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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Εν πλω

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα

Του Καπετάν Γ. Γεωργούλη

Παγκόσμια οικονομία και Κίνα 

Της Μαρίας Μπερτζελέτου, Ναυτιλιακής Αναλύτριας

 

 Βραβεία Ευκράντη:

 Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς

Αφιέρωμα

Νέοι και ναυτιλία: Ποιος είναι ο ναυτικός  

του μέλλοντος;

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ:  

Νέοι στις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές

Του Θάνου Πάλλη,  

Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το μέλλον και οι εξελίξεις στα πλοία είναι 

μπροστά μας. Ας το δούμε σαν πρόκληση,  

ώστε να καλυτερεύσουμε το ίδιο  

το ναυτικό επάγγελμα

Του Μανώλη Τσικαλάκη, Προέδρου Πανελλήνιας 

Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ)

Έστω και με μειωμένη σύνθεση, σε ένα 

αυτοματοποιημένο πλοίο ο ρόλος του ναυτικού 

θα συνεχίσει να υφίσταται  

Του Καπτ. Ανδρέα Ν. Βουρέκα,  

Crew manager Carras (Hellas) SA 

Δημιουργείται μια νέα γενιά ναυτικών, που 

θα αναλάβει τα καθήκοντά της με το ανάλογο 

επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματισμού

Του Στέφανου Κόντρα, Crewing Manager,  

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd

Θα παρότρυνα τα παιδιά μου να στραφούν 

στο ναυτικό επάγγελμα, κυρίως λόγω  

των προοπτικών που σου δίνει μια καριέρα  

ως ναυτικός

Του Καπτ. Αλέξανδρου Κόκκινου,  

Πλοιάρχου Maran Gas Maritime Inc.

Ο ρόλος του σύγχρονου ναυτικού έχει αλλάξει 

και οι συνθήκες διαβίωσης εν πλω έχουν 

αναβαθμιστεί

Tης Ειρήνης Γλύπτη,  

Crew Manager Polembros Shipping

Αλλαγή νοοτροπίας για τη θέση της γυναίκας 

στα ναυτικά θαλάσσια επαγγέλματα

Συνέντευξη της Χρυσής Κολοκούτσα, Υποπλοιάρχου 

στην Andriaki Shipping

Παρουσίαση

Ο Όμιλος TOTOTHEO δεσμεύεται για πάνω από 

1.500 εγκαταστάσεις FLEET XPRESS

Διεθνή ύδατα

Το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «America 

First» φέρνει αναστάτωση στη ναυτιλία

Του Παναγιώτη Καπετανάκη

Κεφαλαιαγορές και ναυτιλία 

Του Μιχάλη Νικολάου

Τραβερσάδα στην ταραγμένη πράσινη θάλασσα 

των περιβαλλοντικών απαιτήσεων

Του Πλοιάρχου Νικόλαου Ασπρολουπάκη

NEOTEYKTA 

M/V Desert Ranger

Minerva Coralia

Τεχνολογία και ναυπηγική

Του Νίκου Βεργούνη

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Λιμενική βιομηχανία

Εν πτήσει

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

H ναυτιλία επιστρέφει στη γενέθλια γη της
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Φωτ. εξωφύλλου: Οι πρωτοετείς  
σπουδαστές της ΑΕΝ Οινουσσών

Απρίλιος 2017
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Ιδιοκτησία
Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.

Εκδότης
Ιωάννα Μπίσια

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Σύμβουλος επικοινωνίας  
& ειδικών εκδόσεων

Λίζα Μαρέλου

Σύμβουλοι  Έκδοσης
Δρ Γιώργος Βαγγέλας

Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Creative Directors
Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Διεύθυνση Διαφήμισης
Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνοι Διαφήμισης  
και Επικοινωνίας
Δήμητρα Τσάκου 

Χάρης Παππάς

Επιστημονικοί συνεργάτες
Χαρίλαος Ψαραύτης
Πάνος Ζαχαριάδης

Μιχάλης Μαλέρμπας
Μαρία Μπερτζελέτου

Ειδικοί συνεργάτες
Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Μιχάλης Νικολάου 

Αγγελική Κολιομίχου

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ ΜΠΕ/ ΕΡΑ

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60€

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

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

Gratia Εκδοτική Ε.Π.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr
Web strategy development by IT

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

Kωδικός 
Tαχυδρομείου 1449
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μέλη πληρώματος ποντοπόρων πλοίων  
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  
όταν βρίσκονται εν πλω.

είναι ο αριθμός των απασχολούμενων  
ναυτικών παγκοσμίως.

φορές μεγαλύτερη είναι η ιπποδύναμη μιας 
μηχανής πλοίου από τη μηχανή ενός μέσου 
οικογενειακού αυτοκινήτου.

μπανάνες μπορούν να μεταφερθούν  
από το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς  
εμπορευματοκιβωτίων.

των εμπορευματοκιβωτίων επιθεωρούνται 
στους λιμένες.

TEUs βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε κατά-
σταση μεταφοράς διά θαλάσσης.

κυβικά μέτρα είναι το προϊόν των ετήσιων 
εργασιών βυθοκόρησης στους διαύλους ναυσι-
πλοΐας και στα λιμάνια των ΗΠΑ.

χιλιόμετρα η μέση απόσταση που διανύει ένα 
πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε 
ετήσια βάση.

των εμπορευματοκιβωτίων που 
κατασκευάζονται παγκοσμίως  
παράγονται στην Κίνα.

i-pad μπορούν να χωρέσουν σε ένα 
εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών.

1.500.000 

1.000

954.780.000 

1 στα 10

2%-10%

20.000.000

305.821.854

288.300 97% 

10.100

OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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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.

Υπό διαμόρφωση η ναυτιλιακή 
στρατηγική της ΕΕ  
για την περίοδο 2019-2028

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία, 
εκπροσωπούμενη από τους φορείς CLIA 
Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, ETA, 
ETF, EuDAM, Interferry και WSC, εξέδωσε 
ανακοίνωση στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
«European Shipping Week 2017», η οποία 
ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου και διήρ-
κεσε έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου. Με 
την ανακοίνωση αυτή, οι φορείς καλωσο-
ρίζουν τη μεσοπρόθεσμη έκθεση για τη 
Ναυτιλιακή Στρατηγική Μεταφορών της 
ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που καλύ-
πτει την περίοδο 2009-2018 (EU Maritime 

Transport Strategy 2009-2018).
Στην ανακοίνωσή τους οι φορείς της 
ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας επι-
σημαίνουν την ανάγκη βελτίωσης των 
κανονισμών της ΕΕ καθώς και την ανα-
γκαιότητα της ύπαρξης ενός ηλεκτρο-
νικού συστήματος ενιαίας ναυτιλιακής 
θυρίδας (Single Window) στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών. Με την εφαρμογή 
αυτού του συστήματος θα διασφαλίζεται 
η ανταλλαγή των απαιτούμενων πληρο-
φοριών σχετικά με τις εισαγωγές και τις 
εξαγωγές εμπορευματικών φορτίων ανά-
μεσα στις κυβερνήσεις των χωρών και τις 
αντίστοιχες λιμενικές αρχές. Μέσω του 
συστήματος «Single Window» θα μειω-
θούν τα διοικητικά εμπόδια που αντιμε-
τωπίζουν τώρα οι ναυτιλιακές επιχειρή-

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



σεις και οι ναυτιλιακοί πράκτορες και θα 
απλοποιηθούν οι διαδικασίες ανταλλαγής 
των στοιχείων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων. Η απλοποίηση των διοικητικών 
κανονισμών και των απαιτήσεων θα θέσει 
τις ναυτιλιακές μεταφορές στην ίδια βάση 
με τις χερσαίες μεταφορές, οι οποίες ήδη 
κερδίζουν από μια ενιαία αγορά.
Μια νέα ναυτιλιακή στρατηγική είναι ανα-
γκαία από το 2018 και μετά, η οποία έχει 
ως επίκεντρο την ανάδειξη της Ευρώ-
πης σε κυρίαρχη ήπειρο στον τομέα της 
ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτού-
νται, βέβαια, νέες επενδύσεις, ένα υψηλά 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, συνεχής 
εφαρμογή των διεθνών κανονισμών που 
αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα και 

θέματα ασφάλειας, όπως και εφαρμογή 
πολιτικών που θα συνεισφέρουν στη διευ-
κόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων 
και των συναλλαγών.
Απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και στην 
πολιτική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, οι φορείς της ευρω-
παϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας τονίζουν ότι 
η ΕΕ οφείλει να επιβεβαιώσει την ηγετική 
θέση που κατέχει στον χώρο του ελεύθε-
ρου εμπορίου. Σημαντική είναι και η συνει-
σφορά του IMO (International Maritime 
Organization) στη διαμόρφωση των απα-
ραίτητων πολιτικών, που θα διασφαλίσουν 
ότι η ΕΕ ανταποκρίνεται σε θέματα προστα-
σίας του περιβάλλοντος.
Στο τέλος της ανακοίνωσής τους, οι φορείς 
της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας 
CLIA Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, 
ETA, ETF, EuDAM, Interferry και WSC δηλώ-
νουν τη δέσμευσή τους να συμμετέχουν 
ενεργά, εντός του 2018, στη διαμόρφωση 
της ναυτιλιακής στρατηγικής της ΕΕ για την 
περίοδο 2019-2028, ενώ υπογραμμίζουν και 
τη διάθεσή τους να συνεργαστούν με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ένωσης, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμο-
γή αυτής της στρατηγικής θα είναι επιτυχής.
 
Αρνητικό ρεκόρ 16ετίας 
στην ελληνική αγορά εργασίας

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Ιανου-
άριο του 2017, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα του πληροφοριακού συστήματος 
«Εργάνη».
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλη-
σης του Ιανουαρίου 2017, οι αναγγελίες 
πρόσληψης ανήλθαν σε 126.501, ενώ οι 
αποχωρήσεις σε 156.318. Από τις τελευταί-
ες, οι 73.609 προήλθαν από οικειοθελείς 
αποχωρήσεις και οι 82.709 από καταγ-
γελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, προ-
κύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-α-
ποχωρήσεων κατά 29.817 θέσεις εργασίας.
Σε ό,τι αφορά την επίδοση του Ιανουα-
ρίου του 2017, το αρνητικό ισοζύγιο δια-
μορφώνεται, κυρίως, από τέσσερις κλά-
δους: λιανικό εμπόριο (-5.895), εστίαση 
(-10.000), δραστηριότητες απασχόλησης 

(-3.564) και καταλύματα (-1.965). Και οι 
τέσσερις αυτοί κλάδοι παρουσιάζουν 
αύξηση της ζήτησης για εποχική απα-
σχόληση την περίοδο των εορτών και 
το μεγαλύτερο ποσοστό από τις θέσεις 
εργασίας που χάθηκαν αφορούν τέτοιου 
τύπου απασχόληση, δηλαδή θέσεις σε 
κλάδους που χρειάζονται επιπλέον προ-
σωπικό λόγω της εορταστικής περιόδου.
Σχολιάζοντας τα στοιχεία της «Εργάνης», 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο 
για εποχικό σύμπτωμα (!) που θα διορθω-
θεί, ενώ το υπουργείο Εργασίας με ανα-
κοίνωσή του υπογραμμίζει ότι «παρακο-
λουθεί με προσοχή τις μεταβολές στην 
αγορά εργασίας».
Σημειώνεται ότι αύξηση του αριθμού των 
ανέργων τον Ιανουάριο κατά 17.337 άτομα 
καταγράφουν και τα στατιστικά στοιχεία 
του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με τον οργανισμό, τον Ιανουά-
ριο οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.089.989 ένα-
ντι 1.072.652 τον Δεκέμβριο. Το 53,87% 
είναι μακροχρόνια άνεργοι. Από το ένα 
εκατομμύριο και πλέον των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων μόνο οι 157.015 λαμβάνουν 
επίδομα ανεργίας.

Νέα σύνδεση Οτράντο  
με Κέρκυρα και Παξούς

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

H ιταλική ακτοπλοϊκή εταιρεία Liberty 
Lines ανακοίνωσε ότι προχωρά στη δημι-
ουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής, που θα 
συνδέει το λιμάνι του Οτράντο στην Ιτα-
λία με τα ελληνικά νησιά των Παξών και 
της Κέρκυρας.
Η σύνδεση αυτή θα ξεκινήσει στις 29 
Ιουνίου 2017 και θα εξυπηρετείται με τα 
ιπτάμενα δελφίνια της ιταλικής εταιρείας. 
Τα ιπτάμενα δελφίνια τελευταίας γενιάς 
θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με 
ταχύτητα έως και 35 κόμβους, καλύπτο-
ντας την απόσταση μεταξύ Οτράντο και 
Κέρκυρας σε μόλις δυόμισι ώρες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, 
πρόκειται για μια σπουδαία είδηση για το 
Οτράντο, διότι επαναλειτουργεί η σύνδε-
ση του λιμανιού με την Ελλάδα έπειτα από 
περίπου είκοσι χρόνια και συγκεκριμένα 
από το 1998, χρονιά κατά την οποία είχε 
ανασταλεί η σύνδεση του ιταλικού λιμα-
νιού με τη χώρα μας.
Οι αναχωρήσεις από το λιμάνι του Οτρά-
ντο προς την Κέρκυρα και τους Παξούς 
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και αντίστροφα θα γίνονται έως και έξι 
φορές την εβδομάδα, ενώ θα υπάρχει η 
δυνατότητα να γίνονται ορισμένες ημέρες 
(συνήθως Τρίτη και Τετάρτη) ημερήσιες 
εκδρομές από το Οτράντο προς τα νησιά.

Επισπεύδεται η διαδικασία 
αδειοδότησης  
των υδατοδρομίων

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Άλλο ένα καθοριστικό βήμα έλαβε χώρα 
προς την ολοκλήρωση της αδειοδότη-
σης των υδατοδρομίων για τα νησιά των 
Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα. Το Γενικό 
Επιτελείο Ναυτικού έδωσε, με έγγραφό 
του, το πράσινο φως για την αδειοδότηση 
υδατοδρομίων σε Αστυπάλαια, Μύκονο, 
Λέρο, Λειψούς, Ρόδο, Κω, Τήλο, Χάλκη, 
Καστελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, Νίσυρο, 
Κάλυμνο, Σύμη, Σύρο, Μήλο, Θήρα, Πάρο, 
Νάξο, Κύθνο, Κέα, Αμοργό, Άνδρο, Σίκινο, 
Αγαθονήσι.
Η έναρξη και η λειτουργία της σύνδεσης 
των νησιών του Αιγαίου, μέσω υδατοδρο-
μίων, που αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπι-
κών φορέων και των ίδιων των νησιωτών, 
πρόκειται να φέρει ριζικές αλλαγές στον 
τρόπο μετακίνησης και επικοινωνίας των 
νησιών μεταξύ τους.
Το ΥΝΑΝΠ, διαμέσου του υφυπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρα-
κολουθεί στενά, από την πρώτη στιγμή, την 
πορεία προς την ολοκλήρωση του πλαισί-
ου λειτουργίας των υδατοδρομίων, συμμε-
τέχοντας σε κοινές ομάδες εργασίας με το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και 

ενημερώνοντας, παράλληλα, τους τοπικούς 
φορείς για κάθε εξέλιξη, καθώς θεωρεί ότι 
είναι κομβικής σημασίας η αρχή λειτουργί-
ας αυτού του εναλλακτικού τρόπου μετακί-
νησης για τους νησιώτες.
Τέλος, παρόλο που η διαδικασία και οι 
χρόνοι ολοκλήρωσης είχαν αμφισβητηθεί 
από μέρος των νησιωτικών κοινωνιών, η 
κυβέρνηση αποδεικνύει την πρόθεσή της 
για στήριξη της νησιωτικότητας επισπεύ-
δοντας τη διαδικασία αδειοδότησης των 
υδατοδρομίων τόσο με την εν λόγω ενέρ-
γεια όσο και με την κατάθεση, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, του νομοθετικού πλαι-
σίου για τη λειτουργία τους.

Τα νέα γραφεία  
της Minerva Marine στη Χίο

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή εγκαινίων της ναυτιλιακής 
εταιρείας Minerva Marine Inc. το Σάββατο 
11 Μαρτίου, χοροστατούντος του Μητρο-
πολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. 
Μάρκου Βασιλάκη.
Τα νέα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρεί-
ας στη Χίο είναι μια έμπρακτη απόδειξη 
της ιδιαίτερης σημασίας, του σεβασμού 
και της εκτίμησης που αποδίδει η Minerva 
Marine Inc. στη ναυτική κοινότητα του 
νησιού.
Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο 
Marine Personnel Manager της εταιρείας, 
καπτ. Αριστείδης Παϊδούσης, ενώ ιδιαί-
τερη αίσθηση προκάλεσε η πατριωτική 
ομιλία του Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και 

Οινουσσών Μάρκου Βασιλάκη, ο οποίος 
συγκινημένος, αφού ευχήθηκε μακροημέ-
ρευση και αγωνιστική πορεία προς τους 
παρευρισκομένους, τόνισε χαρακτηριστι-
κά: «Η Χίος αποτελεί τη μήτρα, η οποία 
γεννάει την ελληνική και κατά συνέπεια 
και την παγκόσμια ναυτιλία».
Από την πλευρά του, ο COO της Minerva 
Marine Inc. κ. Σωκράτης Δημακόπουλος 
ανέφερε πως το νέο αυτό γραφείο απο-
τελεί σημείο αναφοράς και στήριξης, όχι 
μόνο για τη ναυτική οικογένεια της Χίου, 
αλλά για όλη τη ναυτιλιακή κοινότητά της.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία 
τους διακεκριμένες προσωπικότητες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών 
αρχών, καθώς και εκπαιδευτικό και διοικη-
τικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορι-
κού Ναυτικού, Χίου και Οινουσσών.
Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Χίου κ. Βουρ-
νούς, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κάρματζης, 
ο δήμαρχος Οινουσσών κ. Βογιατζής, ο 
λιμενάρχης Χίου κ. Φραγκιάς και οι διοι-
κητές των σχολών ΑΕΝ Χίου και ΑΕΝ 
Οινουσσών.
Η Minerva Marine διαχειρίζεται έναν 
στόλο 65 πλοίων, εκ των οποίων άνω των 
σαράντα φέρουν ελληνική σημαία, ενώ 
στα πλοία εργάζονται περισσότεροι από 
χίλιοι Έλληνες ναυτικοί.

Ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται 
ο στόλος της Πλοηγικής 
Υπηρεσίας

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ξεκίνησαν και κινούνται σε δύο κατευθύν-
σεις οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονι-
σμό του υφιστάμενου στόλου της Πλοηγι-
κής Υπηρεσίας. Ο πεπαλαιωμένος στόλος 
αντικαθίσταται, προκειμένου η Υπηρεσία 
να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες της με 
ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύτηκε η προ-
κήρυξη (αρ. πρωτ. 03/2017) για την προ-
μήθεια και την εγκατάσταση δέκα κύριων 
μηχανών για τις έκτακτες ανάγκες των 
πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού 
Πειραιά. Ο προϋπολογισμός είναι 385.000 
ευρώ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προ-
σφορών έχει οριστεί η 27η Απριλίου 2017.
Παράλληλα, άρχισε και είναι σε εξέλιξη η 
διαδικασία για την προμήθεια (ναυπήγη-
ση) επτά νέων πλωτών μέσων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά 
που πραγματοποιήθηκε προμήθεια για 
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την ανανέωση σκαφών ήταν το 2003, με 
αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται συστηματι-
κά έκτοτε και για πολλά χρόνια η Πλοηγι-
κή Υπηρεσία.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτι-
λιακών Επενδύσεων, προέβη στις απαι-
τούμενες ενέργειες, που θα οδηγήσουν, 
μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 
διαδικασιών, στην αναβάθμιση του εξοπλι-
σμού της Πλοηγικής.

Εκδήλωση Εταιρείας Κοινωνικής 
Προσφοράς Ελληνικού 
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Εκδήλωση παρουσίασης της Εταιρείας 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφο-
πλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ πραγματοποιή-
θηκε στο Μουσείο Μπενάκη, παρουσία 
μελών της ναυτιλιακής κοινότητας.
Το έργο προσφοράς που υλοποιεί η ναυ-
τιλιακή κοινότητα σε συλλογικό επίπεδο 
μετακινήθηκε το 2016 από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών στην Εταιρεία Κοι-
νωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλι-
σμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ (www.syn-enosis.gr), 
η οποία δημιουργήθηκε για να αποτελέσει 
σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής 
προσφοράς της ναυτιλίας και να συνδρά-
μει την ελληνική κοινωνία μέσω προγραμ-
μάτων αλληλεγγύης, ανθρωπιστικών έργων 
και ενεργειών προσφοράς δημόσιου και 
ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο κ. 
Θεόδωρος Βενιάμης, υπό τη διπλή ιδι-

ότητα του προέδρου της ΕΕΕ και της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανέφερε ότι «μέσω της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ θα μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε να στηρίζουμε τη γενέτειρά μας και 
τους συμπολίτες μας και θα έχουμε, μαζί 
με τη μεγάλη ηθική ικανοποίηση της προ-
σφοράς, την τιμή να αποτελούμε για την 
κοινωνία, αλλά και για τα παιδιά μας, ένα 
υψηλό πρότυπο υπεύθυνου πολίτη, επιχει-
ρηματία αλλά κυρίως ανθρώπου».
Οι παριστάμενοι ενημερώθηκαν για τα προ-
γράμματα και τις δράσεις κοινωνικής προ-

σφοράς που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε συλ-
λογικό επίπεδο, ενώ η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με ομιλία της κ. Μελίνας Τραυλού, 
αν. ταμία της ΕΕΕ και γραμματέα της ΣΥΝ-Ε-
ΝΩΣΙΣ, η οποία παρότρυνε τη ναυτιλιακή 
κοινότητα να συμμετέχει στο νέο προσκλη-
τήριο συλλογικής κοινωνικής δράσης και να 
ενδυναμώσει με την ενεργό συνδρομή της 
αυτό το σπουδαίο έργο για τον τόπο.

Οριστική απομάκρυνση  
του Ε/Γ – Ο/Γ «Παναγία Τήνου»

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία απομάκρυνσης 
του πλοίου «Παναγία Τήνου» από το κεντρι-
κό λιμάνι του Πειραιά μέσα στο προβλε-
πόμενο διάστημα από τον διαγωνισμό. Να 
σημειωθεί ότι προηγήθηκε η πρώτη φάση 
ανέλκυσης και σταθεροποίησης του πλοίου 
και στη συνέχεια η έκδοση των απαραίτητων 
διασυνοριακών αδειών για την απομάκρυνσή 
του. Η εταιρεία ANTIPOLLUTION, η οποία 
έχει αναλάβει τις εργασίες, θα απομακρύνει 
οριστικά το πλοίο εκτός Ελλάδος.

Ο ΟΛΠ, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία, 
έχει επιτύχει τα τελευταία έτη την απο-
μάκρυνση πάνω από 100 εγκαταλελειμμέ-
νων και ημιβυθισμένων πλοίων από τους 
χώρους ευθύνης του, στην προσπάθειά 
του για αναβάθμιση των υπηρεσιών ελεύ-
θερης ναυσιπλοΐας και βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Το Αγρίνιο «φλερτάρει»  
τη ναυτιλία

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σε μια φαινομενικά άναυτη περιοχή της 
Ελλάδας, το Αγρίνιο, όπου η μείωση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας και οι 
δυσκολίες της γεωργικής παραγωγής έχουν 
εκτοξεύσει την ανεργία στα ύψη, ειδικά 
στους νέους, ένας εμπνευσμένος καθηγη-
τής λυκείου οραματίστηκε μια εκδήλωση 
για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας 
σχετικά με τα ναυτικά επαγγέλματα.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
το Σάββατο 18 Μαρτίου στο κατάμεστο 
«Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου» προ-
σκλήθηκαν και συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, 
εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας 
των Αθηνών, η αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. 
Σαλμά Μαρία, υπεύθυνη του συνόλου των 
αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και 
Διά Βίου Μάθησης, εν ενεργεία και από-
στρατοι αξιωματικοί του Εμπορικού και 
Πολεμικού Ναυτικού καθώς και αξιωμα-
τικοί του Λιμενικού Σώματος.
Η προσέλευση εκπαιδευτικών της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, γονέων μαθητών 
και φοιτητών, καθώς και εκπροσώπων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν εντυπωσια-
κή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συγκινητι-
κή ήταν η παρουσία πολλών ναυτικών που 
προσήλθαν από την ευρύτερη περιφέρεια 
της Αιτωλοακαρνανίας.
Η καλπάζουσα ανεργία σε συνδυασμό με 
τη γεωγραφική εγγύτητα του Αγρινίου με 
τις ΑΕΝ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, αλλά 
και η μεγάλη ακτογραμμή του νομού με 
τέσσερα, μάλλον αναξιοποίητα, λιμάνια, 
που πιθανώς να αναπτυχθούν με την 
ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού, αναζωο-
γονεί το ενδιαφέρον της τοπικής κοινω-
νίας για τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα 
και πολύ περισσότερο για τα ναυτιλιακά 
επαγγέλματα.
Σημαντική στιγμή της ημερίδας επαγγελ-
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ματικού προσανατολισμού ήταν η ανα-
κοίνωση του διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας για 
τη δημιουργία Τομέα Ναυτιλιακών (Πλοι-
άρχων και Μηχανικών) σε τοπικό ΕΠΑΛ.
Η δημιουργία ενός ναυτικού ΕΠΑΛ, κατά 
την άποψη πολλών προσκεκλημένων της 
ημερίδας, δεν θα αποτελέσει μόνο πόλο 
έλξης για τους νέους προς τα ναυτικά 
και ναυτιλιακά επαγγέλματα, αλλά επίσης 
μια νέα εστία γνώσεων και πληροφόρη-
σης της τοπικής κοινωνίας γύρω από τον 
δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. 
Το Αγρίνιο μπορεί να είναι μια άναυτη 
μεγαλούπολη σε μια λησμονημένη περιφέ-
ρεια της χώρας, ωστόσο υπάρχει μια ολιγά-
ριθμη αλλά δραστήρια κοινότητα ναυτικών 
και ένα σημαντικό ενδιαφέρον των τοπικών 
και εκπαιδευτικών αρχών για την αποκατά-
σταση των νέων σε επαγγέλματα με μεγα-
λύτερη εξασφάλιση. Εκδηλώσεις σαν και 
αυτή επιτρέπουν στις τοπικές κοινότητες 
να έρθουν πιο κοντά στη ναυτιλία μας αλλά 
και στους ναυτικούς μας να δραστηριοποι-
ηθούν ως «πρεσβευτές» του σύγχρονου 
ελληνικού ναυτιλιακού θαύματος.

Σε αναζήτηση νέας έδρας  
αρκετοί κολοσσοί  
του τραπεζικού τομέα

2 AΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν πολ-
λές Τράπεζες να μεταφέρουν τα γραφεία 
τους εκτός Λονδίνου, λόγω Brexit. Ήδη η 
J.P. Morgan βρίσκεται σε συζητήσεις για 
την απόκτηση γραφείων στο Δουβλίνο, 
ώστε να μεταφέρει τις εργασίες της σε 
χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.
Σε παρόμοια γραμμή και άλλοι χρηματο-
οικονομικοί οργανισμοί: η Lloyd’s σχεδιά-
ζει το άνοιγμα γραφείων στις Βρυξέλλες, 
η Citigroup σκοπεύει να μεταφέρει πολ-
λούς εργαζόμενους σε άλλες χώρες εντός 
ΕΕ, διατηρώντας ωστόσο την έδρα της για 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική στη 
βρετανική πρωτεύουσα.
Το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ και η Μαδρί-
τη συγκαταλέγονται στις πόλεις που απο-
τελούν τις πρώτες επιλογές των τραπεζών 
για μεταφορά μέρους των εργασιών τους, 
ενώ χαμηλότερα στη λίστα ακολουθούν 
το Παρίσι και η Φρανκφούρτη.

Περίεργη βύθιση πλοίου  
στον Νότιο Ατλαντικό

του Kαπτ. Γιώργου Γεωργούλη

Το τεράστιο πλοίο μεταφοράς σιδηρο-
μεταλλεύματος (Very Large Ore Carrier 
– VLOC)  «M/V Stellar Daisy» βυθίστηκε 
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη 
μέση του Νότιου Ατλαντικού με 22 από 
τα 24 μέλη του πληρώματος να αγνοούνται. 
Το 24 ετών πλοίο μεταφοράς σιδηρομεταλ-
λεύματος (Very Large Ore Carrier - VLOC) 
"M/V Stellar Daisy", μήκους 322 μέτρων, 
νεκρού βάρους 266.141 τόνων, πλοιοκτη-
σίας και διαχείρισης της νοτιοκορεάτικης 
εταιρείας Polaris Shipping, βυθίστηκε στο 
Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, περίπου 1.500 
ναυτικά μίλια μακριά από την πλησιέστερη 
στεριά. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη 
Βραζιλία με προορισμό την Κίνα στις 26 
Μαρτίου με φορτίο σιδηρομεταλλεύματος 
και 24 άτομα πλήρωμα.
Στις 31 Μαρτίου, ένα μέλος του πληρώ-
ματος έστειλε μήνυμα στη διαχειρίστρια 
εταιρεία  σύμφωνα με το οποίο στο πλοίο 
εισέρχονταν νερά στην αριστερή πλευρά 
και έπαιρνε γρήγορα κλίση. Η εταιρεία, 
μετά τη λήψη του μηνύματος, προσπά-
θησε να επικοινωνήσει με το πλοίο, αλλά 
όλες οι προσπάθειες απέτυχαν.
Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι 
προφανώς το «Stellar Daisy» βυθίστηκε 
λόγω απώλειας ευστάθειας. Το ερώτημα 
όμως που παραμένει είναι: 

Για ποιο λόγο το πλοίο έχασε  
την ευστάθειά του;
Πολλές θεωρίες ήδη προσπαθούν να εξη-
γήσουν την απώλεια ευστάθειας. Κατά τη 
γνώμη μας δύο είναι οι επικρατέστερες:
Α. Λόγω κακών καιρικών συνθηκών αλλά 
και της ηλικίας του πλοίου δημιουργήθηκε 
κρακ (άνοιγμα) στο εξωτερικό περίβλημα 
του πλοίου, εισήλθαν νερά, με αποτέλεσμα 
την κλίση του, τη δημιουργία ελεύθερων 
επιφανειών και τελικά την ανατροπή του. Η 
θεωρία ισχυροποιείται και από τον χρόνο 
που είχε το πλήρωμα να αντιδράσει ώστε 
να υπάρχουν διασωθέντες αλλά και από το 
μήνυμα που εστάλη στην εταιρεία.
Β. Η υγροποίηση του σιδηρομεταλλεύμα-
τος λόγω υγρασίας και συνεχών κλίσεων 
του πλοίου από τις κακές καιρικές συνθή-
κες. Η θεωρία αυτή υπολείπεται, καθώς σε 
τέτοιες περιπτώσεις η απώλεια ευστάθει-
ας και η ανατροπή είναι υπόθεση λεπτών.
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Στην εκδήλωση στο Αγρίνιο, από αριστερά προς τα δεξιά: Παναγιώτης Κατσινούλας, Εκπαιδευτικός, Ιωάννης 
Πλατσιδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Anangel Maritime Services, Πρόεδρος της Intercargo, Ηλίας Μπίσιας, 
Διευθυντής του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά



Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

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

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

τηλ. 210 94.67.200
E-mail mail@anangelmar.com

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

ΣΥΝ- Ένωσις: το πολυεπίπεδο  
και πολύπλευρο κοινωνικό έργο 
των εφοπλιστών

Σημαντική συμμετοχή και υποστήριξη 
από το σύνολο της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας αλλά και αρκετών αλλοδαπών 
εταιρειών και φορέων με παραρτήματα 
στον Πειραιά έχει η νέα πρωτοβουλία της 
ΕΕΕ με την ονομασία ΣΥΝ-Ένωσις. 
Η μη κερδοσκοπική εταιρεία αποτελεί σε 
αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη χώρα 
μια ουσιαστική προσπάθεια των Ελλήνων 
εφοπλιστών όχι απλώς να συνεισφέρουν 
με συλλογική και συντονισμένη ευθύνη, 
αλλά και να προβάλουν τόσο εντός όσο 
και εκτός Ελλάδος το πολυεπίπεδο και 
πολύπλευρο κοινωνικό τους έργο. 

Η ΣΥΝ-Ένωσις, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της ΕΕΕ, διαθέτει ιστοσελίδα 
η οποία, ως κίνηση εξωστρέφειας του 
σημαντικότερου φορέα εκπροσώπησης 
του ελληνικού εφοπλισμού, είναι όχι μόνο 
ενδεδειγμένη, αλλά πολύ περισσότερο 
αντανακλά το σύγχρονο κοινωνικό και 
ανθρώπινο πρόσωπό της τόσο στο εσω-
τερικό όσο και εκτός Ελλάδος.
Εντούτοις ενημερωνόμαστε ότι δεν θα 
εορταστεί με την επισημότητα που είχαμε 
συνηθίσει η Ημέρα της Ναυτιλίας τον προ-
σεχή Μάιο. Η κοινή εκδήλωση του Ναυτι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών διοργανωνόταν κάθε 
δύο χρόνια με σκοπό να τιμήσει η ελληνι-
κή ναυτιλία αποβιώσαντες αλλά αξέχαστους 
ναυτέλληνες.

ΕΝ ΠΛΩ



Η απόφαση, πριν από λίγα χρόνια, της 
ΕΕΕ να μη συνεχίσει την καθιερωμένη 
δεξίωση στο τέλος των Ποσειδωνίων και 
να διαθέσει το κονδύλι προς τη ναυτική 
κατεύθυνση, βρήκε όλη τη ναυτιλία σύμ-
φωνη και επικροτήθηκε από όλους. Μέσα 
στην ανωτέρω προσπάθεια συγκέντρω-
σης κεφαλαίου πληροφορούμαστε ότι ο 
επίσημος εορτασμός με το καθιερωμένο 
δείπνο, όπου παρίσταται σύσσωμη η ναυ-
τιλιακή κοινότητα, έχει φέτος αναβληθεί.
Πράγματι, δεν είναι εποχές για λαμπρές δεξι-
ώσεις, αλλά ευχόμαστε ότι δεν θα καταρ-
γηθεί οριστικά στο μέλλον η συγκεκριμένη 
εκδήλωση. Εκδηλώσεις που πραγματικά ΣΥΝ 
ενώνουν την ελληνική ναυτιλία  και τιμούν το 
ένδοξο παρελθόν της δεν πρέπει να αφε-
θούν μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Περί «Λάθε Βιώσας»

Η τελευταία τετραετία έχει υπάρξει για 
τον ναυτιλιακό Τύπο της χώρας εξαιρε-
τικά δύσκολη ως προς τη συγκέντρωση 
πληροφοριών και ειδήσεων από τους 
θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης της 
ναυτιλιακής κοινότητας της χώρας μας 
αλλά και από το υπουργείο Ναυτιλίας. 
Οι συνεντεύξεις Τύπου είναι ελάχιστες 
έως ανύπαρκτες, ενώ συνήθως τα δελτία 
Τύπου που εκδίδονται δεν εστιάζονται 
στα σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν 
τόσο τη ναυτιλιακή κοινότητα όσο και 
τους αναγνώστες των ναυτιλιακών ΜΜΕ. 
Επιπρόσθετα, το «λάθε βιώσας» που επι-
κρατούσε για δεκαετίες στον Πειραιά έχει 
πλήρως αναβιώσει, χωρίς να γνωρίζει τελι-
κά ο ναυτιλιακός συντάκτης ποιες λύσεις 
προτείνονται και από ποιον φορέα, ποια 
εμπόδια παρουσιάζονται ως προς την επί-
λυση χρόνιων ζητημάτων και κυρίως ποιοι 
είναι τελικά οι «φίλοι» και οι «εχθροί» του 
σύγχρονου ελληνικού θαύματος. 
Σε αυτό το τεράστιο επικοινωνιακό κενό 
που έχει δημιουργηθεί διαπιστώνουμε και 
τολμάμε ευθαρσώς να καυτηριάσουμε ότι 
διάφορα ιδιαίτερα κοινωνικά και εξωστρε-
φή πρόσωπα παρουσιάζονται ειδικά από 
τα μη έγκυρα ΜΜΕ και από τις πολυάριθ-

μες διαδικτυακές και ανεξέλεγκτες ιστο-
σελίδες ενημέρωσης ως «porte parole» 
της ναυτιλίας μας. Πάντα σε εποχές σιω-
πής υπήρχαν διάφοροι ηχηροί άνθρωποι 
που με τον τρόπο τους εκμεταλλεύονταν 
τη σιωπή και κυρίως την ανοχή των σημα-
ντικών του χώρου. 
Η ναυτιλία μας ειδικά σήμερα οφείλει να 
είναι προσεκτική ως προς την εξωστρέ-
φεια και τη διαχείριση της δημόσιας εικό-
νας της και να υιοθετεί σεμνές και καλά 
σχεδιασμένες κινήσεις επικοινωνίας ειδι-
κά με το ευρύ κοινό. Ο μεγάλος θρύλος 
της χώρας μας, η ναυτιλία, διατηρείται και 
οφείλει να παραμείνει μακριά από την 
οχλαγωγία και τον κανιβαλισμό της ακραί-
ας δημοσιότητας. 

Τι συμβαίνει στη Ναυτική 
Ακαδημία της Βάρνας;

Την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα το 
θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση ιδιωτικών 
ναυτικών σχολών βρίσκεται στο επίκε-
ντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέρο-
ντος, στη Ναυτική Ακαδημία «Nikola 
Vaptsarov» στη Βάρνα φοιτούν ήδη 200 
Έλληνες σπουδαστές, αριθμός που αντι-
στοιχεί στο 75% του συνόλου των αλλο-
δαπών σπουδαστών της ακαδημίας. 

