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Πακτωλός δολαρίων και ευρώ
για… κυβερνοασφάλεια
Ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να «ξοδέψουν» τριάντα
στρατηγικής σημασίας λιμάνια των ΗΠΑ για
να «βελτιώσουν» τα επίπεδα κυβερνοασφάλειας. Αντίστοιχου ύψους ποσά σε ευρώ
έχουν ξοδέψει τα μεγάλα ευρωπαϊκά εμπορικά
λιμάνια .Μετά τα ανά τον κόσμο γνωστά περιστατικά με κυβερνοεπιθέσεις σε μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες εμπορευματοκιβωτίων
που παρ΄ ολίγον να δημιουργήσουν χάος
στην αλυσσίδα των logistics τα αμερικανικά
λιμάνια βρέθηκαν στην πρώτη θέση της προσπάθειας για βελτίωση της κυβερνοασφάλειας σε όλα τα επίπεδα με ακολουθούντα
τα Ευρωπαϊκά. Αναλυτές του τομέα της πληροφορικής σημειώνουν ότι τα κόστη θα
εξακοντισθούν στα ύψη προσεχώς καθώς
νέες μορφές «απειλών» θα κάνουν την
εμφάνισή τους γεγονός που θα απαιτήσει
νέα αντίμετρα… άρα και νέες επενδύσεις.
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Εθιμοτυπική συνάντηση
Προεδρείου Δ.Ν.Ε.
με Υπουργό Ναυτιλίας
ετά από αίτημα του Προεδρείου της Ενώσεώς
μας, πραγματοποιήθηκε
την 26-09-18 εθιμοτυπική συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας
& Νησιωτικής Πολιτικής του
Προεδρείου της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, ήτοι του Προέδρου κ. Φίλ. Κωστόπουλου, του
Αντιπροέδρου κ. Κων. Μούσκου,
του Γεν. Γραμματέα κ. Ιωαν. Χατζηαντωνίου και του Ταμία κ. Στ.
Κόβερη, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Φώτη Κουβέλη.
Κατά την συνάντηση αυτή αναπτύχθηκαν στον κ. Υπουργό τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν
τα Μέλη της Ενώσεώς μας κατά
την άσκηση των επαγγελματικών
τους δραστηριοτήτων, και αντηλλάγησαν απόψεις για τα γενικώτερα θέματα του Ναυτιλιακού και
εν γένει Λιμενικού χώρου.
Ειδικότερα ο κ. Υπουργός έκανε
μία γενική αναφορά ως προς τις
εξελίξεις σχετικά με τα μεγάλα
αναπτυξιακά επενδυτικά προγράμματα του λιμανιού, τα οποία αφορούν την βελτίωση της λειτουργίας
του ΟΛΠ, τον εκσυγχρονισμό του
και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τις Ναυτιλιακές και Πρακτορειακές επιχειρήσεις και προς τους πολίτες εν
γένει. Απαραίτητη προς τούτο προϋπόθεση αποτελεί η έγκριση, μετά
από διαβουλεύσεις που ευρίσκονται σε εξέλιξη του τελικού master
plan, και εκφράσθηκε η ευχή να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλους
του έτους.
Επίσης ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στα ναυτιλιακά καύσιμα που
θα χρησιμοποιούν τα πλοία από
01-01-2020. Το θέμα που έχει τεθεί στον ΙΜΟ από κορυφαίες Διεθνείς Ναυτιλιακές Οργανώσεις,

M
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εστιάζεται στο κατά πόσο είναι
ασφαλή τα νέα καύσιμα χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, και
στις εν γένει δυσκολίες εναρμόνισης λόγω του περιωρισμένου
χρόνου εφαρμογής.
Από πλευράς του Προεδρείου της
Ενώσεώς μας ετέθησαν:
α. Το θέμα της εργασιακής ειρήνης στο λιμάνι μετά και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, υπογραμμίσθηκε δε ότι τα λιμάνια πρέπει
να λειτουργούν απρόσκοπτα με
ανοιχτές πύλες, χωρίς να παρεμποδίζεται η είσοδος στις λιμενικές
εγκαταστάσεις προσώπων που επιθυμούν να εργασθούν.
β. Το θέμα των δυσλειτουργιών
της Πλοηγικής Υπηρεσίας οι οποίες
έχουν λάβει σχεδόν μόνιμο χαρακτήρα, είτε λόγω της έλλειψης
του αναγκαιούντος αριθμού πλοηγών, είτε της έλλειψης του αναγκαίου αριθμού πλοηγίδων ως και
των συχνών μηχανολογικών βλαβών αυτών. Ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε το Προεδρείο της Δ.Ν.Ε.,
ότι οι προσφάτως προσληφθέντες
12 πλοηγοί θα κατανεμηθούν άμεσα κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι κατά λιμένα ανάγκες
της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Επίσης
πρόσθεσε ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη τριών
(3) επί πλέον πλοηγών και η αγορά
τριών (3) επί πλέον πλοηγίδων.
γ. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την κατάργηση της
νυχτερινής τρίτης βάρδιας του Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Ο κ.
Υπουργός διαβεβαίωσε ότι το θέμα
τούτο είναι γνωστό.
δ. Επίσης ετέθη το θέμα των
ευθυνών των Ναυτικών Πρακτόρων κατά την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων σε περιπτώ-

σεις λαθρεμπορίας, ως και η ανάγκη ύπαρξης σαφούς νομοθετικού
πλαισίου επί της συγκεκριμένης
αστικής ή και ποινικής ευθύνης
αυτών. Επί του θέματος αυτού διευκρινίσθηκε στον κ. Υπουργό ότι
έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες
του ΥΠΟΙΚ από μακρού χρόνου
πολλαπλά υπομνήματα, και υπήρξαν απαντήσεις του Υπουργείου
οι οποίες όμως δεν επέλυσαν το
όλο πρόβλημα.
Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την
άποψη ότι πράγματι πρέπει να επανεξετασθεί το συγκεκριμένο ισχύον
νομικό πλαίσιο, προκειμένου να
αποσαφηνισθούν στις περιπτώσεις
αυτές οι προϋποθέσεις συμμετοχής
ή μη του Ναυτικού Πράκτορα. Πρόσθεσε επίσης ότι η επανεξέταση
προς τροποποίηση των σχετικών
διατάξεων ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπουργείων Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, και ότι προς την
κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η
ακολουθουμένη στο συγκεκριμένο
θέμα πρακτική από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.
ε. Επίσης συζητήθηκε το θέμα
των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) και της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ), διευκρινίσθηκε δε από τον κ. Υπουργό ότι η ΡΑΛ είναι ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με γενικότερη αποστολή την εποπτεία και την διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών Φορέων του Εθνικού Λιμενικού συστήματος, με έμφαση
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί
ελευθέρου ανταγωνισμού, ενώ η
ΔΑΛ είναι υπηρεσιακή μονάδα του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και σκοπό έχει να
συμβάλει στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων του
Ελληνικού λιμενικού συστήματος.

Συνάντηση Προεδρείου Δ.Ν.Ε.
με εκπροσώπους Πλοηγικής Υπηρεσίας

Διακρίνονται από αριστερά: Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Μούσκος Κωνσταντίνος, ο Αρχιπλοηγός του Π.Σ.Π. κ. Σουρμελής
Αντώνιος, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π. Αρχιπλοηγός κ. Βασιλάκος Άγγελος και ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε κ. Κωστόπουλος Φίλιππος.

τα πλαίσια των επαφών του Προεδρείου της Διεθνούς Ναυτικής
Ενώσεως με Κρατικές Υπηρεσίες
και Ναυτιλιακούς Φορείς, κατόπιν προσκλήσεως, πραγματοποιήθηκε την 1010-18 στα Γραφεία της Ενώσεως σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συνάντηση εργασίας
με τον Αρχιπλοηγό κ. Σουρμελή Αντώνιο
του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και τον
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοηγών Αρχιπλοηγό κ. Βασιλάκο Άγγελο.
Κατά την συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ.κ. Φίλιππος Κωστόπουλος και Κωνσταντίνος
Μούσκος, έθεσαν τα θέματα των δυσλειτουργιών της Πλοηγικής Υπηρεσίας
με τις συχνές καθυστερήσεις πλοήγησης
των πλοίων, οι οποίες παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες των πλοηγών, έχουν λάβει
σχεδόν μόνιμο χαρακτήρα λόγω είτε
της έλλειψης του αναγκαιούντος αριθμού
πλοηγών, είτε της έλλειψης του αναγκαίου αριθμού πλοηγίδων, ως και των
συχνών μηχανολογικών βλαβών αυτών,
λόγω παλαιότητας ή και έλλειψης εκτεταμένου προγράμματος συντήρησης,
προς εξασφάλιση της ετοιμότητας και
της αξιοπλοΐας αυτών.
Οι καταστάσεις αυτές επισημάνθηκε από
το Προεδρείο της Δ.Ν.Ε., σε ένα νευραλγικό
τομέα της Ναυτιλίας, ο οποίος υποστηρίζει

