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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια βραβεύει τα 
Ναυτικά Χρονικά

Εν πλω

Οι ναυπηγήσεις Bulkers σε μείωση, αλλά όχι σε 
αδράνεια
Της Μαρίας Μπερτζελέτου

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Έρευνα: slow steaming και μείωση  
των εκπομπών στη ναυτιλία

Διεθνή ύδατα

Ανάλυση: Ναυτιλία, μεταφορές και εμπόριο οι 
προτεραιότητες του σαουδαραβικού θρόνου
Της Αγγελικής Κολιομίχου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αγορά LNG

Η στελέχωση των LNG carriers είναι 
το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι διαχειρίστριες εταιρείες 
πλοίων μεταφοράς LNG
Του Σταύρου Χατζηγρηγόρη,  
Maran Gas Maritime Inc.

Έντονα σημάδια βελτίωσης της αγοράς στη 
μεταφορά LNG
Του Θεοφάνη Σαλλή,  
General Manager Operations, GasLog LNG 
Services Ltd.

Ο παγκόσμιος στόλος πλοίων που κινούνται  
με LNG μεγαλώνει σταθερά για συγκεκριμένους 
τύπους πλοίων
Του Γεωργίου Αναγνώστου,  
Επιτελικού Διευθυντή Ναυτιλιακής 
Εκμετάλλευσης, Attica Group

Τo εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία
Της Άννας Κοτρίκλα,  
Επ. Καθηγήτριας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η μεταπήδηση και η εδραίωση σε μια εταιρεία 
με LNG απαιτούν θέληση, υπομονή και συνεχή 
προσπάθεια
Του καπτ. Χρήστου Ψώρρα, Πλοιάρχου Α΄ ΕΝ, 
Marine/Vetting Superintendent, Dynagas Ltd.

Τεχνολογία και ναυπηγική
Του Νίκου Βεργούνη

Η Shell Marine συνεργάζεται στενά με τους 
πλοιοκτήτες για την προστασία των πιο 
σύγχρονων μηχανών ντίζελ από την ψυχρή 
διάβρωση
Του Jan Toschka,  
Executive Director, Shell Marine

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

TMS Cardiff Gas Ltd.
VLGC Anderida

Maran Tankers Management Inc.
VLCC Sophia

Βιβλιοπαρουσίαση  
Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης
– 70 χρόνια προσφοράς

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Κύρωση διεθνούς συμβάσεως για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων 
προερχόμενων από τα πλοία
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα,  
Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)

Εν πτήσει

Ημερίδα
Οι Έλληνες αξιωματικοί του μέλλοντος: 
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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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των φορτίων LNG διακινείται μέσω της νότιας 
Σινικής Θάλασσας.

ήταν η έκταση των πάγων του Αρκτικού Ωκεα-
νού τον Οκτώβριο του 2017, η πέμπτη χαμηλό-
τερη που έχει καταγραφεί από το 1979.

του παγκόσμιου τονάζ (gt) ναυπηγήθηκε το 
2016 στα ναυπηγεία μόλις τριών χωρών: της 
Νότιας Κορέας, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

πλοία περιλαμβάνει σήμερα ο παγκόσμιος 
εμπορικός στόλος.

ήταν οι συνολικές παραγγελίες νέων πετρελαι-
οφόρων που είχαν δοθεί την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου 2017, 54 περισσότερες  
σε σχέση με το 2016.

επιβάτες εκτιμάται πως θα έχουν ταξιδέψει  
με ένα κρουαζιερόπλοιο το 2017.

πλοία αριθμούσε τον Ιούνιο του 2017 ο παγκό-
σμιος στόλος των πλοίων μεταφοράς LNG. Το 
όριο των 400 πλοίων είχε σπάσει τον Απρίλιο 
του 2014.

πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου είχαν 
οδηγηθεί προς διάλυση εντός του 2016, σύμ-
φωνα με την Clarksons.

των πλοίων (σε όρους gt) που οδηγήθηκαν 
προς ανακύκλωση το 2016 διαλύθηκαν στα 
διαλυτήρια της Ινδίας, του Μπανγκλαντές, 
του Πακιστάν και της Κίνας.

6.710.000 τ.χλμ.

91,8%

69.000

40%

170

25.300.000

500

28.800.000 dwt

94,9%

12.000.000

OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

εμπορευματοκιβώτια διακινούνται από τα 
πλοία του στόλου της Maersk σε ετήσια βάση.
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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

Δωρεά  προς το Πολεμικό Ναυτικό 
από την οικογένεια Λασκαρίδη

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος αντι-
κατάστασης ηλεκτροπαραγωγών ζευ-
γών φρεγατών, που φέρει την επωνυμία 
«ΚΥΚΝΟΣ», υπεγράφη τη  Δευτέρα 6 
Νοεμβρίου 2017 στο ΓΕΝ η σύμβαση 
για την προμήθεια και την εγκατάσταση 
τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 
κατασκευής των εταιρειών «SOCIETE 
INTERNATIONALE DES MOTEURS 
BAUDOUIN» και «LEROY SOMER» σε 
μία φρεγάτα τύπου «S»  του Πολεμικού 
Ναυτικού, προς αντικατάσταση των υφι-
στάμενων, παλαιάς τεχνολογίας.
Η σύμβαση υπεγράφη από τον Αρχηγό 
ΓΕΝ Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ, 
τον πλοιοκτήτη και μέλος της  Εταιρείας 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφο-
πλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ  (Αστική Μη Κερ-

δοσκοπική Εταιρεία) κ. Παναγιώτη Λασκα-
ρίδη, ως χορηγό, τον Πρόεδρο και Γενικό 
Διευθυντή της εταιρείας «BAUDOUIN» 
κ. Fabrizio Mozzi, ως προμηθευτή, και το 
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας «NΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ» κ. Απόστο-
λο Ντάσιο, ως εγκαταστάτη. Στην τελετή 
υπογραφής της σύμβασης παρέστησαν ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Καμ-
μένος και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος 
Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ.
Στο πλαίσιο της σύμβασης η εταιρεία 
«BAUDOUIN» αναλαμβάνει να παρά-
σχει στο ΠΝ τέσσερα ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη για εγκατάσταση σε μία φρεγάτα 
τύπου «S», συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας ανταλλακτικών, εγχειριδί-
ων, ειδικών εργαλείων, εκπαίδευσης και 
τεχνικής υποστήριξης αυτών. Τα εν λόγω 
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη θα εγκαταστα-
θούν από την εταιρεία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ», η οποία αναλαμβάνει 



την υποχρέωση εγκατάστασης και εκτέ-
λεσης των απαραίτητων σωληνουργικών 
και ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και 
εργασιών διασύνδεσης και λειτουργίας.
Το σύνολο της δαπάνης θα το καλύψουν 
οι αδερφοί κ.κ. Παναγιώτης και Αθανά-
σιος Λασκαρίδης. Το έργο προγραμμα-
τίζεται να έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Με την επιτυχή αντικατάσταση των ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών, αναμένεται να 
εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαθεσιμότη-
τα της ηλεκτροπαραγωγού εγκατάστα-
σης για χρονικό διάστημα που θα καλύ-
πτει το προσδόκιμο χρόνο επιχειρησι-
ακής αξιοποίησης των φρεγατών τύπου 
«S», εξασφαλίζοντας περιορισμένη και 
χαμηλού κόστους συντήρηση και επι-
σκευή τους, αξιοποιώντας παράλληλα τα 
εξαρμοσθέντα ζεύγη ως αμοιβά για την 
υποστήριξη των υπολοίπων φρεγατών 
ομοίου τύπου.

«Δωρεά ζωής» από το Ίδρυμα 
Νιάρχου στον τομέα της υγείας

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, 
παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της 
ύλης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, εκφράζοντας την αισιοδο-
ξία του για το μέλλον της Ελλάδας, καθώς 
και την πεποίθησή του ότι «όλοι μαζί οι 
Έλληνες μπορούμε για άλλη μια φορά να 
εκπλήξουμε ευχάριστα τον κόσμο όλο».
Στη συνέντευξή του, ο κ. Δρακόπουλος 
αναφέρθηκε στη νέα πρωτοβουλία του 
ΙΣΝ, ύψους άνω των €200 εκ., με στόχο 
την ενίσχυση του τομέα της υγείας στην 
Ελλάδα. Η νέα μεγάλη δωρεά του Ιδρύ-
ματος θα συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την ανέγερση νέου κτιρίου για το Γενικό 
Νοσοκομείο Κομοτηνής, τη δημιουργία 
Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, 

την ανακατασκευή και τον πλήρη εξοπλι-
σμό του κτιρίου των Αδελφών Νοσοκό-
μων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καθώς 
και την ενίσχυση του στόλου του ΕΚΑΒ με 
νέα και αναβαθμισμένα ελικόπτερα.

«Mega deal» μεταξύ Safe Bulkers – 
Alassia και Erma First

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης Safe Bulkers, που αποτελεί διεθνή 
πάροχο υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς 
ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη 
8 Νοεμβρίου πως ήρθε σε συμφωνία με 
την Erma First, εταιρεία με έδρα την Ελλά-
δα, για να εγκαταστήσει σε όλα τα πλοία 
της εταιρείας Συστήματα Επεξεργασίας 
Θαλάσσιου Έρματος (BWTS).
Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 η Erma 
First έγινε ο πρώτος κατασκευαστής 
και προμηθευτής παγκοσμίως Συστήμα-

Συνεχίζεται η υλοποίηση του οράματος του Σταύρου Νιάρχου (1906-1996) για τη βελτίωση της ζωής των λιγότερο 
προνομιούχων. Μετά το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, νέα μεγάλη δωρεά με κατασκευή νέων 
νοσοκομείων.



14

τος Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος 
(BWTS) ηλεκτρόλυσης πλήρους ροής, ο 
οποίος έλαβε την Έγκριση Τύπου από την 
Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG). Η Safe 
Bulkers συνεργάστηκε εντατικά με την 
Erma First κατά τη διάρκεια των προηγού-
μενων μηνών με στόχο τη βελτιστοποίηση 
και την προσαρμογή του συστήματος στα 
πλοία της εταιρείας.
Η πρώτη εγκατάσταση του Erma First 
BWTS αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, κατά 
τη διάρκεια του επόμενου προγραμμα-
τισμένου δεξαμενισμού (Dry Docking). 
Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η 
εγκατάσταση του Erma First BWTS  σε 
όλα τα πλοία εκτιμάται πως θα ολοκληρω-
θεί εντός μιας πενταετίας.
Το Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσσι-
ου Έρματος (BWTS) της Erma First θα 
εγκατασταθεί σε συνολικά 34 πλοία της 
Safe Bulkers, Inc., ενώ σε τέσσερα πλοία 
της εταιρείας το BWTS έχει ήδη εγκατα-
σταθεί κατά τη ναυπήγησή τους. Επίσης, 
το BWTS της Erma First θα τοποθετη-
θεί και σε επτά πλοία που βρίσκονται 
υπό την διαχείριση της Alassia NewShips 
Management Inc., όπως δήλωσε ο κ. Βασί-
λειος Σακέλλης, Managing Director της 
εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 2009 από 
τον κ. Νικόλαο Βάσου Χατζηιωάννου. 
Οι ρίζες ωστόσο της Alassia πηγαίνουν 

αρκετά πίσω στον χρόνο, στο 1965, όταν 
και ξεκίνησε τη λειτουργία της η  Alassia 
Steamship Company Ltd. από τον Βάσο 
Χατζηιωάννου, πατέρα των Πόλυ και 
Νικολάου Χατζηιωάννου. Να σημειωθεί, 
επίσης, ότι τέσσερα πλοία υπό τη διαχεί-
ριση της Alassia έχουν ήδη εγκατεστημέ-
να συστήματα επεξεργασίας έρματος.
Ο δρ Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος 
της Safe Bulkers, κατά την τελετή υπογρα-
φής της συμφωνίας, δήλωσε πως «αποφα-
σίσαμε να εγκαταστήσουμε σε όλα μας τα 
πλοία το Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσ-
σιου Έρματος της  Erma First, το οποίο 
σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα, 
επιλέγοντας να κινηθούμε αρκετά πρώιμα, 
γεγονός που μας δίνει ορισμένα εμπορικά 
και οικονομικά πλεονεκτήματα, συμπερι-
λαμβανομένης της διαθεσιμότητας του 
εξοπλισμού, της ελαχιστοποίησης του 
χρόνου διακοπής λειτουργίας των πλοίων, 
της ανεμπόδιστης δυνατότητας trading 
στα πλοία μας σε όλο τον κόσμο τα επό-
μενα χρόνια και τα οικονομικά οφέλη από 
μια παραγγελία-block».
Το «παρών» στην τελετή υπογραφής της 
συμφωνίας έδωσε και ο ίδιος ο κ. Πόλυς 
Βάσου Χατζηιωάννου, Chairman of the 
Board of Directors και CEO της Safe 
Bulkers, Inc. O κ. Χατζηιωάννου σημείωσε 
πως η συνεργασία με την Erma First ήρθε 
έπειτα από εκτενή έρευνα αγοράς, ενώ οι 

επαφές μεταξύ των δύο μερών διήρκεσαν 
σχεδόν εννέα μήνες. Ωστόσο, η επιβε-
βαίωση που έλαβε η Erma First από την 
Αμερικανική Ακτοφυλακή επέτρεψε να 
δοθεί η τελική έγκριση. Επίσης, σε σχετι-
κό ερώτημα των Ναυτικών Χρονικών, ο κ. 
Πόλυς Χατζηιωάννου σημείωσε πως είναι 
ιδιαίτερα ευτυχής για τη συνεργασία με 
την Erma First, μια ελληνική εταιρεία που 
πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από την πλευρά της, η κ. Ελένη Πολυχρο-
νοπούλου, διευθύντρια Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης της Erma First, ευχαρίστησε 
τον κ. Π. Χατζηιωάννου για τη συνεργασία 
και την εμπιστοσύνη του, ενώ σημείωσε 
χαρακτηριστικά πως «θέλει και η Erma 
First να είναι “ολυμπιονίκης” στο Ballast 
Water, όπως “ολυμπιονίκες” είναι και οι 
Έλληνες εφοπλιστές».
Παρών ήταν και ο κ. Ιωάννης Πολυχρο-
νόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας  Erma 
First, ο οποίος, λίγο πριν από την υπο-
γραφή της συμφωνίας, ευχαρίστησε τον κ. 
Πόλυ Χατζηιωάννου λέγοντας πως «μας 
δώσατε μεγάλη δύναμη με την παραγγε-
λία σας». Επίσης, ο κ. Πολυχρονόπουλος 
ανέφερε πως στόχος της Erma First είναι 
η δημιουργία στον Πειραιά ενός διεθνούς 
εμβέλειας εκπαιδευτικού κέντρου πάνω 
στα εξελιγμένα συστήματα επεξεργασίας 
θαλάσσιου έρματος.

Οι Έλληνες κατασκευαστές 
κατακτούν το Ρότερνταμ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δυναμική παρουσία και έντονη δραστηρι-
ότητα ως προς τη σύναψη συνεργασιών 
και εμπορικών συμφωνιών κατέγραψε η 
ελληνική συμμετοχή εταιρειών και φορέ-
ων στην έκθεση Europort.
Στο μεγάλο λιμάνι των Κάτω Χωρών, η 
έκθεση Europort, που λαμβάνει χώρα 
κάθε δύο έτη, φέρνει κοντά κυρίως τη 
ναυπηγοεπισκευαστική και κατασκευαστι-
κή ναυτιλιακή κοινότητα της Βόρειας και 
Κεντρικής Ευρώπης.
Στο απόλυτο προπύργιο της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας της BENELUX, οι Έλληνες 
κατασκευαστές έδωσαν για μία ακόμα 
χρονιά δυναμικό «παρών», με υπερβατική 
διάθεση συνέργειας, μέσω της HEMEXPO 
και σε συνεργασία με τη WIMA.
Οι δώδεκα εταιρείες που συμμετείχαν, 
μεταξύ των οποίων και τα Ναυτικά Χρο-
νικά, όχι μόνο πρόβαλαν την κατασκευα-

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Α-Δ: Ο κ. Κώστας Μπουργιώτης, Deputy Technical Manager-DPA Safety Management Overseas S.A., o κ. 
Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Erma First, o δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, πρόεδρος της Safe 

Bulkers, Inc., o κ. Βασίλειος Σακέλλης Managing Director της Alassia NewShips Management Inc. Την υπογραφή της 
συμφωνίας παρακολουθούν όρθιοι η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Erma 

First, ο κ. Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, ιδρυτής της Erma First, και ο κ. Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, Chairman of the 
Board of Directors και CEO της Safe Bulkers, Inc.
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στική και ερευνητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, αλλά επιπλέον τόνισαν τη διάθεση 
για συνέργειες και στρατηγικές εξωστρέ-
φειας, σε έναν κλάδο της ελληνικής βιομη-
χανίας που μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν 
κατακερματισμένος και ενίοτε άτονος.
Οι νέοι επιχειρηματίες που έχουν πλέον 
στα χέρια τους τη σκυτάλη της επιχειρημα-
τικότητας και τα στελέχη τους, σε πείσμα 
των καιρών, αναπροσαρμόζουν τις στρατη-
γικές τους και συνεργάζονται με σκοπό την 
καλύτερη και πιο σταθερή διείσδυση στις 
διεθνείς ναυτιλιακές αγορές.
Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έκθε-
ση είναι οι ακόλουθες: CAPTAIN NEMO, 
D. KORONAKIS S.A., FARAD S.A., NAN-
OPHOS S.A., PRISMA ELECTRONICS 
S.A., PSYCTOTHERM, SEABRIGHT, SRH 
MARINE ELECTRONICS S.A., UTECO, 
WIMA.
Μετά το Μαϊάμι, τη Σιγκαπούρη, το Μπου-
σάν και το Ρότερνταμ, η HEMEXPO και 
οι συνεργαζόμενες εταιρείες θα συμμετά-
σχουν κατά το 2018 στις παρακάτω διε-
θνείς εκθέσεις: Seatrade Cruise Global 
στη Φλόριντα (5-8 Μαρτίου 2018), Asia 
Pacific Maritime στη Σιγκαπούρη (14-16 
Μαρτίου 2018), Posidonia στην Αθήνα (4-8 
Ιουνίου 2018) και στην SMM Hamburg στο 
Αμβούργο (4-7 Σεπτεμβρίου 2018).
Αρωγοί της προσπάθειας για την εξω-
στρέφεια των Ελλήνων κατασκευαστών 
ήταν για μία ακόμα φορά τα Ναυτικά 
Χρονικά, τα οποία συμμετείχαν προβάλ-
λοντας το ελληνικό ναυτιλιακό επιχειρείν. 

Εξαγορά-έκπληξη αλλάζει  
τα δεδομένα στην αγορά του LNG

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μπροστά στην υπογραφή μιας συμφωνί-
ας-σταθμό βρίσκεται η παγκόσμια αγορά 
του LNG, καθώς ο γαλλικός ενεργειακός 
κολοσσός Total αποκτά ολόκληρο το 
χαρτοφυλάκιο της ENGIE στον τομέα του 
upstream LNG.
Η δεσμευτική προσφορά της Total προ-
βλέπει την απόκτηση όλων των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων της ENGIE που 
αφορούν τις συμμετοχές της σε μονάδες 
υγροποίησης φυσικού αερίου (κυρίως το 
Cameron LNG project στις ΗΠΑ), όλες τις 
μακροπρόθεσμες συμφωνίες πώλησης και 
αγοράς LNG, τον στόλο των LNG πλοίων 
της ENGIE (πλοία μεταφοράς LNG, πλω-
τές μονάδες αποθήκευσης και επαναερι-

οποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 
– FSRU, πλοία ανεφοδιασμού με LNG), 
καθώς και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
επαναεριοποίησης στην Ευρώπη.
Η Total θα καταβάλει στην ENGIE το 
ποσό των 1,49 δις δολαρίων, ενώ πρόσθε-
τες πληρωμές ύψους έως 550 εκατ. δολα-
ρίων θα μπορούσαν να καταβληθούν από 
την Total σε περίπτωση βελτίωσης των 
αγορών πετρελαίου τα επόμενα χρόνια.
Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου της 
Total, η προτεινόμενη συναλλαγή υπόκει-
ται στις εφαρμοστέες νομικά απαιτούμε-
νες διαδικασίες διαβούλευσης και γνω-
στοποίησης με εκπροσώπους των εργα-
ζομένων, ενώ υπόκειται και στις εγκρίσεις 
των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, αλλά 
και των εταίρων, ως προς ορισμένες εμπο-
ρικές/επιχειρηματικές συμβάσεις που 
έχουν ήδη υπογραφεί.
Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει μέχρι 
τα μέσα του 2018 και θα έχει ισχύ από την 
1η Ιανουαρίου 2018.

Η TEN σημειώνει τη μεγαλύτερη 
αύξηση του στόλου της στην 
ιστορία της

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

H ΤΕΝ Ltd. ανακοίνωσε την παραλαβή 
του ice-class Aframax Bergen TS, ολοκλη-
ρώνοντας το μεγαλύτερο ναυπηγικό της 
πρόγραμμα, που περιλάμβανε 15 νεότευ-
κτα πλοία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
ανέπτυξε τον στόλο της TEN κατά 30% 
τους τελευταίους 18 μήνες.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η TEN 
διαχειρίζεται πλέον στόλο 65 πλοίων, όπου 
τα ελάχιστα αναμενόμενα έσοδα από την 
πλήρη χρήση του στόλου αγγίζουν τα $1,3 
δις, ενώ το σύνολο των πλοίων είναι χρο-
νοναυλωμένα σε μακροχρόνιες ναυλώσεις, 
με μέση διάρκεια τα δυόμισι έτη.
Ο Νικόλας Π. Τσάκος, πρόεδρος και 
CEO της TEN, δήλωσε με αφορμή την 
παραλαβή του πλοίου: «Με τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση του στόλου στην ιστορία της 
εταιρείας να έχει πραγματοποιηθεί επιτυ-
χώς και έγκαιρα, η TEN βρίσκεται πλέον 
σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες 
που θα παρουσιαστούν στη συγκεκριμένη 
αγορά».

Η πρώτη εγγραφή αυτόνομου 
πλοίου από το Ηνωμένο Βασίλειο

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Για πρώτη φορά μη επανδρωμένο πλοίο 
εγγράφεται στο νηολόγιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Πρόκειται για το «C-Worker 
7», της εταιρείας ASV, το οποίο θα χρησι-
μοποιηθεί σε υποθαλάσσιες και παράκτιες 
επιθεωρήσεις και σε παρακολουθήσεις του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πλοίο έχει τη 
δυνατότητα να βρίσκεται –εξ αποστάσεως– 
υπό ανθρώπινο έλεγχο, αλλά και να λειτουρ-
γεί επίσης ημι-αυτόνομα και αυτόνομα.
Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους αυτό-
νομα πλοία έχουν αρχίσει να εντάσσονται 
σε εμπορικούς και στρατιωτικούς τομείς 
παγκοσμίως, αποτελούν πρωτοπορία για 
τον χώρο της ναυτιλίας.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Δυναμικό «παρών» έδωσαν 12 ελληνικές εταιρείες και οι πολυπληθείς 
αντιπροσωπείες τους στη διεθνή έκθεση Europort 2017.
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ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ο διευθυντής του UK Ship Register, Doug 
Barrow, επισήμανε ότι το νηολόγιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου προσαρμόζεται 
στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία, μέσα από την υπο-
στήριξη αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως 
είναι τα αυτόνομα συστήματα.
Ο διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ της 
εταιρείας ASV Global, Vince Dobbin, τόνισε 
ότι πρόκειται για επιτυχία η εγγραφή του 
πρώτου ημι-αυτόνομου πλοίου για ναυτι-
λιακές υπηρεσίες, τονίζοντας την καθορι-
στική σημασία του Maritime & Coastguard 
Agency του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτήν.

Τα βραβεία Lloyd’s List 2017  
στους πρωταθλητές του έτους

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Aνάμεσα σε 1.200 στελέχη και εκπροσώ-
πους της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλια-
κής κοινότητας και 4 υπουργών Ναυτιλίας 
από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και 
τον Παναμά απονεμήθηκαν την Παρα-
σκευή 24 Νοεμβρίου τα φετινά  Lloyd’s 
List Greek Shipping Awards. H δεκαμελής 
επιτροπή συνέλεξε και επεξεργάστηκε 
πριν από λίγες εβδομάδες τις προτάσεις 
από αναγνώστες και φίλους της ιστορι-
κής βρετανικής εφημερίδας Lloyd’s List, η 

οποία εκδίδεται από το 1734, και ιδού η 
ετυμηγορία της ανά κατηγορία:
Ο κ. Παύλος Ιωαννίδης, επί σειρά ετών 
ανώτατο στέλεχος του Ομίλου Ωνάση 
και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, 
κέρδισε το Lifetime Achievement Award.
Dry Cargo Company of the Year αναδεί-
χθηκε η Carras (Hellas), ενώ στην Maran 
Tankers Management του Ομίλου Αγγελι-
κούση απονεμήθηκε το βραβείο  Tanker 
Company of the Υear.
Ο πλοιοκτήτης Ευάγγελος Μαρινάκης 
κέρδισε το βραβείο Greek Shipping 
Personality of the Year 2017, ενώ ο κ. Ιωάν-
νης Κ. Μαρτίνος τιμήθηκε με το βραβείο 
Next Generation Shipping Award.
Το βραβείο Greek Shipping Newsmaker of 
the Year Award απονεμήθηκε στον κ. John 
Michael Radziwill, CEO της GoodBulk, ενώ 
ο κ. Ιωάννης Κ. Μαρτίνος κέρδισε το New 
Generation Shipping Award.
Ο Capt. Fu Chengqiu, στέλεχος της COS-
CO και Μanaging Director του ΟΛΠ, κέρ-
δισε το βραβείο International Personality 
of the Year, ενώ η Golden Star Ferries των 
αδερφών Στεφάνου αναδείχθηκε Passen-
ger Line of the Year.
Τα  Nαυτικά Χρονικά  τιμήθηκαν με 
το  Piraeus International Centre Award. 
Ο τεχνικός διευθυντής της  Atlantic Bulk 

Carriers  και συνεργάτης των  Ναυτικών 
Χρονικών  κ. Πάνος Ζαχαριάδης κέρδι-
σε το βραβείο  Safety or Environmental 
Protection.
Ναυτικός της χρονιάς αναδείχθηκε ο καπτ. 
Ιάκωβος Παπαγεωργίου Δανιήλ,  ο οποίος με 
το πλήρωμά του σε containership της UOT 
διέσωσε 8 ναυαγούς στον Ινδικό Ωκεανό.
Tο Maria Tsakos TCM Training Centre κέρ-
δισε το βραβείο Education or Training, ενώ 
το ιστορικό πλοίο του ΠΝ «Γεώργιος Αβέ-
ρωφ» ονομάστηκε Πλοίο της Χρονιάς.
Η  Masters Shipping  απέσπασε το βρα-
βείο  Shipbroker of the Year Award, 
ενώ Shipping Financier of the Year αναδεί-
χθηκε η κα Χριστίνα Μαργέλου, επικεφα-
λής ναυτιλιακών εργασιών της Eurobank.
Η πρωτοποριακή και καινοτόμα NanoPhos 
Marine κέρδισε το Technical Achievement 
Award. Το Lloyd’s List Intelligence Big Data 
Award απονεμήθηκε στην Aspida και στον 
κ. Πάνο Μωραϊτη.
Η κριτική επιτροπή των φετινών βραβεί-
ων ήταν ο επίτιμος γ.γ. του ΙΜΟ ναύαρχος 
Ευθύμιος Μητρόπουλος, ο δρ. Γεώργιος 
Γράτσος, ο δρ. Γεώργιος Δ. Πατέρας, ο κ. 
Σταύρος Χατζηγρηγόρης, η  καθ. Τζελίνα 
Χαρλαύτη, ο καπτ. Γιάννης Χαλάς, η κα 
Ειρήνη Νταϊφά, ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας 
και ο κ. Nigel Lowry.
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Το βραβείο «Piraeus International Centre Award»  
στα Ναυτικά Χρονικά

24 Νοεμβρίου 2017

Η παρουσία πλήθους διασημοτήτων και 
ηγετικών προσωπικοτήτων της ελληνικής 
ναυτιλίας συνέβαλε στη μεγάλη επιτυχία 
των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων 
2017 της Lloyd’s List, τα οποία παρουσι-
άστηκαν σε εκδήλωση-δείπνο την Παρα-
σκευή 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 
Athenaeum InterContinental στην Αθήνα.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Lloyd’s List, 
η διεθνής ναυτιλιακή εφημερίδα που ιδρύ-
θηκε το 1734.
Τα βραβεία λαμβάνουν χώρα ετησίως για 
να αναγνωρίσουν και να ανταμείψουν τα 
επιτεύγματα και τις αξιέπαινες δραστηρι-
ότητες των μελών της μεγάλης ελληνικής 
ναυτιλιακής οικογένειας, καθώς επίσης και 
για να προωθήσουν τη θέση της Ελλάδας 
ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. Οι νικη-
τές επιλέγονται από μια ανεξάρτητη ομά-
δα κριτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μια 
ευρεία γκάμα της ελληνικής ναυτιλιακής 
βιομηχανίας.

Φέτος το βραβείο Piraeus International 
Centre Award απονεμήθηκε στα Ναυτι-
κά Χρονικά. Το βραβείο παρέδωσε στον 
Ηλία Γ. Μπίσια, διευθυντή Σύνταξης των 
Ναυτικών Χρονικών, ο Nigel Lowry, αντα-
ποκριτής στην Ελλάδα της εφημερίδας 
Lloyd’s List και διευθυντής του Greek 
Shipping Hall of Fame.
Απονέμοντας το βραβείο στον διευθυ-
ντή Σύνταξης των Ναυτικών Χρονικών, ο 
κ. Lowry ανέφερε: «Τα Ναυτικά Χρονικά 
αποτελούν το κορυφαίο ελληνικό ναυτιλι-
ακό έντυπο και ένα σταθερό, αξιόπιστο 
και με επιρροή σημείο αναφοράς για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία από το 1931. Κάθε 
μήνα περισσότερα από χίλια τεύχη διανέ-
μονται δωρεάν σε πανεπιστήμια και Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Η ίδια η ιστορία του περιο-
δικού θα μπορούσε να καταστήσει από 
μόνη της τα Ναυτικά Χρονικά έναν άξιο 
υποψήφιο γι’ αυτό το βραβείο. Ωστόσο, 

τα μέλη της κριτικής επιτροπής, επιπρο-
σθέτως, επαίνεσαν τις νέες πρωτοβουλί-
ες των εκδοτών και ιδιαίτερα την εκπαι-
δευτική πρωτοβουλία Isalos.net. H πλατ-
φόρμα, η οποία εγκαινιάστηκε μόλις τον 
περασμένο χρόνο, έχει ήδη δημιουργήσει 
σημαντικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην 
προώθηση της ευρύτερης γνώσης και 
κατανόησης του ναυτιλιακού κλάδου».
Ο κ. Ηλίας Γ. Μπίσιας, παραλαμβάνοντας 
το βραβείο, ευχαρίστησε τον κ. Lowry, τα 
μέλη της κριτικής επιτροπής των βραβεί-
ων, αλλά και ολόκληρη την ελληνική ναυτι-
λιακή κοινότητα, για την τιμή που επιφύλα-
ξαν στο ιστορικό περιοδικό.
Ο κ. Μπίσιας στον ευχαριστήριο λόγο του 
ανέφερε τα εξής: 
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,
»Είκοσι χρόνια πριν, οι γονείς μου αποφά-
σισαν να αγοράσουν έναν τραυματισμένο 
αλλά θρυλικό τίτλο. Αυτά τα τελευταία 
είκοσι χρόνια κάναμε το καλύτερο δυνατό 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ



για να αναβιώσουμε τη βαριά πολιτισμική 
κληρονομιά των Ναυτικών Χρονικών.
»Παραλαμβάνοντας σήμερα αυτό το βρα-
βείο, εξ ονόματος της ομάδας μας, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επι-
τροπή για την αναγνώριση της προσπά-
θειάς μας. Το βραβείο αυτό ανήκει στην 
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Ανήκει 
σε όλους εσάς. Όσο εσείς γιγαντώνεστε 
στον παγκόσμιο στίβο, εμείς απλώς ακο-
λουθούμε. Όπως συνήθιζε να γράφει ο 
Δημήτρης Κωττάκης, “είμαστε απλώς ο 
καθρέφτης σας”. Υποσχόμαστε ότι αυτή 
η παράδοση, αυτή η πολιτιστική κληρονο-
μιά, θα συνεχιστεί».
Tο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά είναι το 
αρχαιότερο και εγκυρότερο περιοδικό 
στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας και 
των διεθνών μεταφορών. Ιδρύθηκε το 1931 
από τον Δημήτριο Ν. Κωττάκη και έχει μια 
αδιάλειπτη εκδοτική παρουσία εδώ και 86 
χρόνια. Η σταθερή πορεία του αποτελεί 
πλέον σημείο αναφοράς, καλύπτοντας 
σφαιρικά και αντικειμενικά την οικονομία 
της ναυτιλιακής κοινότητας, και όχι μόνο.
Πέρυσι εγκαινιάστηκε και η νέα εκπαιδευ-
τική πρωτοβουλία των Ναυτικών Χρονικών, 
η Isalos.net, η οποία έχει ως κύριο σκοπό 
τη σύνδεση της ναυτιλιακής κοινότητας με 
τη νέα γενιά, ενώ παράλληλα αποτελεί μια 
πλατφόρμα γνώσης για τις εξελίξεις και τις 
εμπειρίες από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και 
τη ναυτική καθημερινότητα.
Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί και η βράβευση 
του τεχνικού διευθυντή της Atlantic Bulk 
Carriers Management Ltd. και τακτικού 
αρθρογράφου για θέματα τεχνολογίας 
και καινοτομίας επί σειρά ετών στα Ναυ-
τικά Χρονικά, κ. Πάνου Ζαχαριάδη. Ο 
κ. Ζαχαριάδης τιμήθηκε με το βραβείο 
Achievement in Safety or Environmental 
Protection.

Φίλοι και συνεργάτες των Ναυτικών Χρονικών στο εορταστικό τραπέζι (Α-Δ): Γ. Μπίσιας, Π. Μπίσιας, καθ. Μ. 
Λεκάκου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Σ. Βουγιούς (Alba Graduate Business School), Χ. Καπάνταης, Ρ. Σαλούτση 
(Aegean Airlines), Χ. Παππάς, Η. Μπίσιας, Στ. Ι. Φαφαλιός (Fafalios Shipping S.A.), Ι. Μπίσια.

Ο κ. Ηλίας Μπίσιας από τα Ναυτικά Χρονικά παραλαμβάνει το βραβείο Piraeus International Centre Award από τον 
Ι. Λαδερό, SRH Marine Group.

Ο κ. Θ. Σταματέλλος, του Lloyd’s Register, παραδίδει το βραβείο Achievement in Safety or Environmental Protection 
στον κ. Π. Ζαχαριάδη.
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

ΕΝ ΠΛΩ

Οι απρόσιτες ακτές του «βράχου 
των δαιμόνων»

Συχνά πολλοί μιλούν για την ελληνική ναυ-
τιλία και τη θαυμαστή της πορεία κατά τα 
μεταπολεμικά χρόνια, αλλά αρκετοί τεί-
νουν να ξεχνούν ότι η ιστορία του ελλη-
νικού ναυτιλιακού θαύματος πάει πολύ 
πίσω στον χρόνο, δεκάδες χρόνια. Και αν 
σήμερα ο ελληνόκτητος στόλος συνεχί-
ζει να διατηρεί κυρίαρχη παρουσία στις 
θάλασσες του κόσμου, αυτό οφείλεται εν 
πολλοίς στους ιστορικούς ναυτότοπους 
της «διάσπαρτης πόλης» του Αιγαίου και 
του Ιονίου, που «προσέφεραν» ένα απί-
στευτου δυναμισμού ανθρώπινο δυναμι-
κό, το οποίο υπηρέτησε και συνεχίζει να 
υπηρετεί με σεβασμό, αγάπη και πάθος 
την ελληνική ναυτιλία.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα οικογενειών που ταυτίστηκαν με 
τον μύθο των Ελλήνων της θάλασσας είναι 
η οικογένεια Κουλουκουντή, με καταγω-
γή από τον ναυτότοπο της Κάσου, τον 
«βράχο των δαιμόνων», όπως αποκαλού-
σαν το νησί οι Οθωμανοί. Που μπορεί 
να ήταν «νήσος αλίμενος και άνυδρος», 
αλλά αποτέλεσε στυλοβάτη της ελληνικής 
ναυτιλίας, με την οικογένεια μάλιστα των 
Κουλουκουντή να αναδεικνύεται τον 20ό 
αιώνα στη θέση ενός από τους ισχυρότε-
ρους ομίλους του ελληνικού εφοπλισμού 
και στο πρόσωπο του Μανώλη Κουλου-
κουντή η ελληνική ναυτιλία να βλέπει τον 
«μέντορά» της.
Για την ιστορία της οικογένειας των Κου-
λουκουντή μίλησε στις 20 Νοεμβρίου στον 
Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης του 



Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ο Ηλίας Κου-
λουκουντής, παρουσιάζοντας το αυτοβι-
ογραφικό του βιβλίο Απρόσιτες ακτές: Η 
ζωή σε μια ελληνική εφοπλιστική οικογέ-
νεια, από τις εκδόσεις Ποταμός. Ο Ηλίας 
Κουκουκουντής, με μια άκρως γλαφυρή 
πένα και με μια καυστική αίσθηση του 
χιούμορ, μας «ανοίγει» ένα παράθυρο στον 
κλειστό κόσμο της ελληνικής ναυτιλίας.
Ο αναγνώστης θα διαβάσει για τον γόνο 
μιας μεγάλης ναυτικής οικογένειας που 
τολμά να χαράξει τον δικό του δρόμο στον 
χώρο της λογοτεχνίας. Ο Ηλίας Κουλου-
κουντής θα βρεθεί κόντρα στο ρεύμα, αντί-
θετα με τα ειωθότα της οικογένειας, και θα 
πετύχει να υπηρετήσει τόσο τις δικές του 
συγγραφικές ανάγκες όσο και τη ναυτιλία, 
με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο.

Άλλωστε, η ναυτιλία απαιτεί σθένος και 
δυναμισμό, και ευνοεί τους τολμηρούς 
και τους καινοτόμους. Και ο Ηλίας Κου-
λουκουντής, όπως και η ίδια η ιστορική 
οικογένεια στην οποία ανήκει, συνιστά 
χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού 
παράδοσης, καινοτομίας και ανοίγματος 
νέων δρόμων εντός αλλά και εκτός του 
χώρου του ναυτιλιακού επιχειρείν. 

Ονοματοδοσία προς τιμήν  
του Σταματίου Ρέστη  
στη Ναυτιλιακή Λέσχη

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 πραγματο-
ποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο της Ναυτιλι-
ακής Λέσχης η τελετή ονοματοδοσίας της 
αίθουσας του ενάτου ορόφου «Σταμάτιος 
Μάσιας Ρέστης». Το κόστος της ονοματοδο-
σίας κάλυψαν με ευγενική χορηγία τα τέκνα 
του, Κάτια, Βίκτωρ και Κλαούντια Ρέστη.
Κατά την τελετή της ονοματοδοσίας, ο 
κ. Βίκτωρ Ρέστης αναφέρθηκε συνοπτι-
κά στη ζωή του πατέρα του, Σταματίου 
Μάσια Ρέστη, ο οποίος γεννήθηκε στην 
Κοκκινιά το 1941.
Ο Σταμάτιος Ρέστης εργάστηκε σκληρά 
από ιδιαίτερα μικρή ηλικία, καθώς ο πατέ-
ρας του βρισκόταν σε στρατόπεδα εργα-
σίας στη Γερμανία. Οι επιχειρηματικές του 
φιλοδοξίες τον οδήγησαν στη Γερμανία 
και μετέπειτα στη Γαλλία ήδη από τα 16 
του χρόνια, ενώ τη δεκαετία του ’60 γνώ-
ρισε τη γυναίκα του και αποφάσισαν να 
μετεγκατασταθούν στην Αφρική.
Κατά την παραμονή του στην Αφρική, ο 

Σταμάτιος Ρέστης δραστηριοποιήθηκε 
επιχειρηματικά στο εμπόριο νωπών προϊό-
ντων προς το Κονγκό, ενώ το 1971 αποφά-
σισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λίγα χρό-
νια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1974, 
προχώρησε στην ίδρυση της ναυτιλιακής 
εταιρείας Enterprises Shipping and Trading 
SA, με εξειδίκευση στα πλοία-ψυγεία.
Ο Σταμάτιος Ρέστης απεβίωσε στις 17 
Ιουλίου 2004.
Ο κ. Θεόδωρος Σιούφας, προσωπικός 
φίλος και στενός συνεργάτης του Σταμα-
τίου Ρέστη, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια 
της τελετής στη σχέση του με τον έμπειρο 
επιχειρηματία, ενώ δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί στο επιχειρηματικό του δαιμόνιο.
Τα τρία αδέλφια, Κάτια, Βίκτωρ και Κλα-
ούντια Ρέστη, συνεχίζουν την παράδοση 
της Enterprises Shipping and Trading SA, 
ενώ ανέφεραν πως με τη συγκεκριμένη 
ονοματοδοσία επιθυμούν να στηρίξουν 
τον θεσμό της Ναυτιλιακής Λέσχης.
Ο κ. Βίκτωρ Ρέστης δεν παρέλειψε να 
αναφέρει πως «πρέπει να μάθουμε να 
διδασκόμαστε από το παρελθόν, ώστε το 
μέλλον να είναι λαμπρό, κυρίως για τις νεό-
τερες γενιές. Είναι σημαντικό να θέσουμε 
τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο».
H κ. Κάτια Ρέστη, αφού ευχαρίστησε τον κ. 
Γιώργιο Σαρρή, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Enterprises Shipping and Trading SA, για τη 
μακρόχρονη προσφορά του στη ναυτιλια-
κή εταιρεία, και συνοδευόμενη από τους 
δύο γιους της, εξέφρασε την ελπίδα της «η 
νέα γενιά να καταφέρει να πάει την ελληνι-
κή ναυτιλία ακόμα πιο μπροστά».

Φωτογραφία της Κάσου από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Τελετή ονοματοδοσίας προς τιμήν του Σταματίου Ρέστη στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, 
παρουσία του κ. Βίκτωρα Ρέστη, της κας Κάτιας Ρέστη και του κ. Γεωργίου Σαρρή, 

διευθύνοντα συμβούλου της Enterprises Shipping and Trading S.A.
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Οι προκλήσεις της παγκόσμιας 
ναυτιλίας και πώς αυτές 
σχηματίζουν το μέλλον 
του κλάδου

Απόψεις, κριτικές σκέψεις και προτάσεις 
από δύο σημαντικά συνέδρια που έλαβαν 
χώρα στην Αθήνα

Πλεόνασμα χωρητικότητας, υγροποιημένο 
φυσικό αέριο, εκπαίδευση ναυτικών, ψηφι-
οποίηση αλλά και οι νέοι διεθνείς κανο-
νισμοί είναι ορισμένα από τα πιο κρίσιμα 
ζητήματα που θα καθορίσουν το μέλλον 
της παγκόσμιας ναυτιλίας την επόμενη 
δεκαετία. Πέρα όμως από το πλεόνασμα 
της χωρητικότητας, η επόμενη πενταετία 
είναι ακόμα πιο κρίσιμη για την παγκόσμια 
ναυτιλία από πλευράς συμμόρφωσης των 
ναυτιλιακών παικτών με τους νέους περι-
βαλλοντικούς κανονισμούς του IMO. 
Τον περασμένο Νοέμβριο έλαβαν χώρα 
στην Αθήνα δύο άκρως ενδιαφέροντα 
fora. Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Divani Caravel Hotel 
το 7ο Ετήσιο Capital Link «Operational 
Excellence in Shipping Forum» και στις 
27 Νοεμβρίου το ετήσιο forum 2017 της 
WISTA Hellas στο ξενοδοχείο Athenaum 
InterContinental, όπου υψηλόβαθμα στε-
λέχη της ναυτιλιακής αγοράς συζήτησαν 
για τις τάσεις, τις προοπτικές και τις προ-
κλήσεις της ναυτιλίας τα επόμενα χρό-
νια. Και στα δύο συνέδρια τέθηκαν επί 

τάπητος κοινές αγωνίες και σκέψεις των 
στελεχών της διεθνούς ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. 
Τα ερωτήματα που απασχολούν και συζη-
τήθηκαν και στα δύο συνέδρια σχετικά με 
τα κρίσιμα χρόνια που έχει μπροστά της 
η ναυτιλία ήταν: Με ποιον τρόπο μπορεί 
ο κλάδος της ναυτιλίας να διαχειριστεί το 
ανώτατο όριο θείου που θα ισχύσει από 
το 2020; Το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
(ΥΦΑ) αποτελεί λύση; Ποιοι θα είναι οι 
όροι εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης 
του Ballast Water Management; Έως το 
2020 μπορούμε να εκπαιδεύσουμε καταλ-
λήλως τους αξιωματικούς και τα κατώτερα 
μέλη του πληρώματος, καθώς η λειτουρ-
γία των πλοίων θα γίνεται ολοένα και πιο 
περίπλοκη; Ποιος θα αναλάβει αυτή την 
εκπαίδευση; 

Ενόψει της εφαρμογής νέων περιβαλλο-
ντικών κανονιστικών αλλαγών

Μιλώντας στο forum του Capital Link, ο 
κ. Απόστολος Πουλοβασίλης, CEO της 
Aegean Shipping Management, Inc., τόνισε 
ότι  «οι διαχειριστές των πλοίων και σύσ-
σωμος ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκονται 
αντιμέτωποι με μια αυξανόμενη πολυπλο-
κότητα αναφορικά με τις σημαντικές περι-
βαλλοντικές κανονιστικές αλλαγές που 
φαίνονται ήδη στον ορίζοντα. Από τους 
νέους αυτούς κανονισμούς προκύπτει μια 
σειρά ερωτήσεων και επιλογών, τις οποίες 

οι εφοπλιστές θα πρέπει να διαχειριστούν 
αρχικά για λόγους συμμόρφωσης, αλλά 
και σε όρους αποδοτικότητας και απο-
τελεσματικότητας των ενσωματωμένων 
λύσεων ως κομμάτι μιας ολιστικής προ-
σέγγισης βάσει του συνολικού εμπορικού 
και επιχειρησιακού πλαισίου της κάθε 
εταιρείας».
Στο ζήτημα της πρόκλησης που αντιμετω-
πίζει η ναυτιλιακή κοινότητα ως προς την 
εφαρμογή των πολλών νέων κανονισμών 
αναφέρθηκε και ο δρ Ι. Κοκαράκης, τεχνι-
κός διευθυντής του Bureau Veritas, στο 
ετήσιο forum 2017 της WISTA Hellas. Ο 
κ. Κοκαράκης, με αφορμή τον «διαχωρι-
σμό» μεταξύ του διεθνούς κανονισμού 
του IMO για το BWM και του κανονισμού 
της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, επισήμα-
νε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κανο-
νισμός με παγκόσμια ισχύ και όχι κανο-
νισμοί με περιφερειακή ισχύ. Για τον ίδιο 
υπάρχει ένα «τσουνάμι κανονισμών», για 
το οποίο συχνά την ευθύνη έχουν οι πολι-
τικοί, που απαιτούν την υιοθέτηση μέτρων, 
στην πρόκληση υλοποίησης των οποίων η 
τεχνολογία αδυνατεί ακόμα να ανταποκρι-
θεί. «Έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας» 
με τους περιφερειακούς κανονισμούς, 
τόνισε ο κ. Κοκαράκης και σημείωσε πως 
ο ΙΜΟ πρέπει να είναι ο μόνος υπεύθυνος 
οργανισμός για τα του οίκου της ναυτιλί-
ας. Τον χαρακτηρισμό «τσουνάμι» χρησι-
μοποίησε και ο κ. Γεώργιος Βουρτούλης, 
Technical Manager της Eurotankers, μιλώ-

ΕΝ ΠΛΩ

Στην φωτογραφία εικονίζονται 
οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ 
του ετήσιου forum της WISTA 
Hellas, που πραγματοποιήθηκε 
στις 27 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο 
Athenaum InterContinental,: (Α-Δ) 
Γιάννης Ν. Κοτζιάς, συντονιστής 
πάνελ, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, 
Βασίλης Μαντζαβίνος, Γενικός 
Διευθυντής Ελλάδος UniCredit 
Bank AG, Sadan Kaptanoglu, 
Shipping Manager, Kaptanoglu 
Shipping, Λίλα Βέργου, COO, 
Vergos Marine Management S.A., 
Βαλέντιος Βαλεντής, Πρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος, 
Pyxis Tankers, Μιλένα Παππά, 
Commercial Director, Star Bulk 
Carriers Corp. και Αριστείδης 
Ι. Πίττας, Δ.Σ., Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της EUROSEAS LTD.





26

ντας στο Capital Link Forum, το οποίο θα 
φέρει τους εφοπλιστές σε οριακή, αν όχι 
καταστροφική, κατάσταση (ειδικά όσον 
αφορά παλαιότερα πλοία).
Συνοψίζοντας όμως δήλωσε: «Από την 
άλλη πλευρά, πρέπει να υπογραμμίσουμε 
τον θετικό αντίκτυπο που ίσως βιώσουμε 
στη ναυτιλία συνολικά, από το 2021 και 
μετά, με τους μικρούς παίκτες να απο-
χωρούν, την παύση λειτουργίας παλαιών 
πλοίων (15-20 ετών) και το σαφές, διασφα-
λισμένο όφελος για τις μεγάλες εταιρείες».

