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$100.000.000.000
περίπου εκτιμάται ότι είναι η αξία του ελληνόκτητου στόλου.

456
νεοναυπηγηθέντα πλοία μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου παραδόθηκαν στην αγορά
το 2017.

2.500.000 ΤΕUs
είναι η χωρητικότητα των πλοίων της HapagLloyd, της 5ης μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως.

6.680 επιβάτες
θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί το
«Symphony of the Seas», το μεγαλύτερο
κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο.

835
εμπορικά πλοία εστάλησαν προς ανακύκλωση
το 2017.
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13.700.000 TEUs
ήταν ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που
διακινήθηκε από τον λιμένα του Ρότερνταμ
κατά τη διάρκεια του 2017.

246.000.000 dwt
είναι η συνολική χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων.

50%
αύξηση αναμένεται ότι θα καταγραφεί στον
αριθμό των πλοίων μεταφοράς LNG που διέρχονται από τη διώρυγα του Παναμά έως τον
Σεπτέμβριο του 2018.

16.186.843
σε όρους GT είναι η συνολική χωρητικότητα
των πλοίων υπό βρετανική σημαία.

$600.000.000
στοχεύει να αποκομίσει η Maersk έως τα τέλη
του 2019 από τις εσωτερικές της συνέργειες.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Google Analytics και Facebook δεν ψεύδονται και δεν αποπροσανατολίζουν µε
τα στοιχεία τους. Με αυτόν τον γνώµονα,
φιλοξενούµε τις σηµαντικότερες ειδήσεις
βάσει της αναγνωσιµότητάς τους στην
ιστοσελίδα των Ναυτικών Χρονικών
www.naftikachronika.gr.
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Τα mega containerships
εξαπλώνονται στις γραμμές
Ασίας-Ευρώπης
20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2018

Το τελευταίο από τα έξι mega containerships
που είχε παραγγείλει η OOCL (Orient
Overseas Container Line) εντάχθηκε στον
στόλο της. Η εταιρεία υποδέχτηκε πρόσφατα το «OOCL Indonesia», χωρητικότητας 21.413 TEUs, το οποίο αποτελεί το
τελευταίο από τα έξι πλοία που είχε παραγγείλει η OOCL από τη Samsung Heavy
Industries. Η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει
τα πλοία «OOCL Hong Kong», «OOCL
Germany», «OOCL Japan», «OOCL
United Kingdom» και «OOCL Scandinavia».
Μάλιστα, το «OOCL Hong Kong» έχει
καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Το συνολικό μήκος του «OOCL Indonesia» είναι 399,8 μ., το πλάτος του 58,8
μ. και το βύθισμά του 32,5 μ.
Το νέο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα ενταχθεί στην τακτική γραμμή
Ασίας-Ευρώπης, όπως και τα αδελφά του
πλοία, με στάσεις στα λιμάνια, μεταξύ
άλλων, της Σαγκάης, του Φέλιξστοου, της
Σιγκαπούρης και του Ρότερνταμ.
Ο κ. Andy Tung, Chief Executive της
OOCL, δήλωσε ότι το 2018 ξεκινά αισιόδοξα για την εταιρεία με την παραλαβή
ενός ακόμα mega containership. Συγχρόνως, το νέο έτος, σύμφωνα με τον
ίδιο, σηματοδοτεί την αρχή ενός πιο
υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για
την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία
συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, το
οποίο ενισχύεται από τις πρωτοβουλίες
που αναλαμβάνουν διάφορα κράτη για την
τόνωση του παγκόσμιου εμπορίου, όπως
η Κίνα με τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού.

Έντονη ανησυχία για τις
πειρατικές επιθέσεις στην Ασία
2 0 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Κατά τη διάρκεια του 2017 ο συνολικός
αριθμός των πειρατικών επιθέσεων παγκοσμίως άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 22 ετών. Το γεγονός αυτό προκαλεί αισιοδοξία στον τομέα της θαλάσσιας
ασφάλειας της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Ωστόσο, τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας καταγράφουν
αυξητικές τάσεις στη θαλάσσια περιοχή της
Ασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία
της ReCAAP ISC (Regional Cooperation
Agreement on Combating Piracy and Armed
Robbery against Ships in Asia Information
Sharing Centre), το 2017 τα περιστατικά
στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή ανήλθαν σε
101, εκ των οποίων τα 12 ήταν αποτυχημένες
απόπειρες, αντιπροσωπεύοντας αύξηση

της τάξεως του 19% συγκριτικά με το 2016.
Από τα 101 περιστατικά, τα 85 αφορούσαν
ένοπλες ληστείες σε πλοία και τα 16 πειρατικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με
τη ReCAAP ISC, ο αριθμός των σοβαρών
περιστατικών κατέγραψε μείωση κατά 50%
το 2017, συγκριτικά με εκείνα του 2016.
Ο κ. Masafumi Kuroki, Executive Director
της ReCAAP, δήλωσε ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός τέτοιων συμβάντων εξακολουθεί να κυμαίνεται στα χαμηλότερα
επίπεδα της τελευταίας εικοσαετίας σε
παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο τα αυξημένα
περιστατικά που καταγράφονται στα
Στενά της Μαλάκκα και στη Νότια Σινική
Θάλασσα δεν αφήνουν περιθώρια για
εφησυχασμό. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον
ίδιο, τέτοια περιστατικά αποτελούν υπενθύμιση για αυξημένη και συνολική επαγρύπνηση για την καταπολέμηση συμβάντων
που απειλούν τη θαλάσσια ασφάλεια και
τη ζωή των ναυτικών.

Η Νορβηγία στοχεύει σε
«ηλεκτρικές» αεροπορικές
πτήσεις
2 3 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας στοχεύει
έως το 2040 το 100% των αεροσκαφών της
να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια σε
εγχώριες επιβατικές πτήσεις. Εφόσον γίνει
αυτό, θα πρόκειται για παγκόσμια πρωτοπορία στον χώρο των αερομεταφορών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του World
Economic Forum, ο CEO της νορβηγικής
εταιρείας Avinor, κ. Dag Falk-Petersen,
ανέφερε ότι είναι σημαντικό τα αεροπορικά
ταξίδια στη Νορβηγία διάρκειας έως μιάμισης ώρας να πραγματοποιούνται με τη
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ταξίδια
αυτά αφορούν είτε εγχώριες επιβατικές
πτήσεις εντός της Νορβηγίας είτε πτήσεις
προς άλλες κοντινές σκανδιναβικές χώρες.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ

Η αεροπορική εταιρεία Avinor προτίθεται το 2025 να πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις με αεροσκάφη που θα
κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια, μεταφέροντας 19 επιβάτες, σύμφωνα με τον κ.
Falk-Petersen.
Ο κ. Falk-Petersen επισημαίνει ότι η
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην πραγματοποίηση αεροπορικών πτήσεων
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη
μείωση των αέριων ρύπων και των επιπέδων θορύβου από τα αεροπλάνα.
Σύμφωνα με το World Economic Forum,
οι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται κατά
τη διάρκεια των εγχώριων πτήσεων στη
Νορβηγία αντιπροσωπεύουν το 2,4%
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου της χώρας.
Επιπλέον, εκτιμάται ότι το κόστος για
την
πραγματοποίηση
αεροπορικών
πτήσεων με ηλεκτρική ενέργεια θα είναι
χαμηλότερο κατά 50% συγκριτικά με το
κόστος των αεροπορικών πτήσεων που
πραγματοποιούνται με τη χρήση αεροπορικών καυσίμων (κηροζίνη).

