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Επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές κάνει η Cosco, εκτός από τον Πειραιά
και στην Ασία. Πιο συγκεκριμένα σε συνεργασία με την PSA Corporation
θα αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις στη Σιγκαπούρη προκειμένου 
να μπορεί να εξυπηρετήσει γρήγορα τα νέα mega containerships. 

Cosco

[Βενεζουέλα]

Μεγάλες
ουρές
στο Καράκας

Kαθυστερήσεις που φτάνουν
και τις τέσσερις ημέρες κα-

ταγράφονται για τα δεξαμενό-
πλοια στο Καράκας, το μεγαλύ-
τερο λιμάνι εξαγωγής πετρελαί-
ου στη Βενεζουέλα. Μάλιστα, η
«ουρά» που έχει σχηματιστεί έξω
από τον σταθμό της PDVSA (κρα-
τικής εταιρείας πετρελαίου της
Βενεζουέλας) φτάνει τα 70 πλοία. 

Η μέση διάρκεια παραμονής
των δεξαμενόπλοιων στο λιμάνι
ήταν οι 40 ώρες, αλλά τώρα έχει
εκτοξευτεί στις τέσσερις ημέρες.
Αιτία, τεχνικά προβλήματα που
έχουν ακινητοποιήσει τα εφτά
από τα 11 συστήματα loading
arms του τέρμιναλ. Πρόκειται
για τις σωληνώσεις που συνδέουν
τα πλοία με τους σταθμούς για τη
φορτοεκφόρτωση πετρελαίου.

Εκπρόσωπος του σωματείου
των εργαζομένων αναφέρει πως
το παραπάνω περιστατικό αυ-
ξάνει το μέσο χρόνο παραμονής
των δεξαμενόπλοιων από 40 ώρες
σε 4 μέρες, ενώ αφήνουν ανοικτό
το ενδεχόμενο να χειροτερεύσει
η κατάσταση εάν δεν υπάρξει
σύντομα αποκατάσταση του εξο-
πλισμού.

Σημειώνεται ότι και το 2015
είχαν σημειωθεί παρόμοιες κα-
θυστερήσεις, οι οποίες οφεί-
λονταν όμως στο γεγονός ότι η
εταιρεία είχε καθυστερήσει να
αποπληρώσει τους προμηθευ-
τές της.  [SID:10131128]

[HELMEPA]

Προσομοιωτής
γέφυρας για
εκπαίδευση

Δύο προσομοιωτές γέφυρας
τύπου NAUTIS από τη VSTEP

προμηθεύτηκε το Μουσείο In-
dependence Seaport στη Φιλα-
δέλφεια των ΗΠΑ προκειμένου
να προσφέρει στους επισκέπτες
του την ευκαιρία να βιώσουν
ιστορικά γεγονότα στον ποταμό
Delaware. 

Πρόκειται για προσομοιωτές
παρόμοιους με αυτόν που η εται-
ρεία δώρισε στη HELMEPA για να
τον χρησιμοποιήσει σε εκπαι-
δευτικούς λόγους. Πιο συγκε-
κριμένα η HELMEPA προσφέρει
πλέον την πρακτική άσκηση και
εκπαίδευση σε προσομοιωτή γέ-
φυρας (NAUTIS Full Mission Brid-
ge Simulator) σε στελέχη και
αξιωματικούς των εταιρειών-με-
λών της.                  [SID:10131202]

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

Αμέτρητα... ναυτικά μίλια
φαίνεται ότι χωρίζουν σή-
μερα την παγκόσμια ναυ-

τιλία και τη γενιά των millenials,
τη γενιά δηλαδή όσων μεγάλω-
σαν με τα smartphones στο χέρι,
γεγονός που αποτελεί χάντικαπ
για τη βιομηχανία και την προ-
σπάθεια που καταβάλλει να απα-
σχολήσει περίπου 600.000 νέους
ναυτικούς μέχρι το 2030.

