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Web strategy development by IT
Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα 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 φωτογραφία δεν μπορεί να αναπαραχθεί
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια
των ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ.

Kωδικός
Tαχυδρομείου
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

$5.961.000.000.000
η αξία των εξαγωγών της Ασίας το 2015.

147.500
το έλλειμμα αξιωματικών στην παγκόσμια
ναυτιλία το 2025.

5.500
τόνοι πετρελαίου ήταν το αποτέλεσμα της
μεγαλύτερης θαλάσσιας ρύπανσης για το 2016.

$1.174
το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς ενός
TEU από τη Νέα Υόρκη στο Αμβούργο.

794.000.000
dwt η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου
bulk carriers την 1η Ιανουαρίου 2017.
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69.400.000
τόνοι η παραγωγή χάλυβα της Κίνας
το πρώτο τρίμηνο του 2016.

17.200.000
dwt η χωρητικότητα του εμπορικού
στόλου της Δανίας το 2016.

$7.770.000.000
το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων
συστημικών ελληνικών τραπεζών στις αρχές
του 2016.

75%
μειώθηκε η εισαγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ
την περίοδο 2006-2016.

6,3
φορές αυξήθηκε το παγκόσμιο θαλάσσιο
εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων την περίοδο
1992-2016.

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 σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της αναγνωσιµότητάς τους
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» www.naftikachronika.gr.

Στο Λονδίνο ο ΥΝΑΝΠ
για την προώθηση των εθνικών
ναυτιλιακών προτεραιοτήτων
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16
Φεβρουαρίου, ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, συνοδευόμενος από τον πρέσβη της Ελλάδας στο ΗΒ και υπηρεσιακά
στελέχη, μετέβη στο Λονδίνο, προκειμένου να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Kitack Lim, τον Βρετανό
υφυπουργό Μεταφορών Lord Ahmad of
Wimbledon, καθώς και με το προεδρείο
και ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, με στόχο την ανταλλαγή
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απόψεων επί επίκαιρων θεμάτων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνάντησης
του κ. υπουργού με τον γενικό γραμματέα
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η
οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα,
αντηλλάγησαν απόψεις επί θεμάτων που
συζητούνται στο πλαίσιο του ΙΜΟ, όπως:
• Η προώθηση και η περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου του ΙΜΟ για τη συνολική ρύθμιση των θεμάτων της διεθνούς
ναυτιλίας, σε συνάρτηση και με το θέμα
της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2017
«Connecting Ships, Ports and People».
• Η αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων του οργανισμού, ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για την προώθηση
της ποιότητας στη ναυτιλία.

”

O κ. Κουρουμπλής
υπογράμμισε
τη μακροχρόνια
εποικοδομητική
σχέση του
υπουργείου με το
Committee και
τόνισε τη σημασία
της συνεργασίας
με όλους τους
κοινωνικούς εταίρους
της ναυτιλίας.

• Το σύστημα ελέγχου των κρατών-μελών
του ΙΜΟ, προκειμένου να διασφαλιστούν
ίσοι όροι δραστηριοποίησης της διεθνούς
ναυτιλίας από όλα τα κράτη σημαίας.
• Το ανθρώπινο κεφάλαιο της ναυτιλίας,
με έμφαση αφενός στη διασφάλιση επαρκούς αριθμού άρτια καταρτισμένων ναυτικών για τη στελέχωση του παγκόσμιου
στόλου και αφετέρου στη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των
ναυτικών, σε αρμονία με τις υφιστάμενες
διεθνείς συμβάσεις.
• Η εκπροσώπηση και η προώθηση των
ελληνικών προτεραιοτήτων στα όργανα
και στις λοιπές πρωτοβουλίες του ΙΜΟ.
Οι δύο πλευρές τόνισαν την ιδιαίτερη
σημασία του θεσμικού ρόλου του ΙΜΟ για
τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφο-

ρούν τη διεθνή ναυτιλία, που ευστόχως
υπογραμμίζεται από το θέμα της φετινής
Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας. Ο κ. Κουρουμπλής επιβεβαίωσε την προσήλωση
της χώρας μας στους στόχους και στο
έργο του ΙΜΟ, προκειμένου να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ απεδέχθη τις προτεραιότητες
που υπογραμμίστηκαν από την ελληνική
πλευρά, ενώ παράλληλα εξήρε τον θεσμικό ρόλο της Ελλάδας στην υποστήριξη
του ΙΜΟ ως μοναδικού φορέα για τη διαμόρφωση προτύπων και νομοθεσίας για
τη διεθνή ναυτιλία.
Ο υπουργός κ. Κουρουμπλής υπογράμμισε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας
στις προσπάθειες του ΙΜΟ που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή
του συστήματος ελέγχου των κρατών-μελών του ΙΜΟ, στο οποίο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο πλαίσιο της προώθησης της ποιοτικής ναυτιλίας όσο και
των ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ
σημαιών.
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και
διαβίωσης στα πλοία αναδείχτηκε κοινός
στόχος του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ

και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα της
δέσμευσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας
2006 και τη διασφάλιση των βέλτιστων
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα
πλοία, σε αρμονία με τις διεθνείς συμβάσεις. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μείωση
του αριθμού αξιωματικών ΕΝ και συμφώνησαν στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την προσέλκυση των νέων στο
ναυτικό επάγγελμα. Επίσης, ο κ. Kitack Lim
εξέφρασε την εκτίμησή του προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και προς το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή για
τις καθημερινές διασώσεις προσφύγων
και μεταναστών. Παράλληλα κατεγράφη
η πρόθεση της χώρας μας να υποβληθεί
ελληνική υποψηφιότητα για το Βραβείο
Εξαιρετικής Γενναιότητας στη Θάλασσα.
Ο υπουργός κ. Κουρουμπλής συναντήθηκε, επίσης, με τον Βρετανό υφυπουργό
Μεταφορών Lord Ahmad of Wimbledon,
με τον οποίο είχε την ευκαιρία, στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου, να ανταλλάξει απόψεις επί επίκαιρων ναυτιλιακών
θεμάτων. Κατά τη συνάντηση, που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, οι δύο υπουργοί

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς ιστορικούς
δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στον ναυτιλιακό τομέα, συμφωνώντας
ότι το αναμενόμενο Brexit δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους, τόσο σε διμερές επίπεδο
όσο και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και του ΙΜΟ.
Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής συναντήθηκε στη συνέχεια με το προεδρείο και
το ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου (Committee),
ώστε να συζητήσουν επίκαιρα θέματα
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.
Ο κ. Κουρουμπλής υπογράμμισε τη
μακροχρόνια εποικοδομητική σχέση του
υπουργείου με το Committee και τόνισε
τη σημασία της συνεργασίας με όλους
τους κοινωνικούς εταίρους της ναυτιλίας για την επίτευξη του βασικού στόχου
της συμβολής στην οικονομική ανάπτυξη
της χώρας και της απασχόλησης. Οι δύο
πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω
προώθηση της στενής συνεργασίας στη
βάση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων,
προς όφελος της ελληνικής αλλά και της
ευρωπαϊκής οικονομίας.

Θεόδωρος Βενιάμης:
«Η ναυτιλία των Ελλήνων
κυρίαρχη και το 2016»
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Πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση
των μελών της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Ο κ. Βενιάμης, στην αρχή της ομιλίας του,
αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα που

παρουσίασε η διεθνής ναυτιλία το περασμένο έτος, τονίζοντας πως: «Το 2016
ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις σε
διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Στον
τομέα του χύδην ξηρού φορτίου, ο δείκτης Baltic Dry Index (BDI), τον Φεβρουάριο του 2016, βρέθηκε στο χαμηλότερο
ιστορικά σημείο του, ενώ και ο κλάδος
δεξαμενόπλοιων παρουσίασε αρκετές
διακυμάνσεις. Η υπερπροσφορά χωρητικότητας και το κόστος αναβάθμισης των
παλαιότερων πλοίων, σύμφωνα με τις νέες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, δημιούργησε
κινητικότητα στις διαλύσεις πλοίων».
Για το 2017, ο κ. Βενιάμης επισήμανε πως
μοιάζει να είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά
θα παραμείνει το πρόβλημα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας και η ανισορροπία με τη ζήτηση, παρά τη συνεχιζόμενη
τάση για διαλύσεις πλοίων και την αναδιάρθρωση ναυπηγικών προγραμμάτων.
Παρ’ όλα αυτά προσδοκά μια καλύτερη
πορεία της ναυλαγοράς και καλύτερες
αξίες των πλοίων.
Για τον πρόεδρο της ΕΕΕ, κύρια επιδίωξη
είναι η αποφυγή της ένταξης των πλοίων
σε οποιαδήποτε μορφή Emissions Trading
System ή περιφερειακών μέτρων «και
εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υιοθετηθεί
από τον ΙΜΟ ένα παγκόσμιο bunker fuel
levy system στα μέτρα της ναυτιλίας».
Ο κ. Βενιάμης στον απολογισμό του έκανε
λόγο για την πολιτική βούληση της επιτρόπου Μεταφορών Violeta Bulc «να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ναυτιλία». Παράλληλα,
αναφέρθηκε και στην εκκρεμή διερεύνηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου της
ναυτιλίας από τις υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σημειώνοντας
ότι η ΕΕΕ θεωρεί πως σύντομα θα ανακοι-

νωθεί η απόφαση της επιτρόπου Ανταγωνισμού Margrethe Vestager.
Αν και στο διεθνές περιβάλλον υπήρξαν
σημαντικές εξελίξεις, ο κ. Βενιάμης τόνισε
ότι «η ναυτιλία των Ελλήνων διατήρησε
την πρωτοκαθεδρία της». Συγκεκριμένα, η
ελληνική ναυτιλία ελέγχει σχεδόν το 20%
της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt με
4.600, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχει
το 48,5% σε dwt του κοινοτικού στόλου.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία
της ελληνικής ναυτιλίας ως εθνικού κεφαλαίου για τη χώρα, αλλά και στην ανάγκη
να παραμείνει ανταγωνιστική και να αντιμετωπίσει τον εντεινόμενο ανταγωνισμό
από «ναυτιλιακά κέντρα εκτός Ευρώπης».
Για τον πρόεδρο της ΕΕΕ, είναι θετικό πως
«αποτελεί κοινή πεποίθηση πολιτείας και
εφοπλισμού ότι η "μεγάλη" ελληνική ναυτιλία πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική».
Ο κ. Βενιάμης αναφέρθηκε στις προσπάθειες της ΕΕΕ για ενίσχυσή της, με παράδειγμα τη ριζική ανακαίνιση της ΑΕΝ
Μηχανιώνας και τη δέσμευση της ΕΕΕ
προς το ΥΝΑΝΠ για τη δημιουργία ενός
νέου ΚΕΣΕΝ στη βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, ο κ. Βενιάμης σημείωσε ότι η Ένωση
«έχει καταθέσει εδώ και καιρό επισήμως
ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η ναυτική εκπαίδευση, με επίκεντρο
την ομαλή διασύνδεση των μαθητευόμενων σπουδαστών με τα πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας».
Σε ό,τι αφορά τη ναυτεργασία, ο κ. Βενιάμης σημείωσε: «Δυστυχώς η πολιτεία και
τα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών
μας δεν έχουν εκμεταλλευτεί τη δυναμική
της ελληνόκτητης ναυτιλίας να προσφέρει
νέες θέσεις εργασίας σε άνεργους συμπολίτες μας, οι οποίοι στερούνται άλλων
εργασιακών ευκαιριών λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας».
Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρθηκε
και στο πολυδιάστατο έργο κοινωνικής
προσφοράς και αλληλεγγύης που υλοποίησε η Ένωση την προηγούμενη τριετία
χάρη στη γενναιόδωρη οικονομική συμβολή των μελών της.

Tο νεότευκτο «Γλυκοφιλούσα V»
είναι ζωντανό παράδειγμα
του τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017
Γλυκοφιλούσα
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Στα εγκαίνια του νεότευκτου πλοίου

ARGO

Sailing on
a long tradition
with
a new name

Pantheon Tankers Management Ltd.
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TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

«Γλυκοφιλούσα V» παρευρέθηκαν σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής
και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ
Σταμάτης Ράπτης. Το «Γλυκοφιλούσα V»
είναι αμφίπλωρο οχηματαγωγό, ανοιχτού
τύπου, κατασκευασμένο από την αρχή
έως το τέλος στο ναυπηγείο του Ομίλου
Θεοδωρόπουλου, στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, αποκλειστικά από Έλληνες τεχνίτες,
σε σχέδια που εκπόνησε ελληνικό ναυπηγικό γραφείο. Οι προδιαγραφές του είναι
για να κινείται σε θάλασσα με πάγο έως
70 εκατοστά. Στην τελετή των εγκαινίων
χοροστάτησε ο μητροπολίτης Σαλαμίνος
και Μεγάρων κ.κ. Κωνσταντίνος.
Ανάδοχος του πλοίου είναι ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Τα εγκαίνια
έγιναν στο Πέραμα. Το πλοίο έχει δρομολογηθεί στη διαδρομή Πέραμα-Σαλαμίνα.

Ξεκινά η ναυπήγηση του πρώτου
κρουαζιερόπλοιου που θα κινείται
με LNG
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Ξεκίνησαν στα γερμανικά ναυπηγεία
Meyer Werft στο Πάπενμπουργκ οι εργασίες κατασκευής του νέου κρουαζιερόπλοιου της AIDA Cruises. Συγκεκριμένα,
την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής των πρώτων κομματιών χάλυβα για το νέο κρουαζιερόπλοιο
της AIDA Cruises.
Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο θα
είναι όχι μόνο το μεγαλύτερο που έχει
ποτέ κατασκευαστεί σε γερμανικά ναυπηγεία, όπως αναφέρουν τα ναυπηγεία
Meyer Werft, αλλά και το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας AIDA Cruises,
που έχει έδρα το Ρόστοκ της Γερμανίας,
που θα κινείται με υγροποιημένο φυσικό
αέριο (LNG).
Ο νέος «γίγαντας των ωκεανών» θα είναι
πολύ πιο φιλικός προς το περιβάλλον
από όσο ήταν οι προκάτοχοί του, καθώς
θα έχει μηδενικές εκπομπές σωματιδίων
αιθάλης και οξειδίων του θείου, με δεδομένο ότι θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά
LNG. Σύμφωνα μάλιστα με τα γερμανικά
ναυπηγεία, πρόκειται για το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που θα κινείται με LNG
παγκοσμίως.
Το νέο πλοίο της AIDA Cruises, θυγατρι-
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Tο μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που έχει ποτέ κατασκευαστεί σε γερμανικά ναυπηγεία.

κής της Carnival Corporation & plc, ανήκει στην κατηγορία «Helios» και αναμένεται να παραδοθεί στην εταιρεία στα τέλη
του επόμενου έτους. Η χωρητικότητά του
θα φτάνει τους 183.900 gt και θα διαθέτει
2.500 καμπίνες.
Το πρώτο του ταξίδι αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2018 στα
Κανάρια Νησιά.

Μεγάλες ζημιές συνεχίζει να
καταγράφει η COSCO Corporation
και το 2016
Η COSCO Corporation (Singapore)
Limited, που δραστηριοποιείται σε
χώρους ναυπηγήσεων και επισκευών
πλοίων, καθώς και σε μεταφορές χύδην
ξηρών φορτίων και σε παροχή offshore
υπηρεσιών, κατέγραψε ζημιές για το 2016.
Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία του 2016 που εξέδωσε η COSCO
Corp., καταγράφηκαν καθαρές ζημιές
ύψους $695,5 εκατ., αύξηση κατά 6%
συγκριτικά με τις ζημιές του 2015 ($651,8
εκατ.).
Επίσης, τα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν
κατά 27,3% για το 2016 ($1,85 δις), σε σχέση με τα έσοδα του 2015 ($2,49 δις).
Τα μειωμένα έσοδα αποδίδονται στον μειωμένο όγκο παραγγελιών για νεότευκτα
πλοία, στις μειωμένες τιμές για τις ναυπηγήσεις πλοίων όπως και στις καθυστερήσεις και στις ακυρώσεις παραγγελιών.
Τα έσοδα για τα ναυπηγεία του ομίλου μειώθηκαν από $2,49 δις το 2015 σε $1,77 δις το
περασμένο έτος, μείωση δηλαδή κατά 27,4%.

Πέρα από τον ναυπηγοεπισκευαστικό
τομέα, ένας άλλος τομέας της COSCO
Corp., ο οποίος συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των εσόδων της για το 2016,
ήταν οι μεταφορές χύδην ξηρών φορτίων,
αφού τα έσοδα ύψους $28 εκατ. του 2015
υποχώρησαν στα $21,7 εκατ. το περασμένο έτος (-22,6%). Η μείωση οφείλεται
στους χαμηλούς ναύλους που χαρακτηρίζουν την αγορά των χύδην ξηρών φορτίων.
Εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών στη
ναυλαγορά, η COSCO Corp. έχει ήδη
προχωρήσει σε διαλύσεις δύο πλοίων της
(Οκτώβριος 2016 και Φεβρουάριος 2017),
με πιθανό το ενδεχόμενο διάλυσης και
άλλων πλοίων εντός του τρέχοντος έτους.
Υψηλόβαθμα στελέχη της COSCO Corp.
προβλέπουν πως θα συνεχιστούν οι προκλήσεις για το 2017, ιδίως στους τομείς
της ναυπήγησης πλοίων και των ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών
μεγεθών της ναυπηγικής δραστηριότητας
της COSCO Corp., η μητρική της εταιρεία COSCO Shipping έχει εκδηλώσει
την επιθυμία να προχωρήσει στην εξαγορά μετοχών της θυγατρικής της. Η εξαγορά αφορά τις ναυπηγικές μονάδες της
COSCO Corp. που διαθέτει στην Κίνα
και αποσκοπεί στην ενοποίηση των ναυπηγικών δραστηριοτήτων και στην ένταξή
τους υπό μια ενιαία διοίκηση.
Η ενοποίηση αυτή θα οδηγήσει στον τρίτο μεγαλύτερο ναυπηγοεπισκευαστικό
όμιλο της Κίνας, που θα φέρει το όνομα
COSCO Shipping Heavy Industry.

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Μία άλλη ματιά για το μέλλον της
ναυτιλίας στη Μεσόγειο (και όχι
μόνο)
Στα πηγαδάκια στο συνέδριο της Capital
Link στη Λεμεσό της Κύπρου τον Φεβρουάριο, οι ship managers τόνισαν ότι η αγορά
των containers θα παραμείνει «πεσμένη»
και από τα δεξαμενόπλοια κυρίως τα MR
& LR product tankers φαίνεται να έχουν
ευοίωνες προοπτικές. Στα bulk carriers τα
μικρού και μεσαίου μεγέθους πλοία που θα
εξυπηρετούν τα μικρά και μεσαία λιμάνια
στην Ευρώπη πιθανώς να ανεβάσουν την
αγορά ξηρού φορτίου. Αρκετοί επισήμαναν μάλιστα ότι αυτή είναι η καλύτερη
περίοδος για την αγορά second hand bulk
carriers, αφού διαφαίνεται ότι τελειώνουν
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οι ημέρες των χαμηλών έως και εξευτελιστικών τιμών για την αγορά τους. Αρκετοί
μάλιστα υπογράμμισαν ότι οι υπάρχουσες
σχετικά ευνοϊκές τιμές στα μικρής και
μεσαίας χωρητικότητας bulk carriers θα
επιτρέψουν νέες συνεταιριστικές συνεργασίες, δηλαδή θα μπουν νέοι επιχειρηματίες,
αλλά σε συνεταιριστικά σχήματα.
Όσον αφορά την επόμενη ημέρα, για
όσους επενδύσουν πρέπει να διαθέτουν
γερή «καβάτζα» για να υποστηριχτεί το
νέο εγχείρημα σε βάθος χρόνου αλλά και
σε απρόβλεπτες εποχές. Αυτό συνήθως
αγνοείται από τους νεοεισερχόμενους
στον χώρο.
Το συνέδριο της Capital Link στη Λεμεσό της Κύπρου ολοκληρώθηκε στις 9
Φεβρουαρίου και συγκέντρωσε πλήθος

Tο πάνελ όπου συμμετείχαν οι Έλληνες εκπρόσωποι των διεθνών φορέων.

ναυτιλιακών προσωπικοτήτων και επενδυτών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και
από τις υπόλοιπες σημαντικές διεθνείς
ναυτιλιακές αγορές.
Iδιαίτερη αίσθηση, πολλά χειροκροτήματα
και αρκετές μετέπειτα συζητήσεις προκάλεσαν οι αυθόρμητες δηλώσεις του καπτ.
Παναγιώτη Τσάκου, κατά την παρέμβασή
του. Ο καπτ. Παναγιώτης, αναφερόμενος
στα private equity funds και σε όσους
επένδυσαν τα τελευταία χρόνια στη ναυτιλία, τόνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι επενδυτές πρέπει να σεβαστούν τους άγραφους
κανόνες της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Επισήμανε μάλιστα ότι ένα πλοίο είναι μια
μακροχρόνια επένδυση και δεν μπορεί να

αποφέρει –συνήθως– άμεσο και… βιαστικό κέρδος.
«Δικαίωμα όλων των επενδυτών είναι να
θέλουν γρήγορο και άμεσο κέρδος, αλλά
πρέπει όλοι να σέβονται τους παραδοσιακούς κανόνες του κλάδου», ανέφερε
χαρακτηριστικά. Για τον καπετάνιο αλλά
και για άλλους ομιλητές, σχολιαστές και
παρευρισκομένους στο επιτυχές συνέδριο, η αποδοχή πολύ χαμηλών ναύλων,
οι βιαστικές αγοραπωλησίες και η έλλειψη σεβασμού στους άγραφους κανόνες
της ναυτιλίας οδηγούν όλο τον κλάδο σε
δυσπραγία, ειδικά σε αυτή την παρατεταμένα δύσκολη περίοδο για τη ναυλαγορά.
«Εάν δεν υπάρχει σεβασμός στους κανόνες και ειδικά στις παραδοσιακές αξίες
της ναυτιλίας, τότε όλοι ζημιώνονται»,
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκος, ενώ
στη συνέχεια ο κ. Γ. Τσαβλίρης επικρότησε την άποψη αυτή, δηλώνοντας στο ίδιο
μήκος κύματος ότι η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα είναι «ένας μαραθώνιος και
όχι ένα ξέφρενο σπριντ» και επισημαίνοντας εμμέσως πλην σαφώς ότι όλες οι
επενδύσεις στη ναυτιλία πρέπει να έχουν
μια προοπτική σε βάθος χρόνου και όχι
καιροσκοπικό χαρακτήρα.

Πονοκέφαλοι στα 1.459
κινεζικά ναυπηγεία
Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης
στις διεθνείς αγορές, η περιορισμένη

χρηματοδότηση και η υπερβολική παραγωγική δραστηριότητα της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας τα προηγούμενα έτη
οδήγησαν σε κατακόρυφη μείωση της
ανάπτυξης στα ναυπηγεία της Κίνας αλλά
και σε δραστική πτώση τόσο σε νέες
παραγγελίες όσο και στην κερδοφορία
το 2016.
Η ναυπηγική παραγωγή το 2016 ανήλθε σε
35.300.000 τόνους dwt, που αντιστοιχεί
σε μείωση 15,6% από το 2015, ανακοίνωσε
η αρμόδια εθνική αρχή για την κινεζική
ναυπηγική βιομηχανία.
Οι παραγγελίες για νέα πλοία μειώθηκαν
κατά 32,6% από έτος σε έτος σε περίπου 21,1 εκατ. dwt το 2016, τα συνολικά
έσοδα των 1.459 μεγάλων ναυπηγικών επιχειρήσεων περιορίστηκαν σε 101.600.000
δολάρια ΗΠΑ κατά τους πρώτους έντεκα
μήνες του 2016, μειωμένα κατά 1,6% από
έτος σε έτος, ενώ και η κερδοφορία μειώθηκε κατά 1,9%.

Τελικά ευνοούνται οι ελληνικές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις;
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η
συζήτηση αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής ναυτιλίας και το καθεστώς της φορολόγησής της στο πλαίσιο
των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου της
Capital Link στην Αθήνα πριν λίγες εβδομάδες.
Στο πάνελ όπου συμμετείχαν οι Έλληνες
εκπρόσωποι των διεθνών φορέων εκπροσώ-

ΕΝ ΠΛΩ

Ο καθ. Κώστας Γραμμένος παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Ν. Μπορνόζη,
τον δρα Ν. Π. Τσάκο και τον δρα Αντ. Στ. Παπαδημητρίου

πησης του εφοπλισμού (Αν. Παπαγιαννόπουλος – αντιπρόεδρος BIMCO, Ι. Πλατσιδάκης
– πρόεδρος INTERCARGO, Ν. Τσάκος –
πρόεδρος INTERTANKO και ο ιδρυτής της
NAMEPA Clay Maitland) εστιάστηκαν στο
κατά πόσο θα διατηρηθεί το υπάρχον πλαίσιο και αν τελικά ευνοούνται «οι ελληνικές
ναυτιλιακές επιχειρήσεις» σε σχέση με άλλες.
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος υπογράμμισε ότι
το κύριο θέμα που πρέπει να απασχολεί
τις ναυτιλιακές κοινότητες διεθνώς είναι
όχι η αντικατάσταση του υπάρχοντος
στόλου, αλλά κυρίως η οικονομικά συνετή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη διαχείρισή του, με κύριο σκοπό το ουσιαστικό
όφελος και την εξυπηρέτηση των διεθνών
αγορών και των κοινωνιών.
Ο συντονιστής Γ. Παλαιοκρασσάς, Partner
at Watson, Farley & Williams, επισήμανε ότι,
αν και διεθνώς οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται για τη ναυτιλία και τις δραστηριότητές της και δεν εξασφαλίζουν καμία
υποστήριξη ως προς αυτές, εντούτοις
στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις και όλοι
οι πολιτικοί χώροι φαίνεται ότι, εδώ και
αρκετές δεκαετίες, είναι υποστηρικτικές
απέναντι στη ναυτιλία. Σε απάντησή του
ο κ. Πλατσιδάκης ανέφερε ότι το ελληνικό πλοίο αλλά και η ελληνόκτητη ναυτιλία
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είναι σήμερα περισσότερο επιβαρυμένα
σε σχέση με άλλες ναυτιλίες. Το ελληνικό
πλοίο πληρώνει το tonnage tag του, αλλά
και το ελληνόκτητο, μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας που έχει παράρτημα
στην Ελλάδα, προσφέρει στο πλαίσιο της
εθελοντικής συνεισφοράς που έχει συμφωνήσει η ΕΕΕ με το ελληνικό κράτος. Η
φορολογική συνεισφορά ενός γερμανικού
cape size στα κρατικά ταμεία της Γερμανίας
είναι σήμερα έως και 65% χαμηλότερη από
ό,τι ένα ελληνικό και ελληνόκτητο πλοίο. Ο
κ. Πλατσιδάκης επισήμανε ότι η ελληνική
ναυτιλία διαπρέπει διεθνώς όχι επειδή είναι
ευνοϊκό το φορολογικό πλαίσιο, αλλά επειδή οι Έλληνες, αρκετές δεκαετίες τώρα,
είναι άριστοι διαχειριστές, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η επιχειρηματική στρατηγική του «Hands on», που παραδοσιακά
ακολουθούν οι Έλληνες, είναι ο βασικός
λόγος της επιτυχίας τους.
Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε επίσης ότι το
υπάρχον φορολογικό καθεστώς και οι
νομοθεσίες που το καθορίζουν είναι
συγκεκριμένες και επιτρέπουν τη διαφάνεια σε αντίθεση με τα πολύπλοκα και
αδιαφανή συστήματα άλλων κρατών.
Κλείνοντας αναρωτήθηκε, εάν το φορολογικό πλαίσιο –όπως ισχυρίζονται κάποιοι–

Άποψη από το Capital Link στην Αθήνα

είναι τόσο ευνοϊκό και συμφέρον, τότε για
ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες δεν
έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα να
εγγράψουν πλοία τους σε ελληνική σημαία
ή να εγκατασταθούν στον Πειραιά (;)

Κώστας Γραμμένος:
η επιτυχημένη προσπάθεια πρέπει
να εστιάζεται σε κοινές δράσεις
και συλλογικές συνεργασίες
Στο ίδιο συνέδριο τιμήθηκε για την προσφορά του ο καθηγητής Κώστας Γραμμένος. Ο καθηγητής στον ευχαριστήριο
λόγο του τόνισε ότι οποιαδήποτε επιτυχημένη προσπάθεια πρέπει να εστιάζεται
σε κοινές δράσεις και συλλογικές συνεργασίες. Όταν πολλοί φοιτητές του τον
ρωτούν ποιο είναι το μυστικό της δικής
του επιτυχίας, ο ίδιος απαντά ότι, για να
κατακτήσει κανείς έναν σημαντικό στόχο,
χρειάζονται τρία επίπεδα προσπάθειας.
Στο πρώτο επίπεδο χρειάζεται σκληρή
δουλειά, στο δεύτερο σκληρή δουλειά,
στο τρίτο σκληρή δουλειά.
Ο κύριος στόχος του Cass Business
School ήταν –και είναι– να διδάξουν τους
νέους για το πώς πρέπει να δρουν σε
αυτή τη μικρή αλλά ιδιαίτερα σκληρή και

ανταγωνιστική βιομηχανία της ναυτιλίας.
Τέλος, ο κ. Γραμμένος υπογράμμισε ότι η
δημιουργία είναι η κορυφαία ιδέα για τον
άνθρωπο. Ευχαρίστησε μάλιστα τη σύζυγό
του, που εδώ και δεκαετίες τον στηρίζει
στη δική του προσωπική προσπάθεια για
δημιουργία.

Οι κρίσιμοι παράγοντες
για την εξέλιξη των «μικρών»
ναυτιλιακών εταιρειών
Σήμερα 140 εταιρείες διαχειρίζονται πάνω
από 4.000 πλοία, ενώ το 90% των εταιρειών διεθνώς διαχειρίζονται λιγότερα από 10
πλοία η καθεμιά. Σε αυτές τις εξαιρετικά
δύσκολες εποχές, όπου αφενός οι νέες
περιβαλλοντικές νομοθεσίες εκτοξεύουν
τα κόστη αλλά και τα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και
επιμόρφωσης των ναυτικών βαίνουν αυξανόμενα, οι «μικρές» εταιρείες θα δυσκολευτούν τα επόμενα χρόνια να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα
συστήματα. Αυτός είναι ένας ουσιαστικός
παράγοντας, που πιθανώς να βραχυκυκλώ-

σει την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητά
τους, αλλά και να χωρίσει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα σε δύο ταχύτητες.
Ωστόσο η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των πληρωμάτων παραμένει κρίσιμος
παράγοντας στην ανταγωνιστικότητα μιας
εταιρείας, αν και πάλι οι μικρότερες από
αυτές ήδη δοκιμάζονται, και στο άμεσο
μέλλον θα δοκιμαστούν ακόμα περισσότερο, από την έλλειψη ικανών, έμπιστων
και «long time (μακροχρόνιων)» πληρωμάτων.

Η ναυτιλία οδηγείται σε ένα
πλαίσιο «τυποποίησης» που
υπάρχει στις αερομεταφορές;
Στον χώρο της διαχείρισης πλοίων, οι
εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες. Η διαχείριση των πληροφοριών, των δεδομένων,
της αγοράς και των νέων τεχνολογιών
απαιτεί συνεχή εγρήγορση, κονδύλια και
εξειδικευμένο προσωπικό. Στη βιομηχανία
του ship management έχουν αναδειχθεί
διεθνώς νέοι παίκτες και έχουν σχηματιστεί πρωταγωνιστές-κολοσσοί με δια-

φορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις και
πρακτικές ανάλογα με τις αγορές που
εξυπηρετούν αλλά και την επιχειρηματική
κουλτούρα της κεντρικής διοίκησής τους.
Η αλήθεια είναι ότι, σε πολλά τμήματα
στους κολοσσούς του χώρου, παρατηρούνται υπερ-εξειδίκευση των στελεχών
και δυσκολία, απροθυμία ή ακόμα και
άγνοια για συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, π.χ. τεχνικού και crew.
Η καλύτερη συνεργασία για το κοινό όφελος μιας εταιρείας είναι ανάμεσα στους
στόχους των κολοσσών του χώρου, οι
οποίοι μάλιστα επιζητούν την ενοποίηση,
την εδραίωση ή την παγίωση κοινών προδιαγραφών ειδικά στη ναυπηγική τεχνολογία, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη
αλλά και να εκπαιδεύονται αρτιότερα και
σε βάθος χρόνου τα αρμόδια τμήματα.
Οι μεγάλες ship management εταιρείες,
μάλιστα, επιθυμούν η ναυτιλία να οδηγηθεί σε ένα πλαίσιο «τυποποίησης» που
υπάρχει στις αερομεταφορές ειδικά τις
τελευταίες δεκαετίες.

