεροδρόμιο προσφέρει την ταχύτερη επίγεια πρόσβαση
σε πολλά σημεία της πόλης, με μέσα όπως
είναι το AirTrain, το οποίο καλύπτει τη
διαδρομή προς το New York Penn Station
στο κεντρικό Μανχάταν σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών.

κατασκευάζονται κατά μέσο όρο τέσσερα
αεροσκάφη τον μήνα, με τα περισσότερα
εξ αυτών να προορίζονται για τους Αμερικανούς πελάτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας κατασκευής αεροσκαφών.
Η Delta στα τέλη Απριλίου διέθετε στον
στόλο της συνολικά 187 αεροσκάφη
Airbus και συγκεκριμένα 145 αεροσκάφη
της οικογένειας Α320 και 42 αεροσκάφη
της οικογένειας αεροσκαφών Α330.

H Airbus συνεχίζει τη διείσδυσή
της στην αμερικανική αγορά

Η Alitalia ξεκίνησε νέα, απευθείας
σύνδεση από Αθήνα προς Τελ Αβίβ

Η αμερικανική Delta Air Lines ανακοίνωσε
πως προχωρά σε μία ακόμα, την τέταρτη κατά σειρά, παραγγελία της προς την
ευρωπαϊκή Airbus, η οποία αφορά 30
επιπλέον αεροσκάφη τύπου A321ceo, τα
οποία θα ενταχθούν στον στόλο της.
Η παράδοση του πρώτου A321 προς την
Delta πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Μάρτιο, ενώ, με την παρούσα παραγγελία,
η αμερικανική αεροπορική εταιρεία θα έχει
παραγγείλει συνολικά 121 αεροσκάφη Α321.
Αρκετά από τα αεροσκάφη Α321 που έχει
παραλάβει η Delta έχουν κατασκευαστεί
στη μονάδα της Airbus που η εταιρεία
διατηρεί στην Ατλάντα (Mobile). Εκτιμάται πως από τις εγκαταστάσεις της Airbus
στην Ατλάντα μέχρι το τέλος του 2017 θα

Ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου η νέα, καθημερινή, απευθείας σύνδεση της Alitalia από
Αθήνα προς Τελ Αβίβ. Η πτήση θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
με αεροσκάφος τύπου Airbus 320.
Για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η αγορά
του Τελ Αβίβ γνωρίζει σημαντική διψήφια
ανάπτυξη το 2017, η οποία, για την περίοδο
Ιανουαρίου-Απριλίου, άγγιξε το 52%, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ την αντίστοιχη
περσινή περίοδο είχε ανέλθει στο 31%.
Η αναχώρηση από την Αθήνα πραγματοποιείται καθημερινά στις 7.30 το πρωί
(άφιξη στις 9.20 τοπική ώρα), ενώ η αναχώρηση από Τελ Αβίβ πραγματοποιείται
στις 19.50, με άφιξη στην Αθήνα στις 21.55.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Αριστείας πλεύσις:
Η απονομή των βραβείων Ευκράντη

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά
απονεμήθηκαν τα βραβεία
Ευκράντη, που διοργανώνουν
τα Ναυτικά Χρονικά, υπό την
αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη. Στην κατάμεστη
αίθουσα της Βιβλιοθήκης
του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, την Τρίτη 9 Μαΐου,
συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα
χρονιά οι πρωταγωνιστές και οι
φίλοι της ελληνικής ναυτιλίας, για
να τιμήσουν με την παρουσία
τους τους βραβευθέντες, οι
οποίοι, όπως κάθε χρόνο,
επιλέχθηκαν από την κριτική
επιτροπή των βραβείων.

Της Αγγελικής Κολιομίχου

112

Ο επίτιμος γ.γ. του IMO Ευθύμιος Μητρόπουλος και ο πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee
Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, ανάμεσα στον πρόεδρο της Intercargo Γιάννη Πλατσιδάκη, την πρόεδρο της HEMEXPO
Ελένη Πολυχρονοπούλου, τον γενικό διευθυντή της Tsakos Shipping Χαράλαμπο Χατζημιχαήλ και τη δημοσιογράφο
και παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μαργαρίτα Πουρνάρα.

