
Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, 

ΓΣΕΕ 16.05.07 

 

Κυρίες και κύριοι , αγαπητοί φίλοι, 

 

 Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι 

Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης Ναυτιλιακων 

Οικονοµολογων Ελλαδος  και ειµαι εδω µε την ιδιοτητα µου ως µελος 

του ∆Σ της Ενωσης Εφοπλιστων Ναυτιλιας Μικρων Αποστασεων, 

εκπροσωπωντας  την εταιρεια Ναφτοτρειντ η οποία δραστηριοποιείται 

στις θαλάσσιες µεταφορές τσιµέντου χυµα στη Μεσόγειο, αλλά και έξω 

από αυτήν.  

 

 Εδώ και δεκαπέντε χρόνια η ενασχόληση µου µε το τσιµέντο είναι 

συνεχής και σας διαβεβαιώ ότι είναι µια δουλειά πολυ εξειδικευµενη και 

µε πολλες ιδιαιτεροτητες. Από το πόστο µου τα τελευταία χρόνια έχω δει 

σηµαντικές αλλαγές στον θαλασσιο εφοδιασµό της αγοράς µε τσιµέντο, 

και θα ήθελα να σας µιλήσω για αυτες  κατά τη διάρκεια των εποµένων 

ολιγων λεπτών. 

 



 Ιστορικά ο εφοδιασµός των αγορών µε τσιµέντο στην περιοχή της 

Μεσογείου γινόταν από µονάδες παραγωγής µε εθνικό χαρακτήρα, 

δηλαδή µικρές µονάδες οι οποίες σκοπό είχαν την εξυπηρέτηση τοπικών 

αναγκών και την προώθηση κάποιων εξαγωγών.  

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘ 80, αλλά κυρίως κατά την δεκαετία 

του 90, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. Η διακινηση τσιµέντου µεταξύ 

των χωρών της Μεσογείου αυξανόταν συνεχώς µε τη δηµιουργία όλο και 

µεγαλύτερων µονάδων παραγωγής. 

 

Η µεταφορα τσιµεντου σε µακρινες αποστασεις αποτελει αποκλειστικο 

αντικειµενο της ναυτιλιας. Ολοι οι αλλοι τροποι µεταφορας του ειναι 

ασυγκριτα πιο ακριβοι. Η ναυτιλια δεν διεκδικει οµως αποκλειστικοτητα, 

γνωριζοντας οτι η τοπικη διανοµη υποχρεωτικα θα γινει µε φορτηγο 

αυτοκινητο.   

 

 Ο σηµερινός στόλος πνευµατικων τσιµέντοφόρων πλοίων της Ε.Ε., 

πλοίων δηλαδή τα οποία φόρτοεκφορτώνουν τσιµέντο χυµα µε 

πεπιεσµενο αερα, αποτελείται από πόλλα µικρά πλοία. Οι εγκαταστάσεις 

υποδοχής έτοιµου προϊόντος στη στεριά, τα λεγόµενα σιλο, είναι 

ιστορικα προσαρµοσµένα στα µεγέθη των πλοίων που εξυπηρετουν.  

 



Κατά συνέπεια , τυχόν αύξησεις  στο µέσο µέγεθος των πλοίων θα πρέπει 

να ακολουθηθούν  άµεσα από αυξήσεις στα παραθαλάσσια σιλο. Αυτό  

όµως δεν είναι εύκολο στην πραξη διότι η έκδοση αδειών αυτού του 

τύπου σχεδόν πάντα συναντά τις ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας 

κυριως, αλλα οχι αποκλειστικα, για περιβαλλοντικούς λόγους. 

 

∆εν αποτελει µυστικο οτι ο περιβαλλοντικος παραγοντας ειναι αυτος που 

σηµερα, αλλα και για πολλα χρονια στο µελλον, θα καθοριζει την πορεια 

πολλων πραγµατων στον τοµεα της µεταποιησης και των µεταφορων.  

 

Προηγουµενοι οµιλητες µας σηµερα σας µιλησαν για το Πρωτοκολλο 

του Κιοτο. Εγω θα ασχοληθω περισσοτερο µε ζητηµατα που απτονται 

της περιβαλλοντικης προστασιας κατα την µεταφορα τσιµεντου µε πλοια. 

 

Τα παλαιοτερα χρονια η µεταφορα τσιµεντου χυδην ηταν δυνατον να 

γινεται απο κλασσικα φορτηγα πλοια  τα οποια στη συνεχεια 

ξεφορωνονταν µε evacuator δηλαδη ενα µηχανηµα που ξεφορτωνει το 

βαπορι µε κενο αερα.  

 

Αν και αυτη η πρακτικη δεν εχει εξαλειφθει πληρως, η χρηση κλασσικων 

πλοιων για αυτες τις µεταφορες καθισταται ολοενα και δυσκολοτερη 

λογω ενστασεων των λιµενικων αρχων για περιβαλλοντικους λογους. 