Hempaguard®
Hempaguard is recommended for any type of vessel
with any trading pattern as well as during extended
idle periods. We believe that nothing compares
with the Hempaguard fouling defence
system.
hempaguard.hempel.com
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ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ελληνική ναυτοσύνη ξεκίνησε και μεγαλούργησε
χέρι χέρι με τους καπετάνιους, τους καραβοκύρηδες
και τους ναυτικούς
Χαιρετισμός του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου στην ημερίδα Επιλέγω
Ναυτιλία – Χίος 2017 που διοργάνωσε η Isalos.net.

Οι ημερίδες ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
αποτέλεσμα μιας πολυετούς
ακαδημαϊκής έρευνας που ξεκίνησε το
2009, αποτελούν εδώ και οκτώ χρόνια
ένα σταθερό πλαίσιο-πλατφόρμα
καταγραφής του προφίλ αλλά και
των στόχων των νέων που επιλέγουν
Ναυτιλία. Αποτελούν επίσης έναν
σταθερό δίαυλο επικοινωνίας των νέων
Ναυτελλήνων με την αγορά εργασίας.
Κατά το 2016, στον πρώτο χρόνο
δημιουργίας και λειτουργίας της Isalos.
net, οι διοργανωτές πραγματοποίησαν
την επιτυχημένη ημερίδα Επιλέγω
Ναυτιλία – Πειραιάς 2016 και τις μηνιαίες
συναντήσεις επιμόρφωσης στο Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά.
Σταθερός και πολύτιμος υποστηρικτής
της προσπάθειας είναι η Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Ναυτικών- ΥΝΑΝΠ και
αρωγός η πρωτοβουλία Real Time
Graduates.
Στην ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ –
Χίος 2017, οι διοργανωτές ξεκίνησαν
ένα νέο και συστηματικό ταξίδι στις
ναυτομάνες πατρίδες του Αιγαίου και όχι
μόνο. Στη Χίο η συμμετοχή των νέων
ήταν πρωτοφανής: 480 σπουδαστές
ΑΕΝ, 250 φοιτητές ΑΕΙ, 20 μαθητές
από το ΕΠΑΛ Οινουσσών αλλά και
πλήθος εκπαιδευτικών αλλά και νέων
ναυτικών παρακολούθησαν 6 συζητήσεις
και 4 παρουσιάσεις με θέματα σχετικά
με τη ναυτιλιακή επικαιρότητα αλλά
και τις προκλήσεις των θαλάσσιων
επαγγελμάτων.
Στην εν λόγω ημερίδα διαβάστηκε και
ο χαιρετισμός του καπετάν Παναγιώτη
Τσάκου, τον οποίο και δημοσιεύουμε.
(Εκτενές αφιέρωμα και φωτογραφικό
υλικό θα δημοσιευτεί στο τεύχος
Απριλίου 2017.)
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Αγαπητοί σύνεδροι, σημερινά και μελλοντικά στελέχη της ναυτιλίας μας,
Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη ναυτομάνα Χίο και να συγχαρώ
τα Ναυτικά Χρονικά, διοργανωτές αυτής της
αξιέπαινης και σημαντικής ημερίδας.
Εμείς οι Χιώτες, αν θελήσουμε να γράψουμε τη ναυτική παράδοση του τόπου
μας, δεν ξέρουμε πόσο «πίσω», χρονικά,
πρέπει να πάμε, αφού οι ρίζες της ναυτικής μας παράδοσης χάνονται στα βάθη
των αιώνων. Θα μπορούσε να πει κανείς
πως, από καταβολής κόσμου, ξεκινά αυτή
η λαμπρή πορεία, που φτάνει δυναμικά και
προοδευτικά μέχρι τις μέρες μας.
Έτσι, και οι δικοί μας προπάτορες δεν θα
μπορούσουν να κάνουν αλλιώς από το να
συνεχίσουν, με απαράμιλλη δυναμική και
δεξιότητα, τη ζωή τους στη θάλασσα και
να αναδείξουν κορυφαία τη χιακή ναυτοσύνη, στεριώνοντάς τη σε διαχρονικώς
στέρεα θεμέλια. Γι’ αυτό έχουμε επωμιστεί
μεγάλη ευθύνη να φανούμε αντάξιοι της
παρακαταθήκης που μας κληροδότησαν
και των αξιών που μας μεταλαμπάδευσαν, για να μπορέσουμε να περάσουμε
τη σκυτάλη σ’ εσάς, τη νέα γενιά, με τις
ίδιες αρχές, ιδεώδη, αξίες και παραδόσεις
που παραλάβαμε από τις ηγετικές και
πρωτοπόρες μορφές της ναυτιλίας μας.
Μιας ναυτιλίας που θεώρησε, και θεωρεί,
καθήκον της πρωταρχικό να αναβαθμίζει
και να προάγει την εκπαίδευση και την
κατάρτιση νέων που έχουν αποφασίσει
να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα. Μιας
ναυτιλίας που προσέφερε, και συνεχίζει
να προσφέρει, όσο κανένας άλλος τομέας,
στην εθνική μας οικονομία, στην κοινωνία
και στην εθνοπολιτική ισχύ της χώρας.
Σε μια συνάθροιση σαν τη σημερινή,
οφείλουμε να στρέψουμε ευγνωμόνως
τις σκέψεις μας στους πρωτοπόρους της
ναυτιλίας μας του προηγούμενου αιώνα: τον πατριάρχη της δυναστείας των
Λιβανών, Γεώργιο Μιχαήλ Λιβανό, ο οποί-

ος ίδρυσε το 1925 το Λιβάνειο Γυμνάσιο
Καρδαμύλων, που ανέδειξε εκαντοτάδες
πλοιάρχους και δεκάδες εφοπλιστές, τον
Στρατή Ανδρεάδη με το Ναυτικό Γυμνασίο Βροντάδου, τους Χανδρήδες και τον
Ιωάννη Καρρά, που ίδρυσαν τη Σχολή
Μηχανικών Χίου, η οποία επεξετάθη από
τον Γεώργιο Πατέρα και έτερο Καρδαμυλίτη εφοπλιστή, τον Μιχαήλ Μ. Ξυλά και τη
σύζυγό του, που δημιούργησαν το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, και τον ιδρυτή
της Helmepa Γεώργιο Πανταζή Λιβανό.
Να αποτίσουμε φόρο τιμής στην οικογένεια Πατέρα, για την ίδρυση του Ναυτικού Γυμνασίου Οινουσσών και της ΑΕΝ
Πλοιάρχων Οινουσσών, αλλά και σε όλους
τους πατριώτες Χιώτες – Αιγνουσιώτες
για όσα έκαναν για την ανάδειξη της ναυτοσύνης του τόπου τους, όπως το Ναυτικό Μουσείο Χίου, που ίδρυσε η οικογένεια του κυρίου Νίκου Λω, με κορωνίδα
το υπέροχο Ναυτικό Μουσείο, προσφορά της οικογένειας Λεμού, στην Αιγνούσα,
κορυφαίο και μοναδικό στην Ελλάδα.
Αυτοί όλοι μόχθησαν και έσπειραν, γενιές
ολόκληρες, τον σπόρο της δημιουργίας
πριν από εμάς και το μήνυμα που θέλω
να περάσω σήμερα είναι ότι ο σπόρος
αυτός δεν ήταν πρόσκαιρος, δεν ήταν
ευκαιριακός, δεν ήταν απλώς ένας κρίκος
σε μια αλυσίδα προσοδοφόρας δοσοληψίας. Ερρίφθη και ρίζωσε σε βαθιά θεμέλια
ήθους, πάθους, σεβασμού και εκτίμησης,
αγάπης, αλληλεγγύης και αφοσίωσης προς
τη θάλασσα και το πλοίο. Έτσι ξεκίνησε και
μεγαλούργησε η ελληνική ναυτοσύνη, χέρι
χέρι με τους καπετάνιους, τους καραβοκύρηδες και τους ναυτικούς, που επί γενιές
εναλλάσσονται στους ρόλους, μοιράζοντας
μεταξύ τους τους καρπούς της θάλασσας.
Η ναυτιλία μας, έχοντας ως ύψιστη αρετή την ευγενή άμιλλα, την ευπρέπεια, τον
αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση,
βασίστηκε στη συνέπεια και εθέσπισε ως
ανώτερο κώδικα τιμής και ηθικής την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Αυτός ο κώδικας τιμής και αυτές οι αξίες
θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να παραμείνουν ως κόρη οφθαλμού από όλους
μας, εργοδότες και εργαζομένους, ιδιαίτερα από τους νεοεισερχομένους στο
επάγγελμα και στον χώρο.
Στη γενική προσπάθεια διατήρησης και
περαιτέρω ανάπτυξης της ναυτιλίας μας,
αναγνωρίζουμε και τη δική μας ευθύνη
να σας δώσουμε όλα τα εφόδια και να

”Στη γενική προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω

ανάπτυξης της ναυτιλίας μας, αναγνωρίζουμε και
τη δική μας ευθύνη να σας δώσουμε όλα τα εφόδια
και να σας εξασφαλίσουμε την ανώτερη δυνατή
εκπαίδευση και κατάρτιση.

σας εξασφαλίσουμε την ανώτερη δυνατή
εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε με επιτυχία στις
απαιτήσεις των συνεχώς μεταβαλλόμενων
και αυξανόμενων συγκυριών του ναυτιλιακού χώρου και όχι μόνο.
Για τον λόγο αυτόν και επειδή ενστερνιζόμαστε πλήρως το καθήκον μας να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
στους συνεργάτε μας ναυτικούς, δημιουργήσαμε, εγώ και η οικογένειά μου, εδώ στη
Χίο, το πρώτο μας ναυτιλιακό γραφείο, εδώ
και σαράντα χρόνια, επενδύοντας συνεχώς
στην εκπαίδευση των ναυτικών μας και του
προσωπικού των γραφείων, με κορωνίδα
των αντίστοιχων δραστηριοτήτων μας το
εν Αθήναις Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης
«MARIA TSAKOS – Training Academy»,
εξοπλισμένο με τους πιο σύγχρονους προσομοιωτές γέφυρας, μηχανοστασίου και
φόρτωσης πλοίων.
Συγχρόνως, πιστεύοντας ακράδαντα ότι
αυτά που απλόχερα μας δίνει η θάλασσα οφείλουμε να τα επιστρέφουμε στην
κοινωνία, δημιουργήσαμε, πριν από επτά
χρόνια, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία
Τσάκος» Διεθνές Κέντρο Ναυτικής
Έρευνας και Παράδοσης, που, πέρα από

το κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο που
επιτελείται στο «Σπίτι της Μαρίας» στα
Καρδάμυλα, καταγίνεται με πολυσχιδείς
ναυτικές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, έχοντας σαν μόνιμη
έγνοια τους ανθρώπους της θάλασσας και
τις οικογένειές τους.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η ημερίδα σας
μου δίνει την ευκαιρία να ανακοινώσω στο
χιακό κοινό την απόφαση του ιδρύματός
μας να προβεί στη δρομολόγηση πρότυπου
εμπορικού σκάφους για εκπαιδευτικούς
πλόες στο Αιγαίο, στον Εύξεινο Πόντο και
στην Ανατολική Μεσόγειο, για την αξιοποίησή του στη συμπληρωματική κάλυψη της
πρακτικής εκπαίδευσης των δοκίμων ΑΕΝ.
Τελειώνοντας, σας συγχαίρω για την επιλογή σας να υπηρετήσετε τη ναυτιλία, τη
μοναδική παγκόσμια πρωτιά διαρκείας
που έχει κατακτήσει η πατρίδα μας, και
σας εύχομαι κάθε πρόοδο και προκοπή
στη σταδιοδρομία σας επ’ ωφελεία υμών
των ιδίων, της οικογένειάς σας, της ιδιαίτερης πατρίδας σας και της Ελλάδας μας.
Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω που επιλέξατε το πιο υπερήφανο και ωραιότερο
επάγγελμα του κόσμου!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ανάγκη για συλλογική δράση και ομόνοια
στις Βρυξέλλες, σε μια απρόβλεπτη περίοδο
για την Ευρώπη και τον κόσμο
Σκέψεις, επισημάνσεις και διαπιστώσεις από το Συνέδριο ESW2017
Του Ηλία Μπίσια

Είναι ελάχιστες οι φορές που η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή οικογένεια συζητά από
κοινού τα θέματα που την απασχολούν.
Είναι επίσης σπάνιο τα θεσμικά όργανα τα
οποία χαράζουν ή προτείνουν πολιτικές
για την ευρωπαϊκή ναυτιλία να συζητούν,
δημόσια, με τους κοινωνικούς εταίρους
για τις προτεραιότητες ή και τις βραχυκυκλώσεις που επισημαίνουν οι πρωταγωνιστές των ναυτιλιακών κέντρων της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας
(European Shipping Week – ΕSW2017),
η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια
στις Βρυξέλλες, αποτέλεσε τον περασμένο Μάρτιο ένα ουσιαστικό φόρουμ διαλόγου αλλά και αποκαλύψεων σχετικά με
το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής
ναυτιλίας.
Στην ημερίδα που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Μαρτίου, θεσμικοί εκπρό-
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σωποι, φορείς, πολιτικοί, πλοιοκτήτες,
ναυτικοί και ακαδημαϊκοί παρουσίασαν τις
απόψεις τους αλλά και συνομίλησαν μεταξύ τους για τη ναυτιλιακή επικαιρότητα και
τις σημερινές συνιστώσες που τη διαμορφώνουν ή και ενίοτε την αγκυλώνουν.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών
και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κarima Delli, χαιρετίζοντας
την εκδήλωση, επικεντρώθηκε κυρίως
στο λιμάνι της Μασσαλίας αλλά και στην
ανάγκη για βελτίωση και ενίσχυση των
λιμενικών υποδομών και των διαμεταφορικών συστημάτων και δικτύων της ΕΕ.
Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, προερχόμενη
από ένα port State κράτος όπως η Γαλλία
θεώρησε πιο σημαντικό να αναφερθεί στη
σπουδαιότητα των λιμένων, των παραποτάμιων μεταφορών, της ναυτιλίας κοντινών
αποστάσεων αλλά και των δικτύων ΤΕΝ-Τ,

αγνοώντας λίγο ή πολύ τον ρόλο αλλά και
τη σημασία του εμπορικού στόλου της
Ευρώπης και των ποντοπόρων πλοίων της.
Για τη Γαλλίδα πολιτικό, οι λιμένες είναι
«βασικοί παίκτες» στην αλυσίδα μεταφορών της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν πολιτικές
και νομοθεσίες για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των
διαδικασιών για τη μεταφορά προϊόντων
με πλοία και όχι με φορτηγά στους ήδη
βεβαρημένους οδικούς άξονες της γηραιάς ηπείρου. «Δουλεύουμε για τα θέματα
των μεταφορών και δεν ξεχνάμε τη σημασία της ναυτιλίας», επισήμανε κλείνοντας
τον λόγο της, ο οποίος εστιάστηκε κυρίως
στις υποδομές των ευρωπαϊκών λιμένων,
στον ανταγωνισμό μεταξύ τους αλλά και
στην ανάγκη για ανάπτυξη νέων πρακτικών και συστημάτων διαχείρισης τόσο

Ο αντιπρόεδρος της ECSA κ. Πάνος Λασκαρίδης και ο πρόεδρος Niels Smedegaard στο βήμα

Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και
Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος της CLIA κ. Κυριάκος Αναστασιάδης

στα λιμάνια όσο και στα διατοπικά συστήματα της Ευρώπης, που θα σέβονται την
προστασία του περιβάλλοντος και θα υιοθετούν νέες τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες
και καινοτομίες. Η απουσία Ελλήνων ευρωβουλευτών σε μια τόσο σημαντική ημερίδα
ήταν χαρακτηριστική, ενώ πολλοί παρατηρητές επισήμαναν την άτονη ή και άνευρη
παρουσία σε θέματα ναυτιλίας των Ελλήνων
αιρετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα
τελευταία δύο χρόνια.
Στον χαιρετισμό του, ο Μαλτέζος υπουργός Μεταφορών Joe Mizzi φάνηκε πιο ενημερωμένος για τις ανάγκες της «πραγματικής» ναυτιλιακής αγοράς και των βασικών
παικτών της, εστιάζοντας παράλληλα και
στον ρόλο του Ευρωπαίου ναυτικού ως
προς τη διατήρηση του ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. « Ήρθε η ώρα για συθέμελες μεταμορφώσεις», τόνισε ο Μαλτέζος υπουργός, ο
οποίος ηγείται και συντονίζει τις εργασίες,
αυτό το εξάμηνο, του συμβουλίου των
υπουργών Μεταφορών της ΕΕ. «Όλοι οι

άνθρωποι αισθάνονται αρχικά άβολα στις
αλλαγές. Είτε όμως το θέλουμε είτε όχι, οι
εν εξελίξει αλλαγές δεν είναι πλέον αναπόφευκτες για κανέναν. Η σημερινή εποχή
των νέων προκλήσεων και των ανακατατάξεων θα αποτελέσει ένα ορόσημο για
όλους τους παίκτες να ανασυγκροτηθούν
και τελικά να επιβιώσουν ή όχι», επισήμανε με ρεαλισμό, αισιοδοξώντας όμως
ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες της Ευρώπης
θα επενδύσουν στην καινοτομία και στην
εξέλιξή τους και ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει αυτή τη δύσκολη στρατηγική επιλογή
μετεξέλιξης που οι εταιρείες και οι πρωταγωνιστές της αγοράς θα αναγκαστούν
να υιοθετήσουν. «Ο διάλογος είναι εξαιρετικά σημαντικός σε αυτές τις δύσκολες
εποχές και πρέπει να βρούμε καινοτόμες
και ουσιαστικές λύσεις που θα επιτρέψουν την ευημερία σε βάθος χρόνου»,
σημείωσε ο Μαλτέζος υπουργός, προκαλώντας, κατά την άποψη πολλών παρατηρητών, εμμέσως πλην σαφώς την επίτροπο Βεστάγκερ και τα αρμόδια στελέχη

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
να επανεξετάσουν τον ρόλο αλλά και την
«αυστηρότητά» τους απέναντι στα υπό
εξέταση ναυτιλιακά κράτη-μέλη τα οποία
έχουν συγκεκριμένες φορολογικές νομοθεσίες για να εξυπηρετήσουν τις ναυτιλιακές τους αγορές.
Ο Μαλτέζος υπουργός εστιάστηκε επίσης στην ανάγκη για βελτίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας. Παράλληλα
επισήμανε την ανάγκη για χάραξη νέων
στρατηγικών από όλους τους κοινωνικούς εταίρους για την προσέλκυση πολύ
περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα αλλά και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσής τους: «Χρειαζόμαστε
πλέον εκατοντάδες ναυτικούς», ανέφερε
χαρακτηριστικά, τονίζοντας την επιθυμία
των λαών για μεγαλύτερη διαφάνεια και
κυρίως εξωστρέφεια και ορατότητα της
ναυτιλιακής βιομηχανίας και της προσφοράς της. Ο γενικός διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Μεταφορών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (DG Move) κ. Ηenrik Hololei
επίσης εστιάστηκε στον ρόλο του Ευρωπαίου ναυτικού, τονίζοντας ότι είναι απογοητευτικά τα συνεχώς μειωμένα νούμερα ως προς το εν ενεργεία δυναμικό του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η πτώση
στα νούμερα φαίνεται να συνεχίζεται και
τα επόμενα χρόνια τόνισε, προσκαλώντας
όλους τους συμμετέχοντες να υποστη-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ρίξουν πολιτικές και νομοθεσίες που θα
εξασφαλίσουν την επιβίωση αλλά και την
ενδυνάμωση αυτού του ιστορικού επαγγέλματος. Ο κ. Hololei επισήμανε ότι πολλές πρωτοβουλίες έχουν υλοποιηθεί, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας του ναυτικού και πλέον η καθημερινότητα πάνω στα πλοία είναι σαφώς
βελτιωμένη, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω
διάλογος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης και
παραμονής των ναυτικών στο συγκεκριμέ-

Ο τ. πρωθυπουργός της Φινλανδίας
κ. Αlexander Stubb

νο επάγγελμα. Και ο συγκεκριμένος ομιλητής παρατήρησε ότι η δημόσια εικόνα της
ναυτιλίας αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο,
που πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί, μια
επισήμανση που φαίνεται να απασχολεί
μόνιμα εδώ και πολλές πλέον δεκαετίες
όλους τους φορείς, που, απ’ ό,τι φαίνεται, στρουθοκαμηλίζουν και επιλέγουν
είτε λάθος στρατηγικές επικοινωνίας είτε
χαμηλής έντασης και εμβέλειας καμπάνιες
για διάφορους λόγους.
Ο τ. πρωθυπουργός της Φινλανδίας κ.
Αlexander Stubb, σε μια εξαιρετική τοποθέτησή του, μίλησε αυθόρμητα και αποκαλυπτικά για τη νέα γεωπολιτική τάξη πραγμάτων. «Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία,
το 1945, το 1989 και το 2016 είναι ημερομηνίες-ορόσημα. Το 1945, η Ευρώπη και ο
κόσμος χωρίστηκαν στα δύο, το 1989 η
κατάρρευση του Τείχους στο Βερολίνο
γέννησε μια ελπίδα για μεγαλύτερη ενότητα στην Ευρώπη, ενώ το 2016 η επιλογή του Brexit και η εκλογή του κ. Τραμπ
απέδειξαν ότι οι παγκόσμιες ελίτ, πολιτικές, οικονομικές, διοικητικές, ακαδημαϊκές,
μάλλον έσφαλαν και δεν αντιλήφθηκαν
ότι το ευρέως διαδεδομένο συναίσθημα
του «τίποτα δεν μας σταματά» πιθανόν
οδήγησε σε απρόβλεπτα αποτελέσματα.
Ο νεαρός πολιτικός θεωρεί μάλιστα ότι
οι ΗΠΑ πλέον δεν θα διαδραματίζουν
τον ρόλο του παγκόσμιου ηγέτη και δεν
θα μπορούν να ηγούνται των παγκόσμιων
δυνάμεων του καπιταλισμού, αφού πλέον
η Ουάσιγκτον επιθυμεί να υψώσει «τείχη» σε διεθνές εμπόριο και μεταφορές

και να επαναφέρει πολιτικές προστατευτισμού και διακρίσεων. Η απότομη «πτώση» και «σμίκρυνση» του ρόλου αλλά και
της δυναμικής παγκόσμιας παρουσίας των
ΗΠΑ είναι πλέον δεδομένη για τον συγκεκριμένο πολιτικό, ενώ η Κίνα φαίνεται να
επιθυμεί να διαδραματίσει τον ρόλο του
απόλυτου ηγέτη και ρυθμιστή της παγκοσμιοποίησης. Οι διεθνείς επενδύσεις της
Κίνας, σε όλες τις ηπείρους και στις σημαντικότερές βιομηχανίες ή ενεργειακές και
μεταφορικές υποδομές πολλών πλέον
χωρών, οφείλουν να προβληματίσουν την
Ευρώπη, αφού σε λίγο το Πεκίνο θα ελέγχει, με στρατηγικά καλομελετημένες και
εστιασμένες κινήσεις, ειδικούς κλάδους
και υποδομές που αποτελούν την κινητήριο δύναμη πολλών χωρών της Δύσης.
Ο πρόεδρος της ECSA Niels Smedegaard
επισήμανε ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
δεν αφορά μόνο τους επιμέρους κλάδους
της βιομηχανίας, αλλά και την ευημερία
των κοινωνιών της Δύσης. «We need to
do better. Πρέπει να δράσουμε καλύτερα» τόνισε εμφατικά, ενώ επανέλαβε την
πεποίθησή του ότι οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των πελατών της ναυτιλίας πρέπει να εισακούγονται από την
αρχή κάθε διαπραγμάτευσης, ειδικά όταν
αφορούν τον σχεδιασμό νέων πολιτικών
και νομοθεσιών από την Επιτροπή. Απηύθυνε μάλιστα ανοιχτή πρόσκληση προς
την Επιτροπή να επανεξετάσει το πλαίσιο
ανοιχτού διαλόγου που έχει ήδη εφαρμόσει με τη βιομηχανία και τους κοινωνικούς

Η διευθύντρια της ΕΕΕ κα Κατερίνα Πέππα, ο διευθυντής του Cyprus Shipping Council κ. Θωμάς Καζάκος, ο διευθυντής της DG TREN κ. Φώτης Καραμήτσος και ο
αρχιπλοίαρχος ΛΣ κ. Aγησίλαος Αναστασάκος
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H επίτροπος Μεταφορών Violeta Bulc στο επίσημο δείπνο

εταίρους της ναυτιλίας.
Ο πρόεδρος της ECSA τόνισε επίσης ότι
η επανάσταση σε διάφορους κλάδους
στις νέες τεχνολογίες, ειδικά στην ψηφιοποίηση, είναι πλέον βασική παράμετρος
στη μετεξέλιξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θα αναγκάσει όλους τους
κοινωνικούς εταίρους να συνεργάζονται
εποικοδομητικά, ιδίως στην εποχή των
υψηλών ταχυτήτων που βιώνουμε. « Έχουμε συγκεκριμένες βασικές αρχές και αξίες
στην Ευρώπη και πρέπει να επιβιώσουμε.
Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», ανέφερε στον επίλογό του.
Από την πλευρά του, ο συντηρητικός
ευρωβουλευτής κ. Wim Van de Camp
εμφανίστηκε πιο τολμηρός στις απόψεις
του, επισημαίνοντας ότι με τόσες γενικές
διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τόσα όργανα που νομοθετούν, προτείνουν πολιτικές και επιβλέπουν την εφαρμογή των νόμων από τα κράτη-μέλη, το
μόνο που θα μπορούσε να ευχηθεί στη
ναυτιλιακή κοινότητα είναι καλή τύχη! Ο
ευρωβουλευτής επίσης υποτίμησε τον
ρόλο του ΙΜΟ, λέγοντας εμφατικά ότι το
διεθνές όργανο περιορίζεται κυρίως «σε
κουβέντες, δεξιώσεις, δείπνα και σε…
ταξίδια στο Λονδίνο», ενώ τόνισε ότι οι
λαοί πλέον περιμένουν από όλους τους
φορείς της πολιτικής να είναι πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί.
Στην τελευταία ομιλία της ημέρας, η επίτροπος Violeta Bulc υπήρξε ιδιαίτερα
ενημερωμένη, υποστηρικτική αλλά και
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Ο γ.γ. της ECSA κ. Patrick Verhoeven

αισιόδοξη όχι μόνο για την ευρωπαϊκή
ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και για την
ευρωπαϊκή οικογένεια εν γένει. Ο συντονιστής της ημερίδας στην εισαγωγή του,
αναφερόμενος στην επίτροπο, δήλωσε
ότι «χρειαζόμαστε περισσότερους επιτρόπους με πάθος αλλά και ικανότητα
στην επικοινωνία», ενώ η επίτροπος χαριτολογώντας απάντησε: «Προσέχετε για
το τι εύχεστε!». Σε μια ρεαλιστική και
χαμηλών τόνων τοποθέτηση, η επίτροπος
ξεκίνησε την ομιλία της λέγοντας ότι θα
ήθελε να περιορίσει την υπερδραματοποίηση των γεγονότων και των σημερινών
δυσκολιών, τονίζοντας ότι κάθε πέντε με
έξι χρόνια όλες οι βιομηχανίες αναγκάζονται να επανεξετάσουν τις κινήσεις
τους και να αλλάξουν ίσως τις στρατηγικές τους. «Το πώς αντιλαμβανόμαστε τον
κόσμο είναι μια διαρκής πρόκληση αλλά
πρόκληση είναι και το πώς αντιδράμε στις
αλλαγές που συντελούνται. Η συνεργασία
και η συνδιαλλαγή είναι, ειδικά σήμερα, η
μόνη λύση», τόνισε, ενώ δεν δίστασε να
κρίνει τον ρόλο της Επιτροπής λέγοντας
ότι το Κολέγιο των Επιτρόπων θα μπορούσε «να ζει ευτυχισμένα στο συννεφάκι
του, όμως οφείλει να είναι δραστήριο και
αποτελεσματικό». Ειδικά το 2017 είναι το
έτος της Ναυτιλίας, υπενθύμισε η επίτροπος και προσκάλεσε όλους τους φορείς
και κοινωνικούς εταίρους να επικοινωνήσουν μαζί της. «Θα σας ακούσω όλους
και θα διαβάσω προσεκτικά τις προτάσεις
σας. Αυτή είναι η χρονιά σας. Ας δράσου-

με μαζί. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ναυτιλία
να παραμείνει ανταγωνιστική», δήλωσε
εμφατικά. Η Επιτροπή επιθυμεί μάλιστα,
όπως ανακοίνωσε, να άρει τα εμπόδια που
δημιουργούν τα γραφειοκρατικά συστήματα στα κράτη-μέλη και να πατάξει
οποιοδήποτε «χαρτοβασίλειο», υποστηρίζοντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες για
την έκδοση ή τον έλεγχο οποιουδήποτε
πιστοποιητικού, διπλώματος ή ακόμα και
ανακοίνωσης ή παρατήρησης.
Η κ. Bulc αποκάλυψε μάλιστα ότι η
παρούσα Επιτροπή επιθυμεί να είναι λιγότερο «παρεμβατική», ενώ η ίδια δήλωσε
ότι «δεν θέλω να σας εμποδίζω στον
δρόμο σας, θέλω οι αγορές να παίρνουν
την πρωτοβουλία και να ηγούνται. Υποστηρίζω τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Είμαι φιλελεύθερη στον τρόπο σκέψης και σοσιαλίστρια στην καρδιά». Η
επίτροπος επισήμανε επίσης την ανάγκη
για όλες τις επιχειρήσεις να συλλάβουν
ένα νέο όραμα σχετικά με το μέλλον του
κόσμου και πιθανώς να αναπροσαρμόσουν τις εταιρικές τους κουλτούρες στη
νέα τάξη πραγμάτων αλλά και να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των δικτύων και
των συμπράξεων ή συνεργασιών. «Ελπίζω
να είστε ανοιχτοί σε νέες προοπτικές και
ότι θα αντιδράσετε εποικοδομητικά στις
νέες ανάγκες που θα προκύψουν», ευχήθηκε στην ευρωπαϊκή πλοιοκτησία, ενώ
την ευχαρίστησε για τον ρόλο που έχει
αναλάβει στην αντιμετώπιση του κύματος
προσφύγων. «Υποκλίνομαι και σας ευχα-
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O υπουργός Μεταφορών της Μάλτας απευθύνει
χαιρετισμό.
Η δρ Άννα Μπρεδήμα, τ. αντιπρόεδρος της ECOSOC
και επί σειρά ετών διευθύντρια ευρωπαϊκών θεμάτων
της EEE.

Φωτογραφίες άρθρου: Shipping Innovation

ριστώ για τη σπουδαία σας συμβολή σε
αυτή την κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με το πλαίσιο συνεργασίας με
τον ΙΜΟ, η επίτροπος τόνισε ότι επιθυμεί τις διεθνείς νομοθεσίες σε θέματα
περιβάλλοντος και όχι περιφερειακές διαφοροποιήσεις, ενώ επανέλαβε το άριστο
επίπεδο διαλόγου και συνεργασίας με
τον γ.γ. του ΙΜΟ. «Το κλίμα και το περιβάλλον είναι ένα και είναι παγκόσμια»,
δήλωσε, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι πλοιοκτήτες, τα κράτη σημαίας και τα κράτη-μέλη
της ΕΕ θα δουλέψουν από κοινού για την
εξεύρεση λύσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος. «Σας προσκαλώ όλους να
δουλέψουμε μαζί. Υποστηρίζω τον διάλογο και με όλους τους αρμόδιους επιτρόπους επιθυμούμε να βρεθούν διεθνώς
αποδεκτές και ορθές λύσεις. Δεν επιθυμώ
περιφερειακές ρυθμίσεις και εύχομαι η
ΕΕ να μην αναγκαστεί να λάβει μόνη της
μέτρα για τους ρύπους. Η αποστολή μας
είναι να βρεθούν πολιτικές λύσεις εντός
του ΙΜΟ στο θέμα αυτό», τόνισε προς
την εφοπλιστική κοινότητα αλλά και τις
πολιτικές αρχές που ήταν παρούσες.
Κλείνοντας και αναφερόμενη στην πολιτική κρίση που αφορά το ίδιο το μέλλον
της Ευρώπης, παρατήρησε ότι εδώ και
αρκετές δεκαετίες η Ευρώπη απολαμβάνει
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για πρώτη φορά ένα κλίμα ειρήνης μεταξύ των λαών της. «Αυτή τη στιγμή, σαράντα συγκρούσεις και πόλεμοι λαμβάνουν
χώρα σε κάποια πλευρά του πλανήτη και
για πρώτη φορά στην Ευρώπη επικρατεί
ειρήνη. Ας μην έχουμε τη συγκεκριμένη πραγματικότητα δεδομένη και ας την
εκτιμήσουμε», υπενθύμισε σε μια έντονη
και συναισθηματικά φορτισμένη διάθεση.