Σ

την Οικονομία της Χώρας, πέραν των προκαλουμένων οικονομικών επιβαρύνσεων
των ενδιαφερομένων, η γενικώτερη εικόνα
της αναξιοπιστίας που εκπέμπεται από τα
εμπορικά και τουριστικά λιμάνια της Χώρας
μας στο εξωτερικό, είναι και απογοητευτική
αλλά και καθοριστική για τις παρεπόμενες
δυσμενείς συνέπειες.
Αυτή η κατάσταση είχε κατ’ επανάληψη
και προφορικώς και εγγράφως επισημανθεί κατά καιρούς από την Ένωσή μας
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας, το τελευταίο όμως διάστημα
με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθήσαμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες
του Υπουργείου Ναυτιλίας για την πρόσληψη 12 πλοηγών και την τελική απόφαση
κατανομής 10 εξ αυτών για τον λιμένα
του Πειραιά.
Οι εκπρόσωποι της Πλοηγικής Υπηρεσίας
παραδέχθηκαν τις επί σειρά ετών δυσλειτουργίες της Π.Υ., οι οποίες επεσήμαναν
ότι οφείλονται στην έλλειψη του αναγκαίου
αριθμού πλοηγών κατά λιμένα καθώς
και του ανάλογου αριθμού πλοηγίδων,
θέματα για τα οποία όπως υπογραμμίσθηκε απαιτούσαν πολιτική βούληση.
Σημείωσαν επίσης ότι ευρίσκονται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι οι
δέκα Πλοηγοί ήδη εκπαιδεύονται στον
Πλοηγικό Σταθμό Πειραιώς, καθ’ όσον

απαιτείται 3-6 μηνών εκπαίδευση και θα
είναι έτοιμοι από τις αρχές του νέου έτους
2019 να αναλάβουν υπηρεσία, οπότε οι
καθυστερήσεις θα μηδενισθούν.
Πρόσθεσαν ακόμα ότι έχει εγκριθεί η
δαπάνη για την ναυπήγηση επτά (7) σύγχρονων πλοηγίδων, και ήδη θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για
την ανάθεση της κατασκευής αυτών,
οπότε οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Π.Υ.
θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο.
Οι εκπρόσωποι της Πλοηγικής Υπηρεσίας σημείωσαν ότι τα Κρουαζιερόπλοια
έχουν μηδενικές καθυστερήσεις διότι
προηγούνται έναντι των άλλων πλοίων,
ενώ εξέφρασαν την άποψη ότι θα μπορούσε να ελαττωθεί ο χρόνος καθυστέρησης των Container ships εάν μπορούσε
να αποφευχθεί η μαζική αναχώρηση των
πλοίων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Προς τούτο απαιτείται συντονισμός
με συνεννοήσεις και συνεργασία μεταξύ
των Ναυτικών Πρακτορείων, των Πλοιάρχων των πλοίων και του ΣΕΠ. ΑΕ.
Πέραν των ανωτέρω, οι εκπρόσωποι
της Π.Υ. τόνισαν ιδιαίτερα την επικινδυνότητα του πεδίου στο οποίο επιχειρούν,
λόγω του περιορισμένου γεωγραφικά
θαλασσίου χώρου των εισερχομένων
πλοίων αφ’ ενός, και των εξερχομένων
πλοίων ταυτόχρονα.
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Συνέντευξη Προέδρου Δ.Ν.Ε.
κ. Φίλιππου Κωστόπουλου
στο περιοδικό ΕΛΝΑΒΙ

H

ΔΝΕ στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών λιμανιών μέσω ιδιωτικών
επενδύσεων και συνδυασμένων μεταφορών
Η ΔΝΕ (Διεθνής Ναυτική Ένωση)
της οποίας μέλη είναι τα ναυτιλιακά πρακτορεία που εκπροσωπούν κυρίως διεθνείς τακτικές
γραμμές (cntrs) καθώς και μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας και
πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων,
παρακολουθεί και υποστηρίζει
τις όποιες θετικές εξελίξεις υπάρχουν τόσο στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών όσο και στον
τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Με αυτό τον τρόπο βοηθάει στην καλύτερη εξυπηρέτηση
τόσο του εισαγωγικού/εξαγωγικού εμπορίου όσο και στην προ-
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σέλκυση φορτίου μεταφόρτωσης
μέσω των ελληνικών λιμανιών.
Ο νέος πρόεδρος της ΔΝΕ κ. Φίλιππος Κωστόπουλος μας περιγράφει τις νέες προκλήσεις της
λιμενικής αγοράς και εξηγεί πως
θα επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την διακίνηση φορτίων και επιβατών στα ελληνικά
λιμάνια.
Περιγράψτε μας τις εξελίξεις
των τελευταίων ετών και τα
προβλήματα στον ελληνικό λιμενικό κλάδο.
Η ΔΝΕ υποστηρίζει οποιαδήποτε
επένδυση γίνεται, όχι μόνο στον
Πειραιά αλλά σε όλα τα ελληνικά
λιμάνια, που έχει στόχο τη βελτίωση των υποδομών, των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών που εν
τέλει οδηγούν στην αύξηση της
διακίνησης φορτίων και επιβατών. Κατά τη γνώμη μου οι ιδιωτικές επενδύσεις είτε με τη μορφή
παραχωρήσεων είτε με τη μορφή
συμπράξεων είναι μονόδρομος
για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών λιμανιών. Λόγω του εντόνου ανταγωνισμού μεταξύ των λιμανιών
στην Ανατολική Μεσόγειο η ανάδειξη αλλά και η διατήρηση του
Πειραιά ως στρατηγικό κέντρο
μεταφόρτωσης είναι μια πολύ
δύσκολη προσπάθεια και χρειάζεται την υποστήριξη όλων των
φορέων. Ο Πειραιάς έχει ήδη πετύχει τα τελευταία χρόνια μετά
την παραχώρηση του σε ιδιώτη
το 2010 να ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιρειών
τακτικών γραμμών και με την τελική υλοποίηση του επενδυτικού
πλάνου του ΟΛΠ και της ΣΕΠ θα
μπορέσει να μπει στη λίστα των
Top 5 λιμένων της Ευρώπης.
Είναι γεγονός ότι οι μεταφορτώσεις (Transhipment) έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια
και με αυτό τον τρόπο επωφελείται όχι μόνο ο κλάδος των
πρακτόρων αλλά και το εμπόριο
καθώς με την προσέλκυση μεγάλων πλοίων και περισσότερων
τακτικών δρομολογίων παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους
εισαγωγείς και εξαγωγείς και
έτσι ικανοποιούνται καλύτερα οι
ανάγκες τους κατά συνέπεια και
της αγοράς.
Εκτός από τον Πειραιά που αποτελεί ένα καλό παράδειγμα τα-

χείας εξέλιξης και ανάπτυξης των
υποδομών, βλέπουμε πολύ θετικά
και την παραχώρηση από το Μάρτιο του Ο.Λ.Θ στην Θεσσαλονίκη
σε πάροχο που γνωρίζει πολύ
καλά τη λειτουργία των λιμένων
και έτσι αναμένουμε με βάση το
σχεδιασμό που υπάρχει εντός του
2019 να έχει εκσυγχρονιστεί σημαντικά τόσο σε μηχανήματα και
εξοπλισμό όσο και σε συστήματα,
υποκαθιστώντας πλήρως τις χρόνιες ελλείψεις στην υποδομή του
λιμανιού.
Ποιες είναι οι μελλοντικές
προκλήσεις των ελληνικών
λιμανιών;
-Η βασική πρόκληση είναι η σύνδεση των λιμένων, εκτός του οδικού δικτύου και με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αναμένεται μέσα
στο 2019 να έχει ολοκληρωθεί
η ρευματοδότηση της γραμμής
Αθήνα-Θεσσαλονίκη που θα βελτιώσει το χρόνο μεταφοράς και
θα καταστήσει το κόστος πιο ανταγωνιστικό.
Ταυτόχρονα παράλληλα με την
πλήρη ηλεκτροδότηση των δικών
μας γραμμών πρέπει να υπάρξει
συνεργασία και με άλλες χώρες
των Βαλκανίων ώστε να προχωρήσουν παράλληλα αντίστοιχα
έργα ηλεκτροδότησης και να μπορούν τα φορτία που εισέρχονται
στα μεγάλα ελληνικά λιμάνια να
προωθούνται άμεσα και με χαμηλότερο κόστος όχι μόνο στα
Βαλκάνια αλλά και στην ΚέντροΑνατολική Ευρώπη, ανταγωνιζόμενα έτσι αποτελεσματικά τα μεγάλα λιμάνια της Β. Ευρώπης
που λειτουργούν σαν κύριες πύλες είσοδού των φορτίων από
την Άπω Ανατολή.
Σημαντική εξέλιξη επίσης είναι
η ολοκλήρωση του διαγωνισμού
για την ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο. Με