Στην εποχή  
της «έξυπνης» ναυτιλίας

Πέραν της πρόκλησης εφαρμογής των 
νέων κανονισμών, ένα άλλο ζήτημα που 
απασχόλησε τους ομιλητές και στα δύο 
fora ήταν αυτό της «έξυπνης» ναυτιλίας.
O κ. Δημήτρης Βασταρούχας, Deputy 
Chief Operating Officer & Technical 
Director της Danaos Shipping, μιλώντας 
στο κοινό του Capital Link Forum, τόνισε 
ότι «προχωράμε προς την έξυπνη ναυτι-
λία και οι απαιτητικές διοικητικές ανάγκες 
και οι καινοτόμες εργασιακές μέθοδοι 
πρέπει να γίνουν πράξη, ώστε η μετάβαση 
στη νέα πραγματικότητα να γίνει ομαλά. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με 
ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα από τους 
υπαλλήλους, επομένως οι εταιρείες πρέπει 
να επενδύσουν σε νέες δομές, σε εξειδι-
κευμένο προσωπικό, εμπειρογνώμονες 
και συστήματα. Ταυτόχρονα, οφείλουν 

να ενισχύσουν τη σύγχρονη φιλοσοφία 
τους, να προωθήσουν τη διαφάνεια και 
να εργαστούν από κοινού με τους αρμό-
διους φορείς. Το ζήτημα της «έξυπνης» 
ναυτιλίας, και της καινοτομίας των αυτό-
νομων πλοίων απασχόλησε, όπως ήταν 
αναμενόμενο, και το forum της WISTA 
Hellas. Άλλωστε πρόκειται για ζητήμα-
τα, για τα οποία η ναυτιλιακή κοινότητα 
καλείται σύσσωμη να αντιμετωπίσει και 
διαχειριστεί. Ο κ. Σταμάτης Μπουρμπού-
λης, γενικός διευθυντής της Euronav Ship 
Management (Hellas) Ltd., ανέφερε ότι 
είναι μακρύς ο δρόμος για τα πλήρως 
αυτοματοποιημένα πλοία, που θα ελέγ-
χονται από τη στεριά, ενώ και το διεθνές 
νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι ακόμη προ-
σαρμοσμένο ως προς αυτή την κατεύθυν-
ση της τεχνολογίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον προκάλεσε το σχόλιο του κ. Hamish 
Norton, πρoέδρου της Star Bulk Carriers 
Corp., ο οποίος εξέφρασε την άποψη 
ότι το πλήρως αυτόνομο πλοίο βρίσκε-
ται μακριά, ενώ έθεσε και το ερώτημα: 
«Ένα ρομπότ μπορεί να κάνει το βάψιμο 
στο κατάστρωμα;». Και η απάντηση, που 
ο ίδιος έδωσε, ήταν: «Όχι. Ένα ρομπότ 
δεν μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές». 
Το ζήτημα του ανθρώπινου παράγοντα 
επισήμανε και ο κ. Κοκαράκης, ο οποίος 
εξέφρασε την αποστασιοποίησή του ως 
προς τα... αυτόνομα πλοία, τονίζοντας και 
έναν σαφή κίνδυνο: ότι η ύπαρξη και η λει-
τουργία αυτόνομων πλοίων θα οδηγούσε 
πολλούς ναυτικούς σε ανεργία.

Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων στον 
«ρόλο» πολυμήχανου Οδυσσέα

Στο Capital Link Forum ένα από τα ζητήματα 
που κυριάρχησαν ήταν οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο τομέας των δεξαμενόπλοι-
ων. Σε αυτόν κυρίως εστίασε ο κ. Bill Box, 
Senior Manager Commercial, Area Manager 
Greece & Cyprus, Manager PPS Payment 
Performance System της INTERTANKO, 
υπογραμμίζοντας ότι «οι ιδιοκτήτες δεξα-
μενόπλοιων του σήμερα πρέπει να είναι 
πολυμήχανοι, καθώς οι πιέσεις των κανο-
νισμών και τα στενά χρηματοδοτικά όρια 
αυξάνουν τα έξοδα και δυσχεραίνουν την 
οικονομική διαχείριση. Η αρνητική εισοδη-
ματική ροή που βιώνουν οι ιδιοκτήτες δεξα-
μενόπλοιων οφείλεται στην πληρωμή του 
εμπορεύματος στο τέλος του ταξιδιού, μετά 
την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, υποχρε-
ώνοντας τον εφοπλιστή να στηρίζει οικονο-
μικά ολόκληρο το ταξίδι. 
»Ωστόσο, το ιδιαίτερο ζήτημα που αντι-
μετωπίζουν οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων 
είναι η συνήθης καθυστέρηση πληρωμών εκ 
μέρους των ναυλωτών εμπορεύματος (πάνω 
από 10 ημέρες) συν τα έξοδα επισταλιών 
(πάνω από 95 ημέρες καθυστέρηση). Αυτή 
η πρακτική πληρωμών με καθυστέρηση για 
τα έξοδα εμπορευμάτων και επισταλιών 
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη δεξαμενόπλοιων 
με $1.200 ανά ταξίδι κατά μέσο όρο, δηλα-
δή πάνω από $250.000 τον χρόνο για έναν 
στόλο 18 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων το 
καθένα χρησιμοποιείται μία φορά τον μήνα».

ΕΝ ΠΛΩ

To Διοικητικό 
Συμβούλιο της 
WISTA Hellas: (Α-Δ) 
Μαρία Μαυρουδή 
(Γενική Γραμματέας), 
Μαρία Αγγελίδου 
(Μέλος του Δ.Σ.), 
Αγγελική Χάρτμαν 
(Πρόεδρος), Ιωάννα 
Τοπάλογλου (Ταμίας), 
Ελπινίκη Πετράκη 
(Αντιπρόεδρος).
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Τα εναλλακτικά καύσιμα στην υπηρεσία 
μείωσης των αέριων ρύπων

Ένα από τα άκρως επίκαιρα ζητήματα που 
τέθηκαν επί τάπητος και στα δύο fora 
ήταν η νέα νομοθεσία του IMO που αφο-
ρά στα καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 
έως 0,5%, αλλά και η ισχύς της εφαρμο-
γής της από την 1η Ιανουαρίου του 2020. 
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ετήσιο forum 
της WISTA Hellas, ο κ. Σταμάτης Μπουρ-
μπούλης, γενικός διευθυντής της Euronav 
Ship Management (Hellas) Ltd., ανέφερε 
ότι η εφαρμογή του νέου κανονισμού του 
IMO αποτελεί μια επιπρόσθετη πρόκλη-
ση για τους πλοιοκτήτες, από τεχνικής και 
οικονομικής άποψης. Από την πλευρά του 
ο κ. Θεόδωρος Κόντες, διευθυντής της 
Majestic International Cruises και πρόε-
δρος Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερό-
πλοιων & Φορέων Ναυτιλίας, μιλώντας 
στο ίδιο forum, αναφέρθηκε σε παγκόσμι-
ους κολοσσούς της κρουαζιέρας, οι οποί-
οι έχουν αναπτύξει ήδη φιλόδοξα επεν-
δυτικά σχέδια για τη ναυπήγηση κρουαζι-
ερόπλοιων που θα καταναλώνουν καύσιμα 
φιλικά προς το περιβάλλον. Ωστόσο, όσοι 
επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σε 
άλλες, πιο «δύσκολες» αγορές, όπως τα 
δεξαμενόπλοια, μπορούν κατά τον ίδιο, να 
περιμένουν μέχρι το 2019 για να πάρουν 
την τελική τους απόφαση.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας παρά-
τασης ως προς τον χρόνο εφαρμογής 
της διεθνούς νομοθεσίας του IMO, ο δρ 
Ι. Κοκαράκης, τεχνικός διευθυντής του 

Bureau Veritas, ανέφερε ότι πιθανόν να 
μην υπάρξει κάποια παράταση και ότι 
θα τεθεί ο κανονισμός πάραυτα σε ισχύ. 
Πάνω σε αυτό το ζήτημα, ο κ. Κώστας 
Βλάχος, COO της Consolidated Marine 
Management Inc., σημείωσε την ανάγκη 
ύπαρξης μιας μεταβατικής περιόδου και 
προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να 
πιέσουν όλοι οι παράγοντες της διεθνούς 
ναυτιλιακής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι 
εν μια νυκτί είναι αδύνατον να γίνει άμεση 
εφαρμογή της νέας διεθνούς νομοθεσίας.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στο κοινό 
του forum η άποψη που εξέφρασε ο κ. 
Hamish Norton, πρόεδρος της Star Bulk 
Carriers Corp., ότι η κατάλληλη λύση για 
τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
από τα πλοία είναι η μείωση της ταχύτη-
τας των πλοίων κατά 30%, χωρίς να χρει-
άζεται να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα. 
Ωστόσο, ο κ. Norton τόνισε ότι σε κάθε 
περίπτωση είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί 
ο διεθνής κανονισμός του IMO από τον 
Ιανουάριο του 2020, καθώς, εάν καθυστε-
ρήσει η εφαρμογή του, τότε ο IMO ίσως 
αντιμετωπίσει ζητήματα δυσπιστίας από 
την πλευρά της ναυτιλιακής κοινότητας.
Σε πτυχές του ίδιου ζητήματος ανα-
φέρθηκε και ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγό-
ρης, Managing Director της Maran Gas 
Maritime Inc., μιλώντας στο κοινό του 
Capital Link Forum. Συγκεκριμένα ο κ. 
Χατζηγρηγόρης ανέφερε: «Υπάρχουν ποι-
κίλα διαθέσιμα καύσιμα για τη μείωση της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος. Τα υδρογο-
νοκίνητα σκάφη και η πυρηνική ενέργεια 

δεν είναι διαθέσιμα επί του παρόντος. Το 
ΥΦΑ, το υγραέριο και η μεθανόλη θα μει-
ώσουν τις εκπομπές CO

2
 κατά 30% (ΥΦΑ 

20%, υγραέριο 14%, μεθανόλη 60%, αιθανό-
λη 45%) και ταυτόχρονα θα εξαφανίσουν 
τα οξείδια του θείου. Οι κινητήρες Otto 
μπορούν να ανταποκριθούν στα όρια 
NOX Tier III για το αέριο. Οι κινητήρες 
ντίζελ θα χρειαστούν EGR ή SCR. Η μετα-
τροπή στο ΥΦΑ είναι αρκετά ακριβή. Με 
τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, η 
εγκατάσταση ή η μετατροπή πλυντρίδων 
σε κινητήρες υγρών καυσίμων προσδίδει 
πλεονέκτημα σε μεγαλύτερες εγκαταστά-
σεις μεγαλύτερου κινητήρα. Η τιμή της 
τάξεως του 0,5% S HFO θα καθορίσει τις 
συνθήκες τουλάχιστον μέχρι το 2025». 

Νέοι κανονισμοί και ο ρόλος  
της εκπαίδευσης

Η μεγάλη πρόκληση που έχει να αντιμετω-
πίσει η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι πλέον 
η σωστή εκπαίδευση που πρέπει να λαμ-
βάνουν οι ναυτικοί, αλλά και τα στελέχη 
του γραφείου, έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων 
συστημάτων που τίθενται σε λειτουργία. 
Αυτή η ανάγκη επένδυσης στην εκπαίδευ-
ση του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτι-
λίας και ναυτολόγησης επαρκώς εκπαιδευ-
μένων πληρωμάτων επισημάνθηκε τόσο 
στο Capital Link Forum όσο και στο forum 
της WISTA Hellas. Τόσο ο κ. Βλάχος όσο 
και η κ. Κριστιάνα Πρεκεζέ, εκτελεστική 
συντονίστρια της HELMEPA, τόνισαν πως 
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πάνελ «Environmental 
Regulation & 
Compliance – How It 
May Affect Shipping» 
του Capital Link 
Forum: (Α-Δ) Ιωάννης 
Κοκαράκης,Τεχνικός 
Διευθυντής, Bureau 
Veritas, Κώστας Βλάχος, 
COO, Consolidated 
Marine Management 
Inc., Frederick J. Kenney, 
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Deputy Commandant for 
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Σταύρος Χατζηγρηγόρης, 
Managing Director, 
Maran Gas Maritime Inc.
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για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται ο ρόλος 
της ναυτικής εκπαίδευσης ως πυλώνα υπο-
στήριξης της ναυτιλίας στη νέα εποχή στην 
οποία αυτή εισέρχεται, είτε αυτή ακούει 
στο όνομα «νέοι περιβαλλοντικοί κανονι-
σμοί» είτε στο όνομα «ψηφιοποίηση» και 
«αυτοματοποίηση». 
Ο κ. Κώστας Βλάχος ανέδειξε τη σημασία 
της ναυτικής εκπαίδευσης, τόσο κατά την 
ομιλία του στο ετήσιο forum της WISTA όσο 
και στο forum του Capital Link, τονίζοντας ότι 
στη ναυτιλία θα εφαρμοστούν νέες τεχνολο-
γίες για τις οποίες δεν διαθέτουν ακόμα την 
απαιτούμενη γνώση και εμπειρία οι ναυτικοί. 

Ζητήματα εφαρμογής της Σύμβασης του 
Ballast Water Management

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν 
επί τάπητος στο ετήσιο forum της WISTA 
Hellas ήταν η Διεθνής Σύμβαση του Ballast 
Water Management. 
Μιλώντας στο κοινό του forum ο κ. 
Κώστας Βλάχος, COO της Consolidated 
Marine Management Inc., χαρακτήρισε τη 
Σύμβαση ως τη «χειρότερη Διεθνή Σύμβα-
ση» που έχει νομοθετηθεί από τον IMO, 
επισημαίνοντας ότι χρειάστηκαν δεκατρία 
χρόνια για να επικυρωθεί. Για τον κ. Βλάχο, 
η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν ήταν έτοιμη 
για τη σύμβαση αυτή, ενώ ο ίδιος πιστεύ-
ει ότι υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος 
μπροστά μας μέχρι την εφαρμογή της.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, ο κ. 
Μπουρμπούλης, γενικός διευθυντής της 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd., 
επισήμανε ότι, κατά τη γνώμη του, θα 
γίνουν τροποποιήσεις στα υπάρχοντα 
πλοία για την εγκατάσταση συστημάτων 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος. Τόνισε 
ωστόσο ότι, για να επιλεγεί ένα σύστη-
μα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια σειρά 
παραγόντων, όπως εάν υπάρχει η τεχνική 
δυνατότητα τοποθέτησης του συστήμα-
τος σε ένα πλοίο, το λειτουργικό κόστος, 
καθώς και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες.
 
Κριτήρια χρηματοδότησης μιας ναυτιλια-
κής εταιρείας
 
Η χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εται-
ρειών υπήρξε ένα από τα θέματα που στο 
Ετήσιο Forum της WISTA Hellas προκά-
λεσαν το πλέον έντονο ενδιαφέρον τόσο 
των συμμετεχόντων στο πάνελ όσο και 
του κοινού.
Το ερώτημα που κυριάρχησε, έτσι όπως 
το έθεσε ο συντονιστής του πάνελ Γιάννης 
Κοτζιάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσι-
τών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ήταν το κατά 
πόσο το μέγεθος μετράει στη ναυτιλία.
Ο κ. Βασίλης Μαντζαβίνος, γενικός διευ-
θυντής της UniCredit Bank AG στην Ελλά-
δα, απαντώντας στο ερώτημα, ανέφερε 
ότι κριτήριο για τη χρηματοδότηση μιας 
ναυτιλιακής εταιρείας από μια τράπεζα 

δεν αποτελεί απαραίτητα το μέγεθός της. 
Για τη χορήγηση δανείων σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, η 
εταιρική δομή και η οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται. Με άλλα λόγια, είναι 
η υγεία των επιχειρήσεων που παίζει τον 
πρώτιστο ρόλο στην απόφαση μιας τράπε-
ζας για χρηματοδότηση και όχι το μέγεθος.
Ωστόσο, ο κ. Βαλέντιος ( Έντυ) Βαλεντής, 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Pyxis Tankers, εξέφρασε αντίθετη γνώμη, 
επισημαίνοντας ότι οι αγορές είναι πολύ 
πιο εύκολο να χρηματοδοτήσουν τις 
μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες. Είπε 
χαρακτηριστικά ότι συχνά τις «micro 
companies» στον χώρο της ναυτιλίας δεν 
τις πιάνει το ραντάρ των επενδυτών λόγω 
μεγέθους, άρα για τον ίδιο το μέγεθος 
όντως μετράει.
Την ίδια άποψη με τον κ. Βαλεντή εξέφρα-
σαν τόσο η κ. Μιλένα Παππά, διευθύντρια 
του εμπορικού τμήματος της Star Bulk 
Carriers Corp., όσο και ο κ. Αριστείδης Ι. 
Πίττας, διευθύνων σύμβουλος και πρόε-
δρος του Συμβουλίου της EUROSEAS LTD.
Κοινός τόπος των ομιλητών ήταν ότι οι επεν-
δυτές θα υποστηρίξουν πιο εύκολα έναν 
πλοιοκτήτη που διαθέτει έναν μεγάλο στόλο.
Ωστόσο, ο κ. Πίττας άσκησε και κριτική 
στις τράπεζες, λέγοντας πως την εποχή 
των καλών ναύλων, ακόμα και τα χρόνια 
που είχε ξεσπάσει η κρίση, το 2008 και 
το 2009, τα equity funds και οι τράπεζες 
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«έρχονταν» προς τη ναυτιλία, προσφέρο-
ντας κεφάλαια, γιατί τότε η ναυτιλία βίωνε 
τις καλές της ημέρες. Πλέον βέβαια το 
ενδιαφέρον χρηματοδότησης έχει περιο-
ριστεί δραστικά.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτη-
ση της δρος Sadan Kaptanoglou, Shipping 
Manager, Kaptanoglu Shipping, η οποία ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι η οικονομική κρίση 
που οδήγησε πολλές τράπεζες να σταματή-
σουν τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, σε 
κάθε περίπτωση, δεν ξεκίνησε από τη ναυτι-
λία. Και η ίδια πρόσθεσε ότι, εάν στον τομέα 
της χρηματοδότησης έγινε αυτά τα χρόνια 
κάτι με λάθος τρόπο, την ευθύνη γι' αυτό 
δεν την έχει αποκλειστικά η ναυτιλία, αλλά 
την φέρουν και τα δύο μέρη. Πρόκειται για 
μία ορθή τοποθέτηση της δρος Kaptanoglu, 
καθώς είναι περισσότερο η παγκόσμια οικο-
νομική κρίση και η μείωση του όγκου του 
διεθνούς εμπορίου, δηλαδή κατά βάση εξω-
γενείς παράγοντες, που «χτύπησαν» σφοδρά 
τη ναυτιλία και όχι τόσο ενδογενείς παράγο-
ντες, όπως είναι η υπερπροσφορά χωρητι-
κότητας. Σε κάθε περίπτωση η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση, πάγωσε απότομα 
τις αγορές αλλά και τις χρηματοδοτήσεις 
επιφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στη ναυτι-
λία και αποστερώντας την από πρόσβαση σε 
αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό 
και στο «blame game» που έχουν επιδοθεί 
οι τράπεζες την ευθύνη δεν πρέπει κανείς να 
την αναζητά αποκλειστικά στη ναυτιλία.

Συνεργασίες και συνέργειες στη ναυτιλια-
κή βιομηχανία 

Το επίκαιρο θέμα των συμπράξεων και 
των συνεργασιών στον χώρο της ναυτιλια-
κής επιχειρηματικότητας τέθηκε και αυτό 
επί τάπητος στο forum της WISTA Hellas. 
Ο κ. Αριστείδης Πίττας ανέφερε ότι πλέον 
οι μονοβάπορες εταιρείες δεν μπορούν 
να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
δεν μπορούν εύκολα να αντεπεξέλθουν 
στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των 
πλοίων τους, ενώ ο ιδανικός αριθμός για 
διαχείριση είναι γύρω στα δέκα πλοία.
Επιπλέον, ο μικρός αριθμός πλοίων δεν 
βοηθά στη χρηματοδότηση που απαιτεί-
ται σήμερα για την ανανέωση των στόλων. 
Ο κ. Πίττας υποστήριξε ότι οι γιγαντώσεις 
δεν είναι απολύτως αναγκαίες και ότι μια 
ναυτιλιακή εταιρεία δεν πρέπει να ακο-
λουθεί απαραιτήτως τις στρατηγικές γιγά-
ντωσης που ακολουθούν οι charterers.

Ο κ. Βασίλης Μαντζαβίνος σημείωσε ότι 
το θέμα του consolidation στη ναυτιλία 
είχε ξεκινήσει πριν από τριάντα χρόνια 
και συνεχίζει να απασχολεί σε τακτά δια-
στήματα τους διεθνείς παίκτες.
Από την πλευρά του, ωστόσο, ο κ. Βαλέ-
ντιος Βαλεντής τόνισε ότι οι συμπράξεις 
και οι συνέργειες πολλές φορές βοηθούν 
περισσότερο απ’ ό,τι οι συγχωνεύσεις ή 
οι εξαγορές, αφού καταφέρνουν να προσ-
δώσουν στους συμμετέχοντες σε μια κοι-
νοπραξία τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα που δίνουν οι οικονομίες κλίμακας.
Η κ. Λίλα Μ. Βέργου, Chief Operating Officer, 
Vergos Marine Management S.A., συμπλή-
ρωσε ότι οι νέες γενιές πλοιοκτητών και 
διαχειριστών πιθανώς να μπορούν να επα-
νατοποθετηθούν σε θέματα συνεργασιών 
με διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με 
τις πιο συντηρητικές, παλαιότερες γενιές 
που ακολουθούσαν πιο μοναχικές πορείες. 
Και προσέθεσε ότι οι κοινοπραξίες και οι 
συνέργειες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως 
το Hull & Machinery Insurance ή τη ναυτο-
λόγηση πληρωμάτων, μπορούν να αποβούν 
ωφέλιμες για όλα τα συνεργαζόμενα μέλη.
Οι ομιλητές ωστόσο τόνισαν ότι η οποια-
δήποτε κοινοπραξία ή συνέργεια δεν μπο-
ρεί να εξασφαλιστεί χωρίς την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη των συνεργαζόμενων μελών.
Η αλήθεια είναι ότι συνεργασίες του 
παρελθόντος του Greek Group ή του 
Oinoussian Group που ξεκίνησαν μετα-
ξύ παραδοσιακών ναυτιλιακών οίκων 
του Λονδίνου, κυρίως για την αγορά 
ναυτιλιακών καυσίμων και όχι μόνο, στη-
ρίχτηκαν στο «my word is my bond» 
μεταξύ των μελών τους. Έχει μάλιστα 
ενδιαφέρον το ότι οι νεότερες γενιές 
πλοιοκτητών θεωρούν απαραίτητη την 
επανεξέταση κοινών και υποστηρικτι-
κών σχημάτων που θα βασίζονται στα 
πρότυπα που ξεκίνησαν τελικά οι παρα-
δοσιακοί ναυτιλιακοί οίκοι από τη δεκα-
ετία του ’50 και του ’60.

Οι τουρκικές φιλοδοξίες στον διεθνή 
ναυτιλιακό στίβο 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η άποψη 
της δρος Sadan Kaptanoglu, προέδρου 
της TURMEPA και επόμενης προέδρου 
της BIMCO, περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
από τους πλοιοκτήτες και τις σημαίες που 
βρίσκονται στις μαύρες λίστες των διε-
θνών MoUs.

Με γνώμονα το ότι το τουρκικό νηολόγιο 
βρίσκεται οριακά στη λευκή λίστα του 
Paris MoU, με δεκάδες παρατηρήσεις και 
κρατήσεις στα νηολογημένα πλοία, είναι 
ενδιαφέρουσα η φωνή μιας νέας πλοιο-
κτήτριας που προέρχεται από μια χώρα η 
οποία από τη μία θέλει να γίνει παγκόσμι-
ος ναυτιλιακός ηγέτης και από την άλλη 
οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες ή και οι ναυτικοί 
της δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ακο-
λουθήσουν τις διεθνείς περιβαλλοντικές 
και τεχνολογικές επιταγές.
Ωστόσο, η αλλαγή νοοτροπιών των επιχει-
ρηματιών αλλά και των πολιτικών του γει-
τονικού κράτους, όπως αντικατοπτρίζονται 
στο πρόσωπο της δρος Kaptanoglu, έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νέα τάξη πραγ-
μάτων, τόσο στα διεθνή ναυτιλιακά δρώμε-
να όσο και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
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«Καταθέτω την αγωνία μου για το 
μέλλον του Λιμενικού Σώματος»

Του Σταύρου Γ. Μιχαηλίδη,
Υποναυάρχου (ε.α.) ΛΣ 

Με αφορμή το άρθρο των Ναυτικών Χρο-
νικών της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο 
«Πάλι πειράματα με το ΛΣ;», δημοσίευμα 
προφανώς απότοκο του ναυαγίου του 
Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» και της αδυναμίας της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΕΝ να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά το συμβάν και τις συνέ-
πειες που ακολούθησαν, καταθέτω τα εξής:
Το Λιμενικό Σώμα, όπως είναι γνωστό, ιδρύ-
θηκε το 1919, επί κυβερνήσεως Ελευθερίου 
Βενιζέλου (νόμος 1753), με αρμοδιότητες 
τη διοίκηση του Εμπορικού Ναυτικού, την 
αστυνόμευση των λιμένων και των ακτών 
και τη διοίκηση του από το 1861 ιδρυθέ-
ντος Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
Ήταν μια ευφυής κυβερνητική πράξη, η 
οποία αποδείχθηκε στον χρόνο ότι δού-
λεψε πολύ ικανοποιητικά, συμβάλλοντας 
σημαντικά στη θετική εξέλιξη της εμπο-
ρικής ναυτιλίας.
Να ληφθεί δε υπόψη ότι, αν και την εποχή 
που ιδρύθηκε το ΛΣ μεγάλο ποσοστό των 
Ελλήνων κατείχε στοιχειώδη εκπαίδευση, 
εντούτοις απαίτηση για την ένταξη στις 

τάξεις των αξιωματικών ΛΣ ήταν ο υποψήφι-
ος να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου.
Δυστυχώς, έκτοτε μέχρι και σήμερα, σχε-
τικά με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση 
και την κατάρτιση των αξιωματικών και 
των στελεχών του ΛΣ δεν έχουν αλλάξει 
επί της ουσίας πολλά. Δεν έχουν δημιουρ-
γηθεί σύγχρονες σχολές Λιμενικού Σώμα-
τος για καμία βαθμίδα στελεχών, ούτε 
φυσικά ειδικά σχολεία επιμόρφωσης.
Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των στε-
λεχών του ΛΣ είναι αποσπασματικές, υπο-
στηρίζονται «παρακλητικά» από σχολές 
και υποδομές άλλων φορέων και, φυσικά, 
δεν ακολουθούν κανένα σύγχρονο εκπαι-
δευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
Αποτελεί μάλιστα μοναδική περίπτωση 
πια το ότι στη χώρα μας η επιλογή των 
αξιωματικών, των υπαξιωματικών και των 
λιμενοφυλάκων πραγματοποιείται ακόμη 
με «εσωτερικές διαδικασίες» και όχι με 
το σύστημα των πανελληνίων εξετάσε-
ων, που έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά 
χρόνια οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα 
ασφαλείας.
Η συναισθηματική και υπηρεσιακή μου 
σύνδεση τόσες δεκαετίες με το ΛΣ και 
το ότι έχω βιώσει εξαιρετικά δύσκολες 
επιχειρησιακές καταστάσεις μού επιτρέ-
πουν να διακρίνω τις σοβαρές αδυναμίες 
που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια και να 
καταθέσω, χωρίς ταμπού, την αγωνία μου 
για την κατάσταση και το μέλλον του.
Το ΛΣ έχει ως κύρια αποστολή τη διοί-
κηση, με ό,τι αυτό επιτελικά συμπερι-
λαμβάνει, της μεγαλύτερης στον κόσμο 
ναυτιλίας και σημαντικότατου πυλώνα της 
εθνικής μας οικονομίας. Ως εκ τούτου, 
επιβάλλεται ο διοικητικός αυτός φορέας 
να διακρίνεται για το υψηλό επιστημονικό 
επίπεδο γνώσεων και εμπειριών.

Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των 
αξιωματικών και των στελεχών του ΛΣ 
επαφίενται αποκλειστικά στην υπηρεσι-
ακή συνείδηση, στο ενδιαφέρον και στη 
μέριμνα των ιδίων και όχι σε οργανωτική 
απαίτηση του Σώματος που υπηρετούν.
Δεν θα αναφερθώ στην ανεπάρκεια ή και 
στην καταπάτηση των διατάξεων αναφορι-
κά με τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις στε-
λεχών, κ.λπ. Η ανισορροπία στη δύναμη των 
λιμενικών αρχών καταδεικνύει του λόγου το 
αληθές. Σκανδαλώδης περίσσεια αξιωμα-
τικών και στελεχών άνευ αντικειμένου σε 
κάποιες λιμενικές αρχές και υπηρεσίες του 
ΥΕΝ και απαράδεκτη έλλειψη σε άλλες.
Τα προαναφερόμενα έχουν επηρεάσει 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της 
αποστολής του, την κοινωνική του απο-
δοχή, το υψηλό κύρος που επιβάλλεται να 
διατηρεί στη μεγάλη βιομηχανία που διοικεί, 
την αυτοπεποίθηση των στελεχών και την 
απαραίτητη πειθαρχία που πρέπει να διέπει 
το στρατιωτικά οργανωμένο Λιμενικό Σώμα.
Οι αδυναμίες αυτές ενθαρρύνουν «πονη-
ρούς νόες» γνωστών κύκλων να μηχανεύο-
νται και να μεθοδεύουν, για ιδιοτελείς σκο-
πούς, τη διάλυση του ΥΕΝ, τον κατακερμα-
τισμό ή τη μετακίνηση του ΛΣ από υπουρ-
γείο σε υπουργείο και το «ψαλίδισμα» των 
αρμοδιοτήτων του. Πολιτικές που κόστισαν 
στο παρελθόν και σε μεγάλο βαθμό ευθύ-
νονται για τη στασιμότητα ή την αναβλη-
τικότητα στην επίλυση των προβλημάτων 
αδρανοποιούν το σημαντικό στελεχιακό 
δυναμικό και καθιστούν το Λιμενικό απλώς 
έναν γραφειοκρατικό οργανισμό.
Στις τάξεις του ΛΣ έχουν υπηρετήσει τα 
χρόνια που πέρασαν εκατοντάδες πρόσω-
πα, που διακρίθηκαν σε διεθνές επίπεδο για 
τις γνώσεις, την επιστημονική τους κατάρτι-
ση και τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη 
της ελληνικής ναυτιλίας. Και σήμερα υπάρ-
χουν δεκάδες στελέχη με υψηλότατο επί-
πεδο γνώσεων και ικανοτήτων.
Εν κατακλείδι, η Ελλάδα, επί σχεδόν έναν 
αιώνα, διαθέτει ένα πολύ καλό «εργαλείο» 
για τη διοίκηση και την εξυπηρέτηση της 
μεγαλύτερης σε διεθνές επίπεδο βιομηχα-
νίας της. Είναι καιρός –χωρίς πειράματα, ιδε-
οληψίες και δισταγμούς– να εκσυγχρονίσει 
και να αναδιοργανώσει τον φορέα που επι-
τυχώς συνέβαλε σημαντικά στην κατάκτηση 
του «επισείοντος» της ναυτιλίας μας, προ-
κειμένου να «εκτινάξει» την αποτελεσματι-
κότητα της αποστολής του επ’ ωφελεία της 
πατρίδας, των στελεχών του και της μεγά-
λης εμπορικής μας ναυτιλίας.
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Οι ναυπηγήσεις 
Bulkers σε 
μείωση, αλλά  
όχι σε αδράνεια

Της Μαρίας Μπερτζελέτου,
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ

Η σύναψη νέων ναυπηγήσεων 
Bulkers έχει µειωθεί σηµαντικά 
τα τελευταία χρόνια, αγγίζοντας 
το χαµηλότερο επίπεδο που 
σηµειώθηκε το 2016,  
σε αριθµητικούς όρους.

Η ζήτηση για νέες παραγγελίες ήταν ιδιαί-
τερα υποτονική τα τελευταία χρόνια, παρό-
λο που ένας περιορισμένος αριθμός ναυ-
πηγείων ήταν σε θέση να εξασφαλίσει νέες 
ναυπηγήσεις, κυρίως για την κατασκευή 
πλοίων μεγαλύτερου μεγέθους. Τωρινές 
βελτιώσεις στο περιβάλλον της ναυλαγο-
ράς φαίνεται να παρέχουν υποστήριξη για 
περισσότερη ζήτηση νέων ναυπηγήσεων 
από τους ναυτιλιακούς παίκτες.
Σε μια ιστορικώς αδύναμη ναυλαγορά 
υπήρχαν κατά 91% λιγότερες παραγγελίες, 
σε όρους dwt, που τέθηκαν το 2016 σε 
σύγκριση με το έτος «αιχμής», το 2007. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαε-
τίας, η συρρίκνωση των νέων παραγγε-
λιών ήταν ασταθής, αντανακλώντας τις 

αλλαγές στις συνθήκες της ναυλαγοράς 
και το συναίσθημα των ναυτιλιακών παι-
κτών. Εντούτοις, οι νέες ναυπηγήσεις των 
Bulkers μειώθηκαν ως μερίδιο των συνο-
λικών παραγγελιών σε όρους χωρητικότη-
τας dwt, από 62% το 2007 σε 36% το έτος 
2017 μέχρι σήμερα. 
Τα τελευταία δύο χρόνια η δραστηριότητα 
των νέων ναυπηγήσεων έχει μετατοπιστεί 
προς τα μεγαλύτερα μεγέθη Capesize και 
Panamax, τα οποία σε συνδυασμό αντι-
προσωπεύουν το 74% των παραγγελιών 
από τις αρχές του 2016 σε αριθμητικούς 
όρους, έναντι 38% από το 2007 έως το 
2015. Συνολικά, 35 από τις 55 μεγαλύτερες 
παραγγελίες το 2016 ήταν για Capesizes, 
31 από τις οποίες ήταν για τα πλοία μεγέ-



θους «Valemaxes» (c. 380-400.000 dwt). 
Φέτος το επίκεντρο ήταν κατά κύριο 
λόγο το μέγεθος Panamax, όπου και αντι-
προσωπεύει το ήμισυ (75) των συνολικών 
παραγγελιών στο έτος μέχρι σήμερα, εκ 
των οποίων οι 70 ήταν για το μέγεθος 
Kamsarmax. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 
ελκυστική εικόνα των τιμών που επικρα-
τούν σήμερα μετά την πτώση που σημειώ-
θηκε το 2016, με την τιμή ναυπήγησης στο 
μέγεθος Kamsarmax να παραμένει στα-
θερή στα 24,5 εκατομμύρια δολάρια από 
την αρχή του Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, 
η δραστηριότητα παραγγελιών στα μικρό-
τερα μεγέθη Handymax και Handysize 
εμφανίζεται περιορισμένη, αντιπροσω-
πεύοντας το 12% και το 13% των συνολι-
κών παραγγελιών Bulkers από την αρχή 
του 2016, σε αριθμητικούς όρους.
Ο αριθμός των ναυπηγείων μειώθηκε με 
την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα 
της υποχώρησης της ζήτησης νέων παραγ-
γελιών και της μετάβασης της δραστηριό-
τητας προς τα μεγαλύτερα μεγέθη πλοίων. 
Το 2017, μέχρι στιγμής, συνολικά 28 ναυ-
πηγεία έχουν λάβει τουλάχιστον ένα συμ-
βόλαιο ναυπήγησης Bulker, σε σύγκριση με 
18 το πλήρες έτος 2016 και κάτω από το 
ανώτατο όριο των 211 το 2007. 
Το 2016 τα κινεζικά ναυπηγεία έλαβαν 
το 88% των συνολικών παραγγελιών σε 
όρους dwt, συμπεριλαμβανομένων 30 
παραγγελιών «Valemax» από εγχώριους 
ναυτιλιακούς παίκτες σε έξι ναυπηγεία. 
Το 2017, μέχρι σήμερα, τα κινεζικά ναυ-
πηγεία έχουν επιτύχει μερίδιο αγοράς 
49% σε όρους χωρητικότητας – dwt. Τα 
ιαπωνικά ναυπηγεία έλαβαν 16 παραγγελί-
ες Panamax, συμβάλλοντας σε ποσοστό 
21% των συνολικών παραγγελιών σε όρους 
dwt για το 2017, μέχρι σήμερα, από 11% το 
2016. Τα κορεατικά ναυπηγεία έχουν λάβει 
το 25% των παραγγελιών στο 2017, μέχρι 
τώρα, σε όρους dwt, λόγω εντολής για τη 
ναυπήγηση 10 πλοίων μεγάλου μεγέθους 
μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος VLOC 
για ναύλωση στη Vale, ακολουθώντας 
μόνο μία παραγγελία.
Το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρο-
νιάς διαφοροποιεί έντονα το επενδυτι-
κό συναίσθημα των ναυτιλιακών παικτών 
προς την αγορά των νέων ναυπηγήσεων, 
καθώς παρατηρείται ένας χείμαρρος νέων 
παραγγελιών.
Από την αρχή του δεύτερου εξαμήνου 
του τρέχοντος έτους, οι εφοπλιστές 

έχουν επιταχύνει τη ζήτηση νέων παραγ-
γελιών, φέρνοντας τον αριθμό νέων πλοί-
ων σε 110 το τελευταίο τρίμηνο, που αυξά-
νουν την προσφορά χωρητικότητας των 
πλοίων. Ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστη-
κε σε σύγκριση με 63 παραγγελίες νέας 
κατασκευής από το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πλει-
ονότητα των εφοπλιστών που συνάπτουν 
νέες ναυπηγήσεις προέρχονται από την 
Ιαπωνία και έχουν παραγγείλει 41 νέα 
πλοία Bulkers από την 1η Ιουλίου 2017. Οι 
Έλληνες ακολουθούν με 25 νέες παραγ-
γελίες, 13 από τη Σιγκαπούρη, 8 από την 
Τουρκία και 7 από την Κίνα. Οι υπόλοιπες 
16 παραγγελίες χωρίζονται μεταξύ άλλων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προέρχονται από τον σημαντικό παί-
κτη Bahri της Σαουδικής Αραβίας και τη 
Navibulgar της Βουλγαρίας.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ιαπωνική 
εταιρεία Nissen Kaiun έβαλε εντολή για 
δέκα νέα πλοία μεγέθους Kamsarmax 
82.000 dwt στα ναυπηγεία συμπατρι-

ωτών. Επιπλέον, η ιαπωνική Kambara 
Kissen πρόσθεσε οκτώ παραγγελίες για 
Panamaxes και δύο για Ultramaxes στην 
Tsuneishi Cebu Shipbuilding, που προ-
ορίζονται για παράδοση μέχρι το 2020. 
Μεγάλες παραγγελίες προήλθαν επίσης 
από τη Nisshin Shipping και τη Yangzijiang 
Shipping Pte από τη Σιγκαπούρη, η οποία 
προχώρησε σε επτά νέα πλοία κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
Οι συμφωνίες όμως που στιγματίζουν την 
αγορά των ναυπηγήσεων και δημιουργούν 
έντονες ανησυχίες για τα τωρινά σημά-
δια της ισχυρής ανάκαμψης των ναύλων 

Capesizes προέρχονται από τη Βραζιλία 
και το ορυχείο Vale, που έχει συνδεθεί 
με μια συμφωνία χρονοναύλωσης για 
την κατασκευή μέχρι και 30 νέων πλοίων 
μεγέθους Valemax.
Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες συμ-
βάσεις ανάληψης διάρκειας έως 25 ετών, 
η κινεζική κοινοπραξία ICBC Leasing και 
China Merchants θα παρέχει δέκα νέα 
πλοία μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος 
(Valemax), χωρητικότητας 400.000 dwt, 
ενώ η νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εται-
ρεία Pan Ocean θα παρέχει τέσσερα νέα 
πλοία Valemax. Επιπρόσθετα, οι συμπα-
τριώτες της εταιρείας Korea Line, Pan 
Line Shipping και SK Shipping, θα συνει-
σφέρουν η καθεμία με δύο νέα 400.000 
dwt φορτηγά πλοία. Επιπλέον, η Polaris 
Shipping προχωρά μέχρι και σε δέκα νέες 
ναυπηγήσεις πλοίων για να υποστηρίξει τη 
σύμβαση. 
Οι παραγγελίες λέγεται ότι διαδίδονται σε 
πολλά κινεζικά και νοτιοκορεατικά ναυ-
πηγεία, ενώ η Hyundai Heavy Industries 
(HHI) συνδέεται με την εντολή της 

Polaris, με πιθανές παραδόσεις πλοίων το 
2019-2020.
Ωθούμενοι από τις ελκυστικές τιμές νέας 
κατασκευής, οι ιδιοκτήτες σπεύδουν να 
φτάσουν στα ναυπηγεία για να εξασφαλί-
σουν την εκ νέου κατασκευή της χωρη-
τικότητας σε σχέση με την αναμενόμενη 
ανάκαμψη της αγοράς.
Παρ’ όλα αυτά, ο νέος όγκος των παραγ-
γελιών μπορεί να οδηγήσει σε μπούμε-
ρανγκ και να καθυστερήσει ακόμα περισ-
σότερο την απαιτούμενη ανάκαμψη, εν 
μέσω της απειλής της υπερπροσφοράς 
της χωρητικότητας των πλοίων.

Τα τελευταία δύο χρόνια  
η δραστηριότητα των νέων 
ναυπηγήσεων έχει μετατοπιστεί 
προς τα μεγαλύτερα μεγέθη 
Capesize και Panamax.
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Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Με το βλέµµα του ναυτικού

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Ναυτική ασφάλεια  
και νηογνώμονες στην ασφάλεια 
της εκμετάλλευσης της Αρκτικής 

Η Αρκτική αποτελεί εδώ και πολλά χρό-
νια στόχο τόσο για την εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων της όσο και για τη διέ-
λευση των περασμάτων από πλοία ειδικής 
κατασκευής, μειώνοντας την απόσταση 
Ευρώπης-Άπω Ανατολής, αλλά η αγριό-
τητα των συνθηκών της Αρκτικής πάντα 
αποτελούσε εμπόδιο για τον άνθρωπο. 
Όμως, το εμπόδιο των συνθηκών της 
Αρκτικής αδιαμφισβήτητα εξομαλύνθηκε 
από τους νηογνώμονες και τους ναυτι-
κούς ασφαλιστές. 
Οι ασφαλιστές θαλάσσιων μεταφορών αξι-
ολόγησαν τους κινδύνους και διαμόρφω-
σαν το πλαίσιο με το οποίο θα καλύψουν 
τις εταιρείες που θα επιχειρήσουν, επιτρέ-
ποντας στον φορέα εκμετάλλευσης του 
πλοίου να καταβάλει ένα ορισμένο ποσό 

σε ασφάλιστρο, ποσοτικοποιώντας έτσι 
τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να 
αναλάβει εντός δώδεκα μηνών. Οι νηογνώ-
μονες, από την πλευρά τους, διαμόρφωσαν 
τους τεχνικούς κανόνες για τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή και τη λειτουργία πλοίων, με 
στόχο την ασφαλή λειτουργία των πλοίων 
στις δύσκολες συνθήκες της Αρκτικής.
Αυτό επηρέασε τις αποφάσεις σχετικά με 
την πιστοποίηση των επιχειρήσεων της 
Αρκτικής εντός ορισμένου πλαισίου κιν-
δύνου. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι 
κίνδυνοι έχουν εξουδετερωθεί παντελώς. 
Στο παρελθόν έχουν συμβεί δυσάρεστα 
περιστατικά, χωρίς όμως απώλειες ζωών 
ή περιβαλλοντικές καταστροφές που σε 
έναν βιότοπο όπως αυτός της Αρκτικής 
θα ήταν ολέθριες.
Η πιθανότητα μπορεί να μειώθηκε σημα-
ντικά με την εκπόνηση σχεδίου πλου σύμ-
φωνα με τον Πολικό Κώδικα (Polar Code) 
του ΙΜΟ, αλλά, με την αύξηση των πλόων 



στην Αρκτική, αυξάνεται και η πιθανότητα 
ενός δυσάρεστου περιστατικού. Η διεύ-
ρυνση της δραστηριότητας στην Αρκτική, 
όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, η διέλευση των περασμάτων 
μειώνοντας την απόσταση στις μεγάλες 
εμπορικές διαδρομές και ο τουρισμός 
στην Αρκτική, σημείωσε σημαντική άνοδο 
τα τελευταία χρόνια. 
Όσον αφορά τη χρήση της διαδρομής 
κατά μήκος της Βόρειας Θάλασσας, η 
χρήση ενός συστήματος νηοπομπής 
(convoy) και η παροχή δωρεάν υπηρεσι-
ών διάσωσης από τον στόλο συνοδείας 
της Rosatomflot είναι ουσιώδους σημα-
σίας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει σχε-
δόν καμία υποδομή διάσωσης διαθέσιμη 
κοντά και οι συνθήκες που αντιμετωπί-
ζουν τα υπάρχοντα μέσα είναι εξαιρετικά 
δύσκολες και απρόβλεπτες. 
Τέλος, όλοι οι φορείς –θεσμικοί, οικονομι-
κοί και τεχνικοί– καταβάλλουν προσπάθει-

ες να διευκολύνουν τους πλοιοκτήτες να 
επιχειρήσουν στην Αρκτική με υπεύθυνο 
και βιώσιμο τρόπο, εντούτοις χρειάζεται 
και η στήριξη της δραστηριότητας από τις 
πολιτικές των κρατών της Αρκτικής.

Δυναμικός διαχωρισμός:  
η νέα απειλή στην ασφαλή 
μεταφορά βωξίτη;

Τον Ιανουάριο του 2015 το πλοίο M/V 
«Bulk Jupiter» σημαίας Bahama μεταφο-
ράς φορτίου χύδην βυθίστηκε ανοιχτά 
της ακτής του Βιετνάμ με φορτίο 46.000 
τόνων βωξίτη και πλήρωμα δεκαεννέα 
ανδρών. Μόνο ένας επέζησε από το τρα-
γικό περιστατικό, το οποίο θεωρήθηκε ότι 
ήταν αποτέλεσμα της κλασικής υγροποίη-
σης του φορτίου.
Με βάση όμως την έρευνα που διεξήχθη 
από την παγκόσμια ομάδα εργασίας βωξίτη 
(global bauxite working group) και εγκρί-
θηκε από την τέταρτη σύνοδο της υπο-
επιτροπής για τη μεταφορά φορτίων και 
εμπορευματοκιβωτίων (CCC-4) τoυ IMO, 
είναι πιθανό ότι ένα διαφορετικό φαινόμενο, 
αποκαλούμενο «δυναμικός διαχωρισμός», 
ήταν υπεύθυνο γι’ αυτή την τραγωδία.
Ο δυναμικός διαχωρισμός πραγματοποι-
είται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του 
πλοίου, όταν η υγρασία στο φορτίο ανε-
βαίνει στην επιφάνεια του κύτους καθώς 
το φορτίο αποκτά συμπαγή μορφή από 
κάτω προς τα πάνω με τους κραδασμούς 
και τους διατοιχισμούς του πλοίου. Αυτό 
συμβαίνει όταν το φορτίο περιέχει αρκε-
τά μικρά σωματίδια τα οποία συγκρατούν 
την υγρασία μέσα στο φορτίο. 
Με την κίνηση του πλοίου (κραδασμοί, 
διατοιχισμοί), ένας πολτός νερού και 
λεπτών σωματιδίων συγκεντρώνεται 
στην κορυφή του φορτίου στα κύτη και 
δημιουργεί ελεύθερη επιφάνεια, με τις 
ανάλογες ροπές αδρανείας να επιδρούν 
στην ευστάθεια του πλοίου. Οι ελεύθε-
ρες επιφάνειες στα κύτη επηρεάζουν την 
κανονική κίνηση του πλοίου σε σχέση με 
τον κυματισμό, δίνοντας στον πλοίαρχο 
την πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά 
στα κύτη. Με την πάροδο του χρόνου, οι 
ροπές αδρανείας στα κύτη συντονίζονται, 
με αποτέλεσμα τη μετακίνηση αυτού του 
πολτού προς τη μία πλευρά του πλοίου 
και τη δημιουργία μόνιμης κλίσης του 
από έλλειψη ευστάθειας. Στη συνέχεια, 
τα κύματα και η κατάσταση της θάλασ-

σας στη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να 
ανατρέψουν το ήδη πληγωμένο πλοίο, με 
αποτελέσματα τραγικά για το πλοίο και το 
πλήρωμά του.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος δυναμικού δια-
χωρισμού, οι ακόλουθες τροποποιήσεις 
θα υιοθετηθούν τον Μάιο του 2019 στον 
κώδικα IMSBC (International Maritime 
Solid Bulk Cargoes) του IMO:
Τα φορτία βωξίτη θα ταξινομηθούν από 
φορτίο ομάδας Γ (δεν υπάρχουν γνωστοί 
κίνδυνοι) σε φορτίο της ομάδας Α, όπου 
θα φαίνεται ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, 
το φορτίο μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο 
λόγω υγρασίας.
Ως εκ τούτου, οι φορτωτές θα πρέπει να 
ελέγξουν την κατανομή μεγέθους σωμα-
τιδίων του φορτίου και να καθορίσουν το 
Ασφαλές Όριο Υγρασίας (TML) πριν από 
τη φόρτωση. Μόλις γίνει γνωστό το TML, 
το φορτίο πρέπει να φορτωθεί και να 
μεταφερθεί με περιεκτικότητα σε υγρασία 
κάτω από το όριο αυτό.
Η κατηγοριοποίηση ως φορτίο της ομά-
δας Α θα σημαίνει επίσης ότι θα εφαρ-
μοστούν οι διαδικασίες διαχείρισης υγρα-
σίας στο φορτίο σύμφωνα με τον κώδικα 
IMSBC. Εάν η περιεκτικότητα του φορτίου 
σε υγρασία υπερβαίνει το όριο που προσ-
διορίζεται, η φόρτωση δεν επιτρέπεται.
Στο μεταξύ, και μέχρι να υιοθετηθούν τα νέα 
μέτρα για τη μεταφορά του βωξίτη χύδην, 
πρέπει, με φροντίδα των ναυτιλιακών φορέ-
ων των χωρών όπου φορτώνεται ο βωξίτης, 
να εφαρμόζονται οι έλεγχοι και τα σχέδια 
που υιοθετήθηκαν στην τέταρτη σύνοδο 
της υποεπιτροπής CCC-4 του IMO.

