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— Το παρασκήνιο των αποφάσεων στον ΙΜΟ

— Το Βορειοδυτικό Πέρασμα ανοίγει,  
αλλά είναι ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα;

— Φως στο τούνελ για τη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη;

— Η σημασία της Ιόνιας Οδού για το λιμενικό  
σύστημα της Δυτικής Ελλάδας

— Παγκόσμια οικονομική κρίση, υπερπροσφορά 
χωρητικότητας και δυσκολίες σε ναυπηγικές μονάδες

— Διαμόρφωση νέων στρατηγικών με γνώμονα  
τις τεχνολογικές εξελίξεις



Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών της
Ρύπανσης της Θάλασσας

Διαχείριση Αποβλήτων από Εργασίες Επισκευής / 
Συντήρησης Πλοίων

Υπηρεσίες Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων Πλοίων

Ship to Ship – Ship to Shore Transfer

Διαχείριση Κατεστραμμένων Φορτίων / Φορτίων Μειωμένης Αξίας

Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες

Λιμάνια

Οι Υπηρεσίες Απευθύνονται σε:

Ναυπηγεία

Μαρίνες

Παράκτιες Εγκαταστάσεις

email: epe@epe.gr phone: +30 210 40 60 000website: www.epe.gr 

Υπηρεσίες Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

TEXNIKH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

| |

|

HOURS

SERVICE

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
Η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. συμπληρώνει 
φέτος 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο πλευρό της 
ναυτιλίας.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε, με συνέπεια και 
ευθύνη, να προσφέρουμε διαχρονικά υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες και προϊόντα για την προστασία του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών 
μας.

Σας ευχαριστούμε για την συνεχή υποστήριξη και 
εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. 
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας 

Τα σημαντικότερα  
γεγονότα του μήνα

Εν Πλω

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του καπετάν Γ. Γεωργούλη

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σπουδαστές 
που επιλέγουν να φοιτήσουν σε ΑΕΝ 
εκτός Ελλάδος

Το παρασκήνιο των αποφάσεων  
στον ΙΜΟ
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Γίνε τραπεζίτης στη θέση  
του τραπεζίτη 

Παγκόσμια οικονομική κρίση, 
υπερπροσφορά χωρητικότητας και 
δυσκολίες σε ναυπηγικές μονάδες
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Διαμόρφωση νέων στρατηγικών με 
γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις

Οι ναυλαγορές θα αποφασίσουν εάν 
κάποια πλοία θα διαλυθούν νωρίς ή εάν 
δεν θα μπορούν να εμπορεύονται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες
Του Δημήτρη Ι. Φαφαλιού

Τα κορεατικά ναυπηγεία πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν όσον αφορά την 
ευελιξία και την προσαρμογή στις 
ανάγκες των πελατών τους
Του Σταύρου Δανιόλου

H αβεβαιότητα για τη σωστή επιλογή 
συστημάτων/τεχνολογίας παραμένει σε 
μεγάλο βαθμό
Του Απόστολου Πουλοβασίλη

Θα περάσει σημαντικό χρονικό 
διάστημα για να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα δώσουν τη λύση  
στα ναυπηγεία της Κορέας
Του Γιώργου Σκριμιζέα

Πλοιοκτήτες μεγάλων σε ηλικία πλοίων 
θα επιλέξουν τη διάλυση αυτών παρά 
την επένδυση της εγκατάστασης του 
συστήματος
Του Ηλία Σύρρου

Βασικός παράγοντας της ναυτιλιακής 
κρίσης είναι η ύπαρξη υπερβολικού 
ναυπηγικού δυναμικού
Του Χρήστου Χατζηγεωργίου

Η κρουαζιέρα έρχεται να δώσει το «φιλί 
της ζωής» στα γερμανικά ναυπηγεία

Στόχος του Green Award Foundation 
είναι να καταστεί ένας από τους 
στρατηγικούς εταίρους της διεθνούς 
ναυτιλιακής βιομηχανίας 
Συνέντευξη του Δημήτρη Ματθαίου 

Διεθνή ύδατα

FRANMAN: 25 χρόνια στην υπηρεσία 
της παγκόσμιας ναυτιλίας
Συνέντευξη του Κωστή Φραγκούλη

Το νέο παραλιακό μέτωπο  
της πρωτεύουσας

ΕΡΕΥΝΑ 
ΝΕΖ Περάματος: Φως στο τούνελ για 
τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη;

Ενέργεια και φυσικού πόροι

Η σημασία της Ιόνιας Οδού για το 
λιμενικό σύστημα της Δυτικής Ελλάδας

Λιμενική βιομηχανία

Publi: Οι πρωτοβουλίες της Λιβερίας 
Του δρος Μιχάλη Πανταζόπουλου

Το Βορειοδυτικό Πέρασμα ανοίγει, 
αλλά είναι ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα;

Επιβατηγός ναυτιλία

Αεροπορικές ειδήσεις

85 χρόνια Ναυτικά Χρονικά – 70 χρόνια 
Liberty
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Ιδιοκτησία
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.

Εκδότης
Ιωάννα Μπίσια

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος επικοινωνίας  
& ειδικών εκδόσεων

Λίζα Μαρέλου

Σύμβουλοι  Έκδοσης
Δρ Γιώργος Βαγγέλας

Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Διεύθυνση Διαφήμισης
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνοι Διαφήμισης  
και Επικοινωνίας
Δήμητρα Τσάκου 

Χάρης Παππάς
Αθηνά Κολάκη

Επιστημονικοί συνεργάτες
Χαρίλαος Ψαραύτης
Πάνος Ζαχαριάδης

Μιχάλης Μαλέρμπας
Μαρία Μπερτζελέτου

Ειδικοί συνεργάτες
Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Μιχάλης Νικολάου

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ ΜΠΕ/ ΕΡΑ

Συνδρομές (10 τεύχη)
Ιδιώτες: 60€

Ναυτικοί & Φοιτητές: 50€
Εταιρείες - Οργανισμοί: 70€

Χώρες Ε.Ε.: 120€
Χώρες εκτός Ε.Ε.: 140€

Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132
117 45 Αθήνα

Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006
F: 210-92.22.640

info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr
Web strategy development by IT

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπό-
γραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραί-
τητα τη γνώμη του περιοδικού. Παρόλο 
που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
βεβαιωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο 
περιοδικό πληροφορίες είναι σωστές, 
το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν 
παρεισφρήσει. Κανένα κείμενο ή φωτο-
γραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια 
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Kωδικός 
Tαχυδρομείου 1449



Euronav Ship Management (Hellas) Ltd 
69 Akti Miaouli, Piraeus 18537 • Greece • Tel. +30 210 455 8000 • Fax +30 210 455 8010
Email: admin.gr@euronav.com 
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Largest 
NYSE listed 

crude oil 
tanker 

company 
in the 
world
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στα τέλη του 2015 ο παγκόσμιος στόλος αριθμούσε 

11.289 φορτηγά πλοία χύδην ξηρού φορτίου συνολικής 

χωρητικότητας 421.457.000 gt.

Στα 4.861.000.000 τόνους εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο χύδην ξηρών 
φορτίων το 2016.

Στους 92.700.000 dwt θα διαμορφωθεί η 
χωρητικότητα των νέων ναυπηγήσεων πλοίων χύδην ξηρού 
φορτίου που θα παραδοθούν εντός του 2016.

Οι παραδόσεις νέων bulk carriers για το 2017 εκτιμώνται σε 

38,2 εκατ. dwt, περίπου το 1/3 της χωρητικότητας που θα 
παραδοθεί εντός του 2016.

Στις 456 ανήλθαν οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων bulk 

carriers το 2015, με την αξία των συναλλαγών στα $6,2 δις. 

Το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2016 έχουν 

πραγματοποιηθεί 485 πράξεις αγοραπωλησίας 
μεταχειρισμένων bulk carriers, με την αξία συναλλαγών να 

διαμορφώνεται στα $3,9 δις.

To 46% του παγκόσμιου στόλου αποτελείται από πλοία 

χωρητικότητας άνω των 60.000 gt.

To 35% των πλοίων του παγκόσμιου στόλου φέρει 
σημαίες «υψηλού ρίσκου» σύμφωνα με το σύστημα Equasis.

12 είναι οι νηογνώμονες-μέλη του International Association 
of Classification Societies (IACS).

33.846 πλοία ελέγχθηκαν τουλάχιστον μία φορά από 
Port State Control την περίοδο 2013-2015. Στην κορυφή των 
επιθεωρήσεων βρέθηκαν τα φορτηγά πλοία χύδην ξηρού 
φορτίου, ενώ ακολούθησαν τα πλοία γενικού φορτίου.

Κατά 1,9% μειώθηκε η διακίνηση φορτίων στο λιμάνι του 
Ρότερνταμ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016,  

η οποία ανήλθε στα 344.662.000 τόνους.

Συνολικά πέντε συμμαχίες ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων υφίσταντο τον Αύγουστο του 2016. 

Από τη 1/1/2017 οι συμμαχίες αναμένεται να μειωθούν 
σε τρεις.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ καταλαμβάνει έκταση ίση με  

125 τ.χλμ., τρεις φορές μεγαλύτερη από την έκταση του 
Δήμου Αθηναίων.



“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, 
which was established in 2003. Seaven features the width
of the company‘s scope and calls to its ships’ potential
of travelling across the Seven Seas, all over the globe.

Even, steady and reliable, Seaven‘s fleet comprises five 
medium sized Greek flag modern oil/chemical tankers
(M/T “EVIAPETROL I, II, III, IV & V”), double-hulled and being 
equipped with the most technologically advanced equipment.

The tankers are trading mainly between North Europe, 
Mediterranean and Black Sea ports, chartered by demanding 
and well respected companies in the market, with oil majors 
and known oil traders being among them.

Additionally Seaven Group has under its management
a pneumatic cement carrier vsl (“M/V Eviacement III”)
which is trading within Mediterranean ports and is chartered 
by first class cement major companies.

All companies in the Seaven Group are ISO 14001 rated.
The Group’s goal is clear and definite, following the notions
of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to continue
its expansion and growth in the years to come, trying
to offer the best quality service possible to deal quickly
and efficiently in our demanding trade. The sea is our route, 
and corporate reliability has always been our even choice. 
This is what makes Seaven unique and globally appreciated. 

43, Iroon Polytechniou Ave.
185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085
Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr
E-mail: dryops@seaven.gr 

www.seaven.gr

Tanker Management Inc.
Dry Management Inc.
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COSCO Shipping: o Πειραιάς 
κέντρο της μεσογειακής 
κρουαζιέρας

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί από την 
αναπληρώτρια υπουργό Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά 
και τον Captain Xu Lirong, πρόεδρο της 
China COSCO Shipping Corporation 
Limited, ο νέος προβλήτας κρουαζιέρας 
Αγίου Νικολάου στο λιμάνι του Πειραιά. 
Παρόντες ήταν επίσης o δήμαρχος Πει-
ραιά Γιάννης Μώραλης, ο πρόεδρος του 
ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας, o αντιπε-
ριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, 
βουλευτές, γενικοί γραμματείς καθώς και 
άλλοι επίσημοι.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της 
COSCO τόνισε πως η νέα επένδυση ανα-
μένεται να συμβάλει στην προσέλκυση 
των μεγαλύτερων και πολυτελέστερων 
κρουαζιερόπλοιων, δίνοντας σημαντικές 
προοπτικές στην ελληνική κρουαζιέρα, 
ενώ επιδίωξη είναι η μετατροπή του Πει-
ραιά στο «πιο λαμπερό μαργαριτάρι της 
Μεσογείου». Επιπλέον, ο κ. Lirong σημείω-
σε ότι στόχος της COSCO Shipping είναι 
η σημαντική αύξηση του αριθμού των 
επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά στα 
αμέσως επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΟΛΠ, το 
έργο του νέου προβλήτα ολοκλήρωσε 
επιτυχώς η ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ σε συνεργασία 
με τη Ναυτιλιακή Τεχνοδομική μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο.
Το έργο κατασκευάστηκε με πλωτά κιβώ-
τια οπλισμένου σκυροδέματος και δίνει 
μία επιπλέον θέση πρόσδεσης κρουα-
ζιερόπλοιων άνω των 250 μ., αφού έχει 
μήκος 284 μ. και βάθος 11 μ., ενώ ο χερ-
σαίος χώρος έχει έκταση 8.415 τ.μ. Έτσι, 
οι συνολικές θέσεις πρόσδεσης κρουαζιε-
ρόπλοιων διαμορφώνονται σε δέκα (ανά-
λογα με το μέγεθος των πλοίων).

Οι προοπτικές Ελλάδας και Ιράν 
για κοινές πολιτικές ως προς  
την επέκταση του εμπορίου

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Αξιωματούχοι από το Ιράν και την Ελλά-
δα συζήτησαν τις προοπτικές για κοινές 
πολιτικές ως προς την επέκταση του 
εμπορίου και των τραπεζικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών. Στις συζητήσεις 
που διεξήχθησαν στην Αθήνα, σύμφωνα 
με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η ελλη-

ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

Το Google Analytics και το Facebook δεν ψεύδονται 
και δεν αποπροσανατολίζουν µε τα στοιχεία τους.  
Με αυτόν τον γνώµονα, φιλοξενούµε τις σηµαντικότε-
ρες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους  
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr.

COSCO Shipping: o Πειραιάς κέντρο της 
μεσογειακής κρουαζιέρας
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νική πλευρά εξέφρασε τον ενθουσιασμό 
της για επενδύσεις από τις ιρανικές εται-
ρείες στην περιοχή της νότιας Ευρώπης.
Στη συνάντηση στην Αθήνα, την Κεντρική 
Τράπεζα του Ιράν (CBI) εκπροσωπούσε 
ο διοικητής της κ. Valiolah Seif, ενώ την 
ελληνική πλευρά ο κ. Γιάννης Δραγασάκης. 
Εκφράζοντας τη διάθεση της χώρας μας να 
ενισχύσει την οικονομική αλληλεπίδραση 
με το Ιράν, ο κ.  Δραγασάκης δήλωσε ότι 
οι ελληνικές τράπεζες είναι πρόθυμες να 
επεκτείνουν τους δεσμούς τους με το Ιράν.
Από την πλευρά του, ο Ιρανός αξιωματού-
χος υπογράμμισε το δυναμικό των δύο 
χωρών για ένα νέο πλαίσιο στενότερων 
οικονομικών σχέσεων και εστίασε στα 
μέτρα που έλαβε η Τεχεράνη μετά την 
άρση των εμπάργκο για τη βελτίωση των 
επιχειρηματικών και διατραπεζικών σχέ-
σεων με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Έλληνας 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγμα-
τοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ιράν, με 
μεγάλη διπλωματική, πολιτική και επιχει-
ρηματική αντιπροσωπεία, όπου συζητήθη-
καν οι νέες παράμετροι, που θα επιτρέ-
ψουν τη βελτίωση των εμπορικών σχέσε-
ων των δύο χωρών. Η βιομηχανία ενέργει-
ας, ο τουρισμός, η τραπεζική συνεργασία 
και λιγότερο (ατυχώς) η ναυτιλία είναι 
ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης Τσίπρα όσον αφορά την ανάπτυξη 
των δεσμών με την Τεχεράνη.

Intercargo: «Ο κλάδος μας θα 
πρέπει να είναι υπερήφανος για  
τα επιτεύγματά του»

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2016, η Intercargo 
(The International Association of Dry 
Cargo Shipowners) διεξήγαγε στο Λον-
δίνο τη γενική συνέλευση των μελών της, 
ενώ παράλληλα συνεδρίασε η Διοικούσα 
και η Τεχνική Επιτροπή.
Η Intercargo επανέλαβε τη δέσμευσή 
της για έναν ασφαλή, αποδοτικό, υψηλής 
ποιότητας και φιλικό προς το περιβάλλον 
κλάδο θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορ-
τίου, καθώς και την υποστήριξή της προς 
μια ελεύθερη αγορά, η οποία διέπεται από 
τους κανόνες του ελεύθερου και θεμι-
τού ανταγωνισμού. Τα κύρια θέματα που 
συζητήθηκαν ήταν η εφαρμογή της Ballast 
Water Convention, η ασφαλής μεταφορά 
φορτίων, η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων 

υποδοχής για επικίνδυνα προς το θαλάσ-
σιο περιβάλλον κατάλοιπα φορτίων, οι 
ατμοσφαιρικές εκπομπές CO

2
, τα πρότυ-

πα σχεδιασμού πλοίων μεταφοράς ξηρού 
φορτίου και σχετικού εξοπλισμού, καθώς 
και η πειρατεία.
Η Intercargo θα συνεχίσει τις προσπάθειές 
της για να πείσει τα περιφερειακά ανά τον 
κόσμο Port State Controls να θεσπίσουν 
διαδικασίες αυτοαξιολόγησης με σκοπό τη 
στόχευση της διαφθοράς εντός των περι-
οχών τους. Ακόμα τονίστηκε η σημασία 
της έγκαιρης υποβολής από τα μέλη στον 
IMO των εκθέσεων που αφορούν τα ναυ-
τικά ατυχήματα, καθώς η κοινοποίηση των 
στοιχείων θεωρείται σημαντικό εργαλείο 
για τον εντοπισμό των αιτιών των συμβά-
ντων, επιτρέποντας παράλληλα να γίνουν 
διορθωτικές ενέργειες.
Ο πρόεδρος της Intercargo Γιάννης Πλα-
τσιδάκης ευχαρίστησε τα μέλη για τη 
σημαντική υποστήριξή τους, ιδίως ενόψει 
των πολύ δύσκολων ημερών για τον κλά-
δο θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού φορτίου, 
ενώ εξέφρασε και την αισιοδοξία του για 
τις προοπτικές του κλάδου.
Ο νέος γενικός γραμματέας της Intercargo 
Κώστας Γκόνης δήλωσε, μεταξύ άλλων, 
πως η αγορά του ξηρού φορτίου πρέπει 
να είναι υπερήφανη για τις επιδόσεις της 
ως το φιλικότερο προς το περιβάλλον 
μέσο μεταφορών.

Το μέλλον της ναυτιλίας  
στο επίκεντρο ναυτιλιακού 
συνεδρίου στη Μάλτα

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Διεξήχθησαν οι εργασίες του ναυτιλιακού 
συνεδρίου «Malta Maritime Summit» με 
θέμα το μέλλον της ναυτιλίας καθώς και 
τη διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών 
που θα επιτρέψουν την επίτευξη αειφό-
ρου ανάπτυξης.
Στην Υπουργική Στρογγυλή Τράπεζα 
παρευρέθηκαν ο Έλληνας υπουργός Ναυ-
τιλίας, ο υπουργός Μεταφορών και Υπο-
δομών Μάλτας, ο υπουργός Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Κύπρου, ο γενικός γραμ-
ματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμε-
λητηρίου (ICS), ο γενικός γραμματέας της 
Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), ο 
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), 
ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομέ-
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Ο πρόεδρος της Intercargo Γιάννης 
Πλατσιδάκης

Το μέλλον της ναυτιλίας στο επίκεντρο 
ναυτιλιακού συνεδρίου στη Μάλτα



νων στις Μεταφορές (ETF) και ο Matej 
Zakonjšek, επικεφαλής της ομάδας συμ-
βούλων της Επιτρόπου Μεταφορών της 
ΕΕ Violeta Bulc.
Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ στην ομι-
λία του τόνισε τη σημασία ισότιμης εφαρ-
μογής των διεθνών κανόνων, που θα δια-
μορφώσει ένα περιβάλλον με ίσους όρους 
ανταγωνισμού στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας αναφέρ-
θηκε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις 
Θαλάσσιες Μεταφορές υπό το πρίσμα 
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας, στην αναγνώριση του ρυθμιστι-
κού ρόλου του ΙΜΟ αλλά και στις προ-
κλήσεις εφαρμογής της νομοθεσίας, που 
αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του 
θαλάσσιου έρματος και τις αέριες εκπο-
μπές, τις προτεραιότητες νομοθέτησης 
για τον ναυτιλιακό τομέα στο πλαίσιο της 
ΕΕ και την υποστήριξη της κυρωτικής δια-
δικασίας Διεθνών Οργάνων του ΙΜΟ.
Παράλληλα με το Ναυτιλιακό Συνέδριο 
Υψηλού Επιπέδου πραγματοποιήθηκε στη 
Μάλτα και η τέταρτη Τριμερής Ναυτιλιακή 
Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Μάλτας, με 
κύρια θεματικά αντικείμενα την περιβαλ-
λοντική βιωσιμότητα και τη συνεισφορά 
της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής, την ψηφιοποίηση και την 
απλοποίηση των ναυτιλιακών διαδικασιών, 
την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας, την 
αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών 
συμβάσεων, την παρουσίαση των ναυτιλι-
ακών προτεραιοτήτων της Προεδρίας της 
Μάλτας στο Συμβούλιο της ΕΕ, την ενδιά-
μεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής για τον Τομέα Θαλάσσιων Μεταφο-
ρών μέχρι το 2018 και την προοπτική της 
μέχρι το 2020.

Νέα πρωτιά για το Marshall 
Islands Registry

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Το Marshall Islands Registry κατάφερε να 
αποτελεί την πρώτη επιλογή για τις εται-
ρείες που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια, 
καθώς, με 44,6 εκατ. gt εγγεγραμμένα στη 
σημαία, κατέχει πλέον την πρώτη θέση 
παγκοσμίως.
Η πρώτη θέση ήρθε μετά την εγγραφή 
δεξαμενόπλοιων στη σημαία από ναυτι-
λιακές εταιρείες της Ελλάδας, των ΗΠΑ 
και της Ασίας, οι οποίες κατέστησαν το 

Marshall Islands Registry τη σημαία με 
τη μεγαλύτερη εγγεγραμμένη χωρητικό-
τητα στον τομέα των δεξαμενόπλοιων. 
Πλέον το Marshall Islands Registry αντι-
προσωπεύει στόλο αποτελούμενο από 
3.937 πλοία συνολικής χωρητικότητας 
137,3 εκατ. gt και μέσης ηλικίας 8,7 ετών. 
Επιπροσθέτως, και σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση που εκδόθηκε, εκτός από το 
σημαντικό μέγεθος στόλου της σημαίας, 
έχουν επιτευχθεί και υψηλές επιδόσεις σε 
ό,τι αφορά την ασφάλεια, καθώς η σημαία 
έγινε αποδεκτή από την πρωτοβου-
λία Qualsip 21 της Αμερικανικής Ακτοφυ-
λακής, ενώ για δωδέκατη συνεχή χρονιά 
η σημαία συμπεριλαμβάνεται στη Λευκή 
Λίστα του Paris και Tokyo MoU.
Τη σημασία συμμετοχής στην πρωτοβου-
λία Qualsip 21 τόνισε σε δηλώσεις του και 
ο πρόεδρος του Marshall Islands Registry, 
Bill Gallagher, σημειώνοντας ότι 13 από τις 
26 σημαίες που συμμετείχαν στην πρω-
τοβουλία το 2015 απώλεσαν την ιδιότητα 
του μέλους της το 2016, γεγονός που δεί-
χνει τα αυστηρά κριτήρια που πρέπει να 
πληρούν οι σημαίες που συμμετέχουν σε 
αυτήν. Μάλιστα, όπως τόνισε, το Marshall 
Islands Registry είναι η μοναδική σημαία 
από τις τρεις μεγαλύτερες (σε όρους 
χωρητικότητας) παγκοσμίως η οποία 
κατάφερε να διατηρήσει τη συμμετοχή 
της στην Qualsip 21.
Το Marshall Islands Registry απέσπασε 
τον τίτλο της σημαίας με τα περισσότε-
ρα εγγεγραμμένα δεξαμενόπλοια παγκο-
σμίως (σε όρους χωρητικότητας) από 
τη σημαία της Λιβερίας, η οποία πλέον 
αντιπροσωπεύει στόλο δεξαμενόπλοιων 
συνολικής χωρητικότητας 40,6 εκατ. gt, 
ενώ ακολουθούν οι σημαίες του Παναμά, 
της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ με 
36,1 εκατ. gt, 20 εκατ. gt και 18,9 εκατ. gt 
αντίστοιχα.

Νέα πρωτιά για το Marshall Islands Registry
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Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος 
Κουμάνταρος

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Η ελληνική ναυτιλία έχασε τη Δευτέρα 17 
Οκτωβρίου 2016 ένα από τα πλέον αξιό-
λογα μέλη της, τον Γεώργιο Κουμάνταρο. 
Ο Γεώργιος Κουμάνταρος δεν υπήρξε 
μόνο ένας από τους πλέον επιτυχημένους 
Έλληνες πλοιοκτήτες των τελευταίων 
δεκαετιών, αλλά και ένας μεγάλος φιλάν-
θρωπος και ευεργέτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ (1922-2016)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Γεώργιος Κουμάνταρος, διεθνώς ανα-
γνωρισμένος επιχειρηματίας και βετερά-
νος ιστιοπλόος, απεβίωσε, σε ηλικία 94 
ετών, στην Αθήνα, στις 17 Οκτωβρίου 2016.  
Άφησε πίσω του την εδώ και 62 χρόνια 
σύζυγό του Σοφία, τα παιδιά του Φλώρα 
και Γιάννη, Χριστίνα, Ευγενία, Γιάννη και 
Έλενα, καθώς και 14 εγγόνια και δισέγγονα.
Ο Γεώργιος Κουμάνταρος γεννήθηκε στις 
23 Ιουλίου 1922 στο Λονδίνο. Πατέρας 
του ήταν ο Ιωάννης Σταύρος Κουμάντα-
ρος από τη Σπάρτη. Ήδη από τις αρχές 
του 1900, η οικογένειά του ασχολούνταν 

με το εμπόριο αλεύρων, έχοντας στην 
ιδιοκτησία της αλευρόμυλους. Ταυτόχρο-
να ασχολούνταν με τη ναυτιλία, καθώς η 
μητέρα του Φλώρα προερχόταν από την 
εφοπλιστική οικογένεια των Νομικών της 
Σαντορίνης. Ο Γιώργος μεγάλωσε στην 
Ελλάδα και φοίτησε στη Σχολή Μακρή. 
Το 1940, μαζί με την οικογένειά του, εγκα-
ταστάθηκαν στο Μπουένος Άιρες, όπου 
εργάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες εμπορίας σιτηρών, αποκτώντας 
τεράστια εμπειρία στον κλάδο, γεγονός 
που τον βοήθησε εξαιρετικά στις κατοπι-
νές επιχειρηματικές του δραστηριότητες.   
Το 1947, μαζί με την οικογένειά του, μετα-
κόμισαν στη Νέα Υόρκη, όπου και ίδρυσε 
την εταιρεία Southern Star Shipping Co. 
Inc, η οποία διαχειριζόταν φορτηγά πλοία 
και τάνκερ – αρχικά τα πρώτα Liberty και 
T2 tankers και αργότερα, μετά το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, πλοία μεγα-
λύτερα και σύγχρονα. Κατά τη διάρκεια 
της 70ετούς και πλέον σταδιοδρομίας του 
στη ναυτιλία δημιούργησε πολλές μακρο-
χρόνιες εμπορικές συνεργασίες με διε-
θνείς εταιρείες του βιομηχανικού τομέα. 
Στον διεθνή ναυτιλιακό, εμπορικό και βιο-
μηχανικό κόσμο απέκτησε φήμη για τη 
φερεγγυότητα, το όραμα, την ανεξάντλη-
τη ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την 
αποφασιστικότητά του.
To 1960 η οικογένεια ίδρυσε αλευροβιο-
μηχανία στη Νιγηρία, η οποία είχε μόλις 
αποκτήσει την ανεξαρτησία της από τη 
Μεγάλη Βρετανία. Με τον Γεώργιο Κου-
μάνταρο στο τιμόνι της και κάτω από τη 
σοφή και διορατική του ηγεσία, η εται-
ρεία αναπτύχθηκε ταχύτατα και σήμερα 
απασχολεί 12.000 υπαλλήλους, για τους 
οποίους ο Γεώργιος Κουμάνταρος ήταν 
πατρική φιγούρα. Στον επιχειρηματικό 
κόσμο της χώρας, έπειτα από δραστήρια 
και επιτυχή παρουσία άνω των 55 ετών, 
έχαιρε εξαιρετικής φήμης και ιδιαίτερου 
σεβασμού. 
Τη δεκαετία του 1980, ανταποκρινόμενος 
στο κάλεσμα των ελληνικών κυβερνήσεων 
για επενδύσεις, παρουσίασε ένα επενδυτι-
κό πλάνο και ίδρυσε μια ζυθοποιία τελευ-
ταίας τεχνολογίας καθώς και ένα εργο-
στάσιο κυτιοποιίας στην Πάτρα.
Για περισσότερο από πέντε δεκαετίες 
υπήρξε δεινός ιστιοπλόος και σθενα-
ρός υποστηρικτής του αθλήματος, ενώ 
πίστευε ακράδαντα πως αυτό όφειλε να 
διατηρήσει αποκλειστικά την αθλητική 
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του διάσταση και να μην εξελιχθεί σε 
αγώνισμα μεταξύ επαγγελματιών. Συμμε-
τείχε σε πολλούς αγώνες ανοιχτής θαλάσ-
σης, όπως τα ράλι Αιγαίου, αλλά και στον 
περίφημο αγώνα FASTNET το 1979, καθώς 
επίσης σε 26 αγώνες Newport/Bermuda, 
σε διάστημα 52 ετών, έχοντας αναδειχτεί 
νικητής σε πέντε από αυτούς. Όταν, το 
1996, απέκτησε το περίφημο Newport/
Bermuda Trophy, έχοντας έρθει πρώτος 
σε όλες τις κατηγορίες του αγώνα, πραγ-
ματοποίησε ένα όνειρο ζωής. Μεταξύ 
άλλων, υπήρξε μέλος του Ναυτικού Ομί-
λου Ελλάδος, του New York Yacht Club, 
του Royal Yacht Squadron και του Yacht 
Club Costa Smeralda. Ήταν αγαπητός και 
σεβαστός για την ακεραιότητα και τις ηγε-
τικές του ικανότητες, τόσο στη θάλασσα, 
από το πλήρωμά του και την ιστιοπλοϊκή 
κοινότητα γενικά, όσο και στη στεριά, από 
τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο. 
Υπήρξε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών και του American Bureau of Shipping, 
ενώ, επί είκοσι συναπτά έτη, υπηρέτησε, 
από τη θέση του αντιπροέδρου, τον Ναυ-
τιλιακό Αλληλασφαλιστικό Οργανισμό 
West of England. Επί πολλά έτη ήταν μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερι-
κανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ακόμα 
υπήρξε ενεργό μέλος της ελληνοαμερι-
κανικής κοινότητας της Νέας Υόρκης και 
ήταν συνιδρυτής του Ταμείου Πίστεως για 
την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Είχε, 
επίσης, αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική 
δράση στην Ελλάδα, που τόσο αγαπούσε, 
αλλά και στο εξωτερικό.  
Ο Γεώργιος Κουμάνταρος υπήρξε, αναμ-
φίβολα, μια ιδιαίτερη, χαρισματική προσω-
πικότητα. Η διορατικότητά του, σε συνδυ-
ασμό με τον δυναμισμό και τη στοχευμέ-
νη αποφασιστικότητα που τον διέκριναν, 
είχαν ως αποτέλεσμα να γευτεί πληθώρα 
επιτυχιών τόσο σε επιχειρηματικό όσο 
και σε προσωπικό επίπεδο. Ηγετική φυσι-
ογνωμία, έχτισε τις επιχειρήσεις του με 
τόλμη αλλά και σύνεση, διατηρώντας την 
ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την αίσθη-
ση δικαίου που πάντοτε τον χαρακτήρι-
ζαν απόλυτα. Χάρη στην ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του, κατάφερε να κερδίσει την 
εκτίμηση και τον θαυμασμό όσων είχαν 
την τύχη να τον γνωρίσουν. Οι εργαζόμε-
νοι στις επιχειρήσεις του ανά τον κόσμο 
αναγνώριζαν πάντοτε στο πρόσωπό του 

ένα στήριγμα. Για την οικογένειά του αλλά 
και για τον ευρύτερο περίγυρό του απο-
τελούσε πηγή έμπνευσης και, αναμφίβολα, 
παράδειγμα προς μίμηση. Όντας γήινη 
προσωπικότητα, με ιδιαίτερη ζωντάνια, 
χιούμορ, τόλμη και αρετή, η απουσία του 
θα είναι παραπάνω από αισθητή και το 
κενό που αφήνει δυσαναπλήρωτο.

Οι πρώτες αντιδράσεις από  
την έκτακτη σύνοδο  
των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Στην Αλγερία διεξήχθη η έκτακτη σύνο-
δος των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ υπό 
την προεδρία του Mohammed Bin Saleh 
Al-Sada, υπουργού Ενέργειας και Βιομηχα-
νίας του Κατάρ. Η έκτακτη σύνοδος του 
ΟΠΕΚ χαρακτηρίστηκε και από την εκ 
νέου παρουσία της Γκαμπόν σε διαδικα-
σία του ομίλου (είναι μέλος από το 1975) 
όπως και από την πρώτη παρουσία του 
HE Jabbar Ali Hussein Al-Luiebi, υπουργού 
Πετρελαίου του Ιράκ.
Ως ένας σύντομος απολογισμός και 
σύμφωνα με στοιχεία της Γραμματείας 
του ΟΠΕΚ, πρέπει να σημειωθεί πως τα 
τελευταία δύο χρόνια οι τιμές μειώθηκαν 
περισσότερο από το μισό, ενώ οι μετα-
βολές των τιμών παρουσιάζουν μεγάλες 
αυξομειώσεις. Παράλληλα, τα έσοδα των 
χωρών και των επιχειρήσεων που εξάγουν 
πετρέλαιο συρρικνώθηκαν κατά πολύ. 
Λόγω των περικοπών στις επενδύσεις, 
υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να επη-
ρεαστεί η σχέση προσφοράς-ζήτησης.
Άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από 
την πλευρά του ΟΠΕΚ είναι η έναρξη δια-
λόγου μεταξύ κρατών-μελών του ΟΠΕΚ 
και κρατών-μη μελών που όμως είναι και 
αυτοί σοβαροί ενεργειακοί «παίκτες», 
προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατά-
σταση στην αγορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας 
του ΟΠΕΚ, τα οποία υιοθέτησε η έκτακτη 
σύνοδος του οργανισμού, η ζήτηση για 
πετρέλαιο παραμένει ισχυρή και σημα-
ντική, ωστόσο η μελλοντική προσφορά 
ενδέχεται να μειωθεί εξαιτίας των μεγά-
λων περικοπών σε επενδύσεις.
Η σύνοδος αποφάσισε επίσης να συστα-
θεί μια High Level Committee, η οποία θα 
αποτελείται από κράτη-μέλη και θα υπο-
στηρίζεται από τη Γραμματεία του ΟΠΕΚ, 
έχοντας ως αρμοδιότητα τη μελέτη και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του στό-
χου όσον αφορά το επίπεδο παραγωγής 
πετρελαίου των κρατών-μελών του οργα-
νισμού. Παράλληλα, η επιτροπή θα πρέπει 
να αναπτύξει ένα δίκτυο διαβούλευσης 
μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΠΕΚ 
και κρατών που δεν είναι μέλη του οργα-
νισμού αλλά έχουν άμεση εμπλοκή στην 
παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Η συγκε-
κριμένη κίνηση στοχεύει εν μέρει στην 
αναγνώριση των κινδύνων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν τα μέλη του ΟΠΕΚ 
όπως και σε προληπτικά μέτρα προκειμέ-
νου να υπάρξει εξισορρόπηση στην αγο-
ρά πετρελαίου, κάτι που θα ληφθεί υπόψη 
και θα συζητηθεί στην επόμενη σύνοδο 
του οργανισμού τον Νοέμβριο.
Οι πρώτες αντιδράσεις που παρατηρού-
νται στην αγορά από τις αποφάσεις της 
έκτακτης συνόδου ποικίλλουν. Σύμφωνα 
με το πρακτορείο Bloomberg, αναλυτικό-
τερα είναι οι εξής:

• Τα αποθέματα σε Ασία και Ευρώπη 
κατέγραψαν άνοδο.
• Το ιαπωνικό γεν και το νοτιοαφρικανικό 
ραντ καθοδήγησαν τις μειώσεις εισαγω-
γών πετρελαίου των χωρών.
• Η τιμή πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 
$47/βαρέλι, αύξηση κατά 5,3%.
• Τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν 
στις περισσότερες χώρες της Ασίας και 
της Ευρώπης εν μέσω εικασιών ότι οι 
υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα ανα-
ζωπυρώσουν τον πληθωρισμό.
• Οι ταξιδιωτικές εταιρείες, οι αεροπορι-
κές εταιρείες και οι αυτοκινητοβιομηχανί-
ες σημείωσαν πτώση σε Ευρώπη και Ασία. 
Για παράδειγμα, η άνοδος των τιμών του 
πετρελαίου έπληξε σημαντικά εταιρείες 
όπως η Deutsche Lufthansa, η Air France-
KLM Group, η Ryanair Holdings Plc.
• Το γεν υποτιμήθηκε έναντι του δολα-
ρίου, όπως επίσης η νορβηγική κορόνα, 
ένα νόμισμα που συνδέεται περισσότε-
ρο με τις τιμές εμπορευμάτων, καθώς 
η Νορβηγία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
παραγωγό πετρελαίου στην Ευρώπη.
• Τα ρωσικά πενταετή ομόλογα αυξή-
θηκαν για δεύτερη ημέρα, με την από-
δοσή τους να πέφτει 6 μονάδες βάσης, 
το χαμηλότερο επίπεδο μέσα σε μία 
εβδομάδα.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην 

μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - 8 πλοία υπό Ελληνική σημαία

· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω

· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων

· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr
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 Σε στάση αναμονής (1) 

Σε μία από τις χειρότερες περιόδους εξε-
λίσσεται η ναυλαγορά ξηρού φορτίου για 
πολλούς ναυτιλιακούς οίκους. Αρκετοί 
παλαιότεροι εκμυστηρεύονται ότι η κρίση 
του ’80 ήταν γι’ αυτούς, μέχρι πρόσφατα, 
η χειρότερη των τελευταίων δεκαετιών, 
καθώς φαίνεται, η παρούσα πολυετής 
σκυθρωπή κατάσταση της ναυλαγοράς 
σε συνδυασμό με την κρίση στις ευρω-
παϊκές τράπεζες αφήνουν λίγα περιθώ-
ρια για εφησυχασμό. Πολλοί θεωρούν 
ότι, αν δεν συμβεί κάτι απρόβλεπτο που 
θα κλονίσει περαιτέρω τη διάθεση για 
«καταναλωτισμό» της Δύσης, πιθανώς να 
έρθουν σχετικά βελτιωμένες ημέρες σε 
έναν χρόνο από σήμερα. Άλλοι αναλυτές 
πιστεύουν ότι οι διεθνείς συγκυρίες είναι 
πλέον τόσο απρόβλεπτες, που μόνο όσοι 
υπήρξαν εξαιρετικά συντηρητικοί και δεν 
εκτέθηκαν σε τεράστιες δανειοδοτήσεις 

και ανεξέλεγκτη γιγάντωση του στόλου 
τους θα μπορούν τελικά να επιβιώσουν. 
Τελικά είναι σωστή η άποψη των παλαιό-
τερων καραβοκύρηδων, οι οποίοι ισχυρί-
ζονταν ότι η ναυτιλία δεν έχει ποτέ καλές 
περιόδους, αλλά ακόμα και στις υψηλές 
περιόδους της ναυλαγοράς θα πρέπει να 
προνοείς για τις απρόβλεπτες και ενδε-
χομένως μακροχρόνιες περιόδους, όπου 
η οικονομική αιμορραγία ενός πλοίου 
και μιας επιχείρησης θα είναι δεδομένη. 
Η παραδοσιακή συντηρητική διαχείριση 
φαίνεται πως επανέρχεται και δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλοί επιχειρηματίες από 
άλλους κλάδους που επιχείρησαν την 
τελευταία δεκαετία να επενδύσουν στη 
ναυτιλία έχουν ήδη εξέλθει ή ετοιμάζονται 
να εξέλθουν. Ο χώρος θέλει τεράστιες 
γνώσεις, υπομονή και άρτια, συμμαζεμένη 
διοίκηση για να μπορέσει να επιβιώσει. 

Περί Funds (2)

Το αν τελικά τα διάφορα funds που επέν-
δυσαν σε ναυτιλιακούς οίκους άρα και 
στην αγορά νέων πλοίων συνετέλεσαν 
στην υπερπροσφορά χωρητικότητας, η 
οποία σήμερα δοκιμάζει την υπομονή 
και τα ταμεία πολλών ναυτιλιακών οίκων, 
αποτελεί μόνιμο θέμα προβληματισμού. 
Εντούτοις ενδιαφέρουσα είναι η άποψη 
ομιλητών σε πρόσφατη ημερίδα, η οποία 
οργανώθηκε από τα Ναυτικά Χρονικά, με 
θέμα τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. 
Ο καπετάν Ανδρέας Γεωργίου, γενικός 
διευθυντής της Grace Trading Corp., εξέ-
φρασε την άποψη ότι τα συγκεκριμένα 
funds είναι καλό να χρησιμοποιούνται 
ως... αντιβίωση· δηλαδή μόνο για μικρά 
διαστήματα και σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, προκειμένου να «υποστηρίξουν 
την καλύτερη απόδοση του οποιουδήπο-
τε οργανισμού». Η παρατεταμένη χρήση 
τους πάντα επιφέρει επιπλοκές. Τόσο ο κ. 
Γιώργος Λογοθέτης όσο και ο κ. Πέτρος 
Κεφαλωνίτης συμφώνησαν ότι τα funds 
εξυπηρετούν μόνον συγκεκριμένες ανά-
γκες για συγκεκριμένες περιόδους.