200 Έλληνες σπουδαστές φοιτούν στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας
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H Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας προ-
σφέρει, ήδη από το 2010, αγγλόφωνα προ-
γράμματα για την εκπαίδευση αξιωματι-
κών ΕΝ, καταστρώματος και μηχανής. Με 
περισσότερους από 120 προσομοιωτές 
γέφυρας και μηχανής, τα δίδακτρα φοίτη-
σης να αγγίζουν μόλις τα 2.000 ευρώ ανά 
έτος και το κόστος ζωής να είναι ιδιαίτερα 
–για τα ελληνικά δεδομένα– χαμηλό, η γει-
τονική Βάρνα αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα 
ελκυστική επιλογή για τους Έλληνες που 
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως αξι-
ωματικοί του ΕΝ. Το φαινόμενο μάλιστα 
δεν είναι καινούργιο. Οι πρώτοι Έλληνες 
φοιτητές εισήχθησαν στη συγκεκριμένη 
ακαδημία το 2013, ενώ αναμένεται κατά 
το επόμενο έτος να αποφοιτήσει από τη 
σχολή ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός. Οι 
υπόλοιποι αλλοδαποί φοιτητές προέρχο-
νται από χώρες όπως η Αρμενία, το Καζα-
χστάν, η Αλβανία και η Ουκρανία.
Oι επικεφαλής της ακαδημίας όμως δεν 
αρκέστηκαν μόνο στον εκσυγχρονισμό 
του εκπαιδευτικού συστήματος που ακο-
λουθείται, αλλά ενδιαφέρθηκαν και για την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος και από 
την αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
τουλάχιστον μία διαχειρίστρια εταιρεία 
με έδρα την Ελλάδα ναυτολογεί ήδη δόκι-
μους από την ΑΕΝ Βάρνας, ενώ εταιρεί-
ες-κολοσσοί, όπως η γιαπωνέζικη «K» 
Line, απασχολούν ήδη περισσότερους 
από 400 αξιωματικούς-αποφοίτους. Έπει-
τα μάλιστα από σχετική επιθεώρηση του 
αρμόδιου υπουργείου της Ιαπωνίας το 
2016, οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδη-
μίας «Nikola Vaptsarov» μπορούν να ναυ-
τολογούνται σε πλοία ιαπωνικής σημαίας 
χωρίς περαιτέρω εξετάσεις αναγνώρισης 
βασικού πτυχίου.
Σημειώνεται πως η Ναυτική Ακαδημία στη 
Βάρνα είναι δημόσιο, ανώτατο στρατιωτι-
κό εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο φοι-

τούν ευέλπιδες αξιωματικοί τόσο για το 
Πολεμικό όσο και για το Εμπορικό Ναυ-
τικό της Βουλγαρίας. Παρέχει μάλιστα τη 
δυνατότητα εισαγωγής αλλοδαπών σπου-
δαστών στην Ακαδημία, με την καταβολή 
διδάκτρων που αναλογούν σε 2.000 ευρώ 
για τα δίδακτρα του έτους και 100 ευρώ 
τον μήνα για τους κοιτώνες διαμονής.
Σχετικά με την απόκτηση του συγκεκρι-
μένου πτυχίου με εξ ολοκλήρου φοίτηση 
σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην 
Ελλάδα, εκπρόσωποι της Ναυτικής Ακα-
δημίας «Nikola Vaptsarov» δηλώνουν 
κατηγορηματικά πως «βάσει της βουλ-
γαρικής νομοθεσίας, όλοι οι απόφοιτοι 
σε δημόσια βουλγαρική ναυτική σχολή 
πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλά-
χιστον τέσσερα διδακτικά εξάμηνα στην 
έδρα της ακαδημίας». Οι εκπρόσωποι 
της σχολής, τους οποίους και συναντή-
σαμε, απηύθυναν μάλιστα κάλεσμα στους 
αρμόδιους θεσμικούς φορείς και στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, για 
περαιτέρω συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Πανηγύρι στην κυριολεξία γίνεται 
στην αγορά μεταχειρισμένων 
μικρού και μεσαίου μεγέθους  
bulk carriers

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ναυλα-
γοράς, η ανοδική πορεία του δείκτη BDI 
και τα εκατοντάδες πλοία που κατασκευ-
άστηκαν τα προηγούμενα χρόνια αποτέ-
λεσαν το έναυσμα σε πολλούς πλοιοκτή-
τες αλλά και νέους επενδυτές.
Αρκετοί ναυλομεσίτες αναγγέλλουν τις 
καλύτερες ημέρες που έρχονται ενώ πολ-
λοί αναλυτές υπερ-αισιοδοξούν για το 
μέλλον της αγοράς ξηρού φορτίου.
Οι πιο παραδοσιακοί όμως και οι πιο έμπει-
ροι είναι σαφώς επιφυλακτικότεροι και θεω-
ρούν ότι ο απρόβλεπτος… BDI δεν επιτρέ-

πει εφησυχασμούς και υπερ- αισιοδοξία. 
Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι αρκε-
τοί νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες φλερ-
τάρουν με την αγορά μεταχειρισμένων 
χωρίς να γνωρίζουν τις απρόβλεπτες τρι-
κυμίες που καιροφυλακτούν.
Οι πιο επιφυλακτικοί, μάλιστα, υποστηρί-
ζουν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει και 
στην επόμενη πτώση της ναυλαγοράς θα 
θρηνήσουμε νέα «θύματα».

Οι στρόβιλοι του υπουργείου 
Ναυτιλίας 

Την πρώτη συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης 
της ύλης από την ανάληψη των καθηκό-
ντων του έδωσε πριν από λίγες ημέρες 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
παρουσία του υφυπουργού, γενικών 
γραμματέων, σύσσωμων των διευθυντών 
διαφόρων υπηρεσιών του ΥΝΑ και ελάχι-
στων δημοσιογράφων.
Όπως ήταν φυσικό, ο κ. Κουρουμπλής 
ρωτήθηκε για όλες τις τρέχουσες εξελί-
ξεις και υποσχέθηκε, μετά την εξάμηνη 
απουσία του, ότι οι συνεντεύξεις Τύπου 
θα γίνονται μία φορά τον μήνα.
Ο κ. Κουρουμπλής, ερωτηθείς για το 
ελληνικό νηολόγιο, δήλωσε ότι: «Η ελλη-
νική κυβέρνηση θα στηρίξει με κάθε τρό-
πο την ελληνική ναυτιλία». Και σε αυτό το 
σημείο πρόσθεσε και ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον «αλλά»: «Εφόσον τα γνωστά προβλή-
ματα που έχουν προκύψει επιλυθούν, τότε 
θα ανοίξουμε την κουβέντα, διότι κι εμέ-
να δεν μου αρέσει καθόλου το γεγονός 
να έχουμε στην πλοιοκτησία μας 4.500 
πλοία και στη σημαία να είναι 800. Όπως 
προσπαθούμε εμείς να στηρίξουμε αυτόν 
τον χώρο, θα πρέπει και οι ίδιοι να απο-
δείξουν ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της χώρας σε μια δύσκολη καμπή. Είμαι 
βέβαιος ότι θα ανταποκριθούν στον σχε-
διασμό που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρ-
νηση. Εμείς πήγαμε στο Λονδίνο. Και τους 
είπαμε ευθαρσώς: “Γιατί είναι καλύτερο 
το Μονακό και δεν είναι η Ελλάδα;”. Και 
επ’ αυτού θα έχουμε και συγκεκριμένες 
προτάσεις, που θα είναι δύσκολο να μην 
έχουν θετική απάντηση. Όλα τα πράγμα-
τα έχουν τα όριά τους».

Για τη διαφωνία μεταξύ ΕΕΕ και ΠΝΟ 
για τις συλλογικές συμβάσεις ανέφερε: 
«Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ΠΝΟ και 

ΕΝ ΠΛΩ



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

-



22

ΕΕΕ. Δεν έχει υπογραφεί από το 2010 
εθνική συλλογική σύμβαση. Η ΠΝΟ υπο-
στηρίζει την ΕΣΣ, οι εφοπλιστές υποστη-
ρίζουν τη διεθνή σύμβαση. Οι αποστάσεις 
των δύο συμβάσεων είναι πολύ μεγάλες. 
Πρέπει να εργαστούμε για να βρεθεί λύση 
και σύγκλιση. Ούτε εγώ συμφωνώ να πάμε 
στη σύμβαση τη διεθνή ως έχει».

Σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση 
δήλωσε:
«Το ζήτημα είναι να αναβαθμίσουμε τις 
δημόσιες σχολές, διότι τα περισσότερα 
από αυτά τα παιδιά αμφιβάλλω αν έχουν 
τη δυνατότητα να πάνε να πληρώσουν ιδι-
ωτικές σχολές. Σημάναμε συναγερμό. Γιατί 
περί συναγερμού πρόκειται, όσο και αν 
κάνετε κριτική, την οποία δέχομαι. Πριν 
από δύο τρία χρόνια, στο προηγούμενο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όλα τα έργα 
που είχαν μπει για τις σχολές απεντάχθη-
καν. Αυτή είναι η αλήθεια, να την καταγρά-
φετε. Απεντάχθηκαν όλα τα προγράμματα, 
καταργήθηκαν όλες οι κενές θέσεις που 
υπήρχαν. Υπήρχαν 300 μόνιμες θέσεις στα 
σχολεία και αυτή τη στιγμή καταργήθηκαν 
οι 200. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε 
πολλά πράγματα μαζί. Και να βελτιώσου-
με το επίπεδο των σχολών. Τελείωσε η 
επιτροπή που συγκροτήσαμε και έχουμε 
έτοιμα τα πορίσματα. Θα φωνάξουμε και 
καθηγητές από το εξωτερικό να μας πουν 
την άποψή τους, Έλληνες που έχουν δια-
πρέψει στον τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει 
ότι  αρκετοί περιφερειάρχες θα δεσμεύ-
σουν πόρους για τον εξοπλισμό των σχο-
λών. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με 
την Ένωση για να αναβαθμίσουμε τις σχο-
λές στον Ασπρόπυργο, στη Μηχανιώνα 
και στην Κύμη. Γίνονται λοιπόν διάφορες 
προσπάθειες, ακριβώς γιατί θέλουμε να 
αναβαθμιστούν οι δημόσιες σχολές. Δεν 
έχουμε στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή να 
πάμε στη λύση των ιδιωτικών σχολών».

Σχετικά με το αν θα υπάρξει αύξηση 
των φοιτητών στις ΑΕΝ δήλωσε:
«Μακάρι να υπάρχουν πολλοί νέοι. Σας 
πληροφορώ ότι ανοίγουμε ένα νέο πλαί-
σιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς –θα το δούμε και με το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, που έχει σχετικές σχολές με 
τον χώρο–, με στόχο να διαπιστώσουμε 
γιατί αυτά τα παιδιά που μπαίνουν στις 
σχολές δεν τις τελειώνουν και ενδιαμέ-
σως αποχωρούν. Και είναι αρκετοί. Το 

θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και ανοί-
ξαμε την πόρτα για να το ερευνήσουμε, 
να δούμε τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα 
εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας να πάμε 
σε ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν νομίζω ότι 
εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή σε τίποτα ο 
ιδιωτικός τομέας. Και αν θέλει η Ένωση, 
μπορεί να κάνει κάτι άλλο, που γίνεται 
και σε πολλές άλλες χώρες, ή μέσα από 
ένα ίδρυμα να γίνει μία σχολή μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα στην Αθήνα και μία 
στη Θεσσαλονίκη, να μπορούν τα παιδιά 
να πάνε χωρίς να πληρώσουν, όχι να τους 
στείλουμε στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα 
και αυτοί που πιστεύουν στον ιδιωτικό 
τομέα δεν το επιχείρησαν, το ξέρετε καλά. 
Πέρασε μια διάταξη και έμεινε εκεί. Ας το 
υλοποιούσαν».
Σημειώνουμε ότι η αντίδραση του αναγνω-
στικού κοινού στην αρχική δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα των «Ν.Χ.» ήταν ιδιαί-
τερη. Η πλειοψηφία των αναγνωστών μας 
φάνηκε μάλλον απογοητευμένη από την 
υποσχεσιολογία όλων των υπουργών που 
έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια.
Ίσως θα είχε ενδιαφέρον ο κάθε υπουργός 
που αναλαμβάνει τον υπουργικό θώκο να 
κοιτάζει τι είπε ο προηγούμενος ώστε να 
αποφεύγεται η επανάληψη – αν μη τι άλλο. 

ΕΝ ΠΛΩ

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης
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Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Με το βλέµµα του ναυτικού

Η έρευνα στο πλαίσιο του έργου 
MARTHA για την κόπωση που 
παρουσιάστηκε στον ΙΜΟ

Η Ένωση Διαχειριστών Πλοίων 
Intermanager, σε συνεργασία με τη Ναυ-
τική Ακαδημία της Βαρσοβίας, παρουσί-
ασαν στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 
(ΙΜΟ) τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 
στο πλαίσιο του έργου MARTHA για την 
κόπωση των ναυτικών.
Ο γενικός γραμματέας της Intermanager 
Cpt. Cuba Szymanski παρακίνησε τη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία να λάβει υπόψη της τα 
ευρήματα της έρευνας, με στόχο τη βελ-
τίωση της ποιότητας των υπό πρόσληψη 
ναυτικών. 
Η έρευνα εστιάζει στα επίπεδα κόπωσης 
των ναυτικών, ιδιαίτερα των πλοιάρχων και 

αυτών που εκτελούν φυλακή γέφυρας και 
μηχανοστασίου, ενώ τονίζει ότι το κίνητρο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων αποτε-
λεί  κύριο παράγοντα για την κόπωση που 
βιώνουν οι ναυτικοί.
Τα ευρήματα της μελέτης περιλαμβάνουν:

1. Επίδραση της κόπωσης στους πλοι-
άρχους

• Η θέση του πλοιάρχου στο πλοίο είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τη σωστή 
διαχείριση και την απόδοσή του. Η 
παρούσα έρευνα το επιβεβαίωσε αυτό 
και ανέδειξε μια σειρά από λόγους για 
το πώς ο ρόλος και τα καθήκοντα του 
πλοιάρχου διαφέρουν από εκείνα των 
άλλων μελών του πληρώματος, μεταξύ 
των οποίων:
• Οι πλοίαρχοι έχουν μεγαλύτερο φόρ-
το εργασίας μέσα στην εβδομάδα.
• Αισθάνονται ότι η εργασία στο λιμάνι 
είναι λιγότερο απαιτητική από την εργα-
σία στη θάλασσα.
• Είναι πολύ πιο κουρασμένοι στο τέλος 
του ταξιδιού υπό ναύλωση.
• Υποφέρουν από πνευματική κόπωση, 
σε σχέση με τη σωματική κόπωση που 
υφίστανται οι άλλες ειδικότητες ναυτικών.

2. Επίδραση της κόπωσης στην απόδο-
ση των ναυτικών
Η απόδοση των ναυτικών επί του σκά-
φους είναι υψίστης σημασίας για τη 
λειτουργία και την επιτυχή έκβαση της 
αποστολής του πλοίου. Η μελέτη μεταξύ 
άλλων διαπίστωσε:

• Οι ναυτικοί κατά τη διάρκεια συνε-
ντεύξεων δήλωσαν ότι η μη έγκαιρη 
αντικατάστασή τους αποτελεί αντικίνη-
τρο στην αποδοτικότητα.
• 48,6% των συμμετεχόντων αισθάνθη-
καν ότι το στρες που βίωναν στο τέλος 
του ταξιδιού βρισκόταν στα υψηλότερα 
επίπεδα.
• Το επίπεδο υπνηλίας διαφέρει ελάχι-
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στα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γεγο-
νός που αφήνει περιθώρια για ανάκαμψη 
πάνω στο πλοίο.

3. Κόπωση και πολιτισμικές διαφορές
Η έρευνα προσπάθησε επίσης να φωτί-
σει τις πολιτισμικές διαφορές σε σχέση 
με την κόπωση που βιώνουν οι ναυτικοί. 
Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα 
στην περίπτωση Ευρωπαίων και Κινέζων 
αξιωματικών:

• Οι Ευρωπαίοι ναυτικοί εργάζονται 
λιγότερες ώρες από τους Κινέζους 
συναδέλφους τους.
• Κινέζοι ναυτικοί στα πλοία μεταφοράς 
ξηρού φορτίου εργάζονται κατά μέσο 
όρο 15,11 ώρες την ημέρα σε σύγκρι-
ση με τους Ευρωπαίους ναυτικούς, που 
εργάζονται κατά μέσο όρο 10,23 ώρες 
την ημέρα.
• Υπάρχουν ενδείξεις στα υψηλότερα 
επίπεδα της κόπωσης και άγχους στους  
Κινέζους ναυτικούς, και όχι από τους 
Ευρωπαίους ναυτικούς.

Αναφερόμενος στους συνέδρους και 
προσκεκλημένους, ο Cpt. Szymanski 
είπε: «Ελπίζω ειλικρινά τα αποτελέσματα 
της έρευνάς μας να έχουν την αμέριστη 

προσοχή από τους διαχειριστές πλοίων 
και πλοιοκτήτες οι οποίοι στη συνέχεια 
θα προχωρήσουν σε αλλαγή της στά-
σης τους αλλά και των διαδικασιών τους. 
Οι αλλαγές αυτές δεν είναι κοστοβόρες 
όπως η έγκαιρη αντικατάσταση των ναυ-
τικών, η διαχείριση του φόρτου εργασίας 
σε ανθρωποκεντρική βάση και η ενθάρ-
ρυνση των ναυτικών στη συμμετοχή στις 
αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια 
στο πλοίο (επιτροπή ασφαλείας πλοίου)».
Συνεχίζοντας ο Cpt. Czymanski ανέφερε: 
«Οι άνθρωποί μας είναι η περιουσία μας 
και πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγι-
κή με την οποία η ναυτιλία είναι η σταδι-
οδρομία που μπορούν να επιλέγουν νέοι 
και  ταλαντούχοι άνθρωποι του αύριο. Δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο παγκόσμιος 
στόλος αυξάνεται και χρειάζεται περισσό-
τερο εργατικό δυναμικό, ωστόσο ζητάμε 
περισσότερα από τους υπάρχοντες ναυτι-
κούς και δεν εστιάζουμε στην πρόσληψη 
ακόμα περισσότερων δοκίμων. Η προσέλ-
κυση νέων ναυτικών και η διατήρησή τους 
θα δοκιμάσει τη βιομηχανία, συνεπώς τα 
ευρήματα της έρευνας στο πλαίσιο του 
έργου MARTHA πρέπει να συνυπολογι-
στούν για να γίνει πιο ελκυστικό και αντα-

γωνιστικό το ναυτικό επάγγελμα».
Σαφώς δεν θα διαφωνήσει κανείς με την 
τοποθέτηση του Cpt. Czymanski σε ό,τι 
αφορά την προσέλκυση στο ναυτικό 
επάγγελμα ικανών και ταλαντούχων νέων, 
αλλά και τη συμμετοχή των ναυτικών στην 
καθημερινή ασφάλεια. Όμως σχετικά με 
τα ευρήματα της έρευνας από μια πρώτη 
ανάγνωση υπάρχουν ενστάσεις όπως: 

• Ο φόρτος εργασίας στο λιμάνι σε 
σχέση με αυτόν στη θάλασσα για τους 
αξιωματικούς είναι σαφώς μεγαλύτερος 
και το στρες βρίσκεται στα υψηλότε-
ρα επίπεδα αν μπουν σε συμψηφισμό 
οι επιθεωρήσεις port control, class, και 
φυσικά οι επιθεωρήσεις vetting για τα 
δεξαμενόπλοια.
• Στις πολιτισμικές διαφορές πρέπει να 
μετρηθεί και η εμπειρία ή η έλλειψή της 
ως παράγοντας δημιουργίας στρες.
• Ο πλοίαρχος είναι πράγματι ο άνθρω-
πος στον οποίο φτάνουν όλα τα προ-
βλήματα, ακόμα και εκείνα στα οποία 
δεν είναι ειδικός αλλά καλείται να δώσει 
τις λύσεις. Μέσα σε αυτές είναι και η δια-
χείριση της δικής του κόπωσης.

Τέλος, τα ευρήματα της όποιας έρευνας 
πρέπει να συζητούνται από τους εμπλε-
κόμενους φορείς, αν διαπιστωθούν κενά 
να συμπληρώνονται και τελικά να προω-
θούνται προς θεσμοθέτηση αλλαγών σύμ-
φωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράνομη πώληση άμμου από 
τους ποταμούς του Βιετνάμ

To The London P&I Club προειδοποιεί 
τα μέλη του μέσω πληροφοριών από το 
γραφείο του στη Χο Τσι Μιν, πρωτεύου-
σα του Βιετνάμ, για παράνομες πωλήσεις 
άμμου που συγκεντρώνεται από τις εκβα-
θύνσεις των ποταμών της χώρας.
Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο Spica 
Services, που εκπροσωπεί το Club στο 
Βιετνάμ, εταιρείες που εξάγουν άμμο στο 
εξωτερικό έχουν τεράστια κέρδη εκμε-
ταλλευόμενες τα προνόμια της διάθεσης 
της άμμου από τις εκβαθύνσεις, τα οποία 
δόθηκαν στις παραπάνω εταιρείες από 
την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Το 2009 η 
κυβέρνηση του Βιετνάμ απαγόρευσε τις 
εξαγωγές άμμου, όμως το 2013 η παρα-
πάνω ρύθμιση αποδυναμώθηκε, με απο-
τέλεσμα να επιτραπεί ξανά η εξαγωγή 
θαλασσινής ή υφάλμυρης άμμου από το 
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Βιετνάμ σε ορισμένες εταιρείες και υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες. Η παράνομη 
βυθοκόρηση όμως έχει αποδειχτεί ότι 
αποδυναμώνει τις όχθες των ποταμών και 
δεν επιτρέπει στους ντόπιους ιχθυοκαλλι-
εργητές να παράγουν ποιοτικά προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας, όπως ο αστακός.
Η ποσότητα της άμμου που εξάγεται 
κατά τη συντριπτική της πλειονότητα έχει 
προορισμό τη Σιγκαπούρη και μεταφέρε-
ται από πλοία τύπου Panamax – περίπου 

53.000 τόνους το καθένα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εφιστά-
ται η προσοχή στους πλοιοκτήτες που 
διαθέτουν τα πλοία τους προς ναύλωση 
για τη μεταφορά φορτίων άμμου από 
νερά της δικαιοδοσίας του Βιετνάμ όπως 
επιβεβαιώνουν ότι οι ναυλωτές/φορτωτές 
είναι εφοδιασμένοι με την ειδική άδεια 
που έχει εκδοθεί από τις βιετναμικές 
αρχές. Αυτή η επιβεβαίωση θα διαφυλάξει 
τους πλοιοκτήτες από δυσάρεστες καθυ-
στερήσεις αν προκύψει έλεγχος και δια-
πιστωθεί ότι οι φορτωτές/ναυλωτές δεν 
έχουν συμμορφωθεί.
Πράγματι, η ενημέρωση προς τα μέλη του 
Club έχει προληπτικό χαρακτήρα πολύ 
δυσάρεστων συνεπειών για τους πλοιο-
κτήτες, όταν μάλιστα οι παραπάνω καθυ-
στερήσεις δεν προβλέπεται από το ναυ-
λοσύμφωνο  να επιβαρύνουν τον ναυλω-
τή. Προτείνεται λοιπόν οι πράκτορες να 
ενημερώνουν στις προ κατάπλου ενημε-
ρώσεις (pre arrival notice) για πλοία που 
πρόκειται να φορτώσουν άμμο, ώστε να 
διεξάγουν τον έλεγχο της άδειας. Επίσης 
πρέπει να εφοδιάζουν το πλοίο με όλες 
τις πληροφορίες-διαδικασίες που οφείλο-
νται σε ιδιαιτερότητες των φορτίων, των 
λιμανιών αλλά και των κανονισμών προ-
κειμένου να αποφύγουν οι πλοιοκτήτες  
δυσάρεστες καθυστερήσεις.

Ασιατική πεταλούδα (Asian 
Gypsy Μoth – AGM): είναι πάλι η 
επικίνδυνη περίοδος του χρόνου

Η άνοιξη σηματοδοτεί την αρχή της επι-
κίνδυνης περιόδου αναπαραγωγής της 
ασιατικής πεταλούδας σε πολλές χώρες. 
Αυξημένοι έλεγχοι πλοίων για ασιατική 
πεταλούδα (AGM) έχουν ξεκινήσει για τα 
λιμάνια της Αυστραλίας από τις 9 Ιανουα-
ρίου 2017, ενώ την 1η Μαρτίου ξεκίνησε η 
γνωστή ως επικίνδυνη περίοδος ασιατικής 
πεταλούδας στα δυτικά λιμάνια (Ειρηνι-
κού) του Καναδά. 
Η ασιατική πεταλούδα είναι ένα εξωτικό 
έντομο με εγκατεστημένους πληθυσμούς 
σε χώρες της Ασίας που βρέχονται από 
τον Ειρηνικό ωκεανό, όπως η Ρωσία, η 
Κίνα, η Κορέα και η Ιαπωνία. Αν εισαχθεί 
σε χώρες όπου απουσιάζει στη φύση 
και χωρίς φυσικούς εχθρούς, είναι δυνα-
τόν να αναπαραχθεί ανεξέλεγκτα και να 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα αγροτικά 
και δασικά αποθέματα αυτών των χωρών. 

Ενήλικες πεταλούδες αποθέτουν σε 
συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου και 
σε μεγάλους αριθμούς τα αυγά τους σε 
πλοία και εμπορευματοκιβώτια και, εφό-
σον τα αυγά αυτά επιβιώνουν από το ταξί-
δι, μοιραία εισάγονται σε χώρες στη φύση 
των οποίων δεν υπάρχουν και επομένως 
πρέπει να καταβληθούν μεγάλη προσπά-
θεια και πόροι για να αντιμετωπιστεί το 
φαινόμενο και να προστατευτεί το φυσικό 
περιβάλλον των χωρών στις οποίες εισά-
γονται. 
Χώρες που έχουν αναλάβει νομοθετική 
πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουν το 
φαινόμενο είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η 
Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ακόμα 
όμως και αν οι παραπάνω χώρες συμφω-
νούν στην ανάγκη νομοθετικής παρέμβα-
σης πάνω στο θέμα της ασιατικής πετα-
λούδας, υπάρχουν διαφορές στις απαιτή-
σεις και στη διαδικασία εισόδου των πλοί-
ων από τις επικίνδυνες περιοχές προς τις 
χώρες που απειλούνται, όπως:

• Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς ζητούν από 
τα πλοία να είναι εφοδιασμένα με πιστο-
ποιητικό προ απόπλου αν το πλοίο έχει 
καταπλεύσει σε χώρα και σε περίοδο 
επικίνδυνη για την ασιατική πεταλούδα 
τους τελευταίους 24 μήνες (π.χ. Μάρτιος 
2016, Ιαπωνία).
• Ο Καναδάς στους κατάπλους των 
πλοίων από 23 Ιανουαρίου 2017 συμπε-
ριέλαβε και τα πλοία που εφοδιάστηκαν 
με καύσιμα στα ασιατικά λιμάνια του 
Ειρηνικού.
• Η Αυστραλία διεύρυνε τη χρονική 
περίοδο επαγρύπνησης και ελέγχου των 
πλοίων από τις 9 Ιανουαρίου έως τις 31 
Μαΐου 2017. Επίσης έχει δημιουργήσει 
ηλεκτρονική διαδικτυακή θύρα (web 
portal), όπου οι πλοίαρχοι των πλοίων 
που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας 
πρέπει να υποβάλουν όλα τα δικαιολογη-
τικά προκειμένου να αποκτήσουν πιστο-
ποιητικό βιοασφάλειας (biosecurity 
clearance).

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οδηγίες 
από τις χώρες-αποδέκτες της ασιατικής 
πεταλούδας έχουν τελικά ως πεδίο εφαρ-
μογής τα πλοία και τους ελέγχους που 
πρέπει να γίνονται πάνω σε αυτά. Όμως 
τα πλοία και κατά συνέπεια και οι πλοι-
οκτήτες, όπως φαίνεται, θα επωμιστούν 
το κόστος των επιθεωρήσεων και των 
πιστοποιήσεων που προβλέπονται από 
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τις παραπάνω ρυθμίσεις. Το κόστος των 
επιθεωρήσεων και των καθυστερήσεων 
πριν από τον απόπλου του πλοίου από 
λιμάνι των περιοχών και της περιόδου κιν-
δύνου για την ασιατική πεταλούδα πρέπει 
να επωμίζεται το λιμάνι και οι φορτωτές 
με ειδικές ρήτρες στα ναυλοσύμφωνα. Οι 
ρήτρες αυτές θα μπορούσαν να χαρακτη-
ριστούν ως ρήτρες κινδύνου ασιατικής 
πεταλούδας (AGM risk clause).   
Τέλος, οι χώρες, για την αποτελεσματι-
κότερη ανταπόκριση των πλοίων στην 
αντιμετώπιση του φαινομένου, πρέπει να 
απευθύνονται στον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό για έκδοση μιας ενιαίας οδη-
γίας που μπορεί να περιλαμβάνει και τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας-μέλους.
 
Χειρισμός και συντήρηση 
γερανών (cranes) των πλοίων: 
μελέτη περίπτωσης

Το ιστορικό του περιστατικού που ακο-
λουθεί προσφέρεται ως μελέτη περί-
πτωσης για συζήτηση στις επιτροπές 
ασφαλείας των πλοίων (safety committee 
meetings). 
Πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτί-
ου (bulk carrier) ταξίδευε φορτωμένο 
με φορτίο άνθρακα από λιμάνι της Ασί-
ας προς λιμάνι της Βραζιλίας. Το πλοίο 
έφτασε στο αγκυροβόλιο του λιμανιού 
της Βραζιλίας και, τρεις ημέρες πριν από 
την έναρξη της εκφόρτωσης, ένας ναύ-
της προχώρησε σε έναν γρήγορο έλεγχο 
των γερανών (cranes) του πλοίου, όπως 
αυτός προβλεπόταν από τις διαδικασίες 
του πλοίου. Τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου έδειξαν ότι οι γερανοί βρίσκονταν σε 
καλή λειτουργική κατάσταση και ασφαλί-
στηκαν σε κατάσταση θαλάσσης. Ο ναύ-
της που διεξήγαγε τον έλεγχο ήταν επτά 
χρόνια με την εταιρεία, αλλά ήταν η πρώτη 
φορά που υπηρετούσε στο συγκεκριμένο 
πλοίο και ναυτολογήθηκε τις τελευταίες 
ημέρες. Τρεις ημέρες αργότερα, το πλοίο 
προσέδεσε στην προβλήτα και ξεκίνησε η 
εκφόρτωση με τους γερανούς του πλοίου, 
στους οποίους εφαρμόστηκαν αρπάγες 
(χούφτες). Η εκφόρτωση είχε προχωρή-
σει αρκετά, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας 
υπόκωφος θόρυβος συνοδευόμενος από 
μια μεγάλη σπίθα. Ο βραχίονας (μπούμα) 
του γερανού Νο 3 έπεσε στο κατάστρω-
μα και η αρπάγη, πλήρης φορτίου, χτύπη-
σε στην προβλήτα καθώς το σύρμα που 

τη συγκρατούσε (ρώναρης) έσπασε. Ένας 
ναύτης από το πλήρωμα του πλοίου και 
ένας λιμενεργάτης που βρίσκονταν στη 
ζώνη ασφαλείας στο πλοίο και εκτελού-
σαν καθήκοντα εκφόρτωσης τραυματί-
στηκαν πολύ σοβαρά. Το αριστερό μέρος 
του βραχίονα του γερανού χτύπησε με 
δύναμη το καπάκι του στομίου του Νο 
4 κύτους, το οποίο τη στιγμή της πρό-
σκρουσης ήταν ανοιχτό. 
Λόγω της πρόσκρουσης, το καπάκι του 
στομίου του κύτους παραμορφώθηκε και 
η ατσάλινη κατασκευή του βραχίονα του 
γερανού καταστράφηκε σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να είναι αδύνατη η επισκευή του. 
Η μία άκρη του σύρματος συγκράτησης 
του βραχίονα έφυγε από το τύμπανο στο 
οποίο τυλίγεται και ξετυλίγεται, αφού ο 
μηχανισμός συγκράτησης του σύρματος 
στο τύμπανο έσπασε. Επίσης το ηλεκτρο-
ϋδραυλικό σύρμα οδήγησης της αρπάγης 
έσπασε και το καλώδιο έλειπε. Ο λιμε-
νεργάτης χειριστής του γερανού κατέθε-
σε ότι δεν υπήρξε απώλεια ελέγχου του 
βραχίονα του γερανού και τελικά έπεσε 
ενώ η αρπάγη είχε βγει από την πλευρά 
του πλοίου προς την προβλήτα. Επίσης 
κατέθεσε ότι πιθανόν τα συστήματα του 
γερανού που αφορούν την υπερφόρτωση 
(limit switch) να μη λειτουργούσαν.
Πραγματοποιήθηκε οπτική επιθεώρηση 
του γερανού μετά το περιστατικό και 
διαπιστώθηκε ότι τα εξωτερικά μέρη του 
γερανού ήταν σκουριασμένα σε μεγάλο 
μέρος τους και τα τοιχώματα της καμπί-
νας των τυμπάνων βρέθηκαν γεμάτα λάδι, 
γράσο και σκόνη. Οι ίδιες παρατηρή-
σεις αφορούσαν και τα μέρη της αρπά-
γης. Μετρητής ωρών λειτουργίας έδειξε 
ότι ο γερανός είχε 6.105 ώρες εργασίας 
μέχρι τη στιγμή που συνέβη το περιστα-
τικό. Τα αρχεία συντήρησης του γερανού 
αποκάλυψαν ότι το σύρμα συγκράτησης 
του βραχίονα του γερανού είχε ανανεω-
θεί πριν από επτά χρόνια, ενώ το σύρμα 
ανάρτησης (ρώναρης) είχε ανανεωθεί πριν 
από δύο χρόνια. Η τελευταία επιθεώρη-
ση και συντήρηση του γερανού, σύμφωνα 
πάντα με το βιβλίο συντήρησης, πραγμα-
τοποιήθηκε 11 μήνες πριν, με τη σημείω-
ση «εντάξει» από τον υποπλοίαρχο, ο 
οποίος είχε υπογράψει την αναφορά, ενώ 
έλεγχος φορτίου (load test) και ανανέωση 
πιστοποιητικού από τον νηογνώμονα δύο 
χρόνια πριν.
Σύμφωνα με τον Α' μηχανικό του πλοίου 

δεν υπήρξαν ποτέ περιοδικοί έλεγχοι 
στους γερανούς του πλοίου, τουλάχιστον 
στο διάστημα των 18 μηνών που υπηρε-
τούσε μέχρι τη στιγμή του περιστατικού, 
ούτε είχε κάποια στοιχεία για το διάστη-
μα πριν αναλάβει καθήκοντα στο πλοίο.
Το πόρισμα της έρευνας κατέδειξε ότι 
η ζημιά οφείλεται είτε στον δίσκο του 
φρένου του τυμπάνου του βραχίονα (δεν 
κράτησε το φορτίο) είτε στην απώλεια 
ελαίου στο υδραυλικό σύστημα του γερα-
νού, με αποτέλεσμα τη μείωση της υδραυ-
λικής πίεσης και την απώλεια ελέγχου του 
τυμπάνου.
Τελικά ο χρόνος αποκατάστασης της 
ζημιάς για το πλοίο ήταν 50 ημέρες και το 
κόστος επισκευής υπολογίστηκε περίπου 
στα 420.000 δολάρια ΗΠΑ. 
Η έρευνα για τη διαπίστωση της αρχικής 
αιτίας δεν έχει εξετάσει την περίπτωση 
του λάθους του χειριστή όταν ο βρα-
χίονας έβγαινε από το κύτος. Τη στιγμή 
εκείνη είναι υψωμένος και, βγαίνοντας 
η αρπάγη για να φτάσει στην προβλήτα, 
ο βραχίονας κατεβαίνει. Τη στιγμή της 
καθόδου όμως υπάρχει η πιθανότητα, 
αν ο χειριστής δεν κατεβάσει παράλλη-
λα και το σύρμα ανάρτησης, η τροχαλία 
του σύρματος ανάρτησης να μπλοκάρει 
την κάθοδο του βραχίονα και κατά συνέ-
πεια να αυξήσει το φορτίο του γερανού. 
Στη συνέχεια έσπασε σε πρώτο χρόνο 
το σύρμα ανάρτησης και έπειτα ο δίσκος 
του φρένου δεν κράτησε το υπερβολικό 
φορτίο, με αποτέλεσμα την πτώση του 
βραχίονα. 

• Στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη 
συνάντηση της επιτροπής ασφαλείας 
πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά τα ακό-
λουθα:
• Επιθεώρηση προ κατάπλου (πιθανή 
αναβάθμιση σε ό,τι αφορά προσωπικό 
και ελέγχους).
• Διαδικασία συντήρησης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλεί-
ας των γερανών (Α' μηχανικός, ηλεκτρο-
λόγος).
• Έλεγχος επικοινωνίας χειριστών γερα-
νών με καθοδηγητές χειρισμών φορτο-
εκφόρτωσης (κουμανταδόρους). 
• Έλεγχος φθοράς συρμάτων γερανού 
(βραχίονα, ανάρτησης) και τυχόν αντικα-
τάσταση.
• Επανεξέταση των ζωνών ασφαλείας 
για τους εμπλεκόμενους με τη φορτοεκ-
φόρτωση στο κατάστρωμα του πλοίου.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
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Το 2017 στιγματίζει διάρκεια χαμηλών 
πτήσεων για την παγκόσμια οικονομική 
ανάπτυξη, με τον ΟΟΣΑ να επιβεβαιώ-
νει ότι αναμένεται να επιμείνει το τρέχον 
περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης. Αν και 
αυξάνονται οι εκτιμήσεις για την παγκό-
σμια ανάπτυξη, οι ρυθμοί παραμένουν 
χαμηλοί και ευάλωτοι σε πολιτικούς και 
οικονομικούς κινδύνους. Ο ρυθμός ανά-
πτυξης στην παγκόσμια οικονομία θα 
διαμορφωθεί στο 3,3% το 2017 και στο 
3,6% το 2018, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες 
προβλέψεις του ΟΟΣΑ, που είναι σχεδόν 
αμετάβλητες από την έκθεση του Νοεμ-
βρίου. Οι επιδόσεις αυτές, αν επιβεβαιω-
θούν, είναι χαμηλές σε σχέση με τον μέσο 
όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα κινηθεί 
στο 1,6% το 2017 και το 2018, λόγω της 

δημοσιονομικής χαλάρωσης, σε σχέση 
με τα προηγούμενα έτη, και των μέτρων 
στήριξης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι τον Μάρτιο του 
2018 αναμένουν οι επενδυτές την αύξηση 
των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ δεσμεύτηκε να 
διατηρήσει αμετάβλητη την επεκτατική 
νομισματική πολιτική της τουλάχιστον 
έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, αλλά 
άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει επι-
τακτική ανάγκη για τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων.
Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία στον 
κόσμο, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης θα κινηθεί στο 2,4% το 2017 
και στο 2,8% το 2018. Αναμενόμενο είναι 
να υπάρξουν διακυμάνσεις στις ισοτι-
μίες, καθώς ενισχύονται οι πιθανότητες 

για βαθμιαία αύξηση των επιτοκίων από 
την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ 
(Fed). Η έστω και σταδιακή αύξηση του 
κόστους δανεισμού στην αμερικανική 
οικονομία ενδεχομένως να δυσχεράνει τη 
θέση εκείνων που δανείστηκαν με φτηνό 
δολάριο όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Σύμφωνα με την επικεφαλής της κεντρι-
κής τράπεζας Τζάνετ Γέλεν, η Fed θα 
αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του 
Μαρτίου εφόσον τα στοιχεία για την απα-
σχόληση και τον πληθωρισμό συνεχίζουν 
να κινούνται στο πλαίσιο των εκτιμήσεων. 
Επίσης, τα επιτόκια μπορεί να αυξηθούν 
με πιο γρήγορο ρυθμό φέτος, καθώς η 
οικονομία δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει 
εμπόδια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
Όσον αφορά την κινεζική οικονομία, ο 
ΟΟΣΑ εκτιμά θετική προς τα πάνω ανα-
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θεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για την 
Κίνα κατά 0,1% το 2017, στο 6,5%, και κατά 
0,2% το 2018, στο 6,3%. Η επιβράδυνση 
της κινεζικής οικονομίας, η οποία είναι υπ’ 
αριθμόν 2 μετά τις ΗΠΑ, θεωρείται ένα 
από τα πιο ευάλωτα σημεία στην παγκό-
σμια οικονομία. Σημαντική απειλή για τον 
ασιατικό γίγαντα αποτελεί η αύξηση του 
χρέους των κινεζικών επιχειρήσεων, που 
εκτιμάται ότι έχει εκτιναχθεί στο 169% του 
ΑΕΠ της Κίνας, σύμφωνα με την Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών. Την ίδια στιγμή, 
το δημόσιο χρέος του Πεκίνο φτάνει στο 
277%, καταγράφοντας αύξηση από το 
254%, στο οποίο ανερχόταν έναν χρόνο 
νωρίτερα. Σύμφωνα με αναλυτές της ελβε-
τικής τράπεζας UBS, ολοένα και μεγαλύ-
τερο τμήμα του νέου δανεισμού στοχεύ-
ει στην αποπληρωμή του αυξανόμενου 
κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.
Η ιλιγγιώδης πιστωτική επέκταση της 
Κίνας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδι-
ωτικού τομέα, εγκυμονεί κινδύνους για τη 
βιωσιμότητα του τραπεζικού της συστή-
ματος, τους οποίους έχει επανειλημμέ-
νως επισημάνει το ΔΝΤ. Το περασμένο 
έτος προειδοποίησε πως, αν δεν υπάρξει 
στρατηγική για να περιοριστούν τα χρέη 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 
η Κίνα διατρέχει ολοένα και μεγαλύτερο 
κίνδυνο τραπεζικής κρίσης ή ραγδαίας 
επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Στη χειρό-
τερη περίπτωση, θα μπορούσε να βρεθεί 
αντιμέτωπη με συνδυασμό και των δύο. 
Τους τελευταίους μήνες, η Λαϊκή Τράπεζα 
της Κίνας επιχειρεί να επιβραδύνει τους 
εκρηκτικούς ρυθμούς αύξησης του χρέ-
ους, χωρίς να πλήξει την ανάπτυξη.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία εν αντιθέ-
σει με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ο ασιατικός γίγαντας είναι ότι η Κίνα εκτι-
μάται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο τραπεζι-
κό σύστημα σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα 
με σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, 
το μέγεθος του κινεζικού τραπεζικού 
συστήματος αντανακλά μεν την αυξημένη 
επιρροή της κινεζικής οικονομίας στους 
παγκόσμιους μηχανισμούς χρηματοδό-
τησης, αλλά παράλληλα προδίδει ότι μετά 
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 
αυξάνεται διαρκώς η εξάρτησή της από 
τον δανεισμό, με σκοπό την ανάπτυξη.
Το τραπεζικό σύστημα της Κίνας στο 
τέλος του περασμένου έτους είχε ενερ-
γητικό 33 τρις δολάρια και υπερέβη το 
τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης με 

ενεργητικό 31 τρις δολάρια. Το τραπεζι-
κό σύστημα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας 
έχει ενεργητικό 16 τρις δολάρια και 7 τρις 
δολάρια αντιστοίχως. Επιπλέον, το κινε-
ζικό τραπεζικό σύστημα είναι 3,1 φορές 
πολλαπλάσιο του ΑΕΠ της δεύτερης 
οικονομίας στον κόσμο, όταν εκείνο της 
ευρωζώνης είναι 2,8 φορές πολλαπλάσιο 
της οικονομίας της.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις ανε-
πτυγμένες αγορές, στην Κίνα η τακτική 
των περιφερειακών αρχών είναι να βασί-
ζονται σε δάνεια τραπεζών για να χρημα-
τοδοτήσουν έργα υποδομής. Έτσι, ημι-
κρατικές τράπεζες, όπως η αναπτυξιακή 
τράπεζα China Development Bank, που 
έχει ενεργητικό άνω των 2 τρις δολαρίων, 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικο-
νομία, ενώ συνδράμουν και μικρότερες 
ιδιωτικές τράπεζες. Όπως υπογραμμίζει 
ο Χου Βέι, αναλυτής με ειδίκευση στον 
κινεζικό τραπεζικό κλάδο στη Sanford  
C. Bernstein του Χονγκ Κονγκ, «στις 
περισσότερες αγορές οι κυβερνήσεις 
δανείζονται απευθείας από τις χρηματα-
γορές, αλλά η Κίνα είναι μοναδική περί-
πτωση». Όπως όμως σχολιάζουν οι FT, 
αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν 
επαρκώς την πραγματική κλίμακα του 
κινεζικού τραπεζικού συστήματος. Από το 
2010 και μετά, η ανάπτυξή του έχει συμβεί 
παράλληλα με την εκρηκτική διόγκωση 
ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος, 
το οποίο αποτελείται από κάθε είδους 
επισφαλή πιστωτικά ιδρύματα.
Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας 
θα κυμανθεί στο 6,5% του ΑΕΠ το 2017, 
σύμφωνα με τους στόχους της κυβέρνη-
σης. Η βραδύτερη επέκταση της κινεζικής 
οικονομίας αφήνει περιθώριο για τη λήψη 
μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
αυξανόμενο χρέος. Το προηγούμενο έτος, 
η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 
6,7%, τον πιο χαμηλό ρυθμό των τελευ-
ταίων 26 ετών. 
Η αύξηση του ΑΕΠ το 2016 επιβραδύνθη-
κε στο 6,7%, τον πιο χαμηλό ρυθμό των 
τελευταίων 26 ετών. «Οι βασικές αρχές 
της κινεζικής οικονομίας παραμένουν 
σταθερές. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρ-
κειας των τραπεζών παραμένει υψηλός 
και έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεση 
μας. Διαθέτουμε την εμπιστοσύνη, την ικα-
νότητα και τα μέσα για να αποτρέψουμε 
συστημικούς κινδύνους», ανέφερε ο Λι 
Κεκιάνγκ. Ο πρωθυπουργός της Κίνας 

επισήμανε ενώπιον της Λαϊκής Εθνοσυνέ-
λευσης ότι θα ληφθούν μέτρα για τις κρα-
τικές επιχειρήσεις που παράγουν περισ-
σότερο άνθρακα και χάλυβα, από ό,τι έχει 
ανάγκη η αγορά. 
Στο τωρινό περιβάλλον της οικονομικής 
απόδοσης της Κίνας, ισχυρός παρέμεινε 
ο ρυθμός αύξησης του εξωτερικού εμπο-
ρίου της Κίνας τους πρώτους δύο μήνες 
του έτους, ενισχύοντας τις ενδείξεις για 
σταθεροποίηση της οικονομίας, σύμφωνα 
με στοιχεία από τις υπηρεσίες τελωνείων.
Οι εισαγωγές, εκπεφρασμένες σε γιουάν, 
αυξήθηκαν κατά 44,7% σε ετήσια βάση 
τον περασμένο μήνα, υψηλότερα από τις 
προβλέψεις της αγοράς και της αύξησης 
κατά 25,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη 
γενική διεύθυνση των τελωνείων. Οι εξα-
γωγές αυξήθηκαν κατά 4,2% ύστερα από 
15,9% αύξηση τον Ιανουάριο. Το συνολικό 
εξωτερικό εμπόριο ανήλθε στο 1,71 τρις 
γιουάν (σχεδόν 250 δις δολάρια), αυξημέ-
νο κατά 21,9% σε ετήσια βάση. 
Αυτό οδήγησε σε μηνιαίο εμπορικό 
έλλειμμα 60,36 δις γιουάν, συγκριτικά με 
πλεόνασμα άνω των 354 δις γιουάν τον 
Ιανουάριο. Την αντίστοιχη περσινή περί-
οδο, η Κίνα είχε πλεόνασμα 180,5 δις 
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γιουάν. Πρόκειται για το πρώτο έλλειμμα 
της Κίνας τα τελευταία τρία χρόνια. Στο 
έλλειμμα συνέβαλαν επίσης εποχικοί 
παράγοντες, καθώς οι Κινέζοι εξαγωγείς 
συνήθως αναστέλλουν ή περιορίζουν την 
παραγωγή τους κατά την εβδομαδιαία 
αργία για την κινεζική Πρωτοχρονιά.
Τα εμπορικά στοιχεία του Φεβρουαρίου 
διατήρησαν τη θετική τάση που καταγρά-
φεται από την αρχή του έτους. Τους πρώ-
τους δύο μήνες, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 11% σε σχέση με έναν χρόνο νωρί-
τερα και οι εισαγωγές κατέγραψαν άλμα 
34,2%. Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρί-
ου, το εμπόριο της Κίνας με την ΕΕ αυξή-
θηκε κατά 15% σε σχέση με έναν χρόνο 
νωρίτερα. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπο-
ρικός εταίρος της Κίνας, αντιστοιχώντας 
στο 15% του εξωτερικού εμπορίου της 
χώρας. Το εμπόριο με τις ΗΠΑ, τα μέλη 
της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN) και την Ιαπωνία αυξήθηκε 
αντίστοιχα κατά 18,9%, 24,2% και 20,1%.
Η αυξημένη τάση των εισαγωγών της 
Κίνας έχει ευνοήσει τον κύριο δείκτη της 
ναυλαγοράς BDI να εμφανίζει άνοδο πάνω 
από τις 1.000 μονάδες για μία ακόμα φορά 
μετά τον Δεκέμβριο του 2016. Oι εισαγω-
γές της Κίνας σε σιδηρομετάλλευμα και 
άνθρακα μπορεί να συνεχίζουν να παρα-
μένουν σε ισχυρά επίπεδα, αλλά εμφανί-

ζουν μια τάση αποδυνάμωσης. Οι εισαγω-
γές της Κίνας σε σιδηρομετάλλευμα άγγι-
ξαν 83,49 εκατ. τόνους τον Φεβρουάριο 
από 92 εκατ. τον Ιανουάριο, ενώ οι εισα-
γωγές σε άνθρακα παρουσιάζουν ακόμα 
πιο έντονη μειωτική τάση. Οι εισαγωγές 
σε άνθρακα πλησίασαν 17,68 εκ τόνους 
από 25 εκατ. τον Ιανουάριο.
Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο δείκτης ναυλα-
γοράς μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική 
του πάνω από τις 1.000 μονάδες, καθώς 
οι κινεζικές αρχές υπόσχονται συνεχόμε-
νες μειώσεις της παραγωγικής ικανότητας 
στον τομέα του χάλυβα και του άνθρακα 
παραγωγής των 50 τόνων και 150 τόνων 
αντίστοιχα. Η κινεζική κυβέρνηση επίσης 
πρόσφατα ενέκρινε ένα πακέτο δαπανών 
για τις υποδομές, προκειμένου να διατηρή-
σει την ανάπτυξη της οικονομίας στον στό-
χο του 6,5% ή και υψηλότερα για το 2017. 
Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 
$116 δις – 800 δις γιουάν στην κατασκευή 
των σιδηροδρομικών δικτύων που ακολου-
θεί δαπάνες ύψους 1,8 τρις γιουάν στις οδι-
κές και πλωτές μεταφορές έργων.
Στο πλαίσιο των τωρινών κυβερνητικών 
ρυθμίσεων, αναμένεται ότι η Κίνα θα ανα-
γκαστεί να εισαγάγει περισσότερο άνθρα-
κα λόγω των περιορισμών της παραγωγής 
στη χώρα. Επίσης τα αυστηρότερα μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος 

θα κατευθύνουν εισαγωγές υψηλότερης 
ποιότητας μεταλλεύματος σιδήρου για τη 
μείωση των εκπομπών.
Ωστόσο η αισιοδοξία της ανάρρωσης 
της ναυλαγοράς δεν θα μπορεί να μην 
παραμένει συγκρατημένη, δεδομένου ότι 
η ετήσια αύξηση του στόλου παραμένει 
πάνω από 2% και η ανισορροπία ανάμεσα 
στην προσφορά και στη ζήτηση χωρητι-
κότητας των πλοίων θα εξακολουθεί να 
επιβαρύνει τη ναυλαγορά για ένα ακόμα 
έτος, με τον ρυθμό διάλυσης των πλοίων 
να εμφανίζεται εξασθενημένος. Ο οργανι-
σμός BIMCO εμφανίζεται πιο αισιόδοξος 
στις τελευταίες του προβλέψεις για την 
αύξηση του στόλου και αναμένει ότι ο 
ρυθμός αύξησης θα μειωθεί στο 1,6% για 
τη φετινή χρονιά. Όσον αφορά τις διαλύ-
σεις, εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 19 εκατ. 
τόνους το 2017 και εμφανίζεται μειωμένος 
από τα προηγούμενα δύο έτη, όταν πλησί-
αζε τα 30 εκατ. τόνους ετησίως. 
Συνοπτικά αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά 
τις έντονες προκλήσεις που συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει η ναυλαγορά των πλοίων, ο 
κύριος δείκτης εμφανίζει σημάδια τόνω-
σης προς το τέλος του πρώτου τριμήνου, 
που μπορούν να συνεχιστούν αν οι προ-
βλέψεις για ετήσια αύξηση του στόλου 
κάτω από 2% επαληθευτούν για το υπό-
λοιπο της φετινής χρονιάς.

”Ο οργανισμός BIMCO 
εμφανίζεται πιο 
αισιόδοξος στις 
τελευταίες του 
προβλέψεις για την 
αύξηση του στόλου και 
αναμένει ότι  
ο ρυθμός αύξησης θα 
μειωθεί στο 1,6% για τη 
φετινή χρονιά. Όσον 
αφορά τις διαλύσεις 
εκτιμάται ότι εντός 
του 2017 θα διαλυθεί 
χωρητικότητα περί τα 
19 εκ. τόνοι, μειωμένη 
σε σχέση με τα δύο 
προηγούμενα έτη.
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committed to the quality of the world fleet
We are committed to upholding the values of safety, security, and environmental protection.  

This is evidenced through the quality of our fleet and outstanding port State control record as the 
only major international flag to remain on the United States Coast Guard’s Qualship 21 roster for 13 

consecutive years. We achieve this goal through 24/7 service provided from 27 offices, staffed with 
experienced personnel and located in major shipping and financial centers around the world.



ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Τα βραβεία Ευκράντη, που διοργανώνονται από τα Ναυτικά Χρονικά για την 
ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς, επιλέχτηκαν, για ένατη συνεχή 

χρονιά, με τη συμμετοχή μιας πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που αντιπροσωπεύει 
αδιαμφισβήτητα τα ναυτιλιακά γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα και την 

εξειδικευμένη ενημέρωση.
Τα μέλη της επιτροπής μας επέλεξαν, με γνώση, αντικειμενικότητα και σαφήνεια 

στην κρίση τους, όσους αρίστευσαν το 2016.

Την κριτική επιτροπή των βραβείων Ευκράντη 2016 
απαρτίζουν 35 μέλη, μεταξύ των οποίων: 
Βραβευθέντες από προηγούμενα έτη,
μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα,

από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΝΟΕ,
η διεύθυνση και οι τακτικοί αρθρογράφοι των «Ν.Χ.» και
δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στο υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα βραβεία Ευκράντη των Ναυτικών Χρονικών, με την αρωγή και τη στήριξη της 
ΕΝΟΕ, για την επιλογή και την ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς, έχουν 
βασικό κριτήριο τις συστηματικές επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες 
των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και φωτεινά πρότυπα ανθρώπων 
και φορέων, οι οποίοι, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, συνεχίζουν να υπηρετούν 

αξίες και αποτελούν καταξιωμένα παραδείγματα προόδου, αισιοδοξίας και 
προοπτικής, κυρίως για τους νέους.

Τα βραβεία Ευκράντη θα απονεμηθούν στις 9 Μαΐου 2017.

Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς
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Ιδιαίτερες συστάσεις για τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο δεν 
χρειάζονται. Είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε, στα δύσκολα 
εκείνα χρόνια της δεκαετίας του ’50, ως ναυτόπαις και έφτασε 
σήμερα στην κορυφή, ελέγχοντας έναν πολύ μεγάλο ναυτιλιακό 
όμιλο. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα της αταξικής ελλη-
νικής ναυτιλιακής κοινωνίας. Αντί για το «κύριε», προτιμά να τον 
αποκαλούν «καπετάνιο», και σε κάθε ευκαιρία προσκαλεί τη νέα 
γενιά να γνωρίσει από κοντά τη θάλασσα. Δεν μένει όμως μόνο 
στα λόγια. Τα πλοία του ομίλου του επανδρώνονται παραδοσιακά 
με Έλληνες ναυτικούς, ενώ είναι και από τους πρώτους που έδω-
σε την ευκαιρία σε γυναίκες ναυτικούς να αναλάβουν την ευθύνη 
της πλοιαρχίας. 
Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση ταλανίζει τη χώρα μας 
καταβάλλει προσπάθειες να ανοίξει και πάλι ο δρόμος για να 
επιστρέψουν οι Έλληνες στα πλοία. Να γνωρίσουν, όπως λέει, τον 
κόσμο, να μαζέψουν εμπειρίες, να δημιουργήσουν. 
Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Διεθνές Κέντρο Ναυ-
τικής Έρευνας και Παράδοσης, είναι η ναυαρχίδα του φιλανθρω-
πικού του έργου. Πέρα από το κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο 
που επιτελείται στο «Σπίτι της Μαρίας» στα Καρδάμυλα, κατα-

γίνεται με πολυσχιδείς ναυτικές, φιλανθρωπικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, αλλά και έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας, 
έχοντας σαν μόνιμη έγνοια τους ανθρώπους της θάλασσας και 
τις οικογένειές τους.
Με το ίδιο σθένος, θέλει να βοηθήσει και στην αναγέννηση της 
ναυπηγικής και κατασκευαστικής βιομηχανίας της χώρας. Η 
HEMEXPO ( Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού) 
είναι το «πνευματικό» του παιδί, αφού δική του ήταν η σύλληψη 
της ιδέας για τη δημιουργία της, και τη στηρίζει με όλες του τις 
δυνάμεις από την πρώτη στιγμή. 
Με την ίδια όρεξη συμμετέχει, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο, 
και στις προσπάθειες που γίνονται σήμερα για την αναβίωση της 
ναυπηγικής βιομηχανίας της χώρας. 
Η θάλασσα μας δείχνει τον δρόμο, συνηθίζει να λέει, και έχει 
απόλυτο δίκιο, δίνοντας όραμα και ελπίδα τόσο στους νέους 
όσο και στους παλιότερους.

Eλένη Πολυχρονοπούλου
Πρόεδρος HEMEXPO

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα και ενώσεις που έχουν προσφέρει  
ποικιλοτρόπως στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. 

Βραβείο υποστήριξης της ελληνικής  
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας

Όμιλος Τσάκου και Ίδρυμα Μαρία Τσάκου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Με τη συμπλήρωση 85 χρόνων έκδοσης των Ναυτικών Χρονικών, 
η διεύθυνση και η συντακτική ομάδα του περιοδικού αποφάσισαν 
να τιμήσουν έναν από τους μακροβιότερους αρθρογράφους. 
Ο Σπύρος Ράνης υπήρξε από τους πιο σταθερούς αρθρογράφους 
του περιοδικού από τη δεκαετία του ’60 με τακτική θεματογραφία 
σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, προσέλκυσης νέων στο ναυτικό 
επάγγελμα, επιμόρφωσης ναυτικών αλλά και ναυτιλιακής πολιτικής. 
Οι βαθιές γνώσεις του αλλά και το πάθος του για τη βελτίωση της 
ναυτικής εκπαίδευσης αποτελούσαν εφαλτήρια πρωτοποριακά και 
τύχαιναν μεγάλης αναγνωσιμότητας από το κοινό, ακόμα και από 
αυτούς που δεν συμφωνούσαν με τις σκέψεις και τις προτάσεις 
του.

Απόφοιτος της Σχολής Πλοιάρχων Ύδρας, ο Σπύρος Ράνης υπη-
ρέτησε στο Λιμενικό Σώμα μέχρι το 1970, οπότε και παραιτήθη-
κε, έχοντας τον βαθμό του πλωτάρχη ΛΣ. Είναι ιδρυτής της δια-
χειρίστριας εταιρείας RANGER MARINE S.A. και του Πειραϊκού 
Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης Σ. Ράνη, της ναυτικής σχολής που 
παρέχει υψηλού επιπέδου ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση για 
τους αξιωματικούς και τα πληρώματα των πλοίων, αλλά και στους 
εργαζομένους στις ναυτιλιακές εταιρείες.
Παράλληλα ο κ. Ράνης επένδυσε μεγάλα κεφάλαια στην Κω, όπου 
είναι ιδιοκτήτης του πεντάστερου, πρότυπου, ξενοδοχείου «Astir 
Odysseus». 

Ειδικό βραβείο με αφορμή τη συμπλήρωση  
των 85 χρόνων έκδοσης των «Ν.Χ.»

Σπύρος Ράνης 
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

«Γνώρισα» τη δρα Α. Μπρεδήμα διαβάζοντας: εξαίρετη επιστήμο-
νας, διεθνούς εμβέλειας, κατέγραψε τα πρώτα βήματα των Ευρωπα-
ϊκών Ναυτιλιακών Πολιτικών τη δεκαετία του 1980 με τρόπο ουσια-
στικό και αναλυτικό, προσφέροντας χρησιμότατα εργαλεία για την 
ανάλυση των αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις 
τους. Αν και δεν είναι ευρέως γνωστό, σε διεθνές επίπεδο η ερευ-
νητική δραστηριότητα σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής επηρεά-
στηκε από τις μελέτες της. Η ελληνόκτητος ναυτιλία υπήρξε όμως 
πιο τυχερή, καθώς είχε στη συνέχεια την ευτυχία των υπηρεσιών 
της, μια καταλυτική παράμετρος στην ουσιαστική και διαχρονική 
παρουσία της σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora. Η δρ Μπρεδήμα δεν 
ήταν απλώς η διευθύντρια του τμήματος διεθνών/ευρωπαϊκών 
θεμάτων της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Διαθέτοντας εξαιρε-
τική επιστημονική κατάρτιση, συνέβαλε σε ουσιαστικές παρεμ-
βάσεις, στο πλαίσιο γνωμοδοτήσεων ναυτιλιακού περιεχομένου 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), 
παρενέβη δημιουργικά, ως μέλος των αντίστοιχων συμβουλίων, 

στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας 
(EMSA) και του European Maritime Law Organisation (EMLO). Η 
χώρα μας και η ναυτιλία μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή συνδι-
αμόρφωσης ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω της συμμετοχής της στο 
ΔΣ της European Community Shipowners’ Association (ECSA). Η 
γνωμοδότηση το 2007 περί Πράσινης Βίβλου για την κοινή ναυτι-
λιακή πολιτική στην οποία προτάθηκε για πρώτη φορά σε ευρω-
παϊκό επίπεδο η καθιέρωση «Ευρωπαϊκής Ημέρας Ναυτιλίας», και 
που αργότερα υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
αποτελεί πλέον θεσμό, είναι ενδεικτική της προσφοράς της: υπη-
ρετώντας και καθιερώνοντας τη ναυτιλία, με γνώση, επιστημονική 
αρτιότητα, εξαίρετο λόγο, εξωστρέφεια, πάντα με τη δύναμη του 
επιχειρήματος. Ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους.

Θάνος Πάλλης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βραβείο για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας

Άννα Μπρεδήμα

Απονέμεται σε προσωπικότητες που προάσπισαν ή προέβαλαν 
τα ελληνικά συμφέροντα ή το δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινω-
φελούς έργου ΑΙΓΕΑΣ ιδρύθηκε το 2015, για να «στεγάσει» τη 
μακροχρόνια κοινωφελή δράση του Αθανασίου και της Μαρίνας 
Μαρτίνου. Ο σκοπός και το έργο είναι ευρύ και πολυεπίπεδο. 
Φυλλομετρώντας το ιστορικό των δωρεών, στον πρώτο μόλις 
χρόνο λειτουργίας του ΑΙΓΕΑ, διακρίνεται η έκταση της προ-
σφοράς που διατρέχει την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, 
την κοινωνική πρόνοια, την επιστημονική έρευνα, τη χριστιανική 
παράδοση, την πολιτιστική κληρονομιά, τον αθλητισμό, την τέχνη 
εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Ο ΑΙΓΕΑΣ προτίμησε την πολυεπίπεδη προσφορά αντί της 
μονοθεματικής, προκειμένου να δίνονται όσο το δυνατόν περισ-
σότερες ευκαιρίες σε όσους τις χρειάζονται. 
Και συγκεκριμένα:
Ξεκινώντας από την υγεία, την πλέον αναγκαία συνθήκη για την 
ανθρώπινη ευημερία, ο ΑΙΓΕΑΣ έχει παράσχει απαραίτητο εξο-
πλισμό σε πολλά νοσοκομεία.
Στην εκπαίδευση, από την κατώτερη έως την ανώτερη βαθμί-
δα, μέσα από συνεχή προσφορά σε υλικοτεχνική υποδομή σε 
πολυάριθμα σχολεία, νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
δωρεές για πραγματοποίηση συνεδρίων.

Στον πολιτισμό ο ΑΙΓΕΑΣ συνδράμει στις ανασκαφές που διε-
ξάγονται στη νήσο Δεσποτικό, στο Βαθύ Αστυπάλαιας καθώς 
και στο Ξώμπουργο Τήνου. Ανάλογες δωρεές έχουν γίνει για τη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την περαιτέρω μελέτη στο 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, στο Λαογραφικό Μουσείο Στε-
μνίτσας και στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος.
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ορθόδοξη πίστη και την παράδο-
ση μέσα από την αποκατάσταση, την αναστήλωση, την αποπερά-
τωση πολυάριθμων οικοδομημάτων της λατρευτικής παράδοσης.
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση συλλόγων και σωματείων 
που συνδράμουν αθλητές, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμέ-
νους και παιδιά καθώς και σε συλλόγους που ασχολούνται με τις 
τέχνες και τον πολιτισμό.
Τέλος ο ΑΙΓΕΑΣ προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά για τρία 
συναπτά έτη στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού 
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για το πρόγραμμα «Συνεχίζουμε – 
Στηρίζουμε – Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς 2016-2018».

Λίζα Μαρέλου
Δημοσιογράφος

Βραβείο κοινωνικής προσφοράς  
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα
Τιμάται άτομο ή ίδρυμα που έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του 
με τη ναυτιλία καθ’ οιονδήποτε σημαντικό τρόπο.

«ΑΙΓΕΑΣ» - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου
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Έχω την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσω την απονο-
μή του βραβείου για τον καλύτερο Manager της χρονιάς 2016 σε 
έναν επαγγελματία του ναυτιλιακού κλάδου, τον οποίο γνωρίζω επί 
μακρόν, σέβομαι και εκτιμώ για τη θετική του πορεία και τις επι-
τυχίες του.
Ο κ. Κώστας Βλάχος, απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων / 
Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είχε επιτυ-
χημένη καριέρα στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων του ΥΕΝ, 
όπου εκτός των άλλων διετέλεσε διευθυντής του τομέα σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων αποφυγής ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος, αλλά και του τομέα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
του Διεθνούς Κώδικα ISM.
Ο βαθμός ενασχόλησής του με τη ναυτιλία και επαγγελματικής 
εξειδίκευσης που τον διακατέχει απορρέει από το γεγονός πως 
αποτέλεσε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMΟ) καθώς επίσης και μέλος ευρω-
παϊκών επιτροπών και υποεπιτροπών στη Διεθνή Επιτροπή για 
τη Ναυτική Ασφάλεια (Maritime Safety Committee) και τη Διε-
θνή Επιτροπή για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(Marine Environment Protection Committee). Εξελέγη πρόεδρος 
του ελληνικού και μεσογειακού τμήματος ομιλητών στον Διεθνή 
Οργανισμό INTERTANKO και αποτελεί μέλος των Τεχνικών Επι-

τροπών των διεθνούς φήμης και αναγνωρισιμότητας νηογνομώνων 
ABS, DNV-GL και Lloyd’s Register.
Την τελευταία εικοσαετία δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυ-
τιλίας, με τον ίδιο βαθμό ζήλου και ανταγωνιστικότητας τον οποίο 
επέδειξε και στις προγενέστερες επαγγελματικές του προκλή-
σεις. Ξεκινώντας από το τμήμα Marine, Safety & Quality, της Ν.Ε. 
Consolidated Marine Management Inc. ως διευθυντής του τμή-
ματος και αργότερα ως DPA της εταιρείας, ανήλθε με την αξία 
του και την προσφορά του στη θέση του COO/MD, θέση που 
συνεπάγεται την οργάνωση και τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Όλα όσα παρατέθηκαν ανωτέρω αποδεικνύουν την αξία του, τον 
επαγγελματικό του ζήλο και το μέγεθος της προσφοράς του στον 
ναυτιλιακό τομέα. Από την προσωπική μου γνωριμία μαζί του, θα 
τονίσω και θα αναγνωρίσω τις ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικό-
τητάς του, τον ευθύ και ακέραιο χαρακτήρα, την ειλικρίνεια, την 
εντιμότητα και την ισορροπία που επιτυγχάνει και διατηρεί, στις 
επαγγελματικές και ατομικές του σχέσεις.

Καπτ. Δημήτρης Ματθαίου
Managing Director Arcadia Shipmanagement Co Ltd.

Βραβείο καλύτερου Manager

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Κώστας Γ. Βλάχος

Απονέμεται σε στέλεχος που αποδεδειγμένα επέδειξε ιδιαίτερες ικανότητες  
στη λειτουργική διαχείριση ναυτιλιακής επιχείρησης σε ανώτερη ή ανώτατη διοικητική θέση.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν  
τη ναυτική εκπαίδευση, τον θαλάσσιο και ναυτιλιακό πολιτισμό μας καθώς  
και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση  
από προσωπικότητα ή φορέα

GasLog LNG Services Ltd.

Ο Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης έλεγε ότι «όσοι εκπαιδεύτη-
καν όχι μόνο αυτοί είναι ευτυχισμένοι και το νοικοκυριό τους 
διοικούν καλά, μα και τους άλλους ανθρώπους ωφελούν». Τα 
λόγια του φαίνεται να συμμερίζεται η GasLog LNG Services Ltd. 
που τιμάται με το φετινό βραβείο για την «Αρωγή στη Ναυτική 
Εκπαίδευση». Το βραβείο απονέμεται για την προνοητικότητα 
και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τις σύγχρονες μεθόδους 
ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. H GasLog LNG 
Services Ltd.υπήρξε πρωτοπόρος, επενδύοντας σε μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα που αναγνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
ναυτικών, παρέχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και πλήθος ηλεκτρο-
νικών εργαλείων εκπαίδευσης, που δύνανται να εφαρμοστούν 

πάνω στο πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, και σε χρόνο που 
ο ναυτικός είναι πνευματικά και ουσιαστικά διαθέσιμος. Συνάμα, 
με το βραβείο αυτό τιμάται η μακροχρόνια συμβολή της Gaslog 
στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, μέσα από τακτι-
κή συμμετοχή σε σχετικές ημερίδες και δράσεις, και κυρίως μέσα 
από την προσφορά εν πλω πρακτικής εκπαίδευσης σε Έλληνες 
των ΑΕΝ. Η GasLog LNG Services Ltd. αποδεικνύει ότι η παρά-
δοση στο ναυτιλιακό επιχειρείν μπορεί να συνυπάρχει επιτυχη-
μένα με την καινοτόμο σκέψη και πράξη.

Δρ. Μαρία Προγουλάκη
American College of Greece



                                                                                                                                 

   

 

 
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: 
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Το βραβείο αυτό αφορά τη ναυτιλιακή εταιρεία που παρουσιάζει οργανωμένη, σταθερή, 
διαυγή και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους 
των ΜΜΕ. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν μόνο δημοσιογράφοι και τα μέλη της ΕΝΟΕ.

Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΗΕLMEPA)

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
(ΗΕLMEPA) γεννήθηκε την 4η Ιουνίου 1982 με την υπογραφή 
στον Πειραιά της Διακήρυξης της Εθελοντικής Δέσμευσης με 
σύνθημα «Να σώσουμε τις θάλασσες» από τους εκπροσώπους 
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών. Το όραμα του αείμνηστου Έλληνα πλοιοκτήτη 
Γιώργου Π. Λιβανού για τη συνέργεια των Ελλήνων ναυτικών και 
πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση 
των πλοίων υποστηρίζουν με συνέπεια μέχρι σήμερα η ελληνική 
αλλά και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα.
Στη διάρκεια των 35 ετών ζωής της, η HELMEPA έχει καταφέρει 
να καλλιεργήσει ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης 
στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή -και όχι μόνο- κοινότητα χρη-
σιμοποιώντας κάθε μέσο επιμόρφωσης, πληροφόρησης, κινητο-

ποίησης και δημοσιότητας, με μεγάλη επιτυχία και απήχηση και 
με τη βοήθεια των πλέον σύγχρονων μέσων της νέας τεχνολογίας.
Στρατηγικής σημασίας στην προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαι-
σθητοποίησης για τη θάλασσα είναι φυσικά η ίδρυση της Παιδι-
κής HELMΕΡΑ το 1993 καθώς και η μεταλαμπάδευση του ορά-
ματος στη διεθνή κοινότητα με την ίδρυση αδελφών MEPA σε 
πολλές ναυτικές χώρες και της INTERMEPA το 2006. 
Το σύνθημα «Να σώσουμε τις θάλασσες» εξακολουθεί να είναι 
το ίδιο δυνατό και σήμερα, όπως και τότε. Είναι χρέος μας ως 
λαού θαλασσινού να προστατεύουμε τον ζωτικό μας χώρο, να 
σώζουμε τις θάλασσες που μας σώζουν. 