Η εγκληματική αμέλεια 
των φορτωτών στα φορτία 
μεταλλεύματος νικελίου  
από την Ινδονησία συνεχίζει  
να κοστίζει ζωές

Η ναυτική τραγωδία του πλοίου μετα-
φοράς χύδην στερεών φορτίων Φ/Γ 
«Emerald Star» υπό σημαία Χονγκ Κονγκ 
και νεκρού βάρους 57.000 τόνων, το οποίο 
βυθίστηκε 150 μίλια ΒΑ των Φιλιππίνων 
μεταφέροντας φορτίο μεταλλεύματος 
νικελίου από το λιμάνι Buli της Ινδονησί-
ας προς το λιμάνι Lianyungang της Κίνας 
(εικόνα), ξύπνησε μνήμες παλαιότερων 
θανατηφόρων ναυτικών ατυχημάτων, φέρ-
νοντας πάλι στην επιφάνεια τα μεγάλα 
προβλήματα στη μεταφορά του νικελίου.
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Από το ναυάγιο διασώθηκαν δεκαπέντε 
μέλη του πληρώματος, ενώ αγνοούνται 
έντεκα. Το παραπάνω περιστατικό έρχεται 
να προστεθεί στις μεγαλύτερες τραγωδίες 
που συνέβησαν τα τελευταία επτά χρόνια 
σε πλοία που μετέφεραν το ίδιο φορτίο 
στο ίδιο ταξίδι και περίπου την ίδια επο-
χή. Το πιο συγκλονιστικό κοινό σημείο των 
τραγωδιών είναι το φορτίο που μετέφεραν 
και η τάση του να υγροποιείται κατά τη 
μεταφορά. Η υγροποίηση του φορτίου στη 
συνέχεια δημιουργεί ελεύθερες επιφάνειες 
στο κύτος του πλοίου, με αποτέλεσμα τη 
μετατόπιση του φορτίου και τη δημιουργία 
μόνιμης κλίσης από απώλεια ευστάθειας 
και τελικά την ανατροπή του με τη βοήθεια 
των κυμάτων. Συνήθως, από τη δημιουργία 
της κλίσης μέχρι την ανατροπή, το χρονι-
κό διάστημα είναι πολύ σύντομο (μερικά 

λεπτά) και, αν συνυπολογιστεί η δυσκολία 
της κίνησης σε ένα πλοίο με μεγάλη κλίση 
μαζί με την αχρήστευση των σωσίβιων λέμ-
βων, συνήθως οι απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές είναι μεγάλες. 
Το χρονικό της ντροπής για τις απώλειες 
των πλοίων και των ναυτικών έχει ως εξής:
 
Στις 27 Οκτωβρίου 2010, το M/V «Jian Fu 
Star» βυθίστηκε μεταφέροντας μεταλλεύ-
ματα νικελίου από την Ινδονησία στην 
Κίνα, κοστίζοντας τη ζωή σε 13 ναυτικούς.
Δεκατέσσερις ημέρες αργότερα, στις 10 

Νοεμβρίου, το M/V «Nasco Diamond» 
βυθίστηκε μεταφέροντας μεταλλεύματα 
νικελίου από την Ινδονησία στην Κίνα, με 
κόστος 21 θανάτους ναυτικών.
Είκοσι τρεις ημέρες μετά, στις 3 Δεκεμβρί-
ου, το M/V «Hong Wei» βυθίστηκε μετα-
φέροντας μεταλλεύματα νικελίου από την 
Ινδονησία στην Κίνα, με κόστος 10 θανά-
τους ναυτικών.
Το επόμενο έτος, τα πράγματα πήγαιναν 
καλά, μέχρι την ημέρα των Χριστουγέν-
νων, όταν το M/V «Vinalines Queen» 
χάθηκε. Τα είκοσι τρία από τα μέλη 
του πληρώματος θεωρήθηκαν χαμένα 
μέχρι έξι ημέρες αργότερα, όταν το M/V 
«London Courage» περισυνέλεξε έναν 
επιζώντα σε μια σωσίβια σχεδία. Το M/V 
«Vinalines Queen» είχε βυθιστεί μεταφέ-
ροντας μεταλλεύματα νικελίου από την 
Ινδονησία στην Κίνα με κόστος 22 θανά-
τους ναυτικών.
Τον Φεβρουάριο του 2013, το M/V «Harita 
Bauxite» βυθίστηκε ενώ μετέφερε μεταλ-
λεύματα νικελίου από την Ινδονησία στην 
Κίνα. Από τα 24 μέλη του πληρώματος 
διασώθηκαν μόνο εννέα.
Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, το M/V 
«Trans Summer» βυθίστηκε έξω από το 
λιμάνι του Χονγκ Κονγκ με φορτίο μεταλ-
λεύματος νικελίου από την Ινδονησία.

Μετά την τραγωδία του «Vinalines 
Queen», η INTERCARGO εξέδωσε τον 
Οδηγό για την Ασφαλή Φόρτωση Νικελί-
ου, που προειδοποιεί τους φορτωτές για 
τον κίνδυνο, παρέχοντας έναν χάρτη με 
βήματα «φορτώνω (load) / δεν φορτώνω 
(no load)» για τη φόρτωση του μεταλλεύ-
ματος νικελίου που είναι ευθυγραμμισμέ-
νος με τις τελευταίες οδηγίες του ΙΜΟ.
Μετά και τις τραγωδίες επιβλήθηκε απα-
γόρευση εξαγωγών μεταλλεύματος νικε-
λίου από την Ινδονησία, προκειμένου να 
διερευνηθούν οι λόγοι που τα φορτία 
κατέληγαν στα κύτη των πλοίων, με ποσο-
στά υγρασίας πολύ υψηλότερα από το 
όριο ασφαλούς φόρτωσης. 
Γιατί όμως συνέβησαν οι παραπάνω τρα-
γωδίες και ποιες συνθήκες οδήγησαν τους 
φορτωτές της Ινδονησίας να παραβλέψουν 
τις ισχύουσες διαδικασίες σε ό,τι αφορά 
την ασφαλή φόρτωση των πλοίων; Προ-
σπαθώντας να δώσουμε επαρκείς εξηγή-
σεις, καταλήγουμε στις παρακάτω σκέψεις:
Η ζήτηση νικελίου στην Κίνα απογειώθη-
κε το 2006. Η αγορά του μεταλλεύματος 

νικελίου από την Ινδονησία και τις Φιλιπ-
πίνες εξήλθε από το σχεδόν μηδέν το 
2005 σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολά-
ρια το 2011, σύμφωνα με έκθεση της Διε-
θνούς Ομάδας Μελέτης Νικελίου.
Οι εργασίες εξόρυξης ξεκίνησαν και οι 
φορτωτές προσπάθησαν να καλύψουν τη 
ζήτηση. 
Η αγωνία για την κάλυψη της ζήτησης 
έβαλε σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια 
της φόρτωσης.
Στην Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με πάνω 
από 17.500 νησιά, ο νόμος δεν έρχεται 
πολύ συχνά σε λιμένες όπου φορτώνεται 
το μεγαλύτερο μέρος του μεταλλεύματος. 
Αυτά τα φορτία αποθηκεύονται κυρίως σε 
εξωτερικούς χώρους και, ενώ ο κώδικας 
IMDG δηλώνει ότι η φόρτωση απαγορεύ-
εται στη βροχή (ή αμέσως μετά), αυτό δεν 
εμποδίζει πραγματικά κανέναν να το κάνει. 
Η ανεξάρτητη εργαστηριακή δοκιμή, 
όπως προτείνει η INTERCARGO, δεν 
είναι εφικτή όταν σε ολόκληρη την Ινδο-
νησία υπάρχει μόνο ένα εργαστήριο που 
ελέγχει αποτελεσματικά τα επίπεδα υγρα-
σίας του νικελίου.
Είναι γεγονός ότι, μετά την επιβολή κανό-
νων από την κυβέρνηση της Ινδονησίας 
και την άρση της απαγόρευσης μέσα στο 
2017, ήρθε πάλι σαν εφιάλτης η τραγωδία 
του M/V «Emerald Star» να μας επανα-
φέρει το πρόβλημα της ασφαλούς ή μη 
μεταφοράς του μεταλλεύματος νικελίου 
και της τήρησης ή μη των διεθνών κανό-
νων. Η εποχή κατά την οποία συνέβη η 
τραγωδία, ακριβώς μετά τους μουσώνες, 
δείχνει το υψηλό επίπεδο υγρασίας στο 
φορτίο και την πρωταρχική αιτία του 
θανατηφόρου ναυτικού ατυχήματος.
Παρά τις οδηγίες από τους θεσμικούς 
φορείς, όπως η INTERCARGO, αλλά και 
τις εγκυκλίους από τις λέσχες αποζημιώ-
σεων, φαίνεται ότι η αυξανόμενη ζήτηση 
των χωρών της Άπω Ανατολής, και ειδι-
κότερα της Κίνας, πιέζει τους φορτωτές 
στην Ινδονησία, προκειμένου να καλύψουν 
τη ζήτηση, να υπερφαλαγγίζουν τις ασφα-
λείς διαδικασίες φόρτωσης. Τελικά, όμως, 
ο πλοιοκτήτης (the carrier) και κατ’ επέ-
κταση ο πλοίαρχος του πλοίου, σύμφωνα 
και με τους κανόνες μεταφοράς (κανό-
νες Hague-Visby), είναι υπεύθυνοι για την 
ασφαλή φόρτωση του φορτίου στα κύτη, 
επομένως πρέπει να ζητάει από τον φορ-
τωτή τα πιστοποιητικά του ορίου υγρασί-
ας (Transportable Moisture Limit – TML), 

Tο μοιραίο ταξίδι του «Emerald Star».

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 
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τη μέτρηση του πραγματικού ορίου του 
φορτίου πριν αυτό φορτωθεί (Moisture 
Content – MC), ώστε να ισχύει η σχέση 
MC < TML. Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται 
οπτική επιθεώρηση πριν και κατά τη διάρ-
κεια της φόρτωσης, ώστε να διαπιστώνεται 
ότι το φορτίο καλύπτει τις προδιαγραφές 
που αρχικά συμφωνήθηκαν. 
Σαν τελευταίο πρακτικό μεν αλλά αποτελε-
σματικό πείραμα του κινδύνου μεταφοράς, 
ο πλοίαρχος παίρνει δείγμα από το φορτίο 
του, το βάζει σε ένα δοχείο, αφού πρώτα 
έχει τοποθετήσει στον πυθμένα ένα μπα-
λάκι του πινγκ πονγκ και στην επιφάνεια 
ένα σιδερένιο αντικείμενο (μια μεγάλη 
βίδα). Αν ανακινώντας τον κουβά –προ-
σομοιώνοντας την κίνηση του πλοίου– το 
μπαλάκι ανέβει στην επιφάνεια ενώ η βίδα 
βυθιστεί, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα 
το φορτίο να υγροποιηθεί στη μεταφορά. 
Συνοψίζοντας, με στόχο την εξουδετέρω-
ση της υγροποίησης φορτίων νικελίου, θα 
πρέπει:

Οι φορτωτές να ελέγχουν την υπάρχουσα 
υγρασία των φορτίων τους και σε δεύτε-
ρο χρόνο να φροντίσουν για την προστα-
σία των φορτίων από τις βροχές.
Η πλευρά του πλοίου, ανεξάρτητα από τις 
ενδεχόμενες καθυστερήσεις, να ελέγχει 
διεξοδικά την κατάσταση του φορτίου 
πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της φόρ-
τωσης, με στόχο την ασφάλεια του πλοί-
ου, του πληρώματος και, φυσικά, του ίδιου 
του φορτίου κατά τη μεταφορά του μέχρι 
την άφιξη στον προορισμό του.
Οι παραλήπτες πρέπει, με στόχο να 
παραλαμβάνουν τα φορτία τους ασφα-
λώς, να ασκήσουν τις ανάλογες πιέσεις 
στους φορτωτές για την πιστή τήρηση 
των προβλεπόμενων ελέγχων. Οι συνεχό-
μενες ναυτικές τραγωδίες θα αυξήσουν 
σημαντικά το κόστος της ασφάλισης του 
φορτίου και είναι βέβαιο ότι θα προστεθεί 
στην τιμή του μεταλλεύματος.
Τέλος, οι θεσμικοί φορείς πρέπει να επέμ-
βουν με τέτοιο τρόπο, ώστε η ασφαλής 
μεταφορά να διασφαλίζεται ακόμα και σε 
μια πολυνησιακή περιοχή, όπου μέχρι τώρα 
οι κανόνες υπερφαλαγγίζονται ακόμα και 
μετά από απαγορεύσεις εξαγωγής νικελίου. 

Μετρητά πάνω στο πλοίο για 
την εξόφληση των μελών του 
πληρώματος

Η άμεση εξόφληση των μελών του πλη-
ρώματος μηνιαίως, με βάση τις απαιτήσεις 
του θεσμικού πλαισίου (MLC 2006), σε 
μετρητά μπορεί να οδηγήσει σε αύξη-
ση των πειρατικών και ληστρικών επιθέ-
σεων, σύμφωνα με την εταιρεία παγκό-
σμιων χρηματοοικονομικών πληρωμών 
ShipMoney.
Ο πρόεδρος του ShipMoney, Stuart Ostrow, 
υποστηρίζει ότι οι διαχειριστές πλοίων, 
συνεχίζοντας να πληρώνουν τους ναυτικούς 
τους με μετρητά, ενισχύουν την πιθανότητα 
πειρατικών και ληστρικών επιθέσεων, συνι-
στά δε την εφαρμογή εναλλακτικών μεθό-
δων πληρωμής, χρησιμοποιώντας πλήρως 
τη νέα ψηφιακή εποχή με ασφάλεια.
Δεδομένου ότι το ποσοστό επιβάρυνσης 
για την παράδοση μετρητών στα πλοία 
κυμαίνεται από 3% έως 10%, η μείωση των 
χρηματικών ποσών που βρίσκονται στο 
πλοίο δίνει τη δυνατότητα στους διαχειρι-
στές τους να μειώσουν τις ετήσιες δαπά-

νες από χρεώσεις αλλαγής συναλλάγμα-
τος μέχρι και 50%.
Σύμφωνα πάντα με τον Stuart Ostrow, 
υπάρχουν σήμερα περίπου 69.000 πλοία 
στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο με σχε-
δόν $6,8 δις μετρητά επί του πλοίου ανά 
πάσα στιγμή. Με το να εξακολουθούν να 
πληρώνουν τους ναυτικούς με τη μέθοδο 
των μετρητών, και τα μέλη του πληρώματος 
αντιμετωπίζουν πρόσθετες χρεώσεις όταν 
επιστρέφουν στην πατρίδα τους και πρέ-
πει να αλλάξουν σε τοπικό νόμισμα ή όταν 
αλλάζουν τα μετρητά σε νόμισμα άλλων 
χωρών που επισκέπτονται με το πλοίο.
Στις ελληνικές εταιρείες, για τους Έλληνες 
ναυτικούς εφαρμόζεται η διαδικασία εξό-
φλησης ως εξής: Με την παραλαβή του 
μηνιαίου λογαριασμού, ο ναυτικός μπορεί 
να εμβάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού 
του σε τραπεζικό του λογαριασμό, μπορεί 
όμως και να το αφήσει στο πλοίο και να 
το εμβάσει όταν εκείνος θελήσει. 
Στην περίπτωση όμως των αλλοδαπών 
ναυτικών, η διαδικασία είναι διαφορετική.
Οι αλλοδαποί ναυτικοί κάθε μήνα εμβά-
ζουν μέρος του μισθού τους στην πατρί-
δα τους και το υπόλοιπο το εξοφλούνται 
είτε εμβάζοντάς το και πάλι είτε λαμβά-
νοντάς το σε μετρητά πάνω στο πλοίο. 
Είναι όμως βέβαιο ότι εξοφλούνται με την 
παραλαβή του λογαριασμού τους άμεσα, 
όπως προβλέπεται από τη Διεθνή Ναυτι-
κή Σύμβαση Εργασίας (MLC 2006). Βασική 
προτεραιότητα των πλοιοκτητών είναι να 
φροντίζουν τη συμμόρφωσή τους με τη 
σύμβαση και κατ’ επέκταση την αποφυγή 
κρατήσεων (detentions) από επιθεωρή-
σεις αρχών λιμένα (Port State Control). 
Επιλέγουν λοιπόν να έχουν διαθέσιμα 
μετρητά στο πλοίο, ώστε να μπορούν να 
καλύψουν τις όποιες επιλογές των ναυτι-
κών. Η επιλογή των μετρητών στο πλοίο 
ενισχύεται τελευταία και από τις κυβερ-
νοεπιθέσεις (cyber attacks) στο διαδίκτυο 
και στα δίκτυα που χρησιμοποιούν οι ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις, από τις οποίες δεν 
υπάρχει επαρκής προστασία.
Μετά τα παραπάνω, η καλύτερη επιλογή 
για τον πλοιοκτήτη είναι η ποσότητα των 
μετρητών στο πλοίο να περιοριστεί μόνο 
σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση του πλοίου 
με τις διεθνείς συμβάσεις, μειώνοντας την 
απώλεια χρημάτων από την αλλαγή συναλ-
λάγματος και την πειρατεία ή τη ληστεία.
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Είναι τελικά το slow steaming η λύση στη μείωση  
των εκπομπών στη ναυτιλία;

Το ενδιαφέρον της ναυτιλιακής κοινότη-
τας φαίνεται να προσελκύει μελέτη που 
πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος οργανι-
σμός διεξαγωγής ερευνητικών μελετών 
και παροχής συμβουλών CE Delft για 
λογαριασμό του NGO Seas At Risk and 
Transport & Environment. Σύμφωνα με τη 
συγκεκριμένη έρευνα, η μείωση της ταχύ-
τητας των πλοίων (slow steaming) θα μπο-
ρούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου στη ναυτιλία.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, που 
φέρει τον τίτλο «Regulating speed: a 
short-term measure to reduce maritime 
GHG emissions», οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τη ναυτιλία αναμένεται 
να αυξηθούν από 20 έως 120% έως το 
έτος 2050, καθώς έχουν ήδη καταγράψει 
αύξηση της τάξεως του 2,4% κατά την 
περίοδο 2013-2015.
Οι συντάκτες της μελέτης ισχυρίζονται 
πως το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά τη 
μείωση των ρύπων στη ναυτιλία μπορεί να 
εφαρμοστεί είτε καθολικά και σε παγκόσμια 
κλίμακα (π.χ. εάν αποφασιστεί να τεθεί ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο 
των πλοίων σε λιμένες ή ως υποχρέωση για 
τα πλοία που πλέουν σε παράκτια ύδατα) 
είτε το συγκεκριμένο μέτρο να έχει περιφε-
ρειακή ισχύ, όπως π.χ. στο πλαίσιο διμερών 
συμβάσεων μεταξύ λιμένων ή κρατών. 
Στην έρευνα αναφέρεται επίσης πως για την 
επιτυχή μείωση των ρύπων απαιτείται η υπο-
χρεωτική –και όχι αποσπασματική ή προαι-
ρετική– εφαρμογή του κανονισμού. Επιπλέον, 
προτείνεται οι περιορισμοί στην ταχύτητα 
να προσαρμοστούν ανάλογα με τους διά-
φορους τύπους και τα διάφορα μεγέθη των 
πλοίων, προκειμένου να μην επηρεαστεί η 

ανταγωνιστικότητα συγκεκριμένων τύπων 
πλοίου και, κατά συνέπεια, να μη διαταραχτεί 
η ευαίσθητη ισορροπία της αγοράς.
Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη, η μείωση 
της ταχύτητας των πλοίων αναμένεται να 
έχει σημαντικά οφέλη και για τη ναυλα-
γορά, καθώς εκτιμάται πως θα αυξήσει 
σημαντικά τη ζήτηση σε τονομίλια.
Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί στην 
έρευνα είναι το εάν και κατά πόσο ο περι-
ορισμός στην ταχύτητα των πλοίων (slow 
steaming) θα αφορά την ανώτερη ή τη 
μέση ταχύτητα των πλοίων.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη μελέτη, τα 
Ναυτικά Χρονικά ζήτησαν από δύο στελέ-
χη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με εμπει-
ρία σε θέματα ναυπηγικής τεχνολογίας, να 
σχολιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνας.
Σύμφωνα με τον κ. Αντώνιο Γιάντση, 
τεχνικό διευθυντή της Cyprus Sea Lines 
Co. Ltd., «το slow steaming τεχνικά απο-
τελεί την πιο απλή και πρακτικά ανέξοδη 
λύση για τη μείωση όλων των ειδών των 
εκπομπών ακόμα και στο 50%, ενώ ταυ-
τόχρονα οι επιπτώσεις στην εφοδιαστι-
κή αλυσίδα θα παραμείνουν αμελητέες. 
Παράλληλα, οι μικρότερες ταχύτητες θα 
δημιουργήσουν μια τεχνητή μείωση της 
προσφοράς tonnage, με ευεργετικά απο-
τελέσματα τόσο από τις χαμηλότερες 
καταναλώσεις όσο και από υψηλότερους 
ναύλους λόγω βελτίωσης στη σχέση προ-
σφοράς και ζήτησης. H θεσμοθέτηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο του slow steaming 
μπορεί να αποτελέσει την απάντηση της 
διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας στην επι-
βολή πρακτικά ανεφάρμοστων κανονισμών, 
που προβλέπουν δαπανηρές μετασκευές 
με αμφίβολα αποτελέσματα ως προς τη 
μείωση των εκπομπών καυσαερίων».
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον κ. 
Πάνο Ζαχαριάδη, τεχνικό διευθυντή της 
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., 
τέτοιου είδους μελέτες έχουν ως μόνο 
σκοπό να «αποπροσανατολίσουν» την κοι-
νή γνώμη. «Έρευνες όπως η προαναφερ-
θείσα άλλοτε παρουσιάζουν εσφαλμένα 
στατιστικά στοιχεία και άλλοτε παραλεί-
πουν εσκεμμένα σημαντικά δεδομένα, με 
σκοπό να καταλήξουν σε μεθοδευμένα 
συμπεράσματα. Έχω δει να συμβαίνουν 
σημεία και τέρατα σε αυτές τις μελέτες», 

Η επίπτωση του slow 
steaming στις εκπομπές 
ρύπων στη ναυτιλία έως 
το 2030.
Πηγή: Regulating speed: 
a short-term measure to 
reduce maritime GHG 
emissions, CE Delft, 
October 2017

Αναµφίβολα, η µείωση των 
εκποµπών των αερίων του 
θερµοκηπίου στη ναυτιλία 
βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής 
κοινότητας. Με αφορµή την 
πρόσφατη έρευνα της CE Delft, 
η δηµοσιογραφική οµάδα των 
Ναυτικών Χρονικών ζήτησε 
από δύο στελέχη ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων µε εµπειρία σε 
θέµατα ναυπηγικής τεχνολογίας 
να σχολιάσουν την υποχρεωτική 
εφαρµογή του slow steaming ως 
λύση στη µείωση των εκποµπών 
στη ναυτιλία.



αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης.
Όπως επισημαίνει ο τεχνικός διευθυντής 
της Atlantic Bulk Carriers, «η συγκεκριμέ-
νη μελέτη παραδέχεται πως η εφαρμογή 
υποχρεωτικών speed limits θα δημιουρ-
γήσει ζήτηση για 30% περισσότερα πλοία, 
με σκοπό να καλύψουν την παγκόσμια 
προσφορά φορτίων. Αυτό το ποσοστό 
αντιστοιχεί σε σχεδόν 16.500 περισσότε-
ρα πλοία. Αν αναλογιστεί κανείς πως για 
τη ναυπήγηση των συγκεκριμένων πλοίων 
απαιτούνται κατά μέσο όρο 18.000 τόνοι 
χάλυβα για έκαστο πλοίο, τότε πρόκειται 
για 300 εκατ. τόνους χάλυβα συνολικά, η 
κατασκευή του οποίου θα δημιουργήσει 
700-900 εκατ. τόνους εκπομπών CO

2
 και 

άλλους τόσους για τον εξοπλισμό και το 
βάψιμο των πλοίων. Δίχως μάλιστα να υπο-
λογίσουμε τις εκπομπές από την εξόρυξη 
και τη μεταφορά του καυσίμου (ως επί το 
πλείστον κάρβουνο) με πλοία και φορτη-
γά στα χυτήρια, με σκοπό την παραγωγή 
του ατσαλιού. Πρόκειται σχεδόν για 3 
δις τόνους επιπλέον CO

2
, την ίδια στιγ-

μή που το παραπάνω διάγραμμα εκτιμά 
πως τα speed limits θα επιφέρουν μείωση 

των εκπομπών κατά 100 εκατομμύρια τον 
χρόνο κατά μέσο όρο (2024). Αν κανείς 
αναλογιστεί και τους ρύπους που θα δημι-
ουργηθούν από την αεροπορική μεταφο-
ρά 30% περισσότερων πληρωμάτων, τότε 
είναι ξεκάθαρο πως τα speed limits δεν 
θα επιφέρουν μείωση των εκπομπών του 
CO

2
, αλλά το αντίθετο. Τέλος, να αναφέρω 

ότι άλλες, σοβαρές μελέτες συνδέουν την 
επιβολή χαμηλών ταχυτήτων στα πλοία με 
το Modal Shift. Δηλαδή ένας αριθμός φορ-
τίων θα προτιμήσει γρηγορότερα μέσα 
όπως τρένα και φορτηγά, εκτοξεύοντας 
φυσικά τις εκπομπές CO

2
».

«Η προσφορά και η ζήτηση είναι αυτές 
που καθορίζουν την ταχύτητα. Αναμφί-
βολα, ο διεθνής νομοθέτης θα μπορού-
σε να επιβάλει φόρους στα καύσιμα, έτσι 
ώστε οι χαμηλότερες ταχύτητες να είναι 
ιδιαίτερα συμφέρουσες, δίνοντας όμως 
στους διαχειριστές τη δυνατότητα για 
την αύξηση των ταχυτήτων όταν η ζήτηση 
είναι μεγάλη (και άρα οι παραλήπτες είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν το κόστος), 
δίχως να απαιτείται η ναυπήγηση νέων 
πλοίων. Όσο για την πρόταση της μελέ-

της για επαναφορά των παροπλισμένων 
πλοίων στην αγορά, προκειμένου να αντε-
πεξέλθουν στην ενισχυμένη ζήτηση, δεν 
τη θεωρώ σοβαρή. Αν μη τι άλλο δείχνει 
ότι οι συγγραφείς δεν είναι γνωστές της 
ναυτιλίας. Συνεπώς, προσωπικά μιλώντας, 
οι μελέτες αυτές έχουν χάσει την όποια 
επιστημονική αξιοπιστία και έχουν γίνει 
εργαλεία παραπλάνησης, κυρίως για τον 
ΙΜΟ», προσθέτει ο κ. Ζαχαριάδης.
Η μελέτη του CE Delft αναμένεται να 
παρουσιαστεί στον IMO κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας εβδομάδας. Σημειωτέ-
ον ότι η Marine Environment Protection 
Committee (MEPC) του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (IMO) εργάζεται ήδη 
πάνω στη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η 
πρώτη έκδοση της οποίας αναμένεται να 
παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2018.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στο www.
cleanshipping.org/download/Slow-steaming-
CE-Delft-final.pdf.
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Νέα δεδομένα για την αγορά  
των containerships

Σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται στην 
αγορά των containerships, καθώς από τις 
αρχές του 2017 έως και σήμερα η παγκό-
σμια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
έχει αυξηθεί άνω του 6% σε σχέση με την 
ίδια περίοδο πέρυσι.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Alphaliner, το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η 
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα διε-
θνή λιμάνια σημείωσε αύξηση της τάξεως 
του 6,7%, ενώ και για το τρίτο τρίμηνο του 
2017 τα ποσοστά παραμένουν ισχυρά.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στη διακίνηση 
των εμπορευματοκιβωτίων καταγράφουν 
τα κινεζικά λιμάνια, τα οποία την περίοδο 
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σημείωσαν αύξηση 

της τάξεως του 9,3%, συγκριτικά με την 
ίδια περίοδο πέρυσι.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους έχει παρατηρηθεί αύξηση ύψους 
5,3% αναφορικά με τον όγκο των εμπο-
ρευματοκιβωτίων που διακινούνται στις 
θαλάσσιες διαδρομές Ασίας-Ευρώπης και 
Ειρηνικού.

Δεν έχουν τέλος τα βάσανα  
για την πετρελαϊκή PDVSA

Συνεχίζονται οι οικονομικές δυσκολίες για 
την PDVSA, την κρατική πετρελαϊκή εται-
ρεία της Βενεζουέλας, καθώς πρόσφατα 
απαγορεύτηκε στην ίδια να χρησιμοποιή-
σει τερματικό σταθμό εισαγωγής και απο-
θήκευσης πετρελαίου που βρίσκεται στη 
νήσο St. Eustathius στην Καραϊβική. Ο 



λόγος της απαγόρευσης είναι τα ποσά που 
χρωστάει η πετρελαϊκή εταιρεία, ύψους 
$26 εκατ., στη NuStar Energy, ιδιοκτήτρια 
του τερματικού σταθμού. Η απαγόρευση 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η 
παράδοση πετρελαίου από τη Βενεζουέ-
λα στην Trafigura, η οποία ανέμενε να της 
παραδοθεί φορτίο πετρελαίου.
Η PDVSA, εδώ και ενάμιση χρόνο, αντιμε-
τωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα 
και ως εκ τούτου αδυνατεί να αποπληρώ-
σει τις οικονομικές της οφειλές.
Η PDVSA, όπως και η εθνική οικονομία 
της Βενεζουέλας, έχει επηρεαστεί αρνη-
τικά από την κατάρρευση των τιμών του 
πετρελαίου, γεγονός που έχει οδηγήσει 
την εταιρεία σε αδυναμία άμεσων πλη-
ρωμών στους προμηθευτές της και στις 
ξένες ναυτιλιακές εταιρείες με τις οποίες 
συνεργάζεται.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις 
κυρώσεις που έχει επιβάλει στη χώρα ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, 
καθιστούν τη θέση της κρατικής πετρελα-
ϊκής εταιρείας ακόμα πιο δυσχερή.

Φιλί ζωής για τη Hyundai Heavy 
Industries

Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hyundai 
Heavy Industries δέχτηκαν παραγγελία 
για πέντε νέα πλοία κατηγορίας VLOC 
(Very Large Ore Carriers) από την ομο-
εθνή ναυτιλιακή εταιρεία Polaris Shipping.
Η συγκεκριμένη παραγγελία έρχεται 
μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός 
μήνα, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο 
η Polaris Shipping προέβη σε παραγγελία 
για τη ναυπήγηση δέκα πλοίων ιδίας κατη-
γορίας από την HHI, η οποία αποτελεί τη 
μεγαλύτερη παραγγελία των πέντε τελευ-
ταίων ετών που δέχονται τα ναυπηγεία 
της Νότιας Κορέας.
Η αξία της ναυπήγησης των πέντε νέων 
πλοίων, χωρητικότητας 325.000 dwt έκα-
στο, ανέρχεται σε $400 εκατ.
Από τις αρχές Ιανουαρίου του 2017 έως 
και σήμερα η HHI έχει δεχτεί παραγγε-
λίες για 110 πλοία, συνολικής αξίας $6,7 
δις. Οι νέες παραγγελίες θα ενισχύσουν 
σημαντικά την οικονομική της κατάσταση 
και θα συμβάλουν περαιτέρω στη θέση 
που κατέχει ως ο μεγαλύτερος ναυπηγι-
κός όμιλος του κόσμου.

Αρχίζουν εκ νέου οι παραγγελίες 
bulkers σε κινεζικά ναυπηγεία

Όπως προκύπτει από στοιχεία του Συν-
δέσμου της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της 
Κίνας (CANSI), την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Σεπτεμβρίου 2017 καταγράφηκε αύξηση 
ύψους 8,7% στις παραγγελίες που δέχτηκαν 
τα κινεζικά ναυπηγεία, συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.
Η αύξηση του αριθμού των νέων παραγ-
γελιών (20,13 εκατ. dwt) οφείλεται στην 
ανάκαμψη που παρατηρείται στη ναυ-
λαγορά των χύδην ξηρών φορτίων την 
τελευταία περίοδο, γεγονός που ωθεί τους 
πλοιοκτήτες στην πραγματοποίηση νέων 
παραγγελιών. Να σημειωθεί ότι, μέχρι και 
τον περασμένο Αύγουστο, καταγραφόταν 
πτωτική πορεία σε νέες παραγγελίες πλοί-
ων στα κινεζικά ναυπηγεία.
Αύξηση παρατηρείται επίσης σε όρους 
ολοκληρωμένων κατασκευών και νέων 
ναυπηγήσεων, καθώς από τις αρχές του 
Ιανουαρίου του 2017 έως και τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο τα ναυπηγεία της Κίνας 
ναυπήγησαν πλοία χωρητικότητας 35,15 
εκατ. dwt, αύξηση κατά 41% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Τα 80 κύρια ναυπηγεία της Κίνας κατέγρα-
ψαν συνολικά έσοδα ύψους $42,9 δις από 
τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2017, 
σημειώνοντας όμως μείωση κατά 6,9% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 
Σε ύφεση η θαλάσσια πειρατεία  
το 2017

Ο αριθμός των πειρατικών επιθέσεων, 
σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
International Maritime Bureau (IMB), 
παρουσιάζεται μειωμένος κατά την περίο-
δο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
σε ποσοστό 14%, με καταγεγραμμένα 121 
περιστατικά (141 το 2016).
Σύμφωνα με το κέντρο αναφοράς πειρατι-
κών επιθέσεων του ΙΜΒ, οι περιοχές στις 
οποίες καταγράφονται τα περισσότερα 
περιστατικά πειρατικών επιθέσεων είναι ο 
Κόλπος της Γουινέας, η περιοχή της νοτι-
οανατολικής Ασίας καθώς και οι ακτές της 
Λιβύης, όπως, τελευταία, και της Βενεζουέ-
λας. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον το ότι 
κανένα περιστατικό πειρατικής επίθεσης 

δεν αναφέρθηκε στα ανοιχτά των ακτών 
της Σομαλίας, μια περιοχή υψηλού κινδύ-
νου έως πολύ πρόσφατα. Ωστόσο, σε ό,τι 
αφορά τη Σομαλία, το ΙΜΒ σημειώνει στην 
έκθεσή του πως οι πειρατικές ομάδες που 
δρουν στην περιοχή φαίνεται πως έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να «στοχεύουν» σε 
εμπορικά πλοία που πλέουν σε μεγάλη 
απόσταση από τις ακτές της χώρας.
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρου-
σιάζει το ΙΜΒ: (α) σε 92 πλοία καταγράφηκε 
επιβίβαση πειρατικών ομάδων, (β) 13 πυρ-
πολήθηκαν, (γ) σε 11 υπήρξαν απόπειρες 
πειρατικών επιθέσεων, ενώ (δ) πέντε πλοία 
πέρασαν υπό τον έλεγχο των πειρατών. 
Ως επιτυχές παράδειγμα αντιμετώπισης 
του πειρατικού φαινομένου εμφανίζεται 
η Μαλαισία, όπου η άμεση δράση του 
Malaysian Maritime Enforcement Agency 
οδήγησε σχεδόν σε εξάλειψη του φαινο-
μένου στις θάλασσες της χώρας. Το γεγο-
νός αυτό ώθησε τον διευθυντή του ΙΜΒ, 
Pottengal Mukundan, να δηλώσει πως η 
Μαλαισία δείχνει το παράδειγμα που πρέ-
πει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες για 
την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Οι διεθνείς κανονισμοί  
φέρνουν αναστάτωση  
στη ναυτιλιακή αγορά

Σε έρευνα που διενήργησε η Exxon Mobil 
σε παράγοντες της ναυτιλιακής κοινότη-
τας, το 70% των ερωτηθέντων υποστήρι-
ξαν ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν είναι 
προετοιμασμένη να συμμορφωθεί με 
τον κανονισμό του IMO που θα τεθεί σε 
εφαρμογή από το 2020 για τη μείωση της 
περιεκτικότητας θείου στα καύσιμα των 
πλοίων σε ποσοστό 0,5%.
Αναλυτές της IHS Markit αναφέρουν ότι 
αναμένεται να υπάρχει διαθεσιμότητα 
καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θείο σε μεγάλους κόμβους διύλισης και 
ανεφοδιασμού, ωστόσο ερωτήματα προ-
κύπτουν για τη διαθεσιμότητα τέτοιων 
καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές.
Το 32% των ερωτηθέντων αναμένουν ότι 
στο μέλλον θα χρησιμοποιείται από τα 
πλοία ένας συνδυασμός HFO (Heavy Fuel 
Oil), MGO (Marine Gas Oil) και μειγμάτων, 
ενώ το 69% των ερωτηθέντων αναμένουν 
ότι θα αναπτυχθούν νέοι τύποι καυσίμων 
με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.
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Ο κ. Sandeep Sayal, διευθυντής του τμή-
ματος έρευνας μάρκετινγκ και διύλισης 
της IHS Markit, ανέφερε ότι η ναυτιλιακή 
βιομηχανία και τα διυλιστήρια διατηρούν 
στάση αναμονής έως ότου ο IMO δώσει 
ένα ισχυρό μήνυμα για την αυστηρή υιο-
θέτηση του κανονισμού όσον αφορά τα 
καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Χωρίς την καθοδήγηση του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως 
τόνισε ο κ. Sayal, οι ναυτιλιακές εταιρεί-
ες αποφεύγουν να επενδύσουν προς την 
αναβάθμιση του στόλου τους. Διεθνείς 
ειδησεογραφικές πηγές αναφέρουν ότι το 
γεγονός αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει 
σε αναβολή της υιοθέτησης του κανονι-
σμού από το 2020 στο 2025.

Κατασκευαστικός οργασμός  
στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία

Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποδεικνύ-
εται ιδιαίτερα παραγωγικό για τις ευρωπα-
ϊκές ναυπηγικές μονάδες. Στα ναυπηγεία 
Meyer Werft στο Turku της Φινλανδί-
ας, που ανήκουν στον γερμανικό όμιλο 
Meyer Werft GmbH, μετά την καθέλκυση 
του «Mein Schiff 1», συνεχίζονται εντατικά 
οι εργασίες για τη ναυπήγηση του νέου 
κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 2» της 
TUI Cruises, που έχει έδρα το Αμβούργο. 

Το μεν πρώτο θα ξεκινήσει δρομολόγια 
τον Μάιο του 2018, ενώ το «Mein Schiff 
2» στις αρχές του 2019. Και τα δύο πλοία 
θα έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας έως 
και 2.894 επιβατών, ενώ στόχος της TUI 
Cruises είναι να ενισχύσει την παρουσία 
της στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας.
Μία ακόμα γερμανική πολυεθνική εταιρεία 
κρουαζιέρας, η Hapag-Lloyd Cruises, προ-
χωρά στη ναυπήγηση ενός ακόμα κρουα-
ζιερόπλοιου εξερεύνησης. Συγκεκριμένα, 
προ ολίγων ημερών πραγματοποιήθηκε 
στo ναυπηγείo που διατηρεί η Vard στη 
Ρουμανία η επίσημη τελετή για να εορτα-
στεί η κοπή του πρώτου κομματιού χάλυ-
βα για το δεύτερο πλοίο εξερεύνησης της 
Hapag-Lloyd. Από τα ρουμανικά ναυπη-
γεία Vard θα κατασκευαστούν δύο πλοία, 
τα «Hanseatic Nature» και «Hanseatic 
Inspiration», των οποίων ωστόσο οι εσω-
τερικοί χώροι θα ολοκληρωθούν στις ναυ-
πηγικές μονάδες που διατηρεί η Vard στη 
Νορβηγία. Για τη Hapag-Lloyd το μέλλον 
της κρουαζιέρας βρίσκεται στην προσφο-
ρά εξειδικευμένων ταξιδιών σε απομακρυ-
σμένες θαλάσσιες περιοχές, όπως η Αρκτι-
κή και η Ανταρκτική, και προς τα εκεί έχει 
στόχο να προσανατολιστεί, για να καλυ-
φθεί η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.
Όμως, πέραν της κρουαζιέρας εξευρεύ-
νησης, και η ποτάμια κρουαζιέρα περνά 
φάση ισχυρής ανάπτυξης. Αξιοποιώντας 
το θετικό μομέντουμ, η ελβετική εται-
ρεία ποτάμιας κρουαζιέρας Viking River 
Cruises, με έδρα τη Βασιλεία, υπέγραψε 
συμφωνία με τα γερμανικά ναυπηγεία 
Neptun στο Ρόστοκ για τη ναυπήγηση 
έξι επιπλέον κρουαζιερόπλοιων, κατηγορί-

ας Viking Longship Class. Τα έξι ποτάμια 
κρουαζιερόπλοια αναμένεται να παρα-
δοθούν στην εταιρεία το 2019, θα έχουν 
μήκος 135 μ. και πλάτος 11,45 μ., θα μπο-
ρούν να φιλοξενούν 190 επιβάτες σε 95 
εξωτερικές καμπίνες, ενώ θα προσφέρουν 
κρουαζιέρες σε Ρήνο, Μάιν και Δούναβη.
 
Ο προστατευτισμός εμπόδιο  
για την οικονομική ανάπτυξη  
της Αφρικής

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθη-
κε στο Παρίσι το 17ο Διεθνές Οικονομικό 
Φόρουμ για την Αφρική. Στο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος τέθηκαν οι μεγάλες προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της 
αφρικανικής ηπείρου: δημιουργία βιώσι-
μων θέσεων εργασίας, προστασία περι-
βάλλοντος και βελτίωση της παραγωγικό-
τητας των αφρικανικών οικονομιών.
Ωστόσο, όπως σημειώνει η Ένωση Δανών 
Εφοπλιστών, η κύρια πρόκληση που αντι-
μετωπίζουν οι αφρικανικές χώρες, και 
κυρίως οι χώρες της Υποσαχάριας Αφρι-
κής, έγκειται στην τάση που παρατηρείται 
τελευταία από πολλές αφρικανικές κυβερ-
νήσεις προς την κατεύθυνση εφαρμογής 
πολιτικών προστατευτισμού και πρόταξης 
των στενών εθνικών οικονομικών συμφε-
ρόντων, με άμεσες και αρνητικές συνέπει-
ες για τη ναυτιλία.
Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής 
τέτοιου είδους πολιτικών στον χώρο της 
ναυτιλίας αποτελεί η Γκάνα, με την κυβέρ-
νησή της να θέτει περιορισμούς στο ναυ-
τιλιακό επιχειρείν, κάτι που πολλές ναυ-
τιλιακές εταιρείες της Δανίας χαρακτηρί-
ζουν ως άκρως αρνητική εξέλιξη.
«Η απελευθέρωση του περιφερειακού και 
διεθνούς εμπορίου μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των 
χωρών της δυτικής Αφρικής, στην αύξη-
ση της απασχόλησης και στην αντιμετώ-
πιση της φτώχειας», σημειώνει η Anne H. 
Steffensen, γενική διευθύντρια και διευθύ-
νουσα σύμβουλος της Ένωσης Δανών Εφο-
πλιστών. Η ίδια προσθέτει: «Είναι ανησυχητι-
κό το γεγονός πως στην Γκάνα η κυβέρνηση 
επιχειρεί να εφαρμόσει μια νομοθεσία η 
οποία θα βλάψει το εξωτερικό εμπόριο».
Με δεδομένο πως οι χώρες της Υποσαχά-
ριας Αφρικής δέχονται το 10% των εξαγω-
γών της Δανίας, είναι κάτι παραπάνω από 
εύλογη η ανησυχία των Δανών εφοπλιστών 
για την εφαρμογή πολιτικών προστατευτι-
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committed to the quality of the world fleet
We are committed to upholding the values of safety, security, and environmental protection.  

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

consecutive years. We achieve this goal through 24/7 service provided from 27 offices, staffed with 
experienced personnel and located in major shipping and financial centers around the world.
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σμού από τα κράτη της περιοχής, θέτοντας 
περιορισμούς στο εξωτερικό εμπόριο και 
βεβαίως στη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Παράγοντες της αγοράς πάντως θεωρούν 
πως είναι επιτακτική ανάγκη το περαιτέρω 
άνοιγμα των υποσαχάριων αγορών στο 
διεθνές εμπόριο, ωστόσο θέτουν ως προ-
ϋπόθεση οι δεκατρείς χώρες της περιο-
χής να επενδύσουν στην αντιμετώπιση 
της πειρατείας, αλλά και στη βελτίωση των 
υποδομών τους. Η Ναυτιλιακή Αρχή της 
Νιγηρίας (NIMASA) εκτιμά το κόστος 
των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδο-
μές μεταφορών στην Υποσαχάρια Αφρική 
στο ύψος των σχεδόν $7 δις.

Ασφάλεια για τα λιμάνια  
της Λιβύης

Στις 8 Νοεμβρίου 2017 αναφέρθηκε από 
ανταποκριτή του Gard ότι το λιμάνι του 
Tobruk έκλεισε για δραστηριότητες εισαγω-
γής και εξαγωγής έπειτα από απόφαση του 
Υπουργείου Μεταφορών της Λιβύης. Παρό-
τι, όπως φαίνεται, η απόφαση δεν επηρεάζει 
τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του τερματι-
κού σταθμού Marsa El Hariga του Tobruk, οι 
πλοιοκτήτες πρέπει να επαληθεύουν με τον 
τοπικό τους αντιπρόσωπο την κατάσταση 
σε οποιοδήποτε λιμάνι της Λιβύης αρκετά 
πριν από την άφιξή τους.

Η κατάσταση των λιμανιών στη Λιβύη στις 
8 Νοεμβρίου 2017 αναφέρεται ως εξής:

• Σε λειτουργία: Farwah, Bouri, Melittah, 
Zawia, Tripoli, Al Khoms, Misurata, Es 
Sider, Ras Lanuf, Marsa El Brega, Zuetina, 
Benghazi και Marsa El Hariga.
• Κλειστά: Sirte, Derna, Tobruk.

Όλοι οι λιμένες σε λειτουργία θεωρού-
νται σήμερα ασφαλείς για τα πλοία και τα 
πληρώματά τους. Η κατάσταση όμως είναι 
πολύ ρευστή και οι πλοιοκτήτες καλού-
νται να προειδοποιήσουν τα πληρώματα 
των πλοίων τους για την αστάθεια της 
κατάστασης και να προβούν σε εκτίμηση 
του κινδύνου από την είσοδο στα νερά 
της Λιβύης.
Οι πλοιοκτήτες καλούνται να δώσουν 
εντολή στα πλοία τους να συνεχίσουν 
να δίνουν προσοχή κατά την είσοδο 
στα λιμάνια και στα ύδατα της Λιβύης, 
ιδιαίτερα όταν ταξιδεύουν στα παράκτια 
ύδατα κοντά στην Ντέρνα, στη Βεγγάζη 
και στη Σίρτε. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του θεσμικού πλαισίου, όλα τα πλοία που 
βρίσκονται μέσα ή κοντά στη στρατιωτι-
κοποιημένη περιοχή νοτίως των 34° 00'N 
πρέπει να αναφέρουν τη θέση τους στον 
πλησιέστερο παράκτιο σταθμό για να 
λάβουν ασφαλή γραμμή πλεύσης.
Συνοπτικά, τα πλοία που εκτελούν πλόες 
εντός ή κοντά στα ύδατα της Λιβύης πρέπει:

• Να τηρούν τους διεθνείς νόμους των 
εμπορικών συναλλαγών, να ακολουθούν 
τις επίσημες θαλάσσιες διαδρομές σε 
οποιοδήποτε από τα λιβυκά λιμάνια που 
επιχειρούν και να αποφεύγουν τον πλου 
στα παράκτια ύδατα των κλειστών λιμένων.
• Να δηλώνουν το προβλεπόμενο ταξί-

δι και τον τύπο του φορτίου που θα 
εκφορτωθεί/φορτωθεί στον πράκτορα 
(agent) αρκετά πριν από την άφιξή του 
σε οποιοδήποτε λιμάνι της Λιβύης, ώστε 
να του δοθεί αρκετός χρόνος για να 
ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.
• Αν τα παραπάνω δεν συμβούν, τότε 
πρέπει να διατηρήσει στενή επαφή με τις 
τοπικές λιμενικές αρχές και τον πράκτορα 
του πλοίου, με στόχο την επικαιροποίηση 
των πληροφοριών σχετικά με το λιμάνι. 
• Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των 
ΗΠΑ (United States Coast Guard), σε 
ό,τι αφορά την ασφάλεια των θαλάσσιων 
μεταφορών, εξετάζεται πρώτα η αποτε-
λεσματικότητα των αντιτρομοκρατικών 
μέτρων που εφαρμόζονται σε ξένα λιμά-
νια από τα οποία πλοία φτάνουν στις 
ακτές των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που διαπι-
στώνεται ότι τα λιμάνια που προσέγγισαν 
τα πλοία πριν αυτά καταπλεύσουν στην 
οικονομική ζώνη των ΗΠΑ δεν εφαρμό-
ζουν επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα 
κατά της τρομοκρατίας, η USCG θα επι-
βάλλει όρους εισόδου στα πλοία αυτά 
έως και πέντε προσεγγίσεις πριν. Υπό 
τους όρους εισόδου, τα πλοία πρέπει:
• Να εφαρμόζουν μέτρα στο πλοίο 
σύμφωνα με το σχέδιο ασφαλείας του 
πλοίου (ISPS Code) ισοδύναμο με το 
επίπεδο ασφάλειας 2, ενώ βρίσκεται σε 
λιμάνι στη Λιβύη.
• Να εξασφαλίζεται ότι κάθε σημείο 
πρόσβασης στο πλοίο φυλάσσεται ενώ 
το πλοίο βρίσκεται σε λιμάνι στη Λιβύη.
• Να αναφέρουν τα μέτρα που ελήφθη-
σαν στον αρμόδιο πλοίαρχο του λιμέ-
να (harbor master) πριν από την άφιξή 
τους στην οικονομική ζώνη των ΗΠΑ.