Oι ελληνικές επισημάνσεις
Ο αντιπρόεδρος της ECSA κ. Πάνος
Λασκαρίδης επισήμανε ότι η ναυτιλία
ξεκινά και έχει αφετηρία το ίδιο το πλοίο
και ότι «δεν υπάρχει ναυτιλία χωρίς πλοία,
πλοιοκτήτες και ναυτικούς». Τόνισε επίσης ότι η ευημερία της Ευρώπης αλλά και
του κόσμου στηρίζεται στη ναυτιλία και
ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους επιχειρούν ή και διαχειρίζονται πλοία. «Οφείλουμε να προσέξουμε
όσους εργάζονται αλλά και επιχειρούν
σήμερα στη συγκεκριμένη βιομηχανία»,
τόνισε, ενώ, αναφερόμενος στους πλοιοκτήτες και στους διαχειριστές, επανέλαβε
την άποψη ότι βρίσκονται στην Ευρώπη
από επιλογή και ότι, αν χαθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους προσφέρεται σήμερα, ίσως αναγκαστούν, παρά τη
θέλησή τους, να μεταφερθούν σε άλλες

ναυτιλιακές μητροπόλεις, προκειμένου να
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. «Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να φύγουμε από την Ευρώπη», δήλωσε εμφατικά,
ενώ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, διότι θα ήταν ολέθριο να μεταφέρονται τα προϊόντα και τα εμπορεύματά της
από τους απανταχού ανταγωνιστές της.
Σχετικά με τις πρωτοβουλίες του κ. Τραμπ
αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις των
ΗΠΑ με την Ανατολή και τη Δύση, ο κ.
Λασκαρίδης δήλωσε ότι η ναυτιλιακή κοινότητα είναι προβληματισμένη, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στις λανθασμένες πολιτικές κινήσεις που οδήγησαν τόσες δεκαετίες στον αφανισμό της
ευρωπαϊκής ναυπηγικής δραστηριότητας
που περιλάμβανε την κατασκευή και τη
συντήρηση σε όλους του τύπους πλοίων.
«Προσέξτε τα λάθη του παρελθόντος»,
ανέφερε σε όσους χαίρονται σήμερα για
τη ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων στα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
CLIA κ. Αναστασιάδης επισήμανε ότι το
περιβάλλον όπου δρα σήμερα ένας επιχειρηματίας είναι τελείως αβέβαιο και όλοι
αναρωτιούνται τι μέλλει γενέσθαι. Η κατακόρυφη άνοδος στις παραγγελίες αλλά
και στην κατασκευή νέων κρουαζιερό-

πλοιων στην Ευρώπη οδηγεί όλους στην
κρίσιμη ερώτηση του κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει και να διασφαλίσει στο μέλλον την υψηλή τεχνογνωσία
της αλλά και τις εξειδικευμένες θέσεις
εργασίας στον κλάδο της ναυπήγησης.
Η βιομηχανία της κρουαζιέρας πρέπει,
κατά τον κ. Αναστασιάδη, να συνεργαστεί
με την Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις, ενώ αναφέρθηκε
παράλληλα στη μεγάλη «ορατότητα» του
συγκεκριμένου κλάδου, αφού τα κρουαζιερόπλοια ταξιδεύουν και καταπλέουν
σε κεντρικά λιμάνια σε αντίθεση με τα
ποντοπόρα πλοία που φορτώνουν συνήθως σε πιο απομακρυσμένες και λιγότερο
προσβάσιμες και ορατές λιμενικές περιοχές και ζώνες. Η μεγάλη έκθεση και η
ορατότητα αυτού του κλάδου αναγκάζει
τη συγκεκριμένη βιομηχανία σε συγκεκριμένες στρατηγικές επικοινωνίας με τις
οποίες ο κλάδος της κρουαζιέρας οφείλει
να ενημερώνει τις τοπικές κοινωνίες για
τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες αλλά και τη
συμβολή του στην τοπική οικονομία.

Η Εβδομάδα της Ναυτιλίας αποτέλεσε
ένα σημαντικό φόρουμ για συνδιαλλαγή
μεταξύ της πολιτικής και της νομοθετικής
εξουσίας στις Βρυξέλλες, αλλά και των
κοινωνικών εταίρων της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής οικογένειας: πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ναυτικοί, βιομήχανοι, κατασκευαστές,
ερευνητές και πολύ άλλοι που εργάζονται
και συνεισφέρουν για τη ναυτιλία της ΕΕ.
Αποτέλεσε όμως μία ακόμα επιβεβαίωση
των χρόνιων αγκυλώσεων της ευρωπαϊκής
πραγματικότητας: τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα παραμένουν έρμαια των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, της αδιαφορίας
ή της ημιμάθειας όχι μόνο των στελεχών
τους αλλά και των ηγετών, ενώ και η ίδια η
πολυπληθής πλέον και πολυδιάστατη (αν
όχι πολυδιασπασμένη) ευρωπαϊκή ναυτιλιακή οικογένεια αδυνατεί να χαράξει, ή
έστω να αποσαφηνίσει, κοινούς στόχους
και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει επιτυχώς. Σε αυτό το σημείο και η
Ελλάδα έχει μια ιστορική ευθύνη που δεν
έχει καταφέρει σε βάθος χρόνου να προωθήσει Έλληνες –γνώστες των θεμάτων

της ναυτιλίας, αιρετούς ή διοικητικούς– σε
όλους τος φορείς πολιτικής εξουσίας των
Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του
Στρασβούργου.
Όλοι στις Βρυξέλλες μιλούν για την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας,
για την ανάγκη παραμονής της ναυτιλιακής δραστηριότητας εντός Ευρώπης, αλλά
τα μέσα, οι τρόποι και κυρίως οι πολιτικές
που πρέπει να υιοθετηθούν από κοινού
παραμένουν ομιχλώδη και ενίοτε διασπαστικά. Τουλάχιστον η τοποθέτηση της
επιτρόπου Bulc και η πίστη της στη διατήρηση μιας μη παρεμβατικής πολιτικής
για τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, που
όμως θα σέβεται τις διεθνείς νομοθεσίες
αλλά και τις ανάγκες των λαών της Ευρώπης, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο
με μεγάλα λόγια και λεκτικές κορόνες η
ναυτιλία δεν πρόκειται να κρατηθεί δυνατή και αποδοτική σε μια Ευρώπη που δεν
γνωρίζει επακριβώς τη σημασία αλλά και
τον ρόλο του εμπορικού στόλου της, ειδικά για το εμπόριο και την ευημερία των
περιφερειακών οικονομιών της.

Academic excellence for
business and the professions

Enhance your career in the
modern marine industry.
City, University of London offers two Masters level programmes in
Piraeus, Greece, designed for both new-entrants and established
professionals , focusing on the maritime industry and shipping law.
LLM Maritime Law
The emphasis of this programme is to understand how law works
in relation to shipping contracts, insurance, admiralty practice,
international sale of goods and commercial arbitration.
MSc Maritime Operations and Management
This MSc programme introduces a wide range of concepts to prepare
students for employment in senior positions in the maritime sector,
focusing on maritime operations, management, technology and the
related business environment.
Both programmes are taught at the Lloyd’s Register Building in
Piraeus and start September 2017.
For further information and to apply, please contact
Ms Marilena Kokonaki, Programme Officer.
Email enquiries
marilena.kokonaki.1@city.ac.uk
www.city.ac.uk

Telephoneenquiries
+30 210 4297103

Find out more, visit
www.city.ac.uk/maritime-greece

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ελληνική ναυτιλιακή αγορά αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους πελάτες της Σημαίας του Παναμά
Συνέντευξη των Jorge Barakat Pitty, Υπουργού Ναυτιλίας του Παναμά,
Fernando Solorzano, General Director of Merchant Marine,
H.E. Cristina Liakopulos de Papadikis, Πρέσβεως και Γενικής Προξένου του Παναμά στην Ελλάδα

Το Διεθνές Νηολόγιο του Παναμά αποτελεί από το
1917 το πρώτο διεθνές νηολόγιο στον κόσμο και η
ελληνική ναυτιλιακή αγορά είχε επιλέξει τη σημαία
του Παναμά ήδη από τη δεκαετία του 1930, ενώ για
περισσότερο από δύο δεκαετίες κατέχει ηγετική
θέση παγκοσμίως ως εθνικό νηολόγιο με 18% του
παγκόσμιου στόλου και 225,9 εκατ. GRT. Όλα αυτά
τα χρόνια, το Διεθνές Νηολόγιο του Παναμά έχει
θέσει ως στόχο να κρατήσει σταθερή την ποιότητα
των πλοίων του παναμαϊκού εμπορικού στόλου,
ενώ προτεραιότητα συνιστά η διαφύλαξη των
συμφερόντων των πλοιοκτητών χωρίς να επηρεαστεί
η φήμη τους. Ψηλά στην ατζέντα της Σημαίας του
Παναμά βρίσκονται, επίσης, τόσο η διαφύλαξη
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, μέσω του ελέγχου
και της διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος, όσο
και η ενίσχυση των θεσμών της χώρας με όρους
διαφάνειας και προστασίας της νομικής ασφάλειας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσον αφορά
τον εθνικό αλλά και τον διεθνή ναυτιλιακό τομέα.
Έχει τη δυνατότητα μια σημαία ανοικτού νηολογίου να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πλοιοκτητών χωρίς συγχρόνως να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη τους; Με ποιον τρόπο η
Σημαία του Παναμά διασφαλίζει ότι μόνο τα πλοία υψηλής
ποιότητας φέρουν τη σημαία του;
Ασφαλώς θεωρούμε πως ένα διεθνές νηολόγιο μπορεί να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πλοιοκτητών χωρίς να επηρεάσει
τη φήμη τους.
Το Διεθνές Νηολόγιο του Παναμά έχει στόχο να διατηρήσει
την ποιότητα των πλοίων του παναμαϊκού εμπορικού στόλου και
να κρατήσει τη μικρή ηλικία του στόλου, μέσω των ακόλουθων
μέτρων:
1. Ανάλυση και προκαταρκτική τεχνική επιθεώρηση πλοίων ηλικίας άνω των 20 ετών για την εγγραφή τους στο νηολόγιο του
Παναμά. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των κρατήσεων του πλοίου καθώς και το ιστορικό του σε θέματα Port
State Control. (Resolution No. 106-24-DGMM)
2. Έκτακτες επιθεωρήσεις με βάση τα κριτήρια που θέτει
το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας του Παναμά (General
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Jorge Barakat Pitty
Υπουργός Ναυτιλίας του Παναμά

Fernando Solorzano
General Director of Merchant Marine

Η. Ε. Cristina Liakopulos de Papadikis
Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα

Directorate of Merchant Marine) σε
όλα τα πλοία άνω των 20 ετών με πολλαπλές κρατήσεις σε Port State Control,
εντός του πλαισίου διαφορετικών MοUs
(Memorandums
of
Understanding).
(Resolution No. 106-24-DGMM)
3. Επέκταση του δικτύου των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών, ως επιστημονική στρατηγική για την απόκτηση απτών
αποτελεσμάτων κάλυψης και ποιότητας.
Το 2016, εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές
εγκαταστάθηκαν σε λιμένες των ακόλουθων χωρών:
Μπανγκλαντές, Δανία, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Λίβανος, Λετονία, Νορβηγία, Σενεγάλη και Σρι Λάνκα.
4. To νηολόγιο του Παναμά διαθέτει είκοσι επτά (27) Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Recognized Organizations – ROs),
έντεκα (11) εκ των οποίων έχουν εγκριθεί
από τον IACS (International Association
of Classification Societies Ltd). Οι εν λόγω
είκοσι επτά (27) Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί εδρεύουν σε διαφορετικές ηπείρους,
διευκολύνοντας το δίκτυο των παγκόσμιων υπηρεσιών μας. (Established in the
Merchant Marine Circular MMC-136)
5. Περισσότερες από εβδομήντα (70)
Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Ασφάλειας
(Private Maritime Security Companies)
είναι εξουσιοδοτημένες να χρησιμοποιούν ένοπλο ή άοπλο προσωπικό ασφαλείας σε πλοία με σημαία Παναμά, που
πλέουν αποκλειστικά σε θαλάσσιες περιοχές υψηλού κινδύνου. (Established in the
Merchant Marine Circular MMC-245)

6. Συνεχής βελτίωση του εναρμονισμένου
συστήματος επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, ούτως ώστε να καθιερωθούν συγκεκριμένες περίοδοι ισχύος και διαστήματα
επιθεώρησης, που αφορούν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει διεθνών συμβάσεων (International Conventions and
Codes). Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν
στην απλοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης και επιθεώρησης.
7. Ειδικό καθεστώς νηολογήσεων για
πλοία που προορίζονται για διάλυση, για
ταξίδι παράδοσης και/ή για ένα ταξίδι, με
την προϋπόθεση ότι ο Αναγνωρισμένος
Οργανισμός ή η κλάση με πιστοποίηση
κατά ISO 9001 θα εκδώσει πιστοποιητικό
αξιοπλοΐας για λογαριασμό της παναμαϊκής σημαίας.
Αυτά και άλλα μέτρα επιθεώρησης και
ελέγχου λαμβάνονται με στόχο να διατηρηθεί και να αυξηθεί η ποιότητα των πλοίων που ανήκουν στον εμπορικό στόλο
του Παναμά, προς όφελος των πελατών
και των διαχειριστών μας.

ΙΜΟ τα σχετικά έγγραφα της επικύρωσης
της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο
και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος 2004 (BWM), την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016.
Ως μέρος των απαραίτητων δράσεων
προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την προαναφερθείσα
σύμβαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις
8 Σεπτεμβρίου του 2017, το τεχνικό προσωπικό της Panama Maritime Authority
(PMA) έχει λάβει τη σχετική εκπαίδευση
μέσω της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ
των ναυτιλιακών διοικήσεων, με πρόσκληση της Υπηρεσίας Μεταφορών του Καναδά (Canada Transports Agency), η οποία
διαθέτει δεκαετή και πλέον εμπειρία επί
του σχετικού θέματος. Στόχος είναι η
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερθείσας σύμβασης.
Μεταξύ των συνεργατών της Panama
Maritime Authority (PMA) που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία
ήταν οι επικεφαλής των εξής τμημάτων:
Department of Navigation and Maritime
Safety (Ναυσιπλοΐας και Ναυτικής Ασφάλειας) International Maritime Safety
Office – Segumar (Διεθνές Γραφείο Ναυτικής Ασφάλειας), General Directorate
of Merchant Marine (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας), καθώς και προσωπικό
από το Department of Port Operations
of the General Directorate of Ports and
Maritime Ancillary Industries (Τμήμα Λιμενικών Λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης

Πώς αντιδρά η Σημαία του Παναμά
στις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά
με τη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου
Έρματος (BWM Convention);
Ο Παναμάς είναι μια χώρα με γνήσιο ναυτιλιακό ενδιαφέρον και περιβαλλοντική
συνείδηση, ως ένας ηγέτης του κλάδου.
Μέσω του υπουργού Ναυτιλίας Jorge
Barakat Pitty, ο Παναμάς κατέθεσε στον

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η δέσμευσή μας για την ενίσχυση των

τροπείας (Custody Regime) στις μετοχές στον κομιστή (bearer shares) και με
τον νόμο 18 της 23ης Απριλίου 2015, για
την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος,
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
αλλά και της διάδοσης των όπλων μαζικής
καταστροφής.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή της Οξφόρδης
(Oxfam), η οποία είναι μια συνομοσπονδία 17 μη κυβερνητικών οργανώσεων που
δραστηριοποιείται σε 90 χώρες, συνέταξε
έναν κατάλογο με τους 15 «χειρότερους»
φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο,
στον οποίο δεν συμπεριελήφθη ο Παναμάς, διότι συμμετέχει σε διεθνείς προσπάθειες με στόχο τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής, την αύξηση της οικονομικής διαφάνειας, ενώ δεν παρέχει αθέμιτα
φορολογικά κίνητρα.
Σε μια άλλη παράμετρο, οι Συμφωνίες
για Ανταλλαγή Πληροφοριών και Διπλή
Φορολογία (Information Exchange and
Double Taxation Agreements), που υπεγράφησαν με διάφορες αρχές (για παράδειγμα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Νότια

θεσμών μας με όρους διαφάνειας και
προστασίας της νομικής ασφάλειας του
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος,
όσον αφορά τον εθνικό αλλά και τον
διεθνή ναυτιλιακό τομέα, εφαρμόζεται
μεταξύ άλλων με τον νόμο 47 της 6ης
Αυγούστου 2015, με το καθεστώς επι-

Κορέα) με στόχο την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής, καθιέρωσαν μεταξύ των ρητρών
τους πτυχές που σχετίζονται με τα πλοία
που εκτελούν διεθνείς πλόες.
Επί του παρόντος και σε ό,τι αφορά την
αυτοματοποίηση του Διεθνούς Νηολογί-

Λιμένων και Ναυτιλιακών Συναφών Βιομηχανιών).
Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας όσον
αφορά την καθιέρωση των απαραίτητων
προτύπων και μέτρων για τη διαφύλαξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Επιπρόσθετα, συνεισφέρουμε στην πρόληψη, στον έλεγχο και στη διαχείριση του
θαλάσσιου έρματος, με στόχο τη μείωση
της επίδρασης που έχει η απόρριψη του
θαλάσσιου έρματος από εμπορικά πλοία,
καθώς έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά
μη αυτόχθονων υδρόβιων οργανισμών,
παθογόνων ή επεμβατικών και βλαβερών
υδρόβιων ειδών σε νέα οικοσυστήματα.
Εξετάζει ο Παναμάς τη λήψη νέων
πρωτοβουλιών, που να καθησυχάζουν
την αυξανόμενη ανησυχία της κοινής
γνώμης σε σχέση με ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση και στις συναλλαγές στον κλάδο της ναυτιλίας;
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ου του Παναμά, υπάρχουν πολλά projects
σε εξέλιξη, με στόχο να διατηρήσουμε
τη σταθερή ανταγωνιστικότητά μας και
να παρέχουμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες
που συμβάλλουν σε γρήγορες και εύκολες διαδικασίες με διαφάνεια, αναζητώντας την ασφάλεια της πληροφορίας και
υιοθετώντας την ψηφιακή φιλοσοφία
(Paperless).
Με ποιον τρόπο η υφιστάμενη κρίση
στην αγορά ξηρού φορτίου επηρέασε
την ανάπτυξη της Σημαίας του Παναμά τα τελευταία χρόνια;
Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, το Διεθνές
Νηολόγιο του Παναμά διατηρεί μια εξαιρετική επίδοση σε όρους παραγγελιών για
τύπους πλοίων στην κατηγορία των bulk
carriers και στον τομέα της υποψήφιας
σημαίας, παρά τις δυσμενείς προοπτικές
που παρουσιάζονται από πολλές διεθνείς εκθέσεις σχετικά με τον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών.
Με στόχο να έχουμε μια ολοκληρωμένη
άποψη της οικονομίας αλλά και να εικονοποιήσουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες της συμπεριφοράς του νηολογίου μας, ας μας επιτραπεί να εξαγάγουμε
ορισμένες πληροφορίες από την έκθεση
της BIMCO, η οποία περιέχει τα στοιχεία
του 2016 και τις προοπτικές της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας για το
2017, με τίτλο «BIMCO Market Analysis
of Maritime Transportation 2016», στην
οποία αναφέρεται ότι το τελευταίο έτος
ήταν πολύ κακό για τη βιομηχανία της
αγοράς ξηρού φορτίου.
Από την άλλη πλευρά, στην ίδια έκθεση
αναφέρεται πως το 2016 ήταν η χειρότερη
χρονιά στην αγορά ξηρού φορτίου, έτσι
όπως καταγράφηκε από την πτώση του
Baltic Index στο ιστορικό χαμηλό τού 290
τον Φεβρουάριο και στο υψηλό τού 1.261
στα μέσα Νοεμβρίου.
Σε συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν, η
έκθεση αυτή δείχνει ότι το τρέχον έτος
είναι υπαρκτή η πρόκληση της βελτίωσης
της προσφοράς σε αυτή την αγορά, έτσι
ώστε να επιστρέψει σε κέρδη το 2019.
Με ποιον τρόπο έχετε κατορθώσει
να διατηρήσετε στενούς δεσμούς και
σταθερές μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με την ελληνική αγορά;
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ας, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι πρωταγωνιστές της ελληνικής και της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πρόκειται για
ένα γεγονός που αποτελεί μια πολύ καλή
ευκαιρία για το Διεθνές Νηολόγιο του
Παναμά να ενισχύσει και να διατηρήσει
δεσμούς με τα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.
Πώς μπορεί η Σημαία του Παναμά να
υποστηρίξει την αυξανόμενη ανάγκη
της βιομηχανίας για περισσότερους,
καλά εκπαιδευμένους και με αυτοπεποίθηση ναυτικούς;

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη απάντηση, από το 1930 η ελληνική ναυτιλιακή
αγορά έχει αναδειχτεί σε έναν από τους
σημαντικότερους πελάτες της σημαίας
μας. Έχουμε μια διπλωματική, προξενική
σχέση με την Ελληνική Δημοκρατία από
το 1956. Παράλληλα με το γενικό προξενείο του Παναμά στον Πειραιά, το 2010
λειτούργησε το Segumar – Piraeus Office
και το 2015 το Regional Office of Seafarers
Documentation – Piraeus. Τόσο το γενικό προξενείο του Παναμά στον Πειραιά
όσο και το Regional Office of Seafarers
Documentation – Piraeus έχουν επιτρέψει τη βελτίωση της θέσης του νηολογίου
μας στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, προσφέροντας πιο αποτελεσματική και ταχύτερη υπηρεσία στους πελάτες μας.
Επιπλέον, μπορούμε να επισημάνουμε ότι
το 5% του εμπορικού μας στόλου ανήκει
στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Νηογνώμονας (Hellenic Register of Shipping – HRS)
είναι εξουσιοδοτημένος Αναγνωρισμένος
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Οργανισμός (RO) από τη Δημοκρατία
του Παναμά. (Merchant Marine Circular
MMC-136)
Μια σειρά από υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες έχουν συναφθεί με την Ελλάδα, ως
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες
έχουν ευνοήσει την ανταλλαγή εμπειριών
και γνώσεων σε τεχνολογικά θέματα, αλλά
και την οικονομική συνεργασία, ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τα δύο
κράτη.
Συγκεκριμένα, μια σειρά από κίνητρα
(εκπτώσεις για αφοσίωση και καλή επίδοση) έχουν τεθεί σε εφαρμογή, με στόχο
να ευνοήσουν τους πλοιοκτήτες, καθώς
επίσης και ειδικές αποφάσεις, που ορίζουν έκπτωση έως και 100%, ως προς τα
τέλη νηολόγησης και τα ετήσια τέλη των
νεότευκτων πλοίων.
Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στη ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων, η οποία
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις στον χώρο της διεθνούς ναυτιλί-

Ως μέρος της συνεισφοράς της Panama
Maritime Authority (PMA) στην αυξανόμενη ανάγκη του παγκόσμιου ναυτιλιακού κλάδου για καλά εκπαιδευμένους και
καταρτισμένους ναυτικούς, διαμορφώνονται projects για τη ρύθμιση των τροποποιήσεων της Μανίλα στην αναθεωρημένη
Διεθνή Σύμβαση STCW/1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών,
με στόχο την προώθηση της τοποθέτησης Παναμέζων ναυτικών.
Από την άλλη πλευρά, έχουν δοθεί κίνητρα για την ενίσχυση μαθημάτων μετεκπαίδευσης των ναυτικών εν πλω και για
την έγκριση της λειτουργίας των Regional
Offices of Seafarers Documentation και
των χρόνων παράδοσης των διπλωμάτων.
Όσον αφορά τα υπό σχεδιασμό και λειτουργία projects, μπορούμε πλέον να
βρούμε την εφαρμογή του Automated
Application for Seafarers (SAA) στα δικά
μας Regional Documentation Offices, τα
οποία βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, την
ανάπτυξη ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος
Επικύρωσης για Πιστοποιητικά (Electronic
Validation System for Certificates), που
εκδίδεται από τα Κέντρα Ναυτικής Εκπαίδευσης (Maritime Training Centers), και
τις Συμφωνίες – Πλαισίων Συνεργασίας
(Framework Cooperation Agreements),
που έχουν συναφθεί με άλλες χώρες στην
Ασία και στη Λατινική Αμερική.
Εκτός από τα παραπάνω, 17 διεθνείς και
8 εθνικοί έλεγχοι έχουν διεξαχθεί το
2016, με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου
των αναγνωρισμένων Κέντρων Ναυτικής
Εκπαίδευσης (Maritime Training Centers)
στις διάφορες ηπείρους.

ΑΝΑΛΥΣΗ

«Χτύπημα» στον προστατευτισμό η υπερψήφιση
της CETA από το Ευρωκοινοβούλιο
Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2017
τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική
Συμφωνία (Comprehensive Economic and
Trade Agreement – CETA) μεταξύ Ευρώπης και Καναδά, ανοίγοντας τις αγορές
τους στα αγαθά, στις υπηρεσίες και στις
επενδύσεις του άλλου εταίρου. Η Συμφωνία θεωρείται η πλέον ολοκληρωμένη
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχει
ποτέ υπάρξει στην πρόσφατη ιστορία της
ΕΕ με μια χώρα υψηλής βιομηχανικής ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι αντιδράσεις για την υπογραφή της CETA δεν
είναι αμελητέες. Αρκετές οργανώσεις –
κυρίως περιβαλλοντικές και προστασίας
των καταναλωτών– προειδοποιούν ότι ο
Καναδάς επιτυγχάνει μέσω της Συμφωνίας τη χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανονισμών που έχουν επιβληθεί για την προστασία του περιβάλλοντος, κανονισμοί
που είτε δεν συνάδουν με αυτούς του
Καναδά είτε θεωρούνται «περιοριστικοί»
για την επιχειρηματικότητα.
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Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και
του Καναδά για τη Συμφωνία CETA είχαν
ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, στις 6 Μαΐου 2009, και ολοκληρώθηκαν στις 26
Σεπτεμβρίου 2014. Το τελικό κείμενο έλαβε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπεγράφη στη Διάσκεψη Κορυφής
ΕΕ-Καναδά τον περασμένο Οκτώβριο. Τα
ετήσια οφέλη εισοδήματος, εντός μίας
επταετίας από την υλοποίηση της Συμφωνίας, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 11,6 δις ευρώ για την ΕΕ και 8,2 δις
ευρώ για τον Καναδά, ενώ η ελευθέρωση
του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών
θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του
ΑΕΠ τόσο της ΕΕ όσο και του Καναδά.
Η Συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει
νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας το επιχειρείν
στην καναδική αγορά, ενώ θα ενισχύσει
σημαντικά το θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ
ΕΕ και Καναδά, καθώς θα υπάρξει κατάργηση τελωνειακών δασμών, το κόστος των
οποίων αγγίζει σήμερα τα 500 εκατ. ευρώ
σε ετήσια βάση.

Τη θετική της στάση απέναντι στη CETA
εκφράζει και ο γ.γ. της ECSA κ. Patrick
Verhoeven, ο οποίος, λίγες μόλις ώρες
πριν από την υπερψήφιση της Συμφωνίας από το ΕΚ, δήλωνε την πεποίθηση
της ECSA πως η ψήφιση και η υλοποίηση
της Συμφωνίας «θα επιφέρουν ασφάλεια
και ένα σαφές νομικό πλαίσιο, ιδίως εάν
ληφθεί υπόψη το σημερινό πλαίσιο του
αυξανόμενου προστατευτισμού». Και ο
ίδιος πρόσθεσε πως είναι ανάγκη η ναυτιλία να υποστηριχτεί «από νομικά δεσμευτικές διεθνείς συμφωνίες». Για την ECSA
η εφαρμογή της Συμφωνίας θα οδηγήσει
σε ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών
μεταξύ ΕΕ και Καναδά, αλλά αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν η εφαρμογή της συνδυαστεί με αποτελεσματικές υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών.
Την υποστήριξή της στη CETA και την
αντίδρασή της σε πιθανές πολιτικές
προστατευτισμού εκφράζει και η Ένωση
Δανών Εφοπλιστών. Η Anne H. Steffensen,
γενική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης, σημειώνει πως «η

Michael H.Broad
Ναυτιλιακή Ομοσπονδία
Καναδά

Liam Fox
Υπουργός Εμπορίου Βρετανίας

Anne H. Steffensen
Ένωση Δανών Εφοπλιστών

Ralf Nagel
Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών

Patrick Verhoeven
ECSA

”Το επόμενο βήμα και στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας
ελεύθερου εμπορίου και με την Ιαπωνία.
Anne H. Steffensen, Ένωση Δανών Εφοπλιστών

μελλοντική οικονομική ανάπτυξη (και) της
Δανίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από τη δυνατότητα της ΕΕ να προχωρήσει
στη σύναψη περισσότερων συμφωνιών
ελεύθερου εμπορίου». Και παρουσιάζει
ενδιαφέρον ότι η πλειοψηφία των Δανών
εφοπλιστών αλλά και των Δανών πολιτών
θεωρούν ότι η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα νέων αγορών,
σε παγκόσμιο επίπεδο, διασφαλίζοντας
με αυτόν τον τρόπο πως οι ναυτιλιακές
εταιρείες της χώρας και τα δανέζικα προϊόντα θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις
αγορές και στους καταναλωτές όλου του
κόσμου. Άλλωστε, όπως τονίζει η Ένωση
Δανών Εφοπλιστών, για μια μικρή, ανοιχτή
οικονομία, όπως είναι αυτή της Δανίας,
η ελεύθερη πρόσβαση στις παγκόσμιες
αγορές είναι ζωτικής σημασίας για την
οικονομική της ανάπτυξη και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Και η
κ. Steffensen προσθέτει πως το επόμενο
βήμα και στόχος της ΕΕ θα πρέπει να είναι
η «επίτευξη μιας συμφωνίας ελεύθερου
εμπορίου και με την Ιαπωνία».
Από τη δική της πλευρά, η –φειδωλή σε
επίσημες ανακοινώσεις– Ένωση Γερμανών
Εφοπλιστών δεν έχει προβεί σε κάποιο
επίσημο σχόλιο σχετικά με την υπερψήφιση από το ΕΚ της CETA. Όμως ο Ralf
Nagel, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών (VDR), με αφορμή την υπογραφή

της CETA, σημείωσε προ ολίγων ημερών
πως πίσω από όλες τις πολιτικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες με στόχο ένα
πιο ισχυρό παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται
και η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών, καθώς
το εμπόριο μπορεί να αναπτυχθεί όταν
δεν τίθενται εμπόδια και περιορισμοί.
Την απόλυτα θετική τους στάση απέναντι στην υπογραφή της CETA, καθώς και
στην υπερψήφισή της από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, εξέφρασαν και τα μέλη της
Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας του Καναδά
(Shipping Federation of Canada), κατά τη
συνάντησή τους, προ ολίγων ημερών, με
τον πρόεδρο της Επιτροπής της Γερουσίας του Καναδά για θέματα Εξωτερικών
Σχέσεων και Διεθνούς Εμπορίου. Τα μέλη
της ομοσπονδίας, με επικεφαλής τον
Michael H. Broad, τόνισαν την «ισχυρή
υποστήριξή» τους στη CETA και τις αλλαγές που αυτή επιφέρει στα σχετικά με τη
ναυτιλία θέματα, μολονότι αρκετά από
τα μέλη θεωρούν αναγκαίες ορισμένες
βελτιώσεις, για να καταστεί πιο λειτουργική η συμφωνία (π.χ. ρύθμιση ζητημάτων
που άπτονται της επανατοποθέτησης των
κενών εμπορευματοκιβωτίων ή των δραστηριοτήτων βυθοκόρησης).
Η υπερψήφιση της CETA, όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη
βρετανική κυβέρνηση, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς την πόρτα
εξόδου από την ΕΕ. Και αυτό γιατί, όπως

δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εμπορίου
Liam Fox κατά τη συνάντησή του με τον
Καναδό ομόλογό του François-Philippe
Champagne, τα όσα ορίζονται και έχουν
συμφωνηθεί στη CETA μεταξύ ΕΕ-Καναδά συνιστούν μια πλατφόρμα ικανή να
αποτελέσει το μοντέλο για μια νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΒ και Καναδά,
στη μετα-Brexit εποχή.
Η υπερψήφιση της CETA από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον γεγονός. Και
η ευρωπαϊκή ναυτιλία έχει πολλά θετικά
να αναμένει από την εφαρμογή της. Όμως
η θετική ψήφος του ΕΚ θα επιτρέψει μόνο
προσωρινώς και μερικώς να τεθεί σε ισχύ
ένα μεγάλο μέρος της Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά. Το σύνολο της Συμφωνίας θα τεθεί
σε ισχύ μόνο όταν λάβει το απαραίτητο
«πράσινο φως» από όλα τα εθνικά και
τοπικά κοινοβούλια των χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια
διαδικασία που θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί, ενώ
δεν αποκλείονται και αρνητικές «εκπλήξεις», καθώς είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί
μεγάλη πίεση στα μέλη των εθνικών και
τοπικών κοινοβουλίων από πολλές περιβαλλοντικές και μη οργανώσεις, αλλά και
από πολλά θεσμικά και μη πρόσωπα, που
μάχονται υπέρ του προστατευτισμού σε
παγκόσμιο επίπεδο, για μη ψήφιση της
Συμφωνίας. Το μέλλον θα δείξει εάν η
CETA θα «κερδίσει» ή όχι.