Ρέα Μητροπούλου
Δικηγόρος

Βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Οικογένεια Χατζηπατέρα, απόγονοι καπτ. Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα 
(1888-1979)

Η είσοδος της οινουσσιώτικης Οικογένειας Χατζηπατέρα στη 
ναυτιλία πραγματοποιήθηκε από τον πλοίαρχο Κωνσταντίνο 
Ι. Χατζηπατέρα (1856-1943). Ο πρωτότοκος γιος του, Ιωάννης 
(1888-1979), μαζί με τα αδέρφια του Νικόλαο (1890-1975) και 
Αδαμάντιο (1893-1974) μετά τον Πόλεμο δραστηριοποιούνται σε 
Λονδίνο και Νέα Υόρκη, ενώ, σε συνεργασία με οινουσσιώτικες 
οικογένειες συγκροτούν το 1969 ένα υποδειγματικό επιχειρημα-
τικό σχήμα συνεργασίας, την «Oinoussian Maritime».
Ο καπετάν Ιωάννης Κ. Χατζηπατέρας μαζί με τους γιους του, 
Κώστα, Μάρκο, Νικόλα και Παντελή, θα ιδρύσει το 1952 στο 
Λονδίνο την εταιρεία John C. Hadjipateras & Sons, ενώ οι γιοι 
του το 1969 θα ανοίξουν γραφείο στον Πειραιά, με την επωνυμία 
Archipelagos Shipping SA.
Τη δεκατία του 1970 ο Ιωάννης Κ. Χατζηπατέρας, πρωτότοκος 
γιος του Κώστα Ι. Χατζηπατέρα, μαζί με τον θείο του Νικόλαο 
Μάρκου Λύρα ιδρύουν στον Πειραιά την Dorian (Hellas), με γρα-
φεία και στις ΗΠΑ.
Ο κλάδος του Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα (1888-1979) ανέπτυξε και 
σημαντική φιλανθρωπική δράση. Το 1985, το Κέντρο Αποκατά-
στασης Σπαστικών Παιδιών απέκτησε σύγχρονες εγκαταστάσεις 
χάρη σε δωρεά της Οικογένειας και ονομάστηκε «Χατζηπατέ-

ρειο». Σημαντική υπήρξε και η προσφορά προς τη Mονή Ορμύ-
λιας στη Χαλκιδική, με την οποία ιδρύθηκε το Kέντρο «Παναγία 
η Φιλανθρωπινή». Οι απόγονοι του Κώστα Ι. Χατζηπατέρα, Γιάν-
νης, Μάρκος, Κατερίνα και Άντζελα, υποστηρίζουν αγαθοεργείς 
δράσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι στυλοβάτες του 
Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος στο Μάτι Αττικής. Οι δράσεις των 
απογόνων του καπετάν Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα αναπτύσσονται 
και στο City όπου έχουν σημαντική παρουσία και δράση τόσο 
στο Commitee όσο και στους φορείς εκπροσώπησης της δια-
σποράς του Λονδίνου. 
Ο καπετάν Ιωάννης Κ. Χατζηπατέρας εμπνεύστηκε, επίσης, την 
ίδρυση του Συλλόγου «Φίλοι των Οινουσσών», ενώ πρωτοστά-
τησε και στη δημιουργία του «Ταμείου Ευπραγίας Οινουσσών».
Στην περίπτωση του κλάδου του Ιωάννη Κ. Χατζηπατέρα, δεν 
βρήκε εφαρμογή το «λάθε βιώσας». Τα μέλη του με συχνή 
αρθρογραφία ανέτρεψαν την εικόνα της «εσωστρέφιας» κι επέ-
τρεψαν στην ελληνική κοινή γνώμη να κατανοήσει την πολυσχιδή 
προσφορά της στην κοινωνία.

Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης
Σύμβουλος έκδοσης «Ν.Χ.»

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία 

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά  
στο χώρο της ναυτιλίας.
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Νέοι και 
ναυτιλία:
Ποιος είναι ο ναυτικός 
του µέλλοντος;

Με την εκπαίδευση και την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελµα να αποτελούν 
δύο από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που 
απασχολούν την ελληνική ναυτιλιακή βιοµηχανία, 
για µία ακόµη χρονιά τα Ναυτικά Χρονικά 
συνεισφέρουν στον σχετικό διάλογο. Στο 
αφιέρωµα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα 
της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία» που για 
όγδοη χρονιά έλαβε χώρα στις ΑΕΝ και στα 
ΑΕΙ της χώρας που προσφέρουν ναυτικές και 
ναυτιλιακές σπουδές.
Στις σελίδες που ακολουθούν φιλοξενούνται 
επίσης οι απόψεις στελεχών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων και του προέδρου της 
ΠΕΠΕΝ σχετικά µε το µέλλον του ναυτικού 
επαγγέλµατος.
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Για όγδοη συνεχή χρονιά, η ερευ-
νητική πρωτοβουλία «Επιλέγω 
Ναυτιλία» καταγράφει το προφίλ, 
τα κίνητρα και τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό των νέων που 
ζουν στην Ελλάδα και επιλέγουν να 
φοιτήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα που προσφέρουν ναυτικές και 
ναυτιλιακές σπουδές.
Από το 2009, και με τη σχεδόν 
καθολική συμμετοχή των πρωτο-
ετών σπουδαστών των Ακαδημι-
ών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 
και των φοιτητών των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), 
που προσφέρουν ναυτιλιακές 
κατευθύνσεις στα προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών τους, το ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
αποτελεί πλέον έρευνα-θεσμό για 
τη ναυτιλιακή κοινότητα. 
Για πρώτη φορά η ναυτιλιακή κοινό-
τητα διαθέτει σημαντικές απαντή-
σεις ως προς την τάση που διαμορ-
φώνεται στη σχέση της νεολαίας με 
τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλ-
ματα και διαθέτουμε στοιχεία ώστε 
να προσδιοριστούν οι αναγκαίες 
πολιτικές προσέλκυσης νέων.

Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού (ΑΕΝ)

Από το 2009, 6.300 πρωτοετείς 
σπουδαστές των δέκα ΑΕΝ της 
χώρας (Ασπροπύργου, Ηπείρου, 
Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κύμης, 
Μακεδονίας, Οινουσσών, Σύρου, 
Ύδρας, Χίου) έχουν συμμετάσχει 
στην έρευνα, αποτελέσματα της 
οποίας έχουν φιλοξενηθεί σε προ-
ηγούμενα τεύχη των Ναυτικών 
Χρονικών.
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα της έρευνας στο 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Συνο-

λικά 957 πρωτοετείς σπουδαστές 
έλαβαν φέτος μέρος, με το ποσο-
στό των αρρένων σπουδαστών να 
είναι συντριπτικό, 90,4%. Τα ευρή-
ματα της έρευνας χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες, που περιλαμβά-
νουν αφενός τους σπουδαστές των 
ΑΕΝ και αφετέρου τους φοιτητές 
των ΑΕΙ-ΤΕΙ. 
Με τα ποσοστά να παραμένουν 
διαχρονικά σταθερά όσον αφορά 
την καταγωγή των νέων που επέ-
λεξαν το ναυτικό επάγγελμα, το 
55,5% κατάγεται από πόλη με ναυ-
τική παράδοση, ενώ το 64,4% θεω-
ρεί ότι η πόλη του διαθέτει θέσεις 
εργασίας σχετικές με τη ναυτιλία.
Το 71,8% των νέων δεν διαθέτει 
καμία επαγγελματική εμπειρία, ενώ 
μόνο οι μισοί από όσους έχουν 
επαγγελματική εμπειρία (μερικής ή 
ολικής απασχόλησης) έχουν εργα-
στεί σε σχετικούς με τη ναυτιλία 
τομείς πριν ξεκινήσουν τις σπου-
δές τους. Εννέα στους δέκα εξακο-
λουθούν να μην εργάζονται, όμως 
οι τέσσερις στους δέκα εκφράζουν 
την επιθυμία να εργαστούν κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους.
Οι σπουδαστές των ΑΕΝ προέρ-
χονται κυρίως από οικογενεια-
κό περιβάλλον που δεν διαθέτει 
άμεση σχέση με τη ναυτιλία. 
Μόνο στο 16,8% του δείγματος, οι 
γονείς έχουν επαγγελματική συνά-
φεια με τη ναυτιλία. Την ίδια στιγμή, 
όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι 
το 94% των γονέων υποστηρίζει 
την επιλογή του παιδιού τους να 
σταδιοδρομήσει στη ναυτιλία. 
Όσον αφορά τις εισοδηματικές 
κατηγορίες, το 44,6% των σπου-
δαστών προέρχεται από οικο-
γένειες με ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα μικρότερο από 
12.000€, ενώ 25% από οικογένειες 

ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ:
Νέοι στις ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές – Τάσεις 2017

Του Θάνου Πάλλη
Επιστημονικού υπεύθυνου της έρευνας ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 
Καθηγητή στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

”Για πρώτη φορά 
η ναυτιλιακή 
κοινότητα 
διαθέτει 
σημαντικές 
απαντήσεις 
ως προς την 
τάση που 
διαμορφώνεται 
στη σχέση της 
νεολαίας με τα 
ναυτικά και 
ναυτιλιακά 
επαγγέλματα.

με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μεγαλύτερο από 20.000€.
Οι σπουδαστές των ΑΕΝ εμφα-
νίζονται ιδιαίτερα συνειδητοποιη-
μένοι ως προς την επαγγελματική 
τους επιλογή και τη θετική διάθεση 
απέναντι στη ναυτιλία: για το 74,9% 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπου-
δών αποτελεί την πρώτη επιλογή. 
Εννέα στους δέκα επιθυμούν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 
στην ΑΕΝ φοίτησης, ενώ το υπό-
λοιπο 10% επιθυμεί να συνεχίσει τις 
σπουδές του σε άλλη ΑΕΝ. 
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα 
ευρήματα όσον αφορά τις πηγές 
πληροφόρησης για τις ΑΕΝ. Οι 
απόφοιτοι του τμήματος (76,3%), 
οι επαγγελματίες στην αγορά εργα-
σίας (72,4%), η προσωπική έρευνα 
με τη χρήση (68,6%) και χωρίς τη 
χρήση (62,8%) ίντερνετ αποτελούν 
βασικές πηγές πληροφόρησης πριν 
από την απόφαση για την επαγγελ-
ματική επιλογή.
Οι προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης (97,7%), το προ-
σωπικό ενδιαφέρον να αποκτή-
σουν γνώσεις στη ναυτιλία (94,8%), 
η καλή φήμη της ΑΕΝ φοίτησης 
στην αγορά εργασίας (91,4%), το 
ενδιαφέρον περιεχόμενο μαθη-
μάτων (87,1%) και η συνέχιση της 
ναυτιλιακής παράδοσης της χώρας 
μας (79,9%) είναι τα ελκυστικότερα 
κίνητρα ολοκλήρωσης των σπου-
δών για τους σπουδαστές. 
Λιγότερα ελκυστικά κίνητρα, αλλά 
με υψηλά ποσοστά, είναι η ποιό-
τητα του εκπαιδευτικού δυναμι-
κού (77,4%), η καλή φήμη της ΑΕΝ 
στους αποφοίτους/φίλους (70,5%), 
η ποιότητα των υποδομών του τμή-
ματος (65,3%), η πόλη στην οποία 
βρίσκεται η ΑΕΝ (65,1%).

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Επαγγελματική 
σταδιοδρομία

Δημοφιλέστερη επιλογή επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας εξακολου-
θεί να παραμένει ο αξιωματικός 
της ποντοπόρου ναυτιλίας (91,4%) 
και η σταδιοδρομία ως στέλεχος 
γραφείου σε ναυτιλιακή εταιρεία 
(80,5%). Το 69,3% επιθυμεί να στα-
διοδρομήσει ως αξιωματικός στην 
ακτοπλοΐα/κρουαζιέρα. Δευτερεύ-
ουσες επιλογές επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας (<50%) αποτελούν 
η ναυπηγική βιομηχανία, η ναυτιλία 
μικρών αποστάσεων, το λιμενικό 
σώμα, ο θαλάσσιος τουρισμός και 
η ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Το 
26% δεν έχει επιλέξει ακόμη τον 
τομέα της ναυτιλίας που επιθυμεί 
να σταδιοδρομήσει.
Ενδιαφέρουσα εξέλιξη εμφανίζει 
η επιλογή του κλάδου εξειδίκευ-
σης αξιωματικού της ποντοπόρου 
ναυτιλίας: το 31,6% επιλέγουν τα 
δεξαμενόπλοια (με συνεχή πτωτική 
τάση από το 2013) και το 31,6% τα 
LNGs/LPGs (με ανοδική πορεία το 
ίδιο διάστημα).
Τέλος, οι νέοι που επιλέγουν να 
σταδιοδρομήσουν ως πλοίαρχοι 
και μηχανικοί του Εμπορικού Ναυ-
τικού θεωρούν ότι γνωρίζουν από 
ικανοποιητικά έως σχετικά καλά 
την ελληνική ναυτιλία σε ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό. Το 57,3% δήλω-
σε πως είναι μέτρια ενημερωμέ-
νο όσον αφορά τα δρώμενα της 
ελληνικής ναυτιλίας, με το 33,4% να 
δηλώνει ιδιαίτερα ενημερωμένο.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ)

Περισσότεροι από έξι στους δέκα 
ερωτώμενους φοιτητές των ιδρυ-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που επιλέγουν να εγγραφούν σε 
προγράμματα ναυτιλιακών σπου-
δών απάντησαν ότι η πόλη καταγω-
γής τους σχετίζεται με τη ναυτιλια-
κή παράδοση και τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, ωστόσο το συγκεκριμένο 
ποσοστό παρουσιάζει κάμψη σε 
σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική 

εμπειρία των ερωτώμενων, 64,5% 
των προπτυχιακών φοιτητών δεν 
διαθέτει καμία επαγγελματική προ-
ϋπηρεσία. Ωστόσο τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, περίπου τρεις στους 
δέκα δήλωσαν πως έχουν μερική 
απασχόληση. 
Στην περίπτωση των μεταπτυχια-
κών φοιτητών, το 57,6% έχουν πλή-
ρη απασχόληση παράλληλη με τις 
σπουδές τους. Απ’ όσους εργάζο-
νται, περίπου τέσσερις στους δέκα 
απασχολούνται σε εργασία σχετική 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία. 
Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή 
του μεταπτυχιακού προγράμματος 
διαδραματίζει η αναγνώριση του εν 
λόγω προγράμματος από την αγο-
ρά εργασίας (43,2%), όπως και το 
αν το πρόγραμμα είναι επαγγελμα-
τικά προσανατολισμένο (39%). 
Οι κυριότερες πηγές πληροφόρη-
σης για τη σχολή και το πρόγραμμα 
σπουδών των προπτυχιακών φοι-
τητών είναι η προσωπική έρευνα, 
το ίντερνετ και η πληροφόρηση 
από μέλος της οικογένειας. Όσον 
αφορά τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, βασίζονται κατά κύριο λόγο 
στο ίντερνετ (86,7%) αλλά και στην 
προσωπική τους έρευνα (78,6%).
Περίπου σε επτά στις δέκα περι-
πτώσεις, οι γονείς εμφανίζονται να 
είναι θετικοί με την επιλογή του παι-
διού τους να σπουδάσει ναυτιλιακά. 
Το 98,6% των προπτυχιακών φοι-
τητών και το 68,9% των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών θέλουν να απα-
σχοληθούν στη ναυτιλία, με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει 
η ναυλαγορά των Tankers (25% οι 
προπτυχιακοί και 34,3% οι μετα-
πτυχιακοί). 

Επιλογή προγράμματος σπουδών 
μεταπτυχιακών

Σημαντικοί παράγοντες
(>90%)

Λιγότερο σημαντικοί 
παράγοντες (<90-60%)

Ενδιαφέρον περιεχόμενο 
μαθημάτων

Ποιότητα εκπαιδευτικού 
προσωπικού

Καλή φήμη τμήματος στην 
αγορά εργασίας

Αποφοίτηση χωρίς μεγάλη 
προσπάθεια

Γνώσεις στη ναυτιλία
Πεποίθηση για εύκολη 
επιτυχία στις εξετάσεις με 
καλό βαθμό

Υψηλότερες αμοιβές από 
άλλους κλάδους

Καλές διασυνδέσεις 
διδασκόντων/ 
Πανεπιστημίου/ Τμήματος με 
την αγορά εργασίας 

Πεποίθηση για επιτυχή 
ακαδημαϊκή απόδοση

Δυνατότητα να πληρώσω 
δίδακτρα

Καλές προοπτικές 
επαγγελματικής 
αποκατάστασης

Επιμονή οικογένειας/ φίλων 
για φοίτηση στο τμήμα

Ναυτιλιακή παράδοση χώρας 
μας Ποιότητα υποδομών

Τα μαθήματα είναι 
περισσότερο πρακτικά

Πιθανότητες για λήψη 
υποτροφίας

Εισαγωγή 
στην ΑΕΝ 
ως πρώτη 

επιλογή

Eπιλογές κλάδου εξειδίκευσης  
Σπουδαστών ΑΕΝ

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Τα τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί άνοδος των βάσεων εισα-
γωγής στις ελληνικές ΑΕΝ. Θεω-
ρείτε ότι η άνοδος αυτή αντανα-
κλάται και στην ποιότητα των 
σπουδαστών που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγ-
γελμα; Το «καλύτερο» μορφω-
τικό επίπεδο ενός σπουδαστή 
τελικά διαδραματίζει κάποιον 
ρόλο για το αν θα εξελιχθεί 
κάποιος νέος σε άριστο ναυτικό;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα 
θέματα, που απασχολεί την πανε-
πιστημιακή κοινότητα εν γένει, 
είναι και το γνωστικό επίπεδο των 
σπουδαστών που αποφοιτούν από 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα της χώρας μας. Αφενός πόσο 
άρτια καταρτισμένος είναι ο Έλλη-
νας πανεπιστημιακός απόφοιτος 
και αφετέρου με ποια μορφωτικά 
εφόδια θα «βγει» στον επαγγελμα-
τικό στίβο, όντας ανταγωνιστικός 
σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 
όπως αυτό που ζούμε. Αυτό ακρι-
βώς, όπως είναι φυσικό, ισχύει και 
για τους νέους μας που επιλέγουν 
το ναυτικό επάγγελμα και φοιτούν 
στις ΑΕΝ. 
Ευτυχώς, όπως όλοι μας παρατη-
ρούμε, στις μέρες μας γίνεται όλο 
και περισσότερο παραδεκτό ότι οι 
απόφοιτοι των ελληνικών ΑΕΝ εξε-
λίσσονται συνεχώς και έχουν υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο 
στην επαγγελματική τους πορεία 
χρησιμοποιείται ως εφόδιο. Μέσα 
από την πορεία εξέλιξης των σπου-
δαστών, με το πέρασμα των χρό-
νων, πράγματι υπάρχει μια ποιοτική 
στροφή των εισακτέων στις ΑΕΝ, 
γεγονός που συμπαρασύρει τις 
βάσεις εισαγωγής προς τα επάνω. 
Οι νέοι σπουδαστές, λόγω και της 
εξέλιξης της τεχνολογίας, μιλούν 

άπταιστα μία ή δύο ξένες γλώσ-
σες και είναι εφοδιασμένοι με τα 
αντίστοιχα πτυχία, ενώ χειρίζονται 
άψογα Η/Υ, πάνω απ’ όλα όμως οι 
περισσότεροι από αυτούς έχουν 

Οι απόφοιτοι των ελληνικών ΑΕΝ εξελίσσονται συνεχώς  
και έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο

Του Καπτ. Μανώλη Τσικαλάκη
Προέδρου ΠΕΠΕΝ

”Η απάντηση στον 
αναπτυσσόμενο 
και επιβλητικό 
παγκόσμιο 
ναυτικό στόλο θα 
πρέπει να δοθεί 
και πάλι από τον 
άνθρωπο.

σφαιρικές γνώσεις και ενημέρωση, 
λόγω πληροφοριών από τη χρήση 
του ίντερνετ, καθώς και αρκετές 
ταξιδιωτικές εμπειρίες. 
Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά 
λειτουργούν πολύ θετικά στην εξέ-
λιξη και στην ανέλιξή τους στη μετέ-
πειτα επαγγελματική τους πορεία. 
Με τις εξειδικευμένες γνώσεις που 
αποκτούν στις ΑΕΝ, καθώς και με 
την εν συνεχεία επιμόρφωσή τους, 
γίνονται περισσότερο ανταγωνιστι-
κοί και περιζήτητοι στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή κοινότητα. 

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο 
άμεσο μέλλον να υπάρξει μη 
επανδρωμένο πλοίο; Ποιος θα 
είναι τότε ο ρόλος του ναυτικού;  

Η τεχνολογία των πλοίων αλλάζει 
συνεχώς και τίποτε δεν μπορεί να 
αποκλειστεί, οι ναυτικοί είναι υπο-
χρεωμένοι να προχωρούν και να 
εξελίσσονται. Άλλωστε, είναι η ίδια 
η φύση του ναυτικού επαγγέλματος 
που είναι συνεχώς «σε εξέλιξη και 
εν κινήσει». 
Πριν από μερικές δεκαετίες, ελά-
χιστοι πλοίαρχοι, Α΄ μηχανικοί ή 
στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών θα 
μπορούσαν να προβλέψουν τις 
εξελίξεις στον τρόπο κατασκευής 
ή πλοήγησης των νέων πλοίων και 
ακόμη πιο λίγοι είμαστε αυτοί που 
στις μέρες μας μπορούμε να προ-
βλέψουμε το μέλλον της πυρηνοκί-
νητης ή με ηλιακή ενέργεια κίνησης 
των πλοίων. Σκεφτείτε πόσο λίγα 
χρόνια πέρασαν από τότε που ο 
ευφάνταστα ευφυής Ιούλιος Βερν 
προφήτευσε ένα ταξίδι με υπο-
βρύχιο στο «20.000 λεύγες υπό τη 
θάλασσα» (1869), μέχρι την εφεύ-
ρεση και την κατασκευή του.
Σαφώς και ο ρόλος του ανθρώπι-
νου παράγοντα στο ενδεχόμενο 
ύπαρξης μη επανδρωμένων πλοίων 

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



θα αλλάξει, δεν πιστεύω όμως επ’ ουδενί 
ότι ο ρόλος του ναυτικού θα απαξιωθεί 
ή θα μηδενιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να μην υφίσταται επί του πλοίου. Μη μας 
διαφεύγουν οι πάρα πολλές διαδικασίες 
που διεκπεραιώνονται από τους ανθρώ-
πους στα λιμάνια, στις εταιρείες και στις 
υπηρεσίες κάθε κράτους, μην ξεχνάμε τον 
αστάθμητο παράγοντα των καιρικών φαι-
νομένων και βεβαίως πολλά άλλα βασικά 
θέματα, όπως η πλοήγηση, η τεχνική υπο-
στήριξη, ο ελλιμενισμός, οι φορτοεκφορ-
τώσεις και άλλα πολλά. 
Το μέλλον και οι εξελίξεις στα πλοία είναι 
μπροστά μας, ας το δούμε σαν πρόκληση, 
ώστε να καλυτερεύσουμε το ίδιο το ναυ-
τικό επάγγελμα και τις συνθήκες εργασίας 
των ναυτικών μας και, αναμφίβολα, χωρίς 
ηττοπάθεια. 

Οι εξελίξεις στον λειτουργικό έλεγχο 
των πλοίων και των συστημάτων τους 
από τα γραφεία διοίκησης θα περιορί-
σουν τις αρμοδιότητες και θα «μεταλλά-
ξουν» τις ευθύνες των αξιωματικών ΕΝ;

Τα πλοία, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, 
έχουν ήδη περάσει από διάφορες φάσεις 
εξέλιξης. Ευτυχήσαμε, εμείς οι νεότεροι 
ναυτικοί, να ταξιδέψουμε με υπερσύγχρο-
να και νέας τεχνολογικής αντίληψης πλοία. 
Είμαστε μάρτυρες μιας επανάστασης σε 
εξέλιξη στον χώρο της παγκόσμιας ναυ-
τιλίας και πολλοί από εμάς έχουν την τύχη 
να κυβερνούν υπερ-πλοία, άλλοι έχουν την 
ευκαιρία να «κυβερνούν» αυτά τα πλοία 
μέσα από επιτελικά γραφεία ναυτιλιακών 
εταιρειών, ποτέ όμως μέχρι σήμερα δεν 
απαξιώθηκε δραματικά το ανθρώπινο 
στοιχείο. Βεβαίως, οι ρόλοι, οι αρμοδιότη-

τες και οι ευθύνες των αξιωματικών άλλα-
ξαν και θα μεταλλάσσονται συνεχώς, όπως 
και οι κανόνες της διεθνούς ναυτιλίας. 
Όμως η απάντηση στον αναπτυσσόμενο 
και επιβλητικό παγκόσμιο ναυτικό στό-
λο θα πρέπει να δοθεί και πάλι από τον 
άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα πρέπει να απο-
φασίσει πόσος αυτοματισμός χρειάζεται 
να μπει στη ζωή του και με ποιο τρόπο 
αυτός θα ελεγχθεί, προκειμένου να εξυ-
πηρετεί τον ίδιο τον άνθρωπο. Αντίστοιχα, 
ο ναυτικός, μέσα από την απόκτηση συνε-
χούς εξειδικευμένης μόρφωσης, οφείλει 
να ηγηθεί όλης αυτής της νέας τεχνολογι-
κής υπεροχής και να διαδραματίσει σαφή 
και σοβαρό ρόλο, από νέες θέσεις εντός 
και εκτός πλοίου. Ο πολύπτυχος ρόλος 
των αξιωματικών συνηγορεί στην αποδο-
χή των εξελίξεων και στη μετατροπή τους 
σε ευκαιρίες προόδου και εργασίας.

Έστω και με μειωμένη σύνθεση σε ένα αυτοματοποιημένο πλοίο  
ο ρόλος του ναυτικού θα συνεχίσει να  υφίσταται  

Του Καπτ. Ανδρέα Ν. Βουρέκα
Crew manager Carras (Hellas) S.A.

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο άμεσο 
μέλλον να υπάρξει μη επανδρωμένο 
πλοίο; Ποιος θα είναι τότε ο ρόλος του 
ναυτικού;

Ότι στο μέλλον θα μπορούσε να υπάρξει  
πλήρως αυτοματοποιημένο πλοίο είναι 
στα πλαίσια του εφικτού. Όμως σε καμία 
περίπτωση δεν πιστεύω ότι ένα πλοίο θα 
μπορούσε να είναι μη στελεχωμένο. Έστω 
και με μειωμένη σύνθεση σε ένα πλοίο ο 
ρόλος του ναυτικού θα συνεχίσει να υφί-
σταται. Οι συνθήκες και οι παράγοντες σε 
αυτό το ιδιόμορφο επάγγελμα απαιτούν 
την ελάχιστη στελέχωση γέφυρας και 
μηχανής.

Οι εξελίξεις στον λειτουργικό έλεγχο 
των πλοίων και των συστημάτων τους 
από τα γραφεία διοίκησης θα περιορί-
σουν τις αρμοδιότητες και θα «μεταλλά-
ξουν» τις ευθύνες των αξιωματικών ΕΝ;

Εξέλιξη ίσον μετάλλαξη; Όλες οι εξελίξεις 
οδηγούν σε αλλαγές. Σίγουρα ο τρόπος 
διοίκησης θα προσαρμοστεί με τα δεδο-
μένα εποχής και θα διευκολύνει τους ναυ-
τικούς στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα 
υπάρξει περιορισμός αρμοδιοτήτων και 
μετάλλαξη των ευθυνών των αξιωματικών. 
Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από 
τους αξιωματικούς έχοντας φυλακή σε 
δεδομένη στιγμή και χρόνο όταν απαιτη-
θεί σε περίπτωση ανάγκης ή κίνδυνου.
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Δημιουργείται μια νέα γενιά ναυτικών, που θα αναλάβει τα καθήκοντά 
της με το ανάλογο επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματισμού

Του Στέφανου Κόντρα
Crewing Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd

Τα τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί άνοδος των βάσεων εισα-
γωγής στις ελληνικές ΑΕΝ. Θεω-
ρείτε ότι η άνοδος αυτή αντανα-
κλάται και στην ποιότητα των 
σπουδαστών που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγ-
γελμα; Το «καλύτερο» μορφω-
τικό επίπεδο ενός σπουδαστή 
τελικά διαδραματίζει κάποιον 
ρόλο για το αν θα εξελιχθεί 
κάποιος νέος σε άριστο ναυτικό;

Οι νέοι που επιλέγουν το ναυτικό 
επάγγελμα είναι πλέον πιο συνειδη-
τοποιημένοι. Το ναυτικό επάγγελμα 
στη σύγχρονη εποχή είναι περισ-
σότερο θέμα επιλογής παρά λύση 
ανάγκης για οικονομική και επαγ-
γελματική αποκατάσταση. Σαφώς, η 
άνοδος των βάσεων εισαγωγής στις 
ελληνικές ΑΕΝ είναι ένα γεγονός που 
χαροποιεί τη ναυτιλιακή κοινότητα, 
καθώς δρα θετικά στη βελτίωση του 
επιπέδου γενικότερα των σπουδα-
στών που εισέρχονται στις σχολές, 
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις ίδιες 
τις σχολές και τον ναυτιλιακό κλάδο 
συνολικά. Δείχνει ξεκάθαρα την προ-
τίμηση των νέων να ακολουθήσουν 
το ναυτικό επάγγελμα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις προ-
κλήσεις που προσφέρει. Οι ναυτιλια-

κές εταιρείες δέχονται αυτό το γεγο-
νός με αισιοδοξία για τη δημιουργία 
μιας νέας γενιάς ναυτικών, που θα 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους με 
το ανάλογο επίπεδο μόρφωσης και 
επαγγελματισμό. Το «καλύτερο» 
μορφωτικό επίπεδο των σπουδα-
στών αποτελεί ένα πλεονέκτημα για 
τους ίδιους, καθώς θα τους βοηθή-

”Ο ρόλος και 
τα καθήκοντα 
του ναυτικού 
θα δεχτούν 
τροποποιήσεις 
ανάλογα με 
την τάση της 
εποχής, είτε 
αυτή είναι το 
μη επανδρωμένο 
πλοίο είτε  
η μείωση της 
οργανικής 
σύνθεσης είτε  
η δημιουργία 
νέων ειδικοτήτων 
στον χώρο.

σει να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
απαιτήσεις αυτού του επαγγέλματος. 
Έχοντας τη θεωρητική κατάρτιση 
από τη σχολή, το ναυτικό επάγγελμα 
ολοκληρώνεται με την εκπαίδευση 
στο πλοίο και την απόκτηση εμπει-
ρίας με σκληρή δουλειά, προσπάθεια, 
αφοσίωση, μεράκι και αγάπη. Επιπλέ-
ον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ναυτιλία 
είναι μια βιομηχανία παγκόσμια και 
όχι εθνική, οι σπουδαστές θα πρέπει 
να κατέχουν ένα καλό και πιστοποιη-
μένο επίπεδο αγγλικών.

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο 
άμεσο μέλλον να υπάρξει μη 
επανδρωμένο πλοίο; Ποιος θα 
είναι τότε ο ρόλος του ναυτικού;

Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι 
και στη ναυτιλία ο προσανατολισμός 
προς την αυτοματοποίηση των εργα-
σιών είναι γεγονός. Μια μορφή αυτής 
της τάσης είναι και η προσπάθεια 
για δημιουργία του μη επανδρωμέ-
νου πλοίου. Στην εμπορική ναυτιλία 
ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι 
πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος με 
την ασφαλή διαχείριση του πλοίου 
και του φορτίου. Αναπόφευκτα ο 
ρόλος και τα καθήκοντα του ναυτι-
κού θα δεχτούν τροποποιήσεις και 
προσαρμογές ανάλογα με την τάση 
της εποχής, είτε αυτή είναι το μη 
επανδρωμένο πλοίο είτε η μείωση 
της οργανικής σύνθεσης είτε η δημι-
ουργία νέων ειδικοτήτων στον χώρο. 
Σίγουρα είναι ένα «project» σε εξέ-
λιξη, όμως υπάρχουν πολλοί τομείς 
πάνω στο πλοίο που πρέπει να εξε-
λιχθούν τεχνολογικά ούτως ώστε να 
φτάσουμε στο σημείο ένα πλοίο να 
μπορέσει να ταξιδεύει τελείως μόνο 
του με ασφάλεια από το ένα λιμάνι 
στο άλλο.

Οι εξελίξεις στον λειτουργικό 
έλεγχο των πλοίων και των συστη-
μάτων τους από τα γραφεία διοί-



κησης θα περιορίσουν τις αρμοδιότητες 
και θα «μεταλλάξουν» τις ευθύνες των 
αξιωματικών ΕΝ;

Η βασικότερη αρμοδιότητα και ευθύνη 
του ναυτικού ήταν ανέκαθεν η ασφαλής 
διαχείριση του πλοίου και του φορτίου. 
Οι εξελίξεις στον λειτουργικό έλεγχο των 
πλοίων και των συστημάτων από τα γρα-
φεία διοίκησης στοχεύουν στη δημιουργία 
ενός παγκόσμιου προτύπου ασφαλείας, το 
όποιο ελέγχει και επιβεβαιώνει την εφαρ-
μογή της σωστής και ασφαλούς διαχείρι-
σης. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των 
αξιωματικών ΕΝ όπως και όλων των εργα-
ζομένων στη ναυτιλία θα προσαρμόζονται 
συνεχώς στις απαιτήσεις των διεθνών 
οργανισμών. 

Πώς θα μπορούσαν κράτος, εφοπλι-
σμός και ναυτεργασία να συνδράμουν 
από κοινού για τη διαμόρφωση σύγχρο-
νων στρατηγικών προσέλκυσης νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα;

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλο-

ντος εργασίας είναι αυτό που θα προσελ-
κύσει κάθε επαγγελματία να εργαστεί με 
αφοσίωση και να αποδώσει τα μέγιστα. 
Στην περίπτωση της ναυτικής εργασίας, οι 
παράμετροι που θα καθορίσουν το επίπε-
δο του ασφαλούς περιβάλλοντος είναι η 
στοχευμένη και ολοκληρωμένη εκπαίδευ-
ση, οι αποδοχές καθώς και η ασφάλιση του 
ναυτικού και της οικογένειάς του, με την 
υποστήριξη του κράτους αλλά και όλης της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πολλοί γονείς 
δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να ακο-
λουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα; Γιατί 
παρατηρείται η ίδια στάση και από τις 
ναυτικές οικογένειες;

Όλοι οι γονείς επιδιώκουν για τα παιδιά 
τους ένα λαμπρό μέλλον, ακολουθώντας 
ένα επάγγελμα με λίγες δυσκολίες, μακριά 
από φυσικούς κινδύνους, κοντά στην οικο-
γένειά τους και με καλές απολαβές. Πολλοί 
γονείς έχουν την εντύπωση ότι το πλοίο 
είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, με υψηλό 
ρίσκο ατυχημάτων. Επιπλέον, παλαιότερα, οι 

ναυτικοί έλειπαν ένα με δύο χρόνια συνε-
χόμενα από την οικογένειά τους, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα της συχνής επικοινω-
νίας με τη στεριά. Πλέον όμως τα εμπορικά 
πλοία διαθέτουν προδιαγραφές ασφαλείας 
και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, 
προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφαλούς 
εργασίας, διαμονής και επικοινωνίας από 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Αυτό 
φαίνεται επίσης από στατιστικά στοιχεία, 
τα οποία δείχνουν τη μεγάλη μείωση των 
ναυτικών ατυχημάτων τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά του 
ναυτικού είναι ιδιαίτερη και απαιτητική 
και σίγουρα δεν κάνει για όλους. Πολλοί 
εν ενεργεία ναυτικοί αλλά και απόμαχοι 
αποθαρρύνουν τα παιδιά τους από το να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, ίσως 
γιατί και οι ίδιοι επιθυμούν γι’ αυτά ένα 
«καλύτερο» μέλλον, χωρίς στερήσεις και 
με λιγότερη κούραση. Τα πράγματα όμως 
σήμερα έχουν αλλάξει, τα πλοία έχουν 
εξελιχθεί και η διάρκεια των συμβάσεων 
έχει μειωθεί σημαντικά, προσφέροντας τη 
δυνατότητα μικρής απουσίας από το σπίτι 
και την οικογένεια.

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

των εκπαιδευτικών στόχων και του γενικότερου σκοπού της
χρήσης της. Μέσω αυτών το ανθρώπινο δυναμικό των πλοίων
θα συνεχίζει να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και θα τροφοδοτεί
με αντίστοιχες νέες ανάγκες το σύνολο της εκπαιδευτικής κα-
τάρτισης.
Η αξιολόγηση, στο τέλος κάθε μαθήματος, ενδυναμώνει την
εμπέδωση, λόγω της επανάληψης της ύλης και ταυτόχρονα
δίνει συγκεντρωτικά/αναλυτικά στατιστικά αποτελέσματα για
τον έλεγχο της απόδοσης των ναυτικών. 
Παράλληλα, πολύ σημαντική παράμετρος της χρήσης ενός v-
LMS είναι η καλύτερη οργάνωση ως προς την ανάθεση των
μαθημάτων σε ολικό επίπεδο μιας και καλύπτει ταυτόχρονα
όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως εθνικότητας στον οργανισμό.
Οι δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας είναι πολλές. Μερικές
από αυτές είναι τα webinar(s), virtual classrooms, ζωντανή με-
τάδοση συνεδρίων (crew conference). Τα πλεονεκτήματα επί-
σης περιλαμβάνουν τη μείωση των εξόδων μεταφοράς  και του
ενεργειακού αποτυπώματος (CO2), τη δημιουργία E-Library, την
ενεργή συμμετοχή, την επιλογή μετάδοσης σε πολλές γλώσσες
κ.ά. Η ουσία πηγάζει από την ευθύνη μας και η καινοτομία εξυ-
πηρετεί το σκοπό. Εκεί πρέπει να εστιάζουμε και εκεί πρέπει να
επενδύουμε.
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Τα τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί άνοδος των βάσεων εισα-
γωγής στις ελληνικές ΑΕΝ. Θεω-
ρείτε ότι η άνοδος αυτή αντανα-
κλάται και στην ποιότητα των 
σπουδαστών που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγ-
γελμα; Το «καλύτερο» μορφω-
τικό επίπεδο ενός σπουδαστή 
τελικά διαδραματίζει κάποιον 
ρόλο για το αν θα εξελιχθεί 
κάποιος νέος σε άριστο ναυτικό;

Είναι λογικό να υφίσταται άνοδος 
του μορφωτικού επιπέδου των 
σπουδαστών ΑΕΝ, αν σκεφτεί 
κανείς πως τα πλοία διαθέτουν 
τεχνολογικό εξοπλισμό κατά πολύ 
προηγμένο σε σχέση με αυτόν 
που υπήρχε στα πλοία πριν από 
δέκα ή είκοσι χρόνια. Οι περισσό-
τερες εταιρείες, μάλιστα, απαιτούν 
από τους σπουδαστές, πριν ακόμα 
τελειώσουν το πρώτο ή το δεύτε-
ρο εξάμηνο, να έχουν περάσει τα 
μαθήματά τους πριν μπαρκάρουν. 
Δεν θα ναυτολογήσουν κάποιον ο 
οποίος χρωστάει μαθήματα.
Από την άλλη, βέβαια, έχω παρατη-
ρήσει πως οι σπουδαστές οι οποίοι 
έχουν πολύ καλό μορφωτικό επί-
πεδο δεν έρχονται στο καράβι για 
να γίνουν ναυτικοί. Συνήθως έχουν 
σπουδάσει κάτι άλλο, π.χ. ναυπηγική, 
και με τη ναυτολόγησή τους στο-
χεύουν απλώς στο να αποκτήσουν 
μια καλύτερη «άποψη» του πλοίου.