Οποιοδήποτε πλοίο δεν πληροί τις προ-
βλεπόμενες προϋποθέσεις ενδέχεται να 
του απαγορευτεί η είσοδος στις ΗΠΑ.
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη οι δια-
χειριστές των πλοίων που προσεγγίζουν 
λιμάνια της Λιβύης να εφαρμόζουν τα 
ισχύοντα στο σχέδιο ασφαλείας του 
πλοίου (Ship’s Security Plan) με αυξημένο 
επίπεδο ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί 
η φόρτωση/εκφόρτωση και στη συνέχεια 
να ακολουθούν τα βήματα που προβλέ-
πονται από την Αμερικανική Ακτοφυλακή 
προκειμένου να μπορούν να προσεγγί-
ζουν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς τα 
λιμάνια των ΗΠΑ. 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου
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Οι εξελίξεις στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και οι αιφνίδιες ανατρεπτικές κινήσεις 
του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου έχουν προκαλέσει πολλές ανατροπές στην 
ήδη εύφλεκτη πολιτική και διπλωματική σκηνή της αραβικής χερσονήσου. Ο διάδοχος, 
ως ένας de facto ηγέτης, παρουσιάζει ένα νέο προφίλ, που είναι πιο ελκυστικό προς τις 
νέες γενιές των υπηκόων του και αντανακλά την ευρωπαϊκή –αν όχι αγγλοσαξονική– 
παιδεία του.
Με μια αιφνιδιαστική απόφαση θέλησε να επιβάλει στο μέχρι πρόσφατα απόρθητο 
υπουργικό συμβούλιο απόλυτη διαφάνεια και πλήρη κάθαρση από τα κακώς κείμενα 
του παρελθόντος. Με την πλήρη υποστήριξη του στρατού και πολλών ηγετών Ανατολής 
και Δύσης, ο διάδοχος κρατά σφιχτά το χέρι του προέδρου Τραμπ, αλλά κλείνει το 
μάτι στους προέδρους Ερντογάν και Πούτιν, ενώ δεν λησμονεί την πανίσχυρή θέση 
της Κίνας αλλά και της Ινδίας στην πολιτική και οικονομική σκακιέρα της Ασίας. Πολ-
λοί ωστόσο παρατηρητές στέκονται ανησυχοί για τις εξελίξεις, αφού το ορμητικό του 
χαρακτήρα του διαδόχου και η διάθεσή του για σύγκρουση με πολλά κατεστημένα του 
παρελθόντος σίγουρα θα προκαλέσουν αντιπαραθέσεις με νέους ορκισμένους εχθρούς 
εντός και εκτός συνόρων.
Με αυτόν τον γνώμονα, τα Ναυτικά Χρονικά παραθέτουν μια συνοπτική ανάλυση των 
προτεραιοτήτων που θέτει το Ριάντ για την ανάπτυξη της εθνικής του οικονομίας, του 
εμπορίου αλλά και συγκεκριμένων κλάδων της βιομηχανίας.

Ο σαουδαραβικός θρόνος θέτει ως κύριες 
προτεραιότητές του τη ναυτιλία, τις μεταφορές  
και το εμπόριο της χώρας

Της Αγγελικής Κολιομίχου

ΑΝΑΛΥΣΗ

Σε ικανοποιητικά επίπεδα  
η πετρελαϊκή παραγωγή  
της Σαουδικής Αραβίας 

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία, τον περασμένο Ιούνιο οι εξαγω-
γές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική 
Αραβία μειώθηκαν κατά 35.000 βαρέλια/
ημέρα σε σχέση με τις εξαγωγές του 
Μαΐου, φτάνοντας τα 6,889 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως. Την ίδια περίοδο η παραγωγή 
πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, της 
μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας 
του OPEC, άγγιξε τα 10,070 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως, αυξημένα κατά 190.000 εκατ. 
βαρέλια/ημέρα σε σχέση με τον περα-
σμένο Μάιο, λόγω της αυξημένης εγχώ-
ριας ζήτησης για παραγωγή ενέργειας 
που παρατηρείται στη χώρα τους θερι-
νούς μήνες, ιδιαίτερα την περίοδο του 
Ραμαζανιού. Η ζήτηση πετρελαίου από το 
Βασίλειο τον περασμένο Ιούνιο ανήλθε 
σε 2,634 εκατ. βαρέλια/ημέρα, από 2,535 



εκατ. βαρέλια/ημέρα τον περασμένο Μάιο. 
Με βάση τα δημοσιεύματα από διεθνή 
ΜΜΕ, η χώρα, για να μπορέσει να καλύ-
ψει τις ενεργειακές της ανάγκες, άντλησε 
αργό πετρέλαιο από τα αποθέματά της, τα 
οποία μειώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο 
κατά 2,253 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας τα 
256,55 εκατ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του OPEC, η οποία αναμένεται να διαρ-
κέσει μέχρι τα τέλη του 2018, η Σαουδική 
Αραβία μαζί με άλλες χώρες επιχειρούν 
να περιορίσουν την πετρελαϊκή τους 
παραγωγή. Φαίνεται ότι η προσπάθεια 
από τη Σαουδική Αραβία αποδίδει καθώς 
τον περασμένο Ιούνιο η πετρελαϊκή της 
παραγωγή ήταν μόλις 12.000 βαρέλια/
ημέρα πάνω από τον στόχο που είναι τα 
10,058 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Προς την ενίσχυση του εθνικού 
νηολογίου του προχωρά ο 
σαουδαραβικός θρόνος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η στρατηγική 
της Bahri, κρατικής πετρελαϊκής εται-
ρείας της Σαουδικής Αραβίας, για την 
ενίσχυση του εθνικού νηολογίου. Η εται-
ρεία ανακοίνωσε την εγγραφή του δεξα-
μενόπλοιου «ASLAF» στο νηολόγιο της 
Σαουδικής Αραβίας. Σημειώνεται πως το 
VLCC «ASLAF» ναυπηγήθηκε τον Ιούλιο 
του 2017 από τη Hyundai Heavy Industries 
(HHI) και αποτελεί το 39ο VLCC της εται-
ρείας. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον 
κρατικό ναυτιλιακό κολοσσό της Σαουδι-
κής Αραβίας, σηματοδοτεί την απόφαση 
της Bahri να εγγράψει όλα τα πλοία του 
στόλου της στο νηολόγιο της χώρας μέχρι 
τα τέλη του τρέχοντος έτους. Αναλυτές 
επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή αντι-
κατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της 
Bahri να αποδεσμευτεί από τα αλλοδαπά 
νηολόγια, προκειμένου να έχει απόλυτη 
ελευθερία κινήσεων ενόψει των ραγδαί-
ων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ασίας. Τη συγκεκριμένη 
απόφαση ενδέχεται να υιοθετήσουν και 
άλλα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου, 
εντείνοντας τον «πόλεμο» των νηολογίων. 
Η Bahri αναμένει την παραλαβή δύο ακό-
μα πλοίων κατηγορίας VLCC, πριν από το 
τέλος του τρέχοντος έτους, με στόχο την 
ενίσχυση της θέσης της ως του μεγαλύ-
τερου πλοιοκτήτη και διαχειριστή πλοίων 
κατηγορίας VLCC στον κόσμο.

Το Ριάντ ενισχύει περαιτέρω τη 
θέση του στον πετρελαϊκό τομέα

Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία εισέρχε-
ται σε μια νέα πετρελαϊκή συμμαχία, που 
ενδεχομένως να ταράξει τη διεθνή ναυ-
τιλιακή αγορά. Σύμφωνα με το πρακτο-
ρείο Reuters, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το 
Κουβέιτ πρόκειται να δημιουργήσουν 
μια νέα πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία θα 
φέρει την ονομασία «Al Iraqia Shipping 
Services & Oil Trading (AISSOT)». Πρό-
κειται για μια κοινοπραξία της ιρακινής 
κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Iraqi Oil 
Tankers Company (IOTC) και της Arab 
Maritime Petroleum Transport Company 
(AMPTC), η οποία θα δραστηριοποιείται 
στην εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων, 
στη ναύλωση δεξαμενόπλοιων, στη δια-
χείριση τερματικών σταθμών πετρελαίου, 
στον ανεφοδιασμό των πλοίων με καύσι-
μα κ.α. Η κοινοπραξία, διάρκειας 20 ετών, 
αφορά τη συνεργασία της IOTC, η οποία 
θα κατέχει το 22,5% του μετοχικού κεφα-
λαίου της νέας εταιρείας, με την AMPTC, 
η οποία ελέγχεται και ανήκει πλειοψηφι-
κά σε κρατικούς φορείς και δημόσιους 
οργανισμούς της Σαουδικής Αραβίας, των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του 
Κουβέιτ. Με τη δημιουργία της νέας εται-
ρείας θα ενισχυθεί περαιτέρω η θέση των 
εταιρειών IOTC και AMPTC στον τομέα 
της ναυτιλίας, των θαλάσσιων υπηρεσιών 
και της εμπορίας πετρελαίου. 

Η Σαουδική Αραβία, όμως, δεν 
είναι μόνο μαύρος χρυσός

Ωστόσο, κινητικότητα διαφαίνεται και 
στην αγορά του ξηρού φορτίου. Για να 
μπορέσει η χώρα να καλύψει τις αυξη-
μένες εγχώριες ανάγκες της σε σιτηρά, 
προβαίνει σε ναυπήγηση πλοίων μεταφο-
ράς ξηρού φορτίου. Συγκεκριμένα, η Bahri 
Dry Bulk Company, θυγατρική της κρατι-
κής ναυτιλιακής εταιρείας της Σαουδικής 
Αραβίας, Bahri, ανακοίνωσε ότι ήρθε σε 
συμφωνία με τη Hyundai Heavy Industries 
για τη ναυπήγηση τεσσάρων πλοίων μετα-
φοράς χύδην ξηρού φορτίου, αξίας $120 
εκατ. Η παραλαβή των τεσσάρων νέων 
πλοίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
του 2020. Η χωρητικότητα των πλοίων θα 
ανέρχεται σε 80.000 μετρικούς τόνους 
το καθένα και θα είναι σχεδιασμένα με 
υψηλά πρότυπα ασφαλείας, εξοπλισμένα 
με συστήματα υψηλής τεχνολογίας και 
ενεργειακά αποδοτικά στην κατανάλωση 
καυσίμων. Με την παραλαβή των νέων 
πλοίων της, η Bahri θα καλύψει τις τοπικές 
ανάγκες της Σαουδικής Αραβίας για εισα-
γωγές σιτηρών, όπως σιτάρι, κριθάρι, αλλά 
και για τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς 
του χύδην ξηρού φορτίου. Σύμφωνα με 
τη Saudi Press Agency, η Σαουδική Αρα-
βία αναμένει να εισαγάγει νέα συνολική 
παραγγελία σιταριού ποσότητας 480.000 
τόνων από την Ευρώπη, την Αυστραλία, 
τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, η οποία 
αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τα τέλη 
του 2017 μέσω 13 ξεχωριστών πλοίων. 
Πρόκειται για την τρίτη στη σειρά παραγ-
γελία σιταριού από τη Σαουδική Αραβία 
για τη φετινή χρονιά. Η χώρα με τις συγκε-
κριμένες εισαγωγές στοχεύει να καλύψει 
τις εγχώριες ανάγκες της σε σιτάρι και 
να διατηρήσει τα αποθέματά της. Οι δύο 
προηγούμενες παρτίδες με σιτάρι που 
είχε εισαγάγει η χώρα μέσα στο τρέχον 
έτος ήταν συνολικής ποσότητας 1,5 εκατ. 
τόνων. Αυξημένες είναι οι εισαγωγές της 
χώρας και σε κριθάρι, όπως δημοσιεύει 
η Saudi Press Agency, καθώς πρόσφατα ο 
Οργανισμός Σιτηρών της Σαουδικής Αρα-
βίας (Saudi Grains Organization) ανακοί-
νωσε ότι η χώρα παρέλαβε τον περασμέ-
νο Οκτώβριο την πέμπτη παραγγελία της 
για το τρέχον έτος από την Ευρώπη, την 

 Ο Σαουδάραβας πρίγκηπας και διάδοχος του 
σαουδαραβικού θρόνου, Mohammed bin Salman
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Αμερική, την Αυστραλία κ.ά., ποσότητος 
660.000 τόνων. Από τις αρχές του 2017 
η χώρα έχει εισαγάγει 5,4 εκατ. τόνους 
κριθαριού για την κάλυψη της εγχώριας 
ζήτησης. Είναι εμφανές ότι υπάρχει σταδι-
ακή μεταστροφή του ενδιαφέροντος του 
σαουδαραβικού θρόνου και στην αγορά 
της χύδην ξηρού ναυτιλίας. Οι νέες οικο-
νομικές και κοινωνικές ζυμώσεις, σε συν-
δυασμό με την αλλαγή στρατηγικής σε 
θέματα οικονομικά και εμπορίου, αναγκά-
ζουν και τον εθνικό μεταφορέα της Σαου-
δικής Αραβίας να δώσει βάση σε άλλες 
μορφές ναυτιλίας.

Στροφή του ενδιαφέροντος  
στον θαλάσσιο τουρισμό

Αλλά και στον τομέα του θαλάσσιου του-
ρισμού η Σαουδική Αραβία δραστηριο-
ποιείται ενεργά. Ο Σαουδάραβας πρίγκι-
πας και διάδοχος του θρόνου Mohammed 
bin Salman ανακοίνωσε ένα σημαντικό 
νέο τουριστικό έργο, που θα περιλαμβά-
νει 30.000 τ.χλμ. σε νησιά, παραλίες και 
ανεξερεύνητες ιστορικές περιοχές, εντός 
του Βασιλείου, στην Ερυθρά Θάλασσα. 
Το έργο, που θα «αντιγράψει» παρόμοι-
ες υλοποιημένες μελέτες στις Μαλδίβες, 
θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
θερέτρων σε περισσότερα από πενήντα 
φυσικά νησιά μεταξύ των πόλεων Umluj 
και Al-Wajh, σε συνεργασία με παγκόσμι-
ους κολοσσούς στον χώρο του τουρι-
σμού και της φιλοξενίας. Ο Σαουδάραβας 
μονάρχης επιθυμεί την εκμετάλλευση των 
ανεξερεύνητων περιοχών του Βασιλείου, 
σε αυστηρά όμως πρότυπα και σε ένα 
πλαίσιο ανάδειξης του πολιτισμού, της 
ιστορίας και της φύσης. Στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή οι επισκέπτες θα έχουν την 
πρωτόγνωρη μέχρι πρόσφατα ευκαιρία να 
θαυμάσουν τα ερείπια του Madain Saleh, 
του πρώτου προστατευμένου ιστορικού 
χώρου από την UNESCO στο Βασίλειο, 
ένα μοναδικό φυσικό καταφύγιο με τοπι-
κή χλωρίδα και πανίδα, αλλά και τα «εξα-
φανισμένα» ηφαίστεια στο κοντινό Harat 
Alrahat και τους κοραλλιογενείς υφάλους. 
Η νέα πρωτοβουλία του πρίγκιπα εστιά-
ζεται στο άνοιγμα της χώρας στον διεθνή 
τουρισμό, ενώ οι περισσότερες εθνικότη-
τες δεν θα χρειαστούν βίζα για να επισκε-
φτούν τα νησιά, σε αντίθεση με την υπό-
λοιπη χώρα, όπου τα ταξίδια αλλοδαπών 

συνήθως περιορίζονται για επιχειρημα-
τικούς λόγους και προσκυνητές. Στόχος 
της βασιλικής αυλής είναι η τόνωση της 
τοπικής οικονομίας με $4 δις, η δημιουρ-
γία 35.000 θέσεων εργασίας, ειδικά για 
νέους, και η υποδοχή 1 εκατ. επισκεπτών 
ετησίως, όπως ανακοίνωσε το Saudi Press 
Agency. Το έργο πρόκειται να ολοκληρω-
θεί σε μία πενταετία, αλλάζοντας τον χάρ-
τη στη συγκεκριμένη ανεξερεύνητη, και 
για πολλούς άγνωστη, περιοχή. Ο πρίγκι-
πας προσπαθεί να προσελκύσει το ενδια-
φέρον των επισκεπτών που έως σήμερα 
«ανακαλύπτουν» αποκλειστικά και μόνο, 
στην άλλη πλευρά της χερσονήσου, το 
Ντουμπάι, το οποίο υποδέχτηκε το πρώ-
το εξάμηνο του έτους πάνω από 8 εκατ. 
επισκέπτες. Η αλλαγή στρατηγικής του 
Ριάντ και η νέα έμφαση στον θαλάσσιο 
τουρισμό αποτελεί για πολλούς αναλυτές 
μια νέα πρόκληση για τη μεγαλύτερη οικο-

νομία της περιοχής. Οι νέες βλέψεις του 
παλατιού και η σταδιακή απεξάρτηση από 
τα έσοδα του μαύρου χρυσού φαίνεται 
για πολλούς ότι θα αλλάξουν τον οικονο-
μικό και εμπορικό χάρτη στη Μέση Ανα-
τολή και στον Κόλπο.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
και οι αεροπορικές υπηρεσίες  
της χώρας

Στο στόχαστρο της χώρας όμως έχει 
τεθεί και η βελτίωση των αεροπορικών 
της υπηρεσιών. Η Σαουδική Αραβία, όπως 
μεταδίδουν τοπικά ειδησεογραφικά μέσα, 
αποφάσισε να προχωρήσει σε ιδιωτι-
κοποίηση των αεροδρομίων της, σε μια 
προσπάθεια να βελτιώσει τόσο τα οικο-
νομικά τους μεγέθη όσο και το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των επιβατών. Σύμφωνα με 
την ημερήσια εφημερίδα του βασιλείου, 
Al Eqtisadiah, ο επικεφαλής της Γενικής 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σαου-
δικής Αραβίας (GACA), Abdul Hakim 
Al-Tamimi, σε δηλώσεις του ανέφερε πως 
η Αρχή θα μεταβιβάσει όλους τους αερο-
λιμένες της χώρας σε εταιρείες οι οποίες 
θα ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Saudi Civil 
Aviation Holding Co. Το επόμενο βήμα θα 
είναι να μεταβιβαστεί η εν λόγω εταιρεία 
συμμετοχών στο Δημόσιο Ταμείο Επενδύ-
σεων του Ριάντ, με στόχο να προχωρήσει 
η ιδιωτικοποίησή της. Ο Al-Tamimi ανέφε-
ρε πως επιδίωξη της Γενικής Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας 
είναι να βελτιωθεί το επίπεδο των υπη-
ρεσιών που παρέχονται στους επιβάτες 
και να καταστούν κερδοφόροι οι αερο-
λιμένες, ώστε να καλυφθούν τα αναγκαία 
κόστη για τη λειτουργία τους, αλλά και να 
αποτελέσουν πηγή εισοδήματος για τον 
ιδιοκτήτη τους.
Η Σαουδική Αραβία, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σημεία των καιρών, μεταστρέφει τα 
ενδιαφέροντά της και επαναπροσδιορί-
ζεται. Ενισχύει τη θέση της στον πετρε-
λαϊκό τομέα με τη σύμπραξη συμμαχιών, 
ενώ συγχρόνως εισέρχεται δυναμικά στη 
ναυτιλία ξηρού φορτίου. Προσελκύει επί-
σης επισκέπτες στη χώρα και προωθεί 
τον θαλάσσιο τουρισμό της μέσα από την 
ανάδειξη τουριστικών έργων, ενώ προβαί-
νει σε ιδιωτικοποίηση των λιμένων της, 
αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των αερομεταφορών της.

ΑΝΑΛΥΣΗ
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Αγορά LNG
Μεγάλες οι προοπτικές 
ανάπτυξης, αλλά και οι 
προκλήσεις, για έναν ταχύτατα 
αναπτυσσόµενο κλάδο

Με αφορµή το αφιέρωµα στην αγορά των 
πλοίων µεταφοράς LNG, αλλά και στη 
χρήση του LNG ως νέου καυσίµου στα 
πλοία, τα Ναυτικά Χρονικά αναζήτησαν 
τις θέσεις αλλά και τις επισηµάνσεις τόσο 
διευθυντικών στελεχών όσο και ναυτικών 
αλλά και ακαδηµαϊκών ερευνητών που 
ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη αγορά.
Στις σελίδες που ακολουθούν, η 
δηµοσιογραφική οµάδα εστιάζει στις 
εξελίξεις της τεχνολογίας, στις διακυµάνσεις 
της ναυλαγοράς καθώς και στους λόγους 
για τους οποίους πολλοί νέοι σπουδαστές 
των ΑΕΝ επιζητούν τη ναυτολόγησή τους 
στα συγκεκριµένα πλοία.

Επιμέλεια αφιερώματος:  
Χάρης Παππάς και Αγγελική Κολιομίχου
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Η στελέχωση των LNG carriers είναι το σημαντικότερο 
ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι διαχειρίστριες 

εταιρείες πλοίων μεταφοράς LNG 

Συνέντευξη του Σταύρου Χατζηγρηγόρη, 
Maran Gas Maritime Inc.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG

Ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης, 
πρόεδρος της MARTECMA και 
στέλεχος µε πολυετή γνώση και 
εµπειρία στην αγορά του LNG, 
καταθέτει τις απόψεις του για 
τις προοπτικές της αγοράς αλλά 
και τη σηµασία της επαρκούς 
κατάρτισης των πληρωµάτων που 
θα στελεχώσουν τα νέα πλοία 
µεταφοράς LNG.

Σύμφωνα με τον οίκο αναλύσεων 
Drewry, ο στόλος των LNG carriers 
που δραστηριοποιούνται στη spot 
αγορά εκτιμάται πως, για το 2017, θα 
παρουσιάσει λειτουργικές ζημίες της 
τάξεως των $230 εκατ. Πού νομίζετε 
πως οφείλονται τα δυσμενή οικονομι-
κά αποτελέσματα; Ποια είναι η κατά-
σταση στα χρονοναυλωμένα LNG 
carriers; 

Η spot αγορά κυμαινόταν, όντως, μέχρι 
και τον περασμένο Σεπτέμβριο σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τα παλαιό-
τερα πλοία, όπως είναι τα ατμοκίνητα. Να 
σημειωθεί πως τα ατμοκίνητα καταναλώ-

νουν κατά μέσο όρο 50 με 60 τόνους καυ-
σίμων ανά ημέρα, περισσότερους απ’ ό,τι 
τα πλοία νεότερης τεχνολογίας. Επιπλέον, 
τα νεότερα πλοία διαθέτουν συνήθως 
μεγαλύτερη χωρητικότητα μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εξί-
σωση, λοιπόν, ευνοεί αδιαμφισβήτητα τα 
νεότερης ηλικίας και τεχνολογίας πλοία. 
Τα OPEX για τα παλαιότερα πλοία κυμαί-
νονται γύρω στα $13.000 ανά ημέρα, την 
ίδια στιγμή που τα OPEX των σύγχρονης 
τεχνολογίας πλοίων αγγίζουν τα $16.000-
$17.000 ανά ημέρα. Ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο παίζουν και τα CAPEX, τα οποία 
συχνά αγγίζουν τα $55.000 ημερησίως. 
Αθροιστικά, OPEX και CAPEX διαμορ-
φώνονται για ένα καινούργιο πλοίο στα 
$70.000 ημερησίως. Ας σημειωθεί ότι, 
κατά τον Σεπτέμβριο, η ναυλαγορά δεν 
ξεπερνούσε τα $20.000 ανά ημέρα για 
τα ατμοκίνητα και τα $35.000 για τα νέα 
πλοία μεταφοράς LNG.
Σήμερα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δια-
χειρίζονται στόλο πολλών και νέων ηλικια-
κά πλοίων στη spot αγορά, με σημαντικές 
δανειακές υποχρεώσεις. Αυτές οι εταιρεί-
ες αντιμετωπίζουν αδιαμφισβήτητα οικο-
νομικές δυσκολίες. Υπάρχουν παρ’ όλα 
αυτά και εταιρείες, τα πλοία των οποίων 

είναι χρονοναυλωμένα σε μακροχρόνιες 
ναυλώσεις, με μικρές δανειακές επιβαρύν-
σεις, και οι οποίες παρουσιάζουν κέρδη 
στο τέλος της ημέρας.

Παρότι το 2017 έχει αποδειχθεί, έως 
σήμερα, μια «δύσκολη» χρονιά για τη 
ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς 
LNG, ο στόλος των LNG carriers ανα-
μένεται να παρουσιάσει, σύμφωνα με 
τον οίκο αναλύσεων Drewry, αύξηση 
της τάξεως του 13%. Γιατί πιστεύετε 
πως οι ναυτιλιακές εταιρείες συνεχί-
ζουν να επενδύουν στα πλοία μεταφο-
ράς υγροποιημένου φυσικού αερίου;

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2017 η 
ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς LNG 
παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη. Σημει-
ώνεται πως για τα νεότερα ηλικιακά 
πλοία οι ναύλοι κυμαίνονται στα $50.000-
$60.000 ανά ημέρα. Πρόκειται μάλιστα για 
μια περίοδο κατά την οποία σκεφτόμα-
στε, ως εταιρεία, την επαναφορά σε ενερ-
γό δράση ενός πλοίου της εταιρείας μας 
το οποίο ήταν παροπλισμένο.
Αναφορικά με τη ζήτηση, κατά το 2019 και 
το 2020 ξεκινά η παραγωγή και η εξαγω-
γή φυσικού αερίου από έναν σημαντικό 



αριθμό καινούργιων projects, κυρίως στην 
Αμερική και στην Αυστραλία. Τα συγκε-
κριμένα projects αναμένεται να ενισχύ-
σουν τη ζήτηση για τα LNG carriers.
Ένα ζήτημα που συχνά παρουσιάζεται ως 
αντίλογος στην αύξηση της προσφοράς 
χωρητικότητας είναι πως τα συγκεκριμένα 
projects ενδεχομένως να αναστείλουν τη 
λειτουργία τους, λόγω των χαμηλών τιμών 
του φυσικού αερίου. Αυτό το σενάριο δεν 
είναι ρεαλιστικό, κυρίως διότι πρόκειται για 
projects των $70-90 δις, τα οποία πρέπει 
να λειτουργήσουν εγκαίρως και να εξάγουν 
LNG, γιατί αλλιώς θα αποδειχθούν οικο-
νομικά καταστροφικές επιλογές για όσους 
έχουν επενδύσει σε αυτά.
Όσον αφορά την προσφορά, η αγορά 
των πλοίων μεταφοράς LNG παρέμεινε 
σε χαμηλά επίπεδα για τουλάχιστον 2-3 
χρόνια, γεγονός που διατήρησε χαμηλά το 
order book των LNG carriers. Ιδίως για 
πλοία που πρόκειται να δραστηριοποι-
ηθούν στη spot αγορά. Να αναφέρω σε 
αυτό το σημείο πως τα 3 από τα 6 πλοία 
που βρίσκονται στο πρόγραμμα ναυπήγη-
σης της Maran Gas είναι ήδη κλεισμένα 
για χρονοναύλωση. Φυσικά, υπάρχουν και 
άλλες εταιρείες που ακολουθούν την ίδια 
στρατηγική.

Ποιοι πιστεύετε πως είναι οι σημαντι-
κότεροι παράγοντες που καθορίζουν 
την τιμή του LNG;

Η προσφορά και η ζήτηση αποτελούν 
αναμφίβολα τους δύο σημαντικότερους 
παράγοντες για τον καθορισμό της τιμής 
του LNG. 
Στο άμεσο μέλλον, σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των τιμών του LNG αναμέ-
νεται να διαδραματίσει και η παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας. Ήδη η Ιαπωνία έχει 
θέσει υπό λειτουργία δύο νέους σταθμούς 

παραγωγής, ενώ παραμένει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο για επαναλειτουργία περισ-
σότερων. Το περιβάλλον και οι «πράσινες 
πολιτικές» αποτελούν, επίσης, έναν σημα-
ντικό παράγοντα. Σας υπενθυμίζω πως η 
Κίνα έχει δεσμευτεί να απεξαρτηθεί πλή-
ρως από τον άνθρακα έως το 2020, γεγο-
νός που δημιουργεί αισιοδοξία για την 
αύξηση των εισαγωγών LNG.
Τέλος, ιδιαίτερη αισιοδοξία δημιουργεί, 
κυρίως στους oil majors, η ταχεία αύξηση 
του πληθυσμού της γης, η οποία αναμένε-
ται να ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για 
ενέργεια.

Πιστεύετε πως η πρόσφατη εξαγορά 
του στόλου LNG της ENGIE από τον 
γαλλικό πετρελαϊκό κολοσσό Total 
εξυπηρετεί μια ευρύτερη ανάγκη για 
συγχωνεύσεις και συμμαχίες στη 
συγκεκριμένη αγορά;

Η στρατηγική των oil majors περιλαμβά-
νει την επανεπένδυση των κερδών τους 
σε κερδοφόρες δραστηριότητες. Θεωρώ 
πως, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, οι επενδύ-
σεις σε offshore projects είναι ζημιογό-
νες. Ίσως λοιπόν οι πετρελαϊκοί κολοσ-
σοί επιλέγουν να επενδύσουν μέρος των 

Το 2019 και το 2020 ξεκινά η 
παραγωγή και η εξαγωγή φυσικού 
αερίου από έναν σημαντικό αριθμό 
καινούργιων projects, κυρίως στην 
Αμερική και στην Αυστραλία.
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κεφαλαίων τους σε αγορές εταιρειών που 
έχουν δυνατότητα παραγωγής ή έχουν 
προαγοράσει ποσότητες φυσικού αερίου 
και ναυλώσει πλοία για τη μεταφορά του.
Υπάρχει η πεποίθηση πως η αγορά LNG 
θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο κατά τα 
επόμενα χρόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλω-
στε, διαφαίνεται μια έντονα ανταγωνιστι-
κή διάθεση ανάμεσα στους πετρελαϊκούς 
κολοσσούς για την επικράτηση στη συγκε-
κριμένη αγορά. 

Τα τελευταία δύο έτη παρατηρούνται 
εντατικές προσπάθειες αποδέσμευ-
σης της ινδικής βιομηχανικής παρα-
γωγής από τον άνθρακα, καθώς και μια 
στροφή προς «καθαρότερα» καύσιμα, 
όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. 
Πιστεύετε πως η Ινδία θα μπορούσε να 
ακολουθήσει το παράδειγμα της Κίνας 
και να καταστεί ένας πρώτης τάξεως 
παίκτης στην αγορά του LNG; Πώς θα 
σχολιάζατε μια πιθανή συμμετοχή της 
Ινδίας στην «ασιατική συμμαχία» για 
την προμήθεια LNG;

Πιστεύω πως τέτοιου είδους συμμαχίες 
απαιτούν πολύ καιρό για να ωριμάσουν και 
τελικά να υλοποιηθούν. Προσωπικά θεωρώ 
πως η ενέργεια είναι ένα ζήτημα κατ’ αρχάς 
πολιτικό, ενώ η ευρύτερη περιοχή στην 
οποία αναφέρεστε χαρακτηρίζεται από 
έντονη γραφειοκρατία και πολιτικές αντι-

παλότητες, που αναμφίβολα επιβραδύνουν 
τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών.
Η αλήθεια είναι πως η Ινδία επιχειρεί εδώ 
και κάποια χρόνια να εισέλθει δυναμικά 
στην αγορά του φυσικού αερίου με διά-
φορους τρόπους. Μέχρι στιγμής δεν το 
έχει καταφέρει, παρότι οι ενεργειακές της 
ανάγκες είναι πράγματι τεράστιες.

Το TMSA 3 θα είναι τελικά ευλογία ή 
βραχνάς για τη ναυτιλία; Υπάρχουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στην 
εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτο-
διαχειριστικής πρακτικής για τα LNG 
carriers;

Αναμφίβολα το TMSA 3 δημιουργεί ένα 
επιπλέον «βαρίδι» στην καθημερινή λει-
τουργική διαχείριση των δεξαμενόπλοι-
ων. Στο τέλος της ημέρας, ωστόσο, όσες 
προσπάθειες πραγματοποιούνται για τη 
βελτίωση της ποιότητας στις θαλάσσιες 
μεταφορές αποδεικνύονται σημαντικές. 
Σίγουρα δημιουργούνται κάποια προ-
σωρινά προβλήματα, κυρίως προσαρμο-
γής. Έπειτα όμως από δύο ή τρία χρόνια 
και εφόσον έχει καταλαγιάσει η σκόνη, 
πιστεύω πως η υιοθέτηση του TMSA 3 θα 
είναι εντέλει προς όφελος της ναυτιλίας. 
Κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του 
TMSA, σίγουρα θα δούμε και διαφορετι-
κές ερμηνείες από τις διάφορες εταιρείες.
Όσον αφορά την εφαρμογή του TMSA 3 

Χωρίς τους 
Έλληνες 
ναυτικούς, η 
Maran Gas δεν 
θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί με 
τον τρόπο που 
αναπτύχθηκε.



στα LNG carriers, υπάρχουν φυσικά αρκε-
τές διαφοροποιήσεις. Αυτή τη στιγμή οι 
εταιρείες πραγματοποιούν «gap analysis». 
Νομίζω πως στην αρχή θα υπάρξει και μια 
μικρή περίοδος προσαρμογής. Ο τρόπος 
δηλαδή με τον οποίο θα διαχειρίζονται οι 
auditors το TMSA 3 από την 1η Ιανουαρίου 
θα δίνει κάποια περιθώρια ελαστικότητας.

Πιστεύετε πως το σενάριο του «μη 
επανδρωμένου» πλοίου θα μπορούσε 
να βρει πεδίο εφαρμογής στα LNG 
carriers;

Τεχνικά, η ύπαρξη πλήρως αυτοματοποι-
ημένων πλοίων είναι εφικτή. Το πρόβλημα 
όμως δεν έγκειται στην τεχνική υλοποίη-
ση. Αναλογιστείτε, για παράδειγμα, τι θα 
συμβεί αν προκύψει κάποια σημαντική, 
μηχανολογική βλάβη σε ένα «μη επανδρω-
μένο» πλοίο στη μέση του ωκεανού. Ποιος 
θα περιορίσει σε αυτή την περίπτωση τις 
συνέπειες της βλάβης; Ένα ρομπότ;
Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται, όλο και περισσότερο, η 
τεχνική δυνατότητα να επεμβαίνουμε στα 
πλοία εξ αποστάσεως (remote trouble 
shooting). Η δυνατότητα αυτή όμως 
εξυπηρετεί περισσότερο την ανάγκη για 
επίλυση προβλημάτων εν πλω παρά το 
σενάριο των «μη επανδρωμένων» πλοί-
ων. Προσωπικά πιστεύω πως ένα πλήρως 
αυτοματοποιημένο, ποντοπόρο πλοίο βρί-
σκεται αρκετά μακριά. 
Θεωρώ επίσης πως το σενάριο του πλή-
ρως αυτοματοποιημένου πλοίου εξυπηρε-
τεί συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες επι-
χειρούν να δημιουργήσουν μια νέα αγο-
ρά, και μάλιστα επιδιώκουν να έχουν το 
«πρώτο χέρι» σε αυτή τη νέα βιομηχανία.
Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας ότι 
πολλές αλλαγές έχουν προέλθει μετά 
από πίεση κατασκευαστών μηχανημά-
των, χωρίς να έχουν και ένα πραγματικό 
αντίκρισμα στη βελτίωση των συνθηκών 
ασφαλείας στα πλοία.

Με γνώμονα τη σημαντική αύξηση των 
LNG carriers, πιστεύετε πως υπάρχει 
επαρκής αριθμός κατάλληλα καταρτισμέ-
νων ελληνικών πληρωμάτων για να στελε-
χώσουν τα νέα πλοία μεταφοράς LNG;

Η στελέχωση των LNG carriers είναι το 
σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που αντι-

μετωπίζουν οι διαχειρίστριες εταιρείες 
πλοίων μεταφοράς LNG. Σημειώνεται πως 
στις αρχές του 2000 δεν υπήρχαν ελλη-
νόκτητα LNG πλοία. Αυτή τη στιγμή το 
ποσοστό των ελληνόκτητων LNG carriers 
επί του παγκόσμιου LNG στόλου είναι 
περίπου ίσο με το ποσοστό του ελληνό-
κτητου στόλου επί του παγκόσμιου (πέριξ 
του 17%). Υπάρχει λοιπόν εξ ορισμού μια 
αντικειμενική δυσκολία ως προς την εύρε-
ση και τη στελέχωση με ικανούς αξιωμα-
τικούς των πλοίων μεταφοράς υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου, ιδίως με Έλληνες 
αξιωματικούς. 
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες αξιωματι-
κούς, πρέπει να πούμε ότι παραδοσιακά 
οι Έλληνες αξιωματικοί ναυτολογούνταν 
σε «ελληνικά» πλοία. Δυστυχώς, η υπερ-
φορολόγηση ωθεί τους αξιωματικούς σε 
πλοία υπό σημαίες τρίτων κρατών. Σε κάθε 
περίπτωση, θεωρώ παράλογο να πληρώ-
νει ένας Έλληνας αξιωματικός φόρο της 
τάξεως του 20-25%, εφόσον αποκτά το 
εισόδημά του εκτός Ελλάδος.
Και είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, εάν 
το σύνολο των Ελλήνων αξιωματικών που 
εξειδικεύονται σε πλοία μεταφοράς LNG 
εργάζονταν σε «ελληνικές» εταιρείες, δεν 
θα αντιμετωπίζαμε πρόβλημα στελέχωσης. 

Με ποια κριτήρια επιλέγετε νηογνώμο-
να, αλλά και ναυτικούς;

Επιλέγουμε να είμαστε με τους μεγάλους 
νηογνώμονες, κυρίως για λόγους ποιότη-
τας. Βέβαια, το είδος και η ποιότητα των 
υπηρεσιών που παρέχουν αυτή τη στιγμή 
τα class societies δεν φαίνεται να είναι 
value for money. 
Οι νηογνώμονες έχουν τη δυνατότητα     
–και κυρίως την ικανότητα– να αναπτύ-
ξουν και να ενισχύσουν τις χρήσεις της 
προηγμένης τεχνολογίας. Οφείλουν όμως 
να εστιάσουν ακόμα περισσότερο στην 
ενίσχυση της αξιοπιστίας και όχι τόσο 
στην ψηφιοποίηση. 
Επιπλέον, τα ιδιαίτερα μεγάλα και χρονο-
βόρα checklists που εφαρμόζουν κατά 
τις επιθεωρήσεις στα πλοία δημιουργούν 
προβλήματα και συχνά καθυστερήσεις 
απόπλου από τα λιμάνια, κάτι που συνε-
πάγεται και οικονομικό κόστος. 
Οι Έλληνες αξιωματικοί συχνά αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα κατάρτισης, κυρί-
ως λόγω του επιπέδου της εκπαίδευσης 

που τους παρέχεται. Είναι όμως γεγονός 
πως, αν επενδύσεις στο training τους, 
το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Επίσης, 
το φιλότιμο είναι αποκλειστικά ελληνι-
κό «προσόν». Η προσωπική μου άποψη 
είναι ότι, χωρίς τους Έλληνες ναυτικούς, 
η Maran Gas δεν θα μπορούσε να ανα-
πτυχθεί με τον τρόπο που αναπτύχθη-
κε. Δεν θα ήθελα να δω αξιωματικούς 
που περιορίζονται στο «operation» των 
πλοίων τους.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του 
αναγνωστικού κοινού των Ναυτικών 
Χρονικών, τόσο του περιοδικού όσο 
και της ιστοσελίδας, διαβάζεται από 
νέους σπουδαστές και αξιωματικούς 
του ΕΝ που επιθυμούν, αλλά δεν 
έχουν ναυτολογηθεί σε LNG. Πόσο 
δύσκολο είναι για έναν αξιωματικό 
του ΕΝ να μεταπηδήσει από τα δεξα-
μενόπλοια σε πιο εξειδικευμένα πλοία 
(όπως τα LNG);

Για έναν νέο αξιωματικό του ΕΝ, πιστεύω 
ότι όσο πιο νωρίς επιλέξει να κάνει τη 
μετάβαση από τα συμβατικά δεξαμενό-
πλοια στα LNG carriers, τόσο το καλύ-
τερο για τον ίδιο θα είναι. Ωστόσο, θα 
έλεγα πως σε senior level η στροφή στη 
σταδιοδρομία των αξιωματικών σε εξει-
δικευμένου τύπου πλοία, όπως τα LNG, 
είναι δύσκολη.

Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο σπου-
δαστή ΑΕΝ που τώρα ξεκινά την 
καριέρα του;

Αυτό που διαπίστωσα στην ημερίδα 
«Επιλέγω Ναυτιλία», που διοργανώθη-
κε από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία 
Isalos.net τον περασμένο Νοέμβριο 
στην Αθήνα, και με στενοχώρησε ιδιαί-
τερα είναι πως η πλειονότητα των σπου-
δαστών των ΑΕΝ έχουν στο μυαλό τους 
πως σε δύο τρία χρόνια θα εγκαταλεί-
ψουν τη σταδιοδρομία στο πλοίο και 
θα διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στα 
γραφεία της εταιρείας.
Κατά τη γνώμη μου, κανένας αξιωματικός 
δεν πρέπει να σκέφτεται τη σταδιοδρο-
μία στο γραφείο πριν αποκτήσει τουλά-
χιστον δύο τρία χρόνια υπηρεσίας ως 
πλοίαρχος ή Α΄ μηχανικός, δηλαδή στην 
ηλικία των 35-37 ετών.
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Έντονα σημάδια βελτίωσης της αγοράς  
στη μεταφορά LNG

Του Θεοφάνη Σαλλή, 
General Manager Operations, GasLog LNG Services Ltd.

Τα Ναυτικά Χρονικά 
απευθύνθηκαν στην GasLog 
LNG Services Ltd., η οποία έλαβε 
φέτος το βραβείο «Ευκράντη» 
για την αρωγή στη ναυτική 
εκπαίδευση, και συνοµίλησαν µε 
τον γενικό διευθυντή της για τη 
σταδιακή ανάκαµψη της αγοράς 
LNG αλλά και για το ελκυστικό 
και απαιτητικό περιβάλλον 
εργασίας σε LNG πλοία.

Σύμφωνα με τον οίκο αναλύσεων 
Drewry, η πίεση στις τιμές των ναύλων 
στην αγορά πλοίων μεταφοράς LNG 
αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018, 
λόγω της αυξημένης προσφοράς χωρη-
τικότητας. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις 
σας για την επόμενη τριετία όσον αφο-
ρά την προσφορά πλοίων μεταφοράς 
LNG αλλά και τις τιμές των ναύλων στη 
συγκεκριμένη αγορά;

Η αγορά μεταφοράς LNG έχει περάσει 
από μια δύσκολη φάση τα τελευταία τρία 
χρόνια κυρίως λόγω της υπερπροσφοράς, 
της χαμηλότερης από την αναμενόμενη 
ζήτησης και της καθυστέρησης των έργων 

υποδομής LNG στη στεριά. Από την άλλη 
πλευρά, το τελευταίο έτος βρισκόμαστε σε 
μια διαδικασία αργής αλλά σταθερής ανά-
καμψης, με πολλά νέα έργα να υλοποιού-
νται εγκαίρως, εξασφάλιση μακροχρόνιων 
ναυλοσυμφώνων με αξιόπιστους ναυλωτές, 
υπάρχοντα πλοία να απασχολούνται με 
μακροχρόνιες ναυλώσεις και μια εντυπω-
σιακή ανάκαμψη της spot αγοράς κατά το 
τελευταίο τρίμηνο. Παρόλο που πιστεύου-
με ότι μέρος αυτής της ανάκαμψης είναι 
εποχιακή και θα μειωθεί σε κάποιον βαθμό 
κατά τους επόμενους μήνες, καταλαβαί-
νουμε ότι αυτό είναι ένα έντονο σημάδι 
μιας ισχυρής αγοράς, που θα συνεχίσει να 
βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια.

Για το 2017, ο στόλος των LNG
carriers που δραστηριοποιούνται στη
spot αγορά εκτιμάται πως θα παρου-
σιάσει λειτουργικές ζημίες της τάξεως
των $230 εκατ., όπως εκτιμά ο οίκος 
αναλύσεων Drewry.

Η spot αγορά μεταφοράς LNG πέρασε 
πρόσφατα μια δύσκολη περίοδο, κυρίως 
λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς και 
των χαμηλών τιμών αερίου και κατ’ επέκτα-
ση των πολύ χαμηλών ναύλων. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με το κόστος ναυπή-

γησης πλοίων LNG, εξηγεί τις πρόσφατες 
πιέσεις στους ιδιοκτήτες. Η πρόσφατη 
ανοδική πορεία στη spot αγορά και το 
γενικό θετικό περιβάλλον που αναμένεται 
μέσα στα επόμενα χρόνια θα μετριάσουν 
αυτές τις πιέσεις και θα δημιουργήσουν 
ένα νέο περιβάλλον για τους ιδιοκτήτες. 
Η μείωση του OPEX των πλοίων παραμέ-
νει διαρκής πρόκληση και στον χώρο των 
LNG πλοίων. Επιπλέον άλλων γενικότερων 
αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς στον 
χώρο, υπάρχουν επίσης διαρκείς τεχνολο-
γικές αλλαγές σε κρίσιμα μέρη του πλοί-
ου, όπως για παράδειγμα στα κύρια μέσα 
πρόωσης (που συμπαρασύρουν επίσης 
ένα πλήθος άλλων βοηθητικών μηχανη-
μάτων), που επιβάλλουν τη διαρκή παρα-
κολούθηση και αναζήτηση των βέλτιστων 
επιπέδων OPEX.

Τα τελευταία δύο έτη παρατηρούνται 
εντατικές προσπάθειες αποδέσμευ-
σης της ινδικής βιομηχανικής παρα-
γωγής από τον άνθρακα, καθώς και μια 
στροφή προς «καθαρότερα» καύσιμα, 
όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. 
Πιστεύετε πως η Ινδία θα μπορούσε να 
ακολουθήσει το παράδειγμα της Κίνας 
και να καταστεί ένας πρώτης τάξεως 
παίκτης στην αγορά του LNG; Πώς θα 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG



σχολιάζατε μια πιθανή συμμετοχή της 
Ινδίας στην «ασιατική συμμαχία» για 
την προμήθεια LNG;

Με βάση αναλύσεις της Woodmac, η ζήτη-
ση φυσικού αερίου στην Ινδία ανέκαμ-
ψε έντονα το 2016, σε ανταπόκριση της 
πτώσης των τιμών. Οι χαμηλές τιμές LNG 
αναμένεται να βοηθήσουν την πρόσθετη 
ζήτηση διαφορετικών πηγών ενέργειας, αν 
και η οικονομική προσιτότητα, η ανάπτυξη 
υποδομών και οι εσωτερικές πολιτικές θα 
επηρεάσουν την κατανάλωση. Η επέκταση 
του τερματικού σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στο Dahej από 10 εκατ. 
τόνους σε 15 εκατ. τόνους ετησίως το 2016 
επέτρεψε περισσότερες εισαγωγές LNG 
να καλύψουν τη ζήτηση από τομείς της 
ενέργειας και του φυσικού αερίου πόλε-
ων. Το 2018 η αναμενόμενη εκκίνηση του 
τερματικού σταθμού Mundra στο Gujarat 
των Adani και GSPC, εισαγωγής-εξαγωγής 
φυσικού αερίου 5 εκατ. τόνων ετησίως, θα 
αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική ικα-
νότητα και η ζήτηση LNG αναμένεται να 
φτάσει τα 43 εκατ. τόνους ετησίως μέχρι 
το 2023. Σε σύγκριση με την Κίνα, η Ινδία 
είναι χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά και προκλήσεις, ωστόσο αναμένουμε 
ότι θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
αγορά LNG εντός των επόμενων δέκα 
ετών. Η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ινδίας 
στην ασιατική συμμαχία θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από το αν οι εταιρείες που 
έχουν συμφωνήσει σε όγκους, ειδικά από 

τους Αμερικανούς παραγωγούς, θα είναι 
σε θέση να βρουν εναλλακτικούς τρόπους 
για να βελτιστοποιήσουν τις συμφωνίες 
που έχουν ήδη.