Η 35μελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από προσωπικότητες της ναυτιλιακής
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού τομέα,
από συντάκτες του ναυτιλιακού ρεπορτάζ
καθώς και από βραβευθέντες προηγούμενων ετών, επέλεξε οκτώ προσωπικότητες
και φορείς που διαπρέπουν στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, αποτελώντας πρότυπα ήθους και αξιών.
Την τελετή απονομής των βραβείων
παρουσίασε η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα, δημοσιογράφος στην «Καθημερινή». Κατά την έναρξη των βραβείων, η κ.
Πουρνάρα ανέφερε: «Οι άνθρωποι της
θάλασσας δέχονται τον έπαινο μόνο όταν
αυτός προέρχεται απ’ όσους συμπλέουν
στον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Όσοι δηλαδή
γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις

του θαλάσσιου επιχειρηματικού στίβου.
Τα βραβεία Ευκράντη ενσαρκώνουν την
ανάγκη αναγνώρισης από τους ομοίους
και τον συνεχιζόμενο αγώνα για αριστεία».
Τους καλεσμένους καλωσόρισε, εκ μέρους
του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, η
αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος, κ.
Αικατερίνη Λασκαρίδη. Κατά τη διάρκεια
του σύντομου χαιρετισμού, η κ. Λασκαρίδη ευχαρίστησε τα Ναυτικά Χρονικά για
τη διοργάνωση των βραβείων Ευκράντη,
επισημαίνοντας πως «η κοινή μας αγάπη
για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της
έθεσε τη βάση για μια πολύ καλή συνεργασία, η οποία επισφραγίστηκε τα τελευταία εννέα χρόνια με την υποστήριξη των
βραβείων».

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής
χαιρετίζει την εκδήλωση.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
Το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από Ναυτιλιακή Προσωπικότητα ή Φορέα απονεμήθηκε στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου «ΑΙΓΕΑΣ», για
το ευρύ και πολυεπίπεδο έργο της, καθώς και για τη μακροχρόνια
κοινωνική δράση των Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Το βραβείο παρέδωσε η κ. Χρυσάνθη Πατέρα, επίτιμη πρόεδρος του
Greek Orthodox Charity Organization, νικήτριας φιλανθρωπικής
οργάνωσης των βραβείων Ευκράντη 2015.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Θανάσης Μαρτίνος ανέφερε: «Θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτά τα χρόνια της κρίσης και
της δοκιμασίας στην πατρίδα μας η αρωγή της ναυτιλίας είναι πολύ
μεγάλη. Το είδαμε και σήμερα με τις βραβεύσεις. Όλοι οι εφοπλιστές, πολύ αθόρυβα, προσφέρουν πολλά. Ελπίζω, πάντως, η προσφορά να είναι συνεχής και διαρκής, αλλά προσδοκούμε ότι τα
οικονομικά ζητήματα θα φτιάξουν και στην πατρίδα μας, για να
αναπνεύσει επιτέλους ο κόσμος και να βρει η πατρίδα μας τη θέση
που της ανήκει».
Το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία απονεμήθηκε στην οικογένεια Χατζηπατέρα (John C Hatzipateras and Sons,
Archipelago Shipping και Dorian Hellas) και συγκεκριμένα στους
απογόνους του καπτ. Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα (1888-1979), για τη
μακροχρόνια και πολυσχιδή προσφορά της τόσο στη ναυτιλία
όσο και στην κοινωνία. Το βραβείο παρέδωσε ο Στάμος Φαφαλιός, director της Fafalios Ltd., νικήτριας εταιρείας των βραβείων
Ευκράντη για το 2014, ο οποίος εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή του
που παρέδωσε αυτό το βραβείο.
Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους της John C Hatzipateras
and Sons και Archipelago Shipping, οι Μάρκος Ι. Χατζηπατέρας,
Παντελής Ι. Χατζηπατέρας, Aικατερίνη Ι. Χατζηπατέρα, Ιωάννης
Ν. Χατζηπατέρας, Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας, Ιωάννης Π. Χατζηπατέρας και εκ μέρους της Dorian Hellas οι Aλέξανδρος Ι. Χατζηπατέρας και Μάρκος Κ. Χατζηπατέρας.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Μάρκος Ι. Χατζηπατέρας ανέφερε: «Είμεθα υπερήφανοι διότι τα παιδιά μας ακολουθούν την οικογενειακή παράδοση με την ίδια αφοσίωση και
ενθουσιασμό. Ελπίζω και εύχομαι οι επόμενες γενιές να σεβαστούν τις ίδιες αρχές».