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο 
άμεσο μέλλον να υπάρξει μη 
επανδρωμένο πλοίο; Ποιος θα 
είναι τότε ο ρόλος του ναυτικού;  

Το μη επανδρωμένο πλοίο έχει 
προς το παρόν αποτύχει. Ίσως να 
υπάρξει στα επόμενα είκοσι χρό-
νια, αλλά κάτι τέτοιο θα μειώσει 
τις θέσεις εργασίας στα πλοία. Σε 

κάθε περίπτωση, η καθημερινότητα 
στο πλοίο έχει ήδη αλλάξει. Σήμερα 
μπορεί ένας νέος καπετάνιος, χωρίς 
εμπειρία, να λάβει συμβουλές από το 
γραφείο και να προσεγγίσει οποιο-
δήποτε λιμάνι. Με αυτόν τον τρόπο 
όμως χάνεται η αρμοδιότητα. Το 
κοντρόλ ανήκει πλέον στο γραφείο.

Εάν συναντούσατε τους αρμό-
διους Έλληνες υπουργούς, ποιες 
ρεαλιστικές πολιτικές θα τους 
προτείνατε για τις ασφαλιστικές 
εισφορές και την πρόνοια των 
ναυτικών;

Σήμερα ο Έλληνας ναυτικός καλεί-

Θα παρότρυνα τα παιδιά μου να στραφούν στο ναυτικό επάγγελμα, 
κυρίως λόγω των προοπτικών που σου δίνει μια καριέρα ως ναυτικός

Του Καπτ. Αλέξανδρου Κόκκινου
Πλοιάρχου Maran Gas Maritime Inc.

ται να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό 
ασφαλιστικών εισφορών χωρίς 
κάποιο αντίκρισμα. Οι υπουργοί 
Ναυτιλίας έχουν αναφέρει κατά 
καιρούς πως θα έπρεπε όλοι να 
δικαιούνται το ίδιο ποσό συνταξι-
οδότησης αλλά και μέτρα ασφά-
λισης. Γιατί με αυτά τα δεδομένα 
να μη δημιουργηθεί μια ιδιωτική 
ασφάλεια; Κακά τα ψέματα, σήμερα 
πληρώνονται ακόμα και αυτοί που 
κάθονται. Υπάρχουν χρόνια άνεργοι 
Έλληνες, οι οποίοι έχουν πραγματο-
ποιήσει ελάχιστη θαλάσσια υπηρε-
σία και οι οποίοι λαμβάνουν επιδό-
ματα, υποβαθμίζοντας το ταμείο 
των ναυτικών. 

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πολ-
λοί γονείς δεν επιθυμούν τα παι-
διά τους να ακολουθήσουν το 
ναυτικό επάγγελμα; Γιατί παρα-
τηρείται η ίδια στάση και από τις 
ναυτικές οικογένειες; 

Το ναυτικό επάγγελμα είναι παρε-
ξηγημένο. Ακούω σήμερα από 
γονείς πολύ λανθασμένες, κατά 
τη γνώμη μου, απόψεις, οι οποί-
ες στηρίζονται σε μεμονωμένα 
γεγονότα του παρελθόντος. Υπάρ-
χουν μάλιστα Έλληνες ναυτικοί οι 
οποίοι δεν ενθαρρύνουν τα παιδιά 
τους να ακολουθήσουν το ναυτικό 
επάγγελμα. Αντίθετα, δουλεύουν 
σκληρά στο πλοίο για να σπουδά-
ζουν τα παιδιά τους, τα οποία και 
προτρέπουν να ακολουθήσουν μια 
διαφορετική σταδιοδρομία. Εγώ θα 
παρότρυνα τα παιδιά μου να στρα-
φούν στο ναυτικό επάγγελμα, κυρί-
ως λόγω των προοπτικών που σου 
δίνει μια καριέρα ως ναυτικός. Ειδι-
κά σε περιόδους κρίσεων, από το 
να κάθονται όλη μέρα στις καφε-
τέριες, είναι προτιμότερο να γίνουν 
ναυτικοί.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Τα τελευταία χρόνια έχει σημει-
ωθεί άνοδος των βάσεων εισα-
γωγής στις ελληνικές ΑΕΝ. Θεω-
ρείτε ότι η άνοδος αυτή αντανα-
κλάται και στην ποιότητα των 
σπουδαστών που επιλέγουν να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγ-
γελμα; Το «καλύτερο» μορφω-
τικό επίπεδο ενός σπουδαστή 
τελικά διαδραματίζει κάποιον 
ρόλο για το αν θα εξελιχθεί 
κάποιος νέος σε άριστο ναυτικό;

Το συγκεκριμένο φαινόμενο οφεί-
λεται στην αύξηση της ζήτησης του 
επαγγέλματος λόγω των ενισχυ-
μένων αποδοχών και της μακρο-
χρόνιας απασχόλησης σε καιρούς 
κρίσης. Η άνοδος αυτή ανυψώνει 
το γνωστικό επίπεδο των σπουδα-
στών, οι οποίοι καταβάλλουν μεγα-
λύτερη προσπάθεια για να πετύ-
χουν την είσοδο στις σχολές.
Το καλύτερο μορφωτικό επίπεδο 
των σπουδαστών, οι οποίοι κατέ-
χουν πολύ περισσότερες γνώσεις 
και πληροφορίες σε σχέση με το 
παρελθόν, σε συνδυασμό με την 
πρακτική άσκηση και την απόκτη-
ση εμπειρίας, βοηθούν τον νέο να 
εξελιχθεί σε έναν ανταγωνιστικό 
και άριστο αξιωματικό ΕΝ. 

Πιστεύετε ότι θα μπορέσει στο 
άμεσο μέλλον να υπάρξει μη 
επανδρωμένο πλοίο; Ποιος θα 
είναι τότε ο ρόλος του ναυτικού;

Το γεγονός ότι η τεχνολογία, με την 
πάροδο των χρόνων, αποκτά και θα 
συνεχίζει να αποκτά όλο και πιο 
ενεργό ρόλο στη λειτουργία των 
πλοίων είναι αλήθεια. 
Παρ’ όλα αυτά, η ναυτοσύνη των 

πληρωμάτων, οι γνώσεις συνδυα-
σμένες με την αποκτηθείσα εν πλω 
εμπειρία, θεωρώ ότι θα είναι πάντα 
ο πιο σημαντικός παράγοντας, υπε-
ράνω ακόμα και της τεχνολογίας. 
Η ύπαρξη των κυβερνο-κινδύνων 
(cyber attacks) καθώς και το αίσθη-
μα της «αυτοσυντήρησης» που 
διακατέχει τα πληρώματα των πλοί-
ων σε στιγμές κινδύνου αποτελούν 
ενδεικτικά κάποια αντι-παραδείγ-
ματα για τη μελλοντική δημιουργία 
μη επανδρωμένου πλοίου.

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι πολ-
λοί γονείς δεν επιθυμούν τα παι-
διά τους να ακολουθήσουν το 
ναυτικό επάγγελμα; Γιατί παρα-

Ο ρόλος του σύγχρονου ναυτικού έχει αλλάξει  
και οι συνθήκες διαβίωσης εν πλω έχουν αναβαθμιστεί

Της Ειρήνης Γλύπτη
Crew Manager Polembros Shipping 

”Η τεχνολογία 
καθιστά την 
επικοινωνία 
με τη «στεριά» 
ευκολότερη, ενώ 
συνάμα ο ρόλος 
του σύγχρονου 
ναυτικού έχει 
αλλάξει και 
οι συνθήκες 
διαβίωσης εν 
πλω έχουν 
αναβαθμιστεί.

τηρείται η ίδια στάση και από τις 
ναυτικές οικογένειες;

Στην παραδοσιακή ελληνική οικο-
γένεια, η σχέση που αναπτύσσεται 
μεταξύ των μελών της είναι ιδιαίτε-
ρα ισχυρή. Τα παιδιά αποτελούν τον 
πυρήνα της οικογένειας και όλες οι 
δραστηριότητες και οι προτεραιό-
τητες των γονιών προγραμματίζο-
νται με βάση αυτά. Γίνεται εύκολα 
λοιπόν κατανοητό ότι ο αποχω-
ρισμός των γονιών από τα παιδιά 
τους είναι εξαιρετικά δύσκολος και 
γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
να αποφευχθεί. Συγχρόνως, η υπο-
γεννητικότητα στη χώρα μας έχει 
διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην 
απομάκρυνση των νέων από τη 
θάλασσα. Τις προηγούμενες δεκα-
ετίες, οι οικογένειες ήταν πολύτε-
κνες και η «θυσία» ενός παιδιού για 
να ταξιδέψει στη θάλασσα και να 
ενασχοληθεί με το ναυτικό επάγ-
γελμα ήταν πολύ πιο ανώδυνη, εν 
αντιθέσει με τη σημερινή κατάστα-
ση, όπου τα παιδιά είναι πολύ λιγό-
τερα και ο αποχωρισμός σαφώς 
δυσκολότερος.
Η ίδια στάση τηρείται και από τις 
ναυτικές οικογένειες, καθώς το ενα-
σχολούμενο με τη θάλασσα μέλος 
γνωρίζει τις δυσκολίες του επαγ-
γέλματος και απωθεί τα νεότερα 
μέλη από το να ακολουθήσουν τα 
βήματά του.
Οι παραπάνω απόψεις αποτελούν 
ταμπού και σε καμία περίπτωση 
δεν ισχύουν πλέον. Η τεχνολο-
γία καθιστά την επικοινωνία με τη 
«στεριά» ευκολότερη, ενώ συνάμα 
ο ρόλος του σύγχρονου ναυτικού 
έχει αλλάξει και οι συνθήκες διαβί-
ωσης εν πλω έχουν αναβαθμιστεί.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
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Αλλαγή νοοτροπίας για τη θέση της γυναίκας  
στα ναυτικά θαλάσσια επαγγέλματα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Φέτος ο ΙΜΟ βράβευσε μια γυναίκα 
ναυτικό, για πρώτη φορά, για τη γεν-
ναιότητά της ως προς τη διάσωση ναυ-
αγών στον Ινδικό Ωκεανό. Θεωρείτε 
ότι οι διεθνείς οργανισμοί και φορείς 
έχουν συμβάλει όσο θα όφειλαν στην 
προβολή του ναυτικού επαγγέλματος, 
ειδικά προς το γυναικείο φύλο;

Κατ’αρχάς πιστεύω ότι στο πρόσωπο της 
Ινδής καπετάνισσας Radhika Menon τιμή-
θηκαν όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως εθνι-
κότητας, που έκαναν το τολμηρό βήμα να 
ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα.
Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να πω, ως 
προς το θέμα της ανάδειξης των γυναι-
κών ναυτικών, ότι ναι μεν έχουν πραγμα-
τοποιηθεί σημαντικά βήματα τα τελευταία 
χρόνια, πλην όμως απέχουμε ακόμη από 
την πλήρη αποκατάσταση της γυναίκας 

Συνέντευξη της Χρυσής Κολοκούτσα
Υποπλοιάρχου στην Andriaki Shipping

Πολλά έχουν ειπωθεί για τις δυσκολίες του ναυτικού επαγγέλµατος και 
ιδίως για το απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον που διαµορφώνει για τις 
γυναίκες. Για πολλούς η καριέρα στη θάλασσα θεωρούνταν άβατο για 
τις γυναίκες, όµως πλέον η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Οι γυναίκες 
σταδιοδροµούν στη θάλασσα, και µάλιστα σε απαιτητικές αγορές, 
όπως η ποντοπόρος ναυτιλία. Μια τέτοια γυναίκα είναι και η µόλις 
31 ετών υποπλοίαρχος δεξαµενόπλοιου VLCC της Andriaki Shipping 
Χρυσή Κολοκούτσα, η οποία απαντάει στις ερωτήσεις των Ναυτικών 
Χρονικών για τη ζωή µιας γυναίκας που κάνει καριέρα στη θάλασσα.



ναυτικού στην τιμητική θέση την οποία 
κατείχε στα πρώτα χρόνια ύπαρξης του 
ελληνικού κράτους λόγω της τεράστιας 
συμβολής που είχαν στην Επανάσταση 
του 1821 θρυλικές καπετάνισσες, όπως η 
Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από 
τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, 
οφείλουμε να πορευτούμε τόσο εμείς οι 
ίδιες, οι γυναίκες ναυτικοί, όσο και οι ελλη-
νικές ναυτιλιακές εταιρείες, παρέχοντας 
ίσες ευκαιρίες στο στελεχιακό δυναμικό 
τους ανεξαρτήτως φύλου, κάτι που μπορώ 
να πω ότι γίνεται –στο μέτρο του δυνα-
τού– στην εταιρεία όπου εργάζομαι.

Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος της 
μητέρας και της συζύγου ή της συντρό-
φου ενός νέου ως προς την επιλογή 
του ναυτικού επαγγέλματος; Πιστεύ-
ετε ότι ισχύει ακόμη η προκατάληψη 
ότι η Ελληνίδα μητέρα ή σύντροφος 
στέκεται αρνητικά στην επιλογή ενός 
νέου να ακολουθήσει το ναυτικό επάγ-
γελμα;

Ασφαλώς δεν έχουν υποχωρήσει όσο θα 
έπρεπε οι προκαταλήψεις και τα εμπόδια 
που ορθώνονται από το οικογενειακό 
περιβάλλον στους νέους που επιθυμούν 
να γίνουν ναυτικοί.
Άλλωστε, γενικότερα στην κοινωνία μας, 
δεν έχουν αλλάξει πλήρως οι δημοσιοϋ-
παλληλικές νοοτροπίες της περιόδου της 
επίπλαστης ευμάρειας που πληρώνει εδώ 
και επτά χρόνια ο λαός μας.
Η ανάγκη θα κάνει τον καθένα να κατα-
λάβει πως από τον κατώτατο μισθό των 
486 ευρώ των σπάνιων –πλέον– θέσεων 
εργασίας της ξηράς είναι προτιμότερος ο 
πολλαπλάσιος μισθός που προσφέρει το 
ναυτικό επάγγελμα.
Ο μέσος αναγνώστης οφείλει να κατα-
λάβει πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων ναυτικών δεν έχουν σχέση με τα 
κρουαζιερόπλοια των τηλεοπτικών σει-
ρών.
Οι άνθρωποι της ποντοπόρου ναυτιλίας 
δεν ζούμε στο «πλοίο της αγάπης», αλλά 
εργαζόμαστε σε δεξαμενόπλοια και φορ-
τηγά, και σε κάθε μπάρκο δοκιμάζεται 
κάθε ικανότητά μας, η ευθυκρισία μας και 
η αντοχή μας στις αντιξοότητες, όπως η 
μοναξιά, η ιδρυματοποίηση και η έλλειψη 
βασικών αγαθών και ανέσεων. 
Όσα λόγια και να χρησιμοποιήσω, ο 

μέσος αναγνώστης δεν θα καταλάβει τι 
εστί θάλασσα αν δεν τη ζήσει ο ίδιος επί 
μήνες.
Κρατήστε μόνο το ότι ο υψηλός μισθός 
που φαίνεται στους στεριανούς ότι κερ-
δίζουμε αποκτιέται με άπειρες προσωπι-
κές θυσίες, κόπο, διαρκή εκπαίδευση και 
δύσκολη οικογενειακή ζωή.

Αρκετές εταιρείες δεν επιθυμούν να 
«επενδύσουν» σε μια νέα δόκιμο από 
μια ελληνική ΑΕΝ επειδή θεωρούν ότι 
αργά ή γρήγορα θα εγκαταλείψει το 
ναυτικό επάγγελμα. Πώς αντιμετωπί-
ζετε αυτή την άποψη;

Η κατάσταση που περιγράφετε είναι από-
τοκος των παρωχημένων αρνητικών στά-
σεων της κοινωνίας απέναντι στη ναυτιλία, 
τις οποίες ανέφερα προηγουμένως.
Η υιοθέτηση νέων, σύγχρονων αντιλήψε-
ων στα θέματα αυτά αφορά και τις ναυ-
τιλιακές εταιρείες, αν και εκεί μπορώ να 
πω, βάσει της εμπειρίας μου στην εταιρεία 
στην οποία εργάζομαι, ότι τα πράγματα 
προχωρούν προς θετική κατεύθυνση με 
ταχύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην υπό-
λοιπη ελληνική κοινωνία.
Αισιοδοξώ ότι ακόμα και οι πλέον επι-
φυλακτικές εταιρείες θα κατανοήσουν 
σύντομα πως από τις γυναίκες ναυτικούς 
έχουν πολύ περισσότερα να αποκομίσουν 
απ’ ό,τι θα «επενδύσουν».

Άλλωστε το κέρδος προϋποθέτει την 
επένδυση και η μακραίωνη ναυτική παρά-
δοση της χώρας μας έχει δείξει πως ιστο-
ρικά κανείς απ’ όσους επένδυσαν στην 
ελληνική ναυτοσύνη δεν έχει βγει χαμένος.

Μία από τις πρώτες Ελληνίδες καπε-
τάνισσες είχε κάποτε εξομολογηθεί 

ότι είναι έως αδύνατον για μια γυναίκα 
ναυτικό να δημιουργήσει οικογένεια. 
Θεωρείτε ότι ισχύει ακόμα και σήμερα 
η παρατήρηση αυτή;

Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει τα 
τελευταία χρόνια πως ό,τι ισχύει για τους 
άντρες ναυτικούς στο θέμα της οικογένει-
ας ισχύει εν πολλοίς και για τις γυναίκες 
ναυτικούς, με εξαίρεση τις βιολογικές ιδι-
αιτερότητες του φύλου μας, όπως η περί-
οδος της κυήσεως.
Επομένως, πρακτικά δεν υπάρχει πια το 
ανέφικτο, δεν υφίσταται το «δεν μπο-
ρώ», αλλά το «δεν θέλω», υποκρυπτόμενο 
συνήθως από διάφορες προφάσεις.
Στο παρελθόν, στη χώρα μας, έως και πριν 
από λιγότερο από 50 χρόνια, ολόκλη-
ρες γενιές παιδιών μεγάλωναν με συνεχή 
απουσία του ενός γονέα λόγω πολέμων, 
μαζικών μεταναστεύσεων, φτώχειας και 
όχι μόνο λόγω απουσίας του πατέρα ναυ-
τικού σε μπάρκα στις θάλασσες.
«Στην ανάγκη και οι θεοί πείθονται», έλε-
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”Ο μέσος αναγνώστης 
οφείλει να καταλάβει 
πως η συντριπτική 
πλειοψηφία των 
Ελλήνων ναυτικών 
δεν έχουν σχέση με 
τα κρουαζιερόπλοια 
των τηλεοπτικών 
σειρών.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

γαν κάποτε, οπότε, αν στη σημερινή επο-
χή της κρίσης τα εισοδήματα μιας γυναί-
κας ναυτικού εξασφαλίζουν στο παιδί της 
μια αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί η απουσία 
που συνεπάγεται το επάγγελμά της να την 
αποτρέψουν να κάνει οικογένεια;

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία 
αλλά και στις νομοθεσίες που αφορούν 
ένα πλοίο πόσο επηρεάζουν σήμερα 
την καθημερινότητα ενός ναυτικού; 
Θεωρείτε ότι ο σημερινός αξιωματι-
κός ΕΝ χρειάζεται επιπλέον εφόδια σε 
σχέση με τους παλαιότερους; Οι γνώ-
σεις που παρέχονται στις ΑΕΝ και στα 
εκπαιδευτικά μπάρκα αρκούν;

Είναι γεγονός ότι οι αλματώδεις εξελίξεις 
στη ναυτική τεχνολογία καθιστούν εντε-
λώς ξεπερασμένη και ανεπαρκή την παρε-
χόμενη από τις ΑΕΝ ναυτική εκπαίδευση.
Απλώς δεν μπορείς να παράγεις ναυτικά 
στελέχη του 21ου αιώνα με εκπαιδευτικά 
εγχειρίδια της δεκαετίας του ’70, παρά τη 
φιλότιμη προσπάθεια των διδασκόντων.
Αποτελεί τρανή απόδειξη της υψηλής ποι-
ότητας και του αισθήματος καθήκοντος 
των Ελλήνων ναυτικών η ικανότητά τους 
μέσω της προσωπικής μελέτης αλλά και 
εμπειρίας να αντεπεξέρχονται επιτυχώς 
στην έλλειψη παρεχόμενης σύγχρονης 
ναυτικής εκπαίδευσης και να είναι οι καλύ-
τεροι στον κόσμο.
Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει την ελλη-
νική πολιτεία από τις ευθύνες της για τις 
παροιμιώδεις πλέον ελλείψεις των ΑΕΝ σε 
σύγχρονη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό προ-
σωπικό αλλά και υλικοτεχνικές υποδομές.
Πρακτικά, αυτή η κατάσταση συνεπάγε-
ται πως ο Έλληνας ναυτικός δεν οφείλει 
απλώς να είναι ένας «θαλασσόλυκος» αλλά 
και επιστήμονας της ειδικότητάς του με 
διαρκή αυτοβελτίωση και αυτοεπιμόρφω-
ση στον τομέα του ανάλογη με αυτήν που 
απαιτείται από έναν γιατρό λόγου χάρη.

Εάν σας συναντούσε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας, ποιες σκέψεις θα μοιραζόσα-
σταν μαζί του σχετικά με την ασφάλι-
ση και την πρόνοια των Ελλήνων ναυ-
τικών; 

Δεν είμαι βέβαιη πως ο κ. υπουργός θα 
ήθελε να με συναντήσει, επειδή, αν κάτι 
τέτοιο συνέβαινε, θα τον «βομβάρδιζα» 
με ένα σωρό ερωτήσεις που πιστεύω 

πως κάθε ναυτικός θα ήθελε να του 
κάνει. «Γιατί μας υπερφορολογείτε, γιατί 
πληρώνουμε τόσο υψηλές κρατήσεις για 
σχεδόν ανύπαρκτες παροχές, γιατί εσείς, 
οι κυβερνήσεις αρκετών δεκαετιών, εφαρ-
μόζετε εχθρικές πολιτικές απέναντι στην 
ελληνική ναυτιλία, γιατί εσείς, ο πολιτικός 
κόσμος, δημιουργείτε αρνητικό έως και 
εχθρικό κλίμα στην ελληνική κοινωνία 
απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό και 
στους Έλληνες ναυτικούς;»
Αμφιβάλλω όμως ότι θα ελάμβανα πραγ-
ματική απάντηση έστω και σε μία από 
αυτές τις ερωτήσεις.
Δυστυχώς, εμείς δεν είμαστε ισχυρή ομά-
δα πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, 
ισχυρό λόμπι συμφερόντων όπως κάποιες 
συντεχνίες του Δημοσίου που κυριολε-
κτικά ανεβοκατεβάζουν υπουργούς και 
κυβερνήσεις.

Έχετε επισκεφτεί πρόσφατα την ΑΕΝ 
από την οποία αποφοιτήσατε ή, αν όχι, 
κρατάτε κάποιον συνδετικό κρίκο επι-
κοινωνίας με αποφοίτους, εκπαιδευ-
τικούς ή νέους που σήμερα φοιτούν 
σε αυτήν; Τι σας δημιουργεί αίσθημα 
υπερηφάνειας και τι δυσθυμίας από τα 
χρόνια της εκπαίδευσής σας αλλά και 
από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα 
και εκπαιδευτική παρουσία της σχο-
λής σας;

Η διασύνδεση των αποφοίτων των ΑΕΝ 
μετά την αποφοίτησή τους πρακτικά επα-
φίεται στην πρωτοβουλία των ίδιων.
Ωστόσο, η τάση στα σύγχρονα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα του εξωτερικού είναι τη δια-
σύνδεση αυτή να την αναλαμβάνει ειδικό 
γραφείο του ίδιου του ιδρύματος, το οποίο 
συνήθως την καλοκαιρινή περίοδο διορ-
γανώνει ημερίδες επανένωσης των απο-
φοίτων και δημόσιας αποθησαύρισης των 
εμπειριών τους μέσω ειδικών διαλέξεων.
Έτσι διαμοιράζονται εμπειρίες, γνώσεις 
αλλά και νέα που δεν χωρούν στις στή-
λες ακόμη και του ειδικού ναυτιλιακού 
Τύπου, ενώ ενθαρρύνονται η άμιλλα και η 
αυτοβελτίωση των ναυτικών παράλληλα με 
την ενημέρωσή τους για διάφορες προο-
πτικές που ανοίγονται στη σταδιοδρομία 
τους και τις οποίες μαθαίνει ο τάδε αλλά 
δεν γνωρίζει ο δείνα.
Ίσως όμως αυτά αποτελούν όνειρα θερι-
νής νυκτός για τις ΑΕΝ στην οικτρή κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται σήμερα.





64

Η  Satlink Satellite Communications Ltd, 
μέλος του Ομίλου Εταιρειών Τοtotheo 
Group, παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα των 
δορυφορικών επικοινωνιών και τεχνικών 
υπηρεσιών, έχει εισέλθει σε μια νέα συμ-
φωνία με τον Inmarsat (LSE: ISAT.L) για 
την ενσωμάτωση του  Fleet  Xpress στο 
υπάρχον χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της 
Satlink. Με τη συμφωνία αυτή, η Satlink θα 
φέρει περισσότερα από 1.500 πλοία στην 
υπηρεσία Fleet Xpress μέσα σε μια περί-
οδο πέντε ετών.
Η υπηρεσία  Fleet  Xpress, η οποία απο-
τελεί την εκδοχή του Global Xpress για 
τη ναυτιλία, θέτει νέα πρότυπα για τις 
θαλάσσιες παγκόσμιες επικοινωνίες με 
την καλή διαβίωση του πληρώματος και 
τη λειτουργική αποδοτικότητα του πλοίου 
να είναι στο επίκεντρό της. Η υπηρεσία, 
η οποία διευκολύνει τις καινοτόμες εφαρ-
μογές «connected ship», προσφέρει τα 
υψηλότερα επίπεδα αξιόπιστης, υψηλής 
ταχύτητας ευρυζωνικής συνδεσιμότητας 
και εξαιρετική απόδοση σε όλους τους 
ωκεανούς του κόσμου, με συνεχή συνδε-
σιμότητα και εγγυημένη απόδοση.

Η Satlink είναι ένας από τους παγκόσμι-
ους ηγέτες στον τομέα της δορυφορι-
κής επικοινωνίας και τεχνικών υπηρεσιών 
στον κλάδο της ναυτιλίας. Με βάση την 
Κύπρο, η Satlink προμηθεύει, εξυπηρετεί, 
ενσωματώνει και εγκαθιστά εξοπλισμό 
δορυφορικών επικοινωνιών σε πλοία. Το 
πελατολόγιό της συμπεριλαμβάνει εμπο-
ρικούς στόλους, σκάφη αναψυχής, αλιευ-
τικά σκάφη και υπεράκτιες πλατφόρμες.
Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ronald 
Spithout, πρόεδρος της Inmarsat 
Maritime, δήλωσε: «Η Satlink είναι ένας 
μακροχρόνιος συνεργάτης της Inmarsat 
Maritime και είμαστε πολύ ευχαριστημέ-
νοι που αυτή η σχέση ενισχύεται περαιτέ-
ρω με αυτή τη σημαντική συμφωνία».
«Βλέπουμε μια πρωτοφανή υιοθέτηση της 
υπηρεσίας Fleet Xpress από την έναρξή 
της το περασμένο έτος και, σε συνεργα-
σία με τη Satlink, είμαστε σε θέση να επε-
κτείνουμε την παγκόσμια εμβέλειά μας και 
την εμπειρία μας στην αγορά. Το συνδε-
δεμένο πλοίο δεν είναι πλέον μια έννοια, 
αφού τώρα γρήγορα γίνεται πραγματι-
κότητα. Με την κορυφαία σε παγκόσμιο 

επίπεδο, υψηλής ταχύτητας ευρυζωνική 
συνδεσιμότητα και ένα ειδικά αφιερωμέ-
νο δίκτυο συνεργατών, μαζί φέρνουμε την 
επανάσταση στον κλάδο μας και παρέ-
χουμε απτά οφέλη όσον αφορά τις επιδό-
σεις του πλοίου, αυξάνοντας τη λειτουρ-
γική αποδοτικότητα και βελτιώνοντας την 
ευημερία του πληρώματος».
Ο Σωκράτης Θεοδοσίου, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου Tototheo, δήλωσε: 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ενίσχυ-
ση της μακράς συνεργασίας μας με την 
Inmarsat με αυτή τη συμφωνία. Έχουμε 
μια παγκόσμια παρουσία και είμαστε στη 
βιομηχανία των θαλάσσιων δορυφορι-
κών επικοινωνιών πάνω από 30 χρόνια. 
Με αυτή τη στρατηγική συμμαχία προ-
σβλέπουμε στη χρήση των καινοτόμων 
και αξιόπιστων δυνατοτήτων της υπη-
ρεσίας Fleet Xpress για τις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των πελατών μας σε σχέση με 
ευρυζωνική σύνδεση και στην ενίσχυση 
της αποδοτικότητας των πλοίων, τις αυξη-
μένες πρόνοιες για το πλήρωμα καθώς και 
την εφαρμογή των διάφορων εφαρμογών 
“connected ship”».

Ο Όμιλος TOTOTHEO δεσμεύεται  
για πάνω από 1.500 εγκαταστάσεις FLEET XPRESS

Παρέχοντας σημαντικά ενισχυμένα επιχειρησιακά ωφελήματα για τις ναυτιλιακές 
εταιρείες και κοινωνικές παροχές για πληρώματα, μετατρέπουμε την ιδέα του «connected 
ship» σε πραγματικότητα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σωκράτης Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Tototheo Group, Ronald Spithout, Πρόεδρος, Inmarsat Maritime  
και Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Tototheo Group



Σχετικά με την υπηρεσία  
Fleet Xpress

Η υπηρεσία Fleet Xpress προσφέρει 
μοναδική, πλήρως ενσωματωμένη, διπλή 
ικανότητα υψηλής ταχύτητας, υπηρεσίες 
υψηλής χωρητικότητας (Global Xpress) 
μαζί με υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας 
υπηρεσίες ασφαλείας (FleetBroadband) 
σε ένα ενιαίο εμπορικό πακέτο το οποίο 
είναι διαθέσιμο οπουδήποτε στον κόσμο. 
Η Fleet Xpress εμπλουτίζεται περαιτέρω 
με το  Inmarsat Gateway, μια μοναδική 
πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει στους πλοιοκτήτες, στους δια-
χειριστές και στους φορείς πρόσβαση σε 
μια νέα γενιά εφαρμογών προστιθέμενης 
αξίας, υπηρεσιών και λύσεων.
Η υπηρεσία θα προσφέρεται στην αγορά 
μέσω των αφοσιωμένων άμεσων και έμμε-
σων καναλιών πωλήσεων της Inmarsat. Η 
Inmarsat Maritime έχει θέσει ως στόχο τη 
μετάβαση περισσότερων από 2.600 υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων XpressLink στη 

Fleet Xpress μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
Οι συνεργάτες της Inmarsat στη ναυτιλία 
συμπεριλαμβάνουν όλους τους κορυφαί-
ους μεταπωλητές θαλάσσιων επικοινωνι-
ών, παρέχοντας έτσι παγκόσμια εμβέλεια, 
οικειότητα των πελατών και δυνατότη-
τες προστιθέμενης αξίας για τη στήριξη 
του Fleet Xpress, και μια καλά διαχειρι-
ζόμενη οδό για υφιστάμενους πελάτες 
FleetBroadband της Inmarsat να μεταφερ-
θούν με την πάροδο του χρόνου στην 
υπηρεσία Fleet Χpress.
 
Σχετικά με την Inmarsat

Η Inmarsat plc είναι ο κορυφαίος παγκό-
σμιος πάροχος υπηρεσιών κινητών δορυ-
φορικών επικοινωνιών. Από το 1979 η 
Inmarsat παρέχει αξιόπιστες τηλεπικοινω-
νίες και επικοινωνίες δεδομένων υψηλής 
ταχύτητας σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις 
και άλλους οργανισμούς, με μια σειρά 
από υπηρεσίες που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στην ξηρά, στη θάλασσα ή 

στον αέρα. Η Inmarsat δραστηριοποιείται 
σε περισσότερες από 60 τοποθεσίες σε 
όλο τον κόσμο, με παρουσία στα μεγά-
λα λιμάνια και κέντρα του εμπορίου σε 
κάθε ήπειρο. Η Inmarsat είναι εγγεγραμ-
μένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου 
(ISAT.L).

Το δελτίο Τύπου της Inmarsat και οι εται-
ρικές ενημερώσεις είναι διαθέσιμα στο  
@InmarsatGlobal.
 
Σχετικά με τη Satlink Satellite

Ως μέλος του Ομίλου Tototheo, η Satlink 
Satellite Communications Limited ξεκί-
νησε τις δραστηριότητές της στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 και έχει αναπτυχθεί 
για να γίνει ένας από τους ηγέτες στον 
τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών 
και τεχνικών υπηρεσιών στη ναυτιλία. Η 
Satlink Satellite έχει μια ισχυρή παγκόσμια 
παρουσία με γραφεία σε Κύπρο, Ελλάδα, 
Μέση Ανατολή και Σιγκαπούρη.

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.

Academic excellence for  
business and the professions

www.city.ac.uk

Email enquiries  
marilena.kokonaki.1@city.ac.uk

Telephoneenquiries  
+30 210 4297103

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

Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου

Η Rickmers-Reederei προκαλεί 
«πονοκέφαλο» στο ομοσπονδιακό 
κρατίδιο του Αμβούργου

Ενισχύονται οι φωνές στο Αμβούργο, από 
πολιτικούς φορείς και κόμματα, που επι-
μένουν πως τα οικονομικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός όμιλος 
Rickmers, που δημιουργήθηκε το 1834 
στο Μπρεμενχάφεν, θα οδηγήσουν αργά 
ή γρήγορα σε νέες οικονομικές επιβα-
ρύνσεις τον κρατικό προϋπολογισμό του 
ομόσπονδου κρατιδίου της Ελεύθερης και 
Χανσεατικής πόλης του Αμβούργου.
Σύμφωνα με τον γερμανικό ραδιοφωνι-
κό σταθμό «NDR», ο ναυτιλιακός όμι-
λος Rickmers βρίσκεται αυτόν τον και-
ρό σε συζητήσεις με την τράπεζα HSH 
Nordbank, με στόχο την ελάφρυνση του 

χρέους του ομίλου. Και αυτές οι διαπραγ-
ματεύσεις γίνονται σε μια περίοδο κατά 
την οποία η Rickmers Maritime Trust 
(RMT), με δραστηριοποίηση στην αγορά 
της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων και με επίσημη έδρα τη Σιγκα-
πούρη, καλείται να επιστρέψει ένα ποσό 
της τάξης των 200 εκατ. ευρώ στις πιστώ-
τριες τράπεζές της, κυρίως δε στην HSH 
Nordbank, και μάλιστα εντός των δύο 
προσεχών εβδομάδων.
Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος και 
σύμφωνα με τον «NDR», φαίνεται πως 
οι συνομιλίες μεταξύ Rickmers και HSH 
Nordbank μάλλον θα οδηγήσουν σε απο-
δοχή από την τελευταία του αιτήματος 
της Rickmers για μερική αναδιάρθρωση 
του χρέους της γερμανικής ναυτιλιακής.
Με τις φήμες περί αναδιάρθρωσης να 
εντείνονται, οι επικριτικές φωνές Γερμα-
νών πολιτικών γίνονται όλο και πιο έντο-
νες, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση 
τον Norbert Hackbusch, μέλος του κοι-
νοβουλίου του Αμβούργου, που δηλώνει 
πως: «Η HSH Nordbank δεν πρέπει να 
γίνει ένα κατάστημα αυτοεξυπηρέτησης 
των εφοπλιστών».

