
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ

6€

Αρ. Φύλλου 206  
— 01.2018

naftikachronika.gr

— Παναγιώτης Κουρουμπλής: Η ελληνική κυβέρνηση 
θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική ναυτιλία

— Εκτιμήσεις για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην 
ξηρού φορτίου το 2018

— Συμβάντα του 2017 και αναμενόμενα το 2018

— Μεταρρυθμίσεις στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
και του προσωπικού στο ΥΝΑΝΠ

— Τι κρύβει η ιστορική επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα

— Μια νέα εποχή ξεκινά για τη ναυτική εκπαίδευση

Οι σκέψεις και οι προτάσεις εκπροσώπων  
της ελληνικής ναυτιλίας στην ετήσια 
ανασκοπική έκδοση των Ναυτικών Χρονικών

Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας 
Δρ Γεώργιος Γράτσος
Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης
Λου Κολλάκης
Ιωάννης Μ. Λύρας
Αθανάσιoς Μαρτίνος
Συμεών Παληός
Περικλής Παναγόπουλος
Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος
Ιωάννης Πλατσιδάκης
Δρ Σπύρος Μ. Πολέμης
Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος
Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκης
Βαλέντιος Γ. Βαλεντής
Χάρης Βαφειάς
Λίλα Μ. Βέργου
Πήτερ Κ. Γεωργιόπουλος
Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης
Νικόλαος Π. Κοσμάτος
Σουζάνα Λασκαρίδη
Βασίλης Μπακολίτσας
Ελπινίκη Πετράκη
Θέμης Πετράκης
Χαράλαμπος Σημαντώνης
Σταμάτης Τσαντάνης
Πανάγος A. Φαφαλιός
Νικόλαος Β. Χατζηωάννου
Πόλυς Β. Χατζηιωάννου
Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας
Γεώργιος Κατσανεβάκης
Μιχάλης Λάμπρου
Μιχάλης Σακέλλης

Με το βλέμμα 
στο μέλλον



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



ForSEAing the Coatings’ Future

P.O. BOX 519 Technological & Science Park, Lavrio 19500, Greece
Tel.: +30 22920 69312, Fax: +30 22920 69303, E: info@NanoPhos-Marine.com

www.NanoPhos-Marine.com
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Εν πλω

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
     
Διεθνή ύδατα

Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
στηρίζει την ελληνική ναυτιλία
Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή, 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η ελληνική ναυτιλία στο σταυροδρόμι  
των εξελίξεων
Εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας καταθέτουν τις σκέψεις και τις 
απόψεις τους για την πορεία, τις προκλήσεις και 
τις προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας
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Μιχάλης Λάμπρου

Μιχάλης Σακέλλης

Συμβάντα του 2017 και αναμενόμενα το 2018
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Ναυτιλιακή Πολιτική: Μεταρρυθμίσεις 
στις δομικές αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
και του προσωπικού που υπάγονται στο 
ΥΝΑΝΠ
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα, Υποναυάρχου (ε.α.)

Τεχνολογία και ναυπηγική
Του Νίκου Βεργούνη

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
Suezmax «Minerva Evropi»

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Επιλέγω Ναυτιλία: Δυναμικό «παρών»  
από τους φερέλπιδες σπουδαστές  
της ΑΕΝ Κρήτης

Ανασκόπηση 2017 
Ναυτικά Χρονικά: Με το βλέμμα στο μέλλον
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ήταν το τίμημα που κατέβαλε ο δανέζικος 
κολοσσός Α.Ρ. Møller-Mærsk για την από-
κτηση της ιστορικής γερμανικής ναυτιλιακής 
εταιρείας Hamburg Süd.

εμπορευματικών φορτίων διακινούνται ετησίως 
από τον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

θα είναι το μήκος του «Symphony of the Seas» 
της Royal Caribbean, το οποίο θα αποσπάσει 
τον τίτλο του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου 
στον κόσμο.

πλοία, παγκοσμίως, κινούνται με LNG  
ως ναυτιλιακό καύσιμο, εκ των οποίων  
σχεδόν τα μισά είναι νορβηγικά  
επιβατηγά πλοία.

επιβάτες εκτιμάται ότι θα επιλέξουν ένα  
πακέτο διακοπών σε κρουαζιερόπλοιο το 2018.

ήταν η αξία των εξαγωγών της Νότιας Κορέας 
σε προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνι-
ών (ICT) τον περασμένο Νοέμβριο.

ύψος και 26,5 μέτρα πλάτος θα έχει το πρώτο 
τούνελ για διέλευση πλοίου στον κόσμο, που 
κατασκευάζεται στη Νορβηγία.

εμπορικά πλοία εστάλησαν συνολικά προς 
ανακύκλωση το τρίτο τρίμηνο του 2017.

 8.000.000.000 τ.

362 μ.

118

€ 3.700.000

27.000.000

$ 18.620.000.000

37 μ.227

αγγίζει η αξία των επτά νέων δεξαμενόπλοιων 
που παρήγγειλε η COSCO Shipping Energy 
Transportation από τα ναυπηγεία Guangzhou 
Shipyard International.

$ 323.700.000
εμπορικά πλοία πέρασαν από τη Διώρυγα  
του Σουέζ κατά τη διάρκεια του 2017,  
εκ των οποίων το 30,05% ήταν containerships, 
το 26,79% tankers και το 20,93% bulk carriers.

1.534
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ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

Google Analytics και Facebook δεν ψεύ-
δονται 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

Επανεξελέγη η Ελλάδα  
στην κατηγορία Α  
του Συμβουλίου του ΙΜΟ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στις εκλογές για το Συμβούλιο του ΙΜΟ, 
που διεξήχθησαν στο Λονδίνο στο πλαί-
σιο της 30ής Συνόδου του Οργανισμού, η 
Ελλάδα εξελέγη μεταξύ των πέντε πρώτων 
χωρών στην Κατηγορία Α. Τα κράτη που 
απαρτίζουν το Συμβούλιο, που λειτουργεί 
ως εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού 
για την επόμενη διετία, εκλέγονται από τα 
172 μέλη του ΙΜΟ. Η φετινή εκλογή είχε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι στην Κατηγο-
ρία Α –στην οποία εκπροσωπούνται τα 
κράτη με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 

παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών– εδώ και 
σχεδόν μία δεκαετία η εκλογή γινόταν διά 
βοής, χωρίς ψηφοφορία.
Το Συμβούλιο του IMO είναι επιφορτι-
σμένο με την επίβλεψη των εργασιών του 
IMO.
Στη φετινή ψηφοφορία η Ελλάδα συγκέ-
ντρωσε 151 ψήφους επί συνόλου 160 έγκυ-
ρων ψηφοδελτίων. H  Ελλάδα κατέλαβε 
την 5η θέση, ακολουθώντας την Κίνα, την 
Ιαπωνία, την Ιταλία και τον Παναμά και 
μπροστά από τις Νότια Κορέα, Ρωσία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και ΗΠΑ.
Αναφορικά με την Κύπρο, η χώρα επανε-
ξελέγη μέλος του Συμβουλίου του IMO 
για τα επόμενα δύο χρόνια. Το γεγονός 
αυτό  δίνει στην Κύπρο την ευκαιρία να 



συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη δια-
μόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολι-
τικής, αλλά και να προάγει τα συμφέροντα 
της κυπριακής ναυτιλίας διεθνώς.
Με αφορμή την εκλογή της Ελλάδας στην 
Κατηγορία Α του Συμβουλίου του ΙΜΟ, 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
δήλωσε: «Η επανεκλογή της Ελλάδας στην 
Κατηγορία Α έρχεται ως επιστέγασμα της 
δυναμικής της παρουσίας στο παγκόσμιο 
ναυτιλιακό στερέωμα και επιβεβαιώνει την 
αναγνώριση της ναυτιλιακής κοινότητας 
στην ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση 
των μεταφορικών αναγκών του θαλάσσιου 
εμπορίου από τον ελληνικό στόλο. Κατά 
την επόμενη διετία προσβλέπουμε στην 

εποικοδομητική συνεργασία με τα λοιπά 
κράτη-μέλη του Συμβουλίου του ΙΜΟ 
με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων του Οργανισμού».
Στο πλαίσιο της 30ής Συνόδου της Συνέ-
λευσης του IMO, κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. 
Στην ομιλία του ο κ. Κουρουμπλής ανα-
φέρθηκε στην πολιτική της Ελλάδας 
σχετικά με τον ΙΜΟ. Ιδιαίτερα τόνισε 
τον ανθρωπιστικό ρόλο και το κοινωνικό 
πρόσωπο που οφείλει να έχει η ναυτιλία 
διεθνώς. Μεταξύ άλλων ο κ. Κουρουμπλής 
δήλωσε ότι «η ελληνική ναυτιλία κατέχει 
σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια κατάτα-
ξη. Διαθέτει τα μικρότερης ηλικίας σχεδόν 
πλοία, κατασκευάζει περίπου 600 νέας 
τεχνολογίας πλοία, που θα συμβάλουν 
και αυτά στον περιορισμό των επιπτώσε-
ων στο περιβάλλον. Ο Πειραιάς κερδίζει 
συνεχώς στην παγκόσμια κατάταξη, αφού 
μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο διαμετα-
κομιστικό κέντρο που συνδέει τα δίκτυα 
της Ευρώπης με τη βόρεια Αφρική, τη 
Μαύρη θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
τις αγορές της Ασίας. Ένα λιμάνι που δια-

θέτει τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία, υψηλό 
σε τεχνογνωσία προσωπικό και μια ναυ-
τιλιακή διοίκηση που συγκεντρώνει όλες 
τις αρμοδιότητες για την επίλυση των 
προβλημάτων της ναυτιλίας.  Η ελληνική 
κυβέρνηση στηρίζει και υποστηρίζει τον 
παγκόσμιο ρυθμιστικό ρόλο του ΙΜΟ. 
Στηρίζουμε τις πολιτικές του γενικού 
γραμματέα. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη 
ταχύτητα κύρωσης των συμβάσεων του 
ΙΜΟ. Στηρίζουμε τη στρατηγική της επό-
μενης πενταετίας και το διετές πρόγραμ-
μα του προϋπολογισμού. Μολονότι γνωρί-
ζουμε ότι η ναυτιλία έχει λιγότερη συμβο-
λή από άλλες πηγές της βιομηχανίας στην 
επίπτωση του περιβάλλοντος, οφείλουμε 
να συνεργαστούμε όλοι μαζί προκειμένου 
να περιορίσουμε και διαμέσου της ναυτι-
λίας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον». 

Φορολογικοί παράδεισοι  
τέλος για την ΕΕ;

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το αρμόδιο Συμβούλιο υπουργών Οικο-
νομικών της ΕΕ (Ecofin), έπειτα από 
πίεση από το Ευρωκοινοβούλιο και τα 
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ευρωπαϊκά ΜΜΕ, συμφώνησε την Τρίτη 
5 Δεκεμβρίου στη δημιουργία μιας «μαύ-
ρης λίστας» χωρών, οι οποίες ακολου-
θούν αδιαφανείς πολιτικές, που εμμέσως 
ευνοούν τη μεταφορά και την κατάθεση 
κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα της δικαιοδοσίας τους, αλλά και συνε-
πακόλουθα την αποφυγή φορολόγησης 
νομικών ή φυσικών προσώπων.
Η δημιουργία της ευρωπαϊκής λίστας 
φορολογικών παραδείσων ανακοινώθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον προη-
γούμενο Φεβρουάριο, ενώ αποτελούσε 
μία από τις κυριότερες προτεραιότητες 
της εσθονικής προεδρίας. Κύριος στόχος 
της συγκεκριμένης πολιτικής πρωτοβουλί-
ας, που φαίνεται πως θα ταράξει τα λιμνά-
ζοντα ύδατα σε όλους ανεξαιρέτως τους 
πρωταγωνιστές του διεθνούς επιχειρείν, 
είναι η πλήρης διαφάνεια των τραπεζικών 
κυρίως συναλλαγών, αλλά και ο άμεσος 
εντοπισμός όσων (φυσικών ή νομικών 
προσώπων) αποφεύγουν παρανόμως 
εθνικές φορολογίες ή και ξεπλένουν 
χρήματα. Είναι εμφανές ότι οι πολιτικές 
αυτές της ΕΕ ξεκίνησαν μετά τη λαίλαπα 
των αποκαλύψεων που ακολούθησαν τα 
δημοσιεύματα περί Panama Papers.
Η «μαύρη λίστα», η οποία δόθηκε στη 
δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, περιλαμβάνει 17 κράτη, εκτός ΕΕ, που 
θεωρούνται «αδιαφανή» και μη συνεργά-

σιμα με τις διεθνείς αλλά και ευρωπαϊκές 
εθνικές αρχές, σε θέματα καταπολέμησης 
φοροδιαφυγής και παράνομης διακίνησης 
κεφαλαίων. Οι χώρες αυτές είναι: Αμερι-
κανική Σαμόα, Μπαχρέιν, Μπαρμπέιντος, 
Γρενάδα, Γκουάμ, Νότια Κορέα, Μακάο, 
Νήσοι Μάρσαλ, Μογγολία, Ναμίμπια, 
Παλάου, Παναμάς, Αγία Λουκία, Σαμόα, 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σημειώνεται πως η «μαύρη λίστα» των 
φορολογικών παραδείσων αποτελεί έναν 
τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και ειδικά η Γαλλία, προσπαθεί να ασκή-
σει πίεση σε αναπτυσσόμενα κράτη να 
συνεργαστούν με την απειλή της διακο-
πής παροχής ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αν 
και αυτή η απειλή δεν έχει ακόμη πλήρως 
αποσαφηνιστεί, είναι βέβαιο ότι το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως τα κράτη-μέλη 
του βορρά, πιέζουν τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ όχι απλώς να «λοιδορήσουν» όσα 
κράτη αποτελούν ευνοϊκά φορολογικά 
καταφύγια, αλλά και να ασκήσουν ακραίες 
πιέσεις που θα εξαναγκάσουν κυβερνή-
σεις να αλλάξουν τις πολιτικές τους περί 
πάταξης του παράνομου χρήματος και 
της μεταφοράς του.
Αξιωματούχοι της ΕΕ και παρατηρητές 
στις Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι τόσο το 
Παρίσι όσο και το Βερολίνο προσπαθούν 
με αυτόν τον τρόπο να «εκφοβίσουν» το 

Λονδίνο, ώστε να μην υποστηρίξει την 
ανάπτυξη φορολογικών παραδείσων στην 
ευρύτερη νησιωτική επικράτεια του Βασι-
λείου. Επιπλέον, η ΕΕ ασκεί πίεση πλέον και 
σε κράτη κυρίως της Ωκεανίας, αλλά και 
της Καραϊβικής, ώστε να συνεργαστούν 
με τις διωκτικές και φορολογικές αρχές 
των κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου 
να αποκαλύπτουν στοιχεία που αφορούν 
λογαριασμούς, αλλά και να αναφέρουν 
κινήσεις που κρίνονται «ύποπτες».
Σε δεύτερο επίπεδο, η ΕΕ προσπαθεί, απ’ 
όσο φαίνεται, να στοχοποιήσει τα επόμε-
να χρόνια νομικά αλλά και φυσικά πρόσω-
πα που «κρύβουν» κονδύλια ή μερίσματα 
σε αδιαφανείς φορολογικούς παραδεί-
σους που ευνοούν «παράνομες», κατά την 
άποψή της, συναλλαγές.
Οι συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλί-
ες της ΕΕ αφορούν όλους τους κλάδους 
της επιχειρηματικότητας και των διεθνών 
συναλλαγών και έχουν ως στόχο αφενός 
τον εντοπισμό όσων αποφεύγουν τις 
εθνικές φορολογίες και αφετέρου τον 
περιορισμό της διαρροής κεφαλαίων από 
τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε αδιαφανή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρατών-με-
λών εκτός ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβά-
λει τη διαφάνεια των συναλλαγών και τη 
στενή παρακολούθηση όχι μόνο χρημα-
τοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και εμπορι-
κών μητρώων ή και μητρώων επιχειρήσε-
ων, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυ-
γής και κυρίως τη φορολόγηση ανεξερεύ-
νητων και ανεξιχνίαστων, κατά την άποψη 
της Επιτροπής, κεφαλαίων εξωτερικού 
που «κρύβονται» πίσω από funds και εται-
ρείες offshore.
Αν και οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, 
που ανακοινώθηκαν από τον αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν αφορούν 
τη ναυτιλία, ωστόσο ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα είναι η παρατήρηση ότι συγκεκρι-
μένα κράτη που έχουν αναπτυχθεί ως 
σημαντικοί αρωγοί του ναυτιλιακού επι-
χειρείν, ορισμένα εκ των οποίων προσπα-
θούν να δημιουργήσουν μητροπόλεις ναυ-
τιλίας (όπως τα ΗΑΕ), στοχοποιούνται ως 
μαύροι φορολογικοί παράδεισοι.
Σημειώνεται πως η ΕΕ δεν έχει ακόμη ανα-
κοινώσει συγκεκριμένες κυρώσεις για τα 
κράτη της «μαύρης λίστας», καθώς εναπό-
κειται σε κάθε κράτος-μέλος να ασκήσει 
τη δική του πίεση. Είναι όμως σαφές ότι 
το Ευρωκοινοβούλιο θα ζητήσει περισσό-

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ





12

τερα μέτρα για την πάταξη των φορολογι-
κών παραδείσων.
Ο αρμόδιος επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί 
παραδέχτηκε πως η ΕΕ έχει ακόμη μακρύ 
δρόμο μπροστά της και ότι «οι φορολογι-
κοί παράδεισοι δεν πρέπει να ξεγλιστρή-
σουν από τα ραντάρ της Ευρώπης». Ο 
επίτροπος τόνισε ότι η ΕΕ δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να δέχεται τον αθέμιτο φορο-
λογικό ανταγωνισμό και την αφάνεια που 
προσφέρουν οι φορολογικοί παράδεισοι.
Στη σημαντικότητα της συγκεκριμένης 
απόφασης αναφέρθηκε και ο αντιπρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις 
Ντομπρόβσκις, επιβεβαιώνοντας τη 
σημασία καταπάτησης της φοροδιαφυγής 
για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Ecofin 
καταγράφηκαν οι περιπτώσεις οκτώ κρα-
τών της Καραϊβικής (Αντίγκουα και Μπαρ-
μπούντα, Ανγκουίλα, Μπαχάμες, Βρετα-
νικές Παρθένοι Νήσοι, Άγιος Δομίνικος, 
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Τερκς 
και Κέικος και Αμερικανικές Παρθένοι 
Νήσοι) που επλήγησαν από τυφώνες και 
γι’ αυτόν τον λόγο θα αξιολογηθούν, με 
μια μικρή παράταση, τον Φεβρουάριο.
Η Κομισιόν εξήγγειλε ακόμα τη δημι-
ουργία μιας «γκρίζας λίστας», η οποία θα 
λειτουργεί ως προπομπός για τη «μαύρη 
λίστα», εφόσον οι χώρες που συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτή δεν συμμορφωθούν 
με τα ευρωπαϊκά κριτήρια έως το τέλος 
του 2018. Σημειώνεται πως στη συγκεκρι-

μένη λίστα εντάσσονται προς το παρόν 
47 χώρες, συμπεριλαμβανόμενης της 
Ελβετίας, της Τουρκίας και του Χονγκ 
Κονγκ. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στην 
«γκρίζα λίστα» εντάσσονται και χώρες 
της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούρ-
γο, οι Κάτω Χώρες και η Μάλτα.
Ειδικό ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της 
Τουρκίας, η οποία, φοβούμενη τις «κυρώ-
σεις» από τις Βρυξέλλες, το Παρίσι και το 
Βερολίνο, αποφάσισε αιφνιδίως να αλλά-
ξεις τις πολιτικές της ως προς τη διαφά-
νεια των τραπεζικών συναλλαγών.

Τι κρύβει η ιστορική επίσκεψη 
Ερντογάν στην Ελλάδα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα, η 
πρώτη επίσημη επίσκεψη Τούρκου προ-
έδρου εδώ και 65 χρόνια, αποτελεί ιστο-
ρικό ορόσημο στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, οι οποίες έχουν περάσει από πολλές 
«φουρτούνες» εδώ και δεκαετίες.
Η Τουρκία του Ερντογάν επιδιώκει στα-
θερά να πρωταγωνιστεί τόσο στη Μέση 
Ανατολή –όπου γεωστρατηγικά διατηρεί 
θέση-κλειδί– όσο και στην Ευρώπη, όπου 
οι κεμαλικές πολιτικές των περασμένων 
δεκαετιών, που είχαν ως βάση τη σταθερή 
προσήλωση στις «αξίες» και στα «ήθη» 
της Ευρώπης, ανήκουν πλέον μάλλον στο 
παρελθόν. Επιπλέον, η επαναπροσέγγιση 

Ρωσίας-Τουρκίας έρχεται σε μια κρίσιμη 
περίοδο για τις σχέσεις Άγκυρας-Ουά-
σιγκτον, με την πρόσφατη επιθετικότητα 
του ίδιου του Ερντογάν προς τις ΗΠΑ, 
μετά την υπόθεση του Ρεζά Ζαράμπ, αλλά 
και τη «φιλική» διάθεση που φαίνεται να 
έχει το Καπιτώλιο προς τους Κούρδους 
του Ιράκ και της Συρίας. Την ίδια ώρα, οι 
παραδοσιακά καλές σχέσεις της Τουρ-
κίας με το σιιτικό Ιράν προκαλούν τον 
σκεπτικισμό των υπόλοιπων σουνιτικών 
ισλαμικών χωρών, δημιουργώντας τελικά 
ένα μείγμα πολιτικών ευκαιριών, που ο 
Ερντογάν επιδιώκει να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο.
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο 
η τουρκική κοινωνία και η οικονομία δύνα-
ται να ακολουθήσει τον ηγέτη της στον 
μαξιμαλιστικό δρόμο που ακολουθεί. Το 
περσινό δημοψήφισμα δεν υπήρξε τελι-
κά «περίπατος» του «ναι», όπως υπολό-
γιζε ο Τούρκος πρόεδρος, όπου έχασε 
τα σημαντικότατα μεγάλα αστικά κέντρα 
(Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη), 
και τελικά η επικράτηση του «όχι» προ-
ήλθε από τις παραδοσιακά ερντογανικές 
κεντρικές επαρχίες, όπου είναι έντονο το 
μουσουλμανικό στοιχείο και που μάλλον 
είναι ο συνδετικός κρίκος του Ερντογάν 
με τη «μάζα» της Ανατολής. Οι εκλογές 
του 2019, ωστόσο, ήδη προβληματίζουν 
το κυβερνητικό στρατόπεδο για τα ποσο-
στά του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (ΑΚΡ), αλλά και διπλωματικούς 
κύκλους και αναλυτές που φοβούνται 
για την επόμενη μέρα του ασθμαίνοντος 
γίγαντα στην Εγγύς Ανατολή. Αντίστοι-
χους αλλά πολύ πιο έντονους και άμεσους 
προβληματισμούς δημιουργεί και η εικόνα 
της τουρκικής οικονομίας τόσο στο εσω-
τερικό όσο και διεθνώς. Ο πληθωρισμός 
ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 13% –σε υψη-
λά εννέα ετών δηλαδή, χωρίς σημάδια βελ-
τίωσης– και η ανεργία παραμένει επίμονα 
και επίπονα για αρκετές περιοχές της 
ανατολικής περιφέρειας, πάνω από 10%, 
παρά τη συνεχή (ίσως και πλασματική;) 
οικονομική υπερανάπτυξη των τελευταίων 
ετών. Παράλληλα, οι συνεχείς πολιτικές 
παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική 
της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας 
δημιουργούν συνεχείς αναταράξεις στην 
τουρκική λίρα, επηρεάζοντας αντίρροπα 
εισαγωγές και εξαγωγές.
Είναι γεγονός ότι η εν πολλοίς αλλοπρό-
σαλλη πολιτική Ερντογάν οδηγεί με στα-
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θερά βήματα την Τουρκία σε θολά νερά, 
στηριζόμενη σε εξαιρετικά λεπτές ισορ-
ροπίες εντός και εκτός, τηρώντας αμφι-
θυμική αν όχι διπολική συμπεριφορά, που 
αφενός θέλει να ικανοποιήσει τα πλήθη 
αλλά και τους επιχειρηματίες στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Και είναι πιθανό ότι, αν δεν 
καταφέρει να θέσει πολιτικές προτεραιό-
τητες που να διασφαλίζουν την καλή εικό-
να της Τουρκίας προς τα έξω αλλά και την 
πολιτική και οικονομική της σταθερότητα, 
η γειτονική χώρα θα οδηγηθεί σε μια ιδιό-
τυπη απομόνωση.

Ανοίγουν οι στρόφιγγες  
στο «Yamal LNG Project»

9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός 
Novatek ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η 
παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου στη μεγαλύτερη μονάδα υγροποίησης 
φυσικού αερίου της Ρωσίας, στο έργο 
«Yamal LNG Project». Συγκεκριμένα, έγινε 
γνωστό ότι τέθηκε σε λειτουργία η πρώ-
τη από τις τρεις γραμμές παραγωγής στη 
Sabetta, στη ρωσική χερσόνησο Yamal, 
στον Αρκτικό Ωκεανό.
Η επίσημη άδεια λειτουργίας της μονάδας 
χορηγήθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση την 
προηγούμενη εβδομάδα, ενώ εκτιμάται ότι 
επί μία πενταετία ένα εργατικό δυναμικό 
σχεδόν 20.000 ατόμων εργαζόταν νυχθη-
μερόν σε συνθήκες πολικού ψύχους για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Στη σχετική τελετή παρέστη και ο Ρώσος 
πρόεδρος κ. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος 

δήλωσε: «Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη 
μέρα για όλους μας. Συγχαίρω όλους εκεί-
νους που εργάστηκαν σε αυτό το έργο, σε 
αυτή την υπέροχη περίσταση, την πρώτη 
φόρτωση ενός νέου δεξαμενόπλοιου, που 
πήρε το όνομά του από τον φίλο μας κ. 
De Margerie. Δυστυχώς, δεν είναι μαζί 
μας σήμερα, αλλά έχουμε ένα δεξαμε-
νόπλοιο που φέρει το όνομά του. Ήταν 
ένας από τους πρωτοπόρους αυτού του 
έργου. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σημα-
ντικός τομέας για τη Ρωσία. Δεν πρόκειται 
μόνο για ένα σημαντικό γεγονός για τον 
ενεργειακό τομέα της χώρας μας ή για 
την παραγωγή και την υγροποίηση του 
φυσικού αερίου, αλλά για ένα πιο φιλό-
δοξο εγχείρημα. Αυτό που εννοώ είναι 
ότι έχουμε να κάνουμε με το τεράστιο 
έργο της ανάπτυξης της Αρκτικής και 
του Βόρειου Περάσματος (Northern Sea 
Route)».
Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, το ρωσι-
κό παγοθραυστικό πλοίο «Christophe de 
Margerie», που έχει τη δυνατότητα, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, μεταφοράς 
LNG στις δύσκολες συνθήκες πάγου που 
επικρατούν στον Κόλπο του Ob και στη 
Θάλασσα του Κάρα, φόρτωσε για πρώτη 
φορά υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σύμ-
φωνα με όσα έχει ανακοινώσει η Novatek, 
το συγκεκριμένο φορτίο LNG θα κατευ-
θυνθεί πιθανότατα προς την Κίνα.
Η εμφάνιση του παγοθραυστικού πλοίου 
σήμανε το ντεμπούτο μιας νέας κατηγορί-
ας πλοίων, των Yamalmax. Ο σχεδιασμός 
του «Christophe de Margerie» έχει ήδη 
εκτιμηθεί από τους ειδικούς της βιομηχα-

νίας πετρελαίου και φυσικού αερίου: στις 
7 Δεκεμβρίου 2017 το πλοίο κέρδισε το 
βραβείο Engineering Project of the Year 
στα Platts Global Energy Awards 2017.
Το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να πλέει 
αυτόνομα σε πάγο πάχους έως 2,1 μ., ενώ 
ανήκει και στην κλάση ARC7, την υψηλό-
τερη μεταξύ των ήδη υπαρχόντων εμπο-
ρικών πλοίων. Η ισχύς του συστήματος 
πρόωσης του «Christophe de Margerie» 
είναι 45 MW, συγκρίσιμη με εκείνη ενός 
σύγχρονου πυρηνικού παγοθραυστικού.
Η 8η Δεκεμβρίου θα μείνει στην ιστορία 
ως η ημέρα που για πρώτη φορά ξεκινά 
τη λειτουργία της εγκατάσταση παραγω-
γής LNG στον Αρκτικό Ωκεανό, εν γένει, 
αλλά και ως η ημέρα έναρξης εξαγωγής 
ρωσικού φυσικού αερίου από ιδιωτικές 
ρωσικές εταιρείες, όπως η Novatek.
Να σημειωθεί ότι η Novatek, μαζί με τους 
εταίρους της, τη γαλλική Total, την κινεζι-
κή China National Petroleum Corp. και 
το επίσης κινεζικό επενδυτικό ταμείο Silk 
Road Fund, έχουν επενδύσει $27 δις για 
την ολοκλήρωση του έργου «Yamal LNG 
Project».
Το έργο «Yamal LNG Project» αναμένεται 
να τεθεί σε πλήρη λειτουργία –και οι τρεις 
γραμμές παραγωγής– το 2019, ενώ στην 
πλήρη ανάπτυξή του η ετήσια παραγωγική 
του ικανότητα θα αγγίζει τους 16,5 εκατ. 
μετρικούς τόνους.

O Πάνος Λασκαρίδης αναλαμβάνει 
τα ηνία της ECSA

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών 
(ECSA), η τελετή παράδοσης-παραλα-
βής της προεδρίας της από τον κ. Niels 
Smedegaard, CEO της Ένωσης Δανών 
Εφοπλιστών και της ναυτιλιακής DFDS, 
στον νέο πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Λασκα-
ρίδη, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών και CEO των Laskaridis 
Shipping Co. Ltd. και Lavinia Corp.
Πρόκειται για σημαντική διάκριση στο 
πρόσωπο του κ. Πάνου Λασκαρίδη, αλλά 
και της ελληνικής ναυτιλίας, και έρχεται να 
ενισχύσει την ήδη ισχυρή παρουσία Ελλή-
νων στους προεδρικούς θώκους σημαντι-
κών θεσμικών οργάνων της παγκόσμιας 
ναυτιλίας, όπως είναι η INTERCARGO, η 
INTERTANKO και η BIMCO.

Ο νέος πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, Πάνος Λασκαρίδης.
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Η θητεία του νέου προέδρου της ECSA 
θα διαρκέσει έως και τον Ιανουάριο του 
2020, ενώ κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη ενό-
ψει των δραστικών αλλαγών που έρχονται 
τα επόμενα χρόνια, κυρίως σε ό,τι αφορά 
το κανονιστικό πλαίσιο της ναυτιλίας.
Με αφορμή την ανάληψη των καθηκό-
ντων του ως νέου προέδρου της ECSA, 
ο κ. Πάνος Λασκαρίδης εξέφρασε την 
ευαρέσκειά του για την εμπιστοσύνη που 
έδειξε προς το πρόσωπό του η Ένωση 
των Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, ενώ τόνισε 
ότι επιθυμία του είναι να συνεργαστεί με 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με στόχο μια 
αποτελεσματική, ανταγωνιστική και προ-
σανατολισμένη προς το μέλλον ευρωπα-
ϊκή πλοιοκτητική κοινότητα.
Σημειώνεται πως ο κ. Λασκαρίδης δια-
θέτει σημαντική εμπειρία στη θεσμική 
εκπροσώπηση των εφοπλιστικών ενώσε-
ων, καθώς μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση 
του αντιπροέδρου της ECSA, ενώ έχει 
στο παρελθόν διατελέσει γραμματέας της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Δεκατέσσερις Έλληνες 
ξεχωρίζουν και φέτος στον διεθνή 
ναυτιλιακό στίβο σύμφωνα  
με τη Lloyd’s List

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κυκλοφόρησε η ετήσια ειδική έκδοση 
της Lloyd’s List με τις εκατό πιο ισχυρές 
προσωπικότητες και σημαντικούς παρά-
γοντες στην παγκόσμια ναυτιλία. Για μια 
ακόμα χρονιά αρκετοί Έλληνες με σημα-
ντική δράση και διεθνή αναγνώριση στην 
ποντοπόρο ναυτιλία και ως πρόεδροι 
θεσμικών φορέων εκπροσώπησης του 
εφοπλισμού καταλαμβάνουν σημαντικές 
θέσεις στη συγκεκριμένη λίστα.
Στη Lloyd’s List τα σκήπτρα κρατούν οι 
Κινέζοι. Συγκεκριμένα, τις πρώτες τρεις 
θέσεις καταλαμβάνουν: ο κ. Xi Jinping, πρό-
εδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 
(πρώτη θέση), οι κ. Xu Lirong της China 
Cosco Shipping Group και Li Jianhong της 
China Merchants Group (δεύτερη θέση) 
και η κ. Hu Xiaolian, πρόεδρος της Exim 
Bank of China (τρίτη θέση).
Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι κ. Zhao 
Guicai του ICBC Financial Leasing  και 
Chen Min του Bocomm Financial Leas-
ing  και στην πέμπτη θέση ο κ. Robert 
Uggla, CEO της AP Moller Holding.

Ο κ. Ιωάννης Αγγελικούσης (Anangel 
Maritime Services Inc., Maran Tankers 
Management Inc. και Maran Gas Maritime 
Inc.) καταλαμβάνει την όγδοη θέση, απο-
τελώντας τον κορυφαίο Έλληνα πλοιοκτή-
τη στη λίστα των Lloyd’s.
Στη 15η θέση της λίστας βρίσκεται ο 
κ. Γεώργιος Προκοπίου (Dynacom και 
Dynagas) και στην 26η θέση η κ. Αγγελι-
κή Φράγκου (Navios). Τα πρόσωπα που 
«κλείνουν» την πρώτη τριαντάδα είναι ο κ. 
Γεώργιος Οικονόμου (Dryships και Ocean 
Rig), ο οποίος καταλαμβάνει την 27η θέση, 
και ο κ. Πήτερ Γ. Λιβανός (Gaslog/DryLog), 
ο οποίος βρίσκεται στην 28η θέση.
Ο κ. Πέτρος Παππάς (Star Bulk Carriers) 
καταλαμβάνει την 38η θέση (από την 35η 
θέση το 2016), στην 46η (από την 42η θέση) 
βρίσκεται ο κ. Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της 
INTERTANKO και επικεφαλής της Tsakos 
Energy Navigation), ενώ στην 54η (από 50ή 
θέση το 2016) βρίσκεται ο κ. Κωστής Κων-
σταντακόπουλος (Costamare).
Την 57η θέση (από την 53η θέση το 
2016) καταλαμβάνει φέτος ο κ. Θεόδω-
ρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ, την 66η 
θέση (από την 61η θέση) ο κ. Βαγγέλης 
Μαρινάκης (Capital Ship Management) και 
την 69η θέση (από την 60ή) ο κ. Πήτερ 
Γεωργιόπουλος (General Maritime).
Ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, πρόεδρος της 
INTERCARGO,  βρίσκεται στην 83η θέση 
της Lloyd’s List, ενώ στην 95η και 96η θέση 
βρίσκονται ο κ. Πάνος Λασκαρίδης (πρόε-
δρος της ECSA, μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ και 
CEO των Laskaridis Shipping Co. Ltd. και 
Lavinia Corp.) και η κ. Δέσποινα Θεοδοσίου, 
πρόεδρος της WISTA Κύπρου, αντίστοιχα.

Θεωρούμε ότι είναι μικρός ο αριθμός 
των Ελλήνων στην παραπάνω λίστα εάν 
κανείς αναλογιστεί το μέγεθος αλλά και 
τη δυναμική του ελληνόκτητου στόλου, 
που σήμερα καθιστά τους Έλληνες πλοιο-
κτήτες, αδιαμφισβήτητα, όχι μόνο παγκό-
σμιους πρωταγωνιστές αλλά και κινητή-
ρια δύναμη  της διεθνούς ναυπηγικής και 
κατασκευαστικής βιομηχανίας. Τα κρι-
τήρια  είναι  σαφώς, κατά την άποψή μας, 
γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά και 
δεν αντικατοπτρίζουν την πλήρη πραγμα-
τικότητα και το πραγματικό εύρος και τη 
δράση των ναυτελλήνων του σήμερα.
Ωστόσο, οι δεκατέσσερις που ξεχωρίζουν 
στη λίστα αποτελούν μία ακόμα συνολική 
επιβράβευση της επιτυχίας των Ελλήνων 
στις διεθνείς θάλασσες.

Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις  
της ενάντια στη Ρωσία

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, οι χώρες-μέ-
λη της ΕΕ αποφάσισαν να παρατείνουν για 
έξι ακόμα μήνες τις οικονομικές κυρώσεις 
απέναντι στη Ρωσία, οι οποίες είχαν επι-
βληθεί στη χώρα το 2014 λόγω της παρά-
νομης προσάρτησης της περιοχής της 
Κριμαίας και της αποσταθεροποίησης της 
Ουκρανίας από τη Ρωσία.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι 
κυρώσεις, οι οποίες αφορούν τον ενεργει-
ακό, αμυντικό και χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ρωσίας, θα έπαυαν να ισχύουν στα τέλη 
του Ιανουαρίου του 2018. Ωστόσο, οι ηγέτες 
των χωρών της ΕΕ αποφάσισαν να παρατεί-
νουν τις κυρώσεις για διάστημα έξι μηνών.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ





18

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι και οι 
28 χώρες-μέλη της ΕΕ συμφωνούν στην 
παράταση των κυρώσεων προς τη Ρωσία.
Βέβαια, οι οικονομικές κυρώσεις απένα-
ντι στη Ρωσία έχουν αρνητικές συνέπει-
ες για το εξαγωγικό εμπόριο ορισμένων 
χωρών της ΕΕ, με τη Γερμανία να υφίστα-
ται τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλει-
ες. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, μετά την 
επιβολή των οικονομικών κυρώσεων στη 
Μόσχα, η αξία των εξαγωγών της Γερμανί-
ας έχει μειωθεί κατά 618 εκατ. ευρώ.

Ενώνονται Euronav NV  
και Gener8 Maritime Inc.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Euronav NV και η Gener8 Maritime 
Inc. ανακοίνωσαν ότι συνήψαν συμφωνία 
για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων 
τους.
Με τη συμφωνία των δύο εταιρειών η 
Gener8 Maritime Inc. θα αποτελεί πλέον 
θυγατρική εταιρεία της Euronav.
Μετά τη συμφωνία, η νέα εταιρεία, η οποία 
θα αποτελεί ηγετική δύναμη στην αγορά 
των crude tankers, θα διαθέτει 75 crude 
tankers, εκ των οποίων 44 κατηγορίας 
VLCC και 28 Suezmaxes, συνολικής χωρη-
τικότητας 18 εκατ. τόνων. Τα συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία της νέας εταιρείας 
εκτιμώνται σε πάνω από $4 δις.
Ο πρόεδρος της Euronav, Carl Steen, 
δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο 
εταιρειών αναμένεται να προσδώσει 
σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους 
μετόχους των δύο εταιρειών.
Ο κ. Paddy Rodgers, διευθύνων σύμβου-
λος της Euronav, σχολίασε ότι η συγκεκρι-
μένη συναλλαγή σηματοδοτεί μια ιδιαίτε-
ρα σημαντική εξέλιξη για την πορεία της 
Euronav. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέσα από 
τη συμφωνία θα δημιουργηθεί μια κορυ-
φαία εταιρεία στην αγορά των δεξαμενό-
πλοιων, η οποία θα συμβάλει στην καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση των πελατών της.
Από τη μεριά του ο κ. Πήτερ Γεωργιόπου-
λος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Gener8 Maritime, τόνισε ότι έχει 
δηλώσει και στο παρελθόν πως είναι υπέρ 
της ενοποίησης της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας, αναφέροντας συγχρόνως ότι η εται-
ρεία κινείται με στόχο την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων 

της. Ο κ. Γεωργιόπουλος επισήμανε ακόμα 
ότι μέσα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή 
πρόκειται να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος 
ανεξάρτητος στόλος από VLCC παγκο-
σμίως.

« Έπεσαν» οι υπογραφές  
πώλησης για το 67% του ΟΛΘ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 67% 
του ΟΛΘ στη  South Europe Gateway 
Thessaloniki  (SEGT)  Limited, την εται-
ρεία που σύστησε η ένωση του προτι-
μητέου επενδυτή Deutsche Invest Equity 
Partners GmbH, Belterra Investments Ltd. 
και Terminal Link SAS. Το συνολικό τίμημα 
άγγιξε τα 231,926 εκατ. ευρώ.
Από πλευράς του ΤΑΙΠΕΔ τη συμφωνία 
αγοραπωλησίας (SPA) υπέγραψε ο εκτε-
λεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης 
Ξενόφος, ενώ εκ μέρους των επενδυτών ο 
κ. Σωτήρης Θεοφάνης, συντονιστής της κοι-
νοπραξίας DIEP GmbH – Terminal Link SAS 
– BELTERRA Investments Ltd. και μέλος του 
ΔΣ της South East Gateway Thessaloniki 
(SEGT) Ltd., και ο κ. Boris Wenzel, διευθύ-
νων σύμβουλος της Terminal Link SAS.
Η υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησί-
ας μετοχών ήλθε μετά τη σχετική έγκριση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ εκκρεμεί η 
έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η σύμβαση παραχώρησης θα επικυρωθεί 
από τη Βουλή και εκτιμάται ότι εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2018 θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η συναλλαγή. Η συνολική αξία της 
συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δις ευρώ και 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προσφο-
ρά των 231,926 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές 
επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επό-
μενη επταετία και τα αναμενόμενα έσοδα 
του ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης 
σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών 
της ΟΛΘ ΑΕ), αναμενόμενου συνολικού 
ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ. 
Ο κ. Μπόρις Βένζελ, διευθύνων σύμβουλος 
της Terminal Link, επισήμανε από την πλευ-
ρά των επενδυτών τη δέσμευση της κοινο-
πραξίας να φέρει στον ΟΛΘ πολλά από την 
πολυσχιδή και διεθνή της εμπειρία, σημειώ-
νοντας ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι 
ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο.
Τέλος, ο  κ. Σωτήρης Θεοφάνης, συντο-
νιστής της κοινοπραξίας, δήλωσε ότι οι 
επενδυτές είναι πεπεισμένοι για την αξία 
και τη σπουδαιότητα του λιμανιού της 
Θεσσαλονίκης, για το εύρος των επενδύ-
σεων που θα πραγματοποιηθούν και νωρί-
τερα από τις συμβατικές υποχρεώσεις και 
σημείωσε ότι σε ένα με δύο χρόνια θα 
έχει δικαιωθεί η προσπάθειά τους.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ





20

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη

ΕΝ ΠΛΩ

Γεωπολιτικές προκλήσεις  
για το 2018

Σημαντικές και πιθανώς δυσάρεστες γεω-
πολιτικές αλλαγές αναμένονται το 2018 
σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής 
εταιρείας συμβούλων Eurasia Group, που 
αναδημοσιεύει το αμερικανικό δίκτυο 
CNBC. Η έκθεση παρουσιάζει τους κιν-
δύνους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η 
επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα 
παγκοσμίως.
Η Eurasia στέκεται πρώτα και κύρια στο 
γεγονός ότι η προεδρία του Ντόναλντ 
Τραμπ έχει αφήσει τον κόσμο χωρίς 
κάποια κυρίαρχη καθοδήγηση, δίνοντας 
σαφή χώρο δράσης σε άλλες χώρες, που, 
ελλείψει πολιτικής κυριαρχίας, αναμένεται 
να αναδιαμορφώσουν το παγκόσμιο πολι-

τικό γίγνεσθαι. Το δόγμα Trump «πρώτα η 
Αμερική» και οι πολιτικές που αυτό γεννά 
οδηγούν τις ΗΠΑ σε εσωστρέφεια, χωρίς 
ωστόσο κάποια χώρα ή ομάδα χωρών να 
είναι ικανές να οδηγήσουν με ασφάλεια 
την παγκόσμια οικονομία σε μια ενδε-
χόμενη νέα κρίση, που κατά την Eurasia 
Group είναι εξαιρετικά πιθανή, αυξάνο-
ντας περαιτέρω την αβεβαιότητα. Η Κίνα 
αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο καθο-
δηγητή του παγκόσμιου εμπορίου, δημι-
ουργώντας πιθανές εντάσεις μεταξύ των 
χωρών Ασίας-Ειρηνικού με τις χώρες της 
Δύσης.
Επιπλέον, πιθανές λανθασμένες εκτιμήσεις 
που σχετίζονται με υφιστάμενα γεωπολι-
τικά θέματα είναι πιθανό να οδηγήσουν 
σε τριβές, χωρίς να είναι εφικτό να υπο-
λογιστεί το εύρος τους. Η ένταση στην 



κορεατική χερσόνησο, όσο η Βόρεια 
Κορέα συνεχίζει να δοκιμάζει βαλλιστι-
κούς πυραύλους, η διένεξη ΗΠΑ και Ρωσί-
ας στη Συρία, οι οποίες υποστηρίζουν 
αντιμαχόμενες πλευρές στον εμφύλιο 
πόλεμο που διεξάγεται, καθώς επίσης και 
οι κυβερνοεπιθέσεις αλλά και η διατήρη-
ση της αβεβαιότητας λόγω τρομοκρατίας, 
αποτελούν παράγοντες πιθανής αποστα-
θεροποίησης.
Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις 
παγκοσμίως, ο ψυχρός πόλεμος ΗΠΑ και 
Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο 
της τεχνολογίας και την αύξηση των εξα-
γωγών προϊόντων υποδομών, καταναλωτι-
κών αγαθών και εξοπλισμών ασφάλειας σε 
τρίτες χώρες αναμένεται να δημιουργήσει 
μια κούρσα μεταξύ εταιρειών των δύο 
αυτών χωρών.

Στην Κεντρική Αμερική, πιθανή αποτυχία 
της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της 
Βόρειας Αμερικής (NAFTA) θα επηρεά-
σει περισσότερο το Μεξικό και τις ξένες 
επενδύσεις στη χώρα από ό,τι τις ΗΠΑ, 
δημιουργώντας έλλειμμα πολιτικής στη 
χώρα ενόψει και των προεδρικών εκλογών 
την άνοιξη. 
Μια κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν 
θα προκαλούσε τριγμούς στην παγκόσμια 
ισορροπία, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ 
ανακοίνωσε την τήρηση σκληρότερης 
στάσης έναντι της Τεχεράνης, σε σχέση 
με το πυρηνικό της πρόγραμμα, χωρίς να 
παραβλέπεται και η επιδείνωση των σχέ-
σεων Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, σε σχέση 
με την πρωτοκαθεδρία που επιδιώκουν 
και οι δύο χώρες στη Μέση Ανατολή.
Σημαντικό κίνδυνο για το 2018 αποτελεί 
η αυξανόμενη άνοδος του λαϊκισμού στις 
δυτικές δημοκρατίες, που οδηγεί σε κρίση 
της εμπιστοσύνης των θεσμών και αμφι-
σβήτηση των κλασικών δομών εξουσίας. 
Η κρίση ταυτότητας των δυτικών κρατών 
θα οδηγούσε ενδεχομένως σε αστάθεια, 
απολυταρχισμούς εκ μέρους των κυβερ-
νήσεων λαϊκισμού και απρόβλεπτες πολι-
τικές και διενέξεις.
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το 
φαινόμενο αρκετές χώρες να χρησιμοποι-
ούν μη παραδοσιακές μεθόδους προκει-
μένου να προστατεύσουν τεχνολογίες και 
τεχνογνωσίες – κρατικές ενισχύσεις και 
επιδοτήσεις, παροχή κρατικών εγγυήσεων 
κ.ά., κάτι που η Eurasia Group αναφέρει 
χαριτολογώντας ως «προστατευτισμός 
2.0», επισημαίνοντας τα αντιφατικά κανο-
νιστικά πλαίσια και τη δυσαρέσκεια μετα-
ξύ κρατών που οι πολιτικές τους έρχονται 
σε αντιδιαστολή.
Η έκθεση της Eurasia Group κάνει ιδιαίτε-
ρη αναφορά στο επικείμενο Brexit, καθώς 
πλησιάζουμε προς τον Μάρτιο του 2019. 
Οι όροι του διαζυγίου θα αποτελέσουν 
αντικείμενο δύσκολων διαπραγματεύσε-
ων έως ότου οριστικοποιηθεί και το τίμη-
μα που θα κληθεί να πληρώσει η Μεγάλη 
Βρετανία για την αποχώρησή της από την 
ΕΕ. Η Τερέζα Μέι πιθανώς να αντιμετω-
πίσει προβλήματα και στο εσωτερικό της 
χώρας της από αντίπαλες πολιτικές δυνά-
μεις, που θα θελήσουν να επωφεληθούν 
από τις δύσκολες καταστάσεις που θα 
αντιμετωπίσει η Βρετανή πρωθυπουργός.
Στην Ασία, η έξαρση του ισλαμισμού σε 
Ινδονησία και Μαλαισία, του εθνικισμού 

στην Ινδία και τα αντι-κινεζικά αισθήματα 
που παρατηρούνται σε χώρες της νοτι-
οανατολικής Ασίας δημιουργούν κρίσεις 
ταυτότητας για τα κράτη αυτά που βρί-
σκονται σε οικονομική ανάπτυξη κατά τα 
τελευταία χρόνια, δημιουργώντας σημα-
ντικούς κινδύνους για το εκεί επιχειρημα-
τικό περιβάλλον.
Τέλος, στην αφρικανική ήπειρο, χώρες που 
χαρακτηρίζονται από πολιτική ευστάθεια, 
όπως η Κένυα, η Αιθιοπία, η Νιγηρία και η 
Ακτή Ελεφαντοστού, είναι πλέον ευάλω-
τες από τους ασταθείς γείτονές τους, εν 
μέσω αυξανόμενων τρομοκρατικών απει-
λών, με αποτέλεσμα να προβούν σε αύξη-
ση των δαπανών για την ασφάλεια έναντι 
των νέων επενδύσεων, δημιουργώντας ένα 
δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μείωση στα λειτουργικά έξοδα 
των πλοίων για το 2017

Οι προβλέψεις για αύξηση των λειτουργι-
κών εξόδων στα πλοία φαίνεται να διαψεύ-
δονται από την έρευνα OpCost 2017 της 
Moore Stephens, η οποία παρουσιάστηκε 
στον Ναυτικό Όμιλο, σε ειδική εκδή-
λωση που διοργάνωσε το International 
Propeller Club-Port of Piraeus. 
Στην έρευνα της Moore Stephens συμ-
μετέχουν, σε ετήσια βάση, περισσότερα 
από 3.300 πλοία, τα οποία ανήκουν σε 26 
διαφορετικές κατηγορίες, ενώ έμπειροι 
αναλυτές της Moore Stephens καταγρά-
φουν και μελετούν δείκτες κόστους των 
πλοίων που σχετίζονται με τους μισθούς 
πληρωμάτων, τις τιμές των ανταλλακτικών, 
τις τιμές των λιπαντικών, το κόστος επι-
σκευών και συντήρησης, τα ασφάλιστρα 
(H&M και P&I), το κόστος εγγραφής σε 
νηολόγια, τα τέλη διαχείρισης κ.ά. 
Σύμφωνα με τον κ. Richard Greiner, 
Shipping Partner, Moore Stephens LLP, και 
με βάση στοιχεία που προκύπτουν από 
την έρευνα, κατά το διάστημα 2000-2008 
υπήρξε κατακόρυφη αύξηση των OPEX 
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ενώ από το 
«ξέσπασμα» της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και έπειτα παρατηρείται σταδιακή 
μείωση των λειτουργικών εξόδων, παρά 
τις συχνά επιφυλακτικές εκτιμήσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα.
Κατά το έτος 2017, τα OPEX παρουσίασαν 
μείωση στις περισσότερες από τις κατη-
γορίες λειτουργικών εξόδων και για όλους 
τους τύπους πλοίων που μελετά η έρευνα. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των ημε-
ρήσιων λειτουργικών εξόδων για τα bulk 
carriers, το έτος 2017, παρουσίασε κατά 
μέσο όρο μείωση της τάξεως του 1,9%.

Μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων για τα 
bulk carriers ανά τύπο πλοίου 

Bulk carriers 

OPEX (σε $)

Ετήσια 

μεταβολή

Handysize 4.995 -1,9%

Handymax 5.480 -1,9%

Panamax 5.663 -1,5%

Capesize 6.691 -2,3%

Πηγή: Moore Stephens, OpCost, 2017

Αντίστοιχα κινήθηκαν τα OPEX και στα 
δεξαμενόπλοια, καθώς τα λειτουργικά 
έξοδα ανά ημέρα μειώθηκαν κατά 1,7% 
κατά μέσο όρο.

Μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων για τα 
tankers ανά τύπο πλοίου 

Tankers 

OPEX (σε $)

Ετήσια 

μεταβολή

Product 7.433 -2,1%

Handysize 
Product

7.557 -2,3%

Panamax 8.041 -1,3%

Aframax 7.832 -0,4%

Suezmax 9.104 -0,5%

VLCC 9.950 -1,8%

Πηγή: Moore Stephens, OpCost, 2017

Μικρότερη ήταν η μείωση στα πλοία μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων, όπου τα 
λειτουργικά έξοδα ανά ημέρα μειώθηκαν 
κατά 0,6% κατά μέσο όρο.

Μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων για τα 
containerships ανά τύπο πλοίου 

Containerships 
OPEX (σε $)

Ετήσια 
μεταβολή

Feedermax 
(100-1.000 
TEU)

4.372 -0,9%

Container 
Ship (1.000-
2.000 TEU)

5.172 0,0%

Main Liner 
(2.000-6.000 
TEU)

6.830 -0,6%

Από τα παραπάνω προκύπτει πως, όσον 
αφορά τα OPEX, παρουσιάζονται διαφο-
ρετικές τάσεις για τις διαφορετικές κατη-
γορίες πλοίων. 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημαντικό-
τεροι παράγοντες που καθορίζουν τα 
λειτουργικά έξοδα είναι το κόστος χρη-
ματοδότησης (22%), η προσφορά πληρω-
μάτων (17%), ο ανταγωνισμός (15%), οι νέοι 
κανονισμοί (15%), οι τάσεις της ζήτησης 
(10%), το κόστος των πρώτων υλών (10%), 

καθώς και το κόστος εργασίας (9%). Επι-
πλέον, σύμφωνα με τον κ. Greiner, ιδιαίτε-
ρα σημαντική παράμετρο στο ύψος των 
OPEX αποτελεί η ηλικία των πλοίων.
Όσον αφορά τις προβλέψεις για το νέο 
έτος, οι ερωτώμενοι εκτιμούν άνοδο των 
OPEX κατά 2,4%, με τις σημαντικότε-
ρες αυξήσεις να παρουσιάζονται στους 
μισθούς  των πληρωμάτων (+1,7%), στις 
τιμές των λιπαντικών (+1,6%), καθώς και 
στις τιμές των ασφαλίστρων (+1,1%). Τη 
συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν φαίνεται 
βέβαια να επιβεβαιώνουν τα μέχρι στιγμής 
διαθέσιμα στοιχεία της Moore Stephens.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της 
έρευνας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλε-
σε η αναφορά του κ. Παναγιώτη Δρόσου, 
Managing Director της Tsakos Columbia 
Shipmanagement, στις πρωτοβουλίες που 
μπορούν να ληφθούν από μια ναυτιλιακή 
εταιρεία για τον περιορισμό των OPEX. 
Σύμφωνα με τον κ. Δρόσο, τα εργαλεία 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ναυτι-
λιακή εταιρεία για τη μείωση των λειτουρ-
γικών της εξόδων είναι η συγκριτική αξιο-
λόγηση (benchmarking), οι συνέργειες, οι 
διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές 
και η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτή-
των (outsourcing).
Η κ. Μαρία Κουλιγά-Παύλου, Managing 
Director της Trinity Marine Services και 
πρόεδρος του Hellenic Committee of 
Lloyd’s Brokers’ Associates (HCLBA), ανέ-
φερε πως τα ασφαλιστικά κόστη έχουν 
υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση κατά τα 
προηγούμενα έτη. Πρόσθεσε μάλιστα 
πως αποτελούν αθροιστικά το 8-10% των 
συνολικών OPEX και, κατά συνέπεια, τυχόν 
μεταβολή σε αυτά δεν θα επηρεάσει σημα-
ντικά τα τελικά λειτουργικά έξοδα.
Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Οικονόμου, 
Managing Director της Μarine Tours Group, 
τα έξοδα μεταφοράς των πληρωμάτων απο-
τελούν σημαντική δαπάνη για τις ναυτιλια-
κές εταιρείες, ενώ υπάρχουν τα διαθέσιμα 
εργαλεία για τον περιορισμό των εξόδων 
των αεροπορικών ταξιδιών έως και 7%.
Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Γιάννη 
Κωτσή-Γιανναράκη, General Manager της 
Hellenic Association of Mobile Applications 
Companies (HAMAC), τα σύγχρονα πλοία 
διαθέτουν περισσότερους από 200 σένσο-
ρες και, κατά συνέπεια, παράγουν τεράστιο 
αριθμό δεδομένων, τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη από-
δοση των εξόδων.

ΕΝ ΠΛΩ

Πηγή: Moore Stephens, OpCost, 2017
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Εκτιμήσεις για την πορεία  
της ναυλαγοράς χύδην ξηρού 
φορτίου το 2018

Της Μαρίας Μπερτζελέτου,
Ναυτιλιακής Αναλύτριας

Εκτιμάται ότι το 2018 θα είναι ένα έτος 
που θα επωφεληθούν οι εφοπλιστές, 
καθώς ο στόλος χύδην ξηρού φορτίου 
ενδέχεται να αναπτυχθεί με τον πιο αργό 
ρυθμό από το 1999 και η BIMCO υπολο-
γίζει ότι η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης 
θα υπερβεί την προσφορά πλοίων.
Το σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφα-
ση είναι το 2019, καθώς αναμένεται ότι για 
εκείνη τη χρονιά ο στόλος χύδην ξηρού 
φορτίου θα αναπτυχθεί με ρυθμό που 
αντιστοιχεί στην αναμενόμενη αύξηση της 
ζήτησης το 2019. Ωστόσο, από την πλευρά 
της Κίνας, τα νούμερα της ζήτησης παραμέ-
νουν ενθαρρυντικά για τη ναυλαγορά. 
Στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές της 
Κίνας, ιδιαίτερα του άνθρακα και του 
σιδηρομεταλλεύματος, αυξήθηκαν έντο-
να το 2017 και το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους ήταν κερδοφόρο για αρκετούς ναυ-
τιλιακούς παίκτες. Εάν το 2018 προσφέρει 
παρόμοια αύξηση της ζήτησης (+5%), η 
ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου θα εξε-
λιχθεί κερδοφόρα για ολόκληρο το έτος. 
Ανησυχίες διαχέονται στην αγορά ότι το 
2018 δεν θα είναι τόσο ισχυρό όσο το 2017 
και η κερδοφορία θα περιοριστεί σημαντικά 

μέχρι το 2019, εάν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη 
δεν αντιμετωπιστεί με προσοχή. Ιδιαίτερα, το 
ποσοστό αύξησης του στόλου και η κινητι-
κότητα των διαλύσεων της πλεονάζουσας 
παραγωγικής ικανότητας αποτελούν βασι-
κούς παράγοντες στην ευφορία της ναυλα-
γοράς του 2018. Η αποδυνάμωση της δρα-
στηριότητας των διαλύσεων έχει αρχίσει ήδη 
να παρατηρείται, ενώ ο στόλος συνεχίζει να 
αναπτύσσεται, γεγονός που μπορεί να εμπο-
δίσει την ανάκαμψη της αγοράς.
Καθώς η ετήσια αύξηση του στόλου για 
το 2018 αναμένεται γύρω στο 1%, η έμφα-
ση τώρα στρέφεται στο αν οι ναυτιλιακοί 
παίκτες θα διατηρήσουν τον πιο αργό 
ρυθμό της ταχύτητας πλεύσης των πλοίων 
τους. Αξίζει να τονίσουμε ότι, εάν σημει-
ωθεί αισθητά υψηλότερη μέση ταχύτητα 
πλοίου, ο ρυθμός ανάκαμψης θα επιβρα-
δυνθεί στη διάρκεια του 2018.
Όσον αφορά τον όγκο του θαλάσσιου 
εμπορίου, οι μεταφερόμενες ποσότητες 
φορτίων συνηθίζουν να ακολουθούν έναν 
εποχιακό κύκλο καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους – ο όγκος συνηθίζει να είναι ο χαμη-
λότερος του πρώτου τριμήνου και ο υψη-
λότερος συχνά εμφανίζεται να είναι του 
τέταρτου τριμήνου. Για το πρώτο τρίμηνο 
του 2018, εκτιμάται ότι οι μεταφερόμενοι 
όγκοι θα είναι σημαντικά χαμηλότεροι από 
εκείνους του Q4 2017. Είναι πιθανό ότι οι 
μεταφερόμενοι όγκοι για το τέταρτο τρί-
μηνο του 2017 δεν θα ξεπεραστούν το 2018 
μέχρι το τρίτο τρίμηνο.

Οι προβλέψεις αυτές για την εξέλιξη του 
θαλάσσιου εμπορίου επιβεβαιώνουν για μία 
ακόμα φορά ότι η ναυλαγορά χύδην ξηρού 
φορτίου στηρίζεται στην όρεξη της Κίνας 
για εισαγωγές εμπορευμάτων. Η οικονομι-
κή ανάπτυξη της Κίνας παραμένει ο απόλυ-
τος παράγοντας-κλειδί για την ευφορία της 
ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Μια απροσδόκητη εξέλιξη της ναυλα-
γοράς του 2017 ήταν ότι η Κίνα κατέστη 
περισσότερο κυρίαρχη στη θαλάσσια 
ζήτηση μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. 
Η Κίνα αύξησε τις εισαγωγές της –ουσι-
αστικά όλων των βασικών προϊόντων– 
σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Η πιο 
σημαντική αύξηση είναι αυτή που παρα-
τηρείται στο σιδηρομετάλλευμα, καθώς 
εκτιμάται ετήσια αύξηση 6,5% για το 2017 
και στον άνθρακα η αύξηση είναι εντυπω-
σιακή – 19%. Οι νέες αυτές αξιοσημείωτες 
θετικές μεταβολές οφείλονται στην τάση 
της Κίνας προς την αναμενόμενη αποκα-
τάσταση της εγχώριας παραγωγής άνθρα-
κα και σιδηρομεταλλεύματος με υψηλότε-
ρης ποιότητας εισαγωγών.
Η αύξηση της ζήτησης το 2017 ήταν 
σίγουρα μια θετική έκπληξη. Με ρυθμό 
σχεδόν διπλάσιο των αρχικών προσδο-
κιών μας, ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης 
κατά 5% είναι το υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων τριών ετών. Ορισμένοι από 
τους βασικούς λόγους περιλαμβάνουν 
την ταχύτερη αντικατάσταση του σιδη-
ρομεταλλεύματος χαμηλής ποιότητας της 
Κίνας από εισαγωγές υψηλότερης ποιότη-
τας σε θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα 
με τις συνεχιζόμενες ισχυρές εισαγωγές 
άνθρακα, παρά την αναστολή του περιο-
ρισμού των 276 εργάσιμων ημερών (ένα 
σχέδιο μεταρρύθμισης που τέθηκε σε 
εφαρμογή για τον περιορισμό του αριθ-
μού των μικρότερων σε μεγέθους μεταλ-
λουργικών εταιρειών υψηλού κόστους και 
την περικοπή της προσφοράς). Μια πρό-
ωρη ένδειξη της αύξησης της ζήτησης 
στις κινεζικές εισαγωγές σιδηρομεταλ-
λεύματος το 2018 είναι θετική, αυξημένη 
κατά 3%, ενώ ο άνθρακας είναι πιθανό να 
παραμείνει σταθερός.
Ενώ η αύξηση της ζήτησης βελτίωσε τις 
θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς, η αυξη-
μένη ανάπτυξη του στόλου σήμαινε ότι τα 
οικονομικά οφέλη από έναν τέτοιο ισχυρό 
ρυθμό αύξησης της ζήτησης δεν έχουν 
αποδώσει πλήρως. Είναι γεγονός ότι η ναυ-
λαγορά χύδην ξηρού φορτίου είναι στον 
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δρόμο της ανάκαμψης, αλλά οι προκλήσεις 
παραμένουν. Η ανάκαμψη επιτυγχάνεται με 
τη στοχοθέτηση βελτιώσεων στην κερδο-
φορία μέσω της βελτίωσης της θεμελιώ-
δους ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά 
και τη ζήτηση των πλοίων. Αυτό επιτυγχά-
νεται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
διαλύσεων των πλοίων (βραχυπρόθεσμα) 
και προσεκτική τοποθέτηση νέων παραγ-
γελιών (μακροπρόθεσμα).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2017 τα ναύλα μετατρά-
πηκαν σε κερδοφόρα για όλα τα μεγέθη 
πλοίων χύδην ξηρού φορτίου. Αυτό σημαί-
νει ότι τα πλοία που χρησιμοποιούνται 
στη ναυλαγορά έχουν ήδη καθοριστεί σε 
επίπεδο που καλύπτει τις επιχειρησιακές 
δαπάνες, ενώ το κόστος χρηματοδότησης 
περιλαμβάνει την επιστροφή του χρέους. 
Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που 
σημειώνεται αυτή η σημαντική μεταβολή. 
Η αισιοδοξία για την πορεία της ναυλα-
γοράς ενισχύεται μέσα από αυτές τις 
μεταβολές και αναμένεται να δούμε πόσο 
σημαντικά θετική θα παραμένει η εξέλι-
ξη της θεμελιώδους ζήτησης των πλοίων 
έναντι της προσφοράς.
 
Μια νέα εποχή ξεκινά  
για τη ναυτική εκπαίδευση

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, πιστό στο όραμα 
των ιδρυτών του Ευγένιου Ευγενίδου και 
της αδερφής του Μαριάνθης Σίμου, η οποία 
συνέχισε το τεράστιο έργο προσφοράς 
του Ιδρύματος, εγκαινιάζει μια νέα εποχή 
για τη ναυτική εκπαίδευση της χώρας. Σε 
μια σεμνή τελετή, που αντικατοπτρίζει το 
χαμηλό προφίλ αλλά συνάμα το αξιολογό-
τατο έργο του Ιδρύματος, πραγματοποιή-
θηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στο αμφι-
θέατρό του η ενημερωτική εκδήλωση με 
θέμα «Αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού». Ο πρόεδρος κ. Λεωνίδας Δημητρι-
άδης-Ευγενίδης έδωσε το στίγμα των μελ-
λοντικών και πολυεπίπεδων στόχων του 
Ιδρύματος και ανακοίνωσε τη συνέχιση της 
προσφοράς του στις ΑΕΝ της χώρας.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η 
απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ίδρυμα 
Ευγενίδου, περί αναμόρφωσης των προ-
γραμμάτων σπουδών των ΑΕΝ, Πλοιάρ-
χων και Μηχανικών.

Για τον σκοπό αυτόν το ΥΝΑΝΠ προχώ-
ρησε στη συγκρότηση ομάδας εργασίας 
αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες, η 
οποία θα επικουρήσει το Συμβούλιο Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης στο έργο της αναμόρ-
φωσης των προγραμμάτων σπουδών των 
ΑΕΝ. Μάλιστα, η εν λόγω ομάδα εργασί-
ας τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος 
Ευγενίδου με απόφαση του υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή, καθώς αναγνω-
ρίζεται το σημαντικό και πολυδιάστατο 
έργο που έχει παραγάγει σε βάθος δεκα-
ετιών το Ίδρυμα Ευγενίδου στον κρίσιμο 
αλλά και ζωτικό για το μέλλον της ναυτι-
λίας μας τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση 
του υπουργού, το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε 
άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης Ναυτικών, τους αρμόδιους συμβού-
λους του ΥΝΑΝΠ, αλλά και την Επιτροπή 
Εκδόσεών του, καλείται να συντονίσει την εν 
λόγω ομάδα εργασίας, με απώτερο στόχο 
να σχεδιαστεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, 
απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος.
Ήδη το ΥΝΑΝΠ με αποφάσεις του έχει 
προχωρήσει στη συγκρότηση δύο ανεξάρ-
τητων ομάδων εργασίας, εκ των οποίων η 
μία θα ασχοληθεί με τον εκσυγχρονισμό 
του προγράμματος σπουδών των Πλοιάρ-
χων και η άλλη με τον εκσυγχρονισμό του 
προγράμματος σπουδών των Μηχανικών.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. 
Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, στον 
χαιρετισμό του τόνισε πως: «Είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό το ότι η έναρξη λειτουρ-
γίας της συσταθείσας επιτροπής για την 
αναπροσαρμογή προγραμμάτων σπουδών 
των ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών, που 
το ΥΕΝ έθεσε υπό την αιγίδα του Ιδρύ-
ματος Ευγενίδου, συμπίπτει με τα πενήντα 
χρόνια από τότε που το Ίδρυμα Ευγενί-
δου εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο για τη 
ναυτική εκπαίδευση».
Από την πλευρά του, ο δρ Ματθαίος Δ. 
Λως, εκπροσωπώντας την Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών και τον πρόεδρό της κ. 
Θεόδωρο Βενιάμη, συνεχάρη το Ίδρυμα 
Ευγενίδου για το έργο που προσφέρει, ενώ, 
απευθυνόμενος στον κ. Δημητριάδη- Ευγε-
νίδη, τον διαβεβαίωσε ότι «η Ένωσή μας θα 
εξακολουθήσει να στηρίζει το εκπαιδευτι-
κό έργο σας για τη ναυτιλία, το οποίο απο-
τελεί έναν από τους πυλώνες πνευματικής 
αριστείας του Ευγενιδείου Ιδρύματος». Ο 
δρ Λως τόνισε επίσης ότι «με μια ολιστική 
και ρεαλιστική λοιπόν προσέγγιση και αντι-
μετώπιση των προβλημάτων και με τη συμ-
μετοχή όλων μας, η ναυτική εκπαίδευση 
θα επανακτήσει την αίγλη του πάλαι ποτέ 
κορυφαίου τομέα επαγγελματικής κατάρτι-
σης στην Ελλάδα».
Αξίζει να αναφερθεί, και όχι μόνο για 
ιστορικούς λόγους, ότι η πρώτη επιτροπή 
για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης συγκρο-

Σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
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τήθηκε με κοινή πρωτοβουλία από το 
Ίδρυμα Ευγενίδου και το –τότε– Υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας το 1959, ενώ 
τα θέματα που τότε απασχόλησαν την 
επιτροπή είναι εν πολλοίς ταυτόσημα με 
αυτά που και σήμερα τίθενται επί τάπητος.
Μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από 
δημοσιογραφικής πλευράς, είχε και ο λόγος 
του ΥΝΑΝΠ, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο 
οποίος ξεκαθάρισε ότι, παρά τις πιέσεις που 
ασκήθηκαν, δεν πρόκειται να προχωρήσει 
στην ανωτατικοποίηση της ναυτικής εκπαί-
δευσης, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, 
με δεδομένο ότι το πρόγραμμα σπουδών 
και οι πιστοποιήσεις δεν συνάδουν με τις εν 
ισχύ διεθνείς προδιαγραφές για να ολοκλη-
ρωθεί ένα τέτοιο βήμα.
Παράλληλα, ο κ. Κουρουμπλής, απαντώντας 
στην τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Πλακιω-
τάκη, τομεάρχη Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε 
ότι δεν διακατέχεται από καμία ιδεοληψία 
και πως ο ίδιος είναι ανοιχτός σε κάθε πρω-
τοβουλία διαλόγου που αφορά το ζήτημα 
της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης.
Μια σημαντική είδηση που προέκυψε από 
την εκδήλωση και την ομιλία του προέ-
δρου του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνί-
δα Δημητριάδη-Ευγενίδη, ήταν και το ότι 
το Ίδρυμα Ευγενίδου, μετά τη χορήγηση 

δωρεάς προς την Ακαδημία Εμπορικού 
Ναυτικού Ιονίων Νήσων, που αφορούσε 
την ανακατασκευή της ΑΕΝ μετά τους 
καταστροφικούς σεισμούς του 2014, ανα-
λαμβάνει τώρα τη χρηματοδότηση έργων 
ανακαίνισης της ΑΕΝ Κύμης.
Στην εκδήλωση η κ. Βενετία Καλλιπολίτου, 
αντιπλοίαρχος ΛΣ (ε.α.), ως συντονίστρια 
των Ομάδων Εργασίας για την αναθεώρη-
ση των προγραμμάτων σπουδών Πλοιάρ-
χων και Μηχανικών των Ακαδημιών ΕΝ, 
υπογράμμισε ότι το έργο της επιτροπής 
είναι εξαιρετικά φιλόδοξο και σίγουρα θα 
αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, αλλά 
τα μέλη της είναι προσωπικότητες της 
ναυτιλίας με γνώσεις και εμπειρία.
Πράγματι, στην επιτροπή των Πλοιάρ-
χων συμμετέχουν οι: Νικόλαος Κυρκιλής, 
Marine Personnel Manager, Thenamaris 
Ships Management Inc., καπτ. Γιώργος 
Γεωργούλης, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Βενετία Καλλιπολίτου, αντιπλοί-
αρχος ΛΣ (ε.α.), Διονύσιος Ρασσιάς, πλοί-
αρχος Α΄, καθηγητής ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, 
Κυριάκος Τσελεγκίδης, ανθυποπλοίαρχος 
Α΄, ΔΕΚΝ, Αθανάσιος Καρκούλιας, πλοί-
αρχος Α΄ ΕΝ, ΑΕΝ Ασπροπύργου, και 
Ερνέστος Τζανάτος, μηχανολόγος μηχανι-
κός και ναυπηγός, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Στην επιτροπή Μηχανικών συμμετέχουν 
τα εξής πρόσωπα: Βενετία Καλλιπολί-
του, αντιπλοίαρχος ΛΣ (ε.α.), Νικόλαος 
Τσίτσος, ναυπηγός μηχανολόγος, ΑΕΝ 
Ασπροπύργου, Κωνσταντίνος Χειρά-
κης, μηχανικός Α΄, Aegean Speed Lines, 
Γεώργιος Λιβανός, ναυπηγός μηχανικός 
και αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, 
Χρήστος Βαγιωνάκης, ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ, 
Ερνέστος Τζανάτος, μηχανολόγος μηχανι-
κός και ναυπηγός, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
και Αριστείδης Βλάχος, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός, ΑΕΝ Ασπροπύργου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντι-
κές προσωπικότητες από την ελληνική 
ναυτιλιακή κοινότητα. Από την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών το «παρών» έδωσαν 
ο δρ Ματθαίος Δ. Λως, ταμίας ΔΣ της Ενώ-
σεως, η κ. Αικατερίνη Α. Πέππα, διευθύ-
ντρια της Ενώσεως, καθώς και ο επί πολ-
λά έτη διευθυντής της ΕΕΕ κ. Ευστράτιος 
Ξυνός. Επίσης, στην εκδήλωση παρευ-
ρέθηκαν διευθυντές και καθηγητές απ’ 
όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
της χώρας, αλλά και πολλοί σπουδαστές 
από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 
Ασπροπύργου.

Ιστορικές στιγμές  
για τη ναυτιλία λόγω καυσίμων

Τον τελευταίο καιρό το ενδιαφέρον στον 
ναυτιλιακό Τύπο σχεδόν μονοπωλεί το 
ζήτημα της εφαρμογής συστημάτων επε-
ξεργασίας θαλάσσιου έρματος στα πλοία, 
με δεδομένο ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου 
του 2017 έχει τεθεί σε ισχύ η Διεθνής 
Σύμβαση του Ballast Water Management. 
Εκτιμάται ότι η διεθνής ναυτιλιακή βιομη-
χανία θα κληθεί να δαπανήσει ένα ποσό 
της τάξεως των $100 δις για να εγκατα-
στήσει συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου 
έρματος στα πλοία σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των διεθνών κανονισμών.
Ωστόσο, για πολλούς παράγοντες της 
αγοράς, η μεγάλη πρόκληση που θα κλη-
θεί πολύ σύντομα να αντιμετωπίσει η ναυ-
τιλιακή βιομηχανία είναι η καθολική εφαρ-
μογή από την 1η Ιανουαρίου 2020 της χρή-
σης καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο 
(SOx) 0,5% m/m για όλα τα πλοία που θα 
ταξιδεύουν σε θαλάσσιες περιοχές εκτός 
των ήδη καθορισμένων περιοχών ελέγχου 
των εκπομπών καυσαερίων των πλοίων 
(Emission Control Areas – ECAs).
Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε στις 
αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, στο 
πλαίσιο της παρουσίασης του νέου βιβλίου 
των Βασίλη Δ. Σταματόπουλου και Δημήτρη 
Σ. Σταματόπουλου με τίτλο Καύσιμα Ναυ-
τιλίας, ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, τεχνικός 
διευθυντής της Atlantic Bulk Carriers. Ο 
κ. Ζαχαριάδης, με την ιδιότητα του μέλους 
της MARTECMA, τόνισε ότι είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη για ενημέρωση της αγοράς 
και κυρίως των Α΄ μηχανικών στα πλοία 
περί του τι συνεπάγεται η εφαρμογή του 
«sulphur cap 2020», έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες 
λόγω της χρήσης νέου τύπου καυσίμων. Για 
τον κ. Ζαχαριάδη, η ναυτιλιακή βιομηχανία 
αναμένεται από το 2020, και λόγω της υπο-
χρεωτικής χρήσης καυσίμων χαμηλής περι-
εκτικότητας σε θείο, να ζήσει «ιστορικές 
στιγμές», που δεν συγκρίνονται με αυτές 
της εφαρμογής της BWMC.
Άλλωστε, οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως από 
την επιβολή χρήσης καυσίμων μικρής περι-
εκτικότητας σε θείο είναι δυνατόν να επη-
ρεαστούν έως και 70.000 πλοία, κάτι που 
συνεπάγεται μεγάλο κόστος για τις ναυτι-
λιακές εταιρείες και που εντέλει μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της τιμής των 
καυσίμων αλλά και του κόστους μεταφοράς.
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Κανείς δεν μπορεί να ψέξει τον ΙΜΟ για 
τις σαφώς καλές προθέσεις του, που εστι-
άζουν στις ευεργετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία 
από τη μείωση των εκπομπών οξειδίου 
του θείου. Αλλά τα ερωτήματα είναι πολ-
λά και χρήζουν απαντήσεων: Το 2020 θα 
υπάρχουν ικανές ποσότητες καυσίμων 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο; Ποιες 
μπορεί να είναι οι οικονομικές συνέπειες 
για τις ναυτιλιακές εταιρείες από τη χρήση 
του ακριβού Gas Oil; Πόσο γρήγορη είναι 
η τεχνολογική εξέλιξη στους κινητήρες, 
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
στα νέα καύσιμα; Είναι μήπως προτιμό-
τερη η χρήση scrubbers;  Τα λειτουργικά 
κόστη των πλοίων θα επηρεαστούν και 
πόσο από τη χρήση των νέων καυσίμων;
Το βέβαιο είναι πως το 2020 πλησιάζει και 
οι εκτιμήσεις περί «ιστορικών στιγμών» 
μοιάζει να περιγράφουν με ακρίβεια το 
μέλλον της ναυτιλίας.
 
Ιδρύεται νέα ΑΕΝ στην Κάλυμνο (;)

Στην Κάλυμνο βρέθηκε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας για τον εορτασμό των 
Θεοφανίων και τον αγιασμό των υδάτων, 
όπου μάλιστα ανακηρύχθηκε επίτιμος 
δημότης του Δήμου Καλυμνίων.
Κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό 
νησί, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην 
Κάλυμνο ως ένα νησί με ιδιαίτερες δυνα-
τότητες, το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτε-
ρο αλιευτικό στόλο σε εθνικό επίπεδο, 
αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που  αντι-
μετωπίζουν οι νησιώτες σήμερα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού, τον Φεβρουάριο του 2018 και σε συνέ-
χεια σχετικής μελέτης που πραγματοποι-
είται –σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου– θα υπάρξουν πολιτικές για την 
ανακούφιση των νησιωτών, που θα περι-
λαμβάνουν επιδοτήσεις ακτοπλοϊκών εισι-
τηρίων των μόνιμων κατοίκων, επιδότηση 
του επιπλέον κόστους ακτοπλοϊκής μετα-
φοράς των προϊόντων (από και προς τα 
νησιά), αλλά και των καυσίμων των πλοίων.
Κατά την ανακήρυξή του ως επίτιμου 
δημότη, ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί στην ίδρυση της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο. 
Σε συνέχεια σχετικής εξαγγελίας από τον 
υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, ο κ. Τσί-
πρας δήλωσε πως έχει υπάρξει ουσιαστι-
κή συζήτηση ανάμεσα στο αρμόδιο υπουρ-
γείο και στον Δήμο Καλύμνου, ενώ  ήδη 
εξετάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για 
το κτίριο που θα στεγάσει την Ακαδημία. 
Σύμφωνα μάλιστα με τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού, η λειτουργία της  ΑΕΝ 
στο νησί της Καλύμνου θα ξεκινήσει τη 
νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Κατά την επίσκε-
ψη των Ναυτικών Χρονικών στο Ναυτικό 
Λύκειο Καλύμνου, πριν από μία τετραετία, 
διαπιστώσαμε ότι το ενδιαφέρον της νέας 
γενιάς για το ναυτικό επάγγελμα διατηρεί-
ται εξαιρετικά ακμαίο. Η τοπική κοινότη-
τα επιθυμεί τη λειτουργία μιας ναυτικής 
ακαδημίας σε δημόσιο κτίριο που ήδη 
έχει παραχωρηθεί για τον συγκεκριμένο 
σκοπό, προκειμένου να δώσει ζωή στους 
ράθυμους μήνες του χειμώνα, όπου η νέα 
γενιά μετοικεί κυρίως στη Σύρο και στη 
Χίο προκειμένου να σπουδάσει.

Η Κάλυμνος, όπως εξάλλου και τα νησιά του 
αρχιπελάγους του νομού Χίου, είναι πλέον 
από τα ελάχιστα νησιά του Αιγαίου όπου 
τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο κυρίως οι 
νέοι επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στα 
ναυτικά επαγγέλματα. Η ίδρυση μιας τοπικής 
ΑΕΝ θα δώσει νότα ζωής στο νησί, όπως 
δίνει και το ΕΠΑΛ με ναυτική κατεύθυνση 
σε ένα νησί όπου οι νέοι κάτοικοι μετανα-
στεύουν ακόμα και σήμερα κατά δεκάδες 
στη μακρινή Αυστραλία και Αμερική.
Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν βλέπουμε 
ακόμη έναν στρατηγικό σχεδιασμόαπό την 
Ακτή Βασιλειάδη για το πώς θα συντηρη-
θούν όλα αυτά τα πολύτιμα φυτώρια της 
ναυτοσύνης στις νησιωτικές ναυτομάνες 
πατρίδες της χώρας. Επίσης, πώς θα στελε-
χωθούν με καθηγητές, και ειδικά ναυτοδιδα-
σκάλους, όλες αυτές οι περιφερειακές ΑΕΝ;
Από τη μία γίνεται συζήτηση για τη διατή-
ρηση αποκλειστικά και μόνο «μητροπολι-
τικών» ΑΕΝ, που θα προσφέρουν ένα πλή-
ρες campus για τους φοιτητές (όπως του 
Ασπροπύργου, της Μηχανιώνας και των 
Χανίων), από την άλλη η ναυτιλιακή κοινό-
τητα επιμένει μετά λόγου γνώσεως για τη 
διατήρηση των μικρών και συμμαζεμένων/
νοικοκυρεμένων περιφερειακών ΑΕΝ.
Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
στην πρόσφατη επαναλειτουργία της 
σχολής δυτών της Καλύμνου, κάνοντας 
ιδιαίτερη μνεία στις δυνατότητες της 
συγκεκριμένης σχολής. Πιο συγκεκριμένα, 
ανέφερε: «Μέριμνά μας είναι να επεκταθεί 
το αντικείμενό της σχολής, ώστε να εκπαι-
δεύονται σε αυτήν δύτες με ειδικότητες 
απαραίτητες στη ναυπηγική βιομηχανία, 
που σήμερα υποχρεώνονται να φοιτούν 
στο εξωτερικό με πολύ υψηλό κόστος».

Στο συγκεκριμένο κτίριο υπάρχουν σκέψεις να φιλοξενηθεί η νέα Ακαδημία της Καλύμνου.
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Με το βλέµµα του ναυτικού

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Προβλήματα στις αλλαγές 
πληρωμάτων στη Fujairah

 
Σε ανακοίνωσή του το North P&I Club 
ενημερώνει ότι από τις 5 Δεκεμβρίου 2017 
όλα τα πλοία που προσεγγίζουν ή ανα-
χωρούν από συγκεκριμένα λιμάνια δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιούν αλλαγές 
πληρωμάτων μέσω του Port of Fujairah 
(POF) Immigration. Πρόκειται για τα λιμά-
νια του Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας, της 
Νιγηρίας και του Κατάρ.
Επιπλέον, κατά τη διενέργεια της αλλαγής 
πληρωμάτων, το North P&I Club επιση-
μαίνει ότι απαιτείται από το λιμεναρχείο 
της Fujairah να εγκρίνει το immigration 
declaration. Η δήλωση πρέπει να περι-
λαμβάνει το προηγούμενο και τα επόμενα 
λιμάνια προσέγγισης.

Παρουσίαση πρωτότυπης 
φορτωτικής και νομοθετικό 
πλαίσιο της Βραζιλίας

Για αρκετά χρόνια, ουσιαστικά από το 
2009, δεν υπήρχε απαίτηση στη Βραζιλία 
ο παραλήπτης του φορτίου να παραδίδει 
την πρωτότυπη φορτωτική κατά την παρα-
λαβή του φορτίου, όμως αυτή η απαίτηση 
έχει επανέλθει και αφορά το σύνολο των 
λιμανιών της χώρας. Όπως είναι γνωστό, 
με την εγγυητική επιστολή τραπέζης για 
τον κάτοχο της φορτωτικής, ο πλοίαρχος 
παραδίδει το φορτίο του πλοίου στον 
νόμιμο παραλήπτη του. Οι κανονισμοί των 
τελωνείων κάθε χώρας, όμως, συνήθως 
έχουν ποικίλες απαιτήσεις όσον αφο-
ρά την παρουσίαση της φορτωτικής. Στη 
Βραζιλία, για παράδειγμα, ένα άρθρο του 
διατάγματος αριθ. 6759/2009 ορίζει ότι η 
δήλωση εισαγωγής πρέπει να παραδίδεται 
μαζί με το πρωτότυπο αντίγραφο της B / L 



ή έγγραφο ισοδύναμου αποτελέσματος ή 
με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από 
το Federal Revenue Department (RFB).
Το 2013 το Federal Revenue Department 
(RFB) δημοσίευσε την Κανονική Οδηγία 
1356, η οποία δεν θεωρεί απαραίτητη την 
παρουσίαση της πρωτότυπης φορτωτικής 
για να απελευθερώσει το φορτίο από τις 
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Αυτή η οδη-
γία έχει στόχο την αποσυμφόρηση των 
εγκαταστάσεων από τη συσσώρευση των 
φορτίων στους τερματικούς σταθμούς 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
απελευθέρωσης. Η οδηγία όμως, η οποία 
δεν έχει τη νομική ισχύ του κώδικα, τελι-
κά δήλωσε διαφορετικό τρόπο από αυτόν 
που καθορίστηκε από τον Κώδικα.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμμόρφω-
σης με το άρθρο του Αστικού Κώδικα, το 
RFB δημοσίευσε στη συνέχεια την Οδη-
γία 1443, η οποία επιβάλλει ότι οι τερματι-
κοί σταθμοί εξακολουθούν να δικαιούνται 

να ελέγχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα 
σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Αυτό 
ωστόσο άφησε ακόμη μια νομική αβεβαι-
ότητα σχετικά με την υποχρέωση υποβο-
λής της πρωτότυπης φορτωτικής.
Η πρόσφατα δημοσιευμένη Κανονι-
κή Οδηγία 1759/2017 διευκρινίζει τώρα 
σαφώς ότι ο παραλήπτης φορτίου πρέπει 
να υποβάλει την πρωτότυπη φορτωτική 
για να αποδεσμεύσει τα εμπορεύματα 
από τερματικούς σταθμούς. Συνεπώς, για 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και 
η εναρμόνιση με το νομικό σύστημα της 
χώρας, η απαίτηση αυτή διατηρείται βάσει 
του νόμου και βασίζεται στην κανονιστική 
οδηγία του RFB.
Τελικά, η υποχρεωτική παρουσίαση της 
πρωτότυπης φορτωτικής από τους παρα-
λήπτες για την απελευθέρωση των φορ-
τίων από τους τερματικούς σταθμούς 
ουσιαστικά δεν έπαψε να ισχύει ποτέ, 
εφόσον η οδηγία που επέτρεπε εναλλα-
κτικές λύσεις είχε μικρότερη νομική ισχύ 
από τον κώδικα που την επέβαλε. 

Κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή του 
κώδικα IMSBC

Πρόσφατη έρευνα από τον κλάδο διε-
ρεύνησης θαλάσσιων ατυχημάτων του 
Ηνωμένου Βασιλείου (Marine Accident 
Investigation Branch – MAIB) για την 
περίπτωση της έκρηξης σε μικρό φορ-
τηγό πλοίο που μετέφερε στάχτη από 
αποτεφρωτήρες καταδεικνύει τους κιν-
δύνους της μη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα για τη 
θαλάσσια μεταφορά στερεών χύδην φορ-
τίων (International Maritime Solid Bulk 
Cargoes Code – IMSBC Code).
Στην παραπάνω περίπτωση, το φορτίο 
δημιούργησε αέριο υδρογόνο, που διέρ-
ρευσε από το κύτος του πλοίου προς τον 
χώρο του πρόστεγου, όπου υπήρχε ο 
ηλεκτρικός πίνακας εκκίνησης της αντλίας 
πυρκαγιάς ανάγκης. Το υδρογόνο αέριο, 
σε συνδυασμό με σπινθήρα που δημι-
ουργήθηκε από διαρροή στον ηλεκτρικό 
πίνακα, οδήγησε σε έκρηξη. Η έκρηξη 
ήταν τόσο σφοδρή, ώστε τα καπάκια 
των αμπαριών ανασηκώθηκαν σπάζοντας 
τα στηρίγματα. Το σημαντικότερο όμως 
αποτέλεσμα είναι ότι ο πρώτος μηχανικός, 
που έμπαινε εκείνη την ώρα στον χώρο 
του πρόστεγου, υπέστη σοβαρά εγκαύμα-
τα σε όλο του το σώμα και στο κεφάλι. 

Το περιστατικό καταδεικνύει τη σημασία 
της τήρησης των απαιτήσεων του κώδικα. 
Πριν από την έναρξη της φόρτωσης, το 
πλοίο πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες 
πληροφορίες για το φορτίο από την αρχή 
του λιμένα φόρτωσης. Αυτό θα επιτρέψει 
τον χαρακτηρισμό του σύμφωνα με τον 
κώδικα. Με βάση τον χαρακτηρισμό του 
φορτίου, θα καθοριστούν οι κίνδυνοι από 
τους οποίους απειλείται το πλοίο και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ασφαλή μεταφορά του.
Όταν ένα φορτίο δεν περιλαμβάνεται 
στον κώδικα, η παράγραφος 1.3 διευκρι-
νίζει ότι οι λεπτομέρειες των χαρακτη-
ριστικών και των ιδιοτήτων πρέπει να 
υποβάλλονται από τον φορτωτή στην 
αρμόδια αρχή του λιμένα φόρτωσης, 
ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ασφαλή μεταφορά. Στην περίπτωση του 
ατυχήματος, η αμεταποίητη στάχτη του 
αποτεφρωτήρα δεν περιλαμβάνεται στον 
κώδικα IMSBC, αλλά δηλώθηκε από τον 
φορτωτή ως φορτίο ομάδας C χωρίς την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Όταν ένα φορτίο θεωρείται ότι παρουσιά-
ζει κίνδυνο υγροποίησης (Ομάδα Α) ή ότι 
μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο από χημι-
κές αντιδράσεις (Ομάδα Β), τότε πρέπει 
να συμφωνούνται από τις αρχές του λιμέ-
να φόρτωσης από τον φορτωτή και το 
πλοίο τα μέτρα που απαιτούνται προκει-
μένου το φορτίο να μεταφερθεί ασφαλώς. 
Σε περίπτωση που το φορτίο δεν παρου-
σιάζει κινδύνους (ομάδα Γ), τότε η αρμό-
δια αρχή του λιμένα φόρτωσης μπορεί να 
επιτρέψει τη μεταφορά ανεξάρτητα.
Ο κώδικας IMSBC παρέχει επαρκείς πλη-
ροφορίες σχετικά με τα χαρακτηρισμέ-
να φορτία σε ό,τι αφορά τις συνθήκες 
μεταφοράς, αλλά και τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται για τα μη κατα-
χωρημένα φορτία, τις μεθόδους δοκιμών 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι με την εφαρ-
μογή τους τα χύδην φορτία μπορούν 
να φορτωθούν και να μεταφερθούν με 
ασφάλεια.
Ένα συμπέρασμα από την έκθεση της 
MAIB υποστηρίζει το εξής: «Είναι πιθανό 
ότι αυτό το ατύχημα δεν θα είχε συμβεί 
εάν είχαν τηρηθεί οι απαιτήσεις του κώδι-
κα IMSBC, καθώς οι κίνδυνοι θα είχαν 
εντοπιστεί και οι διαδικασίες για ασφαλή 
μεταφορά θα είχαν αναπτυχθεί και εφαρ-
μοστεί πριν από τη φόρτωση».
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Αυξάνεται ο αριθμός 
λαθρεπιβατών στα λιμάνια  
της Νότιας Αφρικής

Λόγω των εορτών είναι πολύ πιθανό, έως 
και βέβαιο, άτομα τα οποία βρίσκονται 
παράνομα στη χώρα της Νότιας Αφρι-
κής να εντείνουν τις προσπάθειές τους 
να εισχωρήσουν παράνομα σε πλοία τα 
οποία έχουν προσεγγίσει τα λιμάνια της 
χώρας, ειδικά όσα έχουν προορισμό λιμά-
νια της Ευρώπης. Είναι επίσης γνωστό 
ότι το κόστος των λαθρεπιβατών, ειδικά 
αυτών που δεν διαθέτουν στην κατοχή 
τους ταξιδιωτικά έγγραφα, είναι σημαντι-
κό για τον πλοιοκτήτη και τους αλληλο-
ασφαλιστικούς οργανισμούς (P&I Clubs).
Για τη μείωση του αριθμού των λαθρεπιβα-
τών που εισέρχονται στα πλοία είναι απα-
ραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης 
και να ακολουθήσει εκπαίδευση του προ-
σωπικού των πλοίων στα μέτρα αυτά, ούτως 
ώστε να υπάρχει στο πλοίο επαγγελματική 
αντιμετώπιση της έξαρσης του φαινομένου. 

Σύμφωνα με τον νόμο στη Νότια Αφρι-
κή, «θεωρείται λαθρομετανάστης όποιος 
παράνομος στη χώρα αποκτήσει πρόσβα-
ση στο πλοίο» και ως εκ τούτου οι αρχές 
μετανάστευσης κρατούν τα πλοία στα 
οποία ανακαλύπτεται επιβαίνων παράνο-
μος στη χώρα, ενώ θεωρούν τις διαχει-
ρίστριες εταιρείες των πλοίων υπεύθυνες 
και τις επιβαρύνουν με το κόστος επανα-
πατρισμού των λαθρεπιβατών. Οι διαχει-
ρίστριες εταιρείες από την πλευρά τους, 
με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, 
είναι απρόθυμες να αναλάβουν το κόστος 
της πρόσληψης φρουρών ασφαλείας και 
βασίζονται στο πλήρωμα για την αστυνό-
μευση του πλοίου.
Ως πρώτο μέρος της αντιμετώπισης του 
φαινομένου των λαθρεπιβατών, πρέπει να 
κατανοήσουμε τις μεθόδους που χρησι-
μοποιούν για την επιβίβαση στο πλοίο:

• Επιλέγουν να επιβιβάζονται αργά τη 
νύχτα ή νωρίς τις πρωινές ώρες.
• Οι λαθρεπιβάτες φορούν ρούχα παρό-
μοια με αυτά των στοιβαδόρων και των 
λιμενεργατών που εργάζονται στο πλοίο.
• Φορούν χρώματα δυσδιάκριτα τη 
νύχτα.
• Ανεβαίνουν από τα σχοινιά πρόσδε-
σης και τις σκάλες και κρύβονται στα 
εμπορευματοκιβώτια και στις αποθήκες 
του πλοίου στο κατάστρωμα.
• Αναμειγνύονται εύκολα με τους εργα-
ζόμενους στο πλοίο, ειδικά αν ο αριθμός 
των τελευταίων είναι μεγάλος.
• Δωροδοκούν το προσωπικό ασφαλείας 
του λιμανιού για να φτάσουν στο πλοίο.
• Μεταφέρουν μαζί τους προμήθειες 
και νερό για τμήμα ταξιδίου που πρέπει 
να μείνουν αθέατοι.

Αφού εξετάσαμε τις μεθόδους που ακο-
λουθούν οι λαθρομετανάστες, τα παρα-
κάτω μέτρα πρέπει να ληφθούν από τα 
πλοία ώστε να περιοριστεί ή ακόμα και να 
εξαλειφθεί το φαινόμενο:

• Ο πλοιοκτήτης πρέπει να προσλάβει 
τρεις φρουρούς ασφαλείας σε 24ωρη 
βάρδια στην προβλήτα, τοποθετώντας 
τον έναν στα σχοινιά πρόσδεσης στην 
πλώρη, τον δεύτερο στα σχοινιά πρόσδε-
σης στην πρύμνη και τον τρίτο στο κάτω 
μέρος της κλίμακας (σκάλας) του πλοίου. 
• Η μετακίνηση του σημείου ελέγχου 
ασφαλείας θα ήταν ιδανικό να μεταφερ-
θεί στην κλίμακα του πλοίου στο μέρος 
της προβλήτας και ο φρουρός ασφαλεί-

ας να μην επιτρέπει την άνοδο σε κανέ-
ναν που δεν έχει την προβλεπόμενη 
άδεια από το λιμάνι.
• Οι επισκέπτες πρέπει να διαθέτουν 
άδεια ISPS από το λιμάνι.
• Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να 
παραδίδουν την άδεια λιμένος στον 
έλεγχο ασφαλείας του πλοίου και θα 
πρέπει να την παραλάβουν όταν φεύ-
γουν από το πλοίο.
• Εάν κάποιος δεν έχει άδεια λιμένα, 
πρέπει ο φρουρός ασφαλείας να καλέ-
σει την ασφάλεια του λιμανιού προκει-
μένου να εντοπίσει και να εξακριβώσει 
ποιος είναι και γιατί δεν διαθέτει άδεια.
• Όπου είναι δυνατόν, η κλίμακα να είναι 
ανασηκωμένη και να είναι προσβάσι-
μη μόνο όταν μέλος του πληρώματος 
εξακριβώσει την ταυτότητα του/των 
ατόμου/ατόμων που πρέπει να επιβιβα-
στούν στο πλοίο.
• Ο πλοίαρχος θα πρέπει να συντονίζει 
την έρευνα για τον εντοπισμό λαθρε-
πιβατών πριν από την αναχώρηση. Το 
πλοίο θα πρέπει να παραμείνει στο λιμά-
νι μέχρι να ολοκληρωθεί η αναζήτηση, 
η οποία πρέπει να είναι μεθοδική και 
συστηματική. Η έρευνα με τη βοήθεια 
σκύλων είναι πολύ αποτελεσματική μετά 
το πέρας των χειρισμών φορτίου. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η μετά τον 
απόπλου ανακάλυψη λαθρεπιβατών μπο-
ρεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του πλη-
ρώματος, καθώς οι λαθρεπιβάτες προέρ-
χονται από χώρες όπου υπάρχουν μετα-
δοτικές ασθένειες (Ebola) και δεν έχουν 
υποβληθεί σε εξετάσεις. Επίσης, θα υπάρ-
ξει πίεση στη λειτουργική αποτελεσματι-
κότητα του πλοίου, καθώς πολλά κράτη, 
με την αναφορά στα δηλωτικά της άφιξης 
του πλοίου για την ύπαρξη λαθρεπιβατών, 
καθυστερούν τα πλοία οδηγώντας τα σε 
αγκυροβόλια, υποβάλλοντάς τα σε καρα-
ντίνα, μη δεχόμενα την αποβίβαση των 
λαθρεπιβατών και συνεπώς την αποκατά-
σταση της ομαλής λειτουργίας του πλοίου. 

Πειρατεία στη θάλασσα: μείωση 
του αριθμού επιθέσεων, αύξηση 
της βίας προς τους ναυτικούς

Σύμφωνα με την τελευταία τρίμηνη αναφο-
ρά του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρί-
ου (International Chamber of Commerce 
– ICC), οι επιθέσεις πειρατείας και ένο-
πλης ληστείας στα εμπορικά πλοία ανά 
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τον κόσμο κατά το διάστημα των πρώτων 
εννέα μηνών του 2017 ήταν αρκετά πιο 
περιορισμένες σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016. Παρ’ όλα αυτά υπάρ-
χει μεγάλη ανησυχία για την κατακόρυφη 
αύξηση των επιθέσεων στον κόλπο της 
Γουινέας, όπως επίσης και στη νοτιοανατο-
λική Ασία. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία 
της αναφοράς, έξαρση παρουσιάζουν και 
οι επιθέσεις ένοπλης ληστείας στις ακτές 
και στα λιμάνια της Βενεζουέλας, ενώ ανα-
φέρονται περιστατικά επιθέσεων και προ-
σπάθειες επιβίβασης ανοιχτά των ακτών 
της Λιβύης. Τα παραπάνω περιστατικά 
έρχονται να θέσουν σε επαγρύπνηση τα 
πλοία και σε περιοχές όπου τα όρια συνα-
γερμού βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο.
Πιο αναλυτικά, κατά τους πρώτους εννέα 
μήνες αναφέρθηκαν 121 περιστατικά επι-
θέσεων σε πλοία εκ των οποίων οι πειρα-
τές επιβιβάστηκαν σε 92, απέκτησαν τον 
έλεγχο σε πέντε, ενώ οι απόπειρες επιβί-
βασης ήταν 11 και άνοιξαν πυρ σε 13 πλοία. 
Τα αποτελέσματα της πειρατείας, σύμφω-
να πάντα με την παραπάνω έρευνα, ήταν 
ότι 80 μέλη του πληρώματος κρατήθηκαν 
ως όμηροι στα πλοία, 49 έπεσαν θύματα 
απαγωγής, τρία τραυματίστηκαν, ενώ δύο 
σκοτώθηκαν από πυρά πειρατών. 
Η αναφορά εστιάζει στα νέα δεδομένα, 
που ανακύπτουν ως εξής:

• Ο κόλπος της Γουινέας και κυρίως η 
θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Νιγηρία 
ευθύνονται για συνολικά 20 περιστατικά. 
Σε 18 από αυτά χρησιμοποιήθηκαν όπλα, 

ενώ σε 17 από τα 20 περιστατικά τα 
πλοία βρίσκονταν σε κίνηση. Τέλος, 39 
από τις συνολικά 49 απαγωγές παγκο-
σμίως συνέβησαν έξω από τα νερά της 
Νιγηρίας, ενώ υπήρξαν και περιστατι-
κά 60 μίλια ανοιχτά από τις ακτές. Το 
αξιοσημείωτο είναι ο υψηλός βαθμός 
επιτυχίας των επιθέσεων, γεγονός που 
ενθαρρύνει τους πειρατές να επιχειρούν 
επιθέσεις στα ανοιχτά με εξελιγμένα 
σκάφη και ανανεωμένο εξοπλισμό. Τα 
πλοία φαίνονται ανυπεράσπιστα στο 
έλεος των πειρατών και, παρά τις παρεμ-
βάσεις του Ναυτικού της Νιγηρίας, δεν 
υποχωρεί ο αριθμός των επιθέσεων που 
αναφέρονται. Είναι πλέον αναγκαίο να 
αναπτυχθεί και εδώ η ναυτική δύναμη 
ATALANTA, ώστε να αποθαρρύνει τις 
πειρατικές ομάδες, με στόχο την ύφεση 
των επιθέσεων, χωρίς να αμφισβητηθεί η 
κυριαρχία του κράτους της Νιγηρίας.
• Η ραγδαία αύξηση των περιστατικών 
στα νερά της Βενεζουέλας. Ενώ κατά 
το 2016 είχαν καταγραφεί τρία χαμη-
λού επιπέδου περιστατικά, κατά το 2017 
κατεγράφησαν 11, στα οποία οι ληστές 
επιβιβάστηκαν με όπλα και μαχαίρια. Τα 
περισσότερα από αυτά συνέβησαν στα 
αγκυροβόλια των λιμανιών. Κατά τη διάρ-
κεια των περιστατικών, τέσσερις ναυτικοί 
κρατήθηκαν όμηροι, σε δύο επιτέθηκαν, 
ενώ ένας τραυματίστηκε. Στην περίπτω-
ση της Βενεζουέλας καθοριστικό ρόλο 
στην έξαρση των περιστατικών ληστείας 
και στη χρήση βίας έχει παίξει η βαθιά 

κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα, 
ενώ σύμμαχος των πειρατών είναι και η 
μορφολογία των ακτών, με τις εκβολές 
μεγάλων ποταμών και χιλιάδες σημεία 
ορμητήρια. Οι επιτυχίες των ληστών 
μέχρι τώρα (11 στα 11) τονίζουν την ανά-
γκη επαγρύπνησης των πλοίων και εξεύ-
ρεσης λύσης καταπολέμησης του φαινο-
μένου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η άμεση αναφορά 
των επιθέσεων, η καταγραφή τους από τα 
κέντρα αναφοράς επιθέσεων και η προώ-
θησή τους στα κράτη σημαίας και στους 
αρμόδιους φορείς συμβάλλουν στην επα-
γρύπνηση των πλοίων για τις περιοχές 
όπου σημειώθηκαν περιστατικά, με απο-
τέλεσμα τα πλοία να εφαρμόζουν όλα τα 
μέτρα αντιμετώπισης και αποτροπής των 
πειρατικών επιθέσεων, αφαιρώντας το 
στοιχείο του αιφνιδιασμού από τους πει-
ρατές.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ναυ-
τικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι να αντιμε-
τωπίζουν ενόπλους, ούτε γνωρίζουν τους 
κανόνες εμπλοκής με ένοπλες ομάδες 
όντας άοπλοι, επομένως είναι χρέος της 
παγκόσμιας κοινότητας να φροντίσει για 
την ασφάλειά τους σε όλα τα μήκη και 
πλάτη σε όλες τις θάλασσες του κόσμου.  