Η κ. Χρυσάνθη Πατέρα, επίτιμη πρόεδρος του Greek Orthodox Charity Organization,
νικήτριας φιλανθρωπικής οργάνωσης των βραβείων Ευκράντη 2015, απονέμει το
βραβείο στον κ. Θανάση Μαρτίνο και στη σύζυγο του Μαρίνα Μαρτίνου.

Η οικογένεια Χατζηπατέρα (απόγονοι καπτ. Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα).
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Επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του κ. Μάρκου Ι. Χατζηπατέρα, ο
Αλέξανδρος Ι. Χατζηπατέρας τόνισε πως «έχοντας έρθει σε επαφή με την ιστορία και τη συνεισφορά της οικογένειας στη ναυτιλία, στεκόμαστε ταπεινά μπροστά σας και αντιμετωπίζουμε τις
προκλήσεις, για να συνεχίσουμε εδώ στην Ελλάδα την παράδοση
στη ναυτιλία και την προσφορά μας στην κοινωνία».

Η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO, απονέμει το βραβείο στον
ναύαρχο Ευθύμιο Μητρόπουλο και στον κ. Xαράλαμπο Χατζημιχαήλ από τον Όμιλο
Τσάκου.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης απονέμει το βραβείο στον
δρα Γεώργιο Γράτσο, πρόεδρο της HELMEPA.

Η κα Ειρήνη Νταϊφά, εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού και
Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά και πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά
απονέμει το βραβείο στους Αντώνιο Λιάπη, Αρχοντία Λένη, Τζίνα Ζεϊμπέκη και
Ταΐσα Τσερμίδου, εκπροσώπους της GasLog LNG Services Ltd.
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Το Βραβείο Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στον Όμιλο Τσάκου και στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, για την ποικιλότροπη προσφορά τους στον
χώρο του ελληνικού ναυτιλιακού επιχειρείν. Τα βραβεία απένειμε
η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO, νικήτριας του αντίστοιχου βραβείου το 2014, η οποία αναφέρθηκε στα
έργα, στη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης, αλλά και στην υποστήριξη του ελληνικού ναυτιλιακού τουρισμού που προσφέρει ο
Όμιλος Τσάκου.
Το βραβείο εκ μέρους του Tsakos Group παρέλαβε ο κ. Χαράλαμπος Χατζημιχαήλ, γενικός διευθυντής της Tsakos Shipping,
ο οποίος ανέφερε πως «όπως έλεγε και ο καπετάν Παναγιώτης
Τσάκος, η διαιώνιση της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας προϋποθέτει ένα και μόνο πράγμα: την παρουσία Ελλήνων
ναυτικών και Ελλήνων αξιωματικών. Με αυτό θα ήθελα να προτρέψω όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη ναυτιλία να βοηθήσουμε
προς αυτή την κατεύθυνση».
Το βραβείο εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» παρέλαβε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ναύαρχος Ευθύμιος
Μητρόπουλος. Κατά την παραλαβή του βραβείου ο κ. Μητρόπουλος τόνισε πως «όλοι εμείς οι “υπηρέτες” της ναυτιλίας θα πρέπει
να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, για να υπάρχει σύμπνοια,
ώστε να διατηρήσουμε αυτό που μου αρέσει πάντοτε να επαναλαμβάνω: τη μοναδική παγκόσμια πρωτιά διαρκείας που κατέχει
η ελληνική ναυτιλία».
Το Βραβείο Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας απονεμήθηκε στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) για την οργανωμένη, σταθερή, διαυγή και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το βραβείο παρέδωσε ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ,
καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, τονίζοντας ότι είναι μεγάλη χαρά
για τον ίδιο να δίνει αυτό το βραβείο στη HELMEPΑ, καθώς άρρηκτοι δεσμοί ενώνουν τις δύο ενώσεις, λόγω των κοινών στόχων
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πλούτου.
Ο δρ Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος της HELMEPA, ανέφερε κατά
την παραλαβή του βραβείου: «Ξεκινήσαμε τη HELMEPA πριν από
35 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί περίπου 8+1 ακόμα
MΕPAS». Επίσης μίλησε για τη γενεσιουργό αιτία της HELMEPA,
τονίζοντας πως «από καταβολής της η HELMEPA ήθελε να ευαισθητοποιήσει τη νεότερη γενιά για το περιβάλλον. Δεκαετίες πριν
αποφασίσει να κάνει κάτι παρόμοιο το ελληνικό κράτος».
Το Βραβείο για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση από
Προσωπικότητα ή Φορέα απονεμήθηκε στην εταιρεία GasLog
LNG Services Ltd. για την προσφορά της στη ναυτική εκπαίδευση, καθώς και για τη συμβολή της στην προσέλκυση νέων στο
ναυτικό επάγγελμα.
Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της GasLog οι Αντώνιος Λιά-