Τα θέματα που απασχόλησαν  
τις επιτροπές της INTERCARGO

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η 
INTERCARGO (The International 
Association of Dry Cargo Shipowners), γνω-
στοποιεί τα θέματα που συζητήθηκαν στην 
εξαμηνιαία συνάντηση της Τεχνικής και Εκτε-
λεστικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε 
στο Χονγκ Κονγκ στις 6 και 7 Μαρτίου 2017.
Τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της 
Ένωσης ήταν η επερχόμενη εφαρμογή της 
συνθήκης του Ballast Water Management, 
η ασφαλής διαχείριση των φορτίων, οι 
εκπομπές ρύπων από τα πλοία και η διαφά-
νεια κατά τη διαδικασία των επιθεωρήσεων 
στα πλοία από τις λιμενικές αρχές.
Συζητήθηκαν επίσης τα πρότυπα κατα-
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σκευής των dry bulk carriers και του εξο-
πλισμού τους και η μειωμένη διαθεσιμότη-
τα που παρατηρείται στις εγκαταστάσεις 
παραλαβής καταλοίπων φορτίου. Πιο ανα-
λυτικά, τα μέλη της Ένωσης απασχόλησε 
κυρίως ο τομέας της ασφαλούς μεταφοράς 
των χύδην ξηρών φορτίων και ιδιαίτερα 
τα θέματα της υγροποίησης του φορτίου, 
καθώς και της απώλειας των ανθρώπινων 
ζωών και των πλοίων στη θάλασσα.
Σύμφωνα με έκθεση της γραμματείας της 
INTERCARGO, μεταξύ των ετών 2006 
και 2017, καταγράφηκαν 102 θάνατοι ναυ-
τικών εξαιτίας 11 ατυχημάτων που οφείλο-
νταν σε λανθασμένη διαχείριση φορτίων, 
συγκριτικά με τις 120 απώλειες ζωής λόγω 
ατυχημάτων πάσης φύσεως για την ίδια 
περίοδο. Κατά την INTERCARGO, είναι 
αναγκαίο σε αυτή την περίπτωση, η κάθε 
σημαία κράτους να υποβάλει στον IMO 
τις εκθέσεις με τις έρευνες των ατυχη-
μάτων που έχουν γίνει, για να βρεθούν 
οι αιτίες αυτών και να ληφθούν τα απα-
ραίτητα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη 
του Ballast Water Management (BWM), η 
οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 
8 Σεπτεμβρίου 2017, από την πλευρά της 
INTERCARGO εκφράζεται η ανησυχία 
για τα πρακτικά προβλήματα που ενδε-
χομένως να αντιμετωπίσουν τα μέλη της 
Ένωσης κατά τη διαδικασία μετασκευής 
των ήδη υπαρχόντων πλοίων τους, ενσω-
ματώνοντας σε αυτά τα συστήματα δια-
χείρισης θαλάσσιου έρματος, θέμα το 
οποίο θα συζητηθεί εκ νέου τον ερχόμε-
νο Ιούλιο, στην επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος του IMO (IMO MEPC 71).
Σχετικά με τις εκπομπές των ρύπων που 
παράγουν τα πλοία, η INTERCARGO 
τονίζει πως συμμετέχει ενεργά στην οδη-
γία του IMO για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και για 
την επιβολή ανώτατου ορίου περιεκτικό-
τητας των καυσίμων σε θείο μέχρι 0,5%.
Επιπρόσθετα, η INTERCARGO ανακοί-
νωσε ότι δημοσιεύτηκε η τελευταία έκθε-
σή της με τη συγκριτική αξιολόγηση για 
τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτί-
ου. Σύμφωνα με αυτήν, τα πλοία που ανή-
κουν στην Ένωση έχουν καλύτερα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με τον 
μέσο όρο της βιομηχανίας σε ό,τι αφορά 
τις επιθεωρήσεις και τις κρατήσεις πλοί-
ων από τις λιμενικές αρχές. Τα αποτελέ-
σματα από την έκθεση επιβεβαιώνουν τη 

δέσμευση της INTERCARGO σε θέματα 
ποιότητας και ασφάλειας.
Η επόμενη συνεδρίαση της Ένωσης ανα-
μένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2017 
στην Αθήνα.

Παίρνει παράταση δύο μηνών  
η συγχώνευση Hapag-Lloyd  
και UASC

Στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, τα 
γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα μετέ-
διδαν πληροφορίες περί πιθανής καθυ-
στέρησης της διαδικασίας συγχώνευσης 
Hapag-Lloyd και UASC. Και, καθώς φαί-
νεται, υπήρχε αρκετή δόση αλήθειας στα 
τότε δημοσιεύματα, με δεδομένο πως η 
ίδια η Hapag-Lloyd, με ανακοίνωσή της, 
ενημερώνει και επισήμως ότι η ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με τη 
United Arab Shipping Company (UASC) 
θα καθυστερήσει περίπου δύο μήνες.
Πλέον ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας συγχώνευσης ορίζεται η 31η 
Μαΐου 2017 αντί της μέχρι πρότινος ισχύ-
ουσας 31ης Μαρτίου.
Στην ανακοίνωσή της η Hapag-Lloyd επι-
καλείται τεχνικούς και γραφειοκρατικούς 
λόγους για την εμφανιζόμενη καθυστέρη-
ση της όλης διαδικασίας, ενώ τονίζει πως 
η συγχώνευση δεν τίθεται σε καμία περί-
πτωση σε κίνδυνο.
Να σημειωθεί ότι, μετά την ολοκλήρωση 

της συγχώνευσης, η γερμανική Hapag-
Lloyd θα αναδειχθεί η πέμπτη μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων στον κόσμο, από νούμερο 
έξι που ήταν μέχρι πρότινος.

Πρόστιμο στη γιαπωνέζικη 
K Line για διαφθορά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας 
Αφρικής επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία 
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K Line), μία από 
τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες της 
Ιαπωνίας, για τη φερόμενη ανάμειξή της σε 
καρτέλ τιμών.
Το ύψος του προστίμου αναλογεί στο 10% 
των εσόδων της εταιρείας που προέκυψαν 
από τη δραστηριοποίησή της στη Νότια 
Αφρική και αφορά τη διαμόρφωση μονοπω-
λιακών συνθηκών που είχε επιβάλει κατόπιν 
συνεργασίας της K Line με τις μεταφορι-
κές εταιρείες Mitsui OSK Lines Ltd (MOL), 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Ltd (NYK) 
και Wallenius Wilhelmsen Logistics AS 
(WWL) στις εξαγωγές εμπορευμάτων από 
τη Νότια Αφρική.
Συγκεκριμένα, το καρτέλ που είχε δημιουρ-
γηθεί αφορούσε την κατανομή της αγοράς 
της Νότιας Αφρικής μεταξύ των προανα-
φερθεισών εταιρειών και τον καθορισμό 
υψηλών τιμών για μεταφορές αυτοκινήτων 
της Toyota που κατασκευάζονται στη Νότια 
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Αφρική. Τα αυτοκίνητα μεταφέρονταν από 
τη Νότια Αφρική προς Ευρώπη, Βόρεια 
Αφρική (μεσογειακές ακτές), νησιά της 
Καραϊβικής (διαμέσου Ευρώπης), Δυτική 
Αφρική, Ανατολική Αφρική και λιμένες της 
Ερυθράς Θάλασσας.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
διαπίστωσε πως οι εταιρείες K Line, MOL, 
NYK και WWL είχαν συμφωνήσει και στον 
αριθμό των πλοίων που θα χρησιμοποιούσε 
η καθεμία στα δρομολόγια Νότιας Αφρι-
κής-Ευρώπης και σε συμφωνημένα χρονικά 
διαστήματα ταξιδιού, καθώς και για τις τιμές 
των ναύλων με τις οποίες θα χρέωναν την 
εταιρεία Toyota South Africa Motors για τη 
μεταφορά των αυτοκινήτων της.
Το 2015, οι εταιρείες NYK και WWL παρα-
δέχτηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού την εμπλοκή τους στο καρτέλ και πλή-
ρωσαν πρόστιμο $7,9 εκατ. και $7,3 εκατ. 

αντίστοιχα. Στην εταιρεία MOL δεν επιβλή-
θηκε πρόστιμο, καθώς ήταν εκείνη η οποία 
προσέγγισε την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
παρέχοντας πληροφορίες για το καρτέλ που 
είχε δημιουργηθεί.
Δηλώσεις σχετικά με το πρόστιμο που 
αντιμετωπίζει η K Line δεν έχουν γίνει από 
κάποιον εκπρόσωπό της, ενώ αναμένεται 
η τελική απόφαση από το δικαστήριο για 
θέματα ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής.

Ο Claus Peter Offen προχωρά  
στην εξαγορά της Conti-Group

Εδώ και μερικές εβδομάδες, όπως μεταδίδει 
ο γερμανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος 
«Hansa», υπήρχαν φήμες που ήθελαν τον 
όμιλο Conti, με έδρα το Μόναχο, να περνά 
υπό τον έλεγχο του Claus Peter Offen, του 
Γερμανού επιχειρηματία, ιδρυτή, μοναδικού 
μετόχου και CEO του ομίλου Offen.
Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν, με τον 
όμιλο Conti, που διαχειρίζεται έναν στόλο 
68 πλοίων, να περνά υπό τον έλεγχο του 
ομίλου Offen. Συγκεκριμένα, με την εξαγο-
ρά της Conti, όπως σημειώνεται στο επί-

σημο δελτίο Τύπου του ομίλου, περνούν 
υπό τον έλεγχο του Γερμανού πλοιοκτή-
τη από το Αμβούργο Claus Peter Offen 
30 containerships (207.712 TEUs), 29 bulk 
carriers καθώς και 8 product tankers.
Ο Claus Peter Offen θα κατέχει πλέον το 
100% των μετοχών της Conti, ενώ μετά 
την εξαγορά της η τελευταία θα συνεχίσει 
να δραστηριοποιείται αυτόνομα. Πλέον ο 
όμιλος Offen, μαζί με τις θυγατρικές του, 
διαχειριζόμενος έναν στόλο αποτελούμε-
νο από 95 containerships, 37 bulk carriers 
και 37 product tankers, δηλαδή συνολικά 
έναν στόλο 169 πλοίων, θα μπορεί να ενι-
σχύσει περαιτέρω τη θέση του έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισμού και να αντιμετω-
πίσει πιο αποτελεσματικά τη συνεχιζόμε-
νη κρίση στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Offen, που 
ιδρύθηκε το 1971 από τον Claus Peter 
Offen, έχει έδρα το Αμβούργο και απο-
τελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες και 
πλέον κερδοφόρες γερμανικές ναυτιλι-
ακές εταιρείες, με περισσότερους από 
3.500 εργαζομένους. Τα περισσότερα από 
τα πλοία της είναι χρονοναυλωμένα, με 
μακροχρόνια συμβόλαια, από εταιρείες 
όπως οι MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag 
Lloyd και Hamburg Süd.

Η Hanjin Shipping δημιουργεί 
κρίση με παγκόσμιες προεκτάσεις

Η ναυπηγική βιομηχανία της Νότιας Κορέ-
ας πλήττεται βαριά από την πτώχευση της 
εταιρείας Hanjin, καθώς ναυτιλιακές εται-
ρείες παγκόσμιου βεληνεκούς εμφανίζονται 
απρόθυμες να προχωρήσουν σε ναυπηγή-
σεις νέων πλοίων και συγχρόνως αναβάλ-
λουν την εκτέλεση όσων παραγγελιών είχαν 
τοποθετήσει τα προηγούμενα έτη.
Ο λόγος που οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν 
προχωρούν σε παραγγελίες νέων πλοίων 
είναι ότι τους συμφέρει περισσότερο να 
ναυλώσουν πλοία που διαχειριζόταν πριν 
από τη χρεοκοπία της η εταιρεία Hanjin 
Shipping, τα οποία πλέον ναυλώνονται σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Μία από τις εταιρεί-
ες που επέλεξε να ναυλώσει πλοία της 
Hanjin Shipping, αντί να προχωρήσει σε 
ναυπηγήσεις πλοίων, είναι η Maersk Line.
Η τελευταία, τον Ιούλιο του 2015, είχε 
παραγγείλει στο ναυπηγείο της Hyundai 
Heavy Industries εννέα containerships 
14.000 TEUs, μια παραγγελία ύψους $1,1 
δις. Η παράδοση των νεοναυπηγηθέντων 
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πλοίων αναμενόταν να γίνει μέχρι το τέλος 
του 2017, όμως η δανέζικη ναυτιλιακή εται-
ρεία αποφάσισε να παραλάβει μόλις τα 
μισά από τα containerships φέτος, ανα-
βάλλοντας την παράδοση των υπολοίπων 
για το 2018.
Λόγω των οικονομικών ζημιών ύψους 
$376 εκατ. που υπέστη η Maersk Line το 
περασμένο έτος, η εταιρεία επιχειρεί να 
μειώσει τα έξοδά της και τις πληρωμές 
που αφορούν ναυπηγήσεις νέων πλοίων. 
Γι’ αυτόν τον λόγο η Maersk Line έχει 
ναυλώσει πλοία από τις εταιρείες Danaos, 
Kmarin και Seaspan, που προηγουμένως 
ήταν ναυλωμένα στη Hanjin Shipping. Η 
κρίση της ναυπηγικής βιομηχανίας δεν 
αφορά μόνο τα ναυπηγεία της Κορέας, 
αλλά έχει και παγκόσμιες προεκτάσεις.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Clarkson 

Research, οι παγκόσμιες παραγγελίες 
πλοίων άνω των 8.000 TEUs υποχώρησαν 
στα $500 εκατ., σε σύγκριση με τα $16 δις 
το 2015. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγο-
νός πως από τον Ιούλιο του 2016 έως και 
τον περασμένο Ιανουάριο δεν έχουν γίνει 
παραγγελίες για πλοία μεταφορικής ικανό-
τητας άνω των 8.000 TEUs.

Το 2018 το Ιράν αποκτά τα πρώτα 
σύγχρονα ποντοπόρα πλοία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ιran Shipping 
Lines (IRISL) ανακοίνωσε τη συμφωνία για 
την αγορά δέκα πλοίων μεγάλης χωρητι-
κότητας από τη Νότια Κορέα. Η παρά-
δοση του πρώτου πλοίου θα πραγματο-
ποιηθεί τον Μάρτιο του 2018. Η συμφωνία 
σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική διεθνή 
συμφωνία του Ιράν με μια ξένη ναυπηγική 
εταιρεία μετά την άρση των κυρώσεων.
Ο κ. Mohammad Saeedi ανακοίνωσε στα 
ιρανικά ΜΜΕ ότι το πρώτο πλοίο μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων (14.500 TEUs) 
κατασκευάζεται από τη Hyundai Heavy 
Industries Co. (HHI) και θα παραδοθεί σε 
15 μήνες, ενώ τα υπόλοιπα πλοία θα παρα-
δοθούν στην IRISL μέσα στο 2018.
Η κατασκευή χρηματοδοτείται από τρά-
πεζες της Νότιας Κορέας, ενώ, σύμφωνα 
με τη σύμβαση, αξίας US $650 εκατ., η 
Hyundai θα κατασκευάσει πλοία μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων (14.500 TEUs) 
και δεξαμενόπλοια 50.000 DWT.
Η IRISL διαθέτει σήμερα περίπου 115 
ποντοπόρα πλοία, αλλά όλα είναι παλαιάς 
κατασκευής και τεχνολογίας, οπότε δεν 
καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.

Κοινοπραξία ανάμεσα στην China 
State Shipbuilding Corporation 
και τη Wartsila

Μετά την τελευταία επιτυχημένη συνερ-
γασία μεταξύ των κρατικών ναυπηγείων 
China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC) και της εταιρείας Wartsila τον 
περασμένο Δεκέμβριο, οι δύο εταιρείες 
συμφώνησαν στη δημιουργία μιας κοινο-
πραξίας που θα φέρει την ονομασία CSSC 
Electrical & Automation (CWE&A).
Αντικείμενο της κοινοπραξίας θα απο-
τελέσει η παροχή τεχνογνωσίας από τη 
Wartsila στα ναυπηγεία CSSC για την 
κατασκευή πλοίων με αυτοματισμούς, 

γεγονός που θα καταστήσει πιο ισχυρή 
την κινέζικη ναυπηγική βιομηχανία.
Σύμφωνα με τον CEO της Wartsila, η κοι-
νοπραξία CWE&A πρόκειται να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας για πλοία υψηλής τεχνολογίας.
Η Κίνα αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγο-
ρά στον τομέα του αυτοματισμού των 
πλοίων και τα κινεζικά ναυπηγεία έχουν 
ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται ενερ-
γά τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή 
πλοίων που διαθέτουν αυτοματισμούς οι 
οποίοι προσδίδουν σε αυτά προστιθέμε-
νη αξία. Ο πρόεδρος των κρατικών ναυ-
πηγείων CSSC δήλωσε ότι ο συνδυασμός 
των σύγχρονων συστημάτων από την 
πλευρά της Wartsila και η ηγετική θέση 
της Κίνας στην αγορά των ναυπηγήσεων 
θα διαμορφώσουν τη βάση για την παρο-
χή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους 
πελάτες τους.
Η νέα κοινοπραξία αναμένεται να ξεκινή-
σει τις δραστηριότητές της στα μέσα του 
τρέχοντος έτους.

Αρνήθηκε την πρόταση  
εξαγοράς της η DHT Holdings

Η DHT Holdings απορρίπτει για δεύτερη 
φορά πρόταση εξαγοράς που προήλθε 
από τη Frontline, η οποία κατέχει ήδη το 
16,4% της DHT Holdings. Σε περίπτωση 
που η πρόταση εξαγοράς γινόταν αποδε-
κτή, θα δημιουργείτο η μεγαλύτερη εται-
ρεία δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως.
Μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες 
της Frontline να εξαγοράσει την DHT 
Holdings, η πρώτη προχωρά αυτοδύνα-
μα και επεκτείνει τον στόλο της. Συγκε-
κριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως 
πρόκειται να αποκτήσει δύο νέα δεξα-
μενόπλοια κατηγορίας VLCC από το ναυ-
πηγείο Daewoo Shipbuilding and Marine 
Engineering, αξίας $77,5 εκατ. το καθένα, 
τα οποία αναμένεται να παραδοθούν τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
Στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, η 
εταιρεία παρουσίασε κύκλο εργασιών που 
έφτασε τα $745,3 εκατ. το 2016, με κέρδη 
$117 εκατ., ελαφρώς μειωμένα σε σχέση 
με το 2015, οπότε και είχαν ανέλθει σε 
$124,4 εκατ.
Η Frontline διαχειρίζεται στόλο 54 πλοίων 
VLCC, Suezmax, LR2/Aframax και MR. Η 
κεφαλαιοποίηση της εταιρείας υπερβαίνει 
τα $1,1 δις.
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“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.

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. 

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
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Τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποι-
ήθηκε στην Κοπεγχάγη από την Ένωση 
Δανών Εφοπλιστών μια ημερίδα, όπου 
συζητήθηκαν θέματα ελεύθερου εμπορί-
ου, παγκοσμιοποίησης και προστατευτι-
σμού. Το θέμα που κυριάρχησε στη συνά-
ντηση ήταν ο κίνδυνος που συνεπάγεται η 
υπερίσχυση ενός πολιτικού συνθήματος, 
όπως αυτό του «America First», που απο-
τελεί τον θεμέλιο λίθο της οικονομικής και 
εμπορικής πολιτικής του νέου Αμερικα-
νού προέδρου. Ένα σύνθημα για το οποίο 
πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν τον 
φόβο πως μπορεί να οδηγήσει σε τορπι-
λισμό της διατλαντικής συμφωνίας ελεύ-
θερου εμπορίου (TTIP), στην επαναδια-
πραγμάτευση ή και στην εγκατάλειψη της 
Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας 
Αμερικής (NAFTA), ενώ ακόμα και η επι-
λογή της αποχώρησης της Αμερικής από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βρί-

σκεται ως σενάριο «πάνω στο τραπέζι». 
Αλλά το σύνθημα «America First», που 
κυριάρχησε στις προεκλογικές ομιλίες του 
Τραμπ αλλά και στην ομιλία του κατά την 
τελετή της ορκωμοσίας του, περιλαμβάνει 
και άλλα πιθανά μέτρα, όπως την επιβολή 
ενός φόρου 35% σε κάθε αυτοκίνητο που 
εισάγεται στις ΗΠΑ ή την επιβολή ενός 
υψηλότατου δασμού της τάξης του 45% 
στις κινεζικές εισαγωγές. 
Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Δανών Εφο-
πλιστών Jacob K. Clasen, κατά τη δική του 
παρέμβαση, αναφέρθηκε στις αρνητικές 
συνέπειες που θα έχει τόσο στην παγκό-
σμια ναυτιλιακή βιομηχανία όσο και στην 
εγχώρια η εφαρμογή πολιτικών προστα-
τευτισμού, τονίζοντας πως «μπορεί να 
κοστίσει ακριβά στη δανέζικη ναυτιλία η 
πιθανή απόφαση σημαντικών εμπορικών 
εθνών, όπως είναι οι ΗΠΑ, να κλειστούν 
στον εαυτό τους και να υψώσουν εμπό-

Το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «America First» 
φέρνει αναστάτωση στη ναυτιλία

Του Παναγιώτη Καπετανάκη

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ



Sturla Henriksen  
Norwegian Shipowners Association

Jacob Clasen  
Danish Shipowners Association

Eizo Murakami  
Japanese Shipowners 
Association

Kathy Metcalf  
Chamber of Shipping  
of America

Eizo Murakami, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιαπώνων Εφοπλιστών

”Η δέσμευση της νέας διοίκησης του Τραμπ σε πολιτικές προστατευτισμού  
μπορεί να οδηγήσει το παγκόσμιο εμπόριο σε στασιμότητα.

δια για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με 
ισχυρή διεθνή δραστηριοποίηση». Για τον 
ίδιο είναι άκρως απαραίτητο να παραμεί-
νουν ανοιχτές οι διεθνείς αγορές αλλά 
και να συνεχίσει –παρά τις αντικειμενι-
κές δυσκολίες– η Ευρωπαϊκή Ένωση την 
πολιτική της για σύναψη νέων συμφωνιών 
ελεύθερου εμπορίου, όπως το έπραξε 
πρόσφατα με τον Καναδά και την CETA. 
Την ανησυχία της για τις συνέπειες που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή πολιτικών 
προστατευτισμού εκφράζει και η Ένω-
ση Νορβηγών Εφοπλιστών. «Το 70% του 
εισοδήματος των Νορβηγών εφοπλιστών 
προέρχεται από τις αγορές του εξωτερι-
κού. Λαμβάνοντας αυτό το γεγονός υπό-
ψη μας, σαφώς και μας ανησυχεί η επικρα-
τούσα τάση ενίσχυσης του προστατευτι-
σμού σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη 
Νορβηγία». Με αυτά τα λόγια ο Sturla 
Henriksen, διευθύνων σύμβουλος της 
Ένωσης Νορβηγών Εφοπλιστών, εκφράζει 
την έντονη ανησυχία του, σημειώνοντας 
πως «η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια βιο-
μηχανία και επομένως επηρεαζόμαστε 
άμεσα από τις παγκόσμιες εξελίξεις». 
Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος σημειώνει πως, αν 
και η παρούσα κατάσταση συνιστά μεγά-

λη πρόκληση για «πολλά από τα μέλη μας, 
εντούτοις δεν πρέπει να χάνουμε από τα 
μάτια μας τις πολλές ευκαιρίες που ανοί-
γονται μπροστά μας».
Όμως δεν είναι μόνο οι εκπρόσωποι των 
εφοπλιστικών ενώσεων της Ευρώπης 
που αντιτίθενται στον προστατευτισμό. 
Τις επιφυλάξεις του εκφράζει και το US 
Chamber of Shipping, με επικεφαλής την 
Kathy Metcalf, πρόεδρο και διευθύνουσα 
σύμβουλο του Chamber of Shipping of 
America. Για τα μέλη του Ναυτικού Επι-
μελητηρίου Αμερικής, η κυβέρνηση του 
προέδρου Τραμπ χαρακτηρίζεται από 
«αδυναμία πρόβλεψης» των κινήσεών της 
και κατά συνέπεια, εμμέσως, θεωρούν πως 
τα μέτρα που υποστηρίζει πως θα λάβει 
ο νέος πρόεδρος μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως μια «wish list», που κανείς δεν 
μπορεί να είναι βέβαιος για το εάν και 
ποτέ θα εφαρμοστούν. 
Σε κάθε περίπτωση, το US Chamber of 
Shipping θεωρεί πως η εφαρμογή πολιτι-
κών προστατευτισμού από πλευράς αμε-
ρικανικής κυβέρνησης μπορεί να οδηγή-
σει σε ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας 
και ίσως σε ενίσχυση ακόμα και της άλλο-
τε κραταιάς αμερικανικής ποντοπόρου 

ναυτιλίας. Από την άλλη, εκφράζεται η 
ανησυχία πως καθώς κανείς δεν γνωρίζει 
ποια θα είναι τα αντίμετρα με τα οποία 
θα «απαντήσουν» στον Τραμπ οι άλλες 
χώρες, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
και τις πραγματικές «εμπορικές συνέπει-
ες που θα υπάρξουν» από την εφαρμογή 
πολιτικών προστατευτισμού. 
Σε στάση αναμονής για το τι θα πράξει 
η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το 
κατά πόσο το σύνθημα «America First» 
θα σημάνει την επανάκαμψη των πολιτι-
κών προστατευτισμού βρίσκεται και η 
Ένωση Ιαπώνων Εφοπλιστών. Ο αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Ιαπώνων Εφοπλιστών 
και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της K Line, Eizo Murakami, σημειώνει πως 
οι «επιθετικές φορολογικές πρωτοβου-
λίες και άλλες πολιτικές της νέας κυβέρ-
νησης στις ΗΠΑ» πρέπει να παρακολου-
θούνται στενά, καθώς «η δέσμευσή της 
νέας διοίκησης του Τραμπ σε πολιτικές 
προστατευτισμού μπορεί να οδηγήσει το 
παγκόσμιο εμπόριο σε στασιμότητα», με 
ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις 
προοπτικές ανάπτυξης τόσο της ιαπωνι-
κής όσο και της παγκόσμιας ναυτιλιακής 
βιομηχανίας.
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Του Μιχάλη Νικολάου

Σημαντική άνοδος 
 των ναύλων στα δρομολόγια 
Βόρειας Ευρώπης-Ασίας

Σύμφωνα με τον δείκτη της Drewry 
«World Container Index», παρατηρήθη-
κε ότι οι ναύλοι στα δρομολόγια Βόρει-
ας Ευρώπης-Κίνας αυξήθηκαν κατά 45%. 
Συγκεκριμένα, οι ναύλοι για τις μεταφορές 
εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του 
Ρότερνταμ προς το λιμάνι της Σαγκάης 
ανήλθαν από τα $740 στα $1.076/εμπο-
ρευματοκιβώτιο διαστάσεων 40 ποδών.
Πηγές της Drewry αναφέρουν ότι οι υψη-
λοί ναύλοι οφείλονται στην πληρότητα 
των πλοίων και στο γεγονός ότι οι μετα-
φορείς ζητούν υψηλότερους ναύλους για 
τη μεταφορά των φορτίων. Σύμφωνα με 
την Drewry, είναι εξαιρετικά ασύνηθες να 
καταγράφονται τόσο υψηλοί ναύλοι στη 

διαδρομή Βόρειας Ευρώπης-Ασίας, καθώς 
τα containerships σε αυτές τις διαδρομές 
συνήθως έχουν πληρότητα μικρότερη 
από το 70% της μεταφορικής τους ικανό-
τητας.
Από την άλλη πλευρά, οι ναύλοι στη δια-
δρομή Κίνας-Βόρειας Ευρώπης φαίνεται 
να σταθεροποιούνται, με τη μέση τιμή 
να κινείται στα επίπεδα των $1.643/εμπο-
ρευματοκιβώτιο διαστάσεων 40 ποδών, 
συγκριτικά με τα $1.756 που είχαν κατα-
γραφεί πριν από λίγες εβδομάδες και τα 
$2.212 στις 12 Ιανουαρίου 2017.
Την περασμένη εβδομάδα, ο «World 
Container Index» της Drewry, ο οποί-
ος λαμβάνει υπόψη τους ναύλους από 11 
δρομολόγια από και προς την Ευρώπη, 
τις ΗΠΑ και την Κίνα, κατέγραψε αύξη-
ση στους ναύλους άνω του 110%, συγκρι-
τικά με τους ναύλους της αντίστοιχης 
περιόδου του 2016, όταν η αγορά των 
containerships, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στην έκθεση της Drewry βρι-
σκόταν εν μέσω «πολέμου ναύλων» και 
αντιμετώπιζε μειωμένο όγκο συναλλαγών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης «World 
Container Index» της Drewry αποτελεί 
έναν ανεξάρτητο δείκτη ο οποίος χρη-
σιμοποιείται από πολλές εταιρείες κατά 
την κατάρτιση των ναυλοσυμφώνων. Κατά 
συνέπεια, η αλματώδης αύξηση των ναύ-
λων που αφορούν τα δρομολόγια Νότιας 
Ευρώπης-Ασίας θα επιφέρει αύξηση και 
στις τιμές των ναύλων σε όσα ναυλοσύμ-
φωνα πρόκειται να υπογραφούν τις επό-
μενες εβδομάδες.

Προβλέψεις για την πορεία  
της αγοράς των containerships  
το τρέχον έτος

Η αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία 
AlixPartners, σε πρόσφατη αναφορά της 
σχετικά με την παγκόσμια αγορά των 
containerships, αναφέρει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αγορά, 
τονίζοντας παράλληλα την πιθανότητα 
ανάκαμψής της το 2017. Σύμφωνα με την 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
& ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
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Every year Remontowa repairs and upgrades over

200 vessels including Greek vessels like Ecofaith G.O.

of Gleamray and Nordic Orion of Seamar, that

recently completed a historic transit through the

Arctic North West Passage. 

Remontowa S.A. is among the first shipyards to

recognize the needs of owners and operators in

view of new environmental regulations undertaking

special projects like ballast water treatment and

scrubbers systems retrofitting.
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ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ

εταιρεία, μετά την πτώχευση της Hanjin 
Shipping, καταγράφηκε μια μικρή αύξηση 
στις τιμές των ναύλων των containerships 
στη θαλάσσια περιοχή του Ειρηνικού ωκε-
ανού στα τέλη του 2016, αύξηση που δεν 
διατηρήθηκε και το τρέχον έτος, λόγω 
πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποί-
ων η υποτονική ζήτηση, η οποία εντείνει 
περισσότερο την ανισορροπία μεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς στην αγορά των 
containerships. Η συμβουλευτική εταιρεία 

ανέφερε επιπρόσθετα ότι γεγονότα όπως 
αυτά του Brexit και της νέας προεδρίας 
των ΗΠΑ ενδεχομένως να ενισχύουν 
περαιτέρω την αβεβαιότητα που επικρα-
τεί στο παγκόσμιο εμπόριο.
Οι πολιτικές προστατευτισμού που υιο-
θετούνται από τη νέα κυβέρνηση των 
ΗΠΑ μπορεί να αντιστρέψουν την αύξη-
ση που καταγραφόταν στην αγορά των 
containerships από το 1950. Σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της AlixPartners για το 
2017, τα εμπλεκόμενα μέρη στην αγορά 
των containerships θα πρέπει να πάρουν 
σοβαρές αποφάσεις εάν θέλουν να παρα-
μείνουν ανταγωνιστικοί το τρέχον έτος. 
Με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει 
συλλέξει η εταιρεία AlixPartners, παρα-
τηρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα στην 

αγορά των containerships έχουν μειωθεί 
στα $12,4 δις το 2016, συγκριτικά με τα 
$25,2 δις του 2011, μείωση δηλαδή της 
τάξεως του 50,7%. Παρά την παρατηρού-
μενη όμως μείωση στα λειτουργικά έξο-
δα, οι ταμειακές ροές μέχρι και τα τέλη 
του περασμένου Σεπτεμβρίου παρέμεναν 
χαμηλές, ενώ και τα κέρδη παρουσίασαν 
σημαντική μείωση για το περασμένο έτος.
Κατόπιν τούτου, οι μεταφορείς εμπο-
ρευματοκιβωτίων οφείλουν να μειώσουν 

περαιτέρω τις λειτουργικές τους δαπάνες 
μέσω ενεργειών όπως συγχωνεύσεις και 
εξορθολογισμός του στόλου των πλοί-
ων, ούτως ώστε να επιτευχθεί ισορροπία 
μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς.
Οι σύμβουλοι της AlixPartners προτείνουν 
στους μεταφορείς να προσπαθήσουν να 
διατηρήσουν τις τιμές των ναύλων στα 
ίδια επίπεδα με εκείνα που είχαν κατα-
γραφεί μετά την πτώχευση της Hanjin. 
Σύμφωνα με τους συμβούλους, η ικανό-
τητα των μεταφορέων να οδηγήσουν τις 
τιμές των ναύλων σε υψηλότερα επίπεδα 
σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις συμβο-
λαίων θα καθορίσει εάν το 2017 θα αποτε-
λέσει χρονιά θετικών ανακατατάξεων για 
την αγορά των containerships ή μια ακόμη 
χρονιά με αυξανόμενες ζημίες.

Ναυλαγορές: συγκρατημένη 
αισιοδοξία για το 2017, θετικές 
εκτιμήσεις για το 2018 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη 
συμβουλευτική εταιρεία Moore Stephens 
σε πλοιοκτήτες, στελέχη ναυτιλιακών 
εταιρειών και ναυλωτές πλοίων, παρά τις 
θετικές προσδοκίες τους για την εξέλιξη 
της διεθνούς ναυτιλίας, επικρατεί η άπο-
ψη ότι το 2017 δεν θα αποτελέσει χρονιά 
ανάκαμψης. Με βάση τα αποτελέσματα 
της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
από 1η Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου, 
οι συμμετέχοντες έκριναν πως το τρέχον 
έτος θα χαρακτηριστεί από περικοπές 
στις θέσεις εργασίας, υψηλό ανταγωνισμό, 
υπερπροσφορά πλοίων και γεωπολιτική 
αστάθεια. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν 
μετρήσεις στο επίπεδο των θετικών προσ-
δοκιών που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη 
της ναυτιλίας για τη ναυτιλιακή βιομηχα-
νία, μετρήσεις οι οποίες συγκρίθηκαν με 
τις αντίστοιχες από προηγούμενη έρευνα 
που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο 
Νοέμβριο. Οι μετρήσεις εκτείνονταν σε 
μια κλίμακα από 1 (αρνητικές προσδοκίες) 
έως 10 (θετικές προσδοκίες). Όπως προ-
κύπτει, οι θετικές προσδοκίες των πλοι-
οκτητών για την πορεία της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας αυξήθηκαν από 5,4 σε 5,6, σε 
αντίθεση με τις προσδοκίες των ναυλω-
τών που μειώθηκαν από 6,8 σε 5,9, καθώς 
και των στελεχών των ναυτιλιακών εται-
ρειών από 6,4 σε 6. Μερικοί από αυτούς 
που συμμετείχαν σχολίασαν ότι, αν οι 
πλοιοκτήτες δεν προχωρήσουν σε ναυπη-
γήσεις νέων πλοίων παρασυρόμενοι από 
την επιδίωξη των ναυπηγείων για αύξηση 
των παραγγελιών τους, τότε υπάρχει ελπί-
δα να επανακάμψει η ναυτιλιακή αγορά 
μέσα στο 2018. Όσον αφορά την πορεία 
των ναύλων, σημαντικός αριθμός των συμ-
μετεχόντων αναμένουν αύξηση στους 
ναύλους στην αγορά των δεξαμενόπλοιων 
για το επόμενο δωδεκάμηνο. Στην αγορά 
των bulkers, το ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων που έκριναν ότι θα υπάρξει αύξηση 
στους ναύλους για τον επόμενο χρόνο 
αυξήθηκε από 41% σε 44%, συγκριτικά 
με την προηγούμενη έρευνα. Στην αγο-
ρά των containerships, το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που αναμένουν αύξηση των 
ναύλων ανήλθε στο 31% από το 27% της 
προηγούμενης έρευνας, ενώ υποχώρησαν 
από 21% σε 18% όσοι περιμένουν ότι θα 
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μειωθούν οι ναύλοι στους επόμενους 12 
μήνες. Υψηλόβαθμο στέλεχος της Moore 
Stephens δήλωσε πως η ναυτιλιακή βιομη-
χανία αντιμετωπίζει μεγάλη υπερπροσφο-
ρά στη χωρητικότητα των πλοίων, η οποία, 
σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό 
διαλύσεων, έχει ως αποτέλεσμα να παρα-
τηρείται σημαντική μείωση των ναύλων, 
ιδιαίτερα στην αγορά των tankers. Επιπλέ-
ον, τα κόστη που ενέχουν τα συστήματα 
που θα τοποθετηθούν στα πλοία εξαιτίας 
των νέων διεθνών κανονισμών (π.χ. Ballast 
Water Convention), αλλά και οι σημα-
ντικές αυξήσεις που προβλέπονται στα 
λειτουργικά κόστη των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων, συνηγορούν στην άποψη ότι η 
διεθνής ναυτιλία θα έχει να αντιμετωπίσει 
αρκετές δυσκολίες το τρέχον έτος. 

Η εικόνα των μετοχών  
των ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακών εταιρειών  
στη Wall Street 

Ανακοίνωσαν σχεδόν στο σύνολό τους τα 
ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα για 
το 2016 οι ελληνικών συμφερόντων ναυτι-
λιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συνολι-
κά ο κύκλος εργασιών των 22 εταιρειών 
ξεπέρασε τα $8,5 δις. 
Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο στοιχείο αποτελεί 
η αισθητά καλύτερη απόδοση του τελευ-
ταίου τριμήνου σε σχέση με το σύνολο 
του έτους, γεγονός το οποίο ενδεχομέ-
νως να υποδηλώνει τις ελπίδες για ανά-
καμψη που εκφράζονται από παράγοντες 
της αγοράς.
Στο σύνολό τους, οι εταιρείες επιδίωξαν 
τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων 
τους και την κατά το δυνατόν διασφάλι-
ση του υψηλού ποσοστού χρήσης των 
πλοίων τους μέσω νέων χρονοναυλώσεων 
για τα επόμενα χρόνια. Το Time Charter 
Equivalent (TCE) αποτέλεσε το στοιχεί-
ο-κλειδί για τη διατήρηση των πωλήσεων 
σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ και το fleet 
utilization σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
ξεπέρασε το 90-95%. Κρίσιμο σημείο, 
επίσης, συνιστά η υπερπροσφορά χωρη-
τικότητας, για την οποία πολλές φορές 
έχει επισημανθεί ότι αποτελεί έναν από 
τους παράγοντες που θα καθορίσουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας το 
επόμενο χρονικό διάστημα. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κεφαλαι-

οποίηση των εταιρειών παρουσιάζει βελτι-
ωμένη εικόνα το πρώτο τρίμηνο του 2017, 
η οποία ξεπερνά τα $7 δις. 