Οι στατιστικές για την περσι-
νή χρονιά αναφέρουν ότι το 68%
των ναυτικών κατωτέρων πλη-
ρωμάτων και το 28% των αξιω-
ματικών δεν έχουν ακόμα πρό-
σβαση σε email και ότι το 97%
των ναυτικών κατωτέρων πλη-
ρωμάτων δεν έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο για πλοήγηση ή για
χρησιμοποίηση των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης, όπως το Fa-
cebook ή το Twitter.

Η νέα γενιά των ναυτικών που
προορίζεται να ανέβει στα πλοία
έχει… γεννηθεί με ένα κινητό και
μία ταμπλέτα στο χέρι και «απαι-
τεί» να έχει άμεση πρόσβαση στο
διαδίκτυο όπου και να βρίσκεται. 

«Γνωρίζοντας πώς αντιδρά η γε-
νιά των Χ (millenials) στην ξηρά
όταν δεν έχει πρόσβαση στο δια-
δίκτυο έστω και για μία μόνο ώρα,
τότε μπορεί κάποιος να αναλογι-
στεί τι μπορεί να συμβεί στη νέα γε-
νιά των ναυτικών, οι οποίοι επι-
θυμούν άμεση επαφή με τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα, φίλους και
συγγενείς τους και θέλουν να έχουν
πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης όπου κι αν βρίσκονται»,
επισημαίνει καταγράφοντας το
πρόβλημα ο  Αδωνις Βιολάρης πρό-
εδρος της υποεπιτροπής πληρο-
φορικής και επικοινωνιών του κυ-
πριακού Ναυτιλιακού Επιμελη-
τηρίου. 

Οπως ο ίδιος επισημαίνει στη
«Ν», οι δορυφορικές συνδέσεις εί-
ναι ιδιαίτερα ακριβές και η κρίση
που μαστίζει τη βιομηχανία από το
2009 και μετά καθιστά το εγχεί-
ρημα ακόμα πιο δύσκολο, ενώ ξε-
καθαρίζει ότι και οι ταχύτητες, πα-
ρά το γεγονός ότι η τεχνολογία προ-
χώρησε τα τελευταία χρόνια, δεν
συγκρίνονται σε καμία περίπτω-
ση με αυτές της ξηράς.    Παρ’ όλα

αυτά θεωρείται ότι πολύ δύσκολα
μπορεί κανείς να προσεγγίσει τους
millenials προκειμένου να εξα-
σφαλίσει την επόμενη ημέρα της
ναυτιλίας, χωρίς να διαθέτει επαρ-
κή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Το πρόβλημα
Οι επικοινωνίες στη ναυτιλία εί-
ναι ένα θέμα που απασχολεί ση-

μαντικά τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
λόγω της χρησιμοποίησης δο-
ρυφορικών συνδέσεων που προ-
βλέπουν σημαντικές επιβαρύν-
σεις για ένα πλοίο, ενώ κοστίζουν
πολύ περισσότερο από ό,τι στοι-
χίζουν οι επίγειες επικοινωνίες.
Τον 20ό αιώνα, αλλά και τα πρώ-
τα χρόνια αυτού του αιώνα, η επι-
κοινωνία γινόταν με τέλεξ και φαξ
και μόνο τα τελευταία δέκα χρό-
νια ξεκίνησε η χρήση του διαδι-
κτύου στα πλοία, κυρίως για την
επικοινωνία με email. 