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



Ένας ... τίτλος δεν φέρνει  
την άνοιξη

Μαθαίνουμε ότι η προηγούμενη πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας επα-
νεξέτασε το θέμα της ανωτατικοποίησης 
των ΑΕΝ. Στη συγκεκριμένη ομιχλώδη 
περίοδο μετά τον ανασχηματισμό, όποιος 
και αν αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβου-
λία καλό θα ήταν να λάβει σοβαρά υπόψη 
του ότι η ανωτατικοποίηση δεν αποτελεί 
πανάκεια, ειδικά όταν γίνεται πρόχειρα και 
βεβιασμένα, όπως έγινε πριν από κάποια 
χρόνια, με την αιφνίδια προσπάθεια αλλα-
γής του ρόλου του Λιμενικού Σώματος. Η 
οποιαδήποτε πολιτική διοίκηση οφείλει 
να ακούσει με προσοχή τα θέματα που 
βραχυκυκλώνουν την ομαλή λειτουργία 
και καθημερινότητα των ΑΕΝ, να εξασφα-
λίσει τη χρηματοδότησή τους αλλά και τις 
κατάλληλες συνθήκες διαμονής και κυρί-
ως εκπαίδευσής τους, και να μην επιχειρή-
σει βεβιασμένες κινήσεις με αναμφίβολα 
αποτελέσματα. Για το συγκεκριμένο θέμα 
της ναυτικής εκπαίδευσης που απασχολεί 
τα Ναυτικά Χρονικά εδώ και πολλές δεκα-

ετίες, θα επανέλθουμε με εμπεριστατωμένη 
άποψη όταν αποκρυσταλλωθούν και αποσα-
φηνιστούν οι νέες προθέσεις του πέμπτου 
ορόφου του κτιρίου της οδού Βασιλειάδη. 

Επέτειοι σε μία περίοδο 
αβεβαιότητας

Είναι μάλλον οξύμωρο τη φετινή χρονιά, η 
οποία συμπίπτει με τους εορτασμούς και 
τις επετείους πολλών κορυφαίων ναυτιλι-
ακών φορέων να είναι παράλληλα μια χρο-
νιά μεγάλης αβεβαιότητας για το μέλλον 
της ελληνικής ναυτιλίας. Η Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών και η Πανελλήνια Ένωση 
Πλοιάρχων Ε.Ν. γιορτάζουν τα 100 χρόνια 
από τη σύστασή τους, το Committee τα 
80 χρόνια και παράλληλα με αυτούς τους 
σημαντικότατους εορτασμούς τα Ναυτι-
κά Χρονικά, με τη συμπλήρωση της δικής 
τους 85χρονης παρουσίας, στέκονται 
αμήχανα, ίσως και θορυβημένα, από τις 
εξελίξεις που συμβαίνουν εντός και εκτός 
Ελλάδος. Τα 100 χρόνια που πέρασαν ήταν 
σίγουρα τα πιο σημαντικά για την ελληνική 

ναυτιλία, αφού ο ποντοπόρος στόλος μας 
όχι μόνο επικράτησε, αλλά πολύ περισσό-
τερο εκσυγχρονίστηκε και γιγαντώθηκε, 
προσφέροντας δεκάδες θέσεις εργασίας 
σε Έλληνες ναυτικούς και όχι μόνο. Ας 
ελπίσουμε ότι οι λόγοι που συνετέλεσαν 
στη συμπλήρωση των 100 χρόνων και 
του ελληνικού θαύματος να αποτελέσουν 
μάθημα ζωής για όσους ασχολούνται με 
τα ναυτιλιακά τεκταινόμενα. Έχουμε όλοι 
υποχρέωση, μέσα από συλλογική δρά-
ση, ομόνοια και σύμπνοια, όχι απλώς να 
διατηρήσουμε τη ναυτιλία μας ζωντανή 
και πρωτοπόρο, αλλά πολύ περισσότερο 
ένα φωτεινό παράδειγμα επιχειρηματικής 
επιτυχίας, η οποία προσφέρει πολλαπλές 
θέσεις εργασίας σε μια ομιχλώδη περί-
οδο για τη χώρα μας και κυρίως για τη 
νέα γενιά της. Όλοι οι συλλογικοί φορείς 
της ναυτιλίας οφείλουν να αντιληφθούν 
τον ιστορικό τους ρόλο και την κοινω-
νική τους ευθύνη απέναντι στη γενέθλια 
γη τους. Πολύ περισσότερο η πολιτεία 
οφείλει να αντιληφθεί την προσφορά του 
ελληνικού και ελληνόκτητου πλοίου στον 
μόνιμα ταραχώδη τόπο μας.

www.becker-marine-systems.com

Visit us at WorkBoat Show, 
New Orleans, Louisiana, USA, booth #711, 30th November - 2nd December 2016
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FUEL SAVER
The energy-saving Becker Mewis Duct® for vessels 
with a high block coeffi cient is your best choice to 
signifi cantly reduce fuel, NO

X
 and CO

2
. The effi cient 

device is placed in front of the propeller, has no 
mo-ving parts and reduces fuel by 6%  on average – 
8% or higher is possible in combination with a 
Becker Rudder.

Right: Flagship Violet
Tanker • built 2011 • LOA 228.24 m • 75,338 DWT
Its Becker Mewis Duct® reduces CO

2
 by 1,659  t per year

Picture © Alf van BeemPicture © Alf van Beem

784 Becker Mewis Ducts®  have reduced CO2 by >  2.9 million t (October 2016).  268 more Becker Mewis Ducts® have been ordered.
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Δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύ-
τερη χαλυβουργία στον κόσμο

Η εταιρεία παραγωγής χάλυβα της Κίνας 
Baosteel παρουσίασε πρόσφατα τα σχέ-
διά της για την απόκτηση της Wuhan Iron 
and Steel. Η νέα εταιρεία που θα προκύ-
ψει θα είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη χαλυβουργία στον κόσμο, μετά την 
ArcelorMittal.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις που αναρτή-
θηκαν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστη-
ρίου της Σαγκάης, η κρατικά ελεγχόμενη 
Baosteel θα απορροφήσει τη Wuhan Iron 
and Steel όταν το σχέδιο αναδιάρθρωσης 
της δεύτερης εγκριθεί από τους μετόχους 
των δύο εισηγμένων εταιρειών. Οι μετο-
χές των δύο εταιρειών έχουν ανασταλεί 
από κάθε διαπραγμάτευση από τα τέλη 
Ιουνίου, λόγω της προγραμματισμένης 
αναδιάρθρωσης.
Το 2015, η Wuhan Iron and Steel ανα-
κοίνωσε ζημίες ύψους 7,11 δις δολαρίων 
ΗΠΑ, ενώ τα κέρδη της Baosteel συρρι-
κνώθηκαν κατά περισσότερο από 80% και 
«έπεσαν» στα χαμηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 18 ετών.
Μετά τη συγχώνευση, οι δύο εταιρείες 
θα κατέχουν την πρώτη θέση στην πολυ-
δοκιμαζόμενη χαλυβουργία στην Κίνα 
και θα επανασχεδιάσουν, σύμφωνα με 
τις πραγματικές ανάγκες της εσωτερικής 
και παγκόσμιας αγοράς, τις επιχειρηματι-
κές τους στρατηγικές και την παραγωγική 
τους ικανότητα.
Η Κίνα σχεδιάζει να μειώσει την παρα-
γωγική ικανότητα χάλυβα κατά 100 εκατ. 
τόνους, με αποτέλεσμα να μειωθεί σε 

μόλις 150 εκατ. τόνους μέχρι το 2020, 
σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, 
το οποίο παρουσίασαν οι αρμόδιες αρχές 
τον περασμένο Φεβρουάριο.

Επαναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο 
το θέμα της Blue Zone  
και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού  
Χώρου Μεταφορών

Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου 
Martin Schultz χαιρέτισε τον ανοιχτό διά-
λογο για το μέλλον των ευρωπαϊκών ναυτι-
λιακών πολιτικών μεταξύ όλων των κοινω-
νικών εταίρων της ναυτιλίας, των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και των εκπροσώπων της 
ναυτιλιακής αγοράς.
Απευθυνόμενος στον κ. Niels Smedegaard, 
πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιο-
κτητών (ECSA), δήλωσε: «Όπως γνωρί-
ζετε, ο τομέας των μεταφορών αποτελεί 
την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και η Ευρώπη είναι παγκόσμι-
ος ηγέτης τόσο στη μεταποίηση όσο και 
στις μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο θεωρεί ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Χώρου Μεταφορών αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητα. Με σεβασμό στις θαλάσ-
σιες μεταφορές, πρέπει να ξεκινήσει διά-
λογος για πραγματικό Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών χωρίς εμπόδια, ή αλλιώς αυτό 
που αποκαλούμε “Μπλε Ζώνη”, ο οποίος 
θα διευκολύνει κατά πολύ τη δραστηριό-
τητα των πλοίων και των λιμένων της ΕΕ 
που τα εξυπηρετούν».
Με τη σειρά του, ο κ. Patrick Verhoeven, 
γενικός γραμματέας της ECSA, απευθυνό-
μενος προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

δήλωσε: «Είναι σημαντικό οι νομοθέτες να 
δουν την ποιότητα των συνθηκών εργα-
σίας στη συγκεκριμένη αγορά μέσω μιας 
πρωτοβουλίας όπως η Ευρωπαϊκή Εβδο-
μάδα Ναυτιλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών, 
μέσω της προεδρίας της Μάλτας, έχουν 
λάβει ήδη θέση επί του ζητήματος».
Η επόμενη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυ-
τιλίας θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 
27 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2017, 
δίνοντας τη δυνατότητα τόσο στην ίδια 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία αγοράς όσο και 
στους νομοθέτες να συζητήσουν και να 
βρουν ένα κοινό μονοπάτι για ζητήματα 
επικαιρότητας.
Το εν λόγω γεγονός συμπίπτει με την 
προεδρία της Μάλτας, η οποία έχει ήδη 
ανακοινώσει πως το ενδιαφέρον της θα 
εστιαστεί σε ζητήματα μετανάστευσης 
και θέματα της Μεσογείου όσον αφορά 
τα ναυτιλιακά δρώμενα.
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εβδο-
μάδας Ναυτιλίας ξεκίνησε το 2015 από 
την ECSA και οργανώνεται από ομάδα 
εργασίας η οποία αποτελείται από σημα-
ντικούς ναυτιλιακούς οργανισμούς, καθώς 
επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Ναυτιλίας 2017 και το Gala Dinner θα 
λάβουν χώρα την 1η Μαρτίου, στο ξενο-
δοχείο Steigenberger Wiltcher, στις Βρυ-
ξέλλες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ευρωπα-
ϊκής Εβδομάδας Ναυτιλίας θα πραγματο-
ποιηθούν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, 
τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο λιμάνι 
της Αμβέρσας.

ΕΝ ΠΛΩ
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Αλλαγή στην επενδυτική  
πολιτική για τη Μ. Βρετανία  
στον απόηχο του Brexit

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία, που 
επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη μετά Brexit 
εποχή, παρουσίασε σε άρθρο του το ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Bloomberg προ-
σπαθώντας, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανά-
λυσης, να αποτυπώσει τη νέα πολιτική-οι-
κονομική στόχευση του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Το άρθρο αναφέρεται στον τρόπο 
αντίληψης της νέας τάξης πραγμάτων από 
τοπικούς φορείς και ανθρώπους που ζουν 
στην περιοχή του Grimsby και του Hull 
και ήταν υποστηρικτές της προοπτικής 
του Brexit. Οι κάτοικοι είναι σήμερα αισι-
όδοξοι για τα μελλούμενα, καθώς θεωρούν 
ότι οι περιοχές τους θα λάβουν προσεχώς 
αυτό που τους αξίζει. Πώς μπορεί κάποιος 
να παραμένει τόσο αισιόδοξος;
Η απάντηση δίνεται από τους αριθμούς: 
$61 εκατ. σε επενδύσεις διακινούνται στην 
εν λόγω περιοχή από εταιρείες που εξει-
δικεύονται σε αιολικά πάρκα και γενικότε-
ρα στην αιολική ενέργεια. Η Siemens AG 
διαθέτει ένα εργοστάσιο αξίας 310 εκατ. 
λιρών στην πόλη του Hull.
Επιπλέον, η Dong Energy A/S, η μεγαλύτερη 
εταιρεία εγκατάστασης offshore ανεμογεν-
νητριών, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός 
κέντρου συντονισμού και εξυπηρέτησης 
στο Grimsby για τουλάχιστον τρία υπό 
σχεδιασμό offshore αιολικά πάρκα. Το νέο 
κέντρο αποτελεί τμήμα ενός επενδυτικού 
σχεδίου ύψους 6 εκατ. λιρών στις περιοχές 
του Grimsby και του Humber μέχρι το 2019.
Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρει και 

μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών που μπο-
ρούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω ανά-
καμψη των εν λόγω περιοχών. Με βάση τις 
εξελίξεις, ο κ. John Prescott, πρώην βου-
λευτής της περιφέρειας Hull East, δήλωσε 
ότι η περιοχή του Hull είναι το Aberdeen 
της νέας βιομηχανικής ανάπτυξης με 
σημείο αιχμής την πράσινη ανάπτυξη. 
Ωστόσο, ο πρώην πολιτικός θεωρεί ότι 
στο τέλος το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα 
φύγει από την… Ευρώπη.
Να σημειωθεί ότι το Grimsby και το Hull 
παρουσίαζαν, και παρουσιάζουν, υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, και μάλιστα διπλάσια 
από τον εθνικό μέσο όρο. Παράλληλα 
υπάρχουν και έντονες μισθολογικές δια-
φορές ιδίως με τα μεγάλα αστικά κέντρα 
(ενδεικτικά ο μέσος μισθός στο Λονδίνο 
είναι κατά 38% υψηλότερος). Η περιοχή 
βίωσε τη σημαντική πτώση της βαριάς 
βιομηχανίας (χαλυβουργίες) αλλά και τη 
συρρίκνωση στην πρωτογενή παραγωγή.
Σε αυτό το πλαίσιο και καθώς η λαϊκή 
ετυμηγορία για Brexit φαίνεται ότι θα 
εφαρμοστεί, η πρωθυπουργός της χώρας 
Theresa May προσπαθεί μέσω πρωτοβου-
λιών να στηρίξει τις εταιρείες παραγωγής 
και εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας, σε 
μια νέα προσπάθεια να βρει «συμμάχους» 
που θα βοηθήσουν τη βρετανική οικονο-
μία σε αυτή τη νέα εποχή. Ως συνέπεια, το 
Bloomberg αναφέρει ότι η κυβέρνηση στο 
Λονδίνο έχει ήδη δεσμεύσει περισσότε-
ρες από 730 εκατ. λίρες προκειμένου να 
υποστηρίξει τη δημιουργία offshore αιολι-
κών πάρκων και άλλων επενδύσεων στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
μέχρι το 2020.

Αλλαγή στην επενδυτική πολιτική για τη Μ. 
Βρετανία στον απόηχο του Brexit

ΕΝ ΠΛΩ
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Οι τιμές του πετρελαίου 
δημιουργούν σοβαρά εμπόδια 
στις οικονομίες των χωρών  
του Περσικού

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας 
του Περσικού Κόλπου (GCC – Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπα-
χρέιν, Ομάν, Σαουδική Αραβία) αδυνατούν 
να βρουν πρόσβαση σε νέες χρηματοδο-
τήσεις, εξαιτίας του δυσμενούς περιβάλ-
λοντος που δημιουργούν οι χαμηλές τιμές 
του πετρελαίου, σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη του βρετανικού οίκου οικονομικών 
αναλύσεων ICAEW.
Ενώ η μέση τιμή του αργού προβλέπεται 
να φτάσει τα $44/βαρέλι το 2016, για να 
αγγίξει τα $50/βαρέλι το 2017, οι χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου προκαλούν εμπόδια 
στις οικονομίες των χωρών του Περσικού, 
που παραμένουν ελλειμματικές, παρά την 
αύξηση του ΑΕΠ στο σύνολο των χωρών 
κατά 2,4% φέτος και 2,8% το 2017.
Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου προκα-
λούν μείωση τόσο των δημόσιων επεν-

δύσεων όσο και των κρατικών ταμειακών 
διαθεσίμων που είναι τοποθετημένα στις 
εμπορικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται και ο ρυθμός χορήγησης νέων 
δανείων στην αγορά από τις τράπεζες, 
ενώ και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 
δημιουργούν αυξανόμενα ελλείμματα, 
καθιστώντας επιτακτική τη λήψη δημοσι-
ονομικών μέτρων.
Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η υπο-
βάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
των χωρών του Κόλπου κατά το πρώτο 
μισό του 2016 επέτεινε τη λήψη περαιτέ-
ρω μέτρων από την πλευρά των τραπεζών, 
οι οποίες έχουν στην κατοχή τους κρατι-
κά ομόλογα, για να διασφαλίσουν τη ρευ-
στότητά τους.
Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
οι κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου 
θα πρέπει να επιμείνουν σε δημοσιονομι-
κή προσαρμογή ώστε να εξαλειφθούν τα 
ελλείμματα και να διασφαλιστούν τα χαμη-
λά επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων, 
προκειμένου αυτές να έχουν τη δυνατότη-
τα να προβούν σε νέες επενδύσεις.
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Στις 23 Ιουνίου 2016 δημοσιεύτηκε η εγκύ-
κλιος με την οποία το International Group 
οf P&I Clubs ενημέρωσε τους πλοιοκτή-
τες-μέλη των Clubs για την τροποποίηση 
της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασί-
ας (MLC) 2006, η οποία θα τεθεί σε ισχύ 
στις 18 Ιανουαρίου 2017. Μετά την ημερο-
μηνία αυτή, τα πλοία που τελούν υπό την 
MLC θα πρέπει να εφοδιαστούν με πιστο-
ποιητικά  που θα εκδοθούν από έναν 
ασφαλιστή ή άλλο χρηματοπιστωτικό 
φορέα ικανό να επιβεβαιώσει ότι η ασφά-
λιση ή άλλη χρηματική εγγύηση είναι σε 
ισχύ για υποχρεώσεις σε σχέση με τους 
μισθούς και τον επαναπατρισμό των ναυ-
τικών που έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά και 
τις αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου 

ή μακροχρόνιας αναπηρίας των ναυτικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης.
Τα διοικητικά συμβούλια όλων των Clubs 
του International Group αποφάσισαν ότι 
οι λέσχες θα πρέπει να εκδώσουν τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά. Σκοπός της εγκυ-
κλίου είναι να ενημερώσει τα μέλη σχετι-
κά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να 
μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις απαι-
τήσεις χρηματοοικονομικής ασφάλειας. 
Η παραπάνω πιστοποίηση αφορά τα μέλη 
που οι σημαίες των πλοίων τους έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση MLC ή που τα πλοία 
τους προσεγγίζουν λιμάνι χώρας που έχει 
κυρώσει τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Διαδικασία: Όλα τα παραπάνω Clubs θα 
ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά με τη 

διαδικασία για την απόκτηση των πιστο-
ποιητικών. Τα πιστοποιητικά θα σταλούν 
στα μέλη σε μορφή PDF. Τα μέλη θα πρέπει 
στη συνέχεια να εκτυπώσουν τα πιστοποι-
ητικά και να διασφαλίσουν ότι θα αναρτη-
θούν σε εμφανή θέση στο πλοίο, με σκοπό 
να είναι προσβάσιμα από τους ναυτικούς, 
το αργότερο έως τις 18 Ιανουαρίου 2017.
Με την παραπάνω πιστοποίηση, σύμφωνα 
με την οποία παρέχονται εγγυήσεις από 
τις λέσχες αποζημίωσης, οι ναυτικοί που 
υπηρετούν στα πλοία μπορούν να νιώ-
θουν πλέον ασφαλείς σε ό,τι αφορά την 
καταβολή δεδουλευμένων σε περίπτω-
ση εγκατάλειψης ή την αποζημίωση της 
οικογένειάς τους σε περίπτωση απώλειας 
ζωής στο πλοίο.  

Το Νorth of England P&I Club έχει δημο-
σιεύσει συμβουλές για τους πλοιοκτή-
τες-μέλη του προκειμένου να διασφαλι-
στεί η επιτυχημένη ανάληψη πλοιαρχίας 
από την προαγωγή των υποπλοιάρχων 
που απασχολούνται στα πλοία τους. Οι 
εξουσίες και οι ευθύνες του πλοιάρχου 
ανάγονται σε όλο το φάσμα επιχειρήσε-
ων του πλοίου. Η ασφαλής διεξαγωγή του 
συνόλου των επιχειρήσεων είναι αποκλει-
στική ευθύνη του πλοιάρχου. Είναι επομέ-
νως απαραίτητο η μετάβαση στα καθήκο-
ντα του πλοιάρχου να απαιτεί ιδιαίτερη 
εκπαίδευση. Οι παραπάνω συμβουλές 
περιέχονται στην τελευταία έκδοση του 
P&I Club σε σχέση με την πρόληψη απω-
λειών (loss prevention).
Ο αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος 
πρόληψης απωλειών κ. Colin Gillespie ανα-
φέρει χαρακτηριστικά: «Όταν ένας πλοιο-
κτήτης έχει επιλέξει ικανούς υποπλοιάρ-
χους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα τυπικά 
προσόντα για την προαγωγή τους στη 
θέση του πλοιάρχου, ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα κατάρτισης και καθοδήγησης 
θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή για να 
διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως προετοιμα-

σμένοι να αναλάβουν τη διοίκηση πλοίου. 
Εκτός από την αναγκαία πιστοποίηση 
σύμφωνα με την STCW, το πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση 
σχετικά με την εξουσία παράκαμψης όλων 
των κανονισμών που απορρέουν από τη 
διεθνή σύμβαση SOLAS».
 Όπως σημειώνει, το κεφάλαιο V παρ. 34-1 
της SOLAS δίνει την εξουσία στον πλοί-
αρχο να μπορεί να παρακάμπτει οποιεσ-
δήποτε διαδικασίες προκειμένου να δια-
σφαλιστούν η ανθρώπινη ζωή, το πλοίο 
και το θαλάσσιο περιβάλλον. Για τη δια-
χείριση μιας τέτοιας εξουσίας πρέπει να 
διεξάγεται ιδιαίτερη εκπαίδευση για τους 
αξιωματικούς που θα αναλάβουν πλοιαρ-
χία. Υπενθυμίζεται δε στα μέλη του club 
ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή των 
πλοιάρχων των πλοίων αλλά και του γρα-
φείου (από το τμήμα επιχειρήσεων) στην 
εκπαίδευση των αξιωματικών για τη δια-
χείριση της παραπάνω εξουσίας και πρέ-
πει αυτό τελικά να ενσωματωθεί και στην 
κουλτούρα της εταιρείας. 
Ο Gillespie σημειώνει ότι όλοι οι πλοίαρ-
χοι πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια να 
βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιό-

τητες, ώστε να περάσει στους νεότερους 
αξιωματικούς η πολύτιμη εμπειρία τους. 
Αναφέρει επίσης ότι οι πλοίαρχοι πρέπει 
να εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές διοίκη-
σης ώστε να δημιουργούνται δεσμοί οικο-
γένειας πάνω στο πλοίο. 
Είναι σημαντικό για τα clubs να ανακα-
λύπτουν διαδικασίες που στην ελληνική 
ναυτιλία είναι άγραφοι νόμοι από κτίσεώς 
της. Το πλοίο για τους Έλληνες πλοιάρ-
χους έχει σαφώς την έννοια του σπιτικού 
και κατ’ επέκταση το πλήρωμα είναι αυτό-
ματα η οικογένεια. Η μύηση στις διαδικα-
σίες αλλά και στην «άρρητη γνώση» των 
νεότερων αξιωματικών είναι ύψιστο καθή-
κον για τους Έλληνες πλοιάρχους. Σε ό,τι 
αφορά δε τη συνεργασία πλοίου ξηράς 
η συν-αντίληψη δεν είναι πάντα δεδομέ-
νη, είναι όμως δεδομένη η οικογένεια, η 
οποία τελικά μπορεί εύκολα να μεταλλά-
ξει τις διαφορές σε δημιουργία. Σχετικά 
με την αξιολόγηση του υποπλοιάρχου 
κατά τη διαδικασία προαγωγής του σε 
πλοίαρχο, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει 
ο τελευταίος πλοίαρχος κάτω από τις δια-
ταγές του οποίου γαλουχήθηκε και εκπαι-
δεύτηκε ο υπό ανάληψη υποπλοίαρχος.

Τροποποίηση Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας και Πιστοποίηση από τα P&I Clubs 

Ανάληψη πλοιαρχίας από αξιολογημένα ικανούς υποπλοιάρχους

Του καπτ. Γ. Γεωργούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για τις ναυτιλιακές εταιρείες;

Σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης από νηογνώμονες: Είναι η ναυτιλία έτοιμη;

Ο Ιαπωνικός νηογνώμονας (NK) έχει 
αρχίσει δοκιμές για το «Σύστημα Ηλε-
κτρονικής πιστοποίησης», το πρώτο 
ολοκληρωμένο σύστημα παγκοσμίως το 
οποίο θα μπορεί να παρέχει πιστοποιητι-
κά κατάταξης σε κλάση των πλοίων αλλά 
και τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά που 
εκδίδονται για λογαριασμό των κρατών 
σημαίας, σε ηλεκτρονική μορφή.
Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητι-
κών σύμφωνα πάντα με τον Ιαπωνικό νηο-
γνώμονα θα επιφέρει σημαντικά οφέλη 
για τις ναυτιλιακές εταιρείες με τη μείωση 
του κόστους στη μέχρι τώρα χρήση των 
εντύπων των κρατών σημαίας αλλά και τη 
διαχείρισή τους επί του πλοίου.
Το πιλοτικό πρόγραμμα του Ιαπωνικού 
Νηογνώμονα υλοποιείται σε πλοία που 
φέρουν σημαία Λιβερίας για λογαριασμό 
της οποίας έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΙΜΟ (FAL. 5/Circ.39/rev 2) τον περα-
σμένο Απρίλιο. Οι δοκιμές αφορούν στην 
λήψη δεδομένων από τα πλοία και κυρί-
ως στην επιβεβαίωση της γνησιότητας 
των δεδομένων. Η επιτυχία των δοκιμών 
αυτών θα αποτελέσει την απαρχή για την 
ανάπτυξη ενός συστήματος για την ολο-
κληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών πιστο-
ποιητικών κατάταξης σε κλάση αλλά και 
των πιστοποιητικών που απορρέουν από 
τις διεθνείς συμβάσεις.
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος 
θα αποδειχθεί από την επιβεβαίωση της 
γνησιότητας του εκδίδοντος το πιστο-
ποιητικό αλλά και από την επάρκεια απο-
δεικτικών αυτής της γνησιότητας από τον 
πιστοποιούμενο κατά τη διάρκεια των επι-
θεωρήσεων από τους διάφορους φορείς 
όπως port state control, vetting surveys, 

που αποτελούν τους τρίτους κατά περί-
πτωση φορείς.
Ενδεχομένως, η επέκταση της χρήσης 
ηλεκτρονικών συστημάτων πιστοποίησης 
και για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
απευθείας από το κράτος σημαίας αλλά 
και τα πιστοποιητικά από τα port state 
control (tank vessel examination letter 
issued by U.S Coast Guard), θα είχε πολ-
λαπλά οφέλη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Η ναυτιλία στην περίοδο κρίσης που δια-
νύει μάλλον είναι έτοιμη να υποδεχθεί τις 
παραπάνω εξελίξεις, εφ’ όσον αποδειχθεί 
η αποτελεσματικότητα τους, σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων της. Είναι 
μία εξέλιξη η οποία θα μειώσει το φόρ-
το εργασίας στο πλοίο, τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες αλλά και το λειτουργικό 
κόστος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ο ιαπωνικός νηογνώμονας (NK) έχει 
αρχίσει δοκιμές για το σύστημα ηλεκτρο-
νικής πιστοποίησης, το πρώτο ολοκληρω-
μένο σύστημα παγκοσμίως το οποίο θα 
έχει τη δυνατότητα να παρέχει πιστοποιη-
τικά κατάταξης σε κλάση των πλοίων αλλά 
και τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά που 
εκδίδονται για λογαριασμό των κρατών 
σημαίας σε ηλεκτρονική μορφή.
Η χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητι-
κών, σύμφωνα πάντα με τον ιαπωνικό νηο-
γνώμονα, θα επιφέρει σημαντικά οφέλη 
για τις ναυτιλιακές εταιρείες, με τη μείωση 
του κόστους στην έως τώρα χρήση των 
εντύπων των κρατών σημαίας αλλά και τη 
διαχείρισή τους επί του πλοίου.
Το πιλοτικό πρόγραμμα του ιαπωνικού 
νηογνώμονα υλοποιείται σε πλοία που 
φέρουν σημαία Λιβερίας, για λογαριασμό 
της οποίας έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΙΜΟ (FAL. 5/Circ. 39/rev 2) τον περα-
σμένο Απρίλιο. Οι δοκιμές αφορούν τη 
λήψη δεδομένων από τα πλοία και κυρί-
ως την επιβεβαίωση της γνησιότητας 
των δεδομένων. Η επιτυχία αυτών των 
δοκιμών θα αποτελέσει την απαρχή της 
ανάπτυξης ενός συστήματος για την ολο-
κληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών πιστο-
ποιητικών κατάταξης σε κλάση αλλά και 
των πιστοποιητικών που απορρέουν από 
τις διεθνείς συμβάσεις.
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος 
θα αποδειχτεί από την επιβεβαίωση της 
γνησιότητας του εκδίδοντος το πιστο-
ποιητικό αλλά και από την επάρκεια απο-
δεικτικών αυτής της γνησιότητας από τον 
πιστοποιούμενο κατά τη διάρκεια των επι-
θεωρήσεων από τους διάφορους φορείς, 
όπως port state control, vetting surveys, 

που αποτελούν τους τρίτους κατά περί-
πτωση φορείς. 
Ενδεχομένως η επέκταση της χρήσης 
ηλεκτρονικών συστημάτων πιστοποίησης 
και για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
απευθείας από το κράτος σημαίας αλλά 
και τα πιστοποιητικά από τα port state 
control (tank vessel examination letter 
issued by U.S. Coast Guard) θα είχε πολ-
λαπλά οφέλη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Η ναυτιλία, στην περίοδο κρίσης που δια-
νύει, μάλλον είναι έτοιμη να υποδεχτεί τις 
παραπάνω εξελίξεις, εφόσον αποδειχτεί 
η αποτελεσματικότητά τους, σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων της. Πρόκει-
ται για μια εξέλιξη η οποία θα μειώσει τον 
φόρτο εργασίας στο πλοίο, τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες αλλά και το λειτουρ-
γικό κόστος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σπουδαστές που επιλέγουν  
να φοιτήσουν σε ΑΕΝ εκτός Ελλάδος

Εκατό νέοι από την Ελλάδα σπουδάζουν 
σήμερα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Η δια-
φημιστική καμπάνια της γνωστής σχολής, 
που κάποτε έχαιρε μεγάλης φήμης στη 
Μαύρη Θάλασσα, σε συνδυασμό με την 
οικονομικά δελεαστική ζωή και τα χαμη-
λά δίδακτρα της Βουλγαρίας, φαίνεται 
να αποδίδει καρπούς. Οι ελληνικές ΑΕΝ 
έχουν πλέον έναν νέο «ανταγωνιστή», 
αυτή τη φορά εκτός συνόρων. Αν και η 
Ακαδημία φημίζεται για τη μεγάλη ναυτι-
κή της παράδοση και, απ’ ό,τι μαθαίνουμε, 
οι υποδομές είναι καλές και το επίπεδο 
σπουδών ικανοποιητικό, υπάρχει μια πολύ 
σημαντική παράμετρος την οποία ίσως 
μερικοί σπουδαστές ή και οι γονείς τους 
να μη γνωρίζουν ή πιθανώς να μην αντι-
λαμβάνονται.

Οι απόφοιτοι οποιασδήποτε ΑΕΝ εκτός 
Ελλάδος μπορεί να «αναγνωρίζονται» 
μετέπειτα ως αξιωματικοί ΕΝ –λόγω των 
ευρωπαϊκών κεκτημένων και πολιτικών 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των 
ευρωπαϊκών πτυχίων–, ωστόσο η οποια-
δήποτε περαιτέρω ιεραρχική ανέλιξή 
τους, οποιοδήποτε δηλαδή πιστοποιητι-
κό ή πτυχίο χρειαστεί να αποκτήσουν, θα 
πρέπει να εκδίδεται στη/ή από τη Βουλγα-
ρία, άρα και να υπόκειται στους βουλγαρι-
κούς νόμους.
Σαφώς και στο μέλλον κάποια ιδιωτι-
κά κέντρα εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα 
μπορούσαν να εκδίδουν τα πιστοποιητι-
κά ή, μετέπειτα, τα αναγκαία πτυχία και 
να λειτουργούν ειδικά σχολεία που θα 
αφορούν την πιστοποίηση, την επιμόρ-
φωση και την εξέλιξη των σπουδαστών 

Του Ηλία Μπίσια 



που αποφοίτησαν από τη Βουλγαρία. 
Σήμερα, όμως, κάθε  σπουδαστής πρέπει 
να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι για το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και 
για τις μετέπειτα διαδικασίες εξέλιξής του, 
«απλώς δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει», 
όπως μας ανέφερε ένας βαθύς γνώστης 
του θέματος.
Ο οποιοσδήποτε δηλαδή σπουδαστής 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα είναι ες 
αεί «δεσμευμένος» από το εκπαιδευτι-
κό σύστημα της Βουλγαρίας αλλά και τις 
πολιτικές που θα εφαρμόζει η γειτονική 
χώρα για τη ναυτική εκπαίδευση. Μπορεί 
η STCW, η MLC ή οι μελλοντικές ευρω-
παϊκές νομοθεσίες περί «ευθυγράμμισης» 
της ναυτικής εκπαίδευσης να αποτελούν 
εχέγγυα σοβαρότητας και αξιοπιστίας 
των αλλοδαπών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, 
ωστόσο ένας νέος οφείλει να γνωρίζει την 
πολυπλοκότητα και τη γραφειοκρατία που 
υφίστανται στις δημόσιες υπηρεσίες των 
χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ.
Η συγκεκριμένη ακαδημία, πάντως, θεω-
ρείται πανεπιστήμιο και είναι Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, απότοκο της παλαι-
άς στρατιωτικής ακαδημίας πενταετούς 
φοίτησης επί ψυχροπολεμικής περιόδου, 
απ’ όπου αποφοιτούσαν αξιωματικοί ΕΝ 
και ΠΝ της γειτονικής χώρας. 
Ο σπουδαστής οφείλει, επίσης, να κατα-
νοεί αλλά και να περιμένει τις δυσκολίες 
(ή, κατά πολλούς, δυστροπίες) του ελλη-
νικού δημόσιου συστήματος ως προς την 
αντιμετώπιση αυτής της νέας τάξης πραγ-
μάτων, που θα προκύψει από τους συγκε-
κριμένους φοιτητές που προέρχονται από 
αλλοδαπά εκπαιδευτικά συστήματα.
Η Βάρνα είναι σαφώς μια περίφημη και 
παραδοσιακή σχολή των Βαλκανίων, αλλά 
ο σπουδαστής πρέπει να αντιληφθεί ότι 
θα εξαρτάται πάντα από τις πολιτικές που 
θα εφαρμόζει η Σόφια –και όχι η Αθήνα– 
για το ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτική 
εκπαίδευση και επιμόρφωση. Μπορεί στο 
παρελθόν αρκετοί σπουδαστές να απο-
φοίτησαν από σχολές και ακαδημίες της 
Δυτικής Ευρώπης, αλλά το γραφειοκρατι-
κό σύστημα και η εκπαιδευτική διαδικα-
σία στη Βρετανία και στη Γερμανία δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τις γνωστές 
αγκυλώσεις –και το πάντα αβέβαιο μέλ-
λον– των χωρών των Βαλκανίων, ιδίως του 
δημόσιου τομέα τους.
Τελικά, όμως, ο μόνος κριτής θα είναι η 
ίδια η αγορά. Αν οι σπουδαστές και οι 

απόφοιτοι των γειτονικών σε εμάς σχολών 
–εφοδιασμένοι με ικανοποιητικές γνώσεις 
και εμπειρίες– βρίσκουν θέσεις εργασίας 
και ναυτολογούνται εύκολα από πλοία 
ακόμα και ελληνόκτητα, τότε ο οποιοσδή-
ποτε παραπάνω προβληματισμός θα είναι 
απλώς υπερβολικός και ανούσιος.

Φοίτηση Ελλήνων πολιτών σε 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
αναγνωρισμένες και πιστοποιημέ-
νες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης

Η αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου για 
θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και 
την πιστοποίηση των Ελλήνων ναυτικών 
–Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Ναυτικών–, 
σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, ενη-
μερώνει πως, για να λάβει κάποιος ελλη-
νικό αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας 
(α.ν.ι.), θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία, να έχει εκπαιδευτεί και 
αποφοιτήσει μέσω του ελληνικού συστή-
ματος ναυτικής εκπαίδευσης, το οποίο 
περιλαμβάνει τις δέκα Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού.
Επιπροσθέτως, γνωστοποιείται ότι, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 216/2007 
(ΦΕΚ 242 Α) περί προσαρμογής του 
ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2005/45/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 «σχετικά με την αμοιβαία ανα-
γνώριση πιστοποιητικών των ναυτι-
κών», για τα πιστοποιητικά αυτά η χώρα 
μας εκδίδει πιστοποιητικά επικύρωσης 
(endorsements).
Τα αποδεικτικά ναυτικών επαγγελματι-
κών σπουδών του προσωπικού πλοίων 
του Εμπορικού Ναυτικού, που χορηγού-
νται από σχολές οι οποίες λειτουργούν 
σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον αναγνωρίζονται από αυτά, είναι 
ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών. Επο-
μένως, το ίδιο ισχύει και για τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού της Βάρνας. 
Προκειμένου ένας σπουδαστής, ο οποί-
ος έχει πτυχίο και δίπλωμα από την ΑΕΝ 
Βάρνας, να μπορέσει να ναυτολογηθεί 
σε πλοία με ελληνική σημαία, αρκεί να 
υπογράψει μια αίτηση από το Υπουργείο 
Ναυτιλίας για την έκδοση επικύρωσης 
αλλοδαπού αξιωματικού μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά (βλ. δίπλα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  
ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ C.O.C.

1. Τρεις (03) πρόσφατες φωτογραφίες 
(2,5 x 2,7 έγχρωμες) για την έκδοση 
ειδικότητας και δύο (02) επιπλέον για 
την έκδοση T/S.

2. Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας με 
στοιχεία πλοίου και ναυτικού.

3. Διαβατήριο και Ναυτικό Φυλλάδιο σε 
ισχύ (κατατίθενται φωτοτυπίες).

4. Κατάλληλο πιστοποιητικό (C.O.C./
Endorsement) ειδικότητας σε ισχύ 
(κατατίθενται φωτοτυπίες) ή/και 
Πιστοποιητικό (Certificate T/S ή/και 
Oil Chemical ή/και Liquefied gas, G.O./
G.M.D.S.S.) κατά περίπτωση.

5. Ναυτολόγιο σε φωτοτυπία (1ης σελί-
δας και σελίδα με στοιχεία ναυτικού).

6. Γνησιότητα Πιστοποιητικού κατά 
περίπτωση (υποβάλλεται προαιρετικά 
για γρήγορη έκδοση επικύρωσης). 

Μετά την επισύναψη των δικαιολογητι-
κών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αυτά 
τα δικαιολογητικά στα ΜΗΤΡΩΑ (2ας 
Μεραρχίας 18, 1ος όροφος, Πειραιάς) 
και παράβολα χαρτοσήμου 15,00 ευρώ 
από ΔΟΥ και 60,50 ευρώ στο ταμείο 
(περιλαμβάνει 10% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ).

Της Αθηνάς Κολάκη 
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Η επιτροπή προστασίας του περιβάλλο-
ντος του IMO (MEPC 70) ολοκλήρωσε τις 
εργασίες της στις 28 Οκτωβρίου 2016.
Tρία μεγάλα θέματα απασχολούσαν την 
παγκόσμια, και φυσικά την ελληνική, ναυ-
τιλία και οι αποφάσεις στα θέματα αυτά 
αναμένονταν με ανυπομονησία, καθότι 
όλες μεταφράζονται σε σημαντικά επι-
πλέον έξοδα στη λειτουργία του πλοίου 
αλλά και επιπλέον διαδικασίες και γραφει-
οκρατία για πλοία και εταιρείες.

