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ΝΑΥΤΙΛΙΑ
26/07 25/07

BDI 679 696
BCI 803 841
BPI 752 784
BSI 684 690
BHI 392 390

Με πτώση εννέα μονάδων, 
στις 709, έκλεισε χθες Δευτέρα
25 Ιουλίου ο δείκτης Baltic Dry
(BDI). Από τους υπόλοιπους
δείκτες της ναυλαγοράς, 
όλοι έκλεισαν με αρνητικό
πρόσημο, εκτός από τον BHI 
που κέρδισε τρεις μονάδες.

-2,44% ναυλαγορά

[δύσκολη διετία] Προβληματίζουν εξωγενείς αιτίες, όπως καταγράφηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής

Οι έξι «σκόπελοι» για την κρουαζιέρα
Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Οι μεγάλες δυσκολίες που
θα αντιμετωπίσει η
κρουαζιέρα στην περιο-

χή μας την επόμενη διετία, κυ-
ρίως λόγω εξωγενών  αιτιών, ανα-
γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια
της πρώτης συνεδρίασης της Εθνι-
κής Συντονιστικής Επιτροπής
Κρουαζιέρας, που συνεδρίασε
χθες στο Μέγαρο του ΟΛΠ. 

Συνολικά έξι αιτίες, τρομο-
κρατία, κρίση, μεταναστευτικό, ca-
pital controls, Brexit και τώρα η
απόπειρα πραξικοπήματος στην
Τουρκία «διώχνουν» την κρουα-
ζιέρα από την Ανατολική Μεσό-
γειο και το Αιγαίο. 

Ωστόσο, όλοι επεσήμαναν ότι
ο κλάδος μπορεί να αποφέρει τε-
ράστια οφέλη για τη χώρα, και
ότι ανεξάρτητα από τις συνθήκες
που επικρατούν σε αυτή τη συγ-
κυρία, θα πρέπει να γίνει μια ορ-
γανωμένη προσπάθεια σε όλα τα
επίπεδα προκειμένου να προ-
σελκύσουμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα κρουαζιερόπλοια. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε και η αν. υπουργός Τουρι-
σμού Έλενα Κουντουρά, «η συγ-
κεκριμένη Επιτροπή μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό εργαλείο
στην εθνική αυτή προσπάθεια
που γίνεται για την ανάπτυξη
του θαλάσσιου τουρισμού και
της κρουαζιέρας και ότι θα πρέ-
πει από κοινού στοχευμένα και
συντονισμένα να αντιμετωπί-
σουμε όλες τις προκλήσεις και να
αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαι-
ρίες προκειμένου να πετύχου-

με τα πιο δυνατά αποτελέσμα-
τα».

Η υπουργός ανέφερε επίσης
ότι «η χρονική συγκυρία που
πραγματοποιείται αυτή η πρώ-
τη συνεδρίαση της συγκεκριμέ-
νης Επιτροπής είναι πολύ ση-
μαντική, γιατί στη χάραξη της
πολιτικής για τον θαλάσσιο του-
ρισμό καλούμαστε να εκτιμή-

σουμε και να συνυπολογίσουμε
πώς διαμορφώνεται και πώς θα
διαμορφωθεί ο τουριστικός χάρ-
της στην ευρύτερη περιοχή, λό-
γω των γεωπολιτικών εξελίξεων
και του προσφυγικού».

Ο υπουργός Ναυτιλίας Θο-
δωρής Δρίτσας τόνισε ότι «η συγ-
κεκριμένη Επιτροπή αποτυπώ-
νει και επισημοποιεί μια πρω-
τοβουλία με υψηλό συμβολισμό,
αλλά παρέχει και μια νέα δυνα-
τότητα δυναμικής συνέργειας,
για τη βελτίωση και ανάπτυξη
της διεθνούς, ευρωπαϊκής και
εθνικής κρουαζιέρας». Τόνισε

επίσης ότι για να παραχθεί μια
ενιαία στρατηγική ανάπτυξης
χρειάζεται συνεργασία και πρό-
σθεσε ότι η κρουαζιέρα στην Ελ-
λάδα έχει τεράστιες προοπτικές.

Σχολιάζοντας κριτικές που
υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα
από την εξαγγελία της σύνθεσης
της συγκεκριμένης 28μελούς επι-
τροπής, ότι θα είναι πολυμελής,

άρα δυσκίνητη, ξεκαθάρισε ότι
κάθε τέτοιο όργανο θα πρέπει
κατ’ αρχήν να μην αφήνει απ’
έξω κανέναν και να είναι δημο-
κρατικό.