Εντός του 2018 η παράδοση
του πρώτου ηλεκτρικού
ποταμόπλοιου εμπορικής χρήσης
2 3 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό ποταμόπλοιο – φορτηγίδα εμπορικής χρήσης
στον κόσμο, το οποίο θα συνδέει την
Μπούντελ με το λιμάνι της Αμβέρσας, αναμένεται να παραδοθεί έως τον Αύγουστο
του 2018 στην Ολλανδία. Πρόκειται για
το πρώτο από έναν στόλο πέντε μικρών
(μήκους 52 μ.) και έξι μεγάλων (μήκους
110 μ.) φορτηγίδων, οι οποίες μπορούν
να πλεύσουν από 15 έως 35 ώρες χρησιμοποιώντας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια
από μπαταρίες που βρίσκονται στο κατάστρωμά τους μέσα σε containers.
Οι εν λόγω φορτηγίδες είναι σχεδιασμένες από την ολλανδική ναυπηγική
εταιρεία Omega Architects, γνωστή για
τα υπερπολυτελή της yachts. Η τεράστια
μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ενσωματωμένη σε ένα container μήκους 6 μ.,
προσφέροντας δυνατότητα πλεύσης για

15 ώρες. Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη στον τερματικό σταθμό
ή να φορτιστεί. Η πλήρης φόρτιση της
μπαταρίας διαρκεί τέσσερις ώρες.
Οι μικρές φορτηγίδες, διαστάσεων 52 x
6,7 μ., μπορούν να μεταφέρουν 24 εμπορευματοκιβώτια μήκους 6 μ. και χύδην
φορτίο 425 τόνων.
Τα έξι μεγαλύτερα πλοία, με διαστάσεις
110 x 11,4 μ., μπορούν να μεταφέρουν 240
εμπορευματοκιβώτια, ενώ έχουν τέσσερις μπαταρίες στο κατάστρωμά τους,
οι οποίες τους παρέχουν αυτονομία 35
ωρών. Τα συγκεκριμένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά μεταξύ των
λιμένων του Ρότερνταμ, του Άμστερνταμ,
της Αμβέρσας και του Ντούισμπουργκ.
Για την κατασκευή των συγκεκριμένων
πλοίων, η Ευρώπη επιδοτεί το έργο με 7
εκατ. ευρώ.

Ανοίγουν και πάλι οι θαλάσσιες
οδοί για το πετρέλαιο της Λιβύης
2 6 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Η Royal Dutch Shell Plc και η BP Plc προχωρούν σε συμφωνίες με την κυβέρνηση
της Λιβύης προκειμένου να αγοράσουν
αργό πετρέλαιο από τη χώρα, καθώς η
πετρελαϊκή παραγωγή της τελευταίας έχει
ανακάμψει σημαντικά.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα
βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας που επικρατούν πλέον στη χώρα, αποτελεί
πρόσφορο έδαφος για την πραγματοποίηση επενδύσεων από πετρελαϊκούς
κολοσσούς.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, η Shell έχει έρθει σε
συμφωνία με τη National Oil Corp., την
κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης,
για πρώτη φορά από το 2013. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2017
πρόκειται να μεταφερθεί φορτίο 600.000
βαρελιών πετρελαίου από το λιμάνι του
Zueitina σε εγκαταστάσεις της Shell. Την
ίδια ώρα φαίνεται ότι και η BP έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τη National Oil
Corp. για το 2018.
Η πετρελαϊκή παραγωγή της Λιβύης,
σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg,
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους
έφτασε στα ανώτερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ωστόσο, η παραγωγή
της χώρας κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα
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επίπεδα από την εποχή που βρισκόταν
στην εξουσία ο Μουαμάρ αλ Καντάφι.
Επιπλέον, η συμφωνία των χωρών-μελών
του OPEC να περιορίσουν την παγκόσμια
πετρελαϊκή παραγωγή δεν αφήνει περιθώρια στη Λιβύη να αυξήσει περαιτέρω,
τουλάχιστον προσωρινά, την παραγωγή
πετρελαίου.
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η
μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου της
Λιβύης ανήλθε σε 828.000 βαρέλια/ημέρα
κατά τη διάρκεια του 2017.

Αυξημένες οι παραγγελίες
για νέα πλοία το 2017
2 7 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Παρά την αυξημένη πρόθεση για νέες
ναυπηγήσεις που καταγράφηκε το περασμένο έτος, συγκριτικά με το 2016, σε
χαμηλά επίπεδα συνεχίζουν να βρίσκονται οι παραγγελίες για νέα πλοία,
σύμφωνα με τον οίκο Clarksons.
Κατά τη διάρκεια του 2017 καταγράφηκαν 902 παραγγελίες για πλοία συνολικής χωρητικότητας 72,8 εκατ. dwt, όταν
το 2016 είχαν δοθεί μόνο 604 παραγγελίες για νέα πλοία. Ωστόσο, σύμφωνα με
την Clarksons, ο αριθμός των συνολικών
παραγγελιών το περασμένο έτος παρέμεινε χαμηλός, εάν αναλογιστεί κανείς ότι
το 2017 αποτελεί την τρίτη χρονιά την
τελευταία εικοσαετία που ο συνολικός
αριθμός παραγγελιών για νέα πλοία ήταν
κάτω από 1.000.
Σε ό,τι αφορά τα dry bulk carriers,
κατά τη διάρκεια του 2017 υπήρξαν 286
παραγγελίες, αποτελώντας την κατηγορία πλοίων με τη μεγαλύτερη αύξηση
παραγγελιών συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Το περασμένο έτος οι παραγγελίες για νέα δεξαμενόπλοια ανήλθαν
σε 271, συγκριτικά με τις 188 το 2016.
Ωστόσο, οι παραγγελίες για δεξαμενόπλοια ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα
από εκείνα του 2015. Αναφορικά με
την αγορά των containerships, σημειώθηκαν παραγγελίες για 108 πλοία το
2017, αύξηση κατά 10% σε σχέση με τις
παραγγελίες του 2016.
Αδιαμφισβήτητα, τα κινεζικά ναυπηγεία
έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών το περασμένο έτος, αγγίζοντας το
40% των συνολικών παραγγελιών.
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Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και την τρίτη
τα ιαπωνικά ναυπηγεία, όσον αφορά ναυπηγήσεις ποντοπόρων πλοίων.
Σχετικά με τις ναυπηγήσεις κρουαζιερόπλοιων, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία συνεχίζουν να υπερτερούν έναντι των υπολοίπων, κατέχοντας το 32% των συνολικών παραγγελιών για νέα κρουαζιερόπλοια κατά τη διάρκεια του 2017.
Σύμφωνα με την Clarksons, παρά τις
αυξημένες παραγγελίες του περασμένου
έτους, συγκριτικά με εκείνες του 2016, το
παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνει σήμερα πλοία συνολικής χωρητικότητας 196,9 εκατ. dwt, ο χαμηλότερος
αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2004.

Προειδοποίηση για απότομη
άνοδο της τιμής πετρελαίου
στα $150/βαρέλι
2 8 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Η συμφωνία των χωρών-μελών του OPEC
να επεκταθεί η πολιτική των περικοπών
στην παγκόσμια πετρελαϊκή παραγωγή
έως τα τέλη του 2018 δεν αντιπροσωπεύει την άποψη όλων των παικτών στην
εν λόγω αγορά.
Αντιρρήσεις εκφράζονται αναφορικά με την
επέκταση της συμφωνίας από μέρους της
Lukoil, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.
Ο CEO της Lukoil, κ. Vagit Alekperov, στο
πλαίσιο του World Economic Forum στο
Νταβός της Ελβετίας, επισήμανε ότι η
συμφωνία των χωρών-μελών του OPEC
θα συμβάλει σημαντικά στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αγγίξει τα $65/
βαρέλι. Ωστόσο, ο κ. Alekperov τόνισε
ότι θα πρέπει οι τιμές του πετρελαίου να
φτάσουν τα επίπεδα της περιόδου 20112012, δηλαδή στα $109/βαρέλι περίπου, και
σε εκείνο το σημείο να τερματιστεί η συμφωνία του OPEC.
Ο ίδιος ανέφερε ότι θα πρέπει να αποτραπεί μια κατακόρυφη άνοδος των τιμών
του πετρελαίου σε επίπεδα των $140-150/
βαρέλι, αναφέροντας ότι οι χώρες, μετά
από μια απότομη πτώση στις διεθνείς
τιμές του πετρελαίου, έχουν εκφράσει
την ικανοποίησή τους με την αύξηση της
τιμής στα $50/βαρέλι.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΟΥ ΜΉΝΑ
Ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
κ. Θεόδωρος Βενιάμης.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο
συνήλθε στις 8 Φεβρουαρίου 2018 στα
γραφεία της ΕΕΕ και μετά την επικύρωση
των εκλογικών αποτελεσμάτων συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Κλίμα ανανέωσης και σκήπτρα
στη νέα γενιά για την ΕΕΕ
8 Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ί ΟΥ 2 0 1 8