Μείωση περιεκτικότητας θείου στα 
καύσιμα ναυτιλίας

Ο κανονισμός MARPOL προέβλεπε ότι 
το 2020 ή το 2025 η περιεκτικότητα θεί-
ου στο ναυτιλιακό καύσιμο δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 0,5%. Η ημερομηνία θα 
καθοριζόταν σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα μελέτης σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
ικανών ποσοτήτων τέτοιου καυσίμου για 
όλα τα πλοία. Η μελέτη του IMO έγινε και 
έδειξε ότι θα υπάρχει αρκετό καύσιμο το 

2020. Περιττεύει να αναφέρουμε ότι αυτό 
το αποτέλεσμα ήθελε ο IMO για να δείξει 
ότι λαμβάνει εγκαίρως μέτρα για το περι-
βάλλον και για να ικανοποιήσει τους επι-
κριτές (ιδίως περιβαλλοντικές ΜΚΟ) που 
τον κατηγορούσαν ότι αργεί στις αποφά-
σεις του, ότι τα μέτρα που λαμβάνει δεν 
είναι αρκετά, κ.λπ.
Παράλληλα η BIMCO σε συνεργασία με 
την IPIECA (ένωση διυλιστηρίων και προ-
μηθευτών πετρελαίου) έκαναν τη δική 
τους μελέτη που κατέληξε στο αντίθετο 
αποτέλεσμα, δηλαδή ότι τα διυλιστήρια 
δεν έχουν την ικανότητα να παράγουν το 
απαιτούμενο καύσιμο το 2020 διότι δεν 
έχουν κάνει τις απαιτούμενες επενδύσεις. 
Επιπλέον ο οργανισμός ISO κατέθεσε 
εγγράφως στον IMO την εκτίμησή του ότι, 
εάν τεθεί η εφαρμογή του μέτρου το 2020, 
τότε οι προμηθευτές θα αναγκαστούν να 
ικανοποιήσουν τη ζήτηση «κόβοντας» το 
βαρύ πετρέλαιο με ναύθα ή κηροζίνη, το 
οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο ακόμα 
και για έκρηξη. Ο ISO προειδοποιούσε 

ότι δεν υπάρχει τεστ «εκρηκτικότητας».
Ως συνήθως οι προηγμένες χώρες (EE, 
ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία και δορυφόροι 
τους) πίεσαν για την εσπευσμένη εφαρ-
μογή του μέτρου (το οποίο, σύμφωνα με 
μελέτες τους, θα αποτρέψει εκατοντάδες 
χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως), με την 
Ελλάδα να μην μπορεί να μιλήσει λόγω 
κοινής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η πλειοψηφία είπε «εμείς πιστεύουμε 
τη μελέτη του IMO», αγνοώντας τα ίδια 
τα διυλιστήρια και τις ανησυχίες όλων 
των ναυτιλιακών οργανώσεων που μίλη-
σαν. Οπωσδήποτε ήταν μια «πολιτική» 
απόφαση. Θα δούμε εάν τα δεδομένα 
(επαρκής διαθεσιμότητα και ποιότητα του 
καυσίμου) θα αναγκάσουν ή όχι τον IMO 
να επανεξετάσει το θέμα λίγο πριν από 
το 2020.

Ημερομηνία εφαρμογής της σύμβα-
σης έρματος

Κανονικά η σύμβαση τίθεται σε ισχύ τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Όμως ο IMO, ανα-
γνωρίζοντας ότι τα τεστ βάσει των οποί-
ων ενέκρινε τις συσκευές επεξεργασίας 
έρματος ήταν «χαλαρά», ενέκρινε νέες 
αναβαθμισμένες οδηγίες για συσκευές 
«δεύτερης γενιάς». Αν η σύμβαση τεθεί 
σε ισχύ το 2017, δεν θα έχουν ακόμα 
κατασκευαστεί συσκευές δεύτερης γενιάς 
και τα πλοία θα αναγκαστούν να τοποθε-
τήσουν τα υπάρχοντα μηχανήματα, που ο 
ίδιος ο IMO παραδέχεται ότι μπορεί να 
μη δουλεύουν σωστά (εφόσον αναθεώ-
ρησε τις οδηγίες εγκρίσεως). Δεδομένου 

Το παρασκήνιο των αποφάσεων στον IMO

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού διευθυντή Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.



ότι οι τοποθετημένες στα πλοία συσκευές 
θα δουλεύουν για όλη τη ζωή του πλοίου, 
θα ήταν καλύτερα για το περιβάλλον να 
τοποθετηθούν οι πιο εύρωστες συσκευ-
ές δεύτερης γενιάς. Και στο θέμα αυτό 
ο IMO χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα. 
Αυτή τη φορά οι προηγμένες χώρες δεν 
ήθελαν να αλλάξει η αρχική ημερομηνία 
υποστηρίζοντας (χωρίς να το πιστεύουν 
ούτε οι ίδιοι) ότι τα υπάρχοντα μηχανή-
ματα δεν είναι προβληματικά (τότε γιατί 
o IMO άλλαξε τις διαδικασίες ελέγχου 
τους;). Φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι αυτές 
οι χώρες (ΕΕ, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κορέα κ.λπ.) 
είναι κατασκευαστές συσκευών έρμα-
τος. Εδώ η πλειοψηφία προτιμούσε μια 
παράταση πέντε ετών ώστε τα «δεύτερης 
γενιάς» μηχανήματα να είναι διαθέσιμα, 
όμως απλή πλειοψηφία δεν είναι αρκετή 
για να αλλάξει μια επικυρωμένη σύμβαση 
(χρειάζεται πλειοψηφία 2/3). Τελικά συμ-
φωνήθηκε να εξεταστεί το «εναλλακτι-
κό» κείμενο ημερομηνιών εφαρμογής της 
πλειοψηφίας στην επόμενη σύνοδο, τον 
Απρίλιο του 2017, για την τελική απόφαση.

Αναφορά κατανάλωσης καυσίμου-εκ-
πομπών (MRV)

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ήδη σχετικό κανονισμό, οι πιέσεις από τα 
κράτη της ΕΕ προς τον IMO ήταν μεγάλες 
με σκοπό να επηρεάσουν τον κανονισμό 
του IMO και να τον κατευθύνουν προς 
αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση 
της Ελλάδας εδώ είναι δύσκολη, καθότι 
όχι μόνο δεν δύναται να εκφραστεί ενά-
ντια στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά, εφόσον είναι ήδη ευρωπαϊκός κανο-
νισμός, έχει την υποχρέωση να υποστηρί-
ζει ενεργά τον ευρωπαϊκό νόμο. Ευτυχώς 
ο ΙΜΟ κατάφερε να διαφοροποιηθεί από 
τον τρομερά γραφειοκρατικό ευρωπαϊκό 
κανονισμό MRV και κυρίως να μην υιοθε-
τήσει την ενεργειακή κατηγοριοποίηση 
των πλοίων που εφαρμόζει ο ευρωπαϊκός 
κανονισμός, ενώ τα δεδομένα που θα ανα-
φέρονται θα παραμένουν απόρρητα. Στη 
σύνοδο αυτή τελειοποιήθηκαν ικανοποιη-
τικά οι οδηγίες του κανονισμού και, παρό-
λο που αναπόφευκτα αυξάνει τις διαδικα-

σίες για πλοία και εταιρείες, είναι απείρως 
απλούστερος από αυτόν της ΕΕ. Η πίεση 
τώρα πρέπει να ασκηθεί στην ΕΕ, ώστε 
ο «περιφερειακός» κανονισμός της ΕΕ 
να εναρμονιστεί με τον παγκόσμιο κανο-
νισμό του IMO, ο οποίος αναμένεται να 
τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο του 2018.
Σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό του 
ΙΜΟ, τα πλοία θα αναφέρουν την ετήσια 
κατανάλωσή τους, διανυθείσες αποστά-
σεις, και άλλα στοιχεία, στην αρχή της 
σημαίας τους και η αρχή θα τα στέλνει 
στον ΙΜΟ. Φυσικά θα υπάρξουν έλεγχοι 
(audits) για επαλήθευση των δηλωθέντων 
δεδομένων.
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ΘΕΜΑ

Ωστόσο η φύση της ναυτιλίας είναι τέτοια, 
που απαιτείται συνεχής ροή νέων κεφα-
λαίων, με όποιο πρόσφορο τρόπο. Δημι-
ουργείται, επομένως, το σοβαρό πρόβλη-
μα εύρεσης κεφαλαίων σε ένα εξαιρετικά 
δυσμενές περιβάλλον. Είναι όμως πράγμα-
τι τόσο αρνητικές οι τράπεζες απέναντι 
στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή μήπως 
υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης και 
λύσεις win-win;
Οι τράπεζες υπόκεινται σε σοβαρούς 
περιορισμούς και κανόνες από τις επο-
πτικές αρχές, δηλαδή τις κεντρικές τρά-
πεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ από 
τον κανονισμό Βασιλεία Ι (1988) πέρασαν 
16 χρόνια έως τον κανονισμό Βασιλεία ΙΙ 
(2004), για να φτάσουμε στη Βασιλεία ΙΙΙ 
(2011-2013) χρειάστηκαν μόλις 8 χρόνια 
και ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη 
Βασιλεία IV. Οι κανονισμοί που τέθηκαν 
αλλά και η εμπειρία που κερδήθηκε από 
τη χρηματοπιστωτική κρίση έκαναν τις 
τράπεζες πιο προσεκτικές ως προς τις 
επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσουν. Ο 
βασικότερος λόγος είναι η έλλειψη ιδίων 
κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση με την 
περίοδο πριν από την οικονομική κρίση. 
Άλλωστε, και οι τράπεζες είναι οργανισμοί 
οι οποίοι λογοδοτούν στους μετόχους 
τους και επομένως θα πρέπει να απολο-
γούνται σε αυτούς. Ας προστεθούν στα 
παραπάνω οι κατά καιρούς τρέχουσες 
πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις (π.χ. 
Brexit, μειωμένες προοπτικές κινεζικής 
ανάπτυξης).
Τίθεται επομένως το ερώτημα πώς θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξη-
μένες απαιτήσεις των τραπεζών τα στελέ-
χη των ναυτιλιακών εταιρειών που επιθυ-
μούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
ρευστότητα των επιχειρήσεών τους. Η 
συνεννόηση και η δημιουργία αμοιβαί-

ας εμπιστοσύνης είναι το άλφα και το 
ωμέγα, ιδίως σε αυτή τη δύσκολη χρονι-
κή συγκυρία. Η εμπιστοσύνη αποκτάται 
σταδιακά και όχι από τη μία μέρα στην 
άλλη. Η ύπαρξη επαρκών ιδίων κεφαλαίων, 
τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
εξασφάλιση μιας νέας χρηματοδότησης 
ή και να λειτουργήσουν ως μόχλευση, 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Η καλή 
φήμη ενός εφοπλιστή δεν θεωρείται πλέ-
ον το μόνο εχέγγυο ικανό εκ μέρους των 
τραπεζών ώστε να προβούν στην έγκρι-
ση νέων δανείων προς αυτόν. Εξετάζεται, 
παράλληλα, η ύπαρξη εμπράγματων χρη-
ματοοικονομικών εξασφαλίσεων (πλέον 
της υποθήκης επί του πλοίου) αλλά και η 
σκοπιμότητα της αιτηθείσας χρηματοδό-
τησης, ιδίως σε περιπτώσεις νέων ναυτιλι-
ακών επιχειρήσεων. Επίσης, η φήμη συγκε-
κριμένων ναυπηγείων για την ποιότητα 
των πλοίων που κατασκευάζουν ευνοεί 
την έγκριση δανείων για νεότευκτα πλοία 
που παραγγέλνονται σε αυτά τα ναυπη-
γεία, ενώ αντίθετα μέτριας ή κακής ποι-
ότητας πλοία δημιουργούν αυξημένους 
κινδύνους για τις τράπεζες. Ένα καλά δια-
τηρημένο πλοίο, πέντε με έξι χρόνια μετά 
την πρώτη χρηματοδότησή του, δημιουρ-
γεί καλά στοιχεία για νέα χρηματοδότηση. 
Μια «καλή» είσοδος μιας εταιρείας στη 
ναυτιλιακή αγορά δημιουργεί προϋποθέ-
σεις για «καλή» αντιμετώπισή της από τις 
τράπεζες μεταγενέστερα, σε περιπτώσεις 
παραγγελιών νέων πλοίων.

Τα παραπάνω ισχύουν, βέβαια, όταν οι 
συνθήκες εκ μέρους των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων είναι θετικές έναντι των 
αρνητικά διακείμενων τραπεζών. Τι συμ-
βαίνει όμως όταν εμφανίζονται οι πρώτες 
δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ανα-
γκών από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις; 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, προκειμένου 
να μη διαρραγεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, 
να ενημερωθούν οι τράπεζες ήδη από τις 
πρώτες στιγμές των δυσκολιών και γενι-
κά όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η ύπαρξη 
επικοινωνίας θεωρείται υπέρ της ναυτι-
λιακής επιχείρησης και όχι κατά αυτής. 
Προσεγγίζοντας την τράπεζα νωρίς, ώστε 
να επιτευχθεί μια αναχρηματοδότηση ή 
αναδόμηση της υφιστάμενης χρηματοδό-
τησης σε μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί 
να είναι ζωτικής σημασίας για τη ναυτι-
λιακή επιχείρηση, θεωρώντας ωστόσο 
αυτονόητη την εκ μέρους της επιχείρησης 
συνεισφορά της στην αναχρηματοδότη-
ση. Είναι αφελές να θεωρήσει κάποιος ότι 
η τράπεζα θα εγγράψει στον ισολογισμό 
της όλες τις ζημιές από ένα μη εξυπηρε-
τούμενο δάνειο, χωρίς προηγουμένως να 
έχει εκποιήσει στοιχεία του ενεργητικού 
της επιχείρησης. Επιπλέον, σε περιπτώσεις 
χρηματοδότησης από περισσότερες τρά-
πεζες, δεδομένης της περιπλοκότητας της 
κατάστασης, θεωρείται σημαντική η από 
κοινού εύρεση λύσης μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων τραπεζών και της επιχείρη-
σης και όχι οι μεμονωμένες λύσεις με τις 
επιμέρους τράπεζες. Άλλωστε, οι τράπε-
ζες έχουν αποκτήσει εμπειρία σε ανάλο-
γες περιπτώσεις, τόσο ώστε να δημιουρ-
γούν θέσεις στελεχών ειδικά για τέτοια 
ζητήματα μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(CRO: Chief Restructuring Officer).

Συνοψίζοντας, η συνεχής και απρόσκοπτη 
επικοινωνία μεταξύ των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων και των τραπεζών, σε όρους 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δημιουργεί επω-
φελείς σχέσεις συνεργασίας και για τις 
δύο πλευρές, τόσο σε περιόδους ανάπτυ-
ξης όσο, κυρίως, και σε καιρούς κρίσης.

Έχουν περάσει ήδη οκτώ χρόνια από την κατάρρευση της Lehman Brothers και τη βαθιά χρηµατοπιστωτική 
κρίση που ακολούθησε, και όµως φαίνεται ότι αυτή η κρίση έχει αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια, ιδίως στις 
τράπεζες, που φαίνονται να είναι πλέον τόσο διστακτικές σε νέα ανοίγµατα, ώστε ακόµα και υγιείς 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να βρουν πρόσβαση σε νέες χρηµατοδοτήσεις. 

«Γίνε τραπεζίτης στη θέση του τραπεζίτη»

Του Μιχάλη Νικολάου
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Το 2016 καθρεφτίζει τη συνέχεια στην 
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής 
ανάπτυξης και τις συνεχόμενες δυσκολί-
ες στη ζωτικότητα των ναυπηγείων στις 
πέντε υπερδυνάμεις – Ιαπωνία, Ευρώπη, 
Κίνα, Κορέα και Αμερική.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την 
τελευταία έκθεση –World Economic 
Outlook, Οκτώβριος 2016– εκτιμά χαμηλό 
ρυθμό ανάπτυξης για την παγκόσμια οικο-
νομία και φέτος στο 3,1% και 3,4% το 2017, 
προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι αυτή 
η πορεία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
του προστατευτισμού, κάτι που θα πλήξει 
ακόμα περισσότερο τις προοπτικές του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, «η 
παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί με ήπιους 
ρυθμούς φέτος, μετά την υποχώρηση της 
ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την απόφαση 
της Βρετανίας να αποχωρήσει από την 
ΕΕ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ήπια ανάκαμ-
ψη το 2017, στηριζόμενη στην καλύτερη 
πορεία των αναδυόμενων αγορών».
Οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα εμφανί-
σουν ανάπτυξη 1,6% για φέτος (από 2,1% 
που είχαν επιτύχει πέρυσι και έναντι πρό-
βλεψης για ανάπτυξη 1,8% τον Ιούλιο), με 
το ΔΝΤ να υποβαθμίζει την εκτίμησή του 
για την αμερικανική οικονομία, προβλέπο-
ντας επέκταση του ΑΕΠ φέτος 1,6% (από 
2,2% τον Ιούλιο) και ανάκαμψη του ρυθ-
μού ανάπτυξης στο 2,2% το 2017.
Σημαντική είναι η υποβάθμιση για τη βρε-
τανική οικονομία λόγω Brexit, με εκτίμη-
ση ότι θα «τρέξει» το 2016 κατά 1,8%, με 
τον ρυθμό αυτόν να υποχωρεί στο 1,1% το 
2017 (από 2,2% που ήταν η προηγούμενη 
εκτίμηση). Σε ήπια αναβάθμιση των εκτι-
μήσεών του για την Ευρωζώνη προχωρά 
το Ταμείο, τόσο για φέτος όσο και για 
το 2017, αναμένοντας ότι ο ρυθμός ανά-
πτυξης θα φτάσει στο 1,7% (2016) και θα 
υποχωρήσει στο 1,5% το 2017. Θεωρεί 

απαραίτητη τη διατήρηση της τρέχουσας 
νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, ενώ 
υπογραμμίζει ότι μπορεί να κριθεί απα-
ραίτητη η επέκταση του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης.
Σημαντική επιρροή στις τρέχουσες προ-
οπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και 
της δραστηριότητας ναυπηγήσεων από 
τις μεγάλες οικονομίες αποτελεί η εξέλιξη 
στην τιμή του πετρελαίου και η αδυναμία 
της συμφωνίας των παικτών για την παρα-
γωγή πετρελαίου.
Η αναμενόμενη για τον Νοέμβριο συμ-
φωνία του ΟΠΕΚ για «πάγωμα» της 
παραγωγής πετρελαίου φαίνεται να έχει 
πολύ περιορισμένες, αν όχι ανύπαρκτες, 
πιθανότητες επιτυχίας τόσο ως προς την 
εφαρμογή της όσο και ως προς το ζητού-
μενο: δηλαδή την άνοδο των τιμών του 
μαύρου χρυσού.
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) 
αμφισβητεί ανοιχτά την αποτελεσματι-
κότητα που μπορεί να έχει η συμφωνία 
του διεθνούς καρτέλ, επισημαίνοντας σε 
σχετική έκθεσή της την αύξηση της παρα-
γωγής που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο. 
Η ΙΕΑ αναφέρει ότι η συνολική παραγωγή 
του ΟΠΕΚ έφτασε στα 33,64 εκατ. βαρέ-
λια την ημέρα, καθώς το Ιράκ προχώρησε 
σε αύξηση της παραγωγής, ενώ η Λιβύη 
άνοιξε και πάλι τους τερματικούς σταθ-
μούς στα λιμάνια της.
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας έχει επιση-
μάνει στο παρελθόν ότι τα κατάλληλα επί-
πεδα παραγωγής του ΟΠΕΚ δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 33 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα. Σημαντικός ανασταλτικός παράγο-
ντας στη διατήρηση αυτών των επιπέδων 
είναι ότι το Ιράν σχεδιάζει αύξηση της 
παραγωγής του στα 4 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα έως το 2019, καθώς η Τεχεράνη δεν 
κρύβει τη φιλοδοξία της να ανακτήσει το 
μερίδιο αγοράς που έχασε στη διάρκεια 

των εναντίον της κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, 
η παραγωγή της Ρωσίας έφτασε στα 11,1 
εκατ. βαρέλια την ημέρα, καταγράφοντας 
ιστορικό υψηλό μετά την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης. 
Ρώσοι αξιωματούχοι θέτουν την απόλυτη 
και πλήρη συναίνεση των χωρών-μελών 
του ΟΠΕΚ ως προϋπόθεση για τη συμμε-
τοχή της Ρωσίας σε συμφωνία «παγώμα-
τος» της παραγωγής. Πάντως, η Διεθνής 
Υπηρεσία Ενέργειας έχει ήδη ζητήσει από 
τις χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ να προχωρή-
σουν άμεσα σε μείωση της παραγωγής, 
προκειμένου να επιτευχθεί κάποια στιγμή 
βιώσιμη αύξηση των τιμών.
Καθώς η παγκόσμια οικονομία αντιμε-
τωπίζει τις δικές τις προκλήσεις από το 
2008, ναυπηγεία της Νότιας Κορέας 
αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κρίση, 
μετά από περισσότερο από μία δεκαετία 
παγκόσμιας κυριαρχίας, που απειλεί την 
ίδια την επιβίωσή τους και θέτει σε κίν-
δυνο την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία 
της Ασίας. 
Τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ν. 
Κορέας –Hyundai Heavy Industries, 
Daewoo Marine & Shipbuilding και 
Samsung Heavy Industries–, που κάπο-
τε είχαν τον έλεγχο περίπου 70% της 
παγκόσμιας αγοράς, παρασύρθηκαν από 
την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, την 
πτώση των τιμών του πετρελαίου και την 
παγκόσμια οικονομική κρίση που εξασθέ-
νισε τη ζήτηση για δεξαμενόπλοια και 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 
ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπισαν σκληρό 
ανταγωνισμό από τα φτηνότερα κινεζι-
κά ναυπηγεία. Τα τρία μεγαλύτερα προ-
αναφερόμενα ναυπηγεία της Ν. Κορέας 
υπέφεραν από συλλογική απώλεια ύψους 
$7,4 δις την περασμένη χρονιά, ενώ οι 
εκκρεμείς παραγγελίες των ναυπηγείων 
της Ν. Κορέας έφτασαν στο χαμηλότερο 

Παγκόσμια οικονομική κρίση, υπερπροσφορά 
χωρητικότητας και δυσκολίες σε ναυπηγικές μονάδες

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ



επίπεδο των τελευταίων έντεκα ετών τον 
περασμένο Φεβρουάριο. 
Επιπλέον ένα έντονο σημάδι της τωρι-
νής κρίσης στη βιομηχανία ναυπηγήσεων 
είναι η αισθητή μείωση του απασχολού-
μενου εργατικού δυναμικού. Τουλάχιστον 
3.000 υπάλληλοι που εργάστηκαν για τα 
τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ν. Κορέ-
ας εγκατέλειψαν τις δουλειές τους στη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο 
κλάδος υπέστη σημαντική αναδιάρθρω-
ση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την 
παγκόσμια υπερπροσφορά χωρητικότη-
τας των πλοίων και τη μειωμένη ζήτηση 
ενόψει της έντονης οικονομικής κρίσης. 
Τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας 
–Hyundai Heavy Industries, Samsung 
Heavy Industries και Daewoo Shipbuilding 
& Marine Engineering Co– έχουν εμπλακεί 
σε προγράμματα δραστικής αναδιάρθρω-
σης από τις πιστώτριες τράπεζές τους, 
αφού έχουν πληγεί σημαντικά από την 
έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 
2008.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε μία 
από τις εκθέσεις του για την κατάσταση 
των ναυπηγείων, εκτίμησε ότι το κόστος 
αναδιάρθρωσης των προβληματικών ναυ-
πηγείων και ναυτιλιακών εταιρειών της Ν. 
Κορέας εκτιμάται σε $27 δις και αναμέ-
νεται να αντισταθμιστεί έπειτα από μία 
δεκαετία. Μόλις η αναδιάρθρωση των επι-
χειρήσεων είναι πλήρης, το ΔΝΤ προβλέ-
πεται ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας 
κατά 0,4% έως 0,9%, ενώ το ποσοστό 
απασχόλησης θα αυξηθεί από 0,05% έως 
0,1%.
Ωστόσο, η αναδιάρθρωση της ναυπηγι-
κής βιομηχανίας θα οδηγήσει σε απώ-
λεια περίπου 10.000 εργαζομένων, ενώ ο 
αντίκτυπος εκτιμάται ότι θα μπορούσε 
να είναι ακόμα μεγαλύτερος, με απώλεια 
περίπου 20.000 θέσεων εργασίας.
Σε πρόσφατη συνάντηση κορυφαίων στε-
λεχών από τις πέντε ισχυρότερες δυνά-
μεις ναυπήγησης –Ιαπωνία, Ευρώπη, Κίνα, 
Νότια Κορέα και Αμερική–, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου στη 
Νότια Κορέα, επισημάνθηκε η τωρινή κρί-
ση της βιομηχανίας, προτρέποντας τους 
παίκτες να αντιμετωπίσουν ένα πλεόνα-
σμα προσφοράς.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα 
πλοία έχουν κατασκευαστεί με ταχύτερο 
ρυθμό απ’ ό,τι μια αύξηση στο θαλάσσιο 
εμπόριο, η οποία έχει οδηγήσει σε υπερ-

προσφορά. Κύρια σημεία της τωρινής 
κατάστασης που θα επιμείνουν και θα 
ζορίσουν ακόμα περισσότερο τη ζωτικό-
τητα των ναυπηγείων είναι η δραματική 
πτώση των τιμών των πλοίων, η ακύρωση 
υπαρχουσών παραγγελιών και η σημαντι-
κή μείωση νέων ναυπηγήσεων. Η ανισορ-
ροπία προσφοράς και ζήτησης χωρητικό-
τητας των πλοίων μπορεί να διαρκέσει μία 
δεκαετία ακόμα. Συνεπώς η κοινή στρατη-
γική των ναυτιλιακών παικτών με ομοφω-
νία απόψεων είναι υψίστης σημασίας για 
την επίτευξη της βιωσιμότητας των επι-
χειρήσεων στις δυσμενείς συνθήκες που 
επιβραδύνουν μια κρίση που έχει πλέον 
ξεπεράσει την πενταετία και κατευθύνεται 
προς τον τερματισμό της πρώτης δεκαε-
τίας.
Κορυφαία εταιρεία συμβούλων McKinsey 
& Co στην προκαταρκτική έκθεσή της 
για την κατάσταση της ναυπηγικής βιο-
μηχανίας της Ν. Κορέας παραθέτει ολέ-
θρια συμπεράσματα. Η McKinsey πιστεύει 
ότι η Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering δεν θα καταφέρει να επιβιώ-
σει πέρα από το 2020, λόγω της πρόβλε-
ψης για αρνητικό λειτουργικό περιθώριο 
και έλλειμμα ρευστότητας στα $3 δις.
Η έκθεση τόνισε ότι, λόγω της παγκόσμι-
ας ύφεσης στον τομέα της ναυπηγικής 
βιομηχανίας, είναι αναπόφευκτο ότι τα 
τρία ναυπηγεία της Κορέας θα αντιμετω-
πίσουν σκληρές απώλειες. Από αυτούς, η 
DSME έχει την ασθενέστερη οικονομική 
δομή και χωρίς υπεύθυνη ομάδα διαχεί-
ρισης είναι λιγότερο πιθανό να καταφέρει 
να επιβιώσει μέχρι το 2020.
Ενόψει των τωρινών δυσμενών συνθηκών 

της οικονομίας και της μειωμένης ζήτησης 
χωρητικότητας των πλοίων, όλα τα ναυπη-
γεία σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου 
να προσελκύσουν ισχυρότερο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον και αύξηση των παραγ-
γελιών, προχωρούν σε συνεχόμενη ανα-
βάθμιση ναυπηγικών σχεδίων. Η σημερινή 
ναυλαγορά απαιτεί τη ναυπήγηση πλοίων 
που είναι ενεργειακά αποδοτικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον. 
Επάνω απεικονίζεται συνοπτικά η κατάτα-
ξη των μεγαλύτερων χωρών ναυπήγησης, 
σε κόρους ολικής χωρητικότητας, για το 
έτος 2015. 
Η Κίνα ηγείται, με τη Ν. Κορέα να ακολου-
θεί και την Ιαπωνία στην επόμενη θέση. Η 
κατάταξη αυτή φαίνεται ότι θα διατηρηθεί 
και τη φετινή χρονιά και την επόμενη διε-
τία, καθώς η Κίνα κατάφερε να αποσπάσει 
μεγάλο μερίδιο αγοράς στη ναυπήγηση 
των bulk carriers από το 2008 έως και 
σήμερα.
Η τωρινή κρίση της μείωσης των νέων 
παραγγελιών θα συντελέσει σε σημαντική 
συρρίκνωση της παραγωγικής δυναμικό-
τητας και των ολοκληρώσεων των ναυ-
πηγήσεων, με αποτέλεσμα να σημειωθεί 
έντονη μείωση των μεγεθών στις πρώτες 
κύριες ναυπηγικές δυνάμεις. Ωστόσο, όσο 
η Κίνα θα καταφέρνει να προσφέρει μειω-
μένο κόστος ναυπήγησης των νέων πλοί-
ων, ολοένα και περισσότεροι εφοπλιστές 
θα συνεχίζουν να την κατατάσσουν στις 
αρχικές προτιμήσεις τους, δεδομένου ότι 
όλα τα ναυπηγεία πρέπει να τηρούν πλέον 
τους ρυθμιστικούς κανόνες του περιβάλ-
λοντος, που επιβάλλουν ενεργειακά απο-
δοτικά πλοία.

Οι κορυφαίες χώρες ναυπήγησης - 2015
www.statista.com
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Διαμόρφωση νέων στρατηγικών με γνώμονα  
τις τεχνολογικές εξελίξεις

Με τη ναυλαγορά να συνεχίζει να κινείται σε υποτονικά επίπεδα αλλά 
και την εισαγωγή νέων κανονισµών, σίγουρα δεν µπορούµε να µιλάµε 
για µια περίοδο ρουτίνας στη διεθνή ναυτιλία. Οι προκλήσεις πολλές 
και το οικονοµικό περιβάλλον ιδιαίτερα πιεστικό. Με αφετηρία αυτές  
τις διαπιστώσεις, ζητήσαµε από εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών  
να µας δώσουν τη δική τους οπτική σε καίρια ζητήµατα που 
απασχολούν τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η Ballast Water Management 
και η χρήση καυσίµων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον 
βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων και πρωτοβουλιών στη διεθνή 
ναυτιλιακή βιοµηχανία.



Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;

Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 70) θα 
συζητήσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα 
μετασκευών για το σύστημα Ballast Water 
Τreatment (BWT) των υπαρχόντων πλοίων.
Η Σύμβαση για το BWT, η οποία επικυρώ-
θηκε από τη Φινλανδία τον Σεπτέμβριο του 
2016, επέτρεψε στον IMO να κηρύξει την 
έναρξη ισχύος της τον Σεπτέμβριο του 2017.
Μεταξύ του 2004 και του 2016, εντοπίστη-
καν σημαντικές αδυναμίες στη Σύμβαση, 
όμως το πρωτόκολλο του IMO δεν επέ-
τρεπε να γίνουν αλλαγές παρά μόνο μετά 
την ημερομηνία επικύρωσης. Οι πολύ 
χαλαρές διαδικασίες ελέγχου/έγκρισης 
των συστημάτων BWT (από τους εξου-
σιοδοτημένους κατασκευαστές) οδήγη-
σαν στην προτεινόμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών των G8 για την 
αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Οι 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
συζητούνται σε μια ομάδα εργασίας του 
IMO, πριν από τη MEPC 70.
Δύο ακόμα προβλήματα προέκυψαν 
κατόπιν προσεκτικής μελέτης της Σύμβα-
σης και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού 
για BWT:
Σοβαρές δυσκολίες προκύπτουν από την 
εγκατάσταση των τρεχόντων συστημάτων 
BWT σε πλοία (όπως φορτηγά πλοία), 
στα οποία οι δεξαμενές έρματος αδειά-
ζουν με τη βαρύτητα (πολλαπλά σημεία 
εκκένωσης).
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 

έχει διαστρεβλωθεί από τον αριθμό των 
πλοίων στα οποία πραγματοποιήθηκε 
special survey το 2015 αναμένοντας ως 
ημερομηνία έναρξης ισχύος το 2016. Κάτι 
τέτοιο είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί 
το 2017, οδηγώντας σε αυξημένη δραστη-
ριότητα μετασκευών τόσο το 2020 όσο 
και το 2022.
Τα παραπάνω προβλήματα έχουν διαπι-
στωθεί από τη Λιβερία, με τρεις προτάσεις 
στις MEPC 69 και MEPC 70. Οι προτάσεις 
αυτές προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις για 
τα πλοία τα οποία αποβάλλουν το θαλάσ-
σιο έρμα με τη βαρύτητα καθώς και μια 
προτεινόμενη αναθεώρηση για παράταση 
του χρονοδιαγράμματος μετασκευών για 
τα υπάρχοντα πλοία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι 
μετασκευές για το BWT στα υπάρχοντα 
πλοία, και ιδίως στα μεγαλύτερα σε ηλι-
κία, είναι πιθανόν να μην πετύχουν τους 
επιδιωκόμενους στόχους της επεξεργα-
σίας του έρματος με τον εξοπλισμό για 
BWT που διατίθεται σήμερα. Η μεγάλη 
ποσότητα των συσσωρευμένων ιζημάτων 
πρέπει να καθαριστεί με προσοχή από 
τις δεξαμενές έρματος των υπαρχόντων 
πλοίων. Επιπλέον, πρέπει τα πλοία να είναι 
εφοδιασμένα με ακριβά φίλτρα έρματος. 
Τα φίλτρα και τα συστήματα BWT μπορεί 
να μειώσουν την ικανότητα των αντλιών 
έρματος του πλοίου.
Τα υπάρχοντα πλοία πρέπει να διαφο-
ροποιηθούν σαφώς από τα νεόκτιστα ή 
εκείνα στα οποία έχει γίνει ήδη πλήρης 
προετοιμασία για μελλοντική τοποθέτηση 
ενός συστήματος BWT.
Παράλληλα με όλες αυτές τις εξελίξεις, 
υπάρχει και η κατάσταση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, όπου μετά την υιοθέτηση μιας 

διαφορετικής Σύμβασης και ενός αυστη-
ρότερου καθεστώτος δοκιμών σε σχέση 
με εκείνο του IMO, τρία συστήματα ανα-
μένεται να λάβουν έγκριση τύπου από την 
USCG τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2016.
Από τις πληροφορίες που ο κλάδος έχει 
σήμερα (πριν από τη MEPC 70 του ΙΜΟ 
και προτού τα εγκεκριμένα από την USCG 
συστήματα είναι διαθέσιμα) το αναμενό-
μενο κόστος μετασκευής για τοποθέτηση 
ενός συστήματος BWT στα υπάρχοντα 
πλοία κυμαίνεται από $0,5-2,5 εκατ. Το 
κόστος αυτό ενδέχεται να αυξηθεί στην 
περίπτωση ενός συστήματος συμμορ-
φούμενου στις απαιτήσεις των ΗΠΑ ή 
ενός συστήματος το οποίο ανταποκρίνε-
ται πλήρως στις αναθεωρημένες κατευθυ-
ντήριες γραμμές των IMO G8, οι οποίες 
δεν έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα.
Ένας πλοιοκτήτης βρίσκεται αντιμέτωπος 
με μια σημαντική δαπάνη, η οποία θα προ-
στεθεί τόσο στα ημερήσια λειτουργικά 
κόστη όσο και στα κόστη κεφαλαίου. Είναι 
απίθανο οι ναυλαγορές να ανταμείψουν τον 
πλοιοκτήτη γι’ αυτή τη σοβαρή επένδυση. 
Πλοία άνω των 15 χρόνων θα επηρεαστούν 
ιδιαίτερα, καθώς θα πρέπει να εγκαταστή-
σουν ένα σύστημα BWT μέχρι το 18ο 
έτος της ηλικίας τους (για να συμμορφώ-
νονται με τους κανονισμούς της USCG) ή 
μέχρι το 20ό έτος της ηλικίας τους (για να 
συμμορφώνονται με τον IMO).
Γνωρίζουμε σε τι κατάσταση θα είναι οι 
ναυλαγορές το διάστημα 2018-2022; Η 
απάντηση είναι όχι. Σε όποιο επίπεδο και 
αν κινούνται οι ναυλαγορές, αυτές είναι 
που θα αποφασίσουν εάν κάποια πλοία 
πρόκειται τελικά να διαλυθούν νωρίς ή 
εάν δεν θα μπορούν να εμπορεύονται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ναυλαγορές θα αποφασίσουν  
για τη διάλυση των πλοίων

Του Δημήτρη Ι. Φαφαλιού
President, Fafalios Shipping S.A.
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Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring, ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;

Τα μεγάλα ναυπηγεία της Κορέας είναι 
παραδοσιακά τα πιο ανταγωνιστικά στον 
κόσμο, με υψηλή παραγωγικότητα και 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Το μεγάλο «βιβλίο» παραγγελιών τους 
πάντα υποστηριζόταν από ισχυρές ναυ-
τιλιακές και offshore αγορές και από 
«πιστούς» πελάτες, αλλά και τα ναυπηγεία 
είχαν την τάση να προτιμούν μεγάλες σει-
ρές παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι τα ναυ-
πηγεία συχνά θα ναυπηγούσαν παραπάνω 
πλοία, τα οποία θα ήταν περισσότερο 
επωφελή για το σύστημα παραγωγής τους 
αντί για το τι χρειαζόταν ή όχι η αγορά. Τα 
ναυπηγεία είχαν ένα μάλλον στενό μείγμα 
παραγωγής. 
Το μοντέλο αυτό μπορούσε να υποστη-
ριχτεί μέχρι πρόσφατα, αλλά, κοιτώντας 
προς το μέλλον, τα ναυπηγεία ίσως χρει-
αστεί να συγχωνευτούν είτε πλήρως είτε 
μερικώς. Θα πρέπει ακόμη να γίνουν πιο 
ευέλικτα σε ό,τι αφορά την ποικιλία των 
πλοίων που μπορούν να κατασκευάσουν 
και να μπορούν να την προσαρμόσουν 
σε ό,τι χρειάζεται πραγματικά η αγορά. 
Εάν τα κορεατικά ναυπηγεία αρνηθούν να 
γίνουν πιο ευέλικτα, τότε το μέλλον τους 
θα είναι εξαιρετικά αμφίβολο. 
Τα τμήματα σχεδιασμού των κορεατικών 
ναυπηγείων έχουν πολλά πράγματα τα 
οποία πρέπει να κάνουν εάν θέλουν να 
ανταγωνιστούν τα πολλά ιαπωνικά ναυπη-
γεία που έχουν αναπτύξει πλήρως σχέδια 
με υψηλή απόδοση στην κατανάλωση 
καυσίμου τα οποία συμμορφώνονται με 
τα Phases 2 και 3 του IMO EEDI. 
Οι πλοιοκτήτες οι οποίοι ενδέχεται να 
παραγγείλουν πλοία από την Κορέα στο 
μέλλον θα πιέζουν επίσης για αυστηρό-
τερα συμβόλαια ναυπήγησης και λίστες 
κατασκευαστών. Στο παρελθόν, πολλά 
κορεατικά ναυπηγεία χρησιμοποιούσαν 
τις λίστες κατασκευαστών για να εξαγά-
γουν σημαντικά επιπλέον ποσά από τον 
πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας επιλογής μηχανημάτων και εξο-

πλισμού. Τα τρέχοντα και αναμενόμενα 
επίπεδα τιμών της αγοράς θα επιτρέψουν 
στους πλοιοκτήτες να αποκτήσουν καλύ-
τερους γενικούς όρους από τα κορεατικά 
ναυπηγεία.
Όσον αφορά το «βιβλίο» παραγγελι-
ών των κορεατικών ναυπηγείων για τις 
offshore κατασκευές, είναι απαραίτητο η 
τιμή του πετρελαίου να παραμείνει πάνω 
από τα $60-$70/βαρέλι για τουλάχιστον 
τρία χρόνια, ώστε να καλυφθεί η μεγάλη 
χωρητικότητα αυτών των ναυπηγείων.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις;

Η MEPC 70 του IMO, τον Οκτώβριο του 
2016, ήταν επιφορτισμένη με το να επι-
λέξει μια ημερομηνία εφαρμογής για το 
παγκόσμιο όριο περιεκτικότητας θείου 
στα καύσιμα. Τόσο η μελέτη του IMO όσο 
και εκείνη την οποία ετοίμασε η ναυτιλι-
ακή βιομηχανία καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι επαρκείς ιδιότητες καυσίμου 
θα είναι διαθέσιμες μέχρι το 2020. Και οι 
δύο μελέτες χρησιμοποιούν διαφορετικές 
μεθοδολογίες, αλλά καταλήγουν στο ίδιο 
συμπέρασμα.
Μετά το 2020, ημερομηνία που είναι πιο 
πιθανό να επιλεγεί από τον ΙΜΟ, ένα 
πλοίο θα μπορεί να καταναλώσει:
1. Προϊόντα απόσταξης πετρελαίου 
(Distillate fuels) με περιεκτικότητα σε 
θείο μικρότερη από 0,5%.
2. Yπολειμματικά καύσιμα (Residual fuels) 
με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 
0,5%. Υπάρχει λιγότερη εμπειρία σχετικά 
με τη χημική σταθερότητα αυτού του 
τύπου καυσίμου, εάν είναι διαθέσιμο σε 
παγκόσμια βάση.
3. Yπολειμματικά καύσιμα (Residual fuels) 
με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη 
από 0,5% σε συνδυασμό με τεχνολογία 
καθαρισμού των καυσαερίων, όπως τα 
scrubbers.
4. LNG ή μεθανόλη.
Πέρα από τις εμπορικές εκτιμήσεις, η 
κύρια ανησυχία αφορά την ασφάλεια 
κατανάλωσης τέτοιων καυσίμων, που ακο-

λουθείται από τον ασφαλή χειρισμό και 
την αποθήκευσή τους πάνω στο πλοίο. 
Ο ΙΜΟ έχει τον κανονισμό 18 της 
MARPOL Annex VI, ο οποίος πρέπει να 
διέπει την ποιότητα των καυσίμων, αλλά 
μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί ότι είναι ανα-
ποτελεσματικός.
Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και 
τους εμπορικούς παράγοντες:
Τα προϊόντα απόσταξης πετρελαίου 
(Distillate fuels) είναι ακριβά αλλά αξιόπιστα.
Τα υπολειμματικά καύσιμα (Residual fuels) 
με περιεκτικότητα μικρότερη από 0,5% θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα ασφαλείας, ειδικά για μακρινά ταξί-
δια ή εάν το καύσιμο αποθηκεύεται για 
πάρα πολύ καιρό.
Τα υπολειμματικά καύσιμα (Residual fuels) 
με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 0,5% 
χρειάζονται ένα scrubber, το οποίο απο-
τελεί μια ακριβή μετασκευή, ενώ υπάρχει 
ακόμα ένα ζήτημα με το νερό πλύσης 
αυτού, το οποίο δεν έχει ακόμη επιλυθεί 
από τον ΙΜΟ.
Το LNG ή η μεθανόλη απαιτούν ακόμα 
πιο ακριβές μετατροπές για τα υπάρχοντα 
πλοία, ενώ οι σημαντικές εκπαιδεύσεις 
σε ζητήματα ασφάλειας και πληρώμα-
τος θα κάνουν τη μετατροπή ακόμα πιο 
δαπανηρή. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε ειδικά δρομολό-
για, όπου ο εφοδιασμός LNG ή μεθανό-
λης είναι ελεύθερα διαθέσιμος ή όταν το 
πλοίο πλέει εντός και εκτός των Emission 
Control Areas (ECA). Για τα νεότευκτα 
πλοία, το LNG είναι ελκυστικό ώστε να 
επιτρέψει στο πλοίο να συμμορφωθεί με 
τις προδιαγραφές Tier III για τις εκπομπές 
NOx της συνθήκης MARPOL Annex VI, οι 
οποίες είναι αυστηρές και η συμμόρφωση 
με αυτές δαπανηρή για τα πλοία που καίνε 
προϊόντα απόσταξης πετρελαίου ή υπο-
λειμματικά καύσιμα.
Για να ολοκληρώσω, δεν αναμένεται σημα-
ντική επίπτωση στην αγορά έως το 2021-
2022, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από τη 
διαφορά στο κόστος των καυσίμων ανά-
μεσα στα προϊόντα απόσταξης πετρε-
λαίου, τα υπολειμματικά καύσιμα και τα 
LNG/μεθανόλη. Τα LNG/μεθανόλη έχουν 
σαφώς περισσότερο νόημα για νέες ναυ-
πηγήσεις, εκτός εάν ένα ήδη υπάρχον 
σκάφος πρέπει να εμπορεύεται μέσα σε 
μια περιοχή ECA.



Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομική επιβά-
ρυνση που αφορά την εγκατάσταση αλλά 
και τη λειτουργία του BWTS στα πλοία 
δεν είναι αμελητέα και πρέπει να συμπε-
ριληφθεί στο budget των εταιρειών. Αν σε 
αυτό συνυπολογίσουμε τον ανθρώπινο 
παράγοντα που σχετίζεται με τη λειτουρ-
γία, την επιθεώρηση και τη συντήρηση των 
συστημάτων, οι συνολικές αλλαγές που 
αναμένονται είναι ακόμα μεγαλύτερες.
Σε σχέση με τα παραπάνω, είναι αλήθεια 
ότι η εφαρμογή του κανονισμού αναμένε-
ται να δημιουργήσει μια επιπλέον δυσκο-
λία στο ήδη επιβαρυμένο οικονομικά 
περιβάλλον των εταιρειών, με αποτέλεσμα 
την πιθανή απόσυρση κυρίως των παλαιό-
τερων πλοίων. 

Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring, ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;

Σαφώς χρειάζεται τα κορεατικά ναυπη-
γεία να εκσυγχρονιστούν όχι τόσο στον 
τρόπο κατασκευής, αλλά περισσότερο 
στην ευελιξία και στην προσαρμογή στις 
ανάγκες των πελατών τους. 
Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο να προ-
τείνουν επενδυτικές λύσεις που θα βοη-
θήσουν τον πλοιοκτήτη να αποκτήσει 
μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
ανάλογα με το είδος της αγοράς στην 

οποία κινείται. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 
χρειαστούν συνεργασίες τόσο στον κατα-
σκευαστικό (επιλογές μηχανημάτων) όσο 
και στον σχεδιαστικό τομέα, με εταιρείες 
εκτός της εγχώριας αγοράς. Αυτό ίσως να 
οδηγήσει και σε μεγαλύτερη εξειδίκευση 
των ναυπηγείων. 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις; 

Οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλές και 
σύνθετες για τους πλοιοκτήτες. Πρώτα 
απ’ όλα θα αυξηθεί το κόστος λειτουργίας 
του πλοίου λόγω της αύξησης της τιμής 
του καυσίμου. Επιπροσθέτως, περαιτέρω 
προβλήματα στα μηχανήματα του πλοίου 
αναμένονται, το οποίο με τη σειρά του 
επιφέρει επιβαρύνσεις στον χρόνο συντή-
ρησης αναλωσίμων κ.λπ.
Άλλα αναμενόμενα ζητήματα σχετίζονται 
με την εσωτερική προετοιμασία και τα 
επιπλέον μέτρα ελέγχου που κάθε εται-
ρεία πρέπει να λάβει.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε 
ότι το LNG ως καύσιμο φέρεται προς το 
παρόν ως τεχνική λύση που εφαρμόζεται 
περισσότερο σε νέες κατασκευές και όχι 
σε υπάρχοντα πλοία. Συνυπολογιζόμε-
να όλα τα παραπάνω, το 0,5% of global 
sulphur cap δεν αναμένεται να επηρεάσει 
τόσο την πρόωση διάλυσης των πλοίων, 
αλλά με την ταυτόχρονη εφαρμογή άλλων 
κοστοβόρων κανονισμών (βλέπε BWTS) 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον προ-
ϋπολογισμό των εταιρειών, και μπορεί να 
προωθήσουν μια τέτοια λύση.

Τα κορεατικά ναυπηγεία πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν όσον αφορά την ευελιξία και  
την προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών τους

Του Σταύρου Δανιόλου
Technical Manager, Minerva Marine Inc.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Η νέα γενιά συνομιλεί  
με τους πρωταγωνιστές  
της Ναυτιλίας 
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Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;
Σίγουρα η εγκατάσταση BWT σε υπάρχο-
ντα πλοία είναι μια εξαιρετικά προβλημα-
τική εργασία. Όχι μόνο από άποψη συνο-
λικού κόστους, αλλά και λόγω μεγάλης 
επιβάρυνσης του πλοίου σε σχέση με κρί-
σιμους παράγοντες, όπως: χρόνος μελέ-
της, χρόνος προετοιμασίας εγκατάστα-
σης/παραγγελίας/παράδοσης/έγκρισης 
μελέτης από κλάσεις, απαιτήσεις πλοίου 
όπως χώρος, ενέργεια, τροποποιήσεις με 
ασφάλεια, ανάγκες εκπαίδευσης και εξοι-
κείωσης πληρωμάτων και πολλά άλλα.
Επίσης, η εναρμόνιση προτύπων ΙΜΟ G8/
USCG είναι ακόμη σε εξέλιξη, οπότε η 
αβεβαιότητα για τη σωστή επιλογή συστη-
μάτων/τεχνολογίας παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό, χωρίς να προβλέπεται κάποια δια-
φοροποίηση στο άμεσο μέλλον.

Θεωρητικά, όλα τα παραπάνω θα κατα-
στήσουν την επιλογή εγκατάστασης BWT 
σε μεγαλύτερης ηλικίας πλοία δύσκολη 
έως αδύνατη, αλλά ίσως κάποιες αρχικές 
προβλέψεις για σημαντική αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων να είναι υπερβολικές. 
Και αυτό γιατί στην πράξη είναι πολύ πιθα-
νό να δούμε μια πιο λογική εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος υποχρέωσης εγκα-
τάστασης BWT στα υπάρχοντα πλοία και 
σε συνάρτηση με τις ημερομηνίες IOPP 
renewal και με τη σύμφωνη γνώμη των 
σημαιών. Επίσης, οι προτάσεις πολλών 
φορέων της ναυτιλίας (για παράταση των 
ημερομηνιών συμμόρφωσης των πλοίων 
και μετά το 2022) που θα συζητηθούν την 
εβδομάδα αυτή στη MEPC 70 του IMO 
θα είναι κρίσιμες ως προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;
Ο συσχετισμός μεταξύ των κύκλων της 
ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας 
δεν είναι τόσο απλή υπόθεση και ιστορικά 
δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Οι υπερβο-
λικοί ρυθμοί ανάπτυξης του capacity της 
παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας την 
προηγούμενη δεκαετία (κυρίως στην Κίνα 
αλλά και στην Κορέα) δεν ήταν σε καμία 
περίπτωση βιώσιμη λύση και αναπόφευ-
κτα οδήγησε σε πολλά οικονομικά προ-
βλήματα για τα περισσότερα ναυπηγεία, 
με αρκετές απώλειες να έχουν ήδη παρα-
τηρηθεί. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν 
την επιτακτική ανάγκη για αναδιοργάνωση 
(restructuring) των ναυπηγείων της Κορέ-

ας για παράδειγμα, αλλά σε κατεύθυνση 
consolidation καθώς και εξειδίκευσης σε 
συγκεκριμένους τύπους πλοίων. Η μείω-
ση του capacity σίγουρα θα είναι θετική 
όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των 
ναυπηγείων εκείνων που θα επικρατήσουν 
και ελπίζουμε να προκύψει μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση με τις μελλοντικές ανάγκες 
και τη ζήτηση για νέα πλοία.

Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις;
Οι πιθανές επιπτώσεις θα είναι τεράστι-
ες για τη ναυτιλία τόσο σε κόστος από 
την εφαρμογή του cap, όσον αφορά τα 
voyage expenses, όσο και σε διαδικασίες 
μετάβασης όλης της βιομηχανίας καυσί-
μων και υλοποίησης επί των πλοίων. Όπως 
και με τα BWT, τα κριτήρια επιλογής για 
scrapping θα επηρεαστούν ανάλογα με τα 
επιπλέον capex, opex και voyage expenses 
ενός πλοίου. Εναλλακτικά καύσιμα όπως 
το LNG για συγκεκριμένα πλοία και 
trades θα έχουν εφαρμογή, αλλά σε πολύ 
περιορισμένο βαθμό, στο άμεσο μέλλον. 
Για τις κύριες αγορές των φορτηγών και 
των δεξαμενόπλοιων, θα απαιτηθεί πρώτα 
να προχωρήσει αρκετά η ανάπτυξη των 
υποδομών εφοδιασμού των εναλλακτι-
κών καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, να 
υπάρξει κίνητρο όσον αφορά τη διαφορά 
κόστους LNG/low sulphur fuel, καθώς και 
η αποτελεσματική τεχνολογική ανάπτυξη 
των gas fuel systems για την επόμενη γενιά 
των ship designs που θα προκύψουν από 
τα μεγάλα ναυπηγεία.

Παραμένει η αβεβαιότητα για τη σωστή επιλογή 
συστημάτων/τεχνολογίας

Του Απόστολου Πουλοβασίλη
Chief Operating Officer Designate Eletson Corporation

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Θα απαιτηθεί χρόνος για  να δημιουργηθούν 
συνθήκες που θα δώσουν τη λύση  
στα ναυπηγεία της Κορέας

Του Γιώργου Σκριμιζέα
General Manager Allseas Marine S.A. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, όπου 
το κόστος εγκατάστασης είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλό, θεωρώ ότι από μόνο του το 
κόστος αυτό θα αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα στη λήψη απόφασης για διά-
λυση ενός πλοίου.
Οι περισσότερες εταιρείες λειτουργούν 
κάτω από το breakeven cost, κάτι που 
σημαίνει ότι καίνε από τα υπάρχοντα 
χρηματικά διαθέσιμα. Αυτό έχει μειώσει 
δραματικά σε πολλές εταιρείες τις «κεφα-
λαιακές» αντοχές και πιστεύω ότι πλοία 
πλησίον ή παλαιότερα της δεκαετίας είναι 
υποψήφια για διάλυση.
Από την άλλη, αυτό θα έχει και μια θετική 
επίπτωση στην αγορά, με τη μείωση της 
προσφερόμενης χωρητικότητας, κάτι που 
θα ωφελήσει όσα πλοία ή εταιρείες κατα-
φέρουν να επιβιώσουν.

Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring, ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;

Σίγουρα απαιτείται ένας συνδυασμός. Τα 
τελευταία χρόνια, η Κορέα έχει προσανα-
τολιστεί σε πιο προηγμένης τεχνολογίας 
πλοία. Φαίνεται ότι η αγορά αυτή έχει 
περιοριστεί λόγω και της πληθώρας των 

πλοίων που κατασκευάστηκαν τα προη-
γούμενα χρόνια. Νομίζω ότι θα περάσει 
σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να 
δημιουργηθούν και πάλι συνθήκες οι οποί-
ες από μόνες τους θα δώσουν τη λύση 
στα ναυπηγεία της Κορέας. Μέχρι τότε 
απαιτείται ένα σημαντικό restructuring 
από την πλευρά τους και ενδεχομένως μια 
νέα στρατηγική.

Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις;

Με τις υπάρχουσες συνθήκες αγοράς, 
όπου οι εταιρείες κοιτάζουν την επόμενη 
ημέρα σε βάθος το πολύ έτους (εάν όχι 
μήνα), το 2020 ή το 2025 δείχνουν πολύ 
μακρινά. Το LNG ως καύσιμο υπάρχει σαν 
ιδέα αρκετά χρόνια τώρα και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ακόμα και οι κατασκευ-
αστές μηχανών έχουν χαράξει σχετική 
στρατηγική. Βέβαια, ένα θέμα για το LNG 
παραμένει η δημιουργία σταθμών ανεφο-
διασμού, κάτι το οποίο και εύκολο δεν 
είναι και πολύ υψηλό κόστος έχει.
Είμαι σίγουρος ότι η ναυτιλία θα κατευ-
θυνθεί προς τα εκεί, δεδομένου ότι και οι 
τιμές πετρελαίου μάλλον δεν θα μείνουν 
τόσο χαμηλές για πάντα.
Στο ερώτημα εάν αυτό θα οδηγήσει σε 
πρόωρες διαλύσεις,  θεωρώ ότι θα υπάρ-
ξουν πολλές πρόωρες διαλύσεις για πολ-
λούς άλλους λόγους πριν από αυτόν.
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º Autocleaning Samsung Filter 
º Low operation cost 
º Low maintenance cost 
º Optimized Retrofit 
º No increase of corrosion 
º Automatic user-friendly operation 
º Worldwide service network 
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during POSIDONIA 2016 exhibition in Hall 1 Stand 1.325 

 

 

D.C.S.International Ltd 
Filonos 107 – 109, Piraeus, Greece   Tel: +30 210 4181833   E-mail: dcsi@dcsi.gr   www.dcsi.gr  



Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;

Είναι δεδομένο ότι η επικύρωση από τη 
διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα του κανονι-
σμού για την επεξεργασία του θαλάσσιου 
έρματος Ballast Water Treatment Plant 
γίνεται σε χρονική περίοδο κατά την οποία 
η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται σε ύφεση, 
με τους περισσότερους τύπους πλοίων 
εν λειτουργία να μην μπορούν να αντεπε-
ξέλθουν ούτε στα έξοδά τους για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, λόγω της πολύ κακής 
ναυλαγοράς, και τους πλοιοκτήτες να ανα-
γκάζονται να χρηματοδοτούν διαρκώς τη 
συνέχιση της επιχειρηματικότητάς τους. 
Σε αυτή τη συγκυρία, με την εφαρμογή 
του νέου κανονισμού για το BWTP, από 
το 2017, ανάλογα με την ηλικία των πλοίων, 
έρχεται να προστεθεί άλλο ένα τεράστιο 
υποχρεωτικό έξοδο τουλάχιστον 1 εκατ. 
δολαρίων ανά πλοίο για την αγορά και την 
εγκατάσταση του συστήματος επεξεργα-
σίας θαλάσσιου έρματος.
Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί 
το ότι, από τα υπάρχοντα πιστοποιημέ-
να συστήματα επεξεργασίας θαλάσσιου 
έρματος, κανένα δεν έχει πάρει ακόμη 
έγκριση από την αμερικανική ακτοφυλακή 
USCG, με συνέπεια ακόμα και οι εταιρεί-
ες που έχουν επιλέξει να εγκαταστήσουν 
στα πλοία τους σύστημα επεξεργασίας 
θαλάσσιου έρματος να βρίσκονται σε 
αβεβαιότητα για το εάν το επιλεγμένο 
σύστημα θα λάβει την έγκριση από την 
αμερικανική ακτοφυλακή ή εάν θα ανα-
γκαστούν να αλλάξουν το εγκατεστημένο 

σύστημα με άλλο, που θα έχει την έγκριση 
της USCG, εντός μιας πενταετίας σύμφω-
να με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο σχεδόν 
ασφαλές συμπέρασμα ότι πολλοί από 
τους πλοιοκτήτες μεγάλων σε ηλικία πλοί-
ων (15-20 ετών) θα επιλέξουν να προχωρή-
σουν σε διάλυση αυτών παρά στην επέν-
δυση της εγκατάστασης του συστήματος, 
με αμφίβολες (προς το παρόν δυσοίωνες) 
προβλέψεις για την απόσβεση της επέν-
δυσης στο προσεχές μέλλον. Βέβαια, σε 
μια τέτοια περίπτωση, είναι ευνόητο ότι 
η πιθανή συρρίκνωση του παγκόσμιου 
στόλου θα συμβάλει, έστω και λίγο, στη 
βελτίωση των δεικτών της αγοράς ναύλων. 

Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring, ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;

Η κατάσταση των κορεατικών ναυπηγείων 
ασφαλώς και αντικατοπτρίζει την παγκό-
σμια οικονομική κατάσταση, όπως άλλω-
στε συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ναυπη-
γεία της Ανατολής, και μικρή βελτίωση θα 
επέλθει με την ανάκαμψη της οικονομικής 
κατάστασης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Τα κορεατικά ναυπηγεία είχαν εισέλθει 
δυναμικά στις πολύ ακριβές κατασκευές, 
όπως πλατφόρμες άντλησης πετρελαίων, 
πλοία FPSO, αλλά και πολλά πλοία χύδην 
φορτίων, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από 
τους εντολοδόχους τους πληρώνοντας τη 

Πλοιοκτήτες μεγάλων σε ηλικία πλοίων  
θα επιλέξουν τη διάλυση παρά την προσαρμογή τους 
στις απαιτήσεις της BWΜ

Του Ηλία Σύρρου
COO (Chief Operating Officer) Aegean Shipping Management S.A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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σχετική ρήτρα ή, ακόμα χειρότερα, χωρίς 
καθόλου αποζημιώσεις.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον 
σχηματισμό μεγάλων ναυπηγικών ομίλων 
στη γειτονική τους Κίνα, που έχουν την 
υποστήριξη χρηματοδοτικών κεφαλαίων 
καθώς και την ευελιξία της προσαρμογής 
των τιμών των ναυπηγήσεών τους λόγω 
του κατά πολύ χαμηλότερου κόστους 
τους, ασκούν πίεση στα κορεατικά ναυπη-
γεία, φέρνοντάς τα σε αυτή τη θέση.
Ασφαλώς για την έξοδο από αυτή τη δίνη 
χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας τους, συγχωνεύσεις σε 
μεγαλύτερα ναυπηγικά σχήματα, περιορι-
σμός του κόστους λειτουργίας τους ώστε 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σε αυτή την 
πολύ δύσκολη και απαιτητική αγορά.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 

μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις; 

Μιλάμε για έναν μελλοντικό κανονισμό 
που, εάν αποφασιστεί, θα φέρει πρώ-
τα απ’ όλα ανατροπές και πολύ μεγάλες, 
κοστοβόρες επενδύσεις στα παγκόσμια 
διυλιστήρια που θα πρέπει να παράγουν 
το συγκεκριμένο καύσιμο. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, μόνο αυτή η παράμετρος είναι 
πολύ χρονοβόρα. 
Για την πλειονότητα των υπαρχόντων 
πλοίων, η εφαρμογή του συγκεκριμένου 
καυσίμου είναι εφικτή ακόμα και σήμερα, 
χωρίς καμία μετατροπή ή με πολύ μικρές 
μετατροπές/αναβαθμίσεις στις υφιστάμε-
νες μηχανές τους, το κόστος όμως για την 
παραγωγή και τη διακίνηση του συγκεκρι-
μένου καυσίμου θα είναι πολύ μεγαλύτερο 
από το κόστος των σημερινών καυσίμων, 
με αποτέλεσμα η μεταφορά των προϊ-
όντων να γίνει πολύ πιο ακριβή και ίσως 
δυσβάστακτη για τον τελικό καταναλωτή. 
Θα έχουμε δηλαδή άλλη μία κρίση του 
παγκόσμιου εμπορίου.
Το LNG είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο, 

πολύ πιο φτηνό και καθαρό/οικολογικό 
σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα 
που διατίθενται σήμερα στην αγορά και 
η εφαρμογή του στη ναυτιλία έχει προ-
χωρήσει σε πειραματικό στάδιο. Ήδη 
υπάρχουν Dual Engines, που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν LNG και FUEL, αλλά 
το πρόβλημα με το LNG είναι η αποθή-
κευσή του στο πλοίο, καθώς απαιτούνται 
ειδικές δεξαμενές υψηλών προδιαγραφών 
αντοχής, ψύξης και ασφάλειας, καθώς και 
η δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού των 
πλοίων ανά τον κόσμο. Με αυτά τα δεδο-
μένα δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το 
τελικό κόστος του LNG καυσίμου που 
θα χρησιμοποιηθεί και να εκτιμηθεί αν 
αυτό τελικά θα είναι πιο ελκυστικό από τα 
υπόλοιπα καύσιμα που θα υπάρχουν στην 
αγορά.
Εάν όμως εφαρμοστεί και σε σύγκριση 
με τα υπόλοιπα καύσιμα είναι αρκετά πιο 
οικονομικό, τότε είναι βέβαιο ότι πολλά 
από τα υπάρχοντα πλοία θα προχωρή-
σουν στις σχετικές μετατροπές, ενώ τα 
περισσότερα μεγαλύτερης ηλικίας θα 
αποσυρθούν προς διάλυση. 



Βασικός παράγοντας της ναυτιλιακής κρίσης είναι  
η υπερπροσφορά ναυπηγικού δυναμικού

Του Χρήστου Χατζηγεωργίου
Managing Director,  ALMI MARINE MANAGEMENT S.A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τι αλλαγές θα φέρει η εφαρμογή του 
Ballast Water Treatment στο ήδη επι-
βαρυμένο budget των πλοιοκτητών; 
Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
διαλύσεων πλοίων;

Αναμφίβολα το budget θα επιβαρυνθεί 
υπέρμετρα, αλλά ακόμα περισσότερο το 
cash flow της χρονιάς κατά την οποία θα 
γίνουν η αγορά και η εγκατάσταση. Ανά-
λογα με τον τύπο του πλοίου και τον επι-
λεγέντα εξοπλισμό, το κόστος θα κυμαν-
θεί από $500.000 έως $2.500.000, το 
οποίο από πλευράς cash flow μεταφρά-
ζεται σε $1.350 έως $6.850 αύξηση του 
daily running cost για να μπορέσουν να 
πληρωθούν το σύστημα και η εγκατάστα-
ση. Λογιστικά η απόσβεση θα γίνει είτε 
στην πενταετία είτε στο υπόλοιπο της 
ζωής του πλοίου, αλλά η επιβάρυνση τη 
συγκεκριμένη χρονιά θα είναι υπερβολική. 
Τα ποσά είναι τέτοια, που ισοδυναμούν με 
την αξία ενός πλοίου δεκαπενταετίας για 
κάθε 6-10 συστήματα.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: ενδέ-
χεται επομένως το BWT να οδηγήσει σε 
αύξηση των διαλύσεων πλοίων, ειδικά των 
παλαιότερων. Οι αποφάσεις βέβαια θα 
ληφθούν σε συνάρτηση με τις τότε αξίες 
και ναύλους.

Η φετινή κατάσταση των ναυπηγείων 
της Κορέας είναι αποτέλεσμα μόνο 
της παγκόσμιας οικονομικής κατά-
στασης και θα βελτιωθεί όταν η αγορά 
και οι τιμές πετρελαίου ανέβουν ξανά 
ή μήπως χρειάζεται να προβούν και τα 
ίδια τα ναυπηγεία σε κάποιου είδους 
restructuring ώστε να βελτιωθούν και 
να γίνουν πιο ανταγωνιστικά;

Ένας από τους βασικούς παράγοντες της 
ναυτιλιακής κρίσης είναι η ύπαρξη υπερ-
βολικού ναυπηγικού δυναμικού. Ούτε 
τόσο δυναμικό χρειάζεται ούτε τόσα νέα 
πλοία. Τα ναυπηγεία πρέπει να μειώσουν 
δραστικά το δυναμικό τους, όπως συνέ-
βη με τα ιαπωνικά, και να μην μπουν στον 
πειρασμό να το επαναφέρουν όταν καλυ-
τερεύσει η αγορά, διότι αυτή θα είναι η 
συνταγή για την επόμενη κρίση.

Ποιες οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του 0,5% global sulphur 
cap που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ για το 
2020 ή το 2025; Είναι δυνατόν αυτή η 
εφαρμογή να φέρει στο προσκήνιο το 
LNG ως καύσιμο; Σε συνδυασμό με 
τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, 
μπορεί αυτό να οδηγήσει σε πρόωρες 
διαλύσεις;

Σε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις για 
LSHFO, LSMGO, ο περισσότερος κόσμος 
φοβόταν για υπέρμετρο κόστος και έλλει-
ψη προϊόντων. Τελικά τίποτε από αυτά 
δεν επαληθεύτηκε. Από την άλλη μεριά, 
το κόστος της εγκατάστασης LNG είναι 
τέτοιο που, για να γίνει απόσβεση, θα πρέ-
πει να  δικαιολογείται από τη διαφορά του 
κόστους του καυσίμου, που θα παραμείνει 
άγνωστη πολύ καιρό ακόμα. Θεωρώ ότι 
το LNG θα είναι εναλλακτικό καύσιμο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι στον 
εν γένει παγκόσμιο στόλο και σε πλοία 
πολύ υψηλού αρχικού κόστους κατασκευ-
ής. Πρακτικά, κανένα από τα υπάρχοντα 
πλοία δεν είναι εφοδιασμένο με scrubber 
για να κάνει χρήση των υπαρχόντων καυ-
σίμων. Σε πρόωρες διαλύσεις μπορούν να 
πάνε παλαιά, αντιοικονομικά πλοία. 
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Στη Γερμανία, σύμφωνα με τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, λειτουργούν σήμερα 
49 ναυπηγικές και επισκευαστικές μονά-
δες, με συνολικό αριθμό εργαζομένων 
που αγγίζει τις 17.088. Από αυτές τις μονά-
δες, οι 16 χαρακτηρίζονται μικρού μεγέ-
θους, με τον αριθμό των εργαζομένων 
τους να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 49 ατό-
μων, όπως είναι η περίπτωση του ναυπη-
γείου Barro Boote Werften στη Βαυαρία, 
με 10 εργαζομένους, το οποίο ειδικεύεται 
στην κατασκευή περιπολικών και διασω-

στικών σκαφών και λέμβων. Οι 17 χαρα-
κτηρίζονται μεσαίου μεγέθους, με 50 έως 
και 250 εργαζομένους, όπως η περίπτω-
ση των ναυπηγείων Werft Hatecke στην 
Κάτω Σαξονία, με 127 εργαζομένους, τα 
οποία ειδικεύονται, επίσης, στη ναυπή-
γηση περιπολικών και διασωστικών σκα-
φών και λέμβων. Τέλος, οι 16 εντάσσονται 
στην κατηγορία μεγάλου μεγέθους, με 
πάνω από 251 εργαζομένους. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση είναι τα ναυπηγεία 
Howaldtswerke-Deutsche Werft – HDW 
στο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, με συνολικά 2.300 
εργαζομένους, τα οποία ειδικεύονται στη 
ναυπήγηση τόσο εμπορικών όσο και 
πολεμικών πλοίων. 
Για τη ναυπηγική βιομηχανία της Γερμα-
νίας, που για χρόνια βίωνε μεγάλη κρίση, 
το 2016 αναμένεται να καταγραφεί ως ένα 
από τα πλέον παραγωγικά έτη, με δεδο-
μένο ότι αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες 
προτιμούν πλέον τα γερμανικά ναυπηγεία 
τόσο για επισκευές όσο και για ναυπηγή-
σεις νέων μονάδων. Μάλιστα, τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση 
εργασιών, που προέρχεται από παραγ-
γελίες για ναυπηγήσεις σκαφών αναψυ-
χής, επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων 
καθώς και πολεμικών σκαφών. Όμως, το 
παρόν και κυρίως το μέλλον της γερμα-
νικής ναυπηγικής βιομηχανίας βρίσκεται 
στις ναυπηγήσεις νέων κρουαζιερόπλοιων, 
που έρχονται να καλύψουν την αυξανό-
μενη ζήτηση για πολυτελείς κρουαζιέρες 
τόσο στις αγορές της Ευρώπης και της 
βόρειας Αμερικής όσο ‒κυρίως‒ και σε 
αυτήν της Ασίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

Η κρουαζιέρα έρχεται να δώσει το «φιλί της ζωής» 
στα γερμανικά ναυπηγεία

Του Παναγιώτη Καπετανάκη

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



το γεγονός ότι η ασιατική αγορά κρουα-
ζιέρας έχει εισέλθει σε εποχή ραγδαίας 
ανάπτυξης, με τους νέους επιβάτες που 
επιλέγουν ένα πακέτο κρουαζιέρας να 
φτάνουν το 2015 τα 2,08 εκατ. συνολικά, 
όταν το 2012 ο αριθμός των επιβατών που 
προτίμησαν να ταξιδέψουν με κρουαζιε-
ρόπλοιο στη συγκεκριμένη περιοχή είχε 
ανέλθει σε μόλις 775.000 άτομα.
Μάλιστα, προ ολίγων ημερών, τα γερμανι-
κά ναυπηγεία Meyer Werft κατασκεύασαν 
το πρώτο τους κρουαζιερόπλοιο για την 
ασιατική αγορά, το «Genting Dream», το 
οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
‒κατ’ εντολή της Dream Cruises, η οποία 
ανήκει στον όμιλο Genting Hong Kong‒ 
για να ικανοποιεί πλήρως όλες τις ανάγκες 
των Ασιατών και κυρίως των Κινέζων επι-
βατών κρουαζιέρας. Όμως, τα γερμανικά 
ναυπηγεία επιλέγονται και από αμερικα-
νικές εταιρείες για ναυπήγηση κρουαζιε-
ρόπλοιων νέας γενιάς, τα οποία θα χρησι-
μοποιούν ως καύσιμο αποκλειστικά υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Η Carnival 
Corporation, η μεγαλύτερη εταιρεία 
κρουαζιέρας στον κόσμο, με μερίδιο αγο-
ράς που φτάνει το 44%, ανακοίνωσε μέσα 
στον Σεπτέμβριο την υπογραφή συμφωνί-
ας με τα ναυπηγεία Meyer Werft (Γερμα-
νία) και Meyer Turku (Φινλανδία) για την 
κατασκευή τριών κρουαζιερόπλοιων νέας 
γενιάς, με χρονολογία παράδοσης έως 
το 2022. Να σημειωθεί ότι τα φινλανδι-
κά ναυπηγεία Meyer Turku ανήκουν στον 
γερμανικό όμιλο Meyer Werft GmbH. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς κρουα-
ζιέρας και η ανάγκη για ναυπήγηση ολο-

ένα και περισσότερων πολυτελών κρουα-
ζιερόπλοιων αλλά και σκαφών αναψυχής 
οδηγούν σε συγχωνεύσεις μεταξύ των 
γερμανικών ναυπηγείων, με πλέον πρό-
σφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτό της εξαγοράς του ιστορικού ναυπη-
γείου του Αμβούργου Blohm + Voss από 
τα ναυπηγεία της Βρέμης Lürssen-Werft, 
τα οποία αποτελούν έναν κορυφαίο, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, κατασκευαστή πολυ-
τελών μεγα-γιοτ. Ο νέος ναυπηγικός όμι-
λος θα απασχολεί σχεδόν 3.000 εργαζο-
μένους και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή 
ώθηση στο γερμανικό ναυτιλιακό cluster 
της Βόρειας Θάλασσας. 
Ως αποτέλεσμα των νέων παραγγελιών, 
στα γερμανικά ναυπηγεία καταγράφεται 

σημαντική αύξηση του αριθμού των εργα-
ζομένων τους. Έτσι, στα γερμανικά ναυπη-
γεία της Βόρειας Θάλασσας ‒σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στα μέσα 
Σεπτεμβρίου ο οργανισμός Agentur für 
Struktur- und Personalentwicklung (AgS), 
που εδρεύει στη Βρέμη‒ εργάζονται 
συνολικά 15.900 άτομα, κατά 1,9% περισ-
σότερα σε σχέση με το 2015. Αυτός ο 
αριθμός εργαζομένων είναι ο υψηλότερος 
που έχει καταγραφεί από το 2012, ενώ και 
οι προοπτικές για το άμεσο μέλλον παρα-
μένουν καλές, καθώς μέσα στους επόμε-
νους 12 μήνες αναμένεται να δημιουργη-
θούν έως και 670 νέες θέσεις εργασίας σε 
συνολικά 37 γερμανικές ναυπηγοεπισκευ-
αστικές επιχειρήσεις.
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Ο Οργανισμός Green Award φέτος 
συμπληρώνει 22 χρόνια παρουσίας στον 
χώρο της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας, με σημαντικές δράσεις, που έχουν 
στόχο την ασφάλεια και την περιβαλλο-
ντική αριστεία στον χώρο της ναυτιλίας 
και με σχεδόν 800 πλοία να έχουν λάβει 
σχετική πιστοποίηση από τον οργανισμό. 
Τα κριτήρια που θέτει ο οργανισμός για τη 
χορήγηση της πιστοποίησης παραμένουν 
πάντα εναρμονισμένα με τις διεθνείς απαι-
τήσεις και εξελίξεις του κλάδου της ναυ-
τιλίας, με τις τάσεις της βιομηχανίας, τους 
διεθνείς και τοπικούς κανόνες και κανο-
νισμούς,  καθώς και τις μελλοντικές προ-
οπτικές. Ο Δημήτρης Ματθαίου, Managing 
Director της Arcadia Shipmanagement Co. 
Ltd. και πρόεδρος, από τον Νοέμβριο του 
2015, του Green Award Foundation, μιλάει 
για το παρόν και το μέλλον του οργανι-
σμού και για τις πρωτοβουλίες που ο ίδιος 
έχει λάβει από τη στιγμή της ανάληψης 
των καθηκόντων του. 

Ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός Green Award Foundation 
συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια ζωής, 
έχοντας αναπτύξει πολλές και σημα-
ντικές δράσεις που ενισχύουν την 
ασφάλεια και την περιβαλλοντική αρι-
στεία στον χώρο της ναυτιλίας, με σχε-
δόν 800 πλοία να έχουν λάβει σχετική 
πιστοποίηση από τον οργανισμό. Για-
τί είναι σημαντικό για μια ναυτιλιακή 
εταιρεία να δει τα πλοία της να πιστο-
ποιούνται με το Green Award; 

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο αυστη-
ρό και απαιτητικό πρόγραμμα πιστοποίη-
σης του Οργανισμού Green Award έχουν 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
απόδοση.

Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας, 
μέσω της διαμόρφωσης ενός εταιρικού 
προφίλ που προβάλλει την αειφόρο δια-
χείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
για τους σκοπούς της μεταφοράς προ-
ϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
• Δήλωση κοινωνικής και περιβαλλοντι-
κής ευθύνης και πολιτικής, διά της παρό-
τρυνσης σε συνεχή βελτίωση μέσω των 
αρχών που προϋποθέτει η πιστοποίηση 
Green Award, προσβλέποντας στη μεί-
ωση των περιστατικών και ατυχημάτων 
που βλάπτουν το παγκόσμιο οικοσύστημα. 
•  Προνομιούχο αντιμετώπιση από 
μέρους των ναυλωτών, με βάση την ανα-
γνώριση και την υποστήριξη διεθνών 
ναυτιλιακών οργανισμών και φορέων, 
που με το πέρασμα των χρόνων έχουν 
αποδεχτεί τον Οργανισμό Green Award.
•  Καλύτερη προετοιμασία απέναντι 
σε επιθεωρήσεις ναυλωτών (vetting 
inspections) και αρχών λιμένων (Port 
State Control inspections). 
• Αναβαθμισμένη εξοικείωση και ετοι-
μότητα πληρωμάτων.
• Μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων 
και περιστατικών.

Στατιστικά στοιχεία βασιζόμενα σε ευρή-
ματα από επιθεωρήσεις αρχών λιμένων 
(Port State Control inspections) αποδει-
κνύουν πως πλοία που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα Green Award παρουσιάζουν 
μειωμένες ελλείψεις και παρατηρήσεις 
(deficiencies) στις αντίστοιχες επιθεωρή-
σεις και σχεδόν μηδενικές απαγορεύσεις 
απόπλου (detentions), σε σχέση με τον 
μέσο όρο των παγκοσμίως επιθεωρούμε-
νων πλοίων από αυτές τις αρχές. 

Στόχος του Green Award Foundation είναι να 
καταστεί ένας από τους στρατηγικούς εταίρους  
της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας

Συνέντευξη του Δημητρίου Ματθαίου
Managing Director Arcadia Ship management Co. Ltd.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Το βραβείο Green Award, πέρα από 
δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαί-
ου, χορηγείται και σε άλλους τύπους 
πλοίων, όπως bulk carriers, chemical 
tankers, LNG και LPG carriers, σε 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβω-
τίων, ακόμα και σε εσωτερικές πλω-
τές φορτηγίδες. Είναι στις προθέσεις 
του οργανισμού η επέκταση χορήγη-
σης του βραβείου και σε μη φορτηγά 
πλοία, όπως σε επιβατηγά, ειδικού 
προορισμού ή βοηθητικά;

Μετά την πρόσφατη επέκταση των πιστο-
ποιήσεων Green Award στον τομέα της 
μεταφοράς υγροποιημένων παραγώγων 
πετρελαίου (LPG Shipping), τα αμέσως 
επόμενα σχέδια περιλαμβάνουν τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα 
RO-RO, Passenger & ferries, τα mega-
yachts κ.ά. Πέραν της προσέλκυσης νέων 
ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων στην 
οικογένεια Green Award,  η διεύρυνση των 
πιστοποιήσεων στοχεύει στο να συμπερι-
λάβει περισσότερους λιμένες διεθνώς, με 
απώτερο σκοπό την επίτευξη, μέσω των 
παρεχόμενων κινήτρων, της μείωσης του 
κόστους ενός ευρέος φάσματος υπηρεσι-
ών λιμένα, όπως: 

• Λιμενικά τέλη (Port fees)
• Παραλαβή καυσίμων και λιπαντικών
• Διακομιδή απορριμμάτων
• Ευκολίες υποδοχής λυμάτων, εκπλυμά-
των και υπολειμμάτων φορτίων.

 Διαχείριση αποβλήτων, ανακυκλώσιμων 
υλικών και λοιπών παραγώγων των πλοί-
ων που δεν απορρίπτονται στη θάλασσα 
αλλά απαιτούν ειδική επεξεργασία και 
παράδοση στη στεριά. 

Το βραβείο Green Award μέχρι σήμε-
ρα δίνεται αποκλειστικά σε ναυτιλι-

ακές εταιρείες; Υπάρχει σχεδιασμός 
να χορηγηθεί και σε εταιρείες από τον 
χώρο του ναυτιλιακού πλέγματος, και 
αν αυτό συμβεί, με ποια κριτήρια θα 
χορηγείται; 

Τα πεδία όπου εστιάζει το πρόγραμμα 
Green Award, με σκοπό τη βελτίωση, 
την προστασία και την αποτροπή κινδύ-
νων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
εκτείνονται σε προϊόντα και δράσεις που 
δυνητικά επιφέρουν βλάβες στο περιβάλ-
λον και στην υγεία, όπως είναι η διάλυση 
και ανακύκλωση των πλοίων, οι εκπομπές 
ρυπογόνων στερεών, υγρών και αερίων 
στο γήινο και θαλάσσιο περιβάλλον, τα 
καύσιμα και τα λιπαντικά, οι επισκευές και 
οι συντηρήσεις των πλοίων κ.λπ.
Όλοι οι σχετιζόμενοι οργανισμοί και οι 
συνεργαζόμενες εταιρείες θα μπορούσαν 
να συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο βρά-
βευσης βάσει αντιστοίχως υψηλών κριτη-
ρίων, όπως αυτά που ισχύουν και απαιτού-
νται για τη συμμετοχή και τη βράβευση 
των ναυτιλιακών εταιρειών. 
Τα αυστηρά κριτήρια που θέτει ο Οργα-
νισμός Green Award διαμορφώνονται και 
αναθεωρούνται από το Συμβούλιο των 
Εμπειρογνωμόνων. Αυτοί φροντίζουν τα 
κριτήρια αυτά να παραμένουν εναρμο-
νισμένα με τις διεθνείς απαιτήσεις και 
εξελίξεις του κλάδου της ναυτιλίας, με 
τις τάσεις της βιομηχανίας, τους διεθνείς 
και τοπικούς κανόνες και κανονισμούς,  
καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές.