Συγκρούσεις στη θάλασσα: 
σκέψεις για συζήτηση

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, κατά τη 
χρυσή εποχή της ναυτιλίας και τη συνεχή 
άνοδο του παγκόσμιου στόλου, δεν υπήρ-
χαν ναυτιλιακά βοηθήματα για την ασφα-
λή ναυσιπλοΐα του πλοίου (GPS, ARPA, 
SPEED LOG, Doppler, echo sounder) και 
μόνη βοήθεια, σε περίπτωση χαμηλής 
ορατότητας, αποτελούσε ένα ραντάρ, που 
συνιστούσε επανάσταση ως βοήθημα, με 
αμφισβητούμενη αξιοπιστία όμως για το 
100% στον εντοπισμό των στόχων. Επίσης, 
η χρήση του, ακριβώς επειδή ήταν πολύτι-
μο, δεν ήταν διαθέσιμη πάντα, αλλά μόνο 
σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής ορατότη-
τας. Αν σε αυτό προστεθεί και η ανυπαρ-
ξία λωρίδων κυκλοφορίας στις περιοχές 
με πολύ υψηλό φόρτο κίνησης των πλοίων, 
θα μπορούσε κάποιος να δεχτεί μια πιθα-
νότητα ναυτιλιακών ατυχημάτων, όπως 
σύγκρουση ειδικά σε συνθήκες χαμηλής 
ορατότητας σε συνδυασμό με αυξημέ-
νη κίνηση πλοίων (Βόσπορος, Γιβραλτάρ, 
στενά Σιγκαπούρης, στενά Μάγχης). 

Στην εικόνα αποτυπώνεται ο χάρτης με τα περιστατικά της πειρατείας διεθνώς.



“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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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Σήμερα, όμως, με ναυτιλιακά βοηθήματα 
στην αιχμή της τεχνολογίας, με κονσόλες 
που ενσωματώνουν όλα αυτά τα βοηθή-
ματα και σταθμούς διακυβέρνησης όπου 
ο χειριστής έχει όλες τις πληροφορίες και 
τα μέσα ελέγχου της κίνησης του πλοί-
ου διαθέσιμα, είναι αδιανόητο να έχουμε 
περιστατικά σύγκρουσης στην ανοιχτή 
θάλασσα (περίπτωση «USS Fitzgerald») ή 
και σε διαχωρισμένες λωρίδες κυκλοφο-
ρίας (περίπτωση «USS John S. McCain»).
Συνολικά, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 

ατυχημάτων Fleetmon, το τελευταίο δίμηνο 
έχουν καταγραφεί 12 περιστατικά σύγκρου-
σης με 16 απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2016 κατε-
γράφησαν 10 περιστατικά σύγκρουσης με 
22 απώλειες ανθρώπινων ζωών. Φυσικά, οι 
περισσότερες ανθρώπινες απώλειες κατα-
γράφονται στις συγκρούσεις μεταξύ μεγά-
λων πλοίων και μικρότερων πλοίων είτε αυτά 
είναι μικρά freighters είτε αλιευτικά και γενι-
κότερα πλοία τα οποία θα υποστούν βαρύ-
τατες ζημιές στο εξωτερικό κέλυφος μετά 
τη σύγκρουση ή/και θα βυθιστούν. Τα στατι-
στικά βέβαια δεν μπορούν να αποτελέσουν 
απόδειξη αύξησης των περιστατικών, ειδικά 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όμως 
δείχνουν ότι, παρά τα περιστατικά και όλες 
τις διορθωτικές κινήσεις σε θεσμικό επί-
πεδο (IMO) αλλά και σε επίπεδο φορέων 
(ενώσεις πλοιοκτητών, νηογνώμονες), δεν 
έχουν καταφέρει να περιορίσουν το ανθρώ-
πινο λάθος στις γέφυρες των πλοίων. Κινού-
μενοι προς την κατεύθυνση του περιορι-
σμού του ανθρώπινου λάθους καταθέτουμε 
κάποιες σκέψεις για συζήτηση.

• Κουλτούρα με την οποία πρέπει να 
λειτουργεί ο αξιωματικός γέφυρας 
Πολλοί αξιωματικοί σήμερα πιστεύουν ότι 
πρέπει να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους 
στη γέφυρα και είναι υποτιμητικό για τον 
ικανό αξιωματικό να καλέσει τον πλοίαρχο 
στη γέφυρα. Πολύ επικίνδυνη σκέψη, διότι 
η εντολή είναι «call the Master» έγκαιρα, 
όταν το πρόβλημα αρχίζει να δημιουρ-
γείται και όχι όταν είναι πολύ αργά και η 
καθοριστική παρέμβαση του πλοιάρχου 
είναι πλέον κατ’ ουσίαν άχρηστη. 

Η παρουσία του πλοιάρχου στη γέφυρα 
ακόμα και όταν αυτός έχει αναλάβει τον 
έλεγχο του πλοίου δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο χαλάρωσης για τον αξιωματικό 
γέφυρας σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά του.

• Χρήση των ναυτιλιακών βοηθη-
μάτων
Τα ναυτιλιακά βοηθήματα έχουν στόχο 
να εφοδιάσουν τον αξιωματικό με όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με 
τη θέση του πλοίου στον χώρο, την κίνη-
ση των παραπλεόντων πλοίων, τις καιρι-
κές συνθήκες που επικρατούν και γενικά 
σε ό,τι αφορά την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 
Το περιβάλλον όμως που περιγράφουν 
τα βοηθήματα πολλές φορές δεν είναι 
πραγματικά αυτό που υπάρχει γύρω από 
το πλοίο. Επομένως, ο αξιωματικός πρέ-
πει να συμβουλεύεται πρώτα το πραγμα-
τικό περιβάλλον που αντιλαμβάνεται με 
τα μάτια του και γενικότερα με τις αισθή-
σεις του και κατόπιν το περιβάλλον των 
βοηθημάτων.

• Κατανόηση των κανονισμών απο-
φυγής σύγκρουσης
Οι κανονισμοί αποφυγής σύγκρουσης 
αναφέρονται στον ορισμό της ασφαλούς 
ταχύτητας ανάλογα με τις συνθήκες, κρί-
νοντας εκ του αποτελέσματος την τήρη-
ση του κανονισμού. Με λίγα λόγια, αν ένα 
πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
μεγέθους 19.000 TEUs ταξιδεύει στα στε-
νά της Σιγκαπούρης σε συνθήκες περι-
ορισμένης ορατότητας με 19 κόμβους, η 
ταχύτητα κρίνεται ασφαλής εφόσον δεν 
προκάλεσε ατύχημα η σύγκρουση. Πιθα-
νώς να χρειάζεται θεσμική παρέμβαση 
στον ορισμό της ασφαλούς ταχύτητας 
σε περιοχές μεγάλης ναυτιλιακής κίνη-
σης και μεγάλης συχνότητας του φαινο-
μένου της ομίχλης (Βόσπορος, Μάγχη). 

• Εκπαίδευση αλιέων 
Στις περιοχές της Κίτρινης Θάλασσας 
του στενού Μποχάι και γενικότερα στις 
θαλάσσιες περιοχές της Άπω Ανατο-
λής, τα χιλιάδες αλιευτικά σκάφη αλι-
εύουν ανεξέλεγκτα μέσα στις λωρίδες 
κυκλοφορίας όπου απαγορεύεται η αλι-
εία, με αποτέλεσμα τον μεγάλο κίνδυνο 
σύγκρουσης με ένα από τα εκατοντάδες 
μεγάλα και δυσκίνητα πλοία που ταξιδεύ-
ουν μέσα στις λωρίδες αυτές. Δεν είναι, 
δε, λίγες οι φορές που στην προσπά-
θειά τους να προστατεύσουν τα δίχτυα 
τους μένουν ακίνητοι στην πλώρη του 
μεγάλου πλοίου για να το αναγκάσουν 
σε ελιγμό. Τα πλοία συνήθως, παρά τη 
δυσκολία στον χειρισμό τους σε τόσο 
στενά όρια, τις περισσότερες φορές 
ανταποκρίνονται στον κίνδυνο με επι-
τυχία, υπήρξαν όμως και φορές που οι 
αλιείς πίεσαν παραπάνω απ’ όσο επιτρε-
πόταν το πλοίο και το αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης υπήρξε θανατηφόρο για το 
αλιευτικό.
Πρέπει λοιπόν, με πρωτοβουλία των 
κρατών, οι αλιείς να εκπαιδευτούν στον 
κανονισμό αποφυγής σύγκρουσης και να 
αλιεύουν κατόπιν αδείας που θα εκδίδε-
ται μετά την επιτυχημένη αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης που έλαβαν. 
Τέλος, πριν κατηγορήσουμε τον πλοίαρχο 
και γενικότερα τον αξιωματικό της γέφυ-
ρας για το όποιο περιστατικό, πρέπει να 
θυμηθούμε ότι δεν τον έχουμε συγχαρεί 
ποτέ για τις τόσες περιπτώσεις που έσω-
σε το πλοίο από επικείμενο κίνδυνο.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Ποντοπόρος ναυτιλία

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

Η Sovcomflot γιγαντώνει  
τον στόλο της

Σε παραγγελία για τη ναυπήγηση δύο επι-
πλέον Aframax tankers που θα μπορούν να 
καταναλώνουν ως καύσιμο και LNG προχώ-
ρησε, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Sovcomflot.
Τα πλοία, κατηγορίας ice class, θα διαθέ-
τουν μεταφορική ικανότητα 114.000 τόνων 
έκαστο και αναμένεται να παραδοθούν 
από τα ναυπηγεία της Hyundai Samho 
Heavy Industries (HSHI) στην πετρελαϊκή 
εταιρεία το 2019.
Τον περασμένο Μάρτιο, σε δημοσίευμα των 
Ναυτικών Χρονικών είχε αναφερθεί ότι η 

Sovcomflot είχε παραγγείλει άλλα τέσσε-
ρα Aframax tankers από τα ναυπηγεία της 
HSHI, ίδιας κατηγορίας και χωρητικότητας 
με τα δύο καινούργια. Τα τέσσερα πρώτα 
πλοία αναμένεται να παραληφθούν από τα 
τέλη του 2018 έως τις αρχές του 2019.
Τα πλοία κατηγορίας ice class είναι φιλι-
κά προς το περιβάλλον, με μειωμένες τις 
εκπομπές των οξειδίων του θείου κατά 
90%, τις εκπομπές του οξειδίου του αζώ-
του κατά 80% και τις εκπομπές του διο-
ξειδίου του άνθρακα κατά 15%.
Επιπλέον, τα νέα δεξαμενόπλοια θα χαρα-
κτηρίζονται από μειωμένα επίπεδα θορύ-
βου στις μηχανές τους κατά 50%.
Τα δεξαμενόπλοια, τα οποία πρόκειται να 
ναυλωθούν από τη Shell για τη μεταφορά 
ρωσικού αργού πετρελαίου, είναι σχεδια-
σμένα βάσει προδιαγραφών της Sovcomflot 
και της Shell, με στόχο τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου



Στρατηγική συνεργασία  
Total-CMA CGM

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας υπέγρα-
ψαν η CMA CGM και η Total, σύμφωνα 
με την οποία η τελευταία θα αναλάβει την 
προμήθεια των νέων πλοίων της γαλλικής 
εταιρείας με καύσιμα LNG.
Η συμφωνία αφορά τα εννέα νέα πλοία της 
CMA CGM, που βρίσκονται την παρού-
σα περίοδο υπό ναυπήγηση, τα οποία θα 
καταναλώνουν ως καύσιμο υγροποιημένο 
φυσικό αέριο. Σύμφωνα με αυτήν, η Total 
πρόκειται να προμηθεύει τα νέα πλοία 
της CMA CGM, μόλις αυτά ναυπηγηθούν, 
με 300.000 τόνους LNG ετησίως για μια 
περίοδο δέκα ετών.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι δύο μεγά-
λες εταιρείες είχαν υπογράψει συνεργασία 
που θα ανταποκρινόταν στους στόχους 
της νέας νομοθεσίας του IMO για καύ-
σιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, η 
οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τον 
Ιανουάριο του 2020.
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών ανεφο-
διασμού των νέων πλοίων της CMA CGM 
με LNG καύσιμα στην Ευρώπη, η Total 
θα ναυλώσει σε μακροχρόνια βάση ένα 
bunkering vessel. Το συγκεκριμένο πλοίο, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Total, θα 
εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό πλοίων και 
άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη 
χρήση του LNG στον χώρο της ναυτιλίας 
και την ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής 
καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον, 
μεταξύ των οποίων και το LNG, το οποίο, 
κατά τον κ. Rodolphe Saadé, πρόεδρο και 
CEO της CMA CGM, θα αποτελέσει το 
«καύσιμο του μέλλοντος για τη ναυτιλία».

Συγχωνεύσεων συνέχεια  
για κολοσσούς στην αγορά  
των containerships

Ο δανέζικος κολοσσός Α.Ρ. Møller-Mærsk 
ανακοίνωσε πως από την Παρασκευή 1 
Δεκεμβρίου 2017 ξεκινά «το κοινό ταξίδι» 
με την Hamburg Süd, με στόχο την περαι-
τέρω ενίσχυση της παρουσίας των δύο 
brands σε ολόκληρο τον κόσμο.
Την πρόθεσή της να αποκτήσει την 
Hamburg Süd η Mærsk Line την είχε 
δημοσιοποιήσει την 1η Δεκεμβρίου 2016. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της Mærsk από 
την εξαγορά της Hamburg Süd, αναμέ-
νεται να προκύψουν ετήσιες συνέργειες 
της τάξεως των 350-400 εκατ. δολαρίων, 
αρχής γενομένης από το 2019.
Πλέον ο κοινός στόλος Mærsk και 
Hamburg Süd θα αποτελείται από συνολι-
κά 773 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία, με 
μεταφορική ικανότητα 4,15 εκατ. TEUs και 
με το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς, σύμφω-
να με την Alphaliner, να φτάνει στο 19,3%.
Η τιμή απόκτησης της Hamburg Süd άγγι-
ξε τα 3,7 δις ευρώ.
Επίσης, στις αρχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου και έπειτα από αρκετούς 
μήνες εντατικής προετοιμασίας ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση 
μεταξύ της UASC (United Arab Shipping 
Company) και της γερμανικής Hapag-
Lloyd.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των δύο 
εταιρειών, που ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐ-
ου 2017, αποτελεί ορόσημο στην αγορά 
των containerships. Επιπλέον, προσφέρει 
μια μεγάλη ευκαιρία για τη Hapag-Lloyd 
να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της 
στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και 
του Ατλαντικού, αλλά και να επεκτείνει 
συγχρόνως τις δραστηριότητές της στη 
Μέση Ανατολή.
Η Hapag-Lloyd, που αναδεικνύεται και επι-
σήμως ως η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρεία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον 
κόσμο, διαθέτει, σύμφωνα με την επίση-
μη ανακοίνωσή της, περισσότερους από 
12.000 υπαλλήλους στο παγκόσμιο δίκτυό 
της, που καλύπτει 126 χώρες, καθώς και 
έναν σύγχρονο στόλο 215 πλοίων μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων.
Μέσα στον Δεκέμβριο η αγορά είδε να 
δημιουργείται επίσης η τρίτη μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων στον κόσμο, η οποία θα 
διαθέτει στόλο 400 πλοίων.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει 
από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, μετά και τη σχε-
τική απόφαση των αμερικανικών αρχών, 
να δώσει τη συγκατάθεσή της για να προ-
χωρήσει η εξαγορά της OOCL από την 
COSCO. Το τίμημα της εξαγοράς υπερ-
βαίνει τα 6 δις δολάρια.
Να σημειωθεί ότι η OOCL, από τον περα-
σμένο Ιούλιο, βρισκόταν σε διαδικασία 
εξαγοράς από την COSCO Shipping.

Η Τεχεράνη επενδύει στη 
ναυτιλιακή της βιομηχανία

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση, πριν από 
λίγες ημέρες, με αφορμή τη συμπλήρωση 
των 50 ετών από την ίδρυση της κρατικής 
ιρανικής ναυτιλιακής εταιρείας, της Islamic 
Republic of Iran Shipping  (IRISL), ο 
πρόεδρος και CEO της εταιρείας Dr. 
Mohammad Saeedi τόνισε πως με τα 
σωστά βήματα η εταιρεία μπορεί να έχει 
μπροστά της ακόμα 50 «ένδοξα χρόνια» 
ζωής. Για τον ίδιο, θα πρέπει να δοθεί ακό-
μα μεγαλύτερη έμφαση στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία της χώρας, ενώ στόχος είναι 
η επέκταση και η ανάπτυξη της ναυπηγι-
κής βιομηχανίας, αλλά και η διαμόρφωση 
του κατάλληλου περιβάλλοντος για όσους 
ξένους ενδιαφέρονται να επενδύσουν 
στην ιρανική ναυτιλία.
Όπως μεταδίδουν ιρανικά ειδησεογραφι-
κά μέσα, άμεσος στόχος της IRISL είναι ο 
στόλος των πλοίων μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων της τελευταίας να αναπτυ-
χθεί ακόμα περισσότερο, υποδεχόμενος 
μέσα στο 2018 τέσσερα νέα, γιγαντιαία 
containerships, κατά πάσα πιθανότητα 
τύπου Triple E, με δυνατότητα μεταφοράς 
άνω των 18.000 TEUs.
Με τα νέα containerships, τα οποία αναμέ-
νεται να παραληφθούν από την IRISL τον 
προσεχή Μάρτιο, η συνολική μεταφορική 
ικανότητα του ιρανικού στόλου θα αυξηθεί 
κατά σχεδόν 50%. Σχολιάζοντας, ο πρόε-
δρος και CEO της  IRISL  τόνισε ότι «με 
αυτά τα πλοία η χωρητικότητα του ιρανι-
κού στόλου θα φτάσει τα 150.000 TEUs». 
Σήμερα, η κρατική ναυτιλιακή εταιρεία του 
Ιράν διαθέτει έναν στόλο από 158 πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των 
οποίων τα 41 έχουν δυνατότητα μεταφο-
ράς έως και 14.000 TEUs.
Απώτερος στόχος της IRISL είναι να αυξη-
θεί η μεταφορική ικανότητα του στόλου 
της και να αναδειχθεί σε έναν από τους 
μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως στην 
αγορά των containerships.
Να σημειωθεί ότι μετά την άρση των 
κυρώσεων εις βάρος του Ιράν έχει αυξηθεί 
σημαντικά η παρουσία των πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων του στόλου 
της IRISL ιδίως στους βορειοευρωπαϊκούς 
λιμένες, όπως είναι το Αμβούργο, και αυτή 
η τάση αναμένεται να ισχυροποιηθεί το 
νέο έτος.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνίες για την καταπολέμηση 
των παράνομων θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων

Οι πειρατικές επιθέσεις και οι ένοπλες 
ληστείες που λαμβάνουν χώρα στη Νότια 
Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν 
και σε ένα μεγάλο μέρος του Ινδικού Ωκε-
ανού ωθούν τις χώρες της ευρύτερης περι-
οχής να προσχωρήσουν σε συμφωνίες για 
την καταπολέμηση των παραπάνω περι-
στατικών.
Η Σομαλία υπέγραψε πρόσφατα την 
τροπολογία «Jeddah Αmendment» του 
Djibouti Code of Conduct 2017, που 
υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2017, το 
οποίο αποτελεί αναθεώρηση του Djibouti 
Code of Conduct.
To Djibouti Code of Conduct συνιστά 
μια προσπάθεια των χωρών του Δυτικού 
Ινδικού Ωκεανού για την καταστολή της 
πειρατείας και της ένοπλης ληστείας σε 
πλοία που πλέουν στην εν λόγω περιοχή.
Η τροπολογία «Jeddah Αmendment» επε-
κτείνει το πεδίο εφαρμογής του Djibouti 
Code of Conduct, υιοθετώντας μέτρα για 
την αντιμετώπιση και άλλων παράνομων 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως το 
λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών, η κλο-
πή φορτίων πετρελαίου, το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων, άγριων ζώων και η παράνομη 
απόρριψη τοξικών αποβλήτων από πλοία.
Η Σομαλία αποτελεί τη 14η χώρα κατά σει-
ρά που υπογράφει το Jeddah Αmendment. 
Χώρες που έχουν ήδη υπογράψει είναι οι 
Κομόρες, το Τζιμπουτί, η Αιθιοπία, η Ιορ-
δανία, η Κένυα, η Μαδαγασκάρη, οι Μαλ-
δίβες, η Μοζαμβίκη, η Σαουδική Αραβία, οι 
Σεϋχέλλες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
η Τανζανία.

Παρά το εμπάργκο, οι λιμένες του 
Κατάρ «ανθούν»

Αν και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί 
εις βάρος του Κατάρ, από τις αρχές του 
θέρους του 2017, παραμένουν σε ισχύ, οι 
λιμένες της χώρας συνεχίζουν να καταγρά-
φουν υψηλές επιδόσεις, με αύξηση τόσο 
του αριθμού των κινήσεων πλοίων όσο και 
του όγκου των διακινούμενων φορτίων.
Την εικόνα αυτού του αναπτυξιακού 
«boom» των λιμένων του Κατάρ κατα-
δεικνύουν τα στοιχεία που παρουσιάζει 
το Υπουργείο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 
και Στατιστικής της χώρας, σύμφωνα 
με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «The 
Peninsula».
Πιο συγκεκριμένα, παρά την επιβολή του 
εμπάργκο, καταγράφεται σημαντική αύξη-
ση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. 
Για παράδειγμα, η διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων τον περασμένο Οκτώβριο 
αυξήθηκε σε σχέση με τον πρώτο μήνα 
επιβολής του εμπάργκο (Ιούνιος 2017) 
κατά 380%, ενώ ανάλογη εντυπωσιακή 
αύξηση κατέγραψε και η διακίνηση γενι-
κού φορτίου. Συγκεκριμένα, ενώ τον περα-
σμένο Ιούνιο είχαν διακινηθεί από τους 
λιμένες του Κατάρ μόλις 31.105 τόνοι γενι-
κού φορτίου, τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 
126.288 τόνοι (+406%).
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ανα-
πτυξιακή τροχιά όπου έχουν εισέλθει οι 
καταριανοί λιμένες διαδραματίζει ο λιμέ-
νας του Χαμάντ. Ο τελευταίος είναι ο 
μεγαλύτερος διεθνής λιμένας της χώρας, 
που συνδέεται με απευθείας δρομολόγια 
με πολλούς άλλους διεθνείς λιμένες της 
ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο (Κίνα, 
Άπω Ανατολή, Μπανγκλαντές, Ινδία, Πακι-
στάν, Ομάν και Μεσόγειος).
Τα εγκαίνιά του πραγματοποιήθηκαν 
πριν από λίγους μήνες από τον εμίρη του 
Κατάρ σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. 
Έως το 2020 αναμένεται να έχει τεθεί σε 
πλήρη λειτουργία, ενισχύοντας ακόμα 
περισσότερο το θαλάσσιο εμπόριο του 
εμιράτου του Κατάρ, αλλά και την κομβι-
κή θέση του τελευταίου στις θαλάσσιες 
οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.

Στο προσκήνιο εκ νέου η πλωτή 
διώρυγα Αξιού-Μοράβα-Δούναβη

Επανέρχεται στο προσκήνιο, μέσα από 
ρεπορτάζ τόσο στα ελληνικά και βαλκανι-

κά όσο και σε κεντροευρωπαϊκά ειδησε-
ογραφικά μέσα, το μεγαλεπήβολο σχέδιο 
για τη διάνοιξη μιας πλωτής οδού μετα-
φοράς εμπορευματικών αγαθών που θα 
ξεκινά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
και τον Αξιό ποταμό και μέσω του ποτα-
μού Μοράβα θα καταλήγει στον Δούναβη 
και στην κεντρική Ευρώπη.
Στο μεγαλόπνοο σχέδιο, που αντιμετω-
πίζει μεγάλες τεχνικές προκλήσεις και 
για  την κατασκευή του οποίου θα απαι-
τηθούν  δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρ-
θηκε πριν από λίγες ημέρες ο δήμαρχος 
της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, 
ο οποίος τόνισε ότι στην πρόσφατη επί-
σκεψή του στα Σκόπια ο εκεί δήμαρχος, 
Djordje Ivanov, τον ενημέρωσε πως το 
έργο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ενώ 
του παρουσίασε και σχετικό βίντεο.
Στη συζήτηση των δύο δημάρχων αναφο-
ρά έγινε και στο έντονο ενδιαφέρον της 
Κίνας για το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα, 
οι Κινέζοι φέρονται να έχουν μελετήσει 
το έργο και τα αβαθή σημεία, καθώς και 
το απαραίτητο μήκος των πλοίων για να 
μπορούν να διασχίζουν τους ποταμούς.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, 
όπως αναφέρεται στον ειδησεογραφι-
κό ιστότοπο Hansa,  για την υλοποίηση 
του έργου θα απαιτηθεί ένα ποσό της 
τάξεως των 17 δις ευρώ, ενώ θα χρεια-
στούν περισσότερα από έξι χρόνια για 
την αποπεράτωση των κατασκευαστικών 
εργασιών, έτσι ώστε ο Αξιός και το ποτά-
μιο σύστημα του Μοράβα να καταστούν 
πλεύσιμοι.
Η κατασκευή της διώρυγας Δούναβη-Μο-
ράβα και Αξιού, εφόσον ολοκληρωθεί, 
θα «φέρει» τη βόρεια Ευρώπη πιο κοντά 
στο Αιγαίο και στη Θεσσαλονίκη κατά 
1.200 χλμ. Ωστόσο, αρκετές είναι και οι 
φωνές που εναντιώνονται στο συγκεκρι-
μένο έργο, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς 
λόγους αλλά και γιατί θεωρούν ότι τα 
τεχνικά ζητήματα της κατασκευής είναι 
τεράστια, ενώ αμφισβητείται έντονα και η 
πραγματική χρησιμότητα και αποδοτικό-
τητα αυτής της πλωτής οδού.
Από την άλλη, παραδείγματα όπως το 
Κανάλι της Ευρώπης, δηλαδή το κανάλι που 
συνδέει τους ποταμούς Ρήνο-Μάιν-Δού-
ναβη, που χρειάστηκε αρκετές δεκαετίες 
να ολοκληρωθεί, δείχνουν τις μεγάλες 
δυσκολίες που πρέπει να υπερπηδηθούν 
και στην περίπτωση της ποτάμιας οδού 
Αξιού-Μοράβα-Δούναβη.
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Our Mission is to Provide Safe, Reliable 
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Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος 
δίνουν τα χέρια για τη θαλάσσια 
ασφάλεια

Σε διακρατικές συμφωνίες προχωρούν 
πολλές χώρες παγκοσμίως με στόχο την 
προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας. 
Μέσα από τη μεταξύ τους συνεργασία 
τα κράτη στοχεύουν σε συντονισμένες 
δράσεις, που θα αποφέρουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.
Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος προχωρούν 
σε αντίστοιχη συνεργασία για την ενίσχυ-
ση της θαλάσσιας ασφάλειας, μέσα από 
την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.
Πρόσφατα οι υπουργοί Άμυνας της Ελλά-
δας, της Κύπρου και της Αιγύπτου συμ-
φώνησαν να συνεργαστούν για την κατα-
πολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, του 
λαθρεμπορίου όπλων και της παράνομης 
διακίνησης ατόμων στη θαλάσσια περιο-
χή της ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο 
της συμφωνίας μεταξύ των τριών κρατών 
συμπεριλαμβάνεται η ανταλλαγή πληρο-
φοριών για την αντιμετώπιση των τρομο-
κρατικών ενεργειών.
Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, κ. Χρι-
στόφορος Φωκαΐδης, μαζί με τους ομο-
λόγους του, τον Έλληνα υπουργό Πάνο 
Καμμένο και τον Αιγύπτιο υπουργό Sedki 
Sobhi, δήλωσαν στο πλαίσιο της συνάντη-
σής τους στη Λάρνακα ότι πρόκειται να 
δημιουργήσουν ένα συντονιστικό όργανο 
το οποίο θα επιβλέπει τις κοινές ασκήσεις 
των ειδικών δυνάμεων των τριών χωρών, 
με στόχο την προστασία της θαλάσσιας 
ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.
Οι τρεις υπουργοί ανέφεραν επίσης ότι 
οι κοινές ασκήσεις οι οποίες πρόκειται να 
ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες θα συμ-
βάλουν στον συντονισμό των επιχειρήσεων 
έρευνας και διάσωσης και θα οδηγήσουν 
στην προστασία των υπεράκτιων γεωτρή-
σεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην 
περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να προ-
σφέρουν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας 
για την Ευρώπη και όχι μόνο.
Τόσο ο Κύπριος όσο και ο Αιγύπτιος 
υπουργός αναφέρθηκαν στην ανάγκη 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών, λόγω 
της γεωπολιτικής αστάθειας που παρατη-
ρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από τη μεριά του ο κ. Καμμένος πρόσθε-
σε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία μπορεί 

να «επεκταθεί» και να συμπεριλάβει στο 
μέλλον και άλλες γειτονικές χώρες.

«Μπλόκο» από τη Δανία στην 
κατασκευή του Nord Stream ΙΙ

Μοιάζει να μην έχουν τέλος τα εμπόδια 
στην κατασκευή του νέου αγωγού φυσι-
κού αερίου Nord Stream ΙΙ, ο οποίος θα 
συνδέει απευθείας τα ρωσικά κοιτάσμα-
τα με την αγορά της κεντρικής Ευρώπης. 
Ο αγωγός  Nord Stream ΙΙ, μήκους 1.220 
χλμ., όταν κατασκευαστεί, θα μεταφέρει 
55 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής, 
«διερχόμενος» από τα χωρικά ύδατα της 
Ρωσίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της 
Δανίας και της Γερμανίας.
Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες το Κοι-
νοβούλιο της Δανίας ψήφισε νόμο, με 
τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να 
απορρίψει το πέρασμα του αγωγού Nord 
Stream ΙΙ  από τα χωρικά της ύδατα, για 
λόγους εθνικής ασφάλειας.
Να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος το όλο 
ζήτημα ήταν στην ευθύνη και αρμοδιότη-
τα του Οργανισμού Ενέργειας της Δανίας, 
αλλά πλέον λόγο θα έχει και το ΥΠΕΞ της 
χώρας.
Η κυβέρνηση της Δανίας έχει αρκετές 
φορές εγείρει ζητήματα ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης και έχει ζητήσει 
να τεθεί το ζήτημα σε διαβούλευση μετα-
ξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ρωσίας, έτσι 
ώστε να διευθετηθούν όλα τα εκκρεμή 
θέματα.
Με πιθανό το «μπλόκο» από τη Δανία, 
Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδί-
δουν ξένα ειδησεογραφικά μέσα, εκφρά-
ζουν την άποψη ότι το έργο κατασκευής 
του αγωγού Nord Stream ΙΙ, εντέλει, δεν 
θα προχωρήσει. Θεωρούν ότι πρόκειται 
για ένα «πολιτικό» και όχι ενεργειακό 
έργο, μέσω του οποίου η Ρωσία θέλει να 
ενισχύσει την ενεργειακή εξάρτηση της 
Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. 
Μάλιστα, προχωρούν ένα βήμα παρακάτω, 
τονίζοντας ευθέως ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυ-
μούν την υλοποίησή του.
Να σημειωθεί ότι επιφυλάξεις για την ανα-
γκαιότητα κατασκευής του Nord Stream 
ΙΙ διατυπώνονται και από την Πολωνία, 
καθώς και από τις χώρες της Βαλτικής.
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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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Η ECSA προσβλέπει σε ομαλή 
πρόοδο των διαπραγματεύσεων 
του Brexit

Με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε για να αποφασιστεί εάν 
οι διαπραγματεύσεις για το Brexit θα 
περάσουν στο επόμενο στάδιο, η ECSA 
παροτρύνει τη γρήγορη και ομαλή πρόο-
δο των εργασιών προς την επίτευξη μιας 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.
Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ελπίζουν σε 
μια συμφωνία η οποία θα προστατεύει τα 
οφέλη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 
ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, θα διασφα-
λίζει τις θαλάσσιες υπηρεσίες αλλά και 
την εργασία των ναυτικών. Μια συμφωνία 
δηλαδή η οποία θα επιτευχθεί προς όφε-
λος του ευρύτερου ναυτιλιακού cluster.
Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ECSA, 
Niels Smedegaard, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι «χρειαζόμαστε μια συμφωνία 
η οποία θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
συνέχεια των εμπορικών συναλλαγών και 
ροών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά και 
μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό 

απαιτεί ένα νομικό πλαίσιο που θα επι-
τρέπει να εκτελούνται εμπορικές συναλ-
λαγές δίχως καθυστερήσεις. Η ναυτιλιακή 
βιομηχανία θα πρέπει να είναι ενήμερη 
αναφορικά με τις εξελίξεις για τις δια-
πραγματεύσεις του Brexit, ούτως ώστε να 
προετοιμαστεί κατάλληλα».
Ο κ. Smedegaard πρόσθεσε επίσης ότι 
«ευρωπαϊκή ναυτιλία σημαίνει ποιοτική 
ναυτιλία, η οποία διέπεται από διεθνείς 
κανονισμούς και πρότυπα. Οι Ευρωπαίοι 
πλοιοκτήτες επιθυμούν να πραγματοποι-
ούνται οι διαπραγματεύσεις για το Brexit 
με σεβασμό για τους ίσους όρους αντα-
γωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές ΕΕ 
και Ηνωμένου Βασιλείου».

ΓΑΛΑΖΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στροφή του εμίρη του Άμπου 
Ντάμπι προς τη δημιουργία  
του μεγαλύτερου λιμένα  
της περιοχής

Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων Abu Dhabi 
Ports υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με 
την εταιρεία Emirates Global Aluminium 
(EGA), έναν από τους μεγαλύτερους παρα-
γωγούς αλουμινίου στον κόσμο, η οποία 
έχει έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η συμφωνία αφορά τη χρήση πλοίων 
κατηγορίας Capesize από μέρους της 

EGA για τη μεταφορά βωξίτη από τη 
Δημοκρατία της Γουινέας στη δυτική 
Αφρική προς το διυλιστήριο αλουμινίου 
Al Taweelah που διαθέτει η EGA στη βιο-
μηχανική ζώνη του Khalifa μέσω του λιμα-
νιού του Khalifa.
Μέσα από εργασίες εκβάθυνσης και διεύ-
ρυνσης του λιμένα του Khalifa, οι οποίες 
θα χρηματοδοτηθούν από την Abu Dhabi 
Ports, ο λιμένας θα έχει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετεί πλοία μεγάλης χωρητικότητας, 
όπως είναι τα Capesizes. Μετά τις συγκε-
κριμένες εργασίες, το λιμάνι του Khalifa θα 
αποτελεί τον πρώτο λιμένα του Περσικού 
Κόλπου που θα μπορεί να εξυπηρετεί άμε-
σα πλοία μεγάλης χωρητικότητας. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να μη χρειάζεται 
να μεταφέρονται φορτία από μεγαλύτερα 
πλοία σε μικρότερα έξω από το λιμάνι, 
οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε μείωση 
του κόστους μεταφοράς των φορτίων.
Με την ανάπτυξη του λιμένα Khalifa εκτι-
μάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η θέση 
του Άμπου Ντάμπι ως παγκόσμιου ναυ-
τιλιακού κέντρου, προσελκύοντας περισ-
σότερες επενδύσεις για την ανάπτυξή του.

Νέες εναλλακτικές διαδρομές 
μεταφοράς LNG από τη Δύση  
προς την Ανατολή

Φαίνεται ότι οι μεταφορές υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου από την Αμερική 
προς τις υπόλοιπες αγορές μέσω της 
Διώρυγας του Παναμά δεν πραγματοποι-
ούνται ανάλογα με τον αρχικό σχεδιασμό.
Τον Ιούνιο του 2016, όταν εγκαινιάστηκε η 
νέα Διώρυγα του Παναμά, σχεδιάστηκαν 
και οι πρώτες εξαγωγές φυσικού αερίου 
από σχιστολιθικό πετρέλαιο των ΗΠΑ, με 
την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της εγκα-
τάστασης του τερματικού σταθμού εξα-
γωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου 
«Cheniere’s Sabine Pass» στη Λουιζιάνα. 
Με τη διάνοιξη της νέας διώρυγας τα πλοία 
μεταφοράς LNG, τα οποία διαθέτουν φαρ-
διά άτρακτο, θα είχαν τη δυνατότητα να 
διασχίσουν τη νέα διώρυγα, αντίθετα με 
ό,τι συνάβαινε με την παλιά, μειώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τον χρόνο του ταξιδιού 
τους κατά έντεκα ημέρες, σε περίπτωση 
που μετέφεραν φορτία προς την Ασία.
Ωστόσο, δεκαεπτά μήνες μετά τη διά-
νοιξη της νέας διώρυγας, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Bloomberg, μόνο ένα πλοίο 
μεταφοράς LNG έχει τη δυνατότητα να 
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διασχίζει τη νέα διώρυγα σε ημερήσια 
βάση. Από την πλευρά της, η βιομηχανία 
φυσικού αερίου «κατηγορεί» την Αρχή 
της Διώρυγας του Παναμά για τις καθυ-
στερήσεις στη διέλευση πλοίων μεταφο-
ράς LNG και από την άλλη η Αρχή της 
Διώρυγας του Παναμά «κατηγορεί» τους 
διαχειριστές των LNG πλοίων για κωλυσι-
εργία στον προγραμματισμό και στα χρο-
νοδιαγράμματα των δρομολογίων τους.
Η λύση για την αποκατάσταση του παρα-
πάνω προβλήματος είναι αναγκαία και 
προς όφελος των δύο μερών. Αφενός οι 
εξαγωγείς φυσικού αερίου θα πρέπει να 
αποδείξουν πως αποτελούν έναν αξιόπι-
στο και συνεπή προμηθευτή LNG προς 
την Ασία, η οποία αναζητά νέες πηγές 
ενέργειας και καυσίμων. Αφετέρου η Αρχή 
της Διώρυγας του Παναμά θα πρέπει να 
εξυπηρετεί όσο περισσότερα πλοία γίνε-
ται, καθώς ο ανταγωνισμός είναι έντονος 
από τα γειτονικά κράτη: χώρες, μεταξύ 
των οποίων το Μεξικό, λαμβάνοντας υπό-
ψη την αύξηση της ζήτησης για φυσικό 
αέριο που καταγράφεται τα τελευταία 

χρόνια και την έντονη εξαγωγική δραστη-
ριότητα των ΗΠΑ, ενδιαφέρονται να δημι-
ουργήσουν νέες εναλλακτικές διαδρομές 
για τη μεταφορά LNG από την Αμερική 
προς τις χώρες της Ανατολής, επηρεάζο-
ντας με αυτόν τον τρόπο δυσμενώς την 
κίνηση στη Διώρυγα του Παναμά.

Ποιες είναι οι τάσεις της 
κρουαζιέρας το 2018;

Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) 
δημοσίευσε, όπως κάθε χρόνο, τις προο-
πτικές και τις τάσεις στην παγκόσμια βιο-
μηχανία κρουαζιέρας το 2018, αναφέρο-
ντας συγχρόνως τον οικονομικό αντίκτυ-
πο της κρουαζιέρας σε παγκόσμια βάση.
Σύμφωνα με στοιχεία της CLIA, η αγορά 
κρουαζιέρας βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, 
με 27,2 εκατ. επιβάτες να αναμένεται ότι 
θα ταξιδέψουν με κρουαζιερόπλοιο κατά 
τη διάρκεια του 2018. Το 2017 ο αριθμός 
των επιβατών κρουαζιέρας έχει υπολογι-
στεί σε 25,8 εκατ., αύξηση κατά 20,5% σε 
σύγκριση με τα τελευταία πέντε χρόνια.
Προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημέ-
νη ζήτηση για κρουαζιέρα, νέα κρουαζι-
ερόπλοια βρίσκονται υπό ναυπήγηση και 
αναμένεται να παραδοθούν στις εταιρείες 
τα επόμενα έτη. Υπολογίζεται ότι εντός 
του 2018 θα εισαχθούν στη συγκεκριμένη 
αγορά 27 νέα κρουαζιερόπλοια.

Η παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας όμως 
συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια 
οικονομία. Ενδεικτικά, το 2016, όπως προ-
κύπτει από στοιχεία που έχει συλλέξει η 
CLIA, οι δαπάνες του κλάδου της κρου-
αζιέρας ανήλθαν σε $125 δις, προσφέ-
ροντας εργασία πλήρους απασχόλησης 
σε πάνω από 1 εκατ. άτομα, με συνολικό 
εισόδημα ύψους $41 δις.
Όσον αφορά τις τάσεις στην κρουαζιέρα 
το 2018, αναμένεται αύξηση της επιβατι-
κής κίνησης προς χώρες με ψυχρό κλίμα, 
όπως οι χώρες της Βαλτικής, ο Καναδάς, η 
Αλάσκα και η Ανταρκτική. Επίσης, εκτιμά-
ται ότι θα υπάρξει έντονη τάση προς τον 
αειφόρο τουρισμό, με γνώμονα την προ-
στασία του περιβάλλοντος, αλλά και προς 
την ποτάμια κρουαζιέρα και τις θαλάσσιες 
εκδρομές μικρών αποστάσεων. 
 
Τι σημαίνει η γαλάζια ανάπτυξη 
για τη Σαουδική Αραβία;

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας 
πρόκειται να οικοδομήσει ένα θέρετρο 
κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής της 
Ερυθράς Θάλασσας, στο οποίο δεν θα 
ισχύουν οι περιορισμοί αναφορικά με τον 
ενδυματολογικό κώδικα των γυναικών και 
η διάκριση των φύλων. 
Το συγκεκριμένο τουριστικό έργο, έκτα-
σης 30.000 τ.χλμ., θα περιλαμβάνει πολυ-
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τελή ξενοδοχεία, λιμάνι, αεροδρόμιο, και-
νούργιο οδικό δίκτυο, φυσικά αξιοθέατα 
και δυνατότητα για θαλάσσιες δραστη-
ριότητες, όπως καταδύσεις, ή ακόμα και 
αναρρίχηση σε βουνά και πεζοπορία.
Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της χώρας, 
επικεφαλής του οποίου είναι ο διάδοχος 
του σαουδαραβικού θρόνου, Mohammed 
bin Salman, πρόκειται να χορηγήσει το αρχι-
κό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της εν λόγω 
περιοχής, η οποία θα αποτελεί έναν «ημιαυ-
τόνομο» προορισμό, στον οποίο δεν θα 
είναι απαραίτητη η χρήση βίζας και ο οποί-
ος θα διέπεται από νόμους που βρίσκονται 
σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα.
Στόχος της οικοδόμησης του θερέτρου απο-
τελεί η προσέλκυση τουριστών απ’ όλο τον 
κόσμο και η ανάπτυξη ενός διαφορετικού 
είδους τουρισμού στη Σαουδική Αραβία.
Ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της 
αναπτυξιακής πολιτικής του διαδόχου του 
θρόνου, ο οποίος στοχεύει να διαφοροποι-
ήσει και να εκσυγχρονίσει την κοινωνία αλλά 
και να τονώσει την οικονομία της χώρας, 
αυξάνοντας τα έσοδα της Σαουδικής Αρα-
βίας που προέρχονται από τον τουρισμό.

Το έργο στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022, εκτι-
μάται ότι θα αποφέρει $4 δις ετησίως στην 
οικονομία της Σαουδικής Αραβίας και ότι 
θα δημιουργήσει 35.000 θέσεις εργασίας.

Σε αναβάθμιση των διαλυτηρίων 
της προχωρά η Ινδία

Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει ολοκληρώ-
σει νομοσχέδιο με στόχο να επικυρώσει 
τη Διεθνή Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, η 
οποία προβλέπει την ασφαλή και περιβαλ-
λοντικά «ορθή» ανακύκλωση των πλοίων.
Ο υπουργός αρμόδιος για θέματα ναυτιλί-
ας της Ινδίας, Nitin Gadkari, επισήμανε τη 
σημασία της Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ 
για την Ινδία αναφορικά με τον εκσυγ-
χρονισμό του νομοθετικού πλαισίου της 
χώρας σε ναυτιλιακά ζητήματα, αναφέ-
ροντας συγχρόνως ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να ορίσει μια εθνική αρχή, ο ρόλος 
της οποίας θα είναι να διαχειρίζεται, να 
εποπτεύει και να παρακολουθεί όλες τις 
δραστηριότητες στη χώρα που σχετίζο-
νται με την ανακύκλωση των πλοίων.

Προς το παρόν η Σύμβαση του Χονγκ 
Κονγκ, η οποία νομοθετήθηκε από τον 
IMO το 2009, έχει επικυρωθεί από έξι 
μόνο κράτη (Νορβηγία, Γαλλία, Δανία, Βέλ-
γιο, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κον-
γκό). Η συγκεκριμένη σύμβαση θα τεθεί 
σε εφαρμογή 24 μήνες αφότου επικυρω-
θεί από 15 κράτη, τα οποία θα αντιπρο-
σωπεύουν το 40% του παγκόσμιου τονάζ.
Η κυβέρνηση της Ινδίας λαμβάνει δρα-
στικά μέτρα για να αλλάξει τις συνθήκες 
ανακύκλωσης των πλοίων στα διαλυτήρια 
της χώρας. Τον περασμένο Σεπτέμβριο 
η χώρα έλαβε δάνειο ύψους $76 εκατ. 
από την Japan International Cooperation 
Agency για την αναβάθμιση του μεγαλύτε-
ρου τμήματος των μονάδων ανακύκλωσής 
της στο Alang-Sosiya.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης, 
συνολικής αξίας $111,2 εκατ., έχει ως στό-
χο να συμμορφωθούν οι μονάδες ανα-
κύκλωσης της Ινδίας στο Alang με τους 
διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων και την προ-
στασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδι-
κασία της ανακύκλωσης των πλοίων.

Θα συνεχιστεί η χαμηλή τιμή του πε-
τρελαίου;
O OPEC έχει ανακοινώσει ότι δεν πρό-
κειται να συναντηθεί για το θέμα πριν
από τον Μάρτιο του 2015 ακόμη κι αν
η τιμή υποχωρήσει στα 40 δολάρια το
βαρέλι. 
Φυσικά, οι χαμηλές τιμές πλήττουν σο-
βαρά πολλές χώρες, όπως της Δυτικής
Αφρικής, οι οποίες φωνάζουν και
ωρύονται, όμως ο στόχος των δυνατών
του OPEC φαίνεται να είναι η κατάργηση
των νέων projects σχιστολιθικού πετρε-
λαίου των ΗΠΑ, τα οποία για να είναι
βιώσιμα χρειάζονται τιμή άνω των 70
δολαρίων ανά βαρέλι. Με την ακύρωση
αυτών των projects ο OPEC εξασφαλίζει
μελλοντικές εξαγωγές προς ΗΠΑ. 
Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι
κάποια ισορροπία γύρω στα 70-80 δο-

λάρια θα υπάρξει εκ των πραγμάτων
έως το καλοκαίρι, ειδάλλως ο OPEC 
κινδυνεύει με διάλυση.

Θα αυξηθούν οι ταχύτητες των πλοίων
λόγω του φθηνού πετρελαίου;
Παρ’ όλη την υπερπροσφορά πλοίων
είναι πιθανόν να το δούμε. Στην ουσία
αυτό αυξάνει την υπερπροσφορά
πλοίων με συνέπεια τη μείωση των ναύ-
λων. Ίσως η πιο εκτεταμένη χρήση του
ακριβού gasoil, που θα χρειαστεί στις
ECA, να περιορίσει τις ορέξεις για αύ-
ξηση ταχυτήτων.

Πώς θα εφαρμοστεί ο καινούργιος κα-
νονισμός ECA με καύσιμο μέγιστης
περιεκτικότητας 0,1% σε θείο;
Τα καινούργια καύσιμα fuel περιεκτικό-
τητας 0,1% σε θείο είναι ασταθή και δεν

αναμειγνύονται μεταξύ τους. Το δε gasoil
είναι πτητικό και χρειάζεται χαμηλές θερ-
μοκρασίες καύσης. Αναμένεται αύξηση
των ατυχημάτων λόγω στάσης ή μη εκ-
κίνησης της μηχανής, καθώς και των ζη-
μιών στις αντλίες πετρελαίου και στους
κυλίνδρους. Άλλος ένας περιβαλλοντι-
κός κανονισμός, που, δυστυχώς, μειώνει
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Μετά τη μη εκλογή Προέδρου Δημοκρα-
τίας και τις επερχόμενες εκλογές εύχομαι
σε όποια νέα κυβέρνηση προκύψει δύ-
ναμη και σύνεση. Και, προπάντων, προ-
σεκτικές κινήσεις σχετικά με τη ναυτιλία
μας, η οποία προσφέρει το 7% του ελ-
ληνικού ΑΕΠ και 300.000 θέσεις εργα-
σίας, με δυνατότητα τεράστιας
περαιτέρω αύξησης, ιδίως στους τομείς
αναψυχής, εάν υπάρξει πιο φιλική νομο-
θεσία και κρατική αντιμετώπιση.

Σκέψεις για το 2015
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Αποκλειστική Συνέντευξη

Πώς βλέπετε να διαγράφεται το μέλ-
λον για την ελληνική ναυτιλιακή πολι-
τική το 2018; Ποιες θα είναι οι σημαντι-
κότερες προτεραιότητές σας;

Μετά τη μακρόχρονη και στον χώρο 
της ναυτιλίας κρίση της ναυλαγοράς, το 
παγκόσμιο εμπόριο αρχίζει να βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη κινητικότητα. Οι Έλληνες 
εφοπλιστές αποδεικνύουν για άλλη μία 
φορά ότι διαθέτουν όχι μόνο σωστή εκτί-
μηση ρίσκου, αλλά και διαίσθηση, διορατι-
κότητα και όσφρηση. Σε περίοδο, λοιπόν, 
κρίσης τόλμησαν να έχουν σε εξέλιξη την 
κατασκευή 600 και πλέον υπερσύγχρονων 
και πολύ μεγάλων πλοίων στα μεγαλύτερα 

ναυπηγεία του κόσμου. Έτσι, διεκδικούν 
σημαντικό μερίδιο σε αυτή τη νέα κινητι-
κότητα της παγκόσμιας μεταφορικής ανά-
γκης. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει 
να στηρίζει την ελληνική ναυτιλία, περιορί-
ζοντας όλο και περισσότερο τη γραφειο-
κρατία και αυξάνοντας την ποιότητα των 
υπηρεσιών. Το ΥΝΑΝΠ μετατρέπεται σε 

 Παναγιώτη Κουρουμπλή

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Συνέντευξη του

Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει  
να στηρίζει την ελληνική ναυτιλία

Το 2017 ήταν µια χρονιά µεγάλων προκλήσεων για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παρά τη 
συνεχιζόµενη κρίση στην εθνική οικονοµία, η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα καταφέρνει να πρωταγωνιστεί 
διεθνώς, ενώ η νέα γενιά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, φαίνεται πως έλκεται ξανά στα ναυτικά και ναυτιλιακά 
επαγγέλµατα από την επιτυχία Ελλήνων πλοιοκτητών της ποντοπόρου ναυτιλίας. Το υπουργείο δοκιµάστηκε 
τόσο µε την αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για φοίτηση στις ΑΕΝ, οι οποίες πλήττονται από τις 
χρόνιες παθογένειες, από την ατυχή βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στον Αργοσαρωνικό, αλλά και από την 
πρόσκληση διατήρησης του ρυθµιστικού πλαισίου που εξασφάλισε τόσα χρόνια σταθερότητας για την 
ελληνική ναυτιλία.