την ολοκλήρωση της επένδυσης
αυτής θα δημιουργηθούν σε μια
περιοχή με καλές μεταφορικές
προσβάσεις και δίκτυα οι κατάλληλες υποδομές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των
συνδυασμένων μεταφορών. Αντίστοιχοι σχεδιασμοί υπάρχουν
και στην Θεσσαλονίκη για την περιοχή του στρατόπεδού Γκόνου.
Μέσω των εμπορευματικών κέντρων και την καλύτερη οργάνωση
των διαδικασιών περισυλλογής,
αποθήκευσης και αποστολής μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά το
μεταφορικό έργο και τα φορτία.
Σε ποιους τομείς θα πρέπει να
υπάρξει βελτίωση των λιμενικών υπηρεσιών στο λιμάνι του
Πειραιά;
-Η πλοηγική υπηρεσία δεν διαθέτει σήμερα επαρκή προσωπικό
και μέσα. Ειδικότερα την περίοδο
αιχμής του καλοκαιριού που προκύπτει σημαντική αύξηση του όγκου εργασίας λόγω κυρίως της
αύξησης των αφίξεων των
κρουαζιεροπλοίων παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις
στην πλοήγηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Το ζητούμενο για τα μέλη μας
είναι ,ανεξαρτήτως της μορφής
της, ιδιωτικής ή δημόσιας, η
πλοηγική υπηρεσία να ενισχυθεί
άμεσα με προσωπικό και πλοηγίδες και μια τόσο σημαντική
υπηρεσία στο λιμάνι να μην είναι
πλέον ελλιπής.
Αναμένουμε μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που έχει
προκηρύξει το Υπουργείο Ναυτιλίας για την πρόσληψη 12 πλοηγών να διορθωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εντός
του έτους.
Τέλος θα πρέπει να διασφαλιστεί
με κάθε τρόπο η εργασιακή ειρήνη των συμβαλλομένων με-

ρών στα ελληνικά λιμάνια και η
αποφυγή ακραίων μέτρων όπως
το κλείσιμο των κεντρικών πυλών των λιμανιών που δυσχεραίνουν την προσπάθεια μας προβολής των θετικών εξελίξεων
στον τομέα μας.
Πως βλέπετε το μέλλον της
λιμενικής αγοράς;
-Αναμένονται πολλές θετικές εξελίξεις στους τομείς κρουαζιέρας
καθώς είναι ορατός ο μεγάλος
στόχος της ανάδειξης του Πειραιά
ως home port και της αύξησης
της επιβατικής κίνησης κυρίως
μέσω της προσέλκυσης της κινεζικής αγοράς κρουαζιέρας.
Επίσης και για το car terminal
υπάρχει σχεδιασμός για την ενίσχυση των υποδομών με τη δημιουργία νέου parking ώστε το
λιμάνι του Πειραιά να αναδειχθεί
σε hub port της Μεσογείου. Για
τη ναυπηγοεπισκευή υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και
φαίνεται ότι σύντομα θα ενεργοποιηθεί ένας σημαντικός κλάδος
που είχε αδρανήσει τα τελευταία
χρόνια.
Γενικότερα οι συγχωνεύσεις και
συνεργασίες στον κλάδο των τελευταίων 5 χρόνων είχαν ως
αποτέλεσμα οι 10 μεγαλύτερες
ναυτιλιακές γραμμές να διακινούν
τo συντριπτικό όγκο εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως καθώς
τους ανήκει το 80% του συνολικού
tonnage (χωρητικότητα πλοίων).
Οι εταιρείες αυτές έχουν δρομολογήσει μεγάλα επενδυτικά προγράμματα σε πλοία και λιμάνια
και θα πρέπει να αποτελεί εθνικό
μας στόχο τα ελληνικά λιμάνια,
τα εμπορευματικά μας κέντρα και
οι σιδηρόδρομοι, να διεκδικήσουν
σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό
τους ώστε να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που
θα επενδυθούν.
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Συνάντηση εργασίας Προεδρείου Δ.Ν.Ε.
με τα Μέλη των Ομάδων Εξειδίκευσης
Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου της Δ.Ν.Ε., την 12-10-18 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της
Ενώσεως συνάντηση εργασίας με τα Μέλη των Ομάδων Εξειδίκευσης, προκειμένου να παρασχεθούν
οδηγίες επί του τρόπου λειτουργίας αυτών, της ανταλλαγής απόψεων, ως και της απαιτουμένης
συνεργασίας και της ενημέρωσης του Προεδρείου επί των επί μέρους εκάστοτε ζητημάτων.

Ο Πρόεδρος Δ.Ν.Ε. κ. Φ. Κωστόπουλος και ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. Χατζηαντωνίου με τα Μέλη της Γ΄
Ομάδος Εξειδίκευσης (ΙΤ) κ.κ. Κωνσταντινίδη Β., Διπλαρίδη Β., Καρουσάκη Κ., Καρυστινάκη Β., Πιπιλάκη Ν., Κορτέση Ν., Κοκκώνη Αθ. και Στεφάνου Μ.
Βασικός στόχος της Δ.Ν.Ε είναι η βελτίωση και η
εξέλιξη του επαγγέλματος του Ναυτιλιακού Πράκτορα
και η ανάδειξή του σαν βασικού παράγοντα στους
τομείς ναυτιλίας και παραναυτιλίας.
Οι τρεις νέες Ομάδες Εξειδίκευσης που συστάθηκαν
μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την Δ.Ν.Ε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Με τη συμμετοχή σε αυτές εργαζομένων με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, μπορούν
να διατυπωθούν οι κοινές θέσεις μας με μεγαλύτερη
ισχύ και πειθώ.
Η από κοινού προσπάθεια και συνεργασία Διοίκησης
και Ομάδων Εξειδίκευσης θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Δ.Ν.Ε απέναντι στους συνεργαζόμενους
Φορείς, θα βελτιώσει και θα εμπλουτίσει τις λαμβανόμενες υπηρεσίες που λαμβάνουν τα Πρακτορεία –Μέλη
μας. Μέσω της συλλογικής προσπάθειας μπορούμε να
πετύχουμε αλλαγές στον Κλάδο μας και στο επάγγελμά
μας που δεν είναι εφικτές σε ατομικό επίπεδο.
Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση
των επί μέρους θεμάτων κρίθηκε αναγκαίος ο διαχωρισμός της Β΄ Ομάδος Εξειδίκευσης σε δύο Υποομάδες
ήτοι: α. λειτουργικότητος πλοίων –λιμένων (ΟPS) και
β. Υπηρεσίες και λειτουργίες Πρακτορείου.
Το επί μέρους αντικείμενο εργασίας και απασχόλησης
των Ο.Ε. αναλύεται συνοπτικά ως κατωτέρω:
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Α’ Ομάδα Ανθρωπίνου δυναμικού (H.R.)
Ανάπτυξη της σχέσης των Πανεπιστημίων με πτυχία
ναυτιλιακά
Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Οργάνωση από κοινού ημερίδων με άλλους Φορείς
Β΄ Ομάδα Λειτουργικότητος Yπηρεσιών
Α΄ Υποομάδα: Λειτουργικότητος πλοίων – λιμένων
(ΟPS)
Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Φορέων
Βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών
Κοινές Προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πλοίου
Β΄ Υποομάδα: Υπηρεσίες και λειτουργίες Πρακτορείου
Βελτίωση των υπηρεσιών που λαμβάνονται
Διευκόλυνση των διαδικασιών και λειτουργιών
Γ΄ Ομάδα Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΙΤ)
Καθορισμός κοινών τεχνικών προδιαγραφών
Τεχνική εναρμόνιση και γρήγορη προσαρμογή σε νέα
δεδομένα
Παροχή τεχνικών οδηγιών στις υπόλοιπες ομάδες
Προτάσεις τεχνικών λύσεων στη συνδεσιμότητα με
τους φορείς

Σημειώνουμε τέλος ότι οι Ομάδες Εξειδίκευσης μετά
τον διαχωρισμό της Β΄ Ομάδος διαμορφώνονται ως
ακολούθως:
Α΄ Ομάδα Eξειδίκευσης: Ανθρωπίνου δυναμικού (H.R.)
1. Καλλέργη Μαρία (ARKAS)
2. Περσίδου Γιώτα (COSCO)
3. Θεοδωρίκα Ελένη (MSC)
Β΄ Ομάδα Eξειδίκευσης: Λειτουργικότητος
Yπηρεσιών (Με τομείς δράσεων Containers Κρουαζιέρα – συμβατικό φορτίο -αυτοκίνητα).
Α΄ Υποομάδα λειτουργικότητος
πλοίων - λιμένων (ΟPS)
1. Κιζιρίδης Παναγιώτης (GLOBAL)
2. Καπόγλου Όμηρος (HAPAG LLOYD)
3. Βασάλος Νίκος (ARKAS)
4. Κατσαντώνης Πέτρος (CMA-CGM)
5. Χήρας Αντώνης (COSCO)
6. Τουμαζάτος Ηλίας (MSC)
7. Ταμπουρατζής Βασίλης (ΖΙΜ)

8. Κρητικός Κώστας (DELPA)
9. Διπλαρίδης Βαγγέλης (ROUSSOS)
Β΄ Υποομάδα Υπηρεσίες και λειτουργίες Πρακτορείου
1. Χατζηδιαμαντή Μαρία (COSCO)
2. Σημιτσόπουλος Κώστας (UNITED MARINE)
3. Μάρκου Κωνσταντίνα (MAERSK)
4. Κουφός Μάνος (TARROS)
5. Προύντζος Γεώργιος (CMA-CGM)
6. Στεφάνου Μιχάλης (MSC)
7. Ριδάκη Αθηνά (ARKAS)
Γ΄ Ομάδα Eξειδίκευσης:
Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (ΙΤ)
1. Κωνσταντινίδης Βαγγέλης (ARKAS)
2. Διπλαρίδης Βαγγέλης (ROUSSOS)
3. Καρουσάκης Κωνσταντίνος (GLOBAL)
4. Καρυστινάκης Βαγγέλης (UNITED MARINE)
5. Πιπιλάκης Νίκος (COSCO)
6. Κορτέσης Νίκος (ΖΙΜ)
7. Κοκκώνης Αθανάσιος (CMA-CGM)
8. Χρυσοχού Δημήτρης (MSC)

Συνάντηση εργασίας για θέματα PCS

Ο Πρόεδρος Δ.Ν.Ε. κ. Φ. Κωστόπουλος με τον Εμπορικό Διευθυντή ΣΕΠ.ΑΕ κ.Αν. Βαμβακίδη
και οι κ.κ. Δεσύπρης Μ., Κότρας Μ. Κανελλόπουλος Ι. του ΣΕΠ.ΑΕ.