Μέχρι στιγμής, σε διεθνές επίπε-
δο, περισσότεροι από 60 πάροχοι 
κινήτρων μείωσης του λειτουργι-
κού κόστους των πλοίων (incentive 
providers) χορηγούν προσφορές για 
εξοικονόμηση των εξόδων σε πλοία 

με πιστοποίηση Green Award, όπως 
οργανισμοί λιμένος, νηογνώμονες, 
νηολόγια. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι 
λόγοι που ωθούν αρκετές εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
της ναυτιλίας να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα του Green Award;

Κύριος σκοπός και επιδίωξη κάθε πλοι-
οκτήτριας και διαχειρίστριας ναυτιλιακής 
εταιρείας είναι να διατηρήσει τη βιωσιμό-
τητα και την εμπορική αξία του στόλου 
της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω επενδύσε-
ων σε βέλτιστες πρακτικές και υιοθέτησης 
διαχειριστικών μεθόδων που θα προσδώ-
σουν αναγνώριση, προβολή και εν τέλει 
θα διαμορφώσουν ένα κλίμα προτίμησης 
έναντι του ανταγωνισμού. Οι συνθήκες 
χαμηλής κερδοφορίας που υφίστανται 
στην αγορά τα τελευταία χρόνια δημιουρ-
γούν την αντιξοότητα της αφενός ανάγκης 
για επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την 
εικόνα και θα διαφημίσουν την εταιρεία 
και τα πλοία της, με την αφετέρου προ-
σπάθεια της κράτησης του κόστους των 
επενδύσεων, σε όσο το δυνατόν χαμηλό-
τερο επίπεδο. 
Το κόστος για την πιστοποίηση Green 
Award ισοσκελίζεται και εν τέλει υπερ-
καλύπτεται από τα οφέλη που καρπούται 
η συμμετέχουσα εταιρεία, εξαιτίας των 
αρχών που προϋποθέτει η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα Green Award. Πρόκειται 
για τη σύμπραξη και συνεργασία σε ένα 
δίκτυο αειφόρου διαχείρισης του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος για τους σκοπούς 
της μεταφοράς προϊόντων και παροχής 
υπηρεσιών, όπου η εταιρεία συμμορφώ-
νεται και δραστηριοποιείται με κοινωνική 
και περιβαλλοντική ευθύνη και συνέπεια 
ως προς την ασφάλεια των πληρωμάτων, 
προάγει τη φροντίδα της για την προστα-
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σία του περιβάλλοντος και απολαμβάνει 
οικονομικές ωφέλειες, μέσω των εκπτώ-
σεων που παρέχουν οι συμβεβλημένοι 
με τον Οργανισμό Green Award πάροχοι 
υπηρεσιών.

Για το 2016 ένας από τους στόχους που 
είχε τεθεί ήταν η έναρξη ενός νέου προ-
γράμματος για την πιστοποίηση πλοί-
ων μεταφοράς υγροποιημένων αερίων 
παραγώγων πετρελαίου, με τη ναυτι-
λιακή εταιρεία CMM (Consolidated 
Marine Management Inc.) να γίνεται 
η πρώτη εταιρεία διαχείρισης πλοίων 
LPG που αποκτά πιστοποίηση Green 
Award. Με αφορμή αυτό το γεγονός 
θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμε-
τωπίζει και πόσο υποστηρίζει η ελλη-
νική ναυτιλιακή κοινότητα τον θεσμό 
των Green Awards.

Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω τα στοι-
χεία, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελί-
δα του Οργανισμού Green Award. Συνολι-
κά 72 πάροχοι υπηρεσιών με οικονομικό 
όφελος (incentive providers) συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα Green Award, εκ των οποί-
ων 30 είναι λιμένες σε παγκόσμιο επίπεδο 
και 42 εταιρείες με προϊόντα και υπηρεσίες 
ναυτιλίας, ανάμεσα στις οποίες οι 11 είναι 
ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται διεθνώς στον χώρο της ναυτιλίας. 
Επιπλέον, μεταξύ των συνολικά 40 πιστο-
ποιημένων ναυτιλιακών εταιρειών, οι 9 

είναι ελληνικές εταιρείες, και μάλιστα από 
τις πλέον καταξιωμένες στον χώρο. Και 
στις δύο περιπτώσεις, αναλογεί ένα ποσο-
στό συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, της 
τάξεως του 20%, το οποίο είναι σημαντικό. 

Είναι σε όλους γνωστή η πίστη σας 
στην ανάγκη προστασίας του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος και δημιουργίας 
ενός δικτύου αειφόρου διαχείρισής 
του για τους σκοπούς της μεταφοράς 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
Από τη θέση πλέον του προέδρου 
του Green Award Foundation ποιες 
είναι οι πρωτοβουλίες που έχετε λάβει 
μέχρι σήμερα για να προσελκύσετε 
ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον 
των παραγόντων της ελληνικής και 
διεθνούς ναυτιλίας και ποιοι είναι οι 
στόχοι που έχετε θέσει για το υπόλοι-
πο της θητείας σας;

Αναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου 
του ιδρύματος, τον Νοέμβριο του 2015, 
έθεσα ως πρωταρχικό στόχο την προ-
σέλκυση, διαμέσου των επαγγελματικών 
μου επαφών, νέων ναυτιλιακών εταιρειών 
στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικών ναυ-
τιλιακών φορέων και οργανισμών, διευρύ-
νοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων 
μελών στον Οργανισμό Green Award. 
Με αυτή την πρακτική διεύρυνσης ως 
γνώμονα, το ίδρυμα θα αποτελέσει έναν 
από τους σθεναρούς και στρατηγικούς 

εταίρους, εντός της διεθνούς ναυτιλιακής 
βιομηχανίας. 
Το αποτέλεσμα της προσέλκυσης και 
εισαγωγής νέων συμμετοχών στο πρό-
γραμμα Green Award δικαιώνει τις προ-
σπάθειες και προσδοκίες μου, με 18 νέους 
παρόχους υπηρεσιών με οικονομικό όφε-
λος (incentive providers) να προστίθενται 
και 2 επιπλέον ναυτιλιακές εταιρείες να 
πιστοποιούν τα πλοία τους, από τις αρχές 
του 2016 έως σήμερα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου 
στον Οργανισμό Green Award, θα φρο-
ντίζω να εξασφαλίζω πως θα παραμείνει 
αφοσιωμένος στην υλοποίηση και στη 
διαπίστωση της εφαρμογής των υψηλότε-
ρων δυνατών προδιαγραφών για τις ισχύ-
ουσες ή προτεινόμενες διαδικασίες και 
διαχειριστικές πρακτικές των εμπλεκο-
μένων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, προδι-
αγραφές που θα προάγουν την ασφάλεια 
και την περιβαλλοντική υπεροχή.

Η Arcadia Shipmanagement διαχειρί-
ζεται έναν στόλο από δεκαέξι δεξαμε-
νόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαί-
ου, που όλα έχουν πιστοποιηθεί με το 
Green Award, κάνοντας την εταιρεία 
έναν από τους κυριότερους συμμε-
τέχοντες στο πρόγραμμα του Green 
Award Foundation. Τι σημαίνει αυτή η 
εξέλιξη για την Arcadia και κατά πόσο 
μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση και για άλλες ελληνικές 
ναυτιλιακές εταιρείες;

Στην Arcadia θεωρούμε πως τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα Green Award και την πιστο-
ποίηση/βράβευση των πλοίων εκτείνονται 
πέραν της μείωσης των λιμενικών τελών 
στους συμμετέχοντες λιμένες και των 
εκπτώσεων που παρέχουν οι incentive 
providers. Το πιστοποιητικό Green Award 
υποδηλώνει πως η απόδοση του πλοίου, 
όπως αυτή αποτιμάται μέσω των αποτε-
λεσμάτων στις επιθεωρήσεις των αρχών 
λιμένων (Port State Control inspections) 
και των ναυλωτών (vetting inspections), 
είναι άνω του μέσου όρου της απόδοσης 
που σημειώνεται στα πλοία του αντίστοι-
χου τομέα δραστηριοποίησης. 
Για να μπορούν τα πλοία και τα πληρώμα-
τά τους να συμμορφώνονται και να δια-
τηρούνται στο υψηλό επίπεδο το οποίο 
επιβάλλουν οι αυστηρές προϋποθέσεις 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ALBA Graduate Business School και Deree μέλη του Green Award Foundation



�ADV ΜΑΙΟΣ 2012:Layout 1  3/5/2012  10:17 �μ  Page 3



54

της πιστοποίησης, επί θεμάτων ασφάλει-
ας, ποιότητας, περιβαλλοντικής προστα-
σίας και τεχνολογικής υπεροχής, η προ-
σπάθεια που καταβάλλεται από όλους 
μέσα στην εταιρεία ενισχύει και εξυψώνει 
τη διαχειριστική πρακτική, προδίδοντας 
κύρος και αναβαθμίζοντας την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, διατηρώ-
ντας παράλληλα την ευσυνειδησία και την 
αδιαπραγμάτευτη ασφαλή κουλτούρα. 

Θεωρείτε ότι είναι πιο εύκολο, από 
οικονομική άποψη, για μια πολυμετο-
χική διαχειρίστρια εταιρεία που ενδι-
αφέρεται για θέματα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) να συμμετέχει 
στο πρόγραμμα του Green Award 
Foundation σε σχέση με μια οικογε-
νειακή επιχείρηση με ίσως πιο παρα-
δοσιακές καταβολές και προσεγγίσεις;

Η επένδυση στην ασφάλεια κοστίζει, 
όμως οι αποζημιώσεις που θα απαιτηθεί 
να καταβληθούν σε περίπτωση ατυχή-
ματος θα υπερβαίνουν σε πολλαπλάσιο 
βαθμό το «έξοδο» αυτής της επένδυσης. 
Επομένως, η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
Green Award δεν πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται μόνο μέσω των αυστηρά οικονομι-
κών κριτηρίων και να προσπαθεί κανείς 
λογιστικά να διαπιστώσει αν είναι συμφέ-
ρουσα η συμμετοχή και πόσες θα είναι οι 
εκπτώσεις που θα επιτευχθούν, μέσω των 
κινήτρων που παρέχονται, αλλά να αποτι-
μά την συνολική βελτίωση, οργανωτικά και 
διαχειριστικά, που επιφέρει η συμμετοχή. 
Η προσέγγιση της μεταφοράς φορτίων 
διά θαλάσσης και της ευρύτερης ενασχό-
λησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί 
να αποδώσει μόνο μέσω της αειφόρου 
χρήσης του μέσου, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της διασφάλισης της 
ατομικής και κοινωνικής υγιεινής και προ-
όδου. Αυτές οι αρχές προβάλλονται και 
απαιτούνται από το πρόγραμμα Green 
Award.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στις Βρυξέλλες 
ενδιαφέρονται για μια τακτική επικοι-
νωνία με τους κοινωνικούς εταίρους 
της ναυτιλίας και ειδικά με ΜΚΟ που 
ασχολούνται με θέματα προστασί-
ας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε 
αυτό το πλαίσιο, συνομιλούν εκπρό-
σωποι του Οργανισμού Green Award 
με εκπροσώπους των γενικών διευ-

θύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αρμοδίων για ανταλλαγή απόψεων 
πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και 
θαλάσσιας πολιτικής; Ο οργανισμός 
ενδιαφέρεται να αναλάβει έναν συμ-
βουλευτικό ρόλο απέναντι στα πολιτι-
κά fora των Βρυξελλών;

Το Ίδρυμα Green Award διατηρεί σταθε-
ρές, διαφανείς και αγαστές διασυνδέσεις 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα σχετι-
κά τμήματα αυτής.
Αυτή η άριστη συνεργασία έχει ξεκινή-
σει να εφαρμόζεται από την ίδρυση του 
Green Award, με πρώτους συνεργάτες το 
λιμάνι του Ρότερνταμ και το oλλανδικό 
Υπουργείο Μεταφορών και Ύδρευσης. 
Από το 2000, το ίδρυμα συμμετείχε ενερ-
γά στις συναντήσεις των ενδιαφερόμε-
νων και εμπλεκόμενων μερών, σχετικά με 
θέματα διαχείρισης των εκπομπών CO
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Το προσωπικό του Ιδρύματος Green 
Award συστηματικά οργανώνει τακτικές 
επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τις σχετικές υπηρεσίες της, όπως είναι οι 
τομείς των μεταφορών και του περιβάλ-
λοντος, διατηρώντας άριστες και εποι-
κοδομητικές σχέσεις με την EMSA και 
ασχολούμενο ενεργά με τη Συντακτική 
Επιτροπή του προγράμματος Equasis.
Επίσης, το Ίδρυμα Green Award συμ-
μετείχε αδιαλείπτως στις διεξαγόμενες 
συζητήσεις σχετικά με τις δεξαμενές 
διαχωρισμένου έρματος των πετρελαι-
οφόρων, καθώς και στις συζητήσεις που 
αφορούσαν την κατασκευή των πετρελαι-
οφόρων διπλού τοιχώματος. 
Εκτός από τα θέματα σχετικά με τη ναυ-
σιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης (Deep Sea 
Shipping), το ίδρυμα, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, συμμετείχε επίσης σε 
συζητήσεις σχετικά με τη διακίνηση στην 
ευρωπαϊκή ενδοχώρα των αυτοκινού-
μενων φορτηγίδων (barging). Ο βασικός 
λόγος για την ενεργή εμπλοκή του Ιδρύ-
ματος Green Award στη διακίνηση των 
αυτοκινούμενων φορτηγίδων είναι το επι-
τυχημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα 
επιθεωρήσεων των εν λόγω φορτηγίδων 
που εφαρμόζεται από το ίδρυμα. 
Πρόσφατα ζητήθηκε από το ίδρυμα να 
εκφράσει τη γνώμη του, μέσω σχετικής 
παρουσίασης που υλοποιήθηκε, ως προς 
την εκπόνηση μελέτης η οποία πραγματο-
ποιήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα 

παροχής κινήτρων για τους ευρωπαϊκούς 
λιμένες. 
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί με 
έμφαση ότι το Ίδρυμα Green Award δρα-
στηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και 
ως εκ τούτου δεν επικεντρώνεται απο-
κλειστικά και μόνο σε θέματα που αφο-
ρούν την Ευρώπη. Το πρόγραμμα Green 
Award εφαρμόζεται και ενεργοποιείται σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότε-
ρη ενημέρωση και εκπαίδευση των 
ναυτικών αλλά και των νέων που τώρα 
εισέρχονται στις Ακαδημίες Εμπορι-
κού Ναυτικού σε θέματα προστασίας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος; Ποιες 
πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει ως 
Green Award Foundation προς αυτή 
την κατεύθυνση;

Ήδη η αναθεωρημένη διεθνής σύμβαση 
για την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και 
την τήρηση φυλακής στα πλοία (STCW – 
Manila 2010) προβλέπει την προϋπόθεση 
παρακολούθησης εξειδικευμένου εκπαι-
δευτικού προγράμματος με τίτλο «Marine 
Environmental Awareness» για τους αξι-
ωματικούς των πλοίων, ειδικότητας κατα-
στρώματος, μηχανής αλλά και ηλεκτρο-
λόγου. Καθώς όμως η περιβαλλοντική 
συνείδηση και η κουλτούρα προστασίας 
και συντήρησης του χώρου που ζούμε, 
εργαζόμαστε και μοιραζόμαστε πρέπει να 
διαμορφώνεται σε όσο το δυνατόν πρώ-
ιμο στάδιο, τα θέματα που περιλαμβάνει 
το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα «Marine Environmental Awareness», 
διαμορφωμένα σε μια πιο βασική μορφή 
ώστε να γίνονται αντιληπτά και κατανοη-
τά, είναι πρέπον να συμπεριληφθούν στην 
ύλη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
Ως πρώτο βήμα, ο Οργανισμός Green 
Award και το Ίδρυμα ProSea Foundation 
ζήτησαν από τη HELMEPA, βασιζόμε-
νοι στη μακρόχρονη και αποδεδειγ-
μένη εμπειρία της στην εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, να εκπονήσει ένα σεμινάριο 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης (Marine 
Environmental Awareness) για ναυτικούς. 
Το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη ενταχθεί 
στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της 
HELMEPA που απευθύνονται στην ευρύ-
τερη ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, με 
σκοπό τη διατήρηση των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών της ελληνικής ναυτιλίας.
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Aλλαγές εκ βάθρων στη Maersk

Λίγες μόλις ημέρες μετά την αναδιάρ-
θρωση στις επιχειρησιακές μονάδες του 
ομίλου Maersk με τον διαχωρισμό των 
επιχειρησιακών λειτουργιών σε δύο ανε-
ξάρτητα τμήματα –α) Μεταφορών και 
Logistics και β) Ενέργειας– ο δανέζικος 
κολοσσός προχώρησε σε αλλαγές και 
στην εκτελεστική διαχείριση του χαρτο-
φυλακίου του ομίλου.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, νέος 
διευθύνων σύμβουλος της APM Terminals 
θα είναι ο Morten Engelstoft, σήμερα 
διευθύνων σύμβουλος της APM Shipping 
Services και της Maersk Tankers. Ο 
Morten Engelstoft ανέλαβε τα νέα του 
καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου 2016. Επι-
προσθέτως, ο κ. Kim Fejfer, σήμερα διευ-
θύνων σύμβουλος της APM Terminals και 
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ομίλου της Maersk, θα αναλάβει αναβαθ-
μισμένο ρόλο, ο οποίος σχετίζεται με την 
Α.Ρ. Møller Holding A/S.

Στη Maersk Oil, διευθύνων σύμβουλος 
αναλαμβάνει η Gretchen Watkins, σήμε-
ρα Chief Operating Officer της Maersk 
Oil. Η Gretchen Watkins ανέλαβε τα νέα 
της καθήκοντα την 1η Οκτωβρίου 2016. Ο 
Jakob Bo Thomasen αποφάσισε να απο-
χωρήσει από τη Maersk Oil έπειτα από 
27 χρόνια στον όμιλο Maersk, επτά εκ των 
οποίων στη θέση του διευθύνοντος συμ-
βούλου της Maersk Oil.
Σε ό,τι αφορά τη Maersk Drilling, διευθύ-
νων σύμβουλος ορίστηκε ο Jørn Madsen, ο 
οποίος ασκούσε τα καθήκοντα του διευ-
θύνοντος συμβούλου της Maersk Supply 
Service, θέση την οποία κατείχε από το 
2015. Ο Jørn Madsen θα αναλάβει τα νέα 
του καθήκοντα μετά τον διορισμό νέου 
διευθύνοντος συμβούλου στη Maersk 
Supply Service.
Νέος διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε και 
στη Maersk Tankers, με τον Christian M. 
Ingerslev (μέχρι πρότινος COO της εται-
ρείας) να αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η 
Νοεμβρίου 2016.
Όπως φαίνεται, ο όμιλος Maersk προχώ-
ρησε σε εκτεταμένες αλλαγές στα ανώτε-
ρα επίπεδα διοίκησης, εν μέσω δύσκολων 
οικονομικών συνθηκών στις περισσότε-
ρες από τις αγορές στις οποίες δραστηρι-
οποιούνται οι εταιρείες του ομίλου.

Σημαντικές προκλήσεις για τον 
κλάδο των ναυτασφαλίσεων

Σε συνέδριο που διοργάνωσε η 
International Union of Marine Insurance 
(IUMI) στη Γένοβα, ο πρόεδρος της Cargo 
Committee της Ένωσης Nick Derrick 
ανακοίνωσε την ανησυχητική μείωση των 
ασφαλίστρων στην παγκόσμια διακίνηση 
φορτίου από το 2014 έως το 2015 κατά 
9 ποσοστιαίες μονάδες, με την παγκόσμια 
ασφαλιστική αγορά να αγγίζει τα $15,8 δις.
Κύριοι παράγοντες για την κατακόρυφη 
πτώση στις τιμές των ασφαλίστρων φαί-

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΛΗΣ



νεται να είναι η ισχυροποίηση του δολα-
ρίου και κυρίως η πτώση των τιμών των 
εμπορεύσιμων αγαθών.
Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει «πρωτα-
γωνιστής» στην αγορά ασφάλισης φορτί-
ου μεταφερόμενου διά θαλάσσης, διατη-
ρώντας το 13,3% της παγκόσμιας αγοράς. 
Ακολουθούν η Κίνα και η Ιαπωνία, οι οποί-
ες κατέχουν το 9% και 8,7% αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Nick 
Derrick ανέφερε πως η συνολική αξία 
και ο όγκος του μεταφερόμενου φορτί-
ου έχουν σημειώσει δραματική μείωση, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασφυκτι-
κών συνθηκών στην ασφαλιστική αγορά. 
Την ίδια στιγμή, στατιστικές μελέτες επι-
βεβαιώνουν πως οι ασφαλιστές φορτίων 
μεταφερόμενων διά θαλάσσης αντιμετω-
πίζουν σημαντικότατα προβλήματα βιωσι-
μότητας. Ο Nick Derrick πρόσθεσε πως 
κατά τους περασμένους δώδεκα μήνες 
πραγματοποιήθηκαν σημαντικά περιστα-
τικά υπεξαίρεσης στο Λονδίνο και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα οποία 
οδήγησαν σε σημαντικές οικονομικές 
ζημιές. Έθεσε μάλιστα στο τραπέζι τη 
μελλοντική επανεξέταση των υπεξαιρέσε-
ων, οι οποίες μακροπρόθεσμα παράγουν μη 
βιώσιμα αποτελέσματα για τα ασφαλιστικά 
ιδρύματα.
Τέλος, ο κ. Derrick αναφέρθηκε στην 
πρόσφατη καταστροφή του δορυφόρου 
AMOS-6, μετά την έκρηξη του διαστημι-
κού πυραύλου Falcon 9 της SpaceX, κατά 
τη διάρκεια στατικής δοκιμής στο δια-
στημικό κέντρο του Cape Canaveral. Το 
δυστυχές συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα 
την 1η Σεπτεμβρίου, είναι πιθανό να οδη-
γήσει σε περαιτέρω αύξηση των ασφαλί-
στρων. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος 
δορυφόρος είχε ασφαλιστεί έναντι $285 
εκατ. στο Λονδίνο.

H συρρίκνωση της βιομηχανικής 
παραγωγής στις ΗΠΑ οδηγεί  
σε περικοπές θέσεων εργασίας

Η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές 
προϊόντων στις ΗΠΑ συρρικνώθηκαν τον 
περασμένο μήνα, για πρώτη φορά από 
τον Φεβρουάριο του 2016. Σύμφωνα με 
το Associated Press (AP), τόσο οι νέες 
παραγγελίες όσο και η ίδια η παραγωγή 
μειώθηκαν κατακόρυφα στα αμερικανικά 
εργοστάσια, με αποτέλεσμα η πλειονότη-
τα των βιομηχάνων να αναγκάζονται να 

προβούν σε περικοπή θέσεων εργασίας 
στις μονάδες παραγωγής. Σύμφωνα με 
εκθέσεις που κυκλοφορούν από αρμόδιες 
αρχές στην Ουάσιγκτον, οι αμερικανικές 
επιχειρήσεις δαπανούν πλέον λιγότερα 
κονδύλια για τον εξοπλισμό των γραφείων 
τους, για υπολογιστές και άλλες συσκευές 
υψηλής τεχνολογίας, ενώ και οι πωλήσεις 
αυτοκινήτων έχουν μάλλον συρρικνωθεί 
φέτος μετά τα επίπεδα ρεκόρ που κατα-
γράφηκαν το 2015.
Παρ’ όλα αυτά, το μέγεθος της πτώσης 
στη βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με 
το AP, εξέπληξε πολλούς οικονομολόγους, 
ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχα-
νική παραγωγή τόσο στην Κίνα όσο και 
στην ΕΕ εμφάνισε σημάδια σχετικής βελ-
τίωσης και αύξησης εξαγωγών κατά τους 
θερινούς μήνες.
Αναλυτές υποστηρίζουν ότι όλες οι ενδεί-
ξεις συνηγορούν σε μια αδύναμη παγκό-
σμια οικονομία, η οποία επηρεάζει άμεσα 
τις εξαγωγικές πωλήσεις των αμερικα-
νικών εργοστασίων. Το ισχυρό δολάριο 
είχε επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις στο 
εξωτερικό, ενώ καθιστά τις εισαγωγές πιο 
οικονομικές και άρα πιο ανταγωνιστικές. 
Τα μεγαλύτερα αμερικανικά εργοστάσια 
σε όλες τις πολιτείες αντιδρούν πλέον με 
σπασμωδικές κινήσεις και με αμηχανία, 
θεωρώντας ότι η δυσμενής κατάσταση θα 
συνεχιστεί, με αποτέλεσμα να απολύουν 
συνεχώς εργαζομένους.

H συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ 
οδηγεί σε περικοπές θέσεων εργασίας



58

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Η πτώχευση «χτυπά την πόρτα»  
της Rickmers Maritime 

Η Rickmers Maritime αρχίζει να στοιχειώ-
νει τους επενδυτές στη Σιγκαπούρη –και 
όχι μόνο– μετά την παραδοχή της ότι βρί-
σκεται κοντά στην απόφαση ρευστοποίη-
σης της εταιρείας, εκτός και αν οι πιστω-
τές της συμβάλλουν στη διάσωσή της. Η 
εισηγμένη εταιρεία, με δραστηριοποίηση 
στην αγορά της θαλάσσιας μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, ενημέρωσε τους 
πιστωτές της ότι αιτείται τη μετακίνηση 
των πληρωμών για δανειακές υποχρεώ-
σεις ύψους 253 εκατ. δολαρίων Σιγκα-
πούρης. Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι δεν 
είναι σε θέση να εξοφλήσει 179,7 εκατ. 
δολάρια Σιγκαπούρης σε ομόλογα, τα 
οποία λήγουν τον Μάρτιο του 2017, καθώς 
και πρόσθετες δανειακές υποχρεώσεις 
ύψους 100 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης 
τον Μάιο του 2017.
Προς το παρόν, η εταιρεία είναι σε δια-
πραγματεύσεις με επενδυτές, με στόχο 
να επιτύχει ανταλλαγή χρέους με έκδοση 
νέων ομολόγων ώστε να αποφύγει την 
πιθανή ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων της εταιρείας ή να τεθεί υπό 
νέα διοίκηση που θα οριστεί από τις δικα-
στικές αρχές.
Ο στόλος της Rickmers αποτελείται από 
16 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων χωρητικότητας από 3.450 έως 5.060 
TEUs. Πελάτες της εταιρείας είναι κολοσ-
σοί της παγκόσμιας αγοράς, όπως οι NYK, 
MOL, Maersk και CMA CGM. Η μετοχή 
της Rickmers Maritime παρουσίασε πτώ-
ση 14,3% μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η Πολωνία επενδύει δεκάδες  
δις ευρώ για εκσυγχρονισμό  
της ναυπηγικής της βιομηχανίας

Πραγματοποιήθηκε στη μικρή πολωνι-
κή πόλη της Krynica το 26ο Οικονομικό 
Φόρουμ. Λόγω της οργάνωσης σε αυτή 
την πόλη κάθε Σεπτέμβριο αυτού του 
οικονομικού φόρουμ, όπου παρευρίσκο-
νται πολιτικοί και εκπρόσωποι επιχειρή-
σεων από χώρες της κεντρικής Ευρώπης, 
της Ρωσίας, της κεντρικής Ασίας και της 
Μέσης Ανατολής, η πόλη συχνά αποκαλεί-
ται ως «το ανατολικό Νταβός». 
Στο πλαίσιο του 26ου Οικονομικού 
Φόρουμ, ο αναπληρωτής υπουργός Ανά-
πτυξης της Πολωνίας Jerzy Kwieciński 

τόνισε την πρόθεση της πολωνικής κυβέρ-
νησης να προχωρήσει σε επενδύσεις 
δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα 
επιτρέψουν στη χώρα να αποκτήσει μέχρι 
το 2023, μεταξύ άλλων, σύγχρονες σιδη-
ροδρομικές υποδομές, ισχυρή ναυπηγική 
βιομηχανία, αλλά και ισχυρή μεταλλευτική 
βιομηχανία με εξαγωγικό προσανατολισμό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
Morawiecki Plan, που έχει πάρει την ονο-
μασία του από τον εμπνευστή του υπουρ-
γό Ανάπτυξης της Πολωνίας Mateusz 
Morawiecki, θα δαπανηθούν δισεκατομ-
μύρια ευρώ για να αποκτήσει η χώρα νέα 
πολωνικής ναυπήγησης επιβατηγά πλοία 
(σχέδιο Bathory), νέα υψηλής ταχύτητας 
εμπορευματικά τρένα (σχέδιο Luxtorpeda 
2.0), ενώ μέσω του σχεδίου Polish Mining 
Combine η Βαρσοβία στοχεύει στην αύξη-
ση της παραγωγής και των εξαγωγών σιδη-
ρομεταλλεύματος αλλά και κατασκευαστι-
κών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Από αυτά τα σχέδια, το πρώτο που έχει 
ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται από τον 
περασμένο Ιούνιο είναι το σχέδιο Bathory, 
που θα αναγεννήσει την πολωνική ναυπη-
γική βιομηχανία. Μάλιστα, τα πολωνικά 
ναυπηγεία θα ξεκινήσουν σύντομα τη 
ναυπήγηση δύο νέων επιβατηγών-οχη-
ματαγωγών για την εταιρεία Polish Baltic 
Shipping Company, με το πρώτο να παρα-
δίδεται το 2019.

Πέντε πλοία της  COSCO  
θα χρησιμοποιήσουν 
το Βορειοανατολικό Πέρασμα

Μιλώντας στο Ρέικιαβικ, στο πλαίσιο του 
Arctic Circle Conference, ο Ding Nong, 
εκτελεστικός αντιπρόεδρος της China 
COSCO Shipping Corporation, σε ειδι-
κή συνεδρία υπό τον τίτλο Report from 
China COSCO Shipping Corporation, επι-
βεβαίωσε ότι σκοπός της εταιρείας είναι 
να αυξηθεί ο αριθμός των εμπορικών της 
πλοίων που επιλέγουν τους πλόες μέσω 
του Βορειοανατολικού Περάσματος.
Μάλιστα, για το τρέχον έτος, συνολικά πέντε 
πλοία της COSCO θα πλεύσουν προς την 
Ευρώπη μέσω του Βορειοανατολικού Περά-
σματος, κατά μήκος των ακτών της Σιβηρίας. 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό πλοί-
ων της εταιρείας που έχουν ποτέ πλεύσει 
στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.
Να σημειωθεί ότι το πρώτο κινεζικό 
πλοίο που έπλευσε στον Αρκτικό Ωκεανό 

Η πτώχευση «χτυπά την πόρτα» της Rickmers 
Maritime 

Η Πολωνία επενδύει δεκάδες δις ευρώ για 
εκσυγχρονισμό της ναυπηγικής της βιομηχανίας

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΛΗΣ
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ήταν το «Yong Sheng», το 2013, ξεκινώντας 
το ταξίδι του από το λιμάνι Τάικανγκ της 
Κίνας με προορισμό το Ρότερνταμ.
Οι ειδικοί στον χώρο της ναυτιλίας υποστη-
ρίζουν ότι το Βορειοανατολικό Πέρασμα θα 
καταστεί σημαντική οδός ναυσιπλοΐας και 
θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τη Διώρυγα 
του Σουέζ, συντομεύοντας τους χρόνους 
των εμπορικών διαδρομών Ασίας-Ευρώπης 
κατά σχεδόν εννέα ημέρες.

Η παράδοση του νέου πλοίου  
«Seri Camellia» αποτελεί  
ορόσημο για τον κλάδο των LNG

Η MISC Berhad (MISC) πραγματοποίη-
σε την τελετή ονοματοδοσίας και παρά-
δοσης του νέου της πλοίου μεταφοράς 
LNG «Seri Camellia». Το 150.200 CBM 
πλοίο είναι το πρώτο της σειράς των 
πέντε ΜOSS-Type LNG Carriers τα οποία 
έχουν παραγγελθεί στη Hyundai Heavy 
Industries Co. από τη MISC. Μόλις παρα-
δοθούν, τα πλοία αυτά θα ναυλωθούν από 
την PETRONAS για τα επόμενα δεκαπέ-
ντε χρόνια.
Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη 
MISC, καθώς το «Seri Camellia» θα απο-
τελεί μέλος της νέας γενιάς πλοίων του 
στόλου, που αποτελείται από MOSS-Type 
πλοία, τα οποία παρέχουν ένα ισχυρότε-
ρο και ανώτερο σύστημα συγκράτησης 

του φορτίου και εξασφαλίζουν μεγαλύ-
τερο βαθμό λειτουργικής ευελιξίας για τη 
MISC, ώστε να λειτουργούν σε δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.
Όπως δήλωσε ο κ. Tan Sri Sidek Hassan, 
πρόεδρος της PETRONAS, «η τελετή 
ονοματοδοσίας του “Seri Camellia” είναι 
μια σπουδαία περίσταση η οποία γιορ-
τάζει τη μακροχρόνια συνεργασία της 
PETRONAS με τη MISC. Ως ένας από 
τους πρώτους παγκοσμίως πρωταγωνι-
στές στην παραγωγή του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, είναι επιτακτική ανά-
γκη για την PETRONAS να διασφαλίσει 
ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 
ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ενέργειας 
ώστε να τροφοδοτηθούν εκατομμύρια 
σπίτια σε όλο τον κόσμο. Με περηφάνια 
αναφέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχου-
με γίνει μάρτυρες της δέσμευσης και της 
αξιοπιστίας της MISC στο να υποστη-
ρίζει τις επιχειρησιακές φιλοδοξίες της 
PETRONAS. Είμαι βέβαιος ότι η παρά-
δοση του “Seri Camellia” σήμερα θα ενι-
σχύσει την ηγετική θέση της MISC στην 
παγκόσμια επιχείρησή μεταφοράς LNG», 
πρόσθεσε ο κ. Tan Sri Sidek.
«Η MISC προσπαθεί να εκπληρώσει τον 
ρόλο μας στη μεταφορά ενέργειας, ώστε 
να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, 
και υπό αυτή την έννοια θα συνεχίσουμε 
να συμβάλλουμε σημαντικά στην ανάπτυ-
ξη της ναυτιλίας της Μαλαισίας, καθώς και 
της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Η ανάπτυξη των ικανοτήτων είναι ο πρω-
ταρχικός μας στόχος ώστε να στηρίξουμε 
αυτή την ατζέντα, από την ενίσχυση του 
δυναμικού ταλέντου των ναυτικών μέχρι 
και τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση 
του στόλου μας με πλοία τα οποία είναι 
ευθυγραμμισμένα με τα παγκόσμια πρό-
τυπα τεχνολογίας, ασφάλειας και αξιοπι-
στίας», δήλωσε ο κ. Yee Yang Chien, πρό-
εδρος/CEO της MISC. Ακόμα, πρόσθεσε 
πως ο εκσυγχρονισμός του στόλου ενι-
σχύει την ικανότητα του πλοίου να παρα-
δίδει το LNG σύμφωνα με τις προσδοκί-
ες των πελατών, ενώ επίσης ενσωματώνει 
εξελιγμένες και φιλικές προς το περιβάλ-
λον τεχνολογίες οι οποίες ενισχύουν τη 
δέσμευση για υπευθυνότητα και φροντίδα 
για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η ονοματοδοσία και η παράδοση του 
«Seri Camellia» αποτελεί ορόσημο για τη 
MISC στο ταξίδι προς τη βιώσιμη LNG 
ναυτιλία, ενώ θα ενισχύσει και την ηγετική 

Η παράδοση του νέου πλοίου «Seri Camellia»  
αποτελεί ορόσημο για την LNG ναυτιλία

ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΤΗΛΗΣ



μας θέση στον παγκόσμιο κλάδο θαλάσ-
σιας μεταφοράς LNG.
Η νέα γενιά πλοίων μεταφοράς LNG 
ενσωματώνει τελευταίες τεχνολογίες σε 
διάφορες μορφές, όπως η Integrated Hull 
Structure (IHS), με τέσσερις σφαιρικές 
δεξαμενές οι οποίες προστατεύονται με 
συνεχή κάλυψη, κάτι το οποίο βελτιώνει 
τη συνολική δομική αντοχή του κύτους 
του πλοίου. Επιπλέον «πράσινες» τεχνο-
λογίες οι οποίες ενσωματώνονται στα νέα 
αυτά πλοία περιλαμβάνουν ενεργειακή 
αποδοτικότητα, μείωση εκπομπών, διαχεί-
ριση της βιοποικιλότητας και διάθεση στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους.
Τα συγκεκριμένα νεότευκτα πλοία απο-
τελούν μέρος του μακροχρόνιου προ-
γράμματος της MISC για την επέκταση 
του στόλου της, προκειμένου να καλύψει 
τις ανάγκες μεταφοράς ενέργειας της 
PETRONAS. Τα πλοία αυτά έχουν σχε-
διαστεί για να δραστηριοποιούνται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα μεγάλα 
τερματικά υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου στον κόσμο. Η παράδοση του «Seri 
Camellia» αυξάνει τον αριθμό του στόλου 
των πλοίων μεταφοράς LNG της MISC 
στα 26 πλοία, ενισχύοντας περαιτέρω τη 
θέση της MISC ως αξιόπιστου και ασφα-
λούς μεταφορέα LNG. Τα υπόλοιπα τέσ-
σερα πλοία βρίσκονται υπό κατασκευή 
στη Νότια Κορέα, θα ολοκληρωθούν σε 
κλιμακωτή βάση και θα παραδοθούν στη 
MISC εν ευθέτω χρόνω.

Η κυβέρνηση της Κορέας εστιάζει 
στη στήριξη της ναυτιλίας 

Η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών –
κύρια ρυθμιστική αρχή των οικονομικών 
υπηρεσιών– της Νότιας Κορέας επιβε-
βαίωσε προ ημερών πως η κυβέρνηση 
της χώρας θα παρουσιάσει σύντομα μια 
σειρά μέτρων προκειμένου να τροφοδο-
τήσει την ανάπτυξη της εθνικής ναυτιλια-
κής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντι-
μέτωπη με την παρατεταμένη κρίση στις 
ναυλαγορές.
Σημειώνεται πως η ναυτιλία αποτελεί έναν 
από τους κύριους πυλώνες της τέταρτης 
μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας, ενώ η 
υπόθεση της κορεατικής Hanjin, έχει προ-
καλέσει σοβαρούς τριγμούς στο θαλάσσιο 
εμπόριο και στην οικονομία της χώρας.
«Σχετικά με την υπόθεση της Hanjin, η 

κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ενδιαφέ-
ρον, προκειμένου να μην υπονομευθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας της χώρας», δήλωσε ο κ. Yim Jong-
Yong, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομι-
κών Υπηρεσιών (FSC).
Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά 
ΜΜΕ, η McKinsey & Co., μια διεθνής συμ-
βουλευτική εταιρεία, σχεδιάζει να υπο-
βάλει έκθεση στην Korea Shipbuilding & 
Offshore Association, καθώς εκτιμάται 
πως η Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering Co., μία από τις μεγαλύτερες 
ναυπηγικές μονάδες της Νότιας Κορέας, 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χρεοκοπία.

Οι εξελίξεις για  
τα νέα ευρωπαϊκά σύνορα

Θετικό κλίμα επικρατεί στις τάξεις των 
Ευρωπαίων πλοιοκτητών μετά την πρό-
σφατη εξέλιξη σχετικά με τα νέα ευρω-
παϊκά σύνορα και την αντιπροσωπεία της 
ακτοφυλακής. Η ECSA είναι υπέρ της 
δημιουργίας αυτού του οργάνου (Coast 
Guard Agency) ως πυλώνα εγγύησης της 
διέλευσης των εμπορικών στόλων από τη 
Μεσόγειο. Αυτή την προοπτική συμμερί-
ζεται και ο Γ.Γ. της ECSA, Patrick Verhoeven. 

Να σημειωθεί ότι τα εμπορικά πλοία που 
διασχίζουν τη Μεσόγειο έχουν διασώσει 
χιλιάδες μεταναστών. Το πλήρωμα λοιπόν 
και εν γένει το πλοίο είναι εκτεθειμένα σε 
διάφορους κινδύνους, όπως ατυχήματα, 
ζητήματα υγείας, ψυχολογική πίεση.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνεργασία 
τριών φορέων, δηλαδή τη συνεργασία 
μεταξύ European Maritime Safety Agency, 
European Fisheries Control Agency και 
Frontex. Ο κάθε φορέας από το δικό του 
μετερίζι θα ενισχύσει τις αρχές σε εθνι-
κό, ευρωπαϊκό και, αν χρειαστεί, διεθνές 
επίπεδο. Αυτό θα επιτευχθεί με διαφό-
ρους τρόπους, όπως με την κοινή χρήση 
πληροφοριών και δεδομένων από πλοίο 
σε πλοίο, με την παροχή υπηρεσιών επι-
κοινωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα με 
χώρο ή επίγειες υποδομές, με τη θέσπι-
ση βέλτιστων πρακτικών και εκπαίδευ-
σης του προσωπικού, την ανάλυση των 
επιχειρησιακών προκλήσεων και τους εν 
δυνάμει κινδύνους που ανακύπτουν στον 
ναυτιλιακό τομέα.