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, που πραγματοποιήθηκε στις 7
Φεβρουαρίου 2018 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος
Βενιάμης, προέβη στον απολογισμό των
πεπραγμένων της Ενώσεως για το 2017,
καθώς και σε εκτενή αναφορά στις ναυτιλιακές εξελίξεις σε εθνικό, κοινοτικό και
διεθνές επίπεδο για το ίδιο έτος.
Ο κ. Βενιάμης επισήμανε ότι το 2018 βρίσκει
τη ναυτιλία μας να διατηρεί ακάθεκτη τα
υψηλά ποσοστά πλοιοκτησίας στη διεθνή
ναυτιλιακή κατάταξη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ελέγχουμε περίπου το
20% της παγκόσμιας χωρητικότητας με
4.800 πλοία, με μερίδιο 30% στα δεξαμενόπλοια, 22% στα bulk carriers, 16% στα
πλοία μεταφοράς χημικών και προϊόντων
πετρελαίου, 15% στα LNG/LPG, 11% στα
ψυγεία και 9% στα containers». Πρόσθεσε
επίσης ότι «η ποσοτική αυτή υπεροχή
συνεχίζει να συμπορεύεται με την ποιοτική
μας παρουσία, όπως αυτή έχει επικρατήσει
διεθνώς, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία και
στη συσσωρευμένη εμπειρία μας στη διαχείριση του στόλου μας, καθώς και στον
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χαμηλό μέσο όρο ηλικίας αυτού, που ανέρχεται πια για τα ελληνόκτητα πλοία σε 11,54
έτη και για τα πλοία υπό ελληνική σημαία
σε 13,74 έτη, όταν ο παγκόσμιος μέσος
όρος είναι 14,81 έτη».
Ο επανεκλεγείς για τέταρτη φορά πρόεδρος της ΕΕΕ επισήμανε παράλληλα πως:
«Η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει αποδείξει
εμπράκτως ότι δικαιολογημένα θεωρείται
εθνικό κεφάλαιο για τον τόπο της και ότι
είναι πρόθυμη να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στην εθνική
οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, το καλοκαίρι
του 2017 η ναυτιλιακή μας κοινότητα με
σύμπνοια αποφάσισε να ανταποκριθεί για
ακόμα μία φορά στο αίτημα της πολιτείας
για παράταση της οικειοθελούς παροχής
της για ένα επιπλέον έτος».
Οι εργασίες της Συνέλευσης συνεχίστηκαν
με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της
νέας διοίκησης τριετούς θητείας.
Στα νέα ονόματα του ΔΣ συμπεριλαμβάνονται οι νεότερης γενιάς εκπρόσωποι
σημαντικών ναυτιλιακών οίκων, όπως οι κ.
Χ. Βαφειάς, Ν. Θ. Βενιάμης, Φρ. Χ. Κανελλάκης, Μ. Νομικός κ.ά., ενώ και στο προεδρείο η ανανεωτική διάθεση, ύστερα από
αρκετά χρόνια, ήταν σημαντική, με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς να αναλαμβάνουν τη σκυτάλη από σημαίνοντα
ονόματα του ισχυρότερου θεσμού εκπροσώπησης του ελληνικού εφοπλισμού.

Πρόεδρος:
Βενιάμης Ε. Θεόδωρος
Αντιπρόεδροι:
Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος
Μαρτίνος Ι. Κωνσταντίνος
Γραμματείς:   
Λαιμός Ν. Αντώνιος-Θωμάς
Τραυλού Ν. Μελπομένη
Ταμίας:
Ξυλάς Α. Ιωάννης
Αναπλ. ταμίας:
Μακρυμίχαλος Ι. Γεώργιος
Μέλη οι κ.κ.:
Αγγελάκης Ι. Γεώργιος
Αγγελικούσης Α. Ιωάννης
Βαφειάς Ν. Χαράλαμπος
Βενιάμης Θ. Νικόλαος
Δράγνης Π. Ιωάννης
Ιωαννίδης Π. Ιωάννης
Κανελλάκης Χ. Φραγκίσκος
Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος
Κουμάνταρος Γ. Ιωάννης
Κούστας Δ. Ιωάννης (Δρ)
Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος
Λασκαρίδης Κ. Παναγιώτης
Λεκανίδης Δ. Στέφανος
Λιβανός Σ. Γεώργιος
Λύρας Κ. Ιωάννης
Λως Δ. Ματθαίος (Δρ)
Νομικός Α. Μάρκος
Οικονόμου Χ. Γεώργιος
Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος
Προκοπίου Γ. Ιωάννα
Φαφαλιός Ι. Δημήτριος
Φράγκου Ν. Αγγελική
Χανδρής Δ. Μιχαήλ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το Capital Link
Greek Shipping Forum (Α-Δ): Ο κ. Νικόλαος
Μπορνόζης, Πρόεδρος – Capital Link, ο κ. Γεώργιος
Παλαιοκρασσάς, Partner – Watson Farley Williams, ο
κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Πρόεδρος – ECSA, CEO –
Laskaridis Shipping Co. Ltd. και CEO – Lavinia Corp.,
ο δρ Νικόλας Π. Τσάκος, Πρόεδρος – INTERTANKO,
Ιδρυτής, Πρόεδρος και CEO – TEN Ltd., και ο κ.
Ιωάννης Πλατσιδάκης, Πρόεδρος – INTERCARGO,
Managing Director – Anangel Maritime Services Inc.

Επίκαιρες σκέψεις για το μέλλον
της ναυτιλίας από τρεις Έλληνες
προέδρους
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρατήρηση του δρος Νίκου Τσάκου, προέδρου
της INTERTANKO, στο πλαίσιο των ομιλιών
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Capital Link
στην Αθήνα τον περασμένο Φεβρουάριο,
σχετικά με το μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος στη Γηραιά Ήπειρο.
Ο δρ Τσάκος επέμεινε ιδιαίτερα στην
άποψη ότι όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η
Ευρώπη δεν παράγουν πλέον ναυτικούς,
και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να
απασχολήσει έντονα τόσο τη βιομηχανία,
αλλά και τους πολιτικά υπευθύνους των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Θα είμαστε γίγαντες χωρίς πόδια εάν δεν
έχουμε ναυτικούς», δήλωσε κατηγορηματικά. Ενώ και ο κ. Λασκαρίδης, ως πρόεδρος της ECSA, επεσήμανε ότι θα είναι
εξαιρετικά επίφοβο εάν τόσο τα πλοία
όσο και τα πληρώματα που διακινούν τα
φορτία από και προς την Ευρώπη είναι
πλέον ασιατικά.
Όλοι οι πρόεδροι των διεθνών ενώσεων
που μίλησαν στο συγκεκριμένο πάνελ
εστίασαν στο γεγονός ότι, παρά τη μάλλον
αρνητική δημόσια εικόνα της ναυτιλίας, οι
κυβερνήσεις της Ευρώπης και τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ πρέπει να αντιληφθούν ότι
τα ευρωπαϊκά πλοία και πληρώματα είναι
αναγκαία για τη στήριξη του εμπορίου και
των μεταφορών της Ευρώπης.