Mετά από πρόσκληση, πραγματοποιήθηκε στα
Γραφεία της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, συνάντηση εργασίας στην οποία παρέστησαν το
Προεδρείο της Δ.Ν.Ε., η Διοίκηση του ΣΕΠ.ΑΕ με
υποστήριξη τεχνικού κλιμακίου, τα Μέλη της Γ΄
Ομάδος Εξειδίκευσης της Δ.Ν.Ε. «Πληροφορικής
& νέων τεχνολογιών (ΙΤ)» ως και τα Μέλη της
Β΄ Υποομάδος «Υπηρεσίες και λειτουργίες Πρακτορείου».
Κατά την συνάντηση αυτή η Διοίκηση του ΣΕΠ.ΑΕ

παρουσίασε αναλυτικά τον σχεδιασμό της υλοποίησης του Port Community System (PCS), την
αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής αυτού
ως και τα οφέλη των συναλλασσομένων.
Κατά την ως άνω συνάντηση από τα Μέλη των
Ομάδων Εξειδίκευσης υποβλήθηκαν ερωτήματα
σχετικά με την υλοποίηση του συστήματος από
τις Εταιρείες- Μέλη της Ενώσεώς μας, ως και
τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις νέες
εφαρμογές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
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Η αλυσίδα συναλλαγών
(blockchain) στη ναυτιλία
Ο κλάδος της ναυτιλίας έχει κάνει μεγάλα άλματα τις τελευταίες δεκαετίες στο
κομμάτι της τεχνολογίας των μεταφορών, ενώ συγκριτικά με άλλες βιομηχανίες
δεν έχει καταφέρει να κάνει μεγάλη πρόοδο σε ότι αφορά τη μετάβαση σε ηλεκτρονικές μορφές συναλλαγών. Οι βασικοί λόγοι αυτής της καθυστέρησης είναι
η γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες των ναυτιλιακών μεταφορών,
το πλήθος των εγγράφων που απαιτούνται για τη μεταφορά ενός φορτίου και τα
διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια που ισχύουν ανά χώρα. Τα φαινόμενα αυτά
φαίνεται να λειτουργούν ως τροχοπέδη των θαλάσσιων μεταφορών, παρά τη
θεαματική ανάπτυξη της τεχνολογίας των πλοίων και των λιμανιών.

Η τεχνολογία της αλυσίδας συναλλαγών
(blockchain)

Παρ’ όλα τα εμπόδια, η τεχνολογία της αλυσίδας
συναλλαγών, γνωστή ως blockchain, υπόσχεται να
φέρει επαναστατικές αλλαγές στη ναυτιλία. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού
κώδικα που είναι απόλυτα αποκεντρωμένο και η διαχείριση όλων των συναλλαγών πραγματοποιείται συλλογικά από το δίκτυο. Για τη διαχείριση όλων αυτών
των συναλλαγών το λογισμικό χρησιμοποιεί μια
αλυσίδα συναλλαγών, κρυπτογραφικά ασφαλισμένη,
η οποία χρησιμοποιείται ως δημόσιο βιβλίο που καταγράφει όλες τις συναλλαγές. Κάθε μία από αυτές τις
συναλλαγές (γνωστές ως «μπλοκ») περιλαμβάνει μια
σφραγίδα χρόνου και μια σύνδεση με το προηγούμενο
«μπλοκ» της αλυσίδας και η συναλλαγή επεξεργάζεται
μόνο μετά από αρκετές επιβεβαιώσεις του δικτύου,
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ακολουθεί τους κανόνες
του. Αφού οι πληροφορίες αποθηκευτούν στο μπλοκ,
δεν μπορούν να αλλάξουν ή να διαγραφούν εκτός και
αν αλλάξουν και τα επόμενα μπλοκ και η πλειοψηφία
του δικτύου δέχεται την όποια αλλαγή ή διαγραφή.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η παρεμβολή όποιου
χρήστη να είναι αδύνατη και το σύστημα να είναι θωρακισμένο. Οι αλυσίδες συναλλαγών χρησιμοποιούνται

10

ευρέως από κρυπτονομίσματα, ωστόσο υπάρχουν
αρκετοί κλάδοι, που αναμένεται άμεσα να επωφεληθούν
από την χρήση αυτής της τεχνολογίας, όπως και η
ναυτιλία.

Συνεργασίες ναυτιλιακών εταιρειών
και τεχνολογίας

Αυτή η πολλά υποσχόμενη τεχνολογία της αλυσίδας
συναλλαγών είναι ο λόγος για ένα πλήθος συνεργασιών
μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών τεχνολογίας
με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα επωφελούνται από αυτή και θα βελτιώσουν τις διαδικασίες
του κλάδου. Η APL Ltd., η οποία ανήκει στην CMA
CGM SA, μαζί με την Anheuser-Busch InBev NV, την
Accenture Plc, μια ευρωπαϊκή τελωνειακή οργάνωση
και άλλες εταιρείες δήλωσαν τον Μάρτιο του 2018 ότι
έχουν δοκιμάσει μια πλατφόρμα βασισμένη σε αυτή
την τεχνολογία. Η Hyundai Merchant Marine Co. της
Νότιας Κορέας πραγματοποίησε δοκιμές πέρυσι χρησιμοποιώντας ένα σύστημα που αναπτύχθηκε με την
Samsung SDS Co. Τέλος, η ναυτιλιακή εταιρεία, AP
Moller-Maersk, σε συνεργασία με την IBM, αναπτύσσουν
μια πλατφόρμα συναλλαγών για ολόκληρο το ναυτιλιακό
κλάδο, η οποία έχει ως στόχο να επιταχύνει το εμπόριο
και να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πείραμα των τριαντάφυλλων

Το έναυσμα για να ξεκινήσει η ανάπτυξη μιας τέτοιας
πλατφόρμας από την AP Moller-Maersk ήταν «το πείραμα των τριαντάφυλλων», όπου παρακολούθησε τη
διαδρομή ενός ψυγείου εμπορευματοκιβωτίου με
τριαντάφυλλα από την Κένυα μέχρι την Ολλανδία. Οι
χρήσιμες διαπιστώσεις του συγκεκριμένου πειράματος
ήταν πρώτον, η μεσολάβηση σχεδόν 30 ανθρώπων
και οργανισμών για τη συγκεκριμένη μεταφορά, δεύτερον, οι περισσότερες από 200 διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες μεταξύ αυτών των μερών
και τρίτον, η καθυστέρηση του συνολικού χρόνου ταξιδιού κατά 10 ημέρες, λόγω της αναμονής επεξεργασίας
των απαραίτητων εγγράφων. Αναμφισβήτητο συμπέρασμα είναι πως μία ενιαία πλατφόρμα για όλο το
ναυτιλιακό κλάδο που θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία
της αλυσίδας συναλλαγών θα επιφέρει πολλαπλά
οφέλη για τις θαλάσσιες μεταφορές.

- Ελαχιστοποιήσουν τα κόστη μεταφοράς και τις σπατάλες
- Μειώσουν τις καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας
- Αναγνωρίσουν γρηγορότερα τα προβλήματα.