Ο αρµόδιος υπουργός για θέµατα ναυτιλίας στην καθιερωµένη συνέντευξή του στα Ναυτικά Χρονικά, όπως 
παραδοσιακά φιλοξενείται από το 1931, αναπτύσσει τις σκέψεις του για τα τεκταινόµενα, για όσα έλαβαν 
χώρα το 2017, καθώς και για τους πολιτικούς του στόχους και τις προτεραιότητες στην Ακτή Βασιλειάδη  
για το 2018.



πραγματικό στρατηγείο και, σε συνδυα-
σμό με την ανάπτυξη του Πειραιά σε ένα 
από τα μεγαλύτερης κυκλοφορίας λιμάνια 
στον κόσμο, με αίγλη και ελκτικότητα, 
πάνω από 280 ναυτιλιακές εταιρείες έχουν 
ήδη εγκατασταθεί στο μεγάλο λιμάνι. Ο 
Πειραιάς είναι το λιμάνι με τη μεγαλύτερη 
πλοιοκτησία και άρα ναυλαγορά.  
Η προσπάθειά μας προς την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι διαρκής. Η επιτυχής παρουσία του 
ΥΝΑΝΠ σε όλα τα fora με τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία έδωσε αποτελέσματα. 
Η Ελλάδα επανεξελέγη μεταξύ των πέντε 
πρώτων χωρών στην «Α» κατηγορία του 
Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού, στην οποία εκλέγονται οι 
χώρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 
παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αυτό δεί-
χνει το κύρος της αναβαθμισμένης πλέον 
ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής, αλλά και 
το κύρος της ελληνικής ναυτιλίας.

Αν και ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τους 
νέους, ωστόσο κάποια χρόνια ζητήματα 
στις ΑΕΝ δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί: 
οικονομικά συμφέρουσα σίτιση και στέ-
γαση για όλους τους σπουδαστές, πλή-
ρης εκσυγχρονισμός των γραφειοκρατι-
κών συστημάτων των γραμματειών των 
ακαδημιών και στελέχωση με ικανούς 
ναυτοδασκάλους είναι στις μόνιμες 
απαιτήσεις των σπουδαστών. Πώς θα 
μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα το 
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
να διαταραχτούν οι ευαίσθητες ισορρο-
πίες αυτού του πολυεπίπεδου και σύν-
θετου οικοδομήματος;

Οι κυβερνήσεις πριν από το 2015, σε μία 
νύχτα, κατήργησαν πάνω από 200 θέσεις 
μόνιμων καθηγητών στις ΑΕΝ. Εμείς μπο-
ρέσαμε να συμπληρώσουμε όλες τις κενές 
οργανικές θέσεις που είχαν απομείνει και 
να προσλάβουμε ωρομίσθιους καθηγητές. 
Έχουμε προσλάβει 17 «ναυτοδασκάλους». 
Θα βγει πολύ σύντομα και νέα προκήρυξη 
για μόνιμους καθηγητές, οι οποίοι θα είναι 
στην πλειονότητά τους «ναυτοδάσκαλοι».  
Αποκαταστήσαμε με νομοθετική ρύθμι-
ση τη σίτιση των σπουδαστών και προ-
σπαθούμε ώστε το νέο ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 να αυξήσουμε το ετήσιο επί-
δομα για τη σίτιση. Όσον αφορά τη στέ-
γαση, με πρωτοβουλία του κ. Δρίτσα και 
δική μου έχει διεκπεραιωθεί μελέτη για τη 

Μηχανιώνα, που είναι η μόνη περιφερει-
ακή ακαδημία η οποία δεν διαθέτει κοι-
τώνες. Εντάξαμε κονδύλια για τη ναυτική 
εκπαίδευση από τους προϋπολογισμούς 
των περιφερειών στην περιοχή των οποί-
ων υπάρχουν ναυτικές ακαδημίες. Φτιάξα-
με νέα σχολεία, δηλαδή το Ειδικό Τμήμα 

Μηχανικών στην ΑΕΝ ΧΙΟΥ και τη Σχο-
λή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων 
στην ΑΕΝ Οινουσσών. Και συστηματικά, 
σε συνεργασία με την ΕΕΕ και το Ναυτι-
κό Επιμελητήριο, ολοκληρώνουμε δωρεές 
με τις οποίες ανακαινίζουμε κτιριακό και 
άλλο εξοπλισμό. Αυτό είναι μια διαδικα-
σία που δεν σταματά ποτέ, γιατί ο εφο-
πλισμός στηρίζει τη ναυτική εκπαίδευση. 

Ήδη έχει γίνει ένταξη για τη μηχανογρα-
φική υποστήριξη των γραμματειών των 
σχολών στα προγράμματα ΕΣΠΑ. 
Με τη συνδρομή του Ιδρύματος Ευγενί-
δου προχωρούμε στην αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών και στον εκσυγ-
χρονισμό των συγγραμμάτων. Έχουμε 

ζητήσει από τον ΙΜΟ να ανοίξει παράρ-
τημα του πανεπιστημίου του στην Ελλάδα, 
για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η 
ναυτική εκπαίδευση και να δημιουργηθεί 
ακόμα ένα κίνητρο στους νέους να στρα-
φούν στο ναυτικό επάγγελμα. Επιπλέον, 
υπογράψαμε δύο συνεργασίες πανεπιστη-
μίων, του Δημοκρίτειου και του Πειραιά, με 
τις σχολές που λειτουργούν κάτω από την 

Η προσπάθειά μας προς την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
διαρκής. 
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ομπρέλα του ΥΝΑΝΠ. Ακολουθούν ακό-
μα δύο τέτοιες συνεργασίες, εκ των οποί-
ων η μία με το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 
την ΑΕΝ Μακεδονίας και η δεύτερη με 
το ΑΤΕΙ Πειραιώς Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και την ΑΕΝ Ασπροπύργου. Πρέπει επί-
σης να σας πω ότι λειτουργεί ήδη νομο-
παρασκευαστική επιτροπή, με αντικείμενο 
τις αναγκαίες αλλαγές στους νόμους και 
στους κανονισμούς των ΑΕΝ και των 
ΚΕΣΕΝ (παραδείγματος χάριν, αλλάζει ο 
χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών 
ταξιδιών, εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο 
δίκαιο το σύστημα μετεγγραφών κ.ά.). 
Ανοίξαμε διάλογο με το Υπουργείο Παι-
δείας για τον εκσυγχρονισμό των μαθημά-
των στα ΕΠΑΛ και την αναβάθμισή τους. 
Είναι σταθερή η πολιτική του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να 
στηρίξει και να αναβαθμίσει τη Δημόσια 
Ναυτική Εκπαίδευση. 

Υπάρχει κάποια διάθεση από την 
κυβέρνηση ώστε να δοθεί πράσινο 
φως για την ιδιωτική ναυτική εκπαί-
δευση στη χώρα μας;

Ξεκινήσαμε με τη θέσπιση διατάξεων στον 
νέο νόμο που δίνουν σε Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου τη δυνατότητα να χρη-
ματοδοτήσουν τα Κέντρα Επιμόρφωσης 
Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Δηλα-
δή η μετεκπαίδευση των εκπαιδευομένων 
θα παραμείνει δωρεάν. Σε ό,τι αφορά την 
ιδιωτική εκπαίδευση, είναι ένα ζήτημα που 
η ίδια η ζωή το θέτει, αλλά θέλει σοβαρή 
μελέτη. Οι σπουδαστές εκεί θα πρέπει να 
πληρώνουν.
 
Πολλοί ναυτικοί δεν επιθυμούν πλέον 
να ναυτολογούνται σε πλοία με ελλη-
νική σημαία λόγω της επιβαρυμένης 
φορολόγησής τους. Πώς αντιδράτε σε 
αυτή την κατάσταση που δημιουργεί-
ται και που μάλλον θα αποτελέσει τρο-
χοπέδη για την ανέλιξη του ελληνικού 
νηολογίου;
 
Αν εννοείτε τη φορολόγηση των ναυτι-
κών, πρέπει να σας πω ότι πέρυσι δώσαμε 
πραγματική μάχη με τους δανειστές για να 
μην αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των 
ναυτικών, και το πετύχαμε, αν και κάποιοι, 
που κάνουν πως δεν ξέρουν, τα τελευταία 
χρόνια πήγαν το 3% της φορολόγησης στο 
15%. Το θέμα της ναυτολόγησης Ελλήνων 

σε ελληνόκτητα πλοία, όπως και το θέμα 
της ύψωσης ελληνικής σημαίας σε περισ-
σότερα πλοία ελληνικών συμφερόντων, 
για το Υπουργείο Ναυτιλίας παραμένουν 
ζητούμενα απέναντι στον εφοπλισμό. Το 
ζητάμε και το περιμένουμε. Ωστόσο, σημά-
ναμε συναγερμό στον τομέα της εκπαίδευ-
σης – τα επόμενα χρόνια, που οι ανάγκες 
της παγκόσμιας ναυτιλίας θα ξεπερνούν τις 
150.000, η Ελλάδα στον τομέα αυτόν μπο-
ρεί και πρέπει να διεκδικήσει σημαντικό 
μερίδιο, από το οποίο μπορεί να προσδο-
κά πολλά συναλλαγματικά οφέλη. 

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της 
Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εμπορικών 
Πλοίων; Ορισμένοι θεωρούν σωστή 
μεν, αλλά βεβιασμένη την πολιτική 
απόφαση για περικοπή των δραστηρι-
οτήτων της μετά το ναυάγιο του «Αγία 
Ζώνη ΙΙ». Πώς αντιδράτε σε αυτή την 
κριτική;

Θα απογοητεύσουμε όσους θεωρούν ότι 
καταργούμε ή ιδιωτικοποιούμε την Επιθε-
ώρηση. Οι πρακτικές αυτές συνάδουν με 
άλλες εποχές και με άλλες κυβερνήσεις, 
και είναι ακόμα πιο αστείο όταν αυτό το 
ακούμε από τη ΝΔ, που έριξε το μαύρο 
στην ΕΡΤ! Η υπηρεσία θα αναβαθμιστεί, 
θα στελεχωθεί και οι επιθεωρήσεις θα 
γίνονται πλέον με αυστηρότερους και 
εγκυρότερους όρους. Θέλω να λυθεί κάθε 

τυχόν παρεξήγηση. Ο Κλάδος Επιθεώρη-
σης Πλοίων δεν καταργήθηκε, όπως όλοι 
κινδυνολογούσαν. Ο νέος νόμος είναι σε 
ισχύ και ο Κλάδος δεν έχει καταργηθεί. 
Αντιθέτως, τώρα αναβαθμίζεται. Οι έλεγχοι 
θα συνεχιστούν προς τους νηογνώμονες. 
Φτιάχνουμε για πρώτη φορά Σχολείο Επι-
θεωρητών, που θα στελεχώσουν τον Κλά-
δο, και ορίζουμε, επίσης για πρώτη φορά, 
και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει 
ένας υπάλληλος για να γίνει επιθεωρητής. 
 
Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο 
ρόλος του Λιμενικού Σώματος; Πιστεύ-
ετε ότι εμμέσως πλην σαφώς υποβαθ-
μίζεται ο ρόλος του με τις αλλαγές που 
υιοθετήθηκαν αναφορικά με την τοπο-
θέτηση πολιτικών υπαλλήλων αλλά και 
τη μείωση της διάρκειας μετάθεσης 
και τοποθέτησης στα διεθνή προξενι-
κά λιμεναρχεία; Πώς οραματίζεστε το 
πρόγραμμα σπουδών για τη νέα Ακα-
δημία/Σχολή Αξιωματικών ΛΣ;

Το  Λιμενικό Σώμα επιτελεί έργο εξαιρε-
τικό. Από τη διάσωση προσφύγων στη 
θάλασσα έως την πάταξη του λαθρεμπορί-
ου και κάθε εγκληματικής ενέργειας στον 
χώρο ευθύνης του. Δεν υπάρχει καμία 
πρόθεση για υποβάθμιση του ρόλου του, 
το αντίθετο. Ο ρόλος του Λιμενικού Σώμα-
τος ήταν, είναι και θα είναι πολύ σημαντι-
κός σε πολλά επίπεδα. Γι’ αυτό υλοποιού-
με ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα συστημάτων 
επιτήρησης και νέων σκαφών, σύγχρονων. 
Για τα σκάφη αυτά, σημειωτέον, θα γίνει 
προσπάθεια να κατασκευαστούν στην 
Ελλάδα και θα εξασφαλιστεί η συντήρησή 
τους, ώστε να μη συμβεί αυτό το κωμικο-
τραγικό του παρελθόντος, όπου αγόραζαν 
συστήματα και μέσα χωρίς να εξασφαλί-
ζεται η συντήρησή τους. Έτσι, το κράτος 
πλήρωνε στη συνέχεια το δεκαπλάσιο της 
αξίας αγοράς. Αν αυτό γινόταν με σκοπι-
μότητα ή όχι, το αφήνω στην κρίση σας.
Ο τρόπος που το Λιμενικό αντιμετώπι-
σε το προσφυγικό, αλλά και οι επιτυχίες 
του στις παράνομες ναυλώσεις και στα 
λαθραία προϊόντα, ναρκωτικά και τσιγάρα, 
δείχνουν το μέγεθος της χρησιμότητας 
και της ετοιμότητας που έχει αποκτήσει 
το Λιμενικό Σώμα, ειδικά τα τελευταία δύο 
χρόνια. Η τοποθέτηση πολιτικών υπαλλή-
λων σε ΚΑΠΟΙΕΣ θέσεις στο εξωτερικό 
είναι θέμα ισότητας, θέση που θα πρέπει 
να έχει το υπουργείο απέναντι και στο 

Σε ό,τι αφορά 
την ιδιωτική 
εκπαίδευση, 
είναι ένα 
ζήτημα που 
η ίδια η ζωή 
το θέτει, αλλά 
θέλει σοβαρή 
μελέτη. 

Αποκλειστική Συνέντευξη



�ADV ΜΑΙΟΣ 2012:Layout 1  3/5/2012  10:26 �μ  Page 11



54

στρατιωτικό αλλά και στο πολιτικό προ-
σωπικό. Για τον ίδιο λόγο υπήρξε και η 
μείωση στον χρόνο παραμονής τους στο 
εξωτερικό. Θεωρούμε ότι είναι δικαιότε-
ρο να δίνεται σε περισσότερα στελέχη 
η δυνατότητα και η εμπειρία αυτών των 
θέσεων και όχι σε λίγους και εκλεκτούς, 
όπως γινόταν μέχρι τώρα. 
Για πρώτη φορά, η κυβέρνησή μας προ-
χώρησε στον αδιάβλητο και δίκαιο τρόπο 
εισαγωγής των μαθητών στις σχολές του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μέσω πανελληνίων εξετάσε-
ων. Στόχος μας είναι και η αναβάθμιση 
των σχολών αυτών και σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πιστεύουμε 
ότι από την επόμενη χρονιά το επίπεδο 
αυτών των σχολών θα έχει αναβαθμιστεί 
με πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Έχουμε 
ευθύνη για την παιδεία των παιδιών μας 
και η κυβέρνησή μας θέλει να φτιάχνει 
μαθητές με γενικότερες και ευρύτερες 
γνώσεις, που θα μπορούν να εξασκούν 
την κριτική τους ικανότητα και θα ανα-
πτύσσουν όλες τις πλευρές και τις ιδιαιτε-
ρότητες των ικανοτήτων τους.

Αυτόν τον χρόνο συναντήσατε τις 
ηγεσίες πολλών αλληλασφαλιστικών 
οργανισμών. Υπάρχει διάθεση για 

συνεργασία στο πλαίσιο της ομιχλώ-
δους κατάστασης που έχει διαμορφω-
θεί σε βάρος της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας και επιχειρηματικότητας εδώ και 
αρκετά χρόνια στον τόπο μας;

Να ξεκινήσω από τη διάλυση της ομίχλης. 
Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει αποδείξει ότι 
προχωρά στις αξιοποιήσεις του εθνικού 
πλούτου, προστατεύοντας όλα τα εθνικά 
συμφέροντα, το περιβάλλον, αλλά και τα 
εργασιακά δικαιώματα. Μόλις τον προηγού-
μενο μήνα υπογράψαμε τη δεύτερη μεγάλη 
επένδυση σε λιμάνι, με την αξιοποίηση του 
ΟΛΘ, αφού προηγήθηκε ο ΟΛΠ. Επίσης, η 

κυβέρνηση αυτή έχει επιδείξει μεγάλη πρό-
οδο στη μείωση της γραφειοκρατίας. 
Με δεδομένα αυτά, και με δεδομένο το 
Brexit, έχουμε ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία 
για την προσέλκυση νέων εταιρειών, ναυτι-
λιακών και παραναυτιλιακών, στον Πειραιά. 
Τα ταξίδια στο Λονδίνο και οι συναντή-
σεις με τις ηγεσίες των αλληλασφαλιστι-
κών οργανισμών πλέον αποδίδουν και οι 
κατηγορίες της αντιπολίτευσης για ταξίδια 
αναψυχής πέφτουν στο κενό. Πράγματι, 
το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Για την ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία, επίσης, πρέπει να σας πω 
ότι ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής έχω υπογράψει την εγκατάσταση 
δεκάδων ιδιωτικών εταιρειών που ζητούν να 
ανοίξουν γραφεία στον Πειραιά. 
Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυ-
χθεί με τους φορείς της κρουαζιέρας, με 
όλους τους φορείς των σκαφών αναψυχής 
των yachts, αλλά και των mega-yachts, δεί-
χνει πως είμαστε μια ηγεσία προσιτή, μια 
ηγεσία που ακούει με προσοχή και αντιδρά 
απνευστί και αποφασιστικά. Είναι ίδιον του 
χαρακτήρα μου το πείσμα, η υπομονή και η 
επιμονή. Αυτά ήταν τα όπλα που επιστρα-
τεύτηκαν και στο ατύχημα του Σαρωνικού, 
όπου κανείς δεν πίστευε ότι σε δυόμισι 
μήνες θα έχουμε την εικόνα και την ποι-
ότητα νερών που σήμερα έχουμε. Ποιος 
πίστευε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει 
χωρίς το ελληνικό Δημόσιο να πληρώσει 
κυριολεκτικά ούτε ένα ευρώ, ούτε για την 
απορρύπανση ούτε για την ανέλκυση του 
πλοίου. Γιατί είχαμε την προνοητικότητα 
να καλέσουμε το Διεθνές Ταμείο Αποζη-
μιώσεων για Ρύπανση από Πετρέλαιο και 
σήμερα όλοι όσοι έχουν ζημιωθεί γνωρί-
ζουν ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις, και 
γνωρίζουν και τη διαδικασία.

Ο Κλάδος Επιθεώρησης Πλοίων 
δεν καταργήθηκε, όπως όλοι 
κινδυνολογούσαν. Ο νέος νόμος 
είναι σε ισχύ και ο Κλάδος δεν 
έχει καταργηθεί. Αντιθέτως, τώρα 
αναβαθμίζεται.

Αποκλειστική Συνέντευξη



SELECTRON S.A. 

Selectron building  
79 Kolleti str. 
18537 Piraeus, GREECE 
Tel.: (+30) 210 4599995 
Fax: (+30) 210 4599905 
e-mail: info@selectron.gr 

w w w . s e l e c t r o n

Scan the image  
beside with your 

mobile phone 
to visit  our website 

Pressure and Level Transmitters 
Level and pressure transmitters are designed for 
demanding applications where high quality is essential. The 
compact construction in stainless steel housing, contains all 
the electronic part and the sensor element and permits 
measurements on gases, vapors and liquids. All transmitters 
are calibrated, tested and come along with their test reports. 

F e a t u r e s  
Stainless steel construction 
Absolute and gauge versions available 
Accuracy: <±0.25% FS BFSL 
Power supply: 9-36 Vdc 
Reverse polarity, EMI and ESD protected 
Output signal: two wire 4-20mA 
CE compliant 
Corrosion resistant construction 
OEM models 

A p p l i c a t i o n s  

Pneumatics, Hydraulics 

Process industry 

Marine/Offshore 

Water Ingress 

Environmental engineering 

Pumps and compressors 

HVAC 

Electrical connection with vented and shielded polyurethane cable 
Water ingress protection IP68 rated 
Silicon sensor cell with stainless steel diaphragm 
Nominal pressure ranges from 200 mbar to 200 bar (2 mWS to 2000 mWS) 
Burst pressure 5 x pressure range 
Overload negative pressure 3 x pressure range 
Low cost series 
Suitable for Ballast/Oil/Fresh Water Tanks 
Silicon sensor cell with stainless steel housing and diaphragm resistant to sea water 
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Η ελληνική 
ναυτιλία  
στο σταυροδρόμι 
των εξελίξεων

Εκπρόσωποι παραδοσιακών ναυτιλιακών οικογενειών, καινοτόμοι της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας και φερέλπιδες συνεχιστές της ναυτιλίας απαντούν σε 
ερωτήσεις των Ναυτικών Χρονικών.
Από το 1931 τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν, τον πρώτο μήνα του χρόνου, τις 
απόψεις και τις προβλέψεις επιφανών μελών της ελληνικής ναυτιλιακής οικογέ-
νειας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών προσώπων, επικεφαλής θεσμικών φορέ-
ων εκπροσώπησης, εφοπλιστικών και ναυτεργατικών ενώσεων, πλοιοκτητών και 
διευθυντικών στελεχών.
Στο παρόν τεύχος φιλοξενούμε, σε τρεις ενότητες, τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις 
ναυτιλιακών προσωπικοτήτων με γνώσεις σε διαφορετικές αγορές και σε εξειδι-
κευμένους κλάδους της ναυτιλιακής οικονομικής.
H πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τις απόψεις σημαντικότατων πρωταγωνιστών της 
ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας με βαθιά γνώση και μακρά εμπειρία στον χώρο 
του ναυτιλιακού επιχειρείν, θεσμικών εκπροσώπων εφοπλιστικών και ναυτεργατι-
κών ενώσεων, αλλά και προσωπικοτήτων με κοινωνική προσφορά, βραβευμένων 
με το βραβείο Ευκράντη στους τομείς της ευποιίας και της αγαθοεργίας.
Στη δεύτερη ενότητα φιλοξενούμε τις θέσεις και τις επισημάνσεις της νέας 
γενιάς των συνεχιστών του ελληνικού ναυτιλιακού παραδείγματος. Στη συγκε-
κριμένη ενότητα θελήσαμε να συμπεριλάβουμε πλοιοκτήτες που συνεχίζουν την 
οικογενειακή παράδοση στο ναυτιλιακό επιχειρείν, αλλά και νέους πρωταγωνι-
στές. Παράλληλα, συλλέξαμε τις απόψεις εκπροσώπων με διαφορετικές επιχει-
ρηματικές στρατηγικές και προσεγγίσεις στις μεθόδους διοίκησης, εκμετάλλευ-
σης και ανάπτυξης του στόλου τους.
Στην τρίτη ενότητα συμπεριλαμβάνουμε εκπροσώπους από τον χώρο της ελλη-
νικής ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας 
που πάντα απασχολούσαν τις στήλες των Ναυτικών Χρονικών.
Οι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής και ναυτικής οικογένειας φιλοξενού-
νται αλφαβητικά, αλλά ακολουθούν την παράδοση που εγκαινίασε ο ιδρυτής και 
πρώτος εκδότης των Ναυτικών Χρονικών Δ. Κωττάκης ξεκινώντας το αφιέρωμα 
με τον πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
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Η αισιοδοξία μου για τη διατήρηση της 
ανοδικής πορείας της ελληνικής ναυτιλίας 
δεν πηγάζει από πατριωτισμό, αλλά από 
τεκμηριωμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά 
που διαμορφώνουν την ειδοποιό διαφορά 
των Ελλήνων με τα άλλα ναυτικά έθνη.
Την πενταετία 2013-2017, ο στόλος ελλη-
νικού ελέγχου κατέγραψε ετήσια αύξηση 
χωρητικότητας 7,1%, διπλάσια εκείνης των 
δέκα μεγαλύτερων ναυτιλιακών δυνάμεων 
(3,6%). Μεταξύ αυτών των δέκα δυνάμεων 
(Ιαπωνία,  ΛΔΚ, Γερμανία, Κορέα, Νορβηγία, 
ΗΠΑ, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Ιταλία), το μερί-
διο του ελληνόκτητου στόλου από 23,64% 
το 2013 ανήλθε σε 26,9% το 2017, ενώ ηλικι-
ακά ο στόλος μας κατατάσσεται δεύτερος, 
με 11,3, με πρώτη την Ιαπωνία, που διαθέτει 
τον νεότερο μέσο όρο (8,7). Σημειωτέον 
ότι η ανοδική αυτή πορεία, ποσοτικά και 
ποιοτικά, διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια 
περιόδου κακών ναυλαγορών. Η διατήρηση 
της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικού ελέγ-
χου ναυτιλίας για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για περι-
στασιακό φαινόμενο, αλλά ότι υπάρχουν 

σταθερές βάσεις που ενισχύουν τη θετική 
μας εκτίμηση για το μέλλον.
Πέρα από τα στοιχεία, τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της ναυτιλίας μας αποτελούν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν 
τις αισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλλον. 
Επιγραμματικά, τα χαρακτηριστικά αυτά 
είναι: προσαρμοστικότητα, ευελιξία, δια-
φοροποίηση ως προς τους τύπους και 
τα μεγέθη των πλοίων, ομαλή εξέλιξη της 
νέας γενεάς στελεχών, απουσία εξάρτη-
σης από εθνικά φορτία, ουδετερότητα σε 
γεωπολιτικές στρατηγικές, πολυπολιτισμι-
κότητα των διαχειριστών, των στελεχών 
και των ναυτικών, πρόνοια και πρόληψη 
στη διαχείριση και στη λειτουργία των 
πλοίων, προσαρμογή στις νέες τεχνολο-
γίες, πρακτικές και κανονισμούς, δυνατό-
τητα ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Και 
είναι κάτι που το ξέρει ο Έλληνας και εδώ 
και 10.000 χρόνια ασχολείται με αυτό.
Στα χαρακτηριστικά αυτά προσετέθη τα 
τελευταία χρόνια η αναβίωση του ενδια-
φέροντος ικανών νέων για σταδιοδρομία 
στη θάλασσα και στα γραφεία.

Το βασικότερο ίσως χαρακτηριστικό που 
ενισχύει την αισιοδοξία για το μέλλον της 
ναυτιλίας μας είναι η ικανότητα επιλογής 
του χρόνου ενέργειας (mastering timing), 
όπως στην εναλλαγή μεταξύ ριψοκίνδυ-
νων και συντηρητικών επιλογών.
Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 
προσδοκά τα χαρακτηριστικά αυτά εξω-
στρέφειας της ποντοπόρου ναυτιλίας μας 
να μεταγγιστούν και στους άλλους κλά-
δους της ναυτιλίας μας, όπως στην ακτο-
πλοΐα και στον κλάδο σκαφών αναψυχής, 
που έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρό-
νια από τις επικρατούσες οικονομικές 
συνθήκες. Η εξωστρέφεια, σε συνδυασμό 
με ανάλογες πολιτικές, μπορεί να συμβά-
λει ουσιαστικά και στην αναβίωση των 
ελληνικών κρουαζιερόπλοιων.
Παραμένω σταθερά αισιόδοξος για το 
μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας. 

Γεώργιος Δ. Πατέρας
13.12.2017

Δρος Γεωργίου Δ. Πατέρα

Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Διευθύνοντος Συμβούλου της Aegeus Shipping S.A.

Του

Την πενταετία 2013-2017, ο στόλος ελληνικού ελέγχου  
κατέγραψε ετήσια αύξηση χωρητικότητας 7,1%
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Μέσω των Ναυτικών Χρονικών εύχομαι 
καλή χρονιά σε όλους.
Το 2018 είθε να είναι μια καλύτερη χρονιά 
για την ελληνική ναυτιλία, και θα είναι εφό-
σον και εμείς αντιμετωπίζουμε τα τεκταινό-
μενα με σύνεση.
Η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με 
κύριο παράγοντα τις ραγδαίως αναπτυσ-
σόμενες χώρες της Άπω Ανατολής. Ταυ-
τόχρονα με την ανάπτυξή τους, οι οικονο-
μίες αυτές μεταλλάσσονται σε ολοένα και 
πιο ανεπτυγμένες, αλλοιώνοντας σιγά σιγά 
και τον τρόπο και το μείγμα των εισαγω-
γών και των εξαγωγών τους για να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικές.
Η αντιμετώπιση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου δρα σημαντικά στην ανά-
πτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον 
ενεργειακών μέσων, πράγμα το οποίο θα 
μειώνει σταδιακά το ποσοστό ανάπτυξης 
της διακίνησης ορισμένων φορτίων. Ήδη 
φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στα όρια της 
αυξητικής τάσης της μεταφοράς άνθρακα, 
που μάλλον σύντομα θα συμβεί και στη 
μεταφορά πετρελαίου. 
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι καλύτερης 
ποιότητας πρώτες ύλες έχουν μια τάση να 
μειώνουν τους ρύπους αλλά και τη μετα-
φορά πρώτων υλών, που ενδεχομένως να 
είναι μικρότερη σε όγκο αλλά μεγαλύτερη 
σε απόσταση. 

Επιπροσθέτως, ολοένα και περισσότερα 
κράτη με άφθονες πρώτες ύλες απαιτούν 
να επεξεργάζονται τα μεταλλεύματά τους, 
παράγοντας και εξάγοντας ενδιάμεσα προ-
ϊόντα, πράγμα το οποίο έχει την τάση να 
μειώνει το μεταφερόμενο φορτίο.
«Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό 
μένειν» (Ηράκλειτος).
Βλέπουμε μια συνεχή αύξηση σιδηροδρομι-
κής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από 
Κίνα προς Ευρώπη, κάνοντας τη μεταφορά 
συντομότερη (14-18 ημέρες), σε αντίθεση με 
το περίπου διπλάσιο μέσω θαλάσσης. 
Το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής επίσης 
θα συντομεύσει τις διαδρομές.
Η αύξηση του πληθυσμού και της ευημερί-
ας επηρεάζει το διά θαλάσσης μεταφορικό 
έργο, άρα και την ελληνική ναυτιλία.
Με την ίδρυση της ΗELMEPA, το 1982, η 
ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια έφερε διε-
θνώς στο προσκήνιο την εξέχουσα σημα-
σία του ανθρώπινου παράγοντα στην πρό-
ληψη της ρύπανσης από τα πλοία και την 
ασφάλεια στη θάλασσα. Σήμερα, 35 χρόνια 
μετά, η αναγκαιότητα όχι μόνο για άρτια 
καταρτισμένους αλλά και περιβαλλοντικά 
ενήμερους και ευαισθητοποιημένους ναυ-
τικούς παραμένει μεγάλη. 
Η συμμόρφωση με τους νέους περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς για τον περιορισμό 
της μεταφοράς ξενικών ειδών μέσω του 

θαλάσσιου έρματος των πλοίων, τη μείωση 
των ναυτιλιακών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και τη χρήση καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο, μεταξύ άλλων, 
θέτει αναμφίβολα μεγάλες προκλήσεις 
σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. 
Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι δημιουργεί και νέες απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση των ναυτικών και των στελε-
χών ναυτιλίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η HELMEPA θα συνε-
χίσει να προσφέρει διαρκή επιμόρφωση 
στα ζητήματα αυτά στους ναυτικούς αλλά 
και στα στελέχη των γραφείων μέσω ετή-
σιων επιμορφωτικών προγραμμάτων που 
καταρτίζονται σε συνεργασία με την Εκπαι-
δευτική της Επιτροπή και υλοποιούνται με 
τη συνδρομή ειδικών εισηγητών. Η επιτυ-
χής εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών 
κανονισμών και η ομαλή, από επιχειρησι-
ακής πλευράς, ενσωμάτωση νέων «πρά-
σινων» τεχνολογιών στους διάφορους 
τύπους πλοίων είναι η πρόκληση στην 
οποία καλείται να απαντήσει η σύγχρονη 
ναυτιλία μέσω και της διαρκούς κατάρτισης 
των ανθρώπων της, και εκεί εστιάζουν δια-
χρονικά οι προσπάθειες της HELMEPA.

Γιώργος Γράτσος 
Πρόεδρος HELMEPA
10/1/18

Δρος Γεωργίου Γράτσου

Προέδρου της HELMEPA

Του

Η ενσωμάτωση νέων «πράσινων» τεχνολογιών είναι η πρόκληση  
στην οποία καλείται να απαντήσει η σύγχρονη ναυτιλία
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόγραμμα 
Leadership 2020 αναγνωρίζει την αναγκαι-
ότητα ενίσχυσης εξειδικευμένων ναυτικών 
δεξιοτήτων στη ναυτιλιακή βιομηχανία, 
συνεισφέροντας σε μια αειφόρα, τεχνολογι-
κά αναπτυσσόμενη Γαλάζια Οικονομία.
Ως εκ τούτου, πρωταρχικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία διαδραματίζει η προσέλκυ-
ση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, οι οποίοι 
έχουν τη δυνατότητα καθώς και τον ψυχι-
σμό όχι μόνο να ακολουθήσουν αλλά και να 
παραμείνουν στο ναυτικό επάγγελμα. Δυστυ-
χώς, η ναυτιλία των Ελλήνων, η πρώτη στον 
κόσμο, δεν είναι επαρκώς επανδρωμένη από 
Έλληνες ναυτικούς και ειδικά αξιωματικούς, 
γεγονός που μπορεί να επιφέρει σημαντικό 
πλήγμα στον κλάδο μακροπρόθεσμα. 
Η εικόνα λοιπόν της ναυτιλίας και των προ-
οπτικών του επαγγέλματος του ναυτικού 
πρέπει να παρουσιαστεί με πρόσφορο 
τρόπο στην κοινωνία, όχι μόνο λόγω των 
οικονομικών προοπτικών που προσφέρει το 
επάγγελμα, αλλά και για την ευκαιρία εξω-
στρέφειας και αντίληψης του παγκόσμιου 
γίγνεσθαι, ταξιδεύοντας με πλοία σύγχρονα, 
που καλύπτουν όλους τους τομείς θαλάσσι-
ων μεταφορών τοπικά και παγκοσμίως, γιατί 
αυτή είναι η ελληνική ναυτιλία. 
Το επίπεδο και η συνάφεια των σπουδών τους, 
όπως και η υποχρεωτική θαλάσσια υπηρεσία, 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια ομαλή μετάβα-

ση στη διαδικασία απρόσκοπτης εξέλιξης του 
Έλληνα αξιωματικού. Με αυτές τις προϋποθέ-
σεις θα έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση και 
μικρότερη διαρροή σπουδαστών. 
Πρωταρχικός πυλώνας εκπαίδευσης των 
Ελλήνων αξιωματικών είναι οι Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού, στις οποίες έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα ως προς την αναβάθμι-
ση των κτιριακών υποδομών (σημαντική η 
συνεισφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών, όπως και του Ιδρύματος Ευγενίδου), 
την ανανέωση του εξοπλισμού τους και την 
αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, 
όπου πρόσφατα συγκροτήθηκαν δύο ομά-
δες εμπειρογνωμόνων αναμόρφωσης των 
προγραμμάτων σπουδών Πλοιάρχων και 
Μηχανικών των ΑΕΝ, οι οποίες τέθηκαν υπό 
την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Προφανώς, πέραν των ανωτέρω, απαιτού-
νται πάνω απ’ όλα ικανοί και κατάλληλοι 
καθηγητές, με εμπειρία στη διδασκαλία. 
Σε αυτό το σημείο η θέση μας είναι ότι θα πρέ-
πει να υπάρξει άμεσα η σωστή στελέχωση με 
τακτικό προσωπικό κατάλληλων προσόντων 
ανά ειδικότητα και εμπειρία (ειδικά ναυτοδι-
δάσκαλοι), με περιορισμό των ωρομισθίων. 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει συνέπεια από 
πλευράς της πολιτείας ως προς τις δεσμεύ-
σεις της στους σπουδαστές (ενδιαίτηση/
σίτιση εφόσον παρέχεται, μειωμένα εισιτή-
ρια κ.ο.κ.). 

Από την άλλη πλευρά, και οι σπουδαστές πρέ-
πει να είναι όσο το δυνατόν του ίδιου επιπέ-
δου, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολου-
θούν απρόσκοπτα τα μαθήματά τους, έχοντας 
κοινές προαπαιτούμενες μαθησιακές βάσεις. 
Πολύ σημαντική είναι και η πραγματοποίηση 
των εκπαιδευτικών ταξιδιών, που δίνουν τη 
δυνατότητα στους σπουδαστές αφενός μεν 
να συνδυάσουν τη θεωρία με την πράξη και 
αφετέρου να έρθουν πιο κοντά στη θάλασ-
σα και στο πλοίο. 
Η ευθύνη υλοποίησης αφορά αποκλειστικά 
και μόνο τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Βασικός στόχος των ΑΕΝ θα πρέπει να είναι 
η περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση υφι-
στάμενων ειδικών σχολείων ΑΕΝ για πτυχι-
ούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρο-
νικοί κ.ο.κ.).
Τα ΕΠΑΛ, εφόσον ενισχυθούν με πρόσφορους 
τρόπους, θα μπορέσουν και αυτά να συνεισφέ-
ρουν στη ναυτική εκπαίδευση καθοριστικά. 
Σημαντικό ρόλο, συμπληρωματικό της δημόσι-
ας, καλείται να παίξει η ιδιωτική εκπαίδευση και 
τα μη ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία δίνουν 
εξαιρετική προοπτική όχι όμως για τους εν 
Ελλάδι πιστοποιημένους αξιωματικούς.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης την προο-
πτική απασχόλησης και των 70.000 ναυτικών 
(όχι αξιωματικών) στην ποντοπόρο ναυτιλία, 
εφόσον βρεθούν πρόσφορες λύσεις.
Πεδίον δόξης λαμπρόν λοιπόν. Οψόμεθα. 

Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη

Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου

Του

Η ναυτιλία των Ελλήνων, η πρώτη στον κόσμο,  
δεν είναι επαρκώς επανδρωμένη από Έλληνες ναυτικούς
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Οι επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών κατά 
το περασμένο έτος διαφαίνεται να έχουν γίνει 
σε ιδανικό χρόνο για την αξιοποίηση του τρέχο-
ντος ναυτιλιακού κύκλου.
Εκτιμώ πως η βελτιούμενη πορεία των ναύλων 
στο ξηρό φορτίο κατά τους τελευταίους μήνες 
του 2017 θα συνεχιστεί και το 2018, με την προ-
βλεπόμενη αύξηση της ζήτησης κατά 3% σε 
τόνους και 4% σε tonne-miles να υπερισχύει της 
αύξησης χωρητικότητας του 1-3% (αναλόγως του 
μεγέθους του πλοίου), παρόλο που θα εξακο-
λουθήσουν οι συνήθεις κίνδυνοι και οι διαρκείς 
διακυμάνσεις.
Παρομοίως, στις αγορές των δεξαμενόπλοιων, 
όπου επίσης δραστηριοποιούμαστε, το 2018 
αναμένουμε τη σταδιακή αντιστροφή των αρνη-
τικών fundamentals του 2017, με την αύξηση σε 
tonne-miles να υπερισχύει του ρυθμού αύξησης 
της χωρητικότητας του στόλου τόσο στις αγο-
ρές αργού πετρελαίου όσο και στα παράγωγα. 
Στον χώρο των πετρελαιοειδών και των μικρό-
τερων MRs συγκεκριμένα, παρατηρούμε αυξα-
νόμενο ενδιαφέρον από μεγάλους ναυλωτές για 
δέσμευση των πλοίων για περίοδο, το οποίο 
αποτελεί θετικό οιωνό για το μεσοπρόθεσμο 
μέλλον των ναύλων.
Βεβαίως, μέσα σε ένα επιχειρηματικό περιβάλ-
λον σε μεταβατικό στάδιο, πρέπει να κοιτάζουμε 

πέρα από το πώς θα κινηθεί η αγορά την επό-
μενη χρονιά.
Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι 
παραδοσιακές αξίες της ελληνικής εφοπλιστικής 
οικογένειας, όπως η αγάπη για τον ναυτικό, τη 
θάλασσα και το πλοίο. Αλλά είναι εξίσου σημα-
ντικό να διαμορφωθούν και να προσαρμοστούν 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς πολλά 
από τα «εργαλεία» που συνέβαλαν στην επιτυχία 
της ελληνικής ναυτιλίας αντικαθίστανται από νέα 
μέσα. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα μαζικά 
ψηφιακά δεδομένα, οι νέες πηγές χρηματοδό-
τησης, τα ενισχυόμενα κανονιστικά πλαίσια σε 
λειτουργικό και εταιρικό επίπεδο επηρεάζουν 
το παραδοσιακό πλαίσιο ανταγωνισμού και τον 
παραδοσιακό τρόπο λήψης αποφάσεων. Επίσης, 
πιστεύω πως οι ναυλωτές μας θα γίνουν πιο 
απαιτητικοί και η νέα γενιά θα πρέπει να έχει 
όλο και περισσότερο στη στρατηγική της την 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε με 
τα πλοία μας.
Θα είναι επιτυχημένη και διαχρονική η εταιρεία 
που αναθεωρεί διαρκώς τι είναι αυτό που δίνει 
αξία στα πλοία της και πιστεύω πως οι διάδο-
χοι των οικογενειών και των εταιρικών στελεχών 
έχουν όλες τις δυνατότητες να συνεχίσουν με 
επιτυχία τον ηγετικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλι-
ακής επιχείρισης στην παγκόσμια ναυτιλία.

Λου Κολλάκη

Προέδρου της Chartworld Shipping Corporation

Του

H βελτιούμενη πορεία των ναύλων στο ξηρό φορτίο  
κατά τους τελευταίους μήνες του 2017 θα συνεχιστεί και το 2018
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Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
ως προς την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα στους 
βρετανικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
σχετικά με την ικανότητά τους να συνε-
χίσουν να έχουν πρόσβαση στην ενιαία 
αγορά μετά την εφαρμογή του Brexit. 
Πάνω από έναν χρόνο μετά το δημοψή-
φισμα παραμένουν συγκεκριμένα ερω-
τήματα, τα οποία αφορούν το χρονοδι-
άγραμμα και την τελική μορφή που θα 
λάβει το Brexit. Ενόσω η αποσαφήνιση 
τέτοιων βασικών ζητημάτων εξακολουθεί 
να αναμένεται, εμείς, όπως και τα άλλα P&I 
Clubs τα οποία υπόκεινται στους κανονι-
σμούς του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουμε 
αναλάβει την εκπόνηση μιας λεπτομερούς 
ανάλυσης των καλύτερων ρυθμίσεων σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες 
πρέπει να υιοθετήσουμε, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συνέχι-
ση κάλυψης των μελών μας στις συνθήκες 
του μετά Brexit περιβάλλοντος, για τις 
οποίες πρέπει σε αυτό το στάδιο να προ-
ετοιμαζόμαστε. 

Η μελέτη του London Club σε αυτόν τον 
τομέα έχει αρκούντως προχωρήσει και 
είναι κάτι για το οποίο θα προσφέρουμε 
περαιτέρω ενημέρωση στο εγγύς μέλλον. 
Πρόκειται να ιδρύσουμε μια θυγατρική 
ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα είναι 
εξουσιοδοτημένη να ασφαλίζει τα πλοία 
των μελών μας, τα οποία φέρουν ευρωπα-
ϊκές σημαίες. Όσον αφορά την τοποθεσία 
της θυγατρικής, έχει ήδη δοθεί ιδιαίτερη 
εστίαση και εξακολουθεί να δίνεται σε 
ένα εύρος συνιστωσών, όπως η γεωγρα-
φική εγγύτητα στα μέλη μας, η ύπαρξη 
τοπικής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και 
υποδομών, καθώς και η μελέτη κανονι-
στικών, νομικών και φορολογικών παρα-
γόντων. Ταυτοχρόνως, έμφαση δίνεται σε 
πιο στρατηγικά ζητήματα, με στόχο, για 
παράδειγμα, την επίτευξη μιας συνεκτι-
κής και αποτελεσματικής προσέγγισης ως 
προς τον τρόπο με τον οποίο υποστηρί-
ζουμε και αναπτύσσουμε περαιτέρω όλες 
τις δραστηριότητες του Club στον Ευρω-
παϊκό Οικονομικό Χώρο. 
Ωστόσο, παρά την υιοθέτηση των μέτρων 
των οποίων η φύση περιγράφηκε ανωτέρω 

ως απάντηση στο Brexit, δεν πρόκειται 
να επέλθουν αλλαγές στους κεντρικούς 
στόχους του London Club. Θα συνεχί-
σουμε να δίνουμε έμφαση –σε ολόκληρο 
το Club, συμπεριλαμβανομένου του γρα-
φείου μας στον Πειραιά– στην παροχή 
εξειδικευμένων  υπηρεσιών στα μέλη μας 
από ένα ασφαλές οικονομικό υπόβαθρο. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι μετά το Brexit 
δεν αναμένουμε τα μέλη μας να δουν 
οποιαδήποτε ουσιαστική διαφορά στον 
τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε 
μαζί τους. Είτε από την πλευρά των claims, 
του underwriting ή του loss prevention, η 
παροχή μιας κορυφαίας αλληλασφαλιστι-
κής υποστήριξης θα παραμείνει πρωταρ-
χικής σπουδαιότητας για το London Club.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι, καθώς 
την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές είναι πολύ κοντά ο ερχομός του νέου 
έτους, αποτελεί μια καλή ευκαιρία να 
ευχηθούμε στα μέλη μας –και σε όλους 
τους αναγνώστες των Ναυτικών Χρονι-
κών– ό,τι καλύτερο για το 2018. 

Ιωάννη Μ. Λύρα

Προέδρου του Committee του London P&I Club, 
Chairman της Lyras Maritime Ltd.

Του

Προετοιμαζόμαστε για τη μετά Brexit εποχή
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Αγαπητέ κύριε Μπίσια,

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να διατυπώσω 
τις απόψεις μου για την εμπορική ναυτιλία 
μας στο πανηγυρικό τεύχος των  Ναυτικών 
Χρονικών του Ιανουαρίου.
Το δεύτερο μισό του 2017 οι ναύλοι των 
φορτηγών bulkers βελτιώθηκαν –και βελτι-
ώνονται– αισθητά, με καλές προοπτικές για 
τα επόμενα δύο χρόνια, λόγω περιορισμέ-
νων παραδόσεων νεότευκτων πλοίων και της 
αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης της παγκό-
σμιας οικονομίας (εκτιμάται σε 3,7% το 2018).
Αντίστροφα, τα δεξαμενόπλοια crude carriers, 
μεγέθους 100.000 τόνων έως VLCC, υπέστη-
σαν την καθίζηση της ναυλαγοράς αφενός 
λόγω υπερπροσφοράς τονάζ (στα  VLCCs) 
και αφετέρου λόγω μείωσης των εξαγωγών 
αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
Ελπίζω –και προβλέπουμε– σε βελτίωση των 
ναύλων από το 2019, λόγω αύξησης της ζήτη-
σης και εξισορρόπησης της προσφοράς που 
θα επέλθει με τις διαλύσεις των παλαιότερων 
δεξαμενόπλοιων και τη στασιμότητα των ναυ-
πηγήσεων.
Οι ναύλοι των υγραεριοφόρων και των κοντέ-
ινερ βελτιώθηκαν σημαντικά το 2017.
Οι ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι 
οι περισσότερες οικονομικά εύρωστες. Οι 

Έλληνες εφοπλιστές, στην κρίση των ετών 
2009-2017, ανανέωσαν τους στόλους τους με 
νεοναυπήγητα πλοία.
Ο δείκτης φερεγγυότητας των Ελλήνων εφο-
πλιστών βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο και 
έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα από 
τις διεθνείς τράπεζες.
Η οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει ωθή-
σει νέα μορφωμένα παιδιά να επιλέξουν τις 
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυ-
τικού για να σπουδάσουν και να σταδιοδρο-
μήσουν στα εμπορικά πλοία και αργότερα 
στα ναυτιλιακά γραφεία. Έχει ανεβεί σημαντι-
κά το μορφωτικό επίπεδο των δοκίμων πλοι-
άρχων και μηχανικών που είναι απαραίτητοι 
στα νεοναυπήγητα πλοία υψηλής τεχνολογίας.
Γενικά, θα έλεγα ότι οι προοπτικές της εμπο-
ρικής ναυτιλίας μας είναι οι καλύτερες από 
ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της.
Σας συγχαίρω για την καμπάνια των Ναυτικών 
Χρονικών να προσεγγίσετε τους νέους για να 
τους γνωρίσετε τη ναυτιλία με το πρόγραμμα 
«ΙΣΑΛΟΣ».
Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς, στις οικογένει-
ες και στους συνεργάτες σας.

Με τιμή,

Θανάσης Μαρτίνος

Αθανάσιου Μαρτίνου

Managing Director της Eastern Mediterranean Maritime Limited

Του

Ο δείκτης φερεγγυότητας των Ελλήνων εφοπλιστών βρίσκεται  
σε υψηλότατο επίπεδο
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Σχετικά με τη ζήτηση για μεταφορά 
ξηρού φορτίου, πεδίο στο οποίο διαθέ-
τουμε εμπειρία, οι προοπτικές παραμέ-
νουν ισχυρές σε χώρες όπως η Κίνα, η 
Ινδία, αλλά και σε άλλες χώρες με σημα-
ντική οικονομική υπόσταση. Σε αντίθε-
ση με τη συγκρατημένη αισιοδοξία που 
επικρατεί περί της εξέλιξης της αγοράς 
ξηρού φορτίου, εξακολουθούν να υφί-
στανται κίνδυνοι που μπορούν να επη-
ρεάσουν την ανάκαμψή της, περιλαμβα-
νομένης της επίδρασης περιβαλλοντικών 
ελέγχων στην κινεζική βιομηχανική δρα-
στηριότητα, αλλά και της αντικατάστα-
σης εισαγωγών ινδικού κάρβουνου από 
εγχώρια παραγωγή του προϊόντος. Η βελ-
τίωση της αγοράς για την κατηγορία των 
Capesize πλοίων επιταχύνεται και, παρότι 
εποχιακοί παράγοντες μπορεί να την επη-
ρεάζουν αρνητικά, εντούτοις η επίδραση 
αυτή αναστρέφεται από υπέρτερες ευνο-
ϊκές θεμελιώδεις δυνάμεις. Οι υπερπόντι-
ες βραζιλιάνικες εξαγωγές προβλέπεται 

να αυξηθούν περαιτέρω το 2018, ενώ η 
συνεχιζόμενη ενοποίηση της κινεζικής 
μεταλλουργικής βιομηχανίας αναμένεται 
να λειτουργήσει ευεργετικά για τη ζήτηση 
εισαγωγών σιδηρομεταλλεύματος του-
λάχιστον για το προσεχές διάστημα. Η 
περιορισμένη αύξηση του στόλου τα επό-
μενα έτη συνεπάγεται ότι η αγορά ξηρού 
φορτίου θα συνεχίσει να εξισορροπείται 
ακόμα και αν η αύξηση της ζήτησης για 
μεταφορά φορτίων περιοριστεί ελαφρώς. 
Ο προφανής κίνδυνος που ελλοχεύει –και 
που όλοι ελπίζουμε να μην επαληθευτεί 
σύντομα– είναι μια αιφνίδια ανάκαμψη 
των παραγγελιών για νεότευκτα πλοία. Η 
βελτίωση την οποία παρατηρούμε τους 
τελευταίους 18 μήνες αναμένεται να συνε-
χιστεί τα επόμενα τρία με τέσσερα χρό-
νια, ευρισκόμενοι στο θετικό μέρος του 
κύκλου της ναυτιλιακής αγοράς, παρότι η 
εξέλιξη αυτής της φάσης του κύκλου ίσως 
να μην είναι τόσο ομαλή. Θεωρούμε ότι οι 
περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εται-

ρείες ξηρού φορτίου με σχετικώς νέους 
στόλους και λελογισμένο δανεισμό θα 
ωφεληθούν περισσότερο από την αύξηση 
των ναύλων και των αξιών των πλοίων το 
2018. Οφείλουμε να επισημάνουμε όμως 
ότι η εξέλιξη της αγοράς χρονοναυλώσε-
ων και των τιμών των πλοίων κατά μεγάλο 
ποσοστό βασίζονται στην ψυχολογία των 
επενδυτών και στις προσδοκίες για τα έτη 
2019 και 2020. Αυτό θα παίξει καθοριστικό 
ρόλο στην εξέλιξη των τιμών των μετοχών 
και στις μελλοντικές μερισματικές πολιτι-
κές των εισηγμένων εταιρειών. Συμπε-
ρασματικά, ο ελληνικός στόλος ξηρού 
φορτίου, ο οποίος αποτελείται κυρίως 
από σχετικώς νέα πλοία, θα δει υψηλότε-
ρα κέρδη το 2018 σχετικά με το 2017 και 
ιδίως σχετικά με το καταστροφικό 2016. 
Το πώς θα εξελιχθεί η αγορά μετέπειτα εν 
πολλοίς θα εξαρτηθεί από τους παράγο-
ντες που προαναφέρθηκαν.