Πράγματι, η επέλαση των Κινέζων στη
Γηραιά Ήπειρο, που δεν αφορά μόνο
κινεζικά προϊόντα, αλλά επεκτείνεται πλέον
και στις υπηρεσίες και στις υποδομές
–συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών και
των σιδηροδρομικών–, που στηρίζονται σε
γιγαντιαίες επενδύσεις και επιδοτήσεις από
το Πεκίνο, οφείλει να προβληματίσει τις
Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Παρίσι, αλλά και
το Λονδίνο. Μπορεί η ναυτιλία τα τελευταία
χρόνια να στηρίχτηκε στην ανάπτυξη της
Κίνας, αλλά η υπερ-γιγάντωσή της, μακροπρόθεσμα, προβληματίζει πολλούς.
Αρκετοί σύνεδροι μάλιστα εξέφρασαν
τη δυσθυμία τους σχετικά με το ενδεχόμενο οι Κινέζοι να μονοπωλήσουν όχι
μόνο την αγορά προϊόντων αλλά και τον
απόλυτο έλεγχο των μεταφορικών οδών
της Ευρώπης, που στηρίζεται στο διεθνές
της εμπόριο.
Στο ίδιο συνέδριο, οι τρεις πρόεδροι εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το κατά
πόσο το slow steaming θα πρέπει να είναι
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που
επιβάλλουν οι διεθνείς και περιφερειακοί
οργανισμοί για τη μείωση των ρύπων.
Αν και ο δρ Τσάκος φάνηκε ιδιαίτερα
θετικός ως προς την υποστήριξη μελετών
για την εφαρμογή του slow steaming,
τόσο ο κ. Γιάννης Πλατσιδάκης, πρόεδρος
της INTERCARGO, όσο και ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης σχολίασαν ότι απαιτείται εκτενέστερος διάλογος σχετικά
με το θέμα αυτό και ανάλυση σε περισ-

σότερα δεδομένα και στοιχεία για να
υπάρξει μια σαφής θέση του συνόλου της
βιομηχανίας ως προς την ορθότητα μιας
τέτοιας απόφασης.
Ωστόσο, ο κ. Λασκαρίδης υπήρξε ιδιαίτερα ειλικρινής, τονίζοντας ότι μια
τέτοια στρατηγική κίνηση δεν θα είναι
προς όφελος όλων των πλοίων και τελικά
όλων των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ ο κ.
Πλατσιδάκης τόνισε ότι τελικά σε όλον
αυτόν τον διάλογο για τη συμμετοχή
της ναυτιλίας στην παγκόσμια παραγωγή
ρύπων θα έπρεπε να εμπλέκονται κυρίως
οι ναυλωτές, οι κατασκευαστές μηχανών
και τα ναυπηγεία, οι οποίοι τελικά έχουν
την κύρια ευθύνη αλλά και τη δυνατότητα
μείωσης της όποιας παραγωγής ρύπων.
Aρκετοί σύνεδροι πάντως, μετά τη συγκεκριμένη συζήτηση, τόνισαν την αδυναμία
υιοθέτησης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας,
αφού η εφαρμογή ενός slow steaming
θα εναπόκειται σε ένα «gentlemen’s
agreement», καθώς κανένας οργανισμός
ή φορέας δεν θα μπορεί ουσιαστικά να
ελέγχει και να επιβάλλει το κατά πόσο
εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία.

Μειωμένο σημαντικά το
παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών
Η αναλογία του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα στόλο υπολογίζεται στο 10%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων είκοσι ετών, σύμφωνα με εκτιμήσεις
των αναλυτών της Crucial Perspectives.
Ο παγκόσμιος στόλος υπολογίζεται σε
95.000 πλοία, ενώ περίπου 3.500 πλοία
βρίσκονται υπό ναυπήγηση.
Σύμφωνα με έκθεση της Crucial Perspectives,
η συγκεκριμένη αναλογία βιβλίου παραγγελιών προς υπάρχοντα στόλο υποδεικνύει
μια ορθολογικότερη επέκταση του στόλου
συγκριτικά με τα τελευταία έτη – τέτοια έχει
να καταγραφεί από το 1999.
Αναλυτικά, στην αγορά των κρουαζιερόπλοιων η αναλογία του βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα στόλο ανέρχεται στο 40%. Παρά το υψηλό ποσοστό,
εκτιμάται ότι η αυξημένη προσφορά σε
κρουαζιερόπλοια θα καλυφθεί από την
αντίστοιχη ζήτηση γι’ αυτά.
Ωστόσο, αναφορικά με τα πλοία μεταφοράς LNG και τα drillships, η αναλογία
βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα
στόλο ανέρχεται σε 23% και 21% αντί-

στοιχα. Τα υψηλά ποσοστά προκαλούν
ανησυχία, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι
θα υπάρξει η απαιτούμενη ζήτηση για να
απορροφήσει την αυξημένη προσφορά
των συγκεκριμένων πλοίων.
Η αναλογία βιβλίου παραγγελιών προς
τον υπάρχοντα στόλο στην κατηγορία
των δεξαμενόπλοιων ανέρχεται στο 12%
και η αύξηση του στόλου των δεξαμενόπλοιων κατά 7% που υπολογίζεται για το
2018, συγκριτικά με το περασμένο έτος,
εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω
καθοδική πορεία της εν λόγω αγοράς.
Σε ό,τι αφορά την αγορά των containerships
και των dry bulk carriers, η αύξηση στην
προσφορά αναμένεται να βρίσκεται σε πιο
ήπια επίπεδα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους συγκριτικά με το παρελθόν,
φτάνοντας το 5% και το 4% αντίστοιχα.

Στο στόχαστρο η ασφάλιση των
ναυτικών
Μεγάλο πονοκέφαλο εξακολουθεί να αποτελεί τόσο για τη ναυτική όσο και για τη
ναυτιλιακή κοινότητα το φορολογικό
καθεστώς που έχει επιβληθεί εδώ και
αρκετούς μήνες στον Έλληνα ναυτικό o
οποίος ναυτολογείται σε πλοία με ελληνική
σημαία ή συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
Είναι γνωστή η επιθυμία αρκετών ναυτικών να μη ναυτολογούνται πλέον στα
παραπάνω πλοία, ενώ ορισμένοι «μεταπηδούν» σε άλλες εταιρείες, και κάποιοι
μάλιστα εμφανίζονται ως κάτοικοι Κύπρου.
Η νέα τάξη πραγμάτων οδηγεί όχι μόνο
σε επιπλέον ασφυκτική πίεση για τους
crew managers σε εταιρείες που παραδοσιακά υποστηρίζουν το ελληνικό νηολόγιο και το ΝΑΤ, αλλά και για τους ίδιους
τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι πολλές φορές
αναγκάζονται να επαναπροσδιορίσουν τη
στρατηγική τους ως προς τη νηολόγηση
πλοίων στην ελληνική σημαία.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η νέα απόφαση
του υφυπουργού Εργασίας, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
στο φύλλο 3677, στις 19 Οκτωβρίου 2017,
συμπεριλαμβάνει όλους τους υπηκόους
χωρών της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2017
στην υποχρεωτική υποβολή αναλυτικής
περιοδικής δήλωσης ναυτικών αλλά και
άλλων «δεσμεύσεων» προς το ΝΑΤ. Με
λίγα λόγια, οι Ρουμάνοι π.χ. ηλεκτρολόγοι,
σύμφωνα με τη νέα απόφαση, συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις περί κατα-

βολής εισφορών και δηλώσεων, αλλά και
προστίμων, όπως ορίζει η Απόφαση της
6ης Οκτωβρίου 2017.
Είναι πλέον σαφές ότι ναι μεν ο κρατικός λειτουργός επιθυμεί τη «διαφάνεια»
ως προς την ασφάλιση των πληρωμάτων,
ωστόσο ο τρόπος και οι μέθοδοι που
ακολουθούνται πιθανώς να οδηγήσουν
στην περαιτέρω μείωση του ελληνικού
νηολογίου, αλλά και του αριθμού των συμβεβλημένων με το ΝΑΤ πλοίων.

