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— 40 χρόνια από τη σύλληψη της ιδέας  
για τη δημιουργία της INTERCARGO

— Το παρασκήνιο της MEPC 71.  
Οι εξελίξεις και οι ανατροπές στο Λονδίνο

— Τα πλοία του μέλλοντος: η γνώμη των ειδικών 

— Αποστολή στη Σιγκαπούρη:  
Στο επίκεντρο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

— Τοπίο στην ομίχλη για την αγορά ξηρού φορτίου

— ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | Isalos.net 
Συναντάμε τους νέους ναυτικούς στη Μακεδονία
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Εν πλω

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα

Του  Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Το παρασκήνιο της MEPC 71

Του Πάνου Ζαχαριάδη, Τεχνικού Διευθυντή,  

Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

     

Διαχείριση θαλάσσιου έρματος:  

με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη 

Διεθνή ύδατα

Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική: η 

συνεχιζόμενη ατμόσφαιρα πλήρους αβεβαιότητας

Συνέντευξη του καθηγητή Ντίνου Αρκουμάνη

Στην αίθουσα του θρόνου

Του Χάρη Παππά

Τα πλοία του μέλλοντος:  

Τυποποίηση, ψηφιοποίηση και αυτoματοποίηση

Επιμέλεια: Αγγελική Κολιομίχου

Η ναυτιλία στο επίκεντρο της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης

Των Χάρη Παππά και Ηλία Μπίσια

Η έναρξη λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας 

Κύπρου αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου

Συνέντευξη του Θεόδωρου Μαρνέρου, Προέδρου του 

Συνδέσμου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Κύπρου

Επιβατηγός ναυτιλία

Του Γιώργου Βαγγέλα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Bulk Carriers

Σαράντα χρόνια από τη σύλληψη της ιδέας της 

INTERCARGO από τον αείμνηστο Αντώνη 

Χανδρή 

Ας ενισχύσουμε το κύρος και τη δυνατότητα 

πιο έντονης εκπροσώπησης της ναυτιλίας ξηρού 

φορτίου

Του Ιωάννη Πλατσιδάκη, Προέδρου INTERCARGO

  

H ΙΝΤERCARGO και οι προκλήσεις της ναυτιλίας 

ξηρού φορτίου

Του Δρος Κωνσταντίνoυ Γ.  Γκόνη, Γενικού Γραμματέα 

INTERCARGO

Η ασφάλεια των bulk carriers παραμένει 

πρωταρχικός στόχος για την INTERCARGO

Του Joe Zhou, Operations Manager INTERCARGO

Οι προκλήσεις της εφαρμογής του BWM

Του Ed Wroe,  Technical Manager INTERCARGO

Aπόψεις και προβλέψεις ειδικών του χώρου 

αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της αγοράς 

των bulk carriers

Ανακαλύπτοντας ένα Kamsarmax:  

με το βλέμμα ενός δοκίμου  

Bulk Carrier ANNA MARIA

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

Bulk Carrier YOGA

Τεχνολογία και ναυπηγική

Του Νίκου Βεργούνη

Λιμενική Πολιτική και Οικονομία / Κύρωση 

Σύμβασης Παραχώρησης του ΟΛΠ AE

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα, Υποναυάρχου (ε.α.)

Λιμενική βιομηχανία

Του Γιώργου Βαγγέλα

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Εν πτήσει

Η Isalos.net συνομιλεί με τους νέους ναυτικούς 

της Μακεδονίας
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To Bulk Carrier AMAZON, υπό 
διαχείριση της Fafalios Shipping, 
κατά τις εργασίες δεξαμενισμού 
στην Ελευσίνα
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Creative Directors
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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.
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Σταδιοδρόμησε ταξιδεύοντας με τους
πρωτοπόρους της Ελληνικής Ναυτιλίας
ως Αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού

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

Μην κοιτάς 
το μέλλον σου

ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.

Λεωφ. Συγγρού 354, 
Καλλιθέα, Αθήνα 176 74

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

Ταξίδεψε και κατάκτησέ το!
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κρουαζιερόπλοια συνολικής μεταφορικής  
ικανότητας 200.984 επιβατών και αξίας  
$47,6 δις περιλαμβάνει το βιβλίο  
παραγγελιών των ναυπηγείων.

TEUs διακινήθηκαν από το λιμάνι  
της Σαγκάης το 2016.

ευρώ θα αποφέρει η ιδιωτικοποίηση του λιμένα 
Θεσσαλονίκης στο ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την 
πρώτη δεκαετία λειτουργίας του υπό τη νέα 
ιδιοκτησία, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ.

TEUs ήταν η συνολική χωρητικότητα 
του στόλου της APM-Maersk 
την 1η Ιουλίου 2017.

θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο  
συντηρούνται από το ναυτιλιακό  
cluster της χώρας.

TEUs είναι η συνολική μεταφορική ικανότητα 
των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
με χωρητικότητα άνω των 18.000 TEUs  
τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή.

ευρώ είναι το ύψος του επενδυτικού  
σχεδίου της ΟΛΠ ΑΕ.

ευρώ η αξία του εμπορίου μεταξύ ΕΕ  
και Ιαπωνίας. 

των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην 
Ελλάδα πραγματοποιούνται με οχήματα ηλικίας 
άνω των δέκα ετών, με τη χώρα να κατέχει  
την πρώτη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά  
τη γήρανση του στόλου.

37.100.000

1.226.000.000

3.455.870

75

537.000

1.135.887

293.783.800

45.000.000.000

59% 

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.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Σε πλήρη λειτουργία  
οι δεξαμενές του ΟΛΠ

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοί-
νωσε ότι σήμερα, 22 Ιουνίου, ολοκληρώ-
νεται η εκτεταμένη επισκευή της πλωτής 
δεξαμενής Περάματος «Πειραιάς I». Με 
την ολοκλήρωση αυτής θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία και οι τέσσερις υφιστάμενες 
δεξαμενές, μετά τις εκτεταμένες εργασίες 
συντήρησης, καθώς και τη λήψη όλων των 
σχετικών αδειών και πιστοποιήσεων από 
τον αρμόδιο ελληνικό νηογνώμονα.
Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2017 αναμέ-
νεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα πλω-
τή δεξαμενή για πλοία με μεταφορική 

ικανότητα 80.000 τόνων, μήκους 240 μ., 
εσωτερικού πλάτους 35 μ., με ανυψωτι-
κή ικανότητα 22.000 τόνων και με πλήρη 
εξοπλισμό από γερανούς. Η νέα πλωτή 
δεξαμενή συμπληρώνει τις υπάρχουσες 
υποδομές, με στόχο την προσέλκυση 
περισσότερων πλοίων στη Ναυπηγοε-
πισκευαστική Ζώνη Περάματος από την 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και θα 
συνδράμει στην τόνωση της Ναυπηγοε-
πισκευαστικής Ζώνης Περάματος με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Παρακάτω παρατίθεται η συνοπτική περι-
γραφή των υφιστάμενων δεξαμενών με 
πλήρη εξοπλισμό γερανών:

• Πλωτή δεξαμενή Περάματος «Πειραι-
άς I» για πλοία με μεταφορική ικανότητα 



έως 40.000 τόνων, μήκους 202 μ., εσω-
τερικού πλάτους 31 μ. και ανυψωτικής 
ικανότητας 15.000 τόνων.
• Πλωτή δεξαμενή Περάματος «Πειραι-
άς IΙ» για πλοία με μεταφορική ικανότη-
τα έως 7.000 τόνων, μήκους 113 μ., εσω-
τερικού πλάτους 18,5 μ. και ανυψωτικής 
ικανότητας 4.000 τόνων.
• Μόνιμη μεγάλη δεξαμενή Ακτής Βασι-
λειάδη για πλοία με μεταφορική ικανό-
τητα έως 15.000 τόνων, μήκους 150 μ. και 
εσωτερικού πλάτους 21 μ.
• Μόνιμη μικρή δεξαμενή Ακτής Βασι-
λειάδη για πλοία με μεταφορική ικανό-
τητα έως 3.000 τόνων, μήκους 90 μ. και 
εσωτερικού πλάτους 13,5 μ.

Οι Έλληνες εφοπλιστές 
ανταποκρίνονται (ξανά)  
στις εθνικές ανάγκες

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο ελληνικός εφοπλισμός για μία ακόμα 
φορά ανταποκρίνεται στις μεγάλες και 
μικρές ανάγκες του έθνους, τόσο συλλο-
γικά και εταιρικά όσο και οικογενειακά 
και ατομικά, αναλογιζόμενος πάντοτε την 
ευθύνη του. Ειδικώς, μετά τη Μεταπολί-
τευση οι απανταχού Έλληνες εφοπλιστές, 
είτε βρίσκονταν εντός είτε εκτός Ελλάδος, 
ανταποκρίθηκαν οικειοθελώς στις εθνικές 
ανάγκες που προέκυπταν, αναλαμβάνο-
ντας αγαθοεργές δράσεις και προσφέ-
ροντας τη βοήθειά τους, συχνά, αθόρυβα, 
χωρίς τυμπανοκρουσίες και δημοσιότητα.
Ξεκινώντας από την καταστροφή στην 
Κύπρο, οι Έλληνες πλοιοκτήτες αμέσως 
κινητοποιήθηκαν και στήριξαν τη Μεγα-
λόνησο κατά τις μαρτυρικές στιγμές που 
περνούσε. Από την άλλη, όταν στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 το ελληνικό κρά-
τος ζήτησε από τους ίδιους να βοηθήσουν 
οικονομικά και την ίδια τους τη χώρα, προς 
αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερει-
ών που τότε αντιμετώπιζε, οι Έλληνες πλοι-
οκτήτες προχώρησαν σε πραγματοποίηση 
σειράς επενδύσεων σε διάφορους παρα-
γωγικούς τομείς της χώρας, προσφέροντας 
μεγάλα χρηματικά κεφάλαια.
Τις προσφορές και τις κοινωνικές δράσεις 
του ελληνικού εφοπλισμού μπορεί κανείς 
να τις εντοπίσει στους τομείς της υγείας, 
της άμυνας, της εκπαίδευσης και της περι-
φερειακής ανάπτυξης, ενώ πάντοτε στις 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που 
έχουν πλήξει τη χώρα μας, όπως σεισμοί 
και πυρκαγιές, οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
δηλώνουν πάντοτε το «παρών».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και κατά την 
έκτακτη γενική συνέλευση, που έλαβε 
χώρα σήμερα, 26 Ιουνίου 2017, τα μέλη 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) 
ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση του 
προέδρου, κ. Θεόδωρου Βενιάμη, και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για 
την επέκταση υπό τις απαιτούμενες διαδι-
κασίες της διάρκειας ισχύος του Συνυπο-
σχετικού Οικειοθελούς Παροχής μεταξύ 
της ναυτιλιακής κοινότητας και της ελλη-
νικής πολιτείας για ένα ακόμα έτος, έως 
δηλαδή και το 2018, προκειμένου να συν-
δράμουν στην επίτευξη των επιδιωκόμε-
νων δημοσιονομικών στόχων.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Συνυποσχε-
τικό αποτέλεσε πρωτοβουλία της ΕΕΕ, 
στην οποία η ελληνική ναυτιλιακή κοι-
νότητα ανταποκρίθηκε στη συντριπτική 
της πλειοψηφία θετικά, αποδεικνύοντας 
για μία ακόμα φορά την ενότητα και τη 
σύμπνοια του κλάδου, καθώς και την επι-
θυμία του να στηρίξει έμπρακτα τον τόπο 
του σε δύσκολες περιόδους.
Επιπροσθέτως, τα μέλη της ΕΕΕ ενημερώ-
θηκαν για την πορεία των διαπραγματεύσε-
ων στην εκκρεμή υπόθεση της ανεπίσημης 
διερεύνησης του ελληνικού ναυτιλιακού 
θεσμικού πλαισίου από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης εξέφρασε την 
πεποίθηση ότι σύντομα θα επιτευχθεί μια 
αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία μεταξύ της 
ελληνικής πολιτείας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής επί του θέματος, η οποία σε 
κάθε περίπτωση θα σέβεται τις θεμελι-
ώδεις αρχές του θεσμικού πλαισίου της 
ελληνόκτητης ναυτιλίας και κυρίως τη 
συνταγματική κατοχύρωση αυτού.

Μια παραίτηση εν μέσω… 
καύσωνα για το Λιμενικό Σώμα

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Εδώ και αρκετές εβδομάδες κυκλοφορού-
σαν ψίθυροι και φήμες στην Ακτή Βασιλει-
άδη περί παραιτήσεως της διευθύντριας 
Εκπαίδευσης Ναυτικών, αντιπλοιάρχου ΛΣ 
Βενετίας Καλλιπολίτου. Η συγκεκριμένη 
αξιωματικός δεν ήταν άγνωστη και κυρίως 
δεν ήταν... ήσσονος σημασίας για το έργο 
της τόσο στον Πειραιά όσο και στις Βρυ-
ξέλλες, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών. 
Εργατική, φιλοπρόοδη, τελειομανής, αλλά 
και αφόρητα... αυστηρή, είναι λίγα από τα 
επίθετα με την οποία τη χαρακτήριζαν οι 
συνάδελφοι και συνεργάτες της. Οι λόγοι 
που την οδήγησαν στην πρόωρη παραίτη-
ση παραμένουν άγνωστοι, αν και οι φήμες 
πολλές: προσωπικοί, οικογενειακοί, συντα-
ξιοδοτικοί, επαγγελματικοί, καλά να είναι 
ο Πειραιάς, έχει πάντα (και για όλα) μια 
άποψη!
Δεν είναι η πρώτη φορά που παραιτείται, 
πρόωρα, αξιωματικός του ΛΣ. Εντούτοις 
είναι η πρώτη φορά που τα Ναυτικά Χρο-
νικά κρίνουν σκόπιμο να ανακοινώσουν 
μια τέτοια παραίτηση (και τη μετέπειτα 
αποδοχή της) από τον κ. υπουργό.
Με την κ. Καλλιπολίτου και τους συναδέρ-
φους της στη ΔΕΚΝ, η συντακτική ομάδα 
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των Ναυτικών Χρονικών και της Isalos.
net συνεργάστηκε για τη διοργάνωση και 
την εύρυθμη υλοποίηση των ημερίδων και 
της ακαδημαϊκής έρευνας «Επιλέγω Ναυ-
τιλία». Η κ. Καλλιπολίτου ήταν, όπως και 
όλοι οι άξιοι προκάτοχοι και συνάδελφοί 
της αξιωματικοί και τα στελέχη στη συγκε-
κριμένη διεύθυνση, ένας ουσιαστικός 
στυλοβάτης των πρωτοβουλιών και των 
προσπαθειών μας. Ο δυναμισμός και το 
πάθος της συνετέλεσαν κατά πολύ στην 
επιτυχία των πρωτοβουλιών της Isalos.net. 
Εκ μέρους όλων μας παραμένουμε ευγνώ-
μονες για την πολύτιμη συνεργασία όλων 
στο ΥΝΑ, στα πρώτα μας βήματα στη 
ναυτική επιμόρφωση των νέων.
H ανακοίνωση της παραίτησης της αντι-
πλοιάρχου στη δημόσια ομάδα «Αξιωμα-
τικοί Λιμενικού» στο Facebook σήμερα 
ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 
πολλών συναδέρφων της, που έβλεπαν 
στην κ. Καλλιπολίτου τον δυναμισμό μιας 
γυναίκας με σημαντική αξία και πολλές 
προοπτικές ανέλιξης.
Ωστόσο εμείς της ευχόμαστε καλή συνέ-
χεια και προσδοκούμε ότι θα συνεχίσει 
να επικουρεί τη ναυτιλία των Ελλήνων με 
το ίδιο πάθος, αφοσίωση και ήθος όπως 
την υπηρέτησε στο ΛΣ. 
Πολλοί γράφουν τις τελευταίες ώρες ότι 
το Λιμενικό Σώμα «φτωχαίνει» και ότι 
άξιοι αξιωματικοί παραιτούνται πρόωρα. 
Εμείς παραμένουμε λιγότερο απαισιόδο-
ξοι: σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, σε 
αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για 
τον τόπο, αλλά και για όλους τους δημόσι-
ους λειτουργούς και τα σώματα ασφαλεί-
ας, θα υπάρξουν (ή τουλάχιστον θα πρέ-
πει να υπάρξουν) καλύτερες μέρες. 

Οι παραιτήσεις ικανών και άξιων στελε-
χών δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι 
έναυσμα για δυσοίωνες σκέψεις. Αντιθέ-
τως πρέπει να αποτελούν εφαλτήριο για 
άμεσο επαναπροσδιορισμό πολιτικών 
σχετικά με την προσέλκυση, τη διατήρη-
ση και κυρίως την ανέλιξη άξιων στελεχών 
στους κόλπους του ΛΣ.
Επιπροσθέτως, όμως, η νέα τάξη πραγ-
μάτων οδηγεί όλους μας στην τελική 
αποδοχή ότι ήρθε η ώρα για υπέρβαση, 
δημιουργικότητα και σύμπνοια, απ’ όσους 
τουλάχιστον μένουμε σταθερά εδώ, σε 
αυτό το φουρτουνιασμένο πέλαγος που 
λέγεται Ελλάδα.

Διαδικτυακή εξωστρέφεια 
(επιτέλους!) για την ΕΕΕ
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Σε πλήρη λειτουργία είναι πλέον η νέα 
ιστοσελίδα της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών. Μετά από πολλά χρόνια «σιω-
πής» στο διαδίκτυο, ο θεσμικός φορέ-
ας εκπροσώπησης της μεγαλύτερης και 
σημαντικότερης εφοπλιστικής κοινότητας 
στην Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο, 
αποκτά μια πολυαναμενόμενη διαδικτυα-
κή παρουσία. Η νέα, εξαιρετικά καλοσχε-
διασμένη, ιστοσελίδα, με συνοπτικές αλλά 
ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορί-
ες, απαντά σε πολλά από τα ερωτήματα 
για τα οποία θα ήθελαν να ενημερωθούν 
όχι μόνο οι ενδιαφερόμενοι για ναυτιλια-
κά θέματα, αλλά και το ευρύτερο κοινωνι-
κό σύνολο.
Εξαιρετικά χρήσιμες και ευρύτερης σπου-
δαιότητας θεωρούμε τις ενότητες για τον 
ρόλο της ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, 

την κοινωνική συνεισφορά του εφοπλι-
σμού αλλά και τις (ξεκάθαρες) θέσεις της 
ΕΕΕ σε επίκαιρα πολιτικά, οικονομικά και 
κοινωνικά ζητήματα. Ενδιαφέρουσα είναι 
και η ενότητα που «αγκαλιάζει» το πολυ-
συζητημένο ελληνικό ναυτιλιακό cluster. 
Και βέβαια είναι εξαιρετικά πολύτιμη για 
το διεθνές αναγνωστικό κοινό η παράλ-
ληλη φιλοξενία και της αγγλικής έκδοσης 
όλου του περιεχομένου.
Η ιστοσελίδα της ΕΕΕ είναι ένα ακόμα 
μικρό αλλά σημαντικό βήμα εξωστρέφει-
ας και βελτίωσης της δημόσιας εικόνας 
του ελληνικού εφοπλισμού και δη του 
σημαντικότερου και αρχαιότερου θεσμι-
κού φορέα εκπροσώπησης της πανίσχυ-
ρης ποντοπόρου ναυτιλίας μας. Οι δηλώ-
σεις του κ. Βενιάμη σε θέματα… ευρωπα-
ϊκού ενδιαφέροντος και η δημιουργία της 
Συν-Ενώσεως αποδεικνύουν όχι μόνο την 
ανάγκη, αλλά κυρίως τη θέληση της Ακτής 
Μιαούλη να παρουσιάσει την πραγματική 
συνεισφορά του εφοπλισμού σε πολλα-
πλά επίπεδα, και σε βάθος χρόνου, στον 
τόπο μας.
Η ελληνική δημοσιογραφική κοινότητα 
σαφώς στέκεται (και πρέπει να στέκεται) 
αρωγός σε τέτοιες σημαντικές και πολυ-
προσδοκώμενες πρωτοβουλίες. Παράλλη-
λα οι ναυτιλιακοί συντάκτες ευελπιστούν 
στο μέλλον σε τακτικότερες συνεντεύξεις 
Τύπου, όλων των θεσμικών φορέων της 
ναυτιλίας, προκειμένου όχι μόνο οι πολί-
τες της χώρας, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι μας να ενημερώνονται τακτικά, από 
την ίδια την πρωτογενή πηγή και εστία 
της είδησης, για τις πραγματικές προθέ-
σεις, επισημάνσεις και πρωτοβουλίες της 
ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας.
Η ιστοσελίδα της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: www.ugs.gr.

Μπορούν να σωθούν οι Ακαδημίες 
μας από τον… βραχνά της τέταρτης 
τεχνολογικής επανάστασης;
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Κάθε καλοκαίρι λαμβάνουμε τα ίδια μηνύ-
ματα. Kάθε Ιούλιο σπουδαστές, κάπως 
κουρασμένοι από την πραγματικότητα 
στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανα-
λογίζονται το σήμερα αλλά και το μέλλον 
τους στη ναυτική εκπαίδευση και, κυρίως, 
προσδοκούν τη μετέπειτα σταδιοδρο-
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μία τους, μακριά από τις ακαδημίες όπου 
σπουδάζουν.
Τα γνωστά προβλήματα, ειδικά στις ΑΕΝ, 
δεν αποτελούν μια πρωτότυπη είδηση. 
Δεν είναι, επίσης, η πρώτη φορά που 
σπουδαστές έρχονται σε  επικοινωνία με 
τη δημοσιογραφική μας ομάδα. Εντούτοις, 
το διαδίκτυο και η μεγάλη απήχηση των 
ιστοσελίδων, και κυρίως των πλατφορμών 
ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, 
προκαλούν ακόμα περισσότερο τη διά-
θεση των νέων σπουδαστών να διατυ-
πώσουν δημοσίως τη γνώμη τους και να 
καυτηριάσουν τα κακώς κείμενα. 
Η έλλειψη καθηγητών, κυρίως ναυτοδι-
δασκάλων, η έλλειψη υλικοτεχνικού εξο-
πλισμού και προμηθειών, η πλημμελής 
συντήρηση των κτιρίων αλλά και η πλημ-
μελής θέρμανσή τους κατά τον χειμώνα, 
καθώς και η αδυναμία παροχής στέγασης 
και σίτισης για όλους, αποτελούν γνωστές 
πλέον αδυναμίες του συστήματος, που 
όμως δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπι-
στούν σε μια χώρα με τόσα προβλήματα 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 
«Για μια Ελλάδα του 2017, αυτά τα προ-
βλήματα είναι πλέον φυσιολογικά, δυστυ-
χώς», ανέφερε νεαρός σπουδαστής, που 
μας έστειλε μια καλά δομημένη επιστολή 
ενημέρωσης για τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα σε μια ΑΕΝ. 
Ωστόσο στην ίδια επιστολή αναφέρονται 
και πιο «βατά» και εύκολα αντιμετωπί-
σιμα θέματα, τα οποία δεν αντιστοιχούν 
και κυρίως δεν ανταποκρίνονται στην… 
τεχνολογική επανάσταση της εποχής: 

«Δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο κατα-
στάσεις με μαθήματα που έχει περάσει ή 
κοπεί ο σπουδαστής, ενώ δεν δημοσιεύ-
εται καν το πρόγραμμα της εξεταστικής 
στο ίντερνετ», μας γράφει. Αποτέλεσμα 
αυτών είναι όσοι σπουδαστές δεν διαμέ-
νουν στις πόλεις στις οποίες σπουδάζουν 
να είναι υποχρεωμένοι να βρουν κάποιον 
τρόπο να επιστρέψουν στη σχολή τους, 
ακόμα και εκτός του εκπαιδευτικού έτους, 
για να πληροφορηθούν το πρόγραμμα 
των μαθημάτων και της εξεταστικής τους 
ή ακόμα και τα μαθήματα στα οποία επι-
τυχώς εξετάστηκαν. «Οι γραμματείες στις 
σχολές δεν δίνουν πληροφορίες ή δεν 
σηκώνουν τηλέφωνα. Ίσως να φαίνεται 
γελοίο ως πρόβλημα, αλλά δεν είναι» μας 
γράφει, με κάθε ειλικρίνεια, νεαρός ανα-
γνώστης των Ναυτικών Χρονικών.
Στις όποιες κινήσεις κι αν θέλει να προβεί 
ο κύριος υπουργός πριν από την έναρ-
ξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και σε 
όσες κινήσεις «σωτηρίας» των ακαδημιών 
κι αν καταφύγουν και πάλι φέτος οι αξι-
ωματικοί και τα στελέχη του υπουργείου, 
η αλήθεια είναι μία: χρειάζεται φιλότιμο 
και υπέρβαση, αρχικά σε τοπικό επίπεδο, 
κάθε σχολής. Είναι όμως πλέον αναγκαία 
η πλήρης καταγραφή των πραγματικών 
προβλημάτων ή δυσκολιών που αντιμε-
τωπίζουν οι καθηγητές, αλλά κυρίως οι  
σπουδαστές, στην καθημερινότητά τους 
σε κάθε ΑΕΝ της χώρας. 
Ωστόσο, εκτός από την καταγραφή, που 
ίσως καταλήξει σε κάποιο σκονισμένο 
συρτάρι, χρειάζεται άμεση προσπάθεια 

για την αντιμετώπιση των χρόνιων και 
«μικρών», καθημερινών προβλημάτων και 
όχι για τη διαιώνιση πλημμελών κατα-
στάσεων και συνηθειών. Η κωλυσιεργία 
δεν αντανακλά το πνεύμα και κυρίως 
την πραγματική διάθεση της ναυτιλιακής 
αγοράς: άρα ο δημόσιος μηχανισμός, όχι 
μόνο στην Ακτή Βασιλειάδη, αλλά πολύ 
περισσότερο στις τοπικές πατρίδες της 
σύγχρονης ναυτικής εκπαίδευσης, πρέπει 
να βρίσκει πλέον άμεσα καινοτόμες και με 
άμεση εφαρμογή λύσεις και να αντεπε-
ξέλθει στις συμπληγάδες πέτρες της γρα-
φειοκρατίας, που κρατά τα πάντα δέσμια 
αναχρονιστικών αντιλήψεων.
Δεν χρειάζονται ανατροπές και ρηξικέ-
λευθες αποφάσεις για τη ναυτική εκπαί-
δευση. Εξαιρετικές και πολύτιμες οι δωρε-
ές σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο προς 
τις σχολές μας, αναγκαία τα κονδύλια από 
το ΕΣΠΑ, ίσως και επιβεβλημένη η αλλα-
γή του θεσμικού πλαισίου σε συγκεκρι-
μένα σημεία, όπου θα εξυπηρετεί πλέον 
τις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και της αγοράς εργασίας των 
αξιωματικών ΕΝ (και όχι συγκεκαλυμμέ-
νων συμφερόντων). 
Δεν πρέπει όμως να εστιάζουμε μόνο σε 
θέματα κονδυλίων και πολιτικών επιλογών. 
Πολύ απλά, χρειάζεται λίγο ενδιαφέρον και 
προσπάθεια και σε αυτό το πρώτο, το αρχι-
κό επίπεδο των σχολών, τόσο από τους 
καθ’ ύλην τοπικά υπευθύνους όσο και από 
τους καθηγητές, από τους υπαλλήλους και 
τους σπουδαστές κάθε σχολής. Και είναι 
αξιοσημείωτη η προσπάθεια που γίνεται σε 
ορισμένες ακαδημίες, όπου εμπνευσμένοι 
και φιλότιμοι δάσκαλοι, λιμενικοί και στε-
λέχη δεν ξέχασαν τον λόγο ίδρυσης των 
σχολών στις οποίες σήμερα υπηρετούν.
Ας μη διαιωνίζουμε την ασχήμια και τη 
μεμψιμοιρία, αυτή είναι άλλωστε η μεγάλη 
κατάρα του «ιδρυματισμού», της χρόνιας 
νόσου από την οποία πάσχει το ελληνικό 
Δημόσιο και δη οι ναυτικές μας ακαδημί-
ες. Μικρές, καινοτόμες, αλλά ουσιαστικές 
και σύγχρονες δράσεις και πρωτοβουλίες 
χρειάζονται, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, 
για τη βελτίωση της καθημερινότητας των 
σπουδαστών, προκειμένου να ανταποκρι-
θούν μετέπειτα στις πραγματικές ανάγκες 
της αγοράς επαρκώς και με επιτυχία. 
Η τέταρτη τεχνολογική επανάσταση ήρθε, 
οι ακαδημίες –συνολικά αλλά και καθεμία 
ξεχωριστά– ανταποκρίνονται στις προ-
κλήσεις που απαιτούνται;
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Ομόφωνη απόφαση  
για υφυπουργείο Ναυτιλίας  
στην Κύπρο
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Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει την 
έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
ομόφωνα σήμερα του σχετικού νομοσχε-
δίου για τη δημιουργία υφυπουργείου Ναυ-
τιλίας, πιστεύοντας ότι η καινοτόμος αυτή 
θεσμική δομή θα βοηθήσει ουσιαστικά 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής 
ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της οικονομίας.
Η ομόφωνη κοινοβουλευτική έγκριση 
του νομοσχεδίου για το υφυπουργείο 
Ναυτιλίας μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα πολιτικής στήριξης προς τον πολύ 
παραγωγικό αυτό κλάδο της οικονομίας, 
με συνεισφορά 7% στο ΑΕΠ. Μια τέτοια 
ομόθυμη πολιτειακή στήριξη αναμένε-
ται να λειτουργήσει επίσης ως πειστικός 
μοχλός έλξης επιπρόσθετων ποιοτικών 
πλοιοκτητών και ναυτιλιακών εταιρειών 
στην Κύπρο, με αλυσιδωτή θετική επίδρα-
ση στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας 
και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών 
κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο εκφράζει 
τις ειλικρινείς ευχαριστίες του σε όλα τα 
πολιτικά κόμματα για την ομόφωνη κοι-
νοβουλευτική έγκριση, στην κυβέρνηση 
και ειδικότερα στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και 
στον υπουργό Εσωτερικών (και μέχρι 
πρόσφατα υφυπουργό παρά τω προέ-
δρω) κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και στην 

ομάδα συνεργατών του, για την προετοι-
μασία του σχετικού νομοσχεδίου, όλους 
τους συνεργάτες και βέβαια τα μέλη του 
Επιμελητηρίου, για τη δημόσια στήριξη 
των πολύχρονων προσπαθειών που κατα-
βλήθηκαν για να πραγματοποιηθεί σήμερα 
η πολύ σημαντική αυτή θεσμική αναβάθ-
μιση της κυπριακής ναυτιλίας, γράφοντας 
ουσιαστικά μια νέα σελίδα ναυτιλιακής 
ιστορίας για την Κύπρο.
Καθώς αυτή η νέα δομή της κυπριακής 
ναυτιλιακής διοίκησης θα εφαρμοστεί πλή-
ρως με την έναρξη της νέας κυβέρνησης 
τον Μάρτιο του 2018, το Ναυτιλιακό Επι-
μελητήριο θα εστιάσει τώρα την προσοχή 
του, αξιοποιώντας τους ενδιάμεσους μήνες, 
για να συνεργαστεί στενά με το υπουργείο 
Μεταφορών και το τμήμα Ναυτιλίας στην 
προετοιμασία όλων των απαραίτητων λει-
τουργικών προϋποθέσεων έτσι ώστε το 
«υφυπουργείο Ναυτιλίας» να είναι σε είναι 
σε θέση να λειτουργήσει πλήρως από την 
πρώτη μέρα εφαρμογής αυτού του νέου 
υποσχόμενου θεσμού.
Εκφράζοντας, τέλος, την προσδοκία ότι 
σύντομα θα εγκριθούν και τα αντίστοιχα 
νομοσχέδια για τα υφυπουργεία Ανάπτυ-
ξης/Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, 
τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
λειτουργήσουν με μια καινοτόμο ευελι-
ξία σε σχέση με την ευρύτερη δημόσια 
υπηρεσία, αναμένεται επίσης να επιτρέ-
ψει στους σημαντικούς αυτούς κλάδους, 
και ειδικά στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η 
οποία δραστηριοποιείται και ανταγωνίζε-
ται καθημερινώς σε παγκόσμια βάση, να 
υλοποιήσουν στρατηγικές ανάπτυξης που 

να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισ-
σόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας οικο-
νομίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Σημαντική αύξηση στο εξωτερικό 
εμπόριο της Κίνας

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η ανά-
πτυξη του εξωτερικού εμπορίου της 
Κίνας ανέβασε στροφές τον περασμένο 
Μάιο, καθώς οι εισαγωγές και οι εξαγωγές 
της χώρας σε εμπορεύματα αυξήθηκαν 
σημαντικά.
Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάιο οι 
εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 
14,8%, σε σχέση με τον Μάιο του 2016, 
υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις, 
καθώς η αξία των εισαγωγών της χώρας 
άγγιξε τα $150,2 δις.
Σύμφωνα με αναλυτές, η αύξηση των εισα-
γωγών οφείλεται κυρίως στην αυξανόμενη 
ζήτηση για βασικά εμπορεύματα, καθώς ο 
κατασκευαστικός κλάδος του ασιατικού 
γίγαντα συνεχίζει να αναπτύσσεται με 
αμείωτο ρυθμό.
Επιπλέον, οι εξαγωγές της Κίνας κατέγρα-
ψαν αύξηση τον περασμένο Μάιο κατά 
8,7%, φτάνοντας σε αξία τα $191 δις. Πιο 
αναλυτικά, τον Μάιο του 2017 οι εξαγω-
γές της Κίνας προς τις χώρες της ΕΕ, τον 
μεγαλύτερο εισαγωγέα κινεζικών προϊό-
ντων, αυξήθηκαν κατά 9,7%, ενώ οι εξαγω-
γές προς τις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 11,7%. 
Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο της 
Κίνας μόνο για τον μήνα Μάιο διαμορφώ-
θηκε στα $41 δις περίπου.

Ελληνική πρωτοκαθεδρία  
στην ιδιοκτησία πλοίων

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σύμφωνα με στοιχεία που εξέδωσε η 
UNCTAD, αναφορικά με τον παγκόσμιο 
στόλο πλοίων ανά σημαία και ανά εθνικό-
τητα, προκύπτει ότι η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η 
Κίνα, η Γερμανία και η Σιγκαπούρη αποτε-
λούν τις πέντε μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες 
χώρες του κόσμου. Συγκεκριμένα, οι πέντε 
αυτές χώρες κατέχουν το 49,5% της παγκό-
σμιας χωρητικότητας πλοίων σε dwt.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, ανάμεσα 
στις 35 μεγαλύτερες πλοιοκτήτριες χώρες 
παγκοσμίως, βρίσκουμε μόνο τη Βραζιλία 
από τη Λατινική Αμερική και καμία χώρα 
από την Αφρική.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



Σε ό,τι αφορά τα νηολόγια των πλοίων, ο 
Παναμάς, η Λιβερία, οι νήσοι Μάρσαλ, το 
Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη συνεχί-
ζουν να αποτελούν τις προτιμητέες σημαί-
ες που φέρουν τα πλοία σε παγκόσμιο 
επίπεδο, καθώς κατέχουν το 57,8% του 
παγκόσμιου μεριδίου αγοράς.
Τα στοιχεία καταγράφουν ότι στις αρχές 
του 2017 τα φορτηγά πλοία μεταφοράς 
χύδην ξηρών φορτίων αντιπροσώπευ-
αν το 42,8% του παγκόσμιου στόλου, τα 
πλοία μεταφοράς χύδην υγρών φορτίων 
(δεξαμενόπλοια) αντιπροσώπευαν το 
28,7%, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων το 13,2%, άλλες κατηγορίες πλοί-
ων το 11,3% και τέλος τα πλοία μεταφοράς 
γενικού φορτίου το 4%.
Στα στοιχεία που εξέδωσε η UNCTAD 
υπάρχουν και πληροφορίες σχετικές με τις 
ναυπηγήσεις και τις διαλύσεις πλοίων που 
έλαβαν χώρα το 2016. Έκπληξη προκαλεί 
το γεγονός ότι το περασμένο έτος το 91,8% 
των πλοίων σε όρους GT ναυπηγήθηκε μόνο 
από τρεις χώρες, την Κορέα, την Κίνα και την 

Ιαπωνία, με την πρώτη να κατέχει το μεγα-
λύτερο μερίδιο (38,1%). Σε ό,τι αφορά τις 
διαλύσεις πλοίων του περασμένου έτους, το 
94,9% των πλοίων, σε όρους GT, που οδη-
γήθηκε προς διάλυση κατευθύνθηκε σε δια-
λυτήρια τεσσάρων χωρών (Ινδία, Πακιστάν, 
Μπανγκλαντές, Κίνα).

Ξαφνική «κόντρα» ΤΑΙΠΕΔ-
COSCO

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

«Απέναντι» βρέθηκαν νωρίς σήμερα το 
πρωί COSCO και ΤΑΙΠΕΔ για το θέμα των 
συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου 
του ΟΛΠ. Τελικά η πρόταση της COSCO 
υπερψηφίστηκε από το 72% περίπου των 
μετόχων που συμμετείχαν στη γενική 
συνέλευση, με αποτέλεσμα από εδώ και 
στο εξής το ΔΣ του ΟΛΠ να μπορεί να 
συνεδριάζει είτε στην ηπειρωτική Κίνα είτε 
στο Χονγκ Κονγκ. Μαζί της η COSCO είχε 
και τους άλλους μετόχους, εκτός από το 
ΤΑΙΠΕΔ, που δήλωσε ότι καταψηφίζει.

Τι είχε προηγηθεί
Για να πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή, 
στην πρόσφατη γενική συνέλευση του ΟΛΠ 
ΑΕ στις 28 Ιουνίου υπερψηφίστηκαν όλα τα 
θέματα που υπήρχαν στην ημερήσια διάταξη 
εκτός από ένα. Το συγκεκριμένο θέμα ειση-
γείτο την τροποποίηση του καταστατικού 
της εταιρείας, ώστε να είναι εφικτή η πραγ-
ματοποίηση συνεδριάσεων του διοικητικού 
της συμβουλίου στο Χονγκ Κονγκ ή/και στην 
ηπειρωτική Κίνα. Το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε και πήρε 
την αναβολή του θέματος για τις 28 Ιουλίου, 
με το επιχείρημα ότι για ένα τέτοιο θέμα θα 
έπρεπε να ζητηθούν νομικές γνωματεύσεις.
Σήμερα, που τέθηκε ξανά το ζήτημα το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι 
δεν έχει λάβει ακόμη τεκμηριωμένες απαντή-
σεις στα ερωτήματα που έχει θέσει σε νομι-
κούς στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ και ότι 
συνεχίζει τη διερεύνηση. Η ανησυχία που έχει 
εκφράσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου έχει να κάνει με τα 
«οικονομικά απόνερα» που μπορεί να έχει για 
το ελληνικό Δημόσιο αυτή η απόφαση.
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

ΕΝ ΠΛΩ

Στάση αναμονής για τα bulkers

Αν και κάποιοι περίμεναν ότι πολλά πλοία, 
ειδικά μεγαλύτερα της δεκαετίας, θα οδη-
γούνταν στα διαλυτήρια το περασμένο 
εξάμηνο, η μικρή, αν όχι οριακή, αύξηση της 
ναυλαγοράς των dry έφερε αρκετούς πλοιο-
κτήτες, ιδίως τους πιο παραδοσιακούς και με 
μικρούς στόλους, σε μια νέα, κάπως αδιέξοδη 
κατάσταση: προτίμησαν τη στάση αναμονής 
και την αναβολή οποιασδήποτε «παρορμητι-
κής» κίνησης για το επόμενο έτος.
Αποτέλεσμα αυτής της αναμονής είναι να 
μην έχουν ευοδωθεί οι προβλέψεις των 
αναλυτών σχετικά με την αναγκαστική 
και βεβιασμένη απόσυρση πολλών πλοίων 
από την αγορά των χύδην ξηρών φορτίων.

Η όποια αναβολή δόθηκε και για τα συστή-
ματα BWM θα επιτρέψει σε κάποιους πλοι-
οκτήτες με μικρό αλλά όχι σύγχρονο στόλο 
να εκμεταλλευτούν όσες ευκαιρίες δοθούν 
το επόμενο εξάμηνο στη spot αγορά.
Αρκετοί αναλυτές βέβαια υποστηρίζουν ότι 
αυτό το μικρό «φιλί της ζωής» που δόθη-
κε τους τελευταίους μήνες δεν επιτρέπει 
την άμεση βελτίωση όλων των δεικτών του 
BDI, με αποτέλεσμα την επιφυλακτικότητα 
ορισμένων για τη βελτίωση της υπάρχου-
σας κατάστασης στη ναυλαγορά.
Πολλοί μάλιστα ιδιοκτήτες στον χώρο 
των bulkers περιμένουν ότι θα βελτιωθεί 
η αγορά του χρόνου, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει αμφίθυμη διάθεση από τους ανα-
λυτές σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις.



Οι γνωστοί νόμοι της προσφοράς και 
της ζήτησης δεν μπορούν, όπως φαίνε-
ται, να εφαρμοστούν, διότι είναι απρό-
βλεπτη η συμπεριφορά πολλών πρωτα-
γωνιστών που επιθυμούν να εκμεταλ-
λευτούν την όποια ευκαιρία, έπειτα από 
χρόνια εξαντλητικής υπομονής και οικο-
νομικής κατήφειας.
Όπως και να έχει, το 2018 θα είναι σίγου-
ρα μια χρονιά μεγάλων αποφάσεων για 
πολλούς και σίγουρου ξεκαθαρίσματος 
για όλη την αγορά.
Ο γνωστός ψίθυρος «όποιος αντέξει» 
σε όλα τα ναυτιλιακά κέντρα αποτελεί 
πλέον ένα αδιαμφισβήτητο καθρέφτι-
σμα της τρέχουσας, δύσπιστης κατά-
στασης.

Η μετεγκατάσταση των Clubs: 
κάποιες αλήθειες πίσω από 
κάποιες προθέσεις

Η πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού 
Nαυτιλίας στο City του Λονδίνου, με σκο-
πό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 
των P&I Clubs προς πιθανή μετεγκατά-
στασή τους στην Αθήνα, μάλλον πέρασε 
απαρατήρητη από τα ΜΜΕ. 
Η αλήθεια είναι ότι τα P&I Clubs που έχουν 
de facto έδρα στη Βρετανία επανασχεδιά-
ζουν το μέλλον τους και προσπαθούν να 
βρουν την καλύτερη εφικτή λύση προκει-
μένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 
των μελών τους. Υπάρχει μια σχετική κινη-
τικότητα ως προς την εξέταση πιθανής 
μετεγκατάστασης ορισμένων εξ αυτών στη 
Γερμανία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία, 
όπως και την αλλαγή της de jure έδρα τους 
στα νησιά της Μάγχης και σε άλλες νήσους 
με «ιδιαίτερα» θεσμικά πλαίσια.
Αν και ο υπουργός στο Λονδίνο δεν συνα-
ντήθηκε επίσημα με μέλη της ελληνικής εφο-
πλιστικής κοινότητας, ωστόσο συνάντησε τις 
διοικήσεις των κορυφαίων Clubs με σκοπό 
να τους ενημερώσει για τα πλεονεκτήματα 
μιας μετεγκατάστασής τους στην Ελλάδα.
Κατά πολλούς η επίσκεψη του υπουργού 
θα έπρεπε να είχε γίνει αρκετούς μήνες 
πριν και με σαφείς προτάσεις με τη συν-
δρομή του υπουργείου Οικονομικών, της 
Τράπεζας της Ελλάδος και κυρίως του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως γνωστόν, τα 
θέματα της εξωδικαστικής επίλυσης των 
διαφορών (και ειδικότερα της διαιτησίας 
σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο) παραμέ-
νουν εμπόδιο στην οποιαδήποτε διάθεση 
από τις διοικήσεις των Clubs να προτιμή-
σουν την Ελλάδα ως πιθανή νέα έδρα τους.
Επιπλέον, είναι σαφές ότι πολλοί managers 
των Clubs, οι οποίοι είναι Βρετανοί, αλλά 
και πολλά μέλη τα οποία δεν είναι Έλλη-
νες αλλά Ασιάτες πλοιοκτήτες, δεν στέκο-
νται πρόθυμοι και δεν καλοβλέπουν την 
πλήρη ενδυνάμωση της Αττικής ως νέου 
ναυτιλιακού κέντρου σε βάρος του City, 
της Σιγκαπούρης ή της Σαγκάης.

Γιατί καταργήθηκαν  
οι τελετές αποφοίτησης  
από τις ελληνικές ΑΕΝ

Η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών 
της ΑΕΝ Μακεδονίας έφερε πάλι στο 
προσκήνιο το θέμα της οργάνωσης και 

της διοίκησης των ελληνικών ΑΕΝ ακόμα 
και σε επίπεδο τελετών και εκδηλώσεων.
Ως γνωστόν, οι περισσότερες ΑΕΝ στην 
Ελλάδα, για διάφορους λόγους, κυρίως 
όμως οικονομικούς, αλλά και λόγω πλημ-
μελούς στελέχωσής τους, δεν έχουν τη 
δυνατότητα να διοργανώσουν τελετές 
αποφοίτησης, παρά περιορίζονται στις 
γνωστές ορκωμοσίες των πρωτοετών 
σπουδαστών.
Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Ναυ-
τικών Χρονικών σχετικά με την απονομή 
των πτυχίων στη Μηχανιώνα από τη μια 
επέφερε συναισθήματα συγκίνησης και 
ενθουσιασμού σε σπουδαστές, φίλους, 
συγγενείς και αποφοίτους της συγκεκρι-
μένης ΑΕΝ, αλλά από την άλλη προκάλε-
σε ανάμεικτα συναισθήματα. Πολλοί φοι-
τητές, ειδικά από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, 
απέστειλαν την επιθυμία τους να επανέλ-
θουν οι συγκεκριμένες τελετές, όχι μόνο 
για να αισθανθούν οι ίδιοι και οι οικογέ-
νειές τους υπερήφανοι για τις σπουδές 
τους και για το επόμενό τους βήμα στο 
ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για να προ-
σκληθεί και να ενημερωθεί η τοπική κοι-
νωνία για τις δυνατότητες που δίνουν τα 
επαγγέλματα της θάλασσας.
Η απονομή στη Μηχανιώνα υπήρξε πραγ-
ματικά μια ευκαιρία για σπουδαστές, 
καθηγητές, τοπικούς φορείς, φίλους και 
συγγενείς να παρακολουθήσουν με επιση-
μότητα μία από τις πιο σημαντικές στιγ-
μές στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός 
νέου ναυτικού.
Οι τοπικές διοικήσεις των σχολών, με την 
αρωγή και τη συμβολή του υπουργείου, 
οφείλουν να επανεξετάσουν όχι μόνο το 
θέμα της αποφοίτησης, αλλά και το πώς οι 
σχολές θα «ανοίξουν» με διάφορες εκδη-
λώσεις προς τις τοπικές κοινωνίες, προ-
κειμένου να προκαλέσουν το ενδιαφέρον 
της νέας γενιάς.
Πάνω απ’ όλα όμως οφείλουμε να τιμή-
σουμε, μέσα από λαμπρές τελετές, όσους 
επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν στη 
θάλασσα και να αποφοιτήσουν κάτω από 
αντικειμενικές δυσκολίες στις δοκιμαζό-
μενες ΑΕΝ της χώρας.