πης, Ταΐσα Τσερμίδου, Τζίνα Ζεϊμπέκη και Αρχοντία Λένη. Το
βραβείο παρέδωσε στην GasLog η κ. Ειρήνη Νταϊφά, εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης του
Δήμου Πειραιά και πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά,
η οποία ανέφερε ότι θεωρεί την εκπαίδευση και την παιδεία
σημαντικότατους πυλώνες του πολιτισμού. Κατά την παραλαβή
του βραβείου ο κ. Αντώνιος Λιάπης, Marine HR Manager της
GasLog, δήλωσε πως «παραδοσιακά η GasLog επενδύει πολύ σε
αυτό που λέμε ναυτική εκπαίδευση», γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε και η κ. Νταϊφά.
Το Βραβείο Καλύτερου Manager απονεμήθηκε στον Κώστα Γ.
Βλάχο, COO της Consolidated Marine Management Inc., για τις
ιδιαίτερες ικανότητές του στη λειτουργική διαχείριση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Το βραβείο παρέδωσε ο δημοσιογράφος
και μέλος της κριτικής επιτροπής Μηνάς Τσαμόπουλος, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του κ. Βλάχου σε θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι μεγάλη και πολύτιμη.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Κώστας Γ. Βλάχος δεν
παρέλειψε να συμβουλεύσει τη νεότερη γενιά, επισημαίνοντας
πως «την τεχνική της δουλειάς στη ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να τη μάθει οποιοσδήποτε, το πάθος όμως που οδηγεί στην
επιτυχία καλλιεργείται μόνο μέσω της αφοσίωσης, της αγάπης,
της περηφάνιας και του σεβασμού προς αυτή τη δουλειά».
Το Βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας απονεμήθηκε στη δρα Άννα Μπρεδήμα για την προάσπιση
και την προβολή των συμφερόντων της ελληνικής ναυτιλίας στα
διεθνή fora. Το βραβείο παρέδωσε ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριάδης,
τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.,
νικητής του αντίστοιχου βραβείου Ευκράντη το 2011, ο οποίος
τόνισε την προσφορά της κ. Μπρεδήμα στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ναυτιλία.
Κατά την ομιλία της η κ. Μπρεδήμα δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στο «διαχρονικό άλμα μετεξέλιξης της ελληνικής ναυτιλίας, από
ποσοτική σε ποιοτική ναυτιλία», ενώ ανέφερε σχετικά: «Η εμπειρία μου με δίδαξε ότι μόνο με πάθος, μεράκι και καθημερινό
αγώνα για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες που
καιροφυλακτούν».

Ο κ. Μηνάς Τσαμόπουλος, δημοσιογράφος και μέλος της κριτικής επιτροπής των
βραβείων Ευκράντη, απονέμει το βραβείο στον κ. Κώστα Βλάχο.

Ο κ. Παναγιώτης Ζαχαριάδης, τεχνικός διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers,
απονέμει το βραβείο στη δρα Άννα Μπρεδήμα.