Αναμφισβήτητα, τα οφέλη από τη χρήση μίας τέτοιας
πλατφόρμας θα είναι εντυπωσιακά, ωστόσο αξίζει να
αναφερθεί πως το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό της
προετοιμασίας για μία τέτοια ριζική αλλαγή στον κλάδο.
Κατ’ αρχήν, για την αποτελεσματική λειτουργία μίας
τέτοιας πλατφόρμας είναι απαραίτητο οι ναυτιλιακές
εταιρείες και όλες οι εταιρείες που σχετίζονται με τον
κλάδο, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, λιμενικές
αρχές, έμποροι και άλλοι θα πρέπει να επεξεργαστούν
ένα πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση όλων των συστημάτων σε μια ενιαία πλατφόρμα. Επιπροσθέτως,
για να γίνει αισθητή η τεχνολογική επανάσταση που
φέρνει το “blockchain” θα πρέπει οι εταιρείες να εργαστούν από κοινού προς μία κατεύθυνση και να μην
επενδύσει η κάθε μία σε διαφορετική πλατφόρμα, που
Τα πλεονεκτήματα και οι δυσκολίες
το μόνο τους κοινό θα είναι η χρήση της τεχνολογίας
τεχνολογίας της αλυσίδας συναλλαγών
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μίας τέτοιας πλατφόρμας της αλυσίδας συναλλαγών. Κάτι τέτοιο θα μπορέσει
ενδεχομένως να μην μπορούν να αριθμηθούν, όσο μόνο σε εταιρικό επίπεδο να φέρει βελτιώσεις, κυρίως
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Όμως γνωρίζοντας στη μείωση των εγγράφων, χωρίς όμως να βελτιστοτα οφέλη της τεχνολογίας των συναλλαγών από την ποιήσει το σύνολο των διαδικασιών του κλάδου.
εφαρμογή της σε άλλους κλάδους μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα κυριότερα από τα οποία θα επωφεληθεί Συμπεράσματα
η ναυτιλία. Κατ’ αρχήν μία τέτοια πλατφόρμα έχει τη
Συμπερασματικά, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται
δυνατότητα να μειώσει αισθητά την πολυπλοκότητα μπροστά σε μια μεγάλη τεχνολογική πρόκληση, που
και το κόστος των συναλλαγών και να καθιερώσει τη υπόσχεται να βελτιστοποιήσει μέσω ριζικών αλλαγών,
διαφάνεια μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.Η λύση, τις διαδικασίες των θαλάσσιων μεταφορών. Δεν αποτελεί
η οποία προτείνεται, θα έχει καθοριστική συμβολή στη υπερβολή η άποψη πως η χρήση της τεχνολογίας της
μείωση της απάτης και των σφαλμάτων.Σε συνέχεια αλυσίδας συναλλαγών θα αποτελέσει τη δεύτερη μεαυτών, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα μειώσει το χρόνο γαλύτερη καινοτομία για τον κλάδο μετά από την εφεύπου περνούν τα προϊόντα στη διαδικασία διαμετακόμισης ρεση του εμπορευματοκιβωτίου τη δεκαετία του 1950.
και αποστολής, θα βελτιώσει τη διαχείριση αποθεμάτων Αναμφισβήτητα, για να συμβεί αυτό υπάρχουν πολλά
και τελικά θα μειώσει τη σπατάλη και το κόστος.
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν με τη συμβολή
Συμπερασματικά, η αλυσίδα συναλλαγών μπορεί να όλων των εμπλεκόμενων μερών στις θαλάσσιες μετααπαλλάξει όλες τις διαδικασίες του ναυτιλιακού κλάδου φορές. Απομένει, λοιπόν να δούμε, πόσο δεκτικός θα
από τον μεγάλο όγκο των εγγράφων και να βοηθήσει είναι ο κλάδος σε αυτή την τεχνολογική επανάσταση
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να:
και πόσο γρήγορα θα ωριμάσουν οι συνθήκες και θα
- Μειώσουν ή να εξαλείψουν τις απάτες και τα λάθη προσαρμοστούν οι διαδικασίες για να είναι αισθητά τα
- Βελτιώσουν τη διαχείριση των αποθεμάτων
οφέλη του blockchain στη ναυτιλία.
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Το λιμάνι του Πειραιά 3ο μεγαλύτερο
στη Μεσόγειο και 7ο στην Ευρώπη
Σταθερά ανεβαίνει το λιμάνι του Πειραιά στη διεθνή κατάταξη όσο αφορά το
εμπορικό του τμήμα, με τους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Το 2018 φιγουράρει στην 37η
θέση, παγκοσμίως, κερδίζοντας
μία θέση σε σύγκριση με το 2017
και πετά ολόκληρες θέσεις σε
σύγκριση με το 2016 όταν και
βρέθηκε στην 44η σύμφωνα με
την κατάταξη της Lloyd’s List
“Global Ports Top 100”.
Επίσης, είναι το 7ο ευρωπαϊκό
λιμάνι σε όγκο μεταφοράς και το
3ο στη Μεσόγειο.
Πρώτο στη Μεσόγειο είναι το
λιμάνι της Βαλένθιας και 29ο διεθνώς και δεύτερο στη Μεσόγειο
το λιμάνι της Αλγεθίρα και 34ο
παγκοσμίως.
Στο μεταξύ ο τζίρος που κάνει

η ΣΕΠ-Cosco που διαχειρίζεται
τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του
Πειραιά αποτελεί το 22% των
εσόδων της Cosco Ports.
Τα έσοδα της ΣΕΠ-Cosco το
πρώτο εξάμηνο του 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 31% σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό χρονικό
διάστημα και ανήλθαν στα 111,45
εκατομμύρια δολάρια. Τα συνολικά έσοδα της Cosco Ports για
το εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε
495,45 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας κατακόρυφη αύξηση 80%
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2017

Το μεγάλο στοίχημα για τους
Κινέζους της Cosco είναι η προβλήτα Ι του ΟΛΠ που μέχρι να
την αναλάβουν δεν είχε ανταγωνιστικούς ρυθμούς απέναντι
στις ΙΙ και ΙΙΙ. Υπολογίζεται ότι
η προβλήτα Ι του ΟΛΠ μπορεί
να διαχειρίζεται ένα εκατομμύριο εμπορευματοκιβώτια.
Η συνολική χωρητικότητα της
προβλήτας ΙΙ και της προβλήτας
ΙΙΙ αυξάνεται στα 6,2 εκατομμύρια
εμπορευματοκιβώτια από 5,5 εκατ.
Αν προστεθεί σε αυτό και το ένα
εκατομμύριο του ΟΛΠ τότε η δυνατότητα του Πειραιά σπάει το
φράγμα των επτά εκατομμυρίων
εμπορευματοκιβωτίων.
Ο Πειραιάς έχει πάρει τα φορτία
της συμμαχίας "The Alliance", την
οποία απαρτίζουν οι ναυτιλιακές
εταιρείες τακτικών γραμμών, NYK
Line, MOL, "K" Line, Hapag-Lloyd,
Yang Ming Line και United Arab
Shipping Company.
Η Cosco φέρνει στον Πειραιά
φορτία και μέσω εταιρειών που
συμμετέχουν σε άλλη «συμμαχία»
στην "Ocean Alliance", που αποτελείται από τις China Cosco Shipping, Evergreen Line, CMA CGM
και την OOCL.

Στα πλαίσια της άμεσης και διαδραστικής ενημέρωσης των Μελών μας και όλων των
Κρατικών και Ιδιωτικών Φορέων της Ναυτιλίας, και γενικά του Ναυτιλιακού και Λιμενικού
Χώρου, η Διεθνής Ναυτική Ένωση διαθέτει πλέον σελίδα στο LINKEDIN.
Από την σελίδα αυτή θα υπάρχουν ανακοινώσεις επί των δράσεων και ενεργειών της
Διοίκησης της Δ.Ν.Ε. προς διευθέτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Μέλη μας,
καθώς και διάφορα άρθρα, συνεντεύξεις, αναλύσεις θέσεις, απόψεις κλπ., σχετικά με την
κίνηση και τα ζητήματα που εμφανίζονται στα Ελληνικά λιμάνια και ιδιαίτερα στο λιμάνι του
Πειραιά όπου εστιάζεται η κύρια απασχόληση των Μελών μας.
ΔΝΕ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
URL: linkedin.com/company/dne-diethnis-naftiki-enosis
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Η στρατηγική του ΤΑΙΠΕΔ
για παραχωρήσεις σε 10 μεγάλα λιμάνια