Στην πράξη, ωστόσο, η λει-
τουργία της Επιτροπής μετατρέ-
πεται και θα συνεδριάζει τέσσε-
ρις φορές τον χρόνο. Το σχέδιο πε-
ριλαμβάνει τη σύσταση επταμε-
λούς ελεγκτικής επιτροπής, η
οποία και θα ελέγχει το έργο των
ομάδων εργασίας που αναμένε-
ται να δημιουργηθούν και οι οποί-
ες θα αναλάβουν να «τρέξουν» τα
θέματα, σχετικά με την κρουα-

ζιέρα, που θα τους ανατεθούν.  
Στην εκτελεστική Επιτροπή

της Εθνικής Συντονιστικής Επι-
τροπής για την Κρουαζιέρα θα
συμμετέχουν οι δύο γενικοί γραμ-
ματείς του υπ. Ναυτιλίας και ένας
από το υπ. Τουρισμού, ένας εκ-
πρόσωπος από το υπ. Εσωτερι-
κών, ένας από το Ναυτικό Επι-
μελητήριο, ένας από την ΕΛΙΜΕ

(Ένωση Λιμένων Ελλάδος) αλλά
και την Ένωση Εφοπλιστών
Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων
Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ). 

Τα στοιχεία 
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοι-
χεία της  Ένωσης Λιμένων Ελ-
λάδος (ΕΛΙΜΕ), το 2015 είχε κα-
ταγραφεί έναντι του 2014 αύξη-
ση της τάξεως του 12% στον αριθ-
μό των κρουαζιερόπλοιων που
προσέγγισαν ελληνικά λιμάνια
φτάνοντας τα 4.281, ενώ σύμ-
φωνα και με τα οριστικά στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος υπήρ-

ξε αύξηση κατά 9,9% των επι-
σκεπτών κρουαζιέρας και αύξη-
ση 10,2% των συνολικών ει-
σπράξεων από ταξιδιώτες σε σχέ-
ση με το 2014.

Στην συνεδρίαση επισημάν-
θηκε ακόμη, η σημαντική δυ-
ναμική που καταγράφει το λι-
μάνι του Πειραιά ως homeport
στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα
προσωρινά  στοιχεία του ΟΛΠ,
για το πρώτο εξάμηνο του 2016,
καταγράφεται 14% αύξηση στο
homeporting σε σχέση με το
2015. Επίσης, το πεντάμηνο Ια-
νουαρίου-Μαΐου του 2016 σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο του 2015, πα-
ρουσιάζεται αύξηση αφίξεων
κρουαζιερόπλοιων και επιβατών
της τάξεως του 26%. Στο πλαίσιο
της συνεδρίασης, έγινε ιδιαίτε-
ρη αναφορά στις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή που διαμορ-
φώνουν τις τάσεις για τα προ-
γράμματα κρουαζιέρας για την
επόμενη διετία και εξετάστηκαν
οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις
για τη διατήρηση της δυναμικής
του κλάδου της κρουαζιέρας για
τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται
ότι ειδικά για φέτος, η κρουα-
ζιέρα στη χώρα μας ενισχύθηκε
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις
εξελίξεις στις όμορες χώρες και
ιδιαίτερα στην Τουρκία, με τα
κρουαζιερόπλοια να χρησιμο-
ποιούν πολύ περισσότερο τα ελ-
ληνικά λιμάνια. Ειδικά στο λιμάνι
του Πειραιά υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που πλοία αντί να
μείνουν μία ημέρα, έμεναν δύο
ακόμα και τρεις ημέρες στο «με-
γάλο λιμάνι».   

[SID:10397689]

 Ορίζοντας το πλαίσιο
αναφορικά με το έργο που
καλείται να επιτελέσει η
Επιτροπή, ο κ. Δρίτσας ση-
μείωσε: «Το πώς εξελίσ-
σονται τα πράγματα στην
κρουαζιέρα αναφορικά με
την αγορά της Ασίας, με
την αγορά της Καραϊβικής
ή των νέων ευκαιριών που
παρουσιάζονται για την
Κούβα, τι μπορεί να ση-
μαίνουν αυτά και τι επι-
πτώσεις μπορεί να έχουν
στη μεσογειακή κρουα-
ζιέρα και από εκεί και πέ-
ρα μέσα στο πλαίσιο της
μεσογειακής κρουαζιέρας
η χώρα μας τι θέση μπο-
ρεί να έχει και ποια είναι
τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα ή ευκαιρίες. Έχετε
δηλαδή να επιτελέσετε ένα
στρατηγικού χαρακτήρα
έργο, όχι στηριγμένοι πά-
νω στις δάφνες, αλλά κυ-
ρίως σχεδιάζοντας το μέλ-
λον. Και αυτός είναι ο ρό-
λος αυτής της Επιτροπής»
ανέφερε ο υπουργός, ο
οποίος στάθηκε και στη
σημασία της αναβάθμισης
των λιμενικών υποδομών
και στη βελτίωση των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών.   