ΝΗΟΛΟΓΙΑ

Οι επιδόσεις των flag states για την περίοδο 2016-2017
Της Αγγελικής Κολιομίχου

Σύμφωνα με τη λίστα που εξέδωσε πρόσφατα το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS) σχετικά με τις επιδόσεις των
flag states για το περασμένο έτος, προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την ταξινόμηση των flag states
σε διάφορες κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αφορά σημαίες ανοιχτού
νηολογίου, σημαίες χωρών της ΕΕ, σημαίες χωρών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
«υπερδυνάμεις» και σημαίες οικονομικά
αναπτυσσόμενων χωρών. Όσον αφορά
τις σημαίες ανοιχτού νηολογίου κρατών
όπως οι Μπαχάμες, οι Νήσοι Μάρσαλ, η
Κύπρος, η Λιβερία και ο Παναμάς, όπως
προκύπτει από τη λίστα, καταγράφονται
θετικές επιδόσεις στους τομείς του port
state control (Paris MOU, Tokyo MOU
κ.α.), των εργασιακών προτύπων στα
πλοία τους (ILO MLC) και της νεαρής
ηλικίας των πλοίων που νηολογούν. Οι
σημαίες χωρών στις οποίες αποδίδεται
ο χαρακτηρισμός «υπερδυνάμεις» στην
πλειονότητά τους παρουσιάζουν άριστες επιδόσεις για το περασμένο έτος

(Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο). Εξαίρεση αποτελούν οι
ΗΠΑ, οι οποίες, σύμφωνα με τη λίστα
του ICS, φαίνεται να μην εφαρμόζουν
επαρκώς τους κανονισμούς της Marpol
για την προστασία από τη μόλυνση του
περιβάλλοντος λόγω τοξικών ουσιών και
αποβλήτων που απορρίπτονται από τα
πλοία. Αρνητική επίδοση εμφανίζουν οι
ΗΠΑ και στον τομέα των εργασιακών
σχέσεων στα πλοία τους (ILO MLC). Τα
κράτη με σημαίες χωρών της ΕΕ (Eλλάδα,
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία)
εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα σχετικά
με την επίδοσή τους στον τομέα του port
state control, στις συνθήκες διαβίωσης
εν πλω, στη νεαρή ηλικία των πλοίων που
νηολογούν, στην ευαισθητοποίησή τους
για περιβαλλοντικά θέματα, στην ενεργή
συμμετοχή τους σε διασκέψεις του IMO
και στην επικύρωση των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων από μέρους τους. Από
την άλλη πλευρά, αρνητικές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις των σημαιών της Σου-

www.ics-shipping.org/docs/flag-state-performance-table
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ηδίας, της Φινλανδίας και της Πολωνίας
σε θέματα που αφορούν το Tokyo MOU
καθώς και την ηλικία των πλοίων που νηολογούν. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις
σημαίες των οικονομικά αναπτυσσόμενων
χωρών που φέρουν τα πλοία, από τη λίστα
προκύπτει ότι ναι μεν υπάρχουν σημαίες
που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα
στις επιδόσεις τους (Νιγηρία, Μαλαισία),
όμως οι περισσότερες σημαίες αναπτυσσόμενων χωρών εμφάνισαν αρνητικούς
δείκτες επίδοσης κατά την αξιολόγησή
τους (Ταϊλάνδη, Μογγολία, Φιλιππίνες,
Τανζανία, Τόγκο, Τόνγκα). Εν κατακλείδι, μπορούμε να συμπεράνουμε από τα
παραπάνω ότι οι σημαίες ανοιχτού νηολογίου παρουσιάζουν απροσδόκητα καλές
επιδόσεις σχεδόν σε όλους τους τομείς,
σε αντίθεση με τις σημαίες των βόρειων
χωρών, οι οποίες δεν πληρούν επαρκώς
τα απαιτούμενα κριτήρια ασφάλειας στα
πλοία τους, με αποτέλεσμα τον αρνητικό
αντίκτυπό τους στην υγεία του εργατικού
δυναμικού και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Κίνα: διάθεση ρύπων
και καταλοίπων
από τα ποντοπόρα πλοία
Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Circ Ref No
PNI 1702) της 9ης Φεβρουαρίου 2017 της
κινεζικής κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας Hatai Insurance and Consultant Service
Ltd, το υπουργείο Μεταφορών της χώρας
εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με
την απόφαση αλλαγής (Απόφαση Υπουργείου Μεταφορών Νο. 83/2016) των κανονισμών της διεύθυνσης για την πρόληψη
της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία και τις δραστηριότητές
τους, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 13
Δεκεμβρίου 2016.
Πριν όμως γίνει αναφορά στο περιεχόμενο της αλλαγής της απόφασης, κρίνεται
απαραίτητο να γίνει μια μικρή αναφορά στους κανονισμούς με τους οποίους
έπρεπε να συμμορφώνονται τα ποντοπόρα πλοία πριν από τον απόπλου τους από
τα λιμάνια της Κίνας. Πιο συγκεκριμένα,
από την 1η Φεβρουαρίου 2010, τα ποντοπόρα πλοία, πριν από τον απόπλου τους
από λιμάνια της Κίνας, ήταν υποχρεωμένα
να παραδίδουν σε υποδοχές ξηράς όλα τα
ρυπογόνα υλικά και τα κατάλοιπα είτε διέθεταν τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις
για τη διαχείρισή τους στο πλοίο είτε όχι
(incinerator) και επιπλέον να είναι εφοδιασμένα με το ανάλογο πιστοποιητικό από
το λιμάνι (Pollutant Disposal Certificate –
PDC) το οποίο όφειλαν να έχουν διαθέσιμο κατά τις διαδικασίες απόπλου στην
Aρχή Διαχείρισης Ασφάλειας (Maritime
Safety Administration – MSA) της Κίνας.
Τον Οκτώβριο του 2013, η MSA China εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία τα
πλοία που θα έπιαναν σε παραπάνω από
ένα λιμάνια της Κίνας μπορούσαν να επιλέξουν ένα από αυτά για τη διάθεση των
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ρύπων και των καταλοίπων με στόχο την
ελάφρυνση του αδικαιολόγητου κόστους
για τα πλοία. Ωστόσο η απόφαση αυτή
δεν είχε ισχύ για τα πλοία που επισκέπτονταν λιμάνια της περιοχής του Μποχάι.
Τελικά, όμως, η λογική πρυτάνευσε και,
όπως αναφέρθηκε στην αρχή, οι προγενέστερες αποφάσεις άλλαξαν. Σύμφωνα
λοιπόν με την τελευταία απόφαση (Νο
83/2016) του υπουργείου Μεταφορών της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η διάθεση ρυπογόνων ουσιών και καταλοίπων σε
υποδοχές ξηράς δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τα ποντοπόρα πλοία πριν από
τον απόπλου τους από κινεζικά λιμάνια,
συμπεριλαμβανομένων και των λιμανιών
που βρίσκονται στα στενά του Μποχάι
(Bohai Straits).

IMO: Νέες οδηγίες
δειγματοληψίας για την
περιεκτικότητα σε θείο του
καυσίμου των πλοίων
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός
(International Maritime Organization –
IMO) εξέδωσε την εγκύκλιο (Circ.864)
που προέκυψε από την 70ή συνεδρίαση
της Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος (Maritime Environmental
Protection Committee – MEPC). Σύμφωνα με αυτήν, παρέχονται οδηγίες για
συγκεκριμένη διαδικασία δειγματοληψίας
των καυσίμων πάνω στο πλοίο, με στόχο
να συμβάλει στον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε θείο σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης MARPOLΚεφάλαιο 6.
Παρότι οι οδηγίες είναι προτεινόμενες
μόνο, προσανατολίζουν προς μια αποδεκτή μέθοδο για τους επιθεωρητές στην
προσπάθεια της εξακρίβωσης της περιεκτικότητας του θείου στα καύσιμα, σε ό,τι

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

αφορά τα σημεία δειγματοληψίας αλλά
και τη διαχείριση των δειγμάτων.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο
εκπρόσωπος του πλοίου (συνήθως Α΄
μηχανικός) πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον δεν προβλέπεται σημείο δειγματοληψίας πιστοποιημένο από τη σημαία ή
τον νηογνώμονα, να προτείνει σημείο το
οποίο να είναι ασφαλές για τη διαδικασία
της δειγματοληψίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του IMO, αυτό το σημείο πρέπει να
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Να είναι ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο.
Να μπορεί να ξεχωρίσει τις διαφορετικές
ποιότητες καυσίμου για τα διαφορετικά
μηχανήματα.
Να βρίσκεται στη συνέχεια της ροής της
δεξαμενής χρήσης καυσίμου (service
tank).
Να βρίσκεται τόσο κοντά στα σημεία
καύσης, όσο ασφαλώς είναι δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του καυσίμου,
τον ρυθμό της ροής του, τη θερμοκρασία
του και την πίεση πίσω από το σημείο
δειγματοληψίας.
Να βρίσκεται σε σημείο προστατευμένο
από θερμές επιφάνειες, ηλεκτρικό εξοπλισμό, ενώ η κατασκευή προστασίας
πρέπει να αντέχει διαρροές, είτε μικρές
σε μορφή σταγόνας είτε υπό πίεση υπό
μορφή βροχής (spray), αποτρέποντας την
επέκταση της διαρροής στις παραπάνω
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θερμές επιφάνειες και στις ηλεκτρικές
καλωδιώσεις.
Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα αποστράγγισης, που οδηγεί στη δεξαμενή αποστράγγισης ή σε άλλη ασφαλή τοποθεσία.
Οι οδηγίες εφιστούν την προσοχή προς
τους εκπροσώπους του πλοίου σε ό,τι
αφορά τη διαδικασία δειγματοληψίας,
όπως:
Η δειγματοληψία πρέπει να ξεκινά όταν
διασφαλίζεται σταθερή ροή στο σύστημα
του δικτύου καυσίμων.
Πριν αφαιρεθεί η φιάλη του δείγματος,
πρέπει η γραμμή να ξεπλυθεί με το καύσιμο καλά.
Τέλος τα τεχνικά τμήματα των επιχειρήσεων πρέπει να συγκρίνουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σήμερα για τη δειγματοληψία των καυσίμων των πλοίων με
τις ανωτέρω προτεινόμενες από τον ΙΜΟ,
ούτως ώστε να διαπιστωθεί η πιθανότητα
αποτελεσματικότητας και εφαρμογής των
τελευταίων. Υπενθυμίζεται ότι τα δείγματα που λαμβάνονται στο πλοίο πρέπει να
κρατούνται για διάστημα όχι μικρότερο
από δώδεκα μήνες.

ΗΠΑ: Προσωρινή απαγόρευση
εισόδου στη χώρα
μεταναστών/μη μεταναστών
Στις 27 Ιανουαρίου 2017, ο πρόεδρος των

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ
Τραμπ εξέδωσε το προεδρικό διάταγμα με τίτλο «Προστατεύοντας το έθνος
από εισόδους ξένων τρομοκρατών στη
χώρα», σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής ξένων υπηκόων προερχόμενων από τις χώρες Συρία, Υεμένη, Σουδάν,
Σομαλία, Ιράκ, Ιράν και Λιβύη τις επόμενες
90 ημέρες είτε αυτοί έχουν νόμιμη βίζα
είτε όχι.
Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες της
εφαρμογής του διατάγματος είναι ακαθόριστες και η συνταγματικότητά του
εκκρεμεί στις δικαστικές αίθουσες, πολλές νομικές φίρμες προειδοποιούν τους
πλοιοκτήτες των οποίων τα πλοία είτε βρίσκονται στα λιμάνια των ΗΠΑ είτε πρόκειται να προσεγγίσουν σε αυτά μέσα στις
επόμενες 90 ημέρες και είναι στελεχωμένα με πληρώματα που προέρχονται από
τις παραπάνω επτά χώρες ότι είναι πολύ
πιθανόν να μην επιτραπεί σε αυτά τα μέλη
του πληρώματος η είσοδος στη χώρα και
να πρέπει να μείνουν στο πλοίο. Μάλιστα
ο πλοιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να
προσλάβει φρουρούς ασφαλείας, οι οποίοι θα φρουρούν την κλίμακα του πλοίου
διασφαλίζοντας την παραμονή σε αυτό
των παραπάνω μελών του πληρώματος.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω
νομικές φίρμες, οι πλοιοκτήτες καλό θα
ήταν να αποφύγουν και την αλλαγή-επαναπατρισμό μελών του πληρώματος από
τις προαναφερθείσες χώρες, δεδομένης
της μεγάλης πιθανότητας να υπάρξουν
επιπλοκές και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ναυτικών και
αδικαιολόγητα έξοδα.
Διαδικασίες επίσης πρέπει να υπάρξουν
σε θέματα ιατρικής ανάγκης, οπότε μέλος
του πληρώματος, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή κατοχής βίζας, πρέπει να διακομιστεί κατεπειγόντως με πλωτά ή εναέρια
μέσα σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις
για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αμερικανικό έδαφος.
Το διάταγμα πρέπει να προβλέπει εξαιρέσεις στη διαχείριση των πλοίων στα οποία
εφαρμόζεται ο κώδικας ISPS, στον οποίο
επιβάλλεται συμμόρφωση, που ελέγχει
διεξοδικά η πιο έγκυρη υπηρεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη
ναυτιλία: η Αμερικανική Ακτοφυλακή (US
Coast Guard).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείκτες ενεργειακής απόδοσης πλοίων: FAKE NEWS
Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού Διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Πριν από μερικούς μήνες, ορισμένα άρθρα
στον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο, σχετικά με
την οικονομική πλευρά της ενεργειακής
απόδοσης των πλοίων, είχαν κεντρίσει το
ενδιαφέρον μου.
Τα άρθρα αυτά ισχυρίζονταν ότι τα πλοία
καλής ενεργειακής απόδοσης δεν απολαμβάνουν τα αντίστοιχα οφέλη στη ναυλαγορά. Δηλαδή οι πλοιοκτήτες τους δεν
εισπράττουν υψηλότερα ναύλα από άλλα
πλοία λόγω της καλύτερης ενεργειακής
τους απόδοσης. Ούτε τα πλοία αυτά φαίνεται να προτιμώνται στατιστικά από τους
ναυλωτές σε σχέση με άλλα, πιο ενεργοβόρα πλοία.
Για κάποιον που γνωρίζει, έστω και τα
βασικά, για το πώς οι ναυλωτές διαλέγουν
το πλοίο που θα ναυλώσουν, τα παραπάνω
ακούγονται πολύ παράξενα. Οι ναυλωτές
βάζουν στο πρόγραμμά τους (τις περισσότερες φορές κάποιο απλό πρόγραμμα
excel) τα δεδομένα του κάθε πλοίου που
έχουν στη διάθεσή τους, δηλαδή δυνατότητα ποσότητας φορτίου, ταχύτητα και
κατανάλωση καυσίμου (εγγυημένη στο
ναυλοσύμφωνο έναντι ρήτρας) και μερικά άλλα δεδομένα και το προγραμματάκι
τούς δείχνει ποιο είναι το πιο συμφέρον
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γι’ αυτούς πλοίο. Ανάλογα προσφέρουν
και το τίμημα ναύλου στο συγκεκριμένο
πλοίο.
Συνεπώς διαβάζοντας τους τίτλους των
άρθρων (π.χ. «Η ναυλαγορά δεν επιβραβεύει τα ενεργειακά πλοία») η περιέργειά
μου ήταν μεγάλη να εμβαθύνω στις λεπτομέρειες. Έτσι έμαθα ότι και οι πλοιοκτήτες
επίσης έχουν άγνοια της καλής απόδοσης
του πλοίου τους και ότι οι ναυλωτές, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ανακαλύπτουν τυχαία ότι
το πλοίο που ναύλωσαν απαιτεί πολύ
λιγότερα ημερήσια έξοδα από άλλα πλοία
(κατά χιλιάδες δολάρια λιγότερα την ημέρα σε καύσιμα!). Το γεγονός ότι αυτά τα
άρθρα εμφανίζονται σε έγκριτα διεθνή
ναυτιλιακά περιοδικά και εφημερίδες είναι
πολύ ανησυχητικό. Δεν είμαι οπαδός του
Trump, αλλά στην περίπτωση αυτή μιλάμε
πραγματικά για FAKE NEWS.
Πού είναι λοιπόν η εξήγηση; Να το πάρει
το ποτάμι. Η εξήγηση είναι στο πώς οι
συγγραφείς ορίζουν την ενεργειακή απόδοση. Όχι συγκρίνοντας την πραγματική
κατανάλωση καυσίμου, αλλά χρησιμοποιώντας τους περίφημους ενεργειακούς
δείκτες. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε ότι τα
άρθρα στηρίχτηκαν σε μελέτη του (περί-

φημου πια) UCL Energy Institute1 μετά
από παραγγελία και χρηματοδότηση του
(επίσης περίφημου) Carbon War Room.
Για ορισμένους γνώστες θα μπορούσα
να σταματήσω εδώ. Για τους περισσότερους όμως ο συνεχής βομβαρδισμός
στον Τύπο από τέτοιου είδους ανακοινώσεις, πληρωμένα ή παραπληροφορημένα
άρθρα και δελτία Τύπου, αληθοφανείς
μελέτες και παρουσιάσεις σε συνέδρια
έχουν επιφέρει την απόλυτη σύγχυση. Και
δυστυχώς τα χρήματα για την προώθηση
και τη διαφήμιση διάφορων τέτοιων απόψεων είναι πολλά, ο θόρυβος που προκαλούν είναι μεγάλος και όλο και περισσότεροι πλοιοκτήτες «ασπάζονται» τα FAKE
NEWS καμιά φορά και εν γνώσει τους
(αφού το κάνει ο γείτονας, θα μείνω πίσω
εγώ; η τάδε εταιρεία έγινε μέλος της τάδε
πράσινης οργάνωσης και έχει τάδε δείκτη
στο πλοίο της, εμείς; κ.λπ.).
Διαβάζοντας επίσης τη μελέτη του UCL
πάνω στην οποία υποτίθεται ότι στηρίχτηκαν τα άρθρα, ανακαλύπτουμε διάφορα άλλα «παράξενα». Για παράδειγμα,
θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω ως
απόδειξη (άλλη μια από τις πολλές) ότι
οι ενεργειακοί δείκτες δεν είναι τίποτα

άλλο παρά γεννήτριες τυχαίων αριθμών
(random number generators.) Η μελέτη
παραδέχεται ότι δεν υπάρχει στατιστική
διαφορά μεταξύ πλοίων κατηγορίας-δείκτη Α και Β σε οποιονδήποτε τύπο πλοίου. Συνεχώς αναφέρει πλοία κατηγορίας
Α και Β που είναι στην πραγματικότητα
ενεργειακά χειρότερα από τις τελευταίες
κατηγορίες E και F. Δηλαδή αποδεικνύει
ότι οι ενεργειακοί δείκτες είναι τυχαίοι.
Όμως κάπου πριν από το τέλος της μελέτης, σαν κάποιο αόρατο χέρι να εισήλθε, όλα αλλάζουν (ακόμα και το στιλ
της γραφής της μελέτης). Εισέρχονται
«assumptions» και «explanations» που
μαγικά κάνουν τα πλοία των πρώτων κατηγοριών (Α/Β) οικονομικά καλύτερα από τα
F. Πόσο καλύτερα; Αντιγράφω λέξη προς
λέξη (μεταφράζοντας από τα αγγλικά):
«Το 2012 η διαφορά εξόδων καυσίμου
μεταξύ ενός Β Capesize πλοίου και ενός F
ήταν, κατά μέσο όρο, $ 5.500 την ημέρα, η
σχεδόν $1,5 εκατ. τον χρόνο». Απίστευτο.
Κοίταξα να βρω πόσο ήταν το ημερήσιο
ναύλο των Capesize το 2012 – ήταν περί-

που $10.000 την ημέρα. Δηλαδή, αν ισχύει
αυτό, το πλοίο Β ήταν κατά 5.500 χιλιάδες
δολάρια την ημέρα φτηνότερο (55% του
ναύλου) και ο πλοιοκτήτης δεν το ήξερε!
Και η μελέτη καταλήγει με την προτροπή στους ναυλωτές: εκμεταλλευτείτε αυτή
την αδυναμία της αγοράς, ναυλώνοντας
πλοία με καλό δείκτη για να επωφεληθείτε χωρίς να χρειάζεται να καταβάλετε
επιπλέον ναύλο! Τόσο αδαείς θεωρεί η
μελέτη τους ναυλωτές και πλοιοκτήτες.
Είναι προφανές ότι η προσπάθεια είναι
να πλασαριστούν οι δείκτες στους ναυλωτές οι οποίοι ευτυχώς προς το παρόν
δεν έχουν «τσιμπήσει» μαζικά. Ο λόγος
μάλλον είναι ότι η εγγυημένη ταχύτητα και
κατανάλωση του ναυλοσυμφώνου τούς
καλύπτει πλήρως (αυτά τα δύο δεδομένα –ταχύτητα και κατανάλωση– είναι ο
μόνος αξιόπιστος «δείκτης» πραγματικής
απόδοσης). Οι δείκτες όμως πλασάρονται
σε κάθε ευκαιρία. Τα Fake News άρθρα
κατακλύζουν το ναυτιλιακό Τύπο. Ορισμένα λιμάνια πείθονται να δίνουν έκπτωση
για υποτιθέμενους «καλούς» δείκτες. Υπο-

τίθεται ότι βοηθούν και στη διαφάνεια της
ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, ενώ
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αλλά το
να γίνονται αποδεκτοί ή ακόμη και επιθυμητοί από πλοιοκτήτες είναι μέγα σφάλμα.
Θυμίζουμε ότι οι δείκτες είναι το βασικό
εργαλείο για την εφαρμογή του εμπορίου ρύπων (ETS). Αν είχαν κάποιο νόημα,
δηλαδή αν πράγματι έδειχναν ποιο είναι
το ενεργειακά καλό πλοίο δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν
έχουν καμία απολύτως σχέση με πραγματική ενεργειακή απόδοση. Άρα ναυλωτές
και λιμάνια καταλήγουν να πριμοδοτούν
ενεργοβόρα πλοία.
Απομένει στους σώφρονες διαχειριστές
πλοίων να αντιστέκονται σε αυτή τη τάση,
που με δήθεν πράσινο περιτύλιγμα, κάθε
άλλο, παρά στην ενεργειακή διαφάνεια
συμβάλλει.
(1) UCL Energy Institute, Revealed
preferences for energy efficiency in
the shipping markets, Prepared for Carbon
War Room, August 2016

Wärtsilä main - auxiliary engines
IMO Tier III - 4-stroke
Diesel or Dual Fuel
Diesel

Dual Fuel

Wärtsilä SCR

Wärtsilä engine

• Wärtsilä is responsible for the complete system
performance and applying for IMO Tier III EIAPP
certificate
• No uncertainties with certification
• Minimised costs
© Wärtsilä

PUBLIC

• No schedule risk on vessel delivery
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Πράσινη
Ναυτιλία

Η ναυτιλιακή βιομηχανία διέρχεται μια περίοδο
σημαντικών αλλαγών απρόβλεπτων και πιθανώς
μη επαρκώς μελετημένων από τον διεθνή
νομοθέτη. Στις αλλαγές αυτές πρωτοστατούν
κανονισμοί που αφορούν τη μείωση των
επιπτώσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο
περιβάλλον, με αποκορύφωμα την Ballast Water
Management Convention, η οποία θα τεθεί σε
εφαρμογή σε λίγους μήνες.
Με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας
της τράπεζας KfW Ipex-περί του ενδεχόμενου
κόστους που επιφέρουν οι νέοι περιβαλλοντικοί
κανονισμοί στη λειτουργία των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων αλλά και στις ναυλαγορές,
απευθυνθήκαμε σε στελέχη ναυτιλιακών
επιχειρήσεων και οργανισμών, προκειμένου να
σκιαγραφήσουν τις σημαντικότερες, κατά τη
γνώμη τους, επιπτώσεις.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η λύση να οδηγηθούν τα πλοία
σε διάλυση αποτελεί μια πολύ ρεαλιστική επιλογή
Του Κώστα Βλάχου
Chief Operating Officer (COO) Consolidated Marine Management Inc.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλία στο
άμεσο μέλλον με τους επερχόμενους νέους κανονισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος θα
επηρεάσουν σημαντικά το παγκόσμιο τονάζ και θα αλλάξει το προφίλ του, ενώ αντίστοιχα ο αντίκτυπος που θα έχει στις υφιστάμενες
ναυτιλιακές εταιρείες και στον τρόπο λειτουργίας τους θα είναι εξίσου
σημαντικός.
Η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για το Θαλάσσιο Έρμα
(The Ballast Water Management
Convention) τίθεται σε εφαρμογή σε λιγότερο από έναν χρόνο
από σήμερα, συγκεκριμένα στις
7 Σεπτεμβρίου του 2017, με συνέπεια νέα και υπάρχοντα πλοία να
υποχρεωθούν, στην πρώτη ανανέωση του διεθνούς πιστοποιητικού
για την αποφυγή της ρύπανσης
από πετρέλαιο (IOPPC) μετά την
ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της
σύμβασης, να εγκαταστήσουν ένα
εγκεκριμένο σύστημα για την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος.
Το κόστος αυτής της εγκατάστασης
εκτιμάται στο USD$1 mil. κατά μέσο
όρο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος
του πλοίου. Το μέγεθος της μετασκευής, μαζί με τον χρόνο που θα
πρέπει το πλοίο να μείνει σε αργία,
που συμβάλλει ακόμα περισσότερο στο συνολικό κόστος, καθιστά
το εγχείρημα, σε συνδυασμό με
πρόσθετες άλλες απαιτήσεις, για τα
πλοία που πλησιάζουν στο τρίτο ή
τέταρτο special survey απαγορευτικό.
Κατά συνέπεια η λύση να οδηγηθούν
τα πλοία στις περιπτώσεις αυτές σε
διάλυση αποτελεί μια πολύ ρεαλιστική επιλογή, την οποία πολλοί πλοιοκτήτες μπορεί να ακολουθήσουν.
Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή το 2020 του παγκόσμιου ορίου
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Οι εκτιμήσεις
της γερμανικής
τράπεζας ως
προς το ύψος
των συνολικών
επενδύσεων για
το καλύτερο
δυνατό
αποτέλεσμα και
τη διάλυση των
μεγαλύτερης
ηλικίας πλοίων
δεν απέχει πολύ
από την ωμή
πραγματικότητα.

του 0,5% κατά μάζα στην περιεκτικότητα του θείου (S% cap) στα
καύσιμα που θα καταναλώνουν τα
πλοία αποτελεί ένα σταυροδρόμι στις στρατηγικές επιλογές της
κάθε πλοιοκτησίας σχετικά με τον
αποτελεσματικότερο και πλέον
οικονομικό τρόπο που θα επιλέξει
να λειτουργήσει τα πλοία της μετά
από αυτή την ημερομηνία. Οι επιλογές που υπάρχουν κατ’ ουσία
είναι μόνο τρεις:
1. Το πλοίο να συνεχίσει να καταναλώνει Fuel 0,5%S ή MGO 0,5%S ή
υβριδικό καύσιμο 0,5%S, με μεγάλη
αβεβαιότητα ως προς τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και το ύψος
της τιμής διάθεσης.
2. Να αποφασίσει να εγκαταστήσει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (Scrubber), συνεχίζοντας να
καταναλώνει HFO 3%S, ελπίζοντας
στη διαθεσιμότητά του και στην
πολύ χαμηλή συγκριτικά τιμή του,
προχωρώντας όμως σε μια πολύ
σημαντική επένδυση της τάξης
των δύο έως τριών εκατομμυρίων

δολαρίων ανά πλοίο για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος
καθαρισμού, κάτι όμως που απαιτεί
το πλοίο να είναι νεότερο σε ηλικία
από δέκα έτη για να έχει οικονομικό νόημα αυτή η επένδυση.
3. Τέλος, να αποφασίσει να επενδύσει σε μια άλλη μορφή καυσίμου,
όπως το φυσικό αέριο, ποντάροντας στις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του καυσίμου, συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, και ενδεχομένως στη σημαντικά χαμηλότερη τιμή αγοράς του.
Μια τέτοια επιλογή, όμως, έχει ένα
πολύ σημαντικό κόστος επένδυσης, που πλησιάζει τα έξι εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο, προϋποθέτει ότι το πλοίο είναι πολύ νέο σε
ηλικία, μικρότερο των πέντε ετών,
για να έχει ικανό χρόνο απόσβεσης της επένδυσης μπροστά του,
ενώ παράλληλα η πλοιοκτησία αναλαμβάνει το ρίσκο μιας επένδυσης,
χωρίς να είναι βέβαιη για την ετοιμότητα παγκοσμίως ενός σωστά
οργανωμένου δικτύου διανομής
φυσικού αερίου στα πλοία.
Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθούν και οι επιλογές που πρέπει να
κάνουν οι πλοιοκτήτες στο μέλλον
ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι των άλλων
αναφορικά με τις εκπομπές των
πλοίων τους σε CO2 ανά ton-mile
και τις επενδύσεις που πρέπει να
γίνουν σε νέες τεχνολογίες για τον
σκοπό αυτόν, τότε εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκτιμήσεις της
γερμανικής τράπεζας ως προς το
ύψος των συνολικών επενδύσεων
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τη διάλυση των μεγαλύτερης ηλικίας πλοίων λόγω έλλειψης
συγκριτικού πλεονεκτήματος, σε
σχέση με τα νεότερα και νέας
τεχνολογίας πλοία, δεν απέχει πολύ
από την ωμή πραγματικότητα.