Παρα τον προσεκτικο σχεδιασµο τους, δεν ειναι δυνατον να υπαρχει 

απολυτος ελεγχος στην ατµοσφαιρικη ρυπανση οταν το συστηµα δεν 

ειναι κλειστο. 

 

 Κανεις εξαλλου δεν θελει σκονη απο τσιµεντο στον κηπο του η στην 

αυλη του κοντινου σχολειου. Η υπεροχη του πνευµατικου τσιµεντοφορου 

πλοιου κλειστου κυκλωµατος εγκειται ακριβως εδω.  

 

Τα πλοια αυτα φορτωνουν και ξεφορτωνουν τσιµεντο χυµα χωρις να του 

επιτρεπουν να ελθει σε επαφη µε την ατµοσφαιρα, χρησιµοποιωντας 

υψηλης τεχνολογιας φιλτρα τα οποια κατακρατουν ακοµα και τα πιο 

µικρα αιωρουµενα σωµατιδια. 

 

Το πνευµατικο τσιµεντοφορο πλοιο ειναι ενα απολυτως εξειδικευµενο 

και ιδιαιτερα ακριβο βαπορι στην κατασκευη του. Εκτος απο τσιµεντο, 

το πλοιο αυτο µπορει να µεταφερει ελαχιστα αλλα φορτια και αυτο το 

καθιστα λιγοτερο ευελικτο συγκριτικα µε αλλα πλοια στον τοµεα της 

ναυλωσης. Παντως, η ιδια η αγορα µας εχει δειξει κατα τροπο 

αναµφισβητητο οτι το µελλον των µεταφορων τσιµεντου ανηκει σ’ αυτα. 

 



Προστατευοντας την καθαροτητα του περιβαλλοντος στα λιµανια και στα 

τερµιναλ, κανουµε το επαγγελµα µας ως µεταφορεις λιγοτερο οχληρο για 

τους περιοικους και περισσοτερο αποδεκτο απο το κοινωνικο συνολο. 

 

Η περιβαλλοντικη διασταση στη µεταφορα τσιµεντου οµως δεν 

εξαντλειται στο συστηµα φορτοεκφορτωσης.  

 

Οπως γνωριζετε µε την θεση σε ισχυ του Παραρτηµατος VI της διεθνους 

συνθηκης MARPOL τεθηκαν σε εφαρµογη προδιαγραφες για τις 

εκποµπες καυσαεριων απο ναυτικες µηχανες, κυριες και βοηθητικες.  

 

Ολες οι µηχανες ντηζελ που τοποθετουνται σε καινουργια εµπορικα 

πλοια απο το ετος 2000 και µετα, υποχρεουνται να συµµορφωνονται µε 

τον σχετικο Κωδικα ως προς τις εκποµπες µονοξειδιου του αζωτου.  

 

Επιπλεον, µετα απο αυτη την ηµεροµηνια, ειναι υποχρεωτικο να 

αντικαθισταται µε µηχανη νεων προδιαγραφων οποιαδηποτε µηχανη 

εσωτερικης καυσεως πανω σε πλοιο χρηζει αντικαταστασης, ασχετως 

ηλικιας πλοιου. 

 

Εκτος των ανωτερω, σε ορισµενες ειδικες περιοχες της Βορειας 

Ευρωπης, προσανατολιζονται προς αποκλειστικη χρηση πετρελαιου 



χαµηλης περιεκτικοτητας σε θειαφι στα πλοια, γεγονος που θα εχει 

αµεση επιπτωση στο ηµερησιο κοστος λειτουργιας του πλοιου και που 

συνεπαγεται αλλαγες στο µεγεθος των δεξαµενων και στα δικτυα 

διανοµης του µεσα στο πλοιο. 

 

Οπως αντιλαµβανεται κανεις, µεσα απο ολες αυτες τις αλλαγες, τιθεται 

πλεον ευθεως ζητηµα αντικαταστασης των παλαιων πλοιων. Η 

περιβαλλοντικη επιδοση ενος πλοιου συγχρονης σχεδιασης δεν µπορει να 

συγκριθει µε αυτη ενος πλοιου σχεδιασµενου σε εποχες οπου η 

περιβαλλοντικη παραµετρος ηταν ενα µικρο κλασµα της σηµερινης.  

 

Οσο οι απαιτησεις των ναυλωτων, των παραληπτων αλλα και της 

διεθνους κοινοτητας για φιλικα προς το περιβαλλον πλοια αυξανουν, 

τοσο επιτακτικοτερη θα γινεται η αντικατασταση των παλαιοτερων 

πλοιων. 

 

Λογω του υψηλου κοστους κατασκευης τους εν σχεσει µε το µεγεθος 

τους, τα νεα πλοια  πρεπει να απασχολουνται µε τετοιους ορους ωστε να 

µπορουν να καλυπτουν τα εξοδα και τις δανειακες τους υποχρεωσεις, 

αφηνοντας και καποιο περιθωριο κερδους στον πλοιοκτητη. 