Θεωρείτε πως η ζήτηση LNG από τις 
χώρες της Άπω Ανατολής επηρεάζει 
την τιμή του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου; Ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι 
εξελίξεις στη συγκεκριμένη γεωγραφι-
κή περιοχή;

Η ζήτηση φυσικού αερίου υπήρξε ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες 
που οδήγησαν τις τιμές LNG στην Άπω 
Ανατολή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων μηνών, η αυξημένη ζήτη-
ση στην Άπω Ανατολή οδήγησε σε αύξη-
ση των τιμών των σημείων πώλησης LNG, 
ανοίγοντας το arbitrage και δημιουργώντας 
ευκαιρίες διαπραγμάτευσης που συνέβα-
λαν στην πρόσφατη άνοδο της αγοράς 
μεταφοράς LNG. Σχετικά με το μέλλον, η 
Woodmac εκτιμά ότι η ζήτηση LNG της 
Ιαπωνίας αναμένεται να εξασθενήσει σε 
κάποιον βαθμό, λόγω των πυρηνικών επα-
νεκκινήσεων, ωστόσο η Ιαπωνία θα συνε-
χίσει να είναι ισχυρός παίκτης στην αγορά 
LNG. Η πρόσφατη δραστηριότητα της 
KOGAS στη spot αγορά, οι επερχόμενες 
ποσότητες από τον τερματικό σταθμό 
Sabine Pass και η προτεινόμενη ενεργει-
ακή πολιτική του προέδρου Moon Jae-In 
προσφέρουν μια πιο αισιόδοξη προοπτι-
κή για τη ζήτηση LNG, η οποία αναμένε-

ται να φτάσει τα 40 εκατ. τόνους ετησί-
ως μέχρι το 2030, με περαιτέρω ανοδική 
τάση. Τέλος, η έντονη αύξηση της ζήτησης 
φυσικού αερίου στην Κίνα το 2016 συνεχί-
στηκε και το 2017, ενώ η ζήτηση για φυσικό 
αέριο αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση 
τον Ιανουάριο-Μάιο του 2017. Οι κυβερνη-
τικές πολιτικές για την προώθηση φυσικού 
αερίου έναντι άνθρακα και το αποτέλεσμα 
μέχρι τώρα επιβεβαιώνουν την αποφασιστι-
κότητα της Κίνας να απομακρυνθεί από τον 
άνθρακα, με το αέριο να αποδεικνύεται ότι 
είναι η προτιμώμενη εναλλακτική λύση ενέρ-
γειας. Καθώς η απελευθέρωση της αγοράς 
φυσικού αερίου συνεχίζεται, οι εισαγωγές 
LNG αναμένεται να είναι πιο ανταγωνιστι-
κές από το εγχώριο δίκτυο φυσικού αερίου. 
Η δραστηριότητα ιδιωτικών εταιρειών, όπως 
η ENN και η JOVO, έχουν επίσης αναδει-
χθεί ως κύριος θετικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη του LNG στην Κίνα, ενώ η ζήτηση 
LNG στη χώρα αναμένεται να φτάσει τα 79 
εκατ. τόνους ετησίως μέχρι το 2030.

Τα τελευταία χρόνια η ναυπηγική επι-
στήμη έχει καινοτομήσει με πολλαπλές 
εκφάνσεις στα πλοία μεταφοράς LNG. 
Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι και-
νοτομίες αυτές που έχουν αλλάξει την 
καθημερινότητα στα συγκεκριμένα 
πλοία και σε ποια συστήματα των LNG 
carriers αντιμετωπίζετε τις μεγαλύτε-
ρες δυσκολίες ως προς την εκπαίδευση 
και την εκμάθηση των αξιωματικών και 
ναυτικών;
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Ξεκινώντας από την καθημερινότητα στον 
ελεύθερο χρόνο των ναυτικών, η ανάπτυξη 
των επικοινωνιών και η διαθεσιμότητα ίντερ-
νετ επάνω στο πλοίο έχουν αλλάξει πολύ 
τις συνθήκες. Οι ναυτικοί έχουν πλέον τη 
δυνατότητα άμεσης και διαρκούς επαφής 
με την οικογένεια και το περιβάλλον τους 
στη στεριά. Αυτό σίγουρα αξιολογείται εν 
γένει θετικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
συντελεί στην εμφάνιση φαινομένων απο-
μόνωσης των ναυτικών, αποτελώντας ίσως 
εντέλει και πλήγμα στον βαθμό της κοινω-
νικότητας πάνω στο πλοίο, τουλάχιστον σε 
σχέση με προηγούμενες εποχές.
Αναφερόμενος στις εργασιακές συνθήκες, 
η βελτίωση στις επικοινωνίες έχει συντε-
λέσει στην αύξηση της ασφάλειας και της 
αξιοπιστίας, καθώς, εκτός των άλλων, κρίσι-
μοι κατασκευαστές παρακολουθούν πλέον 
on-line την απόδοση του εξοπλισμού τους, 
βελτιστοποιώντας έτσι τη λειτουργία του 
και καθιστώντας επίσης δυνατή και άμε-
ση την εξ αποστάσεως επίλυση κάποιων 
τεχνικών προβλημάτων.
Όσον αφορά την εκπαίδευση, η εφαρμογή 
δίχρονων μηχανών στα πλοία LNG απο-
τελεί μία από τις πλέον πρόσφατες προ-
κλήσεις. Νέοι τύποι συμπιεστών φορτίου 
που εξυπηρετούν τη χρήση αυτών των 
μηχανών, αλλά και των συστημάτων επα-
νυγροποίησης φορτιού που υπάρχουν στο 
πλοίο, αποτελούν επίσης καινοτομίες που 
υπαγορεύουν νέες απαιτήσεις εκπαίδευ-
σης και ως προς τη χρήση τους αλλά και 
ως προς τη συντήρησή τους. Νέοι τύποι 
εξοπλισμού που υπαγορεύονται από νέους 
κανονισμούς –και ισχύουν και για άλλες 
κατηγορίες πλοίων, όπως για παράδειγμα 
τα συστήματα διαχείρισης έρματος– εισά-
γουν επιπλέον απαιτήσεις εκπαίδευσης. Η 

είσοδος εταιρειών, όπως και της GasLog, 
στον χώρο του FSRU επιβάλλει από μόνη 
της νέες ανάγκες εκπαίδευσης για όλα τα 
στελέχη –σε θάλασσα αλλά και στη στε-
ριά– ώστε αυτά να αντεπεξέλθουν επιτυ-
χώς σε αυτό το νέο πεδίο δραστηριότητας.

Με γνώμονα τη σημαντική αύξηση των 
LNG carriers, πιστεύετε πως υπάρχει 
επαρκής αριθμός κατάλληλα καταρτι-
σμένων πληρωμάτων για να στελεχώ-
σουν τα νέα πλοία μεταφοράς LNG;

Έχοντας ως γνώμονα τις σχετικές μελέ-
τες, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ήδη 
δυσκολία στη ναυτιλία γενικότερα ως προς 
την επάρκεια ναυτικών να επανδρώσουν 
τα υπάρχοντα πλοία και ότι το πρόβλημα 
πιθανώς θα ενταθεί στο μέλλον. Στον χώρο 
των LNG πλοίων, με τις ιδιαιτερότητες και 
τις επιπλέον απαιτήσεις που υπάρχουν, το 
πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο.
Η GasLog, από την αρχή της λειτουργί-
ας της έως σήμερα, έχει επικεντρώσει τις 
προσπάθειες προς αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στην εφαρμογή αλλεπάλληλων 
προγραμμάτων εσωτερικής ανάπτυξης ικα-
νών στελεχών, ξεκινώντας από τον βαθμό 
του δοκίμου. Νομίζω αξίζει με την ευκαιρία 
να αναφερθεί ότι παραδοσιακά διατηρού-
με ρυθμό παρακράτησης ναυτικών σε επί-
πεδα του 98%. 
Η εσωτερική ανάπτυξη έχει κατά καιρούς 
επιπλέον υποστηριχτεί και ενισχυθεί από 
«μετατάξεις» στελεχών με εμπειρία σε συγ-
γενείς κλάδους, κατά κύριο λόγο δεξαμενό-
πλοιων και πλοίων μεταφοράς χημικών. 
Ως πυρήνας της δεξαμενής των ναυτι-
κών μας παραμένουν οι Έλληνες αξιω-
ματικοί, που αποτελούν και τη μεγάλη 
πλειονότητα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη 
παραμέτρους όπως η διαθεσιμότητα, η 
εξειδίκευση, η κατά περίπτωση επιβολή 
συγκεκριμένων όρων και προτιμήσεων 
των ναυλωτών –συμπεριλαμβανομένου 
και του Experience Matrix– και φυσικά η 
ανταγωνιστικότητα απασχολούμε επίσης 
και διάφορες άλλες εθνικότητες, σε πολύ 
μικρότερο βαθμό όμως.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του 
αναγνωστικού κοινού των Ναυτικών 
Χρονικών, τόσο του περιοδικού όσο και 
της ιστοσελίδας, διαβάζεται από νέους 
σπουδαστές και αξιωματικούς του ΕΝ 

που επιθυμούν, αλλά δεν έχουν ναυτο-
λογηθεί σε LNG. Πόσο δύσκολο είναι 
για έναν αξιωματικό του ΕΝ να μεταπη-
δήσει από τα δεξαμενόπλοια σε πιο εξει-
δικευμένα πλοία (όπως τα LNG);

Προφανώς υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερό-
τητες επί της διαχείρισης του φορτίου και 
των τύπων του εξοπλισμού και των μηχα-
νημάτων, συμπεριλαμβανομένου του γεγο-
νότος ότι το φορτίο καταναλώνεται και ως 
καύσιμο στις μηχανές πρόωσης. Λαμβάνο-
ντας όμως ως δεδομένο ότι θα υπάρξει 
περίοδος εξοικείωσης και προσαρμογής, 
μπορούμε κατά τα άλλα εξαρχής να πούμε 
ότι η μετάβαση από άλλο τύπο πλοίων –και 
ειδικά δεξαμενόπλοιων, LPG και χημικών– 
δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 
Αυτό που πιθανώς αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη πρόκληση για κάποιον που εισέρχεται 
στο LNG είναι η έμφαση και η προσήλωση 
όλων των μερών –ναυλωτές, διαχειριστές, 
terminals κ.λπ.– σε πολύ υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας. Αυτό, όπως έχουμε ήδη διαπι-
στώσει κατά περιπτώσεις, απαιτεί αντίστοι-
χη προσαρμογή σε επίπεδο νοοτροπίας. 
Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
που δεν είναι στενότερα τεχνικές –αλλά 
σχετίζονται γενικότερα με την έγκαιρη 
αναγνώριση του κινδύνου, την επιτυχή αξι-
ολόγηση και διαχείρισή του, τη χρήση των 
διαδικασιών και συστημάτων ασφαλείας 
συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού 
εξοπλισμού– αποτελούν ίσως το κρισιμό-
τερο πεδίο προσαρμογής για κάποιον που 
προέχεται από άλλον κλάδο. Θεωρώ όμως 
επίσης δεδομένο ότι ικανά και σε βάθος 
καταρτισμένα στελέχη άλλων κλάδων, που 
τα διακρίνει η διάθεση για διαρκή βελτίωση 
του εαυτού τους αλλά και των ομάδων τους, 
μπορούν να αντεπεξέλθουν επαρκώς και σε 
αυτή την πολύ κρίσιμη περιοχή. 
Ο χώρος του LNG είναι γενικότερα διαρ-
κώς αναπτυσσόμενος παγκοσμίως, και 
αυτό ισχύει και ειδικότερα στο περιβάλ-
λον της ελληνικής ναυτιλίας. Το περιβάλλον 
εργασίας είναι πολύ απαιτητικό μεν αλλά 
παράλληλα από τα πιο ελκυστικά, καθώς τα 
LNG πλοία βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή από πλευράς ασφάλειας, τεχνολογίας 
και ποιότητας συνθηκών διαβίωσης. Ως εκ 
τούτου νομίζω ότι ο Έλληνας ναυτικός, και 
ειδικά ο νεότερος, θα πρέπει να έχει ως 
στόχο στο «ραντάρ» του την πραγματο-
ποίηση καριέρας στον χώρο του LNG. 

Ο Έλληνας 
ναυτικός  
πρέπει να έχει 
στο «ραντάρ» 
του τα  
LNG πλοία.
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Για τα πλεονεκτήµατα αλλά και 
τις προοπτικές χρήσης του LNG 
ως ναυτιλιακού καυσίµου στην 
ελληνική επιβατηγό ναυτιλία 
µίλησε στα Ναυτικά Χρονικά  
ο κ. Γεώργιος Αναγνώστου, 
Επιτελικός Διευθυντής 
Ναυτιλιακής Εκµετάλλευσης  
στην Attica Group.

Στο πλαίσιο του Europort που έλα-
βε χώρα στο Ρότερνταμ στις 7-10 
Νοεμβρίου, παρουσιάστηκαν σχέ-
δια και σκέψεις, με πρωτοβουλία του 
προγράμματος Poseidon Med II και 
τη συμμετοχή της Attica Group και 
των εταιρειών NAP και HELENGI 
Engineering, για ενδεχόμενη ναυπή-
γηση πλοίου της Blue Star Ferries το 
οποίο θα καταναλώνει ως καύσιμο 
LNG. Τι οδήγησε την Attica Group σε 
αυτή την απόφαση; 

Όπως και στα προηγούμενα προγράμ-
ματα ναυπηγήσεων πλοίων του ομίλου, 
έτσι και τώρα βασικός στόχος της Attica 
Group είναι να βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή των εξελίξεων, εφαρμόζοντας και-
νοτομίες και πρότυπα υψηλότερα από τα 
απαιτούμενα στον σχεδιασμό νέων επιβα-
τηγών-οχηματαγωγών πλοίων.
Οι προσφάτως εγκεκριμένες περιβαλλοντι-
κές απαιτήσεις που η ναυτιλιακή βιομηχανία 
καλείται να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρί-
ου 2020 αναφορικά με τα καύσιμα ναυτιλίας 
δημιουργούν νέες προκλήσεις. Το πετρέ-
λαιο κίνησης, που αποτελεί και τον σημα-
ντικότερο παράγοντα του κόστους λειτουρ-
γίας των πλοίων παγκοσμίως, θα υποβληθεί 
σε περαιτέρω κατεργασίες, προκειμένου να 
μειωθεί η περιεκτικότητά του σε θείο κάτω 
του 0,5%, γεγονός που θα επιφέρει, σύμ-
φωνα με έγκυρες προβλέψεις, σημαντική 
αύξηση στην τιμή αγοράς του. Παράλληλα, 
η υποχρέωση αναβάθμισης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των πλοίων με στόχο τη 
μείωση των αέριων ρύπων καθιστά πολυ-
πλοκότερες τις αποφάσεις που οι ναυτιλι-
ακές εταιρείες καλούνται να λάβουν, τόσο 
όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της σχεδί-
ασης των πλοίων και τη λειτουργία τους όσο 
και την ορθή επιλογή του καταλληλότερου 
καυσίμου στο μέλλον, από οικονομική και 
περιβαλλοντική σκοπιά. 
Κατά συνέπεια, αποτελεί αναγκαιότητα 
πλέον, από πλευράς των ναυτιλιακών εται-

ρειών, η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας 
κόστους/οφέλους των διαφορετικών εναλ-
λακτικών που προκύπτουν για το βέλτιστο 
καύσιμο ναυτιλίας. Μέσα σε αυτό το δια-
μορφούμενο περιβάλλον, η Attica Group 
αποφάσισε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος POSEIDON MED-II, να ανα-
πτύξει, σε συνεργασία με τις εταιρείες NAP 
και HELENGI, τα σχέδιά της για το νέας 
γενιάς επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που 
θα καταναλώνει ως καύσιμο LNG και που 
θα δραστηριοποιηθεί στις αγορές όπου 
ήδη έχουμε παρουσία και όπου επιθυμούμε 
να πρωταγωνιστήσουμε στο μέλλον. 

Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα πλε-
ονεκτήματα της χρήσης του LNG ως 
ναυτιλιακού καυσίμου;

Το καύσιμο LNG είναι αδιαμφισβήτητα 
φιλικότερο προς το περιβάλλον συγκριτι-
κά με το πετρέλαιο και τα παράγωγά του. 
Η μειωμένη επιβάρυνση του περιβάλλο-
ντος και η συμβολή του στη μείωση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στον πλα-
νήτη είναι οι βασικές αιτίες προώθησης 
του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου.
Είναι αποδεδειγμένο και πλήρως τεκμη-
ριωμένο σε επιστημονικές μελέτες που 

Ο παγκόσμιος στόλος πλοίων  
που κινούνται με LNG μεγαλώνει σταθερά  

για συγκεκριμένους τύπους πλοίων

 Συνέντευξη του Γεωργίου Αναγνώστου, 
Επιτελικού Διευθυντή Ναυτιλιακής Εκμετάλλευσης,  Attica Group
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έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως ότι η καύση 
LNG από τις ναυτικές μηχανές εκμηδενί-
ζει τις εκπομπές οξειδίων του θείου και 
στερεών σωματιδίων (particulate matters) 
και παράγει 90% λιγότερους ρύπους οξει-
δίων του αζώτου (NOx), καθώς και 20% 
λιγότερους ρύπους διοξειδίου του άνθρα-
κα (CO

2
) απ’ ό,τι το πετρέλαιο. Επιπρο-

σθέτως, το LNG, λόγω των χαρακτηριστι-
κών του, εξατμίζεται όταν διαρρεύσει στο 
εξωτερικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα 
να μην προκαλεί κηλίδες και θαλάσσια 
ρύπανση, όπως το πετρέλαιο, σε περίπτω-
ση ατυχήματος. 
Η χρήση LNG έχει επίσης ενδιαφέρον 
και από οικονομοτεχνικής πλευράς, στη 
λειτουργία των πλοίων, διότι η καύση του 
είναι «καθαρή» και έχει ως αποτέλεσμα να 
επιμηκύνονται χρονικά οι ανάγκες συντή-
ρησης και να μεγαλώνει η διάρκεια ζωής 
των εξαρτημάτων των ναυτικών μηχανών 
των πλοίων.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον του 
LNG ως καυσίμου στην ευρύτερη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία; 

Παρόλο που το LNG κερδίζει έδαφος και 
αποδοχή στη ναυτιλιακή βιομηχανία, είναι 
δύσκολο να προβλέψει κανείς εάν/πότε θα 
καθιερωθεί ως το πρότυπο καύσιμο ναυτι-
λίας για τις θαλάσσιες μεταφορές στο μέλ-
λον. Τα σημάδια είναι θετικά και δημιουρ-
γούν αισιοδοξία. Ο παγκόσμιος στόλος 
πλοίων που κινούνται με LNG μεγαλώνει 
σταθερά για συγκεκριμένους τύπους πλοί-
ων όπως τα μεταφοράς υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, τα μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων, τα μεγάλα νεότευκτα κρου-
αζιερόπλοια και ορισμένα RoPax ferries. Οι 

διαθέσιμοι σταθμοί ανεφοδιασμού πλοίων 
με καύσιμο LNG αυξάνονται επίσης. Ταυ-
τόχρονα, οι νέοι κανονισμοί σχετικά με 
τους περιορισμούς των αέριων ρύπων που 
έχουν ψηφιστεί είτε από τον Διεθνή Ναυτι-
λιακό Οργανισμό ΙΜΟ είτε σε περιφέρειες 
όμορων κρατών και οι οποίοι θα τεθούν σε 
ισχύ τα επόμενα χρόνια υποχρεώνουν τις 
ναυτιλιακές εταιρείες να εξετάσουν πολύ 
σοβαρά το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτι-
κών καυσίμων όπως αυτή του LNG. 
Καθοριστικοί παράγοντες, πάντως, στην 
ευρεία χρήση του LNG θα είναι η δημι-
ουργία μεγάλου δικτύου ανεφοδιασμού 
και η τιμή διάθεσής του (συμπεριλαμβα-
νομένου και του κόστους μεταφοράς). 

Πιστεύετε ότι το μέλλον της ελληνικής 
ακτοπλοΐας είναι το LNG;
 
Θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από την 
πορεία των διεθνών τιμών καυσίμων ναυ-
τιλίας (π.χ. μαζούτ, ντίζελ, LNG, κ.λπ.) και 
από τις διαφορές που θα επικρατήσουν 
μεταξύ τους κατά πόσο θα προκύπτει 
όφελος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να 
επενδύσουν σε μετατροπή των υπαρ-
χόντων ή νεότευκτων επιβατηγών-οχη-
ματαγωγών πλοίων ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούν καύσιμο LNG. Είναι θετικό 
ότι προχωρά το νομοθετικό πλαίσιο που 
θα διέπει τους ανεφοδιασμούς πλοίων 
με καύσιμο LNG. Από επιχειρησιακής 
πλευράς και από όσα προκύπτουν από τη 
συνεργασία του ομίλου μας με τη Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), κρίνεται εφι-
κτή η διάθεση LNG καυσίμου, ιδιαίτερα 
στον λιμένα του Πειραιά όπου διενεργού-
νται και οι περισσότεροι ανεφοδιασμοί 
των ακτοπλοϊκών πλοίων. 

Με γνώμονα τα παραπάνω και όσον αφο-
ρά το εγγύς μέλλον, θεωρώ ότι τα συμβατι-
κά καύσιμα θα συνεχίζουν να επικρατούν 
στον χώρο της ελληνικής ακτοπλοΐας, 
δεδομένου ότι οι μετατροπές των πλοί-
ων για χρήση καυσίμου LNG είναι σύνθε-
τες και απαιτούν σημαντικούς πόρους σε 
χρόνο και χρήμα. Μεσοπρόθεσμα, όμως, 
και όσο αποσύρονται τα υπάρχοντα πλοία 
λόγω ηλικίας/παλαιότητας και αντικαθί-
στανται με νέας τεχνολογίας, το καύσιμο 
LNG θα αποκτήσει ένα ισάξιο μερίδιο 
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμη-
λότερη επιβάρυνση που αποδεδειγμένα 
προκαλεί στο περιβάλλον σε σύγκριση με 
το μαζούτ/ντίζελ. 

Καθοριστικοί
παράγοντες
στην ευρεία
χρήση του LNG
θα είναι η
δημιουργία
μεγάλου δικτύου
ανεφοδιασμού.
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Τo εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων 
στη ναυτιλία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της πολιτικής της για τη μείωση 
της εξάρτησης των μεταφορών από τα 
πετρελαϊκά καύσιμα και την αντικατάστα-
σή τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε ποσοστό 10% έως το 2020, εξέδωσε 
την οδηγία 2014/94/EE για την ανάπτυξη 
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία 
με τον νόμο 4439/2016. Στις 31 Οκτωβρί-
ου 2017 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση οικ. 77226/1/2017 – ΦΕΚ 3824/
Β/31-10-2017, στην οποία εξειδικεύονται οι 
απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής 
και οι τεχνικές προδιαγραφές του εθνικού 
πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη της 
αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 
στον τομέα των μεταφορών (χερσαίων, 
εναέριων και θαλάσσιων) και για την υλο-
ποίηση των σχετικών υποδομών.
Ειδικά για τη ναυτιλία, το ανωτέρω πλαί-
σιο προσδιορίζει δύο μέτρα: τη χρήση 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied 
Natural Gas – LNG) για τις ανάγκες πρό-
ωσης των πλοίων και τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας από την ξηρά για τις ανάγκες 
των ελλιμενισμένων πλοίων.
Η χρήση του φυσικού αερίου μειώνει τις 
εκπομπές των τοξικών ατμοσφαιρικών 
ρύπων: τα αιωρούμενα σωματίδια και το 
SO

2
 μειώνονται κατά 99-100% και τα NOx 

κατά 90%. Οι εκπομπές του CO
2
, που απο-

τελεί το σημαντικότερο αέριο του θερμο-
κηπίου, μειώνονται κατά 20%.
Ένα κρίσιμο σημείο για τη διείσδυση του 
LNG στην αγορά είναι η ύπαρξη ικανού 
αριθμού σημείων ανεφοδιασμού των πλοί-
ων. Οι πέντε θαλάσσιοι λιμένες του κεντρι-
κού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ – Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 
Ηγουμενίτσα και Ηράκλειο) έχουν τέτοιες 
γεωγραφικές θέσεις, που θα μπορούσαν 
να καλύψουν τις απαιτήσεις σε LNG ενός 
πλοίου που ταξιδεύει εντός της χώρας. Το 
λιμάνι του Πειραιά καλύπτεται ήδη από 
τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Μέσω 

του προγράμματος POSEIDON MED II 
(που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και 
συντονίζεται από τη ΔΕΠΑ, με συμμετοχή 
της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κύπρου), 
μελετώνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
υιοθέτηση του LNG  ως καυσίμου πλοίων 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια  
(Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, 
Λεμεσός και Βενετία) και ο τερματικός 
σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα. 
Η διερεύνηση ανάπτυξης υποδομών LNG 
στα είκοσι λιμάνια του εκτεταμένου διευ-
ρωπαϊκού ΔΕΔ-Μ, πολλά εκ των οποί-
ων βρίσκονται σε νησιά (Μυτιλήνη, Χίος, 
Ρόδος, Σύρος, Χανιά κ.α.), έδειξε ότι αυτή 
η επένδυση δεν φαίνεται να είναι οικονο-
μικά αποδοτική προς το παρόν, λόγω της 
εποχικότητας της ζήτησης. Μελλοντικά, 
ενδιαφέρον ενδέχεται να παρουσιάσει ο 
θαλάσσιος τερματικός σταθμός της Αλε-
ξανδρούπολης και η τροφοδότηση νησιών 
για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με LNG 
με παράλληλη παροχή αερίου σε άλλους 
χρήστες (π.χ. ηλεκτροπαραγωγή).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά λιμάνια 
είναι χωροθετημένα κοντά σε αστικές 
περιοχές, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 
στα ελλιμενισμένα πλοία μειώνει την εκπο-
μπή αέριων ρύπων, όπως και τον θόρυβο 
και τις δονήσεις στην περιοχή του λιμα-
νιού, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο της 
ευρύτερης περιοχής. Βέβαια, αν η ενέργεια 
παράγεται με ρυπογόνα μέσα (π.χ. λιγνί-
της), η ρύπανση δεν μειώνεται συνολικά, 
αλλά μεταφέρεται σε άλλες περιοχές.
Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στα ελλιμε-
νισμένα πλοία προωθείται από την ευρω-
παϊκή νομοθεσία με την οδηγία 2005/33/
ΕC, η οποία προτείνει τα πλοία, κατά τη 
διάρκεια του ελλιμενισμού τους, αντί της 
χρήσης καυσίμων χαμηλής περιεκτικό-
τητας σε θείο, να καλύπτουν τις ενεργει-
ακές τους ανάγκες με ηλεκτρική ενέργεια 
από την ξηρά. Επίσης, στο κείμενο της 
επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

COM(10.10.2007)575 για τη μείωση της 
αέριας ρύπανσης από τα πλοία σε λιμένες, 
προτείνονται φορολογικές ελαφρύνσεις 
για τα πλοία που χρησιμοποιούν το χερ-
σαίο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με εκπροσώπους της Ένωσης 
Πλοιοκτητών, το αρχικό ενδιαφέρον εντο-
πίζεται στην εγκατάσταση συστημάτων 
ηλεκτροδότησης σε κεντρικά λιμάνια, όπως 
του Πειραιά, ώστε κατά την παραμονή των 
πλοίων στον λιμένα να μη γίνεται χρήση 
των γεννητριών τους. Αργότερα, εκτιμάται 
ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στην 
ηλεκτροκίνηση των πλοίων σε μικρές απο-
στάσεις (π.χ. στον Αργοσαρωνικό).
Σχετικά, υλοποιείται το πρόγραμμα 
ELEMED (με συντονιστές τους Hellenic 
Lloyd’s), στο οποίο διερευνάται μεταξύ 
άλλων η δυνατότητα επενδύσεων για εγκα-
τάσταση σημείων φόρτισης πλοίων. Βάσει 
αυτής της μελέτης, το 2020 προβλέπεται η 
δημιουργία 6 σημείων από ξηράς ηλεκτρο-
δότησης των πλοίων στα 5 λιμάνια του 
κεντρικού ΔΕΔ-Μ. Τα σημεία προβλέπεται 
ότι θα γίνουν 19 έως το 2015 και 27 έως το 
2030.
Για τους θαλάσσιους λιμένες εκτός κεντρι-
κού ΔΕΔ-Μ υπάρχει πρόβλεψη για την 
άμεση ηλεκτροδότηση πλοίων από ξηράς 
στην Κυλλήνη, στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρ-
μογής του προγράμματος ELEMED. Επίσης, 
και άλλα μικρά λιμάνια εκτός κεντρικού 
ΔΕΔ-Μ αναμένεται να ηλεκτροδοτηθούν 
κυρίως λόγω του επενδυτικού ενδιαφέρο-
ντος από τις ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία 
μικρών αποστάσεων.
Συνολικά, η εκδοθείσα ΚΥΑ δεν εξειδικεύει 
με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τις ανάγκες 
σε υποδομές για την απεξάρτηση των 
μεταφορών από τα πετρελαϊκά καύσιμα. 
Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 
μελέτες πάνω στο θέμα, οι οποίες, για τον 
τομέα της ναυτιλίας, θα ολοκληρωθούν το 
2020, οπότε και θα υπάρχουν πληρέστερα 
δεδομένα και τεχνικές προδιαγραφές για 
την κατασκευή των σχετικών υποδομών.   

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG

Της Άννας Κοτρίκλα, Επ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Αιγαίου



Sefine increased the capacity by purchasing new floating dock. The new dock can accommodate up to 
180.000 DWT vessels. Together with the existing 100.000 DWT capacity of Graving Dock, Sefine Shipyard 

is able to undertake the entire range of ship repair services up to 280.000 DWT.

Length (m) Width (m) Size Capacity

SFN DOCK 1
(Graving) 240 42 Post Panama 

x
100.000  

DWT

SFN DOCK 2 
(Floating)

282 48 Aframax 180.000  
DWT

Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. Ve Tic. A.Ş.

Address: Hersek Mah. İpekyolu Cad. No:7 PO.Box 
77700 Altinova / Yalova / Turkey

Telephone: +90 226 815 36 36

shiprepair@sefine.com.tr
conversion@sefine.com.tr
newbuilding@sefine.com.tr
www.sefine.com.tr

The Gateway of Ship Repair to The World!  
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Η μεταπήδηση και η εδραίωση σε μια εταιρεία με LNG 
απαιτούν θέληση, υπομονή και συνεχή προσπάθεια

Του καπτ. Χρήστου Ψώρρα,
Πλοιάρχου Α΄ ΕΝ,  

Marine/Vetting Superintendent, Dynagas Ltd.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG

Για τις καινοτοµίες που έχουν 
αλλάξει την καθηµερινή 
λειτουργία των LNG carriers, 
για την πρόκληση της 
κατάλληλης εκπαίδευσης των 
αξιωµατικών ΕΝ, αλλά και για τα 
«προαπαιτούµενα» µιας καριέρας 
σε πλοία LNG, µίλησε στα 
Ναυτικά Χρονικά  
ο καπτ. Χρήστος Ψώρρας, 
Marine/Vetting Superintendent 
στην Dynagas Ltd. 

Οι επιθεωρήσεις που γίνονται από 
νηολόγια και νηογνώμονες σε εξειδι-
κευμένα δεξαμενόπλοια, και ειδικά 
σε LNG carriers, πόσο πιο πολύπλο-
κες είναι σε σχέση με τα «συμβατικά» 
δεξαμενόπλοια; 

Εν συγκρίσει με ένα συμβατικό δεξαμε-
νόπλοιο, η επιθεώρηση ενός LNG/C είναι 
πιο πολύπλοκη, επειδή είναι περισσότε-
ρες οι απαιτήσεις των ΙGC Code, SOLAS 
και SIGTTΟ. Συγκεκριμένα, τα συστήματα 
ασφαλείας, τα μέσα πυρόσβεσης/πυρα-

σφάλειας είναι πιο απαιτητικά λόγω της 
φύσεως του φορτίου και των κατασκευ-
αστικών αναγκών των LNG/C τόσο στο 
κατάστρωμα όσο και στη μηχανή. Όλα τα 
παραπάνω είναι αλληλένδετα με την εξoι-
κείωση και την εμπειρία των επιθεωρητών, 
οι οποίοι σαφώς διαθέτουν την τεχνική 
κατάρτιση σχετικά με τα LNG/C.

Γνωρίζουν τα Port State Control ανά 
τον κόσμο τις ιδιαιτερότητες των 
συγκεκριμένων πλοίων;

Η βιομηχανία των LNG/C είναι σχετικά 
μικρή σε σχέση με άλλους τύπους πλοίων. 
Τα τελευταία περίπου 10-12 χρόνια είχαμε 
σημαντική αύξηση του παγκόσμιου στό-
λου. Συνεπώς, συχνά οι επιθεωρητές δεν 
γνωρίζουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των 
συγκεκριμένων πλοίων. Εξαρτάται βέβαια 
από τη χώρα και το λιμάνι στο οποίο προ-
σεγγίζει το πλοίο.
Για παράδειγμα, στην Αμερική, στην 
Αυστραλία και στην Ιαπωνία οι επιθε-
ωρήσεις των USCG/AMSA/Port State 
Control, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας 
και της κατάλληλης εκπαίδευσης, γνω-
ρίζουν τις ιδιαιτερότητες των LNG/C. 

Έτσι, επικεντρώνονται στον έλεγχο των 
συστημάτων ασφαλείας του πλοίου βάσει 
του IGC Code. Αντίθετα, σε άλλες χώρες, 
όπου δεν υπάρχει μακρόχρονη εμπειρία 
στα πλοία αυτά, οι επιθεωρητές επικε-
ντρώνονται συνήθως σε θέματα κοινά με 
άλλους τύπους πλοίων.

Τα τελευταία χρόνια η ναυπηγική επι-
στήμη έχει καινοτομήσει με πολλα-
πλές εκφάνσεις στα πλοία μεταφοράς 
LNG. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι 
καινοτομίες αυτές που έχουν αλλάξει 
την καθημερινότητα στα συγκεκριμέ-
να πλοία και σε ποια συστήματα των 
LNG carriers αντιμετωπίζετε τις μεγα-
λύτερες δυσκολίες ως προς την εκπαί-
δευση και την εκμάθηση των αξιωματι-
κών και των ναυτικών;

Οι βασικές καινοτομίες που έχουν αλλά-
ξει την καθημερινή λειτουργία των LNG/C 
επικεντρώνονται τόσο στις μηχανές όσο 
και στα συστήματα διαχείρισης φορτίου. 
Πολύ σημαντική είναι η εξέλιξη από τα 
steam vessels σε ΤFDE και στα LP-2S.
Επιπλέον, έχουμε αλλαγές στα συστήμα-
τα διαχείρισης φορτίου, όπως π.χ. Gas 



combustion unit (GCU), re-liquefaction 
plant, Low duty compressors (2-4-6 
stages), boil-off gas control, fuel gas pump.
Μία ακόμα καινοτομία των τελευταίων 
ετών είναι στα συστήματα πρόωσης (π.χ. 
ηλεκτροπρόωση) και πηδαλιουχίας (π.χ. 
azimuth thrusters).
Στις αρχές του 2017 έγινε η παράδοση 
ενός νέου πιλοτικού τύπου πλοίoυ «Ice 
breaking LNG/C», το οποίο έχει την ικα-
νότητα να ταξιδεύει χωρίς τη συνδρομή 
παγοθραυστικών έως 2,1 μέτρα πάγου, με 
δύο γέφυρες κ.ά. (YAMAL PROJECT).
Επομένως, κάθε αλλαγή συστημάτων 
πρέπει να συνοδεύεται με την κατάλλη-
λη εκπαίδευση των αξιωματικών και των 
πληρωμάτων. 
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες σχετικά με την 
εκπαίδευση των ναυτικών είναι ότι πολλές 
φορές δεν υπάρχουν το τεχνικό υπόβα-
θρο, η γνώση και η απαιτούμενη εμπειρία- 
πιστοποίηση σε εξειδικευμένες καινοτο-
μίες και συστήματα που εφαρμόζονται 
σε LNG/C, όπως π.χ. η προχωρημένη 
εκπαίδευση για το πέρασμα της Βόρειας 
Θάλασσας στην Ελλάδα και γι’ αυτόν τον 
λόγο επισκέπτονται σχολεία του εξω-
τερικού (π.χ. Advanced training for ships 
operating in Polar water, LP-2S training). 

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του 
αναγνωστικού κοινού των Ναυτικών 
Χρονικών, τόσο του περιοδικού όσο και 
της ιστοσελίδας, διαβάζεται από νέους 
σπουδαστές και αξιωματικούς του ΕΝ 
που επιθυμούν, αλλά δεν έχουν ναυτο-
λογηθεί σε LNG. Πόσο δύσκολο είναι 
για έναν αξιωματικό του ΕΝ να μεταπη-
δήσει από τα δεξαμενόπλοια σε πιο εξει-
δικευμένα πλοία (όπως τα LNG);

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ναυτολόγηση σε 
πλοίο LNG/C είναι ευκολότερη σήμερα 
σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκα-
ετία, λόγω της αύξησης του παγκόσμιου 
στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου. Εντούτοις, οι θέσεις στα LNG 

παραμένουν συγκριτικά λιγότερες σε 
σχέση με τις αντίστοιχες στα συμβατικά 
δεξαμενόπλοια. 
Η μεταπήδηση και η εδραίωση σε μια 
εταιρεία με LNG απαιτούν θέληση, υπο-
μονή και συνεχή προσπάθεια για την 
εξειδίκευση, η οποία προϋποθέτει στενή 
παρακολούθηση και συνεχή εξοικείωση 
με τα νέα τεχνολογικά συστήματα. 
Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος σπου-
δαστής, εάν δεν είναι εφικτό να ξεκινή-
σει την καριέρα του σε πλοίο LNG/C, να 
ξεκινήσει σε κάπoιο δεξαμενόπλοιο/χημι-
κό πλοίο, ώστε να αποκτήσει τις βασικές 
γνώσεις, και εν συνεχεία, όταν του δοθεί 
η ευκαιρία, να μεταπηδήσει στα LNG/C.

H ναυτολόγηση σε πλοίο LNG/C
είναι ευκολότερη σήμερα σε
σύγκριση με την προηγούμενη
δεκαετία.
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Οι τάσεις στην 
αγορά του LNG: 
βασικοί παίκτες, 
αναδυόμενες 
αγορές, 
επενδύσεις 
και εξαγωγική 
δραστηριότητα

Επισημάνσεις από τη 
διεθνή ειδησεογραφία 
των τελευταίων μηνών

Εκτεταμένη είναι η αρθρογραφία τόσο 
των διεθνών όσο και των εξειδικευμένων 
ΜΜΕ για το μέλλον του LNG. Το LNG ως 
commodity, ως πλοίο σύγχρονης τεχνολο-
γίας, ως καύσιμο φιλικό προς το περιβάλ-
λον αλλά και ως μορφή ενέργειας που θα 
αντικαταστήσει τα «παραδοσιακά» ναυ-
τιλιακά καύσιμα αποτελούν θέματα που 
απασχολούν αρθρογράφους και αναλυτές, 
αλλά κυρίως προσελκύουν το ενδιαφέρον 
και φαίνεται ότι εξάπτουν τη... φαντασία 
πολλών αναγνωστών.
Η αγορά του LNG αποτελεί προφανώς 
μια ολιγοπωλιακή μέχρι σήμερα αγορά, 
αλλά μάλλον πολλά υποσχόμενη, αν ανα-
λογιστεί κανείς τις επενδύσεις που γίνο-
νται όχι μόνο από τους μεγάλους παίκτες 
της ναυτιλιακής και της πετρελαϊκής βιο-
μηχανίας, με τη σύμπραξη αρκετών κρα-
τών. Η ναυπήγηση νέων πλοίων μεταφο-
ράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά 
και τα κατασκευαστικά έργα τα οποία 
θα δημιουργήσουν ή θα υποστηρίξουν 
σταθμούς τροφοδότησης LNG προς την 
παγκόσμια αγορά αποτελούν στοιχεία 
προβληματισμού για τη νέα τάξη πραγμά-
των που ήδη δημιουργείται.

Νέοι παίκτες εισέρχονται στην αγορά 
του LNG

Ανάμεσα στην πιο συνήθη αρθρογραφία 
του περασμένου έτους αναφέρεται ότι ορι-
σμένα κράτη, ιδίως στη βόρεια Αφρική και 
στη Μέση Ανατολή, στοχεύουν στην ανεύ-

ρεση νέων πηγών φυσικού αερίου, τόσο για 
την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών 
όσο και για την ενίσχυση της θέσης τους 
ως εξαγωγείς LNG παγκοσμίως. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λιβύη.
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύ-
ης (National Oil Corporation – NOC) 
ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τον ερχό-
μενο Μάιο η παραγωγή φυσικού αερίου 
στη χώρα από το υποθαλάσσιο κοίτασμα 
Bahr al-Salam, το οποίο βρίσκεται στον 
Κόλπο της Σύρτης. Εφόσον ξεκινήσει η 
παραγωγή φυσικού αερίου από το υποθα-
λάσσιο αυτό κοίτασμα, τότε η Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας, η αναγνωρισμένη από 
τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση της Λιβύης, 
θα μπορέσει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό 
τις ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων της. 
Μέσα από τη νέα πηγή παραγωγής αερί-
ου, η Λιβύη μπορεί να προχωρήσει και σε 
εξαγωγές, γεγονός που ενδεχομένως να 
συμβάλει στη σταδιακή οικονομική ανά-
καμψη της χώρας και στην ενίσχυση της 
θέσης της στον τομέα της ενέργειας.
Μια άλλη χώρα που επίσης επιθυμεί να ενι-
σχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά 
του LNG είναι το Ιράν. Η Εθνική Ιρανική 
Εταιρεία Πετρελαίου (NIOC) ανέφερε ότι 
θα χρησιμοποιήσει την πλωτή μονάδα επε-
ξεργασίας και υγροποίησης φυσικού αερί-
ου Caribbean FLNG για να παράγει LNG 
στο Ιράν και να το εξάγει σε άλλες αγορές, 
σε συνεργασία με τη νορβηγική εταιρεία 
IFLNG. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εται-
ρειών θα έχει διάρκεια είκοσι έτη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG



Το LNG «εκθρονίζει» άλλες πηγές 
ενέργειας

Αναφορικά με τις χώρες που επιδιώκουν 
να περιορίσουν την εξάρτησή τους από 
«ακάθαρτες» πηγές ενέργειας, δεσπό-
ζουσα θέση κατέχει η Νότια Κορέα, 
ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στον 
κόσμο, η οποία καταγράφει ολοένα 
και αυξανόμενες εισαγωγές σε LNG. 
Η χώρα στοχεύει να περιορίσει την 
εξάρτησή της από τον άνθρακα και την 
πυρηνική ενέργεια, εστιάζοντας το ενδι-
αφέρον της στη χρήση υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. Η χώρα προωθεί επί-
σης τη χρήση του LNG ως καυσίμου για 
τα πλοία, επιδιώκοντας να ναυπηγήσει 
το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο που 
θα καταναλώνει ως καύσιμο υγροποιη-
μένο φυσικό αέριο.
Πέραν της Νότιας Κορέας, μεγάλο αγο-
ραστή LNG αποτελεί η Ευρώπη. Σύμφω-
να με το πρακτορείο Xinhuanet, από τον 
Οκτώβριο του 2016 έως και τον Οκτώ-
βριο του 2017 η ζήτηση φυσικού αερίου 
από τις ευρωπαϊκές χώρες σημείωσε 
αύξηση της τάξεως των 20 δις κυβικών 
μέτρων, η οποία καλύφθηκε κυρίως από 
τη Νορβηγία αλλά και από τη Ρωσία. 
Άλλωστε, η Statoil, η κρατική πετρελαϊ-
κή εταιρεία της Νορβηγίας, αποτελεί τον 
μεγαλύτερο εξαγωγέα φυσικού αερίου 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Tor Martin Anfinnsen, υψηλόβαθμο 
διοικητικό στέλεχος της Statoil, τόνισε ότι 
οι αυξημένες εξαγωγές σε φυσικό αέριο 
οφείλονται στην τάση των ευρωπαϊκών 
χωρών, και όχι μόνο, προς τη χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας προς αντικα-
τάσταση του άνθρακα, για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και για την κάλυψη 
των ενεργειακών τους αναγκών.
Αλλά και η Κίνα αποτελεί μια χώρα η οποία 
έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς το 
LNG για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξανό-
μενων ενεργειακών της αναγκών, περιορί-
ζοντας την εξάρτησή της από τον άνθρακα 
και άλλες «ακάθαρτες» πηγές ενέργειας. Η 
χώρα που καλύπτει μέρος των εισαγωγών 
της Κίνας σε LNG είναι το Κατάρ. Συγκε-
κριμένα το Κατάρ αποτελεί τον δεύτερο 
μεγαλύτερο προμηθευτή LNG της Κίνας. 
Ο κ. Yang Song, επικεφαλής του Οικονομι-
κού και Εμπορικού Γραφείου της κινεζικής 
πρεσβείας στο Κατάρ, ανέφερε στο ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Qatar Tribune 
ότι οι εισαγωγές LNG της Κίνας από το 
Κατάρ αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω 
στο μέλλον, λόγω της διαρκώς αυξανόμε-
νης ζήτησης της χώρας για ενέργεια. Ο κ. 
Song προσέθεσε ότι το Κατάρ προμηθεύει 
την Κίνα με LNG σε ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κές τιμές παγκοσμίως και πως η χώρα της 
Μέσης Ανατολής αποτελεί έναν αξιόπιστο 
προμηθευτή υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό 
συνεργάτη της Κίνας στον χώρο της ενέρ-
γειας, και όχι μόνο.

Στροφή σε νέες αγορές  
και πηγές LNG

Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η 
Πολωνία και η Ολλανδία, στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους προς άλλες αγορές και 
πηγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. 
Πρόσφατα η κρατική εταιρεία αερίου 
και πετρελαίου της Πολωνίας – PGNiG 
ανακοίνωσε πως έχει υπογράψει με την 
εταιρεία Centrica LNG Company Limited 
πενταετή συμφωνία προμήθειας υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου από τον τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου 
«Cheniere’s Sabine Pass» στη Λουιζιάνα. 
Η συμφωνία, που είναι στη βάση του DES 
(παραδοτέο εκ του πλοίου), αναμένεται 
να ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους. 
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας 
θα παραδοθούν έως εννέα φορτία στον 
τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου στο Swinoujscie της Πολωνί-
ας. Η στροφή προς το αμερικανικό LNG, 
καθώς και η προ ολίγων μηνών συμφωνία 
της PGNiG για προμήθεια LNG και από το 
Κατάρ αλλά και από τη Νορβηγία, εντάσ-
σεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδι-
ασμό της Πολωνίας για απεξάρτηση από 
το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι ποσότητες 
του αμερικανικού όπως και του καταρια-
νού LNG που θα φτάνουν στο Swinoujscie  
προορίζονται τόσο για την κάλυψη των 
εγχώριων ενεργειακών αναγκών της Πολω-
νίας όσο και των αναγκών των χωρών 
της κεντρικής Ευρώπης. Εκπεφρασμένος, 
άλλωστε, στόχος της PGNiG είναι να ενι-
σχυθεί ο στρατηγικός ρόλος της εταιρείας 
και να αποτελέσει η Πολωνία πύλη εισό-
δου του αμερικανικού LNG για ολόκληρη 
την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 
Η αμερικανική βιομηχανία φυσικού αερί-
ου προχωρά σε γοργές κινήσεις προς την 
κατεύθυνση ικανοποίησης της αυξημένης 
ζήτησης σε φυσικό αέριο των ευρωπαϊ-
κών χωρών, εκμεταλλευόμενη τόσο την 
άφθονη παραγωγή της σε σχιστολιθικό 
αέριο όσο και τις διευρυνόμενες ανάγκες 
σε ενέργεια της ευρωπαϊκής αγοράς.
Σύμφωνα με την International Energy 
Agency (IEA), οι ΗΠΑ πρόκειται να ανα-
δειχθούν σε ηγέτιδα δύναμη στον πετρε-
λαϊκό και ενεργειακό τομέα. Το γεγονός 
αυτό οφείλεται στην «έκρηξη» παραγω-
γής σχιστολιθικού πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου στην Αμερική.
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Νέες τάσεις στην αγορά του LNG

Νέες τάσεις παρατηρούνται στην αγορά 
του LNG αναφορικά με τη μεταφορά του. 
Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε μετα-
φορά φορτίου LNG με containership από 
τον Καναδά προς την Κίνα. Συγκεκριμέ-
να, η Fortis B.C., μεγάλος εξαγωγέας LNG 
του Καναδά, συνεργάστηκε με τις εταιρείες 
True North Energy Corporation and CIMC 
ENRIC Holdings Limited, οι οποίες ειδικεύ-
ονται σε υπηρεσίες logistics και παροχής 
εξοπλισμού, για την αποστολή φορτίου 
προς την Κίνα από την εγκατάσταση απο-
θήκευσης LNG, Tilbury Island, που διαθέτει 
η Fortis B.C. στην πόλη Delta στο Βανκού-
βερ. Η συγκεκριμένη μεταφορά είναι μέρος 
ενός πιλοτικού σχεδίου της Fortis B.C. 
για να αποτελέσει έναν μεγάλο εξαγωγέα 
LNG σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αποστολή 
LNG με containership, σύμφωνα με την 
εταιρεία CIMC ENRIC Holdings Limited, 
έχει ως αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να 
γίνουν επενδύσεις σε τερματικούς σταθ-
μούς εισαγωγής και εξαγωγής LNG, καθώς 
το φορτίο βρίσκεται εντός εμπορευμα-
τοκιβωτίου. Η Fortis B.C. έχει επενδύσει 
στην επέκταση της εγκατάστασης αποθή-
κευσης LNG στο Tilbury Island, καθώς και 
σε καινοτόμες λύσεις μεταφοράς φυσικού 
αερίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
το ότι η True North Energy Corporation, 
μέσα από τις υπηρεσίες της, διερευνά τρό-
πους για την ενίσχυση των μεταφορών 
LNG από τον Καναδά προς την Ασία, οδη-
γεί σε μεγαλύτερη πρόσβαση της Κίνας 
στην αγορά του LNG.