Συμεών Παληού

Director, Chief Executive Officer και Chairman of the Board της Diana Shipping Inc.

Του

Η περιορισμένη αύξηση του στόλου τα επόμενα έτη συνεπάγεται  
ότι η αγορά ξηρού φορτίου θα συνεχίσει να εξισορροπείται
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Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με θετικό κλί-
μα για τη ναυλαγορά του ξηρού φορτιού, 
καθώς είναι η πρώτη χρονιά έπειτα από 
οκτώ χρόνια που τα ναύλα σημείωσαν 
ανοδική πορεία από την αρχή του έτους.
Οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της 
ανοδικής πορείας των ναύλων είναι η δια-
τήρηση του καθαρού ρυθμού αύξησης 
του στόλου μέσω των νέων κατασκευών 
και των διαλύσεων, δηλαδή στα τρέχοντα 
επίπεδα, περίπου 4%, για τα επόμενα χρό-
νια. Βεβαίως, η ζήτηση για μεταφορά φορ-
τίων είναι εξίσου σημαντική, αυτή όμως 
έχει καταγράψει μικρή μεταβλητότητα 
κατά την πάροδο των χρόνων, αναμένεται 
δε να συνεχίσει με ανάλογο ρυθμό.
Πολύ σημαντικός παράγοντας για τη μελ-
λοντική πορεία της αγοράς είναι ο όγκος 
της προσφοράς δανειοδοτήσεων στη 
ναυτιλία, όπου τους τελευταίους είκοσι 
πέντε μήνες είναι πολύ χαμηλός και με 

αισθητά υψηλότερο κόστος συγκριτικά 
με τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλε-
σμα την αισθητή μείωση των νέων παραγ-
γελιών και την επαναφορά της αγοράς σε 
επίπεδο ισορροπίας. Για τα επόμενα πέντε 
χρόνια δεν αναμένεται να αλλάξει αυτή η 
κατάσταση, λόγω της συνέχειας της υπο-
μόχλευσης των ισολογισμών των τραπε-
ζών και κυρίως λόγω της αναμενόμενης 
κατά το 2020 τέταρτης και πιο αυστηρής 
συνθήκης της Βασιλείας για την κεφαλαι-
ακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Ευτυχώς για όλους εμάς τους ασχολούμε-
νους με τη θάλασσα, η τύχη του μέλλο-
ντος εξαρτάται εν πολλοίς από τη δυνα-
τότητα εκμοντερνισμού των πλοίων. Σε 
ό,τι δε αφορά τη δανειοδότηση των εφο-
πλιστικών οίκων, η μέχρι τούδε συμπερι-
φορά όσων είχαν σχέση με δάνεια στη 
ναυτιλία, η εν γένει συμπεριφορά των 
δανειζόμενων Ελλήνων εφοπλιστών υπήρ-

ξε –και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί– 
επιτυχής. Ο Έλληνας εφοπλιστής είναι 
κατά κανόνα συνεπής στις υποχρεώσεις 
του, και αυτό είναι στοιχείο το οποίο οι 
υποψήφιοι δανειοδότες εξετάζουν κατά 
προτεραιότητα. 
Η ελληνική ναυτιλία κατόρθωσε όλα αυτά 
τα χρόνια να επιβιώσει της διεθνούς αντα-
γωνιστικής πρόκλησης και να επιβληθεί 
ακόμα μία φορά στον διεθνή ναυτιλιακό 
στίβο. Βέβαια, ο αγώνας υπήρξε και συνε-
χίζει να είναι δύσκολος, με ανταγωνιστές 
οι οποίοι έχουν γνώση της ναυτιλίας και 
οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν χρημα-
τοδοτήσεις οι οποίες τους επιτρέπουν μια 
σχετική άνεση.
Τέλος, εύχομαι καλύτερες ημέρες για 
όλους εμάς των οποίων το αίμα είναι λίγο 
αλμυρό, καλύτερες ημέρες και ευτυχία στα 
πληρώματά μας και σε όλους τους εργα-
ζομένους στη ναυτιλία όλης της Ελλάδας. 

Περικλή Παναγόπουλου

Iδρυτή της Magna Marine Inc. & Panagopulos Group of Companies

Του

Σημαντικός παράγοντας για τη μελλοντική πορεία της αγοράς  
είναι ο όγκος της προσφοράς δανειοδοτήσεων στη ναυτιλία
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Έχω την αίσθηση ότι το 2018, όπως βέβαια 
προκύπτει από τα θεμελιώδη στοιχεία, θα 
είναι μια καλή χρονιά τόσο για τη ναυτι-
λία γενικά όσο και για τη ναυλαγορά των 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου ειδικό-
τερα, και αυτό λόγω κυρίως του ιδιαίτε-
ρα μικρού βιβλίου παραγγελιών, το οποίο 
βρίσκεται μάλιστα σε ιστορικά χαμηλά, 
αγγίζοντας το 8,2% του υπάρχοντος 
παγκόσμιου στόλου, καθώς και λόγω της 
αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου.
Αναμένεται μάλιστα πως η αύξηση του 
εμπορίου θα είναι μεγαλύτερη από την 
αύξηση του στόλου, γεγονός ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό. Εάν δεν υπάρξει αύξηση 
της μέσης ταχύτητας των πλοίων, ενδέ-
χεται να έχουμε μια καλύτερη αγορά, 
ιδιαίτερα στο ξηρό φορτίο. Διαβλέπουμε 
επίσης πως τόσο στα δεξαμενόπλοια όσο 
και στα πλοία μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων η γενικότερη κατάσταση μάλλον 
θα βελτιωθεί.
Όσον αφορά τη χωρητικότητα των πλοί-
ων, πιστεύω πως καλές μέρες θα δουν 
όλες οι υποκατηγορίες των bulk carriers. 
Υπάρχει αδιαμφισβήτητα μια «συνέργεια» 

μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών. Αρχής 
γενομένης με τις πρώτες ύλες, δηλαδή 
το σιδηρομετάλλευμα και το κάρβουνο, 
ακολουθούν τα ημικατεργασμένα προϊό-
ντα, όπως ο χάλυβας και ο σίδηρος, ενώ 
αμέσως μετά έρχεται ο αγροτικός τομέας, 
δηλαδή τα λιπάσματα, τα σιτηρά κ.λπ.
Πρόκειται για έναν κύκλο, στον οποίο 
καθεμία από τις κατηγορίες τροφοδοτεί 
την άλλη και γι’ αυτό είναι πάντα ενδεικτι-
κό ότι οι καλές περίοδοι για τη ναυλαγορά 
συνήθως αρχίζουν από τα μεγάλης χωρη-
τικότητας πλοία.
Νομίζω λοιπόν πως υπάρχουν ελπίδες για 
ανάκαμψη της ναυλαγοράς στα dry, εάν 
φυσικά δεν συμβούν σημαντικές αλλαγές, 
όπως για παράδειγμα γεωπολιτικές ανα-
κατατάξεις ή «έξαρση» του προστατευ-
τισμού των μεγάλων οικονομιών. Σε αυτή 
την εξίσωση, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
αναμένεται να διαδραματίσει η Κίνα, η 
οποία φαίνεται να υιοθετεί μια μακροχρό-
νια στρατηγική επέκτασης της οικονομίας 
της, με επίκεντρο την απόπειρα διάνοιξης 
νέων «οδών» σε Αφρική και Ασία μέσω 
του λεγόμενου «Silk Road».

Επισημαίνεται πως ο νέος «δρόμος του 
μεταξιού» περιλαμβάνει σημαντικές επεν-
δύσεις σε υποδομές, οι οποίες έχουν άμε-
σο αντίκτυπο και στη ναυτιλία. Τα έργα 
υποδομών απαιτούν μεταφορά πρώτων 
υλών, και όχι μόνο.
Τα θεμελιώδη στοιχεία, επομένως, είναι 
ενθαρρυντικά. Μπορεί κανείς να είναι 
συγκρατημένα αισιόδοξος, ενώ αδιαμ-
φισβήτητα η μεγάλη πρόκληση που θα 
αντιμετωπίσουμε στη ναυτιλία το 2018 
είναι να τιθασεύσουμε την απληστία μας. 
Αν το 2018 πάμε πάλι μαζικά και χωρίς 
μέτρο στα ναυπηγεία, το 2020 θα είναι μια 
δύσκολη χρονιά. Οφείλουμε στις καλές 
εποχές να διατηρήσουμε την ψυχραιμία 
μας. Υπάρχει μάλιστα μια κινεζική παροι-
μία που πάντα μνημονεύω: «Στις κακές 
εποχές μη χάσεις την ψυχή σου, στις 
καλές εποχές μη χάσεις το μυαλό σου». 
Εμείς στη ναυτιλία καταφέραμε στις κακές 
εποχές να μη χάσουμε την ψυχή μας. Στό-
χος μας είναι στις καλές εποχές να μη 
χάσουμε το μυαλό μας.

Αναστάσιου Παπαγιαννόπουλου

Προέδρου της BIMCO,  
Principal της Common Progress Co Na S.A.

Του

Στις καλές εποχές οφείλουμε να διατηρήσουμε  
την ψυχραιμία μας



68

Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα: Οι εδραιωτές

Καμιά φορά, ως Έλληνες, πέφτουμε σε 
απαξιωτικές δηλώσεις. Ακούμε ενίοτε ότι 
οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού είναι 
άχρηστες, ότι δεν παράγουν ποιότητα.  Δεν 
παύει όμως να είναι ο Έλληνας ναυτικός 
εκείνος ο οποίος συμβάλλει στο να είναι 
ένα βαπόρι αλλά και η ελληνική σημαία ποι-
οτικά. Στις διάφορες κατατάξεις, το ελληνι-
κό νηολόγιο είναι στην υψηλότατη βαθμί-
δα. Οπότε, δεν μπορούμε να απαξιώνουμε 
τους Έλληνες ναυτικούς, διότι τα πλοία μας 
πάνε πολύ καλά. Και δεν πάνε μόνα τους. 
Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα των ναυτι-
κών που αποφοιτούν από τις σχολές μας 
–από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού– δεν μπορεί παρά να είναι καλή. Έχει 
πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μην παρεξη-
γηθώ, δεν θέλω να πω ότι φτάσαμε στην 
κορυφή, αλλά δεν είμαστε και στον πάτο. 
Βεβαίως και υπάρχουν περιθώρια βελτίω-
σης. Και ας μην ξεχνάμε μια ιδιαιτερότητα 
την οποία δεν βλέπουμε σε άλλο κομμάτι 
της εκπαίδευσής μας: ότι η συγκεκριμέ-
νη εκπαίδευση έχει συμπαραστάτη τον 
αντίστοιχο φορέα της εργοδοσίας. Στους 
δικηγόρους, τα δικηγορικά γραφεία δεν 
«πληρώνουν» για την εκπαίδευση των φοι-
τητών στις νομικές σχολές, όπως και στην 
ιατρική σχολή δεν υπάρχει επιδότηση από 
τις κλινικές και τα νοσοκομεία. Στις Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού υπάρχει συν-

δρομή από τα πλοία με ελληνική σημαία 
προς το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.  
Δεν είναι αποκλειστικά από τα βαπόρια, 
είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλλά 
είμαστε ένας κλάδος της οικονομίας, ίσως 
ο μοναδικός στην Ελλάδα, που πραγματικά 
πληρώνουμε για την εκπαίδευση των νέων, 
για τη μετεξέλιξή τους ως αξιωματικών, για 
να εξασφαλίσουν μια μετέπειτα καριέρα.
Σήμερα, με την κρίση που υφίσταται στη 
χώρα μας και την ανεργία, ιδιαίτερα των 
νέων, υπάρχει μια σοβαρή πλέον προσέ-
λευση και γι’ αυτό έχει βελτιωθεί πάρα 
πολύ και η ποιότητα των σπουδαστών στις 
ΑΕΝ. Οι συγκεκριμένες σπουδές είναι μια 
εναλλακτική λύση για επαγγελματική καριέ-
ρα, την οποία ο νέος αξίζει να σκεφτεί 
σοβαρά. Δεν είναι εύκολη. Είναι απαιτητική 
και ιδιόμορφη επαγγελματική κατεύθυνση, 
αλλά από την άλλη μεριά, εάν είσαι ποιοτι-
κός, τότε όχι μόνο οι αμοιβές είναι καλές, 
αλλά έχεις ως επαγγελματικό ορίζοντα 
την παγκόσμια ναυτιλία. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί οι Φιλιππίνες έχουν καταφέρει να 
εκπαιδεύσουν 300.000 αξιωματικούς και 
κατώτερα πληρώματα για την παγκόσμια 
ναυτιλία και γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να 
δημιουργήσει τις ίδιες συνθήκες. Ο καλός 
Έλληνας ναυτικός, και ειδικά ο αξιωματικός 
ΕΝ, έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει 
καριέρα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία από το 

Χονγκ Κονγκ έως το Βανκούβερ, να ναυ-
τολογηθεί σε κρουαζιερόπλοιο ή σε oil 
rigs στη Βόρεια Θάλασσα. Οι δυνατότητες 
είναι απεριόριστες.
Εμείς νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι το 
κέντρο της γης, ότι εμείς κανονίζουμε 
τα πάντα. Αυτή τη στιγμή στη Βάρνα της 
Βουλγαρίας, απ’ ό,τι διαβάζω, 200 Έλλη-
νες νέοι φοιτούν στη σχολή Εμπορικού 
Ναυτικού. Ένας μεγάλος αριθμός επίσης 
βρίσκεται στην Κύπρο. Μήπως είμαστε 
δεινόσαυροι και απλώς περιμένουμε το 
τέλος; Και δεν αποκλείεται αύριο να δού-
με –εκτός και αν έχει ξεκινήσει κιόλας, 
απ’ ό,τι ακούω– ευρωπαϊκά ιδρύματα να 
έρθουν στην Ελλάδα, να κάνουν την ιδι-
ωτική εκπαίδευση μόνοι τους και να βγά-
ζουν πιστοποιημένους από την Αγγλία, τη 
Γερμανία και τη Γαλλία ναυτικούς. Όμως, 
ας μη χάνουμε καιρό. Πριν κάνουμε την 
ολική ζημιά, ας κάνουμε μια μεγάλη ανα-
θεώρηση, να δούμε ότι δεν είμαστε μόνοι 
μας στον κόσμο. Είναι κρίμα, η ανεργία είναι 
τεράστια, ο κόσμος έχει προβλήματα και 
υπάρχει μια δυνατότητα: η δημόσια ναυτι-
κή εκπαίδευση θα μπορούσε να συμπλη-
ρώνεται και από την ιδιωτική. Είναι κρίμα η 
ελληνόκτητη ναυτιλία να ζει δεκάδες χιλιά-
δες οικογένειες ξένων κρατών –αξιόλογοι 
άνθρωποι, χαλάλι τους– και όχι να δίνει τη 
δυνατότητα αυτή στους Έλληνες.

Ιωάννη Πλατσιδάκη

Προέδρου της INTERCARGO, 
Managing Director της Anangel Maritime Services Inc.

Του

Ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα:  
μήπως είμαστε δεινόσαυροι και απλώς περιμένουμε το τέλος;
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Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία έχει απο-
δείξει πόσο ανθεκτική είναι στις δυσμενείς 
συνθήκες της αγοράς και πως προσαρμόζεται 
καλά στις μεταβαλλόμενες παραμέτρους, είτε 
λόγω νέων περιβαλλοντικών νομοθεσιών είτε 
λόγω άλλων παραγόντων. Έτσι, λοιπόν, προσ-
δοκώ ότι το 2018 η ελληνική ναυτιλιακή βιο-
μηχανία θα συνεχίσει να ενισχύει τη δύναμή 
της και τη θέση της στην αγορά για το μέλλον.
Δεν πιστεύω ότι η σύμβαση περί Διαχείρισης 
Θαλάσσιου Έρματος ή οι κανονισμοί σχετικά 
με τις εκπομπές CO

2
 θα επηρεάσουν δυσμε-

νώς τις επενδύσεις σε πλοία τα επόμενα δύο 
χρόνια και την αναδιαμόρφωση του στόλου, 
διότι οι εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε κατάλ-
ληλα σχέδια για την αναπροσαρμογή στις 
νέες απαιτήσεις.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δανεισμός σε 
ναυτιλιακές εταιρείες έχει αλλάξει δραματι-

κά τα τελευταία χρόνια, αλλά οι εταιρείες με 
καλή φήμη έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια  
–και έχουν επίσης πρόσβαση σε αυτά και με 
άλλες διαδικασίες– επειδή το κύριο κριτήριο 
παραμένει η λέξη «ποιότητα». Αν πρόκειται 
για εταιρεία υψηλής ποιότητας, η δανειοδότη-
ση είναι εφικτή και διαθέσιμη.
Μπορούν, σε αυτό το περιβάλλον, να επιβιώ-
σουν στη ναυτιλία οι οικογενειακές επιχειρή-
σεις με παραδοσιακές αξίες; Η απάντηση σε 
αυτή την ερώτηση είναι σίγουρα «ναι», διότι 
οι επιχειρήσεις με παραδοσιακές αξίες δεν 
σημαίνει ότι είναι οπισθοδρομικές. Τέτοιες 
οικογενειακές αξίες, που συνέχισαν δεκαε-
τίες παράδοσης, είναι περισσότερο προσόν 
παρά εμπόδιο στην πρόοδο του οικογενει-
ακού οίκου. Στην ουσία, τέτοιοι παραδοσι-
ακοί οικογενειακοί οίκοι είναι πολύ υψηλής 
ποιότητας.

Δρος Σπύρου Μ. Πολέμη

Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας 

Του

Οι επιχειρήσεις με παραδοσιακές αξίες  
δεν σημαίνει ότι είναι οπισθοδρομικές
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Εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα τολ-
μούσα να πω, με την εμπειρία που μου 
προσφέρει η διπλή μου ιδιότητα, αυτή του 
καπετάνιου και του πλοιοκτήτη, τόσο εγώ 
όσο και άλλοι συνάδελφοί μου βροντοφω-
νάζουμε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει με 
τον αφελληνισμό της ελληνικής ναυτιλίας. Τα 
στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή μας 
την ανησυχία. Η σύγκριση των υπηρετού-
ντων ναυτικών με τους αναγκαίους ναυτικούς 
για να υποστηρίξουν τη σύγχρονη ελληνική 
ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο στα πλοία όσο 
και στα γραφεία μας στη στεριά, καταδεικνύ-
ει μια αναλογία τουλάχιστον 1 προς 3.
Οι μέθοδοι προσέλκυσης των νέων στο ναυτι-
κό επάγγελμα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν 
και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που θα 
μας φέρουν κοντά τους. Εμείς, ως εφοπλισμός, 
πρέπει να βρούμε τον τρόπο να έρθουμε 
κοντά στους νέους και στις νέες και να τους 
εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη και την πεποί-
θηση ότι η σχέση αυτή θα τους συντροφεύει 
σε όλη τους την καριέρα, σε όλη τους τη ζωή.
Πιστεύω ακράδαντα ότι οφείλουμε να επεν-
δύσουμε με όλα τα μέσα και τους πόρους 
που διαθέτουμε στη ναυτική εκπαίδευση 
και επιμόρφωση και στη Ναυτική Παιδεία 
των νέων, συνδράμοντας την πολιτεία και 
τους παραδοσιακά εντεταλμένους θεσμι-

κούς φορείς στην αναβάθμιση της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, αναλαμ-
βάνοντας πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για 
τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβα-
σης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα με τη 
δημιουργία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Ναυτικών Επαγ-
γελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).
Ας συμμεριστούμε λοιπόν το όραμα της δημι-
ουργίας συμπληρωματικής ιδιωτικής, μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, ναυτικής εκπαίδευ-
σης με τα Ναυτικά Λύκεια, που θα καταρτίσουν 
άριστα εκπαιδευμένους νέους ναυτίλους, οι 
οποίοι θα αποτελέσουν τα καλύτερα φυτάρια 
για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έχο-
ντας επίσης τη δυνατότητα, με την αποφοίτη-
σή τους από το Ναυτικό Λύκειο, να ενταχθούν 
άμεσα στο ναυτικό δυναμικό της χώρας μέσα 
στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
Όταν κάθε πόλη και κάθε νησί δημιουργήσει 
το δικό του Ναυτικό Λύκειο και τα καράβια 
αρχίζουν να στελεχώνονται με Ελληνόπουλα, 
τότε θα μπορούμε να νιώσουμε ότι επιτελέ-
σαμε το καθήκον μας ως γενιά για τη συνέ-
χιση του μεγαλείου της ελληνικής ναυτιλίας.
Καλή μας φώτιση και καλοτάξιδος ο νέος 
χρόνος.   

Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος

Καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσάκου

Ιδρυτής του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος

Του

Βροντοφωνάζουμε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει  
με τον αφελληνισμό της ελληνικής ναυτιλίας
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Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μας, μια τόσο 
μικρή χώρα γεωγραφικά και πληθυσμιακά, 
βρίσκεται εδώ και περίπου τριάντα χρόνια 
σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής αγοράς. Είναι επίσης γεγονός 
ότι κύριο ρόλο στη σπουδαία ανάπτυξή 
της διαδραμάτισαν οι άξιοι Έλληνες ναυ-
τικοί, που επάνδρωσαν τα πλοία, διαχειρί-
στηκαν τις επιχειρήσεις και διεκδίκησαν 
το μερίδιο της τεράστιας «πίτας» στην 
παγκοσμιοποιημένη ναυτιλιακή αγορά.
Σε ολόκληρη τη μακραίωνη ιστορία της 
χώρας μας, από τους αρχαιότατους μέχρι 
τους σύγχρονους χρόνους, διεκδικήσαμε 
την ελευθερία μας, την ανάπτυξή μας, την 
ευημερία μας και τον πολιτισμό μας μέσα 
από τους θαλάσσιους δρόμους. Τίποτα 
δεν ήταν εύκολο και τίποτα δεν χαρίστηκε 
στους Έλληνες, και ιδιαίτερα στον Έλληνα 
ναυτικό.
Τα χρόνια παρήλθαν και το ναυτικό επάγ-
γελμα, δυστυχώς με λανθασμένες κινήσεις 
ή αδιαφορία των εκάστοτε κυβερνήσε-
ων, έχασε την κραταιά αξία του, παρά τις 

πομπώδεις δηλώσεις περί «σπουδαίας 
συμβολής της ναυτιλίας» στην ελληνική 
οικονομία. Δυστυχώς, με αυτές τις λανθα-
σμένες πολιτικές, μαζί με την απαξίωση του 
επαγγέλματος, ήρθε και η αρνητική διάθε-
ση των νέων μας προς το ναυτικό επάγγελ-
μα, το οποίο μόνο ως οικονομική διέξοδο 
επιλέγουν πλέον. 
Όμως, ποτέ δεν είναι αργά, τίποτα δεν έχει 
χαθεί και, φυσικά, τίποτα δεν είναι ακατόρ-
θωτο για την αδάμαστη ελληνική ψυχή. Ένα 
μικρό ενδιαφέρον από τους αρμόδιους 
κρατικούς φορείς, μερικές καίριες παρεμ-
βάσεις στο υπάρχον ναυτικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και επανεξέταση των νόμων που 
διέπουν το άδικο, εξοντωτικό φορολογικό 
σύστημα και το χωρίς επαρκή οικονομική 
κάλυψη ασφαλιστικό σύστημα που καθο-
ρίζει όλη τη ναυτική κοινότητα, και η ελλη-
νική ναυτιλία αναγεννημένη θα λάμψει στα 
πέρατα των θαλάσσιων συνόρων. 
Υποδομές στις Ακαδημίες Εμπορικού 
Ναυτικού, με εξαίρετους και πλήρως 
καταρτισμένους εκπαιδευτικούς –προερ-

χόμενοι μάλιστα από την ενεργό ναυτική 
δράση– υπάρχουν, νέοι με όνειρα, ταλέντο, 
σύγχρονες γνώσεις και πολλή αγάπη για τη 
θάλασσα και την περί αυτήν επαγγέλματα 
υπάρχουν και είναι έτοιμοι να επανδρώ-
σουν τις τάξεις του Εμπορικού Ναυτικού 
μας και να συμμετέχουν στο όνειρο που θα 
αναβαθμίσει την ελληνική ναυτιλία, αρκεί 
να τους δοθούν γερές γνωστικές βάσεις, 
σταθερή επαγγελματική πορεία πλεύσης 
και ένα αισιόδοξο μέλλον, στον εξαιρετικά 
δύσκολο και ανταγωνιστικό χώρο όπου 
καλούνται να δραστηριοποιηθούν.
Αρκεί η ελληνική πολιτεία να σταθεί αρω-
γός και ουσιαστικά δίπλα στο ναυτικό 
επάγγελμα και στους ναυτικούς μας. Αρκεί 
η ελληνική σημαία να αναβαθμιστεί και να 
γίνει σημαία ίσων ευκαιριών στη διεθνή 
ναυτιλιακή αγορά.
Η απόφαση είναι δική μας, εμείς πρέπει να 
χαράξουμε το μέλλον της Ελλάδας και να 
αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες 
γενιές ένα σίγουρο, υγιές και με προοπτι-
κές επάγγελμα.

 Καπτ. Εμμανουήλ Τσικαλάκη

Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Του 

Η ελληνική πολιτεία να σταθεί αρωγός και ουσιαστικά  
δίπλα στο ναυτικό επάγγελμα και στους ναυτικούς μας
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Η χρονιά που πέρασε ήταν σημαντική 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ναυ-
τιλίας. Η εικόνα, όπως φαίνεται να διαμορ-
φώνεται για το 2018, είναι η εξής:
Η έξοδος παραδοσιακών ναυτιλιακών τρα-
πεζών από τον χώρο έχει κάνει τη χορή-
γηση νέων δανείων δύσκολη και αυστηρά 
επιλεκτική.
Μέσα στο 2018 τα ναυτιλιακά χαρτοφυλά-
κια των τραπεζών Commerzbank και RBS 
(εναπομείναν) θα πωληθούν σε επενδυτικά 
ή άλλα χρηματοοικονομικά σχήματα, καθώς 
αυτές οδεύουν προς πλήρη έξοδο από τη 
ναυτιλία. Επίσης, δραστική μείωση του χαρ-
τοφυλακίου τους θα επιδιώξουν και πολλές 
άλλες τράπεζες, οι οποίες υπήρξαν σημα-
ντικά στηρίγματα της εγχώριας ναυτιλιακής 
κοινότητας. Θετική εξέλιξη αποτελεί το 
γεγονός ότι ελληνικές τράπεζες δείχνουν 
ξανά ενδιαφέρον για τον χώρο.
Καθώς οι «παραδοσιακοί» τραπεζικοί 
όμιλοι αποχωρούν, αφήνουν περιθώριο 
για νέα σχήματα, σαφώς πιο επιθετικά, τα 
γνωστά και ως «shark financiers». Τα σχή-

ματα αυτά, που υποστηρίζονται συνήθως 
από ξένα funds, χρηματοδοτούν με όρους 
αρκετά δυσμενείς, που σίγουρα θα απο-
τρέψουν πολλούς πλοιοκτήτες από το να 
τα χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτική πηγή 
χρηματοδότησης. Ωστόσο, αυτά αποτε-
λούν τη νέα πραγματικότητα.
Επίσης, έχουμε τα περίφημα Chinese ship 
leasing και Japanese ship leasing schemes, 
τα οποία αποτελούν ιδιαίτερα εποικο-
δομητικές λύσεις στην περίπτωση νέων 
παραγγελιών στα ναυπηγεία των συγκεκρι-
μένων χωρών. Ορισμένα τέτοια χρηματο-
οικονομικά ιδρύματα (ιδίως στην Κίνα) θα 
εξετάσουν και μεταχειρισμένα πλοία. 
Δυστυχώς, για τις εισηγμένες εταιρείες που 
βασίζονται στα capital markets, οι αγορές 
ήταν ουσιαστικά κλειστές μέχρι το τέλος 
του 2017. Η έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέ-
ροντος για τις μετοχές εισηγμένων ναυτιλι-
ακών και η προσφορά κεφαλαίων σε τιμές 
χαμηλότερες της χρηματιστηριακής τους 
αξίας είναι τα δύο χαρακτηριστικά της 
χρονιάς που πέρασε, πόσω μάλλον όταν η 

χρηματιστηριακή αξία των περισσότερων 
ναυτιλιακών εταιρειών ήταν αρκετά χαμη-
λότερη από την πραγματική. Θεωρώ ότι η 
κατάσταση αυτή θα αλλάξει μέσα στο 2018, 
καθώς φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερα αυξη-
μένο ενδιαφέρον από τους επενδυτές για 
τη ναυτιλία και ιδίως για τις εταιρείες που 
έχουν στην κατοχή τους πλοία μεταφοράς 
παραγώγων πετρελαίου (product tankers), 
φορτηγά αλλά και containers, τομείς της 
ναυτιλίας για τους οποίους προβλέπεται 
να συνεχιστεί η πρόσφατη ανοδική τους 
πορεία. Η αυξητική αυτή επενδυτική δυνα-
μική θα επιφέρει άνοδο της αξίας των 
μετοχών των εισηγμένων εταιρειών και θα 
τις βοηθήσει να έχουν και πάλι πρόσβαση 
σε ουσιαστική άντληση κεφαλαίων για ανά-
πτυξη, αλλά και να αξιοποιήσουν εναλλα-
κτικές χρηματοδοτικές προτάσεις.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο ιστο-
ρικό περιοδικό σας και εύχομαι ολόψυχα 
το 2018 να είναι για τη ναυτιλιακή κοινότη-
τα, αλλά και για την πατρίδα μας, η χρονιά 
που θα «καβατζάρουμε τον κάβο».

Βαλέντιου Γ. Βαλεντή

President και CEO της Pyxis Tankers Inc.

Του 

Καθώς οι «παραδοσιακοί» τραπεζικοί όμιλοι αποχωρούν,  
αφήνουν περιθώριο για νέα σχήματα, σαφώς πιο επιθετικά
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Το 2018 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για 
την πλειονότητα των Ελλήνων πλοιοκτη-
τών και ιδίως όσων έχουν φορτηγά πλοία. 
Μετά από δύο τρία χρόνια πολύ άσχημης 
ναυλαγοράς, με πολύ χαμηλές αξίες, όπου 
πολλοί συνάδελφοί μας δεν άντεξαν και 
«πέταξαν την πετσέτα στο ρινγκ», βλέ-
πουμε επιτέλους μια πολύ ουσιώδη άνοδο 
της ναυλαγοράς και των αξιών ειδικά στα 
μεγαλύτερα φορτηγά πλοία.
Βέβαια, το 2017 παραγγέλθηκαν περίπου 
120 Kamsarmax και 60 VLOCS, οπότε 
χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και υπομονή 
για να μην ξαναγκρεμίσουμε τη ναυλαγο-
ρά μόνοι μας, όπως έχουμε κάνει πολλές 
φορές στο παρελθόν, δυστυχώς.
Στα δεξαμενόπλοια η αγορά θα είναι αδύ-
ναμη και το 2018, οι αξίες θα είναι χαμηλές 
και τα ναύλα δεν θα καλύπτουν ούτε το 
break-even, οδηγώντας τις εταιρείες με 
πλοία τέτοιου τύπου σε ζημίες. Δυστυχώς, 
η νεαρή ηλικία του στόλου σε συνδυασμό 
με ένα μεγάλο order book, αλλά και τις 
περικοπές εξαγωγών από τον OPEC, δεν 
αφήνουν περιθώρια στην αγορά να καλυ-
τερεύσει. Τα containers, λόγω του μεγά-
λου order book, θα είναι επίσης χαμηλά 
το 2018, όπως θα είναι και τα LPG, ενώ τα 

LNG, έπειτα από πολλά χρόνια άσχημης 
ναυλαγοράς, έχουν αρχίσει να δυναμώ-
νουν σημαντικά.
Δυστυχώς για τους πλοιοκτήτες, πολλοί 
νέοι κανονισμοί έρχονται συγχρόνως για 
τα πλοία, πολλοί από αυτούς δεν έχουν 
τεσταριστεί, οι τεχνολογίες δεν είναι δοκι-
μασμένες, αλλά, επειδή δεν έχουμε δύναμη 
στα παγκόσμια ναυτιλιακά fora, οι αποφά-
σεις λαμβάνονται ερήμην μας. Στο BWTS 
ένα ακριβό προϊόν έγινε κανονισμός και 
ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν όντως κάνει 
αυτά που υπόσχεται, ενώ οι θάλασσες που 
υποτίθεται ότι βρομίζουν από το ballast 
των πλοίων δέχονται χιλιάδες τόνους 
νερού καθημερινά με ξένα όντα λόγω των 
ρευμάτων έτσι κι αλλιώς. Το 2020 όμως 
πλησιάζει γρήγορα και βάσει του IMO 
δεν θα υπάρξει αναβολή, άρα οι πλοιοκτή-
τες πρέπει να αποφασίσουν εάν θα καίνε 
distillates, εάν θα βάλουν scrubbers ή εάν 
θα καίνε LNG. Η πλειονότητα δεν θα κάνει 
τίποτα και μάλλον θα καίνε ακριβότερο 
πετρέλαιο, δηλαδή distillates.
Στην ερώτηση πώς διαμορφώνονται οι προ-
οπτικές της ναυτιλιακής χρηματοδότησης 
στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε θα 
απαντούσα ότι όλο και περισσότερες τρά-

πεζες αποφασίζουν να μην κάνουν shipping 
finance ή να μειώσουν το portfolio τους 
στο shipping finance. Αυτό σημαίνει ότι έχει 
δημιουργηθεί ένα three tier market.
Στις top εταιρείες με holding structures 
και strong balance sheets σχεδόν όλοι 
θέλουν να δανείσουν, στις μεσαίες εταιρεί-
ες με 15-25 καράβια κάποιες δανείζουν και 
κάποιες όχι, και στις μικρές μέχρι 10 καράβια 
δεν δανείζει σχεδόν κανείς, που σημαίνει 
ότι οι πλοιοκτήτες αυτοί πρέπει να βρουν 
άλλη χρηματοδότηση πολύ ακριβότερη 
ή να συνενωθούν με άλλους πλοιοκτήτες. 
Αυτό δεν βλέπω να αλλάζει το 2018.
Ως προς το κατά πόσο θα επηρεάσουν τη 
ναυτιλία οι εξελίξεις στον Αραβικό Κόλπο 
και στην Αραβική Χερσόνησο θα έλεγα ότι 
δυστυχώς, όταν υπάρχει ένταση και πιθα-
νότητα πολέμου, είναι καλό για τη ναυτιλία 
και ειδικά για τα δεξαμενόπλοια. Η κίνηση 
Τραμπ να ορίσει την Ιερουσαλήμ πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ έριξε λάδι στη φωτιά και 
οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Από 
την άλλη, έχουμε και τον Κιμ στη Βόρεια 
Κορέα, που είναι απρόβλεπτος και επικίν-
δυνος. Ευχόμαστε να ηρεμήσουν τα πράγ-
ματα και να λυθούν όλα διά της διπλωματι-
κής οδού, αν και φαίνεται απίθανο!

Χάρη Βαφειά

Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της StealthGas Inc.

Του

Στα δεξαμενόπλοια η αγορά θα είναι αδύναμη και το 2018
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Όσο καλοί κι αν είμαστε σε αυτό που κάνου-
με, στην πραγματικότητα δεν είμαστε τίποτα 
χωρίς τους ανθρώπους μας, αυτούς που απο-
τελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησής μας. 
Ένας καλός πρώην καπετάνιος, ένας ικανός 
πρώην πρώτος μηχανικός, ένας άξιος ναυ-
πηγός με εμπειρία στη θάλασσα αποτελούν 
τα σημαντικότερα εφόδια μιας επιτυχημένης 
επιχείρησης. Είναι αυτοί που έχουν ζήσει το 
καράβι, που το πονάνε, που «μυρίζονται» τα 
προβλήματα από χιλιάδες μίλια μακριά και τα 
προλαμβάνουν. Είναι αυτοί που έχουν κάνει 
την ελληνική ναυτιλία να ξεχωρίζει και να δια-
πρέπει. Αυτόν τον πλούτο πρέπει να διατη-
ρήσουμε πάση θυσία. Τα νέα παιδιά, εκτός κι 
αν προέρχονται από «ναυτικό» περιβάλλον, 
δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες 
ή τις δυσκολίες της ναυτιλίας. Δεν υπάρχει 
ενημέρωση στα σχολεία και σωστός επαγ-
γελματικός προσανατολισμός – χρειάζεται 
συστηματική καμπάνια σε βάθος χρόνου με 

συνεργασία των σχολείων, της ΕΕΕ και των 
ναυτικών ακαδημιών. Να γνωρίσουν οι νέοι τα 
συν και τα πλην μιας καριέρας στη ναυτιλία, 
να τα ακούσουν από ναυτικούς αλλά και στε-
λέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Παράλληλα 
είναι απαραίτητο να εξελίσσονται οι ναυτικές 
μας ακαδημίες και να μη μένουν πίσω σε επί-
πεδα υποδομών και τεχνογνωσίας, έτσι ώστε 
η ροή άρτια κατηρτισμένων επαγγελματιών 
στα καραβιά και στα γραφεία να συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή. Ο ρόλος της ελληνικής σημαί-
ας στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι 
πρωταρχικός – να ανταγωνίζεται η ελληνική 
σημαία επάξια σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο 
οικονομικό όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσί-
ας και ταχύτητας αντίδρασης στα διάφορα 
θέματα που προκύπτουν, χωρίς περιττή γρα-
φειοκρατία. Η ελληνική σημαία να αυξήσει και 
να αυξάνει την παρουσία της στα ελληνόκτη-
τα καράβια.

Λίλας Μ. Βέργου

Chief Operating Officer της Vergos Marine Management S.A.

Της

Η ελληνική σημαία να αυξήσει και να αυξάνει  
την παρουσία της στα ελληνόκτητα καράβια
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Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επη-
ρεάζει την αγορά των crude oil tankers, 
όπως και πολλούς άλλους κλάδους της 
ναυτιλίας, είναι το βιβλίο παραγγελιών. 
Σαράντα επτά VLCCs αναμένεται να 
παραδοθούν το 2018 και, επιπρόσθετα, 
τριάντα οκτώ VLCCs προγραμματίζονται 
για παράδοση το 2019 ή αργότερα.
Μετά από μια περίοδο περιορισμένων 
παραγγελιών το 2016, 41 VLCCs έχουν 
παραγγελθεί στα ναυπηγεία έως τώρα 
μέσα στο 2017. Για την πλειονότητα αυτών 
έχουν οριστεί ημερομηνίες παράδοσης το 
2019 ή αργότερα. Ενώ οι νέες παραγγελί-
ες δεν συνιστούν ποτέ μια θετική εξέλιξη 
και σίγουρα αποτελούν μια απογοητευτική 
εξέλιξη με δεδομένο το σημερινό περιβάλ-
λον στην αγορά, παρατηρούμε ότι η πλει-
ονότητα των υπό παραγγελία VLCCs έχει 
συμφωνηθεί από μεγάλους, καλά εδραιω-
μένους παίκτες της βιομηχανίας, οι οποίοι 
δεν είναι επιρρεπείς στην κερδοσκοπία, και 
πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά τα πλοία 
είχαν πιθανότατα παραγγελθεί για ανανέω-
ση στόλου παρά για επέκταση. 

Από τις αρχές του 2017 έχει καταγραφεί 
μια άνοδος στη δραστηριότητα των δια-
λύσεων και αναμένουμε ότι αυτή θα ενι-
σχυθεί – τόσο ως αποτέλεσμα ενός φυσι-
κού κύκλου αντικατάστασης από μεγα-
λύτερους πλοιοκτήτες όσο και λόγω του 
χαμηλού προφίλ επιστροφής μεγαλύτε-
ρων σε ηλικία πλοίων στο σημερινό περι-
βάλλον της αγοράς. Το επόμενο έτος, 48 
πλοία θα περάσουν είτε από την τέταρτη 
είτε από την πέμπτη ειδική επιθεώρησή 
τους. Αυτά είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα 
σε ηλικία και πιθανώς λιγότερο κερδοφό-
ρα πλοία του παγκόσμιου VLCC στόλου. 
Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτά 
τα πλοία θα καταλήξουν όλα στα διαλυ-
τήρια, αλλά είναι πιθανόν πολλά πλοία 
να καταλήξουν, καθώς απαιτείται μεγάλη 
πίστη για μια ανάκαμψη της αγοράς βρα-
χυπρόθεσμα για να υποστούν το σχετικό 
κόστος του dry docking.
Η απόφαση του IMO να αναβάλει για 
δύο χρόνια την εφαρμογή της Σύμβασης 
του Ballast Water Treatment μπορεί να 
παρείχε ανακούφιση σε ορισμένους πλοι-

οκτήτες, αλλά τα crude oil tankers εξακο-
λουθούν να αποτελούν assets με πεπερα-
σμένη διάρκεια ζωής και γίνονται λιγότερο 
βιώσιμα οικονομικώς καθώς μεγαλώνει η 
ηλικία τους. Εν τω μεταξύ, έχει εμφανιστεί 
μια αγορά δύο επιπέδων, όπου πλοία σε 
ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών είναι πιο 
δύσκολο να ναυλωθούν. Αυτό μπορεί επί-
σης να επηρεάσει τις εκτιμήσεις των πλοι-
οκτητών για την ωφέλιμη ζωή των πλοίων 
τους.
Ενώ η αγορά έχει ακόμη έναν μεγάλο 
αριθμό προσφερόμενων νέων ναυπηγήσε-
ων να απορροφήσει, αναμένουμε να δού-
με ναυλωτές να συνεχίσουν να επιλέγουν 
νεότερα, πιο αποδοτικά πλοία και μεγα-
λύτερα σε ηλικία πλοία να αναγκάζονται 
να βγουν εκτός αγοράς. Αναμένουμε επι-
βράδυνση της αύξησης του στόλου προς 
τα μέσα της επόμενης χρονιάς, καθώς το 
βιβλίο παραγγελιών μειώνεται και μεγαλύ-
τερα σε ηλικία πλοία αποσύρονται από 
την αγορά.

Πήτερ Κ. Γεωργιόπουλου

Founder, Chairman και Chief Executive Officer της Gener8 Maritime Inc.

Του

H πλειονότητα των υπό παραγγελία VLCCs έχει συμφωνηθεί από μεγάλους,  
καλά εδραιωμένους παίκτες της βιομηχανίας
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Ευελπιστούμε πως το 2018 η ναυλαγορά του 
ξηρού φορτίου θα παραμείνει σε ανοδική 
τροχιά. Ο δείκτης BDI ήδη έχει δείξει πως 
έχει τη δυνατότητα περαιτέρω ανόδου και 
έχουμε δει, τον Δεκέμβριο του 2017, τον δεί-
κτη BDI, αλλά και τους επιμέρους δείκτες BCI 
και BPI, να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές 
των τελευταίων πέντε ετών.
Παρότι η ζήτηση δεν αναμένεται να αυξηθεί 
ιδιαίτερα, η προσφορά χωρητικότητας είναι 
συγκρατημένη, σε βαθμό που μας κάνει να 
πιστεύουμε πως η ισορροπία θα βρεθεί σε 
υψηλότερα επίπεδα. Το ενθαρρυντικό στοι-
χείο είναι πως η ανοδική τροχιά των ναύλων, 
και κατ’ επέκταση των τιμών, έχει αρχίσει 
με αργούς ρυθμούς και σε διάρκεια χρόνου, 
χωρίς υπερβολή και πληθωρικότητα, χαρα-
κτηριστικό υγιούς ανάκαμψης.
Βέβαια, παραμένουν ερωτηματικά και αρνητι-
κά στοιχεία, όπως οι νέοι κανονισμοί διαχεί-

ρισης έρματος και εκπομπών χαμηλού θείου, 
που πιέζουν κεφαλαιακά την πλοιοκτησία, 
καθώς και η πολύ αργή επάνοδος του τρα-
πεζικού συστήματος ως κύριου χρηματοδότη 
της αγοράς. Σαφώς η τάση για την πλοιοκτη-
σία είναι να μεγαλώνει τους υπό διαχείριση 
στόλους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τους 
νέους κανονισμούς, να εξοπλίσει τα πλοία με 
τη νέα τεχνολογία που απαιτείται, αλλά και να 
μπορέσει να έχει βλέψεις για χρηματοδότηση 
από τις τράπεζες, που ολοένα και περισσότε-
ρο προτιμούν μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, 
με σωστή εταιρική διαχείριση και δυνατό ισο-
λογισμό.
Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία προχωρά 
με σταθερούς βηματισμούς προς την ανα-
νέωση του στόλου, καθώς και στην εξέλιξη 
των τεχνολογιών και στη δομημένη εταιρικά 
οργάνωση, ώστε να είναι σε θέση να αντεπε-
ξέλθει στις όποιες προκλήσεις.

Γεωργίου Δ. Γουρδομιχάλη

Διευθύνοντος Συμβούλου της Phoenix Shipping & Trading S.A. 

Του

Η ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία προχωρά με σταθερούς βηματισμούς 
προς την ανανέωση του στόλου
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Είναι σαφές ότι όλοι οι νέοι κανονισμοί 
επηρεάζουν και τις νέες επενδύσεις και τα 
λειτουργικά έξοδα των πλοίων και των ναυ-
τιλιακών εταιρειών. Π.χ. ο κανονισμός BWM 
απαιτεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για την αγορά 
και την εγκατάσταση του συστήματος, ενώ 
δημιουργεί αυξημένα έξοδα συντήρησης και 
επιθεωρήσεων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει 
και στην περίπτωση των χαμηλών εκπομπών 
θείου εάν εγκατασταθεί scrubber. Σε αντίθε-
τη περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
πιο ακριβό καύσιμο, κάτι που επίσης επιβαρύ-
νει έμμεσα τα λειτουργικά έξοδα. Αυξημένα 
λειτουργικά έξοδα οδηγούν πολύ απλά σε 
λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια για νέες επεν-
δύσεις και βεβαίως σε μείωση της περαιτέρω 
αύξησης του στόλου. Αυτά ως θεωρία για τα 
λειτουργικά έξοδα και τις επιπτώσεις τους σε 
πιθανές επενδύσεις. Η πράξη όμως ενδέχεται 
να δείξει άλλα.
Όσο όμως για τον στόλο, έχουμε παρατηρή-
σει ότι υπάρχει κάποια διστακτικότητα από 
τους πλοιοκτήτες για νέες παραγγελίες σε 
σχέση με τους νέους κανονισμούς, ιδίως για 
τους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων οι οποίοι 
πρέπει π.χ. να διαλέξουν μεταξύ Tier 2 και 
Tier 3 specifications. Αγοράζουμε πλοία με 
παλιούς κανονισμούς,  σε ενδεχομένως πιο 
ελκυστικές τιμές, ή πληρώνουμε παραπάνω 
σε μια αγορά που δεν υποστηρίζει τέτοιες 
επενδύσεις; Σίγουρα το θέμα των κανονισμών 

βάζει κάποιο φρένο στις νέες παραγγελίες 
και σίγουρα στη μείωση του ρυθμού ανά-
πτυξης του στόλου τα επόμενα χρόνια. Όχι 
τόσο, όμως, όσο η έλλειψη χρηματοδότησης 
για νεότευκτα, που κατά τη γνώμη μας είναι ο 
πιο ανασταλτικός παράγοντας. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα με την πλευρά 
που βρίσκεται κάποιος παρατηρητής, η αναμε-
νόμενη αρχική επιρροή του BWMC στην προ-
σφορά του στόλου δεν ήταν η προβλεπόμενη, 
λόγω της επέκτασης του χρονοδιαγράμματος 
που δόθηκε από τις σημαίες και τους νηογνώ-
μονες. Όσοι έχουν μεγαλύτερης ηλικίας πλοία 
ευνοούνται με τις διάφορες παρατάσεις που 
εδόθησαν, αλλά για άλλους με νεότερους στό-
λους η άμεση εφαρμογή θα ήταν ευχής έργον 
για να επιταχυνθεί η απόσυρση παλαιότερων 
πλοίων (άρα μείωση προσφοράς πλοίων) λόγω 
της αδυναμίας των ιδιοκτητών παλαιότερων 
πλοίων να δικαιολογήσουν μια μεγάλη επέν-
δυση όπως είναι η εγκατάσταση ενός νέου 
συστήματος BWTS. Δεν θα θέλαμε, βέβαια, 
ποτέ ο νομοθέτης και οι κανονισμοί που υιο-
θετούνται να είναι οι βασικοί ρυθμιστές για 
την προσφορά και τη ζήτηση στη ναυτιλία. 
Οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι 
συντελεστές σε αυτήν την εξίσωση. Η ίδια η 
ναυτιλιακή κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά πως 
η εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτη-
σης μπορεί να συντελεστεί και κάτω από ποιες 
συνθήκες μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά.  

Νικολάου Π. Κοσμάτου

Προέδρου της Sealink Navigation Ltd.

