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Η Ελληνική Ναυτιλία:
Χθες-Σήµερα-Αύριο
Ακτινογραφώντας τα στοιχεία, τις προοπτικές και το συνολικό πλαίσιο
της ναυτιλίας σ’ ένα συνεχώς µεταλλασσόµενο περιβάλλον

Σ

υνεχίζοντας τον εορτασµό των 80
χρόνων της Οικονοµικής, αλλά και
σεεπάνοδοσ’έναζήτηµαπουσταθερά
απασχολεί τις σελίδες του εντύπου και συνολικά τις δράσεις του, οργανώθηκε στον
Πειραιά/στον ΟΛΠ συζήτηση µε θέµα «Ελληνική Ναυτιλία: Χθες-Σήµερα-Αύριο».
Στη συζήτηση αυτή προσεγγίστηκε όλη η
προβληµατική της ναυτιλίας σ’ ένα πλαίσιο που κάλυψε από την κατάσταση και τις
προοπτικές της ναυτιλιακής αγοράς µέχρι
τη χρηµατοδότηση του κλάδου και από τη
διασύνδεση µε την ανάπτυξη των λιµανιών
µέχρι και τον ρόλο της εκπαίδευσης.
Σε –εκτεταµένο– χαιρετισµό του που άγγιξε και θέµατα ουσίας, ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παρουσίασε πρώτα τα θέµατα εκείνα που το πρόσφατα ψηφισµένο Πολυνοµοσχέδιο (το
οποίο ευθέως θεώρησε θετική µεταρρυθµιστική συνεισφορά) κάλυψε στον χώρο
της ναυτιλίας. Τη δηµιουργία Ρυθµιστικής
Αρχής Λιµένων (για αντικειµενικότερη/πιο
αποστασιοποιηµένη ρύθµιση των όρων
συµβάσεων παραχώρησης, όπου αυτές
υπάρχουν, αλλά και γενικότερα για την ίση
µεταχείριση στα λιµάνια), παράλληλα µε
τηνολοκλήρωσητουκαθεστώτοςτηςΚρουαζιέρας και των σκαφών αναψυχής.
Τόνισε προπαντός –και εξήγησε ότι αυτό
έπραξε και στο πλαίσιο της ΕΕ– ότι θέση της
σηµερινής Κυβέρνησης και της Ελλάδας
είναι πως δεν νοείται να προωθούνται ευρωπαϊκές ρυθµίσεις που να πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των πλοίων χωρών ΕΕ,
ιδίως στο µέτρο που παρόµοιες ρυθµίσεις
δεν συµµορφώνονται µε τις ισορροπίες των
προβλεπόµενων στο πλαίσιο του ΙΜΟ/∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυτιλίας. «Είπαµε ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους ότι περι272
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φερειακές πολιτικές και λογικές υπερφορολόγησης που πηγάζουν από γραφειοκρατικές αντιλήψεις των Βρυξελλών και
ανταγωνιστριών χωρών βλάπτουν την ευρωπαϊκή ναυτιλία και στρέφουν τα κεφάλαια
σε χώρες της Ασίας.»
Ο Μ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε αρκετά
διεξοδικά στο θέµα της δηµιουργίας ανταγωνιστικής Ναυτικής Εκπαίδευσης, χαιρετίζοντας την επιστροφή των νέων στο
θαλάσσιο επάγγελµα, αλλά και ζητώντας
από τη ναυτιλία «µεγαλύτερη γενναιοδωρία
και όραµα», µε ειδική αναφορά στα προβλήµατα ευκαιρίας για απόκτηση εµπειρίας (δεν προσφέρονται από τον εφοπλισµό καράβια για «δυνατότητα δεύτερου
µπάρκου»). Με έµµεσο τέλος τρόπο, ανα-

φέρθηκε κριτικά στις δηµόσιες εκείνες πρωτοβουλίες, ιδίως φορολογικές, που θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν τη συνεχιζόµενη
άνοδο της ελληνικής ναυτιλίας.
Στον δικό του χαιρετισµό, ο πρόεδρος του
Ελληνοβρετανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Χάρης Οικονοµόπουλος (µιλώντας και
εκ µέρους της συµπροέδρου του Επιµελητηρίου Ευγενίας Χανδρή) προέβλεψε λαµπρό το µέλλον για την ελληνική ναυτιλία,
το οποίο ελπίζει να είναι εντός Ελλάδος.
Επέµεινε στην ανάγκη να µην θιγεί το (συνταγµατικά κατοχυρωµένο) φορολογικό καθεστώςτηςναυτιλίας,πουήδηδιαρκεί62χρόνια, και απηύθυνε έκκληση στους ανθρώπους της ναυτιλίας να µην αποµακρύνουν τη
στήριξή τους από την Ελλάδα.

O υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Η συνεισφορά της ναυτιλίας
στην ελληνική οικονοµία
Στην εισήγησή του ο Πάνος Λασκαρίδης,
γενικός γραµµατέας της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών και διευθύνων σύµβουλος της
Laskaridis Shipping, έδωσε επιγραµµατικά µια ακτινογραφία του τι αποτελεί σήµερα η ελληνική ναυτιλία: 3.850 ελληνόκτητα πλοία (τα 825 µε ελληνική σηµαία),
µε 170 εκατ. κόρους ολικής χωρητικότητας που καλύπτουν το 20% της παγκόσµιας
χωρητικότητας ξηρού και υγρού φορτίου,
το 46% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, το 20%
της δυτικής. «Η ελληνική ναυτιλία παραµένει πρώτη στον κόσµο. Θυµάστε άλλον
τοµέα στον οποίο η Ελλάδα να µπορεί να πει
το ίδιο;» έθεσε το ερώτηµα στο ακροατήριο. 750 ναυτιλιακές εταιρείες λειτουργούν
στον Πειραιά, το 70% µε οικογενειακές
δοµές, το 30% εισηγµένες σε (αµερικανικά ιδίως) χρηµατιστήρια. Πρόκειται για
στόλο σύγχρονο – κατά µέσο όρο ηλικίας 9,5
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ετών έναντι µέσου όρου 12 ετών διεθνώς.
(Λίγο αργότερα ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς
συµπλήρωσε ότι πριν από 3 δεκαετίες, ο
µέσος όρος ηλικίας των ελληνικών πλοίων
ήταν 22 χρόνια, µε 14 χρόνια µέση ηλικία
για τον παγκόσµιο στόλο.)
Τι εισφέρει, τώρα, η ελληνική ναυτιλία;
Πρώτα, κατά τον Π. Λασκαρίδη, το αστάθµητο εκείνο κύρος στο εξωτερικό, τον σεβασµό. «Είναι ο µόνος τοµέας όπου, όταν
µιλάει ο Έλληνας υπουργός, εκπρόσωποι
ισχυρών χωρών ακούνε να δουν τι θα πει.»
Αυτό και µόνο δείχνει πόση σηµασία έχει η
επαναφορά του υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας «που άφρονες πολιτικοί είχαν
καταργήσει».
Στο οικονοµικό επίπεδο, οι ωφέλειες φθάνουν (σε µέτρηση του 2010) τα 13,5 δισ.
ευρώ τον χρόνο. Τα 7,5 δισ. αφορούν άµεσο όφελος, από τη µισθοδοσία των ασχολούµενων µε τη ναυτιλία στις αγορές στην
Ελλάδα. Το 2,8 δισ. προέρχονται από τα
«παραναυτιλιακά» επαγγέλµατα του cluster της ναυτιλίας (ναυλώσεις, τράπεζες,
µεσίτες, νηογνώµωνες, νοµικά κ.λπ.). Τα
3,4 δισ. αφορούν επενδύσεις που σχετίζονται πιο χαλαρά µε τη ναυτιλία. Τα ποσά αυτά σε όρους 2010 ήταν κάτι σαν 6,56,7% του ΑΕΠ, τώρα πλέον φθάνουν το
7,5-7,8% του (µειωµένου) ελληνικού ΑΕΠ.
Από πλευράς απασχόλησης, 38.000-40.000
άτοµα ασχολούνται άµεσα σε ναυτιλιακές
εργασίες, 30.000 επιπρόσθετα στο cluster,
ενώ 18.000 στην «επαγωγική» ναυτιλιακή
δραστηριότητα. Αυτό σηµαίνει 90.000 θέσεις εργασίας – δηλαδή περίπου 250.000
άτοµα που ζουν στην Ελλάδα από τη ναυτιλία. Παλιότερα, ιδιαίτερη σηµασία δινόταν στο «ναυτιλιακό συνάλλαγµα»: τα
χρόνια της λειτουργίας υπό καθεστώς Ευρωζώνης, το στοιχείο αυτό είχε θεωρηθεί λιγότερο σηµαντικό. Πάντως, τα 12-18 δισ.
ευρώ τον χρόνο δεν είναι µικρή υπόθεση
(140 δισ. συνολικά τα τελευταία 10 χρόνια). Πρόκειται για ποσό ανάλογο µε αυτό των τουριστικών εισπράξεων, µε το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών να καλύπτουν 25 δισ. τον χρόνο – σηµειωτέον δε
ότι τουρισµός και εξαγωγές προϋποθέτουν
εκροές συναλλάγµατος…
Τέλος, χρειάζεται να θυµάται κανείς ότι
επενδύσεις 13,5 δισ. (το 2013) επέτρεψαν
275 νέες ναυπηγήσεις – που δηµιουργούν
το αυριανό παραγωγικό δυναµικό της ναυτιλίας. Ενώ, οι περισσότερες επενδύσεις
onshore, πολλών ετών, στην Ελλάδα (τράπεζες, ναυπηγεία, ξενοδοχεία, διυλιστήρια, real estate) συνδέονται µε φορείς της
ναυτιλίας. (Οµοίως, υπάρχει ευρεία δράση στον κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαι-
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από το Χαροκόπειο και το Πανεπιστήµιο
Πειραιά, τους κάλεσε να συνειδητοποιήσουν ότι η ναυτιλία αποδεικνύει πως «δεν
υπάρχει µαγική συνταγή για να είναι κανείς πρώτος» παρά πολλή δουλειά, επιµονή και συλλογική προσπάθεια. Στο δε ζήτηµα του «δεύτερου µπάρκου», θεώρησε
ότι η εισαχθείσα νοµοθετική ρύθµιση που
επεκτείνει την υποχρέωση προσφοράς του
και στα ελληνόκτητα, µη-ελληνικής σηµαίας πλοία θα ξεπεράσει το πρόβληµα.

O πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εµπορικού
Επιµελητηρίου Χάρης Οικονοµόπουλος

δευτικό χώρο: 3,7 δισ. τα τελευταία χρόνια, για τα οποία µερική µόνον συζήτηση
γίνεται.)
Ως προς το µέλλον, θεώρησε ότι θα είναι
καλό «εντός ή εκτός Ελλάδας». Ευχήθηκε
να µην διαρραγεί ο δεσµός της ναυτιλίας
µε την ελληνική πολιτεία λόγω αψυχολόγητων ενεργειών, όπως του υπουργείου Οικονοµικών. Απευθυνόµενος στους σπουδαστές της Ναυτικής Ακαδηµίας Πρεβέζης, αλλά και άλλους που παρευρίσκονταν

O γενικός γραµµατέας της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών και διευθύνων σύµβουλος της Laskaridis Shipping Πάνος Λασκαρίδης

Χρηµατοδοτικό πλαίσιο της ναυτιλίας
Στη δική του εισήγηση ο Αλ. Τουρκολιάς,
διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας και µε 30 χρόνια πείρα στη ναυτιλιακή πίστη, περιέγραψε και αυτός την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας προς µεγαλύτερα –πιο καινούργια– και τεχνολογικά
πιο προηγµένα πλοία. Σηµείωσε ότι µέχρι
και το 95% της επένδυσης παλιότερα καλυπτόταν από τραπεζική χρηµατοδότηση,
µε τις τράπεζες να συµµετέχουν σε όλες τις
φάσεις του business cycle.
Οι ναύλοι των µεγάλων πλοίων (VLCCs
και Capesizes) δείχνουν πού θα πορευθεί
κάθε φορά η παγκόσµια οικονοµία τόσο
στην άνοδο όσο και στην ύφεση – αν και
ειδικά στην κρίση που προέκυψε το 2008 αυτό δεν επαληθεύθηκε, καθώς µέχρι την τελευταία στιγµή υπήρχαν υπερβολικές παραγγελίες και το order book παρέµεινε ψηλά µέχρι το 2011. Οι τράπεζες στην πρόσφατη κρίση προσπάθησαν να δώσουν ευκαιρίες αναδιάρθρωσης και περιόδους χάριτος στη ναυτιλία και να στηρίξουν µεταθέσεις χρόνου παραλαβής, µεταπωλήσεις,
warehousing πλοίων.
Πλέον, για νέες ναυπηγήσεις ζητούνται
ίδια κεφάλαια, ενώ για τις τράπεζες οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ δηµιουργούν πρόσθετη πίεση (που θα αυξηθεί µε τη νέα αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών (τα stress tests της ΕΚΤ). Αυτό οδηγεί σε συρρίκνωση των πιστώσεων προς τη
ναυτιλία από τις τράπεζες και στροφή σε
χρηµατοδότηση από funds και private equities – γεγονός θετικό, όµως χρειάζεται προσοχή ώστε να συνειδητοποιείται ο ορίζοντας ωρίµανσης και το ρίσκο αυτών των χρηµατοδοτήσεων.
Σήµερα, κάπου 50 δισ. είναι το χαρτοφυλάκιο των δανείων ελληνικών πλοίων, και
τα 10 προέρχονται από ελληνικές τράπεζες (η Εθνική σήµερα καλύπτει τα 2 δισ.)
Κατά τον Αλ. Τουρκολιά, «αν δεν είχε ισχύσει το φορολογικό σύστηµα µε βάση το τονάζ, τότε η συµµετοχή της ελληνικής ναυτιλίας θα βρισκόταν στο µισό». Σήµερα,
στην Ευρώπη η ελληνική ναυτιλία καλύΜάιος 2014 Οικονοµική Επιθεώρηση
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Ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
Αλέξανδρος Τουρκολιάς

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Ελευθέριος Ιακώβου και
το πάνελ της εκδήλωσης

πτει το 60% των containerships, σχεδόν το
50% των τάνκερς και των multi-purpose, το
37% των offshore σκαφών.

γωνιστές βρίσκονται πλέον να συνεργάζονται (π.χ. Maersk/CMA/MSC και NYK
Lines/Hyundai/Hanjin/Evergreen/Mitsui).
Η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί νέες ευκαιρίες
για την Ελλάδα, που γνώρισε το 2000-2010
αύξηση µέχρι 8% ετησίως των εµπορικών
ροών (φθάνοντας τα 85 δισ. ευρώ σε αξία).
Ο Πειραιάς έχει πλέον γίνει trans-shipment hub/κέντρο διαµετακόµισης, µε τη
Θεσσαλονίκη να έχει ετησίως αποδειχθεί
(π.χ. στην εποχή του πολέµου) ότι έχει τη
δυνητική λειτουργία gateway προς την Κεντρική Ευρώπη. «Είναι παράλογο να οδηγούνται φορτία από την Άπω Ανατολή στο
Ρότερνταµ ή στη Βαλτική και ύστερα να
κατεβαίνουν προς το κέντρο της Ευρώπης.»
Ενώ όµως η Ελλάδα πορεύεται προς την κατεύθυνση να γίνει supply-chain hub, πολλά
χρειάζεται ακόµη να αλλάξουν. «Ευελιξία
και αξιοπιστία» είναι το βασικό ζητούµενο,
µε τη χωρίς προσκόµµατα/seamless διασύνδεση λιµενικών εγκαταστάσεων, οδικού και
σιδηροδροµικού δικτύου να παραµένει κεν-