Τι συμβαίνει στην Κύπρο;
Κατά τη διεξαγωγή του Capital Link Cyprus
Shipping Forum τον περασμένο μήνα στη
Λεμεσό ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία
του απερχόμενου υπουργού Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου κ.
Μάριου Δημητριάδη. Ο κ. Δημητριάδης
αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει
τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση
της ανάπτυξης του ναυτιλιακού cluster
στην Κύπρο, που πλέον περιλαμβάνει
σχεδόν 200 επιχειρήσεις, με τον στόχο να
παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της μεγαλονήσου ως ενός πραγματικού παγκόσμιου
ναυτιλιακού κέντρου. Για τον κ.Δημητριάδη,
που επέλεξε, παρά την αντίθετη πρόταση
του Κύπριου προέδρου, να μη συμμετέχει
στο νέο υπουργικό σχήμα αλλά να επανέλθει στον ιδιωτικό τομέα, βαρύνουσας
σημασίας για την Κύπρο και το cluster της
είναι και η επένδυση στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Η Κύπρος, όπως προκύπτει, επιλέγει με
μεθοδικά βήματα να ενισχύσει και σε
θεσμικό επίπεδο τη ναυτιλιακή της βιομηχανία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινά
από την 1η Μαρτίου η –αποφασισμένη
ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο– λειτουργία του νέου Υφυπουργείου Ναυτιλίας, με έδρα τη Λεμεσό. Ραχοκοκαλιά του υφυπουργείου θα αποτελέσει
το υφιστάμενο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών. Επικεφαλής τίθεται η κ. Νατάσα Πηλείδου,
μέχρι πρότινος γενική διευθύντρια του
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης
Επενδύσεων (CIPA). Η κ. Πηλείδου
έδωσε το «παρών» στο συνέδριο, εκφράζοντας τη διάθεσή της για στενή συνεργασία με όλους τους φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και σημειώνοντας
ότι η ναυτιλία είναι ο θεμέλιος λίθος της
κυπριακής οικονομίας.
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πλοιων. Η ελπίδα για τον ίδιο έρχεται από
μια πιθανή αύξηση των διαλύσεων, η οποία
θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάκαμψη.
Έως το 2020 εκτιμάται ότι οι διαλύσεις θα
αγγίξουν τα 12 mdwt, όταν το 2017 είχαν
διαλυθεί 58 crude tankers, 8,9 mdwt. Για
την αγορά των tankers ο κ. Roine Ahlquist,
Managing Director – Oceanic Marine
Management, σημείωσε ότι βρισκόμαστε
μπροστά σε μια νέα εποχή, καθώς η σταδιακή ανάδειξη των ΗΠΑ σε μεγάλο
παραγωγό πετρελαίου, όπως σήμερα είναι
η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, έρχεται να
ταράξει τα νερά στην αγορά και «υπάρχει
πλέον η αίσθηση ενός άκρως ενδιαφέροντος παιχνιδιού».

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το τελευταίο πάνελ του Capital Link Cyprus Shipping Forum. Στο πάνελ οι κ.κ.
(Α-Δ): ο πρόεδρος του forum κ. Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, Principal – Tsavliris Salvage Group, ο καπτ. Παναγιώτης Ν.
Τσάκος, Ιδρυτής του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος, ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, President – Cyprus Sea Lines Shipping
και Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο κ. Αριστείδης Πίττας, Chairman και CEO – Euroseas Ltd.,
ο κ. Πέτρος Παππάς, CEO – Star Bulk Carriers, η κ. Νικόλ Μυλωνά, Transmed Shipping Co., και ο κ. Πόλυς Β.
Χατζηιωάννου, CEO – Safe Bulkers και Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών.

Εξελίξεις στις παγκόσμιες
ναυτιλιακές αγορές
Από τις πλέον ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που έδωσε τροφή για αρκετές
συζητήσεις ήταν του κ. Gautam Khurana,
CFA, Director – Drewry Maritime
Financial Research. Σύμφωνα με τον
ίδιο, ο κλάδος χύδην ξηρού φορτίου
είναι αυτός που εμφανίζει τάσεις –έστω
και εύθραυστης– ανάκαμψης, με κύρια
ώθηση να δίνεται από τις αυξανόμενες
εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος (προς
την Κίνα), από το εμπόριο του θερμικού άνθρακα (εισαγωγές προς Ινδία),
αλλά και το εμπόριο σόγιας, βωξίτη και
νικελίου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι από την
αύξηση στη διακίνηση των τελευταίων
προϊόντων κυρίως θα ωφεληθεί το small
bulk segment. Ένα προϊόν-έκπληξη, που
θα δώσει και αυτό ώθηση στην αγορά
μεσο-μακροπρόθεσμα, είναι το σποδουμένιο (spodumene), υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών
λιθίου. Και αυτό γιατί η Κίνα έχει θέσει
στόχο την παραγωγή έως το 2020 δύο
εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων με
μπαταρίες λιθίου, με την Αυστραλία να
αναδεικνύεται σε κύρια εξαγωγό χώρα.
Ώθηση, επίσης, στην αγορά του dry bulk
αναμένεται, όπως διεφάνη από αρκετές
ομιλίες, να δοθεί και από την αύξηση της
ζήτησης για δημητριακά στην Κίνα.
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Σε ό,τι αφορά την αγορά των containerships, όπου η ανάγκη για νέες συγχωνεύσεις είναι υπαρκτή, αναμένεται η προσφορά να υπερκεράσει σχετικώς την
αύξηση της ζήτησης. Για το 2018 η αύξηση
του στόλου των containerships εκτιμάται
πως θα αγγίξει το 5,6%, ενώ ισχυρή είναι
και η τάση προς ναυπήγηση μεγαλύτερης
μεταφορικής ικανότητας containerships.
Βέβαια, για τον κ. Khurana η αισιοδοξία
για την αγορά των containerships μπορεί
εύκολα να αλλάξει εάν ξεσπάσει ένας
νέος πόλεμος τιμών, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε. Για το μεσοπρόθεσμο μέλλον
της αγοράς πολύ αισιόδοξος ήταν ο καπτ.
Eberhard Koch, Chairman, CEO & Partner
– OL Shipping Group, δηλώνοντας πως
έρχονται καλύτερες εποχές για τους πλοιοκτήτες, ενώ σχολίασε ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους μεγάλους παίκτες
της αγοράς για επένδυση στην αγορά
των feeders αφήνει ανοικτό το πεδίο για
είσοδο σε μικρότερους παίκτες.
Για την αγορά των crude tankers ο κ.
Khurana εκτιμά ότι το 2018 θα αυξηθεί η
κατανάλωση πετρελαίου, με τις χώρες της
Ασίας να αποτελούν τους κύριους πελάτες.
Ωστόσο, η αύξηση των νέων παραγγελιών
αλλά και παραδόσεων (αύξηση στόλου
4,6% – 49 VLCCs, 50 Suezmaxes και 31
Aframaxes παραδόθηκαν μέσα στο 2017)
θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράταση
της ήδη αδύναμης αγοράς των δεξαμενό-

Η ανακύκλωση πλοίων στη Νότια
Ασία στο μάτι των ΜΚΟ
Το περασμένο έτος, σύμφωνα με έρευνα
της ΜΚΟ Shipbreaking Platform, από
το σύνολο των 835 πλοίων που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση, τα 643 πλοία
διαλύθηκαν μέσω της μεθόδου beaching,
αριθμός που αντιπροσωπεύει το 80,3%
του στόλου που ανακυκλώθηκε. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων
αυτών που διαλύθηκαν μέσω beaching
κατέληξε σε παραλίες του Μπανγκλαντές,
της Ινδίας και του Πακιστάν.
Το γεγονός ότι η πλειονότητα των πλοίων
διαλύεται με αυτή τη μέθοδο σύμφωνα
με τις ΜΚΟ έχει δυσμενείς συνέπειες για
όσους εργάζονται στα διαλυτήρια, για το
περιβάλλον, καθώς και για τις τοπικές κοινότητες της Νότιας Ασίας.
Το περασμένο έτος τουλάχιστον δέκα
εργάτες έχασαν τη ζωή τους στο διαλυτήριο του Gadani στο Πακιστάν κατά την
εκτέλεση των εργασιών τους, ενώ άλλοι
δεκαπέντε έχασαν τη ζωή τους σε διαλυτήρια του Μπανγκλαντές και είκοσι δύο
τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NGO
Shipbreaking Platform, ένα μεγάλο μέρος
των πλοιοκτητών που επέλεξε τα διαλυτήρια της Νότιας Ασίας κατά τη διάρκεια
του 2017 ήταν από τη Γερμανία. Επίσης,
παρά τις πιέσεις από μέρους της νορβηγικής κυβέρνησης να υιοθετηθούν βιώσιμες
πρακτικές ανακύκλωσης πλοίων, το περασμένο έτος υπολογίστηκε ότι δεκαοκτώ
πλοία νορβηγικών συμφερόντων εστάλησαν προς ανακύκλωση στην παραλία του
Gadani, της Chittagong και του Alang.
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OPEC: μεγαλύτερη αύξηση
προβλέπεται στην παγκόσμια
ζήτηση πετρελαίου
Μεγαλύτερη αύξηση από το αναμενόμενο πρόκειται να καταγραφεί εντός
του 2018 στην παγκόσμια ζήτηση για αργό
πετρέλαιο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη
έκθεση του OPEC αναφέρθηκε ότι, λόγω
μιας πιο υγιούς εικόνας που παρατηρείται
στην παγκόσμια οικονομία σε σχέση με
τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις
περικοπές στην πετρελαϊκή παραγωγή από
τις χώρες-μέλη του OPEC, η παγκόσμια
ζήτηση θα σημειώσει αύξηση, αγγίζοντας
τα 1,59 εκατ. βαρέλια/ημέρα μέσα στο
2018, αύξηση κατά 60.000 βαρέλια/ημέρα
συγκριτικά με την προηγούμενη εκτίμηση
στην οποία είχε προβεί ο OPEC.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Gulf
Business News, η παγκόσμια πετρελαϊκή
αγορά εκτιμάται ότι θα ισορροπήσει
προς τα τέλη του 2018, καθώς η αύξηση
στην τιμή του πετρελαίου θα οδηγήσει
σε μεγαλύτερη παραγωγή από τις ΗΠΑ,
καθώς και από άλλες χώρες που δεν αποτελούν μέλη του OPEC. Η προσφορά
πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να φτάσει τα 1,4 εκατ. βαρέλια σε
ημερήσια βάση εντός του 2018.