Η ανάδειξη της Ελλάδας  
σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο (;)

Τον ρόλο της Ελλάδας ως παγκόσμιου 
ναυτιλιακού κέντρου και τις δυνατότητες 
ενίσχυσής του ενόψει του εντεινόμενου 
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διεθνούς ανταγωνισμού εξετάζει η πρό-
σφατη μελέτη της ΕΥ «Επανατοποθετώ-
ντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό 
κέντρο». 
Οι απόψεις κορυφαίων εκπροσώπων της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας που 
καταγράφει η έρευνα φωτίζουν τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
της Ελλάδας ως βάσης για τις λειτουργίες 
διαχείρισης πλοίων και τους τρόπους με 
τους οποίους η ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου θα μπο-
ρούσε να ενισχυθεί.
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων στην έρευνα δεν φέρει 
την ελληνική σημαία στα πλοία της, ένα 
εντυπωσιακό 97% δήλωσε ότι εκτελεί 
ορισμένες τουλάχιστον από τις λειτουρ-
γίες διαχείρισης πλοίων του στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (44%) πραγμα-
τοποιούν λειτουργίες και εκτός Ελλάδος.
Ως βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της λειτουργίας ενός γραφείου διαχείρι-
σης πλοίων στην Ελλάδα, οι ερωτηθέντες 
ανέφεραν το προσωπικό ξηράς (87%), 
τους ναυτικούς-μηχανικούς (67%), την 
πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες 
(58%), καθώς και τη γεωγραφική θέση της 
χώρας (56%). Αντίθετα, ως σημαντικά μει-
ονεκτήματα αναφέρθηκαν το ρυθμιστικό 
περιβάλλον (49%), τα προβλήματα χρημα-
τοδότησης και η απουσία χρηματοοικο-
νομικών οργανισμών (40%), η φορολογία 
(33%) και οι υποδομές (31%).
Ως προς τα ναυτιλιακά κέντρα που απο-
τελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την 
Ελλάδα ως ναυτιλιακό κέντρο, το 76% των 
συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε τη 
Σιγκαπούρη, το 56% το Ντουμπάι και το 

51% το Λονδίνο. Τρεις στους τέσσερις 
(73%) ανέφεραν επίσης τη Σιγκαπούρη ως 
το ναυτιλιακό κέντρο που θα κυριαρχεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο την επόμενη δεκαε-
τία. Ως κυρίαρχα κριτήρια αξιολόγησης για 
την επιλογή των παραπάνω ναυτιλιακών 
κέντρων αναδεικνύονται το φορολογικό 
πλαίσιο (78%), το προσωπικό ξηράς (71%), 
η πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσί-
ες (69%), η γεωγραφική θέση (64%) και το 
ρυθμιστικό περιβάλλον (58%).
Με τα σημερινά δεδομένα, το 56% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα εξέταζε τη 
μετεγκατάσταση των λειτουργιών διαχεί-
ρισης πλοίων του εκτός Ελλάδος, ενώ το 
36% απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Το 
φορολογικό πλαίσιο (84%) και το ρυθμι-
στικό περιβάλλον (64%) είναι οι βασικοί 
παράγοντες που θα οδηγούσαν σε μια 
τέτοια απόφαση, με τη Σιγκαπούρη (52%) 
και το Λονδίνο (48%) να επιλέγονται ως 
οι δημοφιλέστεροι εναλλακτικοί προορι-
σμοί. Ωστόσο, ένα εντυπωσιακό 88% ανέ-
φερε ότι μια πιθανή ανάπτυξη του ελληνι-
κού ναυτιλιακού κέντρου θα δημιουργού-
σε ευκαιρίες για την επιχείρησή του.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην έρευ-
να κλήθηκαν να τοποθετηθούν ως προς 
τους τομείς εκείνους που θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου. Αναδει-
κνύοντας τις βασικές κατευθύνσεις των 
αναγκαίων παρεμβάσεων, το 80% ανέφερε 
τη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση, το 
69% το φορολογικό πλαίσιο και την πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση και το 64% το 
ρυθμιστικό περιβάλλον.
Οι ερευνητές ωστόσο ακολουθούν, προ-
φανώς, μεθοδολογίες καταγραφής και 

ανάλυσης που έχουν γίνει σε άλλα ναυ-
τιλιακά κέντρα, χωρίς να διαχωρίζεται η 
άποψη και κυρίως οι μελλοντικές επιθυμί-
ες μεταξύ παραδοσιακών εταιρειών (που 
είναι πλοιοκτήτριες κατά βάση άλλα και 
διαχειρίστριες των πλοίων τους), εισηγμέ-
νες εταιρείες και third pαrty management 
εταιρείες. Η εστίαση στη διαφορετική 
άποψη των τριών αυτών κατηγοριών πλοι-
οκτησίας/διαχείρισης θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και θα έστελνε πιο σαφή 
μηνύματα, αφού θα αντανακλούσε την 
πραγματικότητα του ελληνικού cluster, σε 
αντίθεση με τα άλλα ναυτιλιακά κέντρα 
που εστιάζονται κυρίως στο third party 
management.

 
Tα συγκριτικά πλεονεκτήματα  
και μειονεκτήματα των 
ναυτιλιακών πλεγμάτων του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης 

Η παραπάνω μελέτη εξετάζει επίσης σε 
βάθος τη λειτουργία και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
ναυτιλιακών πλεγμάτων του Πειραιά και 
της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 3.391 επι-
χειρήσεις λειτουργούν στο πλαίσιο των 
δύο ναυτιλιακών πλεγμάτων, περιλαμβα-
νομένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 
ενός πλήθους μικρομεσαίων, κυρίως, επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 
28 διαφορετικούς τομείς. Από το σύνολο 
αυτό των επιχειρήσεων το 70,5% δεν είναι 
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επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας 
πλοίων. Η ανάπτυξη του πλέγματος του 
Πειραιά έχει βασιστεί, κυρίως, στην ισχυ-
ρή παρουσία διεθνώς ανταγωνιστικών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, με δεσπόζου-
σα θέση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρ-
τη, και δευτερευόντως στο λιμάνι του Πει-
ραιά, το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των 
σημαντικότερων λιμανιών, όχι μόνο στην 
Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.
Αντίθετα, το πλέγμα της Θεσσαλονίκης 
βασίζεται κυρίως στο λιμάνι, το οποίο 
λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τις γει-
τονικές χώρες της Νότιας Βαλκανικής. Το 
πλέγμα του Πειραιά χαρακτηρίζεται από 
το μεγάλο εύρος των ναυτιλιακών δρα-
στηριοτήτων που αναπτύσσονται στην 
περιοχή, ενώ οι επιχειρήσεις που λει-
τουργούν στο πλέγμα της Θεσσαλονίκης 
καλύπτουν μικρότερο αριθμό δραστηριο-
τήτων, με σαφή έμφαση στις διαμεσολα-
βητικές υπηρεσίες.
Καθώς ο Πειραιάς αποτελεί, και θα παρα-
μείνει, το βασικό πλέγμα της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας στην Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη 
θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην ανά-
πτυξη ενός ισχυρού λιμενικού πλέγματος 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, με 
στόχο τη διαφοροποίησή της από τον 
Πειραιά. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία 
δύο ξεχωριστών πλεγμάτων με διαφορε-
τικούς επιχειρηματικούς προσανατολι-
σμούς, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τις δυνατότητες συνεργασίας, αντί της 
υφιστάμενης κατάστασης ανταγωνισμού, 

με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας για την ελληνική οικονομία.

Ευοίωνες οι προοπτικές, παρά  
την αποχώρηση 32 από τα 45 πλοία 
της ελληνικής ακτοπλοΐας  
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στη Ναυτι-
λιακή Λέσχη Πειραιά, η εταιρεία XRTC 
παρουσίασε την ετήσια μελέτη της για 
την αγορά της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα. 
Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση, που 
ανταποκρίνεται στις ερευνητικές προδια-
γραφές και κομίζει ουσιαστικά ευρήματα 
σε οποιονδήποτε μελετητή, είναι ίσως η 
μόνη που έχει καταφέρει να προσελκύσει 
το ενδιαφέρον τόσο της ναυτιλιακής αγο-
ράς όσο και της ακαδημαϊκής οικογένει-
ας. Στην παρουσίαση των ευρημάτων της 
μελέτης, ο ιδρυτής της XRTC κ. Γ. Ξηρα-
δάκης ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ακτοπλοϊκές εταιρείες, επισημαίνοντας τα 
λάθη του παρελθόντος από τις διοικήσεις, 
αλλά και τη ραθυμία του κράτους στην 
αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων. Στην 
πολυσέλιδη έρευνα, που εστιάζεται στην 
ακτοπλοϊκή αγορά τόσο στο Αιγαίο όσο 
και στην Αδριατική, παρουσιάζεται μεν η 
δύσκολη παρούσα κατάσταση, αλλά προ-
διαγράφεται και ένα ευοίωνο μέλλον, αφού 
οι Έλληνες έχουν όχι μόνο τη γνώση αλλά 
και την εμπειρία στο ακτοπλοϊκό επιχειρείν, 
έναν κλάδο στον οποίο έχουν αφήσει το 

αποτύπωμά τους ιστορικές μορφές της 
ελληνικής ναυτιλίας. Ενδιαφέρουσα είναι 
επίσης η εστιασμένη ανάλυση που αφορά 
την αξιολόγηση του ρίσκου χρεoκοπίας 
των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σύμφωνα με 
την επιστημονική μεθοδολογία, μόνο μία 
εταιρεία κρίνεται απόλυτα ασφαλής, αλλά, 
όπως τόνισε ο κ. Ξηραδάκης, σημασία 
έχει να αντιληφθούμε ότι οι περισσότερες 
εταιρείες γνωρίζουν να κολυμπούν και να 
επιβιώνουν «κάτω από το νερό», συμπερι-
φερόμενες ως «φάλαινες».
Στα συμπεράσματα, το πιο εντυπωσιακό 
εύρημα είναι ότι, βάσει των νέων κανονι-
σμών του ΙΜΟ, στα αμέσως επόμενα χρό-
νια θα πρέπει να «εξέλθουν» από την ελλη-
νική αγορά 32 από τα 45 υπάρχοντα πλοία. 
Παράλληλα κρίνεται πλέον επιβεβλημένη η 
άμεση μελέτη και κυρίως η υλοποίηση ενός 
σχεδιασμού θαλάσσιου δικτύου μεταφο-
ρών που θα λαμβάνει υπόψη την ανταγω-
νιστικότητα των αεροπορικών συνδέσεων 
των νησιών με την ελληνική ενδοχώρα 
αλλά και τις μητροπόλεις του εξωτερικού.
Η οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού 
αγκυλώνεται βέβαια από τη μερική αδια-
φάνεια του κλάδου, που αντικατοπτρίζεται 
στην έλλειψη επίσημων στατιστικών στοι-
χείων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, 
οι οποίες δεν μπορούν (ή δεν θέλουν) να 
καταγράψουν την κίνηση ή και την κινητι-
κότητα του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 
ρόλος αλλά και η σημασία των «μικρών» 
ακτοπλοϊκών εταιρειών παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αποτελούν 
τον στυλοβάτη, πολλές φορές, της «ξεχα-
σμένης» περιφερειακής ανάπτυξης των 
νησιών. Η έλλειψη χρηματοδότησης από 
τις τράπεζες και η αδιαφορία μερικών ως 
προς αυτήν (με απόλυτο πρωταγωνιστή 
πλέον την Τράπεζα Πειραιώς), η πολυετής 
κωλυσιεργία ως προς τον «εκμοντερνι-
σμό» των λιμένων μας, αλλά και η ανάγκη 
για επανεξέταση των επιδοτήσεων, ειδικά 
στις άγονες γραμμές και όχι μόνο, αποτε-
λούν τα μόνιμα εμπόδια για μια ευνοϊκό-
τερη ανέλιξη των εταιρειών. Η αξία όμως 
της συγκεκριμένης μελέτης, την οποία 
επιμελήθηκε ο κ. Γ. Ξηραδάκης με την κ. Κ. 
Φίτσιου και τον δρα Ι. Λαγούδη, δεν είναι 
μόνο τα στοιχεία που καταγράφονται και 
έχουν αξία για οποιονδήποτε επενδυτή, 
αναλυτή ή ενδιαφερόμενο. Η σημαντικό-
τερη αξία είναι ότι η ερευνητική ομάδα, 
ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς, συνεχί-
ζει να καταγράφει τις γενικότερες τάσεις 
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στην αγορά, το έργο, τις δυσκολίες, αλλά 
και τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση 
των εταιρειών σε βάθος χρόνου. Οι μελε-
τητές ερευνούν την αγορά εδώ και αρκε-
τά χρόνια, όχι μόνο στη φάση ανόδου της 
αλλά και στην πτώση, στην κατάρρευση, 
ακόμα και στη φάση της αβέβαιης προο-
πτικής για το μέλλον της. Αυτή είναι η αξία 
για έναν κλάδο που ίσως να δυσκολεύε-
ται να δώσει πλέον «μεγάλα μερίσματα» 
στους μετόχους της, αλλά συνεισφέρει 
αθόρυβα και σε βάθος χρόνου, όσο ελάχι-
στοι, στον τουρισμό και στην περιφερεια-
κή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 
ελληνικού αρχιπελάγους.

Προβλέψεις για τα απίθανα  
και τα πιθανά στον νέο πειθαρχικό 
κανονισμό του ΟΛΠ

Ιδιαίτερα αναλυτικό και περιληπτικό είναι 
το άρθρο 17 για τα πειθαρχικά παραπτώ-
ματα, του προτεινόμενου γενικού κανονι-
σμού προσωπικού του Οργανισμού Λιμέ-
νος Πειραιά ΑΕ. Η προηγούμενη εμπειρία 
αλλά και οι «θρύλοι» που έχουν δημιουρ-
γηθεί γύρω από τα όσα διαδραματίζονταν 
στο λιμάνι του Πειραιά τις περασμένες 
δεκαετίες ανάγκασαν τη νέα διοίκηση 
να είναι ιδιαίτερη προσεκτική. Σε τέτοιο 
βαθμό, που ένας τυχαίος αναγνώστης θα 
έκανε λόγο για υπερβολές, ακόμα ίσως και 
για αστείες προβλέψεις. Για παράδειγμα, 

προτείνεται να αποτελεί παράπτωμα η 
απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας με 
προσωπικές ή ξένες προς το υπηρεσιακό 
καθήκον του ασχολίες. Το ίδιο και η χρη-
σιμοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών, 
στοιχείων και υλικών για την αποκόμιση 
προσωπικού οφέλους ή προς όφελος 
τρίτου, όπως και η επιδίωξη ή η αποδοχή 
από τον εργαζόμενο οποιασδήποτε αμοι-
βής, ανταλλάγματος ή εύνοιας από πρό-
σωπο, του οποίου διαχειρίζεται ή πρόκει-
ται να διαχειριστεί τις υποθέσεις κατά την 
ενάσκηση του υπηρεσιακού καθήκοντος.
Με την ίδια λογική αντιμετωπίζεται και 
η άσκηση κριτικής των πράξεων ή των 
αποφάσεων των προϊσταμένων που γίνε-
ται, εγγράφως ή προφορικώς, με σκόπιμη 
χρησιμοποίηση ανακριβών στοιχείων ή με 
προδήλως απρεπείς εκφράσεις.
Απαγορεύεται και η άμεση ή διά τρίτου 
προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία 
που διενεργείται από την εταιρεία, αλλά 
και η κάθε αναληθής βεβαίωση ή δήλωση 
του εργαζομένου προς την υπηρεσία, ιδίως 
σε ό,τι αφορά την ύπαρξη προσόντων και 
απαιτούμενων στοιχείων για την κατάρτι-
ση του προσωπικού μητρώου, εκτός αν η 
βεβαίωση ή η δήλωση γίνεται για την προ-
στασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομέ-
νων του εργαζομένου ή για την αποτροπή 
παράνομων διακρίσεων σε βάρος του.
Το ίδιο ισχύει και για την παράνομη εξα-
γωγή από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

υλικών ή οποιουδήποτε αντικειμένου που 
ανήκει στην ιδιοκτησία, στη νομή ή στην 
κατοχή της εταιρείας.
Παράπτωμα όμως θα είναι και η ενδεχό-
μενη κατανάλωση οποιωνδήποτε ποτών 
που περιέχουν οινόπνευμα, ανεξάρτητα 
από το είδος και την περιεκτικότητά τους, 
πριν ή κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους, όπως και η αδικαιολόγητη άρνηση 
προσέλευσης για ιατρική εξέταση. Ενώ 
ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για το 
παράπτωμα της παραποίησης στοιχείων 
που αφορούν την πιστοποίηση της προ-
σέλευσης και αποχώρησης από την εργα-
σία ή ενέργειες που αποβλέπουν στην 
παραπλάνηση της εταιρείας σχετικά με 
αυτή την πιστοποίηση.
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στον 
ΟΛΠ... «φυλάνε πλέον τα ρούχα τους για 
να έχουν τα μισά».

Το στοίχημα των αλλοδαπών 
κέντρων ναυτικής εκπαίδευσης 
εντός των συνόρων μας

Την ίδρυση της πρώτης  μη δημόσιας, 
ελληνοαραβικής, ναυτικής ακαδημίας στην 
Ελλάδα, σε συνεργασία με  το Αραβοελ-
ληνικό Επιμελητήριο και τον εκπαιδευτικό 
όμιλο City Unity, ανακοίνωσε ο διευθυντής 
της Arab Academy for Science, Technology 
and Maritime Transport  (AASTMT), 
Captain Ahmed Youssef, και ο πρόεδρος 
του Αραβοελληνικού  Επιμελητηρίου και 
του City Unity College κ. Χάρης  Γερονι-
κόλας. Η ανακοίνωση για την ίδρυση της 
ακαδημίας πραγματοποιήθηκε σε  ειδική 
τελετή, η οποία έλαβε χώρα τον Μάιο, στο 
εκπαιδευτικό πλοίο «AIDA IV» στον ΟΛΠ, 
παρουσία στελεχών της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας.
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά ανα-
κοίνωση για ίδρυση ιδιωτικής ναυτικής 
ακαδημίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, 
καθώς έχουν ήδη ανακοινωθεί η συνεργα-
σία του New York College με τη βουλγα-
ρική Nikola Vaptsarov Naval Academy το 
2016 και η συνεργασία του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου με τη βρετανική Warsash 
Maritime Academy το 2017.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, η φοί-
τηση στην Ελληνοαραβική Ναυτική Ακα-
δημία θα πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου 
στην Ελλάδα, ενώ η θεωρητική εκπαίδευση 
θα συνοδεύεται από πρακτική  εξάσκηση 
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σε σύγχρονους προσομοιωτές καθώς και 
στο εκπαιδευτικό πλοίο «AIDA IV», κατά 
τη διάρκεια των προβλεπόμενων εκπαιδευ-
τικών ταξιδιών. Σημειώνεται πως το εκπαι-
δευτικό πλοίο «AIDA IV» αποτελεί ευγε-
νική  χορηγία της ιαπωνικής κυβέρνησης 
στην AASTMT, το 1992, λίγα μόλις χρόνια 
μετά την ίδρυσή της.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του  City 
Unity College, η μόνη σημαία που δεν 
έχει, προς το παρόν, αναγνωρίσει το πτυ-
χίο της AASTM είναι η ελληνική, γεγο-
νός που αναμένεται να λυθεί πριν από 
την  αποφοίτηση των πρώτων αξιωματι-
κών από την Ακαδημία, το 2021. Σημειώ-
νεται ακόμα πως η Ελληνοαραβική Ακα-
δημία θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το 
ερχόμενο φθινόπωρο, εφόσον υπάρξει η 
σχετική έγκριση από το υπουργείο Παι-
δείας στην Ελλάδα.
Είναι σημαντικό να  αναφερθεί πως η 
Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα- σταθ-
μό, εκτός του αραβικού  κόσμου, όπου 
εγκαινιάζει παράρτημα η AASTM, καθώς 
η Ακαδημία διαθέτει ήδη εγκαταστάσεις 
στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στο Πορτ 
Σάιντ, στο Ασουάν και  στη  Λαττάκεια 
της Συρίας. Η επιλογή αυτή της ακαδημί-
ας φαίνεται να ενισχύει διεθνώς τη θέση 
της Ελλάδας ως παγκόσμιου κέντρου 
ναυτικής εκπαίδευσης, δημιουργώντας 
ευκαιρίες  για προσέλκυση σπουδαστών 
και από χώρες του εξωτερικού.

Είναι γεγονός πως η ίδρυση και η λειτουρ-
γία ιδιωτικών ακαδημιών στην Ελλάδα 
αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα-πρόκληση 
για πολλούς φορείς. Οι γνωστές αγκυλώ-
σεις που υπάρχουν από τη δεκαετία του 
’80, οπότε πρωτοτέθηκαν γενικότερα 
αρκετοί περιορισμοί για την ανώτε-
ρη και ανώτατη ιδιωτική εκπαίδευση, ίσως 
ήρθε η ώρα να επανεξεταστούν, ειδικά ως 
προς την εκπαίδευση και την επιμόρφω-
ση σε κλάδους της οικονομίας τόσο διε-
θνοποιημένους,  όσο η ναυτιλία. Ωστόσο 
το μεγάλο στοίχημα για όσους θέλουν να 
επενδύσουν στην ιδιωτική ναυτική εκπαί-
δευση στη χώρας μας είναι να το πράξουν 
με ποιοτικά  κριτήρια και μακροπρόθε-
σμους στόχους και οράματα, με γνώμονα 
πάντοτε την άρτια εκπαίδευση της επόμε-
νης γενιάς των αξιωματικών ΕΝ.

Σαφής στρατηγική  
για την προβολή της δυναμικής 
του ελληνικού στόλου

Μετά από μερικά χρόνια «απουσίας», διε-
ξήχθη το εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο 
και η διεθνής συνάντηση των Ελλήνων 
ναυλομεσιτών (HSA).
Το διεθνές συνέδριο έφερε στην Αθήνα 
καταξιωμένους ομιλητές από τον ευρύτερο 
διεθνή χώρο των ναυλώσεων, της ναυλομε-
σιτείας και του ναυτιλιακού επιχειρείν.
Η πρωτοβουλία του προέδρου του Συν-

δέσμου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσε-
ων Γιάννη Κοτζιά και των μελών του ΔΣ 
έχει, ειδικά σήμερα, σε μια νεφελώδη επο-
χή, ιδιαίτερη αξία τόσο για την παγκόσμια 
ναυτιλιακή κοινότητα όσο και για τις επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα.
Εάν η Ελλάδα θέλει να οργανώσει την 
πολλά υποσχόμενη ναυτιλιακή της συστά-
δα, οι θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν 
τους επιμέρους κλάδους πρέπει, σε ένα 
πλαίσιο συνεργασίας, να υποστηρίζουν 
δράσεις και ενέργειες με στόχο την εξω-
στρέφεια του κλάδου.
Η ελληνική ναυτιλιακή συστάδα (η λέξη 
cluster είναι αγγλική και άρα οφείλουμε να 
επισημοποιήσουμε τη χρήση μιας ελλη-
νικής λέξης, που θα αντιπροσωπεύει το 
ευρύτερο ναυτιλιακό επιχειρείν σε συγκε-
κριμένες γεωγραφικές περιοχές) σαφώς 
και πρέπει να οργανωθεί με μια σαφή στρα-
τηγική που θα αντανακλά τη δυναμική του 
ελληνικού στόλου και τις υποστηρικτικές 
δυνατότητες που μπορεί να τους προσδώ-
σει το ευρύτερο ναυτιλιακό επιχειρείν.
Ελπίζουμε ότι η εκδήλωση της HSA θα 
επανατοποθετηθεί στο παγκόσμιο ημερο-
λόγιο των εκδηλώσεων ως μια τακτική και 
σταθερή αφορμή συνεύρεσης για τους 
απανταχού ναυλωτές και ναυλομεσίτες.
Οι δράσεις αυτές έχουν νόημα όταν υπο-
στηρίζονται από οραματικά διοικητικά 
συμβούλια με διάθεση για εγρήγορση, 
εξωστρέφεια και ανάληψη πρωτοβουλιών. 
Ευχόμαστε η επιτυχημένη αναβίωση του 
θεσμού του «ΠΕΙΡΑΙΑΣ», με τη μορφή 
που απέκτησε από το 1995, να συνεχιστεί 
με σταθερότητα και να ακολουθήσουν 
συναινετικά παρόμοιες πρωτοβουλίες και 
άλλοι φορείς της ελληνικής παραναυτιλίας 
(μία ακόμα άκομψη λέξη), με σαφή στρα-
τηγική σε βάθος χρόνου. 
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Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Με το βλέµµα του ναυτικού

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Η αδιανόητη σύγκρουση 
του πολεμικού πλοίου 
«USS Fitzgerald» και 
του πλοίου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων  
M/V «ACX Crystal»

Η θάλασσα είναι ένα πολύ επικίνδυνο 
περιβάλλον. Η επαγρύπνηση και η άμε-
ση ετοιμότητα του πλοιάρχου και των 
ναυτικών να αντιδράσουν σε οποιονδή-
ποτε κίνδυνο απειλεί την ασφάλεια των 
επιβαινόντων και του πλοίου πρέπει να 
είναι κυρίαρχη στο μυαλό και στην καθη-
μερινότητα των ναυτικών. Ακόμα και όταν 
αναπαύονται, βρίσκονται πάνω στο πλοίο 
και περιβάλλονται από θάλασσα. Εξάλλου 
δεν αναγράφονται τυχαία με τεράστια 

γράμματα στους καθρέφτες των πλοίων οι 
φράσεις «ALWAYS ALERT» και «SAFETY 
FIRST».
Κατά γενική ομολογία, οι αλλαγές στο 
θεσμικό πλαίσιο, το υψηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης των ναυτικών, τα υψηλής ακρί-
βειας τεχνολογικά βοηθήματα και τα πολύ 
χρήσιμα διαχειριστικά εργαλεία (training 
standards, rest periods, soft skills) που 
χρησιμοποιούνται στο πλοίο έχουν περι-
ορίσει σημαντικά τα θαλάσσια ατυχήμα-
τα και έχουν βελτιώσει κατά πολύ τον 
ανθρώπινο παράγοντα (the human factor).
Και έρχεται μια αδιανόητη σύγκρουση 
δύο πλοίων τεχνολογικά πολύ προηγμέ-
νων, του πολεμικού «USS Fitzgerald» (εφε-
ξής πολεμικό) με το πλοίο μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων «ACX Crystal» 
(εφεξής εμπορικό), και τα δύο με έμπειρα 
και εκπαιδευμένα πληρώματα, την ήσυχη 
και με μεγάλη ορατότητα νύχτα του Σαβ-
βάτου της 17ης Ιουνίου 2017 στα πρόσγεια 
των ιαπωνικών ακτών, με κόστος την απώ-
λεια επτά ανθρώπων, να μας αποδείξει ότι 
κάτι δεν πήγε καλά ανεξάρτητα από τις 
ευθύνες που μπορεί να αποδοθούν μετά 
τις έρευνες και το πόρισμα της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων. 
Πολύ μελάνι χύθηκε για την καθυστε-
ρημένη αναφορά της σύγκρουσης από 
πλευράς του εμπορικού πλοίου και γενι-
κότερα στην αρχική δημιουργία εντυπώ-
σεων υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου 
εμπλεκομένου, ενώ είναι απόλυτα βέβαιο 
ότι υπήρξαν ανθρώπινα λάθη εκατέρωθεν. 
Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή.
Το εμπορικό πλοίο είχε πορεία προς 
τον κόλπο του Τόκιο. Τα εμπορικά πλοία 
συνήθως σε απόσταση 56 μιλίων από τις 
ακτές, όπου και το σημείο σύγκρουσης, 
ταξιδεύουν με το πηδάλιο στον αυτόματο, 
πλην της περίπτωσης μεγάλης θαλάσσιας 
κίνησης, όπου για λόγους ασφαλείας το 
πηδάλιο είναι στο χειροκίνητο. Η συγκε-
κριμένη περίπτωση είναι βέβαιο ότι απαι-
τούσε χειροκίνητη πηδαλιουχία. Όσο για 
την ταχύτητα, συνήθως ταξιδεύει με ταχύ-
τητα θαλάσσης και τη μηχανή σε θέση 
ετοιμότητας.
Το πολεμικό πλοίο έχει τον έλεγχο του 
πηδαλίου και των μηχανών 24/7.



Από τη σύγκρουση, το σημείο όπου χτυ-
πήθηκαν τα πλοία και την έκταση της 
ζημιάς που υπέστησαν, σύμφωνα με την 
εικόνα 2, μπορούν να εξαχθούν τα παρα-
κάτω συμπεράσματα:
Το εμπορικό χτυπήθηκε μόνο στην αρι-
στερή του πλευρά, που σημαίνει ότι 
συγκρούστηκε με το πολεμικό σε συγκλί-
νουσα πορεία.
Το πολεμικό δέχτηκε το χτύπημα στη 
δεξιά παρειά και κάτω από τη γέφυρα, 
με τον βολβό της πλώρης του εμπορικού 
να εισέρχεται στα ύφαλα του πολεμικού 
πλοίου.
Μετά τα ανωτέρω, τα σενάρια της 
σύγκρουσης είναι δύο:
Η συγκλίνουσα πορεία με το εμπορικό 
(μπλε πλοίο) ως καταφθάνον και το πολε-
μικό (κόκκινο πλοίο) ως καταφθανόμενο. 
Για να συμβεί αυτό, πρέπει, σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανονισμούς αποφυγής 
σύγκρουσης (COLREGS), το εμπορικό να 
μη βλέπει τους πλευρικούς φανούς του 
πολεμικού αλλά τον φανό κορώνης.
 Η δεύτερη περίπτωση της συγκλίνουσας 
πορείας με τις πορείες να είναι διασταυ-
ρούμενες αν το εμπορικό βλέπει τους 
πλευρικούς φανούς και εφίστιους του 
πολεμικού σύμφωνα με το σχήμα.  
Στην περίπτωση που το εμπορικό πλοίο 
είναι καταφθάνον, τότε ο χειρισμός απο-
φυγής σύγκρουσης είναι ευθύνη του 
εμπορικού, ενώ στην περίπτωση της δια-
σταυρούμενης πορείας ο χειρισμός είναι 
ευθύνη του πολεμικού. 
Ο κανονισμός, τέλος, αναφέρει ότι, ανε-
ξάρτητα από την ευθύνη του χειρισμού, οι 
εμπλεκόμενοι πρέπει να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια και χειρισμό για την αποφυγή 
της σύγκρουσης. Σε αυτό το σημείο, και 
με δεδομένο τον απόλυτο έλεγχο χειρι-
σμών αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες 
ελιγμών από το πολεμικό σκάφος, μάλλον 
το εμπορικό εντοπίστηκε από το πολεμι-
κό πολύ αργά ή και καθόλου.  
Η περίπτωση της σύγκρουσης του ΕΓ/ΟΓ 
«Σάμαινα» με την ΤΠΚ «Κωστάκος» την 
ήσυχη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου 1996, με 
αποτέλεσμα τη βύθιση της πυραυλακά-
του και την απώλεια τεσσάρων μελών του 

πληρώματός της, είναι μια όμοια περίπτω-
ση σύγκρουσης τεχνολογικά προηγμένων 
πλοίων, όπου τα ανθρώπινα λάθη δημι-
ούργησαν τη γνωστή σε όλους αλυσίδα 
των λαθών που οδήγησε στην ολέθρια 
σύγκρουση.  
Τελικά δεν φαίνεται να μαθαίνουμε από τα 
λάθη μας και κάποιες στιγμές η επαγρύ-
πνηση χαλαρώνει, με ολέθρια αποτελέσμα-
τα. Πρέπει στο μυαλό όσων ταξιδεύουν 
στη θάλασσα να μπει και να μείνει ότι, όταν 
βρίσκεσαι στη θάλασσα, ο κίνδυνος υπάρ-
χει πάντα, ακόμα και τις ήσυχες νύχτες, 
που όλα δείχνουν ευχάριστα και ομαλά. 

Συμμόρφωση των πλοίων σχετικά 
με την εγκατάσταση και τη χρήση 
συστημάτων ECDIS

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσίευση 
της Βρετανικής Υδρογραφικής Υπηρεσί-
ας (United Kingdom Hydrographic Office 
– UKHO), σχεδόν τα τρία τέταρτα των 
φορτηγών πλοίων άνω των 20.000 κόρων 
ολικής χωρητικότητας  έχουν μέχρι 
σήμερα συμμορφωθεί με την καταληκτι-
κή ημερομηνία της 1ης Ιουλίου 2017 περί 
υποχρεωτικής εγκατάστασης και χρή-
σης στη γέφυρα των πλοίων Συστήματος 

Εικόνα 2: Τα σημεία σύγκρουσης των πλοίων

Εικόνα 1: Το σημείο σύγκρουσης
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Ηλεκτρονικών Χαρτών (Electronic Chart 
Display and Information System – ECDIS), 
κατά τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 
για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα 
(SOLAS).
Η Βρετανική Υδρογραφική Υπηρεσία εκτι-
μά ότι 3.828 πλοία άνω των 20.000 κ.ο.χ. 
δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
μετάβασης στην εγκατάσταση και στη 
χρήση συστήματος Ηλεκτρονικών Χαρ-
τών και συνεπώς δεν καλύπτουν τις σχετι-
κές απαιτήσεις της SOLAS. Πιο συγκεκρι-
μένα, στο κεφάλαιο 5 της SOLAS, παρά-
γραφος 19.2.10, τα πλοία που εκτελούν 
διεθνείς πλόες πρέπει να είναι εφοδια-
σμένα με σύστημα ECDIS όχι αργότερα 
από την πρώτη επιθεώρηση έπειτα από 
συγκεκριμένη ημερομηνία ανάλογα με τον 
τύπο και το μέγεθος του πλοίου σε κ.ο.χ. 
Φυσικά, μόνο ηλεκτρονικοί χάρτες από 
επίσημες υδρογραφικές υπηρεσίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήμα-
τα ECDIS και μόνο τότε τα πλοία μπορούν 
να θεωρούνται έτοιμα για ECDIS ( CDIS 
ready), π.χ. τα φορτηγά πλοία 50.000 κ.ο.χ. 
και άνω έπρεπε να είναι εφοδιασμένα με 

ECDIS, σύμφωνα πάντα με τη SOLAS, από 
την 1η Ιουλίου 2016.
Εκπρόσωποι της Βρετανικής Υδρογραφι-
κής Υπηρεσίας, αναφερόμενοι στη συμ-
μόρφωση των πλοίων όσον αφορά την 
εγκατάσταση των συστημάτων, τονίζουν 
ότι τα πλοία της κατηγορίας των 50.000 
κ.ο.χ. και άνω είναι πολύ κοντά στην ολο-
κλήρωση της εγκατάστασης, ενώ απομέ-
νουν μόλις λίγες εκατοντάδες πλοίων, και 
σίγουρα πρόκειται για πολύ θετική εξέ-
λιξη. Πρόοδος έχει σημειωθεί και για τα 
πλοία της κατηγορίας μεταξύ των 20.000 
και 50.000 κ.ο.χ., με το 75% αυτών να 
χρησιμοποιούν το σύστημα ECDIS. Εξα-
κολουθεί όμως ο αριθμός των μη συμμορ-
φούμενων φορτηγών πλοίων να φτάνει 
στις κάποιες χιλιάδες και είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν τις επιπλοκές που μπορεί να 
προκληθούν στη λειτουργία των πλοίων 
λόγω της μη συμμόρφωσής τους εφόσον 
η καταληκτική ημερομηνία έχει περάσει. 
Για παράδειγμα, αν ένα πλοίο κρατηθεί 
από τις αρχές της Αυστραλίας για μη συμ-
μόρφωση σε σχέση με την εγκατάσταση 
και τη χρήση ECDIS, ο μόνος τρόπος για 

την άρση της κράτησης είναι η συμμόρ-
φωση. Με δεδομένο ότι το πλοίο έχει 
χρόνο μέχρι την πρώτη επιθεώρηση μετά 
το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, 
υπάρχει περίπτωση το πλοίο να αναγκα-
στεί σε εγκατάσταση άμεσα, με ανυπο-
λόγιστο κόστος εγκατάστασης και εκπαί-
δευσης των μελών του πληρώματος στη 
χρήση του. 
Η Βρετανική Υδρογραφική Υπηρεσία 
θεωρεί ότι η εγκατάσταση του συστήμα-
τος ECDIS από μόνη της δεν διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση με τη διεθνή σύμβαση 
SOLAS, αλλά ούτε και την αποτελεσματι-
κή λειτουργία του. Επιπροσθέτως, λοιπόν, 
της τοποθέτησης και της συνδρομής σε 
εταιρεία ηλεκτρονικών χαρτών, πρέπει το 
πλοίο, μέσω της διαχειρίστριας εταιρεί-
ας, να αναβαθμίσει και να προσαρμόσει 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες της στο 
Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety 
Management System – SMS) που εφαρ-
μόζει σχετικά με την καταλληλότητα του 
λογισμικού του συστήματος και ότι η ομά-
δα γέφυρας είναι πλήρως καταρτισμένη 
και έχει την απαιτούμενη επάρκεια στη 
χρήση του.
Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η μηδενι-
κή ανοχή των αρχών λιμένος σε ζητήματα 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, όπου περιλαμβά-
νεται πλέον η πολύ καλή εξοικείωση και ο 
βαθμός εκπαίδευσης των πληρωμάτων στη 
χρήση του συστήματος ECDIS σε όλο το 
φάσμα των λειτουργιών του, όπως σχεδι-
ασμός ταξιδιού, παρακολούθηση ταξιδιού 
με προσθήκη (overlay) του συστήματος 
ARPA και AIS, διορθώσεις χαρτών, απο-
θήκευση ταξιδιού, πληροφορίες χαρτών 
(φανούς, σημαδούρες, διαύλους), κ.ά. Αν 
στο πλοίο παρατηρηθεί έλλειψη εξοικεί-
ωσης με το σύστημα, το πλοίο μπορεί να 
κρατηθεί και τότε το κόστος αποκατάστα-
σης είναι μεγάλο, αλλά το σημαντικότερο 
είναι ότι η διαχειρίστρια εταιρεία θα υπο-
στεί μείωση της αξιοπιστίας της σε όλο της 
τον στόλο. Προτείνεται λοιπόν ο άμεσος 
προγραμματισμός της εκπαίδευσης και 
της  πιστοποίησης των αξιωματικών που 
στελεχώνουν τον στόλο της εταιρείας 
στη χρήση του συστήματος ECDIS, ώστε 
να παρουσιαστεί σαν διορθωτική κίνηση 
(corrective action) προς τις αρχές λιμένος 
όπου παρατηρήθηκε η μη συμμόρφωση, 
αλλά και ως απόδειξη ποιότητας και αξι-
οπιστίας της εταιρείας ακόμα και όταν δεν 
υπάρχει σχετική παρατήρηση. 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
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Ο εμβολιασμός ως ασπίδα 
προστασίας της υγείας των 
ναυτικών

Είναι βέβαιο ότι ο πλέον αποτελεσματικός 
τρόπος πρόληψης ασθενειών και λοιμώξε-
ων στο πλοίο είναι η καλή προσωπική υγι-
εινή. Στην περίπτωση όμως των ναυτικών 
που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, συχνά 
δεν επαρκεί. Ο εμβολιασμός είναι η μόνη 
ίσως αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης 
της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, 
όπως η ηπατίτιδα Β και η ανεμοβλογιά.
Το πρόγραμμα Υγείας των Πληρωμάτων 
(Crew Health Program), με τη διεξαγωγή 
έρευνας με σκοπό τον υπολογισμό του 
κόστους της ανοσίας των ναυτικών μέσω 
των εμβολιασμών, διαπίστωσε ότι, παρά 
τη μεταβολή του κόστους ανάλογα με 
την τοποθεσία, η τιμολόγηση των εμβολί-
ων είναι λογική, ενώ σε κάποια κράτη τα 

εμβόλια προσφέρονται δωρεάν.
Οι ναυτικοί συχνά ταξιδεύουν σε πάρα 
πολλούς προορισμούς και σε κάθε λιμά-
νι που επισκέπτονται υπάρχει πιθανότη-
τα να μολυνθούν και κατά συνέπεια να 
μεταφέρουν τις τοπικές ασθένειες στο 
πλοίο. Επίσης, λόγω του μεγάλου διαστή-
ματος που μένουν στη θάλασσα χωρίς την 
πιθανότητα επαγγελματικής ιατρικής φρο-
ντίδας, είναι πλέον απαραίτητο να εμβο-
λιάζονται, εάν είναι δυνατόν πριν από τη 
ναυτολόγησή τους. Μερικές από τις πιο 
συνηθισμένες ασθένειες, όπως ο κίτρινος 
πυρετός, η ηπατίτιδα Α και Β και ο τυφοει-
δής πυρετός, μπορούν εύκολα να προλη-
φθούν ή και να θεραπευτούν με τη σωστή 
επαγγελματική αγωγή, όμως είναι δύσκολο 
να δοθεί μια τέτοια θεραπεία στο πλοίο 
και πιθανόν η μόλυνση από κάποια από 
αυτές τις ασθένειες να έχει πολύ σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία του πληρώματος.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, ακόμα 
και αν οι ναυτικοί ταξιδεύουν σε μέρη 
του πλανήτη όπου οι ασθένειες αυτές δεν 
έχουν παρατηρηθεί, αυτό δεν σημαίνει 
ότι υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης 
των εμβολιασμών. Πρέπει πάντα να λαμ-
βάνεται υπόψη ότι οι ναυτικοί δεν είναι 
μόνοι τους στο πλοίο και είναι αδύνατον 
να γνωρίζει κάποιος αν όλοι οι ναυτικοί 
στο πλοίο έχουν επισκεφτεί άλλες χώρες 
όπου η μόλυνση από ασθένεια ήταν πιθα-
νή και αν τελικά μεταφέρει ο ίδιος την 
ασθένεια. Η μετάδοση της ασθένειας σε 
περιορισμένους χώρους όπως οι ενδιαιτή-
σεις του πλοίου είναι ένα εφιαλτικό αλλά 
πολύ ρεαλιστικό και πιθανό σενάριο.
Προτείνεται λοιπόν σε όλες τις διαχειρί-
στριες εταιρίες να εφαρμόσουν πρόγραμ-
μα εμβολιασμών στο στάδιο προ της ναυ-
τολόγησης των ναυτικών στο πλοίο, όσον 
αφορά τις μολυσματικές και μεταδοτικές 
ασθένειες ανά τον κόσμο. Επίσης να ενη-
μερώνονται από τους κατά τόπους πρά-
κτορες για την ύπαρξη εποχικών νόσων 
οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται επικίν-
δυνες αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη 
συνολική απόδοση του πληρώματος και 
συνεπώς τη λειτουργία του πλοίου. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εποχή 
αναπαραγωγής (Απρίλιος-Μάιος) ενός 
είδους πεταλούδας σε λιμάνι της Βενεζου-
έλας (Caripito στον ποταμό San Juan). Τη 
συγκεκριμένη εποχή όταν αυτές οι πετα-
λούδες πετούν φεύγει από το σώμα τους 
μια σκόνη, η οποία, όταν έρθει σε επαφή 
με το ανθρώπινο δέρμα, προκαλεί ισχυρό 
κνησμό, ειδικά τη νύχτα, και έντονα έλκη 
στα όρια του αλλεργικού σοκ. Θυμάμαι 
ήταν αδύνατον να εργαστεί κάποιος μετά 
από τέτοια μόλυνση, η οποία έφτασε στο 
προσωπικό του μηχανοστασίου μέσω των 
αεραγωγών. Χρειάστηκε μία εβδομάδα 
μεγάλης ταλαιπωρίας για όλους, νοσηλείας 
για δύο ή τρία μέλη του πληρώματος και 
αρκετή δόση κορτιζόνης για όλους προ-
κειμένου να ξεπεραστεί η μόλυνση.
Τέλος, όλοι οι ναυτικοί πρέπει οι ίδιοι να 
φροντίζουν να έχουν το αρχείο των εμβο-
λιασμών τους ενημερωμένο, ως υπεύθυνη 
στάση απέναντι στον εαυτό τους αλλά και 
στους συναδέλφους τους στο πλοίο, μη 
διακινδυνεύοντας την προσβολή τους από 
μια μολυσματική νόσο, αλλά και τη μετάδο-
σή της στους υπόλοιπους ναυτικούς.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
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Το παρασκήνιο της MEPC 71

Του Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού Διευθυντή,  Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. 

BALLAST WATER MANAGEMENT | ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μεγάλα θέµατα απασχόλησαν 
τη σύνοδο MEPC 71 του ΙΜΟ 
(3-7 Ιουλίου). Το θέµα των 
ηµεροµηνιών εφαρµογής 
της σύµβασης επεξεργασίας 
έρµατος έκλεισε µε µια δήθεν 
συµβιβαστική πρόταση, που στην 
πράξη δεν διέφερε σε τίποτε 
από το αρχικό κείµενο του 2013 
(Resolution A. 1088/28). 

Δυστυχώς η πρόταση της Ελλάδας να 
δοθεί διετής παράταση στα νεότευκτα 
πλοία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
εγκαταστήσουν συστήματα ΙΜΟ «δεύ-
τερης γενιάς», δεν υποστηρίχτηκε παρά 
μόνο από τη Μάλτα. Ακόμα και οι οργανώ-
σεις διαχειριστών πλοίων (ICS, Intertanko, 
Bimco, κ.λπ.) παρέμειναν μουδιασμένες 
και εγκλωβισμένες σε αβάσιμες φοβίες 
μήπως και δεν επέλθει κάποια απόφα-
ση στην τελευταία σύνοδο πριν από την 
εφαρμογή της σύμβασης έρματος στις 8 
Σεπτεμβρίου 2017. Φυσικά, σε περίπτωση 
μη συμφωνίας θα ίσχυε η απόφαση του 
2013, που, όπως είπα, στην πράξη δεν 
διέφερε από την τωρινή πρόταση. Αλλά 

αυτοί που προώθησαν τη συμβιβαστική 
πρόταση έκαναν καλή δουλειά στο να 
φοβίσουν τα μέλη του ΙΜΟ, καιρό πριν, 
για τη (δήθεν) καταστροφή κάποιας μη 
απόφασης.
Αρχηγοί σε αυτή την «τρομοκρατία» είναι 
πρωτίστως η Νορβηγία και δευτερευ-
όντως η Ιαπωνία, οι οποίες έχουν κατα-
σκευαστές με μεγάλο απόθεμα συστημά-
των έρματος «πρώτης γενιάς» που κάπου 
έπρεπε να διαθέσουν. Τα νεότευκτα λοι-
πόν θυσιάστηκαν στον βωμό αυτών των 
συμφερόντων. Τα πλοία αυτά των οποίων 
η τρόπιδα τίθεται μετά τις 8 Σεπτεμβρίου 
του 2017 θα αρχίσουν να παραδίδονται 
από την άνοιξη του 2018 και μετά. Με την 
πρόταση που υιοθετήθηκε υποχρεούνται 
κατά την παράδοση να φέρουν συσκευή 
επεξεργασίας έρματος εγκεκριμένη από 
τον ΙΜΟ. Όμως, συσκευές εγκεκριμένες 
σύμφωνα με τις αναθεωρημένες οδηγίες 
του ΙΜΟ (δεύτερης γενιάς) δεν θα υπάρ-
χουν στην παραγωγή για αρκετό χρόνο 
μετά (τουλάχιστον έως τα μέσα του 2019) 
και σίγουρα όχι σε επαρκείς ποσότητες 
για να καλύψουν τη ζήτηση. Οι δε κατα-
σκευαστές συστημάτων που πρόσφατα 
εγκρίθηκαν από τις ΗΠΑ, τα οποία θεω-

ρούνται ότι ικανοποιούν και τις αναθεω-
ρημένες οδηγίες του ΙΜΟ, ήδη δεν δύνα-
νται να ανταποκριθούν στη ζήτηση, με 
μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοσή 
τους. Επιπλέον υπάρχουν αρκετοί περιο-
ρισμοί στις δυνατότητές τους, ενώ είναι 
και πανάκριβα λόγω της έγκρισης από τις 
ΗΠΑ.
Συνεπώς τα περισσότερα νεότευκτα με 
παράδοση το 2018 και το 2019 θα ανα-
γκαστούν να τοποθετήσουν συστήματα 
ΙΜΟ πρώτης γενιάς, προκειμένου να ικα-
νοποιήσουν τον κανονισμό ΙΜΟ, τα οποία 
όμως δεν είναι αποδεκτά από τις ΗΠΑ. 
Καλό θα ήταν να γνωρίζουν όλοι, όταν θα 
αναγκαστούν να ξαναπληρώσουν σε λίγα 
χρόνια για νέα μηχανήματα για τα νεό-
τευκτα πλοία τους προκειμένου να προ-
σεγγίσουν τις ΗΠΑ, ότι μόνο η ελληνική 
σημαία προσπάθησε με επίσημη κατάθε-
ση στον ΙΜΟ να περιλάβει τα vεότευκτα 
σε διετή παράταση πέραν του Σεπτεμβρί-
ου του 2017. Καμία άλλη σημαία δεν μίλη-
σε προς υποστήριξη της πρότασης πλην 
της Μάλτας. Επιπλέον στην πρόταση της 
INTERCARGO να εξαιρεθούν πλοία των 
οποίων οι άνω δεξαμενές έρματος (top 
side tanks) αδειάζουν κατευθείαν από τα 
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πλαϊνά τοιχώματα του πλοίου και συνεπώς 
η μετατροπή τους είναι πρακτικά αδύνα-
τη, πάλι η Ελλάδα μόνο υποστήριξε την 
πρόταση. Προφανώς βολεύει πολλούς να 
αποσυρθούν πρόωρα τέτοια πλοία.
Το άλλο μεγάλο θέμα που απασχόλησε τη 
σύνοδο ήταν, φυσικά, το θέμα της μείω-
σης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα (CΟ

2
), το όποιο χωρίζεται σε 3-4 

ενότητες. Μία ενότητα αφορά τον δείκτη 
σχεδιασμού πλοίων (EEDI), ο οποίος στο 
μέλλον πρέπει να μειώνεται σύμφωνα με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τα πλοία 
που ναυπηγούνται τώρα μέχρι και το 2020 
έχουν δείκτη 10% χαμηλότερο (δηλαδή 
καλύτερο) από τα πριν από το 2015. Για 
την περίοδο 2020-2025 ο δείκτης πρέ-
πει να είναι 20% χαμηλότερος και για το 
2025-2030 30% χαμηλότερος. Το πρόβλη-
μα είναι ότι χαμηλότερο ΕΕDI μπορεί να 
επιτευχθεί όχι μόνο με καλύτερες γραμ-
μές γάστρας (δηλαδή χαμηλότερη αντί-
σταση πλοίου), αλλά και με μείωση της 
ιπποδύναμης και της ταχύτητας σχεδια-
σμού. Το δεύτερο φυσικά είναι πολύ πιο 
εύκολο για τα ναυπηγεία, κάτι που πρώ-
τη είχε επισημάνει η Ελλάδα στον ΙΜΟ, 
έχοντας προτείνει βελτίωση του τύπου 
υπολογισμού του ΕΕDΙ (που δεν έγινε 
αποδεκτός), προβλέποντας ότι θα υπάρ-
ξει πρόβλημα ασφάλειας με πλοία που θα 
χτίζονται με πολύ μικρές μηχανές. Μετά 
από καιρό το πρόβλημα έγινε εμφανές 
σε όλους, και έτσι τα τελευταία τρία χρό-
νια δύο μεγάλες έρευνες, μια ευρωπαϊκή 
–SOPERA– και μια ιαπωνική, ένωσαν τις 
δυνάμεις τους για να ορίσουν ποια πρέ-
πει να είναι η ελάχιστη αποδεκτή ιππο-
δύναμη για κάθε τύπο πλοίου. Η Ελλάδα 
συνεργάστηκε στενά, προσφέροντας την 
τεράστια εμπειρία της στη λειτουργία των 
πλοίων, και οι τελικές οδηγίες αναμένονται 
σύντομα. 
Παράλληλα όμως υπάρχει πίεση από 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για άμεση αυστη-
ροποίηση του δείκτη σχεδιασμού, βάσει 
ορισμένων μελετών (κατά τη γνώμη μου 
λανθασμένων) ότι τα περισσότερα πλοία 
που χτίζονται τώρα ήδη ικανοποιούν την 
τρίτη φάση του ΕΕDΙ (δηλαδή το -30%). 
Κάτι τέτοιο, τη στιγμή που δεν έχει συμ-
φωνηθεί ακόμη το κατώτατο επιτρεπτό 
όριο ιπποδύναμης, θα ήταν άκρως επικίν-
δυνο για τα πλοία, ιδίως σε άσχημο καιρό. 