Ο πραγματικός αντίκτυπος
της πράσινης ναυτιλίας
Του Δημήτρη Ματθαίου
Managing Director Arcadia Shipmanagement Co. Ltd, προέδρου Green Award Foundation

Στην πρόσφατη σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος (ΜΕPC), ο Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO)
ανακοίνωσε πως το νέο όριο του
0,5% για τις εκπομπές θείου πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2020 και
όχι το 2025, όπως αρκετοί ανέμεναν. Η απόφαση αυτή βρίσκεται
στον απόηχο της Διεθνούς Σύμβασης του IMO για το θαλάσσιο έρμα,
η οποία τελικά επικυρώθηκε και
από τη Φινλανδία και θα τεθεί σε
ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2017.
Το υδάτινο έρμα αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα ευστάθειας,
πρόωσης και ταχύτητας λειτουργίας του πλοίου, ωστόσο είναι και
η πιο σημαντική οδός εισβολής
οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Η μεταφορά θαλάσσιων
οργανισμών μέσω του θαλάσσιου έρματος είναι ένας από τους
πιο σημαντικούς κινδύνους για τις
παγκόσμιες θάλασσες, αυξάνοντας τη ζημιά από την υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων,
τη ρύπανση της θάλασσας και την
καταστροφή των παράκτιων ζωνών
και των υδάτινων βιοτόπων.
Μόλις η Σύμβαση Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος τεθεί σε ισχύ,
όλα τα πλοία 400 GRT και άνω θα
πρέπει να έχουν:
• Ένα εγκεκριμένο Ballast Water
Management Plan σχεδιασμένο
για το κάθε πλοίο
• Ballast Water Record Book
• Εγκεκριμένο Ballast Water
Treatment System
• Πιστοποιητικό
International
Ballast Water Management
Αναμένεται ότι θα υπάρξει τεράστια ζήτηση για μετασκευές σε
δεκάδες χιλιάδες πλοία, όταν η
Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου
Έρματος τεθεί σε ισχύ. Περίπου
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Αναμένεται ότι
θα υπάρξει
τεράστια
ζήτηση για
μετασκευές
σε δεκάδες
χιλιάδες πλοία,
όταν η Σύμβαση
Διαχείρισης
Θαλάσσιου
Έρματος τεθεί
σε ισχύ.

40.000-50.000 πλοία θα χρειαστεί
να τοποθετήσουν ένα εγκεκριμένο
σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου
έρματος. Η εφαρμογή της Σύμβασης BWM αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση για
τον κόσμο της ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των ναυπηγείων,
των κατασκευαστών εξοπλισμού
και των πλοιοκτητών. Βέβαια, στην
πραγματικότητα οι πλοιοκτήτες
δεν είναι αναγκασμένοι να εγκαταστήσουν ένα σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, μέχρι και
το επόμενο special survey, κάτι το
οποίο σημαίνει ότι οι κανονισμοί

ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

αυτοί θα επηρεάσουν σταδιακά την
αγορά τα επόμενα πέντε χρόνια.
Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, πάντως,
μοιάζουν με πονοκέφαλο για τους
πλοιοκτήτες, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να αποφασίσουν ποιο
σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος θα εγκαταστήσουν τα
επόμενα χρόνια. Επιπλέον, καλούνται να εξετάσουν τα ενδεχόμενα να εγκαταστήσουν κάποιο
scrubber, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για τις
εκπομπές θείου μετά το 2020, ή να
χρησιμοποιούν υψηλού κόστους
πετρέλαιο diesel. Όλες αυτές οι
επιλογές θα φέρουν τα επόμενα
χρόνια τους πλοιοκτήτες αντιμέτωπους με υψηλότερες κεφαλαιακές
δαπάνες (CAPEX), προκειμένου να
ικανοποιήσουν όλους αυτούς τους
κανονισμούς. Σύμφωνα με έρευνα της γερμανικής τράπεζας KfW
Ipex-Bank, εκτιμάται ότι το κόστος
των νέων κανονισμών που αφορούν
το θαλάσσιο έρμα και τη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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που προκαλούν τα ναυτιλιακά καύσιμα κυμαίνεται μεταξύ $40 και $70
δις για το σύνολο της παγκόσμιας
ναυτιλίας. Θα μπορούσαν όμως οι
αλλαγές αυτές να αποφέρουν και
κάτι θετικό, ενθαρρύνοντας την
πρόωρη διάλυση των παλαιότερων
πλοίων.
Εάν ανατρέξει κανείς πίσω στην
ιστορία, μπορεί να βρει κάποιες
ενδείξεις. Όπως φαίνεται από το
διάγραμμα, ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων πέρασε μια περίοδο –το
2008-2014– κατά την οποία σημειώθηκε σημαντικός αριθμός διαλύσεων, οπότε σχεδόν 500 πλοία
μεταφοράς πετρελαίου εξήλθαν
από τον παγκόσμιο στόλο. Αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη
σταδιακή κατάργηση των single hull
δεξαμενόπλοιων πριν από το 2010,
ενώ στη συνέχεια στην εξαιρετικά
αδύναμη αγορά δεξαμενόπλοιων, η
οποία ακολούθησε την παγκόσμια
οικονομική κρίση.
Θα μπορούσε κανείς να πει πως
κάτι παρόμοιο ίσως να συμβεί και

Το Green Award
αποτελεί βασική
πρωτοβουλία της
διεθνούς ναυτιλιακής
κοινότητας για
την επιβράβευση
εταιρικών
στρατηγικών που
σχετίζονται με την
προστασία του
περιβάλλοντος.

τα επόμενα χρόνια, καθώς οι νέοι
κανονισμοί θα τίθενται σε ισχύ. Κοιτάζοντας το ηλικιακό προφίλ των
πλοίων, σίγουρα υπάρχει περιθώριο
για αύξηση των διαλύσεων, καθώς
ένα μεγάλο ποσοστό αυτών προσεγγίζουν τις ημερομηνίες για το
τρίτο και το τέταρτο special survey
τους μέσα στα επόμενα χρόνια,
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.
Οι κύριοι λόγοι που πιθανόν να
οδηγήσουν αυτά τα πλοία σε διάλυση είναι αφενός το μικρό υπόλοιπο της οικονομικής ζωής τους,
αφετέρου οι υψηλές απαιτούμενες
επενδυτικές δαπάνες για το τέταρτο ή πέμπτο class renewal, στις
οποίες προστίθεται και το κόστος
εγκατάστασης των νέων εξοπλισμών Ballast Treatment Systems
και scrubbers), το οποίο ανέρχεται
στα 7-11 εκατ. ευρώ ανά πλοίο (το
ποσό από την έρευνα της KfW
IPEX-Bank). Βέβαια, κάτι τέτοιο
μοιάζει απίθανο να συμβεί μέσα
στα έτη 2017 και 2018, αφού υπάρχουν μηχανισμοί μέσω των οποίων
οι πλοιοκτήτες μπορούν να μεταθέσουν την ημερομηνία εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας
θαλάσσιου έρματος, ενώ οι κανονισμοί για τις εκπομπές θείου δεν
αποκτούν ισχύ μέχρι το 2020.
Σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης του
έρματος των πλοίων, η στάση αναμονής που έχει υιοθετήσει η πλειονότητα των πλοιοκτητών μπορεί
να οδηγήσει στη δημιουργία υπερβολικά μεγάλης συμφόρησης στα
ναυπηγεία ανά τον κόσμο για τις
απαραίτητες μετατροπές, γεγονός
που θα μπορούσε με τη σειρά του
να αυξήσει το κόστος συμμόρφωσης των πλοιοκτητών με τους κανονισμούς.
Πάντως, οι αποφάσεις τις οποίες
θα πρέπει να πάρουν οι πλοιοκτήτες δεν είναι δυνατόν να αναβάλλονται για πάντα, κάτι το οποίο
θα μπορούσε να δώσει μια ώθηση
στην αγορά στο τέλος της δεκαετίας, καθώς οι υψηλότερες διαλύσεις
θα οδηγήσουν σε μία ακόμα περίοδο χαμηλής ανάπτυξης στόλου.

No need to look further
for the best
antifouling solution

A range of proven performance options to meet your vessel’s exact needs
The SeaQuantum range provides the very best in proven performance over the operating
period – whether the vessel is static, operating at high speeds, slow steaming or for
newbuilding appearance.
The SeaQuantum products incorporate the latest innovations in premium antifouling
technology, based on decades of experience, providing unrivalled fuel cost savings.

jotun.com

Shipping companies have to decide
if they are going to bear the cost of
retrofitting their vessels
by Gil-Yong Han
Senior Technical Manager at INTERTANKO

of the global fleet, out of the market (scrapping) until 2020.This 13% is
equal to the 59% of the overcapacity
of the world fleet for 2016.

According to a research of the
German bank KfW Ipex-Bank, it
is estimated that the costs of the
new regulations dealing with ballast
water and the reduction of the environmental impact caused by marine
fuel, are between $40 billion-$70 billion for the global shipping industry.
These developments will of course
positively affect European manufacturers of marine equipment, such as
MAN and Wärtsilä.
Also, KfW estimates that the new
regulations of IMO for marine fuel
and the ballast water treatment
could lead scrapping in new record
level. Thus, shipping companies have
to decide if they are going to bear
the cost of retrofitting their vessels in order to respond to the
new regulations (which is estimated
between $7-$11 million per vessel),
or they are going to send these ships
to scrapyards till the end of 2017.
The report of KfW notes that the
vessels between 20-25 years old will
going to be scrapped as it is not economic viable to invest in the necessary retrofits. Also the report shows
that the special surveys can push
about 13% of the current capacity
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INTERTANKO comments
From the outset, INTERTANKO
has promoted the use of clean
fuels. However, regulations offer
alternatives such as ‘scrubbers’. The
decision remains with each individual ship operator based on their
ships’ trading profile and demands
from customers. Technically and
operationally speaking, the use of
low sulphur fuel is a much simpler
and straightforward solution which
only depends on supply of compliant fuel but at a higher price. Scrubbers, which also require a significant
initial investment, allow use of a
cheaper fuel but they are very large
installations which will add to the
burden of maintenance and compliance with wash water discharge
requirements. Shipowners will
decide the best solution applicable
to their respective ships considering both CAPEX and OPEX. The
ship’s remaining service life will also
become one of decision-making
factors in this equation.
For INTERTANKO, we are more
concerned about preparatory and
transitional challenges facing the
ship operators as a result of the
IMO’s decision on 0.50% Sulphur
content limit for fuels. INTERTANKO will be discussing these
technical and safety related issues
with IMO and Industry.

D. KORONAKIS SA is growing further…
The leading synthetic rope and wire rope manufacturers, D. Koronakis SA continue further their successful stories and enter deeper in offshore
business. Having in their customer list, the biggest and most important companies in Shipping, Oil & Gas they extend their market share and
deliver hi-tech mooring lines in new projects for offshore and drilling installations.

The company has recently bought new machinery for the production of bigger diameter lines and
continuous its investments to new state - of - art equipment.

D. Koronakis Sa is exporting about 80% of its production worldwide.

The company has an international corporate profile and participates in the most important global fairs.
Imminent events where you can find Koronakis participation are the following:

H εφαρμογή της συνθήκης του IMO
για το θαλάσσιο έρμα αποτελεί ιδιαίτερη
πρόκληση
Του Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γκόνη
Γενικού Γραμματέα INTERCARGO

O γενικός γραμματέας της INTERCARGO (International Association
for Dry Cargo Shipowners / Διεθνής
Ένωση Πλοιοκτητών Φορτηγών
Πλοίων) δρ K. Γ. Γκόνης σημείωσε
ότι η εφαρμογή της συνθήκης του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για το θαλάσσιο έρμα
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση. Η
ΙΝΤΕRCARGO εκφράζει σοβαρές
ενστάσεις, δεδομένων των πραγματικών τεχνικών εμποδίων για την εγκατάσταση συστημάτων στον υπάρχοντα στόλο bulk carriers. Οι ανάγκες
σε ισχύ, διαθέσιμο χώρο και σωληνώσεις, που απαιτούν δομικές επεμβάσεις, είναι παράμετροι οι οποίες,
αν συνδυαστούν με το κόστος αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη
για την αξιόπιστη λειτουργία του, δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.
Η αβεβαιότητα των πλοιοκτητών
φορτηγών πλοίων και η ανησυχία
τους για την αποφυγή επιλογών
που θα μπορούσαν να τους κοστί-
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σουν ακριβά εντείνονται, αν αναλογιστεί κανείς την ασυμφωνία των
απαιτήσεων μεταξύ της συνθήκης
του IMO και της αντίστοιχης νομοθεσίας στις ΗΠΑ.
Ο στόλος φορτηγών πλοίων χύδην
φορτίου είναι η μεγαλύτερη σε τονάζ
κατηγορία πλοίων και ένα σημαντικό
μερίδιο αυτής χρησιμοποιεί αποδοτικές μεθόδους διαχείρισης θαλάσσιου έρματος (π.χ. gravity discharge),
αλλά μη συμβατών με τις απαιτήσεις
της σύμβασης.
Η μείωση/αποδοτικότητα στην
κατανάλωση καυσίμου, που τόσο
απασχολούν τη ναυτιλία, θα έπρεπε
να αποτελούν μέρος της εξίσωσης
και στο κεφάλαιο του θαλάσσιου
έρματος, το οποίο εντούτοις φαίνεται να μην έχει συμβεί, καθώς οι
προτεινόμενες λύσεις είναι σημαντικά ενεργοβόρες. Επιπλέον, οι
απαιτήσεις της νομοθεσίας μπορεί
τελικά να οδηγήσουν στη διάλυση
αξιόλογο και ποιοτικό τμήμα του
παγκόσμιου στόλου – μια επιλογή
πάντως που είναι απλώς απαράδεκτη για έναν πλοιοκτήτη που έχει
καταβάλει προσπάθειες ετών για
τη συντήρηση ενός κατά τα άλλα
ποιοτικού στόλου. Έχει όμως αναλογιστεί κανείς την απαιτούμενη
ενέργεια και την αντίστοιχη παραγωγή CΟ2 που θα συνεπαγόταν
η διάλυση αυτού του τονάζ και η
κατασκευή νεότευκτων για την αναπλήρωσή του;

Η επικείμενη μείωση του ορίου εκπομπών
με περιεκτικότητα σε θείο το 2020
Του Αν. Γιάντση
Τεχνικού Διευθυντή Cyprus Sea Lines Co. Ltd

Έχοντας διανύσει ήδη οκτώ χρόνια επίμονης κρίσης, η παγκόσμια
ναυτιλιακή κοινότητα αναμένει απεγνωσμένα τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης που θα δημιουργήσουν μια
στοιχειώδη ευφορία και θα επιτρέψουν μια αισιόδοξη οπτική για την
επόμενη μέρα. Η –ήδη– δύσβατη
πορεία επαναφοράς στην κερδοφορία μοιάζει να ναρκοθετείται από τις
υψηλές απαιτήσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο,
προσθέτοντας ακόμα μερικές μεταβλητές, που δυσκολεύουν περισσότερο τη λύση της εξίσωσης.
Η υιοθέτηση του LSFO με περιεκτικότητα 0,5% S σε παγκόσμιο
επίπεδο το έτος 2020 είναι από
μόνη της μια πρόκληση. Όχι μόνο
γιατί τα μόλις τρία χρόνια που
έχουμε μπροστά μας για συμμόρφωση είναι λίγα, αλλά και γιατί δεν
έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ποιο
θα είναι το κύριο μέτρο συμμόρφωσης. Οι επιλογές του τελικού
χρήστη, είτε μια δαπανηρή εγκατάσταση scrubber είτε χρήση καυσίμου LNG ή MGO (0,1%) είτε LSFO

περιεκτικότητας 0,5%.
Γιατί όμως τόση βιασύνη για την
αμεσότερη εφαρμογή του μέτρου,
αφού υπάρχει το περιθώριο για
μετάθεσή του το 2025; Οι πολιτικές
πιέσεις στην επιτροπή περιβάλλοντος του ΙΜΟ από οικολογικές και
περιβαλλοντολογικές οργανώσεις
είναι δεδομένες (χωρίς όμως να
ληφθεί υπόψη π.χ. κάποια μελέτη
της επίδρασης του μέτρου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου). Αυτές
βρίσκουν ενεργό σύμμαχο την
ένωση κατασκευαστών scrubbers
(Exhaust Gas Cleaning System
Association EGCSA), κολοσσών
του χώρου που έχουν επενδύσει
εκατομμύρια σε έρευνα και παραγωγή των συστημάτων τους, συνεπώς όσο πιο γρήγορα εφαρμοστεί,
τόσο πιο άμεση θα είναι η απόσβεση της επένδυσης. Ένας ακόμα
σύμμαχος, λιγότερο ενεργός, είναι
οι προμηθευτές πετρελαίου, διυλιστήρια και έμποροι, που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τη λύση των
scrubbers, αφού, εάν επικρατήσει
τελικά, θα συνεχίσουν να πωλούν
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Η εγκατάσταση
scrubbers στον
υφιστάμενο
στόλο αποτελεί
μια δαπανηρή
επένδυση της
τάξεως των
$2-10 M, που
συγκρίνεται
σε πολλές
περιπτώσεις
με το 50%
της σημερινής
υποτιμημένης
αξίας ενός
πλοίου.

το ίδιο προϊόν στις ίδιες ποσότητες και χωρίς καμία επένδυση και
επιπλέον κόστος.
Η εγκατάσταση scrubbers στον
υφιστάμενο στόλο αποτελεί μια
δαπανηρή επένδυση της τάξεως
των $2-10 M, που συγκρίνεται σε
πολλές περιπτώσεις με το 50%
της σημερινής υποτιμημένης αξίας
ενός πλοίου. Και η εγκατάσταση
είναι μόνο η αρχή. Η λειτουργία των
scrubbers θα απαιτήσει μεγαλύτερη
ισχύ, σε ορισμένες περιπτώσεις, δε,
θα χρειαστεί εγκατάσταση επιπλέον ηλεκτρογεννήτριας ή και φορητού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
Για παράδειγμα, για εγκατεστημένη
ισχύ 50 MW, ένα scrubber ανοιχτού
κυκλώματος θα χρειαστεί 4.500
τόνους νερού/ώρα και 500 KW
επιπλέον ισχύ. Τη νέα εγκατάσταση
συνοδεύουν συστήματα ελέγχου
εκπομπών στην εξαγωγή, με καταγραφή δεδομένων για 18 μήνες, που
υπόκεινται σε ελέγχους των αρχών
σε κάθε επιθεώρηση PSC. Νερά
πλύσης που θα πρέπει να διαχωρίζονται αποθηκεύονται σε ειδικές
δεξαμενές στο πλοίο και παραδίδονται σε σταθμούς παραλαβής
στο λιμάνι (όπου τέλος πάντων
αυτό είναι δυνατό). Τι θα συμβεί
όταν το scrubber υποστεί ζημιά;
Θα πρέπει να υπάρχει απόθεμα
LSFO στις δεξαμενές μέχρι την
αποκατάσταση της ζημιάς; Και αν
μετά από μερικά χρόνια αποφασιστεί περαιτέρω μείωση ρύπων, είτε
σε παγκόσμιο είτε σε τοπικό επίπεδο, θα χρειαστεί αναβάθμιση των
scrubbers ή αντικατάστασή τους;

Γιατί όχι πολλά καύσιμα
Ταυτόχρονα, υιοθετώντας την εγκατάσταση scrubbers ως μείζον μέτρο
μείωσης των ρύπων θείου, θα εξακολουθεί να επιτρέπεται η διάθεση
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HSFO 3,5%. Καταναλωτές και προμηθευτές θα πρέπει να διατηρούν
εγκαταστάσεις και υποδομές, δεξαμενές και δίκτυα για τρία διαφορετικά καύσιμα. Ποιος όμως θα μπορέσει να εξασφαλίσει ότι το HSFO
δεν θα χρησιμοποιηθεί και από
πλοία χωρίς εγκατάσταση scrubbers;
Ποιος θα αστυνομεύσει τη διαδικασία παράδοσης καυσίμων για τη
νομιμότητά της ανάλογα με το είδος
του πλοίου; Πόσο σίγουροι είμαστε
ότι κάτι τέτοιο δεν θα ανοίξει τις
πύλες σε μια μαύρη αγορά ή ένα ιδιότυπο λαθρεμπόριο καυσίμων;
Αντίθετα, προσαρμογή με υιοθέτηση μόνο ενός είδους καυσίμου, κάτι
που τεχνικά είναι εφικτό, θα δώσει
άμεση απάντηση σε όλα τα προηγούμενα ερωτήματα. Η προσαρμογή όλων των πλοίων θα είναι δεδο-

μένη, και μάλιστα χωρίς πολύπλοκες
διαδικασίες ελέγχου και αστυνόμευσης. Τα πλοία θα κατασκευάζονται πιο απλά, με λιγότερες δεξαμενές, λιγότερα δίκτυα και μικρότερη
κατανάλωση ενέργειας, συνεπώς με
μικρότερο κόστος και θα είναι πιο
φιλικά προς το περιβάλλον. Το ίδιο
θα ισχύει για τις εγκαταστάσεις και
τα πλοία τροφοδοσίας καυσίμου.
Η αντικατάσταση του παραγόμενου προϊόντος από τα διυλιστήρια
(από 3,5% σε 0,5% S) θα δημιουργήσει νέες τάσεις στη ζήτηση και
στις μεταφορές crude. Αλλά και το
γεγονός ότι η αυξημένη ζήτηση του
νέου προϊόντος (που εκτιμάται στα
3,6 εκατ. βαρέλια/ημέρα) δεν θα
μπορεί να καλυφθεί από τα τοπικά
διυλιστήρια ανοίγει νέες οδούς στη
μεταφορά products, επίσης προς

όφελος της αντίστοιχης αγοράς.
Είναι φανερό ότι η ναυτιλιακή κοινότητα, ανεξάρτητα από
το πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, έχει συμφέρον η συμμόρφωση να γίνει μέσω της μείωσης της περιεκτικότητας του θείου στο καύσιμο. Και είναι απαραίτητο οι αδύναμες και ασύνταχτες προς το παρόν φωνές προς αυτή
την κατεύθυνση να δυναμώσουν και να συντονιστούν,
ώστε να δηλώσουν τις προθέσεις τους. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως είναι η επικοινωνία με τους προμηθευτές, οι οποίοι πρέπει να λάβουν ισχυρά σήματα του
ενδιαφέροντος της αγοράς. Το ότι το νέο προϊόν είναι
τεχνικά εφικτό είναι δεδομένο. Όμως κανένας παραγωγός δεν δημιουργεί ένα προϊόν αν δεν εξασφαλίσει ότι
υπάρχουν αγοραστές γι’ αυτό. Και όσο πιο πολλοί είναι
οι αγοραστές, τόσο θα αυξάνονται και οι προθέσεις των
παραγωγών για επενδύσεις. Όσο δε πιο νωρίς συμβεί
αυτό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση ώστε να
υπάρξει εγκαίρως προσφορά του νέου καυσίμου ικανή
να καλύψει τη ζήτηση την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Το κόστος για ένα πλοίο ηλικίας 20-25 ετών είναι απίθανο
να είναι αποσβέσιμο, εκτός εάν οι αγορές έχουν ανακάμψει
σε επίπεδα των ιστορικών υψηλών του 2004-2005
Του Δημήτρη Ορφανού
Chief Operating Officer Dorian LPG Management

Δεν μας είναι προφανές πώς επωφελούνται κατασκευαστές κυρίων μηχανών, όπως οι MAN και
Wärtsilä, από το κόστος τοποθέτησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος ή scrubbers
(η Wärtsilä προσφέρει scrubber,
δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο για τη
MAN), εκτός αν εννοείτε μέσω της
ναυπήγησης νέων πλοίων, από την
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οποία βέβαια θα επωφεληθούν επίσης άμεσα και περισσότερο οι ναυπηγικές μονάδες αυτές καθαυτές.
To κόστος τοποθέτησης εγκατάστασης διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος το υπολογίζουμε μεταξύ
0,5 και 1,5 εκατ. δολαρίων ανά πλοίο,
ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου. Επίσης, αυτό του καθαρισμού
καυσαερίων σε κάτι ανάλογο (έως
2-2,5 εκατ. δολάρια ανά πλοίο). Τα
νούμερα που αναφέρονται στο σχόλιο μας φαίνονται πολύ υψηλά για
τη μεγάλη πλειοψηφία των πλοίων,
ακόμα και αν θεωρήσουμε συνολικό
κόστος και των δύο συστημάτων για
ένα συγκεκριμένο πλοίο.
Επίσης, δεν μας είναι εμφανές γιατί
σημειώνεται στην εν λόγω δημοσίευση ότι η όποια απόφαση για διάλυση
θα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους. Οι νέοι κανονισμοί για τις εκπομπές βάσει των
καυσίμων που αποφάσισε πρόσφατα

ο ΙΜΟ τίθενται σε ισχύ το 2020.
Όσον αφορά το σχόλιο πως «αναμένουμε ότι εμπορικά πλοία ηλικίας 20-25 ετών θα πάνε για διάλυση, γιατί
η “ζωή” που τους απομένει είναι λίγη και οι απαιτούμενες επενδυτικές δαπάνες για να προσαρμοστούν
στη νέα νομοθεσία πολύ υψηλές», συμφωνούμε με τη
συγκεκριμένη εκτίμηση, καθώς, ακόμα και ένα κόστος
1-2 εκατ. δολαρίων για ένα τέτοιας ηλικίας πλοίο είναι
απίθανο να είναι αποσβέσιμο, εκτός ίσως εάν οι αγορές
έχουν ανακάμψει σε επίπεδα των ιστορικών υψηλών
του 2004-2005.
Τέλος η όποια βελτίωση των ναύλων, ή γενικά της προσφοράς πλοίων, θα εξαρτηθεί άμεσα όχι μόνο από
την όποια διάλυση παλαιότερων πλοίων, ως απόρροια
των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμόρφωσης με τους
κανονισμούς αυτούς, αλλά εξίσου από το επίπεδο
νέων παραγγελιών που ίσως γίνουν για πλοία νεότερης
τεχνολογίας και χαμηλότερου επιχειρησιακού κόστους
αλλά που θα περιορίσουν τη μείωση της πλεονάζουσας
χωρητικότητας της έρευνας.

EU-MRV vs IMO-DCS: μαίνεται η αντιπαράθεση
Του Σταύρου Βλάχου
Τεχνικού Διευθυντή EMICERT

Όσο πλησιάζει η ημερομηνία ψήφισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εισαγωγής της ναυτιλίας
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (EU-ETS), τόσο εντείνονται
οι πιέσεις φορέων της ναυτιλίας
προς την κατεύθυνση δημιουργίας
αντίστοιχου συστήματος παρακολούθησης από τον IMO (Data
Collection System). Η Ευρωπαϊκή
Ένωση, μετά την ψήφιση του Κανονισμού ΕΕ 2015/757 το καλοκαίρι
του 2015, για την παρακολούθηση
και την αναφορά εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου στις θαλάσσιες
μεταφορές, κινείται με γοργούς
ρυθμούς προς την κατεύθυνση
της εκκίνησης της διαδικασίας τον
προσεχή Αύγουστο.
Μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2017,
όλοι οι υπόχρεοι θα πρέπει να
έχουν καταθέσει προς έγκριση
τα σχέδια με βάση τα οποία θα
παρακολουθούνται οι εκπομπές
των πλοίων. Από τον Ιανουάριο
του 2018 θα ξεκινήσει το πρώτο
έτος παρακολούθησης μιας σειράς παραμέτρων, οι οποίες σκοπό
έχουν να αποτυπώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα του στόλου που
ασκεί εμπορική δραστηριότητα σε
ευρωπαϊκά λιμάνια.
Σε συνέχεια των νομοθετημάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της ένταξης του
ναυτιλιακού κλάδου στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS), μέχρι το
2023, υπό την αίρεση δημιουργίας
αντίστοιχης διεθνούς πρωτοβουλίας από τον ΙΜΟ. Το συγκεκριμένο ψήφισμα πυροδότησε αντιδράσεις από φορείς όπως o IMO,
o ICS, η INTERCARGO κ.λπ., οι
οποίοι αντιτίθενται στην προοπτική εισαγωγής της ναυτιλίας σε ένα
σύστημα cap and trade όπως αυτό
εφαρμόζεται ήδη στην αεροπορία
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Η αντίδραση
του ναυτιλιακού
κλάδου το
τελευταίο
διάστημα
χαρακτηρίζεται
από μια στάση
αναμονής.
Η ανταπόκριση
και η
προετοιμασία
των ελληνικών
εταιρειών θα
χαρακτηριζόταν
μάλλον
διστακτική.

και στη βιομηχανία. Αν και, όπως
προαναφέρθηκε, η ψήφιση τελεί
υπό την αίρεση δημιουργίας αντίστοιχης διεθνούς πρωτοβουλίας, οι
αντιδράσεις επικεντρώνονται στις
επιπτώσεις που θα έχει η επιβολή
επιπλέον κόστους στη θαλάσσια
μεταφορική δραστηριότητα. Η επιχειρηματολογία των φορέων της
ναυτιλίας στέκεται επίσης στην κρίσιμη παράμετρο της δημιουργίας
κλίματος πόλωσης μεταξύ μελών
του IMO κατόπιν και της ψήφισης
της Συμφωνίας του Παρισιού (Paris
Agreement) σχετικά με μια παγκόσμια πρωτοβουλία για μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
από τον ναυτιλιακό κλάδο. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων
του ICS, μονομερείς τοπικές αποφάσεις για επιβολή μέτρων, όπως
ο Κανονισμός MRV, πλήττουν τον
IMO, ο οποίος έχει αναλάβει ανάλογες δράσεις σύμφωνες με τις
επιταγές της Συμφωνίας του Κιότο. Από την άλλη πλευρά, κύκλοι
θετικά διακείμενοι στην κίνηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επικρίνουν τη
μέχρι σήμερα στάση του IMO, ο

οποίος θεωρείται ότι κινείται πολύ
αργά στη θέσπιση κανόνων για την
παρακολούθηση και την αναφορά
των εκπομπών.
Η αντίδραση του ναυτιλιακού κλάδου το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίζεται από μια στάση αναμονής. Η έως τώρα ανταπόκριση και
προετοιμασία των ελληνικών εταιρειών θα χαρακτηριζόταν μάλλον
διστακτική. Αν εξαιρέσει κανείς
κάποιες εταιρείες, κυρίως μεταξύ
των σημαντικότερων ονομάτων της
αγοράς, οι περισσότερες ελληνικές
ναυτιλιακές φαίνεται ότι αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα τη νέα
αυτή απαίτηση με επιφυλακτικότητα και αναβλητικότητα. Σε αυτό
συνετέλεσε σημαντικά και η έως
τον Νοέμβριο του 2016 αναμονή
των εξελίξεων από τον ΙΜΟ όσον
αφορά την υιοθέτηση του αντίστοιχου παγκόσμιου σχήματος, η οποία
για πολλούς θα δικαιολογούσε την
προσδοκία ανάκλησης ή τουλάχιστον αναβολής της εφαρμογής του
ευρωπαϊκού κανονισμού. Ο ναυτιλιακός κόσμος βρίσκεται εν αναμονή και της επόμενης MEPC 71 τον
προσεχή Ιούλιο, όπου αναμένεται
να συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με λεπτομέρειες
του συστήματος παρακολούθησης
εκπομπών στον κλάδο της ναυτιλίας από τον ΙΜΟ.
Η άμεση κινητοποίηση των ελληνικών εταιρειών φαίνεται να είναι
μονόδρομος, δεδομένου του στενού χρονικού περιθωρίου. Συγκεκριμένα, έως το τέλος του έτους,
12.000-15.000 πλοία θα πρέπει να
έχουν αξιολογηθεί από διαπιστευμένους φορείς, με τη σύνταξη σχετικών Σχεδίων Παρακολούθησης,
πράγμα που υπογραμμίζει την ανάγκη οι εταιρείες να επισπεύσουν
τις σχετικές διαδικασίες, καθώς τα
χρονικά περιθώρια στενεύουν. Στο
παραπάνω πλαίσιο, εκτιμάται ότι
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•Optimized Retrofit
•No increase of corrosion
•Automatic user-friendly operation
•Worldwide service network

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

ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

πάνω από το ένα τρίτο των πλοίων
που καλούνται να συμμορφωθούν
με τον νέο κανονισμό διαχειρίζονται Έλληνες εφοπλιστές.
Ο EMICERT (πρώην ECOCERT)
είναι ελληνικός διαπιστευμένος
φορέας από το 2005, με αποκλειστικό αντικείμενο την επαλήθευση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πεδίο διαπίστευσης
κατά ISO 14065 καλύπτει το σύνολο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, τις αεροπορικές εταιρείες, τη
ναυτιλία, καθώς και τα εθελοντικά
σχήματα (ανθρακικό αποτύπωμα
– carbon footprint) σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και προτύπων. Από τα τέλη
του 2016, ο EMICERT είναι ο πρώτος παγκοσμίως φορέας επαλήθευσης ο οποίος διαπιστεύτηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/757.
Ο EMICERT έχει το μεγαλύτερο
μερίδιο στις αγορές της Ελλάδας,
της Κύπρου, της Βουλγαρίας και της
Ιρλανδίας, ενώ δραστηριοποιείται
σε άλλες επτά χώρες.