«Τρέχουν» οι παραχωρήσεις των λιμανιών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι «ελκυστικό» για τους
επενδυτές καθώς συνδέεται με την Εγνατία Οδό, δίνοντας
εύκολη δίοδο στα εμπορεύματα Ανατολής και Δύσης.
Πρόσω ολοταχώς για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών
για τις υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων στα 10 περιφερειακά
λιμάνια της χώρας. Στις πρώτες θέσεις της λίστας των υπό αξιοποίηση λιμένων βρίσκονται τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης
(για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξαν συζητήσεις και στο περιθώριο
της πρόσφατης ΔΕΘ) και της Καβάλας, ενώ σύμφωνα με
παράγοντες της αγοράς με γνώση του θέματος ο διαγωνισμός
για την Αλεξανδρούπολη εκτιμάται ότι μπορεί να βγει στον
«αέρα» στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου και για την
Καβάλα στις αρχές του Δεκεμβρίου.
Στην Αλεξανδρούπολη είχε βρεθεί ο πρεσβευτής των ΗΠΑ κ.
Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος είχε πει ότι η παρουσία του επιβεβαιώνει
το αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Επίσης σε εκδήλωση
τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη είχε επισημάνει με νόημα πως οι
μελλοντικοί διαγωνισμοί για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης
και της Καβάλας προσφέρουν «νέες ευκαιρίες» για βιομηχανική
και αγροτική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ειδικά για
την Αλεξανδρούπολη σημείωσε πως πρόκειται για σημείο
«στρατηγικής» σημασίας.
«Ελκυστική» πρόταση για επενδυτές
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο λιμάνια είναι τα πρώτα που
μπορούν να προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον,
κυρίως λόγω της γεωστρατηγικής σημασίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αλεξανδρούπολη είναι «ελκυστική» για
τους επενδυτές και ήδη προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον για
την εμπορευματική δραστηριότητα και τις προοπτικές της, καθώς
το λιμάνι συνδέεται με την Εγνατία οδό, δίνοντας εύκολη δίοδο
στα εμπορεύματα Ανατολής και Δύσης. Ουσιαστικά θα μπορεί να
γίνει μεταφορά εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου προς λιμάνια
των ανατολικών βαλκανικών χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία)
και τα εμπορικά πλοία θα παρακάμπτουν τον Βόσπορο.
Παράλληλα αποτελεί επίκεντρο των σχεδίων για τις εισαγωγές
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλκανική, μέσω της προωθούμενης κατασκευής πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από αμερικανικά και ελληνικά
επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το συγκεκριμένο λιμάνι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον
επενδυτικών σχημάτων από την Κίνα, τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.
Στους πυλώνες του master plan του λιμένα Αλεξανδρούπολης
που τέθηκε υπό διαβούλευση σχετικά με την κατασκευή διεθνούς
εμπορευματικού κέντρου, σημειώνεται ότι περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τον σχεδιασμό και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών εμπορευματικού κέντρου και προσέλκυση
δραστηριοτήτων ελαφράς μεταποίησης και υπηρεσιών logistics
προστιθέμενης αξίας.
Επιπλέον στο ενδεικτικό περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης σημειώνεται: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός χρήσεων
γης και ανάπλασης παραλιακού μετώπου, προώθηση της ανάπλασης και κατασκευή τουριστικών – ψυχαγωγικών καταστημάτων
και εγκαταστάσεων, ενσωμάτωση υποδομών θαλάσσιου αθλητισμού στη ζώνη ανάπλασης (δυτικά του ναΐσκου Αγ. Εύπλου),
ενσωμάτωση μερών της ζώνης ακτοπλοΐας στον συνολικό σχεδιασμό με ενδεχόμενη ανάπτυξη και επιβατικού σταθμού». Για
το θέμα της ανάπτυξης – λειτουργίας μαρίνας και θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναφέρεται: «Εκμετάλλευση υφιστάμενων
θέσεων ελλιμενισμού σε Αλεξανδρούπολη και Μάκρη, αναβάθμιση
υφιστάμενων υποδομών και αύξηση χωρητικότητας εγκαταστάσεων ελλιμενισμού σε Αλεξανδρούπολη και Μάκρη, μελέτη,
χωροθέτηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση νέας
μαρίνας στην Αλεξανδρούπολη».
«Απόστολος Παύλος» και «Φίλιππος Β΄»
Σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Καβάλας, αυτό εξυπηρετεί ήδη
δραστηριότητα κρουαζιέρας – ακτοπλοΐας από τον επιβατηγό
λιμένα «Απόστολος Παύλος», ενώ έχει και το «Φίλιππος Β΄»,
που είναι μόνο εμπορευματικό λιμάνι και έχει αυτονομία. Και
αυτό το λιμάνι συνδέεται απευθείας με την Εγνατία Οδό.
Το λιμάνι της Καβάλας αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη
έμφαση στον χώρο των Ανατολικών Βαλκανίων, το οποίο
διαθέτει επαρκείς υποδομές και φυσικά βυθίσματα για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων επιβατικών και εμπορικών πλοίων,
σημειώνεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας,
ενώ γίνεται λόγος για ανταγωνιστικό τιμολόγιο αποθήκευσης
φορτίων, εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
στις λειτουργίες του λιμανιού και συνθήκες λειτουργίας και
ασφάλειας βάσει των διεθνών προτύπων και κανονισμών.
Μετά τους λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, σειρά θα
πάρουν τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας στη
δυτική απόληξη της Εγνατίας Οδού και ο Βόλος. Τα υπόλοιπα 5
λιμάνια (Πάτρα, Ηράκλειο, Λαύριο, Ραφήνα και Ελευσίνα) τα
οποία βρίσκονται σε φάση ωρίμασης θα πάρουν τον δρόμο της
αξιοποίησης από το 2019.
Οι σύμβουλοι που θα συνδράμουν το ΤΑΙΠΕΔ στους διαγωνισμούς έχουν προσληφθεί και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι
το τέλος του μήνα θα υποβάλουν τις τεχνικοοικονομικές μελέτες.
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Σιδηροδρομικός και οδικός
«Βαλκανικός δακτύλιος»:

Ένα οραματικό σχέδιο
ο σχέδιο είναι φιλόδοξο, μεγαλεπήβολο, θα έλεγε κανείς οραματικό.
Ωστόσο, στην τετραμερή σύνοδο
της Θεσσαλονίκης, οι πρωθυπουργοί
της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, της Ρουμανίας
Βιόριτσα Ντάντσιλα και ο Πρόεδρος της
Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσις, εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να το προχωρήσουν. Αρκεί, βεβαίως να εξασφαλισθούν
και τα χρήματα.
Πρόκειται για τον «βαλκανικό δακτύλιο» που θα (δια)συνδέει σιδηροδρομικώς και με αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, τις χώρες
από το Αιγαίο μέχρι την Μαύρη Θάλασσα και την Αδριατική και θα μεταβάλλει το τοπίο των μεταφορών
και της μετακίνησης αγαθών και ανθρώπων προς όφελος των οικονομιών και κατ΄ επέκταση των λαών
της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιασμού θα
συνδεθούν σιδηροδρομικώς τα λιμάνια
της Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, με εκείνα της Βουλγαρίας
στο Μπουργκάζ και την Βάρνα, στα
παραλία της Μαύρης Θάλασσας και
του Ρούσε στον Δούναβη στα βουλγαρορουμανικά σύνορα. Ταυτόχρονα
προβλέπεται η αναβάθμιση του σιδηροδρομικό άξονας Θεσσαλονίκης-Σκοπίων-Βελιγραδίου- Βουδαπέστης, ενώ
συζητείται και η κατασκευή σύγχρονης
σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέσει την Σερβία με τη Ρουμανία.
Αλ.Τσίπρας: Παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου με την σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιών Βόρειας
Ελλάδας και Μαύρης Θάλασσας
Αναφερόμενος στο έργο σιδηροδρομικής σύνδεσης λιμανιών Βόρειας Ελλάδας και Μαύρης- Θάλασσας, για το οποίο πέρυσι τον Σεπτέμβριο υπογράφτηκε στην Καβάλα
συμφωνία ίδρυσης μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ

Τ
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Ελλάδας και Βουλγαρίας παρουσία
των πρωθυπουργών των δυο χωρών, ο Αλέξης Τσίπρας είχε τονίσει
πως «θα συμβάλλει τα μέγιστα στην
αναπτυξιακή πορεία της ευρύτερης
περιοχής». Επανερχόμενος στο θέμα,
στις δηλώσεις του μετά την τετραμερή της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη,
ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε πως με την σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας με εκείνα της Μαύρης Θάλασσας επιτυγχάνεται η παράκαμψη
των στενών του Βοσπόρου.
Για τις διεθνείς μεταφορές ο δίαυλος του Βοσπόρου ήταν και παραμένει «βραχνάς», με πολύωρες ή
και πολυήμερες καθυστερήσεις, υψηλά τέλη διέλευσης, υψηλό ρίσκο
λόγω κινδύνου ατυχημάτων από τη
συρροή υπερμεγεθών και υπερφορτωμένων πλοίων πάσης χρήσεως.
Με το σιδηροδρομικό και το οδικό
(ταυτόχρονα) by pass Αλεξανδρούπολης- Μαύρης Θάλασσας δημιουργείται, σύμφωνα με τους ειδικούς,
ένας παρακαμπτήριος άξονας ιδιαίτερα επωφελής για το εμπόριο και
τις μεταφορές. Πάνω, απ όλα όμως
(πιο) ασφαλής, δεδομένης της περιφερειακής ρευστότητας και των πολλών δυνάμει να πυροδοτηθούν
εστιών έντασης που σοβούν στην
ευρύτερη περιοχή.
Δυτικά, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δια της επιδιωκόμενης (στο
ελληνικό τμήμα έχει ξεκινήσει) βελτίωσης του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου που συνδέει το Αιγαίο
και τη Μεσόγειο με τις αγορές της
Κεντρικής Ευρώπης μέσω Βελιγραδίου, Βουδαπέστης Μονάχου, και τα
λιμάνια της Βόρειας Αδριατικής, αναμένεται η ταχεία μεταφορά αγαθών
από την Ανατολή προς την Κεντρική
και Βόρεια Ευρώπη.
Και ο σιδηροδρομικός «βαλκανικός

δακτύλιος», θα «κλείνει» από βορρά
με τον εκσυγχρονισμό της εγκάρσιας
και πεπαλαιωμένης σιδηροδρομικής
γραμμής που συνδέει την Σερβία με
την Ρουμανία.
Εντός του «δακτυλίου», ο σιδηροδρομικός άξονας ΘεσσαλονίκηςΣοφίας, με σοβαρά προβλήματα μέχρι
σήμερα και αυτός, «περιμένει» την
αναβάθμισή του για να εξυπηρετήσει
τις δια του τρένου μεταφορές αγαθών
από το νότο στα λιμάνια του Δούναβη,
Βιντίν και Ρούσε για να συνεχίσουν
από εκεί δια του ποτάμιου διαύλου
προς τις αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ευρώπης.