Είναι παράδοξο πώς οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις δεν φαίνεται να πολυενδια-
φέρονται για την ασφάλεια του πλοίου, η 
οποία σε τελική ανάλυση μπορεί να προ-
καλέσει και μεγάλη περιβαλλοντική κατα-
στροφή (π.χ. πετρελαιοκηλίδα από πλοίο 
που προσαράζει διότι δεν έχει επαρκή 
ιπποδύναμη για να αντεπεξέλθει σε άσχη-
μο καιρό). Η δε θέση της Ελλάδας στις 
συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στον 
ΙΜΟ, σε θέματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει εκφράσει άποψη, είναι πολύ λεπτή, 
διότι δεν της επιτρέπεται να ομιλεί ενα-
ντίον της ευρωπαϊκής «γραμμής». 
Παρ’ όλα αυτά, οι απόψεις της Ελλάδας 
εισακούγονται από πολλές άλλες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, που 
αναγνωρίζουν την τεράστια εμπειρία μας 
στη ναυτιλία. Αυτός είναι και ο λόγος που 
η ΕΕ δεν κατάφερε (ευτυχώς) να περάσει 
τη θέση της σε μια άλλη μεγάλη ενότητα 
του CO

2
 που συζητήθηκε, αυτή του MRV 

(Monitoring, Reporting and Verification). 
Για το θέμα αυτό και τα τεράστια οικο-
νομικά συμφέροντα που σχετίζονται με 
τη μελλοντική μέθοδο φορολογίας του 
άνθρακα στη ναυτιλία, έχουμε αναφερθεί 
εκτενώς σε παλαιότερα άρθρα. 
Η εμπορία ρύπων πρακτικά έχει αποφευ-
χθεί σε επίπεδο ΙΜΟ, διότι τα δεδομένα 
που θα συλλέγονται από το MRV του ΙΜΟ 
δεν επιτρέπουν την ενεργειακή βαθμολό-
γηση του πλοίου βάσει δεικτών που δεν 
έχουν σχέση με την πραγματική ενεργεια-
κή απόδοση (π.χ. ΕΕΟΙ). Η Ευρώπη όμως 
προς το παρόν επιμένει με το δικό της 
MRV, το οποίο είναι σχεδιασμένο ακριβώς 
για εύκολη μελλοντική εφαρμογή εμπορί-
ας ρύπων στη ναυτιλία (ETS). Αλλά θεωρώ 
ότι μετά την εφαρμογή του «παγκόσμιου» 
MRV του ΙΜΟ δεν θα μπορεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να συνεχίσει το δικό της MRV για 
πολύ καιρό. Πόσω μάλλον να εφαρμόσει 
κάποιο ευρωπαϊκό ETS στη ναυτιλία. Ας 
φανταστούμε μόνο την πιθανή αντίδρα-
ση της COSCO (και κατ’ επέκταση της 
Κίνας) όταν θα της ζητείται να περάσει 
πρώτα από το χρηματιστήριο ρύπων, προ-
κειμένου να προσεγγίσουν τα πλοία της 
στην ιδιοκτησία της (βλέπε ΟΛΠ).
Στη σύνοδο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνέχισε να προσπαθεί να επηρεάσει το 
MRV του ΙΜΟ, ώστε να περιέχει όσο το 
δυνατόν περισσότερα στοιχεία ίδια με 
του ευρωπαϊκού, όμως ευτυχώς το νερό 

τώρα έχει μπει στο αυλάκι. Η σύνοδος 
τελειοποίησε τις οδηγίες προς τα κρά-
τη-μέλη του ΙΜΟ σχετικά με τον έλεγχο 
που θα εφαρμόζουν για την αξιοπιστία 
των δεδομένων MRV τα οποία θα συλλέ-
γουν από τα πλοία, σχεδόν ολοκληρωτικά 
ανεπηρέαστη από τις παρεμβάσεις της ΕΕ.
Ίσως όμως για τους περισσότερους η πιο 
σημαντική ενότητα του CO

2
 που συζητή-

θηκε ήταν αυτή της μελλοντικής στρατη-
γικής και του χρονοδιαγράμματος που θα 
πρέπει να ακολουθήσει ο ΙΜΟ για συγκε-
κριμένες ποσοτικές μειώσεις του CO

2
 

από τη ναυτιλία τις επόμενες δεκαετίες. 
Από τη μία έχουμε τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις (και την Ευρωπαϊκή Ένωση) 
να ζητούν 60% μείωση του CO

2
 από τα 

πλοία έως το 2050, αλλά και από την άλλη 
γνωρίζουμε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές 
αυξάνουν όσο αυξάνεται το βιοτικό επί-
πεδο του πλανήτη (και αυτό είναι καλό, 
διότι οι θαλάσσιες μεταφορές εκλύουν 
πολύ λιγότερο CO

2
 από οποιοδήποτε 

άλλο μεταφορικό μέσο). Το χάσμα μετα-
ξύ των «περιβαλλοντολόγων» από τη μία 
και των πραγματιστών από την άλλη γίνε-
ται μεγαλύτερο όταν αναλογιστούμε ότι 
οι πρώτοι θεωρούν πως η τεχνολογία για 
να επιτευχθούν οι μειώσεις της τάξης του 
60% υπάρχει ήδη. Κατ’ αυτούς τα πανιά, οι 
φυσαλίδες κάτω από τη γάστρα (κατ’ εμέ 
φούσκες), τα βιοκαύσιμα κ.λπ. αρκούν!
Κατά τις συζητήσεις συμφωνήθηκαν τα 
τελείως βασικά, δηλαδή ποια πρέπει να 
είναι τα βήματα για τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής του ΙΜΟ και πώς θα πρέ-
πει να καθοριστούν οι στόχοι. Θα εξε-
ταστούν στο μέλλον διάφορα σενάρια 
εκπομπών από μία ακόμα νέα μελέτη, κ.λπ. 
Επειδή η πίεση για σύντομες αποφάσεις 
είναι μεγάλη, αποφασίστηκε να γίνονται 
τακτικές συναντήσεις ομάδων εργασίας 
επί του θέματος μεταξύ των συνόδων 
του ΙΜΟ. Έτσι, αποφασίστηκε να γίνουν 
δύο συναντήσεις πριν από την επόμενη 
σύνοδο MEPC για την προώθηση του 
θέματος σε πιο συγκεκριμένες βάσεις. Το 
θετικό είναι ότι και οι οργανώσεις διαχει-
ριστών πλοίων συμφωνούν ότι πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για μειώσεις 
των εκπομπών, τα οποία όμως πρέπει να 
είναι ρεαλιστικά και επιτεύξιμα, σύμφωνα 
με την υπάρχουσα τεχνολογία. 
Το θέμα μόλις τώρα ανοίγει και ο δρόμος 
θα είναι μακρύς.
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Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος:
με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Τελικά στην 71η Σύνοδο υιοθετήθηκε ένα νέο 
σχέδιο εφαρμογής της σύμβασης δύο μήνες 
ακριβώς πριν από την καταληκτική ημερομη-
νία εφαρμογής της (8 Σεπτεμβρίου 2017) και 
πρόκειται για μια πολυαναμενόμενη συμβιβα-
στική λύση σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες 
συμμόρφωσης των πλοίων στο πρότυπο D-2. 
Το πρότυπο D-2 της σύμβασης αφορά την 
εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας 
έρματος με τις σχετικές πιστοποιήσεις από 
τα κράτη σημαίας, τα MoU και το US Coast 
Guard. Η συμβιβαστική αυτή λύση επεκτεί-
νει την καταληκτική ημερομηνία από την 8η 
Σεπτεμβρίου 2017 στην 8η Σεπτεμβρίου 2024, 
περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία και 
προϋποθέσεις:

• Για τα πλοία στα οποία εγκαθίσταται η 
τρόπιδα μετά την 8η Σεπτεμβρίου 2017 
πρέπει άμεσα να συμμορφώνονται με το 
πρότυπο D-2.
• Τα υπάρχοντα πλοία θα πρέπει να 
συμμορφώνονται στο πρότυπο D-2 
αμέσως μετά την πρώτη ανανέωση του 
πιστοποιητικού πρόληψης ρύπανσης 
από πετρέλαιο (IOPP Certificate) μετά 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης αν: 
 1. Η ανανέωση έχει ολοκληρωθεί την 
ή μετά την 8η Σεπτεμβρίου 2019 ή 
 2. Η ανανέωση του πιστοποιητικού έχει 
ολοκληρωθεί την ή μετά την 8η Σεπτεμβρίου 
2014, αλλά πριν από την 8η Σεπτεμβρίου 2017.
• Επίσης τα πλοία θα πρέπει να συμμορ-
φώνονται με το πρότυπο D-2 στη δεύτερη 
ανανέωση του πιστοποιητικού IOPP μετά 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης αν η 
πρώτη ανανέωση έχει ολοκληρωθεί πριν 
από την 8η Σεπτεμβρίου 2019 και εφόσον 
δεν καλύπτονται οι ανωτέρω συνθήκες 
1 και 2. Εν ολίγοις τα πλοία που θα χρει-
αστούν ανανέωση πιστοποιητικού IOPP 
μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2017 και της 
8ης Σεπτεμβρίου 2019 δεν μπορούν να 
μεταφέρουν την ημερομηνία συμμόρφω-
σής τους με το πρότυπο D-2 μετά την 8η 
Σεπτεμβρίου 2019.
• Τα πλοία των οποίων η κατασκευή άρχι-
σε πριν από την 8η Σεπτεμβρίου 2017 αλλά 
παραδόθηκαν μετά από την ανωτέρω ημε-
ρομηνία θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη 
σύμβαση στην πρώτη ανανέωση του πιστο-
ποιητικού IOPP μετά την παράδοσή του. 
• Επίσης για τα πλοία που δεν υποχρεού-
ται να φέρουν πιστοποιητικό IOPP (πλοία 
κάτω των 400 κ.ο.χ.) πρέπει να έχουν συμ-
μορφωθεί με το πρότυπο D-2 όχι αργότε-
ρα από την 8η Σεπτεμβρίου 2024.

Η παραπάνω συμφωνία παράτασης της 
εφαρμογής του προτύπου D-2 της σύμβα-
σης είναι βέβαιο ότι προέκυψε κάτω από τις 
πιέσεις κυρίως των πλοιοκτητών με εύλογες 
τις παρακάτω ανησυχίες των πλοιοκτητών:

• Τη σύγχυση που επικρατεί με την αξι-
οπιστία και την ελλιπή πιστοποίηση των 
υπαρχόντων συστημάτων πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων. 
• Καλές οι προδιαγραφές, αλλά τα συστή-
ματα ανταποκρίνονται πραγματικά σε όλα 
τα μεγέθη των πλοίων και σε όλες τις συν-
θήκες (κακές καιρικές συνθήκες);
• Τελικά θα εγκατασταθούν συστήματα 
μεγάλου κόστους (από $2-6 εκατομμύ-
ρια) και παράλληλα θα συνεχιστεί η αλλα-
γή έρματος σύμφωνα με το πρότυπο D-1, 
το οποίο έχει ήδη αυξήσει το λειτουργι-
κό κόστος του πλοίου και πολλές φορές 
πιέζει τα πλοία εις βάρος της ασφάλειας 
(μικρό ταξίδι, κακές καιρικές συνθήκες, 
πίεση χρόνου, αλλαγή έρματος στα όρια 
του ρίσκου σε ότι αφορά τις κοπώσεις του 
πλοίου);
• Πόσο χρόνο θα χρειαστούν η εκπαί-
δευση και η εξοικείωση των χρηστών στη 
λειτουργία των νέων συστημάτων; (άλλες 
σχετικές εφαρμογές χρειάστηκαν μεγάλη 
πίστωση χρόνου)
• Πόσο χρόνο επιπλέον θα χρειαστούν τα 
πλοία προκειμένου να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία αφερματισμού, που ειδικά για 
τα πλοία τύπου bulk carrier είναι οριακή σε 
αρκετά λιμάνια;
• Θα πρέπει να σταματάει η φόρτωση και 
αν ναι ποιος θα επωμίζεται το κόστος;

Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ότι σημαίες 
τα MoU το US Coast Guard πρέπει να είναι 
προσεκτικά στις πιστοποιήσεις που παρέ-
χουν στα συστήματα επεξεργασίας έρματος, 
για να περιορίσουν την απόρριψη έρματος 
του οποίου η επεξεργασία είναι ελλιπής 
χωρίς ευθύνη των πλοίων. Είναι καλύτερα να 
προλαμβάνουμε παρά να επιβάλουμε πρό-
στιμα όταν η ζημιά στο περιβάλλον είναι 
πλέον μη αναστρέψιμη. 

Η 71η Σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος (Marine 
Environmental Protection Committee – MEPC), που συνήλθε στις 3 
Ιουλίου 2017, ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 7 Ιουλίου 2017. Ανάµεσα 
στα θέµατα στην ατζέντα της συνόδου συζητήθηκε και η επανεξέταση της 
συµµόρφωσης των πλοίων µε τις διατάξεις της διεθνούς σύµβασης της 
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρµατος και καταλοίπων (BWM Convention).

BALLAST WATER MANAGEMENT | ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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Εκστρατεία ειδικής επιθεώρησης 
για φορτηγά πλοία από  
την MSA της Κίνας

Η Διοίκηση Ναυτικής Ασφάλειας (MSA) 
της Κίνας έχει ξεκινήσει ειδικές επιθεω-
ρήσεις σε φορτηγά πλοία από τις 15 Ιουνί-
ου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η επιθεώ-
ρηση θα πραγματοποιείται σε συνδυασμό 
με τις επιθεωρήσεις Port State Control 
(PSC) και τις επιθεωρήσεις Flag State 
Control (FSC).
Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, τα φορ-
τηγά πλοία ηλικίας άνω των 15 χρόνων και 
χωρητικότητας άνω των 10.000 κόρων 
ολικής χωρητικότητας τα οποία εκτελούν 
διεθνή δρομολόγια θα έχουν προτεραιό-
τητα στην επιθεώρηση.

Η επιθεώρηση φορτηγών πλοίων τα οποία 
μετατράπηκαν από δεξαμενόπλοια χωρίς 
την ειδική επιθεώρηση δεν θα περιορί-
ζεται από χρονικά παράθυρα. Εκτός από 
ειδικές περιπτώσεις, τα φορτηγά πλοία τα 
οποία μετατράπηκαν από δεξαμενόπλοια 
θα πρέπει να υποβληθούν σε επιθεώρηση 
Port State στο πρώτο λιμάνι που θα προ-
σεγγίσουν μετά την έναρξη της εκστρα-
τείας.
Η επιθεώρηση θα διενεργείται σύμφωνα 
με τα καθιερωμένα διαστήματα επιθεω-
ρήσεων του Tokyo MOU για επιλεγμένα 
πλοία, ενώ θα επικεντρώνεται στη δομή 
του πλοίου και στις δεξαμενές έρματος. Οι 
αξιωματικοί του PSC ενδέχεται να ζητή-
σουν να ανοιχτούν οι δεξαμενές έρματος 
για εσωτερική εξέταση. Ανάμεσα στα στοι-
χεία που θα ελέγχονται περιλαμβάνονται 
το πλάνο φόρτωσης/εκφόρτωσης που έχει 
συμφωνηθεί από το πλοίο και τον τερματι-
κό σταθμό, το εγκεκριμένο εγχειρίδιο για 
cargo/ballast operation, έγγραφα σχετικά 
με το ESP, αναφορές μετρήσεων πάχους, η 
στεγανότητα των hatch covers, τα πλαίσια 
των χώρων φορτίου, τα bulkheads και οι 
δεξαμενές έρματος.

Η COSCO εξαγοράζει την OOCL

Η China COSCO Shipping Corporation 
Limited (COSCO Shipping) πρόκειται 
να εξαγοράσει την Orient Overseas 
Container Line (OOCL), επιβεβαιώνο-
ντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν 
τους τελευταίους μήνες. Με την πρότα-
ση εξαγοράς, ύψους $6,3 δις, η COSCO 
Shipping θα κατέχει το 90,1% των μετοχών 



της OOCL, ενώ το εναπομείναν 9,9% θα 
περιέλθει στον έλεγχο της Shanghai Port 
International Group (SPIG).
Η εξαγορά πρόκειται να δημιουργήσει 
την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία θαλάσσιας 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μετά 
τη Maersk και την MSC, η οποία θα διαθέ-
τει πάνω από 400 πλοία, συνολικής χωρη-
τικότητας 2,9 εκατ. TEUs, και θα κατέχει 
το 11,6% του παγκόσμιου μερίδιου της 
αγοράς.
Σε κοινή τους δήλωση, η COSCO και η 
OOCL επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται 
να αλλάξει η ονομασία των δύο εταιρει-
ών και δεν πρόκειται να προχωρήσουν 
σε απολύσεις εργαζομένων της OOCL 
για τουλάχιστον 24 μήνες. Επιπλέον, τόσο 
η COSCO όσο και η SPIG επιθυμούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρή παρουσία 
της OOCL στο Χονγκ Κονγκ, ένα αναδυ-
όμενο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Και εγένετο «Ocean  
Network Express»

Ιδρύθηκε και επίσημα η νέα συμμα-
χία «Ocean Network Express» (ONE), 
από τις εταιρείες Kawasaki Kisen Kaisha 
(K Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) και 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προη-
γούμενό μας άρθρο, πρόκειται για μια 
συνεργασία στον τομέα της θαλάσσιας 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, στο 
πλαίσιο της οποίας οι τρεις εταιρείες (K 
Line, MOL, NYK) θα ενοποιήσουν τις 
ναυτιλιακές τους δραστηριότητες, καθώς 
και τη διαχείριση τερματικών σταθμών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με εξαίρεση όσους 
τερματικούς σταθμούς διαχειρίζονται 
στην Ιαπωνία.
Στις 7 Ιουλίου 2017 οι τρεις εταιρείες 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προ-
χώρησαν στη δημιουργία μιας μητρικής 
εταιρείας της ONE στο Τόκιο και μιας 
εταιρείας εκμετάλλευσης στη Σιγκαπούρη.
Για την ίδρυση της ΟΝΕ, οι τρεις γιαπω-
νέζικες εταιρείες χρειάστηκε να πάρουν 
έγκριση όπου απαιτείτο από αρμόδιους 
φορείς για τη συμμόρφωσή τους με τους 
τοπικούς νόμους περί ανταγωνισμού. 
Μόνο η Νότια Αφρική δεν ενέκρινε την 
σύμπραξη των εταιρειών, καθώς η Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού της χώρας απέρριψε 
την ίδρυση της συμμαχίας.

Ωστόσο, προ ολίγων ημερών οι K Line, 
MOL και NYK ανακοίνωσαν ότι θα κατα-
φέρουν να πάρουν την απαιτούμενη 
έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
της Νότιας Αφρικής, πριν από την 1η 
Απριλίου 2018, οπότε και θα ξεκινήσει η 
ONE τη λειτουργία της.
Η «Ocean Network Express» εκτιμάται 
ότι θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτε-
ρες συμμαχίες στη ναυλαγορά των εμπο-
ρευματοκιβωτίων στον κόσμο, καθώς 
υπολογίζεται ότι θα διαθέτει στόλο χωρη-
τικότητας 1,4 εκατ. TEUs, ο οποίος θα 
δραστηριοποιείται σε 90 χώρες, κατέχο-
ντας το 7% της παγκόσμιας αγοράς.

Πατάει πόδι η CMA CGM  
στη Βραζιλία

Οι εταιρείες CMA CGM και Maersk Line 
από κοινού ανακοίνωσαν ότι συνήψαν 
συμφωνία βάσει της οποίας η πρώτη πρό-
κειται να αποκτήσει από τη δεύτερη την 
εταιρεία Mercosul Line, μία από τις ηγέ-
τιδες εταιρείες της Βραζιλίας στον χώρο 
της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Με την απόκτηση της Mercosul Line, η CMA 
CGM θα έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει 
περαιτέρω τις δραστηριότητες και τις υπη-
ρεσίες της από και προς τη Νότια Αμερική, 
κυρίως στη Βραζιλία, όπου παρατηρείται 
έντονη τάση προς ανάπτυξη υπηρεσιών 
door-to-door, ενισχύοντας με αυτόν τον τρό-
πο τις υπηρεσίες logistics που προσφέρει.

Η πώληση της Mercosul Line στην CMA 
CGM αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 
μόλις ολοκληρωθεί από τη Maersk η εξα-
γορά της γερμανικής Hamburg Süd.
H Mercosul Line ιδρύθηκε το 1996, εξαγο-
ράστηκε από τη Maersk το 2006 και δια-
θέτει έναν στόλο από τέσσερα πλοία, ο 
οποίος δραστηριοποιείται στη μεταφορά 
εμπορευματοκιβωτίων εντός της Βραζιλίας.

«Χέρι» σε πλοία της Rickmers 
έβαλε η Navios Maritime 
Containers

Η Navios Maritime Containers Inc. ανα-
κοίνωσε την ολοκλήρωση της ιδιωτι-
κής τοποθέτησης κεφαλαίων μέσω της 
έκδοσης νέων μετοχών, συνολικής αξίας 
$50,3 εκατ., τα οποία προήλθαν, μεταξύ 
άλλων, κατά 60% από τη Navios Maritime 
Partners L.P. και κατά 10% από τη Navios 
Maritime Holdings. Οι δύο εταιρεί-
ες έλαβαν επίσης warrants της Navios 
Containers πενταετούς διάρκειας.
Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε την από-
κτηση πέντε πλοίων από τη Navios 
Partners, χωρητικότητας 4.250 TEUs 
το καθένα, τα οποία προήλθαν από τη 
Rickmers Trust, με το συνολικό τίμημα της 
συναλλαγής να ανέρχεται σε $64 εκατ. Η 
εταιρεία αναμένει έσοδα $45 εκατ. από τις 
υφιστάμενες συμφωνίες χρονοναύλωσης 
των συγκεκριμένων πλοίων.
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Νέοι όροι στο εμπόριο  
ΕΕ και Ιαπωνίας

Στη Σύνοδο Κορυφής που έλαβε χώρα 
στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 
οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της ΕΕ 
και της Ιαπωνίας συνήψαν μια πολύ σημα-
ντική συμφωνία, η οποία αφορά τη στρα-
τηγική συνεργασία της ΕΕ με την Ιαπωνία, 
μέσα από τη διεξαγωγή του εμπορίου 
μεταξύ αυτών των χωρών, με ευνοϊκότε-
ρους όρους.
Παρά το γεγονός ότι απαιτούνται χρό-
νος και αρκετές διαπραγματεύσεις για 
να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, δεν αμφι-
σβητείται ότι έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς 
αποτελεί τη βάση για τη διεξαγωγή ενός 
ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ και της Ιαπωνίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας για τη διεξα-
γωγή του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ τους 
είχαν ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2013.

Η συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερης βαρύτη-
τας, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, 
174.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη εξά-
γουν αγαθά και προϊόντα προς την Ιαπω-
νία, συνολικής αξίας 58 δις ευρώ.
Ένα ακόμα θέμα που τέθηκε επί τάπητος 
στη Σύνοδο Κορυφής ήταν το ζήτημα της 
ασφάλειας στις μεταφορές. Οι εκπρόσω-
ποι των χωρών της ΕΕ και της Ιαπωνίας 
συζήτησαν επίσης ζητήματα ενέργειας, 
τεχνολογίας και προστασίας δεδομένων.

Θύματα μεγάλης 
κυβερνοεπίθεσης A.P. Moller-
Maersk, Rosneft και ουκρανικές 
τράπεζες

Στο στόχαστρο μεγάλης κυβερνοεπίθεσης 
βρέθηκε ο δανέζικος κολοσσός A.P. Moller-
Maersk, με αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε 
επισήμως η εταιρεία, να προκληθούν σημα-
ντικές βλάβες στα συστήματα πληροφορι-
κής του, σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε πως 
«η βλάβη προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση», 
σημειώνοντας πως έχουν δεχτεί πλήγματα 
τα συστήματά της σε αρκετές περιοχές ανά 
την υφήλιο, όπου διατηρεί γραφεία. Μάλιστα, 
η εταιρεία μέσω Twitter είχε ανακοινώσει σε 
πρώτη φάση ότι τα συστήματα πληροφορικής 
της είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας σε πολλές 
περιοχές και ότι ερευνούσε τι είχε συμβεί. 

Να σημειωθεί ότι στόχος «μεγάλης 
κυβερνοεπίθεσης» υπήρξε και ο ρωσι-
κός πετρελαϊκός γίγαντας Rosneft, όπως 
ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Οι ρωσικές 
αρχές, μετά από αίτημα της εταιρείας, 
έχουν αναλάβει τις έρευνες για να εξα-
κριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και από πού 
προήλθε η κυβερνοεπίθεση, ενώ η εται-
ρεία αποφάσισε να μη σταματήσει την 
εξόρυξη πετρελαίου, χρησιμοποιώντας 
εφεδρικό σύστημα λειτουργίας.
Θύματα όμως κυβερνοεπίθεσης φαίνεται 
πως έπεσαν και αρκετές εμπορικές τρά-
πεζες της Ουκρανίας, καθώς και αρκετές 
ακόμα ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες, οι 
οποίες επλήγησαν από έναν «άγνωστο 
κυβερνοϊό».

Η Αρκτική Θαλάσσια Διαδρομή 
προσελκύει το ενδιαφέρον των 
ναυτιλιακών εταιρειών

Σε συνάντηση που είχε ο CEO της κρα-
τικής πετρελαϊκής εταιρείας της Ρωσί-
ας Sovcomflot (SFC), κ. Sergey Frank, με 
τον πρωθυπουργό της χώρας Dmitry 
Medvedev συζητήθηκαν μέτρα για τη 
βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλο-
ΐας στην Αρκτική Θαλάσσια Διαδρομή, 
καθώς και για πιθανές απαγορεύσεις σε 
όσα πλοία διαπλέουν τη συγκεκριμένη 
θαλάσσια περιοχή ενώ δεν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας 
και το προσωπικό δεν έχει εκπαιδευτεί 
επαρκώς στις απαιτήσεις ναυσιπλοΐας στη 
συγκεκριμένη περιοχή.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης κυκλοφορίας των πλοί-
ων στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή τα 
τελευταία χρόνια λόγω του λιώσιμου των 
πάγων και της δυνατότητας ναυσιπλοΐας 
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στη 
διάρκεια του έτους.
Η κυκλοφορία των πλοίων από την Αρκτι-
κή Θαλάσσια Διαδρομή αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω. Μόνο τα δύο ενεργει-
ακά έργα που λαμβάνουν χώρα στον Κόλ-
πο του Ομπ (Novy Port και Yaman LNG 
project), τα οποία εξυπηρετούνται από 
πλοία της SFC, αναμένεται να παράγουν 
11,5 εκατ. τόνους φορτίων, αυξάνοντας 
σημαντικά τον συνολικό όγκο του μετα-
φερόμενου φορτίου από την Αρκτική 
Θαλάσσια Διαδρομή.
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Εκ μέρους της ναυτιλιακής κοινότητας, ο κ. 
Sergey Frank της SFC εκφράζει την ελπί-
δα ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει λάβει 
τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει 
ότι οι υποδομές στην Αρκτική Θαλάσσια 
Διαδρομή είναι ικανές να εξυπηρετήσουν 
την αυξημένη κυκλοφορία που καταγρά-
φεται στην περιοχή, μέσα από τη συνεχή 
ανάπτυξη συστημάτων πλοήγησης και 
υδρογραφίας, την ενίσχυση της ετοιμό-
τητας των υπηρεσιών διάσωσης και τη 
βελτίωση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών 
πλοήγησης και επικοινωνιών.
Ο κ. Frank διαβεβαίωσε επίσης τον Ρώσο 
πρωθυπουργό ότι κάθε πλοίο της SFC που 
διαπλέει την Αρκτική Θαλάσσια Διαδρομή 
πληροί όλους τους διεθνείς και εγχώριους 
κανονισμούς που ισχύουν για την κατα-
σκευή, τον εξοπλισμό και τον χειρισμό 
των σκαφών που εκτελούν εργασίες στην 
αρκτική περιοχή. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
τα μισά από τα 149 πλοία της ρωσικής εται-
ρείας είναι high ice class, ενώ όλα τα πλοία 
είναι επανδρωμένα με κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό. Το γεγονός αυτό 
δίνει στην SFC ένα σοβαρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Η Sovcomflot από τις αρχές του 2017 έχει 
προχωρήσει σε παραγγελίες πλοίων κατη-
γορίας Aframax, τα οποία θα καταναλώνουν 
μόνο LNG ως καύσιμο. Τα νέα δεξαμενό-
πλοια της εταιρείας, χωρητικότητας 114.000 
dwt το καθένα, αναμένεται να παραδοθούν 
το 2018 και είναι κατάλληλα σχεδιασμένα 
ώστε να μεταφέρουν με ασφάλεια αργό 
πετρέλαιο σε θαλάσσιες περιοχές όπου 
υπάρχει παρουσία πάγου.

Η Ντόχα αντιστέκεται στις 
απαιτήσεις των γειτόνων της

Σε δηλώσεις του ο κ. Mohab Mamish, πρό-
εδρος της Οικονομικής Ζώνης της Διώ-
ρυγας του Σουέζ, ανέφερε ότι έχει απα-
γορευτεί η είσοδος πλοίων συμφερόντων 
εταιρειών του Κατάρ στους λιμένες που 
βρίσκονται εντός της Οικονομικής Ζώνης 
της διώρυγας.
Η απαγόρευση αυτή έρχεται ως συνέπεια 
των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Αίγυπτος 
στο Κατάρ, μαζί με άλλες αραβικές χώρες. 
Ωστόσο, η απαγόρευση δεν αφορά τη διέ-
λευση των πλοίων από τη διώρυγα, καθώς 
αυτή προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο.

Στο μεταξύ, η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική 
Αραβία εξέδωσαν κοινή δήλωση, σύμφω-
να με την οποία δεσμεύονται να λάβουν 
πολιτικά, οικονομικά και νομικά μέτρα 

ενάντια του Κατάρ, μετά την άρνηση του 
τελευταίου να δεχτεί ορισμένα από τα 
αιτήματα των τεσσάρων αραβικών χωρών. 
Οι τέσσερις αραβικές χώρες κατηγόρη-
σαν επίσης το Κατάρ ότι συνεχίζει να 
σαμποτάρει την ασφάλεια και τη σταθε-
ρότητα στην περιοχή του Κόλπου.
Από την πλευρά του Κατάρ, ο υπουρ-
γός Οικονομικών της χώρας, κ. Ali Sharif 
Al Emadi, δήλωσε στην εφημερίδα «The 
Times» ότι η Ντόχα βρίσκεται σε μια αρκε-
τά καλή οικονομική κατάσταση και θα μπο-
ρέσει να υπερκεράσει τις όποιες δυσκολί-
ες, προσθέτοντας επίσης ότι η οικονομική 
δύναμη της χώρας βασίζεται στις μεγάλες 
πωλήσεις της σε φυσικό αέριο παγκοσμίως 
εδώ και πολλές δεκαετίες.

Έξοδα (επιπλέον) συμφόρησης 
για μεταφορές από/προς την 
Αμβέρσα και το Ρότερνταμ

Επί εβδομάδες τώρα οι φορτηγίδες του 
στόλου της Contargo αναγκάζονται να 
περιμένουν όλο και περισσότερο για 
εκφόρτωση και φόρτωση στους δύο 
σημαντικούς λιμένες της Ολλανδίας και 
του Βελγίου. Οι χρόνοι αναμονής 50 ωρών, 
που ενίοτε αγγίζουν και τις 120 ώρες, 
δυστυχώς δεν αποτελούν πλέον εξαίρε-
ση, ειδικά για τα containers που προορί-
ζονται για την Ευρώπη. Οι φορτηγίδες της 
Contargo συνδέουν τη Βόρεια Θάλασσα 
με τον Ρήνο και τα σημαντικά λιμάνια του 
ευρωπαϊκού βορρά με τις βιομηχανικές 
πρωτεύουσες και τα κέντρα διαμετακό-
μισης της Γερμανίας και της κεντρικής 
Ευρώπης.
Η Contargo ανακοίνωσε ήδη ότι θα μετα-
κυλήσει ένα μέρος των δαπανών στους 
πελάτες της, δηλαδή στις ναυτιλιακές 
εταιρείες, forwaders και shippers. Για τον 
λόγο αυτόν, από την Παρασκευή 14 Ιου-
λίου 2017 θα καταβάλλεται πρόσθετη 
επιβάρυνση-τέλος συμφόρησης ύψους 
19,50 ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο. Η 
πρόσθετη αυτή επιβάρυνση ισχύει ανε-
ξάρτητα από την περιοχή ναυσιπλοΐας 
του Ρήνου για όλα τα φορτία και τους 
τερματικούς σταθμούς στους λιμένες της 
Αμβέρσας και του Ρότερνταμ μέχρι τις 31 
Αυγούστου 2017.
Εάν η κατάσταση αυτή δεν έχει βελτιωθεί 
σημαντικά μέχρι τις 31/8, η προσαύξηση θα 
ισχύσει και πέραν αυτής της ημερομηνίας.
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Συνέντευξη του καθηγητή Ντίνου Αρκουμάνη
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Ενόψει των παγκόσµιων 
εξελίξεων, σύσσωµη η ναυτιλιακή 
κοινότητα παρακολουθεί 
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
τη διαµόρφωση των νέων 
περιβαλλοντικών κανονισµών, οι 
οποίοι αναµένεται να επηρεάσουν 
σηµαντικά τις ναυτιλιακές 
αγορές στο αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η δηµοσιογραφική 
οµάδα των Ναυτικών Χρονικών 
πραγµατοποίησε µια συνέντευξη 
εφ’ όλης της ύλης µε τον κ. 
Ντίνο Αρκουµάνη, καθηγητή στο 
Peter the Great St. Petersburg 
State Polytechnic University, 
µε σκοπό να παρουσιάσει 
µια χαρτογράφηση των 
σηµαντικότερων περιβαλλοντικών 
κανονισµών που αφορούν τη 
ναυτιλία.



Ο καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης, ύστερα 
από σπουδές στην Ελλάδα, στην Αμερι-
κή και στην Αγγλία, διετέλεσε καθηγητής 
Μηχανολογίας στο Imperial College του 
Λονδίνου μέχρι τον διορισμό του το 2001 
στο City, University of London ως κοσμή-
τορας της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου και 
συνέχισε ως αντιπρύτανης από το 2008 
μέχρι το 2014. Το 2012 διορίστηκε Πρέ-
σβης εκ Προσωπικοτήτων της Ελλάδος σε 
θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Νέων 
Τεχνολογιών και από το 2014 είναι πρόε-
δρος ή μέλος συμβουλίων ιδιωτικών εται-
ρειών σχετιζόμενων με την εκπαίδευση και 
τη ναυτιλία. Από το 2001, επίσης, αποτελεί 
μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικών 
της Αγγλίας και παραμένει έως και σήμερα 
επισκέπτης καθηγητής στο Πολυτεχνείο 
της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία και στα 
πανεπιστήμια Shanghai Jiao Tong και Tianjin 
της Κίνας.

Πώς θα χαρακτηρίζατε τα μέτρα ενερ-
γειακής πολιτικής που έχουν υιοθετή-
σει για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος ο IMO και η EE; 

O ΙΜΟ και η ΕΕ έχουν αναλάβει πρω-
τοβουλίες που θα οδηγήσουν σε μέτρα 
συμπληρωματικά για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, αν και ορισμέ-
νες φορές οι οδηγίες αυτές μπορούν να 
χαρακτηριστούν ανταγωνιστικές. Γεγονός 
πάντως είναι ότι και οι δύο οργανισμοί 
έχουν επικυρώσει το πνεύμα και τους στό-
χους της Συμφωνίας των Παρισίων για την 
κλιματική αλλαγή, η οποία περιγράφει πως 
τα κράτη του κόσμου θα δουλέψουν μαζί 
για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης του πλανήτη μας. 
Η ελάττωση των εκπομπών CO

2
 (πιο 

συγκεκριμένα η μείωση της έντασης εκπο-
μπών CO

2
 ανά τόνο μεταφερόμενων προ-

ϊόντων) αποτέλεσε στόχο της παγκόσμιας 
ναυτιλίας από το 2009, μετά την εκπόνηση 
μελέτης από την Επιτροπή Προστασίας 
του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) 
του ΙΜΟ. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε 
σειρά μέτρων που οδήγησαν σε τεχνικές 
και επιχειρησιακές προδιαγραφές, οι οποί-
ες είναι υποχρεωτικές για νέα πλοία από 
τον Ιανουάριο του 2015. Ανάμεσά τους, ο 
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (Energy 
Efficiency Design Index/EEDI) αποτελεί 
μέθοδο για τον υπολογισμό της ελάχι-
στης ενεργειακής απόδοσης που πρέπει 

να έχουν τα νέα πλοία σε συνάρτηση με 
το μέγεθός τους και τον τύπο του πλοίου. 
Η υπάρχουσα τάση σήμερα είναι να εγκα-
θίστανται στα πλοία υπάρχουσες τεχνολο-
γίες (retrofit) ή/και να εφαρμόζονται νεω-
τεριστικά μέτρα μείωσης των τριβών στο 
κύτος και βελτίωση της ροής του νερού 
γύρω από την προπέλα του πλοίου, μέτρα 
που αναμφίβολα βοηθούν αθροιστικά 
και αποτελούν τον συνήθη τρόπο περιο-
ρισμού της κατανάλωσης καυσίμου στα 
υπάρχοντα πλοία. 
Είναι σαφές ότι οι συνεχώς αυστηρότε-
ροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί απαιτούν 
πολύ πιο δραστικά μέτρα, στα οποία ο 
EEDI στην παρούσα του μορφή δεν είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στο μέλλον 
χωρίς σημαντικές μετατροπές και βελ-
τιώσεις. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν 
βελτιώσεις στον σχεδιασμό του κύτους 
των πλοίων σε συνδυασμό με τη βέλτιστη 
ταχύτητα κάθε πλοίου, η οποία επηρεά-
ζεται άμεσα από τις θαλάσσιες συνθήκες 
και σχετίζεται έμμεσα με την τιμή του 
καυσίμου και τη ναυλαγορά. Παρ’ όλη την 
ανάγκη για βελτιώσεις, ο EEDI δεν παύει 
να αποτελεί την πρώτη παγκόσμια νομι-
κά δεσμευτική συμφωνία του είδους της 
για τη μείωση των εκπομπών CO

2
 στις 

θαλάσσιες μεταφορές. 
Παράλληλα με τους κανονισμούς του ΙΜΟ, 
η γενική στρατηγική της ΕΕ από το 2011 και 
μετά ήταν να ενσωματώσει σταδιακά τις 
εκπομπές πλοίων στους κανονισμούς προ-
στασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, περιορίζο-
ντας τις εκπομπές CO

2
 από τις θαλάσσιες 

μεταφορές κατά 40% (ίσως και 50%) μέχρι 
το 2050 ως προς τα επίπεδα του 2005. 
Επιπλέον, η ΕΕ τον Μάιο του 2016, μέσω 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, έθεσε τους δικούς 
της στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής 
ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιε-
κτικότητα του βαρέος μαζούτ σε θείο, του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσεως και των 
καυσίμων των πλοίων που χρησιμοποιού-
νται εντός της ΕΕ. Το βασικό κίνητρο αυτής 
της ενέργειας είναι η ανησυχία της ΕΕ ότι, 
χωρίς περιοριστικά μέτρα για τη μέγιστη 
περιεκτικότητα σε θείο, τα επίπεδα εκπο-
μπών SOx και αιωρούμενων σωματιδίων 
από τη ναυτιλία που συμβάλλουν στον 
σχηματισμό όξινων ιζημάτων και όξινης 
βροχής θα ξεπεράσουν σύντομα τα αντί-
στοιχα επίπεδα όλων των χερσαίων πηγών. 

Θεωρείτε πως η ναυτιλιακή κοινότητα 
θα ανταποκριθεί στους στόχους για 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

Είναι ευχάριστο το ότι και η διεθνής ναυ-
τιλιακή κοινότητα είναι αποφασισμένη 
να αναπτύξει μεθόδους ελάττωσης των 
εκπομπών CO

2
 για τον στόλο της, που να 

είναι μεν φιλόδοξες αλλά ταυτόχρονα και 
ρεαλιστικές. Είναι επίσης ενθαρρυντικό το 
ότι ορισμένες εταιρείες άρχισαν ήδη να 
παίρνουν εθελοντικά μέτρα προστασίας 
του περιβάλλοντος για τον στόλο τους, με 
στόχο τη μείωση εκπομπών αερίων θερ-
μοκηπίου ανά τόνο ναυτικού μιλίου. 

Είναι γεγονός πως η BWM έχει «ταρά-
ξει τα νερά» δημιουργώντας διχογνω-
μία στα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς. 
Ποια είναι η γνώμη σας για τη σύμβαση;

Είναι φανερό ότι για μια διεθνή σύμβα-
ση που υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ το 
2004, που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ 
τον Σεπτέμβριο του 2017 και που τελικά η 
εφαρμογή της πήρε παράταση δύο ακόμα 
ετών μέχρι το 2019, πρέπει να υπάρχουν 
σημαντικά προβλήματα. Το πιο σοβα-
ρό είναι ότι στηρίχτηκε σε τεχνολογία 
που δεν είναι ανεπτυγμένη επαρκώς και 
επιπλέον οι προθεσμίες επικύρωσης και 
εφαρμογής της σύμβασης δεν ήταν ρεαλι-
στικές. Ακόμα και σήμερα υπάρχει έλλειψη 
συγκεκριμένων τεχνολογιών στην Αμερι-
κή και ταυτόχρονα έλλειψη εναρμονισμέ-
νης διαδικασίας δειγματοληψίας/δοκιμών 
για τα BWM συστήματα. Γι’ αυτόν τον 
λόγο η ακτοφυλακή της Αμερικής (USCG) 
αποφάσισε την αποδοχή συστημάτων 
από άλλες δικαιοδοσίες σε εναρμόνιση 
με τους κανονισμούς του ΙΜΟ, γνωστών 
ως Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(Alternate Management Systems / AMS), 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το ΑΜS 
είναι σκαλοπάτι για την τελική αποδοχή 
του συστήματος από την Αμερική. 
Για όλους αυτούς τους λόγους είναι φανε-
ρό γιατί επικράτησε η «κοινή λογική» 
στην αρμόδια επιτροπή του ΙΜΟ και 
μετατέθηκε για δύο χρόνια η εφαρμογή 
των συστημάτων BWM των οποίων το 
κόστος κυμαίνεται μεταξύ $1-3 εκατομ-
μυρίων αναλόγως του τύπου του πλοίου. 
Η ανάγκη για μια τέτοια επένδυση ίσως 
όμως αναγκάσει πλοιοκτήτες να αναθεω-
ρήσουν τα σχέδιά τους για τον πιο κατάλ-
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ληλο χρόνο διάλυσης των παλαιότερων 
πλοίων τους και λόγω του κόστους του 
συστήματος και της πρακτικότητας ή μη 
της τοποθέτησής του σε ήδη διασκευα-
σμένο πλοίο παλαιών προδιαγραφών.
Στη συνεχιζόμενη ατμόσφαιρα πλήρους 
αβεβαιότητας, μια προσωρινή λύση που 
πλοιοκτήτες εξέτασαν ανάμεσα σε άλλα 
ενδεχόμενα ήταν να στείλουν για δεξα-
μενισμό τα πλοία τους εγκαίρως και πριν 
από τις υποχρεωτικές ημερομηνίες εφαρ-
μογής των σχετικών κανονισμών, καθυ-
στερώντας με αυτόν τον τρόπο την τοπο-
θέτηση συστημάτων BWM.
Πρόσθετο πρόβλημα παραμένει ότι, αν 
και οι προδιαγραφές μεταξύ ΙΜΟ και 
USCG είναι περίπου οι ίδιες, η διαδι-
κασία αποδοχής συστημάτων είναι πιο 
αυστηρή στην Αμερική λόγω υποχρεωτι-
κής εξέτασης της ποιότητας του έρματος 
μόνο εντός των εργαστηρίων της USCG. 
Και είναι πραγματικά λυπηρό να μην 
υπάρχει ουσιαστικά σήμερα σύστημα 
BWM που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άφοβα σε όλες τις θάλασσες, κάτι που 
είναι απαράδεκτο για μια παγκόσμια βιο-
μηχανία σαν τη ναυτιλία. 

Ποιες θα χαρακτηρίζατε ως τις σημα-
ντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις/
προκλήσεις για την αντιμετώπιση 
των νέων περιβαλλοντικών κανονι-
σμών; Ανταποκρίνονται οι συγκεκρι-
μένες εξελίξεις στους στόχους που 
έχουν θέσει IMO και ΕΕ;

Η παγκόσμια ναυτιλία παρακολουθεί 
από κοντά τη διαμόρφωση των κανονι-
σμών του ΙΜΟ και των οδηγιών της ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα περιβαλλοντικής 
και ενεργειακής πολιτικής, καθώς και 
τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επι-
τρέψουν τη συμμόρφωση των πλοίων με 
τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις αφορούν ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών, προσαρμογές 
τεχνολογιών στους νέους κανονισμούς 
μείωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων 
και των θαλάσσιων ερμάτων, καθώς και 
ανάπτυξη τύπων καυσίμων που να ικα-
νοποιούν τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι 
διεθνείς κανονισμοί επικεντρώνονται 
στη μείωση των αέριων εκπομπών NOx, 
SOx, CO

2
 και των σωματιδιακών εκπο-

μπών μαύρου άνθρακα και αιωρούμενων 
σωματιδίων ΡΜ. 