Η κυβέρνηση της Κορέας εστιάζει στη 
στήριξη της ναυτιλίας 
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Φέτος κλείνουν 25 χρόνια από τη 
σύσταση της FRANMAN, περίοδος 
κατά την οποία η εταιρεία δημιούργη-
σε επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρεί-
ες-κολοσσούς στον χώρο του ναυπηγι-
κού εξοπλισμού και επεκτάθηκε και σε 
άλλους τομείς της ναυτιλίας (trading 
ανταλακτικών και ναυτιλιακού εξοπλι-
σμού, επισκευές πλοίων, τηλεπικοινω-
νιακός εξοπλισμός, υπηρεσίες ασφά-
λειας κ.ά.) σύμφωνα με τα πρότυπα 
των Ιαπωνικών Trading Houses. Ειναι 
γνωστή εξάλλου η στενή σχέση της 
εταιρείας σας με την ιαπωνική αγορά. 
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την 
εταιρεία; Θα συνεχιστεί η επέκταση 
σε άλλους κλάδους; 

Πράγματι η FRANMAN δραστηριοποι-
είται σε πολλούς τομείς, καθώς μοντέλο 
μας είναι το «One Stop Shop Philosophy», 
όπου προσπαθούμε να προσφέρουμε 
πολλές ποιοτικές υπηρεσίες στους πελά-
τες μας, τις ναυτιλιακές εταιρείες. Μέσα 
στο 2015 προωθήσαμε υπηρεσίες και 
εξοπλισμό από 130 εταιρείες που αντι-
προσωπεύουμε στις διάφορες επιχειρη-
σιακές μονάδες μας σε 561 πελάτες μας. 
Τελευταία μας δραστηριότητα είναι ο 
τομέας της πετρέλευσης, όπου ενεργούμε 
ως μεσίτες, καθώς και ο τομέας του Cyber 
Security σε συνεργασία με την αγγλική 
εταιρεία Darktrace. Για την εταιρεία μας, 
η επέκταση σε νέες δραστηριότητες και 
αγορές είναι μονόδρομος. Σήμερα έχου-
με εννέα τμήματα στη FRANMAN και η 
προσπάθειά μας στοχεύει στην ανάπτυ-
ξη νέων αγορών. Πλέον το πελατολόγιό 
μας περιλαμβάνει εταιρείες σε δώδεκα 
χώρες εκτός Ελλάδoς. Η πιο πρόσφατη 
συμφωνία που υπογράψαμε είναι αυτή με 
τον ιαπωνικό κολοσσό Kobelco, ευρύτερα 
γνωστό ως Kobe Steel. Όταν λοιπόν μια 
εταιρεία αυτού του μεγέθους σε επιλέγει 

FRANMAN: 25 χρόνια στην υπηρεσία  
της παγκόσμιας ναυτιλίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε µια αγορά µε έντονο ανταγωνισµό και µε εταιρείες-ηγέτες, µια 
ελληνική εταιρεία κατάφερε όχι µόνο να επιβιώσει, αλλά και να 
αναπτυχθεί, αποτελώντας πλέον µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
στον χώρο του ναυπηγικού εξοπλισµού. Ο ιδρυτής και CEO της 
FRANMAN Κωστής Φραγκούλης παρουσιάζει τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα της εταιρείας και τους παράγοντες που συνέβαλαν 
διαχρονικά στην επιτυχία της, µε την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη 
διαφάνεια να αποτελούν τους τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους 
οικοδοµήθηκε η FRANMAN.

Συνέντευξη του Κωστή Φραγκούλη,
CEO, FRANMAN
στα Ναυτικά Χρονικά



να την εκπροσωπήσεις, το γεγονός αυτό 
αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνώριση και 
επιβράβευση του έργου μας.

Σε ποιες αρχές στηρίζεται η 
FRANMAN και ποιοι οι παράγοντες 
που έχουν συντελέσει στην επιτυχή 
25ετή πορεία της εταιρείας; 

Ποιότητα υπηρεσιών, αξιοπιστία και δια-
φάνεια είναι οι τρεις βασικές αρχές που 
συνόδευαν, και συνοδεύουν, όλες μας τις 
δραστηριότητες με τις οποίες κερδίσαμε 
την εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών. Είναι 
οι τρεις αρχές τις οποίες δεν διαπραγμα-
τευόμαστε και μας βοήθησαν πολύ στην 
ανάπτυξη της εταιρείας μας. Βέβαια, σε 
συνδυασμό με την επιλογή να δραστηριο-
ποιηθούμε από το ξεκίνημά μας στις αγο-
ρές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, 
όπου συνεργαστήκαμε με εξαιρετικούς 
κατασκευαστές, όπως η Yanmar, η Naniwa, 
η Tsuji, η Tanabe, η Taiyo, η Makita, η 
Kangrim η KTE και άλλες πολλές. Η από-
φασή μας να αναπτύξουμε τις περισότερες 
συνεργασίες μας σε αυτές τις δύο αγορές 
και αργότερα και σε αυτήν της Κίνας μάς 
ευνόησε και μας οδήγησε στην επιτυχία 
καθώς η πλειοψηφία των νέων κατασκευών 
Ελλήνων πλοιοκτητών γίνονται στα ναυπη-
γεία τους. Η δε γρήγορη ανάπτυξή μας μας 
κατέστησε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στις 
διάφορες δραστηριότητές μας λόγω του 
μεγάλου όγκου συναλλαγών μας. Όμως, 
σε αντίθεση με τους μεγάλους εμπορικούς 
οίκους της Ιαπωνίας που ανταγωνιζόμαστε, 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο after sales 
service και την τεχνική υποστήριξη στους 
πελάτες μας.

Η ναυτιλία διέρχεται μια παρατεταμέ-
νη περίοδο ύφεσης, ενώ παράλληλα 
μια σειρά νέων κανονισμών έρχονται 
στο προσκήνιο, αλλάζοντας τον τρόπο 
λειτουργίας πλοίων και επιχειρήσεων. 

Πώς έχει επηρεαστεί η FRANMAN 
από αυτές τις εξελίξεις; Τις θεωρείτε 
ευκαιρία ή απειλή για την εταιρεία σας; 

Στη διάρκεια των 25 ετών περάσαμε τρεις 
κρίσεις μαζί με την τωρινή. Οι δυσκολί-
ες που περνούν οι πελάτες μας σίγουρα 
μεταφέρονται και σ’ εμάς, και εμείς από 
την πλευρά μας πρέπει να βρίσκουμε 
τρόπους να τις αντιμετωπίζουμε. Να σας 
δώσω ένα παράδειγμα: Ένα από τα τμή-
ματα της FRANMAN είναι αυτό της προ-
ώθησης ανταλλακτικών και εξοπλισμού. 
Εκεί υπάρχει δυσκολία στο εισπρακτικό 
κομμάτι. Ως εταιρεία έχουμε μηδενικό 
τραπεζικό δανεισμό. Όσο όμως και αν 
στηρίζουμε αρκετούς πελάτες μας με 
έξτρα πιστώσεις, λόγω μεγάλων ανοιγ-
μάτων, δημιουργείται πρόβλημα στο cash 
flow και για να το αντιμετωπίσουμε εξε-
τάζουμε το ενδεχόμενο να εισαγάγουμε 
το τραπεζικό εργαλείο του «Factoring». 
Επίσης, να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε 
αυτή τη μακροχρόνια ναυτιλιακή κρίση 
επιθετικά και όχι αμυντικά –μέχρι και και-
νούργιες επιχειρησιακές μονάδες δημι-
ουργήσαμε–, ενώ τα τελευταία πέντε χρό-
νια προχωρήσαμε και σε ανάπτυξη 30% 
στο ανθρώπινο δυναμικό. Όταν ξεκίνησα 
τη FRANMAN, το 1991, οι περισσότερες 
εταιρείες στον χώρο μας ήταν 1-3 ατόμων. 
Εταιρείες όπως η δική μας, η Technava, η 
Oceanking πιστέψαμε και προχωρήσαμε 
στη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, 
και πιστεύω ότι αυτό μας ωφέλησε, καθώς 
πολλές μικρές εταιρείες, ιδίως σε περιό-
δους κρίσεων, βγαίνουν εκτός αγοράς, 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες 
ευκαιρίες για τα μεγαλύτερα σχήματα. 
Επίσης, νέοι κανονισμοί, όπως αυτοί του 
BWTS, σίγουρα επηρεάζουν αρνητικά 
τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ, αντίθετα, 
μπορούν να επηρεάσουν θετικά εταιρείες 
που προέβλεψαν και ασχολήθηκαν με την 
αντιπροσώπευση τέτοιων συστημάτων. 

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρο-
νται στις προθέσεις της COSCO να 
αναβαθμίσει τη ναυπηγοεπισκευή 
στον Πειραιά ως τμήμα του επενδυτι-
κού της πλάνου. Καθώς η FRANMAN 
δραστηριοποιείται και στον χώρο των 
επισκευών πλοίων μέσω της παροχής 
υλικών, πώς βλέπετε μια τέτοια εξέλι-
ξη για τον Πειραιά και πώς μπορεί να 
συμβάλει και, φυσικά, να ωφεληθεί η 
FRANMAN;

Μακάρι να το καταφέρει αυτό η COSCO, 
αφού δεν το καταφέραμε εμείς οι Έλληνες. 
Ποιος δεν θέλει να αναβιώσει η ναυπηγο-
επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα και στην 
ευρύτερη περιοχή; Θα ξαναφέρει ζωή και 
θέσεις εργασίας, που τόσο έχουμε ανάγκη. 
Σίγουρα, όταν ανοίξουν δουλειές, θα επω-
φεληθούν και εταιρείες σαν τη δική μας, 
αφού θα αυξηθεί και η ζήτηση υλικών, όπως 
σωστά επισημαίνετε. Ως ελληνική εταιρεία 
είμαστε υπέρ οποιασδήποτε ανάπτυξης 
μπορεί να συντελεστεί στη χώρα μας, και 
καλώ τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες να 
προτιμούν Έλληνες προμηθευτές και γενι-
κότερα ελληνικές εταιρείες. Ας μην ξεχνάμε 
πως, παράλληλα με την κρίση στη ναυτιλία, 
βιώνουμε και μια πολύ δύσκολη και μακρο-
χρόνια οικονομική κρίση στην πατρίδα μας 
και πρέπει να υποστηριζόμαστε μεταξύ μας. 
Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε το τμήμα του 
Maritime Security, όπου διαχειριζόμαστε 
υπηρεσίες Security και επιλέγουμε ομάδες 
φύλαξης που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζουν οι πελάτες μας μέσα από 
ένα πολύ μεγάλο δίκτυο μας. Εάν ήμασταν 
PMSC, μάλλον θα ήμασταν ο μεγαλύτερος 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τον αριθμό των 
ταξιδίων που κλείνουμε ετησίως. Όταν 
λοιπόν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ μιας 
ελληνικής και μιας ξένης ομάδας, σίγουρα 
θα επιλέξουμε την ελληνική, όταν τα κριτή-
ρια επιλογής είναι ισότιμα ως προς τα συμ-
φέροντα του πελάτη μας.
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Το νέο παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας

Πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συνεργασία της Εταιρείας Ακινήτων του Δημο-
σίου (ΕΤΑΔ) με τους δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλίμου και Γλυφάδας για την 
παραχώρηση της χρήσης του παραλιακού μετώπου.
Με τη συμφωνία αυτή, η οποία αποτελούσε πάγιο αίτημα των δημάρχων των παραλια-
κών δήμων της νότιας Αθήνας, διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στα τμήματα του 
παραλιακού μετώπου, τα οποία οι δήμοι θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν, αλλά και να 
αναπτύξουν εμπορικές δράσεις σε αυτά.
Για πολλά χρόνια, οι παραλιακοί δήμοι δεν είχαν λόγο στη διαχείριση του παραλιακού 
τους μετώπου, καθώς είχαν δικαιοδοσία τόσο η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου όσο 
και η ΕΤΑΔ, το ΤΑΙΠΕΔ και πολλές άλλες δημοτικές υπηρεσίες, με συνέπεια να δημιουρ-
γούνται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Σημειώνεται πως το δικαίωμα χρήσης του παραλιακού μετώπου παραχωρείται στους 
δήμους για 15 + 5 χρόνια και σε ποσοστό εκμετάλλευσης 80% υπέρ του δήμου και 20% 
υπέρ του Δημοσίου, ενώ στην παραχώρηση δεν περιλαμβάνονται τα κτίσματα τα οποία 
είναι σε λειτουργία και των οποίων η εκμετάλλευση ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Ακολουθούν οι απόψεις των αρμοδίων φορέων και των τοπικών αρχών:

Επιμέλεια Χάρη Παππά 



Η παραχώρηση τμήματος του παραλι-
ακού μετώπου στους δήμους από την 
κυβέρνηση αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια 
μεγάλη νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Συγχρόνως όμως είναι ένα πολύ μεγάλο 
στοίχημα, αφού όλα τα μάτια είναι σήμερα 
στραμμένα στους παραλιακούς δήμους, οι 
οποίοι καλούνται να αποδείξουν ότι δικαί-
ως διεκδικούσαν τις παραλίες τόσα χρόνια 
και ότι μπορούν να τις αξιοποιήσουν και να 
τις αποδώσουν στον λαό της Αττικής.

Σε ό,τι αφορά τον δικό μας δήμο, η 
διεκδίκηση της παραλίας ήταν μία από 
τις βασικές μας δεσμεύσεις. Για τον λόγο 
αυτόν, ξεκινήσαμε τις σχετικές ενέργειες 
από τον Δεκέμβριο του 2014, δηλαδή μόλις 
αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, και καταφέ-
ραμε, μέσα σε είκοσι μήνες, να φτάσουμε 
στο σημείο όπου βρισκόμαστε σήμερα, να 
έχουμε δηλαδή τη διαχείριση 540 στρεμ-
μάτων του παραλιακού μας μετώπου, του 
«μπαλκονιού της πόλης μας».

Επειδή όμως η επιτυχία ή η αποτυχία της 
παραχώρησης δεν προκύπτει από τις 
υπογραφές που βάλαμε αλλά θα εξαρτη-
θεί από τη μορφή των παραλιών που θα 
αποδώσουμε στους συμπολίτες μας και 
την ταχύτητα με την οποία θα φέρου-
με αποτελέσματα, ήδη έχουμε ξεκινήσει 
δουλειά και είμαστε στη διαδικασία εκπό-
νησης του master plan που θα υποβάλου-
με προς έγκριση μέσα στους επόμενους 
τρεις μήνες.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα 
παραλιακό μέτωπο με ήπιες χρήσεις αθλη-
τικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ποιοτι-
κές λουτρικές εγκαταστάσεις και δράσεις 
για την υποστήριξή τους, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της πόλης.

Η Γλυφάδα, επίσημα πλέον, αναλαμβάνει 
την ευθύνη της παραλίας της, που ήδη την 
τελευταία διετία έχει αναβαθμιστεί. Με 
ευελιξία και χωρίς χρονοβόρες γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, θα μπορέσουμε 
πλέον να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις 
που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
πολιτών μας αλλά και στις προκλήσεις 
της εποχής. Ανοίγονται όμως νέες δυνα-
τότητες σε όλες τις παραλιακές πόλεις. Ο 
δήμαρχός μας Γιώργος Παπανικολάου, σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους δημάρ-
χους του παραλιακού μετώπου, θα ανακοι-
νώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, βάσει 
σχεδίων και μελετών.

Η κυβέρνηση, μέσα από πράξεις, όπως 
η παραχώρηση στους δήμους Αλίμου, 
Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης ακινήτων του παραλιακού μετώπου, 
αποδεικνύει πρώτον τη θέλησή της για 
απόδοση της δημόσιας περιουσίας στους 
πολίτες μέσω των φορέων του Δημοσί-
ου και, δεύτερον, την εμπιστοσύνη της 
στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοί-
κησης για την αναβάθμιση της περιοχής, 
με σεβασμό στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο.
Θα ήθελα, επιπλέον, να τονίσω πως αντί-
στοιχες ενέργειες προωθούνται σε όλη τη 
χώρα, όπως στην Πάτρα, στην Ηγουμε-
νίτσα και στην Κέρκυρα, ενώ έχουν ήδη 
παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Αττικής 
τα Προσφυγικά και ο Φαληρικός Όρμος.

Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος

Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης

Νατάσσα  
Αργυροπούλου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Κοινωνικής Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Γλυφάδας 

Γιάννης  
Μπαλάφας

Υφυπουργός Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παραχώρηση χρήσης του παραλιακού μετώπου





«Φως στο τούνελ»  
για τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη;

Οι πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις της νέας ιδιοκτησίας του 
Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς περί της αναβάθµισης των υποδοµών 
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης επανέφεραν στο προσκήνιο 
ένα ζήτηµα το οποίο έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα φώτα της 
δηµοσιότητας. Όµως για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχει ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο για την αναβίωση µιας δραστηριότητας η οποία 
στο παρελθόν προσέφερε πολλαπλώς στην ελληνική οικονοµία, ενώ 
στήριξε και την ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία µέσα από ναυπηγήσεις, 
ποιοτικές µετασκευές και επισκευές. Υπό το πρίσµα, λοιπόν, τις νέας 
κατάστασης ζητήσαµε από ναυτιλιακούς φορείς τις απόψεις τους 
για τις εξελίξεις στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και το κατά πόσο 
θεωρούν ότι το εγχείρηµα έχει δυνατότητες επιτυχίας. 
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Η νέα ιδιοκτησία του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς έχει θέσει την ανα-
βάθμιση των υποδομών της ναυπηγο-
επισκευαστικής ζώνης και γενικότερα 
την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευα-
στικής δραστηριότητας στον Πειραιά 
ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτή-
των της. Ποια η εκτίμησή σας γι’ αυτό 
το εγχείρημα; Θεωρείτε ότι έχει πιθα-
νότητες επιτυχίας;
Από το 2009, η CΟSCΟ, μέσω της θυγα-
τρικής PCT, που διαχειρίζεται τους προ-
βλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, έχει δαπανήσει αρκετά 
εκατομμύρια σε επενδύσεις, ενώ αποτελεί 
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα πως έχει 
οδηγήσει το λιμάνι του Πειραιά στην 44η 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη το 2015 
από την 93η που ήταν το 2010. Για τα επό-
μενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με τη σύμβα-
ση παραχώρησης, θα επενδύσει 300 εκατ. 
ευρώ (για να αποκτήσει επιπλέον 16% του 
μετοχικού κεφαλαίου), που θα κατευθυν-
θούν κυρίως στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη, στο cruise και στο car terminal, 
με βάση το επενδυτικό πλάνο της εται-
ρείας, το οποίο ωστόσο αναμένουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξειδικευτεί το 
προσεχές χρονικό διάστημα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, πιστεύω ότι θα ήταν πιο σωστό 
να αποφύγουμε τις όποιες εκτιμήσεις, επι-
σημαίνοντας παράλληλα πως η COSCO 
είναι ένας κινεζικός κολοσσός στον χώρο 
της ναυτιλίας.

Πέρα από την αναβάθμιση των υποδο-
μών, σε ποιες άλλες ενέργειες πρέπει 
να προβεί, κατά τη γνώμη σας, ο νέος 
ιδιοκτήτης, προκειμένου να αναβαθμι-
στούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 
γενικότερα να αυξηθεί η ελκυστικότη-
τα του Πειραιά ως ναυπηγοεπισκευα-
στικού κέντρου στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο; Ποιες οι σχετικές ενέργειες 
του ΕΒΕΠ;
Τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας (ΕΝΑΕ, 
Ελευσίνα) έχουν σοβαρά και αλληλένδετα 
προβλήματα, η αντιμετώπιση των οποίων 
λαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα, προκει-
μένου να διασωθεί το μέλλον τους. Εκτός 
από τις υποδομές και τον μηχανολογικό 
εξοπλισμό, που πρέπει να εκσυγχρονι-
στούν, κρίνεται απαραίτητο να αντιμετω-
πιστούν ζωτικής σημασίας θέματα, όπως 
οι διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες 
(δύο διαιτησίες για τα ναυπηγεία Σκαρα-
μαγκά), οι δυσκολίες χρηματοδότησης, 
λόγω της κρίσης, και η έλλειψη διαθεσιμό-
τητας, μέσων χρηματοδοτικής στήριξης, 
συμβατών με την κοινοτική νομοθεσία 
(ασφάλιση κινδύνου, εξαγωγικές πιστώ-
σεις, εγγυήσεις), τα προβλήματα τήρησης 
των χρόνων παράδοσης, η εξάρτηση των 
ΕΝΑΕ και της Ελευσίνας από τις παραγγε-
λίες του Πολεμικού Ναυτικού, η ένταση 
του διεθνούς ανταγωνισμού κ.ά. Προ-
σπαθώντας να συμβάλει στην ανάκαμψη 
του κλάδου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς έχει δρομολογή-
σει μια σειρά πρωτοβουλιών, μεταξύ των 
οποίων η δημιουργία ενός νέου, εξειδι-
κευμένου τμήματος στο Επιμελητήριο για 
τις ναυτιλιακές εργασίες και την αναβίωση 
της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριό-
τητας, η καθιέρωση της επισκευαστικής 
ζώνης του Περάματος σε εξειδικευμένο 
κέντρο μετατροπής και επισκευής πλοί-
ων που μεταφέρουν φυσικό αέριο, καθώς 
και εγκατάστασης συστημάτων LNG, ως 
καυσίμου πρόωσης των πλοίων, ο συντο-
νισμός των προσπαθειών για τη δημιουρ-
γία ενός μεγάλου ναυτιλιακού Cluster, η 
ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
της υπηρεσίας έκδοσης αδειών επισκευ-
ής πλοίων, η υποστήριξη των ναυτιλιακών 

Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία διεκδίκησης του 
πακέτου Γιουνκέρ από την ελληνική ναυτιλιακή 
δραστηριότητα και τη ναυπηγοεπισκευή

Συνέντευξη του Β. Κορκίδη
Προέδρου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
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επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται 
σε συστάδες, ώστε να ενταχθούν στο 
ΕΣΠΑ, κ.ά.

Ποια οφέλη βλέπετε εσείς για την 
τοπική αλλά και την ευρύτερη εθνική 
οικονομία από την αύξηση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας 
στον Πειραιά;
Θεωρώ ότι, από την άρση του αδιεξόδου 
στην οποία έχει περιέλθει η ναυπηγοε-
πισκευαστική δραστηριότητα στη χώρα 
μας, θα προκύψουν μεγάλα οφέλη σε ό,τι 
αφορά την απασχόληση, καθώς υπολογί-
ζεται πως θα διατηρηθούν οι 10.000 θέσεις 
εργασίας στον ευρύτερο κλάδο, ενώ θα 
δοθεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν 
τουλάχιστον 5.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Με στόχο την αύξηση της απασχόλησης 
στην περιοχή, θα ήθελα να επισημάνω ότι 
το ΕΒΕΠ έχει ολοκληρώσει, επιτυχώς, δύο 
προγράμματα κατάρτισης/πιστοποίησης 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 για 4.000 άτομα, 
κυρίως της ναυπηγοεπισκευής, και έχουν 
ήδη κατατεθεί για την περίοδο 2016-2020 

άλλες δύο αντίστοιχες προτάσεις για τους 
εργαζομένους στη βιομηχανία και στην 
επεξεργασία μετάλλου για τις περιοχές 
ευθύνης του Επιμελητηρίου από το Λαύ-
ριο έως την Ελευσίνα. Επίσης, δυνητικά 
οφέλη θα υπάρξουν στις εξαγωγές μας, 
στην αναζωογόνηση των παράπλευρων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και στη διά-
χυση νέων τεχνολογιών.

Με δεδομένο ότι πολλές ελληνικές 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις προτιμούν 
ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστά-
σεις άλλων χωρών για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής του στόλου 
τους, θεωρείτε ότι είναι εφικτό τμήμα 
αυτής της δραστηριότητας να μετα-
φερθεί στον Πειραιά, και αν ναι, υπό 
ποιες προϋποθέσεις;
Ενόψει και των αναμενόμενων επενδύσε-
ων στον ΟΛΠ, παρέχονται σημαντικές 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη του κλάδου 
στο άμεσο μέλλον, καθώς αποτελεί πεποί-
θησή μου πως δεν πρέπει να χαθεί η 
ευκαιρία διεκδίκησης μεριδίου του πακέ-

του Γιουνκέρ από την ελληνική ναυτιλιακή 
δραστηριότητα και τη ναυπηγοεπισκευή. 
Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ούτε 
να διακινδυνεύσει το εθνικό κεφάλαιο της 
ναυτιλίας μας, που είναι ηγέτιδα δύναμη 
παγκοσμίως (π.χ. με ενδεχόμενη αλλαγή 
του τρόπου φορολόγησης), ούτε να αφή-
σει να χαθεί η πολύτιμη ευκαιρία, ώστε 
να καρπωθεί η χώρα μας ένα σημαντικό 
μέρος της υπεραξίας, που θα δημιουρ-
γήσει το πακέτο Γιουνκέρ, αξίας 1,5 δισ. 
ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό του στό-
λου ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στον 
ευρωπαϊκό νότο. Στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ουσια-
στική επανεκκίνηση του κλάδου, η ελλη-
νική πολιτεία χρειάζεται να εγγυηθεί ότι 
όλα τα ελληνικά ναυπηγεία (Σκαραμαγκά, 
Ελευσίνα, Νεώρειο Σύρου, αλλά και του 
Περάματος) μπορούν να λειτουργήσουν, 
χωρίς προβλήματα, παρέχοντας τις ανα-
γκαίες εγγυήσεις (refund guarantees), 
όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, 
καθώς και ανταγωνιστικές τιμές, το οποίο 
είναι και το ουσιαστικότερο.

Η ναυπηγοεπισκευή στην Ελλάδα δια-
θέτει μοναδικό ανθρώπινο δυναμικό και 
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον 
συντομότερο χρόνο. Οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται στα ελληνικά επιβατικά 
πλοία έχουν ως αποτέλεσμα την πολύ 
καλή προετοιμασία τους αλλά και την 
άμεση αποκατάσταση ζημιών ούτως ώστε 
να μη δημιουργούνται προβλήματα στο 
επιβατικό κοινό.
 
Η ναυπηγοεπισκευή είναι ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες των καλών και 
αξιόπιστων υπηρεσιών που προσφέρουν 
τα επιβατικά πλοία στα νησιά μας.
 
Η μη λειτουργία δεξαμενών ικανών να 
εξυπηρετήσουν τα μεγάλα πλοία είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα, που αναγκάζει κάποια 
πλοία μας να εξυπηρετούνται από ναυπη-

γεία άλλων χωρών και το οποίο πρέπει να 
επιλυθεί άμεσα.
 
Άλλα θέματα είναι η δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης για την προσέλκυση εμπο-
ρικών πλοίων και βέβαια η δημιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών για τη ναυπήγηση 
πλοίων. 
 
Την επόμενη δεκαετία θα παραστούν 
ανάγκες ναυπήγησης επιβατικών πλοίων, 
και είναι πράγματι κρίμα να χαθεί για δεύ-
τερη φορά (η πρώτη φορά ήταν η περί-
οδος 2000-2015) η ευκαιρία εξέλιξης και 
ανάπτυξης του κλάδου με ενεργό συμμε-
τοχή του στην ανανέωση του επιβατικού 
μας στόλου. 

Είναι κρίμα να χαθεί για δεύτερη φορά η ευκαιρία

Ο κ. Μιχάλης Σακέλλης, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού  
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και Vice Chairman της Attica Group, σημειώνει τις παρατηρήσεις του  
στις ερωτήσεις των Ναυτικών Χρονικών. 



Η νέα ιδιοκτησία του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς έχει θέσει την ανα-
βάθμιση των υποδομών της ναυπηγο-
επισκευαστικής ζώνης και γενικότερα 
την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευα-
στικής δραστηριότητας στον Πειραιά 
ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτή-
των της. Ποια η εκτίμησή σας γι’ αυτό 
το εγχείρημα; Θεωρείτε ότι έχει πιθα-
νότητες επιτυχίας;

Το εγχείρημα της νέας διοίκησης του 
ΟΛΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σίγου-
ρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα 
μπορούσε να είναι και επιτυχημένο. 
Ωστόσο, για να επιτύχει η αναβίωση της 
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας 
στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, απαι-
τείται –πέρα από τις αναγκαίες ενέργειες 
για την αναβάθμιση των υποδομών από 
την πλευρά του νέου ιδιοκτήτη– και σειρά 
παρεμβάσεων από την ίδια την πολιτεία, 

προκειμένου, αν όχι να επιταχύνει, του-
λάχιστον να διευκολύνει προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
Ειδικότερα, η Ένωσή μας, κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας πενταετίας, έχει στεί-
λει κατ’ επανάληψη στους αρμόδιους 
υπουργούς και φορείς υπομνήματα με 
προτάσεις και εισηγήσεις –προκειμέ-
νου να καταστεί το λιμάνι του Πειραιά 
«Homeport» και για επισκευές–, επιλύο-
ντας γραφειοκρατικά κυρίως θέματα αλλά 
και παραλείψεις οι οποίες όχι μόνο δεν 
διευκολύνουν, αντιθέτως αποτρέπουν 
τους πιθανούς χρήστες από το να κάνουν 
χρήση των συναφών υπηρεσιών. Ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η απλο-
ποίηση των διαδικασιών που προβλέπει ο 
ν. 3551/2007 και η επανέκδοση της σχε-
τικής υπουργικής απόφασης, αλλά και η 
παροχή κινήτρων όπως απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ στις ναυπηγοεπισκευές ή μείω-
σή του, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(π.χ. η Κύπρος επέβαλε μηδενικό ΦΠΑ), 
καθώς αυτό επιφέρει πρόσθετες επιβα-
ρύνσεις στο σχετικό κόστος ναυπήγησης 
και επισκευής του πλοίου.
Πιστεύουμε ακράδαντα στην επιτυχία της 
νέας διοίκησης, καθώς σε μικρό χρονικό 
διάστημα έχει ήδη δώσει θετικά δείγμα-
τα γραφής, ωστόσο είναι αναγκαίο και η 
ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει το 
κατάλληλο πλαίσιο για να συμβάλει προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Πέρα από την αναβάθμιση των υποδο-
μών, σε ποιες άλλες ενέργειες πρέπει 
να προβεί, κατά τη γνώμη σας, ο νέος 
ιδιοκτήτης, προκειμένου να αναβαθμι-
στούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

γενικότερα να αυξηθεί η ελκυστικότη-
τα του Πειραιά ως ναυπηγοεπισκευα-
στικού κέντρου στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο;

Με δεδομένες την αναβάθμιση των υπο-
δομών και τις λοιπές παρεμβάσεις στον 
ευρύτερο χώρο (π.χ. κατάλληλες δεξαμε-
νές, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και 
υποδομών, αστυνόμευση χώρου, ηλεκτρο-
δότηση, υδροδότηση), ιδιαίτερα σημαντι-
κή είναι η παράμετρος του κόστους και 
η παροχή κινήτρων προσέλκυσης κατά 
τα πρότυπα άλλων ναυπηγείων ανά τον 
κόσμο, αλλά και η απλούστευση των έως 
τώρα χρονοβόρων και κοστοβόρων δια-
δικασιών, ώστε τα πλοία να εκτελούν με 
ευκολία και ταχύτητα τις εργασίες τους. 
Επιπλέον, λόγω του ότι τα πλοία Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων μπορούν να αποτε-
λέσουν τους άμεσους χρήστες των σχετι-
κών υποδομών και υπηρεσιών, θεωρούμε 
ότι η διαμόρφωση εξειδικευμένης πολιτι-
κής για τα πλοία ΝΜΑ (π.χ. διαθεσιμότητα 
θέσεων, 24 bunkering και, σε συνεργασία 
με την πολιτεία, αναμόρφωση υποχρεώ-
σεων χρήσης πιλότων και ρυμουλκών) θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
προσέλκυση πλοίων γενικά και για επι-
σκευές ειδικότερα. 

Ποια οφέλη βλέπετε εσείς για την 
τοπική αλλά και την ευρύτερη εθνική 
οικονομία από την αύξηση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας 
στον Πειραιά;

Είναι προφανές ότι η ενεργοποίηση της 
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας 

Χρειάζεται χρόνος για να ανακτηθεί η χαμένη 
εμπιστοσύνη στη ναυπηγοεπισκευαστική  
ζώνη του Πειραιά 

Του Χαράλαμπου Σημαντώνη
Προέδρου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
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δεν θα μπορούσε παρά να έχει θετικές 
μόνο επιπτώσεις για την τοπική οικονομία. 
Το πιο σημαντικό όφελος είναι η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της απα-
σχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού. 
Πριν από είκοσι χρόνια υπήρχαν 1.500 
επιχειρήσεις και απασχολούσαν 15.000 
εργαζομένους, ενώ σήμερα ο αριθμός 
αυτών των επιχειρήσεων έχει μειωθεί στις 
350, απασχολώντας 3.000-3.500 άτομα. 
Αντίστοιχα, αυτές οι επιχειρήσεις συνει-
σέφεραν περίπου 15 εκατ. δολάρια, ενώ 
σήμερα η συμβολή τους περιορίζεται στα 
3 εκατ. δολάρια. 
Από τα μεγέθη αυτά γίνεται κατανοητό 
πόσο σημαντική μπορεί να είναι η συμβο-
λή της ναυπηγικής βιομηχανίας στα περι-
φερειακά μεγέθη. Και βέβαια η συγκυρία 
μπορεί να θεωρηθεί ευνοϊκή δεδομένης 
και της εφαρμογής των νέων κανονισμών 
(αέριοι ρύποι και διαχείρισης έρματος), 
καθώς οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να 
αναβαθμίσουν και να εγκαταστήσουν τα 
νέα συστήματα. Συνεπώς αναμένεται ότι 
θα υπάρχει άμεσα ζήτηση για επισκευα-

στικές εργασίες. Επίσης, μέσω της διαδι-
κασίας επανεκκίνησης, μπορεί εύκολα να 
δημιουργηθεί στον Πειραιά ένα τεχνολογι-
κό Hub για την ανάπτυξη σχετικών εφαρ-
μογών και τεχνολογιών, με αποτέλεσμα 
μεσο-μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν 
επαγωγικά επιπλέον νέες θέσεις εργασί-
ας αλλά και να αποκτήσει ο Πειραιάς ένα 
ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθότι 
ήδη υπάρχουν καινοτόμες εταιρείες στον 
χώρο οι οποίες δημιουργούν εξειδικευμέ-
νες λύσεις με διεθνείς προδιαγραφές. Και 
φυσικά να μην ξεχνάμε ότι μέσω της δια-
δικασίας αυτής όχι μόνο «διασώζουμε» 
την τεχνογνωσία των Ελλήνων τεχνιτών 
μας, αλλά δημιουργούμε και τη νέα γενιά, 
η οποία τείνει να εκλείψει στις μέρες μας.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ελλη-
νικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις προτι-
μούν ναυπηγοεπισκευαστικές εγκατα-
στάσεις άλλων χωρών για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής του στόλου 
τους, θεωρείτε ότι είναι εφικτό τμήμα 
αυτής της δραστηριότητας να μετα-

φερθεί στον Πειραιά, και αν ναι, υπό 
ποιες προϋποθέσεις;

Θεωρώ ότι θα χρειαστεί χρόνος για να 
ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη, αλλά 
πιστεύω ότι μέρος των εργασιών μπο-
ρεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Εφόσον 
υπάρξουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις 
σε όρους υποδομών, το κόστος των 
εργασιών είναι ανταγωνιστικό και μπο-
ρεί να εξασφαλιστεί εργασιακή ειρήνη, 
δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες να μην επιλέξουν ελληνι-
κές εγκαταστάσεις για τις εργασίες τους, 
καθώς αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν 
ποιοτικές υπηρεσίες και σε χρόνο ιδιαίτε-
ρα μικρό σε σχέση με αντίστοιχες άλλες 
μονάδες.
Πιστεύω ότι, ανακτώντας την αξιοπιστία, 
όχι μόνο οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα επέ-
λεγαν τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
στον Πειραιά, αλλά και ξένοι πλοιοκτήτες 
θα προτιμήσουν ελληνικά συνεργεία και 
υπηρεσίες επισκευών.

σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστά-
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατη-
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζη-
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατα-
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
μόλις €3,5 δισ.
Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης με-
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει από-
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσο-
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η ει-

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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Η νέα ιδιοκτησία του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς έχει θέσει την ανα-
βάθμιση των υποδομών της ναυπηγο-
επισκευαστικής ζώνης και γενικότερα 
την αναβίωση της ναυπηγοεπισκευα-
στικής δραστηριότητας στον Πειραιά 
ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτή-
των της. Ποια η εκτίμησή σας γι’ αυτό 
το εγχείρημα; Θεωρείτε ότι έχει πιθα-
νότητες επιτυχίας; 

Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της ευρύ-
τερης περιοχής Περάματος-Κερατσινίου, 
εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και από τη 
δεκαετία του 1990, βρίσκεται σε συνεχή 
κάμψη. Τα τελευταία χρόνια έγινε πλέον 
ορατός ο κίνδυνος να εκλείψει παντελώς. 
Επομένως, στην κατάσταση που βρίσκεται 
σήμερα η ζώνη, είναι πρόδηλο ότι ακόμα 
και με μικρή προσπάθεια μπορεί να φανεί 
συγκριτική βελτίωση. Το ζήτημα όμως δεν 
είναι απλώς να έχουμε μια σχετική βελτίω-
ση, αλλά να μπει η ζώνη σε ένα πρόγραμ-
μα πραγματικής ανάπτυξης που να έχει τις 
προοπτικές που της αξίζουν, ώστε να ανα-
βιώσει η παλιά της αίγλη, με όλα τα πλε-
ονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται, τόσο 
για την τοπική οικονομία όσο και για την 
οικονομία της Ελλάδας γενικότερα. Κάθε 
σοβαρή και μελετημένη προσπάθεια, λοι-
πόν, αναζωογόνησης της ζώνης θα μας 
βρει συμπαραστάτες και υποστηρικτές. 
Νομίζουμε ότι η νέα ιδιοκτησία του ΟΛΠ 
έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αντα-
ποκριθεί με πλήρη επάρκεια στο σημαντι-
κό αυτό έργο. Μια και αναφερθήκατε στο 
ζήτημα των υποδομών, ένα από τα κύρια 
προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθεί 
αποτελεσματικά, και το οποίο είμαστε 
σίγουροι ότι ήδη απασχολεί τους νέους 
ιδιοκτήτες, είναι η διαθεσιμότητα κατάλ-
ληλων δεξαμενών.

Πέρα από την αναβάθμιση των υποδο-
μών, σε ποιες άλλες ενέργειες πρέπει 
να προβεί, κατά τη γνώμη σας, ο νέος 
ιδιοκτήτης, προκειμένου να αναβαθμι-
στούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 
γενικότερα να αυξηθεί η ελκυστικότη-
τα του Πειραιά ως ναυπηγοεπισκευα-
στικού κέντρου στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο;

Είναι γεγονός ότι η βελτίωση των υπο-
δομών αποτελεί βασικό παράγοντα ανά-
πτυξης της ζώνης. Όμως, από μόνος του 
αυτός ο παράγοντας δεν θα φέρει το ανα-
μενόμενο και επιθυμητό αποτέλεσμα, αν 
δεν συνοδεύεται και από τη βελτίωση, την 
απλοποίηση και κυρίως την πιστή εφαρ-
μογή από όλους διαδικασιών και κανονι-
σμών που να διευκολύνουν αυτό το έργο, 
συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων 
ασφάλειας.
Παράγοντες όπως οι τελωνειακές διαδι-
κασίες, η διάθεση καταλοίπων φορτίου 
και άλλων που προκύπτουν από τη ναυπη-
γοεπισκευαστική δραστηριότητα, καθώς 
και οι διαδικασίες παραλαβής καυσίμων 
και αλλαγής πληρωμάτων, παίζουν εξίσου 
σημαντικό  ρόλο.
Προφανώς, οι εν λόγω διαδικασίες θα 
πρέπει να είναι πρωτίστως σύννομες 
και γι’ αυτόν τον λόγο, ενδεχομένως, σε 
κάποια σημεία να απαιτείται και αλλαγή ή 
τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η προ-
στασία του περιβάλλοντος και η αισθητι-
κή αλλοίωση των γύρω περιοχών. Παρόλο 
που αυτό ακούγεται δύσκολο, να ανα-
φέρουμε ότι έχει επιτευχθεί σε άλλες 
πόλεις-λιμάνια, όπως το Αμβούργο, με 
εξαιρετική επιτυχία.
Θεωρούμε πως, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
(νέοι ιδιοκτήτες του ΟΛΠ, τοπική κοινω-

Κάθε σοβαρή και μελετημένη προσπάθεια 
αναζωογόνησης της Ζώνης θα μας βρει 
συμπαραστάτες και υποστηρικτές

Του capt. Γιώργου Κουμπενά
VP Operations, Celestyal Cruises 
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νία, συνδικάτα, φορείς, τοπικές αρχές, αρμόδια υπουργεία, 
εταιρείες κ.ά.) αποσαφηνίσουν και συντονιστούν για τον 
τελικό στόχο, τότε θα αυτός θα καταστεί απολύτως εφι-
κτός, και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Ποια οφέλη βλέπετε εσείς για την τοπική αλλά και την 
ευρύτερη εθνική οικονομία από την αύξηση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στον Πειραιά;

Νομίζουμε πως τα οφέλη είναι σε όλους προφανή και δεν 
χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω επιχειρηματολογία επ’ 
αυτού. Το οικονομικό μέγεθος που αυτή τη στιγμή παρά-
γεται στη ζώνη θα πολλαπλασιαστεί (θα τολμήσουμε να 
εκτιμήσουμε) κατά δεκάδες φορές, παρασύροντας μαζί 
του προς τα πάνω όλους τους άλλους παράγοντες και 
δείκτες (θέσεις εργασίας, εμπόριο, όροι διαβίωσης κ.λπ.). 
Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσει το καθε-
στώς των επισκευών εντός της ζώνης και πριν ακόμα ολο-
κληρωθούν οι όποιες βελτιώσεις υποδομών, η ανάπτυξη 
θα αρχίσει να φαίνεται έντονα σε όλους τους τομείς. 
Παράλληλα θα ενισχυθεί ο ρόλος του Πειραιά ως ναυτιλι-
ακού κέντρου που παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών 
που σχετίζονται με τη ναυτιλία και θα προσελκύσει και 
πολλές άλλες εταιρείες με παρεμφερείς δραστηριότητες 
να εγκατασταθούν στην περιοχή.
Επίσης θα υπάρξει διατήρηση της πολύτιμης τεχνογνωσί-
ας που αποκτήθηκε έπειτα από πολλά χρόνια επιτυχημέ-
νων εργασιών στην ευρύτερη ζώνη.