Δέκα κυρίαρχες εταιρείες στην
αγορά των containerships
Το 87% τουλάχιστον της παγκόσμιας
χωρητικότητας των containerships βρίσκεται στα «χέρια» μόνο δέκα εταιρειών, σύμφωνα με εκτιμήσεις της MDS
Transmodal.
Όπως είναι αναμενόμενο, ο όμιλος
της Maersk έχει την πρωτοκαθεδρία,
καθώς κατέχει το 21% του παγκόσμιου
μεριδίου. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η
Mediterranean Shipping Company (MSC),
ενώ στην τρίτη θέση η CMA CGM. Τη
δεκάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες
Hapag-Lloyd, COSCO, Evergreen, OOCL,
MOL,Yang Ming και NYK.
Σύμφωνα με την MDS Transmodal, τα
τελευταία τέσσερα χρόνια οι δέκα
παραπάνω εταιρείες έχουν δει να αυξάνεται το μερίδιό τους στην αγορά σημαντικά, από 68% σε 87%. Η χωρητικότητα
των πλοίων τους την ίδια περίοδο έχει
αυξηθεί από 55 εκατ. TEUs σε 86,7 εκατ.
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TEUs. Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται
στις στρατηγικές ενοποιήσεων που επικρατούν στην αγορά των containerships.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενοποιήσεων αποτελούν η εξαγορά της Hamburg
Süd από τη Maersk η οποία ολοκληρώθηκε
τον περασμένο Νοέμβριο, η συνεργασία των Kawasaki Kisen Kaisha (“K”
Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) και Nippon
Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), με στόχο
τη δημιουργία της συμμαχίας «Ocean
Network Express», η οποία θα ξεκινήσει
τις δραστηριότητές της τον Απρίλιο του
2018, καθώς και η επιδιωκόμενη εξαγορά
της OOCL από την COSCO.

Το τέλος των ναυτιλιακών κύκλων
Αν και οι εταιρείες στην Ακτή Μιαούλη και
στις γειτονικές οδούς των όμορων δήμων
είναι συγκρατημένα αισιόδοξες για την
πορεία της ναυλαγοράς στα ξηρά, εντούτοις
κανείς δεν φαίνεται να συμμερίζεται την υπεραισιοδοξία πολλών αναλυτών του βορρά.
Όπως μας εξηγούν οι πιο έμπειροι
γνώστες εντός των διαχειριστριών εταιρειών, ο BDI δεν εμφανίζει την επαναληπτικότητα των κύκλων όπως καταγραφόταν πριν από κάποια χρόνια και, κυρίως,
τις προηγούμενες δεκαετίες.
«Δεν υπάρχουν πλέον κύκλοι, αλλά
απότομα
σκαμπανεβάσματα
που
θυμίζουν καρδιογράφημα», μας εξηγεί
γενικός διευθυντής σημαντικότητης ναυτιλιακής εταιρείας, με μακρά παράδοση
στο ναυτιλιακό επιχειρείν. Και συμπληρώνει ότι «οι μελετητές, αλλά κυρίως
οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, δεν πρέπει
να εξηγούν τις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς εστιάζοντας στην κυκλικότητα
της αγοράς και στην κυκλική ή αντικυκλική συμπεριφορά των πλοιοκτητών,
αφού όχι μόνο οι συνιστώσες του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και οι
κανόνες της προσφοράς στο εσωτερικό
περιβάλλον της ναυτιλίας έχουν αλλάξει
θεμελιωδώς.
Άλλος παρατηρητής και γνώστης, επικουρώντας αυτή την άποψη, τόνισε ότι η
ίδια η ναυτιλιακή αγορά δεν συμπεριφέρεται με την ωριμότητα και κυρίως την
υπευθυνότητα που κατέγραφαν παλαιότερα οι πιο παραδοσιακοί, που δεν αγόραζαν πλοία και κυρίως δεν ναυπηγούσαν
νεότευκτα χωρίς μια κάποια σίγουρη
προοπτική.

Ακόμα και πριν από λίγους μήνες που ο BDI
έδειξε αυξητική τάξη, υπήρξαν πλοιοκτήτες
που βιάστηκαν να ξαναπαραγγείλουν πλοία.
Οι πιο παραδοσιακοί λοιπόν θεωρούν ότι
οι αλλοδαπές Σειρήνες της ναυτιλίας δεν
πρέπει να γοητεύουν τους «νεότερους»
ως προς την εμπειρία και τη γνώση πλοιοκτήτες που μπορεί να βιαστούν σε παραγγελίες που μετέπειτα όχι μόνο θα μετανιώσουν, αλλά και θα επιβαρύνουν την ήδη
κορεσμένη αγορά.
Πολλοί έμπειροι θεωρούν ότι με τη
σημερινή κατάσταση, τόσο στα υγρά όσο
και στα ξηρά, όση ανέλιξη και να εμφανίζουν οι ανάγκες για τη ζήτηση φορτίων,
η υπερπροσφορά πλοίων θα συνεχίσει να
δημιουργεί εμπόδια και αγωνίες για την
επιβίωση ειδικά των μικρών, ως προς τον
αριθμό πλοίων, εταιρειών.

Το Yamal Project μετά τη
ναυπήγηση του «Eduard Toll»
αλλάζει τον χάρτη μεταφοράς LNG
Η Teekay παρέλαβε το παγοθραυστικό
πλοίο «Eduard Toll» (Ice Class A1 Sup
er), το πρώτο από τα έξι που θα ναυπηγηθούν το προσεχές διάστημα. Το
πλοίο μεγέθους νεκρού βάρους 172.652
κ.μ., το οποίο παραδόθηκε τον Δεκέμβριο
του 2017 από την Daewoo Shipbuilding
& Marine Engineering Co. Ltd., μετά τις
θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησε το ταξίδι
του για το Northern Sea Route, το
οποίο και ολοκλήρωσε, χωρίς συνοδεία
παγοθραυστικού, φτάνοντας στον τερματικό σταθμό Sabetta, όπου αναπτύσσεται το Yamal Project. Κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού του κατάφερε, κινούμενο
ανάποδα με ταχύτητα 5 κόμβων, να
σπάσει πάγο πάχους 1,8 μ.
Το γεγονός αυτό αλλάζει τον ενεργειακό
χάρτη σε ό,τι αφορά τη μεταφορά LNG.
Εάν
μάλιστα
συνυπολογιστεί
ότι
το Yamal Project αναμένεται να παράγει
16,5 εκατ. μετρικούς τόνους LNG τον
χρόνο, τότε η προοπτική διέλευσης του
Βόρειου Περάσματος όλο τον χρόνο
θέτει καινούργια δεδομένα σχετικά με την
προμήθεια ενέργειας με φυσικό αέριο των
παγκόσμιων αγορών. Οι χώρες που θα
ωφεληθούν είναι, κυρίως, η Ιαπωνία, η Κίνα
και η Νότια Κορέα. Πρόκειται δηλαδή για
τις χώρες που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια στον κόσμο, μετά την
Αμερική και τη Ρωσία.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