Εκπομπές οξειδίων  
του θείου (SOx)

Από περιβαλλοντικής απόψεως, η ελάττω-
ση των εκπομπών SOx είναι άμεσα συν-
δεδεμένη με το ποσοστό θείου που περι-
έχει το καύσιμο του πλοίου. Οι σταδιακές 
μειώσεις του ποσοστού θείου στους διε-
θνείς κανονισμούς εντός και εκτός ζωνών 
ελέγχου ρύπανσης (ECAs και SECAs) 
αναμένεται να επιφέρουν μείωση στις 
εκπομπές SOx, όσο και στα συνακόλουθα 
των εκπομπών SOx όπως η όξινη βρο-
χή, τα όξινα ζητήματα και τα αιωρούμε-
να σωματίδια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι 
εντός των ειδικών ζωνών είναι απαραίτητη 
η μείωση του ποσοστού θείου στο καύσι-
μο, καθώς και γύρω από πυκνοκατοικημέ-
νες πόλεις/λιμάνια, αλλά εξακολουθούν να 
υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις για την 
ανάγκη θεσμοθέτησης παγκοσμίως καυ-
σίμων με περιεκτικότητα μέχρι 5.000 ppm 
από τις αρχές του 2020. 
Αν και οι εμπειρίες από την εισαγωγή καυ-
σίμων με σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα 
σε θείο (S ≤ 30 ppm) στην αυτοκινητοβι-
ομηχανία περίπου πριν από είκοσι χρόνια 
υπήρξαν θετικές, σήμερα υπάρχουν αμφι-
βολίες κατά πόσο η οικονομική ευρωστία 
των πετρελαϊκών εταιρειών, σε εποχή σχε-
τικά χαμηλών τιμών πετρελαίου, θα επι-
τρέψει την άμεση ανταπόκρισή τους στις 
ανάγκες της ναυτιλίας για παραγωγή καυ-
σίμου περιεκτικότητας έως και 0,1 S (κατά 
μάζα), που αντιστοιχεί σε 1.000 ppm. Το 
μέγεθος της επένδυσης που απαιτείται θα 
επιφέρει αύξηση στις τιμές των νέων καυ-
σίμων και θα συνοδευτεί από την αύξηση 
των ενεργειακών απαιτήσεων των διυλι-
στηρίων πετρελαίου, καθώς και από μικρή 
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου. Περί-
που είκοσι τύποι καυσίμου έχουν εμφανι-
στεί στην αγορά με κοινές ιδιότητες όπως 
(α) υψηλό ιξώδες (β) έλλειψη αρωματικών 
δεσμών στη μοριακή τους δομή (γ) εξαι-
ρετικές ιδιότητες ανάφλεξης και καύσεως 
και (δ) έλλειψη κέρινων χαρακτηριστικών, 
ώστε να μην απαιτείται προθέρμανση 
του καυσίμου. Θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι μέχρι πρόσφατα οι κανονισμοί του 
ΙΜΟ απαιτούσαν όπως το σημείο ανά-
φλεξης του καυσίμου (flashpoint) να μην 
υπερβαίνει τους 60 βαθμούς Κελσίου για 
λόγους ασφαλείας του μηχανοστασίου 
του πλοίου, κάτι που δεν ήταν συμβατό 
με το χαμηλό σημείο ανάφλεξης (50-55 

βαθμούς) των καυσίμων με χαμηλή περι-
εκτικότητα σε θείο.
Τα νέα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε θείο που ήδη κυκλοφορούν με σημα-
ντικά αυξημένες τιμές αγοράς είναι είτε 
προϊόντα αποστάγματος (distillates) είτε 
κατάλοιπα αποστάγματος (residuals) που 
κατά κανόνα απαιτούν προθέρμανση. Τα 
καύσιμα που κυρίως χρησιμοποιούνται 
μέχρι σήμερα είναι το βαρύ μαζούτ (HFO), 
που μπορεί να έχει μέχρι και 35.000 ppm 
θείου, και το πετρέλαιο εσωτερικής καύ-
σεως, που είναι διαθέσιμο με διάφορες 
περιεκτικότητες σε θείο. Αποτέλεσμα της 
εκτεταμένης χρήσης HFO είναι η εκτίμη-
ση πως η ναυτιλία εξακολουθεί να είναι 
υπεύθυνη για περίπου 8% των παγκόσμι-
ων εκπομπών SO

2
.

Από την άλλη πλευρά, η χρήση συστη-
μάτων καθαρισμού καυσαερίων επί των 
πλοίων (scrubbers) είναι αρκετά διαδε-
δομένη σε συνδυασμό με χρήση μαζούτ 
και αποτελεί μία από τις εναλλακτικές 
μεθόδους μειώσεως των εκπομπών SOx 
μαζί με τη χρήση μειγμάτων καυσίμου με 
LNG ή ακόμα και βιοκαυσίμων. Η χρήση 
scrubbers ενισχύεται από προβλέψεις 
εμπειρογνωμόνων πως το HFO θα υπάρ-
χει σε σημαντικές ποσότητες (40% της 
αγοράς) ακόμα και το 2030. Βεβαίως είναι 
αρκετοί εκείνοι που θεωρούν ότι η χρή-
ση scrubbers δεν αποτελεί βιώσιμη λύση 
και από περιβαλλοντικής άποψης και από 
οικονομικής, καθ’ όσον αντιπροσωπεύ-
ει μεγάλη επένδυση για τον πλοιοκτήτη, 
καταλαμβάνει σημαντικό χώρο στο πλοίο 
και ταυτόχρονα συνεισφέρει στη θαλάσ-
σια μόλυνση, δημιουργώντας όξινες μετα-
βολές στους ωκεανούς. 
Συνοψίζοντας μπορεί να πει κανείς ότι οι 
πιο διαδεδομένες λύσεις σήμερα για τη 
μείωση των εκπομπών SOx παραμένουν 
η χρήση μαζούτ (HFO) σε συνδυασμό με 
τοποθέτηση scrubber στο πλοίο, η χρήση 
αποσταγμάτων πετρελαίου ή μείγματος 
καυσίμων με συνολική χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε θείο (MGO/MDO) ή ακόμα η 
χρήση LNG ως καυσίμου.

Εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
(NOx)

Σε αντίθεση με τις εκπομπές SOx, που 
σχετίζονται άμεσα με το ποσοστό θείου 
του καυσίμου, οι εκπομπές ΝOx έχουν 
ελάχιστη σχέση με το ποσοστό αζώτου 
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στο καύσιμο, καθώς εξαρτώνται σχεδόν 
αποκλειστικά από το ποσοστό οξυγόνου 
του αέρος της καύσεως, τη θερμοκρασία 
καύσεως και τον τοπικό συντελεστή μείγ-
ματος. Ο κανονισμός 13 του παραρτήμα-
τος 6 της MARPOL επιβάλλει ελάττωση 
των εκπομπών ΝOx (Tier III) κατά 75% 
σχετικά με τα ισχύοντα επίπεδα (Tier II) 
και αφορά μηχανές εγκατεστημένες σε 
πλοία που ναυπηγήθηκαν από το 2016 και 
μετά και που πλέουν σε περιοχές ελέγ-
χου εκπομπών (ECAs). Τέτοια σημαντική 
ελάττωση των εκπομπών ΝOx είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί μόνο με συντο-
νισμό της λειτουργίας της μηχανής, που 
συνοδεύεται συνήθως από μικρή αύξηση 
της κατανάλωσης καυσίμου, αλλά απαιτεί-
ται προσθήκη στη μηχανή συστημάτων 
βασισμένων σε τεχνολογίες που ήδη χρη-
σιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχα-
νία, όπως η επανακυκλοφορία καυσαερί-
ων (EGR), η οποία περιορίζει τις εκπομπές 
ΝOx μέσω ελάττωσης του ποσοστού 
οξυγόνου του αέρος που συμμετέχει 
στην καύση και η επιλεκτική καταλυτική 
αναγωγή (SCR) με χρήση συγκεκριμένων 
ουσιών.
Άλλοι τρόποι περιορισμού του ΝOx 
είναι η χρησιμοποίηση μηχανών δύο/
τριών (dual/tri-fuel) τύπων καυσίμου, εκ 
των οποίων το ένα να είναι αέριο (LNG), 
καθώς και μελλοντικά ο συνδυασμός 
μηχανής με μπαταρίες (hybrid) ή κυψέλες 
καυσίμου (fuel cell), που έχουν θεωρητικά 
μηδενικές εκπομπές. 

Εκπομπές οξειδίων του άνθρακος 
(CO2)

Η μείωση των εκπομπών CO
2
 σχετίζεται 

άμεσα με την ελάττωση της κατανάλωσης 
καυσίμου, η οποία και αποτελεί σημαντι-
κό παράγοντα στον περιορισμό των λει-
τουργικών εξόδων ενός πλοίου. Υπάρχουν 
αρκετοί τρόποι, άμεσοι και έμμεσοι, για 
την ελάττωση των εκπομπών CO

2
 που 

σχετίζονται με θέματα τεχνικά, υπηρεσια-
κά και οικονομίας μεγέθους, όπως κυρίως 
οι ταχύτητες πλεύσεως (slow steaming), 
η καλή κατάσταση της μηχανής ως απο-
τέλεσμα σωστής συντήρησης και δυνα-
τότητα πρόσβασης για τυχόν επισκευές, 
η αποφυγή κακών καιρικών συνθηκών 
(weather routing technologies) μέσω 
κατάλληλης επιλογής της διαδρομής, η 
ναυπήγηση μεγαλύτερων πλοίων με υψη-

λότερη ενεργειακή απόδοση, καθώς και 
το καλώς εκπαιδευμένο προσωπικό. Επι-
πλέον σημαντική μπορεί να αποδειχτεί η 
συνεισφορά του επανασχεδιασμού της 
προπέλας και η βελτιστοποίηση της σχε-
τικής ροής νερού, της ελάττωσης των τρι-
βών του κύτους διά καταλλήλου επιστρώ-
ματος και της χρήσης αιολικής και ηλιακής 
ενέργειας.
Το 2013 η Βασιλική Ακαδημία Μηχανικών 
της Αγγλίας, έπειτα από διετή μελέτη ομά-
δας εμπειρογνωμόνων, κατέληξε ότι βρα-
χυπρόθεσμα η χρήση LNG ως καυσίμου 
προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στην 
προσπάθεια μειώσεως των εκπομπών CO

2
 

υπό τον όρο ότι είναι δυνατή η αποφυγή 
διαρροής μεθανίου κατά τη διάρκεια τρο-
φοδότησης του πλοίου με καύσιμο LNG 
ή άκαυστου μεθανίου από την εξαγωγή 
της μηχανής στην ατμόσφαιρα. Σαν μεσο-
πρόθεσμη λύση προτείνονται η χρήση (α) 
βιοκαυσίμου, (β) κυψελών καυσίμου και (γ) 

πυρηνικής ενέργειας υπό μορφή μικρών 
φορητών αντιδραστήρων. Ως μακροπρό-
θεσμη λύση προτείνονται οι κυψέλες καυ-
σίμου με υδρογόνο και η χρήση μέσων 
ενεργειακής αποθήκευσης, όπως ο συμπι-
εσμένος αέρας και το υγρό άζωτο. 

Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)

Οι αυξημένες μεταφορές LNG σε ειδικώς 
ναυπηγημένα πλοία, οι προβλεπόμενες 
εξαγωγές στα επόμενα χρόνια μεγάλων 
ποσοτήτων LNG κυρίως από την Αμερική 
και την Αυστραλία, σε συνδυασμό με τις 
αναμφισβήτητα φιλικότερες προς το περι-
βάλλον ιδιότητες του μεθανίου κατά την 
καύση του, έχουν στρέψει την παγκόσμια 
προσοχή στο LNG ως μελλοντικό καύ-
σιμο της ναυτιλίας. Ήδη η χρήση του ως 
καυσίμου συνεχώς αυξάνεται και αρκετοί 
θεωρούν το LNG τον καλύτερο συνερ-
γάτη των ανανεώσιμων πηγών σε ένα 
ενεργειακά βιώσιμο μέλλον και σημαντι-
κό παράγοντα στον αγώνα ενάντια στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη μας. 
Το LNG αποτελείται από περίπου 95% 
μεθάνιο (CH

4
), το οποίο και του προσ-

δίδει και τις φιλικές προς το περιβάλλον 
ιδιότητές του ως προϊόν καύσεως. Η καύ-
ση LNG αποδίδει μικρότερες εκπομπές 
CO

2
, SOx, ΝOx και ΡΜ σε σύγκριση με το 

πετρέλαιο, παρέχοντάς του τη δυνατότη-
τα να ικανοποιήσει όλους τους προβλεπό-
μενους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανο-
νισμούς. Οι πολύ μικρότερες εκπομπές 
CO

2
 από την καύση LNG είναι σημαντι-

κός παράγων στον αγώνα κατά της κλιμα-
τικής αλλαγής λόγω του ότι, για παράδειγ-
μα, το CO

2
 κατ’ όγκον είναι υπεύθυνο για 

το 82% περίπου όλων των ανθρωπογενών 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Αμε-
ρική σε σχέση με το μεθάνιο, που είναι 
υπεύθυνο για μόλις το 9%. Από την άλλη 
πλευρά, το μεθάνιο κατά μάζα έχει πολύ 
μεγαλύτερη επίπτωση από το CO

2
  στην 

απορρόφηση θερμότητας και, επομένως, 
τυχόν διαρροή μεθανίου μπορεί να επιφέ-
ρει δυσανάλογα μεγάλη ζημιά στο περι-
βάλλον σε σχέση με τα προϊόντα καύσε-
ως του LNG. Επομένως η χρήση LNG ως 
καυσίμου στη ναυτιλία, αν και προσφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα, απαιτεί μεγάλη 
προσοχή και στη διάρκεια φόρτισής του 
στο πλοίο και κατά τη διάρκεια καύσεώς 
του, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας 
της μηχανής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Στην αίθουσα του θρόνου

Του Χάρη Παππά

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με µια απότοµη αλλαγή στη 
γραµµή της βασιλικής διαδοχής, 
ο βασιλιάς Salman της Σαουδικής 
Αραβίας όρισε ως διάδοχο του 
θρόνου τον 31χρονο πρίγκιπα 
Mohammed bin Salman –γνωστό 
και ως MbS–, απαλλάσσοντας 
από τα καθήκοντά του τον µέχρι 
τότε διάδοχο και 57χρονο ανιψιό 
του, πρίγκιπα Mohammed bin 
Nayef. Η ανατροπή αυτή, όπως 
την εξέλαβαν πολλοί αναλυτές, θα 
αλλάξει τις ισορροπίες και τους 
συσχετισµούς για την οικονοµία, 
το εµπόριο και τις µεταφορές της 
ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, 
μπορεί πολλοί αναλυτές να μιλούν για 
μια «αιφνιδιαστική» κίνηση του βασιλιά 
Salman, με την οποία τοποθετεί στο περι-
θώριο του θρόνου τον ανιψιό του, ωστόσο 
πολιτικοί κύκλοι της χώρας υποστηρίζουν 
πως επρόκειτο για μια στρατηγική κίνηση, 
προς όφελος βέβαια του αγαπημένου του 
πρίγκιπα-υιού.
Σύμφωνα με έμπειρους αναλυτές της 
Μέσης Ανατολής, σε μια βαθιά συντηρη-
τική χώρα 31 εκατομμυρίων, όπου το 70% 
των κατοίκων είναι κάτω από 30 ετών, 
απαιτούνται τολμηρές κινήσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας, καθώς και 
εφαρμογή ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσε-
ων σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, οικονο-
μικό και πολιτικό.



Ο Σαουδάραβας μονάρχης φαίνεται ότι 
είχε πλέον αντιληφθεί την ανάγκη για εκ 
βάθρων μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό 
της χώρας –με απώτερο ίσως σκοπό τη… 
μακροημέρευση και την ενδυνάμωση της 
μοναρχίας– και είχε σταδιακά παραχωρή-
σει ενισχυμένες αρμοδιότητες στον νέο 
πρίγκιπα. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 
δύο χρόνια ο σημερινός πλέον διάδοχος 
διατηρούσε τα δύο σημαντικότερα χαρ-
τοφυλάκια της Σαουδικής Αραβίας, την 
άμυνα και την πετρελαϊκή βιομηχανία. 
Ο νεαρός πρίγκιπας, σε συχνές δημόσι-
ες δηλώσεις του έχει εξάλλου αναδείξει 
ως κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα 
της Αυλής στο Ριάντ την απεξάρτηση της 
χώρας από τον «μαύρο χρυσό».
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο νέος διάδο-
χος διατηρεί το προφίλ εκείνο το οποίο 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδια-
κό μεν αλλά ριζικό μετασχηματισμό τη 
συντηρητική αν όχι θεοκρατική Σαουδική 
Αραβία. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2016 ο 
πρίγκιπας παρουσίασε ο ίδιος ένα μετέ-
πειτα πολυσυζητημένο, καινοτόμο, μεταρ-
ρυθμιστικό, στρατηγικό σχέδιο για την 
οικονομία και την κοινωνία της Σαουδικής 
Αραβίας με τον τίτλο «Vision 2030».
Εκτός από τη μείωση της εξάρτησης της 
χώρας από το πετρέλαιο, το σχέδιο του 
γαλαζοαίματου περιλάμβανε την ανάδει-
ξη της Σαουδικής Αραβίας σε εμπορικό 
κόμβο, προσελκύοντας επενδύσεις, ιδιω-
τικοποιώντας εν μέρει την κρατική πετρε-
λαϊκή Saudi Aramco και στοχεύοντας στη 
«χαλάρωση» των κοινωνικών περιορισμών 
και στερεοτύπων από το θρησκευτικό 
κατεστημένο της χώρας.
Σύμφωνα βέβαια με τους «συντηρητι-
κούς» επικριτές του, ο ισχυρός άντρας 
είναι ιδιαίτερα… νέος, με αποτέλεσμα να 
είναι ενίοτε υπέρ το δέον παρορμητικός, 
ισχυρογνώμων και… θερμόαιμος.
Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, πολλοί 
δικαιολογούν την «επιθετική» του στάση 
στα διπλωματικά ζητήματα με γειτονικές 
χώρες. Γνώστες της πραγματικότητας στη 
Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζουν μάλιστα 
τον νέο πρίγκιπα ως «αρχιτέκτονα» της 
επίθεσης εναντίον των ανταρτών Χούτι 
στην Υεμένη, τους οποίους η Σαουδική 
Αραβία θεωρεί προσκείμενους στο Ιράν.
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα των New York Times, όταν το 2015 ο 
MbS ξεκίνησε τις επιθέσεις στην Υεμένη, 
η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη Σαου-

δική Αραβία ήταν χλιαρή. Παρά ταύτα ο 
πρίγκιπας Mohammed bin Salman κατά-
φερε σε δύο μόλις χρόνια να κερδίσει 
την «εύνοια» των ΗΠΑ, αποκτώντας έναν 
ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο του προ-
έδρου Τραμπ. Προχωρώντας μάλιστα σε 
κινήσεις όπως η ανακοίνωση μιας συμφω-
νίας 100 δισ. δολαρίων για την αγορά αμε-
ρικανικών όπλων, o πρίγκιπας Mohammed 
φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσό-
τερο την αμερικανική στήριξη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των καλών 
σχέσεων των δύο κρατών αποτελεί, σύμφω-
να με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτο-
ρείο Bloomberg, η στήριξη των ΗΠΑ στο 
μποϊκοτάζ του Κατάρ που ξεκίνησε η Σαου-
δική Αραβία. Έμπειροι αναλυτές της Μέσης 
Ανατολής αναφέρουν πως η «τιμωρία» της 
Σαουδικής Αραβίας προς το Κατάρ, για τη 
διατήρηση σχέσεων με το Ιράν, θα έμοιαζε 
με άσχημη περιπέτεια αν δεν συνοδευόταν 
από τη συγκατάθεση των ΗΠΑ. 
Στον αντίποδα, είναι πιθανό οι ενισχυμέ-
νες σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με 
τις ΗΠΑ να οδηγήσουν σε αμηχανία και 
ίσως ακόμα και σε περαιτέρω σύσφιξη 
των σχέσεων του προέδρου Πούτιν με το 
Ιράν. Μια τέτοια πραγματικότητα θα οδη-
γούσε σε νέο «μοίρασμα της τράπουλας», 
με σημαντικές συνέπειες στο παγκόσμιο 
εμπορικό γίγνεσθαι, και ιδίως στην παρα-

γωγή και στο εμπόριο πετρελαίου και 
φυσικού αερίου.
Είναι εύλογο για τη Σαουδική Αραβία, ενό-
σω αναθεωρεί τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, 
βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο πολέμου 
στην Υεμένη και πρόσφατα άνοιξε και 
νέο μέτωπο με το Κατάρ, να επιδιώκει τη 
σταθεροποίηση και την εξουδετέρωση 
των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών. 
Ταυτόχρονα όμως η ριζική αναδιάρθρω-
ση της χώρας τόσο σε κοινωνικό όσο και 
σε οικονομικό επίπεδο παραμένει κορυ-
φαία προτεραιότητα και θα καθορίσει 
την παραμονή του Ριάντ ως οικονομικού, 
εμπορικού και μεταφορικού κέντρου της 
Μέσης Ανατολής. Ακόμα και ο τουρισμός 
αποτελεί ένα μεγάλο και νέο στοίχημα για 
τον θρόνο. Είναι βέβαια αμφίβολο το αν 
και κατά πόσο οι συντηρητικές δυνάμεις 
της χερσονήσου θα επιτρέψουν στον νέο 
διάδοχο να υλοποιήσει τα φιλόδοξα σχέ-
διά του, τα οποία ευνοούν τις μεταφορές 
κάθε είδους στο λαβωμένο γεράκι της 
Μέσης Aνατολής. 
Θα καταφέρει ο νεαρός διάδοχος του 
στέμματος να διατηρήσει την ισορροπία 
μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας και ταυ-
τόχρονα να επιδιώξει την ανατρεπτική και 
ριζική μεταρρύθμιση της οικονομίας αλλά 
και, ίσως, της κοινωνίας της Σαουδικής 
Αραβίας; Μόνο ο χρόνος θα δείξει.
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Τα πλοία 
του μέλλοντος
Τυποποίηση, 
ψηφιοποίηση  
και αυτοµατοποίηση

Oι νέες καινοτοµίες στον χώρο της 
ναυπήγησης και της τεχνολογίας, αλλά και οι 
περιβαλλοντικές νοµοθεσίες που θα αλλάξουν 
την καθηµερινότητα για όλη τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, αποτέλεσαν τα κύρια αντικείµενα 
στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που διοργάνωσε 
η Isalos.net µε το ελληνικό παράρτηµα της 
SNAME φοιτητών του ΕΜΠ. 
Η ανοιχτή συζήτηση διοργανώθηκε στο Ίδρυµα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη, µε αφορµή τους 
εορτασµούς για την Ηµέρα του Ελληνικού 
Εµπορικού Ναυτικού.

Επιμέλεια Αγγελική Κολιομίχου
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Εισηγητές στη συνάντηση ήταν o κ. Πάνος 
Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής της 
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., 
ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Managing 
Director της Almi Marine Management 
SA, ο κ. Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical 
Director της Polembros Shipping, ο 
κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Asst. 
Technical Manager και Head of Group 
της Euronav Ship Management (Hellas) 
Ltd., ο κ. Στέφανος Χατζηνικολάου από το 
Research & Innovation Centre του RINA 
Academy, καθώς και ο κ. Αλέξανδρος Γλύ-
κας, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός 
και Adjunct Lecturer του ALBA Graduate 
Business School.
Την επιμορφωτική συνάντηση παρακο-
λούθησαν δεκάδες φοιτητές και από-
φοιτοι από το ΕΜΠ, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ με 
τμήματα ναυτιλιακής κατεύθυνσης, σπου-
δαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού της χώρας, καθώς και στελέχη από τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ εμφανί-
στηκαν ιδιαίτερα ενημερωμένοι, ίσως 
και ανήσυχοι, για τη νέα τάξη πραγ-
μάτων που θα αντιμετωπίσει η ναυτι-
λία, ενώ τοποθετήθηκαν με σαφήνεια 
για τις προκλήσεις των επόμενων 
ετών. Ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, 
Managing Director της Almi Marine 
Management SA, δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ότι οι νέες περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες θα επιφέρουν σημαντικές 
ανακατατάξεις: «Η κατάσταση σήμερα 
είναι ασαφής και έχουμε έναν χρονικό 
ορίζοντα μέχρι το 2021-2023, οπότε θα 
πρέπει να τοποθετηθούν τα συστήματα 
BWM σε όλα τα βαπόρια, με ένα σημα-
ντικότατο κόστος ανά βαπόρι. Μία ακόμα 
ερώτηση, η οποία επίσης δεν μπορεί να 
απαντηθεί με ευκολία, αφορά τα καύσιμα. 
Υπάρχει μια γενικευμένη απαίτηση από το 
2020 και έπειτα το καύσιμο στα πλοία να 
έχει θείο μέχρι 0,5% και υπάρχει επίσης 
δυνατότητα σε πλοία που καταναλώνουν 
πετρέλαιο να βάλουμε scrubbers τα οποία 
θα κάνουν αποθείωση των καυσαερίων, 

που αποτελεί μια εξαιρετικά κοστοβόρα 
λύση. Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποι-
ήσουμε ως καύσιμο LNG, να γίνει δηλαδή 
πρόωση του πλοίου με LNG, το οποίο 
κάποιοι το συζητούν. Είναι όμως πολύ 
υψηλό το κόστος». 

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαούνης, Techni-
cal Director της Polembros Shipping, 
πρόσθεσε: «Όλα τα πλοία θα αναγκα-
στούν να συμμορφωθούν αργά ή γρήγορα 
με τις νέες περιβαλλοντικές νομοθεσίες. 
Δεν υπάρχει πλοίο πάνω από 5.000 κόμ-
βους που δεν θα αναγκαστεί να αναζη-
τήσει λύσεις. Είναι δεδομένο. Το 2018 θα 
ξαναγίνει κάποια συζήτηση για το 0,5%. 
Όσον αφορά το θέμα του Ballast Water 
Treatment, είναι γεγονός ότι όλοι προ-
σπαθούμε στα υφιστάμενα πλοία να μετα-
θέσουμε χρονικά με διάφορους τρόπους 
την τοποθέτηση των νέων συστημάτων. 
Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στον χρόνο». 

Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός 
Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ



Management Ltd., συμπλήρωσε ότι 
για το θέμα των μηχανημάτων επεξερ-
γασίας έρματος υπάρχουν σήμερα δύο 
κανονισμοί, και αυτό είναι μέρος του προ-
βλήματος. Δεν υπάρχει ένας. Ο ένας του 
IMO, ο άλλος των ΗΠΑ. Ο κ. Ζαχαριάδης 
πρόσθεσε: «Η Αμερική αποφάσισε να 
εφαρμόσει τη δική της νομοθεσία, διό-
τι δεν της άρεσε –και σωστά έκρινε– ο 
διεθνής κανονισμός του ΙΜΟ. Ο διεθνής 
κανονισμός αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ 
“ελαστικός”, με αποτέλεσμα τα μηχανή-
ματα που παράγονταν και περνούσαν τον 
έλεγχο βάσει των προδιαγραφών του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να απο-
δειχθεί ότι δεν λειτουργούν σωστά. Δεν 
σκοτώνουν δηλαδή όλους τους μικροορ-
γανισμούς. Οπότε η Αμερική πολύ απλά 
αποφάσισε ότι θα νομοθετήσει τον δικό 
της κανονισμό, και τώρα έχουμε αυτό 
το πρόβλημα, ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει από τα 
πλοία που ναυπηγούνται από τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 και μετά να διαθέτουν 
μηχανήματα εγκεκριμένα από τον IMO, 
τα οποία δεν αναγνωρίζονται όμως από 
τις ΗΠΑ. Άρα, αν το τοποθετήσεις, δεν 
θα μπορείς να ταξιδέψεις προς τις ΗΠΑ 
– θα πρέπει να αποκτήσεις ένα εγκεκριμέ-
νο σύστημα από τις ΗΠΑ. Αυτός είναι ο 
κύριος λόγος που εμείς, ως αντιπρόσωποι 
της πλοιοκτησίας, προσπαθούμε να καθυ-
στερήσουμε τις ημερομηνίες του IMO 
όσο γίνεται περισσότερο, ούτως ώστε 
να εισέλθουν περισσότερα εγκεκριμένα 
συστήματα από τις ΗΠΑ. Ήδη ο IMO 
αναγνώρισε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλη-
μα και άλλαξε και εκείνος τα πρωτόκολλα 
του ελέγχου. Οπότε όλα τα πλοία πρέπει 
να ικανοποιούν τους κανονισμούς, αλλά 
υπάρχουν τα γνωστά πλέον προβλήματα 
με τους ίδιους τους κανονισμούς». 
Για το θέμα του φυσικού αερίου συμφώ-
νησε και με τους άλλους ομιλητές, τονίζο-
ντας «το LNG μάλλον θα είναι το καύσιμο 
του μέλλοντος, αν δεν βρούμε κάτι καλύ-
τερο, για τον απλούστατο λόγο ότι, αν 
καις φυσικό αέριο, αυτομάτως ικανοποιείς 
τους κανονισμούς του θείου και των οξει-
δίων του αζώτου. Επίσης υπάρχει ο κανο-
νισμός των οξειδίων του αζώτου, κατά τον 
οποίο για ορισμένες περιοχές –οι οποίες 
γίνονται όλο και περισσότερες– πρέπει 
οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από 
την τσιμινιέρα να είναι πολύ μειωμένες, 
το οποίο στην ουσία σημαίνει ότι βάζεις 

έναν τεράστιο καταλύτη, όπως έχουν τα 
αυτοκίνητα, στην τσιμινιέρα. Είναι πολύ 
ακριβό και μεγάλο πρόβλημα για το πλή-
ρωμα, και επίσης τα κατάλοιπα που βγαί-
νουν δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, δεν μπο-
ρείς να τα πετάξεις. Δεν υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή εγκαταστάσεις να τα παραδώ-
σεις στη στεριά. Άρα το LNG λύνει τα 
προβλήματα του θείου και των οξειδίων 
του αζώτου, αλλά είναι πρόβλημα ακόμα 
το πώς θα τοποθετηθεί στα υπάρχοντα 
πλοία και ιδίως στα bulk carriers. Με τα 
bulk carriers υπάρχει τεράστια δυσκολία. 
Για τα καινούργια bulk carriers που χτίζο-
νται στο μέλλον πρέπει να αλλάξει ο σχε-
διασμός για το φυσικό αέριο ριζικά και 
να μειωθεί η μεταφορική τους ικανότητα, 
δηλαδή θα μειωθεί ο διαθέσιμος χώρος 
για φορτίο, διότι το φυσικό αέριο απαι-
τεί τον διπλάσιο όγκο απ’ ό,τι απαιτεί το 
υγρό καύσιμο». 
Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ωστόσο ότι το 
φυσικό αέριο ως καύσιμο δεν είναι πανά-
κεια: «Το φυσικό αέριο ικανοποιεί συγκε-
κριμένους κανονισμούς, αλλά πολλοί τού 
προσδίδουν και άλλες ιδιότητες που δεν 
έχει. Δηλαδή, το Θεοποιούμε λίγο πολύ. 
Λέμε ότι θα λύσει και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Λένε 
ότι έχει λιγότερες εκπομπές κατά 20-25% 
από το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξεί-
διο του άνθρακα προκαλεί υπερθέρμανση 
του πλανήτη αλλά και το LNG στην ουσία 
είναι μεθάνιο. Ένα κυβικό μέτρο μεθάνιο 
έχει την ίδια θερμική επίδραση για τον 
πλανήτη σαν 25 κυβικά μέτρα διοξειδίου 
του άνθρακα. Επειδή είναι μεθάνιο, πάντα 
υπάρχουν διαρροές, οπότε, αν λάβουμε 
υπόψη τις διαρροές που έχει το φυσικό 
αέριο κατά την παραγωγή του καθώς και 
τις διαρροές που μπορεί να έχει για τη 
μεταφορά του και τις διαρροές που μπο-
ρεί να έχει κατά την καύση στη μηχανή, 
υπάρχουν ήδη μελέτες που διαπιστώνουν 
ότι είναι το ίδιο ή και χειρότερο από το να 
καις υγρό καύσιμο όσον αφορά το θέμα 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, 
Asst. Technical Manager και Head of 
Group της Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd., αναφερόμενος στις περι-
βαλλοντικές νομοθεσίες, διαπίστωσε 
τα ακόλουθα: «Θα ήθελα να επισημά-
νω ότι το μέλλον ήρθε, είναι πλέον εδώ. 
Αυτές οι συνθήκες που συζητάμε και βιώ-

νουμε σήμερα έχουν αποφασιστεί από τα 
μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Και 
τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο όπου θα 
πρέπει να εφαρμοστούν, χωρίς να γνω-
ρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Ακόμα δεν 
γνωρίζουμε ποια επόμενα μεγάλα βήματα 
θα αποφασιστούν. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι 
θα ψηφιστεί μέσα στα επόμενα δύο, τρία, 
πέντε ή δέκα χρόνια και τι επιπτώσεις θα 
έχουν στη ναυτιλία».

Ο κ. Αλέξανδρος Γλύκας, Ναυπηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός και Adjunct 
Lecturer του ALBA Graduate Business 
School, ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματικός 
για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμε-
ρα η κάθε επιχείρηση ως προς τον όγκο 
των πληροφοριών που λαμβάνει μέσω δια-
δικτύου: «Αυτή τη στιγμή όσοι εργάζονται 
σε ναυτιλιακές εταιρείες με 15-20 πλοία σε 
management ενδεχομένως να διαβάζουν 
κάθε μέρα 1.000-1.500 emails. Αυτό είναι 
ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάτι 
πρέπει να γίνει εκεί. Και όλο αυξάνονται 
αυτά τα μηνύματα. Και το αποτέλεσμα 
είναι ότι θέλουμε να έχουμε ποιοτικό χρό-
νο στην εταιρεία για την εργασία μας, για 
να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να παρά-
γουμε κάτι καινούργιο, και τελικά είμαστε 
μπροστά σε έναν υπολογιστή διαβάζο-
ντας 1.000-1.500 μηνύματα, από τα οποία 
ενδεχομένως τα μισά δεν μας αφορούν 
καθόλου, όμως πρέπει να τα διαβάσουμε. 
Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλη-
μα στις ναυτιλιακές εταιρείες. Έχει φτάσει 
η τεχνολογία σε τέτοιο σημείο, που το 
εργατικό δυναμικό, οι άνθρωποι στις εται-
ρείες δεν είναι έτοιμοι για να μπορέσουν 
να το διαχειριστούν. Παλιά μου έλεγε ο 
πατέρας μου πως έρχονταν εννέα ή δέκα 
telex σε μία ημερά, και αυτή ήταν η επαφή 
τους με τον έξω κόσμο. Μετά ήρθε το fax. 
Σήμερα ζούμε την εποχή της ξέφρενης 
ανάπτυξης του διαδικτύου. Πλέον είναι 
πολύ μεγάλη η διαχείριση της πληροφορί-
ας και εκεί πρέπει να εστιάσουμε».

Μεγάλο μέρος της συζήτησης, αλλά 
και των ερωτήσεων που ακολούθησαν, 
εστιάστηκε στο μέλλον αναφορικά με 
το αυτοματοποιημένο πλοίο. Σε ερώ-
τηση σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν 
τον κλάδο της ναυπηγικής έρευνας, ο 
κ. Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical 
Director της Polembros Shipping, 
δήλωσε εμφατικά: «Είμαι σίγουρος ότι 
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δεν θα το δω, και χαίρομαι γι’ αυτό. Όλοι 
μιλούν γι’ αυτό. Έχουμε δει σχήματα, σχέ-
δια. Όλα καλά, αλλά είναι μερικά θέματα 
τα οποία, επειδή έχουμε 30 χρόνια εμπει-
ρίας, θα ήθελα να ξέρω πώς θα λυθούν  
–ειδικά αναφέρομαι στις νομοθεσίες–, 
πώς θα συμφωνήσουν οι διάφοροι νομικοί 
σε όλο τον κόσμο εάν γίνει ένα collision 
για το οποίο δεν θα φταίει το αυτοδύναμο 
πλοίο, αλλά ο... χαζός που “οδηγούσε” και 
έπεσε πάνω του. Πώς θα λυθεί; Ποια θα 
είναι η υπεράσπιση του αυτόνομου πλοί-
ου; Ότι δεν φταίω εγώ; Ο τύπος που το 
χειριζόταν από τη Νέα Υόρκη ήταν μια 
χαρά και έχει όλα τα διπλώματα. Χάνου-
με το satellite signal σε πολλά μέρη του 
κόσμου. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Τι γίνεται 
εκεί; Ξαφνικά χάνεις την οθόνη, χάνεις το 
πλοίο, πού πάμε; Επιπλέον αναρωτιέμαι: 
Ποιο είναι το κόστος για να χτίσεις ένα 
τέτοιο πλοίο; Υπολογίζουν ότι θα γλιτώ-
νεις $1,5 εκατ. τον χρόνο για ένα απλό 
25.000-30.000 τόνων bulk carrier από τα 
μισθολόγια στα πληρώματα. Όμως, εάν 
πρόκειται εγώ γι’ αυτό το πλοίο να ξοδέ-
ψω για τα μηχανήματα που θα πρέπει να 
είναι πάντα διπλά $30 εκατ. ή $40 εκατ. 
Παραπάνω τοτε ποιος είναι ο σκοπός 
να το πράξω; Ποιες θα είναι οι απαιτή-
σεις των κατασκευαστών ώστε να είναι 
τα πράγματα τέλεια; Το να το σχεδιάσεις 
το βλέπω αρκετά σίγουρο, μέχρι το 2025 
ίσως να υπάρχει κιόλας. Τα υπόλοιπα δεν 
ξέρω πώς θα λυθούν». 

Ο κ. Στέφανος Χατζηνικολάου από το 
Research & Innovation Centre/RINA 
Academy επισήμανε ότι η τεχνολογία 
των αυτόνομων πλοίων που λειτουργούν 
χωρίς πλήρωμα είναι... εδώ. Αλλά υπάρ-
χουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι η 
ευρεία ενσωμάτωσή τους θα αργήσει, 
για πολύ συγκεκριμένους λόγους: «Υπάρ-
χει όμως μια διαδρομή για να φτάσουμε 
μέχρι εκεί. Υπάρχει μια διαδρομή κατά την 
οποία από τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει 
να πάμε προς την ηλεκτροδότηση. Ορυ-
κτό καύσιμο είναι και το LNG, συμβάλει 
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένας 
τόνος συμβατικού καυσίμου δίνει 3,1 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Και ένας 
τόνος LNG δίνει 2,75. Αυτή είναι η σχέ-
ση. Θέλω να πω ότι στο μέλλον πρέπει 
να ξεφύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. 
Αυτό λέει η καινοτομία. Όταν ξεφύγου-
με, το οποίο θα γίνει στα επόμενα χρό-

νια, θα πάμε και προς την ηλεκτροδότηση 
και μετά ίσως και στα αυτόνομα πλοία. 
Η ηλεκτροδότηση είναι πολύ δύσκολη, 
γιατί πρέπει να αποθηκεύουμε ηλεκτρική 
ενέργεια πάνω στο πλοίο. Αυτό πρέπει να 
γίνεται με μπαταρίες. Δεν μπορούμε να το 
κάνουμε για όλα τα πλοία αυτή τη στιγμή. 
Θα χρησιμοποιήσουμε και κυψέλες καυ-
σίμου. Στην ουσία δηλαδή θα χρησιμοποι-
ήσουμε τεχνολογία υδρογόνου, που είναι 
και φιλική προς το περιβάλλον. Υπάρχουν 
όμως προβλήματα και εκεί. Γιατί πρέπει 
να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια που θα 
έχει διάφορες μεταβολές. Το fuel cell δεν 
μπορεί να δώσει υψηλές φορτίσεις από-
τομα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα 
αποθήκευσης, ασφάλειας κ.ά. Πάντως θα 
τα λύσουμε σιγά σιγά. Υπάρχουν ορισμέ-
νες περιπτώσεις, όπως η ναυτιλία μικρών 
αποστάσεων, οι πορθμειακές γραμμές, 
όπου θα ακούμε σύντομα για ημιαυτόνο-
μα ή πλήρως αυτόνομα πλοία. Οι τεχνο-
λογίες δεν είναι πολύ μακριά. Είναι και 
σχετικά ώριμες κάποιες από αυτές. Ταυ-
τόχρονα υπάρχουν και θέματα κόστους 
και θέματα παραγωγικής προσέγγισης. 
Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι 
εύκολη δηλαδή η ενσωμάτωση όλων των 
τεχνολογιών. Απλώς πρέπει να πάρουμε 
κάποιες αποφάσεις όπως στα θέματα 
της ενέργειας, της λειτουργίας, άρα για 
παράδειγμα θα πρέπει να μιλάμε και για 
τα πληρώματα που είναι ένα θέμα που δεν 
το ακουμπάμε για την ώρα, γιατί είναι ένα 
πολύ ευαίσθητο. Το digitalization, ο πλή-
ρης αυτοματισμός, δεν ξέρω, ακόμα και 
εμάς τους μηχανικούς μπορεί στο μέλλον 
να μας κάνει να περισσεύουμε».

Ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Man-
aging Director της Almi Marine 
Management SA, ξεκίνησε την τοποθέ-
τησή του ως προς το αυτόματο πλοίο με 
μια ερώτηση: «Γιατί το θέλουμε το αυτόνο-
μο πλοίο; Τι σκοπό θα εξυπηρετεί; Έχουμε 
μια μετάβαση όπως είπαν και οι προηγού-
μενοι συνάδελφοι, από την εποχή όπου η 
επικοινωνία του γραφείου με το πλοίο ήταν 
πρακτικά μηδενική σε μια περίοδο όπου 
πάμε να υποκαταστήσουμε τους βασικούς 
ανθρώπους του πλοίου, τον πλοίαρχο και 
τον Α΄ μηχανικό, με συνεχή επικοινωνία 
από το γραφείο, με συνεχή μεταφορά 
δεδομένων, data όμως, όχι πληροφοριών 
στο γραφείο. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε 
ακόμη είναι ότι στο γραφείο δεν υπάρχουν 

οι άνθρωποι με την αντίστοιχη εμπειρία 
ώστε να διαχειριστούν αυτά τα data τόσο 
καλά όσο ο καπετάνιος και ο Α΄ μηχανι-
κός, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι είναι 
κάποιου επιπέδου. Συνεπώς αυτό είναι ένα 
μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε: η 
μεταφορά data στο γραφείο και όχι απλώς 
οι πληροφορίες. Αυτό νομίζω είναι το κλει-
δί, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα γεννήσει 
λάθη. Δεν θα τα εξαλείψει, θα τα πολλαπλα-
σιάσει».

Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός 
Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd., διαφοροποιήθηκε 
λίγο από τους υπόλοιπους ομιλητές, τονί-
ζοντας ότι «δεν τίθεται θέμα για μένα εάν 
θα έχουμε αυτόνομα πλοία ή όχι. Είναι 
σίγουρο ότι θα έχουμε. Θα είναι μάλιστα 
πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι όλοι νομίζουμε. 
Και ο λόγος που το πιστεύω είναι η εξέλιξη 
στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προχω-
ράει με τρομερούς ρυθμούς. Συνεπώς τα 
emails και τα data που έρχονται και δεν 
προλαβαίνουμε εμείς να τα διαβάσουμε, 
θα το κάνει το κομπιούτερ για εμάς. Το 
κομπιούτερ θα μας πει ποια είναι αυτά που 
είναι σημαντικά και για τα οποία θα πρέπει 
να πάρουμε αποφάσεις. Το ίδιο θα κάνουν 
και τα κομπιούτερ με τα data. Τα αερο-
πλάνα νομίζετε ότι τα πετάει ο πιλότος; Ο 
πιλότος ίσως τα προσγειώνει και τα απο-
γειώνει. Κατά τα άλλα πετούν μόνα τους. 
Πώς πετούν μόνα τους; Γιατί τα αεροπλάνα 
έχουν την αξιοπιστία, σε όλα τους τα μηχα-
νήματα, και δεν μπορούν να την έχουν τα 
βαπόρια; Γιατί το έχουν τα διαστημόπλοια; 
Η κύρια ερώτηση είναι αν η όλη καινοτομία 
φέρνει κάποιο οικονομικό όφελος. Αν δεν 
φέρνουν αυτά τα πλοία οικονομικό όφελος, 
δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Σκεφτείτε 
πριν από 15-20 χρόνια τα πληρώματα που 
είχαμε στα βαπόρια μας ήταν 35. Τώρα 
είναι 18. Στο μέλλον θα υπάρξει και ακό-
μα μεγαλύτερη μείωση, σταδιακά βέβαια. 
Πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι νομίζουμε. Δεν 
θα είναι το 2050».

Ο κ. Στέφανος Χατζηνικολάου από το 
Research & Innovation Centre/RINA 
Academy τόνισε τη σημασία της ωριμό-
τητας της τεχνολογίας: «Αν θέλετε λοιπόν 
να συζητήσουμε για την ωριμότητα της 
τεχνολογίας, θέματα που αναφέρθηκαν 
πριν εδώ έχουν λυθεί. Έχει προχωρήσει 
η τεχνολογία λοιπόν. Για μένα τα προ-
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βλήματα είναι άλλα και εστιάζονται στις 
δυσκολίες της ενσωμάτωσης. Έχουν να 
κάνουν περισσότερο με κόστος, γιατί 
υπάρχει μια προφανής εξίσωση που πρέ-
πει να λυθεί με κόστος/όφελος και επίσης 
μία άλλη εξίσωση που πρέπει να επιλυθεί 
είναι η κοινωνική εξίσωση που για μένα 
είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν δεν είχαμε 
τις κοινωνικές εξισώσεις και τις εξισώσεις 
ρίσκου, θα μπορούσαμε να έχουμε και 
άλλες λύσεις».

Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, 
Asst. Technical Manager και Head of 
Group της Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd., επισήμανε ότι στο σημείο 
όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν ραγδαίες εξελίξεις, με αποτέλεσμα 
να μην είναι εύκολη η τυποποίηση που 
συναντάμε στην αεροπορική βιομηχανία: 
«Οι εξελίξεις είναι τόσο απότομες και οι 
αλλαγές που προκύπτουν στις απαιτή-
σεις τόσο γρήγορες, που είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να θέσουμε σε εφαρμογή κάποια 
τυποποίηση, κάποιο standardization. 
Εάν πάρουμε για παράδειγμα τις κύρι-
ες μηχανές, που είναι από τα πιο βασικά 
μηχανήματα ενός πλοίου, όπου οι κύριοι 
κατασκευαστές είναι μόλις δύο, διαπι-
στώνονται διαφορές ανάμεσα σε δύο 
ίδια «μοντέλα» του ίδιου κατασκευαστή 
επειδή κατασκευάστηκαν με διαφορά 2 
ή 3 ετών. Ακόμα μεγαλύτερες διαφορές 
βρίσκουμε για δύο ίδια «μοντέλα», ίδιας 
ακριβώς χρονολογίας κατασκευής εάν 
προέρχονται από διαφορετικό υπο-κατα-
σκευαστή (Licensee). Και μιλάμε μόνο για 

την κύρια μηχανή. Εφόσον φτάσουμε και 
σε άλλα μηχανήματα, μιλάμε για τεράστια 
διαφοροποίηση και τεράστιες απαιτήσεις 
ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια 
τυποποίηση. Και τέλος θα πρέπει να δού-
με λίγο την πλευρά των ναυπηγείων. Προ-
σπαθούν να έχουν όσο το δυνατόν πιο 
μεγάλη τυποποίηση μπορούν, αλλά για τα 
δικά τους ζητήματα. Για παράδειγμα, μορ-
φές γάστρας, διατάξεις ενδιαίτησης του 
πλοίου, διατάξεις για τις δεξαμενές, με 
σκοπό να έχουν όσο το δυνατόν μικρό-
τερες αλλαγές στην παραγωγική διαδικα-
σία. Μεταξύ τους τα ναυπηγεία συναγωνί-
ζονται για το πώς είναι το hull form, ποια 
είναι η μορφή, για να μπορέσουν να πετύ-
χουν καλύτερο πάντρεμα της γάστρας με 
την προπέλα, με τη μηχανή, για να πετύ-
χουν την καλύτερη απόδοση του πλοί-
ου. Εάν γίνει μια τυποποίηση, θα πρέπει 
να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Στην 
αεροναυπηγική, για παράδειγμα όπου η 
τυποποίηση είναι πολύ πιο διαδεδομένη, 
υπάρχουν δύο κύριες κατασκευάστριες 
εταιρείες μονάχα. Πόσα ναυπηγεία υπάρ-
χουν στον κόσμο; Και πόσοι διαφορετικοί 
τύποι πλοίων;».

Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός 
Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd., πρόσθεσε: «Να 
ρωτήσω εγώ πόσο νομίζουμε ότι θα κοστί-
ζει το πλοίο, το οποίο αυτή τη στιγμή θεω-
ρούμε ότι είναι ακριβό, αν τα ναυπηγεία 
αρχίσουν να τα χτίζουν με 3D printing; 
Μπορεί να είναι εξευτελιστικές οι τιμές. Και 
το 3D building έχει αρχίσει τώρα. Χτίζονται 

ήδη σπίτια, σε λίγο θα το χρησιμοποιούν 
όλοι. Σε πόσο λίγο δεν ξέρω, ίσως σε δέκα 
χρόνια, αλλά αυτά που ξέραμε πρέπει να 
αρχίσουμε να τα ξεχνάμε. Λένε ότι αυτή 
τη στιγμή ένα από τα πρώτα επαγγέλματα 
που θα αντικατασταθεί με τεχνητή νοημο-
σύνη είναι του γιατρού και του χειρουργού. 
Εάν αυτά πιστεύουμε ότι είναι επιστημο-
νικής φαντασίας στο απώτερο μέλλον, 
κάνουμε λάθος. Πριν από πέντε χρόνια τα 
κομπιούτερ δεν μπορούσαν να νικήσουν 
τους καλούς παίκτες του σκάκι ή του Go, 
του πιο δύσκολου παιχνιδιού που υπάρχει 
στον κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει άνθρωπος 
που να μπορεί να νικήσει τα κομπιούτερ 
σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι μεγάλη ιστορία 
το κομπιούτερ να μαθαίνει μόνο του και να 
εξελίσσεται μόνο του 24 ώρες το 24ωρο. 
Μάλιστα, πάρα πολλοί ανησυχούν για το 
τι θα γίνει το ανθρώπινο είδος, αλλά αυτό 
είναι μιά άλλη συζήτηση. Πολλά πράγματα 
θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα 
αυτά θα αλλάξουν και τα πλοία, φαντάζομαι 
και το ναυτικό επάγγελμα». 

Ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, Man-
aging Director της Almi Marine 
Management SA, πρόσθεσε: «Εγώ 
νομίζω ότι θα αλλάξει μέρος των πλοί-
ων. Ίσως το μέρος το οποίο κάνει το 
navigation αυτή τη στιγμή. Το ότι αυτό 
το βαπόρι δεν θα έχει κανέναν κάτω στο 
μηχανοστάσιο, αυτό θεωρώ ότι είναι στη 
σφαίρα της φαντασίας, τουλάχιστον εάν 
το μηχανοστάσιο μοιάζει έστω και κατ’ 
ελάχιστα με αυτά που έχουμε σήμερα 
μπροστά μας».
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Ο κ. Θεόδωρος Οικονομόπουλος, 
Asst. Technical Manager και Head of 
Group της Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd., ανέφερε ότι το πρώτο μη 
επανδρωμένο πλοίο είναι special purpose 
vessel στη Νορβηγία: «Υπάρχουν κάποιες 
γραμμές που είναι, ας πούμε, πιο ελκυστι-
κές αυτή τη στιγμή, για μικρές αποστά-
σεις που δεν έχουν συνήθως δύσκολες 
συνθήκες. Η ναυσιπλοΐα είναι κάπως πιο 
εύκολη. Υπάρχουν πλοία, όπως αυτό που 
θα ναυπηγηθεί του χρόνου. Σκοπός είναι 
η διακίνηση φορτίων από τις οδικές αρτη-
ρίες στις θαλάσσιες μετακίνηση, η οποία 
συνεισφέρει και περιβαλλοντικά. Είναι 
χαρακτηριστική περίπτωση γραμμής ναυ-
τιλίας μικρών αποστάσεων».

Ο κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου, 
Managing Director της Almi Marine 
Management SA, αναφέρθηκε επίσης 
στο ελληνικό δαιμόνιο προηγούμενων 
δεκαετιών στα μηχανοστάσια των πλοίων: 
«Καμιά εικοσαριά χρόνια πριν, όταν είχαν 
πρωτοβγεί τα αυτόματα, έτσι τα λέγαμε 
τότε, το αστείο το οποίο κυκλοφορούσε 
στην πιάτσα ήταν ότι, για να δουλέψει το 
βαπόρι ως αυτόματο, έπρεπε να πάρεις 
το κατσαβίδι από τον ηλεκτρολόγο. Διότι 
πήγαινε ο ηλεκτρολόγος, έβαζε το κατσα-
βίδι εκεί πέρα, άκουγες το πρώτο βραχυ-
κύκλωμα. Σε έναν μήνα είχε γίνει το λεγό-
μενο grecomatic το βαπόρι, δηλαδή ό,τι 
αυτοματισμός υπήρχε τον είχαμε γκρεμί-
σει. Λοιπόν, πρέπει να λειτουργήσουμε με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να 

κατανοήσουμε την τεχνολογία και να την 
κάνουμε κτήμα μας και όχι να κοιτάξουμε 
πώς να την απενεργοποιήσουμε». 

Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός 
Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd., υπήρξε επίσης ιδι-
αίτερα συγκεκριμένος ως προς το νόημα 
των σπουδών και της διαρκούς επιμόρ-
φωσης: «Ειδικά σήμερα τίθεται ένα ερώ-
τημα: Τότε τι σπουδάζουμε αν επρόκειτο 
να αλλάξουν όλα; Λοιπόν, αυτά που ξέρα-
τε να τα ξεχάσετε. Δεν υπάρχει πια “πήρα 
ένα δίπλωμα, τελείωσα και ξέρω αυτά που 
πρέπει να ξέρω”. Είναι αυτό που λέμε διά 
βίου μάθηση. Παίρνεις τα βασικά, ποτέ 
δεν θα σταματήσεις να μαθαίνεις εάν 
θέλεις να παρακολουθείς τις εξελίξεις και 
να έχεις δουλειά».

Στην ερώτηση πού θα έπρεπε 
να εστιάσει η νέα γενιά, σε ποιο 
γνωστικό αντικείµενο και σε 
ποια πεδία υπάρχει µια εξέλιξη 
προκειµένου ένας νέος ειδικά 
µηχανικός να έχει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα, οι οµιλητές 
απάντησαν τα ακόλουθα:

Θεόδωρος Οικονομόπουλος, Asst. 
Technical Manager και Head of 
Group της Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd.: 

«Είναι δύσκολο να αποφύγεις τη 
γενικολογία και τις γενικότητες σε τέτοια 

θέματα. Θα ξεκινήσω από κάτι πολύ γενικό 
πάραυτα, λέγοντας ότι πρέπει να βρει ο 
καθένας μόνος του αυτό που αγαπάει πιο 
πολύ. Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος εάν 
δεν αγαπήσεις κάτι. Εάν πραγματικά δεν 
το θέλεις. Πρέπει να ψαχτεί ο καθένας, 
να δει τι τον εκφράζει καλύτερα, τι είναι 
αυτό που τον ελκύει περισσότερο. Είναι 
πάρα πολύ απαιτητική η ναυτιλία και από 
πλευράς ψυχολογικής πίεσης, και από 
πλευράς διαθέσιμου χρόνου. Ανταμείβει 
μεν, αλλά είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία 
θυσιάζεις, αυτά τα οποία αφήνεις πίσω. 
Και, αν δεν αγαπάς πραγματικά αυτό που 
κάνεις, δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις 
στις απαιτήσεις, κάπου θα χάσεις. Το 
πρώτο είναι να βρείτε τι θέλετε να κάνετε 
πραγματικά. Πεδίο λαμπρό υπάρχει. Είναι 
πολλές οι τεχνολογίες που έρχονται, 
είναι πάρα πολλά τα πράγματα που είναι 
άγνωστα σε όλους και όσο πιο πολύ 
επενδύσετε στο να βρείτε κάτι, να γίνετε 
πρωτοπόροι, τόσο πιο πολύ θα σας 
ανταμείψει».

Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευ-
θυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd.: «Πάντα λέω ότι, αν 
αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θα είσαι 
καλός σε αυτό που κάνεις και τότε πάντα 
θα έχεις δουλειά. Αυτό είναι το πιο βασι-
κό απ’ όλα. Εάν δεν σου αρέσει αυτό που 
κάνεις, τότε καλύτερα σταμάτα το όσο 
γίνεται πιο νωρίς και ψάξε τι είναι αυτό που 
σου αρέσει. Αυτή είναι η γενικολογία. Το 
άλλο είναι ότι ναι, η τεχνολογία είναι αυτή 
η οποία θα οδηγεί το μέλλον. Ακόμα και 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
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σήμερα οι τωρινοί καπετάνιοι, οι τωρινοί 
Α΄ μηχανικοί, παρόλο που δεν είχαν μάθει 
τίποτα σχετικά με την τεχνολογία στις σχο-
λές τους, αναγκάστηκαν να τα μάθουν από 
μόνοι τους. Έτσι αυτή τη στιγμή χειρίζονται 
Η/Υ. Ο Α΄ μηχανικός χειρίζεται Η/Υ για να 
μπορέσει να δει τις θερμοκρασίες και τις 
πιέσεις της μηχανής. Άρα η τεχνολογία, 
δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι εκεί και πρέπει 
να μπορούμε να είμαστε καλοί χειριστές 
της, όπως αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να 
δουλέψεις οπουδήποτε εάν δεν ξέρεις να 
δουλέψεις έναν Η/Υ».

Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical 
Director της Polembros Shipping: 
«Προσπαθήστε να προσαρμοστείτε στην 
τεχνολογία των υπολογιστών, αυτοματι-
σμών, ηλεκτρονικών, όποιος και όποια και 
να είσαι. Δεν πιστεύω παρ’ όλα αυτά ότι 
για τα επόμενα τριάντα χρόνια θα έχουμε 
αυτόνομο πλοίο. Οφείλουμε να συνεχί-
ζουμε να γινόμαστε όσο καλύτεροι γίνεται 
ναυτικοί, να κοιτάμε χαρακτήρα πρώτα και 
μετά να μάθουμε τη ναυτική τέχνη και να 
προσαρμοστούμε στη μοντέρνα τεχνολο-
γία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είχε πει μια 
Αμερικανίδα ή Γερμανίδα φιλόσοφος ότι 
έχουμε πέντε στάδια στην θλίψη. Και εγώ 
είμαι ο πρώτος που πρέπει να το μάθει 
αυτό. Αν μαθαίνουμε ένα κακό νέο, πρώ-
τα θυμώνουμε, δεν είναι δυνατόν να μου 
ζητάνε να βάλω BWT. Μετά αρνούμεθα, 
όχι. Μετά πάμε να κάνουμε ένα bargaining, 
να βάλουμε ένα μισό, ένα πιο φτηνό. Μετά 
πάμε και λέμε “εντάξει” και μετά το δεχό-
μαστε. Άρα δεχτείτε ότι η τεχνολογία θα 
προχωρήσει, δεχτείτε ότι πλησιάζουμε 
προς λιγότερο κόσμο στα πλοία. Στο μέλ-
λον οι προσλήψεις θα γίνονται πολύ επι-
λεκτικά, και στα γραφεία και στα πλοία, με 
κύρια κριτήρια τη μόρφωση και τη συνεχή 
επιμόρφωση. Οπότε μια μικρή συμβουλή 
θα ήταν να διαβάζετε ό,τι βρείτε μπροστά 
σας γι’ αυτά τα θέματα».

Αλέξανδρος Γλύκας, Ναυπηγός Μηχα-
νολόγος Μηχανικός και Adjunct 
Lecturer του ALBA Graduate Business 
School: «Προσπαθήστε να γίνετε παρα-
γωγικοί από την πρώτη μέρα που θα βγεί-
τε από το πανεπιστήμιο. Προσπαθήστε 
να αποδείξετε ότι, όλα αυτά τα χρόνια τα 
οποία έχετε περάσει στο πανεπιστήμιο 
και έχετε διαβάσει αυτά τα οποία έπρεπε, 
άξιζε ο χρόνος που αφιερώσατε στον ίδιο 
σας τον εαυτό, και αυτό θα προσπαθήσε-

τε να πουλήσετε στον εργοδότη, στην 
εταιρεία, στην αγορά μέσα. Πράγματα τα 
οποία τα κάναμε στο πρώτο έτος πρέπει 
να τα γνωρίζετε, μην περιμένετε να τα 
μάθετε στην εταιρεία όπου θα πάτε, αρκε-
τοί για το άλφα ή τον βήτα λόγο δεν τα 
γνωρίζουν και περιμένουν από τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες να τους τα μάθουν. Συγγνώ-
μη, αλλά, αν ανήκετε σε αυτούς, θα πρέπει 
να αλλάξετε, γιατί χάνετε το παιχνίδι. Και 
το παιχνίδι το χάνετε γιατί, θα το δείτε 
πολύ σύντομα, θα έχουμε ανταγωνιστικές 
εθνικότητες και εθνότητες μέσα στην ίδια 
την Ελλάδα, οι οποίοι - πιστέψτε το - θα 
είναι καλύτεροι από εσάς. Επομένως δεν 
πρέπει να λέτε ότι κάποιος θα φροντίσει 
για μένα. Εσείς πρέπει να φροντίσετε για 
τον εαυτό σας πάνω απ’ όλα. Πρέπει όχι 
να αγαπάτε αυτό το οποίο κάνετε, αυτό 
το θεωρώ δεδομένο, θα πρέπει να το 

αποδεικνύετε συνεχώς. Κάπως πρέπει να 
δείχνουμε την αγάπη μας».

Στέφανος Χατζηνικολάου, Research 
& Innovation Centre/RINA Academy: 
«Θα έλεγα ότι οι ναυπηγοί μηχανολόγοι 
μηχανικοί είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί 
θα δουλέψουμε σε έναν χώρο που ειδικά 
για την πατρίδα μας είναι πολύ δυνατός 
οικονομικά, ακόμα τουλάχιστον. Είμαστε 
λοιπόν τυχεροί. Συνάδελφοι μηχανικοί 
άλλων ειδικοτήτων έχουν σοβαρότερα 
προβλήματα. Απευθυνόμενος στους νέους 
μηχανικούς που είναι εδώ σήμερα, θα κλεί-
σω με μια συμβουλή που μας έδωσε ένας 
πολύ καλός, αγαπημένος καθηγητής όταν 
τελειώσαμε το πολυτεχνείο: να δουλεύετε 
τίμια και να δουλεύετε πολύ, να μη φοβά-
στε τη δουλειά, να μη λέτε ποτέ “όχι” στη 
δουλειά. Και να μαθαίνετε συνέχεια».

Από αριστερά προς δεξιά:
Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical Director της Polembros Shipping, Σταμάτης Μπουρμπούλης, Γενικός Διευθυντής 
της Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd., Χρήστος Χατζηγεωργίου, Managing Director της Almi Marine Management SA, Ηλίας Μπίσιας, 
Διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών, και Στέφανος Χατζηνικολάου, Research & Innovation Centre του
RINA Academy.

Οι εισηγητές της επιμορφωτικής συνάντησης με εκπροσώπους της SNAME NTUA Greek Student Section.
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Η ναυτιλία  
στο επίκεντρο της 
4ης βιομηχανικής  
επανάστασης
Οι εκπρόσωποι της τεχνολογικής 
επανάστασης στη ναυτιλία 
συναντώνται στη Σιγκαπούρη

Η δηµοσιογραφική οµάδα των Ναυτικών 
Χρονικών βρέθηκε τον Απρίλιο στην καρδιά του 
ασιατικού εµπορικού και χρηµατοοικονοµικού 
κέντρου, τη Σιγκαπούρη, µε αφορµή τη διεθνή 
ναυτιλιακή έκθεση «Sea Asia».
Στο επίκεντρο των συζητήσεων µε κορυφαία 
στελέχη της ναυτιλιακής βιοµηχανίας, αλλά και 
κατά τη διάρκεια των πάνελ του συνεδρίου, 
κορυφαίο θέµα στην ατζέντα παρέµεινε η 4η 
βιοµηχανική επανάσταση και ο αντίκτυπος που 
αναµένεται να έχει στην αγορά. Σύµφωνα µε 
τους συνοµιλητές, αλλά και τους εισηγητές, 
οι τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις 
φαίνεται να αλλάζουν άρδην τα πρότυπα που 
γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, µεταβάλλοντας 
σηµαντικά το status quo της ναυτιλιακής 
βιοµηχανίας.

Των Χάρη Παππά και Ηλία Μπίσια
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Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση θα 
διαμορφώσουν το πλοίο του μέλλο-
ντος

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, κορυφαί-
ες εταιρείες όπως η Amazon, η Alibaba, η 
Uber, η Airbnb κ.ά. αλλάζουν ραγδαία τα 
δεδομένα στο παγκόσμιο επιχειρηματικό 
γίγνεσθαι.
Ο στόχος όλο και περισσότερων εται-
ρειών που ανταγωνίζονται στο διεθνές 
περιβάλλον σήμερα φαίνεται πως είναι 
η αύξηση της αποτελεσματικής διείσδυ-
σης σε νέες αγορές και της διαθεσιμό-
τητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 
Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες εται-
ρείες επιχειρούν τη μείωση των εξόδων 
τους, καταργώντας τους «ενδιάμεσους» 
και αντιστοιχίζοντας, όσο το δυνατόν, 
με στοχευμένη αμεσότητα και ταχύτητα, 
τους καταναλωτές με τα εξειδικευμένα 
προϊόντα που προσφέρουν. Άραγε η ναυ-
τιλία διαφέρει από αυτά τα νέα δεδομένα;
Μάλλον όχι, σύμφωνα με τον κ. Broadhurst, 
Senior Vice President της Inmarsat. Η 
παραδοχή αυτή δείχνει να επιβεβαιώνε-
ται μετά το πρόσφατο ενδιαφέρον της 
Amazon για τη ναυτιλία. Σημειώνεται πως 
στο παρελθόν ο αμερικανικός κολοσσός 
εξέφρασε το «ενδιαφέρον» του για την 
αεροπορική βιομηχανία, με αποτέλεσμα 
σήμερα να μισθώνει περισσότερα από 100 
αεροσκάφη αποκλειστικά για τη μεταφο-
ρά των προϊόντων του. 
Σύμφωνα με την Amazon, το γεγονός αυτό 
οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της FedΕX 
ή της DHL να αντεπεξέλθουν επιτυχώς με 
περισσότερες, αμεσότερες και οικονομικό-
τερες διαθέσιμες αεροπορικές συνδέσεις. 
Είναι λοιπόν γεγονός πως κυρίως οι κολοσ-
σοί του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνουν 

τις προσδοκίες τους, τροποποιούν και 
επανασχεδιάζουν τα δίκτυα διανομής τους 
και συχνά δεν διστάζουν να πραγματοποι-
ήσουν σημαντικές επενδύσεις προκειμέ-
νου να προσαρμοστούν στη νέα εποχή και 
να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες του 
απαιτητικού καταναλωτικού κοινού σε διά-
φορες γωνιές του πλανήτη.
Σήμερα το εμπόριο διά της θαλάσσιας 
μεταφοράς είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, 
περιλαμβάνει δεκάδες γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και πολλούς «μεσάζοντες», οι 
οποίοι εν τέλει ανεβάζουν, ενίοτε μάλιστα 
εκτοξεύουν, το τελικό κόστος της μετα-
φοράς. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν 
αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το μόνο 
σίγουρο είναι πως απαιτείται κάποιος 
«μεγάλος» παίκτης της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας για να «οδηγήσει» αυτή την αλλα-
γή, κατά τον Βρετανό ειδικό. Σύμφωνα με 
τον κ. Broadhurst, η ημέρα που θα σηκώ-
νεις το κινητό σου τηλέφωνο και θα δηλώ-
νεις πως επιθυμείς τη μεταφορά ενός 
container από τη Σαγκάη στο Ρότερνταμ 
με ένα απλό κλικ, δεν βρίσκεται μακριά.
Οι «καινοτόμες» ναυτιλιακές εταιρείες, 
ειδικά της Liner ναυτιλίας, επενδύουν 
σημαντικούς πόρους στην έρευνα και 
στην ανάπτυξη, προκειμένου να ενσωμα-
τώσουν τις νέες τεχνολογίες στις διάφο-
ρες διαδικασίες που απαιτούνται για τη 
θαλάσσια μεταφορά. Δείχνουν μάλιστα να 
αντιλαμβάνονται πως η μεγαλύτερη πρό-
κληση για τη ναυτιλία είναι η βελτίωση των 
υπηρεσιών δικτύωσης και διαδικτύωσης 
στα πλοία, τόσο σε ποιότητα όσο και σε 
κόστος.
Η ύπαρξη και η υποστήριξη εξειδικευμέ-
νων εφαρμογών για τη συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων στα πλοία ακό-
μα και της ποντοπόρου ναυτιλίας αποτε-
λεί πλέον αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση 
για πολλούς ναυλωτές, ενώ τα πληρώματα 
πλέον χρησιμοποιούν πληθώρα ηλεκτρο-
νικών συσκευών και αναμένουν πως ακόμα 
και στη… μέση του ωκεανού θα έχουν τη 
δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο. 
Είναι λοιπόν σημαντικό για τις ναυτιλιακές 
εταιρείες να προσαρμοστούν στην εποχή 
των τηλεπικοινωνιών, εάν και εφόσον επι-
θυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές 
και επιδιώκουν να προσελκύσουν «ταλέ-
ντα» από το υπάρχον ναυτεργατικό δυνα-
μικό, όπως παρατηρεί ο κ. Broadhurst.
Σύμφωνα με τον κ. Broadhurst, είναι γεγο-
νός πως η ναυτιλία είναι κάπως αργοπορη-

μένη σε σχέση με την αεροπορική βιομη-
χανία, η οποία χρησιμοποιεί κατά κόρον 
εφαρμογές για τη συλλογή και την επε-
ξεργασία δεδομένων, τα οποία αφορούν 
όχι μόνο τα αεροσκάφη, την κίνηση και 
την απόδοσή τους, αλλά και την εμπορική 
εκμετάλλευση όλων των πτυχών της ενα-
έριας μεταφοράς. Παρ’ όλα αυτά, αν και 
με σημαντική χρονική καθυστέρηση, τα 
νέα δεδομένα δεν έχουν αφήσει τη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία παντελώς αδιάφορη, 
όπως μας εξηγεί ο Senior Vice President 
της Ιnmarsat. 
Οι μηχανές τελευταίας τεχνολογίας στα 
πλοία φέρουν πλέον προηγμένους τεχνο-
λογικά αισθητήρες, οι οποίοι παρέχουν 
σημαντικό όγκο δεδομένων, ενώ τα πλοία 
είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποι-
ημένα. Τα συστήματα Autopilot αποτε-
λούν ένα καινοτόμο και υπαρκτό πλέον 
δείγμα αυτής της αυτοματοποίησης. Έχει 
λοιπόν αναμφίβολα πραγματοποιηθεί, 
κατά τον συνομιλητή μας, μια τεχνολογική 
εξέλιξη στη ναυτιλία και δη στα πλοία όχι 
μόνο της ακτοπλοΐας ή της Liner ναυτι-
λίας, αλλά και της πιο συντηρητικής έως 
τώρα ποντοπόρου/tramp ναυτιλίας. Η 
κινητήριος δύναμη βέβαια αυτής της εξέ-
λιξης παραμένει, όπως άλλωστε και στην 
αεροπορική βιομηχανία, η εξάλειψη κάθε 
πιθανού στατιστικού σφάλματος, κάθε 
πιθανότητας ατυχήματος ή δυστυχήμα-
τος, το οποίο οφείλεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα.
Σήμερα υπάρχουν εταιρείες, κατά τον κ. 
Broadhurst, οι οποίες επενδύουν σημα-
ντικούς πόρους στις τεχνολογίες εκείνες 
που θα κάνουν το αυτοματοποιημένο 
πλοίο πραγματικότητα. Λαμπρό παρά-
δειγμα αποτελεί η Rolls Royce, η οποία 
μάλιστα ηγείται προγραμμάτων στη ναυ-
πηγική τεχνολογία που στοχεύουν στο 
να ανοίξουν τον δρόμο για τα αυτόνομα, 
μη επανδρωμένα πλοία (drone ships) στο 
σύντομο μέλλον.
Ο κ. Broadhurst φαίνεται να μην ενστερ-
νίζεται εξ ολοκλήρου αυτή την πρόβλεψη, 
αφού ένα πλήρως μη επανδρωμένο πλοίο 
θα δημιουργούσε, κατά την άποψή του, 
διαφορετικά και όχι αμελητέα ζητήματα 
επιπλέον κόστους, συμμόρφωσης με τους 
κανονισμούς αλλά και ασφάλειας. Αντίθε-
τα, ένα πλοίο με περισσότερο αυτοματο-
ποιημένες διαδικασίες αποτελεί ρεαλιστι-
κότερο σενάριο για το άμεσο μέλλον.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Συζήτηση με τον Peter Broadhurst, 
Senior Vice President, Inmarsat



Η Transas επενδύει στο αυτόνομο και 
διασυνδεδεμένο πλοίο

Η Transas έχει στην κυριολεξία εκπαιδεύ-
σει γενιές Ελλήνων ναυτικών. Σε μια συνο-
μιλία μεταξύ των Frank Coles, CEO της 
Transas και συνεργατών των Ναυτικών 
Χρονικών, αναδιπλώθηκε η στρατηγική 
που ακολουθεί ο ρωσικός κολοσσός σε 
θέματα τεχνολογίας αιχμής, εκπαίδευσης 
αλλά και ψηφιοποίησης στη ναυτιλία.
Ο Βρετανός νομικός και πρώην ναυτικός 
που ηγείται σήμερα της Transas συμφώ-
νησε ότι ζούμε μια νέα τεχνολογική επα-
νάσταση, αλλά φάνηκε αισιόδοξος αμφι-

σβητώντας τις διάφορες Κασσάνδρες της 
εποχής για το αβέβαιο μέλλον της ναυτι-
λίας, αλλά και των σύγχρονων κοινωνιών 
γενικότερα. 
Ανέφερε μάλιστα πως τα επόμενα πέντε 
χρόνια οι κοινωνίες, κυρίως λόγω των νέων 
τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, θα ανα-
προσαρμόσουν τις ανάγκες και τις απαιτή-
σεις τους. Η ναυτιλία δεν μπορεί να παραμεί-
νει μακριά από αυτή τη νέα πραγματικότητα.
«Θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες πλατ-
φόρμες επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ανταλ-
λαγής πληροφοριών και δεδομένων που 
θα επιτρέψουν καλύτερες, οικονομικότε-
ρες και πιο άμεσες λύσεις». Η 4η επανά-
σταση για τον κ. Coles είναι ένα κομβικό 
σημείο, στο οποίο όλοι και όλα μπορούν 
να συνδεθούν μεταξύ τους.
Στην ερώτησή μας αναφορικά με τις σκέ-
ψεις του για το μη επανδρωμένο πλοίο, ο κ. 
Coles φάνηκε μάλλον επιφυλακτικός, θεω-
ρώντας ότι το μέλλον, τουλάχιστον στα αμέ-
σως επόμενα χρόνια, δεν εστιάζεται σε ένα 
πλοίο χωρίς τη φυσική παρουσία ναυτικών, 
αλλά σε ένα πιο αυτοματοποιημένο πλοίο, 
με νέους τρόπους ελέγχου των συστημά-
των διαχείρισής του από τη στεριά.

Οι εξελίξεις στον χώρο της αυτοματο-
ποίησης, στη διασύνδεση και στη διαρκή 
επικοινωνία των συστημάτων του πλοίου 
με τη στεριά αποτελεί την απόλυτη προ-
τεραιότητα της ναυπηγικής βιομηχανίας 
σήμερα.
Σε αυτή την κατεύθυνση, τα προγράμμα-
τα έρευνας και καινοτομίας της Transas 
επικεντρώνονται κατά 70% στο αυτόνομο 
αλλά και διασυνδεδεμένο πλοίο.
Σύμφωνα με τον κ Coles, τα νέα συστή-
ματα δεν αφορούν μόνο το πλοίο, αλλά 
επίσης τα γενικότερα συστήματα διαχεί-
ρισής του, το fleet traffic control και την 
εκπαίδευση των πληρωμάτων.
Οι εξελίξεις στην αεροπορική βιομη-
χανία και στον έλεγχο συστημάτων δια-
χείρισης των αεροσκαφών, αλλά και στα 
συστήματα παρακολούθησης εναέριας 
κυκλοφορίας, κατά πάσα πιθανότητα θα 
αποτελέσουν σημεία αναφοράς και για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Σε σχετική ερώτηση αναφορικά με την 
παγκόσμια επιτυχία της Transas σε σχέση 
με άλλες ρωσικές εταιρείες στον χώρο 
της ναυτιλίας, ο κ. Coles επισήμανε ότι 
τόσο στη ναυτιλία όσο και στη ναυπηγική 

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

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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Συνομιλία με τον Frank Coles, 
CEO, Transas
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τεχνολογία υπάρχουν ρωσικές εταιρείες με 
διεθνείς περγαμηνές. Η Transas κατάφερε 
να διεισδύσει εγκαίρως στις διεθνείς αγο-
ρές, αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία και 
τεχνογνωσία που διέθεταν οι Ρώσοι και 
ειδικά οι επιστήμονες στην Αγία Πετρού-
πολη, σε εφαρμοσμένα μαθηματικά και σε 
τεχνολογίες αιχμής. Σήμερα η εταιρεία δια-
θέτει διοικητικό κέντρο στη Βρετανία, με 
μια ομάδα 300 επιστημόνων και ερευνητών, 
που συνεργάζονται με διεθνείς ερευνητι-
κούς οίκους και πανεπιστήμια για την εξεύ-
ρεση νέων λύσεων και πλατφορμών.
Το μέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης για 
τον κ. Coles θα εστιάζεται περισσότερο 
στην αυτοματοποίηση συστημάτων, αλλά 
και στην εκπαίδευση εν πλω, ενώ αξιωμα-
τικοί και πληρώματα θα εκπαιδεύονται σε 
συστήματα διαχείρισης εκπαίδευσης των 
πλοίων ακόμα και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους.
Στις επόμενες δεκαετίες, οι ναυτικοί δεν 
θα χρειάζονται αποκλειστικά ή σε τέτοιο 
βαθμό τους υπάρχοντες εξομοιωτές για 
την εκπαίδευσή τους, αλλά θα μπορούν να 
εκπαιδευτούν ακόμα και μέσω διαδικτύου, 
ακόμα και εν πλω.
Αναφορικά με την προσέλκυση νέων στο 
ναυτικό επάγγελμα, ο κ. Coles ανέφερε 
πως η ανάγκη της νέας γενιάς για άμεση 
και διαρκή επικοινωνία οφείλει να προ-
βληματίσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία προ-
κειμένου να δελεάσει τους νέους.
Οι κοινωνίες πρέπει να καταλάβουν, αλλά 
και οι εταιρείες να επικοινωνήσουν καλύ-
τερα, ότι τα πλοία δεν είναι φυλακές και 
ως προς αυτό οι τηλεπικοινωνιακές παρο-
χές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι για 
τη βελτίωση της εικόνας της ναυτιλίας.
Η Transas σήμερα επικεντρώνει το ενδι-
αφέρον της όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά 
και στις νέες μητροπόλεις της Ασίας, 
όπως η Σιγκαπούρη.
Μεγάλες προόδους στον χώρο όπου 
εστιάζει το ενδιαφέρον της η Transas 
παρουσιάζει και η Αφρική και πιο συγκε-
κριμένα, πέρα από την Ανγκόλα, η Τανζα-
νία και η Νιγηρία.
Σε απάντησή του σχετικά με την αγωνία 
πολλών εταιρειών που εστιάζουν σε τεχνο-
λογίες αιχμής και την κινδυνολογία αναφο-
ρικά με την επιθετική πολιτική της Κίνας, 
ο κ. Coles φάνηκε πιο διαλλακτικός εξη-
γώντας ότι δεν διαβλέπει άμεσο «κίνδυνο».

Η Ballast Water Management «διχά-
ζει» τη ναυτιλιακή βιομηχανία 

Η σύμβαση για το θαλάσσιο έρμα απο-
τελεί αδιαμφισβήτητα μια «ιδιαίτερη» 
πρόκληση για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
τόσο ισχυρούς υποστηρικτές, όσο και 
φανατικούς πολέμιους. Παράλληλα με τις 
συζητήσεις στον ΙΜΟ, εξετάσαμε κάποιες 
απόψεις που αντανακλούν τη νέα παγκό-
σμια τάξη πραγμάτων και τη διχογνωμία 
της ναυτιλιακής αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, κυριαρχούν δύο από-
ψεις: από τη μια πλευρά υπάρχουν όσοι 
ισχυρίζονται ότι η BWM θα δώσει μια 
ανάσα στη βιομηχανία –κυρίως στους 
κατασκευαστές και στα ναυπηγεία– ενώ 
θα μειώσει σημαντικά το παγκόσμιο 
τονάζ, οδηγώντας σε εξισορρόπηση της 
ναυλαγοράς. Από την άλλη, έμπειρα στε-
λέχη της ποντοπόρου ναυτιλίας εκφρά-
ζουν σοβαρές ενστάσεις δεδομένων των 
πραγματικών τεχνικών εμποδίων, αλλά και 
των ανεπανόρθωτων νέων δεδομένων που 
ενδέχεται να προκαλέσουν τα συστήματα 
αυτά στα υπάρχοντα οικονομικά μοντέλα 
και στη λειτουργική καθημερινότητα των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψης της δημοσιο-
γραφικής ομάδας των Ναυτικών Χρονικών 
στη Σιγκαπούρη, με αφορμή τη Singapore 
Maritime Week, πραγματοποιήθηκαν 
συζητήσεις σχετικά με τη Σύμβαση για το 
θαλάσσιο έρμα εκπροσώπων του περιοδι-
κού, τόσο με κατασκευάστριες εταιρείες 
όσο και με εκπροσώπους ναυπηγείων και 
διαχειριστριών εταιρειών. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσίασε η άποψη του Andrew 
Marshall, CEO της Coldharbour.
Σύμφωνα με τον κ. Marshall, η Ballast 
Water Management είναι μια νομοθεσία 
η οποία… αποπροσανατολίζει. Εκτιμά 
μάλιστα πως η εγκατάσταση ακατάλλη-
λου συστήματος διαχείρισης του θαλάσ-

σιου έρματος είναι πολύ πιθανό πως θα 
δημιουργήσει περισσότερες… ζημιές, κα- 
τά πολύ μεγαλύτερες από αυτήν του 
κόστους κτήσης και εγκατάστασης του 
εξοπλισμού.
Από το 2008 οι κατασκευαστές BWTS 
είχαν επιδοθεί σε ένα κυνήγι «παραγωγής» 
όσο το δυνατόν περισσότερων συστημά-
των, κυρίως διότι υπήρχε η πεποίθηση 
πως η συνθήκη θα εφαρμοζόταν de facto 
έως το 2010. Ευτυχώς, σύμφωνα με πολ-
λούς, η νομοθεσία άργησε να εφαρμοστεί.
Σύμφωνα με τον κ. Marshall, σημαντικό 
μερίδιο ευθύνης στην παραπάνω ιδιότρο-
πη κατάσταση φέρουν όμως και οι πλοιο-
κτήτες. Η πλειοψηφία μάλιστα των πλοιο-
κτητών ξόδεψε πολύ χρόνο στην αποφυ-
γή της νομοθεσίας, ισχυριζόμενη πως δεν 
γνώριζε τις πραγματικές απαιτήσεις του 
διεθνούς και Αμερικανού νομοθέτη, αλλά 
και τις διαφορές στην τεχνολογία και στην 
ποιότητα των συστημάτων, παρότι επρό-
κειτο για μια επένδυση εκατομμυρίων.
Με βάση την αντίδραση της αγοράς στη 
συγκεκριμένη νομοθεσία παρατηρείται η 
εξής κατηγοριοποίηση κατά τον κ. Marshall:
Αρκετές εταιρείες εξακολουθούν να 
στρουθοκαμηλίζουν πιστεύοντας πως 
κάποια μέρα θα ξυπνήσουν και πως η 
σύμβαση για το θαλάσσιο έρμα δεν ήταν 
τίποτε άλλο παρά ένας εφιάλτης. Το 
ποσοστό αυτών των εταιρειών αγγίζει έως 
και το 50% του συνόλου των ναυτιλιακών 
εταιρειών.
Επιπρόσθετα υπάρχουν οι εταιρείες οι 
οποίες έχουν δοκιμάσει κάποια από τα 
διαθέσιμα συστήματα στην αγορά –ίσως 
ένα με δύο– κατά τα προηγούμενα έξι έτη. 
Ξέρουν ποια συστήματα δεν ανταποκρί-
νονται, αλλά δεν προτίθενται να μοιρα-
στούν την εμπειρία τους με την υπόλοιπη 
αγορά. Ο κύριος λόγος όμως είναι επειδή 
έχουν ξοδέψει σημαντικά κεφάλαια για 
τις δοκιμές και γνωρίζουν πως υπάρχει 
περιορισμένη προσφορά για «ποιοτι-
κά συστήματα». Το ποσοστό αυτής της 
κατηγορίας αγγίζει το 35%.
Τέλος, υπάρχει και ένα 15% της αγοράς το 
οποίο γνωρίζει ακριβώς την πραγματικό-
τητα. Έχουν κάνει αρκετές δοκιμές στο 
παρελθόν, έχουν καταλήξει στο σύστημα 
που είναι κατάλληλο για τον στόλο τους 
και ίσως έχουν ήδη εγκαταστήσει τα 
συστήματα σε κάποια από τα πλοία τους. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Οι απόψεις του Andrew Marshall,  
CEO, Coldharbour
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Σε αυτή την ομάδα συγκαταλέγονται κυρί-
ως κάποιες διαχειρίστριες εταιρείες δεξα-
μενοπλοίων. Ίσως και κάποιες ελληνικές 
με σημαντικούς στόλους. 
Το ρίσκο που προκύπτει βέβαια από τη 
συγκεκριμένη πρακτική των καθυστερή-
σεων είναι ότι πιθανώς σημαντικός αριθ-
μός δεξαμενοπλοίων θα καταλήξει με 
οικονομικά αλλά αμφιβόλου ποιότητας 
συστήματα, καθώς τα ποιοτικά συστήμα-
τα σίγουρα θα είναι διαθέσιμα σε περιορι-
σμένη ποσότητα.
Είναι βέβαια γεγονός πως τα περισσότερα 
BWTS δεν απαιτούν πολλές εξειδικευ-
μένες τεχνολογίες ανάλογα με τον τύπο 
του πλοίου: τα συστήματα που κατασκευ-
άζονται ή ήδη παρουσιάζονται μπορούν 
σίγουρα να καλύψουν το 80% των πλοίων 
σήμερα. Τα ερωτήματα όμως που προκύ-
πτουν είναι στη λειτουργία ειδικών κατη-
γοριών πλοίων ή κυρίως όταν πρέπει να 
φιλτράρουν μεγάλες ποσότητες, κακής 
ποιότητας έρματος, ειδικά σε ακραίες και-
ρικές συνθήκες.
Σε αυτό το πλαίσιο οι ερωτήσεις που προ-
κύπτουν δεν έχουν τέλος: Σε περίπτωση 
που το BWTS μπλοκάρει, ποιος θα πλη-
ρώσει για τις καθυστερήσεις και τα κόστη 
που προκύπτουν; Σίγουρα όχι τα P&I 
Clubs, τα οποία φαίνεται πλέον ξεκάθαρα 
πως κρατούν αποστάσεις από το συγκε-
κριμένο ζήτημα.
Υπάρχει μάλιστα πολύ συγκεκριμένος 
λόγος για τον οποίο τόσο οι αναθεωρημέ-

νες κατευθυντήριες γραμμές G8 όσο και 
η Αμερικανική Ακτοφυλακή μιλούν για την 
κλιμάκωση (scaling). Αυτό συμβαίνει διότι 
οι εταιρείες δοκιμάζουν μικρού μεγέθους 
συστήματα σε πολύ μικρής χωρητικό-
τητας πλοία και θεωρούν πως ισχύει η 
γραμμική κλιμάκωση. «Αν δηλαδή κάνεις 
το σύστημα 10 φορές πιο ισχυρό, τότε 
αυτό θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε 
ένα πλοίο 10 φορές μεγαλύτερης χωρη-
τικότητας. Αυτό δεν ισχύει. Η κλιμάκωση 
δεν είναι γραμμική. Κάθε άλλο», τονίζει ο 
συνομιλητής μας. 
Είναι βέβαια γεγονός πως τα περισσότερα 
συστήματα δεν είχαν τεθεί σε λειτουρ-
γία μέχρι τον προηγούμενο χρόνο. Κατά 
τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει 
περιστατικά εκρήξεων BWTS. Φυσικά, οι 
κατασκευαστές μπορούν να εφευρίσκουν 
διάφορες δικαιολογίες, το γεγονός όμως 
είναι ένα: κανένα μηχάνημα στο πλοίο δεν 
θα πρέπει να εκρήγνυται. Δεν έχει σημα-
σία για πόσο καιρό δουλεύει ασταμάτητα, 
τι λάθος έκανε ο μηχανικός του πλοίου 
ή αν κάποιος δεν διάβασε τα εγχειρίδια 
χρήσεως αναλυτικά. 
Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμα λόγους 
κάποιες εταιρείες, μεταξύ αυτών και η 
Coldharbour, αποφάσισαν μια τελείως 
διαφορετική προσέγγιση των νέων δεδο-
μένων που ανακύπτουν. Επικεντρώθηκαν 
στη δημιουργία εξειδικευμένων συστη-
μάτων, τα οποία απευθύνονται σε πολύ 
συγκεκριμένο μερίδιο της αγοράς, με 

σκοπό την παραγωγή 50 έως 100 συστη-
μάτων ανά έτος. 
Η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο κομ-
μάτι της αγοράς των BWTS σήμερα εξυ-
πηρετείται από ιαπωνικές εταιρείες. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως διότι ένας σημαντικός 
αριθμός των παραγγελιών για newbuildings 
πραγματοποιείται σε ιαπωνικά ναυπηγεία, 
τα οποία επιλέγουν συνήθως τοπικούς 
κατασκευαστές. Η συγκεκριμένη πρακτι-
κή καθιστά εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα 
δύσκολο τον ανταγωνισμό για τις ευρω-
παϊκές εταιρείες παραγωγής BWTS.
Είναι γεγονός πως, αν μια εταιρεία επιλέξει 
συστήματα, τα οποία ναι μεν είναι οικο-
νομικά αλλά δεν ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες του στόλου της, 
τότε αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός… 
ναρκοπεδίου μπροστά της.
Σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει 
μια εταιρεία να λάβει υπόψη της προτού 
προχωρήσει στην εγκατάσταση κάποιου 
συστήματος, ο κ. Marshall επισήμανε:
Η οποιαδήποτε εταιρεία αρχικά θα πρέ-
πει να επιλέξει ένα σύστημα το οποίο θα 
εγκριθεί από όλες τις Αρχές. Σημειώνεται 
πως από τις περίπου 93 κατασκευάστρι-
ες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο, στο τέλος Απριλίου, 
μόλις 6 στις 10 έχουν λάβει την απαραί-
τητη «έγκριση» από τον IMO. Μόλις 4 
στις 10 διαθέτουν σύστημα το οποίο έχει 
πιστοποιηθεί ως εναλλακτικό σύστημα 
(Alternate Management System-AMS) 
από τις αμερικανικές αρχές, ενώ 3 στις 10 
έχουν υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό 
έγκρισης από την Αμερικανική Ακτοφυ-
λακή. Από όλες αυτές τις εταιρείες, μόλις 
20 αναμένεται να καταφέρουν τελικά να 
λάβουν την πολυπόθητη πιστοποίηση. 
Αυτό καθιστά την επιλογή BWTS ιδιαίτε-
ρα δύσκολη.
Θα πρέπει να επιλέξουν κάποια κατα-
σκευάστρια εταιρεία που ακολουθεί στο 
σύνολό της βιώσιμα οικονομικά μοντέλα, 
άρα είναι και θα παραμείνει αξιόπιστη σε 
βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τον κ. Marshall, 
δεν θα επιζήσουν πολλές κατασκευάστρι-
ες εταιρείες στην αγορά αφότου όλη αυτή 
η φούσκα «σκάσει». 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ



Η Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προκηρύσσει το 3ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
 

To Bureau Veritas προκηρύσσει ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ναυτιλιακών σπουδών 
εσωτερικού.

Η ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει ετήσια υποτροφία, στη μνήμη του αείμνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου, 
Προέδρου της Ένωσης, για μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 

2016-2017. Η υποτροφία είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης κ. Γεώργιου Σπ. 
Αλεξανδράτου.

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ OΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου προκηρύσσει ετήσια μεταπτυχιακή υποτροφία ναυτιλιακών 
σπουδών εσωτερικού.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ RINA ACADEMY

O RINA HELLAS προκηρύσσει μια υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο 
RINA Academy

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BCA - «MSC IN SHIPPING»

Η ΕΕΝΜΑ,σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών χορηγεί μία υποτροφία για το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» ή «MSc in Shipping» (e-learning)

Η υποτροφία απευθύνεται στους εργαζόμενους και τις οικογένειες αυτών στα γραφεία και στα 
πλοία των εταιρειών-μελών της Ένωσης.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ NEW YORK COLLEGE

H EENMA σε συνεργασία με το New York College χορηγεί μία μερική υποτροφία για το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Greenwich «MSc Marine Engineering Management».

 

Ημερομηνία καταληκτικής υποβολής είναι 20/09/2017.
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ένωσης 

www.shortsea.gr 

«Πρόγραμμα Υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών»

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BUREAU VERITAS

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
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Η έναρξη λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας 
Κύπρου αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου

Του Θεόδωρου Μαρνέρου 
Προέδρου του Συνδέσμου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού Κύπρου (ΣΑΕΝ) 

ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ

Με γνώµονα τη βελτίωση του συνόλου των ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στην Κύπρο, η ιδιωτική πρωτοβουλία 
µε την υποστήριξη του νοµοθέτη προχώρησαν από κοινού στη 
θεσµοθέτηση και στη λειτουργία ιδρυµάτων µε σκοπό την παροχή 
ποιοτικής ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στη Μεγαλόνησο. 
Η Κύπρος, ένα νησί µε θαλασσινή παράδοση αλλά έως σήµερα 
περιορισµένες υποδοµές στον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της επιµόρφωσης, προχωρά στο επόµενο βήµα προκειµένου να 
τοποθετηθεί µε αξιώσεις στον διεθνή χάρτη των ναυτιλιακών κέντρων 
του κόσµου.   



Ποιοι είναι οι λόγοι ίδρυσης του Συνδέ-
σμου Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτι-
κού; Πόσα μέλη αριθμεί ο Σύνδεσμος; 
Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον;

Ο Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού 
Ναυτικού ιδρύθηκε στις 9 Απριλίου 2012 
στην Κύπρο και σήμερα διαθέτει 80 μέλη, 
αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμ-
φωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου, 
μέλος μπορεί να γίνει κάθε αξιωματικός 
του Εμπορικού Ναυτικού, πάσης τάξεως, 
με τα ίδια προνόμια και τις ίδιες ευθύνες. 
Στόχος του Συνδέσμου είναι να προωθή-
σει τον ναυτιλιακό κλάδο της Κύπρου και 
να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα, καθώς 
και τα προβλήματα που σχετίζονται με 
το ναυτικό επάγγελμα στην Κύπρο. Για 
να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, βρισκό-
μαστε σε διαρκή επαφή με αρμόδιους 
φορείς, οργανισμούς και υπουργεία. 
Επίσης, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας 
ναυτικής κουλτούρας στο νησί μας και 
στην εφαρμογή μιας ναυτιλιακής πολιτι-
κής για την αύξηση όλων των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε ότι, με τη 
δημιουργία Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτι-
κού στην Κύπρο, θα ενισχυθεί το επάγ-
γελμα του ναυτικού και θα προκληθεί η 
εισροή ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο. 
Ελπίζουμε ότι, με συνεχή προσπάθεια 
και δράση, θα επιτευχθούν η αλλαγή και 
η ανάπτυξη και ότι θα βοηθήσουμε τόσο 
τους συναδέλφους μας ναυτικούς όσο 
και το κράτος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι, 
εάν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και επικε-
ντρωθούμε σε έναν στόχο και ένα κοινό 
όραμα, έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε 
έναν καθαρό ορίζοντα και να έχουμε μια 
πορεία σε ασφαλή ύδατα. 