Το Βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία στον
ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά και παράδοση απονεμήθηκε στην κ. Όλγα
Κανελετοπούλου και στον κ. Δημήτρη Σταματέλο, βιβλιοθηκονόμους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λειψών. Το βραβείο παρέδωσε η
κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Αικατερίνης
Λασκαρίδη, η οποία συνεχάρη τους δύο βιβλιοθηκονόμους και
ευχήθηκε να έχουν τα υλικά αλλά και τα άυλα εφόδια που χρειάζονται για να συνεχίσουν το έργο τους.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο κ. Δημήτρης Σταματέλος
παρότρυνε τους παρευρισκομένους να στηρίξουν όσο μπορούν
τις μικρές δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας.
Το ειδικό βραβείο με αφορμή τη συμπλήρωση των 85 χρόνων έκδοσης των Ναυτικών Χρονικών απονεμήθηκε σε έναν

Η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη,
απονέμει το βραβείο στην κ. Όλγα Κανελετοπούλου και στον κ. Δημήτρη Σταματέλο.
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από τους σημαντικότερους και παλαιότερους αρθρογράφους των
Ναυτικών Χρονικών, τον κ. Σπύρο Ράνη. Το βραβείο στον αρθρογράφο, ο οποίος μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες διαρκούς
παρουσίας στις σελίδες του περιοδικού, παρέδωσε η εκδότρια
των Ναυτικών Χρονικών, κ. Ιωάννα Μπίσια.
Ο κ. Σπύρος Ράνης, ιδρυτής της Ranger Marine S.A., εστίασε στο
ποιόν του Έλληνα αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού. Ανέφερε
μάλιστα σχετικά: «Εκείνο που έχω να πω για τον Έλληνα αξιωματικό του Εμπορικού Ναυτικού είναι ότι έχει μια έμμονη ιδέα.
Θέλει να πάει το βαπόρι. Θέλει να βάλει πρώτα την ασφάλεια του
πλοίου και μετά την προσωπική του ασφάλεια. Και θέλει να παραδώσει το φορτίο άβρεχτο, έστω και αν o ίδιος έχει βραχεί λίγο».
Δεν παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί στο ζήτημα της έλλειψης
Ελλήνων αξιωματικών ΕΝ, τονίζοντας πως «η δύναμη των Ελλήνων
αξιωματικών φθίνει. Κάθε χρόνο προσέρχονται για να φοιτήσουν
στις σχολές γύρω στους 3.500 υποψήφιους σπουδαστές. Γίνονται
δεκτοί περίπου 800 ή 1.000, από τους οποίους τελικά αποφοιτούν
και πάνε στο ναυτικό επάγγελμα λιγότεροι από 400. Αυτό είναι
ένα μεγάλο πρόβλημα και παρακαλώ πολύ όλοι να το σκεφτούμε».
Ο κ. Σπύρος Ράνης, ιδρυτής της Ranger Marine S.A.

Η Ίριδα Τσαμουργκέλη απονέμει το βραβείο στον Λεόντιο Χαβιάρα.

Στην εκδήλωση των βραβείων παρευρέθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο
οποίος στην ομιλία του διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας
και η σημερινή του πολιτική ηγεσία έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με όλους τους φορείς της ναυτιλίας, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την επίλυση των προβλημάτων της ποντοπόρου ναυτιλίας και το να καταστεί ελκυστική η ελληνική σημαία.
Πραγματοποιώντας τον επίλογο της τελετής απονομής των βραβείων Ευκράντη, ο κ. Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής του περιοδικού
Ναυτικά Χρονικά, σημείωσε πως «ο κοινός παρονομαστής, ο κοινός γνώμονας, ο κοινός άξονας όλων των βραβείων φέτος είναι η
νέα γενιά. Είναι η συνέχεια, είναι το αύριο. Όλοι, μα όλοι, σήμερα
αυτό τιμούμε. Τιμούμε τους νέους που αναλαμβάνουν τα ηνία. Τη
νέα γενιά, η οποία είναι το δόρυ και η ασπίδα μας για το μέλλον».
Στο τέλος της τελετής των βραβείων Ευκράντη απονεμήθηκε το
Βραβείο «Ι. Τσαμουργκέλη», στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή Γιάννη Τσαμουργκέλη. Ο έπαινος αριστείας δόθηκε στον
αριστεύσαντα μεταπτυχιακό φοιτητή Λεόντιο Χαβιάρα, απόφοιτο
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Φωτογραφίες: Κατερίνα Νομικού και Γιώργος Χρηστάκης
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1. Ο Μάρκος Ι. Χατζηπατέρας παραλαμβάνει το βραβείο «Ευκράντη» από τον Στάμο Ι. Φαφαλιό
2. Κατερίνα Λασκαρίδη
3. Κατίνα Ι. Φαφαλιού, Μαριγώ Λαιμού
4. Νίκος Τσαλαμανιός, Σάρα Δανισκίδου-Τσαλαμανιού, Στράτος Τσαλαμανιός
5. Σέργιος Τράμπας, Νίκος Βερνίκος
6. Βασίλης Μπακολίτσας
7. Ηλίας Μάλλιος, Παναγιώτης Μάλλιος, Δημήτρης Πιτέλλος, Αναστάσιος Μάλλιος
8. Σουζάνα Λασκαρίδη, Ιωάννα Μπίσια
9. Γιάννης Κοτζιάς, Μηνάς Τσαμόπουλος
10. Γιώργος Ξηραδάκης, Λιόνα Μπαχά, Δημήτρης Πατρίκιος
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11