Αίτια και εξελίξεις από τον αιφνίδιο κυκλώνα
στη Wall Street

Η Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου
2018 θα μείνει στην ιστορία ως
η ημέρα που καταγράφηκε η
μεγαλύτερη πτώση στον βασικό
δείκτη της Wall Street από τον
Σεπτέμβριο του 2008, καθώς ο
δείκτης Dow Jones έκλεισε στις
24.345,75 μονάδες, με απώλειες
της τάξεως του 4,6% ή 1.175
μονάδων. Το γεγονός αυτό
συμπαρέσυρε με τη σειρά του
την πορεία των δεικτών και σε
άλλα χρηματιστήρια, όπως τον
δείκτη Nasdaq, o οποίος έκλεισε
μειωμένος κατά 273,42 μονάδες
(-3,78%), αγγίζοντας τις 6.967,53
μονάδες, αλλά και τον δείκτη
Nikkei, ο οποίος υποχώρησε κατά
1.071,84 μονάδες, σε ποσοστό
-4,73%, και διαμορφώθηκε στις
21.610,24 μονάδες.
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Παρά την πρώτη τρομολαγνεία που εμφανίστηκε στα διεθνή ΜΜΕ, αρκετοί αναλυτές, με μια πιο ψύχραιμη και νηφάλια
ματιά, προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις
μεσοπρόθεσμες εξελίξεις.
Στο ίδιο πλαίσιο, τα Ναυτικά Χρονικά προσκάλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλιακής χρηματαγοράς, αλλά και μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, να εκφράσουν τις
απόψεις τους αναφορικά με αυτό το ζήτημα.
Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής, President
και CEO της Pyxis Tankers Inc., μιλώντας
στα Ναυτικά Χρονικά, διαπίστωσε ότι:
« Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς
οι αγορές ήταν σε ιστορικά υψηλά και
υπάρχει αβεβαιότητα στους επενδυτές
σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων και
των πληθωριστικών πιέσεων στις ΗΠΑ.
Τα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών είναι
σταθερά και είμαι βέβαιος ότι σύντομα
αυτές θα επανέλθουν σε σταθερότητα».
Από την πλευρά του, ο κ. Χάρης
Βαφειάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της StealthGas Inc., σχολίασε:

« Έγινε συγχρόνως εκποίηση σε μετοχές
και ομόλογα. Το δολάριο δυναμώνει,
διότι ο κόσμος πιστεύει ότι τα επιτόκια θα ανέβουν, και επίσης γίνεται μια
στροφή προς πιο ποιοτικές επενδύσεις
με λιγότερο ρίσκο, όπως είναι το γεν, το
ευρώ και τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ
και του πυρήνα της ευρωζώνης. Δεν
ενεργοποιήθηκε η επιλογή της προσωρινής αναστολής των συναλλαγών (circuit
breaker), κάτι που συμβαίνει συνήθως
μόλις η πτώση του S&P 500 ξεπεράσει το
7%. Πιστεύω πως είναι προσωρινό – μόλις
ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι οι οικονομίες για πρώτη φορά πάνε όλες, συγχρόνως, πολύ καλά, θα καλμάρει και σιγά
σιγά οι τιμές θα σταθεροποιηθούν».
O κ. Γιώργος Σκριμιζέας, General
Manager της All Seas Marine S.A., σχολιάζοντας τις εξελίξεις, επισήμανε: «Πιστεύω
ότι μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη, αν
και όχι αυτής της κλίμακας. Πολλές ήταν
οι φωνές το προηγούμενο διάστημα ότι
οι τιμές των μετοχών και τα επίπεδα των
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κεφαλαιαγορών δεν δικαιολογούνται από
τα στοιχεία της οικονομίας. Τα αίτια της
πτώσης μπορούν να αναζητηθούν τόσο
στο χρηματιστηριακό “παιχνίδι”, με
αρκετούς να αποφασίζουν να ρευστοποιήσουν κέρδη, όσο και (κυρίως κατά
τη γνώμη μου) στην ανάγνωση κάποιων
στοιχείων της οικονομίας. Θεωρώ ότι
υπάρχει μια έντονη ανησυχία (και ίσως
αυτό μεταφράστηκε στην απότομη
πτώση) σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων στην Αμερική. Έκλεισε ο κύκλος
των χαμηλών επιτοκίων και η FED πολύ
σύντομα θα προχωρήσει σε αυξήσεις. Τα
πρόσφατα στοιχεία από τα νέα μισθολογικά επίπεδα επίσης δημιουργούν ανησυχία για αύξηση του πληθωρισμού και για
πιο επιθετική πολιτική της FED στο θέμα
των επιτοκίων. Για το άμεσο μέλλον, προσωπικά περιμένω μια περιστασιακή αντίδραση στη μεγάλη αυτή πτώση, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι οι κεφαλαιαγορές θα
πάνε και σε χαμηλότερα επίπεδα. Σημαντικός παράγοντας, οι ανακοινώσεις των
εταιρικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, κυρίως των μεγάλων, τις επόμενες
ημέρες».
Ο κ. Βασίλης Σακέλλης, Managing
Director της Alassia NewShips Management Inc., σχολίασε στα Ναυτικά
Χρονικά: «Εξ όσων μπορώ να συμπεράνω,
ο φόβος πως μια άνοδος του πληθω-

ρισμού θα οδηγήσει τo Federal Reserve σε
ταχεία αύξηση των επιτοκίων, προκάλεσε
χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των
τελευταίων 6-7 ετών στον δείκτη Dow
Jones, με ανάλογες πτώσεις στους δείκτες
Nasdaq και S&P 500, και με ανάλογο κλίμα
να επικρατεί σήμερα στις υπόλοιπες
ξένες αγορές. Θεωρώ την αντίδραση των
αγορών μερικώς δικαιολογημένη, καθώς
μια κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων θα
επηρέαζε τη δυνατότητα της αμερικανικής
οικονομίας να συνεχίσει να αυξάνεται με
τον παρόντα υγιή ρυθμό. Παρά ταύτα, η
βιαιότητα της αντίδρασης είναι νομίζω
υπερβολική και –αν και θεωρώ πιθανό
οι αγορές να έχουν σημαντική μεταβλητότητα μεσοπρόθεσμα– δεν πιστεύω πως
η διόρθωση των τελευταίων ημερών θα
διαρκέσει πολύ, ούτε πως οι αγορές δεν
θα ανακάμψουν. Επίσης, θεωρώ πως τα
επιτόκια έχουν όντως χώρο να ανέβουν
τα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά δεν πιστεύω
πως θα φτάσουν σε αυτόν τον κύκλο στα
υψηλότερα επίπεδα του προηγούμενου
κύκλου (5-6% το 2008-2009), όπως και
στον προηγούμενο κύκλο δεν έφτασαν
στα υψηλότερα επίπεδα του προ-προηγούμενου κύκλου (7-8% το 1998-1999)».
Ο καθηγητής Χρηματοοικονομικής του
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θεόδωρος Συριόπουλος εξέφρασε την

ακόλουθη άποψη: «Οι διεθνείς επενδυτές
προβληματίζονται έντονα για την επανεμφάνιση και την ισχυρή αναζωπύρωση των
πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία
των ΗΠΑ αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες
οικονομίες. Ως συνέπεια έχουν ενισχυθεί
οι προσδοκίες για το τέλος της εξαιρετικά
χαλαρής νομισματικής πολιτικής, διάρκειας περίπου μίας δεκαετίας, όπου τα
πραγματικά επιτόκια κινήθηκαν ακόμα και
σε αρνητικά επίπεδα. Οι εκτιμήσεις αυτές
έχουν οδηγήσει σε μαζικές πωλήσεις
και έντονες ρευστοποιήσεις μετοχικών
χαρτοφυλακίων στις χρηματιστηριακές
αγορές των ΗΠΑ με κατάρρευση της
Wall Street και απώλειες που έφτασαν
χθες (5/2/18) και σε ποσοστό -4,6% για
τον δείκτη Dow Jones (μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων ετών). Αντίστοιχες σημαντικές απώλειες κατέγραψαν
και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq. Παρόμοιες, ισχυρά πτωτικές, συνθήκες καταγράφονται και σε άλλες διεθνείς κεφαλαιαγορές, διαμορφώνοντας πτωτικές συνθήκες αναταραχής αντίστοιχες με της
Βρετανίας όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit,
Ιούνιος 2016). Οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις
δείχνουν ότι η πτωτική διόρθωση ενδεχομένως να συνεχιστεί, καθώς οι μεγάλες
απώλειες έχουν ψυχολογικό αντίκτυπο
στην αγορά».
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ΔΙΕΘΝΗ
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες
του κόσμου