«Τα υφιστάμενα συστήματα στα
πλοία μπορούν να εξασφαλίσουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο για πλοή-
γηση (σερφάρισμα) και πρόσβα-
ση στα συστήματα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Οι ταχύτητες που προ-
σφέρονται δεν έχουν όμως καμία
σχέση με αυτές που έχουμε στην
ξηρά και που ακόμα κυμαίνονται
μεταξύ 128kbps και 432kbps. Για
να έχει ένα πλοίο απεριόριστη χρή-
ση δεδομένων και μια ταχύτητα
της τάξης των 2mbit πρέπει να πλη-
ρώνει περίπου 3.000-4.000 ευρώ
τον μήνα, ενώ εμείς στα σπίτια μας
με δεκαπλάσιες ταχύτητες καιαπε-
ριόριστη χρήση δεδομένων πλη-
ρώνουμε μόνο μερικές δεκάδες
ευρώ» τονίζει μεταξύ άλλων ο κ.
Βιολάρης. Η αρχή ήταν βέβαια πιο
ακριβή, αφού οι πρώτες τηλεφω-
νικές κλήσεις (mobile phone) στοί-
χιζαν 10 δολάρια το ένα λεπτό,
ενώ μέχρι πρόσφατα η αποστο-
λή ενός και μόνο email έφτανε να
κοστίζει 30 δολάρια.

Δυσκολίες και στη διαχείριση
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δια-
φορετικά συστήματα, με τα οποία
μπορεί κανείς να συνδεθεί με το
διαδίκτυο, αλλά κανένα από αυ-
τά δεν προσφέρει τις ταχύτητες
που απολαμβάνουμε στην ξηρά.

«Με ένα τόσο χαμηλό εύρος
ζώνης, είναι πολύ δύσκολο να
συντηρείς και να ελέγχεις το δί-
κτυο στα πλοία από μακριά, να
υποστηρίζεις τους νέους διαδι-
κτυακούς χρήστες σε διάφορα
επίπεδα, να παρέχεις τη διαδι-
κτυακή ασφάλεια και προστασία
από διάφορους χάκερ, καθώς και
να έχεις και τον έλεγχο της χρή-
σης από τους ναυτικούς» επιση-
μαίνει ο κ. Βιολάρης. [SID:10131101

Χωρίς διαδίκτυο
οι ναυτικοί
στους 7 ωκεανούς 

[πλοία] Παραμένει ακριβή υπόθεση η ευρυζωνικότητα

Χρηματοδότηση 
μέσω του Europa 
Ship Plan

Να προσπεράσει τα εμπόδια
που βρίσκει για να πετύ-

χει τη χρηματοδότηση της ανα-
νέωσης του στόλου της ναυτι-
λίας μικρών αποστάσεων μέσω
του σχεδίου Europa Ship Plan,
θα επιχειρήσει η Ενωση Εφο-
πλιστών Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων.

Στην ετήσια έκθεση της ΕΕΝ-
ΜΑ ο πρόεδρος Χαράλαμπος
Σημαντώνης επισημαίνει ότι το
σχέδιο αυτό έχει ως στόχο τη δη-
μιουργία ενός αειφόρου μη-
χανισμού χρηματοδότησης μέ-
σω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, ανοιχτού και προ-
σβάσιμου απ’ όλους τους εφο-
πλιστές, ιδιαίτερα του ευρω-
παϊκού Νότου.

Χαμηλότερα όρια 
εκπομπών θείου 
Το Europa Ship Plan είναι μία
πρωτοβουλία της ΕΕΝΜΑ και
αφορά την ανανέωση του στό-
λου της Ναυτιλίας Μικρών Απο-
στάσεων, προκειμένου τα ευ-
ρωπαϊκά πλοία να μπορούν να
ανταποκριθούν στις αυξημένες
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις,
όπως αυτές απορρέουν από την
εφαρμογή της κοινοτικής οδη-
γίας για νέα χαμηλότερα όρια
εκπομπών θείου (0,5%) στη Με-
σόγειο από το 2020. 

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα
με την ΕΕΝΜΑ, θα οδηγήσει
στη ναυπήγηση «πράσινων»
πλοίων, τα οποία θα μπορούν
να χρησιμοποιούν παράλληλα
και LNG ως καύσιμο.