Του

Υπάρχει διστακτικότητα από τους πλοιοκτήτες  
για νέες παραγγελίες με αφορμή τους κανονισμούς;
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Στα δέκα χρόνια που ασχολούμαι με την 
οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση έχω βρε-
θεί αντιμέτωπη με την επιθυμία πολλών νέων 
αποφοίτων πανεπιστημίων να σταδιοδρομή-
σουν σε μια ναυτιλιακή επιχείρηση, αλλά έβρι-
σκαν τις πόρτες κλειστές. Είναι γεγονός ότι 
ακόμα και σήμερα πολλοί απόφοιτοι ισχυ-
ρίζονται ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο ή δεν 
έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες για να δοκι-
μάσουν τον εαυτό τους στη συγκεκριμένη και 
άκρως απαιτητική αγορά εργασίας. 
Αν και ο χρόνος οποιουδήποτε ασχολείται 
με τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα είναι 
εξαιρετικά περιορισμένος, έλαβα την απόφα-
ση, πριν από σχεδόν τρία χρόνια, να ξεκινήσω 
μια παράλληλη με την εργασία μου μη κερδο-
σκοπική πρωτοβουλία και να προσπαθήσω 
να φέρω πιο κοντά τους νέους επιστήμονες 
με τη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας. 
Αυτή την πρωτοβουλία την ονομάσαμε Real 
Time Graduates. Σήμερα, δύο χρόνια μετά 
την πρώτη μου σκέψη, διαμορφώθηκε θα 
έλεγα ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν 
εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο της ναυ-
τιλιακής επιχειρηματικότητας. Μέσα από 
αυτό το δίκτυο δίνεται η ευκαιρία σε νέους 
αποφοίτους πανεπιστημίων αφενός να ανα-
καλύψουν, μέσω μιας ολιγόμηνης πρακτικής 
άσκησης, τη ναυτιλιακή βιομηχανία «εντός 
των τειχών», αλλά και να εξερευνήσουν κατά 
πόσο αυτός ο κλάδος πραγματικά τους ται-
ριάζει. Επιπροσθέτως διοργανώνουμε με τις 

συνεργάτιδές μου επισκέψεις σε εταιρείες, 
όπου οι απόφοιτοι ενημερώνονται αλλά και 
συνομιλούν με στελέχη όχι μόνο ναυτιλιακών 
εταιρειών αλλά και του ευρύτερου ναυτιλι-
ακού cluster. Και είναι σαφές ότι υπάρχουν 
πιθανές ευκαιρίες για εργασία όχι μόνο σε 
διαχειρίστριες εταιρείες της ποντοπόρου 
ναυτιλίας, αλλά και σε πολλές άλλες εταιρείες 
στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλιακής επιχει-
ρηματικότητας, που αναζητούν νέα στελέχη.
Εκτός όμως από την ευκαιρία που πλέον 
δίνεται σε νέους να συμμετέχουν σε μια 
πρακτική άσκηση σε ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις, το Real Time Graduates δημιούργησε 
μια νέα δωρεάν και προσβάσιμη προς όλους 
βάση δεδομένων. Η βάση αυτή φιλοξενεί βιο-
γραφικά νέων έως 32 ετών, οι οποίοι επιθυ-
μούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας της 
ναυτιλίας. Το πιο σημαντικό ίσως επίτευγμα 
αυτής της προσπάθειας είναι ότι σήμερα μας 
προσεγγίζουν εταιρείες που επιθυμούν να 
προσλάβουν νέους αποφοίτους –με μικρή ή 
και καθόλου εμπειρία και προϋπηρεσία– και 
χρησιμοποιούν τη δωρεάν αυτή βάση δεδο-
μένων που διαθέτουμε για να επιλέξουν τους 
πιο κατάλληλους, σύμφωνα με τα κριτήριά 
τους, για τις θέσεις αυτές. 
Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των νέων 
για τη ναυτιλία είναι μεγάλο αυτή την εποχή. 
Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι ότι πλέον 
οι εταιρείες αντιλαμβάνονται πως πρέπει να 
ανοίξουν τις πόρτες τους, ειδικά στη νέα γενιά, 

αλλά και ότι οι ενδιαφερόμενοι νέοι πρέπει 
να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως κατά πόσο 
ο κλάδος τούς ταιριάζει. Μακάρι να υπήρχαν 
θέσεις εργασίας για όλους τους νέους που 
επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία 
και μακάρι να μπορούσε η αγορά να στηρίξει 
υψηλούς μισθούς για όλους, αλλά ο διεθνής 
ανταγωνισμός και η απρόβλεπτη και ανατρε-
πτική φύση του συγκεκριμένου κλάδου δεν 
αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού ή ονειρο-
πόλησης. Όσο πιο νωρίς ένας νέος αντιληφθεί 
τις ακριβείς ικανότητες αλλά και τις θυσίες που 
απαιτεί ο συγκεκριμένος χώρος, μόνο τότε θα 
μπορεί να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζο-
νται για τη μετέπειτα σταδιοδρομία του, εντός 
ή εκτός της ναυτιλίας. 
Στα δύο χρόνια της ενασχόλησής μου σε 
αυτή τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία έχω 
πολλές φορές εντυπωσιαστεί από την όρεξη 
και το πάθος πολλών νέων αποφοίτων. Υπάρ-
χουν σαφώς και οι αδιάφοροι, οι περαστικοί, 
ορισμένοι που γοητεύονται από τη διεθνή 
αίγλη του κλάδου αλλά αγνοούν την ουσία της 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, οι 
συνεργάτες μου και εγώ είμαστε πεπεισμένοι 
ότι υπάρχουν πλάι μας νέοι που αξίζουν την 
προσοχή της ναυτιλιακής κοινότητας. Αυτή 
η προσοχή όμως κερδίζεται συνήθως από 
την προσπάθεια που καταβάλλει κάποιος και 
τη διάθεση να αποδείξει ότι όχι μόνο αξίζει, 
αλλά και ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στις 
προκλήσεις της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

 Σουζάνας Λασκαρίδη

Director της Laskaridis Shipping Co. Ltd., Director του Real Time Graduates

Της

Υπάρχουν πλάι μας νέοι που αξίζουν την προσοχή  
της ναυτιλιακής κοινότητας
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Το 2018, για την ώρα, μοιάζει να είναι σαν 
το κουτί της Πανδώρας. Παρά το γεγονός 
ότι υπάρχει σημαντική αισιοδοξία αναφο-
ρικά με τα bulk carriers, αυτό δεν μπορεί 
να ειπωθεί και για τις αγορές των δεξα-
μενόπλοιων. Με μόνη πιθανή εξαίρεση 
τον κλάδο των product tankers, τα crude 
carriers δεν αναμένεται να αποδώσουν το 
ίδιο καλά. Τα crude tankers εικάζεται ότι 
θα ξεκινήσουν να ανακάμπτουν προς τα 
τέλη του 2018, καθώς και κατά τη διάρκεια 
του 2019. Πιστεύω ότι το 2020 θα μπο-
ρούσε να αποδειχθεί μια εκπληκτικά καλή 
χρονιά για τα μεγάλης χωρητικότητας 
δεξαμενόπλοια.
Σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, 
ιστορικά, οι αναταραχές στη Μέση Ανα-
τολή έχουν προκαλέσει την άνοδο των 
ναυτιλιακών αγορών. Εάν ξεσπάσει ένας 
μεγάλης κλίμακας πόλεμος σε αυτή την 
περιοχή, θα μπορούσαμε να δούμε μια 
σοβαρή άνοδο σε όλες τις ναυτιλιακές 
αγορές, ιδιαίτερα σε αυτήν των tankers.

Τα containerships, επίσης, ενδέχεται να 
βιώσουν μια κάπως καλύτερη χρονιά 
συγκριτικά με το 2017.
Ως προς το ερώτημα που αναφέρεται 
στον αντίκτυπο των νέων διεθνών περι-
βαλλοντικών κανονισμών και στις στρα-
τηγικές αποφάσεις περί εκσυγχρονισμού 
του στόλου: ο ισχύων κανονισμός του 
IMO αναφορικά με τη διαχείριση του 
θαλάσσιου έρματος αποτελεί μια νομο-
θετική πρωτοβουλία που η ναυτιλιακή 
κοινότητα έχει ήδη αποδεχτεί, παρά τις 
αδυναμίες και τα προβλήματά του. Αυτός 
ο κανονισμός δεν επηρεάζει, κατ’ ουσίαν, 
τις αποφάσεις των περισσότερων πλοιο-
κτητών ως προς τις επενδύσεις σε πλοία, 
με την πιθανή εξαίρεση όσες αποφάσεις 
αφορούν την εγκατάσταση (ή όχι) των 
συστημάτων BWT σε μεγαλύτερης ηλικί-
ας πλοία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, 
οι κανονισμοί Tier 3 φαίνεται να έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο σε αποφάσεις που 
αφορούν επενδύσεις σε νέες ναυπηγή-

σεις, καθώς ορισμένοι πλοιοκτήτες δεν 
αισθάνονται άνετα με την ιδέα της εγκα-
τάστασης scrubbers στα πλοία τους. Επί-
σης, φαίνεται να υφίσταται ουσιαστική 
σύγχυση (θα μπορούσα να πω και άγνοια) 
ως προς το ζήτημα της διαθεσιμότητας 
καυσίμων το 2020.
Και τέλος, αναφορικά με το πάντα επίκαι-
ρο ζήτημα του Ship Financing, διαπιστώνω 
ότι, παρά τις ευρέως διατυπωμένες ανη-
συχίες για την έξοδο από τα ναυτιλιακά 
χαρτοφυλάκια ορισμένων παραδοσιακών 
τραπεζών δανεισμού της ναυτιλίας, αρκε-
τές από αυτές σήμερα τελικά όχι μόνο 
δεν συρρικνώνονται, αντιθέτως αναπτύσ-
σουν τα ναυτιλιακά τους χαρτοφυλάκια, 
ενώ παράλληλα και πολλές νέες τράπε-
ζες υποστηρίζουν πλέον τη χρηματοδό-
τηση για αγορά πλοίων. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι οι κινεζικές 
εταιρείες leasing θα καλύψουν αυτό που 
μοιάζει να είναι ένα κενό στην αγορά της 
ναυτιλιακής χρηματοδότησης.

Βασίλη Μπακολίτσα

Προέδρου του INTERTANKO Hellenic Mediterranean Panel, 
Director της Sea Pioneer Shipping Corporation

Του

Το 2018 για την ώρα μοιάζει να είναι  
σαν το κουτί της Πανδώρας
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Πιστεύω πως κάθε αλλαγή στην αρχή φαί-
νεται δύσκολη, ακόμα και αν βραχυπρόθε-
σμα ή μακροπρόθεσμα είναι ωφέλιμη. Οι 
συγκεκριμένοι κανονισμοί θα επηρεάσουν 
χωρίς αμφιβολία τις δραστηριότητες της 
ναυτιλίας, αλλά στην αξιολόγησή τους 
θα πρέπει να συνυπολογιστούν και άλλοι 
παράγοντες εκτός του πλαισίου της ναυ-
τιλίας, όπως το περιβάλλον, για την προ-
στασία του οποίου εφαρμόζονται αυτοί 
οι κανονισμοί. Θεωρώ ότι, πριν από την 
όποια συζήτηση, είναι σημαντικό να υπάρ-
ξει ομοφωνία μεταξύ όλων των φορέων 
που εμπλέκονται στην εφαρμογή τους, 
όπως επίσης καλός προγραμματισμός 
ισχύος των κανονισμών. Δηλαδή δεν ωφε-
λεί να δοθούν παρατάσεις στην εφαρμογή 
τους εάν εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως σε 
όλες τις περιοχές ή σε όλες τις περιπτώ-
σεις. Επίσης, λόγω της γενικότερης επιβά-
ρυνσης του περιβάλλοντος από τις καθη-

μερινές λειτουργίες στον πλανήτη, θεωρώ 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνεται 
υπόψη η προστασία του περιβάλλοντος 
στην όποια εφαρμογή τεχνολογίας, κανο-
νισμών ή προόδου, για να διασφαλιστεί 
η ζωή και για τις επόμενες γενιές. Ο Στί-
βεν Χόκινγκ θεωρεί ότι απ’ όλους τους 
κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη Γη 
(δηλαδή σεισμοί, λειψυδρία, αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας κ.ά.) ο σημαντικό-
τερος είναι ο τρόπος ζωής μας, δηλαδή 
ο άνθρωπος κινδυνεύει στην ουσία από 
τον άνθρωπο.
Σχετικά με τους κανονισμούς του ΙΜΟ, τα 
βασικά ερωτήματα που κυριαρχούν στον 
δημόσιο διάλογο είναι τι είδους καύσιμα 
θα χρησιμοποιούν τα πλοία, ποια η διαθε-
σιμότητα σε όλους τους τύπους καυσίμων, 
τι είδους μετατροπές πρέπει να γίνουν 
στα παλαιά ή τι είδους σχεδιασμός για τα 
νέα πλοία και, φυσικά, το κόστος για όλα 
τα προαναφερόμενα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις ειδικότερα, 
θα τις επηρεάσουν χωρίς αμφιβολία. Για τα 
νεότευκτα πλοία θα αυξήσουν το κόστος 
κατασκευής, οπότε θα μειωθεί ο ρυθμός 
παραγγελιών, ενώ θα βγουν εκτός αγοράς 
πολλά μεταχειρισμένα, λόγω του απαγο-
ρευτικού κόστους προσαρμογής τους. 
Βέβαια, συνολικά, οι κανονισμοί ευνοούν 
τα νεότευκτα έναντι των μεταχειρισμένων, 
όπως και να έχει, καθώς και τις εταιρείες 
που τηρούν τις προδιαγραφές για ευνο-
ϊκούς όρους χρηματοδότησης είτε από 
τράπεζες είτε από την αγορά κεφαλαίων.
Πολλοί εκτιμούν ότι η εφαρμογή των 
κανονισμών θα επιφέρει αξιοσημείωτη 
αναταραχή στην αγορά της ναυτιλίας και 
του εμπορίου γενικότερα, αλλά θεωρώ ότι 
προς το παρόν κάθε πρόβλεψη πρέπει 
να γίνεται με επιφυλάξεις. Άλλωστε, δεν 
υπάρχουν αξιόλογοι εναλλακτικοί τρό-
ποι μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός των 
θαλάσσιων οδών. 

Ελπινίκης Πετράκη

Αντιπροέδρου της WISTA Hellas, 
ENEA Management Inc.

Της

Οι κανονισμοί θα επηρεάσουν χωρίς αμφιβολία  
τις δραστηριότητες της ναυτιλίας



86

Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγμα: Οι συνεχιστές

H  αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε είναι 
αυτή του ξηρού φορτίου, η οποία, όπως όλοι 
γνωρίζουμε, πέρασε τη βαθύτερη και μακρο-
βιότερη κρίση στην καταγεγραμμένη ιστορία.
Μια τέτοιου βεληνεκούς κρίση δεν ήταν 
δυνατόν να μην αφήσει το στίγμα της και 
στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, με τις 
τράπεζες να μειώνουν δραστικά τη ροή 
κεφαλαίων προς τη ναυτιλία και νέες, και-
νοτόμες για τη δική μας βιομηχανία, μορ-
φές χρηματοδότησης να εμφανίζονται στο 
προσκήνιο. Είδαμε να πέφτει η αυλαία για 
παραδοσιακές τράπεζες-πυλώνες της ναυ-
τιλίας, όπως η  Royal Bank of Scotland  και 
η  HSH,  και αντίστοιχα το χρηματοδοτικό 
κενό που δημιουργήθηκε να το καταλαμ-
βάνουν διάφορα  funds  και  private equity 
investors, με τα γνωστά (αρνητικά) επακό-
λουθα σε ό,τι αφορά το μαζικό κύμα παραγ-
γελιών, του οποίου τις επιπτώσεις βίωσε η 
αγορά με τον σκληρότερο τρόπο.
Η παραπάνω κατάσταση δείχνει να έχει 
αλλάξει –τουλάχιστον για το ορατό μέλ-
λον– το τοπίο στις ναυτιλιακές χρηματοδο-
τήσεις.  Οι –λιγοστές– τράπεζες οι οποίες 
έχουν απομείνει έχουν αλλάξει τα κριτήρια 
με τα οποία δανείζουν, προς το αυστηρότε-
ρο. Ο χρόνος έγκρισης ενός νέου δανείου 
έχει αυξηθεί, όπως και το κόστος δανεισμού. 
Αντίθετα, έχουν μειωθεί τα ποσοστά χρημα-
τοδότησης. Ταυτόχρονα, οι προϋποθέσεις 

για χρηματοδότηση έχουν γίνει αρκετά 
πιο αυστηρές και δεν στηρίζονται σε τόσο 
μεγάλο βαθμό στο παραδοσιακό  name 
lending όπως στο παρελθόν.
Λόγω των παραπάνω –δυσχερών για τον 
πλοιοκτήτη– δομικών αλλαγών που λαμβά-
νουν χώρα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος 
για πολλές δεκαετίες αποτελούσε τη ραχο-
κοκαλιά της ναυτιλιακής χρηματοδότησης 
και, επομένως, της ανάπτυξης αυτής της 
άκρως σημαντικής για τη διεθνή οικονομία 
βιομηχανίας, αρκετοί πλοιοκτήτες έχουν 
στραφεί σε εναλλακτικές πηγές άντλησης 
κεφαλαίων προκειμένου να στηρίξουν τις 
επιχειρήσεις τους, όπως ιδιωτικά κεφάλαια 
(private equity), έκδοση ομολογιών (bonds), 
χρηματοδοτικές εκμισθώσεις (leasing) κ.ά.
Το καθένα από τα προαναφερθέντα διέπε-
ται από διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
διαφορετικούς κανόνες, που δεν είναι σκό-
πιμο να αναλυθούν στο παρόν άρθρο. Όλα 
όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό μετα-
ξύ τους: είναι ιδιαίτερα ακριβά και επομένως 
αποτελούν πηγές χρηματοδότησης υψηλότα-
του ρίσκου, καθώς, εάν οι συνθήκες τις αγο-
ράς δεν είναι άκρως ευνοϊκές, τότε καθίστα-
ται πολύ αμφίβολο εάν ο δανειοδοτούμενος 
θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στα άκρως 
υψηλά επιτόκια που διαμορφώνονται.
Με όλα τα παραπάνω, θέλω να αναδείξω τον 
σημαντικότατο ρόλο του τραπεζικού δανει-

σμού για την ανάπτυξη της ναυτιλίας. Είναι 
ευρέως γνωστό το αστείο με τον τραπεζί-
τη ο οποίος δίνει ευχαρίστως την ομπρέλα 
του όταν ο καιρός είναι ηλιόλουστος, αλλά 
αρνείται να τη δώσει όταν ξεκινήσει η καται-
γίδα – το οποίο έχει και μια δόση πραγμα-
τικότητας. Πιστεύω ακράδαντα ότι, με τη 
διαφαινόμενη ανάκαμψη στην αγορά ξηρού 
φορτίου, οι συνθήκες χορήγησης τραπεζι-
κού δανεισμού θα βελτιωθούν, τα πιστωτι-
κά ιδρύματα θα επανέλθουν δριμύτερα και 
οι υγιείς εταιρείες με καλό track record θα 
έχουν πάντα πρόσβαση σε αυτά.
Είναι όμως πολύ σημαντικό να γίνει αντιλη-
πτό από τους δανειστές ότι η ναυτιλία είναι 
μια βιομηχανία με έντονη κυκλικότητα. Ένας 
παραδοσιακός, έμπειρος και συντηρητικός 
πλοιοκτήτης ξέρει να αντιμετωπίζει τους 
κύκλους και έχει την ικανότητα να τους 
χρησιμοποιεί σωστά. Ασχέτως των πολύ 
έντονων χαρακτηριστικών της τελευταίας, 
η ναυτιλία έχει βιώσει πολλές κρίσεις και 
θα βιώσει ακόμα περισσότερες. Δεν είναι 
δυνατόν σε κάθε πτωτικό κύκλο οι τράπε-
ζες να αναδιπλώνονται. Ούτε είναι συνετό οι 
ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν συνεχώς 
όλο και πιο αυστηρά πλαίσια γύρω από τη 
χρηματοδότηση των μεταφορών, όταν αυτές 
είναι τόσο ζωτικής σημασίας για το διεθνές 
εμπόριο και κατ’ επέκταση για την παγκό-
σμια ανάπτυξη.

Θέμη Πετράκη

Αντιπροέδρου της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.

Του

Με τη διαφαινόμενη ανάκαμψη στην αγορά ξηρού φορτίου,  
οι συνθήκες χορήγησης τραπεζικού δανεισμού θα βελτιωθούν
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Λόγω της γεωγραφίας της δραστηριό-
τητάς μας –κυρίως εντός των ευρωπαϊ-
κών και εθνικών υδάτων–, ο κλάδος μας 
επηρεάζεται όχι μόνο από τους διεθνείς 
κανονισμούς και τις τάσεις του διεθνούς 
εμπορίου, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθ-
μό από τις εσωτερικές εξελίξεις.
Το 2017 ήταν μια χρονιά έντονων νομοθε-
τικών διεργασιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες αναμένεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στα πλοία ΝΜΑ.
Το τυχαίο γεγονός του δεξαμενόπλοιου 
«Αγία Ζώνη» είχε ως αποτέλεσμα τη βεβι-
ασμένη αντίδραση της πολιτείας, με τη 
λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών αμφι-
βόλου αποτελεσματικότητας, οι οποίες 
δημιουργούν συνθήκες ανισορροπίας, 
ενώ παράλληλα δεν προβλέπεται περίο-
δος ομαλής προσαρμογής.
Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει τη δια-
χρονική πρόκληση για τα πλοία της ΝΜΑ, 
αυτή της ανανέωσης του ελληνικού στό-
λου, όπου, αν είχαν ακολουθηθεί οι υπο-
δείξεις της ΕΕΝΜΑ για την αλλαγή του 
εθνικού νομοθετικού πλαισίου, πλοία 
ανταγωνιστικότερα και μικρότερης ηλικί-
ας θα είχαν προσελκυστεί στο ελληνικό 
νηολόγιο.

Αν αυτό συνδυαστεί με την εφαρμογή 
των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών, 
δημιουργούνται ασφυκτικές πιέσεις στην 
αγορά. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του 
κανονισμού για το θαλάσσιο έρμα. Πολλοί 
πλοιοκτήτες διατηρούν στάση αναμονής 
εν μέρει λόγω έλλειψης χρηματοδότη-
σης, αλλά και λόγω της έλλειψης σαφή-
νειας σχετικά με τις τεχνολογίες που είναι 
αποδεκτές. Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί 
πρόκληση μόνο για το ελληνικό shortsea, 
αλλά και για τον ευρωπαϊκό κλάδο συνο-
λικά, ιδιαίτερα τον μεσογειακό. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η μέση ηλικία των πλοίων ΝΜΑ 
αυξάνεται σταδιακά σε όλη την Ευρώπη. Η 
ναυπήγηση νέων πλοίων είναι η πρόκληση 
της Ευρώπης, καθώς οι πλοιοκτήτες ΝΜΑ, 
έπειτα από τόσα χρόνια χαμηλών ναύλων, 
δεν διαθέτουν κεφάλαια για νέες επενδύ-
σεις. Εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες 
για εξεύρεση λύσεων χρηματοδότησης για 
την κατασκευή νέων οικολογικών πλοίων.
Μια άλλη πρόκληση σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο είναι η δυνατότητα καλύτερης ενσωμά-
τωσης της ΝΜΑ στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
Όσον αφορά την Ελλάδα, αυτό συνδέεται 
άμεσα με τις επερχόμενες εξελίξεις στην 
εγχώρια λιμενική βιομηχανία και ειδικότε-

ρα με το πώς οι διοικήσεις των λιμένων θα 
διαμορφώσουν πολιτικές κατάλληλες για την 
προσέλκυση πλοίων/φορτίων και τη διευ-
κόλυνση της δραστηριότητας πλοίων ΝΜΑ, 
καθώς και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών 
υποδομών. Ειδικότερα, δε, για τον Πειραιά η 
διασύνδεσή του με τον σιδηρόδρομο είναι 
προϋπόθεση για την ανάδειξή του σε διαμε-
τακομιστικό κέντρο της Ευρώπης.
Μια άλλη πρόκληση που αφορά την ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου είναι οι γεω-
πολιτικές εξελίξεις. Εκτιμούμε ότι, αν η 
κατάσταση στη Συρία και στη Λιβύη στα-
θεροποιηθεί, αυτό θα έχει θετική επίπτωση 
για τον κλάδο μας, καθώς θα αυξηθούν οι 
ανάγκες για θαλάσσιες μεταφορές. 
Τέλος, ένα άλλο θέμα που θα μας απασχο-
λήσει σχετίζεται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
δηλαδή τους ναυτικούς μας και την εκπαί-
δευση αυτών, όπου πλέον το επάγγελμα του 
ναυτικού μπορεί να είναι μια βιώσιμη λύση 
για τους νέους και τις νέες. Ταυτόχρονα, σε 
εθνικό επίπεδο, η ναυτική εκπαίδευση χρει-
άζεται αναβάθμιση και πρέπει να αποτελέ-
σει προτεραιότητα της πολιτείας. Σαφώς, 
τον τελευταίο καιρό αναδεικνύονται σημα-
ντικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που εν μέρει 
καλύπτουν αυτό το κενό.

Χαράλαμπου Σημαντώνη

Προέδρου της Ενώσεως Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MedFerry Shipping Co.

Του

Το 2017 ήταν μια χρονιά έντονων νομοθετικών διεργασιών  
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
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Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την αγορά 
των πλοίων ξηρού φορτίου, ιδιαίτερα στον 
κλάδο των Capesizes, για το 2018 καθώς 
και για τα επόμενα χρόνια. Η αισιοδοξία 
μας πηγάζει από τα στοιχεία ζήτησης και 
προσφοράς, τα οποία διαμορφώνονται 
ιδιαίτερα ευνοϊκά. Κατ’ αρχάς η ζήτηση 
θαλάσσιων μεταφορών στα δύο κυριότερα 
φορτία (σιδηρομετάλλευμα και κάρβουνο) 
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με 
ρυθμό που υπερβαίνει το 4-5% ετησίως. 
Επιπροσθέτως, η προσφορά νέων πλοίων 
βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με 
αποτέλεσμα η μεταφορική χωρητικότητα 
να παρουσιάσει έλλειμα τα επόμενα χρόνια. 
Για την ώρα, οι νέες παραγγελίες στα πλοία 
Capesizes ως ποσοστό του υφιστάμε-
νου στόλου βρίσκονται στα χαμηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων δεκαπέντε ετών. 
Επιπλέον, η σχέση αξίας μεταξύ των νεό-
τευκτων ως προς τα αντίστοιχα πλοία 

πενταετίας είναι τόσο αυξημένη, που δεν 
δικαιολογεί ακόμη τη συρροή νέων παραγ-
γελιών. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης 
ότι η επιβολή των νέων περιβαλλοντικών 
κανονισμών δεν οδηγεί απαραίτητα σε 
απόσυρση μέρος του υφιστάμενου στό-
λου, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Η πλειο-
νότητα των πλοιοκτητών φαίνεται να ανα-
βάλλει τις σχετικές αποφάσεις με γνώμονα 
τρεις βασικές συνθήκες: α) τις προβλέψεις 
για τη ναυλαγορά ως προς την απόσβεση 
νέων σημαντικών δαπανών στα υφιστάμε-
να πλοία, β) το καθαυτό κόστος της σχετι-
κής δαπάνης, το οποίο φαίνεται να βαίνει 
μειούμενο συγκριτικά με τις αρχικές εκτι-
μήσεις, και γ) τη σχέση τιμής μεταξύ νεό-
τευκτων και μεταχειρισμένων πλοίων. 
Έπειτα από μια τριετή περίοδο ύφεσης 
στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η εισροή 
εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίου έχει 
βοηθήσει αρκετά στη ρευστότητα για νέες 

επενδύσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ναυτιλια-
κή χρηματοδότηση αναμένεται να συνεχί-
σει να είναι αγορά «δύο ταχυτήτων», όπου 
οι μεγαλύτερες εταιρείες με την κατάλληλη 
κεφαλαιακή διάρθρωση θα έχουν καλύτε-
ρη και φτηνότερη πρόσβαση σε σχέση με 
τις μικρότερες εταιρείες. 
Σαφώς και θα μπορέσουν οι εταιρείες με 
μικρούς στόλους να επιβιώσουν, ιδιαίτε-
ρα εκείνες που δραστηριοποιούνται στα 
μικρότερα πλοία. Μάλιστα, στην τελευταία 
κρίση του 2015-2016 φάνηκε πως πολλές 
επιχειρήσεις με μεγάλους στόλους παρου-
σίασαν σημαντικές δυσκολίες επιβίωσης 
ως προς τις μικρότερες, που είχαν περισ-
σότερη ευελιξία στο να ξεπεράσουν τη 
δύσκολη εποχή. Η αγορά ξηρού φορτίου, 
ειδικά στα μικρότερα πλοία, λειτουργεί 
σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και 
πάντα θα υπάρχει χώρος για μικρές και 
ευέλικτες επιχειρήσεις. 

Σταμάτη Τσαντάνη

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings Corp.

Του

H ναυτιλιακή χρηματοδότηση αναμένεται να συνεχίσει  
να είναι αγορά «δύο ταχυτήτων»
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Πιστεύω ότι το μέλλον για ορισμένους 
τομείς της Ελληνικής Ναυτιλίας το 2018 
θα είναι λαμπρό εάν υιοθετηθεί μια προ-
σεκτική και συνετή προσέγγιση. Η παγκό-
σμια οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να 
αγγίξει το 4% το 2018 έναντι μιας καθαρής 
αύξησης του στόλου κατά 1,5%, διασφα-
λίζοντας μια θετική ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης. Ως αποτέλεσμα, 
οι τομείς του χύδην ξηρού φορτίου και 
των εμπορευματοκιβωτίων, των οποίων 
τα βιβλία παραγγελιών βρίσκονται στα 
πιο χαμηλά επίπεδα που έχουν παρατη-
ρηθεί εδώ και δεκαετίες, είναι πιθανόν να 
βελτιωθούν από αυτή τη θετική συσχέ-
τιση, οδηγώντας σε αύξηση των ναύλων. 
Ωστόσο, το ενδεχόμενο υπερπροσφο-
ράς από την αύξηση των παραγγελιών 
για νέα πλοία αποτελεί επίσης ένα πιθανό 
σενάριο το 2018 και αυτό θα εξαλείψει 

τα κέρδη στο απώτερο μέλλον. Ας ελπί-
σουμε ότι έχουμε μάθει από τα λάθη του 
παρελθόντος!

Μπορούν σε αυτό το περιβάλλον να επι-
βιώσουν στη ναυτιλία οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις με παραδοσιακές αξίες; Ναι! 
Οι μικρές, παραδοσιακές ναυτιλιακές 
εταιρείες θα συνεχίζουν να επιβιώνουν 
στη ναυτιλία όπως έκαναν και στο παρελ-
θόν χρησιμοποιώντας το ίδιο πάθος, την 
εμπειρία και τη γνώση που έχουν απο-
κτήσει εδώ και γενεές. Με συνετό επι-
χειρησιακό πνεύμα σε συνδυασμό με μια 
προσεκτική προσέγγιση σε ευκαιρίες που 
ενδεχομένως να προκύψουν, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπο-
ρέσουν να επιβιώσουν οι εταιρείες αυτές 
στο μέλλον.

Πανάγου A. Φαφαλιού

Διευθύνοντος Συμβούλου της Fafalios Shipping S.A.

Του

Ας ελπίσουμε ότι έχουμε μάθει  
από τα λάθη του παρελθόντος!
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Η ελληνική ναυτιλία χαρακτηριζόταν πάντα 
από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και διά-
θεση για ανάληψη ρίσκου. Για παράδειγμα, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, 
οι Έλληνες πλοιοκτήτες, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες της ναυλαγοράς και της χρηματο-
δότησης, κατάφεραν να ανανεώσουν τους 
στόλους τους με νεότερης ηλικίας πλοία, 
εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλές τιμές, προ-
σπαθώντας ταυτόχρονα να αναχρηματοδο-
τήσουν κάποια δάνεια της προηγούμενης 
περιόδου. Έτσι, βρίσκονται τώρα σε καλύ-
τερη θέση προκειμένου να εκμεταλλευτούν 
την όποια άνοδο της αγοράς το 2018. Ταυτό-
χρονα, πιστεύω πως η ελληνική πολιτεία, με 
την πολύτιμη συνδρομή της ΕΕΕ, θα διατη-
ρήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
ναυτιλίας και στο μέλλον.
Η μεγάλη άνοδος της ναυπηγικής βιομηχα-
νίας στην Κίνα και οι πολλές παραγγελίες 
σε αυτά τα ναυπηγεία κατά τη δεκαετία του 
2000 άλλαξαν δραματικά τη δυναμική της 
αγοράς, ειδικά με τη μείωση στον ρυθμό 
αύξησης της ζήτησης από το 2008 και μετά. 
Μετά από μια μακρά περίοδο προσαρμογής, 
κατά μεγάλο ποσοστό της διάρκειας της 
οποίας τα πλοία δεν έβγαζαν ούτε τα λει-
τουργικά τους έξοδα, αυτές οι παραγγελίες 
σε μεγάλο βαθμό έχουν απορροφηθεί από 
την αγορά και τα εναπομείναντα πλοία για 

παράδοση έχουν μειωθεί σημαντικά, επο-
μένως υπάρχει η προσδοκία πως η όποια 
αύξηση της ζήτησης θα φέρει βελτίωση της 
ναυλαγοράς. Προϋπόθεση όμως γι’ αυτό 
είναι, καθώς η αγορά θα βελτιώνεται, να μην 
επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, 
όπως για παράδειγμα να μην παραγγελθούν 
πολλά νεότευκτα πλοία για βραχυπρόθεσμα 
κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αυτό, σε μια 
τόσο διαιρεμένη αγορά όπως η πλοιοκτη-
σία, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όπως 
άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά. 
Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της ναυτιλιακής 
χρηματοδότησης στην αγορά όπου δραστη-
ριοποιούμαστε, πολλές παραδοσιακές ναυτιλι-
ακές τράπεζες επέλεξαν τα τελευταία χρόνια 
να διακόψουν τις νέες χρηματοδοτήσεις ή να 
αποχωρήσουν εξ ολοκλήρου από την αγορά 
της ναυτιλίας, είτε λόγω της πολύχρονης κακής 
αγοράς, που οδήγησε μερικά δάνεια να μην 
μπορούν να εξυπηρετηθούν, είτε λόγω των 
νέων αυστηρών διεθνών τραπεζικών κανονι-
σμών, που καθιστούν τη ναυτιλιακή χρηματο-
δότηση λιγότερο επικερδή απ’ ό,τι στο παρελ-
θόν. Αυτό οδήγησε σε σημαντική αύξηση των 
επιτοκίων στη ναυτιλία από τις υπόλοιπες ναυ-
τιλιακές τράπεζες, αλλά έδωσε και την ευκαι-
ρία σε καινούργια funds και κινεζικά leasing 
companies να εισέλθουν δυναμικά στην αγορά 
με πιο ευέλικτους όρους χρηματοδότησης 

αλλά και με σημαντικά αυξημένο κόστος, με 
πολύ λιγότερη εμπειρία στις ναυτιλιακές χρη-
ματοδοτήσεις και χωρίς μακροχρόνια στρατη-
γική για την αγορά μας. 
Πιστεύω πως η ναυτιλία έχει εδραιωθεί ως 
ένας από τους κλάδους με καλές προοπτικές 
στην Ελλάδα. Παρά ταύτα, λόγω των δυσκολι-
ών που έχει η εργασία στη θάλασσα και του 
σταθερά αναπτυσσόμενου βιοτικού επιπέ-
δου στην Ελλάδα για περίπου τριάντα χρό-
νια μέχρι το 2008-2009, πολλοί νέοι έχουν 
στραφεί προς άλλους κλάδους και θα ήταν 
καλό να βρεθούν τρόποι να γίνει η ναυτιλια-
κή βιομηχανία ελκυστική γι΄αυτούς, όπως και 
στο παρελθόν.
Για να γίνει αυτό, πιστεύω πως θα ήταν χρή-
σιμο να υπάρχει οργάνωση στην ενημέρω-
ση των νέων (σε σχολεία και πανεπιστήμια) 
για τη ζωή στη θάλασσα και πώς αυτή έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια (πιο σύγχρο-
να πλοία, μικρότερα συμβόλαια, καλύτερη 
επικοινωνία με τη στεριά με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας, κ.λπ.). Επίσης, είναι πολύ θετικό 
το γεγονός πως οι δόκιμοι μπορούν πλέον 
να κάνουν την απαραίτητη θητεία τους για 
να γίνουν αξιωματικοί και σε πλοία με ξένη 
σημαία, και θα πρέπει κατά την άποψή μου οι 
ελληνικές εταιρείες με ξένη σημαία να στηρί-
ξουν αυτήν την προσπάθεια για τη δημιουρ-
γία νέων Ελλήνων αξιωματικών.

Νικολάου Β. Χατζηωάννου

Προέδρου της Alassia NewShips Management Inc.

Του

Προϋπόθεση για τη βελτίωση της ναυλαγοράς είναι να μην παραγγελθούν  
πολλά νεότευκτα πλοία για βραχυπρόθεσμα κερδοσκοπικούς σκοπούς
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Καθώς η αγορά κατέρρευσε και η πλεο-
νάζουσα χωρητικότητα απορροφήθηκε 
το 2015-2016, τα πλοία μπορεί να φαίνο-
νταν φθηνά με βάση τα ιστορικά δεδο-
μένα στον κλάδο ξηρού φορτίου, αλλά οι 
τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων αυξή-
θηκαν σχεδόν κατά 30% τους πρώτους 
μήνες του 2017. Τα επισφαλή περιουσια-
κά στοιχεία (distressed assets) μπορεί να 
παρέχουν ευκαιρίες για εξαγορές, αλλά 
παραμένουν οι περιορισμοί στον δανει-
σμό. Στο κόστος κεφαλαίου για το Ballast 
Water θα προστεθεί αυτό των απαιτήσε-
ων για χαμηλές εκπομπές του θείου (low 
sulphur), τα οποία συνδυαστικά ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε αύξηση της διάλυσης 
πλοίων.
Έχουμε μια θετική μακροπρόθεσμη άπο-
ψη για την αγορά, όλα τα στοιχεία της 
οποίας παραμένουν σε ισχύ. Αναμένουμε 
παγκόσμια θετική επίδραση στη ζήτηση 
ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της 
Κίνας για τη δημιουργία του νέου δρόμου 

του μεταξιού (Belt and Road initiative). 
Οι επιδόσεις των αναδυόμενων οικονομι-
ών, μαζί με την αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και την αστικοποίηση, παρα-
μένουν ο καθοριστικός παράγοντας του 
θαλάσσιου εμπορίου. Η τεχνητή νοημο-
σύνη, η ρομποτική, η τρισδιάστατη εκτύ-
πωση και η ψηφιοποίηση θα επαναπροσ-
διορίσουν τη δυναμική των ναυτιλιακών 
συναλλαγών, τα πρότυπα και τους όγκους 
τους. Η ανάκαμψη της αγοράς θα οδηγή-
σει τελικά σε λειτουργικά κέρδη για ορι-
σμένες εταιρείες εντός του 2018, καθώς 
η κινεζική κυβέρνηση επικεντρώνεται στη 
μεταρρύθμιση της προσφοράς για μια 
μικρή αύξηση της συνολικής ζήτησης και 
εισέρχεται σε ένα «νέο σύνηθες» στάδιο 
της οικονομίας, το οποίο θα αντικατοπτρί-
ζεται στις υπηρεσίες της αγοράς ξηρού 
φορτίου. Πρέπει να δράσουμε με προσο-
χή, να προστατεύσουμε την εύθραυστη 
ανάκαμψη, να επιδείξουμε συγκράτηση 
στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και 

να μην μπερδέψουμε τη βραχυπρόθεσμη 
άνοδο, που προκαλείται από συναίσθημα, 
ως σημάδι βιώσιμης ανάκαμψης.
Οι τιμές των μετοχών των εισηγμένων 
ναυτιλιακών εταιρειών ξηρού φορτίου 
ακολούθησαν μια πτωτική αγορά. Οι 
μετοχές του κλάδου προσομοιάζουν με 
εκείνες των εταιρειών δεξαμενόπλοιων 
στα τέλη της δεκαετίας του ’90, γεγονός 
που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
αποδόσεις τα επόμενα χρόνια. Εντού-
τοις, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες 
πρέπει να κάνουν πολλά βήματα προ-
όδου προς την κατεύθυνση της υγιούς 
εταιρικής διακυβέρνησης. Το εξαιρετικό 
ιστορικό της Safe Bulkers Inc. προσφέρει 
μια πρόταση αξίας, ως μία από τις λίγες 
εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες ξηρού 
φορτίου δίχως προβλήματα δανεισμού, 
δίχως πτωχεύσεις, δίχως συγχωνεύσεις 
μετοχών, με ελάχιστη απομείωση της αξί-
ας των μετοχών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πτωτικής αγοράς.

Πόλυ B. Χατζηιωάννου

CEO της Safe Bulkers Inc.

Του

Οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να κάνουν πολλά βήματα 
προόδου προς την κατεύθυνση της υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης
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Το 2017 ήταν μια χρονιά πολλών εκπλή-
ξεων, αλλά και πολλών προκλήσεων. Ας 
ξεκινήσουμε από τις παραγγελίες των 
πλοίων. Το βιβλίο παραγγελιών είναι σε 
σχετικά ελάχιστο μέγεθος και εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες. Από πλευ-
ράς χωρητικότητας, υπάρχουν λιγότερα 
ναυπηγεία διαθέσιμα για να ναυπηγήσουν 
καθιερωμένους τύπους πλοίων συγκριτικά 
με λίγα χρόνια πριν. Πολλά από τα αξιόπι-
στα ναυπηγεία πλέον προτιμούν να λαμ-
βάνουν παραγγελίες για πιο εξειδικευμένα 
πλοία, και επομένως πλοία υψηλότερης 
αξίας, απ’ ό,τι πλοία βασικών κατηγοριών, 
χαμηλότερου κόστους. Αυτό θα έβαζε 
ένα όριο στον αριθμό των θέσεων στα 
ναυπηγεία που είναι διαθέσιμα για πλοία 
βασικών κατηγοριών τα οποία τόσο επη-
ρεάζουν το μέγεθος του στόλου. Από 
πλευράς ζήτησης, η διαθεσιμότητα της 
χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την 
κατάσταση στη ναυλαγορά, θα επηρεάσει 
την όρεξη των πλοιοκτητών για να επιλέ-
ξουν ναυπηγήσεις έναντι μεταχειρισμέ-
νων πλοίων. Ενώ οι παραδοσιακές μορφές 
χρηματοδότησης παραμένουν λιγοστές 
και οι αγορές των δεξαμενόπλοιων και 
των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού 
φορτίου παραμένουν εύθραυστες, φαί-
νεται απίθανο βραχυπρόθεσμα να δούμε 
μια τεράστια αύξηση σε παραγγελίες. Η 

επίδραση των νέων κανονισμών, όπως η 
Σύμβαση του BWM και οι εκπομπές θεί-
ου, καθώς και η αναζήτηση καινοτομιών 
με εναλλακτικές πηγές καυσίμων, θα μπο-
ρούσε να ενθαρρύνει τους πλοιοκτήτες να 
επενδύσουν σε σύγχρονα πλοία, συμμορ-
φούμενα με τους κανονισμούς, αλλά ταυ-
τοχρόνως τα ναυπηγεία θα έχουν αφορμή 
να αυξήσουν τις τιμές τους. Σε περίπτωση 
μιας σημαντικής και διαρκούς βελτίωσης 
των ναύλων, θα μπορούσαμε να δούμε 
την επιστροφή άλλων πηγών χρηματοδό-
τησης στην αγορά, γεγονός που θα μπο-
ρούσε επίσης να οδηγήσει σε αύξηση του 
μεγέθους του βιβλίου παραγγελιών.
Ωστόσο, οι νέοι κανονισμοί που αφορούν 
τη Σύμβαση του BWM και τα καύσιμα 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο εμφανί-
ζουν ήδη σημάδια επίδρασης στην αγορά 
των μεταχειρισμένων πλοίων. Πέρα από 
μια ορισμένη ηλικία πλοίου, δεν θα είναι 
εμπορικά βιώσιμη η επένδυση σε ακριβό 
εξοπλισμό, ο οποίος απαιτείται να εγκα-
τασταθεί επί του πλοίου προκειμένου να 
υπάρχει συμμόρφωση με αυτούς τους 
κανονισμούς. Οι πλοιοκτήτες θα πρέπει 
να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη περίο-
δο αποπληρωμής για μια τέτοια επένδυση 
κεφαλαίου. Πολλά πλοία μεγαλύτερης ηλι-
κίας θα διαθέτουν υπάρχοντα συστήματα 
σωληνώσεων για να φορτώνουν και να 

ξεφορτώνουν θαλάσσιο έρμα και μονά-
δες παραγωγής ενέργειας, τα οποία ίσως 
απαιτήσουν σημαντικές τροποποιήσεις 
προκειμένου να μπορεί να εγκατασταθεί 
και να λειτουργήσει ένα σύστημα BWT. 
Ομοίως, πολλά πλοία μεγαλύτερης ηλικί-
ας δεν θα έχουν σχεδιαστεί για να καίνε 
μόνο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
καύσιμα και είτε θα απαιτείται τεχνική 
τροποποίηση είτε εγκατάσταση ακριβών 
scrubbers. Όλα αυτά τα δυνητικά κόστη 
επηρεάζουν την αξία των παλαιότερων 
σε ηλικία πλοίων, επειδή η τροποποίηση 
προς συμμόρφωση πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στην επενδυτική στρατηγική. Τόσο 
οι αγοραστές όσο και οι πωλητές μετα-
χειρισμένων πλοίων θα πρέπει να προ-
βούν σε αυτούς τους υπολογισμούς και 
να λάβουν εμπορικές αποφάσεις σχετικά 
με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. 
Είναι πιθανό ότι στην αγορά θα υπάρ-
χουν πολλά, μεγαλύτερης ηλικίας πλοία 
υποψήφια προς πώληση, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε απομείω-
ση της τιμής για τα μεγαλύτερης ηλικίας 
πλοία. Μία συνέπεια αυτού του πιθανού 
σεναρίου θα μπορούσε να είναι η αύξη-
ση των διαλύσεων σε ό,τι αφορά τα πλοία 
μεγαλύτερης ηλικίας. Την ίδια στιγμή θα 
μπορούσαμε, επίσης, να δούμε αυξημένες 
παραγγελίες για νέα πλοία, τα οποία θα 

Ιωάννη Μ. Χατζηπατέρα

Director της John C. Hadjipateras & Sons Ltd.

Του

Η μελλοντική επιβίωση των οικογενειακών ναυτιλιακών εταιρειών δεν 
εξαρτάται μόνο από τις παραδόσεις και τα διδάγματα του παρελθόντος



ναυπηγηθούν για να συμμορφωθούν με 
τους νέους κανονισμούς. Με την υπόθε-
ση ότι οι παραδόσεις των νέων πλοίων θα 
πραγματοποιηθούν από το 2019/2020 και 
έπειτα, είναι απίθανο τα νέα αυτά πλοία 
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο κατά τα 
επόμενα δύο έτη, πέρα από το να επηρε-
άσουν το κλίμα στην αγορά.
Η ερώτηση που συχνά πλέον τίθεται είναι 
εάν μπορούν σε αυτό το περιβάλλον να 
επιβιώσουν στη ναυτιλία οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις με παραδοσιακές αξίες.
Οι οικογενειακές ναυτιλιακές επιχειρή-
σεις, οι οποίες λειτουργούν με τις αξίες 
της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της 
αφοσίωσης, έχουν χτίσει και διατηρήσει 
σχέσεις με όλους τους επιμέρους κλά-
δους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως 
με τα ναυπηγεία, τους ναυλωτές, τους 
χρηματοδότες, τους ασφαλιστές, τους 
προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, 
αλλά και με τους ναυτικούς τους, και φυσι-
κά με το προσωπικό των γραφείων. Στις 
περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις 
με παραδοσιακές αξίες, ήταν πάντα πολύ 
σημαντικό να πεις τι θα κάνεις και στη 
συνέχεια να κάνεις όσα έχεις πει ότι θα 
κάνεις. Αυτές οι αρχές χτίζουν φήμες, οι 
οποίες μπορούν να διατηρούνται μακρο-
χρόνια. Η αξία των σχέσεων και της φήμης 
μέσα στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχει απο-
δειχθεί ότι είναι υψίστης σημασίας. Πάντα 
θα υπάρχει χώρος στη βιομηχανία για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις, παρόλο που 
αυτές χρειάστηκε να προσαρμοστούν 
στον μεταβαλλόμενο κόσμο και να αντι-
μετωπίσουν τις προκλήσεις της ναυτιλια-
κής βιομηχανίας.
Το παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό 
περιβάλλον έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην εφαρμόζουν όλοι οι παρά-
γοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας καλές 
πρακτικές. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί 
νέοι τύποι επενδυτών και παικτών έχουν 
εισέλθει στον ναυτιλιακό τομέα, των οποί-
ων οι στόχοι δεν είναι πάντα εναρμονισμέ-
νοι με αυτούς των μακροχρόνιων παρα-
δοσιακών παικτών. Ενώ οι επιχειρηματικές 
στρατηγικές θα διαφέρουν, το ίδιο ισχύει 
και για την ηθική που χρησιμοποιείται για 
την εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδί-
ων. Επίσης, δεν δίνεται πάντα προτεραιό-
τητα στις επαγγελματικές σχέσεις εμπι-
στοσύνης, διότι για πολλές επιχειρήσεις ο 
στόχος δεν είναι να οικοδομηθούν ή να 
ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες σχέσεις 

εμπιστοσύνης, αλλά μόνο να παράγονται 
καλά βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη 
και αποτελέσματα. Οι παραδόσεις και οι 
αξίες του παρελθόντος μπορούν να δια-
δραματίσουν ακόμα έναν σημαντικό ρόλο, 
αν και όχι από μόνες τους. Αναπόφευκτα, 
αυτές οι αρχές έχουν επιτρέψει σε πολ-
λές οικογενειακές επιχειρήσεις να ευδοκι-
μήσουν για πολλές γενιές, ωστόσο αυτές 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις ανταγωνί-
ζονται τώρα με εταιρείες εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο και εταιρείες που στηρίζο-
νται σε funds. Η μελλοντική επιβίωση των 
οικογενειακών ναυτιλιακών εταιρειών δεν 
εξαρτάται μόνο από τις παραδόσεις και 
τα διδάγματα του παρελθόντος, αλλά και 
από το πόσο καλά μπορούν να προσαρ-
μοστούν έτσι ώστε να ταιριάξουν με το 
σημερινό παγκοσμιοποιημένο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, ενώ εκσυγχρονίζουν 
την κληρονομιά τους.
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Παρά την οικονομική κρίση και τις πολ-
λές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η ελληνική 
ναυτιλία εξακολουθεί να ακμάζει και να 
πρωταγωνιστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
ελληνικός στόλος ανταγωνίζεται αντίστοι-
χους στόλους άλλων χωρών με τεράστιες 
οικονομίες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι 
ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε πάντα 
το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και κεφάλαιο για τις ελληνικές ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις, οι οποίες, συγκριτικά με τις 
ξένες, έχουν κατά κανόνα έντονο ανθρω-
ποκεντρικό χαρακτήρα. 
Προκειμένου να ενδυναμώσουμε το ενδι-
αφέρον της νέας γενιάς για το ναυτικό 
επάγγελμα, αλλά και να διατηρήσουμε 
αυτό το ενδιαφέρον σε βάθος χρόνου, 
θα πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα 
σε συγκεκριμένους τομείς. Ο σημαντι-
κότερος είναι η εκπαίδευση. Η ανάγκη 
αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης 
κρίνεται επιτακτική.
Ο Έλληνας ναυτικός, συγκριτικά με ναυ-
τικούς άλλων εθνικοτήτων, διαθέτει οξεία 
αντίληψη, ευφυΐα και ναυτοσύνη, στην 
οποία οι Έλληνες υπερτερούν λόγω παρά-
δοσης έναντι των άλλων λαών. Αυτά τα 
προσόντα όμως αξιοποιούνται και ανα-

δεικνύονται μόνο μέσω της εκπαίδευσης 
και της άμεσης αφομοίωσης των εκάστο-
τε σχετικών τεχνολογικών κατακτήσεων.
Οι σχολές ναυτικής εκπαίδευσης –πλοι-
άρχων και μηχανικών– πρέπει να ανα-
βαθμίσουν το περιεχόμενό τους και από 
ανώτερες να γίνουν ανώτατες, έτσι ώστε 
να αποτελούν δέλεαρ και επιλογή και για 
τους δυνατούς και άριστους μαθητές, όχι 
μόνο για τους μέτριους. Να στελεχώνο-
νται με υψηλού γνωστικού επιπέδου επι-
στημονικό προσωπικό και παράλληλα να 
αποκτήσουν όλον εκείνον τον απαραίτη-
το τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. ειδικά όργα-
να ναυσιπλοΐας, εξομοιωτές κ.λπ.) για την 
εκπαίδευση των νεαρών πλοιάρχων και 
μηχανικών. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της δωρεάν παιδεί-
ας, πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το κρά-
τος, να καθιερώσει συγκεκριμένα μέτρα, 
όπως κίνητρα για τις ναυτιλιακές εταιρεί-
ες, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
απορροφούνται όλοι οι σπουδαστές των 
εν λόγω ανωτάτων σχολών από τις ναυ-
τιλιακές εταιρείες, προκειμένου να πραγ-
ματοποιούν τα εκπαιδευτικά τους ταξί-
δια και κατ’ επέκταση να ολοκληρώνουν 
εγκαίρως τις σπουδές τους, γεγονός που 
μέχρι τώρα δεν είναι πάντα εφικτό.

Εν κατακλείδι, ας αναλογιστούμε –ως 
απόρροια της αναγκαίας ιστορικής μας 
γνώσης– τη μορφή του ενιαίου Ελληνι-
κού Ναυτικού, διακόσια χρόνια πριν, και 
τη συμβολή του στους απελευθερωτικούς 
αγώνες της πατρίδας μας.
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, 
σταδιακά και νομοτελειακά, το ενιαίο 
Ελληνικό Ναυτικό μορφοποιείται σε δύο 
ανεξάρτητες οντότητες: το Πολεμικό και 
το Εμπορικό. Στο Πολεμικό Ναυτικό τα 
βασικά στελέχη του προέρχονται από την 
Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων. Στο Εμπορικό Ναυτικό, γιατί τα 
βασικά του στελέχη –πλοίαρχοι και μηχα-
νικοί– θεωρούνται εκ προοιμίου υποδε-
έστερης κατηγορίας, με αποτέλεσμα να 
μην τους παρέχεται εκπαίδευση ανωτά-
του επιπέδου;
Μήπως η απότιση στοιχειώδους φόρου 
τιμής και χρέους στην παράδοση της 
ελληνικής ναυτοσύνης επιβάλλει τον προ-
γραμματισμό ανωτατοποίησης του περι-
εχομένου των σπουδών των σχολών του 
εμπορικού μας ναυτικού;
Η ανωτατοποίηση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης είναι αδήριτη εθνική επιταγή. Οι και-
ροί ου μενετοί.