Επερχόμενη εφαρμογή της «Διεθνούς Σύμβασης Ελέγχου
και Διαχείρισης του Θαλάσσιου Έρματος και των Ιζημάτων
του». Οι μελλοντικές προκλήσεις για τη ναυτιλιακή κοινότητα
Του Γιώργου Κιαδήμου
Eng, MIMaREST Specialist, Technical Support Office Marine & Offshore, Hellenic Lloyd’s S.A.

Χρειάστηκαν δύο αποφάσεις Res.
774 (18) εν έτει 1993 και Res. A.
868 (20) εν έτει 1997 από τον ΙΜΟ,
ώστε τον Φεβρουάριο του 2004 να
συμφωνηθεί η «Διεθνής Σύμβαση
για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση
του Θαλάσσιου Έρματος και των
Ιζημάτων του», όπου επικυρώθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2016 και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις
8 Σεπτεμβρίου 2017. Παρόλο που
μεσολάβησαν δεκατρία και πλέον
χρόνια πριν από την τελική εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης, η ναυτιλιακή κοινότητα εξακολουθεί να
είναι προβληματισμένη για αρκετά
σημεία της.
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(ΙΜΟ), τον Ιούλιο του 2017, έχουμε
τα εξής προτεινόμενα προγράμματα
εφαρμογής σχετικά με την εγκατάσταση των συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (Κανονισμός D-2):

1ο προτεινόμενο σχέδιο
εφαρμογής:

Μέχρι την επόμενη Σύνοδο της
Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος MEPC (71) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Α. Με την απόφαση A.1088(28),
όλα τα πλοία που κατασκευάστηκαν πριν από την 8η Σεπτεμβρίου
2017 θα θεωρούνται «υπάρχοντα»
και υποχρεούνται να εγκαταστήσουν συστήματα επεξεργασίας
θαλάσσιου έρματος (D-2) το αργό-

τερο μέχρι την πρώτη επιθεώρηση
για την ανανέωση του «Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο» του Παραρτήματος Ι της ΔΣ MARPOL που θα
διενεργηθεί μετά την ημερομηνία
θέσεως σε ισχύ.
Β. Για τα νέα πλοία (πλοία που
κατασκευάστηκαν μετά την 8η
Σεπτεμβρίου 2017), η ημερομηνία
συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων (D-2) είναι η ημερομηνία παράδοσής τους.

2ο προτεινόμενο σχέδιο
εφαρμογής:
Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση
συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (D-2), προτείνεται η
συμμόρφωση στην πρώτη επιθεώρηση για την ανανέωση του «Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο» μετά την ημερομηνία εφαρμογής, την 8η Σεπτεμβρίου 2017. Αν η αναφερόμενη επιθεώρηση γίνει πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου του 2019, τότε η συμμόρφωση
για την εγκατάσταση συστημάτων
μετατίθεται για την πρώτη επιθεώρηση για την ανανέωση του «Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο» μετά την 8η
Σεπτεμβρίου του 2019.
Για τη συμμόρφωση των πλοίων
απαιτείται:
Εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος.
Τήρηση βιβλίου εγγραφών για το
θαλάσσιο έρμα.
Εγκεκριμένο σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος ή εναλλαγή
θαλάσσιου έρματος ανάλογα με το
χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.
Αρχική επιθεώρηση για την απόκτηση
πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τη
Σύμβαση.
Εκπαίδευση και εξοικείωση του
πληρώματος με λειτουργικές διαδικασίες διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος στα πλοία.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι νηογνώμονες, οι σημαίες των
πλοίων, οι ναυτιλιακές εταιρείες και
τα τεχνικά γραφεία θα έρθουν αντιμέτωπα με αρκετές τεχνικές προ-

κλήσεις που αφορούν την εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων
αλλά και τη χρονική διαχείρισή τους.
Πιθανές τεχνικές προκλήσεις είναι
οι εξής:
1. Αναθεώρηση πρωτοκόλλου οδηγιών έγκρισης για τα συστήματα
θαλάσσιου έρματος με εφαρμογή επί
των πλοίων από το 2020.
2. Πρόωρη επιθεώρηση ανανέωσης
του «Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο».
Προσωρινή λύση για πολλές ναυτιλιακές εταιρείες, που όμως μεταθέτει
την επίλυση για το μέλλον.
3. H χρήση συστημάτων διαχείρισης
έρματος αφορά όλα εκείνα τα πλοία
τα οποία χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται έρμα, συμπεριλαμβανομένων γιοτ, εφοδιαστικών, επιβατηγών,
ακτοπλοϊκών, αλιευτικών κ.ά.
4. Εγκαθίδρυση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και συνεχούς ενημέρωσης των ναυτικών επί του πλοίου.
5. Ο τρόπος και η διαδικασία λήψηςδείγματος του θαλάσσιου έρματος
επί του πλοίου παραμένει αδιευκρί-

νιστος από τον ΙΜΟ.
6. Στάση των ενδιαφερόμενων κρατών σε σχέση με τις απαιτήσεις που
θα έχουν οι τοπικοί λιμένες/αρχές,
ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του
IMO, όπως η Αυστραλία.
7. Ταυτόχρονος εναρμονισμός των
πλοίων με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ,
οι οποίες διαφοροποιούνται από τις
αντίστοιχες του ΙΜΟ και έχοντας ήδη
τεθεί σε ισχύ από το 2013. Αναμένεται σκλήρυνση της στάσης των ΗΠΑ
και έχοντας εγκριθεί τα πρώτα τρία
συστήματα επεξεργασίας έρματος.
Πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα θα τεθούν στην ερχόμενη
και τελευταία Σύνοδο MEPC (Ιούλιος του 2017), στην κορυφή της
ατζέντας της οποίας βρίσκεται μια
πιθανή παράταση αναφορικά με το
χρονοδιάγραμμα
εγκατάστασης
συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος (1ο και 2ο σχέδιο
εφαρμογής).
Συνεπώς, αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών της επόμενης Συνόδου του ΙΜΟ.

ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

Lloyd’s: το «σκληρό» Brexit
οδηγεί σε αλλαγή έδρας
Έπειτα από 328 χρόνια παρουσίας στο
City, o εμβληματικός οργανισμός των
Lloyd’s αναμένεται να είναι ο πρώτος
μεγάλος βρετανικός θεσμικός κολοσσός
που θα αποφασίσει τη μεταφορά μέρους
των δραστηριοτήτων του σε χώρα-μέλος
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια
απόφαση που έρχεται ως άμεση συνέπεια
του Brexit, και ιδίως του «σκληρού» Brexit
που ανακοίνωσε η Τερέζα Μέι.
Άλλωστε, ο πρόεδρος του αντασφαλιστικού γίγαντα, John Nelson, είχε δηλώσει προ
ολίγων μηνών ότι η θέση της ίδιας της βρετανικής μητρόπολης ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της ασφάλισης έχει πλέον
τεθεί σε κίνδυνο λόγω της απόφασης των
Βρετανών για αποχώρηση από την ΕΕ.
Ο ίδιος είχε επίσης προειδοποιήσει τη
βρετανική κυβέρνηση πως, αν δεν παρουσιαστούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από
το Λονδίνο σχετικά με το ποια θα είναι η
σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, μετά την
αποχώρηση της πρώτης από την Ένωση,
τότε η επιλογή για πολλά νομικά πρόσωπα, όπως οι Lloyd’s, θα είναι η μεταφορά
δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος,
προτού ξεκινήσει η διαδικασία εξόδου
της χώρας από την ΕΕ. Επίσης, και η διευθύνουσα σύμβουλος Inga Beale επιβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει το αρχικό πλάνο,
για μετακόμιση εκτός Λονδίνου.
Η απόφαση των Lloyd’s για μεταφορά θα
γίνει μέσω θυγατρικής, για την οποία θα
ζητήσει την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Η απόφαση έχει να κάνει
με την ανάγκη προστασίας των εσόδων
του οργανισμού, που κατά 11% προέρχονται από την Ευρώπη, ενώ κύριος στόχος
είναι η διατήρηση ελεύθερης πρόσβασης
στην αγορά της ΕΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών ειδησεογραφικών μέσων (The
Ιndependent, Business Insider), οι Lloyd’s
εξετάζουν ως υποψήφιες χώρες για τη
δημιουργία της ευρωπαϊκής έδρας την
Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το
Βέλγιο και τη Μάλτα, αν και ως πιο πιθανή
έδρα, κατά τους Financial Times, φέρεται
το Λουξεμβούργο.
Βέβαια, όπως επισημαίνουν οι FT, το
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του

αντασφαλιστικού κολοσσού των Lloyd’s
θα παραμείνει στο Λονδίνο, ενώ σε κάθε
περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις για
δημιουργία έδρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ληφθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα
για την κρατική πετρελαϊκή
εταιρεία της Βενεζουέλας
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch,
είναι πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας
για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της
Βενεζουέλας PDVSA. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία
λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που έχει προκαλέσει τη
μείωση των εσόδων της από τις εξαγωγές
πετρελαίου. Σύμφωνα με ειδικούς, η συμφωνία του OPEC για μείωση της παραγωγής πετρελαίου θα προκαλέσει μικρή
μόνο αύξηση στην τιμή του και αυτό δεν
θα μεταβάλλει, ουσιαστικά, τη δεινή οικονομική θέση της PDVSA.
Μια άλλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η PDVSA είναι οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στις εξαγωγές πετρελαίου
κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.
Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Οκτώβριο, οι ακυρώσεις από ξένους πελάτες
έχουν φτάσει στα 7 εκατ. βαρέλια αργού
πετρελαίου, κάτι που αποδίδεται στη μειωμένη παραγωγή της κρατικής εταιρείας
της Βενεζουέλας, λόγω των οικονομικών
της προβλημάτων.
Επιπλέον, η PDVSA έχει καθυστερήσει
τις παραδόσεις πετρελαίου σε Κίνα και
Ρωσία, χώρες που αποτελούν σημαντικούς εισαγωγείς πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Πεκίνο και Μόσχα αναμένουν τις
παραδόσεις πετρελαίου σε αντάλλαγμα
των δανείων που έχουν χορηγήσει στην
PDVSA, μέσω ενός προγράμματος, που
έχουν καταρτίσει, για την παροχή πετρελαίου έναντι δανείων.
Ένας επιπλέον λόγος για τη μείωση της
παραγωγής είναι και η έλλειψη των απαραίτητων επενδύσεων στις εγκαταστάσεις
παραγωγής πετρελαίου της χώρας, ούτως
ώστε αυτές να μπορούν να παραμείνουν
λειτουργικές. Αξίζει να σημειωθεί πως, τον
περασμένο Δεκέμβριο, η PDVSA παρουσίασε ένα στρατηγικό πλάνο εννέα ετών,
με στόχο την αύξηση της πετρελαϊκής
παραγωγής της.

Η στρατηγική της HMM για
τον περιορισμό των ζημιών της
Η ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hyundai Merchant
Marine (HMM) κατάφερε να περιορίσει
την έκταση των ζημιών της για το 2016
σε $3,8 εκατ. από τα $45,3 εκατ. που είχε
καταγράψει το 2015. Παρά τον περιορισμό
των καθαρών ζημιών της, η εταιρεία κατέγραψε λειτουργικές ζημιές $725,1 εκατ.
στο τέλος του 2016, αύξηση 198% σε σχέση με το 2015 ($243 εκατ.). Επιπλέον, τα
έσοδα της HMM μειώθηκαν κατά 18% σε
σχέση με το 2015.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας,
οι αυξήσεις στις λειτουργικές ζημιές της
και οι μειώσεις στα έσοδά της οφείλονται
στα χαμηλά ναύλα του 2016. Η εταιρεία
προέβλεψε πως θα συνεχίσει να καταγράφει ζημιές μέχρι τα μέσα του 2018, καθώς
η αγορά προσπαθεί να αμβλύνει τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ ζήτησης και
προσφοράς.
Η HMM ανέφερε πως επιδιώκει να επενδύσει σε τερματικούς σταθμούς λιμένων
της νοτιοανατολικής Ασίας, εκτιμώντας
πως μια τέτοια κίνηση θα της αποφέρει
κέρδη. Επίσης η εταιρεία ενδέχεται να
επενδύσει σε νέες παραγγελίες πλοίων, τα
οποία θα συμμορφώνονται με τους νέους
κανονισμούς του IMO για τη χρήση καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.
Σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της HMM θα διαδραματίσει επίσης
η συνεργασία της με τη Maersk Line και

τη Mediterranean Shipping Company. Η
συνεργασία αυτή, η οποία πρόκειται να
ξεκινήσει τον ερχόμενο Απρίλιο, θα έχει
διάρκεια τριών ετών και θα αφορά τη
μίσθωση χωρητικότητας στα πλοία της
HMM (slot purchase agreement).

Ομαλοποιείται η διακίνηση των
containers σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Σύμφωνα με την Alphaliner, η διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Άπω Ανατολής-Ευρώπης και Άπω Ανατολής-Βόρειας Αμερικής έφτασε τα 15,08 εκατ. TEU
το 2016, αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με
το 2015.
To 2015 δεν ήταν καλή χρονιά, αφού είχε
καταγραφεί πτώση κατά 3,1% στη διακίνηση containers λόγω της μειωμένης ζήτησης από την αγορά της Ρωσίας. Το περσινό έτος, όμως, η κατάσταση αντιστράφηκε, λόγω αυξημένης ζήτησης από τις αγορές της Ρωσίας και της βόρειας Ευρώπης.
Η Alphaliner τόνισε ότι οι συνολικές μεταφορές μεταξύ Άπω Ανατολής-Ευρώπης
για το 2016 κινήθηκαν σε χαμηλότερα
επίπεδα σε σύγκριση με αυτά του 2014,
χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε
ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
της τάξης των 15,39 εκατ. TEU. Αντίθετα η
διακίνηση containers μεταξύ Άπω Ανατολής-ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση
με το 2014, καταγράφοντας το ρεκόρ των
14,21 εκατ. TEU και σηματοδοτώντας το
2016 ως την έβδομη συνεχόμενη χρονιά
ανάπτυξης του εμπορίου στη συγκεκριμέ-

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Σεπτέμβριο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα
πολλά παλιά πλοία να οδηγηθούν προς
διάλυση τα επόμενα χρόνια.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις
μειωμένες παραγγελίες για ναυπηγήσεις
πλοίων, οδηγεί στην εξομάλυνση της dry
bulk αγοράς, ιδίως στα Capesize πλοία, και
στην αύξηση των ναύλων από $8.000/ημέρα το 2016 σε $12.800/ημέρα το 2017.

Ζημίες σχεδόν $2 δις για το 2016
ανακοίνωσε η Møller-Maersk

Αυξημένη ζήτηση για τη διακίνηση των φορτίων
από τις αγορές της Ρωσίας και της βόρειας Ευρώπης

νη γραμμή.
Η αύξηση των μεταφορών μεταξύ δυτικής και ανατολικής ακτής των ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε παρόμοια επίπεδα, 3,4%
και 3,3% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο
άνοιγμα της νέας διώρυγας του Παναμά
τον περασμένο Ιούνιο, που επέτρεψε την
ισομερή κατανομή των φορτίων μεταξύ
των δυτικών και των ανατολικών ακτών
των ΗΠΑ.

Η ζήτηση για bulkers
θα αντισταθμίσει
την υπερπροσφορά τους;
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Drewry,
αναμένεται αύξηση 3% της ζήτησης για
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bulkers το 2017. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση σε
μικρότερο βαθμό της προσφοράς (+1%),
θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της συγκεκριμένης αγοράς, αφού θα επιτευχθεί με
αυτόν τον τρόπο η σύγκλιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται στην
αύξηση του εμπορίου σιδηρομεταλλεύματος και άνθρακα. Η ζήτηση για άνθρακα
προέρχεται κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες (Βιετνάμ, Νότια Κορέα, Ταϊβάν
και Κίνα). Επίσης, η εγχώρια κατανάλωση χάλυβα από την Κίνα θα αυξήσει τη
ζήτηση για πλοία κατηγοριών Valemax και
Capesize.
Από την άλλη πλευρά, η προσφορά σε
bulkers αναμένεται να αυξηθεί κατά 1%
λόγω αυξημένων διαλύσεων και μειωμένων παραγγελιών για ναυπηγήσεις πλοίων.
Επιπλέον, νέοι κανονισμοί από τον IMO,
που στοχεύουν στη σωστή διαχείριση
του θαλάσσιου έρματος των πλοίων, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τον ερχόμενο

Ο δανέζικος κολοσσός Α.Ρ. Møller-Maersk
δεν κατάφερε ούτε και το 2016 να ξεπεράσει
την κρίση, ανακοινώνοντας καθαρές ζημίες
που αγγίζουν τα 1,94 δις δολάρια ΗΠΑ.
Έχει ενδιαφέρον το ότι μέχρι πρότινος οι
αναλυτές ανέμεναν την ανακοίνωση κερδών ύψους 324 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (το
2015 η εταιρεία είχε καταγράψει κέρδη
925 εκατ. δολάρια). Τα αποτελέσματα της
εταιρείας επλήγησαν από έκτακτες χρεώσεις 1,5 δις δολαρίων στη μονάδα Maersk
Drilling καθώς και 1,1 δις δολαρίων στη
μονάδα Maersk Supply Service. Με την ανακοίνωση των ζημιών, η τιμή της μετοχής της
Maersk στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη του 4%.
Ο Søren Skou, CEO του ομίλου της
Maersk, σημείωσε ότι το 2016 «ήταν ένα
κακό και μη ικανοποιητικό έτος». Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου,
Michael Pram Rasmussen, ανακοίνωσε πως
θα παραιτηθεί από την ηγεσία του ομίλου
στις 28 Μαρτίου, προτείνοντας ως αντικαταστάτη του τον Jim Hagemann Snabe, o
οποίος έχει θητεία στη Siemens αλλά και
στη μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού της
Ευρώπης, τη SAP.

Τα ναυπηγεία της Δανίας
δείχνουν τον δρόμο
για την ανταγωνιστικότητα
Ενώ πολλά ναυπηγεία στην Ευρώπη παλεύουν με ελλείμματα και με άδεια βιβλία
παραγγελιών, για πολλά από τα δανέζικα
ναυπηγεία (όπως τα Karsten’s Shipyard,
Søby Shipyard, Hvide Sande Shipyard) τα
πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ
καλύτερα τα τελευταία χρόνια.
Το κλειδί της επιτυχίας τους θα πρέπει
να αναζητηθεί στην απόφαση των διοικήσεών τους να στραφούν από τη ναυπήγηση μεγάλης χωρητικότητας πλοίων

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

προς το χτίσιμο πλοίων ειδικού προορισμού (special purpose ships), καθώς και
στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης. Αυτό υποστηρίζει η Jenny N. Braat, διευθύντρια της
εμπορικής ένωσης Danish Maritime, μέλη
της οποίας είναι και τα περισσότερα από
τα δανέζικα ναυπηγεία.
Για τα δανέζικα ναυπηγεία η απάντηση ήταν
η στροφή προς μια εξειδικευμένη αγορά ή
αλλιώς η στροφή προς τα «niche markets».
Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Jenny N. Braat,
«εάν είχαμε επιμείνει στην κατασκευή bulk
carriers ή containerships, η κατάσταση θα
ήταν διαφορετική, καθώς πρόκειται για ναυπηγικές εργασίες με μεγάλα κόστη. Και στη
Δανία το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα
βρίσκεται αλλού. Αυτό που χρειαζόμαστε
είναι να κάνουμε κάτι που απαιτεί γνώση και
τεχνολογικό know-how».

Νέες θέσεις εργασίας
στην… Αρκτική!
H ανάπτυξη της Αρκτικής, η οποία είναι
σημαντική προτεραιότητα των ρωσικών
κρατικών πολιτικών για την περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας, θα οδηγήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, σε μεγάλη ζήτηση για καταρτισμένους ειδικούς επιστήμονες αλλά και τεχνικούς σε διάφορους
τομείς. Οι ειδικοί μάλιστα, όπως αναφέρει
το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, επισημαίνουν ότι υπάρχει πλέον μεγάλη ανάγκη
«όχι για τυχοδιώκτες, αλλά για καλά εκπαιδευμένους, έμπειρους ειδικούς επαγγελματίες ικανούς να εργάζονται στις συνθήκες
του Βορρά».
Οι αναλυτές της εταιρείας HeadHunter
αναφέρουν ότι σε συγκεκριμένες αρκτικές περιοχές (όπως η Δημοκρατία των

γεωλόγοι (16%), τραπεζικά στελέχη (14%),
εργατικό δυναμικό (13%), προσωπικό για
εγκαταστάσεις παραγωγής (12%). Οι περισσότερες κενές θέσεις αφορούν, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, εταιρείες που
συνδέονται με την παραγωγή του φυσικού
αερίου, του πετρελαίου, των μετάλλων και
τις βιομηχανικές κατασκευές.
Τις περισσότερες φορές οι εταιρείες αναζητούν υποψηφίους με εμπειρία εργασίας
από ένα έως τρία έτη (40%) και από τρία
έως έξι έτη (32%), ενώ το 23% των θέσεων εργασίας ήταν για αιτούντες χωρίς
εμπειρία. Ο μέσος μισθός που προσφέρεται ξεκινά για τον ανειδίκευτο εργάτη
από τα 1.000 δολάρια ΗΠΑ τον μήνα. Οι
εργαζόμενοι συνήθως εξασφαλίζουν από
τις εταιρείες διαμονή και σίτιση, αλλά και
υπηρεσίες πλυντηρίου, βιβλιοθήκες και
γυμναστήρια.

Επενδύσεις υψηλών ταχυτήτων
για τις μεταφορές της Κίνας

Η ζήτηση για bulkers θα αντισταθμίσει
την υπερπροσφορά τους;

Σαχά, Nένετς, Γιαμάλ-Νένετς και Τσουκότκα) οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας
υπερδιπλασιάστηκαν τον Ιανουάριο του
2017 σε σχέση με το 2016.
Μεγαλύτερη ζήτηση υπήρξε για τις θέσεις
των πωλήσεων (28% των θέσεων που
δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2017)
και ακολουθούν χημικοί μηχανικοί και
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Η Κίνα θα δαπανήσει φέτος τουλάχιστον
2.600 δισεκατομμύρια γιουάν (376.810
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για έργα
υποδομής σε διάφορους κλάδους μεταφορών, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση από το κινεζικό υπουργείο Μεταφορών και το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.
Το πρωτοφανές ποσό που ανακοίνωσε
το Πεκίνο αφορά πιο συγκεκριμένα 800
δισεκατομμύρια γιουάν για τους σιδηροδρόμους, 1.650 δισεκατομμύρια γιουάν για
κεντρικές οδικές αρτηρίες και 150 δισεκατομμύρια γιουάν για τις πλωτές μεταφορές.
Τα ποσά αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός
Μεταφορών Li Xiaopeng σε συνέντευξη
Τύπου, ενώ ανέφερε ότι στο πενταετές
σχέδιο (2016-2020) της κυβέρνησης του
Πεκίνου 15 τρισεκατομμύρια γιουάν θα
εξασφαλιστούν αποκλειστικά και μόνο για
έργα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων
3.500 δισεκατομμυρίων γιουάν για τους
σιδηροδρόμους, 7,8 τρισεκατομμυρίων
γιουάν για οδικά έργα και 500 δισεκατομμυρίων γιουάν στις πλωτές μεταφορές.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των έργων, η
Κίνα θα έχει επεκτείνει το σιδηροδρομικό
δίκτυό της κατά 30.000 χιλιόμετρα, περισσότερο από το ένα τρίτο των οποίων θα
είναι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας, θα
έχει προσθέσει 320.000 χιλιόμετρα σε οδικά δίκτυα και θα έχει κατασκευάσει περισσότερα από 50 νέα πολιτικά αεροδρόμια.
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Μην κοιτάς
το μέλλον σου

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!

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
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ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

Αγορά δεξαμενόπλοιων: Επισημάνσεις
για τη συνολική πορεία των εισηγμένων
εταιρειών στη Νέα Υόρκη
Του Μιχάλη Νικολάου

Μια δυσοίωνη χρονιά αποδείχθηκε το 2016
για πολλές εισηγμένες εταιρείες εξειδικευμένες σε πλοία μεταφοράς υγρών φορτίων
στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπως
αποτυπώνεται από τα στοιχεία των ετήσιων
οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Σε όσες
εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε δημοσίευση
των στοιχείων τους, αποτυπώνεται μια κάμψη
στον κύκλο εργασιών τους και, κυρίως, σημαντική μείωση των κερδών τους ή ακόμα και
εμφάνιση ζημιών. Η εικόνα για τις αμερικανικές εταιρείες είναι αρνητική, ενώ αντίθετα φαίνεται να μην ισχύει το ίδιο για όλες τις ελληνικές εισηγμένες. Παρά τη θετική πορεία των
περισσότερων εταιρειών που διαχειρίζονται
δεξαμενόπλοια και δεν αναζήτησαν… την
τύχη τους στα διεθνή χρηματιστήρια, αρκετές
εισηγμένες εταιρείες φαίνεται να μην κατάφεραν, για διάφορους λόγους, να καρπωθούν τις
ευκαιρίες της συγκεκριμένης αγοράς.
Μεταξύ άλλων, έχουν ήδη δημοσιεύσει
τα στοιχεία τους οι αμερικανικές Nordic
American Tanker, Kirby Corporation, Scorpio
Tankers, Ardmore Shipping, DHT Holdings, οι
ελληνικές Navios και Capital.
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1
Η αμερικανική Kirby
Corporation, η μεγαλύτερη
εισηγμένη «ναυτιλιακή»
εταιρεία, βάσει
κεφαλαιοποίησης, παρουσίασε
κύκλο εργασιών $1.770 εκατ. με
κέρδη $141,4 εκατ., μειωμένα
κατά 37,6% σε σχέση με το
2015, οπότε και τα αντίστοιχα
νούμερα είχαν ανέλθει σε
$2.147 εκατ. και $226,7 εκατ.
Η κεφαλαιοποίηση της
εταιρείας στη Wall Street
φτάνει τα $4 δις. Η Kirby
αποτελεί τη μεγαλύτερη
αμερικανική εταιρεία
μεταφοράς πετρελαίου και
πετροχημικών κατά μήκος
των ανατολικών και δυτικών
αμερικανικών ακτών και
του ποταμού Μισισιπή,
κατέχοντας σχεδόν 900
ποταμόπλοια. Επίσης, η
εταιρεία δραστηριοποιείται
στην παραγωγή βιομηχανικών
μηχανών diesel και αγωγών.

5
Η DHT Holdings Inc.,
με έδρα τις Βερμούδες,
με στόλο 21 πλοίων (19
VLCC και 2 Aframax), έχει
κεφαλαιοποίηση που φτάνει
τα $450 εκατ. στη Wall Street,
ενώ πρόσφατα απέρριψε
πρόταση εξαγοράς της από
τη Frontline. Πιθανή θετική
έκβαση της πρότασης θα
δημιουργούσε τη μεγαλύτερη
ναυτιλιακή εταιρεία υγρού
φορτίου στον κόσμο. Η
εταιρεία παρουσίασε κύκλο
εργασιών το 2016 που έφτασε
τα $290,7 εκατ. με καθαρά
κέρδη $9,3 εκατ.

2
Ζημίες για τη Scorpio Tankers
Inc. Η εταιρεία παρουσίασε
κύκλο εργασιών $522,7 εκατ.
σημειώνοντας ζημίες $24,9
εκατ., ενώ αντίθετα το 2015
είχε παρουσιάσει καθαρά
κέρδη $217,7 εκατ., με κύκλο
εργασιών $755,7 εκατ. Η
Scorpio Tankers, εταιρεία
με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ
και γραφεία σε Μονακό και
Νέα Υόρκη, διαχειρίζεται
στόλο σχεδόν 70 τάνκερ, τα
οποία μεταφέρουν προϊόντα
πετρελαίου από διυλιστήρια
απευθείας σε τελικούς
χρήστες.

6
Η Nordic American Tanker,
με στόλο 30 πλοίων Suezmax,
που ναυλώνει στη spot
αγορά, αντίθετα από τις
προηγούμενες, καταφέρνει και
δίνει μέρισμα στους μετόχους
της σταθερά από το 1997,
το οποίο ξεπερνά το 10%. Η
κεφαλαιοποίηση της εταιρείας
στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης αγγίζει τα $850 εκατ.
Για το τέταρτο τρίμηνο του
2016, τα καθαρά έσοδα της
εταιρείας ανήλθαν σε $28,2
εκατ., ενώ στο σύνολο του
έτους έφτασαν τα $146,5 εκατ.

3
Η Ardmore Shipping
Corporation, με έδρα τις
Βερμούδες, διαχειρίζεται
στόλο 27 πλοίων μεταφοράς
υγρού φορτίου, κυρίως
πετρελαιοειδών και χημικών.
Στα οικονομικά αποτελέσματα
του έτους, η εταιρεία
εμφάνισε κέρδη $3,74 εκατ.
και κύκλο εργασιών $164,4
εκατ. Τα αντίστοιχα νούμερα
για το 2015 είχαν ανέλθει σε
κέρδη $32 εκατ. και κύκλο
εργασιών $157,8 εκατ.

7
Άλλη μία εξαίρεση αποτελεί η
Capital Product Partners:
η εταιρεία διεύρυνε ελαφρώς
τον κύκλο εργασιών της
κατά το 2016, φτάνοντας τα
$241,6 εκατ., αυξημένος κατά
10% περίπου, ενώ τα κέρδη
της ουσιαστικά παρέμειναν
σταθερά στα $52,5 εκατ.
($55,4 εκατ. το 2015). Η
κεφαλαιοποίηση της Capital
στη Wall Street ξεπερνά τα
$400 εκατ.

4
Σε αντίθεση με πολλές άλλες
ναυτιλιακές εταιρείες ειδικά
στον χώρο της διαχείρισης
δεξαμενοπλοίων η Euronav
εμφάνισε κέρδη για το 2016
ύψους $50 εκατ.

8
Η Navios Maritime Partners
εμφάνισε καθαρές ζημίες
$52,6 εκατ., με κύκλο
εργασιών $190,5 εκατ., όταν
έναν χρόνο νωρίτερα, το 2015,
η εταιρεία παρουσίασε κέρδη
$41,8 εκατ.

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

Το 50% των εισηγμένων
ελληνικών συμφερόντων
ναυτιλιακών ακολούθησαν
την ανοδική πορεία του
αμερικανικού χρηματιστηρίου
Μεικτή εικόνα παρουσίασαν τον Φεβρουάριο οι τιμές των μετοχών των ελληνικών
συμφερόντων ναυτιλιακών εταιρειών που
είναι εισηγμένες στη Wall Street. Οι κύριοι
δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου
παρουσιάζουν ιστορικά ρεκόρ, με τον δείκτη Dow Jones να ξεπερνά ακόμα και τις
21.000 μονάδες και τον Nasdaq να βρίσκεται μια ανάσα από τις 6.000, μετά τα καλά
αποτελέσματα που ανακοινώνονται για
την αμερικανική οικονομία.

DOW JONES

6/2/2017

13/2/2017

21/2/2017

27/2/2017

Διαφορά από 3/1/2017

20.052

20.412

20.743

20.837

4,81%

NASDAQ

5.663

5.763

5.865

5.862

7,98%

AEGEAN

11,20

10,60

10,30

10,25

-3,30%

CAPITAL

3,56

3,44

3,40

3,29

4,11%

COSTAMARE

5,38

6,02

6,11

6,27

3,81%

DANAOS

2,53

2,63

2,70

2,50

-9,09%

DIANA SHIP.

4,11

3,95

4,13

3,82

15,76%

DORIAN

10,69

9,76

10,06

9,62

8,46%

DRYSHIPS

5,61

4,74

3,28

1,87

-93,56%

DYNAGAS

16,81

16,34

16,57

16,31

-1,33%

EUROSEAS

1,72

1,74

1,61

1,41

-20,34%

GASLOG

16,50

16,30

16,45

15,25

-9,76%

GENER8

5,01

5,05

4,91

4,69

-1,68%

GLOBUS

9,70

7,41

7,45

7,11

65,35%

NAVIOS

1,97

2,00

2,04

1,72

17,01%

PYXIS

2,54

2,50

2,56

2,50

-9,42%

SAFE BULKERS

1,47

1,36

1,35

1,38

15,97%

STAR BULK

8,98

8,55

9,30

9,20

61,97%

STEALTHGAS

4,00

4,22

4,09

4,27

25,22%

TEN

4,66

4,75

4,86

4,62

-4,94%

TOPSHIPS

2,23

2,11

2,68

2,23

-4,70%

*Οι τιμές των μετοχών είναι σε USD.