«Οι οικονομίες κλίμακας και
η προτυποποίηση (modular)
της ναυπηγικής διαδικασίας

αναμένεται να δημιουργήσουν
στρατηγικά πλεονεκτήματα
στην υλοποίηση του σχεδίου»
επισημαίνει χαρακτηριστικά η
Ενωση. 

Το Εuropa Ship Plan εστιά-
ζει στη δημιουργία κατάλλη-
λου μηχανισμού χρηματοδό-
τησης, με ευνοϊκότερους όρους,
προσβάσιμο απ’ όλους τους
εφοπλιστές ΝΜΑ, ιδιαίτερα του
Νότου, οι οποίοι στις τρέχου-
σες συνθήκες αντιμετωπίζουν
και τα μεγαλύτερα προβλήμα-
τα στην ανεύρεση κεφαλαίων.
Για το λόγο αυτό έχει ήδη δη-
μιουργηθεί το SPV Europa Ven-
ture Ltd με στόχο την υλοποί-
ηση και προώθηση του Europa
Ship Plan.

Ακόμα ένας στόχος, είναι η
αντιμετώπιση του ανταγωνι-
σμού από τα άλλα μέσα μετα-
φοράς αλλά και τις γραφει-
οκρατικές διαδικασίες που χα-
ρακτηρίζουν τον ίδιο το κλάδο. 

Αναγκαίο το Ναυτιλιακό
Cluster στην Ελλάδα
«Η μετατόπιση φορτίων από
τους ευρωπαϊκούς οδικούς άξο-
νες στους θαλάσσιους διαδρό-
μους είναι το στοίχημα μέχρι το
2020» σημειώνει ο πρόεδρος
της ΕΕΝΜΑ κ. Σημαντώνης και
καταλήγει: «H δημιουργία του
Ναυτιλιακού Cluster στην Ελ-
λάδα είναι μια αναγκαιότητα
και η απάντηση στην αντιμε-
τώπιση του διεθνούς ανταγω-
νισμού. Ας εκμεταλλευτούμε
τις γνώσεις και την εμπειρία
μας για να διατηρήσουμε την
πρωτοκαθεδρία της Ελληνικής
Ναυτιλίας».         [SID:10131096]

> H πρόταση
Για να καταστεί δυνατό να
δημιουργηθεί γρήγορο, φθηνό
και παγκόσμιας εμβέλειας
διαδίκτυο χρειάζεται μία
συλλογική προσπάθεια. Εκτός
από τις διαχειρίστριες εταιρείες
θα πρέπει, σύμφωνα με τον κ.
Βιολάρη, οι κυβερνήσεις, οι
αρχές τηλεπικοινωνιών, οι
ενώσεις των ναυτικών και οι
εταιρείες διαδικτύου να
συμβάλουν έμπρακτα στη
δημιουργία μιας πιο φθηνής
διαδικτυακής σύνδεσης των
πλοίων, έτσι ώστε να καταστεί
πιο προσιτό το διαδίκτυο για την
παγκόσμια ναυτιλία

Για να έχει
ένα πλοίο

απεριόριστη χρήση
δεδομένων και μια
ταχύτητα της τάξης
των 2mbit πρέπει
να πληρώνει
περίπου 3.000-
4.000 ευρώ 
τον μήνα.

Αδωνις Βιολάρης
πρόεδρος της
υποεπιτροπής
πληροφορικής και
επικοινωνιών του
κυπριακού Ναυτιλιακού
Επιμελητηρίου. 

”

Η μετατόπιση
φορτίων από

τους ευρωπαϊκούς
οδικούς άξονες
στους θαλάσσιους
διαδρόμους είναι 
το στοίχημα μέχρι
το 2020.
Ας εκμεταλλευτούμε
τις γνώσεις και 
την εμπειρία μας για
να διατηρήσουμε
την πρωτοκαθεδρία
της Ελληνικής
Ναυτιλίας.

Χαράλαμπος Σημαντώνης,
πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ  

”

[ανανέωση στόλου] Ναυτιλία μικρών αποστάσεων
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