Γεωργίου Κατσανεβάκη

Προέδρου του ΔΣ της ANEK LINES

Του

Nα ενδυναμώσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς  
για το ναυτικό επάγγελμα
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Αγαπητέ κύριε Μπίσια,

Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαι-
ρία να αναφερθώ σε καίρια σημεία της 
ελληνικής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας 
και να σας εκφράσω μέσω των φιλόξενων 
στηλών του έγκριτου περιοδικού Ναυτικά 
Χρονικά τις προσωπικές μου απόψεις για 
το παρόν και το μέλλον του τόσο σπου-
δαίου και νευραλγικού αυτού κλάδου της 
εθνικής μας οικονομίας.
Αν ρίξουμε μια ματιά στην πορεία της ναυ-
τιλίας μας κατά το έτος 2017, θα διαπιστώ-
σουμε για άλλη μια χρονιά ότι όχι μόνο δια-
τήρησε την πρώτη θέση της σε παγκόσμιο 
επίπεδο αλλά επιπλέον διεύρυνε ακόμα 
περισσότερο το μερίδιό της. Με λίγα λόγια, 
η ναυτιλία μας, ελληνική και ελληνόκτητη, 
συνεχίζει να προελαύνει χωρίς να τη σταμα-
τά τίποτα, μεγαλώνοντας την απόστασή της 
από τους κυριότερους ανταγωνιστές της.
Με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες εφοπλι-
στές δαπάνησαν το έτος 2017, εκτός από 
τις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, περί-
που 4,5 δις δολάρια για αγορές μεταχειρι-
σμένων πλοίων όλων των κατηγοριών – σε 
περίπου 280 πλοία. 
Παράλληλα, κατά το έτος 2017 είχα-
με εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος 

φορέων που ασχολούνται με τη ναυτιλία 
για συνεργασίες με Έλληνες εφοπλιστές 
κυρίως ασφαλιστικών εταιρειών, ναυπηγεί-
ων, κατασκευαστικών εταιρειών κ.λπ. σε 
παγκόσμια κλίμακα. 
Απόδειξη της παγκόσμιας ισχύος της ελληνι-
κής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας μας ήταν 
η παρουσία δεκατεσσάρων Ελλήνων εφοπλι-
στών στη Lloyd’s List για το έτος 2017 μεταξύ 
των εκατό ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επιρ-
ροή στην παγκόσμια ναυτιλία. 
Προσωπικά, πιστεύω ότι το μέλλον της 
ναυτιλίας μας για το έτος 2018 θα είναι εξί-
σου παρόμοιο και επιτυχημένο με το έτος 
2017, αν όχι και καλύτερο. Μπορεί να συνε-
χίζεται το χαμηλό επίπεδο των ναύλων 
για ορισμένες κατηγορίες πλοίων, όμως οι 
ενδείξεις για αύξηση των μεταφερόμενων 
αγαθών σε παγκόσμια κλίμακα οδηγούν 
σε περαιτέρω ζήτηση κατάλληλων πλοίων, 
κάτι που η ναυτιλία μας διαθέτει σε μεγάλο 
βαθμό.
Μπορεί επίσης να αναμένονται αυξήσεις 
στα λειτουργικά έξοδα των πλοίων κατά 
το έτος 2018 της τάξεως του 2,5%, όμως 
η οξυδέρκεια, η εμπειρία και η απαράμιλλη 
ικανότητα του Έλληνα πλοιοκτήτη θα τις 
ξεπεράσουν με επιτυχία.
Κάτι πολύ σημαντικό, που σίγουρα παίζει 

κύριο ρόλο στις διεθνείς μεταφορές αγα-
θών, είναι και η ηλικία των πλοίων που τα 
τελευταία χρόνια διαθέτει πεντακάθαρα 
ο ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος σε 
μεγάλο βαθμό.
Η ελληνική ναυτιλία είναι καταδικασμένη να 
συνεχίσει την πρωτοκαθεδρία σε παγκό-
σμιο επίπεδο, διότι διαθέτει πανάξια στε-
λέχη, που πλαισιώνονται από τη νέα γενιά, 
στην οποία εμείς οι μεγαλύτεροι παραδί-
δουμε σταδιακά τη σκυτάλη, βέβαιοι ότι θα 
την οδηγήσουν σε μονοπάτια παγκόσμιας 
διάκρισης.
Χαίρομαι και καμαρώνω που βλέπω νέα 
παιδιά με βαθιά και εμπεριστατωμένη μόρ-
φωση να συμμετέχουν ενεργά στις διάφο-
ρες εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτο-
βουλίες.
Εύχομαι σ’ εσάς, στην οικογένειά σας και 
στους συνεργάτες σας καλή και αποδοτι-
κή νέα χρονιά και στα Ναυτικά Χρονικά 
να συνεχίσουν με επιτυχίες την ιστορική 
παρουσία τους στα δρώμενα της Ακτής 
Μιαούλη, όπως μας έχουν συνηθίσει.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Λάμπρος,
Γενικός Διευθυντής

Μιχάλη Λάμπρου

Γενικού Διευθυντή της Majestic International Cruises Inc.

Του

H ναυτιλία μας, ελληνική και ελληνόκτητη,  
συνεχίζει να προελαύνει χωρίς να τη σταματά τίποτα
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Μιλώντας για την επιβατηγό ναυτιλία και 
ιδιαίτερα για τις ακτοπλοϊκές μας συγκοι-
νωνίες, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τα γεγο-
νότα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στις εξελίξεις την περίοδο 2000-2017. 
Κυρίως θέλω να αναφερθώ:

• Στην ανάγκη ανανέωσης του ακτο-
πλοϊκού μας στόλου μετά το 2000, στην 
οποία οι ιδιωτικές ακτοπλοϊκές εταιρείες 
ανταποκρίθηκαν.
• Στην πετρελαϊκή κρίση μετά το 2009, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον διπλα-
σιασμό του κόστους των καυσίμων.
• Στην οικονομική κρίση της χώρας, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της ακτοπλοϊ-
κής κίνησης μετά το 2009, κυρίως λόγω 
μείωσης του εσωτερικού τουρισμού και 
της απώλειας αθροιστικά μεταφορικού 
έργου πλέον των 20.000.000 επιβατών 
από το 2009 έως το 2017.
• Στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
μας πλαισίου, ο οποίος όμως πρέπει να 
πούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η ακτοπλοΐα μας ανταποκρίθηκε με επι-
τυχία στις μεγάλες προκλήσεις, αλλά και 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Σήμερα διαθέτουμε έναν από τους πλέον 
σύγχρονους στόλους επιβατικών πλοίων 
στον κόσμο και διεκπεραιώνουμε ένα τερά-
στιο μεταφορικό έργο, που ξεπερνά τους 

16.000.000 επιβάτες τον χρόνο, προσφέρο-
ντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.
Η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η 
μείωση της κίνησης επηρέασαν σημαντι-
κά τα οικονομικά αποτελέσματα των εται-
ρειών, με ζημιές οι οποίες ξεπέρασαν το 1 
δις την περίοδο 2009-2014. 
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων με 
μικρές σχετικά απώλειες αποδεικνύει τη 
μεγάλη δυναμική των ακτοπλοϊκών μας 
συγκοινωνιών, που οφείλεται στην ποιότη-
τα και στις μεγάλες δυνατότητες των πλοί-
ων και στη συμμετοχή των ακτοπλοϊκών 
υπηρεσιών στην αύξηση του εξωτερικού 
τουρισμού στα νησιά μας. Επίσης, σημα-
ντικό ρόλο έπαιξε ο εκσυγχρονισμός του 
θεσμικού μας πλαισίου, αν και όχι ο επι-
θυμητός, που μας έδωσε τη δυνατότητα 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
πλοίων. Τέλος, μεγάλης σημασίας ήταν η 
συμμετοχή των βασικών μετόχων κυρίως 
σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των επεν-
δυτικών προγραμμάτων. 
Οι μελλοντικές εξελίξεις αναφορικά με 
την επιβατική κίνηση φαίνονται θετι-
κές λόγω της αναμενόμενης αύξησης 
του εξωτερικού τουρισμού, πλην όμως η 
σημαντική αύξηση των τιμών των καυσί-
μων το 2017 κατά 32% δημιουργεί μεγά-
λες ανησυχίες, γιατί οι εκκρεμότητες και 

τα προβλήματα ναι μεν αντιμετωπίζονται, 
αλλά ακόμη υπάρχουν.
Ταυτόχρονα ήδη διατρέχουμε την περίοδο 
σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών και 
δαπανηρών εργασιών για την προσαρμογή 
των πλοίων μας στους νέους κανονισμούς 
για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ 
προβλέπουμε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί 
ανάγκη ναυπήγησης νέων πλοίων.
Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, 
καθώς επίσης της αύξησης του ανταγωνι-
σμού από τις αερομεταφορές, φαίνεται ότι 
μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
χωρίς να επηρεαστεί το επίπεδο των υπη-
ρεσιών είναι αναγκαία η λήψη μέτρων από 
κάθε εταιρεία ξεχωριστά, για την αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία των πλοίων 
και κυρίως για την αύξηση του μεταφο-
ρικού έργου και τη μείωση του κόστους 
εκμετάλλευσης. Επίσης, είναι σημαντική η 
περαιτέρω απελευθέρωση του κλάδου, η 
μείωση των παρεμβάσεων.
Το 2018 θα είναι μια προβληματική χρονιά, 
αλλά αισιοδοξούμε ότι θα ξεπεράσουμε 
τις δυσκολίες βασιζόμενοι στις δυνατό-
τητες των πλοίων μας και προγραμματί-
ζοντας τα κατάλληλα δρομολόγια για την 
αύξηση του μεταφορικού έργου, το οποίο 
είναι και το ζητούμενο τελικά.

Μιχάλη Σακέλλη 

Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Του

Η ακτοπλοΐα μας ανταποκρίθηκε  
με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις
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Συμβάντα 
του 2017 και 
αναμενόμενα  
το 2018

Του Πάνου Ζαχαριάδη

ΔΙΕΘΝΗ FORA

Από τα πολλά ναυτιλιακά συμβάντα 
του 2017 ξεχωρίζω ορισμένα γεγονότα:

• Η τελική απόφαση του ΙΜΟ για τις 
ημερομηνίες εφαρμογής των συστημά-
των επεξεργασίας έρματος. Τουλάχιστον 
τώρα το κάθε πλοίο έχει μια τελική ημε-
ρομηνία εφαρμογής, ασχέτως του ότι 
μελέτη του αμερικανικού νηογνώμονα 
ABS δείχνει ότι περίπου τα μισά εγκα-
τεστημένα συστήματα δεν δουλεύουν. 
Φυσικά, η προτίμηση κάθε πλοιοκτήτη θα 
είναι το σύστημα που θα επιλέξει να είναι 
και εγκεκριμένο από τις ΗΠΑ, κάτι όμως 
που είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, για 
νεότευκτα πλοία του 2018, αφού από τη 
μία ο ΙΜΟ τα υποχρεώνει να έχουν εγκα-
τεστημένο σύστημα και από την άλλη οι 
χρόνοι παράδοσης συστημάτων ΗΠΑ δεν 
επαρκούν. Συνεπώς τα περισσότερα νεό-
τευκτα πλοία θα φέρουν συστήματα ΙΜΟ 
«πρώτης γενιάς», που πιθανόν θα πρέπει 
να αντικαταστήσουν σε μερικά χρόνια, για 
να μπορούν να προσεγγίζουν τις ΗΠΑ.

• Η έκδοση οδηγιών από τον ΙΜΟ για 
την αντιμετώπιση του Cyber security. Μετά 
και το περιστατικό της Maersk, που της 



στοίχισε 300 εκατ. δολάρια, φαίνεται ότι ο 
κίνδυνος μπορεί να είναι πραγματικός.

• Η κούρσα για την έρευνα και την 
κατασκευή αυτόνομων πλοίων. Με τη 
Νορβηγία να διαθέτει τώρα τρεις περιο-
χές δοκιμών, τη Φινλανδία μία περιοχή για 
κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές χώρες να 
χρηματοδοτούν διάφορες κοινοπραξίες 
για τον σκοπό αυτόν.

• Η σταθερή πορεία του ΙΜΟ προς τον 
δικό του κανονισμό MRV και η διαμόρφω-
ση μέτρων για μείωση του CO

2
, σε πείσμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποφάσισε 
τελικά (αναγκάστηκε;) να μην εφαρμόσει 
εμπορία ρύπων στη ναυτιλία (τουλάχιστον 
μέχρι το 2023).

• Η έγκριση της Ένωσης Ασιατικών 
Ναυπηγείων ως νέα ΜΚΟ στον ΙΜΟ. 
Άλλος ένας αντίπαλος των πλοιοκτητικών 
και διαχειριστικών ενώσεων προστίθεται 
στον ΙΜΟ.

• Οι πολλαπλές ενέργειες και καταθέ-
σεις (ψευδο)μελετών στον ΙΜΟ από τη 
βασική πράσινη ΜΚΟ, την CSC (Cleaning 
Shipping Coalition), η οποία φωνασκεί για 
μείωση του CO

2
, αλλά δεν προσφέρει 

αξιόπιστες προτάσεις. Από τη μία ισχυ-
ρίζεται ότι τα τωρινά πλοία είναι λιγότε-
ρο καλά ενεργειακά απ’ ό,τι παλαιότερα, 
από την άλλη λέει ότι ήδη επιτυγχάνουν 
τους στόχους του ΕΕDI για το 2030 (και 
άρα πρέπει οι στόχοι να γίνουν αυστηρό-
τεροι). Σε άλλη μελέτη προτείνει θεσμο-
θέτηση χαμηλών ταχυτήτων για να μει-
ωθούν οι εκπομπές κατά 100-200 εκατ. 
τόνους CO

2
 τον χρόνο, ενώ παραδέχεται 

ότι τέτοια μείωση ταχυτήτων απαιτεί 30% 
περισσότερα πλοία για την ικανοποίηση 
των παγκόσμιων μεταφορικών αναγκών. 
Φυσικά, δεν μπαίνει στον κόπο να υπο-
λογίσει πόσο CO

2
 εκλύεται για την κατα-

σκευή αυτού του επιπλέον 30% πλοίων 
που θα προστεθούν στον παγκόσμιο 
στόλο (περίπου 3 δις τόνοι CO

2
) ή τον 

κίνδυνο του «modal shift», όπου άλλα, πιο 
ενεργοβόρα, μέσα μεταφοράς θα προτι-
μηθούν αν οι θαλάσσιες ταχύτητες μει-
ωθούν. Η ίδια οργάνωση κατηγορεί στον 
Τύπο τον ΙΜΟ ότι –δήθεν– ελέγχεται από 
τους πλοιοκτήτες. Είναι παράδοξο ότι, 
όταν μέτρησα πόσοι ήταν οι δηλωμένοι 
αντιπρόσωποι της CSC στην τελευταία 

συνάντηση του ΙΜΟ, αυτοί ήταν περισ-
σότεροι απ’ όλους τους αντιπροσώπους 
όλων των διαχειριστικών οργανώσεων 
μαζί (δηλαδή ICS + INTERTANKO + 
BIMCO + INTERCARGO). Ποιος ελέγχει 
ποιον λοιπόν;

2018

• Τον Απρίλιο του 2018 η επιτροπή 
MEPC θα αποφασίσει το πρόγραμμα του 
ΙΜΟ για τη μελλοντική μείωση των εκπο-
μπών του CO

2
 από την παγκόσμια ναυτι-

λία. Ο στόχος φαίνεται να έχει συμφωνη-
θεί σε μείωση κατά 50% έως το έτος 2050, 
εν σχέσει με τις εκπομπές του 2008. Τον 
Απρίλιο αναμένεται να συμφωνηθούν τα 
πρώτα βήματα προς τον στόχο αυτόν. Το 
σχέδιο, που αναμένεται να αποφασιστεί, 
θα αφορά τα επόμενα πέντε έτη, έως το 
2023, ενώ το τελικό σχέδιο θα αποφασι-
στεί τότε (2023).

• Στην ίδια επιτροπή, και ενόψει της απα-
γόρευσης χρήσης βαρέος καυσίμου από 
το 2020, ο ICS και η BIMCO θα προτεί-
νουν την απαγόρευση μεταφοράς βαρέος 
πετρελαίου (ως καύσιμο) από κάθε πλοίο 
που δεν είναι εξοπλισμένο με scrubber. Μια 
που αναφέραμε τα scrubber, φυσικά θα 
υπάρξει αύξηση των εγκαταστάσεών τους, 
αλλά όχι τόσο σημαντική. Ο λόγος είναι 
ότι υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, όπως 
το ποιες θα είναι οι τιμές των καυσίμων και 
αν θα υπάρξει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα 
του βαρέος καυσίμου μετά το 2020. Τέτοιες 
αβεβαιότητες είναι αποτρεπτικές για μια 
τόσο δαπανηρή απόφαση, της τάξεως 
των 3-5 εκατ. δολαρίων. Σημειώνουμε ότι η 
Maersk και πρόσφατα η Scorpio ανακοίνω-
σαν ότι αποφάσισαν να μην τοποθετήσουν 
scrubber στα πλοία τους, μεταθέτοντας την 
απόφαση για μετά το 2020.  

• Επίσης, αναμένεται να συζητηθεί η 
πολυαναμενόμενη «λύση» για το πρόβλη-
μα της χαμηλής ιπποδύναμης στα φορ-
τηγά πλοία και δεξαμενόπλοια, εφόσον 
καρποφορήσει η συνεργασία Ελλάδας και 
Ιαπωνίας στο θέμα αυτό.

• Στην άλλη επιτροπή του ΙΜΟ, την επι-
τροπή ασφαλείας MSC, τον Μάιο θα συζη-
τηθούν τα αυτόνομα πλοία (κατ’ απαίτηση 
της Δανίας), δρομολογώντας έτσι και επί-
σημα το νομοθετικό τους πλαίσιο.  
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Με ιστορία άνω των 150 ετών, ο RINA δια-
φοροποίησε το λογότυπό του, το οποίο 
ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της εταιρείας. Το νέο λογότυπο αντικατο-
πτρίζει την εμπειρία και την ικανότητα του 
RINA να καινοτομεί, και αυτό απεικονίζεται 
συμβολικά με δύο τρίγωνα που δείχνουν 
προς το παρελθόν και προς το μέλλον.
Ο RINA αναγνωρίζει τον νέο ρόλο της 
ψηφιοποίησης. Αυτό δεν είναι εμφανές 
μόνο στις εσωτερικές διαδικασίες της 
εταιρείας, αλλά και στις εξωτερικές υπη-
ρεσίες που προσφέρει μέσω της στρα-
τηγικής εφαρμογής τεχνολογιών, όπως τα 
μεγάλα δεδομένα (big data) και η τεχνητή 
νοημοσύνη.
Το Cube είναι μια πλατφόρμα η οποία 
βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος (cloud 
computing) και η οποία δημιουργήθηκε 
από μια εξειδικευμένη ομάδα 50 ατόμων 
εντός του RINA. Αυτή η πλατφόρμα καθο-
δηγεί τους πελάτες μέσα από τη διαδι-
κασία προβλεπτικής διαχείρισης παγίου 
(predictive asset management). Επιπλέον, 
το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότη-
τα αλληλεπίδρασης με τις πλέον κοινές 
τεχνολογίες, καθιστώντας τη χρήση του 
εύκολη για όλους –από τις μεγάλες πολυε-
θνικές μέχρι τις εταιρείες στον τομέα του 

Αντανακλώντας ένα επιχειρηµατικό ψηφιακό µέλλον, ο RINA, ο 
πολυεθνικός οργανισµός πιστοποίησης, δοκιµών, επιθεώρησης και 
παροχής συµβουλών, αποκάλυψε στις 15 Δεκεµβρίου στους πελάτες 
του, παγκοσµίως, τη νέα εταιρική του ταυτότητα.

RINA, 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η νέα πλατφόρμα Cube για τη 
στρατηγική εφαρμογή των δεδομένων



λιανικού εμπορίου– και βοηθώντας τες να 
μειώσουν τα κόστη. Αυτή η νέα προσέγ-
γιση αξιοποιεί τη λανθάνουσα αξία των 
υφιστάμενων διαθέσιμων δεδομένων, μέσω 
των οποίων οι εταιρείες κερδίζουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
Ο RINA έχει αναγνωριστεί καθ’ όλη την 
ιστορία του για τη φερεγγυότητα, την αξι-
οπιστία και την αμεροληψία του. Αυτές 
οι αξίες έχουν πλέον ενσωματωθεί στην 
ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα μετατρέ-
πει τα δεδομένα σε χρήσιμες αξιοποιήσι-
μες πληροφορίες, ενσωματώνοντας απρό-
σκοπτα όλες τις δομές ενός συστήματος. 
Για παράδειγμα, στη διαχείριση της εφο-
διαστικής αλυσίδας, η πλατφόρμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διαδικασία, 
με ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες 
από εξουσιοδοτημένους χρήστες σε όλα 
τα στάδια και με αποτέλεσμα τη βελτιστο-
ποίηση της όλης διαδικασίας.
Ο Ugo Salerno, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του RINA, δήλωσε: «Ο 
όγκος των διαθέσιμων δεδομένων αυξά-
νεται με γεωμετρική πρόοδο. Προβλέπε-
ται ότι μέχρι το 2020 το 75% των εταιρει-
ών θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες, αλλά 
μόνο οι εταιρείες που θα μπορούν να επε-
ξεργάζονται τα δεδομένα αυτά με έξυπνο 
τρόπο θα παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ο 
RINA έχει πλέον τη δυνατότητα να ενσω-
ματώνει τις τεχνικές, τις διαδικασίες και 
τις επιχειρηματικές δεξιότητες μέσα σε 
ένα ψηφιακό περιβάλλον».
Στον τομέα του πετρελαίου, εκτιμάται 
ότι η ψηφιακή διαχείριση παγίου, χρη-
σιμοποιώντας π.χ. δίκτυα αισθητήρων, 
μπορεί να μειώσει το κόστος κατά 25% 
και να αυξήσει την παραγωγή κατά 8%. 
Αντιπροσωπευτικά των πλεονεκτημάτων 
της ψηφιακής καινοτομίας είναι, επίσης, η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός ψηφιακού 
διδύμου (digital twin) στο στάδιο του 
σχεδιασμού μιας υποδομής, η προγνω-
στική συντήρηση και η βελτίωση της δια-
χείρισης της ενεργειακής απόδοσης. Οι 
ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση 
ωφελούν, επίσης, και την εκπαίδευση. Ο 
RINA ήδη αναπτύσσει και διαχειρίζεται 
νέα εικονικά προγράμματα περιβαλλοντι-
κής κατάρτισης.
Το Cube έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουρ-
γεί σε όλους τους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται ο RINA, συμπεριλαμ-
βανομένων των υπηρεσιών πιστοποίησης 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως 

οι περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων και 
ηλεκτρικών συστημάτων. Εδώ και αρκετά 
χρόνια ο RINA χρησιμοποιεί ψηφιακά 
εργαλεία για να επιταχύνει τους ελέγχους, 
να ελαχιστοποιεί τα σφάλματα και να 
τυποποιεί τις διαδικασίες. 
Στην προσπάθειά του να υιοθετήσει πλή-
ρως την ψηφιοποίηση, ο RINA ασχο-
λείται, επιπρόσθετα, με την προστασία 
δεδομένων. Η εταιρεία έχει, μάλιστα, ήδη 
πιστοποιήσει ορισμένα κέντρα δεδο-
μένων. Πρόσφατα ο RINA πιστοποίησε 
έναν πολύ γνωστό φορέα στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με το πρότυπο 
ANSI TIA-942. Αυτό το πρότυπο καθορί-
ζει τις απαιτήσεις για την ανθεκτικότητα 
ενός κέντρου δεδομένων και την ικανό-
τητά του να εγγυάται τη συνέχεια των 
υπηρεσιών που παρέχονται σε περίπτωση 
σφάλματος συντήρησης ή υλικού.
Επιπλέον, ο RINA αναπτύσσει αυτή την 
περίοδο ένα πλήρως ψηφιοποιημένο 
σύστημα πιστοποίησης που καθοδηγεί 
αυτόματα τον χρήστη μέσα από μια δια-
δικτυακή διαδικασία, η οποία καταλήγει 
στην έκδοση πιστοποιητικού. Μία από 
τις πρώτες εφαρμογές αυτής της νέας 
προσέγγισης αφορά την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Η πιστοποίηση «Cyber 
Essentials» δίνει τη δυνατότητα στις εται-
ρείες να δείχνουν τον βαθμό προστασίας 
τους έναντι πιθανών επιθέσεων.
«Επιλέξαμε να εγκαινιάσουμε την νέα 
εταιρική μας ταυτότητα τώρα, διότι αυτή 
είναι η στιγμή που οι δεξιότητες του 
RINA, το νέο σενάριο και οι απαιτήσεις 
της αγοράς συναντιούνται. Τώρα μπορού-
με να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να 
κάνουν το κρίσιμο βήμα προς την εφαρ-
μογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες έχουν 
ήδη φέρει επανάσταση στη ζωή μας, στην 
επιχείρησή τους», κατέληξε ο κ. Salerno.
Παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της εταιρείας, ο RINA έχει ξεκινή-
σει, επίσης, ένα πρόγραμμα εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης. Ως πολυεθνική εται-
ρεία, ο RINA τα τελευταία πέντε χρόνια 
έχει μεγαλώσει κατά 50%. Προχωρώντας 
προς τα εμπρός, η εταιρεία θα επικεντρω-
θεί στους επιχειρηματικούς τομείς, για 
να αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης όσων 
έχουν υψηλότερη δυναμική: ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, υλικά και πιστοποίηση.
Ο κύκλος εργασιών του RINA στα τέλη 
του 2017 αναμένεται να κινηθεί στα ίδια 
επίπεδα με το προηγούμενο έτος, αλλά 

θα χαρακτηρίζεται από βελτίωση της 
κερδοφορίας. Προχωρώντας μπροστά, η 
εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί σε πέντε 
τομείς: την ενέργεια, την ναυτιλία, την 
πιστοποίηση, τις μεταφορές και υποδο-
μές, την βιομηχανία.

Ο RINA παρέχει υπηρεσίες πιστοποίη-
σης, δοκιμών, επιθεώρησης και παροχής 
συμβουλών σε όλους τους κλάδους της 
Ενέργειας, της Ναυτιλίας, της Πιστοποίη-
σης, των Μεταφορών και των Υποδομών 
και της Βιομηχανίας.

Με κύκλο εργασιών ύψους 448 εκατ. ευρώ 
το 2016, περίπου 3.700 υπαλλήλους και 170 
γραφεία σε 65 χώρες παγκοσμίως, ο RINA 
είναι μέλος σημαντικών διεθνών οργανι-
σμών και συνεισφέρει σημαντικά στην ανά-
πτυξη νέων νομοθετικών προτύπων.

Τώρα μπορούμε 
να βοηθήσουμε 
τους πελάτες 
μας να κάνουν 
το κρίσιμο 
βήμα προς την 
εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών, οι 
οποίες έχουν 
ήδη φέρει 
επανάσταση στη 
ζωή μας, στην 
επιχείρησή τους.

Ugo Salerno,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του RINA
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Α. Πρόλογος – Εισαγωγή 

1. Διά του εν λόγω νόμου αποτελούμενου 
από 150 άρθρα επίκειται μια ολική και εκ 
βάθρων μεταρρύθμιση στις βασικές υπη-
ρεσιακές δομές και αρμοδιότητες των 
κεντρικών και των περιφερειακών υπηρε-
σιών του ΥΝΑΝΠ, καθώς και στο στρατι-
ωτικό και πολιτικό προσωπικό που πλαισι-
ώνει τις υπηρεσίες αυτού. 
2. Επειδή επιδιωκόμενος σκοπός της 
ψηφίσεως του εν λόγω νόμου είναι η υλο-
ποίηση των διατάξεων αυτού και προκει-
μένου να μη μείνουν γράμμα κενό αλλά να 
εφαρμοστούν στο ακέραιο τα 150 άρθρα 
αυτού, απαιτείται και επιβάλλεται σε επί-
πεδο νομικής τυπολατρίας η άμεσος 
σύνταξη και δημοσίευση των προβλε-
πόμενων κατά περίπτωση Κανονιστικών 
ΠΔ και ΥΑ, ώστε να καταστούν λειτουρ-
γήσιμα και υλοποιήσιμα τα οριζόμενα και 
προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του 
νόμου. Ήτοι προβλεπόμενα ΠΔ οκτώ (8) 
και Υπουργικές Αποφάσεις είκοσι έξι (26). 

Β. Η δομή του νόμου – Διάγραμμα 
ύλης 

1. Το Corpus του εν λόγω νόμου αποτελεί-
ται από δύο σκέλη αναφερόμενα: 
α) στον ναυτιλιακό τομέα, στη γενική και 
ευρεία του μορφή και έννοια, με έμφαση 
στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των 
λιμένων, καθώς και στο πολιτικό προσω-
πικό που εντάσσεται και ασχολείται στον 

τομέα αυτόν, π.χ. πλοηγοί, νηογνώμονες, 
Α/Ξ και πληρώματα ΕΝ, καθηγητές ΑΕΝ 
– ΚΕΣΕΝ κ.λπ. και 
β) στον τομέα του φορέως υπηρεσιακής 
διοικήσεως του ΥΝΑΝΠ, δηλαδή το Λιμε-
νικό Σώμα – ΕΑ, τις αρμοδιότητες και την 
σταδιοδρομία αυτού. 
2. Αποτελείται από ένδεκα Μέρη Α έως 
1Α, εκ των οποίων μόνο τα μέρη Α και Γ 
έχουν αντίστοιχα κεφάλαια με άρθρα, ενώ 
στα λοιπά διαλαμβάνονται μόνο άρθρα. 
3. Προβλέπεται η σύσταση νέων συμ-
βουλίων, γνωμοδοτικής-συμβουλευτικής 
αρμοδιότητος και επαναπροσδιορισμός 
διά του άρθρου 118 του Συμβουλίου Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΣΕΝ) ως προς τη μορφή, 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε 
μέρους αφορούν τη συμμετοχή του στη 
δραστηριότητα της Εμπορικής Ναυτιλίας. 
4. Ως είναι δε αυτονόητο ένας νόμος του 
ΥΝΑΝΠ με σύνολο 150 άρθρα, που άπτο-
νται επί παντός ναυτιλιακού θέματος, υπη-
ρεσιών και προσωπικού, με γράμμα και 
πνεύμα μεταρρυθμιστικό, οπωσδήποτε 
επηρεάζει άμεσα τις διατάξεις του ΚΔΝΔ 
και ως εκ τούτου αντικαθίστανται διατά-
ξεις άρθρων αυτού. Τα άρθρα αυτά είναι 
63, 208α, 156, 126, 40, 45, 105 και 157.
5. Επισημαίνουμε ότι στην παρουσίαση 
κατωτέρω των ουσιωδών διατάξεων θα 
εστιάσουμε την προσοχή μας και θα ανα-
φερθούμε μόνο στα μέρη που αναφέρο-
νται στον ναυτιλιακό αποκλειστικά τομέα, 
ήτοι μέρη Α, Β, ΣΤ, Θ, ΙΑ, καθ’ όσον τα μέρη 
Γ, Δ, Ε, Ζ και αρκετά άρθρα του Μέρους ΙΑ 

ρυθμίζουν αποκλειστικά και μόνο θέματα 
σταδιοδρομίας και υπηρεσιακής καταστά-
σεως του στρατιωτικού προσωπικού ΛΣ 
(Α/Ξ, Υ/Ξ, Λ/Φ), και μάλιστα με πνεύμα και 
γράμμα ολικά μεταρρυθμιστικό αλλά λίαν 
ευνοϊκό. Επίσης, το μέρος Η αναφέρεται 
στο πολιτικό προσωπικό. Τούτα μελετή-
σαμε μετά προσοχής και εις βάθος, αλλά 
δεν αποτελούν το γε νυν έχον αντικείμενο 
αναπτύξεως στο παρόν άρθρο. 

Γ. Ουσιώδεις διατάξεις 

1. Διά των διατάξεων του Μέρους Α 
(Κεφάλαια Α-Ε άρθρα 1-15) και κατ’ επι-
ταγήν και σύμφωνα με το πνεύμα και το 
γράμμα των Διεθνών Ναυτιλιακών Συμ-
βάσεων, των Κανονισμών του ΙΜΟ και 
το συνάδον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ, 
επιχειρείται η κατοχύρωση της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας, η προστασία του θαλάσ-
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σιου περιβάλλοντος και ο περιορισμός 
του φαινομένου παροχής υπηρεσιών ναυ-
τιλίας υποβαθμισμένου επιπέδου σε πλοία 
που ευρίσκονται σε ελληνικούς λιμένες 
και αγκυροβόλια διά της δημιουργίας 
ενός επαρκούς σε αριθμό και προσό-
ντα δικτύου επιθεωρητών-ελεγκτών, 
εξειδικευμένων ανά τομέα επιθεώρη-
σης-ελέγχου. 

2. Διά των διατάξεων του Μέρους Β 
(άρθρα 16-25) ρυθμίζονται ειδικά θέματα 
ναυτιλίας εστιαζόμενα στη ΔΣ για περιο-
ρισμό της ευθύνης για ναυτικές απαι-
τήσεις, ασφάλεια αστυνόμευσης, έκδο-
ση αστυνομικών διατάξεων (Άρθρο 156 
ΚΔΝΔ αντικατάσταση) και επιπροσθέ-
τως διαμορφώνεται ένα επαρκές θεσμικό 
πλαίσιο για τη χρήση προσωπικών ραδιο-
φάρων ένδειξης θέσεως κινδύνου. 

3. Οι διατάξεις του Μέρους ΣΤ (άρθρα 
76-78) διαλαμβάνονται θεμάτων της 
Ακτοπλοΐας και ειδικότερα επέρχονται 
τροποποιήσεις (οι εκατοστές) στις διατά-
ξεις του Ν. 2952/2001 (Α΄145). 
Συγκεκριμένα ενισχύεται η συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώ-
πιση των συγκοινωνιακών αναγκών των 
νησιών και αναβαθμίζεται η προστασία 
των πληρωμάτων πλοίων της ακτοπλο-
ΐας. Ειδικότερα και επί του προκειμέ-
νου οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, πριν 
από την έναρξη των δρομολογίων κάθε 
δρομολογιακής περιόδου Ε/Γ-Ο/Γ, Φ/Γ-
Ο/Γ, Ε/Γ υδροπτερύγων και ταχύπλοων, 
να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς 
μισθούς και τα επιδόματα του πλη-
ρώματος του πλοίου και τις αναλο-
γούσες εισφορές προς τους αρμό-
διους ασφαλιστικούς φορείς. 

4. Με το Μέρος Θ (άρθρα 85-106) ρυθ-
μίζονται θέματα αρμοδιότητος Γενικής 
Γραμματείας Λιμενικής Πολιτικής και ναυ-
τιλιακών επενδύσεων. Επισημαίνουμε τα 
πλέον επίμαχα: 
α) Το άρθρο 85 αναφορικά με το «Τέλος 
παραμονής και πλοίων αναψυχής και 
μικρών σκαφών» (Νόμος 4211/2013 Α΄256). 
β) Το άρθρο 86 αναφορικά με τη νομιμο-
ποίηση υφισταμένων λιμενικών εγκατα-
στάσεων του Ν. 4150/2013 (Α΄102).
γ) Το άρθρο 87 σχετικά με τη θεσμική 
από αποκατάσταση των Λιμενικών Ταμεί-
ων τα οποία έχουν γίνει πλήρη μέλη της 
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. 
δ) Με το άρθρο 92 αναβαθμίζεται η λει-
τουργία των Πλοηγικών Σταθμών με 
τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για 
όλους τους κλάδους του ναυτικού προ-
σωπικού. 
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ε) Στο άρθρο 94 ορίζεται σαφώς, διά 
λόγους ασφαλείας ναυσιπλοΐας, ότι κανέ-
να σκάφος αναψυχής του Ν. 4256/2014 
(Α΄92) δεν επιτρέπεται να εκναυλωθεί 
χωρίς σε αυτό να επιβαίνουν πρόσωπα 
που εγγυώνται την ασφαλή διακυβέρ-
νησή του. Επιπροσθέτως αναμορφώνο-
νται επί τα βελτίω πρόσθετα θέματα που 
αφορούν τα εν λόγω σκάφη, τόσο τα 
επαγγελματικά όσο και τα ιδιωτικά, τρο-
ποποιούμενων και καταργούμενων διατά-
ξεων του Ν. 4256/2014 (Α΄92). 
στ) Με το άρθρο 101 ρυθμίζονται, αναμορ-
φούμενα, θέματα προσωπικού Πλοηγικής 
Υπηρεσίας και τροποποιούνται διατάξεις 
του Ν. 3142/1955 (Α΄43). 
ζ) Με το άρθρο 104 συνιστάται σε κάθε 
Οργανισμό Λιμένος ΑΕ Συμβούλιο Χρη-
στών του Λιμένος (πρόεδρος και 12 
μέλη) με τριετή θητεία, που λειτουργεί ως 
συμβουλευτικό όργανο της διοίκησής του, 
επί θεμάτων βελτίωσης των παρεχομένων 
υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων 
και της ευρύτερης περιοχής δικαιοδοσίας 
των οργανισμών καθώς και επί θεμάτων 
για την ανάπτυξη των λιμένων. 
η) Με το άρθρο 105 εντάσσεται σε πλήρη 
διαφανή διαδικασία η κατάρτιση συμβά-
σεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλή-
των πλοίων και κατάλοιπων φορτίου και 
διασφαλίζεται η υποχρεωτική εγγραφή 
στο Η/Ν Μητρώο Αποβλήτων των παρό-
χων των σε λιμένες του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών. 

5. Με το Μέρος Ι (άρθρα 106-109) επέρχο-
νται ριζικές τροποποιήσεις και ουσιώδεις 
μετασχηματισμοί στο ισχύον σύστημα 
εποπτείας πλοίων. Ειδικότερα:
α) Με το άρθρο 106 ορίζεται ρητά ότι 
από 30-9-2018 παύει η έκδοση των 
προβλεπόμενων από την εθνική και 
διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των 
ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγ-
χου Πλοίων και αυτά θα εκδίδονται 
από τους εξουσιοδοτημένους Οργα-
νισμούς (Νηογνώμονες) του άρθρου 
39 ΚΔΝΔ. Ο ΚΕΠ θα διαπιστώνει κατά 
πόσο ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός 
εκπληρώνει όντως κατά τρόπο νόμιμο και 
ικανοποιητικό τα καθήκοντά του ως αυτά 
προβλέπονται στην αντίστοιχη πρότυπη 
συμφωνία.
β) Με το άρθρο 107 καταργείται από 1-1-
2018 η δυνατότητα παράτασης πιστοποιη-

τικών, σε μόνιμα αγκυροβόλια, στα υπερ-
μεγέθη πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. 
γ) Με το άρθρο 108 θεσμοθετούνται οι 
προϋποθέσεις μεταφοράς ναυτιλιακών 
καυσίμων και καθιερώνεται για πρώτη 
φόρα στην Ελλάδα ανώτατο όριο ηλικίας 
των πλωτών μέσων μεταφοράς ναυτιλια-
κού καυσίμου, ήτοι πλοία άνω των 50 ετών 
από 1-1-2018, 40 ετών από 1-1-2019 και 30 
ετών από 1-1-2022. 
δ) Με το άρθρο 109 επέρχονται ουσιώ-
δεις αλλαγές στο νομικό και διοικητικό 
καθεστώς λειτουργίας των εξουσιοδο-
τημένων από το ΥΝΑΝΠ Οργανισμών 
(Νηογνώμονες) τροποποιούμενη της 
απόφασης 4113.297/01/2012 (Β΄334), προ-
κειμένου το καθεστώς αδειοδότησης και 
παρακολούθησής τους να εναρμονιστεί 
με τους αντίστοιχους Κανονισμούς και 
Οδηγίες της ΕΕ. 

6. Με το Μέρος ΙΑ «Λοιπές διατάξεις» 
(άρθρα 111 έως 150) ρυθμίζονται σωρεία 
διαφόρων λοιπών ζητημάτων αρμοδιότη-
τος ΥΝΑΝΠ με λίαν αποτελεσματικές και 
ευεργετικές διατάξεις. Επισημαίνουμε τα 
πλέον επίμαχα θέματα: 
α) Με το άρθρο 114 συνιστάται Σώμα 
Επιθεωρητών Ελεγκτών ΥΝAΝΠ επι-
πέδου Γενικής Διευθύνσεως υπαγόμενο 
απευθείας στον υπουργό. Αποστολή του 
είναι η ανάπτυξη και η λειτουργία αποτε-
λεσματικού μηχανισμού για τη διενέργεια 
συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υπαγό-
μενους στην αρμοδιότητα και στην επο-
πτεία του ΥΝΑΝΠ, με σκοπό την εξάλει-
ψη της κακοδιοίκησης και την προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος. 
β) Με το άρθρο 118 συνιστάται Συμβού-
λιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ). Το εν 
λόγω Συμβούλιο θεσμοθετήθηκε και λει-
τουργούσε από το 1955 με τον Ν. 3141/55 
(Α΄43) Άρθρο 1 έως 7, τα οποία τώρα 
καταργούνται. Συστήνεται επί νέας νομι-
κής βάσεως. Ο σκοπός και οι αρμοδιότη-
τές του εστιάζονται στην οίκοθεν διαμόρ-
φωση και υποβολή στον υπουργό από-
ψεων επί μέτρων για την προστασία και 
την ανάπτυξη της ποντοπόρου ναυτιλίας, 
καθώς και στις ενδεικνυόμενες τροποποι-
ήσεις και συμπληρώσεις της νομοθεσίας 
για την ποντοπόρο ναυτιλία.  Δύναται και ο 
υπουργός να αιτήσει απόψεις του ΣΕΝ για 

θέμα του ΕΝ. Οι απόψεις του ΣΕΝ έχουν 
συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι 
υποχρεωτικές για τον υπουργό. 
Το ΣΕΝ αποτελείται από τον πρόεδρο και 
έξι (6) μέλη. Όπου δε στις κείμενες σχε-
τικές διατάξεις προβλέπεται η απαίτηση 
διατύπωσης γνώμης του Συμβουλίου ΕΝ, 
η σχετική απαίτηση παύει να ισχύει. 
γ) Με το άρθρο 120 επιδιώκεται η 
απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου 
και θεώρησης των ναυτιλιακών εγγρά-
φων πλοίων που δραστηριοποιούνται 
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, πλην 
ορισμένων εξαιρέσεων. Προβλέπεται η 
έκδοση σχετικής ΥΑ όπου καθορίζονται 
οι επί του προκειμένου όροι και προϋπο-
θέσεις.
δ) Με το άρθρο 124 συνιστάται Συμβού-
λιο Επιβατηγών Μεταφορών Νήσων. 
Είναι γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό 
όργανο του υπουργού στο πλαίσιο της 
Εθνικής Στρατηγικής Συνδυασμένων 
Μεταφορών. Σύνθεση: πρόεδρος και δέκα 
(10) μέλη. 
ε) Τα λοιπά άρθρα του Μέρους ΙΑ ρυθ-
μίζουν θέματα: Οίκου Ναύτου 111, 150, 
ΝΑΤ 119, Πλοίων αναψυχής 136, Ναυτικής 
Εκπαίδευσης άρθρο 137, 140, 146, Προσω-
πικού ΛΣ (Πλέον των ρυθμιζόμενων με τα 
μέρη Γ, Δ, Ε, Ζ) άρθρα 112, 115, 117, 123, 132, 
143, 148, ναυτολόγησης πληρωμάτων 139.

Ειδική επισήμανση:
1. Το γε νυν έχον δεν δυνάμεθα να προ-
βούμε σε κριτικό σχολιασμό των εν λόγω 
μεταρρυθμιστικών διατάξεων καθ’ όσον 
προέχει η έκδοση των 34 εν συνόλω 
Κανονιστικών Πράξεων (8 ΠΔ με ανα-
τρεπτική προθεσμία και 26 ΥΑ), οι οποί-
ες θέτουν σε λειτουργία και εφαρμογή 
τις βασικές διατάξεις των άρθρων του 
νόμου. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε την 
ορθή εφαρμογή, λειτουργία και ναυτιλιακή 
αποτελεσματικότητα των διατάξεων και 
θα αποφανθούμε σχετικώς, λαμβάνοντας 
υπόψη και τις θέσεις των εφοπλιστών επί 
του προκειμένου και ιδίως για τα άρθρα 
106 και 118.
2. Επί του παρόντος περιοριζόμεθα να 
εκφράσουμε εγκαρδίως καλή επιτυχία 
στους υπηρεσιακούς και λοιπούς παρά-
γοντες για την επιτυχή υλοποίηση του 
συντελεσθέντος νομοθετικού έργου. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Του Νίκου Βεργούνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Ψηφιακές λύσεις στον τομέα 
βαφής των πλοίων

Η εταιρεία Jotun χρησιμοποιεί την πλατ-
φόρμα Veracity του DNV GL για να συν-
δυάσει εξωτερικά δεδομένα και δεδομέ-
να βιομηχανικής ιδιοκτησίας προκειμένου 
να βελτιστοποιήσει την παράδοση των 
ναυτιλιακών χρωμάτων της στα λιμάνια.
Η πλατφόρμα Veracity δημιουργεί ένα 
οικοσύστημα στο οποίο οι χρήστες μπο-
ρούν να μοιράζονται με ασφάλεια δεδο-
μένα και να τα συνδέουν με άλλα σύνολα 
δεδομένων εγγυημένης ποιότητας, προ-
κειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερη 
αξία. Στην περίπτωση αυτή, η Jotun χρησι-
μοποιεί τα δεδομένα των Estimated Time 
of Arrival (ETA) για να εξασφαλίσει ότι 
έχει τη σωστή ποσότητα προϊόντος στη 
σωστή θέση.
Τα πλοία χρησιμοποιούν εδώ και καιρό 
το Automatic Identification System (AIS) 
για να αναφέρουν τη θέση τους, όμως μια 
ομάδα από το DNV GL χρησιμοποίη-
σε αυτά τα δεδομένα και ανέπτυξε έναν 
αλγόριθμο ο οποίος προβλέπει με ακρί-
βεια τις αφίξεις των πλοίων στα λιμάνια. Η 
Jotun εντάχθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα 

Veracity προκειμένου να επαληθεύσει τα 
οφέλη του στην αγορά και κατέστη σαφές 
ότι μια έγκαιρη εκτίμηση των μελλοντικών 
αφίξεων των πλοίων στα λιμάνια θα μπο-
ρούσε να προσφέρει αξία στην αλυσίδα 
εφοδιασμού της. Μια πιο ολοκληρωμένη 
κατανόηση των κινήσεων του παγκόσμιου 
στόλου επιτρέπει στην Jotun να βελτιστο-
ποιήσει τον προγραμματισμό των αποθε-
μάτων και των παραδόσεων.

Σημαντικά οφέλη στα 
δεξαμενόπλοια από το σύστημα 
Voyage Emissions Reduction  
της Wärtsilä

Η εταιρεία Wärtsilä εισάγει το σύστημα 
Μείωσης Εκπομπών Ταξιδιού (Voyage 
Emissions Reduction – VER) ως ένα μέσο 
αύξησης των εσόδων των δεξαμενό-
πλοιων, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω μει-
ωμένων εκπομπών. Το εν λόγω σύστημα 
εξαλείφει αποτελεσματικά το πρόβλημα 
των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώ-
σεων (VOC) από τα δεξαμενόπλοια, κατά 
τη διάρκεια ταξιδιών όπου μεταφέρουν 
φορτίο.
Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 
είναι ενώσεις που έχουν υψηλή τάση 
ατμών λόγω του χαμηλού σημείου βρα-
σμού τους, γεγονός που οδηγεί σε εκτε-
ταμένη εξάτμιση. Έτσι, κατά μέσο όρο, ένα 
δεξαμενόπλοιο χάνει 0,085% του φορτίου 
του ανά εβδομάδα. Για ένα πλοίο κατηγο-
ρίας VLCC, χωρητικότητας 320.000 dwt, 
αυτό αντιστοιχεί σε 270 τόνους χαμένου 
φορτίου ανά εβδομάδα.
Το σύστημα Wärtsilä VER διατίθεται σε 
δύο εκδόσεις. Η έκδοση «reabsorption» 
αφορά ένα «plug-in» σύστημα, εύκολο 
στην εγκατάσταση, το οποίο επανακυ-
κλοφορεί το VOC πίσω στις δεξαμενές 
φορτίου. Αντιπροσωπεύει μια τεχνολογία 
για την εξάλειψη των απωλειών φορτίου, 
η οποία λειτουργεί αυτόματα και χωρίς 
χειροκίνητη παρέμβαση. Το συγκεκριμέ-
νο σύστημα απαιτεί πολύ λιγότερη ισχύ 
σε σχέση με τα διαθέσιμα εναλλακτικά 
συστήματα.
Η έκδοση «fuel» χρησιμοποιεί το VOC ως 
καύσιμο για το πλοίο. Πρόκειται για μια νέα, 
μοναδική καινοτομία από τη Wärtsilä, για 
την οποία εκκρεμεί η κατοχύρωση διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας, με σημαντικά πλεο-
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νεκτήματα εξοικονόμησης κόστους καυ-
σίμων. Και οι δύο εκδόσεις προωθούν την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μειώνοντας 
τις εκπομπές των VOC έως και κατά 75%.
Το σύστημα Wärtsilä VER ικανοποιεί όλες 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 του 
Annex VI της MARPOL. Επίσης, ανταπο-
κρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις λιμένων 
όσον αφορά τις μειώσεις εκπομπών πτη-
τικών οργανικών ενώσεων.
Επιπλέον, η εταιρεία έξυπνων τεχνολογι-
ών Wärtsilä βρίσκεται στο επίκεντρο της 
αξιοποίησης των αλλαγών που λαμβάνουν 
χώρα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, με σκο-
πό την προσφορά αξίας στους πελάτες 
της. Με τον συντονισμό αυτών των εξε-
λίξεων μέσω της χρήσης υψηλών επιπέ-
δων συνδεσιμότητας και ψηφιοποίησης, η 
Wärtsilä σκοπεύει να οδηγήσει τον μετα-
σχηματισμό της βιομηχανίας προς ένα 
έξυπνο θαλάσσιο οικοσύστημα (Smart 
Marine Ecosystem).
Η Wärtsilä θεωρεί πως υπάρχουν τέσ-
σερις πρωταρχικές δυνάμεις οι οποίες 
θα αναδιαμορφώσουν τη βιομηχανία. Η 
μοιρασμένη χωρητικότητα θα βελτιώσει 
τα ποσοστά πλήρωσης και θα μειώσει 
τα μοναδιαία κόστη, ενώ τα Big Data θα 
βελτιστοποιήσουν τόσο τις λειτουργίες 
όσο και τη διαχείριση ενέργειας. Επιπλέ-
ον, τα «ευφυή» πλοία θα επιτρέψουν τις 
αυτοματοποιημένες και βελτιστοποιημέ-
νες διαδικασίες και τα «έξυπνα» λιμάνια 
θα έχουν ως αποτέλεσμα πιο ομαλές και 
ταχύτερες λειτουργίες λιμένων.
Ένα από τα πολλά παραδείγματα σημα-
ντικών βημάτων που γίνονται για το μέλ-
λον αποτελεί το γεγονός πως η Wärtsilä, 
σε συνεργασία με πλοιοκτήτρια εταιρεία, 
δοκίμασε επιτυχώς τον απομακρυσμένο 
έλεγχο πλοίου με δορυφόρους από από-
σταση 8.000 χλμ.
Επιπλέον, η Wärtsilä έχει ήδη ανοίξει ένα 
Κέντρο Ψηφιακής Επιτάχυνσης (DAC), το 
οποίο βρίσκεται στο Ελσίνκι, προκειμέ-
νου να επιταχύνει την καινοτομία και να 
δημιουργήσει μαζί με τους πελάτες της 
μια σειρά από νέα επιχειρηματικά μοντέ-
λα και λύσεις. Αυτά περιλαμβάνουν το πιο 
εξελιγμένο «ευφυές» πλοίο της βιομηχα-
νίας, καθώς και άλλα πρωτοποριακά έργα. 
Ένα δεύτερο DAC άνοιξε στη Σιγκαπού-
ρη τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ το 2018 
θα ανοίξουν δύο ακόμα στην Κεντρική 
Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.