Ευκαιρίες,
δράσεις και
σχεδιασμός

[συναντήσεις κορυφής] Ευκαιρία να αντιμετωπισθεί η γήρανση του στόλου και να ανακάμψει η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μας

Απανωτές συναντήσεις με
υπουργούς της κυβέρνησης

πραγματοποιεί η «ομάδα» του
Europa Ship Plan. Μετά την ενη-
μέρωση που είχαν ο αναπλη-
ρωτής υπουργός  Εθνικής Αμύ-
νης, Δ. Βίτσας, και η υφυπουρ-
γός Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη από
τους προέδρους της ΕΕΝΜΑ Χα-
ράλαμπο Σημαντώνη, ΣΕΕΝ Μι-
χάλη Σακέλλη και τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο της Europa Ven-
ture Παναγιώτη Ζαχαριουδάκη,
σειρά είχε η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Ναυτιλίας. 

Δεδομένου ότι οι Έλληνες

ακτοπλόοι και οι εφοπλιστές της
ναυτιλίας μικρών αποστάσεων
αποτελούν τους -κατά τεκμήριο-
κύριους χρήστες των εντός επι-
κράτειας λιμενικών και ναυπη-
γοεπισκευαστικών εγκαταστά-
σεων και υπηρεσιών, πρόεδροι
του ΣΕΕΝ και της ΕΕΝΜΑ  υπο-
στήριξαν πως η υιοθέτηση του
Europa Ship Plan εμπεριέχει
μία στρατηγική Win-Win, κα-
θώς δύναται να αποτελέσει μία
εξαιρετική λύση μακράς πνοής
στο μείζον πρόβλημα της γή-
ρανσης του στόλου και της συμ-
μόρφωσης-εναρμόνισης με τα

νέα περιβαλλοντικά πρότυπα
της ναυτιλίας μικρών αποστά-
σεων, ενώ παράλληλα θα λει-
τουργήσει ευεργετικά για τη χει-
μαζόμενη ελληνική ναυπηγοε-
πισκευαστική βιομηχανία.

Ο κ. Σημαντώνης υπογράμ-
μισε την κομβική σημασία της
άμεσης επανεκκίνησης του εν
λόγω κλάδου, τονίζοντας την ανα-
γκαιότητα της ανταγωνιστικό-
τητας των Ελληνικών Ναυπη-
γείων, καθώς και την εργασια-
κή ειρήνη, ως μία απαραίτητη
προϋπόθεση της ευόδωσης ενός
τέτοιου εγχειρήματος, τοποθε-

τήσεις τις οποίες υπερθεμάτισε
ο υπουργός Ναυτιλίας. Συνεχί-
ζοντας ο κύριος Σημαντώνης
αναφέρθηκε στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Βάση του Περάμα-
τος, καθώς διαθέτει έμπειρο και
ικανό έμψυχο δυναμικό και εγ-
καταστάσεις κατάλληλες για τη
ναυπήγηση πλοίων έως 120 μέ-
τρων.

Ο κ. Σακέλλης τόνισε την
ανάγκη ομαλής λειτουργίας των
ναυπηγείων για την εξυπηρέ-
τηση των ακτοπλοϊκών πλοίων
και την αποφυγή χρησιμοποί-
ησης ναυπηγείων του εξωτερι-

κού για τις εργασίες ετήσιας επι-
θεώρησης των πλοίων. Επίσης,
επεσήμανε ότι είναι απαραίτη-
τη η προετοιμασία των ναυπη-
γείων μας για να καταστεί δυ-
νατή η εκτέλεση των απαραίτη-
των εργασιών για τη συμμόρ-
φωση των πλοίων μας το 2020 με
τους νέους περιβαλλοντολογι-
κούς κανονισμούς.

Ο δρ  Ζαχαριουδάκης, σε αυ-
τό το πλαίσιο, τόνισε πως οι κα-
νονισμοί θα πρέπει να εκλη-
φθούν ως μία κατάλληλη ευ-
καιρία αναζωογόνησης του εθνι-
κού ναυπηγοεπισκευαστικού

κλάδου. Επεσήμανε πως η δυ-
νατότητα εκμετάλλευσης ευρω-
παϊκών πόρων θα πρέπει να αξιο-
λογηθεί και κατ’ επέκταση να
αξιοποιηθεί από την ελληνική
πλευρά, με στόχο την εναρμό-
νιση των -υπό ελληνική σημαία-
πλοίων με τα νέα περιβαλλοντι-
κά δεδομένα (επί τη βάσει των κα-
λών πρακτικών άλλων χωρών,
όπως η Σουηδία) προκειμένου να
επιτευχθεί ο διττός στόχος της
περιβαλλοντικής αναβάθμισης
των πλοίων και της ενίσχυσης
των ελληνικών ναυπηγείων. 

[SID:10397741]

«Εξαιρετική λύση μακράς πνοής το Europa Ship Plan»

Έλενα Κουντουρά, 
αν. υπ. Τουρισμού: 
«Η Επιτροπή μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο στην εθνική
προσπάθεια».

Θοδωρής Δρίτσας,
υπ. Ναυτιλίας: 

«Δυναμική συνέργεια 
για  βελτίωση και ανάπτυξη

της διεθνούς ευρωπαϊκής 
και εθνικής κρουαζιέρας».
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