Θεωρείτε πως η πρόσφατη ίδρυση της 
Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου θα αυξή-
σει το ενδιαφέρον των νέων Κυπρίων 
για το ναυτικό επάγγελμα;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, με την έναρ-
ξη λειτουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας 
Κύπρου στη Λάρνακα, θα ενισχυθεί το 
ενδιαφέρον των Κυπρίων για τη συγκε-
κριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία και 

θα ενισχυθεί η τοπική αγορά, καθώς θα 
προσφέρει τη δυνατότητα για σπουδές 
στην Κύπρο, ενώ παράλληλα θα συνδέει 
την τοπική με τη διεθνή αγορά.  
Σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν πολλές 
ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αυξάνο-
νται σε ετήσια βάση και με την υποστή-
ριξη των τοπικών ναυτιλιακών εταιρειών η 
Κύπρος θα είναι σε θέση να προσελκύσει 
τους υποψηφίους που είναι αναγκαίοι στα 
πλοία, καθώς και σε γραφεία στην ξηρά με 
μακροχρόνιες συμβάσεις εργασίας. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Κύπρος δεν υπήρξε 
ποτέ ένα ναυτικό έθνος και η ναυτιλιακή 
βιομηχανία άρχισε να συγκροτείται μόλις 
τη δεκαετία του 1970, όταν οι πρώτες 
εταιρείες διαχείρισης πλοίων άρχισαν να 
εγκαθίστανται στο νησί. 

Παρατηρείται πως οι Κύπριοι αξιωμα-
τικοί του ΕΝ, οι οποίοι αποφοιτούν 
από τις ελληνικές ΑΕΝ, εγκαταλείπουν 

σύντομα τη σταδιοδρομία στη θάλασ-
σα και στρέφονται προς άλλες βιομη-
χανίες, όπως π.χ. στον τουρισμό ή στις 
τοπικές βιομηχανίες. Γιατί νομίζετε 
πως συμβαίνει αυτό;

Δεν πιστεύουμε ότι οι Κύπριοι αξιωματικοί 
φεύγουν για τη θάλασσα για σύντομο χρο-
νικό διάστημα, καθώς έχουμε πολλά παρα-
δείγματα μελών μας που υπηρετούν ως 
αξιωματικοί εν πλω, απασχολούμενοι είτε 
από ελληνικές είτε από διεθνείς εταιρείες. 
Φυσικά, κάθε άτομο επιλέγει να ακολου-
θήσει τον δικό του δρόμο και αποφασί-
ζει πώς προτιμά να συνεχίσει το μέλλον 
του. Έχουμε, επίσης, πολλά μέλη που 
υπηρετούν εν πλω, αλλά και πολλά ακόμα 
που έχουν προσληφθεί από τις λιμενικές 
αρχές ως πιλότοι και κυβερνήτες ρυμουλ-
κών, κ.λπ. 
Τέλος, είχαμε και άλλους υποψηφίους, που 
την κατάλληλη χρονική στιγμή ήρθαν σε 
επαφή και υπέγραψαν συμβάσεις με τοπι-
κές ναυτιλιακές εταιρείες, είτε για να εργα-
στούν στην Κύπρο είτε για να μετακινηθούν 
στο εξωτερικό από μια εταιρεία που έχει 
γραφεία στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερι-
κό. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία από δου-
λειές που ένας αξιωματικός του Εμπορικού 
Ναυτικού μπορεί να επιλέξει.

Πιστεύετε πως υπάρχει ενδιαφέρον 
για τη ναυτολόγηση Κυπρίων αξιωμα-
τικών ΕΝ από τις διαχειρίστριες εται-
ρείες, οι οποίες έχουν εγκαθιδρύσει 
γραφεία στην Κύπρο;

Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι ναυτιλιακές 
εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο επι-
θυμούν να προσλάβουν Κύπριους, και το 
έχουν αποδείξει σε πολλές περιπτώσεις, 
αλλά δυστυχώς αυτή τη χρονική περίοδο 
δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες 
τις θέσεις που απαιτούνται. Η έναρξη λει-
τουργίας της Ναυτικής Ακαδημίας, η οποία 
έχει την υποστήριξη της κυπριακής κυβέρ-
νησης και των τοπικών εταιρειών, αποτελεί 
ένα τεράστιο βήμα προόδου και μια μεγάλη 
επένδυση, η οποία θα δώσει ώθηση στους 
Κύπριους αξιωματικούς για να αναλάβουν 
στο μέλλον θέσεις ευθύνης. 
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ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ένα στα επτά υπό ναυπήγηση 
κρουαζιερόπλοια θα μπορεί να 
χρησιμοποιεί LNG

Σημαντική εξέλιξη στη βιομηχανία κρου-
αζιέρας αποτελεί η τάση για αύξηση της 
χρήσης LNG ως καυσίμου από τα κρουα-
ζιερόπλοια. Η χρήση LNG αποτελεί στρα-
τηγική των εταιρειών ώστε να ανταποκρι-
θούν στις νέες απαιτήσεις διεθνών (στο 
πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα-
νισμού – IMO) και περιφερειακών κανονι-
σμών (π.χ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης) περί 
της μείωσης των αέριων ρύπων (και κυρίως 
του CO2) από τα πλοία. Ήδη η τάση προς 
τη χρήση LNG από τα κρουαζιερόπλοια 
καθίσταται εμφανής από το βιβλίο παραγ-
γελιών των διαφόρων ναυπηγείων ανά τον 
κόσμο. Η MSC έχει σε εξέλιξη ναυπηγικό 
πρόγραμμα για την κατασκευή κρουαζιε-
ρόπλοιων κλάσης World-Class, μεταφορι-
κής ικανότητας 6.850 επιβατών, τα οποία 
θα καταναλώνουν αποκλειστικά LNG ως 
καύσιμο. Από τα 75 κρουαζιερόπλοια που 
υπάρχουν στο βιβλίο παραγγελιών των 
ναυπηγείων, τα 11 εξ αυτών θα διαθέτουν 
μηχανές ικανές να χρησιμοποιήσουν LNG 
ως καύσιμο. Δύο κρουαζιερόπλοια καύσης 
LNG έχει παραγγείλει η Royal Caribbean, 
δύο η MSC Cruises και επτά πλοία έχουν 
παραγγελθεί από εταιρείες κρουαζιέρας 
που ανήκουν στον όμιλο της Carnival.

Ναυπηγεία της Πορτογαλίας 
μπαίνουν στον χορό της 
κατασκευής κρουαζιερόπλοιων

Η Mystic Cruises επιβεβαίωσε ότι έχει 
υπό κατασκευή στα ναυπηγεία WestSea 
Yard της Πορτογαλίας ένα κρουαζιε-
ρόπλοιο το οποίο θα απασχοληθεί σε 
εξειδικευμένες κρουαζιέρες. Πρόκειται 
για το «World Explorer», το οποίο θα 
ναυλωθεί στην Quark Expeditions για 
την πραγματοποίηση δέκα κρουαζιερών 
προς την Ανταρκτική την περίοδο κρου-
αζιέρας 2018-2019. Εκτός από την Ανταρ-
κτική, το κρουαζιερόπλοιο θα επισκεφτεί 
και άλλους τουριστικούς προορισμούς, 
τους οποίους δεν μπορούν να προσεγγί-

σουν τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Το υπό 
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιο θα μπορεί 
να φιλοξενήσει 200 επιβάτες και 11 μέλη 
πληρώματος, θα έχει μήκος 126 μ., πλάτος 
19 μ. και βύθισμα 4,8 μ., ενώ η χωρητικό-
τητά του ανέρχεται στους 9.300 τόνους. 
Το κρουαζιερόπλοιο θα παραδοθεί τον 
Οκτώβριο του 2018, ενώ η Mystic Cruises 
έχει σχέδια για τη ναυπήγηση πρόσθετων 
κρουαζιερόπλοιων της ίδιας κλάσης. 

Η Disney Cruises προχωράει 
στην παραγγελία ενός ακόμα 
κρουαζιερόπλοιου

Η Disney Cruises επιβεβαίωσε με ανακοί-
νωσή της ότι θα προχωρήσει στην αύξηση 
των κρουαζιερόπλοιων που έχει παραγγεί-
λει στα γερμανικά ναυπηγεία Meyer Werft. 
Η εταιρεία είχε τοποθετήσει παραγγελία 
για τη ναυπήγηση δύο κρουαζιερόπλοιων, 
τα οποία θα παραδοθούν το 2021 και το 
2023, ενώ πλέον θα κατασκευαστεί ένα 
ακόμα κρουαζιερόπλοιο το οποίο θα 
παραδοθεί το 2022. Το κάθε κρουαζιερό-
πλοιο έχει χωρητικότητα 135.000 τόνων, 
θα είναι σε θέση να καταναλώσουν LNG 
και θα μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 
2.500 επιβάτες.

Προς επίλυση το ζήτημα της 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των 
Κυθήρων-Αντικυθήρων

Έπειτα από σειρά συναντήσεων με φορείς, 
αλλά και τις εξελίξεις που αφορούν την 
κατάσταση του πλοίου «Βιτσέντζος Κορνά-
ρος», που καλύπτει το δρομολόγιο Πειραι-
άς-Κύθηρα-Αντικύθηρα-Κίσσαμος και το 
οποίο είχε παρουσιάσει βλάβη, το υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αποφάσισε να προχωρήσει στην προκή-
ρυξη νέου διαγωνισμού για την κάλυψη της 
γραμμής. Το ΥΝΝΑ ήδη κήρυξε έκπτωτη τη 
Λασιθιωτική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία 
(ΛΑΝΕ), στην οποία ανήκει το πλοίο, καθώς 
δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές της 
υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να παραμεί-
νουν ανεκτέλεστα δρομολόγια.

Του Γιώργου Βαγγέλα
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Το ταξίδι αρχίζει στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου!

Τα προγράμματα αυτά είναι βασισμένα 
στα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO) και οι δόκιμοι απο-
φοιτώντας αποκτούν το σχετικό Πιστο-
ποιητικό Ικανότητας, με την έγκριση 
του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ταυτόχρονα οι επιτυχημένοι δόκιμοι 
απόφοιτοι της ΝΑΚ αποκτούν Πτυχία 
Bachelor πιστοποιημένα από τον Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
(ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αυτά τα προσόντα τους επιτρέπουν να 
συνεχίσουν τις σπουδές σε οποιοδήποτε 
μελλοντικό στάδιο της καριέρας τους το 
επιθυμήσουν.

Η Κύπρος αποτελεί ένα 
σημαντικό κέντρο ναυτιλιακής 
αριστείας, τόσο ευρωπαϊκά 
όσο και διεθνώς.    

Η Ναυτική Ακαδηµία Κύπρου (ΝΑΚ), 
η πρώτη που ιδρύθηκε στην Κύπρο, 
ανήκει στο εκπαιδευτικό δίκτυο του 
Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, έχει την έδρα 
της σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην 
παραλιακή ζώνη της Λάρνακας και ήδη 
λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του 2016.
Εντοπίζοντας την ανάγκη για µια 
ολοκληρωµένη Ναυτική Ακαδηµία 
στην Κύπρο η ΝΑΚ ιδρύθηκε για 
να προσφέρει προγράµµατα για 
Αξιωµατικούς Εµπορικού Ναυτικού 
στους τοµείς της Ναυτικής Επιστήµης 
(Αξιωµατικοί Καταστρώµατος), της 
Ναυτικής Μηχανικής (Αξιωµατικοί 
Μηχανής) και της Ναυτικής Ηλεκτρο-
τεχνολογίας (Αξιωµατικοί Ηλεκτρο-
τεχνολόγοι). 

PUBLI



Τα προγράμματα της ΝΑΚ διδάσκονται 
από υψηλού επιπέδου και κατάλληλα 
καταρτισμένους   καθηγητές ενώ βάσει 
συμφωνιών ανάμεσα στη ΝΑΚ και την 
ηγέτιδα εταιρεία στις ναυτιλιακές υπηρε-
σίες Bernhard Schulte Ship Μanagement 
(BSM), οι δόκιμοι της Ακαδημίας έχουν 
τη δυνατότητα χρήσης της τελευταίας 
τεχνολογίας εξοπλισμού και των εγκατα-
στάσεων της BSM στη Λεμεσό. 
Αυτά κυρίως περιλαμβάνουν εκπαίδευ-
ση σε πλήρους εμβέλειας προσομοιωτή 
γέφυρας καθώς και προσομοιωτή μηχα-
νοστασίου, τεχνολογίες από τις κορυφαί-
ες σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. 

Εξασφαλισμένη Πρακτική 
Εκπαίδευση & Σχέδια 
Χρηματοδότησης

Οι 200+ εταιρείες διαχείρισης πλοίων που 
εδρεύουν στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν 
το 20-25% της παγκόσμιας συνολικής ναυ-
τιλιακής διαχείρισης. Περισσότερα από 
4.500 άτομα εργοδοτούνται στη ξηρά και 
55.000 ναυτικοί εργάζονται σε ναυτιλιακές 
εταιρείες που έχουν έδρα τους την Κύπρο.

Η ΝΑΚ δέχθηκε την έμπρακτη υποστήρι-
ξη και ενίσχυση από τον ισχυρό ιδιωτικό 
τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της 
Κύπρου, με ένα καθιερωμένο Συμβούλιο 
Κυβερνητών (Board of Governors), και 
Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
σώματα τα οποία στηρίζουν τα προγράμ-
ματα Αξιωματικών της Ακαδημίας μέσω 
συχνής διαβούλευσης, συναντήσεων αλλά 
και πραγματικής & ουσιώδους στήριξης 
των δοκίμων της. 
Αυτές οι στενές συνεργασίες και συμπρά-
ξεις με την τοπική ναυτική βιομηχανία, 
εξασφαλίζουν στους δοκίμους της ΝΑΚ 
θέσεις για την απαραίτητη 12μηνη έμμισθη 
πρακτική τους εκπαίδευση στην θάλασσα 
σε πραγματικές συνθήκες.
Ταυτόχρονα, η ΝΑΚ σε συνεργασία με 
την τοπική ναυτική βιομηχανία, προσφέρει 
στους δοκίμους της το δικαίωμα συμμε-
τοχής σε ένα πρωτοποριακό και ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο Χρηματοδότησης που 
καλύπτει το 65% των διδάκτρων του 2ου, 
3ου και 4ου έτους των σπουδών τους ενώ 
παράλληλα τους  εξασφαλίζει τη μελλοντι-
κή τους εργασία σε μερικές από τις μεγα-
λύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Προγράμματα Φιλοξενίας

Στην ΝΑΚ προσφέρονται επιπρόσθετα, 
Πτυχία και Διπλώματα σε τομείς Φιλοξε-
νίας όπως Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επι-
χειρήσεων, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επι-
χειρήσεων αλλά και Επισιτιστικές Τέχνες 
(Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική). 
Οι φοιτητές της ΝΑΚ στους τομείς Φιλο-
ξενίας προετοιμάζονται με τις σπουδές 
τους για εργασία σε κρουαζιερόπλοια και 
λοιπά πλοία αναψυχής.
Ειδικά όσον αφορά τα προγράμματα 
Φιλοξενίας, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου 
στηρίζεται από τη διεθνούς εμβέλειας 
εταιρεία seachefs cruises ltd, η οποία 
διαχειρίζεται τα 10.000 άτομα που αποτε-
λούν το προσωπικό της από την Κύπρο. 
Βάσει σχετικής συμφωνίας, η seachefs 
εγγυάται στους φοιτητές της ΝΑΚ, 4 με 
5 μήνες πρακτική άσκηση σε πλοία του 
δικτύου της με πολύ καλές απολαβές 
(ΕΥΡΩ 1.200 με ΕΥΡΩ 1.400/Μήνα)  για 
κάθε έτος της φοίτησης τους.
Παράλληλα, οι απόφοιτοι των προγραμ-
μάτων Φιλοξενίας της ΝΑΚ λόγω και της 
πείρας που έχουν αποκτήσει, διαθέτουν 
πλέον εξαιρετικές προοπτικές μόνιμης 
εργοδότησης σε κρουαζιερόπλοια και 
πλοία, με υψηλές απολαβές, μέσω του 
ίδιου του δικτύου της εταιρείας seachefs.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, η πρώτη 
ιδιωτική ναυτική σχολή ΑΕΝ στον Ελληνι-
κό χώρο, προσφέρει στους φοιτητές της 
άμεση και έμπρακτη πρόσβαση στη ναυτι-
λιακή βιομηχανία που αποτελεί στυλοβά-
τη και συμβάλει δυναμικά στην οικονομι-
κή ανάπτυξη τόσο της Κύπρου μα κυρίως 
της Ελλάδας.
Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου δέχεται 
αιτήσεις για τον Σεπτέμβριο 2017 και δίδει 
Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο 
έτος σπουδών στα προγράμματα Αξιωμα-
τικών Εμπορικού Ναυτικού και μειωμένα 
δίδακτρα για τα υπόλοιπα προγράμματα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
8001001212 (Ελλάδα, μόνο από σταθερό)
00357-24-747500 (Κύπρος)
email: info@cyma.ac.cy

www.cyma.ac.cy
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Bulk
Carriers
Με αφορµή µια σηµαντική 
επέτειο το ετήσιο αφιέρωµα των 
Ναυτικών Χρονικών παρουσιάζει 
το παρελθόν, το παρόν και  
το µέλλον της ΙNTERCARGO 
αλλά και τη γνώµη σηµαντικών 
προσωπικοτήτων για το εάν 
(επιτέλους) ανοίγει ο ορίζοντας, 
για τη συγκεκριµένη αγορά,  
µετά το βαροµετρικό χαµηλό  
των περασµένων ετών.

Τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν στις επόμενες σελίδες ειδικό αφιέρωμα για τη 
ναυλαγορά ξηρού φορτίου, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ελληνόκτητο 
στόλο. Η σύλληψη της ιδέας της INTERCARGO από τον Αντώνη Χανδρή το 
1977 υπήρξε σημαντικότατος σταθμός στην ιστορία της συλλογικής προσπά-
θειας των πρωταγωνιστών της ελληνικής αλλά και διεθνούς ναυτιλίας. Όπως και 
τότε έτσι και σήμερα η συγκεκριμένη αγορά βιώνει μια ανατρεπτική κρίση, όχι 
μόνο της μειωμένης ζήτησης φορτίων και της υπερπροσφοράς πλοίων, αλλά και 
της παρορμητικής συμπεριφοράς πολλών παραγόντων της ναυτιλίας. 
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Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά τα 
Ναυτικά Χρονικά, στο φύλλο της 1ης Ιου-
νίου 1980, την πρώτη ιδέα δημιουργίας 
της INTERCARGO συνέλαβε το 1977 ο 
Αντώνης Χανδρής, μία εκ των πλέον σημα-
ντικών προσωπικοτήτων του ελληνικού και 
διεθνούς εφοπλισμού και ένας από τους 
τακτικούς αρθρογράφους του περιοδικού. 
Η πρωτοβουλία του Αντώνη Χανδρή ήρθε 
σε μια εποχή που η ναυτιλιακή αγορά βίω-

νε συνθήκες έντονης κρίσης και ύφεσης. 
Αλλά, όπως συνηθίζουν να λένε οι Έλληνες, 
«η θάλασσα αρρωσταίνει αλλά ποτέ δεν 
πεθαίνει».
Για τα Ναυτικά Χρονικά η αγορά των 
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου 
βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο ενδιαφέ-
ροντος και κάθε Αύγουστο φιλοξενούν 
στις σελίδες τους ένα σχετικό αφιέρωμα. 
Ωστόσο, φέτος, με αφορμή την επέτειο 

των σαράντα ετών από τη γέννηση της 
ιδέας ίδρυσης της INTERCARGO, λαμ-
βάνουμε την πρωτοβουλία παρουσίασης 
ενός πιο ειδικού αφιερώματος, που εστιά-
ζει όχι μόνο στην αγορά των bulk carriers 
αλλά και στην προσφορά και στη δράση 
της INTERCARGO, του θεσμικού φορέα 
εκπροσώπησης των ναυτιλιακών εταιρειών 
με δραστηριοποίηση στις αγορές ξηρού 
φορτίου. Άλλωστε, για την κατανόηση των 
ευκαιριών, των προκλήσεων, των κινδύνων 
αλλά και των προοπτικών που παρουσιάζο-
νται στη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου 
είναι απαραίτητη τόσο η παρακολούθηση 
των οικονομικών, γεωπολιτικών, τεχνο-
λογικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων 
όσο και η προσεκτική μελέτη των στα-
τιστικών στοιχείων που δημοσιοποιεί η 
INTERCARGO. 
Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τα διαθέσιμα 
στοιχεία, έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης 
στην αγορά του ξηρού φορτίου, παρουσι-
άζεται το τρέχον έτος σημαντική ενίσχυση 
των ναύλων, η οποία αποδίδεται, σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση της Ενώσεως Ελλή-
νων Εφοπλιστών, στην καταγραφόμενη 
αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου, καθώς 
και στην ελαφρά βελτίωση των προοπτι-
κών ανάπτυξής του και για το επόμενο 
έτος.
Βέβαια, η πλεονάζουσα χωρητικότητα, σε 
συνδυασμό με τις εσπευσμένες παραγ-
γελίες bulk carriers και την αναβολή των 
τελικών ημερομηνιών για την εφαρμογή 
της Σύμβασης Επεξεργασίας Θαλάσσιου 
Έρματος (BWM), είναι πιθανό να οδη-
γήσουν σε νέα αντιστροφή του θετικού 
κλίματος που καταγράφεται σήμερα στη 
ναυλαγορά. Απομένει, λοιπόν, ο χρόνος να 
δείξει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Σε ό,τι αφορά τον ελληνόκτητο στόλο 
έχει ενδιαφέρον το ότι αυτός, σύμφωνα 
με στοιχεία της ΕΕΕ, ελέγχει το 21,5% του 
παγκόσμιου στόλου bulk carriers, ενώ, με 
βάση τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της 
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνερ-
γασίας (Greek Shipping Co-operation 
Committee), εκτιμάται πως τον Μάρτιο 
του 2017 ήταν εγγεγραμμένα στο βιβλίο 
παραγγελιών περισσότερα από 49, ελληνι-
κών συμφερόντων, ore & bulk carriers.
H σημαντική συμβολή των Ελλήνων πλοιο-
κτητών στο διά θαλάσσης εμπόριο χύδην 
ξηρού φορτίου επιβεβαιώνεται και από 

Αναφορά των Ναυτικών Χρονικών στην ίδρυση της INTERCARGO, μιας πρωτοβουλίας του αειμνήστου Αντώνη Χανδρή.
Ναυτικά Χρονικά, 1080/839, 1 Ιουνίου 1980, σ. 3.



τον κ. Ιωάννη Πλατσιδάκη, πρόεδρο της 
INTERCARGO, ο οποίος έχει δηλώσει 
πως «οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν 
ένα σημαντικό ποσοστό των μελών της 
INTERCARGO, ενώ ο στόλος των πλοίων 
ξηρού φορτίου είναι ο πολυπληθέστερος 
μεταξύ των διαφόρων κλάδων της ναυτιλί-
ας, με περισσότερα από 11.000 πλοία μετα-
φορικής ικανότητας 10.000 dwt και άνω».
Στην INTERCARGO η παρουσία των 
Ελλήνων πλοιοκτητών όλα αυτά τα χρόνια 
της δράσης της υπήρξε κάτι παραπάνω 
από σημαντική, με προεξέχουσα, βεβαίως, 
τη μορφή του Αντώνη Χανδρή. 
Ο Χιώτης Αντώνης Χανδρής, που τον 
Ιανουάριο του 1975 αναλαμβάνει την προ-
εδρία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, 
έχοντας διατελέσει τη δεκαετία του 1960 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας στο Λονδίνο, 
κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο τις 
διεθνείς του γνωριμίες, και καθώς απο-
λάμβανε ευρύτατης εκτίμησης τόσο εντός 
όσο και εκτός Ελλάδος, στάθηκε τυχερός 
να δει να υλοποιείται το όραμά του για 
την ίδρυση της INTERCARGO, «με κύρι-
ον στόχον τον έλεγχον της πλεοναζούσης 
χωρητικότητος των πλοίων ξηρού φορτίου, 
καθ’ ον χρόνον η διεθνής ναυτιλία διήρχε-
το περίοδον σοβαρωτάτης κρίσεως». 
Η αρχική επιδίωξη του Αντώνη Χανδρή 
ήταν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των 
χαμηλών ναύλων και της υπερπροσφο-
ράς χωρητικότητας, που μάστιζε τότε την 
παγκόσμια ναυτιλία και σαφώς την ελλη-
νική, μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου 
«ακινητοποιήσεως», για ορισμένους μήνες, 
των φορτηγών πλοίων. Επιθυμία του, επίσης, 
ήταν να ενισχυθεί η τάση ανανέωσης του 
ελληνόκτητου στόλου πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου.
Την απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Αντώ-
νης Χανδρής πίστεψε τόσο πολύ στην 
ιδέα δημιουργίας της INTERCARGO μπο-
ρούμε να την αναζητήσουμε στη μεγάλη 
σημασία που είχαν αρχίσει να αποκτούν 
για την ελληνική ναυτιλία τα πλοία μετα-
φοράς ξηρού φορτίου από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και έπειτα. 
Για την ελληνική ναυτιλία η αγορά του 
χύδην ξηρού φορτίου υπήρξε μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο το «δόρυ» της, αλλά 
και η «αχίλλειος πτέρνα» της. Τις δεκαε-
τίες του 1960 και του 1970 τα ελληνόκτη-

τα bulk carriers μετέφεραν ολοένα και 
περισσότερα φορτία προς τις οικονομικά 
αναπτυσσόμενες αλλά και τις σοσιαλιστι-
κές χώρες. Στην πραγματικότητα ο ελληνό-
κτητος στόλος πλοίων μεταφοράς ξηρού 
φορτίου είχε αναδειχθεί σταδιακά σε τρο-
φοδότη της Σοβιετικής Ένωσης, της Κίνας, 
της Κούβας αλλά και αρκετών χωρών της 
Αφρικής, ενώ αισθητή έκαναν την παρου-
σία τους τα ελληνόκτητα bulk carriers και 
στους λιμένες της Ιαπωνίας. 
Το ελληνικό φορτηγό πλοίο μεταφοράς 
ξηρού φορτίου, από τη δεκαετία του 1960 
και έπειτα, είχε επιτύχει κυρίαρχη παρου-
σία στις παγκόσμιες αγορές, «θρίαμβος» 
ήταν η ακριβής λέξη που χρησιμοποιού-
σαν τα Ναυτικά Χρονικά στο φύλλο της 
1ης Ιανουαρίου 1981, δίνοντας ισχυρή ανα-
πτυξιακή ώθηση στην ελληνική ναυτιλία 
και προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας 
στους Έλληνες ναυτικούς. Παράλληλα, το 
ελληνικό φορτηγό πλοίο είχε αναδειχθεί 
σε κύριο μεταφορέα εμπορευματικών 
αγαθών για πολλές ξένες αγορές, μετατρε-
πόμενο, συχνά, και σε ένα πολύτιμο μέσο 
άσκησης εξωτερικής πολιτικής από τις 
ελληνικές κυβερνήσεις. 
Όμως, ο ελληνόκτητος στόλος ξηρού 
φορτίου καλείτο στα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους 
χαμηλούς ναύλους, αλλά και το πρόβλη-

μα των παρήλικων πλοίων του, ενώ ψηλά 
στην ατζέντα βρισκόταν και το ζήτημα μη 
παροχής ανταγωνιστικών και ποιοτικών 
υπηρεσιών, ενώ η ένταξη στους κόλπους 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
απαιτούσε ριζικές αλλαγές επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς. 
Σε αυτές τις προκλήσεις ήρθε να απαντή-
σει η συνειδητή απόφαση των Ελλήνων 
πλοιοκτητών ξηρού φορτίου, με προεξάρ-
χοντα τον Αντώνη Χανδρή, για συνεργασία 
με τους ξένους συναδέλφους τους και 
ίδρυση της INTERCARGO.
Αυτόν τον οργανισμό «διά την προάσπισιν 
των συμφερόντων των ιδιοκτητών πλοίων 
ξηρού φορτίου, επί διεθνούς επιπέδου» 
μπορεί να τον οραματίστηκε ο Αντώνης 
Χανδρής, αλλά οι στόχοι του εν τέλει διευ-
ρύνθηκαν κατά πολύ και διεθνοποιήθηκαν 
πλήρως. Και μπορεί έως τις μέρες μας να 
διατηρείται ισχυρή η ελληνική παρουσία 
στους κόλπους του, με τις θέσεις του προ-
έδρου και του αντιπροέδρου να κατέχο-
νται σήμερα –για μία ακόμα φορά– από 
Έλληνες, και συγκεκριμένα από τον κ. Ιωάν-
νη Πλατσιδάκη και τον κ. Νικόλαο Παππα-
δάκη αντιστοίχως, όμως δεν πρόκειται για 
μια ελληνική αλλά για μια καθ’ όλα διεθνή 
Ένωση, που εκπροσωπεί και προασπίζεται 
τα συμφέροντα όλων των ιδιοκτητών πλοί-
ων ξηρού φορτίου.

Ο Αντώνης Χανδρής αναλαμβάνει το 1975 τα ηνία της ΕΕΕ: με τους εκλεκτούς συναδέλφους και συνεργάτες του ξεκινά 
μία νέα στρατηγική συσπείρωσης του ελληνικού αλλά και του διεθνούς εφοπλισμού.
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Ας ενισχύσουμε το κύρος  
και τη δυνατότητα πιο έντονης εκπροσώπησης  
της ναυτιλίας ξηρού φορτίου

Του Ιωάννη Πλατσιδάκη
Προέδρου INTERCARGO

H INTERCARGO είναι ένας από τους 
τέσσερις βασικούς εκπροσώπους της 
παγκόσμιας ναυτιλίας και, ιδιαίτερα, ο κατ' 
εξοχήν εκπρόσωπος της παγκόσμιας ναυ-
τιλίας ξηρού φορτίου. Ως εκ τούτου, συμ-
μετέχει στις ναυτιλιακές εξελίξεις και στα 
τεκταινόμενα όσον αφορά όλους τους 
κλάδους της ναυτιλίας, αλλά επικεντρώ-
νεται και στα ειδικά θέματα της ναυτιλί-
ας ξηρού φορτίου. Η ναυτιλία σήμερα, σε 
ιδιαίτερα έντονο βαθμό, έχει να αντιμετω-
πίσει έναν σημαντικό αριθμό νέων κανο-
νισμών, είτε σε διεθνές ή σε τοπικό επί-
πεδο. Παραδείγματα αποτελούν το Ballast 
Water Management Convention, το EU 
Monitoring Reporting Verification, τα 

Green House Emissions, το Low Sulphur 
Fuel κ.λπ., καθώς και άλλα, αναμενόμενα, 
όπως το Cyber Security.
Είναι αδιαμφισβήτητο το ότι η εκπροσώ-
πηση της ναυτιλίας πρέπει να είναι δυνα-
μική, ενορχηστρωμένη και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη.
Η INTERCARGO εμπλέκεται στις δια-
βουλεύσεις με τον International Maritime 
Organization ως Non Governmental 
Organization και εκφράζει τις απόψεις 
της ως εκπρόσωπος της ναυτιλίας ξηρού 
φορτίου, και όχι μόνο (π.χ. πρόσφατη 
υποβολή της για τις δυσκολίες εφαρμογής 
των Ballast Water Management Systems 
στα φορτηγά πλοία).
Σε αναγνώριση του θετικού έργου της, ο 
αριθμός των μελών και των εγγεγραμμέ-
νων πλοίων σε αυτήν αυξάνεται σταθερά.
Είναι αυτονόητο ότι η ακόμα πιο μεγάλη 
αύξηση των μελών και των εισηγμένων 
πλοίων αφενός θα ενισχύσει το κύρος της 
και τη δυνατότητα πιο έντονης εκπρο-
σώπησης της ναυτιλίας ξηρού φορτίου, 
αφετέρου παρέχει τη δυνατότητα συμ-
μετοχής των αντίστοιχων ναυτιλιακών 
εταιρειών και μελών της στην ανταλλαγή 
σκέψεων και απόψεων στις συνεδριάσεις 
της για τη διαμόρφωση της πολιτικής, ενώ, 
τέλος δίνει πρόσβαση στα μέλη της στη 
συγκεντρωμένη τεχνογνωσία της.
Καλούμε τις ελληνικές ναυτιλιακές εται-
ρείες ξηρού φορτίου να ενισχύσουν το 
έργο μας με την αυξημένη συμμετοχή 
τους για τον κοινό στόχο μας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS
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H ΙΝΤERCARGO και οι προκλήσεις  
της ναυτιλίας ξηρού φορτίου

Του Δρος Κωνσταντίνoυ Γ. Γκόνη
Γενικού Γραμματέα INTERCARGO1

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS

Mέχρι στιγμής στο 2017 ο αριθ-
μός των εγγεγραμμένων πλοίων στην 
ΙΝΤΕRCARGO έχει αυξηθεί κατά του-
λάχιστον 30%, ξεπερνώντας σε σύνολο 
τα 1350 πλοία, με αντίστοιχη σημαντι-
κή αύξηση του αριθμού των μελών, που 
ανέρχονται πλέον σε πάνω από 90 Πλήρη 
Μέλη και 60 Συνεργαζόμενα Μέλη. Αυτό 
αποτελεί μια ένδειξη της έντονης δρα-
στηριότητας της Ένωσής μας το τρέχον 
έτος, σε ένα περιβάλλον γρήγορων εξε-
λίξεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στις 
αγορές της ναυτιλίας ξηρού φορτίου. 
Η ΙΝΤΕRCARGO παρακολουθεί και επη-
ρεάζει, στο πλαίσιο του θεσμικού της 
ρόλου, την πορεία των εξελίξεων της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας, και ειδικότερα της 
ναυτιλίας ξηρού φορτίου, η οποία αντι-
μετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, είτε 
αυτές είναι άμεσες είτε μεσο-/μακροπρό-
θεσμες.

Άμεσες προκλήσεις

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες και βραχυπρό-
θεσμες προκλήσεις, σε κυρίαρχη θέση 
βρίσκεται η Διεθνής Σύμβαση του ΙΜΟ 
(Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) για 
τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος 
(Ballast Water Management Convention), 
η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον 
Σεπτέμβριο του 2017. Τα μέλη μας επι-
θυμούν τα συστήματα επεξεργασίας 
θαλάσσιου έρματος να ικανοποιούν τις 
ιδιαιτερότητες των πλοίων και να χαίρουν 
έγκρισης παγκοσμίως, ώστε η εγκατάστα-
σή τους να γίνει μία φορά και να μην απαι-
τούνται μελλοντικά εκ νέου επενδύσεις, οι 
οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 
Επίσης, θα πρέπει η αποδοτική λειτουργία 
των συστημάτων να έχει διαπιστωθεί στην 
πράξη και όχι μόνο στο εργαστήριο (δεί-
τε σχετικό άρθρο). 

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέ-
σεων και την επαλήθευση των εκπομπών 
CO

2
 (EU MRV - Monitoring, Reporting, and 

Verification) ξεκινά τις απαιτήσεις του τον 
Αύγουστο του 2017 και η ΙΝΤΕRCARGO, 
μαζί με άλλους οργανισμούς, έχει εκ νέου 
εκφραστεί στη σχετική διαβούλευση πρό-
σφατα (τον Ιούλιο) για την ανάγκη εναρ-
μόνισης με τις διαδικασίες του ΙΜΟ. 
Μία ακόμα πρόκληση που έχει να αντιμε-
τωπίσει βραχυπρόθεσμα η αγορά είναι η 
μείωση στην περιεκτικότητα σε θείο (με 
ανώτατο όριο το 0,5%) των ναυτιλιακών 
καυσίμων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 
το 2020. Η INTERCARGO προωθεί στον 
IMO την ομαλή εφαρμογή της ριζικής 
αυτής αλλαγής με προσεκτική εξέτα-
ση των μεταβατικών προκλήσεων. Αυτές 
αφορούν για παράδειγμα πιθανές επιπτώ-
σεις στις μηχανές και στα συστήματα των 
πλοίων, στους μηχανισμούς επίβλεψης και 
συμμόρφωσης τους, και τις σχετικές ρυθ-
μιστικές και άλλες οδηγίες που πιθανόν 
απαιτούνται.
Επίσης, άλλα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά, 
όπως αυτό της διαφθοράς (corruption). 
Για να έχουμε αποδοτική αντιμετώπισή 
της, απαιτούνται ελεγκτικοί και διορθω-
τικοί μηχανισμοί σε επίπεδο Post State 
Control, και εξακολουθούμε να επιδιώ-
κουμε την ανάπτυξή τους μέσω των περι-
φερειακών συμφωνιών ΜοUs.
Παράλληλα, για την ΙΝΤΕRCARGO σημα-
ντικό κεφάλαιο είναι η ασφάλεια στη 
μεταφορά των φορτίων και η εξέλιξη των 
γνώσεων και των μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της «υγροποίησης» στα χύδην 
ξηρά φορτία, με τελικό στόχο τη μεγιστο-
ποίηση της ασφάλειας ναυτικών και πλοί-
ων (δείτε σχετικό άρθρο).



Μεσο-/μακροπρόθεσμες προκλήσεις

Στο κοντινό μέλλον, οι προκλήσεις συνε-
χίζονται για τη ναυτιλία ξηρού φορτίου. 
O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(IMO) έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυ-
ξη του οδικού χάρτη για τη μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερ-
μοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions 
Roadmap) με την ενεργό συμμετοχή της 
ΙΝΤΕRCARGO, η οποία θεωρεί ότι ο IMO 
είναι ο αρμόδιος φορέας για να διαχειρι-
στεί το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην 
διαδικασία αυτή, αγορακεντρικά μέτρα 
(Market Based Measures)πιθανόν να χρει-
αστεί να αποτελέσουν μια μεσοπρόθεσμη 
λύση, και η Ένωσή μας θα εκφραστεί προ-
τείνοντας βέλτιστες λύσεις για τον κλάδο 
και για την επίτευξη της ενεργειακής και 
της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Συγχρόνως, ο δείκτης EEDI (Energy 
Efficiency Design Index) θα περάσει στην 
επόμενη φάση, ενώ νέα πρότυπα σχεδι-
ασμού και ναυπήγησης πλοίων θα εισα-
χθούν σταδιακά στην ναυτιλιακή βιομηχα-
νία. Οι εξελίξεις στα eco-designs παρου-
σιάζουν προφανώς ενδιαφέρον και για τα 
πλοία ξηρού χύδην φορτίου, καθώς και η 
χρήση νέων εναλλακτικών καυσίμων, νέων 
συστημάτων πρόωσης, καινοτόμων υλικών 
κατασκευής, κ.λπ. 
Στο προσεχές μέλλον πρόκειται να υιο-
θετηθούν νέες τεχνολογίες, όπως η ψηφι-
οποίηση, ο εξ αποστάσεως έλεγχος των 
συστημάτων, η εισαγωγή της ρομποτικής 
και τελικά η δημιουργία του λεγόμενου 
«Smart Ship», ενώ επίσης δρομολογείται 
η μελλοντική ναυπήγηση αυτόνομων πλοί-
ων και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιολο-
γηθούν τα σχετικά ρίσκα και να αναπτυ-
χθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κυβερνο-κινδύνων.
Τα ανωτέρω θα διαμορφώσουν τους 
όρους της προσφοράς απέναντι σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον ζήτησης, 
καθώς για παράδειγμα το τωρινό μεταβα-
τικό στάδιο και την οικονομική αναμόρ-
φωση της Κίνας ενδέχεται να ακολουθή-
σει μια νέα οικονομική ώθηση μέσα από 
νέες πρωτοβουλίες, όπως το OBOR (One 
Belt One Road) για τη σύνδεση της Ανα-
τολής με τη Δύση.
Οι παραπάνω προκλήσεις βρίσκο-
νται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της 
INTERCARGO, καθώς αφορούν την 

ασφάλεια, την αποδοτική διαχείριση των 
πλοίων και την προστασία του περιβάλ-
λοντος, και συμβαδίζουν με ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά 
και παράλληλες εμπορικές εξελίξεις και 
αναμορφώσεις της αγοράς. 

Άλλες δράσεις της INTERCARGO

Άλλες θεματικές ενότητες της 
INTERCARGO είναι τα πρότυπα βάσει 
στόχων και οι κοινοί κατασκευαστικοί 
κανόνες (Goal Based Standards / Com-
mon Structural Rules – Class & Statutory 
Rules), οι λιμένες και οι υποδομές εξυπη-
ρέτησης των πλοίων ξηρού χύδην φορ-
τίου (Port Reception Facilities), η πειρα-
τεία και η εγκληματικότητα και ό,τι αφο-
ρά τον ανθρώπινο παράγοντα (Training, 
manpower & the human element), καθώς ο 
ναυτικός και η ασφάλειά του, και επιπλέον 
η ποιοτική ναυτιλία, βρίσκονται προφανώς 
στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας.
Είμαστε υπερήφανοι που τα εγγεγραμμέ-
να πλοία στην INTERCARGO εξακολου-
θούν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις 
σε συγκεκριμένους δείκτες (detentions 
and deficiencies per inspection) σε σχέση 
με τον μέσο όρο του παγκόσμιου στό-
λου bulk carriers. Οι άξονες αναφοράς 
μας στην ασφάλεια, στην αποδοτική δια-
χείριση των πλοίων και στην προστασία 
του περιβάλλοντος αποκτούν μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε απαιτητικές περιόδους για 
την αγορά, καθώς η ποιοτική ναυτιλία που 
βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιο-
τήτων της INTERCARGO τότε ιδιαίτερα 
κάνει την διαφορά.
H INTERCARGO συμμετέχει ως αναγνω-
ρισμένο και σεβαστό μέλος στον ΙΜΟ (με 
συμβουλευτικό ρόλο / observer status) 

και επίσης ισότιμα στη «Στρογγυλή Τρά-
πεζα» των διεθνών ναυτιλιακών ενώσεων 
(με τις BIMCO, ICS, INTERTANKO), στο 
φόρουμ της Tripartite (όπου συναντώνται 
η ναυπηγική βιομηχανία, οι Class Societies 
και οι ενώσεις των πλοιοκτητών) και σε 
άλλα διεθνή φόρα. 
Οι θέσεις της INTERCARGO εκφράζο-
νται μέσα από position papers που υπο-
βάλλονται στους αρμόδιους οργανισμούς, 
με δημοσιεύσεις, δελτία Τύπου, και χαι-
ρόμαστε να διαπιστώνουμε ότι η φωνή 
μας έχει απήχηση και ακούγεται όλο και 
πιο δυνατά. Στο πρώτο εξάμηνο του 2017, 
με 7 (συν)υποβολές θέσεων/papers στον 
IMO, 7 δελτία Τύπου και δεκάδες αναφο-
ρές στην Ένωσή μας στα ναυτιλιακά μέσα 
ενημέρωσης, ενδεικτικά παρατηρήσαμε 
παράλληλα μια αύξηση του 30% στον 
αριθμό όσων μας «ακολουθούν» στο 
δίκτυο του επαγγελματικού ιστοτόπου 
LinkedIn. 
Οι τακτικές συναντήσεις των μελών και 
των επιτροπών μας γίνονται δύο φορές 
τον χρόνο σε Ευρώπη και Ασία και οι 
επόμενες θα πραγματοποιηθούν στις 9-10 
Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα.

1. H INTERCARGO (The International 
Association of Dry Cargo Shipowners / Διε-
θνής Ένωση Πλοιοκτητών Πλοίων Ξηρού 
Χύδην Φορτίου) είναι µια µη κερδοσκοπική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1980 σύµφω-
να µε το όραµα του Αντώνη I. Χανδρή. H 
INTERCARGO εκπροσωπεί σε διεθνές επί-
πεδο τα µέλη της µε στόχους την ασφαλή, 
αποδοτική, υψηλής ποιότητας και περιβαλ-
λοντικά φιλική βιοµηχανία του κλάδου.

www.intercargo.org
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Η ασφάλεια των bulk carriers παραμένει  
πρωταρχικός στόχος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS

Η απώλεια του «Stellar Daisy», κατη-
γορίας VLOC, στις 31 Μαρτίου 2017, με 
τους είκοσι δύο από τους επιβαίνοντες να 
θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι και σήμε-
ρα, ήταν τραγική. Η INTERCARGO επι-
σήμανε την ανάγκη να υποβληθούν άμεσα 
στον IMO εκθέσεις για τη διερεύνηση 
των ατυχημάτων. Μόνο όταν οι αιτίες ενός 
ατυχήματος εντοπιστούν, τότε μπορούν 
να εφαρμοστούν και οι κατάλληλες διορ-
θωτικές ενέργειες.
Από το 1997 η INTERCARGO διατηρεί μια 
βάση δεδομένων των καταγεγραμμέ-
νων απωλειών σε bulk carriers, η οποία 
χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομέ-
νων των ατυχημάτων. Η ανάλυση αυτή υπο-
βάλλεται σε ετήσια βάση στον IMO με την 
ονομασία «Bulk Carrier Casualty Report».
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της 
INTERCARGO, από το 2007 έως και το 
2016 καταγράφηκαν 59 «total losses» σε 
bulk carriers, συνολικής χωρητικότητας 
άνω των 10.000 dwt. Τη δεκαετή αυτή 
περίοδο η μετατόπιση/υγροποίηση 
φορτίου των bulk carriers αποτελεί ζήτη-
μα μεγίστης σημασίας για την προστασία 
της ζωής των ναυτικών και για την ασφα-
λή μεταφορά των χύδην ξηρών φορτίων. 

Από τις 59 προαναφερθείσες απώλειες 
πλοίων, οι 9 οφείλονταν σε μετατόπιση/
υγροποίηση φορτίων, με τις 7 να αφορούν 
bulk carriers που μετέφεραν μεταλλεύ-
ματα νικελίου από την Ινδονησία και τις 
2 να αφορούν bulk carriers που μετέφε-
ραν λατερίτη/σιδηρομετάλλευμα από την 
Ινδία. Οι απώλειες αυτές κόστισαν τη ζωή 
σε 101 ναυτικούς, αριθμός μεγάλος εάν τον 
συγκρίνουμε με τις 209 ζωές που χάθηκαν 
συνολικά από τα 59 ατυχήματα που συνέ-
βησαν την περίοδο 2007-2016. 
Με την υιοθέτηση των τροποποιήσεων 
του International Maritime Solid Bulk 
Cargoes (IMSBC) Code, σύμφωνα με 
την απόφαση MSC.354(92) της 21ης Ιου-
νίου 2013, το πρόγραμμα για τα μεταλλεύ-
ματα νικελίου γίνεται υποχρεωτικό την 1η 
Ιανουαρίου 2015 μαζί με την έναρξη ισχύ-
ος των τροποποιήσεων. Κάτω από τον 
υποχρεωτικό Κώδικα IMSBC, τα μεταλ-
λεύματα νικελίου αποτελούν φορτίο της 
Ομάδας Α, το οποίο μπορεί να υγροποιη-
θεί εάν μεταφέρεται με περιεκτικότητα σε 
υγρασία που υπερβαίνει το όριο υγρασίας 
(transportable moisture limit).
Αναφορικά με τα φορτία βωξίτη, οι πλοί-
αρχοι των πλοίων μεταφοράς χύδην φορ-
τίων χαιρέτισαν την έκδοση της εγκυκλίου 
CCC.1/Circ.2 «Carriage of bauxite that 
may liquefy» του IMO της 20ής Οκτω-
βρίου 2015. Ωστόσο, άλλα ζητήματα δεν 
έχουν διευθετηθεί με μια αναβολή στη 
διαδικασία από τον IMO να πάρει τελικές 
αποφάσεις για μέτρα που να ενισχύουν 
την ασφαλή μεταφορά φορτίων βωξίτη.
Από τις 59 συνολικές απώλειες τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια σε bulk carriers που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω, οι 24 οφείλονταν σε 
προσάραξη του πλοίου. Η βάση δεδομέ-
νων GISIS του IMO έδειξε ότι, μέχρι τα 
τέλη του 2017, οι 13 εκθέσεις για την έρευ-
να των 24 ατυχημάτων δεν είχαν υποβλη-
θεί από τις σημαίες των κρατών τους. Τα 
μαθήματα του παρελθόντος μπορούν να 
διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο για 
μια επιπρόσθετη βελτίωση στην ασφάλεια, 

όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η σημασία 
της έγκαιρης υποβολής των εκθέσεων 
για την έρευνα των ατυχημάτων από τις 
σημαίες των κρατών στον IMO πρέπει να 
επισημανθεί ως ένα μέσο για την αναγνώ-
ριση των αιτιών των ατυχημάτων και την 
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Η συνά-
ντηση της Υποεπιτροπής HTW 4 (Human 
Element, Training and Watchkeeping) 
του IMO τον Φεβρουάριο του 2017 έκανε 
προσπάθεια και μπόρεσε να οριστικοποιή-
σει το σχέδιο των αναθεωρημένων «Οδη-
γιών για την Κόπωση» στο παράρτημα της 
εγκυκλίου MSC/Circ.1014, που χρονολο-
γείται τη 12η Ιουνίου 2001. Η αυξανόμενη 
πίεση που ασκείται στο πλήρωμα ώστε να 
συμμορφωθεί με τις εθνικές και τις διεθνείς 
απαιτήσεις απαιτεί προσεκτική εξέταση 
στον ΙΜΟ. Σε ό,τι αφορά τα πληρώματα, τα 
ζητήματα κόπωσης πρέπει να αντιμετωπί-
ζονται με υπευθυνότητα από την πλευρά 
του πλοιάρχου και οι ώρες ανάπαυσης να 
τηρούνται με απόλυτη ακρίβεια, προκειμέ-
νου να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος και 
ενέργεια στα πληρώματα, που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την ασφαλή ναυσιπλοΐα και 
την ελαχιστοποίηση περιστατικών όπως η 
προσάραξη.
Η INTERCARGO ελέγχει στενά, συμμε-
τέχει και συνεισφέρει στις εργασίες του 
IMO και των νηογνωμόνων (IACS) σε 
θέματα που αφορούν τα bulk carriers, για 
να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη και συνεχώς αναβαθμί-
ζεται. Ενώ η εισαγωγή των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων των Common Structural 
Rules του IACS στο πλαίσιο των Goal 
Based Standards του IMO έχει αναμφί-
βολα αυξήσει τα επίπεδα ασφαλείας για 
την τεχνική κατάσταση των bulk carriers, 
η βιομηχανία αναμένει περαιτέρω βελτιώ-
σεις, όπως η ενίσχυση του IMSBC Κώδικα, 
καθώς και μέτρα για να διασφαλιστεί ένα 
ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον για 
το πλήρωμα και να μειωθούν λάθη ναυσι-
πλοΐας, με στόχο μια πιο ασφαλή λειτουρ-
γία των bulk carriers.