(Σε αντιστοιχία, η κεφαλαιοποίηση των 
247 μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Αθηνών δεν ξεπερνά τα $45 δις.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κεφαλαιοποίηση 
Εκατ.$ (24/03/2017)

12μηνο 2016

Κύκλος 
εργασιών

Κέρδη/
(Ζημίες)

1 Aegean Marine Petroleum 451,17 4.076,00 353,50

2 Boxships 150,14  17,50 (226,63)

3 Capital Product Partners L.P. 410,24 241,60 52,50

4 Costamare Inc. 579,62 468,20 81,70

5 Danaos Corporation 181,17 498,30 (366,20)

6 Diana Containerships 14,04 33,20 (149)

7 Diana Shipping 388,76 114,30 (164,2)

8 Dorian LPG Ltd 549,67 119,90 (3,4)

9 DryShips 140,36 51,90 (157,2)

10 Dynagas LNG Partners 604,40 169,90 66,90

11 Euroseas 15,29 28,42 (44,22)

12 Gaslog 1.199,00 466,00 28,00

13 Gener8 Maritime 441,35 392,10 67,30

15 Navios Maritime Acquisition 254,99 290,20 62,90

16 Navios Maritime Holdings 178,55 419,80 (75,80)

17 Navios Maritime Partners 268,33 190,50 (52,50)

18 Pyxis Tankers 39,85 30,71 (5,81)

19 Safe Bulkers 180,19 109,80 (56)

20 Star Bulk Carriers 606,72 222,10 (153,8)

21 Stealthgas 152,72 144,10 (7,8)

22 Tsakos Energy Navigation 393,63 481,80 56,50

ΣΥΝΟΛΟ 7.216,74 8.566,33 706,40  

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ
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ΔΙΕΘΝΕΣ SERVICE

Ανοιχτή επιστολή προς τον ελληνικό εφοπλισμό  

Εδώ και δεκαετίες, ο ελληνικός εφοπλισμός στηρίζει συνειδητά τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο υπηρεσιών προς τη ναυτιλία. Η σταθερή προτίμηση που δείχνουν 
οι Έλληνες εφοπλιστές στα ελληνικά προϊόντα, εμπιστευόμενοι την άριστη ποιότητά τους, αποτε-
λεί για εμάς τη μεγαλύτερη επιβράβευση αλλά και κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη 
δύσκολη προσπάθειά μας.

Σήμερα, που στις ελληνικές επιχειρήσεις ασκείται τεράστια πίεση τόσο λόγω της κρίσης στο εσω-
τερικό της χώρας όσο και από τις ανταγωνίστριες εταιρείες στο εξωτερικό, η υποστήριξη της 
ναυτιλίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμη. Ο ελληνικός εφο-
πλισμός είναι η κινητήριος δύναμη για ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της χώρας μας, 
εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους και τη διατήρηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Ο όμιλος Κατράδη εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες, εν 
μέσω κρίσης, συνεχίζουν δυναμικά να στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εκφράζει επίσης την 
ευγνωμοσύνη του στις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τη ναυπηγοεπισκευαστική 
περιοχή του Πειραιά για τον εφοδιασμό και την επισκευή των πλοίων τους, ακόμα και όταν αυτό 
κάποιες φορές τις επιβαρύνει περισσότερο συγκριτικά με άλλες γειτονικές χώρες, καθώς ενισχύ-
ουν την εγχώρια οικονομική αλυσίδα ακόμη περισσότερο.

Από το 1936, που ιδρύθηκε η εταιρεία μας, έχει υπηρετήσει πιστά την ελληνική ναυτιλία. Στο πέρα-
σμα των δεκαετιών έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα, αλλά αυτό που έμεινε χαραγμένο 
στη μνήμη μας είναι η περίοδος της μεγάλης ναυτιλιακής κρίσης του 1980-1985. Την πενταετία αυτή, 
ο ελληνικός εφοπλισμός στήριξε την οικονομία της χώρας μέσω της ναυπηγοεπισκευής, συνεισφέ-
ροντας πάνω από 20 δις δολάρια ετησίως σε συνάλλαγμα.

Η εμπιστοσύνη σας στα ελληνικά προϊόντα διατηρεί την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας σε 
υψηλά επίπεδα, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η πατρίδα μας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή σας και είμαστε πάντα δίπλα σας να καλύψουμε με τον 
καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας σε όλα τα λιμάνια του κόσμου.

Ο Όμιλος «ΚΑΤΡΑΔΗΣ»

ΨΑΡΩΝ 11, ΤΘ 86032,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18510
ΤΗΛ: +30-210-4060300, ΦΑΞ: 4619631-4626268
E-MAIL: info@katradis.com
Web Site: www.katradis.com
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NEOTEYKTA

M/V Desert Ranger



Η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd, 
συνεχίζοντας το ναυπηγικό της πρόγραμ-
μα, παρέλαβε στις 22 Μαρτίου το τρίτο 
της πλοίο για το 2017, το Φ/Γ «Desert 
Ranger». Το μεγέθους ultramax πλοίο 
ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο της Hyundai 
Vinashin, υπό την επίβλεψη του αμερικα-
νικού νηογνώμονα (ABS) και ύψωσε την 
ελληνική σημαία.

Το νέο απόκτημα  
της Atlantic Bulk 
Carriers Management 
Ltd

Flag
GR
Year built
2017
Yard
Hyundai Vinachin Shipyard  
Call Sign
SVCO2
IMO Number
9699854
P&I CLUB
Britannia
Classification Society
ABS
Deadweight
61.146 
L.O.A.
199,97
Breadth
32,26
GRT
34.686
NRT
19.958
HO/HA
5/5
GRAIN
76.406,8
BALE
73.732,2
MAIN ENGINE
Hyunday -MAN B&W 7G50ME-B9.3
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NEOTEYKTA

Minerva Coralia



Υπό την διαχείριση της Minerva Marine, βρίσκεται το νεότευκτο Aframax  «Minerva 
Coralia». Το πλοίο, που φέρει σημαία Μάλτας, ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Daewoo 
Mangalia Industries, στη Ρουμανία, υπό την επίβλεψη του Αμερικάνικου νηογνώμονα ABS 
και η χωρητικότητα του φτάνει τα 113.850dwt.

Υπό την διαχείριση 
της Minerva Marine, 
βρίσκεται το 
νεότευκτο Aframax 
«Minerva Coralia»

Flag
Malta
Type
Aframax Crude Oil Tanker
Year of built
2017
Yard
Daewoo Mangalia Heavy Industries 
– Romania
Class
ABS
P&I Club
The North of England
Length
249,9 m
Breadth
44.032 m
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Με περισσότερο από το 90% του 
παγκόσμιου εμπορίου να μεταφέ-
ρεται διά θαλάσσης, ο ναυτιλιακός 
κλάδος έχει παίξει καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση ολόκληρης 
της παγκόσμιας οικονομίας. Εκτιμά-
ται ότι, αν η τάση ανάπτυξης των 
τελευταίων 150 χρόνων συνεχιστεί, 
σχεδόν 23 δισεκατομμύρια τόνοι 
φορτίου θα μεταφερθούν με πλοίο 
μέχρι το 2060, σε σύγκριση με 8,5 
δισεκατομμύρια τόνους το 2010.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων –είτε 
στο λιμάνι είτε στη θάλασσα– είναι 
γνωστές εδώ και δεκαετίες. Ωστό-
σο μόνο πρόσφατα έχουν αποδει-
χτεί οι ζημίες για την ανθρώπινη 
υγεία και τη βιοποικολότητα. Αυτό 
έχει οδηγήσει τόσο διεθνείς όσο 
και περιφερειακούς οργανισμούς 
–ιδίως τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ΙΜΟ) και την Ευρω-
παϊκή Ένωση (ΕU)– να υιοθετή-
σουν αυστηρότερη νομοθεσία για 
τη ρύθμιση των εκπομπών ρύπων 
προερχόμενων από τη ναυτιλία.
Οι κανονιστικοί περιορισμοί σχε-
τικά με τη ρύπανση του αέρα, των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(GHG) και οι διαταραχές του οικο-
συστήματος θα επιβάλουν σημα-
ντικό κόστος συμμόρφωσης για τις 
ναυτιλιακές εταιρείες. Η περιβαλλο-
ντική συμμόρφωση, συνεπώς, είναι 
κεντρικής σημασίας για τις οικονο-
μικές και λειτουργικές προτεραιό-
τητες αυτών των εταιρειών. 
Η τήρηση των διεθνών προτύπων 
για τις εκπομπές οξειδίων του θεί-
ου (SOx) αντιπροσωπεύει την πιο 
άμεση περιβαλλοντική πρόκληση 
για τις εταιρείες του κλάδου. Από 

τον Ιανουάριο του 2015, οι αυστη-
ροί περιορισμοί στην περιεκτικότη-
τα σε θείο αναγκάζουν τις εταιρεί-
ες να επιβαρύνονται επιπλέον για 
αγορά καυσίμων χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε θείο, την εγκατάσταση 
πλυντηρίδων (scrubbers) για τη 
μείωση των εκπομπών SOx ή να 
στραφούν σε εναλλακτικά καύσι-
μα όπως το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο (LNG). Μεσοπρόθεσμα, ανα-
μένεται να αρχίσουν να εφαρμόζο-
νται και οι περιορισμοί σχετικά με 
το οξείδιο του αζώτου (NOx), των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
καθώς επίσης οι απαιτήσεις για τη 
διαχείριση του έρματος.

Το άρθρο προτείνει μια σειρά από 
ερωτήματα που πρέπει να τεθούν 
από την πλευρά των εταιρειών, 
προκειμένου να μετρηθεί η έκθεση 
σε κίνδυνο και να προσδιοριστούν 
με ακρίβεια οι δέουσες μελέτες 
ρίσκου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τραβερσάδα στην ταραγμένη πράσινη θάλασσα 
των περιβαλλοντικών απαιτήσεων

Του Πλοιάρχου Νικόλαου Ασπρολουπάκη
HSSQE & Marine Manager του ομίλου εταιρειών SEAVEN

”Οι κανονιστικοί 
περιορισμοί 
σχετικά με 
τη ρύπανση 
του αέρα, των 
εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου 
(GHG) και οι 
διαταραχές του 
οικοσυστήματος 
θα επιβάλουν 
σημαντικό 
κόστος 
συμμόρφωσης για 
τις ναυτιλιακές 
εταιρείες.

Μια µελέτη του επενδυτικού οίκου Schroders,  
απευθυνόµενη σε επαγγελµατίες επενδυτές.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
και επιπτώσεις

Ανάλογα με το είδος των περιβαλ-
λοντικών ρύπων, οι δημοσιονομικές 
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις θα 
γίνουν αισθητές στις λειτουργικές 
ή/και κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
όπως παρουσιάζεται στον διπλανό 
πίνακα.
Οι εκπομπές από τα πλοία είναι 
συνεχώς αυξανόμενες. Αν συνεχι-
στούν με τον σημερινό ρυθμό, η 
ναυτιλία το 2020 θα είναι η μεγα-
λύτερη ενιαία πηγή εκπομπών των 
ρύπων αυτών στην Ευρώπη, ξεπερ-
νώντας όλες τις χερσαίες πηγές σε 
συνδυασμό.
Ενώ οι εκπομπές στη Γη γενικά 
μειώνονται, οι εκπομπές της ναυτι-
λίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 
5% το 2020, λόγω της αύξησης της 
διεθνούς κίνησης των πλοίων στο 
βόρειο ημισφαίριο. Παρά τη μεί-
ωση του υγειονομικού κόστους 
στην Ευρώπη από την ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση, μεταξύ του 2000 και 
του 2020, η συμβολή της ναυτιλίας 
στη συνολική δαπάνη για την υγεία 
είναι πιθανό να αυξηθεί από 7% 
(58,4 δις ευρώ) σε 12% (64,1 δις 
ευρώ) το 2020. Για παράδειγμα, οι 
εκπομπές αιωρούμενων σωματιδί-
ων (PM) σχετιζόμενες με ναυτιλι-
ακές δραστηριότητες οδηγούν σε 
περίπου 60.000 θανάτους ετησίως 
σε παγκόσμια κλίμακα, με τις επι-
πτώσεις να συγκεντρώνονται στις 
παράκτιες περιοχές σε μεγάλες 
εμπορικές οδούς.



What? When? Where? Impact on opex Impact on capex

SOx 2015, 2025 Regional, Global High High

NOx 2016 Regional Limited High

CO
2

2018 Regional High High

Ballast Water 2017 Global Limited High

Πίνακας 1: 
Επισκόπηση της 
περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και ο 
αντίκτυπός της 
στις επιχειρήσεις

Συμμόρφωση με προδιαγραφές 
καυσίμων
Η στροφή σε καύσιμα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο είναι σχε-
τικά απλή για τους μεταφορείς, 
καθώς οι μηχανές δεν χρειάζεται 
να τροποποιηθούν εκ των υστέ-
ρων προκειμένου να αποδεχτούν 
αυτό το είδος καυσίμου. Ωστόσο, 
αυτό αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον 
κόστος για τις επιχειρήσεις: η τιμή 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
πλοίων (MGO) με 0,1% περιεκτικό-
τητα σε θείο είναι περίπου $600 
ανά τόνο, το οποίο είναι περίπου 
50% περισσότερο από την τιμή των 
τακτικών καυσίμων. 

Πλυντηρίδες αερίων (scrubbers)
O καθαρισμός των αερίων είναι μια 
μέθοδος όπου τα πλοία επενδύ-
ουν στις επί του πλοίου συσκευές 
(όπως οι πλυντηρίδες ή τεχνολογί-
ες καυσαερίων) για την απομάκρυν-
ση SOx από τα καυσαέρια. 
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού 
μπορεί να κοστίσει από 1.000.000 
έως 5.000.000 ευρώ ανά πλοίο. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα 
αντιμετωπίσουν επιπλέον κόστος 
από 2,6 δις έως 11 δις ευρώ για 
τη μετάβαση σε άλλο καύσιμο ή 
για την εγκατάσταση των φίλτρων 
καυσαερίων που θα συγκρατούν το 
θείο από το πετρέλαιο των καυσί-
μων των πλοίων. Επιπροσθέτως, τα 
νέα όρια θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν σε εξοικονόμηση έως και 
30 δις ευρώ από τη δημόσια υγεία 
συνολικά.

Υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(LNG)
Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 
η στροφή προς το ΥΦΑ είναι επί-
σης πιθανή, καθώς η καύση του 
απελευθερώνει λιγότερες τοξικές 
εκπομπές από τα συμβατικά υγρά 
καύσιμα. Πολλές λύσεις είναι δια-
θέσιμες και περιλαμβάνουν πολύ-
πλοκα συστήματα καύσης φυσικού 
αερίου. Η εναλλαγή σε LNG κινη-
τήρες αναμένεται να συμβάλει σε 
μείωση 95% των εκπομπών SOx 
και σε μια μείωση σχεδόν 90% σε 
PM και NOx emissions. Ένα από 
τα σημαντικότερα εμπόδια προς 
το παρόν είναι ο ανεφοδιασμός, 
καθώς σημαντικές επενδύσεις σε 
υποδομές εξακολουθούν να είναι 
το ζητούμενο, ώστε το ΥΦΑ να 
καταστεί βιώσιμη λύση. 

MRV
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προ-
τείνει οι ιδιοκτήτες των πλοίων που 
χρησιμοποιούν τους λιμένες της ΕΕ 
να αναφέρουν τις εκπομπές τους 
από το 2018 και μετά, για τη θέσπι-
ση ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
για την παρακολούθηση, την υπο-
βολή εκθέσεων και την εξακρίβωση 
των εκπομπών (MRV).
Το σύστημα MRV αναμένεται να 
μειώσει τις εκπομπές CO

2
 μέχρι 

2% σε σύγκριση με ένα «business 
as usual» σενάριο, συμφώνως της 
εκτίμησης επιπτώσεων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι το 
2030, το σύστημα θα μειώσει το 
καθαρό κόστος για τους ιδιοκτήτες 
έως και 1,2 δις ευρώ ανά έτος.

Διαχείριση έρματος
Η Σύμβαση του ΙΜΟ σχετικά με 
τη διαχείριση έρματος καθιστά 
την επεξεργασία του υποχρεωτι-
κή για όλα τα πλοία, σύμφωνα με 
ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, 
βάσει του οποίου τα περισσότερα 
πλοία θα πρέπει να εγκαταστή-
σουν και να διαθέτουν συστήματα 
επεξεργασίας έρματος πριν από 
το τέλος της δεκαετίας. Την 8η 
Σεπτεμβρίου 2016, έχοντας επικυ-
ρωθεί από 52 χώρες, αντιπροσω-
πεύοντας το 35,1441% του παγκό-
σμιου τονάζ, η σύμβαση ετέθη σε 
ισχύ με ημερομηνία έναρξης την 8η 
Σεπτεμβρίου 2017. Η πρόοδος ήταν 
πολύ αργή μέχρι σήμερα, η οποία 
μπορεί να εξηγήσει το γιατί οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες είχαν την τάση 
να δίνουν χαμηλή προτεραιότητα 
στη διαχείριση του έρματος, καθώς 
υπήρχε σημαντική ρυθμιστική αβε-
βαιότητα γύρω από τις επερχόμε-
νες απαιτήσεις, αλλά και γιατί οι 
σχετικές τεχνολογίες δεν ήταν και 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.
Οι τρέχοντες περιβαλλοντικοί 
κανονισμοί αντιπροσωπεύουν 
σημαντικές τεχνικές και οικονο-
μικές προκλήσεις για τις εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς των θαλάσσιων μεταφορών. 
Οι κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά 
με τη ρύπανση του αέρα, των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου και 
τα συστήματα διαχείρισης έρματος 
θα αναγκάσουν τις εταιρείες να 
αναπτύξουν μια σειρά από δαπανη-
ρές λύσεις για να γίνουν συμβατές 
με τις διεθνείς απαιτήσεις.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
του μεγαλύτερου containership 
παγκοσμίως 

H νοτιοκορεατική Samsung Heavy 
Industries (SHI) πραγματοποίησε στις 
15/03/2017 τελετή ονοματοδοσίας στο 
ναυπηγείο Geoje για το μεγαλύτερο πλοίο 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που 
έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, σπά-
ζοντας έτσι τα παγκόσμια ρεκόρ ναυπή-
γησης.
Το «MOL Triumph», όπως ονομάζεται το 
πλοίο, με μήκος 400 μ. και πλάτος 58,8 
μ., είναι ένα ultra-containership το οποίο 
μπορεί να μεταφέρει 20.150 εμπορευμα-
τοκιβώτια.
Το νεότευκτο πλοίο είναι το πρώτο από 
τα τέσσερα containerships χωρητικότητας 
20.150 TEUs, τα οποία παρήγγειλε ο ιαπω-
νικός ναυτιλιακός γίγαντας Mitsui O.S.K. 
Lines (MOL) τον Φεβρουάριο του 2015.
Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παραγγεί-
λει και άλλα δύο containerships χωρητι-
κότητας 20.000 TEUs τη ναυπήγηση των 
οποίων έχει αναλάβει η εταιρεία Imabari 
Shipbuilding Co.

Και τα έξι πλοία αναμένεται να παραδο-
θούν μέσα στο 2017, ενώ θα εξυπηρετούν 
τη γραμμή Ασία-Ευρώπη.

Η BSM Germany αποκτά τα πρώτα 
της feeder πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων 
κατηγορίας ice class

Μετά την πρόσφατη απόκτηση τεσσάρων 
feeder πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων κατηγορίας ice class από έναν 
όμιλο επενδυτών που αντιπροσωπεύεται 
από το Schulte Group, η BSM ανέλα-
βε τη διαχείριση του πρώτου πλοίου, με 
το όνομα «Eilbek», με τα υπόλοιπα τρία 
(«Barmbek», «Reinbek» και «Flottbek») 
να ακολουθούν έως τα μέσα Απριλίου.
Τα συγκεκριμένα αποτελούν τα πρώτα 
πλοία feeder που θα διαχειρίζεται η BSM 
Germany, τα οποία έχουν κατασκευαστεί 
και προσαρμοστεί έτσι ώστε να λειτουρ-
γούν σε συνθήκες πάγου. Κατασκευάστη-
καν τα έτη 2004 και 2005 στο γερμανικό 
ναυπηγείο Meyer Werft, ενώ το καθένα 
έχει χωρητικότητα 1.600 TEU και ταχύτη-
τα λειτουργίας έως 20 κόμβους.
Ο κ. Jan Warmke, διευθύνων σύμβουλος 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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της BSM Germany, δήλωσε: «Η διαχείριση 
των τεσσάρων αυτών πλοίων σηματοδοτεί 
ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στη συνε-
χιζόμενη επέκταση της BSM σε πιο εξει-
δικευμένους τομείς της αγοράς, μετά την 
έναρξη της λειτουργίας του υπερσύγχρο-
νου Service Operation Vessel (SOV) για 
την υπεράκτια αιολική βιομηχανία Windea 
La Cour, τον περασμένο Ιούνιο, και την 
πρόσφατη παράδοση του αδελφού του 
πλοίου “Windea Leibniz”».

Μια νέα συνεργασία για 
την πρώτη δοκιμή αιολικής 
τεχνολογίας πρόωσης πλοίων

Η εταιρεία Norsepower Oy Ltd 
(Norsepower), σε συνεργασία με τη 

Maersk Tankers, το Energy Technologies 
Institute (ETI) και τη Shell Shipping 
& Maritime (Shell), ανακοίνωσαν στις 
14/03/2017 πως θα εγκαταστήσουν και θα 
δοκιμάσουν ρότορες Flettner σε πλοίο 
της Maersk Tankers. Κάτι τέτοιο αποτελεί 
την πρώτη εγκατάσταση τεχνολογίας αιο-
λικής ενέργειας πάνω σε δεξαμενόπλοιο 
μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου.
«Επιδεικνύοντάς τη μέσω του συγκεκρι-
μένου προγράμματος, η τεχνολογία αυτή 
θα γίνει πιο ελκυστική για τις ναυτιλια-
κές εταιρείες και τους επενδυτές, ενώ θα 
μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στη μείωση του κόστους των καυ-
σίμων και στη βελτίωση των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας στο 
μέλλον», δήλωσε ο κ. Andrew Scott, διευ-

θυντής Προγράμματος-HDV Μarine and 
Οffshore Renewable Energy, στο ETI.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Maersk 
Tankers θα εξοπλίσει ένα δεξαμενόπλοιο 
χωρητικότητας 109.647 DWT τύπου LR2 
με δύο Norsepower Rotor Sails ύψους 
30 μ. και διαμέτρου 5 μ. μέσα στο πρώτο 
μισό του 2018. Οι δοκιμές στη θάλασσα 
και οι αναλύσεις των δεδομένων αναμένε-
ται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος 
του 2019.
Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να μειώσει 
τη μέση κατανάλωση καυσίμου στις συνή-
θεις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές 
κατά 7-10%.

H LNG Gorskaya Overseas έκλεισε 
συμφωνία χρηματοδότησης για 
την κατασκευή ευρωπαϊκών 
κέντρων καυσίμου LNG

H εταιρεία LNG Gorskaya LLC (LNG 
Gorskaya) ανακοίνωσε ότι η θυγατρική 
της, LNG Gorskaya Overseas Ou (LNG 
Gorskaya Overseas), υπέγραψε συμφω-
νία με την επενδυτική εταιρεία Kinlan 
Communications & Investor Relations 
(Kinlan),  η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, 
για τη χρηματοδότηση της κατασκευής 
κέντρων ανεφοδιασμού LNG καυσίμου 
στην Εσθονία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τη 
Σουηδία και τη Φινλανδία. 
Η εσθονική ιδιωτική εταιρεία ενέργειας 
LNG Gorskaya Overseas OU εισήλθε 
πέρυσι στον τομέα του LNG με σχέδια 
για την κατασκευή τερματικών σταθμών 
LNG μικρής κλίμακας γύρω από τη Βαλ-
τική Θάλασσα.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Μάιο και 
τον Ιούνιο του 2017, η LNG Gorskaya 
Overseas OU θα λάβει 19 εκατομμύρια 
ευρώ μέσω τοποθέτησης επιπλέον μετο-
χών και μετατρέψιμων ομολόγων.
Κάθε κέντρο θα περιλαμβάνει μια πλωτή 
εγκατάσταση αποθήκευσης υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) χωρητικό-
τητας 5.500 m3, ένα αγκυροβόλιο για τα 
πλοία τα οποία θα κάνουν ανεφοδιασμούς 
καθώς και πλοία ανεφοδιασμού χωρητι-
κότητας 1.300 m3 για την πραγματοποίηση 
ανεφοδιασμών τόσο στο λιμάνι όσο και 
στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις των λιμέ-
νων της Εσθονίας, της Γερμανίας και των 
γύρω χωρών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ



H Stena Line υπέγραψε συμφωνία με τη MAN 
Diesel & Turbo για παροχή online υπηρεσιών

Η εταιρεία MAN Diesel & Turbo υπέγραψε πρόσφατα 
μια σύμβαση με τη Stena Line, η οποία αφορά την παρο-
χή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλοία «Stena Hollandica» 
και «Stena Britannica». Τα πλοία αυτά είναι δύο συμβατικά 
superferries, τα οποία μεταφέρουν καθημερινά επιβάτες 
και οχήματα στη διαδρομή μεταξύ των Hook of Holland 
και Harwich, και τα οποία χρησιμοποιούν τέσσερις MAN 
48/60CR μηχανές το καθένα. 
Η PrimeServ Online Service είναι μια υπηρεσία της MAN 
Diesel & Turbo για τη συνεχή και αυτόματη παρακολούθη-
ση των κινητήρων και των turbocharger. Η συνεχής παρα-
κολούθηση των βασικών δεδομένων απόδοσης του κινη-
τήρα και του turbocharger διευκολύνει τη βελτιστοποίηση 
οποιασδήποτε μη αποδοτικής λειτουργίας εγκαίρως, διατη-
ρώντας την διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία του εξοπλι-
σμού της MAN.
Ο κ. Wayne Jones, Chief Sales Officer της MAN Diesel & 
Turbo, δήλωσε: «Έχουμε μια σαφή στρατηγική όσον αφορά 
την ανάπτυξη του προγράμματος ψηφιοποίησής μας, παρα-
κολουθώντας ήδη πάνω από 200 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.  
Είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τις εγκαταστάσεις και 
από τα smartphones μας. Σύντομα θα προχωρήσουμε στο 
Στάδιο 2.0 όπου θα επεκτείνουμε τις ηλεκτρονικές μας υπη-
ρεσίες και στις εγκαταστάσεις των δίχρονων κινητήρων μας». 

Η ΑΒΒ αναλαμβάνει τον εξοπλισμό και την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση του νέου LNG 
FSRU πλοίου του BW Group

Η εταιρεία ABB έχει αναλάβει την παροχή της ηλεκτρικής 
ισχύος και του ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης σε μια 
νέα Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης 
(FSRU) του BW Group, η οποία θα βρίσκεται επίσης σε 
απομακρυσμένη σύνδεση με τα Collaborative Operations 
Centers της ΑΒΒ. Ο εξοπλισμός ο οποίος θα βρίσκεται στο 
πλοίο θα παρέχει στοιχεία στα κέντρα στη στεριά, επιτρέ-
ποντας στην ΑΒΒ και στην πλοιοκτήτρια εταιρεία να υιοθε-
τήσουν μια ενεργητική προσέγγιση στο θέμα της συντήρη-
σης του πλοίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Το σύστημα παραγωγής και διανομής ισχύος της ΑΒΒ, μαζί 
με το σύστημα ηλεκτρικής πρόωσης, θα λειτουργούν σε 
συνδυασμό με έναν κινητήρα διπλού καυσίμου, ενώ μεγά-
λο μέρος του εξοπλισμού της ΑΒΒ, που αφορά γεννήτριες, 
πίνακες, μετασχηματιστές, κύριες μονάδες πρόωσης και 
κινητήρες, θα μεταδίδει δεδομένα επιδόσεων μέσω αισθη-
τήρων. Τα δεδομένα αυτά θα παρακολουθούνται αυτόματα 
από τα Collaborative Operations Centers στη στεριά, ενώ 
η ΑΒΒ θα συνεργάζεται με τον πελάτη κατά τη διάρκεια των 
συντηρήσεων ρουτίνας αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις 
συντήρησης.
Το χωρητικότητας 174.000 m3 FSRU έχει παραγγελθεί στην 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co (DSME) και 
αναμένεται να παραδοθεί το 2019.
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Επιφυλακτική η MISC Berhad  
για το 2017

Η ναυτιλιακή εταιρεία MISC Berhad, με 
έδρα στη Μαλαισία, η οποία ειδικεύεται 
στη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, εμφανίζεται επιφυλακτική στο 
ενδεχόμενο επέκτασης των δραστηρι-
οτήτων της για το τρέχον έτος, παρά τη 
σταθεροποίηση που καταγράφεται στις 
τιμές του πετρελαίου.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρείας, Yee Yang Chien, 
παρά το γεγονός πως οι τιμές του πετρε-
λαίου κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 
σήμερα σε σχέση με το 2016, εκτιμάται 

ότι και το 2017 θα είναι μια δύσκολη χρο-
νιά για όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα 
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου. Πρόσθεσε επίσης ότι μέσα στο 2018 
αναμένεται να ανέβουν κι άλλο οι τιμές 
του πετρελαίου, γεγονός που θα δώσει 
νέα ώθηση στην ανάπτυξη της εν λόγω 
αγοράς.
Ο κ. Yee Yang Chien επισήμανε επίσης 
ότι η εταιρεία MISC, όποτε έχει παρα-
στεί ανάγκη, έχει προβεί επιτυχώς στην 
αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, 
καταγράφοντας θετικά οικονομικά αποτε-
λέσματα τα τελευταία χρόνια, όπως και το 
2016, παρά τις οικονομικές αντιξοότητες 
που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν την 
παγκόσμια αγορά.
Στην παρούσα φάση, η εταιρεία δραστη-
ριοποιείται σε τέσσερις βασικούς τομείς, 
όπως οι πλωτές δεξαμενές παραγωγής 
και αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, καθώς και τα πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, τομείς 
στους οποίους επιθυμεί να επικεντρώσει 
τις δυνάμεις της για την περαιτέρω ανά-
πτυξή τους.
Η εταιρεία αναμένει να παραλάβει το 
τρέχον έτος δύο πλοία μεταφοράς LNG 
και άλλα δύο LR2 πλοία, τα οποία και θα 
ναυλώσει με μακροχρόνια συμβόλαια. Επι-
πλέον προγραμματίζει να παραλάβει άλλα 
οκτώ δεξαμενόπλοια μέσα στο 2018. Σε 
ό,τι αφορά τον τομέα των offshore δρα-
στηριοτήτων της εταιρείας, ο πρόεδρος 
της MISC αναφέρει ότι διακρίνονται μεγά-
λες προοπτικές ανάπτυξης για το 2017, 
ωθώντας την εταιρεία να προχωρήσει σε 
συνεργασίες για την περαιτέρω ενίσχυση 
της θέσης της.

Σε έσοδα ύψους $21 δις προσδοκά 
ο βραζιλιάνικος κολοσσός

Όπως ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου της, 
η πετρελαϊκή εταιρεία Petrobras προχω-
ρά, μετά και την έγκριση των δικαστικών 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ



αρχών της Βραζιλίας, σε εκποίηση περιου-
σιακών της στοιχείων.
Η βραζιλιάνικη εταιρεία ελπίζει ότι μέσα 
από το πρόγραμμα εκποίησης θα απο-
κομίσει έσοδα ύψους $21 δις. Μετά την 
έγκριση των δικαστικών αρχών, δίνεται η 
δυνατότητα στην Petrobras να ολοκλη-
ρώσει την πώληση του μεριδίου συμμετο-
χής της στα πετρελαϊκά κοιτάσματα των 
Baúna και Tartaruga Verde καθώς και του 
Saint Malo στον Κόλπο του Μεξικού.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κρατική 
πετρελαϊκή εταιρεία της Βραζιλίας είχε 
ανακοινώσει πως θα περιορίσει τα επεν-
δυτικά της σχέδια και πως θα προχωρή-
σει σε ένα επιθετικό πλάνο εκποιήσεων 
μέχρι το 2021. Από την περασμένη χρονιά, 
η Petrobras είχε ανακοινώσει πως γίνο-

νται διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων, για 
τη μερική πώληση των μετοχών της στον 
τομέα της διαχείρισης φυσικού αερίου 
στην εταιρεία Mitsui & Co με έδρα στην 
Ιαπωνία και την πώληση της θυγατρικής 
της στη Χιλή στον όμιλο επενδύσεων 
Southern Cross.
Η εταιρεία είχε επίσης προχωρήσει στην 
επέκταση της συνεργασίας της με τη 
γαλλική Total Oil and Gas. Η Petrobras, η 
οποία κάποτε θεωρούνταν η πιο επικερ-
δής εταιρεία της Βραζιλίας, αντιμετωπίζει 
οικονομικές δυσκολίες τα τελευταία δύο 
χρόνια, κυρίως λόγω της πτώσης της τιμής 
του πετρελαίου και της υποτίμησης του 
εθνικού νομίσματος της χώρας. Το 2015 η 
εταιρεία είχε καταγράψει ζημιές ύψους $11 
δις, τις μεγαλύτερες στην ιστορία της.

Υψηλά κέρδη και νέες συμφωνίες 
για την Petronas

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 
2016 που εξέδωσε η πετρελαϊκή εταιρεία 
της Μαλαισίας Petronas, καταγράφηκε 
αύξηση στα κέρδη της, παρά τις χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου και την αστάθεια 
που παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη της εταιρείας 
ανήλθαν στα $5,2 δις το 2016, αύξηση 
κατά 12% σε σχέση με το 2015, σε αντί-
θεση με τα έσοδα της εταιρείας, τα οποία 
μειώθηκαν το 2016 κατά 17%, από $55,5 
δις το 2015 σε $45,9 δις το 2016.
Η πτώση των εσόδων οφείλεται στις 
χαμηλές πωλήσεις της εταιρείας σε συν-
δυασμό με τις μειωμένες τιμές των καυ-
σίμων. Εντυπωσιακά ήταν τα κέρδη του 
τελευταίου τριμήνου του 2016, τα οποία 
έφτασαν τα $2,5 δις, αύξηση κατά 85% 
συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου 
έτους.
Η αύξηση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, 
στην άνοδο της τιμής του πετρελαίου τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στον 
αυξημένο όγκο πωλήσεων της εταιρείας, 
ιδίως σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στα 
οικονομικά αποτελέσματα παρατηρήθηκε 
επίσης μείωση των κεφαλαιουχικών δαπα-
νών κατά 22%, λόγω των πολιτικών που 
υιοθέτησε η Petronas για τη βελτιστοποί-
ηση του λειτουργικού της κόστους.
Οι πωλήσεις υγροποιημένου φυσικού 
αερίου έφτασαν τα 29,01 εκατ. τόνους το 
2016, συγκριτικά με τα 28,49 εκατ. τόνους 
το 2015, μεγάλο μέρος των οποίων αποδί-
δεται στην αυξημένη ζήτηση για LNG από 
τις εγκαταστάσεις του Queensland στην 
Αυστραλία. Η Petronas, παρά τα θετικά 
αποτελέσματά της, παραμένει επιφυλακτι-
κή για το 2017, λόγω της αστάθειας που 
χαρακτηρίζει τις τιμές των καυσίμων.
Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι 
συνήψε δεκαετή συμφωνία με την ιαπω-
νική εταιρεία παραγωγής ενέργειας 
Hokkaido Electric Power για την παρο-
χή στην τελευταία υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου. Όπως έχει συμφωνηθεί, η 
Petronas θα παρέχει 130.000 τόνους LNG 
ετησίως στις εγκαταστάσεις υποδοχής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ιαπω-
νικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας.
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Δέσμευση της Τουρκίας 
για περαιτέρω έρευνες 
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων

Η Τουρκία θα είναι πιο δραστήρια στην 
υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, ενώ παράλληλα σχεδιάζει τη 
διεξαγωγή σεισμικών μελετών στη Μαύ-
ρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο μέχρι το 
τέλος του Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου.
Σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της γενι-
κής συνέλευσης της Τουρκικής Ένωσης 
Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (ELDER) 
στην Άγκυρα ο Τούρκος υπουργός Ενέρ-
γειας και Φυσικών Πόρων Berat Albayrak 
ανέφερε ότι οι υποθαλάσσιες έρευνες θα 
γίνουν με δύο διαφορετικά πλοία, στις 
ακτές και στην ΑΟΖ της Κύπρου, και θα 
συνεχίσουν τις προσπάθειες της κυβέρ-
νησης για ανακάλυψη κοιτασμάτων, που 
είχαν διακοπεί μετά τα διαβήματα Αθήνας 
και Λευκωσίας. Σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο Ανατολή, η (μη αναγνωρισμένη διε-
θνώς) Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας 
Κύπρου έχει δηλώσει ότι οι πόροι του 
νησιού ανήκουν και στις δύο κοινότητες.