Πώς η ναυτιλία διασυνδέεται
µε τις εφοδιαστικές αλυσίδες
Ο Ελευθέριος Ιακώβου, καθηγητής και πρόεδρος του Τµήµατος Μηχανολόγων του
ΑΠΘ, προσέγγισε το θέµα της σχέσης των
θαλασσίων µεταφορών µε τα logistics και
τις σύγχρονες εφοδιαστικές αλυσίδες για
να δείξει τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται
για την ελληνική ναυτιλία. Ανέλυσε πώς
µεταβάλλεται η ανταγωνιστική ζήτηση για
µεταφορές (π.χ. η πίεση για τη µείωση των
εκποµπών CΟ2 ωθεί προς τη χρήση containers που διαφοροποιούν συνολικά τη
διακίνηση των προϊόντων) και πώς φαινόµενα όπως το τσουνάµι στην Ιαπωνία απεκάλυψαν τα αδύναµα σηµεία στις εφοδιαστικές αλυσίδες και έτρεψαν προς τελική µεταποίηση πλησιέστερα προς τις αγορές
κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, παλιοί αντα-

Αριστερά, µαθητές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ηπείρου. ∆εξιά, πλάνο από την εκδήλωση
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τρικό ζητούµενο, αλλά και τις τελωνειακές
διαδικασίες να απαιτούν βελτίωση. «∆εν γίνεταινα µην υπάρχει εκτελωνισµός τα Σαββατοκύριακα»καιδιαδικασίεςναδιαρκούν11
µέρες όταν αλλού διαρκούν 6.
Η καίρια διάσταση της εκπαίδευσης
Τέλος, ο Κώστας Γραµµένος, καθηγητής
στο Cass Business School του City University και πρόεδρος του ∆ιεθνούς Κέντρου
Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοπιστωτικών, τοποθετούµενος στο ζήτηµα του ρόλου της εκπαίδευσης στη ναυτιλία περιέγραψε το ξεκίνηµα και την ωρίµανση του
Κέντρου. Εξήγησε πως κλήθηκε –το 1982,
από τον (ήδη) Lord Griffiths του City University– να δηµιουργήσει το πρόγραµµα
Master’s εκεί, υπό πολλαπλά δυσµενείς
συνθήκες για τη ναυτιλία. Είχε προηγηθεί
η διπλή πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας
του ’70, η περίοδος του διψήφιου πληθωρισµού και των αντιπληθωριστικών µέτρων,
η φάση υπερπροσφοράς στην αγορά των
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τάνκερς, η διαµάχη Ιαπωνίας/Κορέας για
τις ναυπηγήσεις: η περίοδος 1982-1996
ήταν η χειρότερη ναυτιλιακή κρίση.
Και όµως, το Κέντρο µπόρεσε και αναδείχτηκε καθώς έστρεψε την προσοχή της
ναυτιλίας όχι µόνο στην προσφορά χωρητικότητας αλλά και στη ζήτηση µε µια πολυπαραγοντική προσέγγιση: µελέτη των