Οι τιμές των μετοχών για τις ελληνικού ενδιαφέροντος εταιρείες παρουσιάζουν μια σχετική διαφοροποίηση σε
σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους (dry, wet, container), αλλά και από τα οικονομικά αποτελέσματα
τριμήνου και έτους που παρουσίασαν οι εταιρείες, με πολλές εξ αυτών να ανακοινώνουν κάμψη κύκλου εργασιών και
περιορισμό των κερδών τους ή/και εμφάνιση ζημιών.
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PREVENTING
LOSSES STARTS
WITH PEOPLE
With better know-how, board to crew
members benefit from the industry’s most
extensive loss prevention programme.

ukpandi.com

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη

Το πρώτο πλοίο ανεφοδιασμού
με LNG είναι γεγονός
Οι εταιρείες ENGIE, Fluxys, Mitsubishi
Corporation και NYK παρέλαβαν το πρώτο πλοίο στον κόσμο που χρησιμοποιεί
ως καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) και θα χρησιμοποιείται για τον
ανεφοδιασμό άλλων πλοίων με LNG.
Το πλοίο, που φέρει το όνομα ENGIE
Zeebrugge, έχει μεταφορική ικανότητα
5.000 κυβικών μέτρων LNG και θα παρέχει καύσιμο LNG σε πλοία που δραστηριοποιούνται στη βόρεια Ευρώπη.
Ναυπηγήθηκε στα κορεατικά ναυπηγεία Yeongdo της Hanjin Heavy Industries
& Construction Co. Ltd. Οι δεξαμενές
του πλοίου θα γεμίσουν με LNG στο
ναυπηγείο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει
το παρθενικό του ταξίδι με τελικό προορισμό το Zeebrugge, στο Βέλγιο, που θα
αποτελεί τον λιμένα-βάση του πλοίου.
Σημειώνεται ότι η αγορά πετρέλευσης
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πλοίων εκτιμάται σε 250 εκατ. τόνους
μαζούτ ετησίως. Η ευρωπαϊκή και διεθνής
ναυτιλία εξακολουθεί όμως να προβληματίζεται κατά πόσο το LNG μπορεί να
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες μετά το
2020, που θα ισχύουν οι νέοι κανονισμοί
για τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας
σε θείο.

Η Hitachi Zosen λαμβάνει την
πρώτη παραγγελία για σύστημα
SCR σύμφωνο με τα πρότυπα Tier
III για τις εκπομπές NOx
Η Hitachi Zosen Corporation ανακοίνωσε
στις 14 Φεβρουαρίου ότι έλαβε μια παραγγελία από την κινεζική εταιρεία κατασκευής μεγάλων κινητήρων diesel για πλοία,
Dalian Marine Diesel Co. Ltd, για 2 μονάδες
ενός συστήματος Επιλεκτικής Καταλυτικής
Μείωσης (SCR) υψηλής πίεσης.
Αυτό αποτελεί την πρώτη εμπορική
παραγγελία εξοπλισμού μείωσης των καυ-
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πολύ δημιουργική και ταλαντούχα ομάδα
στη Rauma. Κάθε φορά που η Damen
παρουσιάζει νέες απαιτήσεις, δεχόμαστε
την πρόκληση της ανάπτυξης λύσεων
που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε
να είμαστε η πρώτη επιλογή της Damen
για τον εξοπλισμό πρόωσης. Επενδύουμε
συνεχώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη
προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις
επιδόσεις των thrusters και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Σε τελική ανάλυση, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε την
καλύτερη λύση πρόωσης για όλους τους
πελάτες μας».

H MacGregor διευρύνει τις
δυνατότητες υπεράκτιας
μεταφοράς φορτίου με ένα νέο
σύστημα αντιστάθμισης για STS
δραστηριότητες

σαερίων, σύμφωνα με τα πρότυπα Tier III
για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου
(NOx) τα οποία ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2016, από έναν από τους κορυφαίους ιαπωνικούς κατασκευαστές μεγάλων
κινητήρων diesel πλοίων.
Το συγκεκριμένο σύστημα SCR πρόκειται να εγκατασταθεί σε δεξαμενόπλοια
μεταφοράς χημικών τα οποία ανήκουν σε
ευρωπαϊκή ναυτιλιακή εταιρεία. Η Hitachi
Zosen θα το παραδώσει στην Dalian
Marine Diesel, η οποία έχει συνάψει σύμβαση για την κατασκευή των κινητήρων
diesel των πλοίων με το κινεζικό ναυπηγείο AVIC Dingheng Shipbuilding Co. Ltd.
Η παραγγελία αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της υψηλής αξιοπιστίας του συστήματος, κάτι που καθιστά τη Hitachi Zosen
παγκόσμια πρωτοπόρο στην παροχή
συστημάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί
για να υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές όντας παράλληλα σε συμμόρφωση
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
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Η Rolls-Royce παραδίδει στην
Damen το χιλιοστό azimuth
thruster
Η Rolls-Royce παρέδωσε το χιλιοστό
azimuth thruster στην Damen, κάτι που
αποτελεί ένα επίτευγμα-ορόσημο στη
σχέση των δύο εταιρειών, η οποία υφίσταται περισσότερα από 30 χρόνια.
Τα No1000 και No1001 US 255 FP azimuth
thrusters της Rolls-Royce, με ισχύ 2.525
kW το καθένα, θα εγκατασταθούν σε
ένα νέο ASD2913 ρυμουλκό της Damen,
καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών για
υψηλή ικανότητα έλξης και αποδοτικότητα κόστους.
Ο πρώτος σχεδιασμός ASD ρυμουλκού
με US azimuth thrusters από τη RollsRoyce έγινε το 1993, όμως η συνεργασία
μεταξύ των Rolls-Royce και Damen πηγαίνει πολύ πιο πίσω.
Η κ. Aila Lainio, Marine Area Sales Manager
της Rolls-Royce, η οποία έχει εμπειρία
είκοσι ετών στο εργοστάσιο thruster
στη Rauma της Φινλανδίας, ανέφερε:
«Συνεργαζόμαστε στενά με την Damen
όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να
αναπτύξουμε τη βέλτιστη σειρά azimuth
thruster για ρυμουλκά πλοία. Έχουμε μια

Η εταιρεία MacGregor, μέρος της
Cargotec, δημιούργησε ένα νέο σύστημα
αντιστάθμισης γερανού για υπεράκτιες
ship-to-ship μεταφορές φορτίου, προσφέροντας έτσι σημαντικά μεγαλύτερο
εύρος λειτουργίας καθώς και ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά φορτίου.
Το νέο αυτό σύστημα χρησιμοποιεί μια
μονάδα καταγραφής κίνησης στο κατάστρωμα του δευτερεύοντος πλοίου. Η
μονάδα αυτή μεταδίδει δεδομένα κίνησης
στον γερανό του κύριου πλοίου, χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση υψηλών
ταχυτήτων. Συνδυάζοντας τα δεδομένα
κίνησης και από τα δύο πλοία, το σύστημα υπολογίζει και εφαρμόζει την απαραίτητη αντιστάθμιση στο βαρούλκο, ώστε
να ελαχιστοποιείται η κίνηση του γάντζου
στην περιοχή φόρτωσης του δευτερεύοντος πλοίου.
«Τα οφέλη στον τομέα της ασφάλειας
σηματοδοτούν μια σημαντική βελτίωση
στις υπεράκτιες εργασίες μεταφοράς
φορτίου», δήλωσε ο κ. Ivar Fjermeros,
Senior Sales Manager της Advanced
Offshore Solutions. «Όταν αυτά συνδυάζονται με τη μεγιστοποίηση της ανυψωτικής ικανότητας του γερανού, τους βελτιωμένους χρόνους μεταφοράς φορτίου
και διεύρυνση των παραθύρων για STS
δραστηριότητες σε σχέση με τις καιρικές
συνθήκες, το σύστημα αυτό μπορεί πραγματικά να προσφέρει κάποια πρωτοποριακά οφέλη», πρόσθεσε.
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Οι εξελίξεις στο Ιράν: προοπτικές
και προκλήσεις για την ελληνική
ναυτιλία
Η ανάπτυξη των θαλάσσιων οδών προς και από το Ιράν στο προσκήνιο της
εκδήλωσης των Ναυτικών Χρονικών και της Μ Τaher and Co Solicitors,
στη Ναυτιλιακή Λέσχη του Πειραιά.

O πρέσβης της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν στην
Ελλάδα κ. Majid M. Shabestari,
με την πρόεδρο της Ναυτιλιακής
Λέσχης κ. Ειρήνη Νταϊφά και
τη χορηγό της εκδήλωσης κ.
Maryam Taher

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
16 Φεβρουαρίου στη Ναυτιλιακή
Λέσχη Πειραιά εκδήλωση με
θέμα «Iran-Post Sanctions:
Legal challenges and business
opportunities».
Την εκδήλωση οργάνωσαν
τα Ναυτικά Χρονικά και το
δικηγορικό γραφείο M Taher &
Co Solicitors, υπό την αιγίδα της
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά.
H εκδήλωση, με ομιλητές τους δικηγόρους Mariam Taher και Πάρι Παντελή της
Μ Taher and Co Solicitors, ήταν η πρώτη
που διοργανώθηκε στον Πειραιά σχετικά
με το συγκεκριμένο θέμα, μετά την άρση
των κυρώσεων, που επανέφερε το Ιράν
στο διεθνές προσκήνιο των εμπορικών
και ναυτιλιακών εξελίξεων.
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Στο καλωσόρισμά της, η πρόεδρος της
Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά κ. Ειρήνη
Νταϊφά τόνισε τους ιστορικούς δεσμούς
της Ελλάδας με το Ιράν, ενώ επισήμανε το
αμείωτο ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η πρόεδρος της Ναυτιλιακής
Λέσχης υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη Λέσχη φιλοξενεί πάντα εκδηλώσεις
και συζητήσεις για θέματα γεωπολιτικής
σπουδαιότητας, που αφορούν τη ναυτιλία,
ενώ παράλληλα εστίασε στις δυνατότητες
που θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα για την ανάπτυξη του εμπορίου και
των θαλάσσιων μεταφορών στη συγκεκριμένη περιοχή της Ασίας.
Στον χαιρετισμό του, ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ελλάδα κ. Majid M. Shabestari, μίλησε για τις
νέες προοπτικές που ανοίγονται μετά την
άρση των κυρώσεων σε αυτό το σημαντικό σταυροδρόμι της Ασίας και της Μέσης

Ανατολής. Ο κ. πρέσβης αναφέρθηκε στις
προσπάθειες της κυβέρνησης της Τεχεράνης για προσέλκυση νέων επενδύσεων
και εκσυγχρονισμό των υποδομών, ενώ
προσκάλεσε τους Έλληνες επιχειρηματίες να επισκεφτούν τη φίλη χώρα και να
αναπτύξουν νέες προοπτικές συνεργασίας. Ο κ. Majid M. Shabestari επισήμανε
στους παρευρισκόμενους προσκεκλημένους ότι η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα είναι θετική
σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, κίνηση
και δραστηριότητα που θα ενισχύσει την
εμπορική συνεργασία των δύο χωρών
και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι
ιστορικά ισχυροί δεσμοί των δύο χωρών,
οι οποίοι επισφραγίστηκαν από την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στην Τεχεράνη, θα συνεχιστούν με αμοιβαία επωφελείς προοπτικές.
Ο κ. πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη
μεγάλη ναυτική παράδοση της χώρας
μας και τόνισε τη σημασία της ναυτιλίας
για την ανάπτυξη του Ιράν, της ευρύτερης
περιοχής και ειδικά των όμορων ασιατικών χωρών, που δεν έχουν πρόσβαση σε
θαλάσσιες οδούς και αρτηρίες.
Ο διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών κ.
Ηλίας Μπίσιας αναφέρθηκε στο σημαντικό ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού
σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη
εκδήλωση είναι η πρώτη από σειρά ετήσιων εκδηλώσεων με θέμα τις γεωπολιτικές
και νομοθετικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Η σημαντική προσέλευση
στη συγκεκριμένη εκδήλωση απέδειξε,
μάλιστα, το ενδιαφέρον της ελληνικής
ναυτιλιακής κοινότητας και των επιχειρηματιών του Πειραιά για τις εξελίξεις στον
Περσικό Κόλπο και ειδικότερα στο Ιράν.
Η κ. Μaryam Taher και ο κ. Πάρις Παντελής της δικηγορικής εταιρείας M Taher &
Co Solicitors, ειδικευμένοι σε θέματα ναυτικού δικαίου, ενέργειας, διεθνών κυρώσεων και ιρανικής πολιτικής και δικαίου
μεταφορών και εμπορίου, παρουσίασαν
το νομικό πλαίσιο δραστηριοποίησης
στο Ιράν ειδικά μετά την υιοθέτηση και
την εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας
για τα πυρηνικά (JCPOA). Οι δύο δικηγό-

ροι ανέλυσαν διεξοδικά τις αντίστοιχες
θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ και προσδιόρισαν τις επιτρεπόμενες πλέον εμπορικές
δραστηριότητες με το Ιράν στους τομείς
της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
εξόρυξης, της παραγωγής και της διύλισης
πετρελαίου και φυσικού αερίου, της εξαγωγής και θαλάσσιας μεταφοράς ιρανικού
αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και
πετροχημικών προϊόντων, των αερομεταφορών, των ασφαλίσεων και ναυτασφαλίσεων, της μεταφοράς κεφαλαίων και της
χρηματοδότησης του εμπορίου.
Ειδική αναφορά έγινε στην επίδραση της
άρσης των δευτερογενών αμερικανικών
κυρώσεων καθώς και στις πρόσφατες
γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες να επιλυθούν διαδικαστικά προβλήματα
και ασάφειες που ταλαιπωρούν επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στο
Ιράν μετά την άρση των κυρώσεων.
Κλείνοντας την ομιλία, ο κ. Παντελής αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις σε διάφορους τομείς της ιρανικής
οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του
ξενοδοχειακού τομέα, ενώ η κ. Taher, απαντώντας σε ερωτήσεις και παρέχοντας
διευκρινίσεις, κάλεσε εκείνους με συμφέροντα στην περιοχή να μεγιστοποιήσουν
τις ευκαιρίες τους το συντομότερο δυνατό.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο σύμβουλος πρεσβείας κ. Hammid
Haddadi, o διευθυντής Κλάδου Ναυτιλίας
του ΥΝΑΝΠ, υποναύαρχος (ΛΣ) κ. Παναγιώτης Παρασκευάς, ο αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.
Γεώργιος Π. Παντελής, ο αντιπρόεδρος του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Βασίλης
Λογοθέτης, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης
Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
κ. Βασίλης Τερζής, ο πρόεδρος του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου / ICC – Hellas κ.
Νικόλαος Βερνίκος, πλήθος από νομικούς,
επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ασφαλιστές και
εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιρειών, επιχειρήσεων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το δικηγορικό γραφείο M Taher and Co Solicitors.

Ο αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
κ. Βασίλης Λογοθέτης και ο πρόεδρος του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου / ICC – Hellas κ. Νικόλαος
Βερνίκος

Ο διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών Ηλίας Μπίσιας
με τους δικηγόρους της M Taher and Co Solicitors
κ. Maryam Taher και κ. Πάρι Παντελή

Η πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης κ. Ειρήνη Νταϊφά
και o commercial director της National Iranian Tanker
Company (NITC) κ. Nasrollah Sardashti

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών προβλέπει ότι το 2020, κατά μήκος της βόρειας θαλάσσιας οδού,
η μεταφορική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά δέκα φορές και θα μεταφέρονται 65 εκατομμύρια τόνοι
εμπορευμάτων και αγαθών ετησίως.

Ιλιγγιώδη ανάπτυξη για τις
βόρειες ακριτικές διαδρομές
προβλέπει η Μόσχα
O άμεσος και ταχύς εκσυγχρονισμός
των συνολικών υποδομών της Βόρειας
Θαλάσσιας Οδού (NSR) απαιτεί τη συμμετοχή τόσο του ρωσικού κράτους όσο
και ρωσικών και αλλοδαπών εταιρειών,
που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη των πόρων της Αρκτικής, τόνισε
ο Ρώσος ακαδημαϊκός Matvey Romanov
σε αποκλειστική του συνέντευξη στο
πρακτορείο TASS.
Κατά τον Ρώσο αξιωματούχο, αν και οι
ρωσικές επιχειρήσεις είναι πιο πρόθυμες
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να συμμετάσχουν σε έργα με υψηλή και
άμεση οικονομική απόδοση, το συγκεκριμένο έργο είναι αρκετά φιλόδοξο και
απαιτεί τεράστια κονδύλια και σχεδιασμό
σε βάθος χρόνου προκειμένου να αποδώσει. Ο κ. Romanov, ως ειδικός αναλυτής και
εμπειρογνώμονας ο οποίος εκπροσωπεί το
Ινστιτούτο Γεωγραφίας και το Τμήμα Άπω
Ανατολής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, επισήμανε εμμέσως πλην σαφώς ότι
το νέο Silk Road οφείλει να προβληματίσει τη Μόσχα και τις κινήσεις της, αφού
οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προσπαθούν
πλέον να εξασφαλίσουν μειωμένα έξοδα
για τη μετακίνηση των εμπορευμάτων και
των αγαθών από και προς τη Δύση.

Κατά τον ειδικό, η συμμετοχή του ρωσικού
κράτους είναι αναγκαία για την οργάνωση
του έργου, τόσο για την προστασία της
εθνικής ασφάλειας της χώρας όσο και για
την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τις
τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, όπως δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο, «είναι λογικό
να εμπλέξουμε ενεργά τους ξένους επενδυτές. Αυτό είναι σημαντικό, και για την
υλοποίηση του έργου σε μικρό χρονικό
διάστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί
ένα επίπεδο καλής ποιότητας, αλλά και για
τη βελτίωση των διεθνών σχέσεών μας ως
χώρας μέσα από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες. Για την NSR ενδιαφέρονται η
Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, ενώ
ειδικά οι Ιάπωνες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη Βόρεια Θάλασσα για να μεταφέρουν μέχρι και το 40% των εμπορευμάτων τους προς την Ευρώπη, που σήμερα
εξυπηρετούνται μέσω του Σουέζ».
Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών προβλέπει ότι το 2020, κατά μήκος της βόρειας θαλάσσιας οδού, η μεταφορική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά δέκα φορές
και θα μεταφέρονται 65 εκατομμύρια
τόνοι εμπορευμάτων και αγαθών ετησίως.
Στρατηγικές κινήσεις για την κατανάλωση
νέων μορφών ενέργειας επιθυμεί να ολοκληρώσει η κινεζική κυβέρνηση.
Η Κίνα σχεδιάζει, σύμφωνα με τις αρμόδιες ενεργειακές αρχές στο Πεκίνο, να κλείσει οριστικά τουλάχιστον 500 ανθρακωρυχεία και να υποστηρίξει τη χρήση πιο
«καθαρών» και περιβαλλοντικά φιλικών
καυσίμων μέσα στο 2017.
Ωστόσο το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων
που δεν συμμορφώνονται σε νέους κανονισμούς και τεχνολογίες θα οδηγήσει σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας κατά 50
εκατ. τόνους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές που ανακοινώθηκαν από την Εθνική
Επιτροπή Ενέργειας της χώρας (ΝΕΑ).
Αν και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός άνθρακα στον κόσμο, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του Πεκίνου, οι οποίες

αφορούν και την παραγωγή άνθρακα για ση άνθρακα στην ενεργειακή αγορά της τομέα του φυσικού αερίου στη συγκεκριτο 2017, αναφέρουν ότι ο άνθρακας θα χώρας στο 58%, αλλά και να υποστηρίξει μένη θαλάσσια περιοχή, η οποία βρίσκεπρέπει να περιοριστεί στο 60% της συνο- την εμπορία και κυρίως την κατανάλωση ται στον Περσικό Κόλπο κατά μήκος των
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΗΠΑ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού, ο οποίος θα μεταφέρει 20
εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου ανά ημέρα για
μια περίοδο 25 ετών. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Ινδία επιδιώκει
εδώ και αρκετούς πλέον μήνες να ολοκληρώσει μια άμεση σύνδεση του αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου, ακόμα και
υποθαλάσσια, με το Ιράν μετά την κωλυσιεργία του Πακιστάν ως προς την ολοκλήρωση ενός χερσαίου αγωγού φυσικού
αερίου μεταξύ των τριών κρατών.

Παραμένει αυξημένη η παραγωγή
πετρελαίου στο Ιράκ

Αν επιβεβαιωθεί ότι η Total έχει αφήσει
να διαρρεύσουν πληροφορίες προς το
Κατάρ, το Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό,
θα καταθέσει αγωγή στα αρμόδια δικαστήρια και η Total θα πρέπει να καταβάλει
αποζημίωση.

Νέος υποθαλάσσιος αγωγός στον
Ινδικό Ωκεανό θα αλλάξει τον
ενεργειακό χάρτη στην Ασία
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υψηλόβαθμο
στέλεχος της South Asia Gas Enterprise
Pvt Ltd (SAGE) δήλωσε ότι η επανεξέταση και η άμεση υλοποίηση του σχεδίου
για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου
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αγωγού για την εξαγωγή του φυσικού
αερίου του Ιράν μέσω της Θάλασσας του
Ομάν και του Ινδικού Ωκεανού προς την
Ινδία είναι πλέον στα άμεσα σχέδια του
Νέου Δελχί και της Τεχεράνης.
Ο νέος αγωγός θα κοστίσει 4,5 δις δολάρια και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα
νότια παράλια του Ιράν, μέσω των θαλάσσιων υδάτων και την ΑΟΖ του Ομάν και
της ανοικτής θάλασσας στον Ινδικό Ωκεανό προς το Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας. Ο νέος αγωγός θα έχει μήκος 1.400
χλμ., παρακάμπτοντας την αποκλειστική
οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πακιστάν.
Το Ιράν και το Ομάν έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία ύψους 60 δις δολαρίων

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η
παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ αυξήθηκε κατά 3% για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, παρά τη συμφωνία
Βαγδάτης- OPEC για τη μείωσή της.
Έως και τις 15 Φεβρουαρίου, οι εξαγωγές
πετρελαίου εκτιμώνται στα 3,93 εκατ. bpd,
δηλαδή 122.000 bpd περισσότερα συγκριτικά με το μέσο επίπεδο εξαγωγών του
Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε
αύξηση ύψους 10% στις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Basra στο νότιο Ιράκ,
ενώ οι πωλήσεις πετρελαίου από την τοπική διοίκηση της κουρδικής μειονότητας
στο βόρειο τμήμα της χώρας αυξήθηκαν
κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο
Ιανουάριο.
Ανώτερα στελέχη της ιρακινής κυβέρνησης έχουν δηλώσει πως στόχος της
χώρας είναι να εξάγει περίπου 3,64 εκατ.
bpd για τον Φεβρουάριο. Όσον αφορά
τον Μάρτιο, αναμένεται να μειωθούν οι
εξαγωγές πετρελαίου σε 3,01 εκατ. bpd,
λόγω της μειωμένης εποχιακής ζήτησης
που παρατηρείται αυτόν τον μήνα.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον
περιορισμό της άντλησης πετρελαίου από
τα μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα του
Ιράκ θα οδηγήσει την χώρα στη μείωση
της παραγωγής της, σύμφωνα με τις υποδείξεις του OPEC.
Αξίζει να σημειωθεί πως με δήλωσή του ο
υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Jabar alLuaibi, αποκάλυψε πως η χώρα επιδιώκει
την απόκτηση μεγάλου στόλου δεξαμενόπλοιων τα οποία θα εξυπηρετούν τις εξαγωγές της χώρας στην παγκόσμια αγορά.
Μέχρι και το 2007 η χώρα διέθετε μόλις
δύο δεξαμενόπλοια στον στόλο της.

“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 (5) 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 Mediterranean, Black Sea
and North Europe ports, chartered by demanding and well respected
companies in the market, with oil majors and known oil traders being
among them.
Additionally Seaven has under its management two (2) pneumatic
cement carrier vsls (M/V “Eviacement III” & M/V “Seaven Luck”)
which are mainly trading within Mediterranean ports and chartered
by first class cement major companies and cement traders.
43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr

Seaven is ISO 14001 rated. The company’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.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Ευρωπαϊκοί λιμένες εμπορευματοκιβωτίων:
ενίσχυση των κέντρων μεταφόρτωσης
Του Θάνου Πάλλη
Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υπεύθυνου της ευρωπαϊκής δράσης Jean Monnet
για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

Σε θετική πορεία επέστρεψαν το 2016 οι
μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί λιμένες εμπορευματοκιβωτίων. Το εξυπηρετούμενο
φορτίο στους 15 μεγαλύτερους λιμένες
σημείωσε ποσοστιαία αύξηση σε σύγκριση με το 2015 κατά 2,1%. Για πρώτη φορά,
μάλιστα, καθένας από το σύνολο των 15
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιμένων εξυπηρέτησαν πάνω από 1,5 εκατ. TEU, καθώς
τα φορτία που πλέον ταξιδεύουν «μοναδοποιημένα» συνεχίζουν να διευρύνονται.
Ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας είναι
το ότι ανάμεσα στους εμπορευματικούς
λιμένες που ξεχώρισαν είναι και ο Πειραιάς. Το «μεγάλο λιμάνι» συνεχίζει τη θετική
του πορεία, καθώς η αύξηση της αποδοτικότητας του Σ. Εμπορευματοκιβωτίων
(ΣΕΜΠΟ) ΙΙ που διαχειρίζεται η ΣΕΠ, όσο
και οι συμφωνίες με χρήστες του λιμένα
είχαν ως αποτέλεσμα τη συνέχεια της
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αύξησης των φορτίων που διακινούνται
μέσω Πειραιά.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η σχεδόν διψήφια ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε σε
δύσκολες συγκριτικά συνθήκες. Eδώ αναφέρομαι στις επιπτώσεις των προσφυγικών ροών για τις σιδηροδρομικές και οδικές ροές στα βόρεια σύνορα της χώρας
μας, οι οποίες δυσκόλεψαν τη μεταφορά
φορτίων από τον Πειραιά προς τις βαλκανικές χώρες και την Κεντρική Ευρώπη,
αλλά και στο γεγονός ότι η στασιμότητα
της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπει
την αύξηση των εγχώριων φορτίων.
Ο Πειραιάς, εξυπηρετώντας κυρίως τη
μεταφόρτωση, είναι πλέον εδραιωμένος ως ένας από τους δέκα μεγαλύτερους λιμένες εμπορευματοκιβωτίων στην
Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι το φορτίο που
διακινήθηκε το 2016 μέσω του τερματικού
σταθμού που διαχειρίστηκε η ΟΛΠ ΑΕ
μειώθηκε σημαντικά, από 598.255 το 2014
και 293.353 το 2015 σε 203.658 το 2016.
Η αρνητική τάση ήταν το αποτέλεσμα της
μείωσης της μεταφόρτωσης που εξυπηρετούσε ο προβλήτας Ι στο παρελθόν. Η
αύξηση των φορτίων οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των διακινούμενων
φορτίων από τη ΣΕΠ στον προβλήτα ΙΙ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση
με το 2007, το τελευταίο έτος πριν από
την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση

του 2008. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι
Βαρκελώνη, Σίνες, Πειραιάς, Αλγκεσίρας
και Αμβέρσα καταγράφουν τα υψηλότερα
ποσοστά ανάπτυξης.
Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την τελευταία
δεκαετία εμφάνισαν οι λιμένες Πειραιάς
και Σίνες της νότιας Ευρώπης, οι οποίοι
ήταν αρκετά χαμηλότερα στην κατάταξη
πριν από μία δεκαετία, αλλά πλέον κατατάσσονται στους 15 μεγαλύτερους λιμένες. Σημαντική ήταν παράλληλα η αύξηση
και σε Μάλτα, Βαλένθια και Αλγκεσίρας.
Η τάση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι
στη στρατηγική των εταιρειών τακτικών
γραμμών, αλλά και στην εξέλιξη των συμμαχιών, ενισχύθηκε ο ρόλος των κέντρων
μεταφόρτωσης, με συνέπεια την ενίσχυση
των λιμένων που εξυπηρετούν τη διακίνηση φορτίων μεταφόρτωσης. Αμβέρσα
και Γένοβα κυριαρχούν στους λιμένες, με
ισχυρότερο προσανατολισμό στη σύνδεση λιμένα-ενδοχώρας.

Συνολικά, για τους 15 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς λιμένες παρατηρείται σημαντική
αύξηση 14,4% στην κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, με τέσσερις μόνο από
τους 15 λιμένες να εξακολουθούν να καταγράφουν όγκους εμπορευματοκιβωτίων
μικρότερους από την προ-κρίσης ετήσια
κίνηση.
Tο 2008 δεν ήταν μόνο η χρονιά της κρίσης, αλλά και το έτος που άλλαξε και το
μοντέλο οργάνωσης του Πειραιά, με την
πρώτη παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στη θυγατρική της
COSCO. Είναι εμφανές ότι η σειρά συμφωνιών που πέτυχε η COSCO, καθώς και
μια σειρά αναβαθμίσεων στη λειτουργία
του ΣΕΜΠΟ, αλλά και η παρουσία του
σιδηροδρόμου άλλαξαν την «ταχύτητα»
εξυπηρέτησης και συνεπώς της ελκυστικότητας του Πειραιά ως κέντρου μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.
Πλέον, σχετικά με την πορεία των ελλη-

νικών εμπορευματικών λιμένων, αξίζει να
παρατηρήσουμε τις επιπτώσεις που θα
επιφέρει η ολοκλήρωση της πώλησης του
λιμένα και η ανάληψη του μάνατζμεντ της
ΟΛΠ ΑΕ από την COSCO, καθώς και τον
βαθμό στον οποίο θα αυξηθούν τα φορτία, τόσο όσον αφορά τη μεταφόρτωση
όσο και τα εγχώρια και, έως έναν βαθμό,
τα τράνζιτ εμπορευματοκιβώτια.
Σημαντική μπορεί να είναι και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Θεσσαλονίκης,
που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του 2016, η οποία μπορεί να επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στην εγχώρια αγορά.
Πάντοτε, βέβαια, γνωρίζοντας ότι παραμένει σημαντικότερο οι διαχειριστές των
ελληνικών λιμένων να συνεργαστούν με
την πολιτεία, και μαζί με όσους παράγοντες εμπλέκονται στη λιμενική βιομηχανία να πετύχουν να «ανοίξουν» τα κουτιά
στην Ελλάδα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας.
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email address: agency@gclcglobal.com

ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

ματίζεται για τις 19 Ιουλίου 2017.

Αύξηση κύκλου εργασιών
και κερδών για τον ΟΛΠ

270 στρέμματα δίνει
ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών
στον Δήμο Πατρέων

Ανοδικά έκλεισε το 2016 για τα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς ΑΕ, καθώς ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε στα 103,5 εκατ. €, αυξημένος κατά 3,6% σε σχέση με το 2015.
Αύξηση κατά 13% παρουσίασαν τα κέρδη
προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 11 εκατ.
€ έναντι 9,8 εκατ. € το 2015.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από
το car terminal του λιμένα (+13,4%), την
κρουαζιέρα (+8,2), ενώ τα έσοδα από
την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και
ΙΙΙ αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατ. € περίπου.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των κερδών
διαδραμάτισε και η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης κατά 8%,
το οποίο άγγιξε τα 92,8 εκατ. € το 2016
έναντι των 100,9 εκατ. € το 2015.
Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2017,
ενώ η αποκοπή του μερίσματος προγραμ-
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Με σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επανακαθορίζονται
τα όρια της χερσαίας ζώνης του λιμένα
Πατρών, έπειτα από απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Σύμφωνα με
αυτήν, 270 στρέμματα παραλιακής έκτασης αποδίδονται στον Δήμο Πατρέων για
την ένταξη στον συνολικό πολεοδομικό
σχεδιασμό της πόλης. Απομένει η υπογραφή της σύμβασης οριστικής παραχώρησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Πατρέων.