Συνεργασίες, συμμαχίες και ναυπηγή-
σεις νέων πλοίων στην αγορά του LNG

Το μέλλον όμως εστιάζεται στις συμπράξεις 
και στις συμμαχίες, όχι μόνο νομικών προ-
σώπων, αλλά και κρατών που μέχρι πρόσφα-
τα δεν... συνεργάζονταν. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν η Ρωσία και η Σαου-
δική Αραβία. Οι δύο χώρες έχουν συμφω-
νήσει προς τη δημιουργία fund ύψους $1 δις, 
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε επενδύσεις 
για ενεργειακά έργα, με στόχο την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και 
την ενίσχυση της θέσης τους στους τομείς 
του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αναφορικά με την ενίσχυση της θέσης της 
Ρωσίας στον τομέα του φυσικού αερίου, 

γίνονται περαιτέρω επενδύσεις από τη ρωσι-
κή κυβέρνηση προς την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ 
Πούτιν αποφάσισε να προχωρήσει στην 
κατασκευή μιας γέφυρας που θα συνδέει 
τη Ρωσία με τη νήσο Σαχαλίνη, η οποία έχει 
ύψιστη γεωπολιτική σημασία και βρίσκεται 
στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια της 
Ιαπωνίας. Η γέφυρα, σύμφωνα με το ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, πρό-
κειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία 
Stroygazmontazh, η οποία ανήκει στον Ρώσο 
δισεκατομμυριούχο Arkady Rotenberg. Το 
έργο, το οποίο αποτελεί συνέχεια της έναρ-
ξης κατασκευής μιας υπόγειας σήραγγας 
από τον Τζόζεφ Στάλιν εβδομήντα χρόνια 
πριν, εκτιμάται ότι θα κοστίσει $5 δις. Με 
την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυ-
ρας το νησί Σαχαλίνη, στο οποίο υπάρχει η 
πρώτη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου της Ρωσίας, θα μπορέσει να 
συνδεθεί οδικώς και σιδηροδρομικώς με 
την ενδοχώρα της Ρωσίας, αλλά και με το 
νησί Hokkaido, βόρεια της Ιαπωνίας. Αυτός 
είναι και ο λόγος που η ρωσική κυβέρνηση 
επιθυμεί συνεργασία με την κυβέρνηση της 
Ιαπωνίας για την από κοινού κατασκευή της 
γέφυρας, η οποία θα προσφέρει οικονομι-
κά οφέλη και στις δύο χώρες. Η νήσος έχει 
τεράστια ενεργειακή αξία για την ευρύτερη 
περιοχή, ενώ το Κρεμλίνο έχει επενδύσει 
δισεκατομμύρια για τη βελτίωση των υπο-
δομών και την προώθηση της συγκεκριμέ-
νης περιφέρειας στον παγκόσμιο ενεργεια-
κό, βιομηχανικό και εμπορικό χάρτη. 
Αλλά και πετρελαϊκές εταιρείες προχωρούν 
σε επενδύσεις στην αγορά του LNG που 
αφορούν κάποτε απρόσιτες γεωγραφικές 
περιοχές του πλανήτη. Σε πρόσφατη συνά-
ντηση που έγινε στην Αγία Πετρούπολη, ο 
διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Alexey 
Miller συζήτησε με τον Maarten Wetselaar, 
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Shell, 
το ενδεχόμενο κατασκευής τρίτης γραμμής 
του εργοστασίου παραγωγής LNG που βρί-
σκεται στη νήσο Σαχαλίνη. Οι δύο εταιρείες 
συμμετέχουν από κοινού στην κοινοπραξία 
του έργου Sakhalin-2, το οποίο διαχειρίζεται 
το μοναδικό έως τώρα εργοστάσιο παραγω-
γής LNG στη Ρωσία. 
Ένα άλλο παράδειγμα πετρελαϊκής εταιρείας 
που επενδύει στην αγορά του LNG είναι η 
Novatek. Η ρωσική εταιρεία έχει δρομολο-
γήσει την παραγγελία για 15 LNG πλοία, τα 
οποία θα μεταφέρουν υγροποιημένο φυσι-
κό αέριο από τον σταθμό Arctic LNG-2 στη 

χερσόνησο της Gydan στη Σιβηρία προς 
τον νέο τερματικό σταθμό επαναφόρτωσης 
στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, ο οποίος 
είναι υπό κατασκευή. Ο τερματικός σταθμός 
θα υποστηρίξει τον καλύτερο εφοδιασμό 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 
αρκτική ζώνη, θα τονώσει τη διαδρομή του 
Βόρειου Περάσματος και θα δημιουργήσει 
ένα νέο κόμβο προμήθειας LNG σε αγορές 
από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνι-
κού Ωκεανού. Σε ναυπηγήσεις νέων πλοίων 
προχωρούν όμως και μεγάλες ναυτιλιακές 
εταιρείες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελεί η Maran Gas Maritime Inc. Σύμφωνα με 
διεθνή μέσα ενημέρωσης ο όμιλος Αγγελι-
κούση παρήγγειλε από τα νοτιοκορεάτικα 
ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering δύο πλοία, συνολικής αξίας 
$391,7 εκατ. Η παραγγελία αφορά τη ναυπή-
γηση ενός πλοίου μεταφοράς LNG, χωρη-
τικότητας 173.400 κυβικών μέτρων και μιας 
πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επανερι-
οποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(FSRU).Τα δύο πλοία αναμένεται να παρα-
δοθούν στην εταιρεία τον Μάιο του 2020.

Και νέες επενδύσεις σε πλοία από τους 
κολοσσούς του χώρου

Ωστόσο, οι γίγαντες στην πετρελαϊκή αγορά 
φαίνεται επίσης να συνεχίζουν να επενδύουν 
στην αγορά του LNG. Πρόσφατο παράδειγ-
μα είναι η BP, η οποία αποφάσισε να επενδύ-
σει σχεδόν $1 δις για να ενισχύσει τον στόλο 
της σε δεξαμενόπλοια LNG. Στόχος της BP 
Shipping είναι να υποστηρίξει το μεγεθυνό-
μενο LNG portfolio της, αλλά και να ανταπο-
κριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση 
για υγροποιημένο φυσικό αέριο αποκτώντας 
νέα πλοία, τα οποία θα είναι πιο αποδοτικά 
και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
εποχής για περιορισμό των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη που 
χαρακτηρίζει την αγορά του LNG, λόγω 
της αυξανόμενης ζήτησης παγκοσμίως για 
«καθαρότερες» πηγές ενέργειας, εκφρά-
ζεται έντονο ενδιαφέρον από χώρες αλλά 
και μεγάλους πετρελαϊκούς κολοσσούς 
να προχωρήσουν σε επενδύσεις για την 
παραγωγή και τη μεταφορά υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου. Οι τάσεις που κατα-
γράφονται στην αγορά του LNG αποτε-
λούν μια ένδειξη ότι η εν λόγω αγορά θα 
συνεχίσει να μας απασχολεί σε μεγάλο 
βαθμό και στο μέλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ LNG
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Ο IMO προωθεί το πρόγραμμα 
GloFouling Partnerships

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(ΙΜΟ) στρέφει την προσοχή του στη βιο-
διάβρωση (biofouling), με την πρόσφατη 
έναρξη του προγράμματος GloFouling 
Partnerships, ενώ αρκετές κυβερνήσεις 
επικεντρώνονται επίσης στο συγκεκριμέ-
νο ζήτημα.
Είναι γεγονός πως τα «χωροκατακτητικά 
υδρόβια είδη» (IAS), τα οποία σχετίζονται 
με την παγκόσμια ναυτιλία, έχουν αναγνω-
ριστεί ως σημαντική απειλή για τους ωκεα-
νούς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα του 
κόσμου. Τα είδη αυτά, τα οποία μπορεί να 
μεταφέρονται είτε από το θαλάσσιο έρμα 
του πλοίου είτε από τη γάστρα του, είναι 
ικανά να επιβιώσουν κατά τη μετάβαση σε 
νέο περιβάλλον, όπου μπορούν να γίνουν 
χωροκατακτητικά, να πολλαπλασιαστούν 
και να εξαφανίσουν τα γηγενή είδη. Παρό-
λο που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί 
ο παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος 
των IAS, χρήσιμα παραδείγματα περιλαμ-
βάνουν τον αντίκτυπο της εισαγωγής των 
μυδιών είδους «zebra» και «quagga» στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εκτιμάται 

ότι προκαλούν ζημίες και συναφή έξοδα 
ελέγχου που φτάνουν το ένα δισεκατομ-
μύριο δολάρια ετησίως.
Η βιοδιάβρωση περιγράφεται ως η «ανε-
πιθύμητη συσσώρευση μικροοργανισμών, 
φυτών, φυκιών και ζώων σε βυθισμένες 
κατασκευές (ειδικά στις γάστρες των 
πλοίων)». Σύμφωνα με τον IMO, αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει πως η βιοδιάβρω-
ση των πλοίων είναι συγκρίσιμος, αν όχι 
σημαντικότερος, παράγοντας σε σχέση 
με το μη επεξεργασμένο θαλάσσιο έρμα 
για την εισαγωγή των IAS. Σε ορισμένα 
μέρη του κόσμου, μάλιστα, στοιχεία δεί-
χνουν ότι το 70-80% της εισαγωγής IAS 
έχει συμβεί μέσω βιοδιάβρωσης πλοίων.
Ενώ ο κίνδυνος που θέτει η παρουσία των 
IAS στο θαλάσσιο έρμα των πλοίων ρυθ-
μίζεται πλέον διεθνώς από τη Σύμβαση 
για τη Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος 
(BWM), ο έλεγχος της βιοδιάβρωσης 
των πλοίων παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
προαιρετικός. Ενδέχεται να δούμε την 
ανάπτυξη κανονισμών που να απαιτούν 
αυστηρότερο καθαρισμό της γάστρας 
των πλοίων, καθώς περισσότερες κυβερ-
νήσεις, αλλά και ο ΙΜΟ, αρχίζουν να ανα-
γνωρίζουν το γεγονός πως ο εθελοντικός 
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έλεγχος της βιοδιάβρωσης δεν θα μειώ-
σει σημαντικά την απειλή των IAS.
Το πρόγραμμα GloFouling Partnerships 
του ΙΜΟ, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα, 
επικεντρώνεται στην εφαρμογή των υφι-
στάμενων Biofouling Guidelines του ΙΜΟ 
και ενδέχεται τελικά να αλλάξει τον ρυθ-
μιστικό χάρτη σχετικά με τη βιοδιάβρωση, 
με τον ίδιο τρόπο που και το πρόγραμ-
μα GloBallast διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στην υιοθέτηση της Σύμβασης για 
τη Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος. Εν τω 
μεταξύ, τόσο η πολιτεία της Καλιφόρνια 
όσο και η Νέα Ζηλανδία ανακοινώνουν 
την εφαρμογή αυστηρότερων κανονι-
σμών που αφορούν τη βιοδιάβρωση στο 
πλαίσιο των δικαιοδοσιών τους, με την 
Αυστραλία να εξετάζει την υιοθέτηση 
παρόμοιων μέτρων.

Λογισμικό για την 
αποτελεσματική διαχείριση  
της ενέργειας στα πλοία

Η εταιρεία Rolls-Royce επεκτείνει τις 
λύσεις της για τη διαχείριση ενέργειας 
σε θαλάσσιες εφαρμογές, με μια ενότητα 
παρακολούθησης της κατανάλωσης καυ-
σίμου και του διοξειδίου του άνθρακα, η 
οποία βασίζεται στο «cloud» και έχει σχε-
διαστεί για να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες 
ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του κανο-
νισμού MRV της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Aπό την 1η Ιανουαρίου 2018, η συλλογή 
και η αναφορά δεδομένων ταξιδιού θα 
είναι υποχρεωτικές και οι ιδιοκτήτες πλοί-
ων άνω των 5.000 GT που προσεγγίζουν 
λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέ-
πει να παρακολουθούν, να αναφέρουν και 
να επαληθεύουν την κατανάλωση καυσί-
μων και τις εκπομπές CO

2
.

Με τη νέα ενότητα, η οποία έχει εγκατα-
σταθεί ως πρόσθετη λύση στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ενέργειας της Rolls-Royce, 
που εισήχθη τον Μάιο, τα δεδομένα μπο-
ρούν να αποστέλλονται αυτόματα από το 
πλοίο στο «cloud», όπου οι πληροφορί-
ες και οι αναφορές μπορούν να γίνουν 
προσβάσιμες από οπουδήποτε μέσω 
σύνδεσης στο ίντερνετ. Το λογισμικό έχει 
επίσης τη δυνατότητα να επικυρώνει τα 
εισερχόμενα δεδομένα.
Εκτός από την απλότητα συλλογής δεδο-
μένων, μια βασική εστίαση κατά τη διάρ-
κεια της φάσης ανάπτυξης του λογισμι-
κού ήταν η προστασία των δεδομένων. Ο 
κ. Eivind Vinje, Technical Product Manager 
– Energy Management στη Rolls-Royce, 
ανέφερε: «Η ασφάλεια και η ακεραιότητα 
του συστήματος έχουν αυξηθεί τέσσερις 
φορές, με προηγμένες τεχνολογίες κρυ-
πτογράφησης, μια διαδικασία επαλήθευ-
σης σε δύο βήματα και ένα κέντρο ασφα-
λείας που λειτουργεί 24/7. Προσκαλέσαμε 
επίσης έναν αριθμό τρίτων εμπειρογνωμό-
νων σε θέματα ασφάλειας του κυβερνο-
χώρου να “εισβάλουν” στο σύστημα, αλλά 
δεν κατάφεραν όλοι να παραβιάσουν τα 
πρωτόκολλα ή να βρουν αδύνατα σημεία».

Μια νέα πρωτοποριακή λύση  
από τη Wärtsilä για την πρόωση 
των πλοίων

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä προσθέτει 
μια νέα λύση στο χαρτοφυλάκιο της από-
δοσης της πρόωσης των πλοίων, το Wärtsilä 
EnergoFlow. Πρόκειται για έναν στάτορα 
νέας γενιάς, ο οποίος τοποθετείται πριν από 
την προπέλα και είναι αποτέλεσμα χρό-
νων έρευνας και πειραματισμού σε θέματα 
υδροδυναμικής και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας πρόωσης από εμπειρογνώμονες του 
τμήματος R&D της Wärtsilä.
Ο σχεδιασμός του Wärtsilä EnergoFlow 
καθοδηγεί τη μία πλευρά της ροής στην 
αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της 
περιστροφής της προπέλας. Τα πολλα-
πλά πτερύγια του στάτορα, τα οποία είναι 
προσαρτημένα στη γάστρα του πλοίου, 
βελτιστοποιούν τη ροή και αποτρέπουν 
τις απώλειες ενέργειας. Τα κυρτά πτερύγια 
ελαχιστοποιούν την ιξώδη αντίσταση, ενώ 
ο δακτύλιος που συνδέει τα πτερύγια στις 
άκρες τους μειώνει τις μέγιστες τάσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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Η συγκεκριμένη ενεργειακή λύση μπορεί 
να επιτρέψει την απόσβεση της επένδυ-
σης σε λιγότερο από δύο χρόνια, μέσω 
της μείωσης των απωλειών ενέργειας στα 
απόνερα της προπέλας, βελτιώνοντας έτσι 
την απόδοση του καυσίμου. Η μείωση του 
κόστους των καυσίμων αποτελεί υψηλή 
προτεραιότητα για τους φορείς εκμετάλ-
λευσης πλοίων. Με το Wärtsilä EnergoFlow 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί εξοικονόμηση 
καυσίμων έως και 10%, μειώνοντας συνεπώς 
και το λειτουργικό κόστος.

Μετατροπές containerships  
με μηχανή διπλού καυσίμου

Στο πλαίσιο της έκθεσης Europort 2017 
στο Ρότερνταμ για τη ναυτιλιακή τεχνολο-
γία, η γερμανική εταιρεία Wessels Reederei 
υπέγραψε μια επιστολή πρόθεσης με τη 
MAN Diesel & Turbo, η οποία αφορά τη 
μετασκευή τριών πλοίων του στόλου της 
για λειτουργία διπλού καυσίμου.
Τα τρία αυτά πλοία είναι αδελφά με το 
πλοίο «Wes Amelie», ένα πλοίο μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότη-
τας 1,036 TEUs με μια MAN 8L48/60B 
κύρια μηχανή, η οποία μετασκευάστηκε 
μέσα στο 2017 σε μια τετράχρονη MAN 
51/60DF. Η εν λόγω μετασκευή επιτρέπει 

τη λειτουργία με δύο είδη καυσίμου και 
αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως μετα-
σκευή τέτοιου τύπου.
Η MAN Diesel & Turbo αναφέρει πως 
η μετασκευή αυτή επέτρεψε στο πλοίο 
«Wes Amelie» να μειώσει σημαντικά τις 
εκπομπές SOx κατά >99%, τις εκπομπές 
NΟx περίπου κατά 90% και τις εκπομπές 
CO

2
 έως 20%. Το πλοίο πληροί πλέον τις 

απαιτήσεις για τις εκπομπές των προτύ-
πων Tier II και Tier III που ορίζει ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).
Ο κ. Stefan Eefting, Senior Vice President 
της MAN Diesel & Turbo και επικεφαλής 
της MAN PrimeServ Diesel στο Άου-
γκσμπουργκ, ανέφερε: «Το πρόγραμμα 
Wes Amelie ήταν πραγματικά μια πρωτο-
ποριακή στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά 
των container-feeder και δείχνει ξεκάθαρα 
πως οι υπάρχουσες MAN μηχανές μπο-
ρούν να μετατραπούν έτσι ώστε να κατα-
ναλώνουν καύσιμο LNG, με τεράστια επί-
δραση στις εκπομπές καυσαερίων και στο 
περιβάλλον».
Το πλοίο «Wes Amelie» έχει 23 αδελφά 
πλοία, δεκαέξι από τα οποία είναι πανομοι-
ότυπα δομικά, γεγονός που θα επέτρεπε 
την εύκολη υλοποίηση παρόμοιων έργων, 
επιτυγχάνοντας ένα πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα.

Η σημασία της τυποποίησης  
στην ψηφιοποίηση της ναυτιλίας

Ο νηογνώμονας DNV GL εξέδωσε μια 
νέα έκθεση, η οποία αναδεικνύει τη σημα-
σία της τυποποίησης για την ανάπτυξη 
των ψηφιακών εφαρμογών στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία.
Η εν λόγω έκθεση βασίζεται στην κεκτη-
μένη εμπειρία από πειραματικά ψηφιακά 
έργα τα οποία επικεντρώθηκαν στα δεδο-
μένα των αισθητήρων των πλοίων. Σκοπός 
της είναι η εξέταση του τρόπου με τον 
οποίο η τυποποίηση μπορεί να επιτρέψει 
την αποτελεσματική συλλογή, αποθήκευ-
ση, ανταλλαγή, ανάλυση και χρήση δεδο-
μένων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελ-
τίωση της ποιότητας των δεδομένων και 
της αξιοπιστίας των αισθητήρων.
Είναι γεγονός πως η ναυτιλιακή βιομηχανία 
διερευνά τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούν 
να προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, 
είτε αυτές αφορούν επιχειρησιακή βελτι-
στοποίηση είτε βελτιστοποίηση σχεδια-
σμού ή άλλες εφαρμογές. Ενώ τα πρώτα 
πιλοτικά προγράμματα βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη, το ερώτημα που παραμένει είναι 
τι χρειάζεται ώστε να μετατραπούν αυτά 
σε πλήρως κλιμακούμενα προϊόντα. Η 
απάντηση θα μπορούσε να είναι μια μεγα-
λύτερη έμφαση στην τυποποίηση.
Ο κ. Pierre Sames, διευθυντής της Ομάδας 
Τεχνολογίας και Έρευνας στον DNV GL, 
αναφέρει: «Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται 
σε πολλές βιομηχανίες για την προώθηση 
της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων. Με την άνοδο 
του διαδικτύου στη ναυτιλία, πιστεύουμε ότι 
πολλοί ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφε-
ληθούν από την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 
τυποποίησης για την εκμετάλλευση της 
ψηφιακής ναυτιλιακής βιομηχανίας».
Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη για τυπο-
ποίηση σε έξι βασικούς τομείς: τα μοντέλα 
δεδομένων των πλοίων, την ονομασία και 
την αναφορά των αισθητήρων, τις ταξινομή-
σεις και τα βιβλία κωδικών, τα μεταδεδομένα 
των αισθητήρων, τα καταγραφικά δεδομέ-
νων επί των πλοίων, καθώς και την ποιότητα 
και την αξιοπιστία των αισθητήρων. Ωστόσο, 
καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται, μπορεί 
στο μέλλον να χρειαστούν νέα πρότυπα για 
την υποστήριξη άλλων εφαρμογών, όπως οι 
προσομοιώσεις που στηρίζονται σε μοντέ-
λα και τα αυτόνομα πλοία.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ



Πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 
η open house εκδήλωση της Kongsberg 
Maritime Hellas στα γραφεία της εταιρεί-
ας στο Ελληνικό.
Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις 
από στελέχη της εταιρείας πάνω σε θέμα-
τα που απασχολούν αρκετά τον τελευταίο 
καιρό την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότη-
τα, όπως η ενεργειακή απόδοση, η ψηφιο-
ποίηση και η καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών, αλλά και τις λύσεις που παρέχει 
η εταιρεία.

Στο κομμάτι της ενεργειακής απόδοσης, 
οι υβριδικές λύσεις της Kongsberg μπο-
ρούν να συμβάλουν στη μείωση του περι-
βαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία 
των πλοίων και προσφέροντας χαμηλό-
τερο κόστος στους διαχειριστές τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κατα-
στήσουν την «πράσινη τεχνολογία» μια 
αναγκαία λύση για το μέλλον, αλλά και για 
το παρόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η 
παρουσίαση του πρώτου αυτόνομου και 

πλήρως ηλεκτρικού πλοίου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, του 
«Yara Birkeland», το οποίο αναμένεται να 
αποτελέσει παγκόσμιο ορόσημο για τις 
θαλάσσιες μεταφορές.
Επιπλέον, η Kongsberg, προκειμένου να 
συμβάλει στη διαδικασία ψηφιοποίησης 
της ναυτιλιακής βιομηχανίας, παρουσιάζει 
νέες ψηφιακές λύσεις, οι οποίες αξιοποι-
ούν τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου 
να τα μετατρέψουν σε πραγματική αξία 
για τους πελάτες, προσφέροντας απτή 
επιχειρησιακή αποδοτικότητα.
Τέλος, δεδομένου ότι οι ναυτιλιακές εταιρεί-
ες βασίζουν τη λειτουργία τους ολοένα και 
περισσότερο στην τεχνολογία, η Kongsberg 
παρέχει άμεση πρόσβαση σε εμπειρογνώ-
μονες στα παγκόσμια κέντρα υποστήριξης 
που διαθέτει και ασφαλείς λύσεις υποστή-
ριξης από απόσταση, που, σε συνδυασμό 
με τις προηγμένες αναλύσεις και τις δυνα-
τότητες πρόβλεψης, μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά το λειτουργικό κόστος.

Πραγματοποιήθηκε open house  
της Kongsberg Maritime Hellas

PUBLI

Χάρης Χατζηχαραλάμπους (Γενικός Διευθυντής, M&C Group Ltd), Leif Kristian Weum (Γενικός Διευθυντής, 
Kongsberg Maritime Hellas SA), Μιχάλης Στεφανάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, M&C Group Ltd).

Παρουσίαση του Energy Solutions - Hybrid & Gas Fuel Systems, από τον κ. Morten Stanger 
(Αντιπρόεδρο, Global Sales and Marketing Kongsberg Maritime AS).
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Σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από 
υπερπροσφορά πλοίων και από χαμηλούς 
ναύλους, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται δια-
βεβαίωση ότι τα πλοία τους λειτουργούν 
με ασφάλεια, ότι συμμορφώνονται στους 
αυξανόμενα περίπλοκους περιβαλλοντι-
κούς κανονισμούς, ότι η αποδοτικότητα 
μεγιστοποιείται και ότι το λειτουργικό 
κόστος ελαχιστοποιείται. Η Shell Marine 
πρόσφατα εισήγαγε μια πολύπλευρη στρα-
τηγική για την παρουσίαση με έναν ολο-
κληρωμένο τρόπο επιλογής προϊόντων, 
επιλογών αγοράς και απαιτήσεων εξυπη-
ρέτησης. Το πρόγραμμα Marine Integrated 
Lubrication and Expert Solutions – MILES 
αποτελεί μια μοναδική προσέγγιση στη 
διαχείριση των λιπαντικών.
Μέρος της στρατηγικής MILES είναι να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία 
διαχείρισης λιπαντικών, συνδυάζοντας 
τα επίπεδα των αποθεμάτων, τον προ-
γραμματισμό της ζήτησης και το κόστος 
προμήθειας. Για τη μεγιστοποίηση της 
κλίμακας αλλά και των πλεονεκτημάτων 
του MILES, η Shell Marine συνεργάζεται με 
εξωτερικούς ειδικούς, για να αναπτύξουν 
ψηφιακές λύσεις χρησιμοποιώντας μεγα-
λύτερη συνδεσιμότητα, τεχνητή νοημοσύ-
νη, μηχανική μάθηση, καθώς και την επι-
στήμη των Δεδομένων. Αυτό θα επιτρέψει 
στη Shell Marine να προσφέρει ένα ευρύ 
πεδίο νέων υπηρεσιών, από τη διατύπω-
ση συστάσεων σχετικά με τη βέλτιστη 
ποσότητα λήψης μέχρι και τη δημιουργία 
τρόπων για τη μείωση του κόστους αγο-
ράς μέσω επίβλεψης ολόκληρης της δια-
χείρισης λίπανσης του πλοίου. Επιπλέον, η 
Shell Marine θα προσφέρει διαφορετικές 
λύσεις πληρωμών, οι οποίες θα βοηθή-
σουν τους πλοιοκτήτες να βελτιστοποιή-
σουν το κεφάλαιο κίνησης και τον προϋ-
πολογισμό τους.
Η Shell Marine επιθεωρεί συνεχώς και 
βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της εφοδια-
στικής της αλυσίδας, προκειμένου να δια-

σφαλίσει την ασφάλεια του εφοδιασμού 
μέσω του δικτύου που διαθέτει σε πάνω 
από 700 λιμάνια σε 59 χώρες παγκοσμίως.
Όλο και περισσότερο, οι πελάτες ανα-
ζητούν υπηρεσίες και τεχνική ειδίκευση, 
όπως και προϊόντα, με τον προμηθευτή 
των λιπαντικών να καλείται να αντιμετω-
πίσει νέες λειτουργικές πολυπλοκότητες 
έτσι ώστε οι πελάτες να μπορούν να επι-
κεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά 
τους. Για παράδειγμα, οι ECAs (Περιοχές 
Ελέγχου Εκπομπών) και ένα αυστηρότε-
ρο όριο στις εκπομπές θείου παγκοσμίως 
έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητες σχετι-
κά με τις μελλοντικές επιλογές καυσίμων, 
ενώ οι δυνάμεις της αγοράς έχουν προ-
καλέσει μεταβλητότητα στην τιμολόγηση 
των καυσίμων. Τόσο οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις όσο και η αστάθεια στην τιμο-
λόγηση των καυσίμων δημιουργούν προ-
κλήσεις για την απόδοση και τη συντήρη-
ση του κινητήρα.
Η Shell Marine προσφέρει μια σειρά 
από κυλινδρέλαια για όλους τους τύπους 
δίχρονων κινητήρων που ικανοποιούν τις 
διάφορες προδιαγραφές κινητήρα και 
καυσίμων, ακόμα και κάτω από τις πιο 
ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Το χαρ-
τοφυλάκιό της έχει αναπτυχθεί για να 
βελτιστοποιήσει τις επιδόσεις σε: νέους 
αποδοτικούς κινητήρες, σε υπάρχοντες 
κινητήρες με αρκετά χρόνια ζωής, σε 
κινητήρες που λειτουργούν με πλήρες και 
μερικό φορτίο και σε κινητήρες που λει-
τουργούν τόσο εντός όσο και εκτός των 
περιοχών ECA.
Τα πλοία που εισέρχονται σε περιοχές 
ECA πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν 
καύσιμα με μέγιστο όριο περιεκτικότητας 
σε θείο το 0,1% ή να διαθέτουν ισοδύνα-
μη τεχνολογία μείωσης των καυσαερίων. 
Πλοία που χρησιμοποιούν υψηλότερα 
σε ΒΝ λάδια κυλίνδρων, ενώ λειτουργούν 
με καύσιμα εξαιρετικά χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε θείο, διακινδυνεύουν πιθανά 

Η Shell Marine συνεργάζεται στενά με τους 
πλοιοκτήτες για την προστασία των πιο σύγχρονων 
μηχανών ντίζελ από την ψυχρή διάβρωση
Του Jan Toschka
Executive Director της Shell Marine



προβλήματα στο μέλλον. Η εντατική έρευ-
να της Shell Marine καταδεικνύει πως μια 
ανισορροπία μεταξύ του οξέος που παρά-
γεται από το θείο στο καύσιμο και του 
επιπέδου ΒΝ στο κυλινδρέλαιο μπορεί 
να οδηγήσει σε συσσώρευση ιζημάτων, 
σε υψηλότερο κόστος συντήρησης και σε 
μειωμένη διαθεσιμότητα του πλοίου. Ως 
αποτέλεσμα, η Shell Marine προώθησε το 
Shell Alexia S3, το οποίο είναι ένα κυλιν-
δρέλαιο με BN 25 (SAE 50), που συνιστά-
ται για τα πλοία που κινούνται με ULSF 
(Ultra Low Sulphur Fuel), με αποστάγματα 
και με LNG. Αποδεδειγμένη απόδοση με 
εκατομμύρια ώρες λειτουργίας και υπο-
στηριζόμενη από No Objection Letters 
από τη MAN Diesel & Turbo και την 
Wärtsilä (Winterthur Gas and Diesel).
Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια του slow 
steaming, οι δίχρονες μηχανές ντίζελ χαμη-
λής ταχύτητας που καταναλώνουν υπο-
λειμματικά καύσιμα με επίπεδα θείου >2% 
μπορούν να λειτουργούν υπό συνθήκες 
πολύ υψηλών πιέσεων λαδιού. Αυτές είναι 
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι κινητή-
ρες κινδυνεύουν από ψυχρή διάβρωση. Σε 
αυτή την περίπτωση, το Shell Alexia S6 έχει 
αναπτυχθεί ως ένα λιπαντικό κυλίνδρου 
υψηλής απόδοσης, με μοναδική φόρμουλα 
που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρό-
σθετη προστασία για νεότερης σχεδίασης 
κινητήρες που λειτουργούν σε πιο απαιτη-
τικές συνθήκες, όπως το χαμηλό φορτίο 
και η υψηλή περιεκτικότητα καυσίμου σε 
θείο. Με ένα BN 100 (SAE 50), το Alexia S6 
προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες εξουδε-
τέρωσης οξέων για να παρατείνει τη διάρ-
κεια ζωής των εξαρτημάτων, ενώ η πρό-
σθετη βελτιστοποιημένη φόρμουλά του 
συμβάλλει στη διατήρηση της καθαρότη-
τας της μηχανής και στην ελαχιστοποίηση 
της δημιουργίας ιζημάτων σε έμβολα, σε 
δαχτυλίδια εμβόλων, σε αυλακώσεις δακτυ-
λίων, κάτω από τους χώρους των εμβόλων 
και στις θύρες των κυλίνδρων.
Το Alexia S6 έχει εγκριθεί για χρήση σύμ-
φωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της 
Wärtsilä (Winterthur Gas and Diesel) και 
της MAN Diesel & Turbo, τους μεγαλύτε-
ρους κατασκευαστές χαμηλής ταχύτητας 
crosshead ντίζελ κινητήρων.
Η Shell Marine συνεργάζεται πολύ στενά 
με την OEMs και τους πλοιοκτήτες, για να 
προστατεύσουν τις πιο σύγχρονες, εξαι-
ρετικά αποδοτικές μηχανές ντίζελ από 
την ψυχρή διάβρωση, ενώ εξακολουθεί να 

βελτιστοποιεί τις ταχύτητες τροφοδοσίας 
λαδιού σε όλο το φάσμα των συνθηκών 
λειτουργίας του πλοίου. Οι εξαντλητικές 
εργαστηριακές δοκιμές το 2015 και οι 
εκτεταμένες δοκιμές σε πλοία μέσα στο 
2016 έχουν οδηγήσει στην προσφορά του 
Shell Alexia 140, ενός εξαιρετικά υψηλού 
σε BN λιπαντικού, με ένα ΒΝ 140, για χρή-
ση από μόνο του ή ως μέρος ενός υφιστά-
μενου συστήματος ανάμειξης λιπαντικών.
Το Shell Alexia 140 υπήρξε το πρώτο 
κυλινδρέλαιο το οποίο δοκιμάστηκε από 
τη MAN Diesel and Turbo (MDT) για 
το πιλοτικό σχέδιο ACOM (Automated 
Cylinder Oil Mixing), που πέτυχε τη βέλτι-
στη πρακτική σε ό,τι αφορά το ταίριασμα 
του BN του λιπαντικού με την περιεκτικό-
τητα σε θείο του καυσίμου, μειώνοντας τις 
ταχύτητες τροφοδοσίας του λιπαντικού.
Επίσης, οι τετράχρονοι κινητήρες συνεχί-
ζουν να εξελίσσονται και απαιτούν λάδι 
σε μικρότερες ποσότητες, που μπορεί να 
αποδίδει καλά σε υψηλότερη θερμοκρα-
σία και πιέσεις. Η Shell Marine πρόσφατα 
αποκάλυψε την επόμενη γενιά trunk piston 
oils Shell Argina και Shell Gadinia, για την 
αγορά κινητήρων μεσαίας ταχύτητας. Αυτά 
τα λιπαντικά έχουν αναπτυχθεί για να ωθή-
σουν τους πλοιοκτήτες να στρέψουν την 
προσοχή τους προς καθαρότερα καύσιμα, 
που ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
για τις εκπομπές. Η Shell θεωρεί ότι η ζήτη-
ση για αποστάγματα και για βαρύ μαζούτ 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο θα αυξη-
θεί μόνο όταν η ναυτιλία προσεγγίσει τον 
κανονισμό του IMO από το 2020 για καύ-
σιμα 0,5% περιεκτικότητας σε θείο. Ήδη 
οι κινητήρες διπλού καυσίμου αποσπούν 
ένα αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς των 
τετράχρονων κινητήρων.

Με τα Shell Argina και Shell Gadinia απο-
φεύγεται η δημιουργία λάσπης, βελτιώ-
νεται η καθαρότητα του εμβόλου και του 
στροφαλοθαλάμου και με αυτόν τον τρό-
πο αποφεύγεται ο σχηματισμός ιζημάτων. 
Και οι δύο τύποι λιπαντικών προσφέρουν 
βελτιωμένες απορρυπαντικές ιδιότητες σε 
σχέση με τα προηγούμενα προϊόντα της 
Shell Marine και σε σχέση με εκείνα των 
ανταγωνιστών της. Επιπλέον, χαρακτηριστι-
κό τους είναι η εξαιρετική κατακράτηση ΒΝ 
και ο έλεγχος ιξώδους για την αντιμετώπι-
ση της ταχύτερης οξείδωσης που οδηγεί 
σε σχηματισμό ιζήματος ή σε μόλυνση του 
λιπαντικού, χωρίς να καταλήγει σε περιττή 
γλύκανση του λαδιού. Σε σύγκριση με ένα 
λιπαντικό υψηλής απόδοσης, το νέο Shell 
Argina S5 παρουσιάζει βελτίωση ύψους 
12,6% στην κατακράτηση BN και μια βελ-
τίωση της τάξεως του 15-20% σε ό,τι αφο-
ρά τον σχηματισμό ιζημάτων κάτω από το 
έμβολο. Για τους χειριστές, αυτό μπορεί να 
μεταφράζεται σε χαμηλότερο λειτουργικό 
κόστος μέσω μεγαλύτερης διάρκειας ζωής 
του λαδιού, λιγότερης γλύκανσης και μειω-
μένης συντήρησης.
Η σειρά Shell Argina περιλαμβάνει τέσσε-
ρις κατηγορίες: το BN20 Shell Argina S2 
για υπολειμματικά και αναμεμειγμένα καύ-
σιμα, τις «κύριες κατηγορίες» Shell Argina 
S3 (BN30) και Shell Argina S4 (BN40) και 
το Shell Argina S5 (BN55), προσφέροντας 
επιπλέον προστασία από τα ιζήματα και 
παρατεταμένη διάρκεια ζωής του λιπα-
ντικού. Το Shell Gadinia S3 είναι μια νέα 
προσθήκη στις υπάρχουσες τυποποιημέ-
νες παραλλαγές του Gadinia και έχει ανα-
πτυχθεί για τον έλεγχο της κατανάλωσης 
λαδιού σε σύγχρονους κινητήρες καύσης 
καυσίμων απόσταξης.
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NEOTEYKTA

TMS Cardiff Gas Ltd.: VLGC Anderida



Το νεότευκτο υγραεριοφόρο-LPG διπλού τοιχώματος «Anderida» εντάχθηκε στη διαχείριση της TMS Cardiff Gas Ltd. Πρόκειται για 
πλοίο «ECO DESIGN», με πρωτοποριακή φόρμα γάστρας, σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας έρματος και συστήματα βελτιστο-
ποίησης της απόδοσης του πλοίου. Ναυπηγήθηκε από τη Hyundai Heavy Industries στην Κορέα, είναι ταξινομημένο με τον DNV-GL 
και φέρει σημαία Μάλτας.

Το νέο απόκτημα της 
TMS Cardiff Gas Ltd.

Ναυπηγείο κατασκευής
Hyundai Heavy Industries, Νότια Κορέα

Έτος ναυπήγησης
2017

Σημαία
Μάλτα

Νηογνώμονας
DNV GL 

IMO No
9793234

DWT
50.591 MT

GRT
46.250  RT

Τύπος
LPG/ Very Large Gas Carrier
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NEOTEYKTA

Maran Tankers Management Inc.: VLCC Sophia



Υπό τη διαχείριση της Maran Tankers Management Inc. βρίσκεται το νεότευκτο VLCC, διπλού τοιχώματος, «Sophia». Το πλοίο, που 
έχει υψώσει την ελληνική σημαία, ναυπηγήθηκε από την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. στη Νότια Κορέα, υπό 
την επίβλεψη του DNV GL, και η χωρητικότητά του φτάνει τα 318.850 dwt.

Το νέο απόκτημα 
της Maran Tankers 
Management Inc.

Ναυπηγείο κατασκευής
Daewoo Shipbuilding  
& Marine Engineering Co. Ltd.

Έτος ναυπήγησης
2017

Σημαία
Ελληνική

Νηογνώμονας
DNV GL 

IMO No
9776559

DWT
318.850 MT

GRT
161.287 RT

Τύπος
Crude Oil Tanker (VLCC)



What is the history of Damen Schelde 
Marine Services (DSMS) and how has 
it evolved into a supply chain solution?

Damen Schelde Marine Services (DSMS) is 
an independent operating company within 
the Royal Schelde Group, which in turn 
is part of the Damen Shipyards Group.  
Having been a licensee manufacturer of  
Sulzer diesel engines for over 70 years, 
DSMS has a wealth of  experience in the 
field of engine building, engine parts man-
ufacturing and subcontracting. DSMS has 
built up a vast network of manufacturers 
in this field over the years. Over the last 
decade, we developed ourselves as a one 
stop shop in the maritime industry. Offer-
ing parts and repairs (services) for several 
engine brands and types.  This with short 
response time and availability from stock. 
Because of our own logistic department 
parts can be shipped within the day. 

What is the company's product range 
regarding the offered spare parts. Is 
there any specific area of expertise in 
a specific type of engine?

We are now offering our services for 
Wartsila and MAN 2 and 4 stroke as 
well as Daihatsu, Yanmar type engines. We 
are salespartner of Aventics and Rexroth 
offering pneumatic and hydraulic parts 
from stock. 

How has Damen Schelde Marine Ser-
vices adapted to the era of digitaliza-
tion of the shipping industry in order 
to meet customers’ demands with 
regards to the supply chain?

We have created and expended our data-
base of vessels and systems throughout 
the years. We now have just under 10,000 
vessels in our system with fixed engine and 
parts specifications. Our services are not 
limited to engine parts but can cover all 
technical systems on board of a vessel.

We have been active in the Greek market  
since our ship and engine building days

By Arnold Suykerbuyk
Managing Director, 
Damen Schelde Marine Services

Koningsweg 2, 4381 NA Vlissingen
The Netherlands
Tel:  +31 (0) 118 712001
info@dsms247.biz
www.dsms247.biz
MEMBER OF THE DAMEN SHIPYARDS GROUP

PUBLI

DAMEN SCHELDE MARINE SERVICES (DSMS)

piraeus dsms office. 
tel:  +30 2104599520, 
e-mail schelde@scheldehellas.gr 



In the shipping industry one very 
important factor in relation to the pur-
chase of spare parts is their delivery 
time. How does the company cover the 
need for fast deliveries worldwide?

We are keeping our stocks optimized and 
have long term contracts with various 
owners where we keep a minimum dedi-
cated stock level. For all engine types in our 
supply scope we try keep a 100% stock lev-
el of all regular wear and tear parts.

What is the company’s relationship 
with the Greek shipping market? Are 
there any long-lasting relationships 
with Greek customers?

We have been active in the Greek market 
since our ship and engine building days. Our 
customer base in Greece consist of over 100 
ship-owners and managers.  We have a local 
office in Piraeus named Schelde Marine Ser-
vices Hellas to offer quick response and offer 
good understanding of the customers’ needs. 

(Top) Piston Assembly Sulzer RD90 at The Royal Schelde Engine Factory.
(Left) Damen Schelde/ Amels yard in Vlissingen, with 4 Damen Schelde Sigma Corvettes’ under construction.
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Κεφάλαιο 
Ναυτικής 
Εκπαίδευσης: 

70 χρόνια προσφοράς 
 

Φέτος συµπληρώνονται σχεδόν 70 χρόνια 

από το 1946, όταν η ιδέα σύστασης ειδικού 

ταµείου – Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης 

έρχεται εκ νέου στο προσκήνιο από τον 

τότε υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Νικόλαο 

Αβραάµ, αλλά και τον ίδιο τον ιδρυτή και 

εκδότη των Ναυτικών Χρονικών Δηµήτρη 

Κωττάκη. Με αφορµή αυτή την επέτειο, τα 

Ναυτικά Χρονικά επέλεξαν να συγγράψουν 

έναν ειδικό επετειακό τόµο, που φέρει τον 

τίτλο Το Ελληνικό Ναυτιλιακό Παράδειγµα.  

Η Συµβολή της Ναυτικής Εκπαίδευσης   

– Εβδοµήντα χρόνια από την ιδέα σύστασης 

Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Επιμέλεια:  
Παναγιώτης Καπετανάκης
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Στον τόμο παρουσιάζεται το ιστορικό της 
ίδρυσης των δέκα ΑΕΝ της χώρας οι οποί-
ες βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία. Πρό-
κειται για ένα από τα κομβικά ζητήματα 
του ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος.
Η έρευνα για το ιστορικό πλαίσιο δημιουρ-
γίας των ΑΕΝ βασίστηκε: (α) στο αρχείο 
των Ναυτικών Χρονικών, (β) στο προσω-
πικό αρχείο του Δημητρίου Ν. Κωττάκη, 
ιδρυτή και εκδότη του περιοδικού από 
το 1931 έως το 1983, (γ) σε αρχειακό υλι-
κό από τον ναυτιλιακό Τύπο για τα χρόνια 
μετά το 1983, ενώ (δ) αξιοποιήθηκε χάρη 
στην ευγενική συνδρομή και υποστήριξη 
της κ. Αταλάντης Ιωάννου Χατζηπατέρα 
το αρχείο του πατέρα της, πρώην προέ-
δρου του Committee Ιωάννη Αδαμάντιου 
Χατζηπατέρα.
Για την ολοκλήρωση του τόμου σημαντι-
κή υπήρξε και η συνεισφορά διευθυντι-
κών στελεχών από τον χώρο του ελληνι-
κού ναυτιλιακού επιχειρείν, γυναικών και 
ανδρών, πλοιάρχων και μηχανικών, που 
γράφουν για τα χρόνια των σπουδών τους 
στις ΑΕΝ της χώρας. Τον τόμο τίμησαν 
με τη γραφίδα τους οι: Καπτ. Εμμανουήλ 
Κ. Τσικαλάκης (Πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού), 
Καπτ. Μαριάννα Ουσταμπασιάδου (Πλοί-
αρχος Α΄ Εμπορικού Ναυτικού, Anangel 

Maritime Services Inc.), Καπτ. Δημήτριος 
Ματθαίου (Διευθύνων Σύμβουλος στην 
Arcadia Shipmanagement Co. Ltd. και 
στην Aegean Bulk Co. Inc., Πρόεδρος του 
Green Award Foundation), Καπτ. Παναγιώ-
της Μπίκας [HSQE Marine Manager / DPA 
/ CSO / MR, Euronav Ship Management 
(Hellas) Ltd.], Καπτ. Διονύσιος Πετρόπου-
λος (Διευθυντής Πληρωμάτων, Kyklades 
Maritime Corporation), Δημήτριος 
Στεφάνου (Fleet Manager, Maran Gas 
Maritime Inc.), Καπτ. Αριστείδης Παϊδού-
σης (Marine Personnel Manager, Minerva 
Marine Inc.), Καπτ. Λεωνίδας Κιοπεκτζής 
(Vetting & Marine Manager, Polembros 
Shipping), Καπτ. Αθανάσιος Αποστολό-
πουλος (Διευθυντής Τμήματος Πληρωμά-
των, Springfield Shipping Co. Panama S.A.), 
Μιχαήλ Φιλιππάκης [Technical Director, 
Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) 
S.A.]. Στη συγγραφή του τόμου σημαντική 
υπήρξε και η συμβολή των: Καπτ. Ιωάννη 
Μ. Τσενεμπή (Ναυτοδιδάσκαλος, Στέλε-
χος ΝΕΕ) και Μιχάλη Σαρλή (Ναυτιλιακός 
Σύμβουλος).
Η παρουσίαση του ειδικού τόμου πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 
2017 στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
στον Πειραιά. Η έκδοση υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εβδομήντα ετών από 

την ιδέα σύστασης Κεφαλαίου Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης και της υπό διεξαγωγή 
μελέτης για την παρουσία και τη συλλογι-
κή προσφορά της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας του Λονδίνου τον 20ό αιώνα. 
Την ιστορική έρευνα που απαιτήθηκε για 
τη συγγραφή του βιβλίου καθώς και για τη 
μελέτη της ιστορίας της ελληνικής ναυτι-
λιακής κοινότητας του Λονδίνου χορηγεί 
και υποστηρίζει ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός. 
Στις σελίδες που ακολουθούν τα Ναυτι-
κά Χρονικά φιλοξενούν τις ομιλίες που 
εκφώνησαν κατά την εκδήλωση της βιβλι-
οπαρουσίασης η συντονίστρια της εκδή-
λωσης Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, 
Διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυ-
μα Ερευνών, καθώς και τέσσερις εκ των 
συγγραφέων του ειδικού τόμου: ο Καπτ. 
Εμμανουήλ Κ. Τσικαλάκης, Πρόεδρος 
ΠΕΠΕΝ, ο Καπτ. Δημήτριος Ματθαίου, 
Διευθύνων Σύμβουλος στην Arcadia 
Shipmanagement Co. Ltd. και στην 
Aegean Bulk Co. Inc., ο Μιχάλης Σαρλής, 
Ναυτιλιακός Σύμβουλος, ο Καπτ. Ιωάννης 
Μ. Τσενεμπής, Ναυτοδιδάσκαλος, Στέ-
λεχος ΝΕΕ, και η Βενετία Καλλιπολίτου, 
Αντιπλοίαρχος ΛΣ (ε.α.), Εντεταλμένη 
Σύμβουλος Tsakos Group, Τέως Διευθύ-
ντρια Εκπαίδευσης Ναυτικών. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο νέος ειδικός τόμος των Ναυτικών Χρονικών, 
αφιερωμένος στην ιστορία της ναυτικής εκπαίδευσης



Ένας επετειακός τόμος, που 
«ανοίγει» το μεγάλο κεφάλαιο 
της ναυτικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα

Ως ιστορικός που μελετά τη νεότερη κοι-
νωνική και οικονομική ιστορία, θα ήθελα 
να χαιρετίσω αυτή την ερευνητική και 
εκδοτική πρωτοβουλία. Οι επιμελητές 
οργάνωσαν έναν πρωτότυπο τόμο για τη 
ναυτική εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλά-
δα. Έναν τομέα της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης που απασχόλησε τόσο το ελληνι-
κό κράτος όσο και τους ανθρώπους της 
θάλασσας. Στον τόμο γράφουν οι απολύ-
τως ειδικοί γύρω από το θέμα και επικε-
ντρώνονται στη μεταπολεμική περίοδο. Ο 
τόμος ανοίγει το κεφάλαιο της έρευνας 
γύρω από τη ναυτική εκπαίδευση και έχει 
την πρωτοτυπία να συνδυάζει τα ιστορικά 
στοιχεία με προσωπικές βιωματικές μαρ-
τυρίες στο τέλος.
Ο τόμος είναι και επετειακός, αφού μας 
υπενθυμίζει τα 70 χρόνια από τη σύσταση 
ειδικού ταμείου για τη ναυτική εκπαίδευ-
ση. Τα χρονικά όρια του τόμου καλύπτουν 
μια μεγάλη περίοδο από το 1946 έως τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι η 
περίοδος όπου γράφεται η εποποιία της 
ελληνικής ναυτιλίας και το ναυτικό επάγ-
γελμα αποκτά ταυτότητα και τυποποίηση 
με τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. 
Μια τυποποίηση η οποία οδήγησε και 
στην καθιέρωση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης.
Με βάση το πληροφοριακό υλικό των 
Ναυτικών Χρονικών και την πολύτιμη 
συμβολή των συγγραφέων του τόμου, το 
μεγάλο κεφάλαιο της ναυτικής εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα έχει ανοίξει. Και ελπί-
ζουμε, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην 
αναβάθμιση των σχολών ναυτικής εκπαί-

δευσης σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και 
στο δημοκρατικό άνοιγμά της σε άντρες 
και γυναίκες, που ενδιαφέρονται και αγα-
πούν τη ναυτική τέχνη. 