Με δεδομένο ότι πολλές ελληνικές ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις προτιμούν ναυπηγοεπισκευαστικές εγκα-
ταστάσεις άλλων χωρών για τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής του στόλου τους, θεωρείτε ότι είναι 
εφικτό τμήμα αυτής της δραστηριότητας να μεταφερ-
θεί στον Πειραιά, και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Βεβαίως είναι απολύτως εφικτό κατ’ ελάχιστον για πλοία 
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με την προϋπόθε-
ση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες θα προχωρήσουν με τη στήριξη 
των εμπλεκόμενων φορέων στις αναγκαίες αλλαγές προ-
σφέροντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικές τιμές.



Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα επιφέρει 
η παρουσία της COSCO στον Πειραιά 
ειδικά ως προς τη μελλοντική παρουσία 
και μετεξέλιξη των ελληνικών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
ναυπηγικής τεχνολογίας;

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα 
για το επικείμενο πλάνο επενδύσεων της 
COSCO στον Πειραιά και στην ευρύτερη 
περιοχή, το μέλλον μάλλον προδιαγράφε-
ται ευοίωνο για τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της ναυπηγι-
κής τεχνολογίας. Αρχικά η οργάνωση και 
ο εκ νέου σχεδιασμός της λειτουργίας του 
λιμανιού και της ναυπηγοεπισκευαστικής 
ζώνης νομίζω πως θα κάνουν πιο εύκολη 
και με λιγότερες μεταβλητές τη διακίνηση 
των προϊόντων. Εν συνεχεία, αν πραγμα-
τοποιηθούν οι επενδύσεις στον τομέα 

της ναυπηγοεπισκευής, πιστεύουμε ότι θα 
αυξηθούν οι μετασκευές, οι συντηρήσεις 
και, γιατί όχι, αργότερα και οι ναυπηγήσεις 
εμπορευματικών αλλά και ακτοπλοϊκών 
πλοίων στην περιοχή, κάτι που οπωσδή-
ποτε θα αυξήσει τη ζήτηση εξοπλισμού 
και υπηρεσιών, και θα αποτελέσει ευκαιρία 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, με 
την καλύτερη οργάνωση και αύξηση της 
κίνησης του λιμανιού σε εμπορευματικά 
πλοία, θα διευκολυνθούν η διαδικασία και 
η αμεσότητα των εξαγωγών, ενισχύοντας 
τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, 
και έτσι θα εξυπηρετούνται καλύτερα οι 
αγορές στις οποίες απευθύνονται και άρα 
θα αναπτυχθεί ο κύκλος εργασιών τους. 

Πόσο σας έχει επηρεάσει η έλλειψη 
νέων ναυπηγήσεων στην ποντοπόρο 
ναυτιλία και η μεταστροφή του ενδι-

αφέροντος των ναυπηγείων προς την 
αγορά της κρουαζιέρας;

Είναι γεγονός ότι η έλλειψη νέων ναυπηγή-
σεων έχει επηρεάσει και την αγορά ναυτι-
λιακού εξοπλισμού. Όμως μια επιχείρηση, 
για να μπορέσει να επιβιώσει στη σύγ-
χρονη εποχή, που οι αγορές είναι τόσο 
ευμετάβλητες, θα πρέπει πάνω απ’ όλα να 
μπορεί να είναι ευέλικτη. Έτσι και εμείς, 
παρόλο που τα προϊόντα μας απευθύνο-
νται εξίσου σε όλους τους τύπους των 
πλοίων, έχουμε προσθέσει στο πορτφό-
λιό μας και προϊόντα εξειδικευμένα για τα 
κρουαζιερόπλοια. Επίσης απευθύνουμε τις 
εμπορικές μας προσπάθειες και στην αγο-
ρά των μετασκευών και της συντήρησης του 
υπάρχοντος στόλου, έτσι ώστε να μειώσου-
με –εάν όχι να εξαλείψουμε– την επιρροή 
από την πτώση των νέων ναυπηγήσεων.

Το μέλλον είναι μάλλον ευοίωνο για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στη ναυπηγική τεχνολογία

Της Αναστασίας Κοπανάκη
Marine Division Director ΝΑΝΟPHOS
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Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

48 σύγχρονα φορτηγά πλοία Capes
ταξιδεύουν την Ελληνική Σημαία στις θάλασσες του κόσμου

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com
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Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα επι-
φέρει η παρουσία της COSCO στον 
Πειραιά ειδικά ως προς τη μελλοντική 
παρουσία και μετεξέλιξη των ελληνι-
κών εταιρειών που δραστηριοποιού-
νται στον χώρο της ναυπηγικής τεχνο-
λογίας;

Ακούγεται σαν ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο 
με αμφίβολα αποτελέσματα η επένδυση 
της COSCO σε μια δεξαμενή και στη 
συγκρότηση ελληνικών περιφερειακών 
εταιρειών για υποστήριξη της πλωτής 
δεξαμενής και των εργασιών που αυτή 
συνεπάγεται. Η ύπαρξη της Δεξαμενής 
συνεπάγεται την οργάνωση ενός team 
συνεργείων προς υποστήριξή της, όπως 
βαφές, αμμοβολές, μηχανουργεία, σωλή-
νες, ελασματουργεία κ.λπ., τα οποία υφί-
στανται στην ελληνική αγορά και θα μπο-
ρούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της. 
Δεν πρέπει όμως να αμελήσουμε την 
ύπαρξη των ελληνικών ναυπηγείων Ελευ-
σίνας, Σύρου, Χαλκίδας και Σκαραμαγκά, 
τα οποία είναι τρόπον τινά άνευ ουσιαστι-

κής απασχόλησης, με υποτυπώδες προ-
σωπικό, απλήρωτο για μεγάλο διάστημα 
με αυτές τις συνθήκες, και η επένδυση 
της COSCO κρίνεται υπό αμφισβήτηση 
και ίσως μη βιώσιμη για τα σημερινά ελλη-
νικά δεδομένα. 
Κατά συνέπεια, η ύπαρξη των δορυφορι-
κών εταιρειών υποστήριξης είναι επίσης 
υπό συζήτηση, κρίνοντας και το ελληνικό 
κόστος λειτουργίας για δεξαμενισμούς 
όπως και το κόστος των υπηρεσιών για τη 
λειτουργία της.
Όλα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθε-
ση ότι δεν γνωρίζουμε το σκεπτικό της 
COSCO για μια τέτοια επένδυση στην 
ελληνική αγορά.

Πόσο σας έχει επηρεάσει η έλλειψη 
νέων ναυπηγήσεων στην ποντοπόρο 
ναυτιλία και η μεταστροφή του ενδι-
αφέροντος των ναυπηγείων προς την 
αγορά της κρουαζιέρας;

Θεωρώ ότι ο εμπορικός και ο επιβατικός 
στόλος είναι δύο τελείως διαφορετικά 

θέματα. Είναι προφανές ότι η μείωση των 
παραγγελιών των εμπορικών πλοίων έχει 
να κάνει με το υπερ-capacity των υπαρ-
χόντων πλοίων και τη μείωση της ζήτησης 
της διεθνούς ναυλαγοράς λόγω της οικο-
νομικής κρίσης, αλλά και τη μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης των χωρών που απο-
τελούν την κινητήριο δύναμη της αγοράς, 
π.χ. της Κίνας.
Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη των 
κρουαζιερόπλοιων και της αγοράς της 
κρουαζιέρας για την επόμενη δεκαετία 
έχει να κάνει με την αγορά της Κίνας, στην 
οποία αποβλέπουν στο άμεσο μέλλον οι 
εταιρείες κρουαζιερόπλοιων. 
Με απλά λόγια, το σημερινό δυναμικό των 
κρουαζιερόπλοιων ανέρχεται σε περίπου 
480.000 κλίνες. Οι νέες παραγγελίες αφο-
ρούν περίπου 250.000 κλίνες επιπλέον, 
δηλαδή αύξηση του υπάρχοντος στόλου 
κατά 30-40%, με δεδομένο ότι νέα πλοία 
έχουν τάξη μεγέθους με capacity 5.000-
8.000 επιβάτες ανά πλοίο. Επιπλέον, θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κατασκευή 
τέτοιων σκαφών έχει μεγάλη ιδιαιτερότη-
τα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να φτια-
χτούν από οποιονδήποτε. 
Ακόμα και υπάρχοντα ναυπηγεία με μεγά-
λη εμπειρία σε κατασκευές δυσκολεύ-
ονται να αντιμετωπίσουν το οικονομικό 
κόστος τέτοιων κατασκευών και δηλώ-
νουν αρνητικούς ισολογισμούς.
Ως εκ τούτου θα χρειαστεί χρόνος για να 
αναπτυχθεί μια τέτοια νέα αγορά κατα-
σκευής κρουαζιερόπλοιων, η οποία εκτιμά-
ται κατ’ ελάχιστον σε 5-6 χρόνια από σήμε-
ρα με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν 
συνεργασίες με ήδη υπάρχουσες μονάδες 
ναυπηγικών κατασκευών κρουαζιερόπλοι-
ων όπως οι FINCANTIERI, CSSC Κίνας. 
Κλείνοντας, για την εταιρεία μας, η οποία έχει 
ως αντικείμενο την ενδιαίτηση των πλοίων, 
η εν λόγω μεταστροφή κρίνεται ιδιαίτερα 
θετική και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο 
μέλλον, με νέα και καλύτερα projects.

Ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο μέλλον,  
με βελτιωμένα projects

Του Γεώργιου Σταμούλη
General Manager DECON S.A.
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Αντιπαραθέσεις για τη μεταφορά 
πετρελαίου στις δυτικές ακτές  
του Καναδά

Επίσημη επιστολή στον υπουργό Μετα-
φορών του Καναδά απέστειλε το Διεθνές 
Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) διά του 
γενικού του γραμματέα Peter Hinchliffe. 
H επιστολή αφορά την απόφαση της 
καναδικής κυβέρνησης να προωθήσει 
την επιβολή μορατόριουμ στη μεταφορά 
αργού πετρελαίου διαμέσου της θαλάσσι-
ας περιοχής της βόρειας British Columbia.
Σε αυτήν τονίζεται πως γίνεται πλήρως 
αντιληπτή η σημασία ανάληψης συγκε-
κριμένων μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος, όπως επίσης και της 
δέσμευσης για μηδενική ρύπανση σύμ-
φωνα με τις επιταγές του ρυθμιστικού 
πλαισίου (UNCLOS) που υιοθέτησε ο 
IMO και κατ’ επέκταση καλείται να υιο-
θετήσει και ο Καναδάς. Παρ’ όλα αυτά, το 
ICS σημειώνει ότι οι περιβαλλοντικές επι-

δόσεις της ναυτιλίας είναι αξιοσημείωτες, 
αφού πλέον καταγράφονται λιγότερα από 
δύο περιστατικά διαρροής πετρελαίου σε 
ετήσια βάση, όταν πριν από 30 χρόνια τα 
περιστατικά ήταν πάνω από 25 κατ’ έτος 
και ως εκ τούτου η επιβολή μορατόριουμ 
δεν θα προσφέρει πολλά στη μείωση του 
ρίσκου.
Το ICS τονίζει ότι ο Καναδάς οφείλει να 
τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της 
UNCLOS, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελευθε-
ρία στη ναυσιπλοΐα αλλά και την «αβλαβή 
διέλευση» από τα χωρικά ύδατα της χώρας, 
όπως προσδιορίζεται από τα άρθρα 87 και 
90. Ένα μορατόριουμ θα δυσχέραινε το 
κλίμα μεταξύ των εμπορικών εταίρων του 
Καναδά και της ίδιας της χώρας. Παράλλη-
λα, θα δημιουργούσε αρνητικό προηγούμε-
νο, το οποίο στο μέλλον θα μπορούσαν να 
επικαλεστούν μεμονωμένα οι ΗΠΑ κ.ο.κ., 
επηρεάζοντας εν πολλοίς και σε μεγά-
λο βαθμό την αποτελεσματικότητα του 
παγκόσμιου εμπορίου.
Η επιστολή κλείνει με την προτροπή προς 
την καναδική κυβέρνηση να λάβει πλήρως 
υπόψη της τις παρατηρήσεις που υποβλή-
θηκαν από την καναδική ναυτιλιακή βιο-
μηχανία και πιο συγκεκριμένα του Επιμε-
λητηρίου Εμπορικής Ναυτιλίας της British 
Columbia, το οποίο καλεί σε εναλλακτικές 
προσεγγίσεις ως προς τη διαχείριση κιν-
δύνων που σχετίζονται με τις παράκτιες 
μεταφορές.

Η Volkswagen στρέφεται για 
μεταφορές οχημάτων σε πλοία 
που θα χρησιμοποιούν LNG

Για τη Volkswagen, τη μεγαλύτερη αυτοκι-
νητοβιομηχανία στην Ευρώπη και τη δεύ-
τερη μεγαλύτερη στον κόσμο, ο στόχος 
που έχει τεθεί είναι να συμβάλει στην 
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου αλλά και μείωσης 
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του κόστους μεταφοράς των οχημάτων 
που κατασκευάζει. Αυτόν τον στόχο επι-
διώκει να τον πετύχει μέσω της χρήσης 
πλοίων, που θα είναι διπλού καυσίμου, με 
δυνατότητα καύσης και LNG υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου (LNG), γεγονός που 
θα επιτρέψει τη μείωση των εκπομπών 
CO2 έως και 25%, NOx έως 30%, αιθάλης 
έως 60%, ενώ η μείωση των εκπομπών σε 
SOx εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει ακό-
μα και το 100%.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορί-
ες, η Volkswagen αναμένεται να είναι ο 
πρώτος κατασκευαστής οχημάτων στον 
κόσμο που θα χρησιμοποιεί από το 2019 
δύο πλοία με μηχανές διπλού καυσίμου 
(φυσικό αέριο και πετρέλαιο) της εται-
ρείας MAN Diesel & Turbo για μεταφορά 
αυτοκινήτων μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας 
Αμερικής. Τα δύο αυτά πλοία, της ναυτι-
λιακής εταιρείας Siem Car Carriers AS 
τύπου Roll-on/ Roll-off θα έχουν μήκος 
200 και πλάτος 36 μέτρα, θα διαθέτουν 12 
καταστρώματα, ενώ θα έχουν δυνατότητα 
μεταφοράς έως και 4.500 οχημάτων. Επι-
πλέον, θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύ-
τητα μέχρι και 19 κόμβους.
Ο Βόλφραμ Τόμας, επικεφαλής της 
Ομάδας Παραγωγής του Ομίλου της 
Volkswagen, σε δηλώσεις του τόνισε ότι 
στόχος της εταιρείας είναι «η βελτίω-
ση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του 
ομίλου και στον τομέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας καθώς και οι πιο αποδοτικές 
ενεργειακά μεταφορές μέσω της ολοένα 
και πιο συστηματικής χρήσης πλοίων LNG 
για τη μεταφορά των οχημάτων μας».

Προς νέα μείωση των επενδύσεων 
βαδίζει η Petrobras

Το στρατηγικό πλάνο της Petrobras για 
το διάστημα 2017-2021 προσανατολίζεται 
προς νέα, περαιτέρω μείωση των επενδύ-
σεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει πλή-
ρως το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην 
πετρελαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλάνο, 
ο βραζιλιάνικος κολοσσός στοχεύει σε 
επενδύσεις οι οποίες αγγίζουν συνολικά 
τα $74,1 εκατ., ποσό μειωμένο κατά 25% 
σε σχέση με την τελευταία έκδοση του 
Ιανουαρίου για τους στρατηγικούς στό-
χους της περιόδου 2015-2019.
Το νέο στρατηγικό σχέδιο έχει ήδη λάβει 
τη σχετική έγκριση του διοικητικού συμ-

βουλίου της Petrobras, ενώ είναι σύμφωνο 
με τον στρατηγικό στόχο της εταιρείας 
όπως ανακοινώθηκε τον Αύγουστο και 
αφορά τις πωλήσεις περιουσιακών στοι-
χείων, με σκοπό τον οικονομικό εξορθο-
λογισμό και την κάλυψη των ταμειακών 
αναγκών της Petrobras, εν μέσω της συνε-
χιζόμενης μείωσης των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου.

Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου  
στη Βόρεια Θάλασσα

Σύμφωνα με ενημέρωση του Norwegian 
Petroleum Directorate, μιας κυβερνητικής 
υπηρεσίας που βοηθά στη διαχείριση και 
στη ρύθμιση του πετρελαϊκού τομέα της 
Νορβηγίας, η TOTAL, έπειτα από έρευ-
νες, ανακάλυψε σε περιοχή της Βόρειας 
Θάλασσας, και συγκεκριμένα στο πεδίο 
Martin Linge, νέα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου.
Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, η 
ποιότητα του φυσικού αερίου κρίνεται 
ιδιαίτερα καλή, ενώ, με βάση τις προκα-
ταρκτικές εκτιμήσεις, η ποσότητά του 
κυμαίνεται μεταξύ 2 και 11 εκατ. κανονικών 
κυβικών μέτρων ισοδύναμου πετρελαίου 
«Sm³ ι. π.».
Η παραγωγή φυσικού αερίου από το νέο 
κοίτασμα αναμένεται να ξεκινήσει το 2018.

Η βρετανική υφαλοκρηπίδα  
έχει επείγουσα ανάγκη  
από νέες επενδύσεις

Η ένωση Oil & Gas UK, στην πρόσφατη 
ετήσια έκθεσή της, σημειώνει ότι, παρά 
τις προκλήσεις και τις δύσκολες συνθή-
κες της αγοράς, η υπεράκτια βιομηχανία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνω-
μένου Βασιλείου επιδεικνύει αξιοσημείωτη 
ανθεκτικότητα, ενώ έχει κατορθώσει μέσα 
στους τελευταίους 18 μήνες να περιορίσει 
σχεδόν στο μισό το κόστος της εξόρυξης 
πετρελαίου και αερίου από τη βρετανική 
υφαλοκρηπίδα, επιτυγχάνοντας παράλληλα 
αύξηση της παραγωγής κατά 10%.
Βέβαια, παρά τις καλές αυτές ειδήσεις, 
οι προκλήσεις και οι δυσκολίες παραμέ-
νουν, καθώς η πτώση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου συνεχίζεται και οι εταιρείες 
παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου και 
φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
υποχρεώνονται σε σημαντικές περικοπές 
λειτουργικών εξόδων και σε μεγάλες μει-

ώσεις προσωπικού. Μάλιστα, από το 2014 
έως και σήμερα, οι απώλειες θέσεων εργα-
σίας υπολογίζονται σε περίπου 120.000.
Ο Deirdre Michie, διευθύνων σύμβουλος 
της Oil & Gas UK, δήλωσε ότι «η βρετανι-
κή υφαλοκρηπίδα έχει επείγουσα ανάγκη 
από νέες επενδύσεις για να ενισχυθούν 
η έρευνα αλλά και η εξόρυξη πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου», ενώ για τον ίδιο 
είναι επιτακτική η διαμόρφωση ενός ελκυ-
στικού φορολογικού πλαισίου για όσους 
επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα της 
έρευνας και της εξόρυξης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Oil & Gas 
UK τόνισε επίσης ότι είναι κάτι παραπά-
νω από αναγκαίο η βρετανική κυβέρνηση 
να αντιληφθεί τη σημασία που έχει για την 
ίδια την οικονομία και την αναπτυξιακή της 
προοπτική η ενίσχυση της εγχώριας βιο-
μηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

H BP ανακοίνωσε την παύση  
των ερευνών για νέα κοιτάσματα 
πετρελαίου στις νότιες ακτές  
της Αυστραλίας

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη των ερευ-
νών για την ύπαρξη κοιτασμάτων μαύρου 
χρυσού, η BP αναστέλλει τις εργασίες στον 
Μεγάλο Αυστραλιανό Κόλπο, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία μετα-
δίδει το πρακτορείο Bloomberg, καθότι 
δεν αναμένονται σύντομα ανταποδοτικά 
αποτελέσματα έναντι των ερευνών που 
διεξάγει η εταιρεία σε άλλες περιοχές.
Η απόφαση αυτή αποτυπώνει τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι πετρελαϊκές 
εταιρείες σε σχέση με τις έρευνες για την 
εύρεση νέων κοιτασμάτων, έτσι ώστε οι 
επενδύσεις τους να είναι οικονομικά ωφέ-
λιμες.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι έρευνες 
για νέα κοιτάσματα πετρελαίου παγκο-
σμίως έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω της 
μεγάλης κάμψης των τιμών του μαύρου 
χρυσού σε συνδυασμό με την υπερπρο-
σφορά. Οι επενδύσεις των πετρελαϊκών 
επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθούν για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2017, αγγίζο-
ντας τα $65 δις, μειωμένες κατά 30% σε 
σχέση με το 2015.
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ΛΙΜΕΝΕΣ

Η σημασία της Ιόνιας Οδού  
για το λιμενικό σύστημα της Δυτικής Ελλάδας

Η Ιόνια Οδός αποτελεί ένα από τα πλέον 
σημαντικά εν εξελίξει έργα στον τομέα 
των μεταφορών στην Ελλάδα. Ο νέος 
αυτοκινητόδρομος, μήκους 196 χλμ., θα 
συνδέει το Αντίρριο με τα Ιωάννινα και, 
μέσω ανισόπεδου κόμβου, θα συνδέεται 
με την Εγνατία Οδό. Ο νέος αυτοκινητό-
δρομος, προϋπολογισμού 1,2 δις ευρώ, 
θα διασχίζει τέσσερις νομούς και θα έχει 
σημαντικά οφέλη για αστικά κέντρα όπως 
τα Ιωάννινα, η Άρτα και το Αγρίνιο. Το 
ενδιαφέρον του έγκειται επίσης στο γεγο-
νός ότι θα προσφέρει πρόσβαση και θα 
συνδέει τρία σημαντικά λιμάνια της Δυτικής 
Ελλάδας: της Πάτρας, του Αστακού και της 
Ηγουμενίτσας. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρί-
ου είχε ολοκληρωθεί το 83,12% του έργου, 
ενώ τον Μάρτιο του 2017 αναμένονται η 

ολοκλήρωση και η λειτουργία του έργου, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Αναμφίβολα, ο συγκεκριμένος αυτοκι-
νητόδρομος θα δώσει νέα ώθηση στις 
μεταφορές στη Δυτική Ελλάδα, ενώ ιδιαί-
τερη σημασία έχει η σύνδεση του λιμένα 
Πατρών με αυτόν της Ηγουμενίτσας, που 
στην ουσία εξυπηρετούν τις ίδιες δρομο-
λογιακές γραμμές από Ελλάδα προς Ιτα-
λία. Εκ πρώτης όψεως, τα δύο λιμάνια είναι 
ανταγωνιστές για την κίνηση από Ελλάδα 
προς Ιταλία και το αντίστροφο, όμως η 
χωρική τους απόσταση δεν έχει επιτρέψει 
έως σήμερα να παρατηρηθεί μετακίνηση 
διακίνησης οχημάτων και φορτηγών ανά-
μεσά τους. Θα μπορούσε η Ιόνια Οδός 
να αλλάξει τις συνθήκες του παιχνιδιού; Η 
οδική σύνδεση των δύο λιμένων σε χρό-
νο κατά πολύ μικρότερο από αυτόν που 
απαιτείται για τη θαλάσσια σύνδεσή τους 
ενδέχεται να επιτείνει τον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό. Τα δύο λιμάνια συνδέονται 
μεταξύ τους ακτοπλοϊκά, καθώς αρκετά 
από τα δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας-Ιτα-
λίας προσεγγίζουν και στα δύο λιμάνια. 
Οφέλη αναμένεται να έχει και το λιμάνι 
του Αστακού, οι λιμενικές εγκαταστάσεις 
του οποίου δεν έχουν καταφέρει να προ-
σελκύσουν σημαντική διακίνηση φορτίου. 
Η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό θα μπο-
ρούσε να επεκτείνει σημαντικά την ενδο-
χώρα του λιμένα, προσελκύοντας περισ-
σότερα φορτία.

Ιόνια Οδός: Βάζει στον χάρτη 
της ανάπτυξης και την υπόλοιπη 
(Δυτική) Ελλάδα

Άποψη του Κώστα Χλωμούδη,
καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά

Όταν προσπαθώ να μεταδώσω, σε φοι-
τητές και φοιτήτριές μου, την ουσία για 
την αξία των επενδύσεων στην υποδομή 
των μεταφορών και τις επιδράσεις τους 

Επιμέλεια Λίζα Μαρέλου



στην περιφερειακή και ισότιμη ανάπτυξη, 
στην απασχόληση και στην αξιοποίηση 
των πολύτιμων και αναξιοποίητων πόρων 
της (ελληνικής) περιφέρειας, συνηθίζω να 
χρησιμοποιώ το κλασικό παράδειγμα της 
Ελλάδας του ’70.
Αν θέλουμε να καταγράψουμε σε έναν 
υποτυπώδη «γεωγραφικό χάρτη» τα 
δεδομένα της Ελλάδας εκείνης της επο-
χής, στην ανάπτυξη, στη βιομηχανία, στην 
απασχόληση, στο ΑΕΠ ανά περιοχή, στο 
βιοτικό επίπεδο, στη συγκέντρωση πλη-
θυσμού, στο επίπεδο μόρφωσης και σε 
άλλους σχετικούς δείκτες, θα αρκούσε να 
ζωγραφίσουμε ένα S τελικό. 
Εκεί θα βλέπαμε, στην ουσία, έναν άξο-
να μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με 
τις απολήξεις του προς την Καβάλα και 
αντιστοίχως προς την Πάτρα. Η υπόλοιπη 
Ελλάδα θα ήταν δυσδιάκριτη, αν όχι ανύ-
παρκτη, σε αυτόν τον χάρτη.
Δεν ήταν, προφανώς, τυχαίο το ότι σε 
αυτές ακριβώς τις περιοχές του S υπήρχε 
όλη η βασική υποδομή των μεταφορών, 
είτε αφορούσε δρόμους, είτε σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, είτε λιμενικές υποδομές...
Στο πέρασμα των χρόνων έγιναν επενδύ-
σεις υποδομών προς Τρίπολη-Καλαμάτα, 
στην Εγνατία Οδό και αλλού, με ορισμένα 
συμπληρωματικά έργα στην υποδομή των 
μεταφορών της χώρας. Τότε αρχίσαμε να 
διακρίνουμε, δειλά αλλά σταθερά, και την 

υπόλοιπη Ελλάδα σε αυτόν τον χάρτη που 
αναφέραμε.
Είδαμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα 
στην Ήπειρο, στη Δυτική και Κεντρική 
Μακεδονία με την Εγνατία Οδό. Ας σκε-
φτούμε τι θα σημαίνει η λειτουργία της 
Ιόνιας Οδού. Θα είναι μεγάλη επανάστα-
ση για όλη αυτή την περιοχή.
Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται τη 
δεκαετία του 1990, σταμάτησε για λίγο το 
2011, λόγω των οικονομικών συνθηκών, έως 
το 2012, οπότε ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες. 
Με μήκος 196 χλμ., ξεκινάει από την 
Πάτρα, κοντά στο Ρίο, διέρχεται από 
Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Άρτα και 
καταλήγει στα Ιωάννινα, όπου συνδέεται 
με την Εγνατία Οδό. 
Πρόκειται για ένα έργο που διασχίζει 
δύο περιφέρειες και τέσσερις νομούς και 
έρχεται να καλύψει μια απαίτηση πολλών 
ετών, δίνοντας νέα ώθηση ανάπτυξης.
Η λειτουργία κλειστού αυτοκινητόδρομου 
θα αναβαθμίσει συνολικά την περιοχή, 
κάνοντάς την πιο ελκυστική για επενδύ-
σεις, ενώ θα ωφεληθούν οι τοπικές δρα-
στηριότητες όχι μόνο στον αγροτικό και 
κτηνοτροφικό τομέα, αλλά και στη βιομη-
χανία των logistics.
Ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα της 
σύγχρονης εποχής θα φέρει μεταμόρφω-
ση στις μεταφορές και στα δίκτυά τους 
στη χώρα μας, με τεράστια σημασία, κοι-

νωνική και αναπτυξιακή, καθώς:
• Προσφέρει επαρκέστερη σύνδε-
ση των λιμανιών Πάτρας, Αστακού και 
Ηγουμενίτσας.
• Συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη 
της περιοχής, βελτιώνοντας την προσβα-
σιμότητα σε περιοχές με υψηλό τουρι-
στικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
• Συνδέει όλη τη Δυτική Ελλάδα, ανα-
βαθμίζοντας σημαντικά αστικά και αγρο-
τικά κέντρα, όπως τα Ιωάννινα, η Άρτα 
και το Αγρίνιο.  

Η λειτουργία του θα εντάσσεται στα πρό-
τυπα των εννέα ευρωπαϊκών διαδρόμων, 
με στόχο να συνδυάσει την εξέλιξή του 
με τη δυναμική προοπτική των δυτικών 
Βαλκανίων και των σχέσεών τους με την 
ΕΕ. Στην ουσία, πρόκειται για μια δυναμι-
κή προοπτική, το πρώτο βήμα της οποί-
ας ολοκληρώθηκε και σε λίγο θα είναι σε 
λειτουργία.

Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου αποτελεί τμήμα της 
Ιόνιας Οδού
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Με αργούς ρυθμούς προχωράει  
η πώληση της ΟΛΘ ΑΕ 

Μία ακόμα παράταση φαίνεται ότι παίρ-
νει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών 
για την πώληση του πλειοψηφικού πακέ-
του μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ, κάτι το οποίο 
ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο. Το ύψος 
των επενδύσεων αλλά και το ελάχιστο 
εγγυημένο επίπεδο διακίνησης είναι τα 
δύο αγκάθια στην υπό εξέλιξη διαδικα-
σία. Τα υποψήφια επενδυτικά σχήματα 
πιέζουν για την προς τα κάτω αναθεώ-
ρηση των σχετικών μεγεθών, με το παρα-
σκήνιο να είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς 
ο πρωθυπουργός και το ΤΑΙΠΕΔ είναι 
μάλλον υπέρ μιας μείωσης, ενώ ο ΟΛΘ 
και φορείς της πόλης φαίνεται να πιέζουν 
να παραμείνουν ως έχουν. Στη σκιά αυτών 
των εξελίξεων η κυβέρνηση φαίνεται να 
έχει αποφασίσει μετάθεση της ημερομη-
νίας υποβολής δεσμευτικών οικονομικών 
προσφορών για τις 14 Ιανουαρίου 2017, 
δίνοντας μία ακόμα παράταση στο σίριαλ 
της πώλησης του δεύτερου μεγαλύτερου 
λιμανιού της χώρας. Σε ό,τι αφορά τις 
εταιρείες των οποίων το επενδυτικό ενδι-
αφέρον παραμένει ζεστό για το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, οι P&O Steam Navigation 
Company (DP World), Mitsui & Co. Ltd. 
και International Container Terminal 
Services Inc. αποτελούν τα φαβορί για να 
υποβάλουν προσφορά. Στο παιχνίδι ίσως 
μπει και το επενδυτικό fund Deutsche 
Invest Equity Partners GmbH, το οποίο, 
σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά σε 

συμφωνία με εταιρεία διαχείρισης λιμέ-
νων προκειμένου να διαμορφώσουν κοι-
νοπραξία. Η APM Terminals κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό τόσο λόγω των πρόσφατων 
οικονομικών εξελίξεων στον μητρικό όμι-
λο Maersk όσο και λόγω των πρόσφατων 
επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει 
σε γειτονικές χώρες (π.χ. Τουρκία).

Ξεδιπλώνουν σιγά σιγά τα σχέδια 
της COSCO για τον Πειραιά

Τα πρώτα δείγματα γραφής περί των επεν-
δυτικών της κινήσεων αρχίζει να δείχνει 
η νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία της ΟΛΠ ΑΕ. 
Μετά τα εγκαίνια της προβλήτας κρουα-
ζιέρας στον Άγιο Νικόλαο η COSCO δεί-
χνει να δίνει μεγάλη σημασία στην κρουα-
ζιέρα ως επιχειρησιακή μονάδα. Με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον αναμένονται τα επόμενα 
βήματα στον συγκεκριμένο τομέα, με 
αποκορύφωμα την απόφαση κατασκευής 
των νέων προβλητών κρουαζιέρας στην 
εξωτερική πλευρά του επιβατικού λιμένα. 
Σε ό,τι αφορά το car terminal, οι Κινέζοι 
φαίνεται ότι έχουν ήδη κάποιον σχεδια-
σμό για την καλύτερη εκμετάλλευση του 
τερματικού και την αύξηση της χωρητικό-
τητάς του, αλλά και της διακίνησης οχημά-
των. Μία από τις επενδύσεις θα αφορά την 
κατασκευή πολυεπίπεδου χώρου στάθ-
μευσης, με στόχο να εκμεταλλευτούν την 
καθ’ ύψος αποθήκευση οχημάτων, δίνο-
ντας σημαντική ώθηση στη χωρητικότητα 
του car terminal.

Πάλι ανέτοιμοι;

Δημοσιεύτηκε η τρίτη πρόσκληση υποβο-
λής προτάσεων για χρηματοδότηση μετα-
φορικών υποδομών, μεταξύ των οποίων 
και λιμενικών έργων, από το πρόγραμμα 
Connecting Europe Facility (CEF). Ο προ-
ϋπολογισμός του προγράμματος για την 
περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 24,05 
δις ευρώ. Περιττό να πούμε ότι το CEF 
όπως και αντίστοιχα προγράμματα της ΕΕ 
θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος τόσο των αρμόδιων 
υπουργείων και συνολικά της κυβέρνησης 
όσο και των οργανισμών λιμένων που μπο-
ρούν να αποσπάσουν χρηματοδότηση 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με τη 
χώρα σε οικονομική ύφεση τα τελευταία 
οκτώ χρόνια, τις συνεχείς περικοπές στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που 
αφήνει ψίχουλα για επενδύσεις σε λιμε-
νικές υποδομές, προγράμματα όπως το 
CEF θα έπρεπε κυριολεκτικά να τα κυνη-
γάμε. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο 
απτό ενδιαφέρον από λιμένες της χώρας 
προκειμένου να εντάξουν έργα υποδομών 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φαίνεται 
ότι τα χρήματα περισσεύουν στη χώρα. 
Στον αντίποδα, η Κύπρος, μετά την επιτυ-
χή πολλαπλή παραχώρηση χρήσεων στο 
λιμάνι της Λεμεσού, δείχνει να μην επανα-
παύεται. Ήδη το Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου σε 
συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου 
προετοιμάζουν το έδαφος προκειμένου 
να υποβάλουν προς χρηματοδότηση την 
κατασκευή ενός τερματικού σταθμού 
χύδην ξηρού φορτίου στην περιοχή του 
Βασιλικού, με το CEF να καλύπτει το 75% 
του προϋπολογισμού.

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



Για US$7,3 δις πουλήθηκε το λιμάνι 
της Μελβούρνης

Το μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης εμπο-
ρευματοκιβωτίων της Αυστραλίας, η Μελ-
βούρνη, πουλήθηκε για US$7,3 δις σε 
κοινοπραξία εταιρειών στην οποία ηγείται 
το δεύτερο μεγαλύτερο fund της Αυστρα-
λίας με την επωνυμία QIC Ltd. Η επιλογή 
της συγκεκριμένης κοινοπραξίας κρίθηκε 
εν πολλοίς στα σχέδια που υπέβαλε για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη του λιμένα.

Και η Κίνα συνεχίζει να επενδύει…

Η China Harbour Engineering Company 
(CHEC) και η κυβέρνηση της Γουινέας 
υπέγραψαν συμφωνία για την επένδυ-
ση περίπου $770 εκατ. στο λιμάνι του 
Conakry. Η συμφωνία προβλέπει επεν-
δύσεις σε οδικά δίκτυα, θέσεις στάθμευ-
σης καθώς και την κατασκευή τριών νέων 
κρηπιδωμάτων. Η συμφωνία σηματοδοτεί 
την περαιτέρω οικονομική διείσδυση της 
Κίνας σε μια γεωγραφική περιοχή στην 
οποία το λιμάνι του Conakry αποτελεί τη 
μοναδική πύλη εξυπηρέτησης του εμπο-
ρίου της Γουινέας, κάτι που αναδεικνύει τη 
στρατηγική σημασία της επένδυσης.

Περαιτέρω δραστηριοποίησή 
της στην Τουρκία επιζητά η APM 
Terminals

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες αναζητά στη 
γειτονική Τουρκία η APM Terminals, τα 
λιμάνια της οποίας προς το παρόν δεν 
έχουν σημαντικές δυνατότητες στην 
εξυπηρέτηση των πολύ μεγάλων πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο κ. 
Mogens Wolf Larsen, υπεύθυνος της APM 
Terminals στην Τουρκία, δήλωσε ότι η 
Τουρκία αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρου-
σα αγορά για την εταιρεία του, καθώς η 
αύξηση του πληθυσμού, το ποσοστό νέων 
ανθρώπων στο σύνολο του πληθυσμού, η 
οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας αλλά 
και η γεωγραφική της θέση την καθιστούν 
σημαντικό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή. 
Να σημειωθεί ότι η APM Terminals ήδη 
έχει σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο 
$400 εκατ. στο λιμάνι της Σμύρνης για την 
κατασκευή τερματικού σταθμού εμπο-
ρευματοκιβωτίων, αρχικής δυναμικότητας 
420.000 TEU. Το βλέμμα της APM στρέ-
φεται πλέον προς άλλα τουρκικά λιμάνια, 
με το ενδιαφέρον της να επικεντρώνε-
ται στους λιμένες που βρίσκονται στη 
Θάλασσα του Μαρμαρά, όπως το Ambarli 
και το Izmit Bay, ενώ αναζητά επενδυτική 
ευκαιρία και στην περιοχή μεταξύ Mersin 
και Iskenderun. Μάλιστα ο κ. Larsen σημεί-
ωσε ότι, για τα επόμενα 30-40 χρόνια του-
λάχιστον, η Τουρκία είναι η χώρα όπου 
πρέπει κάποιος να δραστηριοποιηθεί. Οι 
εξελίξεις αυτές προφανώς συνδέονται και 
με τη διαφαινόμενη απόσυρση του ενδι-

αφέροντος της APM Terminals για τον εν 
εξελίξει διαγωνισμό πώλησης του λιμένα 
Θεσσαλονίκης.

Στο προσκήνιο η εξάρτηση 
λιμένων από τις μεγάλες 
ναυτιλιακές εταιρείες 
εμπορευματοκιβωτίων

Η πτώχευση της Hanjin αλλά και η συνε-
χιζόμενη συγκέντρωση στον κλάδο των 
εμπορευματοκιβωτίων έχουν επαναφέρει 
στο προσκήνιο το ζήτημα της εξάρτησης 
των λιμένων από όλο και λιγότερους αλλά 
δυνατότερους παίκτες. Ενδεικτική είναι 
η ζημία που υπέστησαν αρκετοί λιμένες 
από την πτώχευση της Hanjin τόσο εξαι-
τίας επισφαλειών στην είσπραξη απαιτή-
σεων όσο και στην απώλεια σημαντικού 
τμήματος της κίνησής τους και κατά συνέ-
πεια των εσόδων τους. 
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Το Λιβεριανό Νηολόγιο, ως κορυφαία 
σημαία παγκοσμίως, με περίπου 4.150 
πλοία (12% του παγκόσμιου ποντοπόρου 
στόλου), αποτελεί τον –τεχνολογικά– πιο 
προηγμένο στόλο παγκοσμίως και είναι 
φημισμένο για την ποιότητα, την αποδο-
τικότητα, την ασφάλεια και την εξυπηρέ-
τησή του.
Στον σημερινό διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, 
ο οποίος είναι άκρως ανταγωνιστικός 
και απαιτητικός, το να είσαι το κορυφαίο 
νηολόγιο από άποψη πλοίων ή υπηρεσιών 
είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Ένα 
άλλο είναι η ισχυρή ηγεσία η οποία απαι-
τείται σε όλα τα μέτωπα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τις επιδόσεις, την ασφάλεια, 
τη φήμη και την προστιθέμενη αξία του 
διεθνούς ναυτιλιακού τομέα. Η ανάληψη 
πρωτοβουλιών και προδραστικών μέτρων 
προς όφελος των ιδιοκτητών και των δια-
χειριστριών εταιρειών των πλοίων τα οποία 
φέρουν τη λιβεριανή σημαία, αλλά και γενι-
κότερα προς όφελος του γενικού πληθυ-
σμού, αποτελεί ανάγκη και υποχρέωση.
Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του 
ηγετικού ρόλου της Λιβερίας σε μείζονα 
ναυτιλιακά θέματα. 

