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Αρωγός η ασφάλιση κατά πειρατείας πλοίων
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Ενα θετικό στοιχείο, τώρα µε την κρίση, που θέλω να πιστεύω λειτουργεί και σε άλλους, είναι το
γεγονός πως λειτουργούν αυτόµατα κάποια αντανακλαστικά σε ερεθίσµατα του κατεστηµένου που
εκδηλώνονται ενάντια σε καθετί που συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος ή στην
αναγκαία προσαρµογή του στα νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα της ευρύτερης αγοράς.
Στο φύλλο της ∆ευτέρας 28/11/2011 της εφηµερίδας Ναυτεµπορική,
αναφέρεται άρθρο µε τίτλο «Αγωνία για το νοµοσχέδιο περί πειρατείας"! Σε
άλλη σελίδα του ίδιου φύλλου της εφηµερίδας αναφέρεται αντίδραση της
Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας, µε τίτλο: «Οχι ένοπλοι στα πλοία κίνδυνος ατυχηµάτων»!
Εχοντας κάποιο πρόσφατο επαγγελµατικό προβληµατισµό γύρω από το θέµα,
κρίνω σκόπιµο να επισηµάνω τα παρακάτω.
Τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, όταν, µε αφορµή παρόµοια δηµοσιεύµατα ,
αναλογίζεται κανείς τη δεινή πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση
στην οποία έχει περιπέσει αυτή η χώρα! Μα είναι δυνατόν πολιτικοί Γιώργος Κουτίνας: υπουργοί να ερίζουν γύρω από τη σκοπιµότητα θεσµοθέτησης µέτρων σε
«Η ανάληψη
κάτι το οποίο διεθνώς αποτελεί ώριµη πρακτική λύση, προκειµένου να
υπηρεσιών και έργων αντιµετωπιστεί το θέµα της σύγχρονης µάστιγας της πειρατείας φορτηγών
θα πρέπει να γίνεται πλοίων;
από αυτούς που όχι
µόνο διαθέτουν την Είναι δυνατόν η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία (ΠΝΟ) να αντιτίθεται σε
απαραίτητη
παρόµοια ρύθµιση, συµµετέχοντας µάλιστα στην απεργία της ΓΣΕΕ, για κάτι
τεχνογνωσία, αλλά το οποίο έχει ήδη θεσµοθετηθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Ναυτιλίας (ΙΜΟ),
και την αξιόπιστη έπειτα από σοβαρότατες διαβουλεύσεις σε διεθνές επίπεδο;
εγγύηση
χρηµατοοικονοµικού Τη στιγµή που πρόκειται για νέο και σηµαντικό κίνδυνο (πειρατεία πλοίων),
µηχανισµού για
θα πρέπει να γίνεται διασπορά του κινδύνου, αλλά και του κόστους
αποζηµίωση».
ασφάλισης. Πέρα από την κλασική ασφάλιση πλοίου, φορτίου και
πληρώµατος, είναι αναγκαία η επιβολή των ενδεδειγµένων σύγχρονων µέτρων πρόληψης και
προστασίας (παρουσία ένστολων φρουρών) και παράλληλη ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης για
την επιµέλεια εφαρµογής τους. Θεµελιώδης αρχή, που αναγκαστικά θα πρέπει νοµοθετικά να ισχύει
και στην ποντοπόρο ναυτιλία.
Σχετικά, σηµειώνω πως, πριν από µερικούς µήνες, µου ζητήθηκε, ως Εµπειρογνώµονα Ασφαλίσεων
µε προσβάσεις στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, να βρω λύση για την ασφαλιστική κάλυψη
της ευθύνης που αναλαµβάνουν οι εξειδικευµένες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών αντιπειρατικής
προστασίας και ασφάλειας σε πλοία που διέρχονται από τις επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές των
στενών του Αντεν, του Ινδικού Ωκεανού στα δυτικά της Αφρικής κ.λπ.
Συγκεκριµένα, κάποια νέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών αντιπειρατικής ασφάλειας πλοίων, µε
πλήρως καταρτισµένο εξειδικευµένο προσωπικό, µε άρτια οργάνωση, πιστοποιηµένη κατά ISO και
διαπιστευµένη από το ∆ιεθνή Οργανισµό Ναυτιλίας (ΙΜΟ), δεν µπορούσε να υπογράψει συµβάσεις
µε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, γιατί δεν διέθετε ασφαλιστική κάλυψη για την Αστική Ευθύνη της
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έναντι των πλοιοκτητών και έναντι των εργαζοµένων, όπως ρητά πλέον ορίζει ο ∆ιεθνής
Οργανισµός Ναυτιλίας!
Κάτι που εντάσσεται µε παγιωµένες αρχές του θεσµού της ασφάλισης και στην ευρύτερη ανάγκη
εκσυγχρονισµού της όποιας επαγγελµατικής - επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να γίνει
αποδεκτό πως η ανάληψη υπηρεσιών και έργων θα πρέπει να γίνεται από αυτούς που όχι µόνο
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, κατάρτιση και οργάνωση, αλλά και την αξιόπιστη εγγύηση
χρηµατοοικονοµικού µηχανισµού για αποζηµίωση, όταν κάτι «πάει στραβά» ή όταν γίνει κάποιο εξ
αµελείας ζηµιογόνο ανθρώπινο λάθος ή παράλειψη. Μιλάµε δηλαδή για την Ασφάλιση Αστικής
Ευθύνης!
Σήµερα, που το χρήµα γίνεται όλο και ποιο πολύ δυσεύρετο και ακριβό, η χρηµατοοικονοµική
εγγύηση, µέσω αξιόπιστης και ορθολογιστικής ασφάλισης, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, εµπειρογνώµων Ασφαλίσεων, µε εξειδίκευση στις ασφαλίσεις αστικής
ευθύνης & επιχειρηµατικών κινδύνων. ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Κουτίνας Α.Ε.» - Μεσίτες
Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, εξουσιοδοτηµένοι ανταποκριτές Lloyd's (info@gkoutinas.gr)
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