Η CMA-CGM ενώνει τις δυνάμεις
της με το γερμανικό fund
για την απόκτηση του λιμένα
Θεσσαλονίκης
Η γαλλική εταιρεία CMA-CGM αποτελεί τον διαχειριστή που θα ενισχύσει το

σχήμα DIEP (Γερμανικό fund)-Σαββίδη
στην προσπάθεια απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ.
Η ύπαρξη αναγνωρισμένου διαχειριστή
τερματικών σταθμών αποτελεί όρο της
προκήρυξης και έως πρόσφατα οι Γερμανοί ήταν σε διαδικασία αναζήτησης.
Φαίνεται όμως ότι η αναζήτηση κλείνει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το
consortium DIEP-Σαββίδη, καθώς η γαλλική εταιρεία είναι η τρίτη μεγαλύτερη
ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο με στόλο
χωρητικότητας 2,138 εκατ. TEU (10,4%
της παγκόσμιας χωρητικότητας) αλλά και
με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο διαχείρισης τερματικών σταθμών λιμένων ανά
τον κόσμο. Συγκεκριμένα, μέσω των θυγατρικών της «Terminal Link» αλλά και της
«CMA Terminals», ο όμιλος διαχειρίζεται
26 τερματικούς σταθμούς σε 17 χώρες σε
πέντε ηπείρους.
Η ανάμειξη της CMA-CGM στη διαγωνιστική διαδικασία σίγουρα αλλάζει τους
συσχετισμούς και δίνει στο κοινοπρακτικό σχήμα DIEP-Σαββίδη νέα δυναμική.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κοινοπρακτικό
σχήμα εκπροσωπεί γαλλικά, γερμανικά και
ρωσικά συμφέροντα, για να αναφέρουμε
και την πολιτικοοικονομική διάσταση της
σύμπραξης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

6,3% αύξηση διακίνησης στο
λιμάνι του Κόπερ για το 2016
Το λιμάνι του Κόπερ στη Σλοβενία
παρουσίασε αύξηση της συνολικής διακίνησης εμπορευμάτων για το 2016 κατά
6,3%. Συγκεκριμένα, 22.010.650 τόνοι
εμπορευμάτων πέρασαν από τις προβλήτες του λιμένα, ενώ άνοδο παρουσίασε το
σύνολο των επιμέρους κατηγοριών φορτίων. Η διακίνηση χύδην ξηρών φορτίων

αυξήθηκε κατά 2,4%, τα χύδην υγρά φορτία κατά 9%, τα γενικά
φορτία κατά 4%, ενώ εκρηκτική ανάπτυξη παρουσίασε η διακίνηση οχημάτων, η οποία άγγιξε τους 1,14 εκατ. τόνους (+26,3%
σε σχέση με το 2015). Σε ό,τι αφορά τα εμπορευματοκιβώτια
διακινήθηκαν συνολικά 844.776 TEU, με αύξηση 6,8% σε σχέση
με το 2015.

Στην πράσινη ενέργεια επενδύει το λιμάνι του
Άμστερνταμ
Το λιμάνι του Άμστερνταμ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία ενέργειας Eneco με έδρα το Ρότερνταμ.
Η συνεργασία προβλέπει ότι το λιμάνι του Άμστερνταμ θα
αποκτήσει το 50% του αιολικού πάρκου Afrikahaven συνολικής
ισχύος 27 MW, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά του
λιμένα. Αποτελείται από εννέα ανεμογεννήτριες και η παραγόμενη ισχύς μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια
περίπου 15.000 νοικοκυριά. Μάλιστα το λιμάνι του Άμστερνταμ
ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ
ανεμογεννητριών στα 100 MV έως το 2020.

Ο MICT επενδύει ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει
πλοία χωρητικότητας 13.000 TEU
Η ICTSI, παγκόσμιος διαχειριστής τερματικών σταθμών λιμένων, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επενδύσει συνολικά $80
εκατ. στο Manila International Container Terminal (MICT) το
οποίο διαχειρίζεται. Η επένδυση αφορά την απόκτηση νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
την αγορά πέντε νέων γερανογεφυρών ικανών να εξυπηρετήσουν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με χωρητικότητα έως 13.000 TEU, αλλά και την κατασκευή ενός νέου
κρηπιδώματος. Οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στον τερματικό
σταθμό να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δραστηριοποιούνται σε ενδοασιατικές
γραμμές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τρεις γερανογέφυρες θα παραδοθούν το 2018 και άλλες δύο το 2019.

Καταγγελίες για δολιοφθορές
στο λιμάνι της Λεμεσού πριν
από τη μεταβίβασή του
στον νέο διαχειριστή
Η αντιπαράθεση περί της παραχώρησης του λιμένα της Λεμεσού πέρασε σε άλλο επίπεδο όταν ο Κύπριος υπουργός
Μεταφορών κ. Μάριος Δημητριάδης ισχυρίστηκε ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του λιμένα βανδαλίστηκε λίγες ημέρες
πριν από τη μεταβίβασή του στον νέο διαχειριστή. Σύμφωνα
με τον κ. Δημητριάδη, η Eurogate, που είναι ο νέος ανάδοχος
λειτουργίας του λιμένα, τον ενημέρωσε ότι διαπίστωσε πράξεις
σαμποτάζ του μηχανολογικού εξοπλισμού, που ως επί το πλείστον διαπράχθηκαν από τους πρώην αχθοφόρους του λιμένα.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του λιμένα, μόλις τέσσερα από τα
έντεκα staddle carriers είναι λειτουργικά μετά τη μεταβίβαση
της λειτουργίας του λιμένα. Ο κ. Δημητριάδης επιφυλάχθηκε να
ασκήσει ποινικές διώξεις.

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ξεκίνησε η ναυπήγηση του
νέου κρουαζιερόπλοιου της
Hurtigruten
H Hurtigruten ανακοίνωσε επίσημα την
έναρξη ναυπήγησης του νέου κρουαζιερόπλοιου κλάσης Explorer, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοπή χάλυβα στο
ναυπηγείο Kleven στη Νορβηγία. Το νέο
κρουαζιερόπλοιο θα ονομαστεί «Roald
Amundsen» και αναμένεται να ξεκινήσει
κρουαζιέρες το καλοκαίρι του 2018. Το
κόστος του κρουαζιερόπλοιου είναι $220
εκατ., η χωρητικότητά του στους 20.000
dwt, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 600
επιβάτες. Να σημειωθεί ότι η Hurtigruten
έχει τοποθετήσει παραγγελία στα ίδια
ναυπηγεία και για ένα δεύτερο αδερφό
κρουαζιερόπλοιο του «Roald Amundsen»,
το οποίο θα παραδοθεί το 2019. Τα
δύο κρουαζιερόπλοια θα είναι τα πρώτα παγκοσμίως που θα χρησιμοποιούν
υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας,
καθώς θα είναι εφοδιασμένα με μεγάλες
συστοιχίες μπαταριών.

Πέντε νέα πλοία για ποτάμιες
κρουαζιέρες από την American
Cruise Lines
H American Cruise Lines (ACL) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ναυπηγήσει πέντε
κρουαζιερόπλοια χωρητικότητας 200
επιβατών, τα οποία θα πραγματοποιούν
κρουαζιέρες στους ποταμούς της Αμερικής. Τα νέα κρουαζιερόπλοια θα έχουν
μήκος 115 μ. και θα είναι πιο πολυτελή σε
σχέση με τα κρουαζιερόπλοια που αποτελούν τον υφιστάμενο στόλο της ACL.
Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο αναμένεται
να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2018.
Τα κρουζιερόπλοια θα ναυπηγηθούν στα
ναυπηγεία Chesapeake Shipbuilding στο
Salisbury του Maryland.
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Η Fred. Olsen εξετάζει τη
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων
Η Fred. Olsen Cruise Lines, εταιρεία κρουαζιέρας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
και με στόλο τεσσάρων κρουαζιερόπλοιων, φέρεται να εξετάζει την πρόσκτηση
νεοναυπηγούμενων
κρουαζιερόπλοιων.
Σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της
εταιρείας, το 2005 η Fred. Olsen στόχευε
στη ναυπήγηση ενός κρουαζιερόπλοιου,
αλλά για οικονομικούς λόγους ανέβαλε
το εγχείρημα. Το ζήτημα φαίνεται να έχει
επανέλθει στο προσκήνιο, με την εταιρεία
να εξετάζει τη ναυπήγηση μικρών κρουαζιερόπλοιων, που αποτελεί και τον τομέα
εξειδίκευσης της εταιρείας, αλλά είναι και
αυτό που ζητάει το target group της εταιρείας.

Μικρή μείωση στην κίνηση
ακτοπλοΐας το 2016
Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, κατά 1,9%
μειώθηκε η κίνηση επιβατών ακτοπλοΐας
για το 2016, με τη μεγαλύτερη πτώση να
καταγράφεται στις γραμμές του Βορείου
Αιγαίου – κατά 19,6%. Οι γραμμές των
Δωδεκανήσων κατέγραψαν μείωση 15,3%,
ενώ οι γραμμές της Κρήτης παρουσίασαν
μικρή μείωση 1,5%. Άνοδο παρουσίασε η
επιβατική κίνηση στις γραμμές που ξεκινούν από τη Ραφήνα με προορισμό τις
Κυκλάδες κατά 4,9%, οι γραμμές που
εξυπηρετούν την Πάρο, τη Νάξο και τη
Σαντορίνη κατά 5,4%, οι γραμμές των
Δυτικών Κυκλάδων κατά 1,8% και, τέλος, η
γραμμή Πειραιάς-Ικαρία-Σάμος με αύξηση
1%.
Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη μείωση
επιβατικής κίνησης παρατηρήθηκε στη
γραμμή Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη με πτώση 26,6%.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των Ν.Χ. για
νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου, σας
παρουσιάζουμε τις τελευταίες, αξιόπιστες, όσο και
καινοτόμες προτάσεις.

Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

NanoPhos S.A.

Η Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ επενδύει συνεχώς σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό!

EENova Modified Polyamide Epoxy
Coating

Η βιομηχανική – εμπορική εταιρεία Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ συνεχίζει τη λαμπρή πορεία της
τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων και επενδύει συνεχώς σε τεχνογνωσία
και υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια οι επενδύσεις αυτές ξεπερνούν τα 5.000.000 ευρώ καθιστώντας το εργοστάσιο της εταιρείας ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα εργοστάσια σχοινιών, κάβων και ειδικών κατασκευών για drilling & offshore παγκοσμίως.
Εδώ και 50 χρόνια η Κορωνάκης ΑΒΕΕ τροφοδοτεί τη ναυτιλία με κάβους και συρματόσχοινα υψηλής αντοχής και τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στις πρώτες ύλες και στα
διεθνή πρότυπα.
Τα τελευταία χρόνια τροφοδοτεί με μεγάλη επιτυχία τον κλάδο των OFFSHORE κατασκευών με σχοινιά που φτάνουν τα 200 χλστ. ονομαστική διάμετρο και μπορούν να
ξεπεράσουν τους 800 τόνους (MBL), ενώ κατέχει περίοπτη θέση στις λίστες των προμηθευτών των σημαντικότερων πετρελαϊκών οργανισμών.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας κατασκευάζονται στις υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της που ξεπερνούν σε έκταση τα 105.000 τ.μ.
2104060600
www.koronakis.gr
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Το προϊόν EENova είναι μοναδικό στο είδος
του λόγω της ενσωμάτωσης νανοσωματιδίων
ελαστομερών σιλικόνης. Είναι ένα ανθεκτικό
Εποξικό Coating σε συνδυασμό με άπειρα
ελαστομερή «μαξιλαράκια» σιλικόνης. Τα
νανοσωματίδια ελαστομερών σιλικόνης έχουν
την ιδιότητα να απορροφούν την ενέργεια
προάγοντας την αντοχή στην τριβή και στην
κρούση, προστατεύοντας το υπόστρωμα
αλλά και την ίδια την επίστρωση. Συνεπώς
εργασίες βαρέος τύπου δεν επηρεάζουν τη
συνοχή της επίστρωσης καθιστώντας την
ιδανική για χρήση σε περιβάλλον πολλαπλών
φορτίων. Επιπρόσθετα το EENova παρουσιάζει μειωμένη θερμική αγωγιμότητα, μεγάλη
αντοχή στο διαβρωτικό περιβάλλον και είναι
ανθεκτικό στην απορρόφηση λεκέδων λόγω
φορτίου.
2292069312
www.NanoPhos-Marine.com

DISCOVERY MARINE Ltd
Fire & Safety
Ολοκληρωμένες λύσεις απαιτήσεων του IMO σχετικά με Fire Fighting Systems
H εταιρεία DISCOVERY MARINE LTD δίνοντας έμφαση στο After Sales Service και
πάντα σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του IMO παρέχει μία ευρεία γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Fire Fighting και Life Saving.
H εταιρεία μας διαθέτει ετοιμοπαράδοτα Felxible Pilot and Discharge Hoses από τις
κατασκευάστριες εταιρείες Heien Larssen, Kawasaki, NK, Fain, και αναλαμβάνει την εγκατάστασή τους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε γυάρδα ή εν πλω. Η πιστοποίηση
της δουλειάς μας έρχεται με το Commissioning.
Με αφορμή τον κανονισμό σχετικά με τα Flexible και Pilot CO2 hoses η εταιρεία μας
παραθέτει μία σειρά εγγράφων και ελέγχων που θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο για τη
συμμόρφωσή του με τον ανωτέρω κανονισμό:
Type approval certificate
Hose’s Certificate (Including the couplings)
Installation
Service Report
Εκδίδεται από την εταιρία που πραγματοποιεί την εγκατάσταση, και αναφέρονται
οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν.
2107242700
www.discovery-marine.com

Α. ΜΑΛΛΙΟΣ – Σ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ
New series of Led floodlights- APOLLO LED
SeaBright® following close the needs of the market has upgrade
the Led floodlights of its productions.
The brand-new series of Apollo Led are produced at 50W, 100W,
150W, 200W and 300W. The available beams are 21⁰, 35⁰ and
64⁰ in order to replace the existing halogen and H.P.S floodlights
.We are delivering a state of the art products, with high lumen
density for exceptional beam control and precision lighting.
Apollo series are made with latest technology raw materials of
European and US manufacturers. The design is robust for marine
and offshore applications. The housing is made of marine grade,
anodized aluminum and stainless steel AISI316 in order to increase
the lifetime to the maximum.
Benefits:
•
Cost saving more than 90%
•
Maintenance free operation
•
Vibration-proof tested
•
Available spare parts
•
Custom brackets for fitting the existing base
2104082208
www.seabright.gr
www.anmallios.com

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Digital Control Systems International Ltd
Samsung Ballast Water Management System Purimar™
Purimar™ has been designed and manufactured by Samsung Heavy Industries to meet
IMO requirements for Ballast Water Management Systems.At ballasting the ballast water
treatment process performed by Purimar™ comprises of two main unit operations:
mechanical separation (filtering) and disinfection (electrolysis based chlorination). In the
first step, the filters (50 μm filter fineness) remove particles, sediments and organisms
of the larger size classes. This allows the following disinfection step to minimize the use
of NaOCl, a chlorine compound. In the second step, the sodium hypochlorite solution
generated from the electrolysis unit is injected into the filtered influent ballast water to
effectively disinfect organisms of the smaller size class and bacteria remaining in the filtrate. At deballasting, neutralization unit decreases the total residual oxidants (TRO) concentration if required before the ballast water discharge. This step makes Purimar™ safe
and eco-friendly. Samsung Heavy Industries has completed the land-based test in brackish
water for the US Coast Guard’s BWMS type-approval regime with its Purimar™.
2104181833
www.dcsi.gr

Alfa Laval

Chevron Marine Lubricants

Pure environmental focus from Alfa Laval
Environmental legislation adds concern in an already complicated business. This is why Alfa Laval helps marine customers face
new legislative challenges. Building on a century of experience in
meeting marine needs, the company has been an environmental
front-runner through its Pure Thinking concept.
This means Alfa Laval has proven solutions today. Alfa Laval PureBallast 3 is type approved by IMO and the U.S. Coast Guard for
ballast water treatment. Alfa Laval PureSOx, the leading scrubber
in SOx Emission Control Areas, is prepared for the 2020 global
sulphur cap. And more is in the portfolio: Alfa Laval PureVent for
cleaning crankcase gas, Alfa Laval PureBilge for emulsion-breaking
bilge water treatment and Alfa Laval PureNOx Prime for water
cleaning in a NOx-reducing Exhaust Gas Recirculation system.
As legislation develops and new challenges arise, Alfa Laval will be
there to help you meet them.

Reducing the cost of cold corrosion
Chevron’s brings to market its latest OEM approved cylinder
lubricant, Taro® Special HT Ultra. With an ultra-high base number of 140 BN, this product is created for the latest type of highly
efficient 2-stroke engines which have an increased tendency to
develop cold corrosion. Developed with MAN Diesel & Turbo,
Taro® Special HT Ultra provides the flexibility for blending on
board as well as direct injection cylinder lubrication – effectively
mitigating effects of cold corrosion.
Chevron’s Taro® cylinder lubricant range is an integral part of
your lubrication program, with a BN range of 25 to 140 for a
variety of operating conditions. Chevron’s DOT.FAST® drip
oil analyzer provides onboard and onshore analysis of drip oil
and measures total iron content, including corrosive wear. Use
Taro® Special HT Ultra in combination with DOT.FAST® to
help reduce operational cost, maximize productivity and keep
you fleet sailing.

+ 46 853065527
www. alfalaval.com

2109473000
www.chevronmarineproducts.com
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EPE
EPE S.A., established in 1977 in Piraeus, offers a complete range of environmental protection products and services, including emergency response for oil&chemical spills.
EPE, with state-of-the-art equipment, trained and experienced personnel, offers contingency and preparedness services to all types of facilities including oil terminals, production platforms, shipyards, power stations, light and heavy industries, ports, etc. in
compliance with all relevant legislation and standards. Focusing on R&D, EPE designs
and manufactures marine equipment such as bilge oil water separators, sewage treatment plants, sacrificial anodes, potable water related, anti-fouling and cathodic protection systems, with its latest developments being EPE has also established collaborations with principals for sprinkler, sewage, stainless steel piping systems, etc.
2104060000
www.epe.gr

Franman Ltd
WME AS is a Norwegian company which delivers Active Fire
Fighting Systems and Nitrogen Generators.
Following an extensive research and testing on their several
installations, WME proposes the Low Pressure Water Mist System as the most suitable Fire Fighting technology for all areas of
the vessel. WME’s technology secures immediate fire extinction
while offering the following benefits compared to others:
1. Safe Environment while Fire Fighting - No danger to human life
2. High HSE factor
3. Lower cost and shorter delivery time for components
4. Less footprint for the pump skid
5. Less power consumption
6. Bilge Protection

WME delivers a complete range of Fire Fighting products which
includes:
• Water Mist System (low pressure)
• Deluge Valve System
• Sprinkler System
• Dual Agents (foam & powder)
• Central Foam Skid
• Monitors
• Hydrants
• Hose & Hose Reels
• Deck Integrated FiFi Systems (DIFFS)
• Utility Stations
WME’s long experience with Projects Execution allows them to
manage the complete life-cycle of a Project including the study,
the manufacture as well as the installation and maintenance of
their Fire Fighting Systems.
2109532350
www.franman-group.gr
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ SMARTPHONES ΚΑΙ TABLETS

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Jotun Hellas Ltd.
Onboard maintenance without breaking the bank.
Jotun has been a technology leader in mastics since the
1980’s. The secret ingredient is hydrocarbon resin that gives
added surface tolerance vis-à-vis wetting agents or other
solutions. For less than perfect substrates there therefore
is an easy fix: Jotafix!
Sharp angles/corners are typical areas where corrosion first
takes hold.
The paint film here often becomes too thin to offer a good
barrier.
Mr. Dimitris Zarogiannis
(Marine GKAM) states
that “Our goal with
this solution is to create the best commercial SeaStock system
on the market!’’
The ability to build a
good film at the correct film thickness in one coat means
fewer coats is required to achieve correct film thickness
Fewer coats = reduced man hours = reduced cost
Build a good and thick film without defects means protection is extended and it takes longer before maintenance
falls due again Thick + intact film = good protection =
reduced maintenance costs
2104285980
www.jotun.com

ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A.
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A. is a company
consisted of scientists with high experience and profound
knowledge that designs and manufactures innovative Ballast
Water Treatment Systems (BWTS) in compliance with the
latest legislation. Closer than ever to USCG Type Approval,
the advanced ERMA FIRST BWTS also holds type approval by IMO, class type approval by Lloyd’s Register and AMS
Acceptance letter by USCG.ERMA FIRST’s latest development, ERMA FIRST BWTS FIT is an advanced modular system that was developed to exceed all the special installation
requirements either for New Building vessels or any retrofit
project. The system is an autonomous, flexible and reliable
solution, suitable for all types and sizes of vessels. Nowadays,
ERMA FIRST has a prestigious reference list comprised of
shipowners and shipyards worldwide (Greece, China, Italy,
Turkey, Romania, Japan, Korea, US, etc.).
2104093000
www.ermafirst.com
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ΑΒΒ
MXP® - Dedicated turbocharger
designed and optimized for marine
auxiliary engines
First dedicated turbocharger from ABB
Turbocharging designed in a development
cooperation with IHI Corporation. Specifically for small bore medium-speed marine
auxiliary diesel engine platforms with up
to 2 MW power output.
This dedicated turbocharger requires
fewer parts, simplifying its operation.
Optimized for excellent load response
behavior, MXP delivers high efficiency at
part load with no additional air assistance
required.
Essential to the customer-centric design,
is the user-friendly maintenance concept of MXP, giving crew the flexibility to
independently maintain the turbocharger
wherever and whenever

necessary, using standard tools while the
vessel is operational. ABB Turbocharging
will support crew maintenance with an
intuitive digital, interactive self-service
guide for CBM.
Customer value
• Dedicated for marine auxiliary diesel
engines < 2MW power output
• Improved part load performance supports fuel savings
• Optimized load response behavior
• Robust design for HFO capability
• IMO II compliance, without any additional measures
• Design for easy service and operation
• Easy crew maintenance with standard
tools
• Digital support for CBM with issues resolution
2104212600
www.abb.gr/turbocharging

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

C&A STAVROS KASSIDIARIS S.A.
VSS-100
The VSS-100 is an innovative security system, designed to comply with the ISPS and
U.S.C.G. NVIC 10-02 security requirements for monitoring sensitive areas of the vessel
(i.e. monitoring and securing the fire exits, fire stations, safety exits, accommodation area,
control rooms etc.).
The system uses a combination of audible and visual signals that inform the authorized user about the status of the access in various spaces of the vessel. The doors are
equipped with an inductive proximity switch. The system’s alarm panel informs the user
about the status of the doors in a single glance, by using two led lights (green & red) to
indicate closed and open doors.
The purpose of our system is to provide a reliable and accurate method of monitoring a
series of sensitive points of the vessel at a glance at the main alarm panel.
2104636000
www.kassidiaris.gr

MARICHEM MARIGASES
WORLDWIDE SERVICES
FUELFLOW PPR
For almost half a century, Marichem Marigases Worldwide Services has been in the
forefront of promoting environmental
consciousness in the chemical industry,
with particular attention paid to the manufacturing process of the products and the
handling of products through the final disposal of the by-products. Over the years,
our experience and knowledge has lead to
thousand of satisfied customers around
the world, being served 24 hours a day - 7
days a week, while our research and development of new products is undertaken in
order to meet the ever-rising standards of
the international shipping market.
At the same time, Marichem Marigases R
& D Department is developing new products, in response to the increasing needs
of the marine industry and advance to
the next generation of innovative products linked to new application needs, new
chemical technology features, and maximum environmental safety.
During 2016 Marichem Marigases Worldwide Services introduced a number of
new Fuel Oil Treatment products named
New Generation F.O.T. series.
One innovative product from this series
is FUELFLOW PPR, a fuel oil treatment
product that prevents the formation of
wax structures and is suitable for all distillate fuels.
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FUELFLOW PPR (Pour Point Reducer) is
a highly concentrated fuel oil additive specifically designed to reduce/depress the
Pour Point (the temperature at which a
fuel becomes solid) and prevent the formation of wax structures.
In the case of marine distillate fuels, there
seems a notable move toward fuels with
higher wax contents, and this leads to
worsening cold temperature operability.
As more ships sailing through polar waters
and as new hybrid and ultra low sulfur distillate fuels are becoming available in the
market, there is an increased risk of wax
formation which can make fuel unpumpable.
As the temperature in the fuel decreases,
the molecules of paraffin tend to come
together, forming large structures which

will degrade the flow characteristics of the
fuel. Modification of the crystallization of
the wax is necessary to maintain the fuel
at a liquid condition and avoid solidification in extreme conditions.
FUELFLOW PPR is suitable for all distillate
fuels and offers no paraffin crystallization
at very low temperatures/arctic waters.
When using FUELFLOW PPR the fuel
remains liquid and easy to handle/pump.
FUELFLOW PPR has been tested by independent lab, and has demonstrated to
reduce pour point and cold filter plugging
point (CFPP), by an average of 21°C and
11°C respectively.
2104148800
www.marichem-marigases.com

Wartsila Greece S.A.
Wärtsilä well positioned to assist
marine sector meet new global
sulphur cap
The
IMO’s
Marine
Environmental
Protection Committee (MEPC) has
agreed to implement the global cap on the
sulphur content of marine fuels effective
from January 2020. Wärtsilä’s proactive
development of exhaust gas cleaning (EGC)
systems, together with its broad offering
in gas and dual-fuel engine technologies,
means that the company is well positioned
to assist fleet owners around the world to
implement plans for compliance.
Wärtsilä has unrivalled experience in
EGC systems for marine applications,
and was the first manufacturer to have
been awarded the International Maritime
Organisation’s certificate for exhaust gas
cleaning systems by certain classification
societies. Subsequently, the company has
actively developed the technology, the
capacity, and the network to overcome
the challenges faced by owners and
operators in meeting the global sulphur
cap regulations.

Recently, the Singapore flag state
authorities approved Wärtsilä’s EGC
systems, making it the first EGC to be
approved by an Asian flag authority. This
approval by Singapore makes it applicable
to all Asian flag states. Wärtsilä was also
the first company to introduce dual-fuel
engines to the shipping sector, allowing
the use of liquefied natural gas (LNG)
as a marine fuel. Since LNG contains
no sulphur, there is an increasing trend
towards the use of LNG fuel as a viable
means of complying with the sulphur cap
requirements. “In addition to its wellknown offering in dual-fuel engines and
LNG handling systems, Wärtsilä also has
a portfolio of the most flexible EGC
systems. Our open-loop water cleaning
system is the most environmentally sound
solution on the market.We can customise
and optimise our systems to meet specific
customer requirements, while offering
support during each phase of the project
from feasibility studies to commissioning,
and then on to lifecycle service support,”
says Roger Holm, President, Wärtsilä
Marine Solutions.

The global cap will limit the sulphur
content of marine fuels to 0.5%, meaning
that the world’s shipping fleets will need
to either change to a cleaner fuel such
as LNG, or install abatement systems.
Wärtsilä’s EGC systems already have
in excess of 200,000 running hours of
operation, making Wärtsilä by far the most
experienced provider of such systems for
marine use.
2104135450
www.wartsila.com

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Internaftiki S.A.
Emergency Repair Composites
• Plain product range-2 products, Metal Super and Metal Super Coating, can cover all needs.
• Resists temperatures up to 200°C.
• Protects from corrosion and chemical attack.
• Cost effective.
• Technical support with on board instruction booklet.
• Made in the EU.
PRODUCT DESCRIPTION
Metal Super is a composite against corrosion and chemical attack. It fills wide cracks and
offers strong bonding of metals.
Metal Super Coating is a two-component, coating forming a smooth non porous surface,
resistant to chemical aggression, corrosion and erosion as well as impingement.
APPLICATIONS OF INTERNAFTIKI COMPOSITES
Pumps, Seawater Filters, Seawater & Ballast Pipes, Heat Exchangers, Heating Coils
Cooler and Covers, Heavy Pitting, Shafts, Tanks, ect
2104126997
www.internaftiki.gr

Atlas Sea Group
Under the ‘Umbrella’ of the Atlas Sea Group, we can found Atlas Ship Supply and
Atlas Marine Valves These two companies, together or separately, - as independent
companies - is a strong and continuing strength in the field of marine ship supply not
only in all ports of Turkey, but also in all the world.

Atlas Ship Supply Opened its doors in 1979.
We started to offer provision and consumables on One-StopShop supply service basis
to meet the expectation of our customers since 1979.
With positive feedback from our clients, Atlas grew up to a modern ship supply company with all the newest supply chain technologies to accomplish all the provisions, stores and repair solutions.
In general there are 50 ports located on the shores of Turkey,
and also the Turkish straits. Our company, cover all these ports
through our own offices and sub-offices in order to supply our
customers by first hand sales.
Our multiple services are supported from Provision Supply, Technical Supply, Logistic Services, General Repairs, Other Repairs.
Atlas is pioneer to Transit stock Keeping, and introduced the process of Transit to Turkish Ship Supply Industry.
The quality of our service is not only shown on ISO 9001-2008 &
ISO 22000:2005 certificates, but mostly by an increasing amount
of new customers.
+ 90 2126139110
www.atlasshipsupply.com
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Atlas Marine Valves Opened its doors in 2012
Atlas Marine Valves, is a stockist and distributor for a wide range
of JIS & DIN standard valves and valve spare parts.
We have a specialist team focusing only on valve and valve spare
parts. This enables us to provide solutions that fit each and every
need. Our products are manufactured by top class foundries
located in Korea, Japan, Turkey and various EU countries. They
have approvals by major classification societies including DNV,
LRS, ABS, CLASS NK, BV.
All products are accompanied by the relevant class and material
certificates.
We have stock points in Istanbul, Busan and in 2017 we will be
launching our new Atlas Marine Valves brunch office in Singapore
with our full range stock in a brand new warehouse and facilities.
In Singapore we have a new warehouse of valves for more and an
immediate service to our customers.
From this new opening, we would be happy to be your right connection in South Asia and pacific, as we were for so many years
from our office at Tuzla in Turkey
+90 2164939042
atlasmarinevalves.com

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 - 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

KATRADIS GROUP OF COMPANIES
Nika-SIRI® A New Generation of High Performance Ropes
Katradis Marine Ropes industry S.A., in its continuous effort to meet the
challenges and the demands of its customers for new solutions to the safe
mooring of ocean going vessels is proud to present the most complete and
updated line of High Modulus Polyethylene mooring ropes in the market.
The new line of the Nika-Siri ropes includes:
1. Single Braided ropes
• Nika-SIRI S-12
• PRISMA® SK78
• Nika-SPECTRA S1000

2. Double Braided – Jacketed ropes
• Nika-SIRI S-12 DB P-Cover
• Nika-SIRI S-12 DB M-Cover
• Nika-SIRI S-12 DB U-Cover

For the demanding sector of tug boats Katradis has come up with a rope
of special construction called:
• Nika-SIRI X-12
2104060300
www.katradis.com

KONGSBERG

MAN Diesel & Turbo
Super Fine Filter – the MAN PrimeServ retrofit
solution to easily improve the cleanliness of your
hydraulic system oil
Impurities in the hydraulic system oil can lead to damages on
expensive ME engine components, such as the FIVA valves,
hydraulic pumps, fuel booster etc. The SFF (Super Fine Filter)
is a newly developed filter element for electronically controlled
ME/ME-C and ME-B engines and is offered as a low cost retrofit
solution to significantly improve the cleanliness of the hydraulic
system oil.
The Super Fine Filter is installed instead of the 25 micron
redundancy filter and should be used once every month for
8 hours and when topping-up the hydraulic oil main tank. The
Super Fine Filter is a 6 micron filter with a beta value of 75, which
removes almost 99% of all 6 micron particles, thus ensuring a
much better cleanliness of the hydraulic oil.
The Super Fine Filter retrofit package consists of a cartridge
holder and filter cartridges, which can easily be installed by your
crew. With this solution you can also avoid having to install a
separate system for hydraulic control oil.
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2104587900
www.dieselturbo-greece.man.eu

New Training Innovations from KONGSBERG
Kongsberg Maritime’s training division has introduced an innovative new virtual classroom solution to help customers reduce
the time and cost investment of training on a wide range of disciplines. The system uses a live video link between instructors
and students integrated with dynamic on-screen presentations,
emulated system software and assessment tools, enabling course
participants to build a knowledge platform through i.e., system
introduction, system navigation, alarm and message system familiarisation in addition to basic theory, prior to joining the course
at a Kongsberg Maritime global training centre, a customer’s
premises or on a ship. Remote preparation training is available for
a wide range of courses including KONGSBERG K-Chief marine
automation systems and K-Fleet Marine Fleet Management Software, in addition to K-Pos Dynamic Positioning systems.
2111045300
www.training.km.kongsberg.com

Safety Means
the World to Us
GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading
owners, operators and managers of LNG Carriers.
As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes
and our environment.
Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.

www.gaslogltd.com
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