µακροοικονοµικών παραγόντων (διεθνές
εµπόριο, προοπτικές ανάπτυξης, νοµισµατικές κινήσεις), αλλά και µικροοικονοµική (επιχειρηµατική δοµή, διοίκηση των
ναυτιλιακών). Προπαντός, όµως, το Πρόγραµµα Master’s σε Ναυτιλία-ΕµπόριοΧρηµατοπιστωτικά επιδιώχθηκε (και κατόρθωσε) να γίνει το πρώτο αυτοχρηµατοδοτούµενο: στη συνέχεια, στην ίδια βάση στηρίχθηκαν άλλα δυο προγράµµατα
Ναυτιλίας-Logistics-Χρηµατοπιστωτικών (1997) και Ναυτιλίας-ΕνέργειαςΧρηµατοπιστωτικών (2003).
Συνολικά πάνω από 3.200 σπουδαστές
έχουν περάσει αυτά τα χρόνια από το Κέντρο (που ήδη έχει λάβει τιµητικά το όνοµα
του Κ. Γραµµένου), µε τρεις κατατεθειµένουςστόχους:Αριστείαστηδιδασκαλία-Αριστεία στην Έρευνα - ∆ηµιουργία διεθνούς
πλατφόρµας διαλόγου Πανεπιστηµίου/Αγοράς/Πολιτικής. Τη µεγάλη επιτυχία και στους τρεις αυτούς στόχους και τη
συνολική προσφορά του Κώστα Θ. Γραµµένου στην εκπαίδευση και τη ναυτιλία τίµησε ο Όµιλος Economia/η Οικονοµική
µε ειδικό βραβείο που απονεµήθηκε στο
τέλος της διοργάνωσης.
Ναυτική εκπαίδευση
Η διοργάνωση όµως του Οµίλου Economia και η συζήτηση που ακολούθησε τις εισηγήσεις έθεσε και ευρύτερα το ζήτηµα της
διασύνδεσης της ναυτιλίας µε την εκπαίδευση.
Στο ζήτηµα της ναυτικής εκπαίδευσης είχε τοποθετηθεί ο Πάνος Λασκαρίδης, αναφερόµενος στην τάση που υπάρχει για επιστροφή νέων στο ναυτικό επάγγελµα: όπως
είπαµε άλλωστε, στην ηµερίδα συµµετείχε –εκτός από σπουδαστές του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Χαροκόπειου–
και µια πολυάριθµη οµάδα από την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ηπείρου. Μάλιστα, ένας από τους σπουδαστές απηύθυνε στον Π. Λασκαρίδη (ο οποίος είχε
αναφερθεί στη συνεισφορά του εφοπλισµού στα θέµατα της εκπαίδευσης) το ερώτηµα γιατί να ενισχύονται ιδιωτικές ανώτατες σχολές και όχι κρατικές.
Ο Π. Λασκαρίδης διευκρίνισε ότι όσον αφορά ειδικά τη ναυτική εκπαίδευση –άλλο θέµα είναι το ευρύτερο πλαίσιο της εκπαί-
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Ο Κώστας Γραµµένος, καθηγητής στο Cass Business School του City University και πρόεδρος του ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτιλίας, Εµπορίου και Χρηµατοπιστωτικών, µε την εκδότρια της Οικονοµικής κατά
την επίδοση της αναµνηστικής πλακέτας

Στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης: Μ. Βαρβιτσιώτης, Α. Τσαβλίρης, Γ. ∆ρυς, Α. Γραµµένου, Ε. Λουρή

δευσης που αφορά τη ναυτιλία– θεωρεί πως,
ακριβώς λόγω του τεχνικού και οργανωµένου χαρακτήρα που δεν είναι δυνατόν παρά να έχει, αναγκαστικά οφείλει να διαθέτει δηµόσιο χαρακτήρα. Επιπλέον, θύµισε
ότι ο εφοπλισµός παραδοσιακά στηρίζει τις
Ναυτικές Ακαδηµίες – µε εντελώς ιδιαίτερο τον ρόλο π.χ. του Ιδρύµατος Ευγενίδου,
τοοποίοεδώκαιδεκαετίεςχρηµατοδοτείεκπαιδευτική υποδοµή και εγχειρίδια.
Με αυτήν όµως την αναφορά άνοιξε ευρύτερα η συζήτηση για τη διχοτοµία δηµόσιας/ιδιωτικής εκπαίδευσης στον γενικότερο κύκλο της ναυτιλίας. Ο ίδιος ο Κ. Γραµµένος, που είχε τονίσει την ιδιαίτερη σηµασία της αυτοχρηµατοδότησης που είχε
πετύχει το Κέντρο Ναυτιλίας, Εµπορίου
και Χρηµατοπιστωτικών του Cass Business
School, επανήλθε διευκρινίζοντας ότι και

ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο τον κεντρικό ρόλο της δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης –
όµως µε προϋπόθεση την ποιότητα. Η συζήτηση γενικεύθηκε, µε έµφαση στο ότι τα
ΑΕΙ θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα
από κάθε κρατική παρέµβαση (και πάντως, κατά Γραµµένο, µακριά από κοµµατικές επιρροές).
Στο θέµα παρενέβη και ο καθηγητής Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τέως
πρύτανης του ΕΜΠ και διευθυντής του Εργαστηρίου Λιµενικών Έργων, Κωνστ. Μουτζούρης, για να υπενθυµίσει ότι από το ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο έχει προκύψει εξαιρετικά µεγάλος αριθµός επιστηµόνων υψηλού επιπέδου, που είτε διακρίθηκαν εν συνεχεία στο εξωτερικό είτε
προσέφεραν αντίστοιχα υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες στην Ελλάδα…
I
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