Καπτ. Εμμανουήλ Κ. Τσικαλάκης 
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρ-
χων Εμπορικού Ναυτικού

Μεγάλο το έργο που προσφέρει 
η ναυτική εκπαίδευση στην 
ευημερία της χώρας μας

Η ναυτική εκπαίδευση αποτέλεσε για μένα 
προσωπικά, αλλά και για χιλιάδες άλλους 
συναδέλφους μου, την απαρχή της στα-
διοδρομίας μας στον χώρο της ναυτιλίας. 
Με σύντομα λόγια, θα ήθελα να σας κάνω 
και εγώ κοινωνούς του μεγάλου έργου 
που επιτέλεσαν και συνεχίζουν να προ-
σφέρουν οι ναυτικές σχολές της Ελλάδας, 
και κατά συνέπεια η ναυτική εκπαίδευση, 
στην ευημερία της χώρας μας.     
 Ύστερα από εκατοντάδες χρόνια τουρκι-
κού ζυγού, η αδύναμη και φτωχή Ελλάδα, 
αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά 
των Ελλήνων ναυτικών στον Αγώνα για την 
ανεξαρτησία της, αλλά και τις δυνατότητες 
που θα προσέφερε στο νεοσύστατο κρά-
τος η εξέλιξή του σε ναυτική δύναμη, δημι-
ούργησε από το 1884 τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων, ενώ το 1889 ιδρύθηκε η πρώτη 
Εμπορική Ναυτική Σχολή Πλοιάρχων.   
Από τότε και μέχρι σήμερα, στο πέρασμα 
πολλών χρόνων, η ναυτιλία της χώρας μας 
επανδρώθηκε και μεγαλούργησε, ενώ οι 
Έλληνες ναυτικοί μας, χάρη στις γνώσεις, 
το πείσμα, το μεράκι, την εμπειρία, αλλά 
και τη μεγάλη αγάπη τους για τη θάλασσα 
και το ναυτικό επάγγελμα, κατάφεραν να 
γίνουν απαραίτητοι και προτιμητέοι στον 
παγκοσμιοποιημένο στίβο της ναυτιλίας.                               

Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν έγι-
νε τυχαία, τίποτα δεν χαρίστηκε στον 
Έλληνα ναυτικό. Με κύριο όπλο μας τις 
ναυτικές σχολές και καθηγητές με πει-
σματική προσήλωση στο καθήκον τους, 
καπεταναίους κατά κύριο λόγο, όλοι όσοι 
ευτυχήσαμε να διαβούμε το κατώφλι της 
ναυτικής εκπαίδευσης θα είμαστε πάντα 
ευγνώμονες, παρά τα πενιχρά μέσα που 
διέθετε για εμάς η ελληνική πολιτεία, για 
τις κατακτήσεις μας και την ανύψωση της 
ελληνικής σημαίας με υπερηφάνεια στα 
πέρατα της γης.       
Έχοντας ο ίδιος απόλυτη γνώση και άπο-
ψη των προβλημάτων του εκπαιδευτικού 
συστήματος, από τη φοίτησή μου στο 
Ναυτικό Λύκειο Πειραιά και στη συνέχεια 
στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, συνεχίζω να 
διαπιστώνω με λύπη μου ότι τα προβλή-
ματα στη ναυτική εκπαίδευση παραμέ-
νουν σχεδόν ίδια και σε πολλές περιπτώ-
σεις ακόμα πιο διογκωμένα. 
Οι υπεύθυνοι της πολιτείας, όλα αυτά τα 
χρόνια, περιόριζαν τη ναυτιλιακή πολιτική 
τους σε ημίμετρα εις βάρος της ναυτικής 
εκπαίδευσης, σαν να μην υπάρχουν οι 
τεράστιες γνώσεις, η εμπειρία των Ελλή-
νων πλοιάρχων και Α΄ μηχανικών και η 
καλή διάθεση των πλοιοκτητών, που θα 
βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της ναυ-
τικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της 
ναυτιλίας της χώρας μας.
Σήμερα, όμως, είναι μια ιδιαίτερα ξεχωρι-
στή παρουσίαση για τη ναυτική μας εκπαί-
δευση, που αποτέλεσε –και αποτελεί– το 
εφαλτήριο μιας δυνατής και επιτυχημένης 

Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου 
Διευθύντρια Ερευνών, Τομέας Νεοελληνι-
κών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η ναυτική μας 
εκπαίδευση 
αποτέλεσε –και 
αποτελεί– το 
εφαλτήριο μιας 
δυνατής και 
επιτυχημένης 
ναυτιλίας.
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ναυτιλίας. Ευχαριστούμε όλους όσοι στη-
ρίζουν την ελληνική ναυτιλία και ευχόμα-
στε η ελληνική πολιτεία να πράξει τα δέο-
ντα και κατά συνείδηση για το καλό της 
ναυτιλίας και της χώρας μας. 

Καπτ. Δημήτριος Ματθαίου 
Διευθύνων Σύμβουλος στην Arcadia 
Shipmanagement Co. Ltd. και στην 
Aegean Bulk Co. Inc., Πρόεδρος του 
Green Award Foundation

Πρέπει να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις για μια σύγχρονη 
ναυτική εκπαίδευση

Ονομάζομαι Δημήτριος Ματθαίου και 
είμαι ο διευθύνων σύμβουλος των ναυτιλι-
ακών εταιρειών Arcadia Shipmanagement 
Co. Ltd. και Aegean Bulk Co. Inc., της 
οικογενείας Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, 
καθώς επίσης και πρόεδρος του διεθνούς 
οργανισμού Green Award Foundation.
Είμαι εκλεγμένο μέλος στα διοικητικά 
συμβούλια των HELMEPA και Propeller 
Club, συμμετέχω στα διοικητικά συμ-
βούλια των Norwegian Club και ALBA 
Graduate Business School και είμαι επίσης 
μέλος του IΤOSF και του The Nautical 
Institute.
Το 2016 στα βραβεία Ευκράντη τιμήθηκα 
με το βραβείο Best Manager Award και το 
2017 στα βραβεία Green4Sea τιμήθηκα με 
το βραβείο Personality Award. 
Ο τόπος καταγωγής μου, η Στυλίδα Φθιώ-
τιδας, και το περιβάλλον στο οποίο μεγά-
λωσα ήταν ο κυριότερος παράγοντας που 
με οδήγησε στην επιλογή του συγκεκρι-
μένου επαγγέλματος. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά της τότε παρέας 

μου ήταν αυτοί που πρώτοι με ενημέρω-
σαν για την ύπαρξη των Δημόσιων Σχολών 
Εμπορικού Ναυτικού. Τότε στην Ελλάδα 
λειτουργούσαν σε πέντε περιοχές –στην 
Ύδρα, στον Ασπρόπυργο, στην Κύμη, στις 
Οινούσσες και στη Σύρο–, όπου και εισά-
χθηκα αργότερα έπειτα από εξετάσεις 
στον Ασπρόπυργο.
Η φοίτησή μου στην Ακαδημία ήταν 
δύσκολη και απαιτητική. Οι σχολές εκεί-
να τα χρόνια λειτουργούσαν με ημιστρα-
τιωτικό καθεστώς κατά κάποιον τρόπο, 
γεγονός που πιστεύω ότι μας βοήθησε να 
διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα μας και 
να σεβόμαστε περισσότερο τους ανω-
τέρους μας –στην περίπτωσή μας τους 
δευτεροετείς μαθητές– και το πιο βασι-
κό να μάθουμε πειθαρχία. Το «σλόγκαν» 
που επικρατούσε τότε στις σχολές προ-
κειμένου να δικαιολογηθεί το ημιστρατι-
ωτικό καθεστώς πειθαρχίας ήταν το «για 
να μάθεις να διοικείς, πρέπει να μάθεις 
πρώτα να διοικείσαι» ή «ανάλαβε εξουσία 
αφού μάθεις πρώτα να εξουσιάζεσαι».
Η φοίτηση στις σχολές ήταν διετής και 
μεταξύ πρώτου και δεύτερου έτους, στη 
διάρκεια του καλοκαιριού, πραγματοποι-

ούσαμε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι δεκαπέ-
ντε ημερών με το παραδοσιακό ιστιοφό-
ρο «Ευγένιος Ευγενίδης». Εκεί συναντιό-
μασταν σπουδαστές από όλες τις σχολές. 
Μία ακόμα από τις πρακτικές εκπαιδεύ-
σεις μας κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
μας ήταν να επιβιβαζόμαστε στο πλοίο 
της γραμμής «Ναϊάς». Μικρές επιλεγμέ-
νες ομάδες αποτελούμενες από φοιτη-
τές και καθηγητές μας κάναμε τη γραμμή 
Σύρο-Τήνο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Σα-
ντορίνη, στην οποία και διανυκτερεύαμε, 
και επιστρέφαμε την επομένη.
Τα δύο χρόνια της φοίτησης στη σχολή 
ήμασταν εσώκλειστοι, έχοντας δικαίω-
μα εξόδου λίγες ώρες τα Σάββατα και 
κάποιες περισσότερες τις Κυριακές, με 
την προϋπόθεση ότι δεν είχαμε ποινολό-
γιο ή στέρηση εξόδου για κάποιον λόγο. 
Μπορεί σήμερα το καθεστώς πειθαρχίας 
που επικρατούσε τότε στις ακαδημίες να 
σας φαίνεται υπερβολικό, αλλά ήταν αυτό 
που οδήγησε στην παραγωγή αξιόλογων 
και επιτυχημένων στελεχών, που σήμερα 
δραστηριοποιούνται σε επιτελικές θέσεις 
στις ναυτιλιακές εταιρείες και συνέβαλαν 
στην πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας μας.
Την εποχή εκείνη το επάγγελμα του ναυ-
τικού δεν είχε την αίγλη, την κοινωνική 
αποδοχή και τις επαγγελματικές ευκαιρίες 
που έχει σήμερα. Στους σημερινούς νέους 
που θα επιλέξουν αυτό το επάγγελμα, με 
δεδομένη την ηγετική θέση της ελληνι-
κής ναυτιλίας, ανοίγονται πολλοί δρόμοι 
επαγγελματικής εξέλιξης τόσο εντός της 
χώρας όσο και στο εξωτερικό.
Το ναυτικό επάγγελμα στην Ελλάδα μπο-
ρεί και πρέπει να υποστηριχτεί, να προ-
βληθεί και να αντιμετωπιστεί με σοβα-
ρότητα και μακρόχρονο προγραμματι-
σμό. Αντιμετώπιση του τύπου «εισαγωγή 
μεγάλου αριθμού σπουδαστών στις ΑΕΝ, 
ώστε να παράγουμε αντίστοιχα πολλούς 
αξιωματικούς» αποδεικνύεται ότι δεν 
αποδίδει – χωρίς υποδομές, υψηλό επί-
πεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης, αλλά 
και απαίτηση επαγγελματικής νοοτροπίας 
και σωστής εμφάνισης και συμπεριφοράς, 
από την πρώτη στιγμή που ο υποψήφιος 
θα διέλθει την είσοδο της κάθε σχολής. 
Το επίπεδο του Έλληνα ναυτικού, με δεδο-
μένη την πρωτοπορία της ελληνικής ναυ-
τιλίας, πρέπει να είναι υψηλότερο του διε-
θνούς ανταγωνισμού, σε γνώσεις, συμπε-
ριφορά, επαγγελματισμό και, εντέλει, σε 
αξία. Ο σύγχρονος Έλληνας αξιωματικός 

Η ναυτική 
εκπαίδευση 
χρειάζεται 
διαρκώς 
εκσυγχρονισμό 
για να 
μπορούν οι 
σπουδαστές να 
ανταποκρίνονται 
στις 
αυξανόμενες 
απαιτήσεις του 
επαγγέλματος.
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του ΕΝ χρειάζεται να συνειδητοποιήσει 
πως θα εξελιχθεί και θα αποτελέσει ένα 
από τα στελέχη της κάθε ναυτιλιακής 
εταιρείας, αλλά παράλληλα να συνυπολο-
γίσει πως για τον ίδιο σκοπό ανταγωνίζο-
νται και αλλοδαποί αξιωματικοί. 
Οι Έλληνες είμαστε πρώτοι στην παγκό-
σμια ναυτιλία, στη ναυτοσύνη, στη ναυτική 
παράδοση. Καιρός είναι να προσανατολι-
στούμε, ώστε να δημιουργήσουμε τις προ-
ϋποθέσεις για μια άρτια, σύγχρονη, εξελιγ-
μένη ναυτική εκπαίδευση, που θα προσφέ-
ρει στελέχη ικανά να σταδιοδρομήσουν, να 
ανταγωνιστούν και να υπερέχουν έναντι 
του αλλοδαπού ανταγωνισμού. 
Η ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται διαρκώς 
εκσυγχρονισμό για να μπορούν οι σπου-
δαστές να ανταποκρίνονται επαρκώς στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλμα-
τος. Γι’ αυτόν τον λόγο έχω προτείνει σε 
διάφορους φορείς της ναυτιλίας τις κάτω-
θι ενέργειες:

• Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής 
στις σχολές ΑΕΝ, με προσθήκη σύγχρο-
νων ναυτιλιακών ηλεκτρονικών. 
• Παροχή σίτισης στους σπουδαστές 
όπως γίνεται και στο τελευταίο ΤΕΙ ανά 
την επικράτεια ανάλογα με το οικογενει-
ακό εισόδημα του σπουδαστή. Εναλλα-
κτικά, θεσμοθέτηση επιδόματος σίτισης.
• Αύξηση των εισακτέων τουλάχιστον 
στους 2.000 σπουδαστές, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες της μεγάλης 
μας ναυτιλίας. 
• Δυνατότητα φιλοξενίας σπουδαστών 
με χαμηλά εισοδήματα σε κοιτώνες 
εντός των Ακαδημιών.
• Πρόσληψη στις σχολές πλοιάρχων/

μηχανικών, καθώς και στο ΚΕΣΕΝ, 
περισσότερων πλοιάρχων και μηχανικών 
με μόνιμη σχέση εργασίας, οι οποίοι θα 
καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 
• Να δοθεί η δυνατότητα στους καθηγη-
τές σχολών που είναι πλοίαρχοι και μηχα-
νικοί να ταξιδεύουν τους καλοκαιρινούς 
μήνες χωρίς να χάνουν το δικαίωμα της 
επανένταξής τους στο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό. Αυτό θα αποτελέσει το κίνητρο 
προσέλκυσης περισσότερων και ικανότε-
ρων στελεχών, διότι θα αυξήσει τις ετήσιες 
οικονομικές τους απολαβές, θα συμβάλει 
στην ανανέωση των γνώσεών τους και 
κατά συνέπεια θα επιτευχθεί η μακροχρό-
νια ενασχόλησή τους με την εκπαίδευση.
• Ετήσια αξιολόγηση καθηγητών. 
• Στο Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης 
να συμμετέχουν ένας διευθυντής σπου-
δών ΑΕΝ Πλοιάρχων και ο διευθυντής 
σπουδών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων.
• Δυνατότητα απορρόφησης των σπου-
δαστών με χρηματοδότηση, όχι μόνο 
των πρωτοετών σπουδαστών, αλλά και 
των δευτεροετών. Μια καλή ιδέα θα ήταν 
η εξαίρεση της φορολογίας των δοκίμων 
σπουδαστών, όπως γίνεται και με τους 
σπουδαστές που επιδοτούνται από τον 
ΟΑΕΔ.
• Δυνατότητα πρόσβασης των αποφοί-
των ΑΕΝ σε μεταπτυχιακά προγράμμα-
τα των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Ένας τρόπος με τον οποίο η χώρα μας 
μπορεί να ενισχύσει την εξέχουσα θέση 
της στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και 
να τονώσει την οικονομία της, είναι με 
τη μετατροπή του Πειραιά σε διεθνές 

ναυτιλιακό κέντρο (cluster). Το πλέγμα 
αυτό αποτελείται από επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες 
σχετικές με τη ναυτιλία, όπως χρηματο-
δοτικές, ασφαλιστικές, ναυπηγοεπισκευ-
αστικές, υπηρεσίες νομικού χαρακτήρα 
κ.λπ. Σήμερα, το ναυτιλιακό πλέγμα του 
Πειραιά περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων, μπορεί όμως να ενισχυ-
θεί ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι, 
λόγω Brexit, αρκετές επιχειρήσεις ενδέ-
χεται να μεταφέρουν την έδρα τους από 
το Λονδίνο στον Πειραιά.
• Για την αναβάθμιση της ναυτικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν αρκεί 
μόνο η ενίσχυση και η αναδιοργάνωση 
των ήδη υπαρχουσών Ακαδημιών Εμπο-
ρικού Ναυτικού του Δημοσίου, οι οποίες, 
λόγω και της οικονομικής κρίσης, αντιμε-
τωπίζουν αρκετά προβλήματα τα τελευ-
ταία χρόνια. Είναι αναγκαία και η ίδρυση 
αγγλόφωνων τμημάτων ιδιωτικών ακαδη-
μιών, όπου θα μπορούν να φοιτούν και 
σπουδαστές από χώρες του εξωτερικού. 
Αυτό θα προσελκύσει πολλούς νέους 
από άλλες χώρες, αυξάνοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των 
σπουδών, και ενισχύοντας διεθνώς τη 
θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιο κέντρο 
ναυτικής εκπαίδευσης. Λόγω αυτής της 
έλλειψης, τελευταία παρατηρείται επιλο-
γή αρκετών νέων να φοιτήσουν σε ιδι-
ωτικές ακαδημίες γειτονικών βαλκανικών 
χωρών, όπου η εκπαίδευση γίνεται στην 
αγγλική γλώσσα, με υψηλό υλικοτεχνι-
κό επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
πολύτιμο συνάλλαγμα να διαφεύγει στο 
εξωτερικό.
• Ίδρυση τμημάτων μαθητείας για ειδι-
κότητες, που είναι απαραίτητες στον 
τομέα της ναυπηγοεπισκευής.

Με το πέρας όλων αυτών των ετών και 
την ενασχόλησή μου με το συγκεκριμένο 
επάγγελμα, με σιγουριά μπορώ να πω και 
να απαντήσω ότι, παρ’ όλες τις αντιξοότη-
τες είτε στις συνθήκες φοίτησης στη σχο-
λή είτε στη μετέπειτα καριέρα μου στη 

Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου (Πρέβεζα), κατά το ακαδημαϊκό έτος 1974 – 1975.  
H φωτογραφία αποτελεί ευγενική χορηγία της ΑΕΝ Ηπείρου. 



θάλασσα και εν συνεχεία σε γραφεία ναυ-
τιλιακών εταιρειών, αν γύριζα τον χρόνο 
πίσω, με μεγάλη ευχαρίστηση θα επέλεγα 
να κάνω ξανά και ξανά την ίδια διαδρομή 
στη μεγάλη μας ελληνική ναυτιλία.
Το ναυτικό επάγγελμα, σε μια κρίσιμη 
εποχή για την πατρίδα και την οικονομία 
και με την ανεργία να αποτελεί μάστιγα 
για τους νέους, συνεχίζει να ανοίγει ορίζο-
ντες επαγγελματικής αποκατάστασης και 
εξέλιξης. 
Σε μια βιομηχανία όπως η ναυτιλιακή, με 
τεράστιες απαιτήσεις, τεχνικές και διοι-
κητικές, απόρροια των ραγδαίων τεχνο-
λογικών εξελίξεων αλλά και του πλήθους 
των διεθνών και τοπικών κανονισμών, επι-
βάλλεται η παρουσία στα πλοία άριστα 
καταρτισμένων αξιωματικών γέφυρας και 
μηχανής. 
Ο Έλληνας ναυτικός έχει αποδείξει μέχρι 
σήμερα με την ευστροφία και τη ναυτοσύ-
νη του ότι είναι άξιος να ταξιδεύει περι-
ουσίες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολα-
ρίων, και μάλιστα μακριά από το κέντρο 
της επιχειρήσεως. Αλήθεια, πόσοι από 
εμάς εμπιστεύονται το αυτοκίνητό τους 
σε ξένα χέρια; 
Ύστερα από εμπειρίες γενεών, αποτελεί 
πλέον κοινό τόπο στον κλάδο μας ότι 
οι Έλληνες αξιωματικοί είναι ο ασφαλέ-
στερος συνδετικός κρίκος μεταξύ πλοίου 
και γραφείου, με ό,τι αυτό σημαίνει για το 
εύρυθμο, ασφαλές και μακροπρόθεσμα 
οικονομικό ταξίδεμα του στόλου. Αποτε-
λούν επίσης οι αξιωματικοί μας τη δεξα-
μενή για τη μελλοντική στελέχωση του 
ναυτιλιακού γραφείου, που τους χρειάζε-
ται λίγο πολύ σε όλα τα τμήματά του, διότι 
όλα μυρίζουν θάλασσα. 
Και μην ξεχνάμε, τέλος, και το έχουμε δει 
πολλές φορές στο παρελθόν, ότι ορισμέ-
να από αυτά τα στελέχη θα φτάσουν μια 
μέρα και σε αυτήν ακόμα τη βαθμίδα της 
πλοιοκτησίας. Διότι η ναυτιλία, εκτός από 
αξιοκρατική, είναι και αταξική.
Με δεδομένη στρατηγική επιλογή του 
ελληνικού εφοπλισμού την επάνδρωση 
των πλοίων τους με Έλληνες αξιωματι-
κούς, η επιλογή ενός νέου να ακολουθή-
σει το ναυτικό επάγγελμα ήταν και είναι 
η καλύτερη απόφαση για μια επιτυχημένη 
καριέρα.

Μιχάλης Σαρλής 
Ναυτιλιακός Σύμβουλος

Κάποιοι σοφοί, πριν από 70 
χρόνια, έστησαν τον θεσμό 
του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης

Με τελευταία ναυτολόγηση το 1968, ως 
δόκιμος πλοίαρχος στο μεσογειακό φορ-
τηγό tweendecker «ΠΕΛΙΑΣ», αισθάνομαι 
μειονεκτικά στο πάνελ με τρεις αρχιπλοι-
άρχους ΕΝ και την πλέον ειδική στο θέμα 
μας, αντιπλοίαρχο ΛΣ κ. Καλλιπολίτου.
Ναυτικός δεν γίνεσαι στις σχολές, αλλά 
στο βαπόρι, όπως εάν δεν πιάσεις το 
νυστέρι δεν γίνεσαι χειρουργός. Στις σχο-
λές παίρνεις θεωρητικές γνώσεις που σε 
βοηθούν να αφομοιώσεις τα βιώματα και 
τις εμπειρίες που θα βρεις στη θάλασσα. 
Στις σχολές αναπτύσσεται η συνείδη-
ση ευθύνης, το αίσθημα καθήκοντος, το 
αίσθημα του σεβασμού στην ιεραρχία και 
στην πειθαρχία.
Η ναυτική εκπαίδευση ξεκινά από τότε 
που αποκτάς τα πρώτα σου ερεθίσματα 
για τη θάλασσα και τα πλοία και συνεχίζε-
ται για όλη σου τη ζωή. Αν δεν σε «σηκώ-
νει» το επάγγελμα, βάζεις ένα κουπί στην 
πλάτη και ακολουθείς το παράδειγμα του 
Προφήτη Ηλία, διαφορετικά, εάν δεν έχεις 
μεράκι γι’ αυτή τη δουλειά και την κάνεις 
καταναγκαστικά, θα είσαι κακός ναυτικός.
Ρώτησε, ψάξε, ερεύνησε, διασταύρωσε πλη-
ροφορίες. Κανείς ποτέ δεν έμαθε τα πάντα 
για το πλοίο που υπηρετεί και για τις λει-
τουργίες του, όσα χρόνια και αν είναι ναυτο-
λογημένος. Η ναυτοσύνη είναι και τέχνη και 
επιστήμη. Προετοιμασία, πρόβλεψη, επινοη-
τικότητα, πρωτοβουλία και φιλότιμο είναι τα 
χαρακτηριστικά του Έλληνα ναυτικού που 
τον κάνουν να ξεχωρίζει.
Κάποιοι σοφοί –και επιβάλλεται να τους 
μνημονεύσουμε– πριν από 70 χρόνια 
έστησαν τον θεσμό του ΚΝΕ, που απο-

τελεί τον κύριο πόρο της ναυτικής εκπαί-
δευσης. Ίσως είναι το μοναδικό παρά-
δειγμα οικονομικής δραστηριότητας στη 
χώρα μας όπου η εκπαίδευση χρηματο-
δοτείται από τον κλάδο και όχι από δημό-
σιους πόρους.
Όλοι έχουμε διαπιστώσει αδυναμίες και 
υπάρχουν αρκετές σκέψεις και προτάσεις 
για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαί-
δευσης. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσου-
με ότι ο απολογισμός των 70 χρόνων είναι 
θετικός. Θετικός για την ελληνική εμπορική 
ναυτιλία, για τους αξιωματικούς μας, νυν και 
απόμαχους, και για το Δημόσιο.
Ας πάμε όμως τώρα πιο πέρα. Πρώτος στον 
κόσμο ο ελληνικός στόλος, μεγάλη ζήτηση 
για αξιωματικούς παγκοσμίως, στροφή των 
νέων μας στο επάγγελμα, υψηλές απαιτή-
σεις από νέες τεχνολογίες και εντατικοποί-
ηση στην εκμετάλλευση των πλοίων.
Ας αναζητήσουμε σοβαρά και μονοια-
σμένοι πώς θα αξιοποιήσουμε αυτές τις 
περιστάσεις, χωρίς αγκυλώσεις και κοντό-
φθαλμες πρακτικές. Εύχομαι το πόνημα 
που παρουσιάζεται σήμερα να μην απο-
τελέσει απλώς έναν επετειακό τόμο, αλλά 
να συμβάλει ως απολογισμός που θα είναι 
χρήσιμος για τον σχεδιασμό της επόμε-
νης ημέρας.

Η ναυτική 
εκπαίδευση 
ξεκινά από τότε 
που αποκτάς 
τα πρώτα σου 
ερεθίσματα για 
τη θάλασσα και 
τα πλοία και 
συνεχίζεται για 
όλη σου τη ζωή.
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Καπτ. Ιωάννης Μ. Τσενεμπής 
Ναυτοδιδάσκαλος, Στέλεχος ΝΕΕ

Το ναυτικό επάγγελμα είναι και 
επιστήμη και τέχνη

Θα αναφερθώ σε τρία θέματα.
• Τη σχέση επιστήμης και τέχνης για 
τον αξιωματικό ΕΝ
• Την αναγκαιότητα θαλάσσιας υπηρε-
σίας και ναυτοδασκάλων
• Τα unmanned vessels

Η ναυτική εκπαίδευση παίζει πρωτεύο-
ντα ρόλο για την ασφαλή λειτουργία του 
πλοίου, τη διεκπεραίωση των θαλάσσιων 
μεταφορών, την προστασία του θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος κ.ά.
Ο αξιωματικός ΕΝ απαιτείται να έχει 
εμπεδώσει τόσο τις ποικίλες θεωρητικές 
γνώσεις όσο και να γίνει ο κάτοχος της 
τεχνογνωσίας λειτουργίας του πλοίου για 
να ανταποκριθεί με επάρκεια στα δύσκο-
λα καθήκοντά του.
Η λειτουργία του πλοίου εδράζεται σε 
επιστημονική πλέον γνώση, τόσο για τα 
πολυποίκιλα συστήματα γέφυρας όσο και 
του μηχανοστασίου. Τα ηλεκτρονικά και οι 
αυτοματισμοί είναι πλέον καθημερινότητα, 
καθώς και τα πλοία υψηλής τεχνολογίας.
Παράλληλα, όμως, ο αξιωματικός απαιτεί-
ται να μάθει αυτό που θεωρητικά σπού-
δασε να το κάνει πράξη, και σε αυτό μόνο 
η αποκτώμενη πείρα και άσκηση στο 
πλοίο βοηθάει. Γι’ αυτό προβλέπεται –και 
σωστά– θαλάσσια υπηρεσία πριν από 
κάθε δίπλωμα Γ-Β-Α.
Το ναυτικό επάγγελμα είναι και επιστήμη 
και τέχνη. Ακούγεται κάποιες φορές η 
φράση: «Αγαπητέ συνάδελφε εν Επιστή-
μαις και Τέχνες».
Πράγματι, ο αξιωματικός γέφυρας πρέπει 
να σπουδάσει τη θεωρία/επιστήμη της 
ναυτιλίας, της ναυπηγικής και ευστάθειας 
των ηλεκτρονικών κ.ά., αλλά να μαθαίνει 

και την τέχνη και τεχνική να κυβερνάει το 
πλοίο, να το ταξιδεύει, να το φορτώνει και 
να ξεφορτώνει κ.λπ.
Αντίστοιχα, ο μηχανικός πρέπει να σπου-
δάσει τη μηχανολογία, τη θερμοδυναμική, 
τους αυτοματισμούς κ.λπ., αλλά παράλ-
ληλα να μαθαίνει και τη λειτουργία αυτών 
στο πλοίο και να παρεμβαίνει, όπου και 
όταν απαιτείται. 
Το όλο σύστημα λοιπόν, δηλαδή θεωρία 
στο σχολείο, πρακτική στο πλοίο, λει-
τουργεί σήμερα σε ικανοποιητικό βαθμό 
με τα «Sandwich Courses», που εξασφαλί-

ζει στον αξιωματικό την ικανότητα ασφα-
λούς λειτουργίας του πλοίου.
Το σύστημα αυτό αξιολογείται από την 
EMSA (European Maritime Safety Agency) 
και οι ΑΕΝ περνούν επιτυχώς τον έλεγχο 
και πιστοποιούνται, και αυτό είναι θετικό 
για τη διεθνή φερεγγυότητα των Ελλήνων 
αξιωματικών. 
Σχετικά με την πρακτική στο πλοίο, θα 
θυμηθώ στο ΚΕΣΕΝ (υπήρξα καθηγη-

τής) τη φράση του αείμνηστου καθηγη-
τή μετεωρολογίας Καραπιπέρη, Ανδρι-
ώτη στην καταγωγή, που σπούδασε 
μετεωρολογία διότι δεν μπόρεσε να 
γίνει καπετάνιος λόγω οράσεως, που 
έλεγε «αν δεν μπαρκάρεις να δεις και 
να μάθεις τη λειτουργία του πλοίου, όσο 
και να σπουδάσεις, καπετάνιος δεν γίνε-
σαι» και θεμελίωνε αυτή του τη θέση με 
το παράδειγμα: «Βάλε κάποιον να σπου-
δάσει εκατό τόμους στον τελειότερο 
βαθμό κολυμβητική και μετά ρίξ’ τον 
στη θάλασσα. Θα πνιγεί».
Μια και αναφέρομαι στο ΚΕΣΕΝ, να 
σημειώσω ακόμη ότι στην πρώτη δεκα-
ετία λειτουργίας του το 90% των καθη-
γητών ήμαστε πλοίαρχοι στους πλοιάρ-
χους και αντίστοιχα Α΄ μηχανικοί στους 
μηχανικούς, ενώ σήμερα είναι ελάχιστη 
μειοψηφία. Αναζητούνται και δυστυχώς 
δεν προσφέρονται.
Πιστεύω ότι για την άρτια εκπαίδευση 
σε ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ είναι απαραίτητοι και 
καθηγητές προερχόμενοι από τα πλοία, 
πλοίαρχοι και μηχανικοί, και μάλιστα με 
πρόσφατη θαλάσσια υπηρεσία, ώστε 
να μεταφέρουν στους σπουδαστές την 
υπάρχουσα σήμερα ναυτική τεχνογνωσία 
και την αγάπη για το ναυτικό επάγγελμα.
Η ναυτική εκπαίδευση, κατά την άποψή 
μου, είναι επαγγελματική εκπαίδευση για 
συγκεκριμένο χώρο, τη ναυτιλία. Και να 
σημειώσω ότι, σχετικά με συζητήσεις 
τελευταία για αλλαγή του χαρακτήρα της 
ναυτικής εκπαίδευσης και μετονομασία 
των ΑΕΝ σε αυτόνομα ΝΠΔΔ και ενδε-
χομένως εκτός του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, τις ακούω 
με πολλή περίσκεψη και μεγάλη επιφύλα-
ξη, διότι θεωρώ ότι αυτό από μόνο του 
δεν αναβαθμίζει την παρεχόμενη γνώση, 
ούτε είναι αυτό που λείπει. 
Εδώ λοιπόν ταιριάζει η γνωστή ρήση 
«το ράσο κάνει τον παπά ή ο παπάς το 
ράσο;».
Όχι, δεν κάνει το ράσο τον παπά.
Και να κλείσω με τα unmanned vessels, 
για τα οποία τελευταία γίνεται πολύ 
λόγος και λέγεται ότι από την ξηρά 
ένας καπετάνιος θα ταξιδεύει το πλοίο. 
Να διερωτηθώ και να ερωτήσω, αυτός 
ο καπετάνιος πώς θα γίνει καπετάνιος; 
Χωρίς ποτέ να μπαρκάρει; Ας θυμη-
θούμε την παραπάνω κολυμβητική του 
Καραπιπέρη.

Ο αξιωματικός 
ΕΝ απαιτείται 
να έχει 
εμπεδώσει  
τόσο τις 
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θεωρητικές
γνώσεις όσο 
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κάτοχος της
τεχνογνωσίας 
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του πλοίου.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Βενετία Καλλιπολίτου 
Αντιπλοίαρχος ΛΣ (ε.α.), Εντεταλμένη 
Σύμβουλος Tsakos Group, Τέως Διευθύ-
ντρια Εκπαίδευσης Ναυτικών

Το Κεφάλαιο Ναυτικής 
Εκπαίδευσης αποτελεί το βασικό 
χρηματοδοτικό εργαλείο του 
Συστήματος της Ναυτικής 
Εκπαίδευσης

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να προλο-
γίζω το βιβλίο Το Ελληνικό Ναυτιλιακό 
Παράδειγμα. Η συμβολή της ναυτικής 
εκπαίδευσης – Εβδομήντα χρόνια από τη 
σύσταση του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαί-
δευσης. Είναι σημαντικό να μιλάμε για τη 
ναυτική εκπαίδευση στη χώρα μας - να 
συζητάμε και να σχεδιάζουμε χτίζοντας 
με γνώμονα τα νέα παιδιά και την ευθύνη 
που έχει πρωτίστως η πολιτεία απέναντί 
τους και, φυσικά, η ναυτιλιακή βιομηχανία 
την οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν.
Πιστέψτε με, είναι και άλλοι που έχουν το 
ίδιο όραμα.
Είναι ιδιαίτερα συγκινητική αυτή η στιγμή 
και για μένα προσωπικά, μετά από ένα 
τριετές ταξίδι στον περιπετειώδη και υπέ-
ροχο κόσμο της ναυτικής εκπαίδευσης, 
γεμάτο προκλήσεις, αγωνίες και υπερβά-
σεις ψυχής. Είκοσι δύο χρόνια υπηρετώ-
ντας το Λιμενικό Σώμα, ως η πρώτη γυναί-
κα αξιωματικός από τη σχολή ναυτικών 
δοκίμων (ένα υποχρεωτικό πείραμα εκεί-
νης της εποχής) και ως η πρώτη διπλωμα-
τούχος του Πολυτεχνείου από τη σχολή 
ναυτικών δοκίμων (αυτό δεν ήταν υπο-
χρεωτικό ως πείραμα). Είκοσι δύο χρόνια 
υπηρετώντας τη ναυτιλιακή διοίκηση της 
χώρας, δηλαδή τη ναυτιλία μας μέσω του 
Λιμενικού Σώματος.
Όμως, τώρα, ενώπιόν σας, τολμώ να πω ότι, 
δουλεύοντας για τον ανθρώπινο παράγο-

ντα της ναυτιλίας, κατάλαβα το βάρος και 
ουσιαστικά το χρέος που έχουμε όλοι 
μας για την επένδυση στη ναυτική εκπαί-
δευση. Και αν οι λέξεις «αναβάθμιση» 
και «εκσυγχρονισμός» αυτής προκαλούν 
σύγκρυο στους παλαιότερους στον χώρο 
ως γραφική επανάληψη, τότε ας μιλάμε 
πλέον για επένδυση.
Επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ το βήμα 
που μου προσφέρθηκε τόσο απλόχερα και 
να ευχαριστήσω για πρώτη φορά δημοσί-
ως τα «παιδιά μου». Τα στελέχη, άνδρες και 
γυναίκες, του Λιμενικού Σώματος και τους 

πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα 
στελέχη που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ναυτικών και γενικότερα στο 
Δημόσιο Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης, 
διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπι-
κό. Εκεί, κύριε υπουργέ και κύριε αρχηγέ, 
υπάρχει μια ομάδα νέων ανθρώπων, στε-
λεχών σας, που ονειρεύεται, δηλαδή μια 
ομάδα που σχεδιάζει, προγραμματίζει, 
υλοποιεί με μέθοδο και διαδικασίες που 
θα αναγνώριζαν ακόμα και οι μεγαλύτερες 
ναυτιλιακές εταιρείες. Ευχαριστώ την πολι-
τική και στρατιωτική ιεραρχία του ΥΝΑΝΠ 
για το πλοίο που μου εμπιστευτήκατε να 
καπετανεύσω για πρώτη φορά. Ευχαριστώ 
τα στελέχη της ΔΕΚΝ, που ως πλήρωμα 

μπαρκάραμε μαζί για τρία ολόκληρα χρό-
νια στη θάλασσα και με εμπιστεύτηκαν ως 
καπετάνισσά τους.
Ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος ανοί-
γει... Όταν στα μικράτα σου ερωτεύεσαι 
τη ναυτιλία, δεν μπορείς άλλο παρά να ζεις 
για εκείνη και από εκείνη.
Όμως, επιτρέψτε μου επί του θέματος 
να εστιάσω σε κάποιες σύγχρονες θεμα-
τικές ενότητες του παρόντος, και ίσως 
του μέλλοντος, που αφορούν τη ναυτική 
εκπαίδευση και το Κεφάλαιο αυτής, που 
δεν είναι τίποτε άλλο από το οικονομικό 
οξυγόνο της.
Σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων 
ετών αποτέλεσε η αναθεώρηση της Διε-
θνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευ-
σης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης 
φυλακών των ναυτικών 1978 (STCW)», που 
πραγματοποιήθηκε το 2010 στη Μανίλα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη σύμβαση, 
καθορίστηκαν νέες απαιτήσεις ως προς την 
παρεχομένη εκπαίδευση, τα προσόντα, τις 
προϋποθέσεις πιστοποίησης και τήρησης 
των φυλακών των ναυτικών των κλάδων 
προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και 
τηλεπικοινωνίας των πλοίων. Τούτο προκά-
λεσε την υποχρέωση για μια εκτεταμένη 
τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας 
και έκδοσης σειράς προεδρικών διαταγμά-
των, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλί-
ων, προκειμένου, εγκαίρως, ο διοικητικός 
μηχανισμός να ξεκινήσει να αντικαθιστά 
τα παλαιά αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας 
των ναυτικών μας. Η εν θέματι απαίτηση 
αποτέλεσε το βασικότερο στοίχημα, τη μεί-
ζονα θεσμική, νομική και ηθική υποχρέωση, 
τη σημαντικότερη πρόκληση για την οποία 
όλος ο διοικητικός μηχανισμός εργάστηκε 
αλλά και θα συνεχίσει να εργάζεται, ώστε 
όλοι οι Έλληνες ναυτικοί να έχουν αντικατα-
στήσει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητάς 
τους (ΑΝΙ). Μέχρι σήμερα δεν αποκλείεται 
να έχουν εκδοθεί περισσότερα από είκοσι 
χιλιάδες διπλώματα.
Με κίνητρο και υποχρέωση την εξασφά-
λιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΔΣΕΝ, 
ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις 
απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνο-
λογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, δημιουρ-
γήθηκε και εγκρίθηκε ο «πρότυπος εκπαι-
δευτικός εξοπλισμός», με στόχο όλες οι 
ομοειδείς σχολές να διαθέτουν στον μέγι-
στο δυνατό βαθμό τα ίδια εργαλεία εκπαί-
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δευσης και κατ’ επέκταση το ίδιο επίπεδο 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μιλάμε για 
εκπαιδευτικό εξοπλισμό που έχουν προ-
μηθευτεί και θα προμηθευτούν οι σχολές 
από τα Περιφερειακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Λίαν συντόμως θα υπογραφεί η συμφω-
νία μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020, πρόταση για χρηματοδότηση 
έργου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστη-
μα Ναυτικής Σταδιοδρομίας – MARIS 
(MArine caReer Information System)», 
ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Με το εν λόγω έργο 
θα επιτευχθεί η πλήρης μηχανογράφηση 
του Ελληνικού Συστήματος της Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης και η 
διασύνδεσή του με το υποσύστημα της 
θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών. 
Επίσης, σημειώνεται ότι αναπτύχθηκε από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ 
και λειτουργεί η πιλοτική εφαρμογή του 
γραφείου σταδιοδρομίας, με στόχο να 
διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των 
υπόχρεων ναυτιλιακών εταιρειών και των 
σπουδαστών/-στριών των ΑΕΝ.
Η δέσμευση για τη διασφάλιση της διαρ-
κούς παρεχόμενης ποιοτικής εκπαίδευ-
σης αντανακλάται εμπράκτως στην υιοθέ-
τηση και στην εφαρμογή του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο 
Ε.Ν. ISO 9001:2008. Η εν λόγω πιστοποί-
ηση αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2015 και 
καλύπτει όλο το σύστημα της ναυτικής 
εκπαίδευσης της χώρας, ενώ ήδη έχουν 
ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πιστοποί-
ηση με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, το 

οποίο καθίσταται υποχρεωτικό από τον 
Απρίλιο του νέου έτους.
Το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης 
(ΚΝΕ) αποτελεί το βασικό χρηματοδο-
τικό εργαλείο του Συστήματος της Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης, του οποίου όμως οι 
πόροι είναι γνωστό ότι δεν επαρκούν για 
να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. 
Το ΚΝΕ έχει συσταθεί με το Ν.Δ. 99/73 
(ΦΕΚ 173Α/11-8-73), όπως τροποποιήθηκε 
με τον νόμο 996/1979 (ΦΕΚ 287Α/20-12-
79) και έχει ως σκοπό τη συμβολή στην 
αντιμετώπιση των πάσης φύσεως ανα-
γκών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης. Σύμφωνα με την αρ. οικ. 2/83143/
Α0024/ 13-11-08 απόφαση υφυπουργού 
Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 2444/2-
12-08), ο ειδικός λογαριασμός του ΚΝΕ 
είναι λογαριασμός του πρώην Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, που δεν ενσωματώθηκε 
στον κρατικό προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομοθεσία, 
τα κύρια έσοδα του ΚΝΕ προέρχονται 
από εισφορές πλοίων, οι οποίες συμβε-
βαιούνται και συνεισπράττονται από το 
ΝΑΤ (άρθρα 2, 3 ΝΔ 99/1973). Με το 
άρθρο 19 του Ν. 3153/2003, προστέθηκαν 
στα έσοδα του ΚΝΕ οι εισπράξεις από τη 
διάθεση εντύπων Αποδεικτικών Ναυτικής 
Ικανότητας (ΑΝΙ). Στον λογαριασμό ΚΝΕ 
κατατίθενται μηνιαίες επιταγές του ΝΑΤ, 
με ποσά που το ΝΑΤ ορίζει, με τις κατ’ 
εκτίμηση εισφορές πλοίων που πρόκει-
ται να εισπράξει εντός του έτους (για το 
τρέχον έτος το ποσό αυτό ανέρχεται στα 
3.000.000 €).

Τακτικό οικονομικό συμπλήρωμα απο-
τελεί η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Η 
ΔΕΚΝ κατάφερε να απορροφήσει κατά 
την προηγούμενη περίοδο 2007-2013 
σε δράσεις ναυτικής εκπαίδευσης ποσό 
ύψους 56 εκατ. ευρώ, ενώ για τη νέα 
περίοδο 2014-2020 οι σχετικές δράσεις 
αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. 
ευρώ.
Και όμως, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, 
δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν οι 
σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις 
καθώς και η σημαντική διαρροή που 
εμφανίζεται στο επάγγελμα.
Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για 
νέα προγράμματα σπουδών για τους αξι-
ωματικούς γέφυρας και μηχανής, συμπερι-
λαμβανομένων και των ηλεκτρολόγων ΕΝ 
υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Ήδη έχει ανακοινωθεί η λειτουργία ιδιω-
τικού μη κερδοσκοπικού ΕΠΑΛ στη Χίο 
ναυτικής τεχνολογικής κατεύθυνσης και 
άλλα πολλά που θα πρέπει να ακολουθή-
σουν ως επένδυση.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την 
ευχή η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.
net πραγματικά να γίνει η διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τις νέες και τους νέους 
της ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευ-
σης με ουσία και περιεχόμενο γι’ αυτούς 
και για εμάς.
Και, για να κλείσω, κλέβω κυριολεκτικά τη 
φράση του Καπετάν Παναγιώτη: «Η μεγά-
λη ελληνική ναυτιλία υπάρχει γιατί υπάρ-
χουν Έλληνες ναυτικοί». Γιατί ελληνική 
ναυτιλία σημαίνει επάνδρωση και διαχεί-
ριση από Έλληνες ναυτικούς.

Αποφοίτηση Σπουδαστών ΑΕΝ Μακεδονίας έτους 1974 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της σχολής στη Νέα Μηχανιώνα. 
Η φωτογραφία αποτελεί ευγενική χορηγία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
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Αλλάζει ο εμπορικός χάρτης  
στην αγορά του άνθρακα

Η ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να φτά-
σει στα ύψη από τις χώρες της νοτιοανα-
τολικής Ασίας και την Ινδία έως το 2040, 
σύμφωνα με προβλέψεις της International 
Energy Agency (IEA).
Την ίδια στιγμή, όμως, η Κίνα έχει μειώσει 
τη χρήση άνθρακα ως πηγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε μια προσπάθεια της χώρας 
να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ειδησε-
ογραφικού πρακτορείου Reuters, η διαρ-
κώς αυξανόμενη ζήτηση για άνθρακα, που 
θα σημειωθεί τις επόμενες δεκαετίες από 
την Ινδία και τις χώρες της νοτιοανατο-
λικής Ασίας, θα οφείλεται στην ανάγκη 
των συγκεκριμένων χωρών να στραφούν 
σε πιο φτηνές πηγές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Στην τελευταία έκθεση της IEA για 
τη νοτιοανατολική Ασία αναφέρεται ότι 

η χρήση του άνθρακα στις χώρες αυτές 
είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί 
πιο οικονομική λύση από το φυσικό αέριο 
και δεν απαιτεί πολυδάπανες εγκαταστά-
σεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 
φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι το 2040 
αναμένεται πως θα έχουν κατασκευαστεί 
στη νοτιοανατολική Ασία εγκαταστάσεις 
καύσης άνθρακα, οι οποίες θα παράγουν 
100 gigawatts (GW) ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγική 
ικανότητα των συγκεκριμένων χωρών σε 
160 GW.
Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξη-
ση των εισαγωγών άνθρακα από αυτές 
τις χώρες. Σύμφωνα με την IEA, το Βιετ-
νάμ αναμένεται έως το 2040 να έχει γίνει 
ο μεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα στη 
νοτιοανατολική Ασία.
Την έκθεση της IEA ενισχύουν και αναλυ-
τές από τη Wood Mackenzie, σύμφωνα με 
τους οποίους αναμένεται ότι οι εισαγωγές 
θερμικού άνθρακα στη νοτιοανατολική 
Ασία έως το 2035 θα έχουν ανέλθει σε 
226 εκατ. τόνους, σε σύγκριση με τους 85 
εκατ. τόνους που καταγράφονται σήμερα. 
Για την ίδια περίοδο, η Wood Mackenzie 
προβλέπει ότι οι εισαγωγές άνθρακα στις 
χώρες της νότιας Ασίας (Ινδία, Μπανγκλα-
ντές, Πακιστάν) θα αγγίξουν τους 284 
εκατ. τόνους, αύξηση κατά 72% σε σύγκρι-
ση με την παρούσα περίοδο.
Αντίθετα, οι εισαγωγές άνθρακα από την 
Κίνα για την ίδια περίοδο αναμένεται να 
ανέλθουν σε 103 εκατ. τόνους, μείωση 
κατά 40% συγκριτικά με σήμερα.

Το «FSRU Challenger» πλέει  
προς την Τουρκία

Οι ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας σε 
φυσικό αέριο φαίνεται πως αναπτύσσο-
νται με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα μάλι-
στα με το Bloomberg, η Τουρκία αποτελεί 
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά σε 
εισαγωγές LNG μετά την Κίνα, τη Νότια 
Κορέα και την Ιαπωνία, κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2017.
Το κύμα ψύχους που έπληξε την περιοχή 
του Ιράν και της Τουρκίας τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο δημιούργησε σημαντικές 
ελλείψεις σε φυσικό αέριο στη γείτονα 
χώρα, ενώ φαίνεται πως προβλημάτισε 
την κυβέρνηση της Άγκυρας, και όχι άδι-
κα. Λόγω άλλωστε της έλλειψης φυσικού 
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αερίου, η κυβέρνηση της Άγκυρας είχε 
επιβάλει στους σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας μείωση της κατανάλω-
σης καυσίμων έως και 90%, με σημαντικές 
συνέπειες για την τουρκική οικονομία.
Προκειμένου να ενισχύσει τις εισαγωγές 
φυσικού αερίου και με σκοπό να καλύ-
ψει τις ενεργειακές της ανάγκες, οι οποί-
ες αφορούν κυρίως τη θέρμανση και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Τουρ-
κία προχώρησε στη ναύλωση του «FSRU 
Challenger», της ιαπωνικής Mitsui OSK 
Lines (MOL).
Η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επα-
ναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου «Challenger», μήκους 345 μ., δια-
θέτει αποθηκευτική ικανότητα φυσικού 
αερίου 263.000 κ.μ., ικανή να καλύψει τις 
ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας σε 
φυσικό αέριο για μία ολόκληρη ημέρα.
Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη πλω-
τή μονάδα LNG αποτελεί τη δεύτε-
ρη που φτάνει στην Τουρκία, μετά την 
«FSRU Neptune», αποθηκευτικής ικανότη-
τας 145.000 κ.μ., επιπλέον των δύο χερσαί-
ων μονάδων παραγωγής LNG στις τουρκι-
κές πόλεις Aliaga και Marmara Ereglisi.
Σύμφωνα με έμπειρους αναλυτές, η παρο-
χή ενέργειας από FSRU έχει σημαντικά 
χαμηλότερο κόστος υλοποίησης, μικρότε-
ρη τεχνική πολυπλοκότητα και μικρότερο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ παρέ-
χει μεγαλύτερη ευελιξία από τις χερσαίες 
εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης LNG.
Το «FSRU Challenger» αναμενόταν να φτά-
σει στην Τουρκία στα τέλη Οκτωβρίου.