12

14

13

16

18

17

19

15

20

11. Υποναύαρχος ΛΣ Αθανάσιος Ντούνης, Πάνος Λασκαρίδης
12. Ρία Πούλου, Αθηνά Κανελλάτου, Λούση Μυλωνάκη, Δήμητρα Τσάκου
13. Ιωάννα Μπίσια, Σπυρίδων Ζολώτας
14. Νικόλαος Κατράδης, Γεώργιος Μπίσιας, Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός
15. Δημήτρης Ορφανός, Παναγιώτης Κοσμάτος, Κωνσταντίνος Μαρκάκης
16. Σταμάτης Κουράκος, Θεόδωρος Κόντες, Αντώνιος Φαράκλας
17. Paillette Palaiologou, Γεώργιος Ανδρεάδης
18. Ιωάννα Μπίσια, Λιόνα Μπαχά, Ελεωνόρα Λινάρδη, Aurette Arkas, Αθηνά Κανελλάτου, Κατερίνα Σκουρτανιώτη
19. Aurette Arkas, Ειρήνη Νταϊφά, Μαρία Μαυρουδή
20. Χρήστος Καπάνταης, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
21. Το προεδρείο της Διεθνούς Ναυτικής και Βιομηχανικής Ένωσης – WIMA

21

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

22

23

24

26

25

27

28

29

22. Ηλίας Μπίσιας, Παναγιώτης Κοσμάτος, Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας, Μενέλαος Πάγκαλος, Νίκος Κοσμάτος
23. Έλενα Αθουσάκη, Έλπη Πετράκη, Χριστιάνα Πρεκεζέ, Ειρήνη Νταϊφά, Άντζυ Χάρτμαν, Όλγα Μπορνόζη
24. Ελένη Κορωνάκη, Ιωάννα Μπίσια
25. Γιάννης Μαρίνος, Γεώργιος Μπίσιας
26. Νατάσα Βασιλάκη, Nigel Lowry, Φρόσω Ζαρουλέα
27. Σπυρίδων Γκούμας, Χρήστος Καπάνταης
28. Πάνος Μωραΐτης, Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης
29. Άποψη του προαύλειου χώρου του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

30

33

32

34

35

30. Η οικογένεια Χατζηπατέρα (απόγονοι καπτ. Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα) και συγγενείς
31. Ιωάννης Θεοτοκάς, Τζελίνα Χαρλαύτη
32. Νανά Μιχαήλ, Νατάσα Βασιλάκη
33. Άποψη της αίθουσας κατά την τελετή απονομής των βραβείων.
34. Τα αγαλματίδια «Ευκράντη» που απονεμήθηκαν στα τιμώμενα πρόσωπα.
35. Στους προσκεκλημένους προσφέρθηκαν κεράσματα Citrus.
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“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, which
was established in 2003. Seaven features the width of the company’s
scope and calls to its ships’ potential of travelling across the Seven
Seas, all over the globe.
Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five (5) 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 Mediterranean, Black Sea
and North Europe ports, chartered by demanding and well respected
companies in the market, with oil majors and known oil traders being
among them.
Additionally Seaven has under its management two (2) pneumatic
cement carrier vsls (M/V “Eviacement III” & M/V “Seaven Luck”)
which are mainly trading within Mediterranean ports and chartered
by first class cement major companies and cement traders.
43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr

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