Λιβερία και ΙΜΟ –Σύμβαση 
Διαχείρισης Υδάτινου Έρματος

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προ-
στασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του ΙΜΟ στο Λονδίνο, η ναυτιλιακή διοί-
κηση της Λιβερίας εισήγαγε την πρόταση 
να επιτραπεί σε ορισμένα πλοία πρόσθε-
τος χρόνος πέραν του 2020 για την εγκα-
τάσταση των κατάλληλων συστημάτων 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, όπως 
απαιτείται βάσει της Σύμβασης Διαχεί-
ρισης Θαλάσσιου Έρματος. Η πρόταση 
της Λιβερίας είχε σκοπό να εξασφαλιστεί 

ότι υπήρχαν τα κατάλληλα συστήματα και 
επαρκής χωρητικότητα στα ναυπηγεία, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκα-
τάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. 
Αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα ανησυχίας 
για τους πλοιοκτήτες και τις διαχειρί-
στριες εταιρείες, και η Λιβερία ενήργησε 
εγκαίρως για την αντιμετώπισή του. Ενώ 
οι σημαίες άλλων κρατών παρέμειναν σιω-
πηλές, η Λιβερία πήρε την πρωτοβουλία. 
Η πρωτοβουλία αυτή της Λιβερίας μαζί 
με άλλες προτάσεις του κλάδου στον 
ΙΜΟ κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 
επαρκή υποστήριξη από την πλειοψηφία 
των μελών του ΙΜΟ κατά τη διάρκεια 
του MEPC 70, ώστε να δημιουργηθεί η 
δυνατότητα επανεξέτασης της προθεσμί-
ας εγκατάστασης και τροποποίησης της 
σύμβασης μέσω εναλλακτικών προτάσεων.

Λιβερία και e-ORB (ηλεκτρονικό 
βιβλίο πετρελαίου)

Μόνο κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, 
περισσότερα από εκατό σκάφη στις Ηνω-
μένες Πολιτείες έχουν διωχθεί ποινικά 
για παραβιάσεις που αφορούν το βιβλίο 
πετρελαίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Αμερικανική 
Ακτοφυλακή. Οι περισσότερες από αυτές 
τις έρευνες και οι επακόλουθες διώξεις 
έχουν εντοπίσει σημαντικά σφάλματα, 
τα οποία σχετίζονται με το βιβλίο πετρε-
λαίου. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, 
το Λιβεριανό Νηολόγιο πιστεύει ότι είναι 
καιρός να βελτιωθεί η λειτουργία τήρησης 
αρχείων για τις μεταφορές αποβλήτων 
πετρελαίου, μέσω της χρήσης της τεχνο-
λογίας.
Σε συνεργασία με την Prevention at Sea 
Ltd., μια εταιρεία τεχνολογιών θαλάσσιας 

Οι πρωτοβουλίες της Λιβερίας

Του δρος Μιχάλη Πανταζόπουλου,
αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή του Λιβεριανού Διεθνούς Νηολογίου Πλοίων και Εταιρειών (LISCR), γραφείο Πειραιώς
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συμμόρφωσης με έδρα την Κύπρο, το 
Λιβεριανό Νηολόγιο εγκαινίασε ένα καινο-
τόμο λογισμικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να αντικαταστήσει τα παραδο-
σιακά βιβλία πετρελαίου. Το ηλεκτρονικό 
βιβλίο πετρελαίου e-ORB έχει ως στόχο 
την αντιμετώπιση μιας ποικιλίας θεμάτων, 
τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις αναφορές 
αρχείων πετρελαίου που χάνονται επί του 
σκάφους, τη μη καταχώριση της εσωτερι-
κής μεταφοράς ελαιώδους μείγματος στο 
βιβλίο πετρελαίου, τις αποκλίσεις μεταξύ 
των καταχωρίσεων στο βιβλίο πετρελαίου 
και της πραγματικής χωρητικότητας του 
διαχωριστήρα, και την παραποίηση των 
καταχωρίσεων στο βιβλίο.
Το λογισμικό e-ORB έχει δημιουργηθεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του MARPOL 
και έχει πιστοποιηθεί από το Lloyd’s 
Register σύμφωνα με τις οδηγίες του 
MEPC1/Circ. 736/Rev. 2. Έχει σχεδιαστεί 
για να επιβάλει τη διαφάνεια, την αξιοπι-
στία και την ιχνηλασιμότητα. Όλες οι πλη-
ροφορίες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά 
μέσω της χρήσης ενός εφεδρικού συστή-
ματος (back-up system), καθιστώντας την 
αρχειοθέτηση ευκολότερη και επιτρέ-
ποντας την επανεξέταση προηγούμενων 
δεδομένων. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο 
για χρήση από πλοιοκτήτες, διαχειριστές 
πλοίων και διεθνείς αρχές.
Το Λιβεριανό Νηολόγιο, το οποίο έχει 
λάβει θετική ανατροφοδότηση μεταξύ 
άλλων και από τα μέλη της Intertanko 
και Intercargo, συνεργάζεται σήμερα με 
τις Ρυθμιστικές Αρχές Λιμένων (ΡΑΛ) σε 
όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και 
της ακτοφυλακής των ΗΠΑ, προκειμένου 
να εξασφαλίσει την αποδοχή του e-ORB. 
Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προ-
στασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
του ΙΜΟ, τον Απρίλιο του 2016, απεστά-
λη προς την Επιτροπή Διευκόλυνσης του 
ΙΜΟ αίτημα αναδιατύπωσης των οδηγι-
ών προς τις Ρυθμιστικές Αρχές Λιμένων, 
ώστε να συμπεριληφθούν τα ηλεκτρονικά 
βιβλία καταγραφής.

Λιβερία και Green Award

Το πρόγραμμα Green Award φέρνει σε 
επαφή τους διαχειριστές πλοίων οι οποίοι 
είναι πρόθυμοι να βελτιώσουν την ασφά-
λεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
των πλοίων τους με τα λιμάνια ή τις ιδιω-
τικές εταιρείες του ναυτιλιακού τομέα οι 
οποίες είναι πρόθυμες να υποστηρίξουν 
τα πλοία που προχωρούν πέρα από τις 
διεθνείς συμβάσεις και τη νομοθεσία η 
οποία αφορά τη διαρρύθμιση και τον εξο-
πλισμό του πλοίου, καθώς και την ποιό-
τητα των εργασιών και τη διαχείρισή του. 
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια φιλοσο-
φία της, η Λιβερία είναι η πρώτη σημαία 
κράτους η οποία συμμετέχει στο πρό-
γραμμα Green Award, υπογραμμίζοντας 
έτσι τη δέσμευσή της στην περιβαλλοντι-
κή συμμόρφωση και εξασφαλίζοντας ότι 
ο στόλος της Λιβερίας παραμένει ο πιο 
«πράσινος» στόλος εν πλω. Τα πλοία υπό 
λιβεριανή σημαία με πιστοποίηση Green 
Award θα αναγνωρίζονται και θα επιβρα-
βεύονται από το Λιβεριανό Νηολόγιο με 
μια έκπτωση φόρου χωρητικότητας σε 
ετήσια βάση για τις προσπάθειές τους να 
ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές ρύπων 
και τους κινδύνους συμβάντων και ατυχη-
μάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
καλύτερη φροντίδα για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον.

Λιβερία και Κίνα: συμφωνία για 
λιμενικό φόρο χωρητικότητας  
και έκπτωση φόρων

Η παρέμβαση της Λιβερίας προς όφελος των 
πλοιοκτητών και των ναυλωτών είχε ως απο-
τέλεσμα την πρόσφατη ιστορική συμφωνία 
για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) και της 
Δημοκρατίας της Λιβερίας, βάσει της οποίας 
τα σκάφη υπό λιβεριανή σημαία θα πληρώ-
νουν προνομιακό τιμολόγιο για τα λιμενικά 
τέλη χωρητικότητας όταν επισκέπτονται 
οποιοδήποτε λιμάνι στην Κίνα. Η εξοικονό-

μηση λόγω της προνομιακής τιμολόγησης 
αντιστοιχεί σε έκπτωση 28% στα τέλη χωρη-
τικότητας κάθε σκάφους.
 
Λιβερία και NKK: ηλεκτρονική 
πιστοποίηση

Το Λιβεριανό Νηολόγιο ενίσχυσε περαι-
τέρω τη φήμη του ότι ηγείται στον κλάδο 
της τεχνολογικής καινοτομίας, δρομολο-
γώντας λειτουργικές δοκιμές ηλεκτρονι-
κών πιστοποιητικών τα οποία καλύπτουν 
τόσο τις νομικές διατάξεις όσο και τους 
κανονισμούς των νηογνωμόνων.
Έχοντας ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια 
την πρακτική της ηλεκτρονικής έκδοσης 
πιστοποιητικών τα οποία προβλέπει ο 
νόμος, όπως τα πιστοποιητικά Ελάχιστου 
Αριθμού Ασφαλούς Επάνδρωσης, Σύμβα-
σης Αστικής Ευθύνης και Άδειας Κυκλο-
φορίας, το Λιβεριανό Νηολόγιο έχει ήδη 
αρχίσει δοκιμές σε πλοία ταξινομημένα 
από τον ιαπωνικό νηογνώμονα ClassNK 
για τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά που 
εκδίδει για λογαριασμό της Λιβερίας. Τα 
νέα e-πιστοποιητικά θα έχουν διττό όφε-
λος για τους ιδιοκτήτες και τις διαχειρί-
στριες εταιρείες: θα μειώσουν σημαντικά 
τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με 
τον χειρισμό και τη διαχείριση των παρα-
δοσιακών έντυπων πιστοποιητικών, ενώ 
παράλληλα θα διευκολύνουν την ανάκτη-
ση πιστοποιημένων δεδομένων εν πλω.
Το Λιβεριανό Νηολόγιο άρχισε να εκδί-
δει ηλεκτρονικά πιστοποιητικά κανονι-
στικής συμμόρφωσης σε μια μορφή η 
οποία αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις επι-
καιροποιημένες Οδηγίες για τη Χρήση 
Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών οι οποίες 
εκδόθηκαν από τον ΙΜΟ. Για άλλη μια 
φορά, το Λιβεριανό Νηολόγιο ηγήθηκε 
του κλάδου από την άποψη αυτή, όπως 
κάνει και τώρα με την πρωτοβουλία επέ-
κτασης του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού 
ώστε να συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις 
των νηογνωμόνων.
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Το Βορειοδυτικό Πέρασμα ανοίγει, αλλά είναι 
ασφαλές για τη ναυσιπλοΐα;

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Τον περασμένο Αύγουστο, το «Crystal 
Serenity», το 68.000 τόνων και μήκους 
253 μέτρων πλοίο της Crystal Cruises, 
που βραβεύεται αδιαλείπτως από τους 
αναγνώστες του Condé Nast Traveler ως 
το νούμερο ένα κρουαζιερόπλοιο στον 
κόσμο, κατέκτησε μία ακόμα πρωτιά: έγινε 
το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που διέσχισε 
το Βορειοδυτικό Πέρασμα με περισσότε-
ρους από 1.000 επιβάτες και σχεδόν 600 
μέλη πληρώματος, αλλά και το μεγαλύ-
τερο από άποψη ολικής χωρητικότητας 
εμπορικό πλοίο που έχει μέχρι σήμερα 
διαπλεύσει το Πέρασμα. 
Για περίπου τριακόσια χρόνια, το Βορει-
οδυτικό Πέρασμα, η θαλάσσια οδός που 
συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό 
Ωκεανό μέσω του καναδικού αρχιπε-
λάγους στην Αρκτική, υπήρξε το «ιερό 
δισκοπότηρο» για τους απανταχού εξε-

ρευνητές. Αλλά ήταν μόλις το 1906 όταν ο 
Νορβηγός εξερευνητής Ρόαλντ Αμούνδ-
σεν κατόρθωσε να διαπλεύσει με επιτυχία 
το Πέρασμα, σε ένα ταξίδι που διήρκεσε 
σχεδόν τρία έτη, ενώ το πρώτο εμπορικό 
πλοίο που διέσχισε το Πέρασμα ήταν το 
«SS Manhattan», τον Αύγουστο του 1969. 
Από τότε, όμως, οι κλιματολογικές συνθή-
κες έχουν αλλάξει δραματικά. Με τη θερ-
μοκρασία στην Αρκτική να ανεβαίνει δύο 
φορές ταχύτερα απ’ ό,τι στον υπόλοιπο 
πλανήτη, το κάλυμμα πάγου υποχωρεί και 
απελευθερώνει το Βορειοδυτικό Πέρα-
σμα, επιτρέποντας τον διάπλου του από 
πλοία μεγάλης χωρητικότητας και εντός 
ολίγων ημερών.

Όμως, πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η 
ναυσιπλοΐα σε αυτές τις μακρινές βόρειες 
θάλασσες; 



Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι θάλασσες του 
Αρκτικού Ωκεανού θα παραμείνουν για 
μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα επικίν-
δυνες για τα κρουαζιερόπλοια και εν γένει 
για τα εμπορικά πλοία. Συγκεκριμένα, υπο-
στηρίζουν πως, μολονότι ο πάγος στον 
Αρκτικό Ωκεανό λιώνει με ταχείς ρυθ-
μούς, θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσε-
ρις δεκαετίες έως ότου καταστεί απόλυτα 
ασφαλής η ναυσιπλοΐα στο Βορειοδυτικό 
Πέρασμα. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι οι πλόες θα γίνονται σε θαλάσσιες 
περιοχές με ανεξερεύνητα βάθη, απρό-
βλεπτα νερά, με μεγάλα κομμάτια πάγου 
να επιπλέουν στις παγωμένες θάλασσες, 
ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις για 
την περιοχή δεν διακρίνονται, προς το 
παρόν, για την ακρίβειά τους. Κατά συνέ-
πεια, δυστυχήματα παρόμοια με αυτό του 
«Τιτανικού» δεν μπορούν να αποκλει-
στούν. 
Επιπλέον, οι ακτές αυτών των περιοχών 
είναι πολύ αραιοκατοικημένες, ενώ σε 
περίπτωση δυστυχήματος οι επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης θα είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να έχουν επιτυχή έκβαση, με 
δεδομένη την –επί του παρόντος– απου-
σία επαρκούς αριθμού βάσεων ετοιμότη-
τας αλλά και καλών τηλεπικοινωνιών. Αυτή 
η πραγματικότητα είναι που οδήγησε 
τόσο την ακτοφυλακή των ΗΠΑ όσο και 
του Καναδά στη διεξαγωγή, ήδη από τον 

περασμένο Απρίλιο, αρκετών ασκήσεων 
προσομοίωσης καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα στε-
λέχη τους και οι υποδομές τους για το 
ενδεχόμενο ατυχήματος. 
Άλλωστε, αρκετά κρουαζιερόπλοια που 
επιχείρησαν μέχρι σήμερα να διαπλεύ-
σουν το Βορειοδυτικό Πέρασμα, όπως 
το «Hanseatic» (1996) ή το «MV Clipper 
Adventurer» (2010), προσάραξαν σε αβα-
θή νερά, με αποτέλεσμα την αναγκαστική 
εκκένωση των πλοίων και εκατοντάδες 
επιβάτες να υποχρεώνονται σε αναμονή 
πολλών ωρών σε αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, έως ότου φτάσει παγοθραυστικό 
για να τους παραλάβει. 
Η επιλογή, κατά συνέπεια, των εταιρειών 
κρουαζιέρας να εντάξουν αυτές τις αρκτι-
κές θάλασσες στα δρομολόγια των πλοί-
ων τους μπορεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα 
προσοδοφόρα επιχειρηματική επένδυση 
για τις ίδιες, ωστόσο συνεπάγεται και την 
ανάγκη εφαρμογής αρκετών προληπτικών 
μέτρων, όπως προμήθεια ειδικού εξοπλι-
σμού διάσωσης ή πρόβλεψη για παρουσία 
παγοθραυστικών. 

Από την πλευρά του, ο Malte Humpert, 
ειδικός σε θέματα ναυτιλίας και προστα-
σίας περιβάλλοντος στην Αρκτική, καθώς 
και διευθυντής του The Arctic Institute, 
τονίζει ότι η ναυσιπλοΐα σε αυτές τις 
αρκτικές θάλασσες απειλεί να διαταρά-
ξει μεσο-μακροπρόθεσμα ένα ευαίσθητο 
θαλάσσιο οικοσύστημα, το οποίο κινδυ-
νεύει από έναν επιπλέον λόγο: το ολοέ-
να αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγάλων 
εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου για εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου 
ορυκτού πλούτου της ευρύτερης περι-
οχής της Αρκτικής. Ο ίδιος προσθέτει: 
«Καθώς η κλιματική αλλαγή οδηγεί στο 
άνοιγμα των θαλάσσιων οδών της Αρκτι-
κής με μεγάλη ταχύτητα, οι κυβερνήσεις 
δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν με 
τον ίδιο ρυθμό στη θέσπιση και στην επι-
βολή των αναγκαίων κανόνων και μέτρων 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος, αλλά και για την ασφαλή ναυσιπλοΐα 
στην περιοχή», με συνέπεια να αυξάνεται 
ο κίνδυνος για μια ανυπολόγιστη περιβαλ-
λοντική καταστροφή.

Επάνω, λήψη στις 7 Μαρτίου 2011 και κάτω στις 9 Σεπτεμβρίου 2011
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Ο Κυριάκος Αναστασιάδης νέος 
πρόεδρος της CLIA Europe 

Στην πρόσφατη γενική συνέλευση της 
CLIA Europe διεξήχθη ψηφοφορία για 
την εκλογή του επόμενου προέδρου της 
Ένωσης, όπου και εξελέγη ο διευθύνων 
σύμβουλος της Celestyal Cruises Κυριά-
κος Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης θα 
διαδεχτεί τον κ. Pierfransesco Vago, πρό-
εδρο της MSC Cruises, ενώ η θητεία του, 
η οποία θα είναι τριετής, θα ξεκινήσει την 
1η Ιανουαρίου 2017. Αναμένεται ότι ο νέος 
πρόεδρος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην εκπροσώπηση των μικρών εταιρειών 
κρουαζιέρας στην Ένωση.

Τρία νέα πλοία και νέα ονομασία 
για τη Virgin Cruises

O εκκεντρικός ιδιοκτήτης του Ομίλου 
Virgin, Richard Branson, ανακοίνωσε ότι 
η εταιρεία κρουαζιερόπλοιων του ομίλου 
του θα ονομαστεί Virgin Voyages, καθώς, 
όπως είπε, θεωρεί τη λέξη «κρουαζιέρα» 
απαίσια. Πάνω σε αυτή του τη δήλωση, ο 

Branson «έχτισε» το προφίλ της Virgin 
Voyages, η οποία, όπως ανέφερε, θα προ-
σφέρει πολλά παραπάνω από μία κρουα-
ζιέρα, θα είναι εμπειρία ζωής. Η εταιρεία 
ήδη ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας 
με τα ναυπηγεία Fincantieri για τη ναυπή-
γηση τριών κρουαζιερόπλοιων χωρητι-
κότητας 110.000 τόνων και μεταφορικής 
ικανότητας 2.700 επιβατών το καθένα. Η 
παράδοση των πλοίων θα πραγματοποιη-
θεί μεταξύ 2020 και 2022.

Η Royal Caribbean στρέφεται 
προς το LNG

Η Royal Caribbean ανακοίνωσε ότι υπέ-
γραψε μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τα 
ναυπηγεία Meyer Turky για τη νέα κλάση 
κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας με την 
ονομασία «ICON». Τα νέα κρουαζιερό-
πλοια θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG, 
ενώ θα διαθέτουν πρόσθετες τεχνολογί-
ες που θα μειώνουν τις εκπομπές αέριων 
ρύπων. Τα πρώτα κρουαζιερόπλοια της 
νέας κλάσης αναμένεται να παραδοθούν 
το δεύτερο τρίμηνο του 2022 και του 2024.

Η Carnival θα κατασκευάσει 
κρουαζιερόπλοιο σε κινεζικό 
ναυπηγείο

Η Carnival Corporation ανακοίνωσε 
ότι η θυγατρική της εταιρεία στην Κίνα 
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας για την 
κατασκευή ενός νέου κρουαζιερόπλοιου, 
του πρώτου που θα ναυπηγηθεί σε κινε-
ζικό ναυπηγείο. Το νέο κρουαζιερόπλοιο 
θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά της 
Κίνας, ενώ την κατασκευή του αναμένεται 
να αναλάβει η China State Shipbuilding 
Corporation σε συνεργασία με τα ιτα-
λικά ναυπηγεία Fincantiery. Φαίνεται 
πως τα κινεζικά ναυπηγεία επιζητούν σε 
πρώτη φάση τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
από ευρωπαϊκούς ναυπηγικούς οίκους, 
οι οποίοι έχουν την πρωτοκαθεδρία στη 
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων, ώστε σε 

επόμενο στάδιο να είναι σε θέση να ναυ-
πηγήσουν, χωρίς συνεργασίες με άλλα 
ναυπηγεία, κρουαζιερόπλοια για την ταχέ-
ως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά.

Η Crystal Cruises «πετάει» τους 
επιβάτες σε μέρη όπου το πλοίο 
δεν μπορεί να φτάσει

Η αμερικανική εταιρεία κρουαζιέρας 
Crystal Cruises αποφάσισε να εισέλ-
θει και στον χώρο των αερομεταφορών. 
Έτσι, όποιος επιβάτης επιλέξει να πετάξει 
με την Crystal AirCruises θα βιώσει την 
απόλυτη αίσθηση της πολυτέλειας, όπως 
ακριβώς τη βιώνουν και οι επιβάτες στα 
κρουαζιερόπλοια της Crystal Cruises.
Τα ταξίδια με το ειδικά διαρρυθμισμένο 
και υπερπολυτελές Boeing 777-200 της 
Crystal AirCruises αναμένεται να ξεκινή-
σουν επισήμως το φθινόπωρο του 2017, 
όπως σημειώνει σε δηλώσεις της η διευ-
θύνουσα σύμβουλος της Crystal, Edie 
Rodriguez. Επίσης, η ίδια τόνισε ότι «και οι 
πιο έμπειροι επιβάτες κρουαζιέρας γνωρί-
ζουν την ποιότητα των πολυβραβευμένων 
κρουαζιερών μας και πλέον θα μπορούν 
να αποκτήσουν εντελώς νέες εμπειρίες 
και να πετάξουν μαζί μας σε μέρη όπου 
το πλοίο δεν μπορεί να φτάσει».
Το Boeing 777-200 είναι ιδιοκτησίας της 
Crystal Cruises και θα μπορεί να φιλοξε-
νεί στην καμπίνα του έως και 84 επιβάτες, 
τους οποίους θα μεταφέρει σε μακρινούς 
και εξωτικούς προορισμούς, για διακοπές 
που θα διαρκούν 14, 21 ή 28 ημέρες.
Οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους 
καθίσματα που θα μετατρέπονται σε επί-
πεδα –δύο μέτρων– κρεβάτια, με παπλώ-
ματα και μαξιλάρια, θα έχουν προσωπικό 
μπάτλερ να τους εξυπηρετεί, ενώ κορυ-
φαίοι σεφ θα ετοιμάζουν γκουρμέ πιάτα, 
που θα συνοδεύονται με κρασιά υψηλής 
ποιότητας.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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7.500 νέα αεροσκάφη έως το 
2035 θα χρειαστούν ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες

Σύμφωνα με την Boeing, οι ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες προβλέπεται να 
δαπανήσουν περισσότερα από 1,1 τρις 
δολάρια ΗΠΑ ή σχεδόν 1 τρις ευρώ για 
την αγορά νέων αεροσκαφών μέσα στα 
επόμενα είκοσι χρόνια. Αυτή η εξέλιξη, 
όπως υποστηρίζει ο μεγαλύτερος κατα-
σκευαστής εμπορικών αεροσκαφών της 
Αμερικής, οφείλεται στην αναμενόμενη 
μεγάλη αύξηση της ζήτησης για αεροπο-
ρικά ταξίδια από τους Ευρωπαίους, που σε 
μεγάλο βαθμό εκτιμάται ότι θα καλυφθεί 
από αερομεταφορείς χαμηλού κόστους 
(low-cost carriers).
Συγκεκριμένα η Boeing υποστηρίζει ότι 
οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα 
χρειαστούν 7.500 νέα αεροσκάφη έως το 
2035, με κυρίαρχη την παρουσία επιβατι-
κών αεροσκαφών μονού διαδρόμου.
Να σημειωθεί ότι το 2015 οι αερομεταφο-
ρείς της Ευρώπης απέκτησαν περισσότε-
ρα από 240 αεροσκάφη, εκ των οποίων το 
67% ήταν αεροσκάφη μονού διαδρόμου.
Σύμφωνα με την Boeing, έως το 2035 σχε-
δόν το 80% των νέων αεροσκαφών που 
θα παραγγείλουν οι ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες θα είναι μονού διαδρόμου για κάλυψη 

μικρών και μεσαίων αποστάσεων, με συνο-
λικό κόστος αγοράς που θα αγγίζει τα 640 
δις δολάρια ΗΠΑ.

Στον έλεγχο της ρωσικής 
κυβέρνησης θα παραμείνει 
 η Aeroflot

Τουλάχιστον μέχρι το 2020 το ρωσικό 
κράτος θα έχει τον έλεγχο της Aeroflot 
σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους του 
ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών. Τον 
Φεβρουάριο του 2016, η Aeroflot ήταν μια 
εταιρεία υποψήφια προς ιδιωτικοποίηση 
έπειτα από ανακοινώσεις της Μόσχας 
για πώληση διάφορων κρατικών εταιρει-
ών με στόχο την άντληση περίπου $12,8 
δις. Φαίνεται λοιπόν ότι τουλάχιστον για 
την επόμενη τετραετία δεν πρόκειται να 
αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της εισηγμένης εταιρείας, στην οποία το 
ρωσικό κράτος είναι ο κύριος μέτοχος με 
51,17% των μετοχών.

Η Air Serbia καλοβλέπει  
την επέκτασή της στην αγορά  
της Κίνας

Ο CEO της Air Serbia, Dane Kondic, 
δήλωσε ότι η εταιρεία του εξετάζει την 
επέκτασή της στην κινεζική αγορά, με την 

έναρξη δρομολογίων μεταξύ Βελιγραδίου 
και Πεκίνου, ως τμήμα της στρατηγικής 
της για την επέκταση των δραστηριοτή-
των της στην Ασία. Στην περίπτωση πραγ-
μάτωσης των σχεδίων της Air Serbia, τότε 
η πτήση προς το Πεκίνο θα αποτελέσει 
τη δεύτερη πτήση μεγάλων αποστάσεων 
στο πρόγραμμα της σερβικής εταιρείας, 
μετά την πτήση Βελιγράδι-Νέα Υόρκη. Να 
σημειωθεί ότι το 2000 πραγματοποιήθηκε 
η τελευταία απευθείας πτήση μεταξύ Βελι-
γραδίου και Πεκίνου από την Jat Yugoslav 
Airlines.

AEGEAN και Olympic Air θα έχουν 
παρουσία σε τουλάχιστον 15 
άγονες γραμμές

Σε πρόσφατη ανακοίνωση Τύπου, η 
Aegean Airlines επισημοποίησε τις θέσεις 
της σχετικά με τον διαγωνισμό και το μέλ-
λον της αεροπορικής εξυπηρέτησης των 
άγονων γραμμών. Η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για 
τις άγονες γραμμές (για κάποιες έχει ήδη 
προκύψει νέα προκήρυξη), από την καλο-
καιρινή περίοδο του 2017 η Olympic Air 
και μέσω αυτής το δίκτυο της AEGEAN 
θα συνεχίσει να έχει παρουσία σε τουλά-
χιστον 15 γραμμές, είτε σε αποκλειστικό-
τητα είτε παράλληλα με άλλες εταιρείες. 
Πρόσφατα μάλιστα επενδύσαμε και σε 
νέα αεροσκάφη κατασκευής του 2014 για 
να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο ποι-
οτικά την παρουσία μας.
»Η AEGEAN από την πρώτη στιγμή που 
εξαγόρασε την Olympic Air, στο τέλος 
του 2013, προχώρησε άμεσα σε μια σειρά 
από ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της 
τουριστικής ανάπτυξης των άγονων γραμ-
μών. Η πρώτη ενέργειά μας μετά την εξα-
γορά ήταν η πρόσκληση των δημάρχων 
των 16 άγονων γραμμών που εξυπηρετού-
σε η Olympic Air και η παρουσίαση του 
προγράμματος ενεργειών για την ανάπτυ-
ξη των νησιών αυτών. Είμαστε πολύ περή-
φανοι που μόνο δύο χρόνια αργότερα, το 

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ



2015, η μέση ανάπτυξη κίνησης σε αυτούς 
τους προορισμούς από την Αθήνα ξεπέ-
ρασε το 50%. Σε αρκετά δε νησιά ήταν 
και σημαντικά υψηλότερη από αυτό το 
ποσοστό αύξησης. H ανάπτυξη δεν ήρθε 
τυχαία, αλλά με την ενίσχυση του δικτύου 
εξωτερικού της AEGEAN και με ειδικά προ-
γράμματα, περισσότερες πτήσεις και ναύ-
λους για διασύνδεση με το εξωτερικό, που 
έφερε περισσοτέρους ξένους επισκέπτες.
»Στην προετοιμασία για τη νέα περίοδο 
των άγονων γραμμών, η AEGEAN και η 
Olympic Air συνεργάστηκαν με τις δημό-
σιες αρχές για να βελτιώσουν την προ-
σβασιμότητα και τις υποδομές, όπως στην 
περίπτωση του αεροδρομίου της Πάρου. 
Αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις 
όπως εκείνη για τον διαχωρισμό των 
απαιτήσεων της λειτουργίας του πτητικού 
έργου σε τρεις χρονικές περιόδους ανά 
έτος, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση από τους αερομεταφορείς 

με σημαντικά χαμηλότερο κόστος τόσο 
για τους αερομεταφορείς αλλά φυσικά και 
για το Δημόσιο.
»Είναι σημαντικό το ελληνικό Δημόσιο να 
επιταχύνει τις μικρές αλλά απαραίτητες 
επενδύσεις ειδικά στα μέρη όπου υπάρ-
χει σημαντική τουριστική ζήτηση, ώστε να 
διαμορφώσει συνθήκες λειτουργίας που 
θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας ή και σε 
άλλους αερομεταφορείς να συμβάλουν 
ακόμη περισσότερο στην τοπική ανάπτυ-
ξη, και μάλιστα με αυτοχρηματοδοτούμε-
νο τρόπο. Αξίζει να τονιστεί ότι με μικρή 
επένδυση μπορεί να έρθει σημαντικό και 
άμεσο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και 
στην περίπτωση της Πάρου».

Η είσοδος της Sky Express σε 
τακτικά χειμερινά δρομολόγια

Εντείνεται ο αεροπορικός ανταγωνι-
σμός προς δημοφιλή νησιά αλλά και στις 

άγονες γραμμές, με την είσοδο της Sky 
Express σε τακτικά χειμερινά δρομολόγια 
από την Αθήνα προς την Πάρο, τη Νάξο, 
τη Σύρο, την Αστυπάλαια, τη Σητεία, τη 
Μήλο, τη Σκιάθο, τη Ζάκυνθο, την Ικαρία, 
τα Κύθηρα και την Κάρπαθο. Η εταιρεία 
θα εκτελεί επίσης δύο πτήσεις την εβδο-
μάδα από και προς τη Χίο.
Οι περισσότερες πτήσεις ξεκινούν από 1η 
Οκτωβρίου με τουλάχιστον δύο δρομο-
λόγια την εβδομάδα από και προς τους 
νησιωτικούς προορισμούς. Παράλληλα 
διατηρούνται οι ήδη επιτυχημένες πτή-
σεις από την Αθήνα προς τη Μύκονο και 
τη Σαντορίνη. Η εταιρεία θα συνδέει επί-
σης από τον Οκτώβριο τη Θεσσαλονίκη 
με τη Σάμο και τη Χίο.
Όλες οι πτήσεις περιλαμβάνουν δωρεάν μία 
αποσκευή (έως 15 κιλά) και μία χειραποσκευή 
(έως 6 κιλά), ενώ οι επιβάτες που αναχωρούν 
από το αεροδρόμιο Αθηνών έχουν πρόσβα-
ση στο Lounge «Μελίνα Μερκούρη».

λυση παρατηρήσεων αλλά και στην καινοτόμο διάθεση του
κάθε ναυτικού για αλλαγή! Στη βελτίωση, δηλαδή, εκείνων των
στοιχείων που όλοι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε αλλά τελικά
αγνοούσαμε.Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, ενίσχυση και
διατήρηση αυτής της πλατφόρμας είναι η διαρκής ανάλυση

των εκπαιδευτικών στόχων και του γενικότερου σκοπού της
χρήσης της. Μέσω αυτών το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων
θα συνεχίζει να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και θα τροφοδοτεί
με αντίστοιχες νέες ανάγκες το σύνολο της εκπαιδευτικής κα-
τάρτισης.
Η αξιολόγηση, στο τέλος κάθε μαθήματος, ενδυναμώνει την
εμπέδωση, λόγω της επανάληψης της ύλης και ταυτόχρονα
δίνει συγκεντρωτικά/αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα για
τον έλεγχο της απόδοσης των ναυτικών. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική παράμετρος της χρήσης ενός v-
LMS είναι η καλύτερη οργάνωση ως προς την ανάθεση των
μαθημάτων σε ολικό επίπεδο μιας και καλύπτει ταυτόχρονα
όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως εθνικότητας στον οργανισμό.
Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας είναι πολλές. Μερικές
από αυτές είναι τα webinar(s), virtual classrooms, ζωντανή με-
τάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επί-
σης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξόδων μεταφοράς  και του
ενεργειακού αποτυπώματος (CO2), τη δημιουργία E-Library, την
ενεργή συμμετοχή, την επιλογή μετάδοσης σε πολλές γλώσσες
κ.ά. Η ουσία πηγάζει από την ευθύνη μας και η καινοτομία εξυ-
πηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.
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Στις 160 σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται:
1. Ορισμένα από τα κύρια πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στις διαπραγματεύσεις για 
την αγορά των 100 Λίμπερτυ από την αμερικανική κυβέρνηση: Μανώλης Κουλουκουντής, 
Νικόλαος Αβραάμ και Δημήτρης Κωττάκης.
2. Ενδεικτικά παραδείγματα εφοπλιστικών οίκων του Αιγαίου, που αγόρασαν ορισμένα 
από τα πρώτα 100 Λίμπερτυ.
3. Μαρτυρίες ναυτελλήνων που εργάστηκαν σε Λίμπερτυ.

85 χρόνια Ναυτικά Χρονικά – 70 χρόνια Λίμπερτυ

Στην κατάµεστη αίθουσα του ιστορικού πλοίου «Hellas Liberty» 
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου η παρουσίαση της 
ειδικής έκδοσης των Ναυτικών Χρονικών, αφιερωµένης στη Γενιά  
των Λίµπερτυ.

Ειδικότερα, τα Ναυτικά Χρονικά, συµπληρώνοντας 85 χρόνια 
εκδοτικής παρουσίας, αποφάσισαν να τιµήσουν τη σηµαντική επέτειο 
για την ελληνική ναυτιλία της αγοράς των 100 Λίµπερτυ από τους 
Έλληνες πλοιοκτήτες µέσω µιας ειδικής έκδοσης, αφιερωµένης στη 
Γενιά των Λίµπερτυ. Σε αυτή την προσπάθεια συνέδραµαν ιστορικοί, 
άνθρωποι της ναυτιλιακής αγοράς καθώς και παλαίµαχοι ναυτικοί.
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Την εκδήλωση προλόγισαν οι:
Θοδωρής Δρίτσας, 
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής  
Πολιτικής

Στάμος Ι. Φαφαλιός, 
χορηγός της Ιστορικής Έρευνας

Άννα Πολέμη, 
διευθύνουσα σύμβουλος REMI Maritime 
Corp.

Καπτ. Ευάγγελος Κούζιλος, 
πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Λίμπερτυ

Το βιβλίο παρουσίασαν οι:
Σταύρος Χατζηγρηγόρης, 
γενικός διευθυντής Maran Gas Maritime Inc.

Τζελίνα Χαρλαύτη, 
καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας,  
Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σταύρος Μιχαηλίδης, 
Υποναύαρχος (ε.α.) ΛΣ

Αναστάσιος Κουτσίμπελας, 
ιστορικός

Παναγιώτης Καπετανάκης, 
ιστορικός και συνεπιμελητής της έκδοσης

Ηλίας Μπίσιας, 
διευθυντής Σύνταξης Ναυτικών Χρονικών 
και συνεπιμελητής της έκδοσης
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, ο γενικός γραμματέας 
ΥΝΑΝΠ Γιάννης Θεοτοκάς, ο αρχηγός 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής, αντιναύαρχος Σταμάτιος Ράπτης, 
ο Β΄ υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος 
Γεώργιος Μπαρκάτσας, ο υποναύαρχος 
ΛΣ Ντούνης Αθανάσιος, περιφερεια-
κός διοικητής της 1ης Περιφερειακής 
Διοίκησης ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο πρόεδρος του 
ΝΕΕ Γεώργιος Πατέρας, ο πρόεδρος του 
Committee Χαράλαμπος Φαφαλιός, η 
αντιδήμαρχος Πειραιά Ειρήνη Νταϊφά, η 
πρόεδρος της HEMEXPO Ελένη Πολυ-

χρονοπούλου, ο γενικός γραμματέας της 
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορι-
κού Ναυτικού Capt. Αντώνιος Μαρινάκης, 
η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου Αμαλία  Πολυδωροπούλου, η γενική 
γραμματέας του Ιδρύματος «Αικατερίνης 
Λασκαρίδη» Σουζάνα Λασκαρίδη, εκατο-
ντάδες ναυτιλιακές προσωπικότητες και 
πλήθος φίλων.

Χορηγοί και υποστηρικτές της εκδήλωσης 
ήταν η S. Livanos Hellas S.A., το κοινωφε-
λές ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», η Lufthansa, 
o RINA Hellas Ltd., το ALBA Graduate 
Business School και το ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ.



RINA HELLAS LTD
5, Aitolikou & Kastoros Str 185 45 Piraeus - Greece

Tel: +30 210 4292144 | Fax: +30 210 4292950 

E-mails: 
greece@rina.org, piraeus.office@rina.org
greece.planapproval@rina.org
greece.trainingcenter@rina.org
greece.innovation@rina.org



1. Άποψη της κατάμεστης 
αίθουσας.

2. Οι κ. Στάμος Φαφαλιός, 
Γιώργος Πατέρας, πρόεδρος 
ΝΕΕ.

3. Οι κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, 
επίτιμος γ.γ. ΙΜΟ, και Διαμαντής 
Μανός, Executive Vice President 
Costmare Shipping Com.

4. Ο υπουργός Θοδωρής 
Δρίτσας, με τον γ.γ. Γιάννη 
Θεοτοκά.

5. Οι κ. Αντρέας Τσαβλίρης,  
μέλος δ.σ. GSCC, Χάρης 
Φαφαλιός, πρόεδρος GSCC, και 
ο υπουργός Θοδωρής Δρίτσας.

6. Ο καπτ. Ευάγγελος Κούζιλος, 
πρόεδρος του Ομίλου Φίλων 
Λίμπερτυ.

7. Ο αρχηγός ΛΣ αντιναύαρχος 
Σταμάτιος Ράπτης με τον  
Β΄ υπαρχηγό αντιναύαρχο 
Γεώργιο Μπαρκατσά.

8. Οι κ. Αχιλλέας Ματσάγγος, 
αντιναύαρχος ΛΣ (εα), 
εκπρόσωπος Ιδρύματος 
Ευγενίδου, o καθηγητής 
Κωνσταντίνος Μανάφης, 
σύμβουλος εκδόσεων 
Ιδρύματος Ευγενίδου, και η  
κ. Ειρήνη Φαφαλιού.

9. Η γενική γραμματέας του 
Ιδρύματος «Αικατερίνης 
Λασκαρίδη» Σουζάνα 
Λασκαρίδη.

10. Η πρόεδρος της Hemexpo 
Ελένη Πολυχρονοπούλου με την 
αντιδήμαρχο Πειραιά Ειρήνη 
Νταϊφά.

11. Άποψη της αίθουσας.

12. Το εξώφυλλο της ειδικής 
έκδοσης των Ναυτικών 
Χρονικών.

13. Το πάνελ των oμιλητών: 
Από αριστερά οι κ. Σ. 
Χατζηγρηγόρης, Παναγιώτης 
Καπετανάκης, Σταύρος 
Μιχαηλίδης, Αναστάσιος 
Κουτσίμπελας, Ηλίας Μπίσιας 
και η κ. Τζελίνα Χαρλαύτη.

14. Ο καπετάν Στ. Κουράκος με 
τον κ. Γεώργιο Μπίσια.

15. Η διευθύντρια ΔΕΚΝ, 
αντιπλοίαρχος ΛΣ Βενετία 
Καλλιπολίτου, με αξιωματικούς 
της διεύθυνσης.

16. Ο επίτιμος πρόεδρος της 
ΠΕΠΕΝ Γ. Βλάχος με τον 
Αντώνιο Μαρινάκη,  
γ.γ. της ΠΕΠΕΝ. 

17. Η κ. Άννα Πολέμη.

18. Άποψη της αίθουσας.

19. Ο Ιωάννης Τσενεμπής, 
στέλεχος ΝΕΕ, με τον πρόεδρο 
του ΝΕΕ Γιώργο Πατέρα.

20. Η εκδότης των «Ν.Χ.» 
Ιωάννα Μπίσια με την 
καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου 
και την αντιπρύτανη 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  
Αμαλία Πολυδωροπούλου.
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