 

 Σ’ αυτο το σηµειο χρειαζοµαι την προσοχη σας.  



 

∆εν πρεπει να αφησουµε τον κοινοτικο στολο πνευµατικων 

τσιµεντοφορων πλοιων να φθασει την µεση ηλικια του υπολοιπου στολου 

Ναυτιλιας Μικρων Αποστασεων, η οποια εχει πλεον προ πολλου υπερβει 

τα τριαντα χρονια.  

 

Ενας επαρκης σε αριθµο στολος µε καλες περιβαλλοντικες επιδοσεις ειναι 

αυτο που χρειαζεται η ΕΕ, και αυτο εξαρταται απο την πολιτικη 

ναυλωσεων που θα ακολουθηθει. 

 

Αναφεροµαι σ’ αυτο το ζητηµα διοτι κατα συµππτωση εχω δει να 

συµβαινει το αντιθετο στην αγορα δεξαµενοπλοιων της ΝΜΑ πριν απο 

µερικα χρονια. 

 

 Μακροχρονιες πολιτικες ισχνων - και συχνα αρνητικων – περιθωριων 

κερδους για τα  µικρα δεξαµενοπλοια εκ µερους καποιων εταιρειων 

πετρελαιου οχι µονο δεν εφεραν νεα πλοια, αλλα κατεληξαν στην 

αποχωρηση πολλων παικτων απο την αγορα, µε αποτελεσµα να 

αναγκαστουν οι ιδιες οι εταιρειες να επενδυσουν σε πλοια, αντιθετα απο 

αποφασεις που ειχαν οι ιδιες λαβει λαβει µετα απο την Oil Pollution Act 

1990 στις ΗΠΑ. 

 



Γνωριζοντας την ευαισθησια της Οικονοµικης και Κοινωνικης Επιτροπης 

σε θεµατα απασχολησης, θα ηθελα να προσθεσω καποια σχολια για το 

θεµα της απασχολησης στα πλοια που µεταφερουν τσιµεντο. 

  

Η απασχοληση ναυτικων πανω σ’ αυτα τα πλοια δεν αναµενεται να 

σηµειωσει σηµαντικες διαφοροποιησεις στο αµεσο µελλον απο πλευρας 

δεξιοτητων. 

 

 Οι ηδη ισχυουσες συνθεσεις πληρωµατων δεν αναµενεται να αλλαξουν, 

αν µαλιστα ο αριθµος των πλοιων µεγαλωσει, θα αυξηθει και ο αριθµος 

των ναυτικων που απασχολουνται σ’ αυτα. Πολλοι απο αυτους τους 

ναυτικους ειναι κοινοτικοι. Με αυτο τον τροπο η θαλασσια µεταφορα 

τσιµεντου συνεισφερει στην απασχοληση αξιωµατικων και – σε καποιο 

βαθµο – κατωτερων πληρωµατων. 

 

Με αυτη την ευκαιρια θελω οµως να επισηµανω οτι ο αριθµος  ναυτικων 

στην ΕΕ ακολουθει µια  µακροχρονια φθινουσα πορεια παρα τις 

προσπαθειες των κρατων – µελων και, προσφατα, της Ευρωπαικης 

Επιτροπης.  

 

Γνωριζω οτι µια απο τις επιδιωξεις της Πρασινης Βιβλου για την 

Μελλοντικη Ναυτιλιακη Πολιτικη της Κοινοτητας ειναι η αναβιωση της 



Ευρωπαικης Ναυτικης Παραδοσης. Ο ρολος των θαλασσιων µεταφορων 

στην Ευρωπαικη βιοµηχανια τσιµεντου θα αυξανει συνεχως τα εποµενα 

χρονια, οποτε οι προοπτικες αυξησης της απασχολησης σ’ αυτον τον 

τοµεα θα ειναι θετικες για πολλα χρονια ακοµα. 

 

Κυριες και Κυριοι, 

 

Το τσιµεντο ως υλικο βρισκεται στο κεντρο καθε µορφης αναπτυξης και 

εξ οσων γνωριζω δεν υπαρχει επι του παροντος κανενα αντιπαλο προιον.  

 

Η ζητηση αναµενεται οτι θα ακολουθησει µια συνεχη αυξητικη πορεια 

και η ικανοποιηση αυτης της ζητησης  θα αποτελει µια συνεχη προκληση 

για την βιοµηχανια που το παραγει. 

 

 Ο κλαδος της θαλασσιας µεταφορας τσιµεντου θα ειναι παρων για να 

συµβαλει στην διανοµη του προιοντος µε ασφαλεια και σεβασµο στο 

περιβαλλον. 

 

Ευχαριστω για την προσοχη σας. 

 

ΤΕΛΟΣ 

 



 

 
 