Επενδύσεις δις σε ενεργειακά 
έργα στη Νότια Αμερική

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Αργε-
ντινής, YPF, σχεδιάζει ένα πενταετές 
επενδυτικό πλάνο ύψους $30 δις για την 
αύξηση της πετρελαϊκής της παραγωγής. 
Τα $21,5 δις θα προέλθουν από τα οικο-
νομικά διαθέσιμα της εταιρείας, ενώ το 
υπολειπόμενο μέρος από εξωτερικούς 
επενδυτές. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος 
της εταιρείας σε τοπικά μέσα, στόχος 
είναι να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου 
κατά 26% μέχρι το 2022.
Επιπλέον, η YPF αποτελεί την κύρια εται-
ρεία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα Vaca 
Muerta, που βρίσκεται στην Παταγονία, το 
οποίου η έκταση είναι ίδια με αυτήν του Βελ-
γίου. Μέσα από την εκμετάλλευση του κοι-
τάσματος, η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση 
της εξαγωγικής της δραστηριότητας.
Συγχρόνως, η YPF προσβλέπει σε απόκτη-
ση μέρους από την εξαγωγική δραστηρι-
ότητα της Petrobras, κρατικής πετρελαϊ-
κής εταιρείας της Βραζιλίας, η οποία, μετά 

το σκάνδαλο διαφθοράς στελεχών της, 
το οποίο ξέσπασε πριν από δύο χρόνια 
περίπου, έχει πληγεί οικονομικά και έχει 
προβεί σε πώληση περιουσιακών της 
στοιχείων. Ωστόσο, η παραγωγή πετρελαί-
ου της Petrobras τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο ανήλθε σε 2,17 εκατ. βαρέλια ημερη-
σίως, αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με τον 
περασμένο Αύγουστο, ενώ η παραγωγή 
φυσικού αερίου της χώρας τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο ανήλθε σε 81,5 εκατ. κυβι-
κά μέτρα ημερησίως, αύξηση ύψους 2% 
συγκριτικά με τον περασμένο Αύγουστο.

Η Ιαπωνία επενδύει στη «δύναμη» 
της θάλασσας

Η Ιαπωνία βαδίζει στον δρόμο της πρά-
σινης ενέργειας, τοποθετώντας γεννήτρι-
ες στον βυθό των θαλασσών της, αλλά 
και «τουρμπίνες» στις ακτές της. Οι 
συγκεκριμένες γεννήτριες και τουρμπί-
νες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν 
έναν σταθμό πυρηνικής ενέργειας, καθώς 
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ίση 
ποσότητα ενέργειας.
Η θάλασσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
κινητήρια δύναμη στη μηχανική, μέσω αξι-
οποίησης: των κυμάτων, των παλιρροιών 
(μικρών και μεγάλων) και της διαφοράς 
θερμοκρασίας του νερού.
Σε ό,τι αφορά τις τουρμπίνες, αυτές θα 
έχουν μήκος 70 εκ. και θα παράγουν ηλε-
κτρική ενέργεια που δημιουργείται όταν 
τα κύματα χτυπούν επάνω τους. Στόχος 
είναι αυτές οι τουρμπίνες να τοποθετη-
θούν στις αντιπλημμυρικές εγκαταστάσεις 
κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας, που 
καταλαμβάνουν το ένα τρίτο των ακτο-
γραμμών της. Δοκιμαστική εφαρμογή του 
εγχειρήματος, με τουρμπίνες μικρότερης 
κλίμακας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προ-
έρχονται από τη «δύναμη» της θάλασσας 
έχουν καταφύγει και άλλες χώρες πέραν 
της Ιαπωνίας, όπως για παράδειγμα η 
Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς 
και η Ρωσία. Συγκεκριμένα, η πόλη Milford 
Haven στην Ουαλία αξιοποιεί τα κύματα 
που προκαλούνται λόγω έντονων ανεμο-
θυελλών για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επίσης, σταθμοί παλιρροϊκής 
ενέργειας λειτουργούν στη θάλασσα του 
Μπάρεντς στη Ρωσία, στον ποταμό La 
Rance της Γαλλίας και στον κόλπο Fuhdy 
της Νέας Σκωτίας.
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Κινήσεις ματ της Ρωσίας στην 
αγορά του μαύρου χρυσού

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft 
ανακοίνωσε τη συνεργασία με την κυβέρ-
νηση του Ιρακινού Κουρδιστάν για την από 
κοινού εκμετάλλευση ενός αγωγού πετρε-
λαίου στα εδάφη που ελέγχει το τελευταίο.
Ο CEO της Rosneft, Igor Sechin, ανέφε-
ρε ότι η προσχώρηση της εταιρείας στο 
συγκεκριμένο έργο θα ενισχύσει την υλο-
ποίηση των στρατηγικών της στόχων και 
θα συμβάλει στην αύξηση της αποτελε-
σματικότητας των παραδόσεων πετρε-
λαίου στους πελάτες της, καθώς και στον 
εφοδιασμό των διυλιστηρίων πετρελαίου 
που διαθέτει η Rosneft στη Γερμανία.
Την ίδια περίοδο η Gazprom Neft, θυγα-
τρική της Gazprom στον τομέα του 
πετρελαίου, πρόκειται να συνεργαστεί 
με τη Saudi Aramco για την από κοινού 
παραγωγή αργού πετρελαίου, μέσω μιας 
τεχνικής με ονομασία hydraulic fracturing.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ειδη-
σεογραφικού πρακτορείου Reuters, στις 
αρχές του Οκτωβρίου οι δύο εταιρείες 
είχαν υπογράψει συμφωνία για τεχνολο-
γική συνεργασία κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του Σαουδάραβα βασιλιά Salman 
bin Abdulaziz Al Saud στη Ρωσία.

Νέοι παίκτες μπαίνουν  
στην αγορά του LNG

Η Νότια Κορέα, ο δεύτερος μεγαλύτερος 
αγοραστής υγροποιημένου φυσικού αερί-

ου στον κόσμο, εισήγαγε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο 2,37 εκατ. μετρικούς τόνους 
LNG, καταγράφοντας 6% αύξηση των εισα-
γωγών της σε LNG, σε σχέση με τον Σεπτέμ-
βριο του 2016. Όπως προκύπτει από στοιχεία 
της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας, ο βασι-
κός προμηθευτής LNG στη χώρα για τον 
περασμένο μήνα ήταν η Αυστραλία και όχι 
το Κατάρ, το οποίο για χρόνια προμήθευε, 
κυρίως με φυσικό αέριο, τη Νότια Κορέα.
Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου στη Νότια Κορέα από την 
Αυστραλία αυξήθηκαν τον περασμένο 
Σεπτέμβριο κατά 175%, ενώ οι εισαγωγές 
από το Κατάρ σημείωσαν μείωση ύψους 
43%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
περασμένου έτους.
Ωστόσο, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σε-
πτεμβρίου 2017, το Κατάρ αποτέλεσε τον 
βασικό προμηθευτή της Νότιας Κορέας 
με LNG, εισάγοντας στη χώρα 8,68 εκατ. 
τόνους, σε σύγκριση με τους 5,24 εκατ. 
τόνους LNG που εισήχθησαν από την 
Αυστραλία.
Οι υπόλοιπες εισαγωγές της Νότιας Κορέ-
ας με LNG για τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο προήλθαν από τη Ρωσία, το Ομάν, τη 
Μαλαισία, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της πολιτικής της Νότιας 
Κορέας να μειώσει την εξάρτησή της από 
τον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια, 
η χώρα έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της 
στη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου, γεγονός που θα οδηγήσει σε συνεχή 
αύξηση των εισαγωγών της σε LNG.
Η χώρα προωθεί επίσης τη χρήση του 
LNG ως καυσίμου για τα πλοία, επιδιώκο-

ντας να ναυπηγήσει το μεγαλύτερο πλοίο 
στον κόσμο που θα καταναλώνει υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο.

Οι Ρώσοι προχωρούν  
σε ναυπήγηση 15 νέων  
LNG carriers

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός 
Novatek έχει δρομολογήσει την παραγ-
γελία 15 νέων πλοίων μεταφοράς LNG, 
Arctic-class, από τα ρωσικά ναυπηγεία 
Zvezda Shipyard.
Τα νέα πλοία πρόκειται να μεταφέρουν 
υγροποιημένο φυσικό αέριο από τον 
σταθμό Arctic LNG-2, στη χερσόνησο 
της Gydan, προς τον νέο τερματικό σταθ-
μό επαναφόρτωσης στη χερσόνησο της 
Καμτσάτκα, ο οποίος είναι υπό κατασκευή.
Πρόσφατα η Novatek υπέγραψε συμφω-
νία με την τοπική κυβέρνηση της Καμτσά-
τκα για την εγκατάσταση ενός τερματικού 
σταθμού επαναφόρτωσης που θα επιτρέ-
πει σε δεξαμενόπλοια, κατηγορίας Arctic 
ice-class, να επαναφορτώνουν LNG σε 
συμβατικά δεξαμενόπλοια.
Ο κ. Leonid Michelson, CEO της Νοvatek, 
επισήμανε ότι ο τερματικός σταθμός θα 
υποστηρίξει τον καλύτερο εφοδιασμό 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από την 
αρκτική ζώνη, θα τονώσει τη διαδρομή 
του Βόρειου Περάσματος και θα δημι-
ουργήσει έναν νέο κόμβο προμήθειας 
LNG σε αγορές από την περιοχή της Ασί-
ας και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Είναι ανεξάντλητο το πετρέλαιο 
στη Βόρεια Θάλασσα;

Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου στη Σκωτία δείχνει ότι τόσο 
η βρετανική όσο και η σκωτσέζικη βιομη-
χανία πετρελαίου εισέρχονται στην τελευ-
ταία δεκαετία του παραγωγικού τους βίου.
Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η ερευ-
νητική ομάδα, υπό τον καθηγητή Roy 
Thompson (School of GeoSciences / The 
University of Edinburgh), τα αποθέματα 
τόσο σε πετρέλαιο όσο και σε φυσικό 
αέριο θα εξαντληθούν μέσα σε δέκα χρό-
νια, κάτι που η ερευνητική ομάδα βασίζει 
στην ανάλυση της παραγωγικής ικανότη-
τας των υφιστάμενων πετρελαιοφόρων 
πεδίων. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, 
υπολείπεται προς άντληση μόλις το 10% 
από την αρχική ανακτήσιμη ποσότητα 
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πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ηνω-
μένου Βασιλείου.
Επίσης, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 
fracking, δηλαδή η μέθοδος εξόρυξης 
φυσικού αερίου από το υπέδαφος με τη 
βοήθεια χημικών ουσιών –μια έντονα αμφι-
λεγόμενη διαδικασία–, θα είναι ελάχιστα 
οικονομικώς εφικτή στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, ειδικά στη Σκωτία, λόγω έλλειψης 
τοποθεσιών με κατάλληλη γεωλογία.
Σε περίπτωση που τα συμπεράσματα και 
οι προβλέψεις της έρευνας αποδειχθούν 
ορθά, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο –προ-
ειδοποιούν οι ερευνητές– θα εισέλθει σε 
μια εποχή όπου οι εισαγωγές πετρελαίου 
και φυσικού αερίου θα καταστούν απολύ-
τως αναγκαίες.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
οι ερευνητές, αλλά και παράγοντες της 
ενεργειακής αγοράς του Ηνωμένου Βασι-
λείου αλλά και της Σκωτίας, θεωρούν πως 
επιβάλλεται σταδιακή στροφή και μεγα-
λύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδίως της υπεράκτιας αιολικής 
ενέργειας και των προηγμένων τεχνολογι-
ών ηλιακής ενέργειας.

Η έρευνα επιφέρει, τέλος, και ένα σημα-
ντικό «χτύπημα» στις φιλόδοξες προ-
βλέψεις, κυρίως της τέως σκωτσέζικης 
κυβέρνησης υπό τον Alex Salmond, η 
οποία την εποχή του δημοψηφίσματος 
για την ανεξαρτησία της Σκωτίας διαφή-
μιζε τον ερχομό ενός δεύτερου πετρελα-
ϊκού «boom» για τη Σκωτία. Μια προοπτι-
κή που πλέον φαίνεται να απομακρύνεται 
οριστικά από τον ορίζοντα.

Νέα πηγή παραγωγής φυσικού 
αερίου στη Λιβύη

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης 
(National Oil Corporation – NOC) ανα-
κοίνωσε πως τον ερχόμενο Μάιο αναμέ-
νεται να ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού 
αερίου στη χώρα από το υποθαλάσσιο 
κοίτασμα Bahr al-Salam, το οποίο βρίσκε-
ται στον Κόλπο της Σύρτης.
Το παραγόμενο φυσικό αέριο και τα συμπυ-
κνώματα αυτού από το κοίτασμα Bahr 
al-Salam θα προωθούνται στο συγκρότημα 
Mellitah Complex, το οποίο βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα της Λιβύης, κοντά στην Τρίπολη.

Το συγκρότημα Mellitah Complex, το 
οποίο αποτελεί κοινοπραξία της NOC 
και του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού 
ENI, διαθέτει εγκαταστάσεις διαχείρισης 
και αποθήκευσης πετρελαίου και αερίου, 
καθώς και εργοστάσια για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Εφόσον ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού 
αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα 
Bahr al-Salam, η κυβέρνηση Εθνικής Ενό-
τητας, η αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα 
Έθνη κυβέρνηση της Λιβύης, θα μπορέσει 
να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ενερ-
γειακές ανάγκες των κατοίκων της. Είναι 
επίσης σημαντικό για τη χώρα να διαθέ-
τει μια σταθερή πηγή εφοδιασμού φυσι-
κού αερίου, καθώς οι πολιτικοκοινωνικές 
αναταραχές που επικρατούν εκεί δυσχε-
ραίνουν τον εφοδιασμό της χώρας από 
αγωγούς φυσικού αερίου.
Μέσα από τη νέα πηγή παραγωγής αερί-
ου, η Λιβύη μπορεί να προχωρήσει και σε 
εξαγωγές, γεγονός που ενδεχομένως να 
συμβάλει στη σταδιακή οικονομική ανά-
καμψη της χώρας και στην ενίσχυση της 
θέσης της στον τομέα της ενέργειας.

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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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Κύρωση διεθνούς συμβάσεως για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων 
προερχόμενων από τα πλοία  
/Νόμος 4470/2017 (Α΄65)

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα,
Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)

1. Πρόλογος – Εισαγωγή
α. Η χώρα μας, ως διεκδικούσα, διά της 
δραστηριότητος των Ελλήνων πλοιο-
κτητών και εφοπλιστών και με τη συμ-
βολή της ναυτεργασίας, πρωτεύουσα 
θέση στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότη-
τα, κύρωσε, με τον νόμο 4470/2017 (Α΄65) 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
28 πργ. 1 του Συντάγματος, τη Δ.Σ. για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος και 
των ιζημάτων που προέρχονται από πλοία, 
και η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 
13/2/2004. 
Ούτω ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο, 
έστω με καθυστέρηση (ανεπίτρεπτο για 
ναυτιλιακή χώρα) 13 ετών. 
β. Διά της εν λόγω Δ.Σ. θεσπίζονται όρια 
και εισάγονται διαδικασίες και τεχνολογί-
ες για την επεξεργασία του έρματος, με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα πλή-
ρες νομικό πλαίσιο για την πρόληψη, την 
ελαχιστοποίηση και κυρίως την εξάλειψη 
του κινδύνου εισαγωγής των αλλόχθονων 
ειδών μέσω του έρματος των πλοίων. 

2. Διάγραμμα ύλης Κ. Νόμου 
α. Ο Κυρωτικός Νόμος αποτελείται από 
14 συνολικώς κυρωτικά άρθρα. Η κυρου-
μένη Δ.Σ. αποτελείται από 22 άρθρα και 
από ένα Παράρτημα (αναπόσπαστο τμή-
μα αυτής) στο οποίο διαλαμβάνονται 
ουσιώδεις Κανονισμοί, οι οποίοι περι-
γράφουν τεχνικά πρότυπα και απαιτή-
σεις αναφορικά με την εφαρμογή της Δ.Σ. 
Επισυνάπτονται δε στο Παράρτημα δύο 
Προσαρτήματα με υποδείγματα προβλε-
πόμενων – απαιτούμενων εντύπων, ήτοι:
 i. Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης 
Έρματος και
 ii. Βιβλίου Έρματος

β. Σύμφωνα με το άρθρο Ένατο του Κυρ. 
Νόμου Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
διατάξεων της Δ.Σ., του Κ.Ν. και των Κανο-
νιστικών Πράξεων είναι το ΥΕΝ & ΝΠ. 

3. Οι βασικές ουσιώδεις διατάξεις λει-
τουργίας της Δ.Σ. 
α. Στο άρθρο 1 «Ορισμοί» παρατίθενται 
οι απαραίτητοι ορισμοί για την ομοιόμορ-
φη κατανόηση των διατάξεων των Δ.Σ., με 
επισήμανση στους ορισμούς «Διαχείριση 
Έρματος» και «Ιζήματα», καθώς και στο 
προβλεπόμενο επί του προκειμένου «Διε-
θνές Πιστοποιητικό».  
Επειδή η πργ. 11 του άρθρου 1 ορίζει μόνο 
ότι «Ιζήματα» είναι «ύλη που καθιζάνει 
από έρμα εντός πλοίων», συμπληρούμε 
τον χημικό ορισμό ως κάτωθι: 
«Είναι στερεά ουσία που αποχωρίζεται 
από ένα διάλυμα και στη συνέχεια κατα-
καθίζει στον πυθμένα του δοχείου (δεξα-
μενή πλοίου) που το περιέχει ως αποτέλε-
σμα κάποιας φυσικής ή χημικής μεταβο-
λής. Εμφανίζονται συνήθως ως προϊόντα 
χημικών αντιδράσεων, οι οποίες πραγμα-
τοποιούν κατά την προσθήκη κατάλληλων 
αντιδραστηρίων σε υδάτινα διαλύματα. 
Είναι δε δυσδιάλυτα στο νερό υδροξείδια 
ή άλατα των μετάλλων».
β. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εφαρ-
μογή» προσδιορίζεται επακριβώς το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσης Δ.Σ. και 
μνημονεύονται αναλυτικά οι κατηγορίες 
των πλοίων που εξαιρούνται από τις δια-
τάξεις της, σε εθνικό επίπεδο. 
γ. Στο άρθρο 5 «Ευκολίες υποδοχής ιζη-
μάτων» επισημαίνεται ότι τα Κ.Μ. της Δ.Σ. 
αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν ότι σε 
λιμένες και τερματικούς σταθμούς ευθύ-

νης των, όπου λαμβάνει χώρα καθαρισμός 
ή επισκευή δεξαμενών έρματος, υφίστα-
νται επαρκείς ευκολίες για την υποδο-
χή ιζημάτων. 
δ. Τα άρθρα 7 και 9 αναφέρονται στις επι-
θεωρήσεις των πλοίων και στις πιστοποι-
ήσεις από εντεταλμένα όργανα των αρμο-
δίων Αρχών ή τους εξουσιοδοτημένους 
δεόντως Οργανισμούς.

4. Το Παράρτημα Κανονισμών 
Το Παράρτημα της Δ.Σ. αποτελείται από 
πέντε Κεφάλαια και αντιστοίχους Κανονι-
σμούς. Ειδικότερα:
α. Το Κεφάλαιο Α΄ αποτελείται από 5 
Κανονισμούς, αναφερόμενους σε ορι-
σμούς, εξαιρέσεις, απαλλαγές. 
β. Το Κεφάλαιο Β΄ αποτελείται από 6 
Κανονισμούς. Επισημαίνουμε τους επίμα-
χους ως κάτωθι: 
 i. Τους Κανονισμούς Β-1 και Β-2, ήτοι 
«Σχέδιο διαχείρισης έρματος» και 
«Βιβλίο έρματος», οι οποίοι καθορίζουν 
όπως κάθε υπόχρεο πλοίο διαθέτει και 
εφαρμόζει ένα σχέδιο Διαχείρισης Έρμα-
τος εγκεκριμένο από Αρχή καθώς και επι-
προσθέτως (Β-2) διαθέτει Βιβλίο Έρματος 
ως υπόδειγμα Προσαρτήματος ΙΙ άμεσα 
διαθέσιμο προς επιθεώρηση και έλεγχο 
από την Αρχή του Κ.Μ της Δ.Σ. 
 ii Τον Κανονισμό Β-5 «Διαχείριση Ιζη-
μάτων για πλοία», σύμφωνα με τον οποίο 
όλα τα υπόχρεα πλοία πρέπει να απομακρύ-
νουν και να κάνουν διάθεση ιζημάτων από 
χώρους που έχουν καθοριστεί να φέρουν 
έρμα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου 
«Διαχείριση Έρματος του πλοίου». 
 iii Τον Κανονισμό Β-6 «Καθήκοντα 
Αξιωματικών και Πληρώματος», όπου 
σαφώς ορίζεται ότι οι αξιωματικοί και το 



πλήρωμα πρέπει να είναι ενημερωμένοι 
για τα καθήκοντά τους αναφορικά με τη 
διαδικασία Διαχείρισης Έρματος ειδικά 
για το πλοίο στο οποίο υπηρετούν και 
πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σχέ-
διο Διαχείρισης Έρματος του πλοίου, ανά-
λογα με τα καθήκοντά τους.  
Σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της 
διατάξεως αυτής του Κ. Β-6, επιβάλλεται 
άμεσα να γίνει ανάλογη συμπλήρωση – 
ενημέρωση των διατάξεων του Β.Δ. 806/70 
«Περί Κανονισμού εργασίας επί ελληνικών 
φορτηγών πλοίων 800 κοχ και άνω».
γ. Το Κεφάλαιο Γ΄ αποτελείται από 3 
Κανονισμούς, αναφερόμενους σε πρό-
σθετα μέτρα, προειδοποιήσεις και γνω-
στοποίηση πληροφοριών. 
δ. Το Κεφάλαιο Δ΄ αποτελείται από 5 
Κανονισμούς, αναφερόμενους σε πρότυ-
πα και τεχνολογίες επεξεργασίας έρματος. 
ε. Το Κεφάλαιο Ε΄ αποτελείται από 5 
Κανονισμούς, αναφερόμενους στις επιθε-
ωρήσεις των υπόχρεων πλοίων καθώς και 
στην έκδοση, θεώρηση, μορφή του Διε-
θνούς Πιστοποιητικού και διάρκεια ισχύ-
ος αυτού ως υπόδειγμα Προσαρτήματος 
Ι. Σχετικώς, διαλαμβάνεται και το άρθρο 
Δέκατο του Κυρωτικού Νόμου. 

5. Οι εθνικές διατάξεις του Κυρωτικού 
Νόμου 
Διαλαμβάνονται στα άρθρα Δεύτερο έως 
Δέκατο Τρίτο. Οι βασικές ουσιώδεις εξ 
αυτών εστιάζονται κατά κύριο λόγο:
α. Στο άρθρο δεύτερο «Πεδίο εφαρ-
μογής» με επισήμανση στα πλοία υπό 
ελληνική σημαία καθώς και στις επί του 
προκειμένου εξαιρέσεις. 
β. Στο άρθρο έκτο «Έγκριση συστημά-
των διαχείρισης έρματος». Αυτά εγκρί-
νοντα από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων 
ΥΕΝ. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού. 
γ. Στο άρθρο έβδομο «Ευκολίες Υπο-
δοχής Ιζημάτων έρματος». Προβλέπεται 
και απαιτείται η ύπαρξη ειδικών κατάλλη-
λων προς τούτο εγκαταστάσεων λιμένων, 
τερματικών, σταθμών και ναυπηγοεπισκευ-
αστικών μονάδων προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και 

επισκευής δεξαμενών έρματος των πλοίων. 
δ. Άρθρο ένατο Αρμόδια Αρχή – Θέμα-
τα επιθεωρήσεων πλοίων 
Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των διατάξεων της Δ.Σ., 
του Κ.Ν. και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδιδόμενων κατά περίπτωση 
Κανονιστικών Πράξεων (Π.Δ. – Υ.Α.) είναι 
το ΥΕΝ & ΝΠ. Όσον αφορά τα θέμα-
τα επιθεωρήσεως υπόχρεων πλοίων και 
συναφών πιστοποιητικών, αρμόδιος τυγ-
χάνει ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του ΥΕΝ. 
ε. Άρθρο δέκατο «Διεθνές Πιστοποιη-
τικό Διαχείρισης Έρματος. Σχέδιο Δια-
χείρισης Έρματος. Βιβλίο Έρματος»
Το άρθρο αυτό διαλαμβάνεται των εν 
λόγω, επί του προκειμένου, τριών βασικών 
προϋποθέσεων υλοποίησης της Δ.Σ. περί 
των οποίων εκτενώς μνημονεύουμε ανω-
τέρω κατά την παρουσίαση της Δ.Σ. και 
του Παραρτήματος αυτής. 
Ούτω κατ’ εξουσιοδότηση των πργ. 6 και 
8 του εν λόγω άρθρου εξεδόθησαν, εγκαί-
ρως, οι αντίστοιχες επί του προκειμένου 
Υ.Α. – Υ.Ε.Ν. ήτοι
 i Η αριθμ. 2263.1-14/514 97/12-7-2017 
(Β΄2434) «Καθιέρωση Διεθνούς Πιστο-
ποιητικού Διαχείρισης Έρματος των υπό-
χρεων πλοίων» και 
 ii Η αριθμ. 2263.1-14/514 91/12-7-2017 
(Β΄2434) «Καθιέρωση τύπου Βιβλίου 
έρματος υπόχρεων πλοίων».
στ. Άρθρο ενδέκατο «Μέτρα ελέγχου 
και Συμμόρφωσης»
Προσδιορίζονται τα μέτρα για τον έλεγχο 
και τη συμμόρφωση των πλοίων ως προς 
τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Ούτω οι 
Αρχές περιπτώσεως συντρεχούσης επι-
βάλλουν ειδικά διοικητικά μέτρα συνιστά-
μενα στη δυνατότητα απαγόρευσης από-
πλου ή του κατάπλου σε πλοία που δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Δ.Σ.  
ζ. Άρθρο δωδέκατο Κυρώσεις – Προ-
σφυγές 
Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται επα-
κριβώς οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση της 
Αρμόδιας Αρχής στους παραβάτες του 
νόμου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του Κωδ. Π.Δ. 55/98 (Α΄58). 
Οι κυρώσεις συνίστανται στην επιβολή 

χρηματικού προστίμου μέχρι ποσού των 
60.000 ευρώ, επιτρεπόμενης της άσκησης 
προσφυγής κατά της απόφασης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2717/199 (Α΄97) Κ. 
Διοικ. Δικ. όπως ισχύει. Η άσκηση προ-
σφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
απόφασης. 

6. Επιδιωκόμενος σκοπός. Ζητούμενο 
– προσδοκώμενο αποτέλεσμα 
Το να προσυπογράφει η χώρα μας και με 
μεγάλη χρονική καθυστέρηση να κυρώνει 
Δ.Σ. αναφερόμενες στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρεία 
της μορφή και έκταση και στη συνέχεια 
να λαμβάνουν χώρα άκρως δυσμενή συμ-
βάντα ως τα πρόσφατα γνωστοποιηθέ-
ντα σε όλη την υφήλιο αποτελεί μια απλή 
νομική διοικητική τυπολατρία, χωρίς ουσι-
ώδη άμεσα μέτρα ελέγχου και πρόληψης. 
Το αποτέλεσμα μετράει και υπολογίζεται 
για το κοινωνικό σύνολο και τον τουρισμό. 
Όθεν, επί της προκειμένης ως άνω Δ.Σ., 
επιβάλλεται όπως τόσο ο δημόσιος καθ’ 
ύλην φορέας όσο και ο ιδιωτικός ναυτι-
λιακός φορέας εφαρμόσουν εγκαίρως 
τις σχετικές διατάξεις της Δ.Σ κατά λόγο 
αρμοδιότητος, ώστε να συντρέχει ουσι-
αστική και αποτελεσματική προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως αυτή 
εστιάζεται στον έλεγχο και στη διαχείρι-
ση του έρματος και των ιζημάτων προερ-
χομένων από πλοία. Προληπτικά πρέπει 
να είναι τα μέτρα που πρέπει να συντε-
λεσθούν, κυρίως από τον δημόσιο τομέα, 
και όχι κατασταλτικά μετά την επελθούσα 
ζημιά. 
Κατά συνέπεια, οι Ναυτιλιακές Εταιρείες 
επιβάλλεται να υλοποιήσουν τους Κανο-
νισμούς Β-1, Β-2, Β-5 και Β-6 του Κεφα-
λαίου Β΄ του Παραρτήματος Κανονισμών 
και ο δημόσιος τομέας τις διατάξεις του 
άρθρου Έβδομου. Η δε εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων Έκτο, Ενδέκατο 
και Δωδέκατο πρέπει να είναι νομότυπος 
και δεόντως αιτιολογημένη. 
Ούτω επιτελείται ο επιδιωκόμενος σκο-
πός διά της εφαρμογής διατάξεων της εν 
λόγω Δ.Σ. και εξασφαλίζεται το ζητούμενο 
αποτέλεσμα που εστιάζεται στην εν γένει 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αεροµεταφορών

EN ΠΤΗΣΕΙ

Ενισχύει το διεθνές δίκτυό  
της η Lufthansa

Στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων για 
το 2017/18, οι αεροπορικές εταιρείες του 
ομίλου Lufthansa θα προσφέρουν στους 
επιβάτες τους 24.922 πτήσεις/εβδομάδα 
σε όλο τον κόσμο, συνδέοντας 288 προο-
ρισμούς σε 106 χώρες. 
Την καλοκαιρινή περίοδο 2018, η Lufthansa 
θα πραγματοποιεί για πρώτη φορά πτή-
σεις από τη Φρανκφούρτη προς τη 
Σαντορίνη. Το δρομολόγιο Φρανκφούρ-
τη-Σαντορίνη θα εκτελείται κάθε Σάββα-
το από τις 31 Μαρτίου 2018. Τέλος, κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου η 
Lufthansa θα προσθέσει στο δρομολόγιο 
Αθήνα-Φρανκφούρτη 4 επιπλέον πτήσεις/
εβδομάδα, οι οποίες θα εκτελούνται κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυρια-
κή. Με την προσθήκη αυτή η Lufthansa θα 
συνδέει την Αθήνα με τη Φρανκφούρτη 
με συνολικά 25 πτήσεις/εβδομάδα. 

H Θεσσαλονίκη νέος προορισμός 
της Qatar Airways

H Qatar Airways εντάσσει στο ευρωπαϊ-
κό της δίκτυο και τη Θεσσαλονίκη. Συγκε-
κριμένα, οι απευθείας πτήσεις από το 

διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα Hamad 
International Airpor προς τον αερολιμένα 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης θα ξεκι-
νήσουν από τις 27 Μαρτίου 2018.
Η πτήση, διάρκειας πέντε ωρών, θα πραγ-
ματοποιείται με αεροσκάφος Airbus A320, 
το οποίο θα προσφέρει 132 θέσεις στην 
οικονομική και 12 θέσεις στην business 
class. Σε εβδομαδιαία βάση θα εκτελού-
νται συνολικά τέσσερις πτήσεις, κάθε Τρί-
τη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.

«Αερομαχίες» δισεκατομμυρίων 
στο Dubai Airshow μεταξύ Boeing 
και Airbus

Στο πλαίσιο της διεθνούς αεροπορικής 
έκθεσης του Ντουμπάι, που πραγματο-
ποιήθηκε στην πρωτεύουσα των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων από τις 12 έως 
τις 16 Νοεμβρίου, Boeing και Airbus δια-
σταύρωσαν τα «αεροπορικά τους ξίφη». 
Κερδισμένη, σε όρους εντυπώσεων, βγή-
κε η Airbus, υπογράφοντας μια ιστορική, 
προκαταρκτική συμφωνία με την Indigo 
Partners LLC για παραγγελία εκατοντά-
δων αεροσκαφών.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διεθνούς 
αεροπορικής έκθεσης υπεγράφη μεταξύ 
της αμερικανικής Indigo Partners και της 
ευρωπαϊκής Airbus Μνημόνιο Κατανόη-
σης (ΜοU) για την αγορά συνολικά 430 
αεροσκαφών της οικογένειας Α320neo. 
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για 273 αερο-
σκάφη μονού διαδρόμου Α320neo και 157 
αεροσκάφη μονού διαδρόμου Α321neo.
Τα αεροσκάφη αναμένεται να καλύψουν 
τις ανάγκες του πτητικού έργου των τεσ-
σάρων αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους στις οποίες διατηρεί μετοχι-
κή παρουσία η αμερικανική επενδυτική 
εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα αεροσκάφη 
θα καλύψουν τις ανάγκες επέκτασης 
των εταιρειών: Frontier Airlines (ΗΠΑ), 
JetSMART (Χιλή), Volaris (Μεξικό) και 
Wizz Air (Ουγγαρία). Πρόκειται για μια 
ιστορική παραγγελία από καταβολής της 
παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας, 
ενώ αφορά έναν αριθμό αεροσκαφών που 
πρώτη φορά πωλείται από την Airbus σε 
μία μόνο παραγγελία.
Στην εντυπωσιακή, από κάθε άποψη, κίνη-
ση της ευρωπαϊκής Airbus ήρθε να απα-
ντήσει λίγες ώρες αργότερα η αμερικανι-
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κή Boeing, ανακοινώνοντας την πολυπό-
θητη συμφωνία της με τη FlyDubai, με την 
τελευταία να έχει αποδειχθεί πολύφερνη 
νύφη για τους δύο κολοσσούς της παγκό-
σμιας αεροπορικής βιομηχανίας.
Η FlyDubai θα προμηθευτεί συνολικά 175 
737 MAX 10s αεροσκάφη (μονού διαδρό-
μου) από την Boeing, ενώ έχει δικαιώματα 
αγοράς για 50 επιπλέον MAXs.

Υπερανάπτυξη της Alitalia  
στην Αθήνα

Στην καθιέρωση νέας καθημερινής πτή-
σης μεταξύ Αθήνας και Μιλάνου προχωρά 
ο ιταλικός αερομεταφορέας Alitalia. Οι 
νέες πτήσεις, που είχαν διακοπεί λόγω 
των οικονομικών προβλημάτων της εται-
ρείας πριν από μερικά χρόνια, ξεκινούν 
στις αρχές Δεκεμβρίου και θα συνδέουν 
την Αθήνα με το αεροδρόμιο Linate, το 
οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής 
από το Μιλάνο. Παράλληλα, η εταιρεία 
ανακοινώνει δύο επιπλέον εβδομαδιαίες 
πτήσεις από Αθήνα προς Ρώμη, με απο-
τέλεσμα κατά τη διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου να εκτελεί 23 πτήσεις την εβδο-
μάδα μεταξύ της ελληνικής και της ιταλι-
κής πρωτεύουσας.
Η Alitalia συνδέει επίσης καθημερινά εδώ 
και αρκετούς μήνες την Αθήνα με το Τελ 
Αβίβ. Με τις νέες πτήσεις η Alitalia καθί-
σταται, ως προς τον αριθμό των πτήσεων, 

ο μεγαλύτερος αλλοδαπός αερομεταφο-
ρέας μη χαμηλού κόστους από και προς 
την Αθήνα. Παρά την κακή οικονομική 
κατάσταση της εταιρείας και τον αβέβαιο 
«αρραβώνα» της με την Etihad Airways, η 
Alitalia φαίνεται ότι επιμένει στην ανάπτυ-
ξη της Αθήνας ως κόμβου των δραστηρι-
οτήτων της.

Δυναμική πορεία ανάπτυξης  
και το 2018 για την Aegean 
Airlines

Το νέο πρόγραμμα της εταιρείας περι-
λαμβάνει ένα δίκτυο 153 προορισμών, σε 
συνολικά 44 χώρες, με 16,6 εκατ. διαθέσι-
μες θέσεις, 700.000 περισσότερες από το 
2017. Η ενίσχυση του δικτύου της εταιρεί-
ας προσφέρει το 2018 αυξημένη προσβα-
σιμότητα, μέσω και των νέων συνδέσεων, 
σε βασικές αγορές, που αποτελούν κύριες 
πηγές τουρισμού για τη χώρα μας, όπως 
είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Με 
την ανάπτυξη της εταιρείας προσφέρεται 
άμεση απασχόληση, όπως τονίστηκε, σε 
900 άτομα.
Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο πτήσεων 
της AEGΕAN για το 2018 προστίθενται 
18 νέα δρομολόγια, που αντιστοιχούν σε 
11 νέους προορισμούς από τη βάση της 
Αθήνας (Τορίνο, Παλέρμο, Μπολόνια και 
Λαμέτζια Τέρμε στην Ιταλία, Μάλαγα στην 
Ισπανία, Βασιλεία στην Ελβετία, Ζάγκρεμπ 

και Ζαντάρ στην Κροατία, Βίλνιους στη 
Λιθουανία, Κλουζ Ναπόκα στη Ρουμανία 
και Σκόπια στην ΠΓΔΜ) και 7 νέα δρο-
μολόγια από την περιφέρεια (Κέρκυρα- 
Μόσχα, Σαντορίνη-Τελ Αβίβ, Μύκονος-Τελ 
Αβίβ, Μύκονος-Βηρυτός, Ρόδος-Λυών, 
Ρόδος-Βηρυτός, Ηράκλειο-Βηρυτός).
H AEGEAN συνεχίζει να επενδύει και στη 
στρατηγική ενίσχυσης του κόμβου της 
Αθήνας, κάτι που επιφέρει οφέλη τόσο 
για την ίδια την πόλη όσο και για τις άλλες 
περιοχές και τα νησιά της χώρας. Το 2018 
η εταιρεία θα συνδέει την ελληνική πρω-
τεύουσα με 81 προορισμούς εξωτερικού. 
Επιπλέον, στοχεύει στη διεύρυνση της 
στήριξής της προς τον ελληνικό τουρισμό 
και τις τοπικές κοινωνίες.
Στη στρατηγική της εταιρείας εντάσσε-
ται και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσι-
ών προς τους επιβάτες της. Σε αυτό το 
πλαίσιο, προχώρησε ήδη σε αναβάθμιση 
των Lounges επιβατών σε Θεσσαλονίκη 
και Λάρνακα, ενώ μέχρι το τέλος του 2017 
η εταιρεία αναβαθμίζει το Lounge επιβα-
τών της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 
Μάλιστα, στις αρχές του 2018 θα ολοκλη-
ρωθεί και το νέο Lounge της Αθήνας για 
πτήσεις εκτός Schengen, το δεύτερο που 
θα διαθέτει η AEGEAN στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
H εταιρεία προχωρά τις συζητήσεις της 
με Airbus και Boeing για ανανέωση του 
στόλου της και εκτιμά πως η τελική από-
φαση θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του 
έτους. Τα νέα αεροσκάφη, 45 με 60 τον 
αριθμό, θα υπηρετήσουν τον στόχο της 
εταιρείας για ενίσχυση και περαιτέρω 
εδραίωση της θέσης της στην Ευρώπη και 
στη Μέση Ανατολή και θα αρχίσουν να 
παραλαμβάνονται προς τα τέλη του 2019 
με αρχές του 2020 και έως το 2025, ενώ 
η αξία αγοράς τους θα αγγίξει τα 2,5 με 3 
δις δολάρια. 
Σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας 
με ξένους επενδυτές, ο κ. Ευ. Βασιλάκης 
σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στην 
Αθήνα ανέφερε πως η εταιρεία είναι ανοι-
χτή σε συνεργασίες. Συγκεκριμένα τόνι-
σε πως «εάν βρούμε κάτι που μας δίνει 
ευκαιρίες, τότε το συζητάμε», αλλά σε 
κάθε περίπτωση «θέλουμε να είμαστε υγι-
είς για τους μετόχους μας». Επίσης πρό-
σθεσε: «Θέλουμε βήματα με μέτρο, χωρίς 
ρίσκα. Δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυ-
νο την ανάπτυξη της εταιρείας».

EN ΠΤΗΣΕΙ
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Οι Έλληνες αξιωματικοί του μέλλοντος: δυναμικό 
«παρών» στην ημερίδα της Isalos.net στην Αθήνα

Το ενδιαφέρον των νέων σπουδαστών 
στις ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού ως προς τις προοπτικές εξέλι-
ξής τους στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και 
η μεταστροφή προς στρατηγικές επικοι-
νωνιακής εξωστρέφειας των διαχειριστρι-
ών ναυτιλιακών εταιρειών, διαπιστώθηκαν 
στη φετινή ημερίδα-συνάντηση της εκπαι-
δευτικής πρωτοβουλίας Isalos.net στην 
Αθήνα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.
Η τέταρτη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω 
Ναυτιλία», που διοργανώθηκε το Σάββα-
το 4 Νοεμβρίου από την Isalos.net, σε 
συνεργασία με το Real Time Graduates 
και με χορηγό επικοινωνίας τα Ναυτικά 
Χρονικά, προκάλεσε το ενδιαφέρον και 
τη συμμετοχή 450 σπουδαστών ΑΕΝ και 
νέων αξιωματικών του ΕΝ, αλλά και τη 
συμμετοχή 53 εταιρειών, 28 εκ των οποί-
ων συμμετείχαν με ειδικά περίπτερα.

Η ημερίδα περιλάμβανε τρία επιμέρους 
θεματικά πάνελ, όπου 21 συμμετέχοντες 
εισηγητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους 
πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με 
το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι, τις νέες 
τεχνολογίες της γέφυρας και του μηχανο-
στασίου, καθώς και την ασφάλεια εν πλω, 
ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες ερωτή-
σεις από το εξαιρετικά ενεργό και ενδια-
φερόμενο κοινό.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκπρό-
σωποι ναυτιλιακών εταιρειών, αλληλασφα-
λιστικών οργανισμών και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων είχαν την ευκαιρία να συνομι-
λήσουν και να εξερευνήσουν προοπτικές 
απασχόλησης για τους ενδιαφερόμενους 
νέους και νέες. Στην ημερίδα, που διε-
ξήχθη στους φιλόξενους χώρους του 
Μουσείου Μπενάκη (Κτήριο της οδού 
Πειραιώς), παρευρέθηκαν πάνω από 100 
υψηλόβαθμα στελέχη και αξιωματικοί 
του ΕΝ από τις συμμετέχουσες εταιρεί-

ες και φορείς, ενώ την ημερίδα τίμησαν 
με την παρουσία τους ως επισκέπτες 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
ο Α΄ υπαρχηγός του Λιμενικού Σώμα-
τος, αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, ο 
πρόεδρος της INTERCARGO, κ. Ιωάννης 
Πλατσιδάκης, καθώς και ο πρόεδρος της 
MARTECMA, κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης.
Στην ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στην 
Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
την πολύτιμη υποστήριξη της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, 
συμμετείχαν σπουδαστές από τις ΑΕΝ 
Ασπροπύργου, Ιονίων Νήσων, Κύμης, 
Οινουσσών, Πρέβεζας, Σύρου και Ύδρας, 
καθώς και νέοι αξιωματικοί του ΕΝ. Επι-
πλέον, δόθηκε στους παρευρισκομένους 
η δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις 
στους ομιλητές, αλλά και να συνομιλή-
σουν μαζί τους για θέματα που αφορούν 
τη ναυτιλιακή καθημερινότητα.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σπουδαστές από τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Ύδρας, Κύμης, Κεφαλονιάς, Πρέβεζας και Σύρου αλλά και από την ΑΕΝ των ακριτικών Οινουσσών συνομίλησαν με υψηλόβαθμα 
στελέχη και αξιωματικούς του ΕΝ.



Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην 
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

     · Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος    πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω

· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης

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

Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α •  Μοσχάτο 18344 •  Aθήνα • +30 2104580300 •  www.polembros.gr

-
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Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ασφάλεια στη θάλασσα: υγεία, προστασία της 
θάλασσας και διαβίωση εν πλω». Από τα αριστερά προς τα δεξιά: καπτ. Σταμάτης 
Μαγκανάρης, Senior Operator / Operations & Marine Department, Allseas Marine 
S.A., Δρ. Χρυσούλα Λιάκου, Fleet Medical Advisor, Angelicoussis Group, Κώστας 
Κατσουλιέρης, Senior executive (claims), The North of England P&I Association 
Limited, καπτ. Νικόλας Αρβανιτάκης, Training Officer, TMS Tankers Ltd. / TMS 
Cardiff Gas Ltd., καπτ. Ηλίας Στεργιόπουλος, Safety Manager, GasLog LNG Services 
Ltd., Ευάγγελος Τζίτζης, Training Manager, Consolidated Marine Management Inc.

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Το πρώτο μπάρκο: Τι πρέπει να γνωρίζω». Από τα 
αριστερά προς τα δεξιά: καπτ. Ανδρέας Βουρέκας, Crew Manager, Carras (Hellas) S.A., 
καπτ. Μάριος Σιώπης, Fleet Operator, Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd., 
καπτ. Μάνθος Κουτσοθανάσης, Crew Manager, Pantheon Tankers Management Ltd., 
καπτ. Θεοφάνης Ν. Πολυχρόνης, Μέλος Δ.Σ., ΠΕΠΕΝ, καπτ. Θανάσης Μόσχος, Crew 
Manager, Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A., καπτ. Σταμάτης Κατέλας, 
Crew Manager, Seaven, καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, συνεργάτης της Isalos.net

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός του μέλλοντος: οι αυριανές 
προκλήσεις της γέφυρας και του μηχανοστασίου». Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 
Δημήτρης Πατρίκιος, GM/COO, Springfield Shipping Co. Panama S.A., καπτ. 
Απόστολος Σκεμπές, Training Manager, Arcadia Shipmanagement Co. Ltd., Λάμπρος 
Α. Χαχάλης, ex. Vice President - Regional Chief Executive Hellenic & Black Sea 
Region, Bureau Veritas Hellas S.A., Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical Director, 
Polembros Shipping, Βενετία Καλλιπολίτου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Tsakos Group, 
Ηλίας Μπίσιας, Διευθυντής, Ναυτικά Χρονικά, Στέφανος Κόντρας, Crewing Manager, 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής

(Δ-Α) Α΄ υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιαρής, 
Διευθυντής του γραφείου του γ.γ ΥΝΑΝΠ, Ευρυβιάδης Σαπουνάς, Διευθυντής του 
γραφείου του γ.γ. ΥΝΑΝΠ, Χρήστος Βαγιωνάκης, ΥΝΑΝΠ

Άποψη του ειδικά διαμορφωμένου χώρου για τα desks ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων
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Anangel Maritime Services Inc. Andriaki Shipping Co. Ltd.

Arcadia Shipmanagement Co. Ltd. Carras (Hellas) S.A.

City, University of London Consolidated Marine Management Inc.

Costamare Shipping Company S.A. Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Euronav Ship Management (Hellas) Ltd. GasLog LNG Services Ltd.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Maran Gas Maritime Inc.Kyklades Maritime Corporation

Minerva Marine Inc. North of England P&I Club

Marine Management Services M.C.Maran Tankers Management Inc.

Ocean Freighters Ltd. Pantheon Tankers Management Ltd.

Polembros Shipping Product Shipping & Trading S.A.



“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 six (6) medium 
sized Greek flag modern oil/chemical tankers (M/T “EVIAPETROL I, 
II, III, IV, V & SEAVEN JOY”), 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” & “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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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

S. Livanos Hellas S.A.

SEAVEN (Tanker Management Inc. & Dry Management Inc.) Springfield Shipping Co Panama S.A.

Sealink Navigation Ltd.

TMS Cardiff Gas Ltd./ TMS Tankers Ltd. Tsakos Group

Aegean Airlines 
ALBA Graduate Business School 
Allseas Marine S.A. 
The American Club  
Anangel Maritime Services Inc.
Andriaki Shipping Co. Ltd. 
ANEK Lines 
Arcadia Shipmanagement Co. Ltd 
Arkas Hellas S.A. 
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd 
Bureau Veritas 
Capital Ship Management Corp. 
Carras (Hellas) S.A. 
Chios Navigation (Hellas) Ltd. 
City, University of London 
Columbia Shipmanagement Ltd 
Consolidated Marine Management Inc. 
Costamare Shipping Company S.A. 
DNV GL 
Eastern Mediterranean Maritime Limited 
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A. 
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd
Fafalios Shipping S.A. 
GasLog LNG Services Ltd. 
Henley Business School – University of Reading 
Institute of Chartered Shipbrokers (Greek Branch) 
Iolcos Hellenic Maritime Enterprices Co. Ltd. 

Katradis Group of Companies 
Kyklades Maritime Corporation 
S.Livanos Hellas S.A. 
Lloyd’s Register 
The London P&I Club 
Lufthansa 
Maran Gas Maritime Inc.
Maran Tankers Management Inc.
Marine Management Services M.C. 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
Minerva Marine Inc. 
Nereus Shipping S.A. 
North of England P&I Club 
Ocean Freighters Ltd. 
Orpheus Marine Transport Corporation (OMTC) 
Panama Registry 
Pantheon Tankers Management Ltd. 
Polembros Shipping 
Product Shipping & Trading S.A.
Sea Pioneer Shipping Corporation 
Sealink Navigation Ltd. 
SEAVEN (Tanker Management Inc. & Dry Management Inc.)
Springfield Shipping Co Panama S.A.
TMS Cardiff Gas Ltd./ TMS Tankers Ltd.
TRANSAS
The Tsakos Group
Wärtsilä

Η Isalos.net ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και συνομιλεί με τους νέους ναυτέλληνες με την πολύτιμη υποστήριξη και την αρωγή των ακόλουθων 
φορέων, ιδρυμάτων και εταιρειών: 
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