Του Joe Zhou
Operations Manager INTERCARGO
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Οι προκλήσεις της εφαρμογής της Σύμβασης BWM

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS

H εφαρμογή της νομοθεσίας για το 
θαλάσσιο έρμα δημιουργεί δύσκολες 
προκλήσεις και επιλογές που θα πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά από τον κλά-
δο μεταφοράς χύδην φορτίου, κάτι που 
αφορά κυρίως τα υπάρχοντα πλοία.
Η τοποθέτηση ενός συστήματος επεξερ-
γασίας θαλάσσιου έρματος (BWTS) σε 
ένα φορτηγό πλοίο δεν είναι τόσο απλή 
όσο αρκετοί πιστεύουν, ενώ δημιουργεί 
μοναδικές τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες 
θα πρέπει να ξεπεραστούν:
Top Side Tanks: Ένα σημαντικό μέρος 
του στόλου φορτηγών πλοίων χρησιμο-
ποιούν το υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
σύστημα απόρριψης με τη χρήση της 
βαρύτητας για τα top side tanks. Το γεγο-
νός ότι οι δεξαμενές αυτές παραδοσιακά 
γεμίζουν από το δίκτυο πυρόσβεσης και 
όχι από το δίκτυο του θαλάσσιου έρματος 
κάνει το πρόβλημα πιο σύνθετο και οποια-
δήποτε μετασκευή θα επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις, που περιλαμβάνουν σωλη-
νώσεις και πιθανή ενίσχυση της δεξαμε-
νής. Επιπρόσθετα των απαιτούμενων τρο-
ποποιήσεων, θα χαθούν πλεονεκτήματα, 
όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και 
το γρηγορότερο de-ballasting.
Απαιτήσεις τροφοδοσίας: Για τον υφι-
στάμενο στόλο υπάρχει ελάχιστο έως 
καθόλου πλεόνασμα ισχύος, ειδικά για τα 
geared bulkers όταν κάνουν χρήση grabs. 
Η επιπλέον ισχύς η οποία απαιτείται για 
τη λειτουργία πολλών από τα διαθέσι-

μα συστήματα για BWΤ μπορεί να ανα-
γκάσει τους πλοιοκτήτες να επιλέξουν 
ανάμεσα στην αναβάθμιση των συστη-
μάτων παραγωγής ισχύος ή στη διακοπή  
των διαδικασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια του ballasting και/ή του 
de-ballasting που μπορεί να οδηγήσει σε 
μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώ-
σεων, δεδομένου ότι o ρυθμός εκφόρτω-
σης του φορτίου καθορίζεται συχνά από 
το ναυλοσύμφωνο.
Απαιτήσεις έρματος: Σε σχέση με τους 
υπόλοιπους τύπους πλοίων, τα φορτηγά 
πλοία μαζί με τα δεξαμενόπλοια και τα gas 
carriers τείνουν να έχουν μεγαλύτερη χωρη-
τικότητα θαλάσσιου έρματος με αντλίες 
μεγαλύτερων παροχών. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
έχουν όλα τα διαθέσιμα BWTS την επαρκή 
δυναμικότητα επεξεργασίας που να ισού-
ται με την παροχή των αντλιών, και έτσι οι 
πλοιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν ένα 
σύστημα από τις περιορισμένες διαθέσιμες 
επιλογές ή θα πρέπει να εγκαταστήσουν 
επιπλέον συστήματα επεξεργασίας, ώστε να 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές με τις οποίες 
σχεδιάστηκαν τα πλοία. 
Διαθέσιμος χώρος: Ο διαθέσιμος χώρος 
για την τοποθέτηση ενός BWTS δημιουρ-
γεί προκλήσεις για τον πλοιοκτήτη, ιδίως 
στην περίπτωση των μικρότερων φορτη-
γών πλοίων, όπου δεν υπάρχει αρκετός 
χώρος για την τοποθέτηση όλων των 
στοιχείων ενός BWTS στο μηχανοστάσιο. 
Αυτό σημαίνει πως το σύστημα θα πρέ-

πει να τοποθετηθεί «σπαστά» σε διαφο-
ρετικές θέσεις, γεγονός που αυξάνει την 
πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, κάνει 
δυσκολότερη τη συντήρηση, ενώ επι-
δρά και στη λειτουργία του συστήματος, 
κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
παρακολούθηση και την ασφάλεια.
Βιωσιμότητα: Εκτός από την αγορά ενός 
BWTS, οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίσουν 
και σημαντικά έξοδα εγκατάστασης, σε 
συνδυασμό με πιθανές δομικές μετατρο-
πές και αναβαθμίσεις ηλεκτρικών συστη-
μάτων και συστημάτων παραγωγής ισχύ-
ος. Αυτά τα κόστη θα αποτελέσουν έναν 
σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση 
της οικονομικής βιωσιμότητας ενός πλοίου.
Εγκεκριμένα συστήματα: Η ικανότητα 
επεξεργασίας και οι απαιτήσεις ισχύος 
μερικών από τα συστήματα τα οποία συμ-
μορφώνονται στις απαιτήσεις του ΙΜΟ 
προσφέρουν στους πλοιοκτήτες περιο-
ρισμένες επιλογές, ενώ ακόμα πιο περι-
ορισμένες είναι οι επιλογές όσον αφορά 
συστήματα εγκεκριμένα από το USCG. 
Δεν είναι ακόμη γνωστό αν όλα τα εγκε-
κριμένα συστήματα θα μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις συνθήκες στις οποίες 
λειτουργούν τα πλοία, ενώ η διαθεσιμό-
τητα των service engineers γι’ αυτά τα 
συστήματα αποτελεί ήδη πονοκέφαλο για 
ορισμένους πλοιοκτήτες.
Mια ολιστική προσέγγιση της χρήσης των 
BWTS θα είχε θετικό αντίκτυπο όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήμα-
τα, καθώς η χρήση τους μπορεί να έχει 
αρνητικά αποτελέσματα εξαιτίας των 
αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια και 
δεδομένης της απώλειας των υφισταμέ-
νων ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων 
εκφόρτωσης έρματος. Το να σταματή-
σει η εξάπλωση των χωροκατακτητικών 
θαλάσσιων οργανισμών μπορεί να ωφελή-
σει τον πλανήτη, ωστόσο πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι μερικές φορές ένας κανο-
νισμός ή ένα κομμάτι της νομοθεσίας με 
καλό σκοπό μπορεί να έχει επιπτώσεις 
στη βιομηχανία, οι οποίες δεν είναι ακόμη 
πλήρως κατανοητές.

Του Ed Wroe
Technical Manager INTERCARGO
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Του Χαράλαμπου Ι. Φαφαλιού
Shipbroker

Η ναυλαγορά ξηρού φορτίου κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων, λίγων ετών δεν 
χαρακτηρίζεται από τα συνήθη σκαμπα-
νεβάσματα που εμφανίζονται λόγω των 
μεταβολών στην προσφορά και στη ζήτηση 
χωρητικότητας, αλλά από τη μεταβλητότη-
τα που προκαλούν οι παίκτες και η αγορά 
των προθεσμιακών ναυλοσυμφώνων (FFAs 
- Forward Freight Agreement). 
Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή η 
αγορά θα μπορούσε να κινηθεί, έντονα, ανο-

δικά ή πτωτικά, όχι ως αποτέλεσμα κάποιας 
σημαντικής αύξησης της ζήτησης, μιας 
φυσικής καταστροφής ή εξαιτίας ενός γεω-
πολιτικού προβλήματος, αλλά λόγω ευκαιρι-
ών να αποκομιστεί ένα πολύ υγιές κέρδος 
από βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες 
τοποθετήσεις σε FFAs. 
Επομένως, όπως λέμε και στα αγγλικά, the 
tail is wagging the dog. 
Πηγαίνοντας πίσω σε μια συμβατική πρό-
βλεψη για τους επόμενους μήνες, το διε-
θνές θαλάσσιο εμπόριο εξακολουθεί να 
μεγεθύνεται σταθερά στα περισσότερα 
από τα σημαντικά εμπορεύματα ξηρού 
φορτίου, αλλά αυτή η δυναμική πάντα θα 
μετριάζεται από το φάσμα ενός στόλου με 
υπερβολικά πλεονάζουσα χωρητικότητα, 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.  Μπορούμε 
μόνο να ελπίζουμε ότι η καμπύλη των ναύ-
λων θα κινηθεί ελαφρώς ανοδικά, αλλά και 
πάλι τίποτα δεν θα την εμποδίσει από το να 
επιστρέψει ταχέως στα επίπεδα των αρχών 
του 2016. 
Ενώ μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες ελπίζουν 
ότι η τεχνολογική απαξίωση θα οδηγήσει 
σε έναν μικρότερο παγκόσμιο στόλο, προ-
κύπτει εντούτοις μια εξισορρόπηση επί του 
παρόντος από τα κινεζικά και κορεατικά 
ναυπηγεία, παρά το ότι παρουσιάζουν χαμη-
λή παραγωγική δραστηριότητα. Να σημειω-
θεί ότι τα ναυπηγεία θα μπορούσαν εύκολα 
να επιταχύνουν τις εργασίες τους αυξάνο-
ντας τα επίπεδα της παραγωγής τους. 
Τον περασμένο χρόνο σημειώθηκε, διε-
θνώς, η μεγαλύτερη στην ιστορία θαλάσσια 
διακίνηση σιδηρομεταλλεύματος, παρ’ όλα 
αυτά και για ακόμα μία φορά καταγράφηκαν 
οι χαμηλότερες μέσες τιμές στους ναύλους 
για τα bulk carriers κατηγορίας Capesize. 
Επομένως, η προσφορά έχει υπερβεί σε 
τέτοιο βαθμό τη ζήτηση, που μόνο ένα θαύ-
μα θα μπορούσε να επιτύχει τη ρύθμιση 
αυτής της ανισορροπίας με τρόπο επικερδή. 
Κατά συνέπεια, ενώ στο παρελθόν θα μπο-
ρούσαμε να καταφύγουμε για συμβουλές 
στη St. Mary Axe και στην Ακτή Μιαούλη, 
έτσι ώστε να καθορίσουμε τις μελλοντικές 
μας κινήσεις, τώρα πλέον μπορούμε να 
αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα από τη 
Wall Street, τη Σιγκαπούρη και μερικά ακό-
μα μέρη.

Του Νίκου Κοσμάτου 
Προέδρου της Sealink Navigation Ltd.

Γενικά είμαστε αισιόδοξοι για την αγορά 
του ξηρού φορτίου, αν και, για να είμαι 
ακριβής, θα έλεγα συγκρατημένα αισιόδο-
ξοι. Η αγορά θα περάσει ακόμη αρκετές 
διακυμάνσεις πριν μας δείξει καλά σημά-
δια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Υπάρχουν ακόμα αρκετές παράμετροι 
στην παγκόσμια οικονομία που αυξάνουν 
το ρίσκο στον τομέα μας. Κυρίως γεωπο-
λιτικοί παράγοντες περισσότερο από την 
παράμετρο προσφορά/ζήτηση. Ελπίζουμε 
ότι με μια στοιχειώδη υγιή ζήτηση/φορ-
τιών και μια διόρθωση στην προσφορά 
τονάζ (βλ. μείωση παραγγελιών και την 
μέχρι σήμερα δυνατή αγορά του scrap) να 
δούμε την πολυπόθητη βελτίωση. Όπως 
πάντα, όποια μεγάλη άνοδο στην αγορά 
θα την οδηγήσουν τα capes, αν και αυτό 
περισσότερο έχει βάρος στην ψυχολο-
γία της αγοράς παρά στην πραγματικό-
τητα, γιατί, όπως βλέπουμε, υπάρχει ήδη 
ένα disconnect μεταξύ των capes και των 
άλλων μικρότερων μεγεθών. Η εταιρεία 
μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο 
των handies και ultramax, ελπίζει σε μια 
βελτίωση μεγαλύτερη από αυτήν των 
capes, τουλάχιστον σε μια βελτίωση πιο 
σταθερή, με λιγότερες διακυμάνσεις. Όσο 
για τις γεωγραφικές περιοχές, νομίζουμε 
ότι πάλι ο Ατλαντικός θα δείξει μεγαλύτε-
ρη άνοδο για την επόμενη χρονιά. 

Τοπίο στην ομίχλη: προσμονή για καλύτερες ημέρες 
στην αγορά του ξηρού φορτίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS

Η αμφίθυμη πορεία του BDI σε 
συνδυασμό με το απρόβλεπτο μέλλον 
σε θέματα διεθνούς περιβαλλοντικής 
πολιτικής και τη δυσκολία εξεύρεσης 
χρηματοδότησης, έχουν οδηγήσει όλους 
σε μια στάση αναμονής, η οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις καταλήγει σε 
εξάντληση δυνάμεων και υπομονής.
Στις σελίδες που ακολουθούν τα ΝΧ, 
φιλοξενούν τις απόψεις και τις προβλέψεις 
πλοιοκτητών, διαχειριστών, ναυλομεσιτών 
και αναλυτών αναφορικά με τη μελλοντική 
πορεία. Οι ειδικοί απάντησαν στην 
ερώτησή «Προβλέπετε ανάκαμψη της 
ναυλαγοράς ξηρού χύδην φορτίου 
το επόμενο διάστημα; Εάν ναι, σε 
ποιους τύπους πλοίων και σε ποιες 
γεωγραφικές περιοχές αναμένετε 
έντονη κινητικότητα;», εκφράζοντας ο 
καθένας την αγωνία αλλά και την προσμονή 
για καλύτερες ημέρες.
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Του Θέμη Πετράκη
Αντιπροέδρου της Iolcos Hellenic 
Maritime Enterprises Co. Ltd.

Ο μέσος όρος των ναυτιλιακών κύκλων 
είναι επτά χρόνια, χωρίς ποτέ κάποιος 
κύκλος να διήρκεσε ακριβώς επτά 
χρόνια, σύμφωνα με την παρατήρη-
ση του  Martin  Stopford στο βιβλίο 
του  «Shipping  Economics». Εν έτει 2017 
βρισκόμαστε επτά χρόνια μετά την τελευ-
ταία πραγματικά υγιή αγορά ξηρού φορτί-
ου το 2010, και η αισιοδοξία πολλών είναι 
οριακά συγκρατημένη.
Κοινή πεποίθηση της πλειονότητας των 
συμμετεχόντων της αγοράς του ξηρού 
φορτίου  είναι πως οι συνθήκες είναι 
τέτοιες που μπορούμε να μιλάμε για στα-
θεροποίηση. Αφενός η παγκόσμια οικο-
νομία βρίσκεται σε ανοδική τροχιά (παρά 
τις πρόσφατες πολιτικές ανησυχίες), επο-
μένως η ζήτηση για μετακομιδή φορτίου 
διαρκώς αυξάνεται, αφετέρου οι πιο ειδι-
κές παράμετροι που αφορούν τη ναυλα-
γορά έχουν θετικό πρόσημο.
Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο των  pana-
max δείχνει πως θα ανακάμψει. H ζήτηση 
για φτηνή ενέργεια (coal) παραμένει στα-
θερή, παρά τις εξαγγελίες ορισμένων για 

στροφή προς καθαρότερες πηγές, που 
μόνο προσωρινά διακόπτουν τη ζήτη-
ση. Η Κίνα και η Ινδία θα εξακολουθούν 
να έχουν εξάρτηση από τον λιγνίτη για 
πολλά χρόνια ακόμα. Οι εξαγωγές σιτη-
ρών από τη Λατινική Αμερική απορρο-
φούν ήδη από τον Μάιο/Ιούνιο αρκετό 
τονάζ,  ενώ οι αποθήκες σιτηρών στις 
Ηνωμένες Πολιτείες είναι γεμάτες με 
προϊόν επίσης έτοιμο για εξαγωγή μετά 
το καλοκαίρι του βορείου ημισφαίριου, 
γεγονός που όλοι οι παράγοντες της αγο-
ράς αναμένουν. Πολλά technicalities επη-
ρεάζουν τις ισορροπίες (πόλεμος τιμών/
ανταγωνισμός, μειούμενα περιθώρια κέρ-
δους, κ.ά.), ωστόσο τα fundamentals δεί-
χνουν θετικά.
Μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού 
αποτελεί ο υπέρμετρος ενθουσιασμός 
πολλών να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την 
αναμενόμενη άνοδο παραγγέλνοντας 
νέα πλοία. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, 
γιατί οι οιωνοί είναι μεν θετικοί, ο κίνδυ-
νος όμως του απρόβλεπτου στη ναυτιλία 
παραμονεύει πάντα.
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Του Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα
John C. Hadjipateras & Sons Ltd.

Αναμένεται ότι το τελευταίο τρίμηνο του 
2017 θα σημειωθεί σημαντική βελτίωση 
στην αγορά ξηρού φορτίου, αν και η διάρ-
κειά της δεν είναι σαφής επί του παρό-
ντος. Η βελτίωση στους ναύλους πιθανόν 
να προέλθει από αυξημένα φορτία όσον 
αφορά τη ζήτηση και την περιορισμένη 
νέα χωρητικότητα (τονάζ) σχετικά με την 
προσφορά στόλου. Οι εξαιρετικά μεγάλες 
σοδειές σιτηρών στη Νότια Αμερική, σε 
συνδυασμό με τη μείωση της φορολογίας, 
θα δημιουργήσει ένα κίνητρο για αυξημέ-
να φορτία εκτός της περιοχής αυτής. Επι-
προσθέτως, η αυξημένη ζήτηση για σιδη-
ρομετάλλευμα υψηλής ποιότητας από την 

Κίνα θα αυξήσει τον όγκο φορτίων από 
τη Νότια Αμερική και την Αυστραλία. Η 
αυξημένη ζήτηση για κάρβουνο από την 
Ινδία επίσης θα αυξήσει φορτία από την 
Αυστραλία και την Ινδονησία στην περι-
οχή αυτή. Αναφορικά με την προσφορά 
στόλου, οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων 
για το υπόλοιπο του έτους έχουν παρου-
σιάσει μείωση σε σχέση με τις αυξημένες 
παραδόσεις των τελευταίων ετών. Σε συν-
δυασμό με τον συγκριτικά χαμηλό αριθμό 
νέων παραγγελιών μέχρι στιγμής για το 
τρέχον έτος, η περιορισμένη αύξηση της 
προσφοράς δημιουργεί την αίσθηση ότι 
πλησιάζουμε προς μια ισορροπία.

Του Γεώργιου Σκριμιζέα
Γενικού Διευθυντή της Allseas Marine S.A.

Μέχρι στιγμής το 2017 είναι μια χρονιά με 
ανάμεικτα συναισθήματα για τους συμμε-
τέχοντες στην αγορά του χύδην φορτίου.
Μια σημαντική ενίσχυση των ναύλων στην 
αρχή του έτους έδωσε ανάσα στο cash 
flow των εταιρειών, κυρίως όμως δημιούρ-
γησε ελπίδες για μια επερχόμενη ανάκαμ-
ψη της αγοράς.
Μια ανάκαμψη πολυπόθητη, δεδομένης 
της μακροχρόνιας κακής αγοράς.
Δυστυχώς απεδείχθη (όπως και τα αντί-
στοιχα βασικά μεγέθη έδειχναν) ότι η 
ανάκαμψη αυτή ήταν περιστασιακή. 
Δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορε-
τικά, δεδομένου του ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει ένα σημαντικό oversupply.
Στους πρώτους πέντε μήνες του 2017 έπε-
σαν στο νερό 265 πλοία, με μόλις 79 να 
αποσύρονται για διάλυση. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ο καθαρός 
αριθμός (αφού έχουν αφαιρεθεί όσα δια-
λύθηκαν)  πλοίων που παραδόθηκαν ήταν 
ο μεγαλύτερος της τελευταίας πενταετίας.
Ευτυχώς που από την πλευρά του demand 
τα νέα είναι θετικά.  Η Κίνα (η οποία 
συνεισφέρει με περίπου 50% στη διακίνη-
ση χύδην φορτίων) τρέχει ένα σημαντικό 
πρόγραμμα υποδομών, το οποίο θα κρα-
τήσει το demand σε ικανοποιητικά επίπε-
δα για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Μαζί με την 
Κίνα, οικονομίες χωρών όπως οι Φιλιππί-
νες, η Ινδονησία, η Μαλαισία αναπτύσσο-
νται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, 
δημιουργώντας demand.
Με βάση τα στοιχεία αυτά το λογικό 
συμπέρασμα είναι ότι κλειδί της ανά-
καμψης της αγοράς παραμένει το supply. 
Μέχρι το τέλος του έτους, 415 πλοία πρό-
κειται να προστεθούν στον υπάρχοντα 

στόλο. Πόσα από αυτά θα πέσουν τελικά 
στο νερό είναι άγνωστο.
Εάν λάβουμε υπόψη μας και τους ρυθμούς 
απόσυρσης,  ο αριθμός δεν είναι μικρός.
Μια γρήγορη, συνεπώς, ανάγνωση των 
βασικών μεγεθών (κάτι το οποίο δυστυ-
χώς έχει σταματήσει να γίνεται στον 
βαθμό που απαιτείται) δημιουργεί μια 
συγκρατημένη αισιοδοξία για μικρή ανά-
καμψη της αγοράς στο τελευταίο τρίμηνο 
του έτους.
Για το 2018 τα στοιχεία της αγοράς είναι 
άκρως ενθαρρυντικά.  Μόλις 89 πλοία 
βρίσκονται στο orderbook. Το drybulk 
fleet growth προβλέπεται στο 1,5%. Με 
πρόβλεψη για το seaborne trade growth 
στο 2,9%, είναι φυσιολογικό να έχουμε μια 
πολύ καλύτερη αγορά.
Το πού μπορεί να πάει η αγορά μετά το 
2018 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
τις νέες παραγγελίες. 
Δυστυχώς είδαμε πρόσφατα ότι μια μικρή 
μόνο, περιστασιακή, ανάκαμψη οδήγησε 
αρκετούς στα ναυπηγεία για υπογραφές...
Πολύ φοβάμαι ότι δεν μαθαίνουμε.  Όλοι 
γνωρίζουμε ότι κάθε πλοίο που ρίχνουμε 
στο νερό δημιουργεί ανταγωνισμό και στα 
υπόλοιπα πλοία, αν μη τι άλλο, του ίδιου 
μας του στόλου.
Η περίοδος 2005-2008 ήταν μια περίο-
δος απίστευτης ευφορίας για τη ναυτιλία.  
Μάλλον κανένας δεν είχε εμπειρία μιας 
τέτοιας περιόδου και ήταν φυσιολογικό 
να μην ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε.
Τώρα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά, νομίζω 
ότι δεν έχουμε δικαιολογία.
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Του Νίκου Μαραγκού
Αναλυτή της Alibra Shipping Limited

Πλησιάζοντας τα τέλη Ιουλίου, έχουμε 
ήδη λάβει σημάδια ότι η αναμενόμενη 
ανάκαμψη στις ναυλαγορές χύδην ξηρού 
φορτίου δεν είναι μακριά. Έχουμε αρκε-
τούς λόγους να αισθανόμαστε αισιόδοξοι, 
και ένας από τους κύριους είναι η χαμη-
λή καθαρή συνολική αύξηση του στόλου 
πλοίων ξηρού φορτίου (μόλις 2% για το 
2017 συμπεριλαμβάνοντας την πρόβλεψη 
έως το τέλος του χρόνου). 
Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 
σε παραγγελία 640 φορτηγά πλοία, από τα 
οποία τα 164 είναι μεγέθους Capesize και 
πάνω, 124 Panamax, 52 Supramax και μόνο 
8 Handymax. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη 
το μέγεθος του στόλου κάθε κατηγορίας, 
η αναλογία παραγγελιών σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό στόλου για τα Capesize 
και Panamax είναι πολύ υψηλότερη σε 
σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες μικρό-
τερων πλοίων. 
Από αυτές τις παραγγελίες, όπως φάνη-
κε και από την προηγούμενη χρονιά, θα 
έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις και 
ακυρώσεις. Αυτά, σε συνδυασμό και με 

τις αποσύρσεις παλαιότερων πλοίων, 
που θα αυξηθούν ενόψει της επιβολής 
των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών 
(2020 Global Sulphur Cap & Ballast Water 
Management Convention), αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην αύξηση της πραγμα-
τικής ζήτησης για μεταφορές.
Επιπλέον, οι αναδιαρθρώσεις που εισηγή-
θηκε ο πρόεδρος της Κίνας για τα τραπε-
ζικά συστήματα, τις ακίνητες περιουσίες, 
τις κρατικές εταιρείες και τον κλάδο της 
βιομηχανίας θα συμβάλουν σε μια ομαλή 
στροφή της χώρας από οικονομία βασι-
ζόμενη στη βιομηχανία και στην παρα-
γωγή σε καταναλωτή αγαθών. Αργά αλλά 
σταθερά θα δούμε το τέλος της λαμπρής 
εποχής της υψηλής ανάπτυξης υποδομών 
με άμεσο αντίκτυπο στη ναυτιλία. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαί-
νεται ότι η ναυλαγορά Supramax και 
Handymax φορτηγών πλοίων είναι μια πιο 
ασφαλής επιλογή για το 2018.

Της Μαρίας Μπερτζελέτου
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 δεν προ-
βλέπεται ότι θα διαφοροποιήσει σημα-
ντικά τη ναυλαγορά των  bulkers, καθώς 
η αγορά capesize  θα παραμείνει σχετικά 
σιωπηρή. Οι προοπτικές αναμένονται 
καλύτερες για το 2018, καθώς η έλλειψη 
νέων παραγγελιών θα αρχίσει να δημι-
ουργεί το επόμενο έτος ένα καλύτερο 
έδαφος για πιο κερδοφόρα απόδοση των 
πλοίων. Το πρώτο τρίμηνο της φετινής 
χρονιάς έδωσε μερικά θετικά ερεθίσματα, 
όμως το 2018 και το 2019, η πιο χαμηλή 
ανάπτυξη του στόλου από φέτος αυξάνει 
τις προσδοκίες για επαναφορά και σταθε-
ρότητα ανάκαμψης.
Σημεία-σταθμούς την επόμενη πενταετία 
για τη ναυλαγορά των  bulkers  φαίνεται 
πως αποτελούν τα ακόλουθα:
1. Η αποχώρηση της Αμερικής από τη 
συμφωνία του Παρισιού για τις κλιματικές 
αλλαγές.
2.  Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας από τις αναδυόμενες οικονομί-
ες της Κίνας και της Ινδίας, που θα δια-
φοροποιήσουν σημαντικά το θαλάσσιο 
εμπόριο του άνθρακα.

3.  Ο στόχος της κυβέρνησης του Πεκίνου 
για καθαρότερη παραγωγή του άνθρακα 
έως το 2020, που θα ασκήσει καθοδική 
πίεση στη ναυλαγορά.
4.  Ωστόσο, η ανάπτυξη της Κίνας παρου-
σιάζει θετική εικόνα, καθώς ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ δεν φαίνεται ότι θα μει-
ωθεί στο 6,5%, με τις εισαγωγές του σιδη-
ρομεταλλεύματος να παραμένουν μαξιλά-
ρι ασφαλείας για τη ναυλαγορά capesize.
5. Τέλος, όσον αφορά το παγκόσμιο 
τονάζ, δεν μπορούμε να παραλείψουμε 
ρυθμιστικές αλλαγές για την προστασία 
του περιβάλλοντος από τον IMO που θα 
επηρεάσουν την εξέλιξη της αύξησης του 
στόλου. Η πρώτη, με άμεση επιρροή τον 
επικείμενο Σεπτέμβριο, αφορά τη δια-
χείριση του θαλάσσιου έρματος και την 
εγκατάσταση ανάλογων συστημάτων στα 
πλοία, ενώ η δεύτερη αφορά τη μείωση 
των εκπομπών του θείου σε 0,5 έως το 
2020 και τη στροφή των ναυτιλιακών παι-
κτών σε εναλλακτικές πηγές.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ BULK CARRIERS

Ανακαλύπτοντας ένα Kamsarmax:  
με το βλέμμα ενός δοκίμου



Το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι είναι για πολλούς σπουδαστές μια ανεπανάλη-
πτη εμπειρία. Για πολλούς είναι το παρθενικό τους «βάπτισμα» σε έναν άγνωστο 
κόσμο και σε μια νέα επαγγελματική πορεία.

Αρκετοί σπουδαστές από τις ΑΕΝ της Ελλάδας μάς στέλνουν σε τακτά διαστήμα-
τα φωτογραφίες και σχόλια περιγράφοντας τον ενθουσιασμό τους για το πρώτο 
τους ταξίδι. Ο δόκιμος πλοίαρχος από την ΑΕΝ Ασπροπύργου Μανώλης Μαστο-
ράκης, από το Λασίθι της Κρήτης, ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι, γεμάτος ενθουσι-
ασμό και αισιοδοξία για το μέλλον του, με το φορτηγό πλοίο «ANNA MARIA» 
της Aegean Βulk Co Inc.

Οι φωτογραφίες που μας έστειλε, προκειμένου να μοιραστεί μαζί μας τη μοναδική 
εμπειρία του, είναι από τις πρόσφατες πλεύσεις του συγκεκριμένου Kamsarmax 
στην Ινδονησία και εν πλω από Αυστραλία προς Ciwandan.

Eυχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας καλά ταξίδια, σε όλα τα πλοία μας ήρε-
μες θάλασσες και σε όλους τους αξιωματικούς εν πλω να εκπαιδεύουν με πάθος 
και προσήλωση τους νέους μας που επιλέγουν ναυτιλία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
του «ANNA MARIA»

Τύπος
Bulk Carrier
DWT
81,404
Έτος ναυπήγησης
2012
Σημαία
Greece
Νηογνώμονας
American Bureau of Shipping
Ναυπηγείο κατασκευής
Sungdong
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NEOTEYKTA

Sealink Navigation Ltd.:
YOGA



Υπό τη διαχείριση της Sealink Navigation 
Ltd. βρίσκεται το νεότευκτο bulk carrier 
«YOGA». Το πλοίο, που φέρει σηµαία 
των νήσων Μάρσαλ, ναυπηγήθηκε από 
την Imabari Shipbuilding Co. Ltd., στο 
ναυπηγείο τους, Shin Kasado Dockyard 
Co. Ltd., υπό την επίβλεψη του ιαπωνικού 
νηογνώµονα NKK. Η χωρητικότητα του 
πλοίου φτάνει τα 63.511 dwt.

Το νέο απόκτημα της 
Sealink Navigation Ltd.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα
YOGA
Τύπος
Bulk Carrier
DWT
63,511
Έτος ναυπήγησης
2017
Σημαία
Marshall Islands
Νηογνώμονας
NKK
Ναυπηγείο κατασκευής
Imabari Shipbuilding Co. Ltd  
(Shin Kasado Dockyard Co. Ltd)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Αναπτύχθηκε νέο λογισμικό  
για τον περιορισμό της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης  
από τα πλοία

Ένας ερευνητής από το Πολυτεχνείο της 
Δανίας (DTU) ανέπτυξε, σε συνεργασία 
με τη MAN Diesel & Turbo, ένα νέο λογι-
σμικό, το οποίο περιορίζει τις εκπομπές 
σωματιδίων οξειδίων του αζώτου (NΟx) 
και τον σχηματισμό μαύρου καπνού από 
τα πλοία. Η συγκεκριμένη εφεύρεση θα 
εφαρμοστεί σε νέους θαλάσσιους κινητή-
ρες από το τέλος του 2017. 
Οι κανονισμοί που αφορούν τις εκπο-
μπές NΟx έχουν γίνει αυστηρότεροι τα 
τελευταία χρόνια. Η MAN Diesel & Turbo 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία EGR, με την 
οποία ένα μέρος των καυσαερίων ανακυ-
κλώνεται στον κινητήρα, ώστε να περιο-
ριστούν οι εκπομπές NOx. Είναι ζωτικής 
σημασίας στο πλαίσιο αυτό η ανακύκλωση 
να πραγματοποιείται με τη σωστή ποσό-
τητα καυσαερίων, έτσι ώστε να ανακυκλώ-
νεται αρκετή ποσότητα για να μειωθεί ο 
σχηματισμός Nox, αλλά και να υπάρχει 
αρκετό οξυγόνο για την καύση του καυ-
σίμου, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία 

μαύρου καπνού όταν το πλοίο επιταχύνει 
ή επιβραδύνει, σύμφωνα με το DTU.
Ο κ. Kræn Vodder Nielsen, διδακτορικός 
φοιτητής στο DTU, ανέφερε σχετικά με 
το πρόγραμμα: «Ανακάλυψα ότι οι ακα-
δημαϊκές μέθοδοι σχετικά με τον έλεγχο 
ενός κινητήρα πλοίου με τεχνολογία EGR 
ήταν αρκετά περίπλοκες. Έτσι, μου έγινε 
γρήγορα σαφές ότι έπρεπε να αναπτύξω 
ένα απλό μοντέλο το οποίο να περιλαμβά-
νει μόνο το κρίσιμο μέρος του συστήμα-
τος που θέλαμε να βελτιώσουμε. Από εκεί 
αναπτύξαμε ένα νέο σύστημα ελέγχου 
το οποίο συντονίζει την ανακυκλοφορία 
και την έγχυση του καυσίμου, χωρίς να 
απαιτείται υπερβολική ρύθμιση των άλλων 
τμημάτων του συστήματος».
Ο κ. Kræn Vodder Nielsen κατάφερε να 
αναπτύξει μια νέα υπερσύγχρονη τεχνο-
λογία ελέγχου, η οποία δοκιμάστηκε σε 
αρκετούς κινητήρες πλοίων κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος και εμποδίζει τον 
σχηματισμό του μαύρου καπνού χωρίς 
να επηρεάζει την ευελιξία του πλοίου. Ο 
κ.Kræn Vodder Nielsen εργάζεται τώρα 
στη MAN Diesel & Turbo, όπου βοηθά 
στην ολοκλήρωση του λογισμικού, ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί σε νέους κινη-
τήρες από το τέλος του έτους.

Οι DNV GL και HMD παρουσίασαν 
έναν νέο σχεδιασμό Double Side-
Hull πλοίου μεταφοράς LPG

Στην έκθεση Gastech 2017, ο νηογνώμονας 
DNV GL παρέδωσε στη Hyundai Mipo 
Dockyard (HMD) πιστοποιητικό έγκρι-
σης κατά της αρχής (AIP), για έναν νέο 
σχεδιασμό Double Side Hull πλοίου μετα-
φοράς LPG, με την ονομασία LPG SAFE 
(Structural Advances for the Environment). 
Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο αποτελεί 
το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 
των DNV GL και HMD, επιβεβαιώνει πως 
ο σχεδιασμός συμφωνεί με τους νέους 
κανόνες του νηογνώμονα DNV GL για 
την ταξινόμηση των πλοίων. Ο πρωτοπο-
ριακός σχεδιασμός LPG SAFE αποτελεί 



τον πρώτο σχεδιασμό πλοίου μεταφοράς 
LPG χωρητικότητας 38.000 m3, ο οποίος 
παρέχει την ασφάλεια ενός Double Side 
Hull πλοίου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει 
την ίδια ικανότητα μεταφοράς φορτίου 
και το ίδιο κόστος κατασκευής σε σχέση 
με έναν συμβατικό σχεδιασμό.
Τα πλοία μεταφοράς LPG συνήθως 
φέρουν ανεξάρτητες δεξαμενές φορτίου 
Τύπου Α στο εσωτερικό του αμπαριού, 
οι οποίες υποστηρίζονται από μονωτι-
κό υλικό. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός 
του LPG SAFE, προσφέρει μια σημαντική 
αύξηση της προστασίας για αυτού του 
είδους τις δεξαμενές, ιδίως σε περίπτωση 
σύγκρουσης.
Ο κ. Dug Ki Min, αντιπρόεδρος της HMD 
Seoul, δήλωσε: «Έχουμε καταφέρει να 
διατηρήσουμε την ίδια χωρητικότητα 
φορτίου σε σχέση με τον Single Side Hull 
σχεδιασμό, βελτιστοποιώντας τη δομική 
διαμόρφωση του σχεδιασμού των No 1 
και No 3 δεξαμενών φορτίου, σε συνδυ-
ασμό με ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχεί-
ων (FE) και χρησιμοποιώντας τους κανό-
νες του DNV GL, ώστε να βελτιστοποιή-
σουμε τη διαστασιολόγηση, το βάρος και 
την αντοχή του κύτους».

H Wärtsilä θα εξοπλίσει  
το πρώτο παγκοσμίως Οffshore 
Construction πλοίο  
που θα κινείται με LNG

Η φιλανδική εταιρεία Wärtsilä έχει ανα-
λάβει να εξοπλίσει με κινητήρες και 
άλλα μηχανήματα πρόωσης ένα νέο 
OCV (Offshore Construction Vessel) το 
οποίο κατασκευάζεται στο ναυπηγείο 
της COSCO στην Κίνα για την εταιρεία 
Dredging International (DEME). Αυτό θα 
είναι το πρώτο πλοίο της κατηγορίας του 
που θα τροφοδοτείται με καύσιμο LNG 
και, εκτός από τις μηχανές διπλού καυ-
σίμου, η Wärtsilä θα παρέχει επίσης το 
σύστημα LNGPac για την αποθήκευση και 
την τροφοδότηση του καυσίμου, καθώς 
και συστήματα πρόωσης. 
Το μήκους 210 μέτρων πλοίο με την ονο-
μασία «Orion» θα τροφοδοτείται από 
τέσσερις 9κύλινδρους ηλεκτρικούς κινη-
τήρες πρόωσης διπλού καυσίμου Wärtsilä 
46DF και δύο 6κύλινδρες μηχανές διπλού 
καυσίμου Wärtsilä 20DF. Η εταιρεία θα 
προμηθεύσει ακόμα και δύο κατά παραγ-
γελία ανασυρόμενους προωθητήρες, τέσ-

σερις υποβρύχιους αποσυναρμολογούμε-
νους προωθητήρες, καθώς και το σύστημα 
αποθήκευσης και τροφοδότησης καυσί-
μου LNGPac. Επιπλέον, έχει αναλάβει την 
επίβλεψη αλλά και εκτεταμένες υπηρεσίες 
διαχείρισης του έργου.
Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί το 2018 
και θα απασχοληθεί σε δραστηριότητες 
εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.
Ο κ. Jan Gabriel, επικεφαλής του τμήματος 
ναυπηγήσεων και μετατροπών της DEME, 
δήλωσε: « Η απόφαση για τη χρήση καυ-
σίμου LNG για καθαρή καύση αντιπρο-
σωπεύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε 
περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις για τις 
δραστηριότητές μας. Η Wärtsilä διαθέτει 
εκτενή εμπειρία και τεράστια τεχνογνω-
σία στον τομέα αυτόν και γι’ αυτό τον 
λόγο τούς έχουμε επιλέξει για συνεργάτες 
μας σε αυτό το έργο».

H WSS σχεδιάζει παραδόσεις  
σε πλοία με τη χρήση drones

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πρακτό-
ρευσης πλοίων Wilhelmsen Ships Service 
(WSS), η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, 
αποκάλυψε τα σχέδιά της για την έναρ-
ξη παραδόσεων σε πλοία με τη χρήση 
drones, μια ριζοσπαστική αλλαγή στον 
τομέα των πρακτορεύσεων.
Ο κ. Marius Johansen, VP Business 
Solutions & Marketing της WSS Ships 
Agency, εξηγεί: «Είτε πρόκειται για παρα-
δόσεις κρίσιμων εγγράφων ή ιατρικών 

προμηθειών ζωτικής σημασίας είτε για 
επιθεωρήσεις δεξαμενών ή παρακολού-
θηση επιπέδων φορτίου και αποθεμάτων, 
πιστεύουμε πως οι ημιαυτόνομες πτήσεις 
με drone μπορούν να υποστηρίξουν και 
να ενισχύσουν περαιτέρω αυτά που δύνα-
ται να προσφέρει η ομάδα πρακτόρων 
μας στους πελάτες». 
Πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να 
απαλλάξουν από την ανάγκη για λάντζες, 
καθώς και να μειώσουν τους χρόνους 
παράδοσης, ο κ. Johansen εκτιμά πως οι 
πτήσεις με drones μπορούν ακόμα να μει-
ώσουν και τα κόστη παράδοσης.
Η έναρξη ενός δοκιμαστικού έργου μεγά-
λης κλίμακας σε ένα από τα πιο πολυσύ-
χναστα λιμάνια στον κόσμο το 2017, παρά 
την πολυπλοκότητα των παγκόσμιων 
αεροπορικών κανονισμών και των περι-
ορισμών που επιβάλλονται στα μη επαν-
δρωμένα εναέρια οχήματα, δείχνει πως 
η παράδοση με χρήση drones της WSS 
ήρθε για να μείνει.

Ένα νέο καινοτόμο σχέδιο 
κατατέθηκε από τη Ρωσία  
στον IMO

Το καινοτόμο σχέδιο της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας (RF) με τη συμμετοχή του Ρωσι-
κού Νηογνώμονα (RS) παρουσιάστηκε 
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).
Κατά τη διάρκεια της 98ης συνόδου στο 
Λονδίνο, η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας 
(MSC) του ΙΜΟ εξέτασε το έγγραφο της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο συνο-
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δευόταν από μια παρουσίαση σχετικά 
με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
δοκιμή δεξαμενών με κελύφη κατασκευα-
σμένα από Fibre Reinforced Plastics (FRP) 
για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
Κατά την παρουσίαση, ο γενικός διευ-
θυντής της ApATeK R&D, καθηγητής κ. 
Andrey Ushakov, ενημέρωσε σχετικά με 
τα σαφή πλεονεκτήματα του νέου αυτού 
τύπου δεξαμενών, σε σχέση με τις παρα-
δοσιακές μεταλλικές οι οποίες χρησιμο-
ποιούνται σήμερα. Ανάμεσα στα πλεονε-
κτήματα είναι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
η καλύτερη διαφύλαξη των ιδιοτήτων των 
μεταφερόμενων υλικών και η μεγαλύτερη 
ασφάλεια στη μεταφορά του φορτίου.
Εμπειρογνώμονες της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας έχουν αναγνωρίσει τη χρήση των 
FRP υλικών ως πραγματικά υποσχόμενη 
για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά-
των. Έχει σημειωθεί ότι παρόμοιες εξελί-
ξεις συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, με τη 
Ρωσία όμως να έχει προφανή προτεραιό-
τητα στον τομέα αυτόν, αφού, έπειτα από 
πλήρεις σειρές δοκιμών πιστοποίησης, οι 
πρώτες δεξαμενές υποβάλλονται με επι-
τυχία σε δοκιμαστικές λειτουργίες.

MOL και MES συνεργάζονται 
για την ανάπτυξη νέας γενιάς 
συστημάτων παρακολούθησης 
και υποστήριξης πλοίων

Η εταιρεία Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) 
ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία με τη 
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd. 
(MES) για την από κοινού ανάπτυξη νέας 
γενιάς συστημάτων παρακολούθησης και 
υποστήριξης πλοίων, για πρακτικές εφαρ-
μογές και εμπορευματοποίηση.
Βασισμένη σε δεδομένα πραγματικού 
χρόνου, για παράδειγμα δεδομένα πλο-
ήγησης και μηχανημάτων τα οποία συλ-
λέγονται από μονάδες συλλογής δεδο-
μένων (προϊόντα της MES), η κοινή αυτή 
ανάπτυξη θα περιλαμβάνει το εν λόγω 
σύστημα παρακολούθησης και υποστήρι-
ξης πλοίων, το οποίο θα χρησιμοποιεί τη 
λειτουργική εμπειρία της MOL, καθώς και 
την τεχνολογική εμπειρία της MES, μαζί με 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινω-
νιών (ICT) και «Ολοκληρωτές» Συστημά-
των Πληροφορικής. Επιπλέον, τα λεγόμε-
να Big Data πρόκειται να αναλυθούν από 
διάφορες πτυχές.

Όλα αυτά θα ενισχύσουν τις προσπάθειες 
της MOL για «πρόληψη των θαλάσσιων 
συμβάντων», «πρόληψη βλαβών του εξο-
πλισμού» και «βελτιστοποίηση της οργά-
νωσης της κυκλοφορίας των πλοίων», 
μέσω της ενσωμάτωσης συνιστωσών που 
σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφο-
ριών και Επικοινωνιών, όπως για παράδειγ-
μα την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).
Οι MOL και MES συμμετέχουν επίσης 
σε ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης που 
αφορά ένα σύστημα Αυτόνομων Θαλάσ-
σιων Μεταφορών, σκοπός του οποίου 
είναι η καθιέρωση θαλάσσιων οδών για τα 
αυτόνομα πλοία, κάτι το οποίο αναμένεται 
να εξασφαλίσει ασφαλέστερες και απο-
δοτικότερες θαλάσσιες μεταφορές.

H Rolls-Royce θα παρέχει ισχύ  
στο μεγαλύτερο υβριδικό  
ferry στον κόσμο

Η εταιρεία Rolls-Royce έλαβε μια παραγγελία 
για τέσσερις κινητήρες diesel B33:45L που 
θα τροφοδοτήσουν με ισχύ το μεγαλύτερο 
στον κόσμο υβριδικό πλοίο ferry, το οποίο 
κατασκευάζεται για τη νορβηγική εταιρεία 
κρουαζιέρας και μεταφορών Color Line.
Το πλοίο έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία 
Fosen και θα ναυπηγηθεί στο Ulstein Verft 
στη Νορβηγία. Πρόκειται για ένα υβριδι-
κό πλοίο, το οποίο θα συνδυάζει το diesel 
με την ηλεκτρική ενέργεια. Οι μπαταρίες 
του θα επαναφορτίζονται μέσω καλωδίου 
τροφοδοσίας με πράσινη ηλεκτρική ενέρ-
γεια από τις εγκαταστάσεις της Color 
Line στη στεριά ή θα επαναφορτίζονται 
από τις γεννήτριες του πλοίου. Το μήκους 
160 μ. πλοίο θα έχει χωρητικότητα 2.000 
επιβατών και 500 αυτοκινήτων.
Οι τέσσερις κινητήρες από τη Rolls-Royce 
είναι προγραμματισμένοι να παραδοθούν 
τον Μάρτιο του 2018.
Ο πετρελαιοκινητήρας Bergen B33:45 
In-line της Rolls-Royce διατίθεται με έξι, 
οκτώ ή εννέα κυλίνδρους, ενώ μέχρι σήμε-
ρα έχουν πωληθεί σχεδόν 60 τέτοιοι κινη-
τήρες. Παραγγελίες έχουν γίνει για διάφο-
ρους τύπους πλοίων από όλο τον κόσμο, 
όπως για παράδειγμα από τη Νορβηγία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τον Κανα-
δά, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα 
Ζηλανδία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Λιμενική Πολιτική και Οικονομία
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του ΟΛΠ ΑΕ
/ Νόμος 4404/2016 (Α' 126)

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου (ε.α.)