«Θα είναι μια σημαντική χρονιά για τις 
θαλάσσιες έρευνες πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου. Θα συνεχίσουμε με δύο δια-
φορετικά πλοία. Το ένα θα διερευνήσει τη 
Μαύρη Θάλασσα και το άλλο τη Μεσό-
γειο Θάλασσα. Αυτό το έτος θα είναι μια 
πιο ενεργή χρονιά για εμάς», σημείωσε ο 
κ. Albayrak.
Η Τουρκία δεν θα πραγματοποιήσει μόνο 
σεισμικές μελέτες, αλλά θα αρχίσουν επί-
σης πολυεπίπεδες μελέτες εξερεύνησης 
και γεώτρησης στη Μεσόγειο μέσα στα 
επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

H Statoil παρουσιάζει τον δικό της 
οδικό χάρτη για το κλίμα

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός κολοσσός 
Statoil παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τους 
στόχους του για τη μείωση των εκπομπών 
CO

2
, για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης καθώς και για τους όρους που 
θα επιτρέψουν την κερδοφόρα ανάπτυξη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εφαρμογή λύσεων χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. Η σχετική έκθεση που παρου-
σίασε η Statoil φέρει τον τίτλο «2030 
climate roadmap».
Στόχος της Statoil είναι η περαιτέρω μεί-
ωση των εκπομπών CO

2
 κατά την παρα-

γωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από 
τις μονάδες της, μολονότι, όπως τονίζει η 
εταιρεία, τα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα από τις μονάδες της είναι 
ήδη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο του κλάδου. Με την εφαρ-
μογή των όσων προτείνονται στον οδικό 
χάρτη, τα στελέχη της εταιρείας θεωρούν 
ότι μπορεί να επέλθει ακόμα πιο σημαντι-
κή μείωση.
Έτσι, ο νέος στόχος είναι οι εκπομπές 
CO

2
 ανά βαρέλι πετρελαίου/φυσικού 

αερίου που παράγεται να περιοριστούν 
περαιτέρω κατά 20% έως το 2030, ενώ ο 
γενικότερος στόχος είναι η μείωση των 
εκπομπών από τις δραστηριότητές της 
κατά 3 εκατ. τόνους CO

2
 ετησίως, έως 

το 2030, με έτος σύγκρισης το 2017. Να 
σημειωθεί ότι τα 3 εκατ. τόνοι CO

2
 αντι-

στοιχούν σε εκπομπές ρύπων από σχε-
δόν 1,5 εκατ. αυτοκίνητα, σχεδόν τα μισά 
από όσα κυκλοφορούν σήμερα σε ολό-
κληρη τη Νορβηγία.
Εάν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τότε η 
Statoil, όπως σημειώνει ο Eldar Sætre, 
πρόεδρος και CEO της Statoil, θα ενι-

σχύσει τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη 
στον πετρελαϊκό τομέα σε ό,τι αφορά 
την προστασία του περιβάλλοντος. Και 
ο ίδιος προσθέτει ότι η Statoil επενδύ-
ει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
για να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις 
επιπτώσεις των παραγωγικών της δραστη-
ριοτήτων στην εμφάνιση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου.

Η Exxon Mobil επενδύει 
δισεκατομμύρια  
στον Κόλπο του Μεξικού

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Exxon Mobil 
Corporation ανακοίνωσε πως προχωρά 
σε επενδύσεις αξίας $20 δις στον Κόλπο 
του Μεξικού.
Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος 
της επεκτατικής πολιτικής της πολυεθνι-
κής εταιρείας, με στόχο την εκμετάλλευ-
ση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην 
περιοχή. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος 
συμβούλου της Exxon Mobil, Darren 
Woods, οι ΗΠΑ, ως ένας από τους 
κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου παγκοσμίως, παρέχουν 
τα κίνητρα για να γίνουν οι απαραίτητες 
επενδύσεις στο αμερικανικό έδαφος, οι 
οποίες θα συμβάλουν στην αύξηση της 
παραγωγής καθώς και των εξαγωγών των 
πετρελαϊκών προϊόντων από τις ΗΠΑ.
Ο Woods πρόσθεσε επίσης ότι οι επεν-
δύσεις πρόκειται να γίνουν κυρίως σε 
περιοχές του Τέξας και της Λουιζιάνα και 
αφορούν τη δημιουργία έντεκα εγκατα-
στάσεων παραγωγής πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και χημικών προϊόντων.
Από την κατασκευή αυτών των εγκατα-
στάσεων αναμένεται ότι θα δημιουργη-
θούν πάνω από 45.000 θέσεις εργασίας. Η 
υλοποίηση του προγράμματος των επεν-
δύσεων έχει ήδη ξεκινήσει από το 2013 
και προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί μέχρι 
και το 2022 τουλάχιστον.
Σύμφωνα με τον κ. Woods, τα επενδυτικά 
σχέδια της Exxon Mobil θα δημιουργή-
σουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη 
στις περιοχές του Τέξας και της Λουιζιάνα 
και θα διαμορφώσουν το κατάλληλο πλαί-
σιο για την προσέλκυση νέων επενδύσε-
ων με στόχο την περαιτέρω οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου.
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Αύξηση εσόδων και κερδών για 
τον ΟΛΠ το 2016

Με άνοδο κατά 3,6% του κύκλου εργασι-
ών και κατά 13% στα κέρδη προ φόρων 
έκλεισε το 2016 για τον Οργανισμό Λιμέ-
νος Πειραιώς. Σύμφωνα με όσα ανακοίνω-
σε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε 
σε 103,5 εκατ. ευρώ έναντι 99,9 εκατ. ευρώ 
της αντίστοιχης χρήσης 2015, παρουσιά-
ζοντας αύξηση 3,6%, παρά την αρνητική 
συγκυρία (παρατεταμένη οικονομική ύφε-
ση, προσφυγικό, απεργιακές κινητοποιή-
σεις). Αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι 
δραστηριότητες στο Car Terminal κατά 
1,4 εκατ. ευρώ (13,4%) και στην κρουαζιέ-
ρα κατά 1 εκατ. ευρώ (8,2%), ενώ αυξημένα 
ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των 
προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,9 εκατ. ευρώ 
περίπου.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11 εκατ. 
ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ της χρήσης 
2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13%, και το 
καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιω-

μένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριο-
τήτων της εταιρείας. Τα συνολικά λειτουρ-
γικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μεί-
ωση 8% και ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ 
έναντι 100,9 εκατ. ευρώ το 2015. Μείωση 
σημειώθηκε κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή 4,3% 
στις αμοιβές προσωπικού, που ανήλθαν 
σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 51,5 εκατ. ευρώ 
την προηγούμενη χρήση. Σημαντική μείω-
ση παρουσίασαν και τα έξοδα διοίκησης, 
τα οποία μειώθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ 
ή 20,2%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ ΑΕ κατέ-
βαλε αυξημένο κατά 1 εκατ. ευρώ αντάλ-
λαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημό-
σιο για το 2016, λόγω της νέας σύμβασης 
παραχώρησης που υπογράφηκε στις 
24/6/2016 με βάση την οποία το ποσοστό 
του ανταλλάγματος παραχώρησης ανα-
προσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιη-
μένων εσόδων του αντί του 2%.
Με βάση το οικονομικό ημερολόγιο της 
εταιρείας, η τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 28 
Ιουνίου 2017 και η αποκοπή του μερίσμα-
τος για τις 19 Ιουλίου 2017.

Ελλειπής εθνική παρουσία  
στη Seatrade Cruise Global

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 13-16 
Μαρτίου 2017 η Seatrade Cruise Global, 
η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση κρουαζιέ-
ρας παγκοσμίως. Αρκετά ελληνικά λιμάνια 
συμμετείχαν σε αυτήν, όπως επίσης στε-
λέχη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και 
στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιού-
νται στον τουρισμό. Τα περισσότερα λιμά-
νια φιλοξενήθηκαν στο εθνικό περίπτερο 
της Ελλάδας που υπήρχε στην έκθεση, 
χώρος ο οποίος ήταν βγαλμένος από του-
ριστική έκθεση της δεκαετίας του ’80 και 
περισσότερο προσομοίαζε σε ελληνική 
δημόσια υπηρεσία παρά σε χώρο προβο-
λής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
στις εταιρείες κρουαζιέρας. Κάκιστη εντύ-
πωση έκανε και το φυλλάδιο με πληρο-
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φορίες για την Ελλάδα και τη φωτογραφία 
της υπουργού Τουρισμού κ. Έλενας Κου-
ντουρά στο εξώφυλλο, το οποίο έμοιαζε 
με προεκλογικό φυλλάδιο υποψήφιου 
βουλευτή.
Την επόμενη φορά ευχόμαστε να υπάρξει 
καλύτερη παρουσία της χώρας στη μεγα-
λύτερη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Με 29,9% αύξηση κερδών έκλεισε 
το 2016 για την DP World

Η DP World ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το 2016, σύμφωνα με τα 
οποία η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
από τους τερματικούς σταθμούς της εται-
ρείας αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ τα κέρδη 
κατά 29,9%. Πιο συγκεκριμένα, 63,7 εκατ. 
TEUs διακινήθηκαν από τους τερματικούς 
σταθμούς της DP World, δημιουργώντας 
κύκλο εργασιών $4,2 δις και κέρδη ύψους 
$1,3 δις.
Τα οικονομικά μεγέθη της DP World, και 
ιδιαίτερα τα κέρδη, επιτρέπουν στην εται-
ρεία να αναλάβει σημαντικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στο μέλλον.
Κάτω τα εμπορευματοκιβώτια, πάνω 
το χύδην φορτίο για την Global Ports 
Investments
H Global Ports Investments (Ρωσία) 
έκλεισε το 2016 με μείωση στη διακί-
νηση εμπορευματοκιβωτίων κατά 19% 
(στο 1,1 εκατ. TEU) εξαιτίας των πιέσεων 
που δέχτηκε από τον ανταγωνισμό αλλά 
και τη χαμηλή παραγωγικότητα των τερ-
ματικών σταθμών της. Σε ό,τι αφορά το 
χύδην φορτίο, το 2016 έκλεισε με διακίνη-
ση ρεκόρ για τον όμιλο, καθώς από τους 
τερματικούς σταθμούς του διακινήθηκαν 
2,21 εκατ. τόνοι, αύξηση 66,7% σε σχέση 
με το 2015. Η αύξηση στο χύδην φορτίο 
δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις 
απώλειες από τα εμπορευματοκιβώτια, με 
αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών να μειω-
θεί κατά 18,3%, στα $331,5 εκατ.

Το London Gateway ωφελείται 
από την αναδιάρθρωση 
δρομολογίου της «THE Alliance»

O τερματικός σταθμός London Gateway 
δέχεται περισσότερες προσεγγίσεις πλοί-
ων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
μετά την απόφαση της συμμαχίας «THE 

Alliance» να προχωρήσει σε αναδιάρθρω-
ση δρομολογίων με βάση νέες συμφωνίες 
κατανομής χωρητικότητας ανάμεσα στις 
εταιρείες-μέλη. Έτσι το London Gateway 
θα δέχεται δύο επιπλέον προσεγγίσεις 
την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τα λιμά-
νια της βόρειας Ευρώπης, οι επιπτώσεις 
των αποφάσεων της «THE Alliance» δεν 
έχουν κάποια επίδραση στο λιμάνι του 
Ρότερνταμ, αλλά τα λιμάνια του Zeebrugge 
και του Wilhelmshaven θα κερδίσουν 

προσεγγίσεις εις βάρος των λιμένων του 
Αμβούργου και του Felixstowe.
H νέα συμφωνία κατανομής χωρητικότη-
τας τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου. Μέλη 
της «THE Alliance» αποτελούν οι εταιρεί-
ες Hapag Lloyd, «K» Line, MOL, NYK Line 
και Yang Ming Line.

Ξεκινάει η δεύτερη φάση 
επέκτασης του τερματικού CPLT 
στη Σιγκαπούρη

Η ναυτιλιακή εταιρεία CMA-CGM (Γαλλία) 
και η PSA Singapore, θυγατρική της PSA 
International, ξεκίνησαν τη δεύτερη φάση 
κατασκευής του τερματικού σταθμού που 
διαχειρίζονται κοινοπρακτικά στο λιμάνι 
της Σιγκαπούρης. Το CMA-CGM – PSA 
Lion Terminal (CPLT) ξεκίνησε τη λει-
τουργία του τον Ιούλιο του 2016 με δύο 
κρηπιδώματα και ετήσια χωρητικότητα 2 
εκατ. TEUs. Με την προσθήκη δύο νέων 
κρηπιδωμάτων κατά τη δεύτερη φάση 
κατασκευής, η ετήσια χωρητικότητα του 
τερματικού θα διπλασιαστεί και θα δια-
μορφωθεί στα 4 εκατ. TEUs.

Περισσότερα από $1 τρις θα 
επενδυθούν στα λιμάνια του Ιράν

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Ιράν 
υπέγραψαν επενδυτικά συμβόλαια με ιδι-
ωτικές εταιρείες, συνολικής αξίας πάνω 
από $1 τρις, με στόχο την αναβάθμιση 
των λιμενικών υποδομών της χώρας, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Port and 
Maritime Organization (PMO). Οι συμ-
φωνίες αφορούν επενδύσεις $10 δις στην 
επαρχία Mazandaran, $20 δις στο λιμάνι 
Khorramshahr, $100 δις στην επαρχία 
Gilan, $70 δις στο λιμάνι Amirabad και 
$130 δις στην επαρχία Bushehr. Επιπρό-
σθετα, περί τα $45 δις θα επενδυθούν 
στις επαρχίες Sistan και Baluchistan, $210 
δις στην επαρχία Khuzestan και $350 δις 
στην επαρχία Mazandaran σύμφωνα με 
τον PMO. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σχετί-
ζονται με την κατασκευή αποθηκών, λιμε-
νικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση 
των λιμενικών υποδομών. 
Με την άρση των κυρώσεων, το Ιράν 
εφαρμόζει στρατηγικό οικονομικό πρό-
γραμμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 
2025 η οικονομία της χώρας θα πρέπει 
να διπλασιαστεί από τα $415 δις που είναι 
σήμερα στα $900 δις. 

Με 29,9% αύξηση κερδών έκλεισε το 2016  
για την DP World.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αεροµεταφορών

Απογειώνεται η Αegean Airlines

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε τα αποτε-
λέσματα έτους του 2016, με τα ενοποιη-
μένα έσοδα να ανέρχονται σε 1.020 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέ-
ση με το 2015. H επιβατική κίνηση αυξή-
θηκε κατά 7% και έφτασε τους 12,5 εκατ. 
επιβάτες, με την ανάπτυξη να προέρχεται 
κυρίως από την αγορά εξωτερικού.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρημα-
τοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων 
και μισθώσεων διαμορφώθηκε στα 206,9 
εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη 
EBITDA σε 76,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά 
κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν 
σε 32,2 εκατ. ευρώ από 68,4 εκατ. ευρώ 
το 2015, κυρίως λόγω της υστέρησης που 
παρουσιάστηκε στο πρώτο εξάμηνο του 
έτους.
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και 
λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 
διαμορφώθηκαν σε 253,2 εκατ. ευρώ από 
236,8 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015.
Η κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού αυξήθη-

κε κατά 12% σε σύγκριση με το 2015, φτά-
νοντας τους 6,7 εκατ. επιβάτες, ενώ αντί-
στοιχα στο δίκτυο εσωτερικού η αύξηση 
της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 2%, με 
5,7 εκατ. επιβάτες.
 
Πονοκέφαλος από τις νέες 
πτήσεις μεταξύ Αθήνας  
και Νέας Υόρκης

H Emirates βρίσκεται πάλι στο στόχα-
στρο της Ουάσιγκτον μετά τις «κατηγορί-
ες» για παραβίαση της συμφωνίας «ανοι-
χτών ουρανών» από μερίδα αμερικανικών 
αεροπορικών εταιρειών σχετικά με το νέο 
δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη.
Ο αερομεταφορέας κατηγορείται από 
μερίδα αερομεταφορέων ότι με τη νέα 
πτήση «παραβιάζει κατάφωρα» τη δια-
κρατική συμφωνία αεροπορικών μεταφο-
ρών μεταξύ ΗΠΑ και ΗΑΕ.
Η ομάδα αερομεταφορέων, η οποία περι-
λαμβάνει τις αμερικανικές αεροπορικές 
εταιρείες Delta, American και United, 
ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα συζητήσει το 

EN ΠΤΗΣΕΙ



θέμα με τη διοίκηση του νέου προέδρου 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Οι πτήσεις Ντουμπάι-Αθήνα-Newark θα 
είναι μια επιπλέον πτήση «πέμπτης ελευ-
θερίας» της Emirates προς τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, μετά την υπάρχουσα καθημερινή 
υπηρεσία Ντουμπάι-Μιλάνο-Νέα Υόρκη.
Η εταιρεία εκτελεί επίσης τρεις καθημε-
ρινές απευθείας πτήσεις Ντουμπάι-Νέα 
Υόρκη και συνολικά δεκαεπτά πτήσεις σε 
πόλεις των ΗΠΑ.
Ο νέος πρόεδρος της Emirates, ο Sir Tim 
Clark, δήλωσε ότι οι νέες πτήσεις από 
Αθήνα προς Νέα Υόρκη ξεκινούν κατόπιν 
προσέγγισης από την ελληνική κυβέρνη-
ση του αερομεταφορέα.
Οι αμερικανικές εταιρείες κατηγορούν 
τις Emirates, Etihad Airways και Qatar 
Airways για άμεσες και έμμεσες αθέμιτες 
επιδοτήσεις, που ξεπερνούν τα $50 δις. 
Και οι τρεις κολοσσοί αερομεταφορείς 
αρνούνται τις κατηγορίες.
Ωστόσο ορισμένοι αμερικανικοί αερομετα-
φορείς που έχουν συνάψει συμφωνίες κοι-
νού κωδικού για εσωτερικές πτήσεις, όπως 
η Alaska Airlines και η JetBlue, δεν συμμετέ-
χουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σιγκαπούρη-Αθήνα: η μεγαλύτερη 
πτήση από αερομεταφορέα 
χαμηλού κόστους ξεκινά

Η Scoot, η αεροπορική εταιρεία χαμη-
λού κόστους για πτήσεις μεγάλων απο-
στάσεων, που ανήκει εξ ολοκλήρου στη 
Singapore Airlines, πετά στην Ευρώπη από 
τις 20 Ιουνίου 2017, με τέσσερις πτήσεις 
εβδομαδιαία μεταξύ της Σιγκαπούρης και 
της Αθήνας, που θα πραγματοποιούνται 
με Boeing 787-8.
Οι επιβάτες της Scoot από την Αθήνα 
προς το αεροδρόμιο Changi της Σιγκα-
πούρης και από εκεί σε δημοφιλείς προ-
ορισμούς της Ασίας/Ειρηνικού, συμπερι-
λαμβανομένων των σημαντικότερων πόλε-
ων της Αυστραλίας, της Κίνας, της Ινδίας, 
της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Ταϊβάν, της 
Ταϊλάνδης και της Σαουδικής Αραβίας.
Επιπλέον, οι επισκέπτες της Scoot θα 
μπορούν να συνδέονται με το δίκτυο 
της Tigerair, που εκτείνεται σε 39 προο-
ρισμούς της νοτιοανατολικής Ασίας, εξα-
σφαλίζοντας στον Ευρωπαίο ταξιδιώτη 
τεράστιο όφελος καθώς και τη δυνατότη-
τα διασύνδεσης με ελκυστικούς προορι-
σμούς, μεταξύ των οποίων το Μπαλί, το 

Πουκέτ, η Κουάλα Λουμπούρ και το Ανόι.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι επιβά-
τες της Scoot μπορούν να συνεχίσουν το 
ταξίδι τους από το αεροδρόμιο Changi 
με πτήσεις της Singapore Airlines και της 
SilkAir προς προορισμούς που περιλαμ-
βάνουν την πόλη Darwin και την πρω-
τεύουσα της Αυστραλίας, την Canberra, 
καθώς και τις Christchurch και Auckland 
στη Ν. Ζηλανδία.

Στην τελική ευθεία η σύμβαση 
παραχώρησης των αεροδρομίων 
στην Fraport

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως 
δίνει το «πράσινο φως» για την παραχώ-
ρηση των 14 περιφερειακών αεροδρο-
μίων από την ελληνική κυβέρνηση προς 
την κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd. 
Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή έρευνα, 
η αρμόδια γενική διεύθυνση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι οι συμβάσεις παραχώρησης 
για τους 14 περιφερειακούς αερολιμένες 
στην Ελλάδα ανατέθηκαν με όρους που 
συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού, και ως εκ τούτου δεν 
συνεπάγονται κρατική ενίσχυση. Επίσης, 
στην ανακοίνωσή της η ΕΕ σημειώνει πως 
οι συμβάσεις παραχώρησης αποτελούν 
μέρος των δεσμεύσεων της Ελλάδας στο 
πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της 
σταθερότητας.
Με τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής 
αίρεται ένα ακόμα εμπόδιο για την έναρ-
ξη ισχύος των συμβάσεων παραχώρησης. 
Εναπόκειται πλέον στις ελληνικές αρχές 
να προχωρήσουν στα τελικά βήματα για 
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των 
αερολιμένων που αποτελούν αντικείμενο 
των εν λόγω συμβάσεων.

Οι παραχωρήσεις αφορούν συνολικά 14 
περιφερειακούς αερολιμένες. Η πρώτη 
σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει 
τους παρακάτω περιφερειακούς αερολι-
μένες στην Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα 
και το Ιόνιο πέλαγος: αερολιμένες Ακτίου, 
Χανίων, Καβάλας, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, 
Θεσσαλονίκης και Ζακύνθου. Η δεύτε-
ρη σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει 
τους περιφερειακούς αερολιμένες του 
Αιγαίου, ήτοι τους αερολιμένες Κω, Μυκό-
νου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης 
και Σκιάθου.
Να σημειωθεί ότι το 2014 η Ελλάδα προ-
έβη στην ανάθεση δύο συμβάσεων παρα-
χώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, 
διαχείριση και λειτουργία δεκατεσσάρων 
συνολικά ελληνικών περιφερειακών αερο-
λιμένων στη γερμανο-κυπριακή κοινοπρα-
ξία Fraport AG-Slentel Ltd. Σε αντάλλαγ-
μα, η Fraport AG-Slentel Ltd θα καταβάλει 
τέλη παραχώρησης στο ελληνικό κράτος.
Οι συμβάσεις παραχώρησης υπογράφη-
καν τον Δεκέμβριο του 2015 και η Ελλά-
δα τις κοινοποίησε στην Επιτροπή τον 
Οκτώβριο του 2016, ζητώντας της εμμέ-
σως πλην σαφώς την έγκρισή της ώστε 
να μην υπάρχουν υπόνοιες περί κρατικής 
ενίσχυσης από οποιονδήποτε με έννομο 
συμφέρον.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι όροι των 
συμβάσεων παραχώρησης συνάδουν με 
τους συνήθεις όρους της αγοράς, κυρί-
ως διότι προκύπτουν από ανταγωνιστική, 
διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία 
υποβολής προσφορών, ενώ διαπιστώθηκε, 
επιπλέον, ότι η Ελλάδα επέλεξε την καλύ-
τερη προσφορά που υποβλήθηκε. Ως εκ 
τούτου, οι συμβάσεις παραχώρησης δεν 
συνεπάγονται κρατική ενίσχυση προς την 
κοινοπραξία Fraport AG-Slentel Ltd κατά 
την έννοια των κανόνων της ΕΕ.
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H ναυτιλία επιστρέφει στη γενέθλια γη της

Οι ημερίδες ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, απο-
τέλεσμα μιας πολυετούς ακαδημαϊκής 
έρευνας που ξεκίνησε το 2009 και συνε-
χίζεται έως σήμερα από τον διευθυντή 
των Ναυτικών Χρονικών κ. Ηλία Μπίσια 
και τον αν. καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου δρα Θάνο Πάλλη, αποτελούν 
εδώ και οκτώ χρόνια ένα σταθερό πλαί-
σιο-πλατφόρμα καταγραφής του κοι-
νωνιολογικού προφίλ αλλά και των στό-
χων των νέων που επιλέγουν ναυτιλία.  
Η παρατήρηση στη συγκεκριμένη έρευνα 
ότι οι νέοι στα ΑΕΙ και στις «ναυτιλιακές» 
ΑΕΝ της χώρας δηλώνουν στα ερωτημα-
τολόγια που απαντούν μια πλημμελή πλη-
ροφόρηση σχετικά με τα ναυτικά επαγγέλ-
ματα οδήγησε από το 2010 τους εκδότες 
των Nαυτικών Xρονικών στη δημιουργία 
τακτικών συναντήσεων επιμόρφωσης στο 
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πει-
ραιά. Λίγα χρόνια αργότερα, με την παρό-
τρυνση και μετέπειτα την πολυσυλλεκτική 
αρωγή σημαντικών ναυτιλιακών εταιρειών 

Είναι αδιαµφισβήτητη η σηµαντικότατη προσφορά των Αιγαιοπελαγιτών ναυτελλήνων στη ναυτική 
εκπαίδευση της χώρας. Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net διοργάνωσε για πρώτη φορά στη Χίο 
ηµερίδα-συνάντηση των σπουδαστών των ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών, του επαγγελµατικού λυκείου 
Οινουσσών αλλά και των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών  
και επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν. 
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Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός του μέλλοντος: 
Ικανότητες, Δεξιότητες και απαραίτητες Πιστοποιήσεις». Από τα αριστερά 
προς τα δεξιά: Δημήτρης Πατρίκιος, General Manager της Springfield 
Shipping Co., Σωκράτης Δημακόπουλος, COO της Minerva Marine 
Inc., καπτ. Γεώργιος Βλάχος, Training Manager της Tsakos Columbia 
Shipmanagement, καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, Ναυτικά Χρονικά, καπτ. 
Μιχάλης Μαλλιαρός, General Manager της Euronav Singapore, Σπύρος 
Βλάχος Π.Ν. (ε.α.), DPA / Quality Manager της Carras (Hellas) S.A., 
Χρήστος Φύσσας, Deputy Crew Manager της Maran Gas Maritime Inc.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Πλωτάρχης Λ.Σ. Μάργαρης Ιωάννης, Διοικητής της ΑΕΝ 
Οινουσσών, Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Φωτεινή Χαριτίνη Πρέκα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, 
ΥΝΑΝΠ, Πλωτάρχης Λ.Σ. Μαρία Κατσάρη, Διοικήτρια της ΑΕΝ Οινουσσών, Ανθυποπλοίαρχος 
Λ.Σ., Ανδρέας Σάσσαλος, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ΥΝΑΝΠ

Η καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, 
Αναπληρώτρια Πρύτανης Έρευνας, 
Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Μανώλης Βουρνούς, Δήμαρχος Χίου

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές για 
την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία». Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 
καθ. Μανώλης Καβουσανός, Director στο MSc in International Shipping, 
Finance and Management, ΟΠΑ, Μενέλαος Πάγκαλος, Managing Director 
της Chios Navigation (Hellas) Ltd., Δημήτρης Πατρίκιος, General Manager 
της Springfield Shipping Co.

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Future vessels: focusing on 
developments and innovation in marine technology and engineering». 
Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Διονύσιος Αντωνόπουλος, General 
Manager, Marine Solutions της Wärtsilä Greece S.A., Γιώργος Ραπτάκης, 
Newbuilding & Projects Manager της GasLog LNG Services Ltd., 
Professor John Carlton FREng, Professor of Marine Engineering, του City, 
University of London, Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical Director της 
Polembros Shipping, καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, Ναυτικά Χρονικά

και εκπαιδευτικών φορέων, τα Ναυτικά 
Χρονικά προχώρησαν στη δημιουργία της 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας και της ιστο-
σελίδας ενημέρωσης των νέων Isalos.net.
Κατά το 2016, στον πρώτο χρόνο δημι-
ουργίας και λειτουργίας της Isalos.net, οι 
διοργανωτές πραγματοποίησαν την επι-
τυχημένη ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
- Πειραιάς και τις μηνιαίες συναντήσεις 

επιμόρφωσης στο Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη στον Πειραιά. Από το 2017, η 
ομάδα της Isalos.net ανοίγει τα πανιά της 
και εκτός Αθηνών και στρέφει το ενδια-
φέρον της προς τις ναυτομάνες πατρίδες 
της περιφέρειας, εκεί όπου χτυπά –και 
πάντα χτυπούσε ιστορικά– η θαλασσινή 
καρδιά της πατρίδας μας. 
Στην ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – 

Χίος 2017 η συμμετοχή των νέων ήταν 
πρωτοφανής: 480 σπουδαστές ΑΕΝ, 250 
φοιτητές ΑΕΙ, 20 μαθητές από το ΕΠΑΛ 
Οινουσσών αλλά και πλήθος εκπαιδευτι-
κών αλλά και νέων ναυτικών παρακολού-
θησαν 6 συζητήσεις και 4 παρουσιάσεις 
με θέματα σχετικά με τη ναυτιλιακή επι-
καιρότητα αλλά και τις προκλήσεις των 
θαλάσσιων επαγγελμάτων. Οι νέες και 
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νέοι ναυτέλληνες είχαν επίσης την ευκαι-
ρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους 
ναυτιλιακών εταιρειών και εκπαιδευτικών 
φορέων στα 16 desks που συμμετείχαν 
στην ημερίδα.
Στην ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – Χίος 
2017 συμμετείχαν 25 ομιλητές από σημα-
ντικότατες εταιρείες και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, με σκοπό την ενημέρωση των 
νέων για τις προκλήσεις αλλά και τις προ-
οπτικές στη σύγχρονη ναυτιλία. Στο Ομή-
ρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, οι 
σπουδαστές ΑΕΝ στο κύριο αμφιθέατρο 
και οι φοιτητές ΑΕΙ στην ειδική αίθουσα 
συνεδρίων του δεύτερου ορόφου είχαν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις 
στους ομιλητές αλλά και να συνομιλήσουν 
μαζί τους για θέματα που αφορούν τη 
ναυτιλιακή καθημερινότητα.
Την ημερίδα χαιρέτισε ο δήμαρχος Χίου 
κ. Μανώλης Βουρνούς, ο οποίος επισήμα-
νε την τεράστια συνεισφορά της ναυτιλίας 
ως προς την ευημερία του νησιού, ενώ επι-
κρότησε την ερευνητική προσπάθεια των 
συνδιοργανωτών, η οποία εστιάζεται όχι 
απλώς στην παρατήρηση και στην κατα-
γραφή του κοινωνιολογικού προφίλ και 
των επιδιώξεων των νέων που Επιλέγουν 
Ναυτιλία, αλλά και στην επίτευξη ενός 
σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ 
της νέας γενιάς και της αγοράς εργασίας. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους του 
αρχηγού Λιμενικού Σώματος ο κεντρι-
κός λιμενάρχης Χίου, αντιπλοίαρχος ΛΣ 
Χρήστος Φραγκιάς, η αντιπρύτανης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγήτρια Αμα-
λία Πολυδωροπούλου και ο πρόεδρος 
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρημα-
τικών Υπηρεσιών, καθηγητής Σεραφείμ 
Κάπρος. Στις δύο αίθουσες στο Ομήρειο, 
όπου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα, ο δρ 
Θάνος Πάλλης παρουσίασε τα αποτελέ-
σματα της ετήσιας έρευνας για τις ΑΕΝ 
και τα ΑΕΙ αντίστοιχα.

Στελέχη της ναυτιλιακής εταιρείας GasLog LNG 
Services Ltd. με τον Μανώλη Βουρνού, Δήμαρχο Χίου

To desk της Euronav Ship Management (Hellas) LTD

To desk της Polembros Shipping Limited

To desk της Chios Navigation (Hellas) Ltd.
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Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μαρία Τσά-
κου ανέγνωσε χαιρετισμό του προέδρου 
του ιδρύματος καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσά-
κου, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αξία 
της εκπαίδευσης αλλά και της πολυετούς 
κοινωνικής προσφοράς των μεγάλων 
ναυτελλήνων του παρελθόντος για το 
νησί, για τον τόπο μας αλλά και για την 
απανταχού ελληνική ναυτιλία: «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 αιώ-
νων… Σε μια συνάθροιση σαν τη σημερι-
νή, οφείλουμε να στρέψουμε ευγνωμόνως 
τις σκέψεις μας στους πρωτοπόρους της 
ναυτιλίας μας του προηγούμενου αιώ-
να: 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 Γυμνά-
σiο Βροντάδου, τους Χανδρήδες και τον 
Ιωάννη Καρρά, που ίδρυσαν τη Σχολή 
Μηχανικών Χίου, η οποία επεξετάθη από 
τον Γεώργιο Πατέρα και έτερο Καρδαμυ-
λίτη εφοπλιστή, τον Μιχαήλ Μ. Ξυλά και τη 
σύζυγό του, που δημιούργησαν το Ομή-
ρειο Πνευματικό Κέντρο, και τον ιδρυτή 
της Helmepa Γεώργιο Πανταζή Λιβανό. 
Να αποτίνουμε φόρο τιμής στην οικογέ-
νεια Πατέρα για την ίδρυση του Ναυτι-
κού Γυμνασίου Οινουσσών και την ΑΕΝ 
Πλοιάρχων Οινουσσών, αλλά και σε όλους 
τους πατριώτες Χιώτες – Αιγνουσιώτες 
για όσα έκαναν για την ανάδειξη της ναυ-
τοσύνης του τόπου τους, όπως το Ναυτι-
κό Μουσείο Χίου, που ίδρυσε η οικογέ-
νεια του κυρίου Νίκου Λω, με κορωνίδα 
το υπέροχο Ναυτικό Μουσείο, προσφο-
ρά της οικογένειας Λεμού, στην Αιγνού-
σα, κορυφαίο και μοναδικό στην Ελλάδα.  

To desk της Olympic Shipping & Management S.A.

To desk της S. Livanos Hellas S.A.

To desk της Carras (Hellas) S.A.

To desk της Tsakos Group
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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 δοσοληψί-
ας. 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 καραβοκύ-
ρηδες και τους ναυτικούς που επί γενιές 
εναλλάσσονται στους ρόλους, μοιράζοντας 
μεταξύ τους τους καρπούς της θάλασσας», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο καπετάνιος στο 
χαιρετισμό του.
Η επόμενη ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι 
διοργανωτές, πέρα από την ετήσια ημερίδα 
στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη κάθε 
Νοέμβριο, θα «ταξιδεύουν» κάθε χρόνο 
στη Χίο αλλά και σε περιοχές με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για τη ναυτική εκπαίδευση 
προκειμένου να υποστηριχτεί το ενδιαφέ-
ρον των νέων της περιφέρειας και να δια-
τηρηθεί ο σταθερός δίαυλος επικοινωνίας 
με την αγορά εργασίας.
Τη διαδικτυακή πλατφόρμα Isalos.net, τις 
μηνιαίες συναντήσεις ενημέρωσης και τις 
τρεις ετήσιες Ημερίδες ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙ-
ΛΙΑ χορηγούν και υποστηρίζουν 45 εται-
ρείες και φορείς.
Την ημερίδα ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ – Χίος 
2017 υποστήριξε το Real Time Graduate 
και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (μέσω του προγράμματος 
Know Me), ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν 
τα Ναυτικά Χρονικά.

To desk της Costamare Shipping Company S.A.

To desk της Minerva Marine

To desk της Arcadia Shipmanagement Co. Ltd.

Στελέχη της ναυτιλιακής εταιρείας Seaven Management 
Inc. με τον Μανώλη Βουρνού, Δήμαρχο Χίου
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Η νέα γενιά συνομιλεί  
με τους πρωταγωνιστές  
της Ναυτιλίας 
στη Θεσσαλονίκη 

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

M E  T H N  Α Ρ Ω Γ Η  Κ Α Ι  Τ Η  Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟ Χ Η 

Μ Ε  Τ Η 
Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Χ Ο Ρ Η ΓΟ Σ 
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Andriaki Shipping Co. Ltd.

Consolidated Marine Management Inc.
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Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Tips & Tricks: 
Βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη». Από τα αριστερά 
προς τα δεξιά: Μαρία Ταχατάκη, Human Resources Manager 
της Minerva Marine Inc. και Έφη Κρανιδιώτη, Citrus 
Production S.A.

Άποψη από το χώρο διεξαγωγής της ημερίδας για τους σπουδαστές ΑΕΝ Ο Διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών Ηλίας Μπίσιας με σπουδαστές ΑΕΝ

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Πράσινη ναυτιλία: η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και ο ρόλος 
του ναυτικού». Από τα αριστερά προς τα δεξιά: καπτ. Απόστολος Σκεμπές, Training Manager της Arcadia 
Shipmanagement Co Ltd., Δωροθέα Ιωάννου, Managing Director & Global Business Development Director του 
The American Club / Shipowners Claims Bureau (Hellas) Inc., καπτ. Αντώνης Καραμπλάκας, Αρχιπλοίαρχος της 
Chios Navigation (Hellas) Ltd., καθ. Νικήτας Νικητάκος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καπτ. Δημήτριος Ορφανός, 
COO της Dorian LPG Management Corp., καπτ. Νικόλαος Ασπρολουπάκης, HSQE Manager της Seaven 
Management Inc.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 
Μαρία Μακκά, Διευθύντρια 
Σπουδών της ΑΕΝ Χίου, Ιωάννα 
Μπίσια, Εκδότης των Ναυτικών 
Χρονικών, Πλωτάρχης Λ.Σ. Μαρία 
Κατσάρη, Διοικήτρια της ΑΕΝ 
Οινουσσών

Ο δρ. Θάνος Πάλλης, 
Επιστημονικός 
Υπεύθυνος της έρευνας 
«Επιλέγω Ναυτιλία»
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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