Σιδηροδρομικός και οδικός
«βαλκανικός δακτύλιος»

«Ο σιδηροδρομικός άξονας "10",
Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου- Μονάχου
είναι ο πιο σημαντικός για την Ελλάδα,
δίνει άλλη διάσταση στις μεταφορές,
και ακολουθεί η γραμμή Θεσσαλονίκης-Σόφιας που τη συνδέει με τον
Δούναβη. Οπωσδήποτε έχει μεγάλη
σημασία ο άξονας Αλεξανδρούπολης
αφού παρακάμπτει τον Βόσπορο»,
είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο καθηγητής στον
τομέα των Συγκοινωνιών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ειδικευμένος σε θέμα σιδηροδρόμων, Χρήστος Πυργίδης.
Ειδικοί περί των σιδηροδρομικών,
χαρακτήρισαν το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο των Βαλκανίων,
παρά τις κατά καιρούς αποσπασματικές βελτιώσεις, ειδικά στην Ελλάδα,
περίπου ως «πρωτόγονο», σε σχέση
με αυτά της δυτικής Ευρώπης- και
μάλιστα έλεγαν ότι πολλές γραμμές
είναι ακόμα από την οθωμανική αυτοκρατορία!
Όμως οι σύγχρονες μεταφορές απαιτούν συνδυασμό μέσων, μολονότι ο
σιδηρόδρομος θεωρείται η «ραχοκοκαλιά» τους στην ξηρά. Έτσι εκτός

από τον σιδηροδρομικό «βαλκανικό
δακτύλιο», οι κυβερνήσεις των τεσσάρων βαλκανικών κρατών προωθούν την ταχύτατη βελτίωση των
αυτοκινητοδρόμων που στους βασικούς τους άξονες θα συγκροτούν τον
οδικό «βαλκανικό δακτύλιο». Σήμερα
η Εγνατία Οδός στη Βόρεια Ελλάδα,
αποτελεί τη βασική οδική αρτηρία την
οποία χρησιμοποιούν τα φορτηγά αυτοκίνητα για την μεταφορά φορτίων
από τη Νοτιοανατολική προς τη Νοτιοδυτική Ευρώπη αλλά και εκείνα
που καταφθάνουν από την Ανατολή
και προορίζονται, μέσω του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης, για την Κεντρική
και Βόρεια Ευρώπη.
Οι κάθετοι οδικοί άξονες με βασικότερο τον «10» προς το Βελιγράδι,
διασυνδέουν σήμερα τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Τουρκία, νοτιοδυτική
Ρωσία κ.ά.) με την Εγνατία, το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης, και τη Μεσόγειο
Θάλασσα.
Ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ
Βούτσις υπογράμμισε στη Θεσσαλονίκη την ανάγκη κατασκευής διεθνούς
αυτοκινητόδρομου που θα συνδέσει
το Βελιγράδι (επομένως και τον άξονα
10 από Θεσσαλονίκη) με την Τιμισοάρα της Ρουμανίας, και την Αυστρία,
ώστε να δημιουργηθεί ή «Εγνατία
των Άλπεων», με την μεταφορά προϊόντων οδικώς από την Βιέννη στις
αγορές του Καυκάσου.
Με αυτό το έργο στον βαλκανικό
βορρά διαμορφώνεται και ο οδικός
«δακτύλιος της βαλκανικής» εντός
του οποίου θα λειτουργούν μικρότεροι
αυτοκινητόδρομοι με σύγχρονες προδιαγραφές διασυνδεδεμένοι μεταξύ
τους αλλά και με την Εγνατίας Οδό
στην Ελλάδα, εκείνη των «Άλπεων»
και φυσικά τον αυτοκινητόδρομο Αλεξανδρούπολης- βουλγαρικών παραλιών και Ρούσε, στη μεθόριο Ρουμανίας-Βουλγαρίας.
Εάν όλα αυτά προχωρήσουν και
ολοκληρωθούν, όπως οραματίζονται
οι ηγέτες των χωρών μελών της «τετραμερούς» και ενθαρρύνει ο διεθνής
παράγοντας, τότε ο σιδηροδρομικός
και αυτοκινητιστικός βαλκανικός δακτύλιος (φανταστείτε ότι) θα έχει την
εξής εικόνα:

- Στο νότο η σιδηροδρομική και
οδική Εγνατία Οδός με προσβάσεις
στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.
- Ανατολικά ο σιδηροδρομικός και
οδικός δίαυλος θα συνδέει τα προαναφερθέντα λιμάνια της Βόρειας
Ελλάδας με αυτά της Βάρνας,
Μπουργκάζ και Ρούσε.
- Δυτικά, ο σιδηροδρομικός και
οδικός άξονας Θεσσαλονίκης-Βελιγραδίου-Μονάχου εξασφαλίζει την
ταχεία και ασφαλή μεταφορά προϊόντων προς και από την Κεντρική
Ευρώπη παρέχοντας πρόσβαση στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις «θερμές θάλασσες» στη Μεσόγειο.
- Ο «δακτύλιος» κλείνει βόρεια με
την «Εγνατία των Άλπεων» και τον
σιδηροδρομικό διάδρομο ΡουμανίαςΣερβίας που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των λιμανιών του Δούναβη,
όπου, όπως αναφέρθηκε στη σύνοδο
της Θεσσαλονίκης πρόκειται να κατασκευαστεί και δεύτερη γέφυρα στο
Ρούσε λόγω του συνωστισμού φορτηγών TIR που παρατηρείται μονίμως.

Επενδύουν στα έργα η ΕΕ,
η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα.

Οι Βαλκάνιοι ηγέτες διαβλέποντας
τον κομβικό για τις διεθνείς μεταφορές
ρόλο του βαλκανικού διαδρόμου επισπεύδουν τη δημιουργία των υποδομών και από κοινού προωθούν τους
σχεδιασμούς, αντιλαμβανόμενοι ότι
από τα μεγάλα έργα θα επωφεληθούν
οι οικονομίες και εν τέλει οι άνθρωποι
στις χώρες τους.
Ειδικά για την διασύνδεση Μαύρης
Θάλασσας και λιμανιών Βόρειας Ελλάδας, Σόφια και Αθήνα το έχουν
πολύ ψηλά στην ατζέντα των μεταξύ
τους σχέσεων, ενώ το έργο ελκύει
και τα μεγάλα διεθνή εμπορικά και
μεταφορικά συμφέροντα.
Αναφερόμενος στο έργο αυτό ο
Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ, σε ομιλία του την επομένη
της συνάντησης των «τεσσάρων» στη
Θεσσαλονίκη, στο Σεράγεβο της Βοσνίας, είπε ότι «αυτό το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο
παραγωγής χρήματος για τις χώρες
της περιοχής... Ο ίδιος είχε μιλήσει
στη Θεσσαλονίκη για την προοπτική
ενιαίων διοδίων για όλο το σχεδια-

ζόμενο δίκτυο οδικών μεταφορών
που όπως είπε «θα αφήσει μεγάλα
κέρδη στις χώρες μας».
Πιο αναλυτικός, ο επί των μεταφορών αρμόδιος για τις μεταφορές
υπουργός Ιβάιλο Μόσκοφσκι οποίος
τόνισε επ΄ αυτού: «Το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα του διαδρόμου (σ.σ. Αλεξανδρούπολης-Μπουργκάζ) είναι ότι
χαρακτηρίζεται από πραγματική διατροπικότητα που μπορεί να δει κανείς
μόνο σε λίγες περιοχές σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Μέσω των ελληνικών
λιμανιών είμαστε συνδεδεμένοι με
λιμάνια στο Αιγαίο, στη Μαύρη Θάλασσα και κατά μήκος του Δούναβη.
Χρησιμοποιούμε οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και ποτάμιες διαδρομές για τη μεταφορά αγαθών και
πιστεύουμε ότι αυτός ο διάδρομος
έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και θα
προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον. Για
την Ελλάδα το έργο είναι καλό για
πολιτικούς λόγους. Η χώρα θα έχει
μια εναλλακτική διαδρομή πέραν της
διέλευσης του Βοσπόρου και των
Δαρδανελίων και η Βουλγαρία θα
αποκτήσει πρόσβαση στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η οδική σύνδεση δεν
βλάπτει τα συμφέροντα κανενός, παρέχει μια εναλλακτική (διαδρομή) για
τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών».
Και ποιος θα βάλει τα λεφτά για να
γίνουν όλα αυτά τα (κοστοβόρα) έργα
με δεδομένο ότι οι οικονομίες των
βαλκανικών κρατών δεν αντέχουν να
επωμιστούν ένα τόσο βαρύ φορτίο;
Προφανώς όλοι εκείνοι που έχουν
συμφέρον να διακινούν στις ευρωπαϊκές αγορές και σ΄ εκείνες του
Καυκάσου ή και τις κεντρικής Ασίας
τα αγαθά τους; Όλοι εκείνοι που θέλουν να αξιοποιήσουν την βαλκανική
οδό για τις μεταφορές τους.
Κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση «τρέχουν» ήδη για την κατασκευή
ή επιδιόρθωση αυτοκινητοδρόμων
και σιδηροδρομικών δικτύων, χρήματα επενδύουν η Ρωσία και η Τουρκία ενώ στο παιγνίδι έχει μπει γερά
και η Κίνα, που επενδύει σε σύγχρονες
υποδομές για τη διέλευση και αποθήκευση των εκατομμυρίων κοντέινερς προς στην Ευρώπη μέσω συντομότερων διαδρομών, όπως θεωρείται αυτή της βαλκανικής μέσω ελληνικών λιμανιών.
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Ναυτιλία: Υπό εξέταση σοβαρά ζητήματα ασφάλειας
στα νέα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο

Τους κινδύνους που πιθανόν μπορεί να επιφέρει στην ασφάλεια των θαλάσσιων
μεταφορών η απόφαση για μετάβαση σε νέα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε
θείο από το 2020, αποφάσισε να εξετάσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ).
Πιο συγκεκριμένα η Διασυνοδιακή Ομάδα Εργασίας του
ΙΜΟ (Λονδίνο, 9-13 Ιουλίου 2018) έλαβε υπόψη τις σοβαρές
και βάσιμες ανησυχίες για την ασφάλεια που συνδέονται με
τη μετάβαση σε νέα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε
θείο, ειδικότερα καύσιμα που προκύπτουν μετά από ανάμιξη καυσίμων στην ξηρά (blended fuels), προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των πλοίων με το ανώτατο
όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών καύσιμων από 1η Ιανουαρίου 2020.
Σχολιάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης, δήλωσε: «Οι νέοι
κανόνες αποτελούν αλλαγή παιχνιδιού για τους εφοπλιστές,
τους διαχειριστές πλοίων και τα διυλιστήρια. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν τη συνεπή συμμόρφωση των πλοίων, πράγμα που σημαίνει ότι η
εφαρμογή των νέων κανόνων δε θα είναι απλή. Ο ΙΜΟ επέδειξε ρεαλισμό υποστηρίζοντας μια πρακτική και ρεαλιστική
προσέγγιση για το μέλλον».
«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες εργάζονται σθεναρά προς τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου ορίου 0,5% του
θείου από τον ΙΜΟ από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ωστόσο,
είναι σημαντικό τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη επίσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να παράσχουν στο ναυτιλιακό κλάδο τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Είναι εξίσου σημαντικό τα νέα καύσιμα να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. Τα
ναυτιλιακά καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται μετά το 2020
θα πρέπει να συμμορφώνονται όχι μόνο με την απαιτούμενη
περιεκτικότητα σε θείο, αλλά θα πρέπει να είναι κατάλληλα
για χρήση, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πλοίων

και των πληρωμάτων», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.
Τα σχετικά θέματα ασφάλειας αφορούν την σταθερότητα
καυσίμου, την ασυμβατότητα μεταξύ διαφορετικών παρτίδων blended fuels, τα χαμηλότερα σημεία ανάφλεξης από
το ελάχιστο απαιτούμενο από τη SOLAS, τα ανεπαρκή περιθώρια ασφάλειας για τα καταλυτικά σωματίδια και τις
εκτεταμένες καθυστερήσεις στην ανάφλεξη λόγω κακών
χαρακτηριστικών καύσης. Η αδυναμία αντιμετώπισης
αυτών των προκλήσεων θα οδηγούσε σε πραγματική και
τεράστια απειλή για τα πληρώματα και τις μηχανές των
πλοίων και, κατά συνέπεια, για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Επιπλέον, καθώς η προθεσμία για το 2020 πλησιάζει, οι
ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια ενισχύονται από
σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα παγκοσμίως ασφαλών συμμορφούμενων καυσίμων.
Την πρωτοβουλία των κινήσεων έλαβαν οι Νήσοι Μάρσαλ
που με έγγραφο εργασίας τους και με συγκηδεμόνευση από
τη Λιβερία και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, καλούσε
τον ΙΜΟ να αντιμετωπίσει τις σημαντικές προκλήσεις που
συνδέονται με τη μετάβαση σε ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής
περιεκτικότητας σε θείο και έλαβε την υποστήριξη πολλών
κρατών μελών του IMO και οργανώσεων με θέση παρατηρητών. Οι ανησυχίες για την ασφάλεια που αναγνωρίστηκαν
κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της Διασυνοδιακής Ομάδας Εργασίας και θα διαβιβαστούν στα αρμόδια όργανα του
ΙΜΟ για να ληφθούν δεόντως υπόψη. Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 73) τον Οκτώβριο
2018 και η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC 100) το Δεκέμβριο 2018 θα εξετάσουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Eκπροσώπηση στην Ελλάδα του Ναυτιλιακού Οίκου
Sullivan Maritime Ltd., Malta

Η εταιρεία Linergents Shipping Ltd ανακοινώνει την
έναρξη συνεργασίας με το Ναυτιλιακό Οίκο Sullivan
Maritime Ltd, ο οποίος εδρεύει στην Valletta και αναπτύσσει πολυσχιδείς ναυτιλιακές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η one-stop-shop λιμενική εξυπηρέτηση
πλοίων και η ανάπτυξη εμπορευματικών ροών & διακίνηση φορτίων από, υπό μεταφόρτωση & προς Μάλτα.
Η εν λόγω συνεργασία προβλέπει την από 1ης Ιουλίου
2018 επίσημη εκπροσώπηση στην Ελλάδα του Ναυτιλιακού Οίκου Sullivan Maritime Ltd από την εταιρεία Linergents Shipping Ltd.
Η σχετική συμφωνία υπεγράφη στη Μάλτα από τους κ.κ. Karl Sullivan, Manuel Portelli,
Ανακρέοντα Ματαράγκα & Νικόλα Α. Χαραλάμπους.

ΜΕΛΗ Δ.Ν.Ε.
1. ΑΜΒΟΥΡΓΕΡ Μ. Δ/ΧΟΙ ΕΠΕ

2. ARKAS HELLAS ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤ. S.A.

3. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

4. ΓΚΑΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

5. INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A.

6. CMA-CGM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

7. UNITED MARINE AGENCIES S.A.

ΤΗΛ: 210 4227587 ΦΑΞ: 210 4227593 info@hamburgeltd.gr

ΤΗΛ: 210 4599460 ΦΑΞ: 210 4599463 arkas@arkas-hellas.gr

ΤΗΛ: 210 4226808 ΦΑΞ: 210 4226818 Piraeus-marketing@venieris.gr

ΤΗΛ: 210 4140400 ΦΑΞ: 210 4140477 agency.gr@gac.com

ΤΗΛ: 210 4146600 ΦΑΞ: 210 4224908 Isspiraeus@iss-shipping.com

ΤΗΛ: 210 4290011 ΦΑΞ: 210 4290091 pir.genmbox@cma-cgm.com

ΤΗΛ: 210 4140600 ΦΑΞ: 210 4140677 pir.log@uma.gr

8. ΔΕΛΠΑ ΕΠΕ

ΤΗΛ: 210 4227400 ΦΑΞ: 210 4111897 info@delpa.gr

10. ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΕ

ΤΗΛ: 210 4222880 ΦΑΞ: 210 4222891 Empros@ath.forthnet.gr

9. ZIM INTEGRATED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΗΛ: 210 4585800 ΦΑΞ: 210 4585900 Stirgr@otenet.gr

11. ΕΥΡΟΣΟΥΝΤ ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡ. ΕΠΕ

ΤΗΛ: 210 4599692 ΦΑΞ: 210 4599906 info@eurosud.gr

13. MSC GREECE S.A.

ΤΗΛ: 210 4145500 ΦΑΞ: 210 4119454 generic@mscgr.mscgva.ch

12. COSCO SHIPPING LINES (GREECE) S.A.

14. ΜΕΝΤΚΑΡΓΚΟ Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ

15. MAERSK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

16. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΕ

17. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΑΥΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΕ

18. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΦΟΙ ΝΑΥΤ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

19. ΣΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

20. ΤΑΡΡΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΛ: 210 4290810 ΦΑΞ: 210 4290808 info@cosco.gr

ΤΗΛ: 210 4179470 ΦΑΞ: 210 4179540 Medcargo@otenet.gr

ΤΗΛ: 210 9473200 ΦΑΞ: 210 9400717 greopsmng@maersk.com

ΤΗΛ: 210 9400151 ΦΑΞ: 210 9409070 liner@economou.gr

ΤΗΛ: 210 4111443 ΦΑΞ: 210 4102640 Prodromo@otenet.gr

ΤΗΛ: 210 4524951 ΦΑΞ: 210 4522019 Roussos@hol.gr

ΤΗΛ: 210 4591000 ΦΑΞ: 210 4591935 dpt@seressa.com

ΤΗΛ: 210 4599460 ΦΑΞ: 210 4599463 kkonstas@tarros-ath.forthnet.gr

21. SEA LEVANT (HELLAS) LTD

ΤΗΛ: 210 4146500 ΦΑΞ: 210 4221948 info@sealevant.com

23. ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΤΗΛ: 210 4291045 ΦΑΞ: 210 4290527 info@seagull.gr

25. GLOBAL MARITIME ENTERPRISES

ΤΗΛ: 210 4283783 ΦΑΞ: 210 4283793 info@glomar.gr

22. HAPAG-LLOYD OVERSEAS TRANSPORT (HELLAS) S.A. ΤΗΛ: 210 4596000 ΦΑΞ: 210 4293858 hlot-hellas.general@hiag.com

24. ΣΗΜΠΙΛΙΤΥ Ε.Π.Ε.

26. LINERGENTS ΝΑΥΤ. ΕΠΕ
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ΤΗΛ: 210 4281870 ΦΑΞ: 210 4280130 info@seability.eu

ΤΗΛ: 210 4293018

anacreon@linergents.com