1. Νομική - Διοικητική επισκόπηση 
α. Με τις διατάξεις του Ν. 2688/1999, το 
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» 
μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Με το 
τριακοστό πέμπτο άρθρο του Ν. 2932/2001 
το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΠ συνήψαν 
την από 13/2/2002 Σύμβαση Παραχώρησης 
με την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα 
στον ΟΛΠ αποκλειστικής χρήσης και 
εκμετάλλευσης όλης της χερσαίας ζώνης 
του Λιμένα Πειραιά και την 25/11/2008 ο 
ΟΛΠ συνήψε Σύμβαση Παραχώρησης με 
την εταιρεία «Σταθμός εμπορευματοκιβω-
τίων Πειραιά ΑΕ» ως παραχωρησιούχο και 
την Cosco Pacific Limited ως εγγυητή με 
την οποία επήλθαν και τροποποιήσεις στη 
Σύμβαση 2002. 
β. Με τον παρόντα Νόμο 4404/2016 (Α΄ 
126) κυρώνεται η από 24 Ιουνίου 2016 
τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο της ως άνω από 13/2/2002  Σύμβα-
ση Παραχώρησης, η διάρκεια της οποίας 
λήγει το 2052. Τη δε 10/8/2016 εγκαταστά-
θηκε στον ΟΛΠ ΑΕ η νέα Διοίκηση. 

γ. Με τον Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και την 
ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμε-
τοχών και Περιουσίας ΑΕ» διαμορφώνο-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις εναλ-
λακτικής αναπτυξιακής αξιοποίησης των 
λιμένων της χώρας, χωρίς να τίθεται σε 
αμφιβολία ο δημόσιος έλεγχος αυτών. Η 
δε ολοκλήρωση της ιδιωτικοποιήσεως 
του λιμένος Πειραιώς, η οποία έχει ήδη 
ξεκινήσει από αρκετά έτη, ενσωματώθηκε 
στον όρο 4.4 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94), με 
τον οποίο κυρώθηκε το Σχέδιο Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης της Ελλάδος από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος 
του Αυγούστου 2015. 
δ. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω νομικών δια-
δικασιών μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 
έλαβε χώρα μια συστηματική επαναδια-
πραγμάτευση των όρων της ιδιωτικοποίη-
σης με την οποία επήλθαν πρόσθετες βελ-
τιωτικές αλλαγές με ενδεικτική επισήμανση: 
στην εξαίρεση από τη Σύμβαση Παραχώ-
ρησης της Ζώνης Λιπασμάτων 
στην προστασία αρχαιολογικών χώρων 
Κυνοσούρας 
στη διασφάλιση χρήσης κρίσιμων εγκατα-
στάσεων από ΛΣ – ΕΑ 
στην προστασία των εργασιακών δικαι-
ωμάτων περί της οποίας διαλαμβάνεται 
ειδικά και το άρθρο 10Α του Κυρ. Νόμου
ε. Ο ΟΛΠ υποχρεούται ούτω να εκπλη-
ρώνει τις απορρέουσες από την παρούσα 
Σύμβαση υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονι-
σμούς και διατάγματα συμπεριλαμβανομέ-
νων, ενδεικτικά, των διατάξεων του ΚΔΝΔ 
– ΝΔ 187/73 (Α΄ 261) του Ν. 2971/2001 (Α΄ 
285), του Ν. 3622/2007 (Α΄ 281) και του Ν. 
4150/2013 (Α΄ 102).

2. Οικονομική επισκόπηση
Η ολοκλήρωση της αξιοποίησης της ΟΛΠ 
ΑΕ θα ωφελήσει το Ελληνικό Δημόσιο 
(μέσω του ΤΑΙΠΕΔ) λόγω της είσπραξης 

συνολικού ποσού 368.500.000 € ως τιμή-
ματος πώλησης του 67% των μετοχών 
εκδόσεως της ΟΛΠ ΑΕ. Σύμφωνα δε με 
τη σύμβαση, το τίμημα αυτό αντιστοιχεί σε 
δύο δέσμες μετοχών (51% και 16%) αντί-
στοιχα, οι οποίες θα μεταβιβαστούν σε 
δύο διαδοχικά στάδια, με εκτιμώμενη χρο-
νική απόσταση πέντε ετών μεταξύ τους.

3. Εφαρμοστέο δίκαιο
Το άρθρο 28 «Εφαρμοστέο δίκαιο και 
επίλυση διαφορών» της Σύμβασης Παρα-
χώρησης ρητά ορίζει ότι «η παρούσα 
Σύμβαση και οποιεσδήποτε μη συμβατι-
κές υποχρεώσεις απορρέουν από αυτή θα 
διέπονται από το ουσιαστικό δίκαιο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και θα ερμηνεύ-
ονται βάσει αυτού». Προσέτι: «Ο τόπος 
της διαιτησίας θα είναι η Αθήνα και η 
γλώσσα ελληνική».

4. Οι ουσιαστικές διατάξεις 
1. Το Corpus της Σύμβασης Παραχώρησης 
αποτελείται από 29  άρθρα καθώς και 25 
συνολικά Παραρτήματα ως επισυναπτό-
μενος Κατάλογος στη ΣΠ και ο Κυρω-
τικός Νόμος 4404/2016 (Α΄ 126) από τα 
άρθρα 1 έως και 12 (τα άρθρα 13 έως 20 
είναι τροπολογίες στον παρόντα νόμο).   
2. Αναφορικά με τα κυρωτικά άρθρα επι-
σημαίνονται ενδεικτικά τα κυριότερα ρυθ-
μιζόμενα θέματα:
α. Με το άρθρο 1 κυρώνεται η από 
24/6/2016 «Σύμβαση Παραχώρησης» με 
τη ρητή επισήμανση στο άρθρο ότι «κρί-
νεται συμφέρουσα και επωφελής για το 
Ελληνικό Δημόσιο».
β. Το άρθρο 2 αναφέρεται στην «Κρατι-
κή εποπτεία», με την επισήμανση ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα 
Πειραιά καθώς και το σύνολο των δρα-
στηριοτήτων εντός της χερσαίας και 
θαλάσσιας ζώνης του λιμένα. 



γ. Το άρθρο 3 αναφέρεται στη «Χερσαία 
Λιμενική Ζώνη» και στα δικαιώματα που 
χορηγούνται επί του προκειμένου στον 
ΟΛΠ ΑΕ. 
δ. Το άρθρο 4 αναφέρεται στις αρμοδιό-
τητες του ΟΛΠ ΑΕ ως προς τη «Θαλάσ-
σια Λιμενική Ζώνη». 
ε. Με το άρθρο 5 «Εξουσιοδότηση και εφαρ-
μογή Κανονισμών» καθίσταται σαφές ότι 
παραμένουν σε ισχύ οι αρμοδιότητες του 
ΥΕΝ & ΝΠ  να εκδίδει κανονιστικές πράξεις 
για τη ρύθμιση όλων εκείνων των ζητημάτων 
εποπτικής φύσεως. Επιπροσθέτως δεν επι-
τρέπεται η έκδοση διάταξης από τον ΟΛΠ 
ΑΕ η οποία θα εμποδίζει ή αποκλείει την 
εφαρμογή ΓΚΛ ή Ειδικών Κανονισμών που 
τελούν σε ισχύ στον λιμένα Πειραιά ή την 
έκδοση ομοίων Κανονισμών σύμφωνα με τα 
άρθρα 156 κ.ε. του ΚΔΝΔ. 
στ. Το άρθρο 6 «Κοινή χρήση της Λιμε-
νικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά» ορίζει 
ρητά ότι ο ΟΛΠ ΑΕ υποχρεούται να δια-
σφαλίζει ότι το λιμάνι του Πειραιά λειτουρ-
γεί ως δημόσιος λιμένας και εξασφαλίζεται 
η πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Λιμενικά τέλη 
και τέλη Υπηρεσιών», ο ΟΛΠ ΑΕ εξουσι-
οδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και να 
εισπράττει για ίδιο λογαριασμό:  

Λιμενικά τέλη υποδομών και 
Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών
Επί του προκειμένου ο ιδιοκτήτης, ο δια-
χειριστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος 
κάθε σκάφους είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνοι αναφορικά με το 
σκάφος για την πληρωμή κάθε τέλους 
που επιβάλλεται από τον ΟΛΠ ΑΕ. 
η. Σύμφωνα με το άρθρο 8 «Σύναψη συμ-
βάσεων», ο ΟΛΠ ΑΕ δύναται να συνάπτει 
συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για 
την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλή-
ρωσης των υποχρεώσεων από τη Σύμβα-
ση Παραχώρησης. 
θ. Με το άρθρο 10 Α΄ «Προστασία εργασι-
ακών δικαιωμάτων» διατηρούνται σε ισχύ: 
- ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του 
ΟΛΠ ΑΕ και 
- ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας του ΟΛΠ ΑΕ

Ειδική επισήμανση
Πάντα τα ανωτέρω ρητά διαλαμβάνονται 
στις διατάξεις τόσο του κυρωτικού νόμου 
4404/2016 (Α΄ 216) όσο και της κυρούμε-
νης Σύμβασης Παραχώρησης καθώς και 
της Αιτιολογικής Έκθεσης του ΚΝ. 
Γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας για την ανά-
πτυξη του λιμένος Πειραιώς σε όλη του 
την έκταση. Εκείνο όμως που «μετράει» 
στους αγώνες είναι το τελικό αποτέλεσμα 
και στην προκειμένη περίπτωση εστιάζε-
ται στην απόλυτη εφαρμογή εκ μέρους 
των συμβαλλόμενων μερών των διατάξε-
ων της Σύμβασης Παραχώρησης και του 
ΚΝ, στην εύρυθμη, ομαλή και αποδοτική 
λειτουργία του λιμένος, στην προστασία 
των εργασιακών δικαιωμάτων, στην προ-
ώθηση νέων λιμενικών έργων και στην 
οικονομική ανταποδοτικότητα ώστε να 
δημιουργηθεί ανάπτυξη.  
Ευχόμεθα καλή επιτυχία σε όλους του 
εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και ιδι-
ωτικούς. 

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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Ανεβάζει ταχύτητα η διαδικασία 
πώλησης της ΟΛΘ ΑΕ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τον φάκε-
λο της πώλησης του 67% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε σε μόλις 17 ημέρες, γεγονός 
που δείχνει ότι η όλη διαδικασία θα κινηθεί 
με γρηγορότερους ρυθμούς. Τα επόμενα 
βήματα περιλαμβάνουν την υπογραφή της 
σύμβασης πώλησης μετοχών, η οποία στη 
συνέχεια θα προωθηθεί για έγκριση στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την έγκριση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού η σύμβαση 
θα κυρωθεί και από τη Βουλή. 

Τέλος οι πωλήσεις, πάμε για 
παραχωρήσεις δραστηριοτήτων

Σε συνέντευξή του, ο γενικός γραμματέας 
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλι-
ακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης, 

ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα εστιάσει 
από τούδε και στο εξής στις παραχωρή-
σεις δραστηριοτήτων για δέκα λιμένες 
που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρεί-
ες, κηρύσσοντας εν πολλοίς τη λήξη της 
πολιτικής πωλήσεων μετοχικών πακέτων, 
η οποία ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις 
των λιμένων του Πειραιά και της Θεσ-
σαλονίκης. Όπως σημείωσε, το Δημόσιο 
θα επιδιώξει την αξιοποίηση των λιμένων 
μέσω συμβάσεων παραχώρησης δραστη-
ριοτήτων και υποδομών, προκειμένου ιδι-
ωτικά κεφάλαια να εισέλθουν σε λιμένες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερες αναπτυξια-
κές προοπτικές. 

DP World: επέκταση  
στην Ινδονησία

Τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου θα 
έχει η DP World (DPW) για την κυβέρ-
νηση της Ινδονησίας, καθώς τα δύο μέρη 
υπέγραψαν συμφωνία με την οποία η 
DPW θα παρέχει συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες για την κατασκευή του νέου λιμέ-
να Kuala Tanjung και του logistic center 
που θα το συνοδεύει καθώς και για τον 
λιμένα Belawan στη Βόρεια Σουμάτρα. H 
συμβουλευτική της DPW θα επικεντρω-
θεί σε θέματα αύξησης αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας, εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης εργαζομένων, καθώς και 
ανάπτυξης πολυτροπικών κόμβων μετα-
φορών. Επίσης η DPW θα αξιολογήσει 
τη λειτουργία του λιμένα Belawan και θα 
προτείνει τρόπους βελτίωσης.

Συνεχίζεται η κινεζική επέλαση 
στα ευρωπαϊκά λιμάνια

Η Λιμενική Αρχή του Αμβούργου διε-
ξήγαγε διαγωνισμό για την επιλογή της 
καλύτερης πρότασης για την αξιοποίηση 
μιας περιοχής στα νότια της πόλης, με 
απαραίτητο στοιχείο την κατασκευή κρη-
πιδωμάτων συνολικού μήκους 1.100 μ. για 
την εξυπηρέτηση Ultra Large Container 
Vessels (ULCVs).  Η Λιμενική Αρχή επέλε-
ξε το επενδυτικό πλάνο μιας κοινοπραξίας 
κινεζικών εταιρειών, στην οποία βασικός 
εταίρος είναι η China Communications 
Construction Company, μητρική εταιρεία 
της ZPMC, η οποία εξειδικεύεται στην 
κατασκευή γερανογεφυρών για τερματι-
κούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.
Η επιλογή αυτή έρχεται λίγες μόνο εβδο-
μάδες από την εξαγορά του 51% της 
ισπανικής εταιρείας διαχείρισης λιμένων 
Noatum από την COSCO Shipping Ports. 
Ήδη υπάρχουν έντονες αντιδράσεις 
τόσο από πολιτικούς φορείς όσο και από 
υφιστάμενους διαχειριστές τερματικών 
σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμά-
νι του Αμβούργου όπως η HHLA αλλά και 
σωματεία λιμενεργατών.

To καλύτερο πρώτο εξάμηνο  
στην ιστορία του λιμένα  
της Βαρκελώνης

Το ισπανικό λιμάνι εξυπηρέτησε 28,6 εκατ. 
τόνους εμπορευμάτων, παρουσιάζοντας 
αύξηση 18% σε σχέση με το πρώτο εξάμη-
νο του 2016. Ειδικότερα η διακίνηση εμπο-
ρευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 27,2% 
και τα χύδην υγρά φορτία κατά 10,9%, 
ενώ μικρότερη αύξηση παρουσίασαν και 
άλλες κατηγορίες φορτίων. Σε ό,τι αφορά 
τα εμπορευματοκιβώτια διακινήθηκαν 1,3 
εκατ. TEUs, με την κίνηση transshipment να 
σημειώνει αύξηση 101%. Η αυξημένη διακί-
νηση ώθησε προς τα πάνω και τα οικονο-
μικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, 
σύμφωνα με τα οποία το λιμάνι παρουσία-
σε έσοδα 79,6 εκατ. ευρώ (+3,1%) και κέρ-
δη 22,1 εκατ. ευρώ (+15,1%).

ΛΙΜΕΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Του Γιώργου Βαγγέλα



“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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ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στρατηγική συμφωνία μεταξύ 
Shell και Qatar Petroleum

Η «Qatar Petroleum’s Wave LNG 
Solutions» και η «Shell & Gas Power 
Developments B.V.» ανακοίνωσαν τη 
συνεργασία τους για τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού 
πλοίων με (bunkering) υγροποιημένο 
φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο ανεφοδιασμός των πλοίων με υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο κερδίζει όλο και 
περισσότερο έδαφος, καθώς το ΥΦΑ 
αποτελεί ένα νέο καύσιμο για τα πλοία, το 
οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
των διεθνών κανονισμών για μειωμένες 
εκπομπές αέριων ρύπων.
Ο κ. Saad Sherida Al-Kaabi, πρόεδρος και 
CEO της Qatar Petroleum, τόνισε ότι «η 
ζήτηση για τον ανεφοδιασμό πλοίων με 
υγροποιημένο φυσικό αέριο πρόκειται 
να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, 

εκτιμώντας ότι μπορεί να φτάσει έως το 
2030 τους 50 εκατ. τόνους».
Η συμφωνία μεταξύ της Qatar Petroleum και 
της Shell αφορά την αξιολόγηση της προό-
δου και της ανάπτυξης των εγκαταστάσε-
ων ανεφοδιασμού ΥΦΑ που βρίσκονται σε 
Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ανατολική Ασία.
Η συμφωνία αυτή είναι επακόλουθο άλλων 
δύο συμφωνιών που είχαν πραγματοποιηθεί 
μεταξύ της Shell και της Qatargas το περα-
σμένο έτος για την εξεύρεση ευκαιριών για 
ανεφοδιασμό ΥΦΑ στη Μέση Ανατολή.

Συνεργασία BP με Rosneft

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός BP 
και η ρωσική εταιρεία παραγωγής φυσικού 
αερίου Rosneft ανακοίνωσαν την υπογρα-
φή μνημονίου συνεργασίας (MoU) σχε-
τικά με την προώθηση φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη. Η σχετική συμφωνία έλαβε 
χώρα κατά την 21η Σύνοδο του Παγκόσμι-
ου Οικονομικού Φόρουμ, που διεξήχθη 
στην Αγία Πετρούπολη.
Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν στην από 
κοινού ανάπτυξη έργων εξόρυξης και 
διάθεσης ρωσικού φυσικού αερίου τόσο 
προς την Ευρώπη όσο και εντός της 
ρωσικής επικράτειας, μέσω θυγατρικής 
εταιρείας που θα συσταθεί με σκοπό να 
ξεκινήσει η διάθεση φυσικού αερίου στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2019.
Σε δηλώσεις του ο David Campbell, 
πρόεδρος της BP Ρωσίας, επισήμανε τη 
στρατηγική επιλογή της BP για επέκτα-
ση της εταιρείας στον κλάδο του φυσι-
κού αερίου, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις για παροχή καθαρότερης 
ενέργειας, με την εταιρεία να προσδοκά η 
εκμετάλλευση φυσικού αερίου να φτάσει 
το 60% του συνόλου της παραγωγής της 
μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Ιστορικής σημασίας συμφωνία 
για το Ιράν στον χώρο  
του φυσικού αερίου

Η γαλλική Total υπέγραψε συμφωνία με 
τη National Iranian Oil Company (NIOC) 
για την εκμετάλλευση φυσικού αερίου από 
το μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, το 
οποίο βρίσκεται στο νότιο Pars (SP 11).
Το κοίτασμα εκτιμάται ότι θα μπορεί να 
αποδώσει 2 δις κυβικά πόδια ανά ημέρα 





112

ή αλλιώς 400.000 βαρέλια και αναμένεται 
από το 2021 και μετά να προμηθεύει την 
εγχώρια ιρανική αγορά με φυσικό αέριο.
Η συμφωνία, αξίας $5 δις, προβλέπει ότι 
η Total θα είναι ο φορέας εκμετάλλευσης 
του έργου με ποσοστό 50,1%, με την κρατι-
κή πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της 
Κίνας, CNPC, να κατέχει το 30% και την 
Petropars, θυγατρική της NIOC, το 19,9%.
Η συμφωνία μεταξύ των τριών εταιρειών 
θα έχει διάρκεια είκοσι έτη και αποτελεί 
την πρώτη επένδυση που πραγματοποιεί-
ται στο Ιράν από εταιρεία αλλοεθνή μετά 
την άρση των κυρώσεων της χώρας από 
τις ΗΠΑ.
Ο κ. Patrick Pouyanné, πρόεδρος και CEO 
της Total, ανέφερε ότι «πρόκειται για μια 
μεγάλη συμφωνία της Total, καθώς σηματο-
δοτεί μια νέα σελίδα στη συνεργασία μας με 
το Ιράν. Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής της εταιρείας μας να επεκτείνει 
την παρουσία της στη Μέση Ανατολή».

Διεύρυνση της κατανάλωσης 
πετρελαίου βλέπει  
η Saudi Aramco

Σύμφωνα με το Saudi Press Agency, ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της Saudi 
Aramco, κ. Amin Hassan Al-Nasser, δήλω-
σε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 
World Petroleum Conference 2017 ότι ο 
πετρελαϊκός και ο ενεργειακός τομέας σε 
παγκόσμιο επίπεδο έχει να αντιμετωπί-
σει πολλές μακροπρόθεσμες προκλήσεις, 
καθώς θα συνεχίσει να αποτελεί βασική 
πηγή ενέργειας για τον πλανήτη μας.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Al-Nasser 
εξέθεσε τις απόψεις του σχετικά με το μέλ-
λον της ενέργειας, επισημαίνοντας ιδιαίτερα 
τους μηχανισμούς προσαρμογής που δια-
θέτει η Saudi Aramco, ούτως ώστε να αντα-
ποκρίνεται στις αλλαγές του οικονομικού 
περιβάλλοντος και στις νέες απαιτήσεις της 
πετρελαϊκής βιομηχανίας. Τόνισε επίσης ότι, 
με δεδομένη την αύξηση της ζήτησης για 
συμβατικά καύσιμα, η παγκόσμια οικονομία 
πρόκειται να διπλασιαστεί τα επόμενα 25 
χρόνια, επεκτείνοντας τη βάση των κατανα-
λωτών ενέργειας κατά 2 δις.
Ο κ. Αl-Nasser πρόσθεσε ότι η Saudi 
Aramco σχεδιάζει να επενδύσει την επό-
μενη δεκαετία $300 δις για να ενισχύσει 
τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες 
πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Ινδία: Επενδύσεις $930 εκατ.  
σε εγκαταστάσεις LNG

Η Ινδία έκανε ένα σημαντικό βήμα προς 
την ενίσχυση των διά θαλάσσης εισαγω-
γών υγροποιημένου φυσικού αερίου, με 
την πραγματοποίηση της τελετής εγκαι-
νίων στον νέο τερματικό σταθμό LNG 
Bhadrak, της ινδικής πολιτείας Odisha.
Πρόκειται για μια κοινοπραξία μεταξύ του 
επιχειρηματικού ομίλου Adani, του μεγα-
λύτερου εξορυκτικού ομίλου της Ινδίας 
(συμμετοχή 50%), και των κρατικών ινδικών 
εταιρειών Indian Oil Corporation (συμμε-
τοχή 39%) και Gail (συμμετοχή 11%).
Σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσίασε 
η κοινοπραξία, ο τερματικός σταθμός θα 
μπορεί να παραλαμβάνει, να επεξεργάζε-
ται και να τροφοδοτεί το εθνικό σύστημα 
φυσικού αερίου της χώρας με 5 δις κ.μ. 
φυσικού αερίου ετησίως, ενώ αναμένεται, 
σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του 
Ινδού υπουργού Πετρελαίου και Φυσι-
κού Αερίου, Dharmendra Pradhan, να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική 
ανάπτυξη της ανατολικής Ινδίας.
Τοπικά ΜΜΕ μάλιστα αναφέρουν πως ο 
τερματικός σταθμός LNG στην Dhamra 
θα είναι ο πρώτος του είδους του στην 
ανατολική Ινδία, ενώ θα παραλαμβά-
νει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το 
Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το έργο αναμένεται να κοστίσει περισσό-
τερα από $930 εκατ.

Σε έξοδό της από τη συμφωνία  
του OPEC στοχεύει η Ρωσία

Σε ομαλή έξοδο της χώρας από τη συμ-
φωνία του OPEC για τη μείωση της παρα-
γωγής πετρελαίου στοχεύει ο υπουργός 
Ενέργειας της Ρωσίας, κ. Alexander Novak, 
σύμφωνα με το πρακτορείο ενέργειας 
Russian Energy Agency.
Όπως δήλωσε ο κ. Novak: «Μια ομαλή 
έξοδος από τη συμφωνία του OPEC απο-
τελεί μια λογική λύση, η οποία βέβαια θα 
χρειαστεί μήνες να ολοκληρωθεί. Με μια 
απότομη ανάκαμψη της παραγωγής του 
πετρελαίου είναι σαφές ότι δεν θα επέλ-
θει ισορροπία στην αγορά».
Ο κ. Novak ανέφερε επιπλέον ότι η διαχεί-
ριση των big data σε σχέση με την ενέργεια 
μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο στη μείωση 
του κόστους της ενέργειας, αλλά και στη 

βελτίωση της παραγωγής. Επίσης, όπως ο 
ίδιος επισήμανε, η διεθνής πετρελαϊκή βιο-
μηχανία μπορεί να επηρεαστεί θετικά από 
τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη ρομποτική, 
την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, 
τις ενεργειακές τεχνολογίες, κ.ά.

Ολοκληρώθηκε το 22ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Πετρελαίου

Ολοκληρώθηκε το 22ο World Petroleum 
Congress, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη από τις 9 έως και 
τις 13 Ιουλίου 2017, με θέμα «Bridges to 
Our Energy Future».
Κορυφαία στελέχη πετρελαϊκών εται-
ρειών και εκπρόσωποι από πάνω από 90 
χώρες έδωσαν το «παρών» στο συνέδριο, 
για να συζητήσουν τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής 
πετρελαϊκή και ενεργειακή βιομηχανία, 
αλλά και να υπογραμμίσουν την ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών.
Ο CEO της Turkish Petroleum, κ. Besim 
Sisman, τόνισε ότι η παγκόσμια ζήτηση 
για ενέργεια αυξάνεται, αλλά είναι όλο και 
πιο δύσκολο να γίνουν επενδύσεις, λόγω 
του υψηλού λειτουργικού κόστους και της 
χαμηλής τιμής του πετρελαίου.
Ο πρόεδρος του World Petroleum 
Council επισήμανε ότι ο τομέας πετρελαί-
ου αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ο πληθυ-
σμός έχει αυξηθεί σημαντικά και η οικονο-
μική ανάπτυξη έχει φέρει στην αγορά έναν 
μεγάλο αριθμό καταναλωτών.
Ο γενικός γραμματέας του OPEC, κ. 
Mohammed Barkindo, δήλωσε ότι τα 
κράτη-μέλη του οργανισμού υποστηρί-
ζουν τη στάση των ηγετών της G-20, που 
έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν πλήρως 
τη Συμφωνία των Παρισίων για την Αλλα-
γή του Κλίματος. «Παρά την αποχώρηση 
των ΗΠΑ, τα υπόλοιπα 19 μέλη της G-20 
δήλωσαν ομόφωνα ότι η συμφωνία για την 
αλλαγή του κλίματος είναι “μη αναστρέψι-
μη” και ότι ο OPEC υποστηρίζει αυτή τη 
θέση», δήλωσε ο κ. Barkindo στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πετρελαίου.
Σε ομιλία του ο κ. Tillerson, ο πρώην πρόε-
δρος και πρώην διευθύνων σύμβουλος της 
Exxon Mobil Corp., τόνισε ότι «η ενέργεια 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικο-
νομική ανάπτυξη και την ευημερία και απαι-
τεί μεγάλες επενδύσεις υψηλού ρίσκου».

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Απευθείας πτήσεις χαμηλού 
κόστους μεταξύ Αθήνας  
και Σιγκαπούρης

Την Τρίτη 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη πτήση της αεροπορικής εταιρείας 
Scoot με προορισμό την Αθήνα. Η Scoot 
είναι ο μοναδικός αερομεταφορέας που 
συνδέει απευθείας τη Σιγκαπούρη με την 
Αθήνα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκε-
κριμένη πτήση είναι η πρώτη της Scoot σε 
ευρωπαϊκό προορισμό και αποτελεί την 
«παρθενική» πτήση μεγάλης απόστασης 
για την εταιρεία.
Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας 
και Σιγκαπούρης, διάρκειας 11,5 ωρών, θα 
πραγματοποιούνται με το ολοκαίνουργιο 
Boeing 787 Dreamliner, ονόματι «Mous-
Scoot-Ka», τέσσερις φορές την εβδομά-
δα (Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή).
Ο CEO της Scoot, κ. Lee Lik Hsin, ανέφερε 
ότι «η Scoot αυτή τη στιγμή είναι η μονα-
δική εταιρεία χαμηλού κόστους, η οποία 
προσφέρει απευθείας σύνδεση μεταξύ 
της νοτιοανατολικής Ασίας και της Ελλά-
δας, μέσω της απευθείας πτήσης Σιγκα-
πούρη-Αθήνα». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Με 
το ντεμπούτο μας σε πτήσεις μεγάλων 
αποστάσεων, σχεδιάζουμε να ξεκινήσου-

με πέντε ακόμα προορισμούς μέσα στην 
επόμενη χρονιά, οι οποίοι θα περιλαμβά-
νουν έναν προορισμό μεγάλων αποστά-
σεων και τέσσερις καινούργιους μικρών 
και μεσαίων αποστάσεων. Με αυτόν τον 
τρόπο θα ανοίξουν νέες ταξιδιωτικές επι-
λογές, όχι μόνο για τους επισκέπτες από 
την Ασία, αλλά και για τους επιβάτες από 
την Ευρώπη, με την έναρξη της απευθείας 
πτήσης μεταξύ Σιγκαπούρης και Αθήνας».
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Scoot ψηφίστη-
κε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία 
χαμηλού κόστους (Ασία/Ειρηνικός) από 
την AirlineRatings.com για το 2015, το 
2016 και το 2017 διαδοχικά και κατετάγη 
στις 10 καλύτερες αεροπορικές εταιρείες 
χαμηλού κόστους στον κόσμο για το 2016 
από τη Skytrax.

Συγκρατημένα αισιόδοξη  
η Qatar Airways μετά το εμπάργκο

Η Qatar Airways ανακοίνωσε ότι θα ξεκι-
νήσει πτήσεις προς την πόλη Sohar στο 
Ομάν και στην Πράγα, στην Τσεχία, τον 
Αύγουστο. Η είδηση είναι εξαιρετικά 
σημαντική, αφού οι συγκεκριμένες πτή-
σεις αποτελούν τα πρώτα νέα δρομολόγια 
μετά τη διπλωματική κρίση στον Κόλπο, η 
οποία οδήγησε την εταιρεία να σταματή-
σει τις πτήσεις προς 18 προορισμούς της 
Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία και 
τα «συγγενικά» τους Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος, ως 
γνωστόν τον περασμένο Ιούνιο ανέστει-
λαν όλους τους εμπορικούς δεσμούς με 

το λιλιπούτειο αλλά ζάπλουτο βασίλειο, 
συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, 
θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων, 
στη χειρότερη διπλωματική και εμπορι-
κή κρίση στην περιοχή εδώ και αρκετές 
δεκαετίες.
Η Qatar Airways, ένας από τους κολοσ-
σούς των διεθνών μεταφορών, κατέχει 
ωστόσο το 20% του ομίλου International 
Airlines Group (IAG), ιδιοκτήτρι-
ας της British Airways και της ισπανι-
κής  Iberia, με αποτέλεσμα να είναι τυχε-
ρή μέσα στην… ατυχία της: κατάφερε να 
μισθώσει αρκετά αεροσκάφη A320 (μαζί 
με πλήρωμα σε μορφή west  lease) στην 
British Airways για δύο εβδομάδες κατά 
τη διάρκεια απεργίας πληρωμάτων καμπί-
νας, στον αερομεταφορέα του Ηνωμένου 
Βασιλείου.
Ο  CEO  της εταιρείας, κ. Αλ-Μπέικερ, 
δήλωσε με την έναρξη των δύο νέων δρο-
μολογίων ότι όλα είναι «business as usual» 
για την Qatar Airways. Ωστόσο παραδέ-
χτηκε σε τοπικά ΜΜΕ ότι υπήρξε οικονο-
μική επίπτωση από τις περικοπές πτήσεων 
αλλά και των συνεπειών που προέκυψαν, 
ειδικά των αυξημένων εξόδων καυσίμων, 
για τις πτήσεις προς δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ 
και βόρεια Αφρική, που αναγκάζονται να 
«αποφεύγουν» πλέον τον εναέριο χώρο 
στην αραβική χερσόνησο, στο Ιράκ και 
στην Αίγυπτο.

Στρατηγική επέκτασης  
για τη Sky Express

Η Sky Express ανακοίνωσε το χειμερινό 
πρόγραμμα πτήσεων με νέους προορι-
σμούς και περισσότερες πτήσεις προς τα 
αεροδρόμια που ήδη εξυπηρετεί, ειδικά 
προς τα ελληνικά νησιά.
Στα χειμερινά της πλάνα η κρητική εται-
ρεία προσθέτει δύο νέα καθημερινά δρο-
μολόγια από την Αθήνα προς Κέρκυρα και 
Κω, με εισιτήρια που ξεκινούν από 18,27 
€ και 25,62 €. Παράλληλα, η Sky Express 
στο χειμερινό πρόγραμμα αυξάνει τη 
συχνότητα των δρομολογίων από Αθήνα 
προς Ηράκλειο, αλλά και προς Ζάκυνθο, 
Πάρο, Ικαρία και Σκιάθο.
Η εταιρεία, ως γνωστόν, προσφέρει στην 
τιμή του εισιτηρίου δωρεάν αποσκευή και 
χειραποσκευή, είσοδο στα VIP Lounges και 
αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της πτήσης.

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αεροµεταφορών

EN ΠΤΗΣΕΙ
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Η Isalos.net συνομιλεί  
με τους νέους ναυτικούς της Μακεδονίας

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net 
διοργάνωσε για πρώτη φορά στη 
Θεσσαλονίκη ηµερίδα-συνάντηση των 
σπουδαστών της ΑΕΝ Μακεδονίας,  
αλλά και των φοιτητών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  
µε εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών 
και επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο 
του ναυτιλιακού επιχειρείν. Η ηµερίδα 
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκεύη,  
26 Μαΐου, στην Αποθήκη Δ του ΟΛΘ.

Οι ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία», αποτέ-
λεσμα μιας πολυετούς ακαδημαϊκής έρευ-
νας που ξεκίνησε το 2009, αποτελούν 
εδώ και οκτώ χρόνια ένα σταθερό πλαίσι-
ο-πλατφόρμα καταγραφής του κοινωνιο-
λογικού προφίλ αλλά και των στόχων των 
νέων που επιλέγουν ναυτιλία. 
Στην ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» που 
διοργάνωσε η Isalos.net στη Θεσσαλονί-
κη, η συμμετοχή των νέων ήταν πρωτοφα-
νής: 450 σπουδαστές ΑΕΝ, 100 φοιτητές 
ΑΕΙ αλλά και πλήθος εκπαιδευτικών και 
νέων ναυτικών παρακολούθησαν 6 συζη-
τήσεις με θέματα σχετικά με τη ναυτιλια-

κή επικαιρότητα αλλά και τις προκλήσεις 
των θαλάσσιων επαγγελμάτων. Οι νέες και 
νέοι ναυτέλληνες είχαν επίσης την ευκαι-
ρία να συνομιλήσουν με εκπροσώπους 
ναυτιλιακών εταιρειών και εκπαιδευτικών 
φορέων στα 21 desks που συμμετείχαν 
στην ημερίδα.
Στην ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, συμμετείχαν 30 
ομιλητές από σημαντικότατες εταιρείες 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την 
ενημέρωση των νέων για τις προκλήσεις 
αλλά και τις προοπτικές στη σύγχρονη 
ναυτιλία. Σε δύο αίθουσες όπου διεξάγο-
νταν παράλληλες εισηγήσεις, οι σπουδα-
στές ΑΕΝ και οι φοιτητές είχαν τη δυνα-
τότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους 
ομιλητές αλλά και να συνομιλήσουν μαζί 
τους για θέματα που αφορούν τη ναυτιλι-
ακή καθημερινότητα.
Την ημερίδα χαιρέτισε ο διευθυντής των 
Ναυτικών Χρονικών, Ηλίας Μπίσιας, ο 
πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέσχης Θεσ-
σαλονίκης, Ανδρόνικος Σινιώρης, ενώ εκ 
μέρους της ΑΕΝ Μακεδονίας απηύθυναν 
σύντομο χαιρετισμό ο καπτ. Νικόλαος 
Τσούλης, διευθυντής της Σχολής Πλοιάρ-
χων, και ο Δημήτριος Γουργούλης, διευθυ-
ντής της Σχολής Μηχανικών.
Σημειώνεται πως την ημερίδα χορήγησαν 
και υποστήριξαν 51 εταιρείες και φορείς, 
ενώ η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη 
συνεργασία του Real Time Graduates και 
της Ναυτιλιακής Λέσχης Θεσσαλονίκης. 
Xορηγός επικοινωνίας της ημερίδας ήταν 
τα Ναυτικά Χρονικά.
Η ημερίδα δεν θα είχε την επιδιωκόμενη επι-
τυχία χωρίς την αμέριστη αρωγή του  διοικη-
τή, των διευθυντών και των καθηγητών των 
δύο σχολών. Με αυτόν τον γνώμονα η διεύ-
θυνση των Ναυτικών Χρονικών εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη της για την πολύτιμη υποστή-
ριξη στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία 
ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί σε ετήσια 
βάση.  Η ανταπόκριση στο κάλεσμά μας από 
τους δύο διευθυντές στις σχολές πλοιάρχων 
και μηχανικών αναδεικνύει τη σημασία αυτής 
της σημαντικής υποστήριξης την οποία λάβαμε.



Κύριε Διευθυντά,
Η ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Θεσ-
σαλονίκη, που τόσο άψογα οργανώθηκε και 
διενεργήθηκε υπό την αιγίδα των Ναυτικών 
Χρονικών, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, 
φέρνοντας με απόλυτη επιτυχία σε επαφή 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με επί-
κεντρο πάντα τους σπουδαστές των ΑΕΝ 
που προορίζονται να στελεχώσουν τα πλοία 
της εμπορικής μας ναυτιλίας.
Αποτέλεσε μια επίσημη πρωτιά για την πόλη 
μας το ότι εκπροσωπήθηκαν ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι, ναυτιλιακές εταιρείες, μάχιμοι πλοί-
αρχοι και μηχανικοί και υψηλόβαθμα στελέ-
χη των σημαντικότερων τομέων της ναυτιλι-
ακής βιομηχανίας σε μια εκδήλωση, ενώ το 
γεγονός της ταυτόχρονης λειτουργίας δύο 
panels εξειδικευμένων στο κατάστρωμα και 
στη μηχανή έδωσε τη δυνατότητα να ακου-
στούν απόψεις στοχευμένες σε εξειδικευ-
μένα ακροατήρια, από ομιλητές κορυφαίους 
στον τομέα τους, και να απαντηθούν επίκαι-
ρα ερωτήματα από τα πλέον επίσημα χείλη.
Η επιτυχία της διοργάνωσης αυτής απέδειξε 
περίτρανα την έκταση της έλλειψης παρό-
μοιου επιπέδου εκδηλώσεων στη Θεσσαλο-
νίκη, κατάδειξε το όφελος που έχει ο ναυτι-
λιακός χώρος από την ανάδειξη του δυνα-
μικού της συμπρωτεύουσας και παράλληλα 
δημιούργησε βάσιμες ελπίδες για μία ακό-
μα πιο αναβαθμισμένη συνέχεια την επόμε-
νη χρονιά.

Με εκτίμηση
Ν. Τσούλης
Πλοίαρχος ΕΝ
Διευθυντής Σχολής Πλοιάρχων

Η διεύθυνση, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
και οι σπουδαστές του τρίτου και τέταρτου 
έτους της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ Μακε-
δονίας συμμετείχαν στην ημερίδα με τίτλο 
«Επιλέγω Ναυτιλία», που διοργάνωσαν το 
περιοδικό Ναυτικά Χρονικά και η διαδικτυ-
ακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Isalos.net, για 
πρώτη φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Το θέμα της ημερίδας απασχολεί έντονα το 
σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς 
ναυτιλία δεν είναι μόνο το πλοίο. Είναι μια 
ολόκληρη αλυσίδα με πολλές δραστηριότη-
τες, στην οποία συμμετέχουν άνθρωποι που 
θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι.
Τα τελευταία χρόνια η εμπορική ναυτιλία έχει 
γνωρίσει μια τεχνολογική επανάσταση χωρίς 
προηγούμενο. Τα σύγχρονα πλοία είναι αυτομα-
τοποιημένα, με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.
Η εμπορική μας ναυτιλία, για να μπορέσει να 
διατηρήσει και να βελτιώσει τον δυναμισμό 
της, χρειάζεται ικανά και καταρτισμένα στε-
λέχη, που να διευθύνουν και να λειτουργούν 
τα πλοία της με ασφάλεια και επιτυχία. 
Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν το δίπλω-
μα αξιωματικού Γ΄ τάξης, πλοιάρχου ή μηχα-
νικού ΕΝ. Μπορούν να πραγματοποιήσουν, 
υπό κάποιες προϋποθέσεις, μεταπτυχιακές 
σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, σε ειδικότητες που είναι ανα-
γκαίες στον χώρο της ναυτιλίας. Να ανα-
δειχτούν σε θέσεις περιζήτητες, με υψηλές 
απολαβές, που άλλοι, και ιδιαίτερα σε τόσο 
μικρή ηλικία, ούτε που τις ονειρεύονται.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους νέους 
ανθρώπους ότι η σταδιοδρομία στη ναυτι-

λία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω 
από αυτά αναπτύσσονται και πολλοί άλλοι 
κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επι-
σκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, κ.ά. Οι 
παραπάνω κλάδοι προσφέρουν εναλλακτι-
κές δυνατότητες απασχόλησης και ουσια-
στικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη 
θέληση και τη φιλοδοξία του καθενός.
Η ημερίδα συγκέντρωσε για πρώτη φορά, ταυ-
τόχρονα, σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων 
των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών του 
κλάδου, ενώ παράλληλα έδωσε τη δυνατότη-
τα στους σπουδαστές της ΑΕΝ Μακεδονίας 
να έχουν μια αμφίδρομη και εποικοδομητική 
επικοινωνία με τις εταιρείες, καθώς αποτελούν 
τους μελλοντικούς εργοδότες τους. 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχτηκε 
από τις ναυτιλιακές εταιρείες η μεγάλη ανάγκη 
για τη δημιουργία ικανών και καταρτισμένων 
αξιωματικών σε θέματα ηλεκτρονικών – αυτο-
ματισμού και βιομηχανικών δικτύων ελέγχου.
Η ημερίδα θα πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται κάθε χρόνο, ιδιαίτερα στις αρχές κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Με αυτόν τον τρόπο 
θα δίνεται η δυνατότητα στους νεο-εισαγό-
μενους σπουδαστές της ακαδημίας μας να 
αποκτούν μια καλύτερη και σφαιρική εικόνα 
για τις ναυτιλιακές εταιρείες που υπάρχουν 
στον χώρο και στις οποίες θα ναυτολογη-
θούν στη συνέχεια ως δόκιμοι αξιωματικοί, 
είτε γέφυρας είτε μηχανής.

Δ. Γουργούλης
Διευθυντής Σχολής Μηχανικών

Δημήτριος Γουργούλης, Διευθυντής Σχολής Μηχανικών, AEN Μακεδονίας, 
και Καπτ. Νικόλαος Τσούλης, Διευθυντής Σχολής Πλοιάρχων, AEN Μακεδονίας.
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1. Πράσινη ναυτιλία: τρέχουσες εξελίξεις και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα. 
Α-Δ: Γεώργιος Βαγγέλας, Ναυτικά Χρονικά, καπτ. Δημήτριος Ορφανός, COO, Dorian 
LPG Management Corp., Ανδρόνικος Σινιώρης, Πλοίαρχος Α΄ ΕΝ, Υποναύαρχος (ε.α.) 
ΛΣ, Επίτιμος Πρόξενος Μάλτας, καθηγητής Δημήτριος Βλάχος, Διευθυντής Τομέα 
Βιομηχανικής Διοίκησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής 
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Future vessels: standardization, digitalization, autonomous ships. Α-Δ: Κωνσταντίνος 
Μαούνης, Technical Director, Polembros Shipping, Δημήτριος Στεφάνου, Fleet 
Manager, Maran Gas Maritime Inc., Μαρία Τσομπάνογλου, New Buildings and S&P 
Senior Engineer, Minerva Marine Inc., Professor John Carlton FREng, Professor of 
Marine Engineering, City, University of London, Υποπλοίαρχος ΛΣ, Φωτεινή Χαριτίνη 
Πρέκα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ΥΝΑΝΠ, Ηλίας Μπίσιας, Διευθυντής, 
Ναυτικά Χρονικά

3. Ο μηχανικός του μέλλοντος: τεχνικές γνώσεις, διοικητικές ικανότητες, αρμοδιότητες 
και ευθύνες. Α-Δ: Φραγκίσκος Καμιζούλης, Training Manager, Pantheon Tankers 
Management Ltd., Μίλτος Ζήσης, Fleet Manager, GasLog LNG Services Ltd., 
Δημήτριος Στεφάνου, Fleet Manager, Maran Gas Maritime Inc., Μαρία Ρούσσου, 
Technical Superintendent, Euronav, Παναγιώτης Θεοδοσίου, Director of Development, 
ΟΛΘ, Βασίλειος Βόμβας, Crew Coordinator, TMS Tankers Ltd, Γεώργιος 
Γκοτζαμάνης, Αναπληρωτής Διευθυντής, Σχολή Μηχανικών, AEN Μακεδονίας

4. Ο πλοίαρχος του μέλλοντος: η επίδραση της τεχνολογίας και του θεσμικού πλαισίου 
στις λειτουργίες του πλοίου. Α-Δ: καπτ. Νικόλαος Τσούλης, Διευθυντής Σχολής 
Πλοιάρχων, AEN Μακεδονίας, καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Manning Manager, 
Springfield Shipping Co. Panama S.A., καπτ. Νικόλαος Ασπρολουπάκης, HSQE 
Manager, Seaven, καπτ. Μάνθος Κουμιώτης, Polembros Shipping, καπτ. Γεώργιος 
Γεωργούλης, Ναυτικά Χρονικά

5. Ναυτιλιακά επαγγέλματα: προοπτικές καριέρας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.  
Α-Δ: Σπύρος Βλάχος, Πλοίαρχος (ε.α.) ΠΝ, DPA / Quality Manager, Carras (Hellas) 
S.A, Ιωάννα Κούκουλη, Claims Manager, Piraeus office of the Manager of the 
American P&I Club, καπτ. Γεώργιος Βλάχος, Training Manager, Tsakos Columbia 
Shipmanagement, καπτ. Δημήτριος Ορφανός, COO, Dorian LPG Management Corp., 
Γεώργιος Βαγγέλας, Ναυτικά Χρονικά

6. Ο ρόλος του Έλληνα αξιωματικού στη ναυτιλία του αύριο: διοικητικές ικανότητες, 
αρμοδιότητες και ευθύνες. Α-Δ: Μαίρη Δημητριάδου, Crew Director, TMS Tankers 
Ltd. / TMS Cardiff Gas Ltd., καπτ. Μιχάλης Μαλλιαρός, General Manager, Euronav 
Singapore, καπτ. Αλέξανδρος Ραλλάκης, Master Mariner, GasLog LNG Services Ltd., 
καπτ. Μάνθος Κουτσοθανάσης, Crew Manager, Pantheon Tankers Management Ltd., 
καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, Ναυτικά Χρονικά
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7. Anangel Maritime Services Inc.
8. Andriaki Shipping Co Ltd.
9. ARKAS Hellas S.A.
10. Carras (Hellas) S.A.
11. Consolidated Marine Management Inc.
12. Costamare Shipping Company S.A.
13. Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.
14. GasLog LNG Services Ltd.

Στιγμιότυπα από τα desks των 
ναυτιλιακών εταιρειών κατά τη 
διάρκεια της ημερίδας «Επιλέγω 
Ναυτιλία» στη Θεσσαλονίκη
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15. Kyklades Maritime Corporation
16. Minerva Marine Inc.
17. Pantheon Tankers Management Ltd.
18. Polembros Shipping
19. Seaven
20. Springfield Shipping Co. Panama S.A.
21. Tsakos Group
22. TMS Tankers Ltd. / TMS Cardiff Gas Ltd.
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23. O Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ., Ανδρέας Σάσσαλος και η Υποπλοίαρχος Λ.Σ.,  
      Φωτεινή Χαριτίνη Πρέκα, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, ΥΝΑΝΠ
24. ΠΜΣ στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
25. HMC / ICS Greek Branch

26. City, University of London
28. MSC in International Shipping, Finance and Management, Οικονομικό     
      Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στιγμιότυπα από τα desks εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων  
κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Θεσσαλονίκη
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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
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