Προς παράδοση το μεγαλύτερο 
πλοίο κατανάλωσης LNG

Ο όμιλος Hyundai Heavy Industries (HHI), 
με την υποστήριξη του LR, ανταποκρίνε-
ται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη της παγκόσμιας προσφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 
μετά την εισαγωγή των ορίων που αφο-
ρούν τις εκπομπές NOx και SOx από τον 
IMO, πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη και-
νοτόμων σχεδιασμών πλοίων.
Τον Δεκέμβρη του 2017 το ναυπηγείο 
Hyundai Mipo Dockyard (HMD), μέλος 
του ομίλου HHI, παραδίδει το μεγαλύτερο 
πλοίο που χρησιμοποιεί καύσιμο LNG, ένα 
πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου 
χωρητικότητας 50.000 dwt, το οποίο θα 
φέρει μία δεξαμενή για την αποθήκευση 
του LNG κατασκευασμένη από μαγγάνιο. Η 
HHI υπέγραψε επίσης πρόσφατα σύμβαση 
για την κατασκευή του πρώτου παγκοσμίως 
δεξαμενόπλοιου κατηγορίας Aframax που 
θα τροφοδοτείται με καύσιμο LNG.
Μέσα στο 2017, η HHI και o LR ανακοί-
νωσαν ένα κοινό αναπτυξιακό έργο για 
τη σχεδίαση πλοίων μεταφοράς χύδην 
ξηρού φορτίου χωρητικότητας 180.000 
dwt. Το στάδιο του σχεδιασμού έχει σχε-
δόν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, οι εταιρείες 
Woodside, Anangel, GE, ο LR και η HHI 
θα συμμετάσχουν σε ένα κοινό πρόγραμ-
μα για την ανάπτυξη ενός Very Large Ore 
Carrier (VLOC), χωρητικότητας 250.000 
dwt, το οποίο θα τροφοδοτείται με καύ-
σιμο LNG και θα επιχειρεί στη γραμμή 
εμπορίου σιδηρομεταλλευμάτων μεταξύ 
Αυστραλίας-Ασίας.
Ο κ. Hyung Kwan Kim, Senior Executive 
Vice President της HHI, ανέφερε: 
«Πιστεύουμε ότι το έργο μας για τη δημι-
ουργία φιλικών προς το περιβάλλον σχε-
διασμών είναι περισσότερο μια αποστολή 
παρά μια επιλογή, η οποία θα οδηγήσει 
σε μια καθαρότερη ναυτιλιακή βιομηχανία 
και έναν πιο “πράσινο” κόσμο. Ελπίζουμε 
ότι ο πρώτος ευεργετούμενος αυτής της 
προσπάθειας θα είναι η ναυτιλιακή βιομη-
χανία».

Προς μια ενεργειακά 
αποδοτικότερη πλοήγηση  
των πλοίων

Οι εταιρείες Mitsubishi Heavy Industries 
Marine Machinery & Equipment Co. Ltd. 

(MHI-MME) και Wärtsilä υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) σχετικά με 
τη διάθεση στην αγορά μιας νέας ενερ-
γειακής λύσης για πλοία. Η συγκεκριμένη 
λύση συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες 
και από τις δύο εταιρείες για την επίτευ-
ξη μεγαλύτερης δυνατότητας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερης 
πρόωσης στα πλοία.
Με την ενοποίηση του συστήματος παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ανάκτηση 
θερμότητας και εξοικονόμησης ενέργειας 
(WHRS) της MHI-MME, με την τεχνολο-
γία λειτουργικού ελέγχου της Wärtsilä για 
συστήματα γεννητριών που λαμβάνουν 
κίνηση από τον άξονα της κύριας μηχανής, 
η νέα αυτή λύση έχει ως αποτέλεσμα την 
ενεργειακά αποδοτικότερη πλοήγηση των 
πλοίων, καθώς και έναν βελτιωμένο δείκτη 
ενεργειακής απόδοσης (EEDI).
Μια αξιοσημείωτη καινοτομία είναι ο 
συνδυασμός ενός power take off/take in 
(PTO/PTI) συστήματος γεννήτριας που 
λαμβάνει κίνηση από τον άξονα της κύριας 
μηχανής, με το σύστημα WHRS, με σκοπό 
τη βελτίωση της σταθερότητας του WHRS. 
Ανάλογα με το φορτίο της κύριας μηχα-
νής και του δικτύου του πλοίου, το WHRS 
παράγει μερικές φορές ηλεκτρική ενέργεια 
που υπερβαίνει εκείνη που χρειάζεται το 
δίκτυο. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί μέσω της γεννήτριας PTO/PTI 
για την κίνηση του άξονα της προπέλας. 
Με πλήρες φορτίο, η πλεονάζουσα ενέρ-
γεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοη-
θήσει την κίνηση του πλοίου με την άμεση 
εφαρμογή της στον άξονα της προπέλας. 
Σε χαμηλό φορτίο κύριας μηχανής, το 
WHRS μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με 
ένα σετ γεννητριών diesel.
Με τη συγκεκριμένη λύση, η MHI-MME 
θα προσφέρει ένα ακόμα ευρύτερο 
φάσμα λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
για πλοία που χρησιμοποιούν γεννήτριες 
που λαμβάνουν κίνηση από τον άξονα της 
κύριας μηχανής, ώστε να συμμορφώνο-
νται με τους αυστηρότερους περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς που θα τεθούν σε 
ισχύ στο εγγύς μέλλον.

Το LNG στην υπηρεσία και της 
κρουαζιέρας εξερεύνησης 

Τα νορβηγικά ναυπηγεία Vard εξασφά-
λισαν ένα συμβόλαιο για τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή ενός υπερπολυτελούς 
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κρουαζιερόπλοιου, το οποίο θα ταξιδεύ-
ει σε πολικές περιοχές, για τη γαλλική 
εταιρεία κρουαζιέρας Ponant. Η αξία της 
σύμβασης φτάνει περίπου τα 2,7 δισεκα-
τομμύρια NOK (323 εκατομμύρια USD).
Το υπερσύγχρονο αυτό υβριδικό παγο-
θραυστικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο 
θα χρησιμοποιεί LNG ως καύσιμο για 
πρόωση, αλλά θα έχει τη δυνατότητα 
και ηλεκτρικής πρόωσης, αναπτύσσεται 
από τις εταιρείες Ponant, Stirling Design 
International, Aker Arctic και VARD. Το 
πλοίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταξι-
δεύει σε πολικούς προορισμούς, όπως 
ο Βόρειος Πόλος, η θάλασσα Weddell, η 
θάλασσα Ross και το νησί Peter I.
Το κατηγορίας Polar Class 2 παγοθραυ-
στικό πλοίο πληροί τα υψηλότερα πρότυ-
πα σχετικά με την προστασία του περι-
βάλλοντος και την ασφαλή λειτουργία. 
Πρόκειται για το πρώτο υβριδικό παγο-
θραυστικό κρουαζιερόπλοιο το οποίο 
θα χρησιμοποιεί δύο είδη καυσίμου για 
πρόωση, διαθέτοντας μπαταρίες υψηλής 
χωρητικότητας και δεξαμενές αποθήκευ-
σης LNG. Επιπλέον, θα είναι εξοπλισμένο 
με δύο ελικόπτερα, τα οποία θα φυλάσ-
σονται σε ειδικούς εσωτερικούς χώρους.
Το πλοίο θα έχει χωρητικότητα περίπου 
30.000 GT, μήκος 150 μέτρα, πλάτος 28 
μέτρα και βύθισμα 10 μέτρα, ενώ θα μπο-

ρεί να ταξιδεύει με ταχύτητα 15 κόμβων. 
Θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 
270 επιβάτες σε 135 καμπίνες, ενώ θα δια-
θέτει επιπλέον πλήρωμα 180 ατόμων.
Το νέο παγοθραυστικό πλοίο της 
Ponant αναμένεται να παραδοθεί το 2021 
και θα φέρει τη γαλλική σημαία.

Rolls-Royce και Mitsui OSK Lines 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη 
ευφυών τεχνολογιών για πλοία

Η εταιρεία Rolls-Royce έχει υπογράψει 
συμφωνία με την ιαπωνική εταιρεία μετα-
φορών Mitsui OSK Lines (MOL) προκει-
μένου να συνεργαστούν στην ανάπτυξη 
ενός συστήματος ευφυούς ενημέρωσης 
για πλοία. Το εν λόγω έργο θα πραγματο-
ποιηθεί στο επιβατηγό πλοίο «Sunflower», 
μήκους 165 μέτρων, που ανήκει σε θυγα-
τρική εταιρεία της Mitsui OSK Lines, η 
οποία και το διαχειρίζεται. 
Τα συστήματα ευφυούς ενημέρωσης της 
Rolls-Royce θα κάνουν τα πλοία ασφαλέ-
στερα, ευκολότερα στον χειρισμό και πιο 
αποδοτικά, παρέχοντας στο πλήρωμα τη 
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του 
περιβάλλοντος χώρου του πλοίου. Αυτό 
θα επιτευχθεί με τη συγχώνευση δεδο-
μένων που προέρχονται από μια σειρά 
αισθητήρων, με πληροφορίες από τα 

υπάρχοντα συστήματα των πλοίων, όπως 
το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (AIS) 
και το ραντάρ. Επιπλέον, δεδομένα από 
άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
παγκόσμιων βάσεων δεδομένων, θα έχουν 
επίσης κάποιο ρόλο.
Ο κ. Asbjørn Skaro, διευθυντής του τμή-
ματος Digital & Systems – Marine της 
Rolls-Royce, δήλωσε: «Διερευνούμε και 
δοκιμάζουμε πώς να συνδυάσουμε τις 
τεχνολογίες αισθητήρων αποτελεσματικά 
και οικονομικά. Πιλοτικά έργα όπως αυτό 
μας επιτρέπουν να δούμε πώς οι συγκεκρι-
μένες τεχνολογίες μπορούν να προσαρμο-
στούν καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη 
και των πληρωμάτων του, έτσι ώστε το 
προϊόν μας να ανταποκρίνεται αποτελε-
σματικά στις ανάγκες και των δύο».
Η Rolls-Royce αναμένει να λάβει έγκριση 
της ιδέας και να διαθέσει στο εμπόριο το 
σύστημα ευφυούς ενημέρωσης το 2018.

Παραδόθηκε η πρώτη παγκοσμίως 
φορτηγίδα – FSRU

Η εταιρεία EXMAR παρέλαβε την πρώτη 
παγκοσμίως φορτηγίδα-μονάδα αποθή-
κευσης και επαναεριοποίησης φυσικού 
αερίου (FSRU) από το Wison Shipyard 
στο Nantong της Κίνας. Η μονάδα έχει 
ικανότητα επαναεριοποίησης 600 εκατομ-
μύρια κυβικά πόδια αερίου ανά ημέρα και 
αποθηκευτικό χώρο 26.000 m3 LNG.
Η παράδοση αυτή αποτελεί ορόση-
μο στην ιστορία της EXMAR, καθώς το 
συγκεκριμένο FSRU είναι το πρώτο μιας 
νέας γενιάς πλωτών μονάδων επαναεριο-
ποίησης – φορτηγίδων, οι οποίες είναι σε 
θέση να προσθέσουν αξία στα μεσαίου 
μεγέθους έργα εισαγωγής LNG σε όλο 
τον κόσμο, γρήγορα, ευέλικτα και με οικο-
νομικά αποδοτικό τρόπο.
Ακόμα, σύμφωνα με την EXMAR, έχει εξα-
σφαλιστεί μακροπρόθεσμη απασχόληση 
του εν λόγω FSRU με αξιόπιστη εταιρεία 
και η μίσθωση θα ξεκινήσει από τα μέσα 
του 2018 και μετά.
Ο κ. Nicolas Saverys, CEO της EXMAR, 
ανέφερε: «Η παράδοση του FSRU αποτε-
λεί απόδειξη της δέσμευσης της EXMAR 
να συνεχίσει τη βελτίωση των λύσεων που 
προσφέρουμε στον κλάδο της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας του LNG. Είμαι πολύ ικανο-
ποιημένος και υπερήφανος που εξασφα-
λίστηκε μακροπρόθεσμη απασχόληση για 
το FSRU πριν από την παράδοσή του».
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Νεότευκτο Suezmax για τη Minerva Marine



Δυναμικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για τη ναυτιλιακή εταιρεία Minerva Marine Inc., με την παράδοση του πρώτου από τα συνολικά έξι 
νεότευκτα πλοία, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο της εταιρείας μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου του τρέχοντος έτους.
Υπό τη διαχείριση, λοιπόν, της Minerva Marine θα βρίσκεται το Suezmax «Minerva Evropi». Το πλοίο, που θα φέρει ελληνική σημαία, 
ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Hyundai Heavy Industry Co. Ltd. στη Νότια Κορέα, υπό την επίβλεψη του αμερικανικού νηογνώμονα 
ABS, και η χωρητικότητά του φτάνει τα 159.055 dwt. Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται πλέον από 67 πλοία, 62 δεξαμενόπλοια, με 
συνολική χωρητικότητα που ξεπερνά τα 7 εκατ. dwt, και 5 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, έχοντας δημιουργήσει σχέσεις συνεργα-
σίας με όλες τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου.

Δυναμικό ξεκίνημα  

της Minerva Marine Inc.  

για το 2018

Ναυπηγείο κατασκευής
Hyundai Heavy Industry Co. Ltd. 

Έτος ναυπήγησης
2018

Σημαία
Ελληνική

Νηογνώμονας
ABS

P&I CLUB
The North of England

Μήκος
274,21 μ.

Πλάτος
48,04 μ. 

Deadweight Tonnage
159.055 τ. 
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Αύξηση των κινεζικών εξορύξεων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Κίνα πρόκειται να επιταχύνει τα σχέδια 
για αύξηση των εξορύξεων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, αλλά και να προωθήσει την 
ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργει-
ας, προκειμένου να μειώσει δραστικά την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές πρώτων 
υλών ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευ-
μα του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων 
Xinhua.
Σύμφωνα με έρευνα που παρήγγειλε το 
κινεζικό Υπουργείο Πόρων, το 2035 οι εισα-
γωγές πετρελαίου θα καλύπτουν το 70% 
της κινεζικής ζήτησης, ενώ το 30% θα προ-
έρχεται από την εγχώρια παραγωγή. Αντί-
στοιχα, για το φυσικό αέριο το ποσοστό 
προβλέπεται να ανέλθει σε 50%.
Το πετρέλαιο θα αποτελεί τη νούμερο ένα 
πηγή ενέργειας για την κινεζική οικονομία, 
καλύπτοντας 32-35% έως και το 2050, ενώ 
η αχανής ασιατική χώρα προσβλέπει σε 

αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου 
σε 200 εκατ. τόνους το 2020 και σε 360 δις 
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, προκειμένου 
να καλύψει επαρκώς τη συνεχιζόμενη ανά-
πτυξη, μέσω της κατασκευής ενός ευρέος 
δικτύου αγωγών.

Το LNG σημαντική πηγή ενέργειας 
για την Κίνα

Αυξημένη είναι η πρόθεση της Κίνας για 
εισαγωγές φυσικού αερίου. Ο κ. Gao Feng, 
εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της 
Κίνας, ενημέρωσε ότι πρόκειται να ολοκλη-
ρωθεί σύντομα στη χώρα η κατασκευή δια-
συνοριακών αγωγών φυσικού αερίου, αλλά 
και τερματικών σταθμών υποδοχής LNG.
Σύμφωνα με τον κ. Feng, η κινεζική κυβέρ-
νηση ωθεί την εγχώρια βιομηχανία να αυξή-
σει την παραγωγή LNG και συγχρόνως να 
εισαγάγει φορτία από το εξωτερικό για την 
κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών ανα-
γκών της χώρας.
Οι εισαγωγές της χώρας σε LNG είναι ιδι-
αίτερα σημαντικές για την Κίνα, λόγω της 
ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης στη χώρα 
για υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά και 
λόγω των βελτιωμένων υποδομών που δια-
θέτει η Κίνα για την παραλαβή, την αποθή-
κευση και τη διανομή του αερίου.
Από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2017 έως 
και τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, 
οι εισαγωγές LNG της Κίνας σημείωσαν 
σημαντική αύξηση, της τάξεως του 24,9%, 
αγγίζοντας τους 54,165 εκατ. τόνους.

Κλονίζεται η θέση του Κατάρ  
στον τομέα του LNG;

Η αυξανόμενη ζήτηση για LNG από τις 
χώρες του Περσικού Κόλπου μπορεί να 
καλυφθεί από τις εξαγωγές αμερικανικού 
φυσικού αερίου.
Ο γραμματέας Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Rick 
Perry, αλλά και ο γραμματέας Ενέργειας των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ. Suhail 
Al Mazrouei, σε πρόσφατες δηλώσεις 
τους ανέφεραν ότι οι αυξανόμενες εξα-
γωγές LNG από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν μια επιπρόσθετη πηγή για 
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των 
χωρών του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με 
το πρακτορείο Bloomberg, η Ιορδανία, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος 
αποτελούν τα τελευταία δύο χρόνια αγο-
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ραστές LNG από τον τερματικό σταθμό 
Sabine Pass στη Λουιζιάνα.
Ο κ. Perry τόνισε την πρόθεση της αμε-
ρικανικής κυβέρνησης να αποτελέσει μία 
από τις χώρες που θα προμηθεύει τη 
Μέση Ανατολή με LNG, επισημαίνοντας 
ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στοχεύουν σε 
παραγωγή και εισαγωγές φυσικού αερίου 
για να προμηθεύσουν τις βιομηχανίες τους, 
με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες 
των κατοίκων τους και να υποστηρίξουν 
την πετροχημική τους παραγωγή.
Παρά το γεγονός ότι ο Περσικός Κόλ-
πος είναι πλούσιος σε αργό πετρέλαιο, τα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι συγκε-
ντρωμένα σε λίγες μόνο χώρες, και πιο 
συγκεκριμένα σε λίγες θαλάσσιες περι-
οχές. Το Κατάρ και το Ιράν αποτελούν 
τις χώρες του Κόλπου με τα μεγαλύτερα 
αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Όπως προκύπτει από δημοσίευμα του 
Bloomberg, η ολοένα και μεγαλύτερη 
παραγωγή φυσικού αερίου από σχιστολι-
θικό πετρέλαιο στις ΗΠΑ, τα σχέδια να 
κατασκευαστούν περισσότεροι τερμα-
τικοί σταθμοί εξαγωγής LNG τόσο στις 
ΗΠΑ όσο και στην Αυστραλία, καθώς και 
οι κυρώσεις στο εμπόριο με το Κατάρ 
που έχουν θέσει η Σαουδική Αραβία και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προβλέπε-
ται ότι θα κλονίσουν τη θέση του Κατάρ, 

που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό 
LNG στον κόσμο.

Το Ιράν αυξάνει το μερίδιό  
του στην ευρωπαϊκή  
πετρελαϊκή αγορά

Τον περασμένο Νοέμβριο, πάνω από το 
40% των εξαγωγών αργού πετρελαίου 
και πετρελαϊκών προϊόντων του Ιράν είχε 
προορισμό τα διυλιστήρια της Ευρώπης.
Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης 
του Ιράν, πετρελαϊκοί κολοσσοί, όπως η 
Shell, η Total, η Eni, η Saras, η Repsol και τα 
Ελληνικά Πετρέλαια, αποτελούν ορισμέ-
νους από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους 
αγοραστές πετρελαίου του Ιράν.
Το υπόλοιπο 60% των εξαγωγών πετρε-
λαίου από το Ιράν απορροφήθηκε από 
την ασιατική αγορά, κυρίως από την Κίνα, 
η οποία, σύμφωνα με στοιχεία της ιρανι-
κής κυβέρνησης, κατανάλωνε τον περα-
σμένο Νοέμβριο 600.000 βαρέλια πετρε-
λαίου/ημέρα.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές φυσικού αερί-
ου του Ιράν, η Νότια Κορέα αποτελεί τον 
κύριο εισαγωγέα συγκριτικά με τις υπό-
λοιπες ασιατικές χώρες.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Πετρελαί-
ου του Ιράν, Bijan Namdar Zanganeh, οι 
πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας ανέρχο-
νται σε πάνω από 2,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα 
κατά μέσο όρο.

Νέα παράταση στον περιορισμό 
της παγκόσμιας πετρελαϊκής 
παραγωγής

Σε περαιτέρω επέκταση των περικοπών 
της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής 
συμφώνησαν οι χώρες-μέλη του OPEC. Η 
συμφωνία αφορά την παράταση του περι-
ορισμού για εννέα ακόμα μήνες, μέχρι τα 
τέλη του 2018, από τον ερχόμενο Μάρτιο 
που είχε προσυμφωνηθεί.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης 
των μελών του OPEC συμφωνήθηκε επί-
σης η μείωση της πετρελαϊκής παραγωγής 
της Νιγηρίας κατά 1,8 εκατ. βαρέλια/ημέ-
ρα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να τεθεί 
όριο και στην πετρελαϊκή παραγωγή της 
Λιβύης. Μέχρι πρότινος οι δύο χώρες 
εξαιρούνταν από τη συμφωνία των περι-
κοπών της πετρελαϊκής παραγωγής λόγω 
του χαμηλού επιπέδου παραγωγής τους.
Από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία 
δεν ανήκει στις χώρες-μέλη του OPEC, 
αλλά συνέβαλε σημαντικά στη μείωση 
της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής 
φέτος, επισημάνθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος 
οι περαιτέρω περικοπές να οδηγήσουν 
σε έλλειμμα της πετρελαϊκής παραγωγής 
και σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, 
ενώ υπάρχει περίπτωση να διαταραχτεί η 
συμφωνία του OPEC από την αύξηση της 
παραγωγής πετρελαίου από μέρους των 
ΗΠΑ, οι οποίες δεν συμμετέχουν στην εν 
λόγω συμφωνία.
Η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει εκφράσει 
ανησυχίες ότι με την αύξηση των τιμών 
του πετρελαίου πάνω από $60/βαρέλι, 
όπως εκτιμάται σήμερα, ενδεχομένως η 
συμφωνία των μελών του OPEC για περαι-
τέρω παράταση της πετρελαϊκής παραγω-
γής να οδηγήσει σε αύξηση την προσφο-
ρά του αμερικανικού πετρελαίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον OPEC, ο περι-
ορισμός στην παγκόσμια πετρελαϊκή 
παραγωγή, που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 
αρχές του 2017, έχει συμβάλει σε σημαντι-
κή μείωση των πλεονασμάτων των παγκό-
σμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Δυναμικό «παρών» από τους φερέλπιδες 
σπουδαστές της ΑΕΝ Κρήτης

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η πέμπτη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω Ναυ-
τιλία», που διοργανώθηκε την Παρασκευή 1 
Δεκεμβρίου 2017 από την Isalos.net, σε συνερ-
γασία με το Real Time Graduates και με χορη-
γό επικοινωνίας τα Ναυτικά Χρονικά, προκά-
λεσε το έντονο ενδιαφέρον αλλά και την ενερ-
γό συμμετοχή 530 σπουδαστών ΑΕΝ, όπως 
και τη συμμετοχή 53 εταιρειών, 18 εκ των οποί-
ων είχαν παρουσία με ειδικά περίπτερα.
Η ημερίδα περιλάμβανε δύο επιμέρους 
θεματικά πάνελ, όπου 13 συμμετέχοντες 
εισηγητές ανέπτυξαν τις απόψεις τους 
πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με τις 
νέες τεχνολογίες της γέφυρας και του 
μηχανοστασίου, καθώς και την ασφάλεια εν 
πλω, ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες ερω-

τήσεις από το εξαιρετικά ενεργό και ενδια-
φερόμενο κοινό.
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκπρόσω-
ποι ναυτιλιακών εταιρειών, αλληλασφαλιστι-
κών οργανισμών και εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και 
να εξερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης 
για τους ενδιαφερόμενους νέους και νέες.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Επιλέγω 
Ναυτιλία» στα Χανιά, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε με την πολύτιμη υποστήριξη της Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του ΥΝΑΝΠ, 
δόθηκε στους παρευρισκομένους η δυνατό-
τητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλη-
τές και να συνομιλήσουν μαζί τους για θέματα 
που αφορούν τη ναυτιλιακή καθημερινότητα.

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία  
Isalos.net διοργάνωσε για πρώτη  
φορά στα Χανιά ηµερίδα-συνάντηση 
των σπουδαστών της ΑΕΝ Κρήτης µε 
εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και φορέων,  
µε τη συµµετοχή αλλά και το ενδιαφέρον 
των νέων σπουδαστών να ξεπερνούν 
κάθε προσδοκία.



Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ασφάλεια στη θάλασσα: υγεία, προστασία της θάλασσας και διαβίωση εν πλω». 
(Α-Δ): Σταύρος Χατζηγρηγόρης, Maran Gas Maritime Inc., καπτ. Λεωνίδας Θεοπίδης, SQE Marine Superintendent, 
Eastern Mediterranean Maritime Ltd., καπτ. Μάνος Κουμιώτης, Vetting Manager, Polembros Shipping, καπτ. Γεώργιος 
Γεωργούλης, Σπύρος Βλάχος, πλοίαρχος (ε.α.) ΠΝ, DPA / Quality Manager, Carras (Hellas) SA, Κώστας Κατσουλιέρης, 
Senior Executive (Claims), The North of England P&I Association Limited.

Δεξιά: City, University of London 

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός του μέλλοντος: οι αυριανές προκλήσεις της γέφυρας και του 
μηχανοστασίου». (Α-Δ): Σταύρος Χατζηγρηγόρης, Maran Gas Maritime Inc., δρ Ιωάννης Κοκαράκης, Vice President 
– Technology & Business Development Hellenic, Black Sea Region & Middle East, Bureau Veritas Hellas SA, καπτ. 
Μάνθος Κουτσοθανάσης, Crew Manager, Pantheon Tankers Management Ltd., καπτ. Σταμάτης Κατέλας, Crew Manager, 
Seaven, καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, καπτ. Πέτρος Χατζηδάκης, DPA, ANEK LINES, Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Technical 
Manager, TMS Tankers Ltd.
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Anangel Maritime Services Inc.

Ocean Freighters Ltd.

Andriaki Shipping Co. Ltd.

Carras (Hellas) S.A. Consolidated Marine Management Inc.

Eastern Mediterranean Maritime Ltd. Kyklades Maritime Corporation

Minerva Marine Inc.Maran Gas Maritime Inc.

North of England P&I Club

ΗΜΕΡΙΔΑ



Pantheon Tankers Management Ltd. Polembros Shipping

Springfield Shipping Co Panama S.A.

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

Aegean Airlines
ALBA Graduates 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
ICS 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
Panama Registry
Pantheon Tankers Management Ltd.
Polembros Shipping
Sea Pioneer Shipping Corporation
Sealink Navigation Ltd.
SEAVEN
Springfield Shipping Co Panama S.A.
TMS Tankers Ltd. / TMS Cardiff Gas 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 αρωγή των ακόλουθων φορέων, ιδρυμάτων και εταιρειών:

SEAVEN (Tanker Management Inc. & Dry Management Inc.)
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Σε μια εποχή ακραίων πολιτικών, οικονομι-
κών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών αλλά 
και κοινωνικών ανακατατάξεων, τα Ναυτικά 
Χρονικά εξακολουθούν να υπηρετούν το 
ιστορικό χρέος αλλά και τη γενεσιουργό 
ιδέα τους: την καταγραφή, την ανάλυση αλλά 
και την προβολή του ελληνικού ναυτιλιακού 
θαύματος, κατ’ αρχάς στην ελληνική κοι-
νωνία, αλλά και στις σημαντικότερες ναυτι-
λιακές μητροπόλεις του κόσμου. Απόδειξη 
αυτής της προσπάθειας είναι η έκδοση το 
2017 δύο πλέον τευχών στην αγγλική γλώσ-
σα, με κύριο σκοπό τη συμμετοχή σε διε-

θνείς εκθέσεις στις σύγχρονες ναυτιλιακές 
μητροπόλεις του κόσμου και την ενημέρω-
ση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για 
την ελληνική ναυτιλιακή πραγματικότητα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, τα Ναυτικά Χρονικά είχαν 
παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις στη Σιγκα-
πούρη, στο Ρότερνταμ και στη Λεμεσό. 
Ταυτόχρονα, διατηρώντας την πίστη της 
στη νέα γενιά, η εκδοτική και δημοσιογρα-
φική οικογένεια των Ναυτικών Χρονικών 
πραγματοποίησε και φέτος, για ενδέκατη 
συναπτή χρονιά, τη διανομή περισσότε-
ρων των 1.000 τευχών του περιοδικού σε 

μηνιαία βάση στις ΑΕΝ και στα ναυτιλι-
ακά ΑΕΙ της χώρας. Επίσης συμμετείχε, 
ως διοργανώτρια εταιρεία ή και χορηγός 
επικοινωνίας σε πληθώρα εκδηλώσεων, 
εκθέσεων και συναντήσεων, σχετικών με 
τον χώρο της ναυτιλίας, και όχι μόνο.

naftikachronika.gr: Δεκαπέντε χρόνια 
στο διαδίκτυο
Σταδιακά, από το 2002, έτος δημιουργίας 
της ιστοσελίδας naftikachronika.gr, εδώ 
και δεκαπέντε χρόνια, η δημοσιογραφική 
ομάδα των Ναυτικών Χρονικών κατάφερε 
να δημιουργήσει την ισχυρότερη ελληνική, 
ναυτιλιακή «οικογένεια» στο διαδίκτυο, 
εγκαινιάζοντας μάλιστα το προηγούμενο 
έτος τις ιδιαίτερα δημοφιλείς εφαρμογές 
της για κινητά τηλέφωνα, στα δύο λει-
τουργικά συστήματα,  Android και iOS.
Χαρακτηριστικά, κατά το προηγούμε-
νο έτος επισκέφτηκαν την ιστο-σελίδα 
naftikachronika.gr περισσότεροι από 
295.000 μοναδικοί χρήστες, οι οποίοι διά-
βασαν τα άρθρα της ιστοσελίδας περισσό-
τερες από 915.000 φορές. Την ίδια στιγμή, 
η κοινότητα των Ναυτικών Χρονικών στο 
Facebook, το ισχυρότερο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, άγγιξε τα 66.400 μέλη, ενώ ιδι-
αίτερα δυναμικό αποδεικνύεται το κοινό 
των Ναυτικών Χρονικών και σε άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Linkedin 
και το Instagram, φέρνοντας τους χρήστες 
του διαδικτύου στο επίκεντρο των εξελίξε-
ων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Η νέα γενιά
Με τη ναυτική εκπαίδευση να αποτελεί 
διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα με τα οποία έχουν καταπιαστεί 
τα Ναυτικά Χρονικά και με τη στήριξη 
σημαντικών ναυτιλιακών εταιρειών, οργα-
νισμών και ιδρυμάτων, που επέτρεψαν 
στους εμπνευστές να κάνουν το όραμά 
τους πραγματικότητα, η Isalos.net ολο-
κλήρωσε ένα ακόμα έτος δημιουργικών 
δράσεων. Συνοδοιπόρος σε αυτό το ταξί-
δι υπήρξε για μία ακόμα χρονιά το Real 
Time Graduates, αλλά και το Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Ναυτικά Χρονικά: Με το βλέμμα στο μέλλον

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2017

Ο δρ Γεώργιος Γράτσος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA,  
και η κ. Ιωάννα Μπίσια, εκδότρια των Ναυτικών Χρονικών, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στα γραφεία της 
HELMEPA στην Αθήνα την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. 

Στιγμιότυπο από την ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία» στο Μουσείο Μπενάκη, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017.



Η πρωτοβουλία Isalos.net δεν θα αποδει-
κνυόταν επιτυχημένη αν δεν την αγκάλια-
ζαν από την πρώτη κιόλας στιγμή οι νέοι 
που φοιτούν στις ΑΕΝ και στα ναυτιλιακά 
ΑΕΙ της χώρας. Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί πως κατά το 2017 περισσότεροι 
από 180.000 νέοι και νέες επισκέφτηκαν 
την ιστοσελίδα Isalos.net 580.000 φορές. 
Με τη χρήση των νέων μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, η ομάδα της Isalos.net συνομι-
λεί μαζί τους καθημερινά, δημιουργώντας 
έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας. Συγκε-
κριμένα, κατά το προηγούμενο έτος δημο-
σιεύτηκαν περισσότερες από 460 φωτο-
γραφίες ναυτικών στο hashtag #isalosnet 
του Instagram και 630 ερωτήματα μέσω 
της φόρμας επικοινωνίας της Isalos.net.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
έτους, η ομάδα της Isalos.net διοργάνω-
σε πληθώρα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
στις οποίες συμμετείχαν ορισμένες από 
τις πλέον σημαντικές ναυτιλιακές προσω-
πικότητες και τις οποίες παρακολούθησε 
πλήθος νέων ανθρώπων. Πιο συγκεκριμέ-
να, το 2017 διεξήχθησαν δέκα εκδηλώσεις, 
στις οποίες πραγματοποίησαν εισηγήσεις 
περισσότερα από 120 μέλη της ναυτι-
λιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας και 
τις οποίες παρακολούθησαν αθροιστικά 
περισσότεροι από 3.500 σπουδαστές 
ΑΕΝ και φοιτητές ΑΕΙ.
Το 2017 η Isalos.net συνέχισε τη διοργά-
νωση ημερίδων σε όλη την Ελλάδα. Κατά 
το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν τέσσε-
ρις ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία» στη Χίο 
(10 Μαρτίου), στη Θεσσαλονίκη (26 Μαΐ-
ου), στην Αθήνα (24 Νοεμβρίου) αλλά και 
στα Χανιά (1 Δεκεμβρίου). Κατά τη διάρ-
κεια των ημερίδων, οι νέοι παρευρισκόμε-
νοι είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν 
με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων. 
Για την Isalos.net, οι συμμαχίες με φορείς 
και οργανισμούς που συνεπικουρούν για 
πληθώρα ετών το ελληνικό ναυτιλιακό 
θαύμα ήταν επιβεβλημένες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, κατά το έτος 2017, η εκπαιδευτική 
πρωτοβουλία Isalos.net υπέγραψε μνη-
μόνιο συνεργασίας με τη HELMEPA, ενώ 
συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις με φορείς 
όπως η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματο-
οικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλί-
ας, η HELMEPA και η SNAME.

Δίχως όμως να λησμονούμε...
Για μία ακόμα χρονιά, και με αφορμή την 
επέτειο των 70 ετών από την ιδέα σύστα-
σης του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, 
τα Ναυτικά Χρονικά προχώρησαν στην 
έκδοση ενός ειδικού τόμου, που ανήκει στη 
σειρά «Το ελληνικό ναυτιλιακό παράδειγ-
μα». Σε αυτή την προσπάθεια συνέδραμαν 
ιστορικοί, άνθρωποι της ναυτιλιακής αγοράς, 
καθώς και παλαίμαχοι ναυτικοί. O τόμος 
των 206 σελίδων παρουσιάστηκε σε ειδική 
εκδήλωση στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη τον Οκτώβριο του 2017. 

Τιμούμε αυτούς που τιμούν τη ναυτι-
λία μας
Συνεχίζοντας τον θεσμό των βραβείων 
Ευκράντη, η εκδοτική και δημοσιογραφική 
οικογένεια των Ναυτικών Χρονικών τίμησε, 
για ένατη συνεχή χρονιά και υπό την αιγί-
δα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 
τις οκτώ ναυτιλιακές προσωπικότητες και 
τους φορείς που διέπρεψαν στον ευρύτε-
ρο χώρο της ναυτιλίας κατά το έτος 2016. 

Τις προσωπικότητες εξέλεξαν τα 35 μέλη 
της επιτροπής, η οποία αποτελείται από 
σημαίνοντες εκπροσώπους της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου, 
συντάκτες ναυτιλιακού ρεπορτάζ, καθώς 
και βραβευθέντες προηγούμενων ετών. 
Σημειώνεται πως από το 2009 έως σήμερα 
έχουν τιμηθεί με το βραβείο Ευκράντη 67 
προσωπικότητες και φορείς για την προ-
σφορά τους στην ελληνική ναυτιλία.

2017: Μια ανέλπιστη διάκριση 
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν κατά το προ-
ηγούμενο έτος και σε μία ακόμα σημαντι-
κή διάκριση. Τα δέκα μέλη της κριτικής 
επιτροπής Ελληνικών Ναυτιλιακών Βρα-
βείων 2017 της Lloyd’s List τίμησαν τα 
Ναυτικά Χρονικά με το βραβείο «Piraeus 
International Centre Award». Η ευθύνη για 
τη συνέχεια της προσπάθειας είναι πλέον 
βαριά, αλλά αποτελεί σημαντική πρόκληση 
για τη διατήρηση μιας μεγάλης παράδοσης 
στη ναυτιλιακή ενημέρωση και γνώση.

Ο επίτιμος γ.γ. του IMO Ευθύμιος Μητρόπουλος και ο πρόεδρος του Committee Χαράλαμπος Φαφαλιός, ανάμεσα στον 
πρόεδρο της INTERCARGO Γιάννη Πλατσιδάκη, την πρόεδρο της HEMEXPO Ελένη Πολυχρονοπούλου, τον γενικό 
διευθυντή της Tsakos Shipping Χαράλαμπο Χατζημιχαήλ και τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκδήλωσης 
Μαργαρίτα Πουρνάρα κατά την τελετή απονομής βραβείων Ευκράντη 2016.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αεροµεταφορών

EN ΠΤΗΣΕΙ

Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε  
η επιβατική κίνηση της AEGEAN  
το 2017

Αύξηση 6% σημείωσε η επιβατική κίνηση 
της AEGEAN και της Olympic Air το 2017, 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία της τους 13 εκατ. επιβάτες. Συγκεκρι-
μένα, στο σύνολο του έτους καταγράφηκε 
ιστορικό ρεκόρ, καθώς μεταφέρθηκαν 
13,2 εκατ. επιβάτες, 750.000 περισσότε-
ροι από το προηγούμενο έτος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η αύξηση της κίνησης προ-
έρχεται εξ ολοκλήρου από τη βελτιωμένη 
αξιοποίηση του δικτύου, δεδομένου ότι ο 
αριθμός των πτήσεων που εκτελέστηκαν 
το 2017 δεν ήταν αυξημένος σε σχέση με 
το 2016.
Στο δίκτυο εξωτερικού, που συνεχίζει να 
αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης, η 
συνολική κίνηση ανήλθε σε 7,3 εκατ. επιβά-

τες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Ανο-
δική πορεία παρουσίασε όμως και η κίνη-
ση εσωτερικού, παρά τον αυξημένο αριθμό 
ανταγωνιστών, με 5,9 εκατ. επιβάτες, από 
5,7 εκατ. το 2016, αποτέλεσμα των ελκυστι-
κών και τακτικών προσφορών ναύλων, που 
οδήγησαν σε υψηλότερες πληρότητες.
Η ενίσχυση του δικτύου της Αθήνας απο-
τέλεσε το κύριο πεδίο επένδυσης για 
ακόμα μία χρονιά. Συγκεκριμένα, η επιβα-
τική κίνηση εξωτερικού αυξήθηκε κατά 
15%, ενώ το σύνολο της κίνησης από τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών παρουσίασε 
αύξηση 9%, με την AEGEAN να ξεπερνά 
για πρώτη φορά τους 10 εκατ. επιβάτες, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην κίνηση 
του αεροδρομίου και της Αθήνας.
Το 2017 η AEGEAN πέτυχε ιστορικά υψη-
λούς συντελεστές πληρότητας, απόρροια 
της επιτυχημένης εμπορικής πολιτικής 
και διαχείρισης του δικτύου της. Συγκε-
κριμένα, ο συντελεστής πληρότητας στο 
σύνολο του δικτύου εσωτερικού και εξω-
τερικού ανήλθε σε 83% από 77% το προ-
ηγούμενο έτος.

Lufthansa: η πρώτη  
αεροπορική εταιρεία πέντε 
αστέρων στην Ευρώπη

H Lufthansa αποτελεί την πρώτη αερο-
πορική εταιρεία εκτός Ασίας που λαμβά-
νει πιστοποίηση πέντε αστέρων από τη 
βρετανική εταιρεία συμβούλων αεροπο-
ρίας Skytrax. Με αυτή την πιστοποίηση 
η Lufthansa εντάσσεται στην επιλεγμένη 
ομάδα των δέκα αεροπορικών εταιρειών 
που έλαβαν την πολυπόθητη βαθμολο-
γία. Η κριτική επιτροπή του Skytrax βρα-
βεύει εδώ και χρόνια τη First Class της 
Lufthansa με πέντε αστέρια – όμως τώρα 
ολόκληρη η αεροπορική εταιρεία έλαβε 
αυτή την πιστοποίηση.
Ο Edward Plaisted, CEO της Skytrax, επι-
βεβαιώνει: «Η ανάδειξη της Lufthansa ως 
αεροπορικής εταιρείας 5 αστέρων δεν 
αποτελεί μόνο μεγάλη επιτυχία, καθώς 
είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική 
εταιρεία που κατακτά αυτόν τον στό-
χο, αλλά είναι και σαφής αναγνώριση 
των βελτιώσεων που έχουν σημειωθεί 
τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε όλους 
τους τομείς παροχής υπηρεσιών πρώτης 
γραμμής».



Οι κριτές του Skytrax ταξιδεύουν ως επι-
βάτες. Για τη βαθμολογία τους, αξιολογούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της αεροπο-
ρικής εταιρείας, τόσο στο έδαφος όσο 
και εν πτήσει, σε 800 κατηγορίες. Αυτές 
περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες εντός του 
αεροσκάφους, την άνεση των καθισμάτων, 
την τροφοδοσία, τα μέτρα ασφαλείας, 
την ψυχαγωγία κατά την πτήση, τις προ-
σφορές αφορολόγητων ειδών και πολ-
λές άλλες. Για τη Skytrax, η συνέπεια και 
η σταθερότητα με την οποία η Lufthansa 
προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του 
προϊόντος της αποτέλεσε βασικό παρά-
γοντα στην απόφασή της να απονείμει 
στην κορυφαία γερμανική αεροπορική 
εταιρεία το πέμπτο αστέρι.

Ψήφος εμπιστοσύνης  
της Delta στην Airbus

Το 2017 κλείνει με πολλά χαμόγελα για την 
ευρωπαϊκή Airbus, η οποία ανακοίνωσε 

πριν από λίγες ημέρες ότι έλαβε μία ακό-
μα μεγάλη παραγγελία από έναν από τους 
μεγαλύτερους αερομεταφορείς των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, η Delta Air Lines προχώρη-
σε στην παραγγελία συνολικά 100 αερο-
σκαφών της οικογένειας Α321neo ACF 
(Airbus Cabin Flex configuration), με στό-
χο να βελτιώσει την ταξιδιωτική εμπειρία 
των επιβατών της.
Τα περισσότερα από τα νέα αεροσκάφη 
της Delta, όπως ανακοίνωσε ο Tom Enders, 
CEO της Airbus, θα κατασκευαστούν στην 
Αμερική, στις εγκαταστάσεις που διατη-
ρεί η ευρωπαϊκή Airbus στο Μόμπαϊλ της 
Αλαμπάμα. Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο 
κατασκευάζονται και παραδίδονται από 
την Airbus σε αμερικανικές εταιρείες, και 
σε μηνιαία βάση, τέσσερα αεροσκάφη.
Με αυτή τη νέα παραγγελία, ο συνολικός 
αριθμός των Α321 που έχει παραγγείλει η 
Delta από την Airbus τα τελευταία χρόνια 
αγγίζει τα 117 αεροσκάφη.
Τα αεροσκάφη της οικογένειας Α321 έχουν 

αποδειχθεί, από την είσοδό τους στην 
αγορά το 2010, το best seller της Airbus, με 
96 πελάτες να έχουν δώσει παραγγελίες 
για συνολικά 5.300 αεροσκάφη.

Νέες καθημερινές απευθείας 
πτήσεις από Αθήνα  
προς Λονδίνο με την Wizz

Η Wizz Air, η μεγαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία χαμηλού κόστους στην κεντρική 
και στην ανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε 
την έναρξη πτήσεων από την Αθήνα προς 
το Λονδίνο, τον πλέον δημοφιλή ευρωπα-
ϊκό προορισμό. Το νέο δρομολόγιο της 
Wizz θα ξεκινήσει στις 29 Απριλίου, με 
καθημερινή πτήση, δημιουργώντας εξαι-
ρετική ευκαιρία για τους Έλληνες ταξι-
διώτες να ανακαλύψουν μία από τις πιο 
«ζωντανές» πόλεις της Ευρώπης, με ναύ-
λους που ξεκινούν από μόλις 29,99 ευρώ.
Όπως επίσης ανακοινώθηκε πρόσφατα, η 
Wizz ξεκινά φέτος την πτητική δραστηρι-
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ότητά της από την Αθήνα. Εκτός από τη 
σύνδεση με το Λονδίνο, την άνοιξη του 
2018 θα ξεκινήσουν επίσης τα νέα δρομο-
λόγια της Wizz από την Αθήνα προς Βου-
κουρέστι, Κλουζ-Ναπόκα, Βουδαπέστη, 
Σόφια, Κιουτάισι, Κισινάου, Κατοβίτσε και 
Βίλνιους.
Το 2018 η Wizz αυξάνει τη δραστηριότητά 
της κατά 657% σε σχέση με την προηγού-
μενη χρονιά, με συνολικά περισσότερες από 
730.000 διαθέσιμες θέσεις στα δρομολόγια 
της εταιρείας προς και από την Ελλάδα. Επι-
πλέον, από τις αρχές του 2017, 97.000 επι-
βάτες αξιοποίησαν τους χαμηλούς ναύλους 
της Wizz και την εξαιρετική ταξιδιωτική 
εμπειρία στο αεροσκάφος προς και από την 
Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 
39% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους.
Το εκτεταμένο δίκτυο της Wizz από την 
Ελλάδα περιλαμβάνει πλέον 17 δρομολό-
για σε 8 χώρες. Πετώντας από έξι ελλη-
νικά αεροδρόμια, η εταιρεία ενισχύει την 
εισερχόμενη και εξερχόμενη τουριστική 
κίνηση και ενδυναμώνει τους επιχειρημα-
τικούς δεσμούς με τις χώρες που εξυπη-
ρετούνται με τα δρομολόγια.

Νέα βάση στην Αθήνα  
δημιουργεί η Volotea

Η Volotea ανακοίνωσε τη δημιουργία της 
12ης βάσης της στην Αθήνα, με ένα αερο-
σκάφος στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 
Πρόκειται για τη 12η βάση της εταιρείας και 
την πρώτη που δημιουργεί στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η Volotea θα προσφέ-
ρει 320.000 αεροπορικές θέσεις, αυξάνο-
ντας τη χωρητικότητά της κατά 160%. Η 
εταιρεία θα εκτελεί δύο νέα δρομολόγια, 
προς τη Βερόνα (έναρξη δρομολογίου 
στις 31/05/2018) και το Ηράκλειο (έναρξη 
δρομολογίου στις 26/04/2018). Οι πωλή-
σεις και για τα δύο δρομολόγια έχουν ήδη 
ξεκινήσει στην ιστοσελίδα της εταιρείας, 
καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
Πρόσθετα δρομολόγια θα ανακοινωθούν 
πριν από την εγκαινίαση της βάσης, στις 
26 Απριλίου.
Οι νέες πτήσεις της αεροπορικής εταιρεί-
ας προστίθενται στους έξι προορισμούς 
που ήδη εξυπηρετεί από την Αθήνα, απ’ 
όπου πετά σε τέσσερις προορισμούς 
στην Ιταλία (Βενετία, Μπάρι, Γένοβα, 
Παλέρμο), καθώς και στη Σαντορίνη και 
στη Μύκονο στο εσωτερικό.
Για την κάλυψη των αναγκών του πτη-
τικού της έργου, η Volotea ανακοίνωσε, 
παράλληλα, ότι θα ξεκινήσει την πρόσλη-
ψη πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας, 
δημιουργώντας περίπου τριάντα άμεσες 
θέσεις εργασίας στην Αθήνα.
Με αφορμή τη δημιουργία της νέας βάσης 
στην Ελλάδα και στην Αθήνα, ο γενικός 
διευθυντής και συνιδρυτής της Volotea, 
Lázaro Ros, δήλωσε: «Ανακοινώνουμε 
σήμερα τη δημιουργία μίας ακόμα βάσης 
στο δίκτυό μας, στην Αθήνα. Χαιρόμαστε 
ιδιαίτερα για τη θερμή υποδοχή και νιώ-
θουμε υπερήφανοι για την ενίσχυση των 
υπηρεσιών μας στην Αθήνα, δημιουργώ-
ντας θέσεις εργασίας στην εγχώρια αγο-

ρά. Η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τη λει-
τουργία μας στην Ελλάδα».
Το 2018 η Volotea, η οποία γιόρτασε τα 
πέμπτα της γενέθλια στις 5 Απριλίου 2017, 
θα εκτελεί συνολικά 293 δρομολόγια σε 78 
ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε 13 χώρες, όπως 
η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η 
Ελλάδα, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρα-
τία, η Αλβανία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η 
Αυστρία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο.

Τίτλοι τέλους για το Αirbus A380;

Στα χέρια της αεροπορικής εταιρείας 
Emirates βρίσκεται πλέον το μέλλον του 
γίγαντα των αιθέρων, του Airbus A380, 
δέκα χρόνια μετά την έναρξη παραγωγής 
του.
Σύμφωνα με ειδησεογραφικά μέσα και 
παράγοντες της διεθνούς αεροπορικής 
βιομηχανίας, οι πωλήσεις της «ναυαρχί-
δας» της Airbus, που ήρθε να ανταγωνι-
στεί το 747 της Boeing, έχουν περιοριστεί 
σημαντικά, ως αποτέλεσμα της στροφής 
πολλών εταιρειών προς αγορά μικρότε-
ρων και πιο οικονομικών τύπων αεροσκα-
φών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα αερο-
σκάφη μονού διαδρόμου της οικογένειας 
Airbus A320.
Μία από τις λίγες μεγάλες αεροπορικές 
εταιρείες διεθνώς που «επιμένουν» στην 
αγορά του Α380 είναι η Emirates, η οποία 
αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη, με 
συνολικές παραγγελίες 142 αεροσκαφών. 
Ωστόσο, από τα 142 έχει παραλάβει μόλις 
λίγα παραπάνω από εκατό.
Στο πλαίσιο του Dubai Air Show, Emirates 
και Airbus είχαν συζητήσεις για πιθανή 
παραγγελία επιπλέον τριάντα έξι Α380, 
αξίας $16 δις. Όμως, παρά την επιθυμία 
της Airbus, οι συζητήσεις δεν είχαν θετική 
κατάληξη και, παρά τις πληροφορίες ότι 
τα δύο μέρη έχουν επανέλθει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, σημάδια συμφω-
νίας δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα.
Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι, εάν 
δεν επέλθει συμφωνία με την Emirates, η 
Airbus σκέφτεται σοβαρά να προχωρή-
σει σε σταδιακή αναστολή παραγωγής 
του αεροσκάφους, μολονότι και άλλες 
αεροπορικές εταιρείες όπως η British 
έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για αγορά 
του Α380. Ωστόσο, χωρίς τον μεγάλο της 
πελάτη, την Emirates, η Airbus φαίνεται 
πως δεν θα συνεχίσει την παραγωγή του.

EN ΠΤΗΣΕΙ
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30/8/2017 ‒ Ο τυφώνας Χάρβεϊ έπληξε τον Κόλπο του Μεξικού και ιδιαίτερα την 
πολιτεία του Τέξας, νεκρώνοντας την οικονομική και μεταφορική καθημερινότητα 
στο Χιούστον και αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες καταστροφές.

21/3/2017 ‒ H νοτιοκορεατική Samsung Heavy Industries (SHI) 
πραγματοποίησε στις 15/3/2017 τελετή ονοματοδοσίας στο ναυπηγείο 
Geoje για το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που 
έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, σπάζοντας έτσι τα παγκόσμια ρεκόρ 
ναυπήγησης.

10/9/2017 – Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» Ν. 
Πειραιά προκάλεσε θαλάσσια ρύπανση.

6/2/2017 ‒ Το «Γλυκοφιλούσα 5» είναι αμφίπλωρο οχηματαγωγό, ανοιχτού τύπου, 
κατασκευασμένο από την αρχή έως το τέλος στο ναυπηγείο του Ομίλου Θεοδωρόπουλου, στα 
Αμπελάκια Σαλαμίνας, αποκλειστικά από Έλληνες τεχνίτες, σε σχέδια που εκπόνησε ελληνικό 
ναυπηγικό γραφείο. Οι προδιαγραφές του είναι για να κινείται σε θάλασσα με πάγο έως 70 
εκατοστά.

25/7/2017 ‒ Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του θωρηκτού 
«Γ. Αβέρωφ» στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ENAE), που έγιναν μετά  
από πρωτοβουλία του αείμνηστου Αλέξανδρου Γουλανδρή.

6/11/2017 – Οι κ. Παναγιώτης και Αθανάσιος Λασκαρίδης υπέγραψαν σύμβαση 
για την προμήθεια και την εγκατάσταση τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
σε μια φρεγάτα τύπου «S» του Πολεμικού Ναυτικού, προς αντικατάσταση των 
υφιστάμενων, παλαιάς τεχνολογίας.
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