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ
Η Evergreen προχωρά στη
ναυπήγηση οκτώ νέων
containerships
Η Evergreen Marine Corp. (EMC) συνήψε
συμφωνία με τη Samsung Heavy Industries
για τη ναυπήγηση οκτώ containerships
χωρητικότητας 11.000 TEUs έκαστο. Τα νέα
πλοία αναμένεται να παραδοθούν στην
EMC από το πρώτο τρίμηνο του 2020 έως
και το δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα
τέσσερα από τα οκτώ νέα πλοία θα είναι
ιδιοκτησίας της Greencompass Marine
S.A., θυγατρικής εταιρείας της EMC, ενώ
άλλα τέσσερα θα είναι ιδιοκτησίας της
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Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd. Τα
πλοία θα έχουν μήκος 334 μ., πλάτος 48,4
μ. και βύθισμα 15,5 μ. Η μέγιστη ταχύτητα
των πλοίων θα αγγίζει τους 23 κόμβους
και θα έχουν τη δυνατότητα να διαπλέουν
τη Διώρυγα του Παναμά.
Η ναυπήγηση των νέων πλοίων εντάσσεται στον στόχο της EMC να ανανεώσει τον στόλο της, αλλά και να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση της
αγοράς. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, με
την παραλαβή των νέων πλοίων, θα προχωρήσει σε πώληση των μεγαλύτερων
σε ηλικία πλοίων της αμέσως μετά τη
λήξη της ναύλωσής τους, προκειμένου
να ενισχύσει την αποδοτικότητα του
στόλου της και να προσφέρει πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες.
Τα νέα containerships της Evergreen
Marine Corp. θα είναι επίσης εξοπλισμένα με συστήματα για τη διαχείριση

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών
Πιερ Μοσκοβισί, χαιρετίζοντας τα βελτιωμένα αποτελέσματα, επισήμανε ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για
τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων για
την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το παράθυρο των ευκαιριών
για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις δεν θα
είναι για πάντα ανοιχτό».

Έτος αλλαγών για την A.P. Møller –
Maersk A/S

του θαλάσσιου έρματος, προκειμένου
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών.

Ευρωπαϊκή Ένωση: πρόβλεψη για
περαιτέρω ανάπτυξη για 2018 και
2019
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018,
προβλέπει ότι θα διατηρηθεί η ανάπτυξη
στην ευρωζώνη και στο σύνολο των χωρών
της Ένωσης τόσο το 2018 όσο και το 2019.
Για το 2018 η πρόβλεψη κάνει λόγο για ανάπτυξη της τάξεως του 2%, ενώ για το 2019
η ανάπτυξη αναμένεται να φτάσει το 2,3%.
Επισημαίνεται ότι και το 2017 οι οικονομίες
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύχθηκαν κατά 2,4%, καλύτερα του αναμενόμενου, καθόσον οι οικονομίες τους
βρίσκονται σε διαρκή μετάβαση.

Αύξηση εσόδων της τάξεως του 13% κατέγραψε η A.P. Møller-Mærsk A/S το περασμένο έτος, αντιστρέφοντας τα αρνητικά
οικονομικά αποτελέσματα που είχε το 2016.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη του δανέζικου
ομίλου ανήλθαν το 2017 σε $356 εκατ.,
συγκριτικά με τις ζημίες των $496 εκατ.
το 2016. Ωστόσο, το 2017 αποτέλεσε μια
χρονιά-πρόκληση για τον όμιλο, καθώς
τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε στο στόχαστρο μεγάλης κυβερνοεπίθεσης, με
αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές
βλάβες στα πληροφοριακά του συστήματα
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό
είχε αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά
στοιχεία του ομίλου, καθώς συνέβαλε στην
απώλεια εσόδων ύψους $300 εκατ.
Επιπλέον το περασμένο έτος αποτέλεσε
χρονιά αλλαγών και μετασχηματισμών για
την Maersk. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς
της γερμανικής ναυτιλιακής Hamburg Süd
από τον δανέζικο κολοσσό η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου
Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα
των Ναυτικών Χρονικών, ο κ. Søren Skou,
διευθύνων σύμβουλος της A.P. MøllerMærsk, είχε δηλώσει τότε ότι με την ολοκλήρωση της εξαγοράς «έχουμε φτάσει
σε ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας να γίνουμε μια ολοκληρωμένη
εταιρεία logistics και μεταφορών με
βιώσιμη ανάπτυξη».
Το μέλλον για τις ναυτιλιακές της
Βόρειας Ευρώπης είναι προφανώς στις
συνδυασμένες μεταφορές, στις υπηρεσίες που βασίζονται σε προγράμματα
υψηλής τεχνολογίας, στις λιμενικές υπηρεσίες και στην εφαρμογή καινοτομιών
σε θέματα διαχείρισης και αποθήκευσης
φορτίων.

Αυξάνονται οι εισαγωγές
φρούτων στην Κίνα
Το 2017 η Κίνα εισήγαγε μεγάλες ποσότητες φρούτων, με τον λιμένα της Σεντζέν
να αποτελεί την κύρια πηγή εισόδου
αυτών των προϊόντων.
Το περασμένο έτος από τον λιμένα της
Σεντζέν διακινήθηκε το 40% των φρούτων
που εισήγαγε συνολικά η χώρα. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές φρούτων μέσω του
συγκεκριμένου λιμένα ανήλθαν σε 1,08
εκατ. τόνους, αύξηση κατά 5,68% σε σχέση
με τις εισαγωγές του 2016. Σύμφωνα με το
ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhuanet,
η αξία των εισαγωγών φρούτων από το
λιμάνι της Σεντζέν ανήλθε σε $2,2 δις.
Οι χώρες από τις οποίες η Κίνα εισήγαγε
το περασμένο έτος τον μεγαλύτερο όγκο
φρούτων ήταν η Χιλή, η Ταϊλάνδη και οι
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο λιμένας της Σεντζέν
εισήγαγε 180.000 τόνους του τροπικού
φρούτου ντούριαν από την Ταϊλανδή,
59.000 τόνους κεράσια από τη Χιλή και
162.300 τόνους σταφύλια από τη Χιλή, την
Αυστραλία, το Περού και τις ΗΠΑ.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του
Xinhuanet, η Κίνα έχει υπογράψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες
όπως η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η Νέα Ζηλανδία και το
Περού, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο
στη μείωση των τιμών των φρούτων κατά
τις εισαγωγές τους.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι, μετά την αύξηση της κατανάλωσης
σιτηρών και δημητριακών από τον μέσο
Κινέζο, πλέον παρατηρείται άνοδος και
στην αγορά των φρούτων.

Η Διώρυγα του Παναμά
ετοιμάζεται να υποδεχτεί έναν
μεγάλο αριθμό LNG πλοίων
Αύξηση κατά 50% εκτιμάται ότι θα καταγραφεί στον αριθμό των πλοίων μεταφοράς
LNG που διέρχονται από τη Διώρυγα του
Παναμά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018,
συγκριτικά με σήμερα. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η αυξημένη
διακίνηση οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών LNG από τις ΗΠΑ. Ο κ. Jorge Quijano,
επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας του
Παναμά, εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για
LNG θα ωθήσει μεγάλο αριθμό πλοίων να
διέλθουν από τη συγκεκριμένη διώρυγα.
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Ρεκόρ αποθεμάτων δημητριακών
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Τροφίμων και
Γεωργίας
Εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) επισημαίνουν ότι τα αποθέματα σιταριού και
καλαμποκιού θα φτάσουν σε επίπεδα
ρεκόρ κατά την τρέχουσα εμπορική
χρονιά (2017/2018).
Η έκθεση του FAO για τις αγορές των
δημητριακών αναφέρει: «Οι αγορές των
κυριότερων δημητριακών θα κινηθούν
σταθεροποιητικά, ωθούμενες από τα
υψηλά επίπεδα αποθεμάτων».
Οι τελευταίες προβλέψεις για την
παγκόσμια
παραγωγή
δημητριακών
κάνουν λόγο για 2.640 εκατ. τόνους για το
2018, αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με το
2017, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα
που σημειώθηκαν ποτέ.
Οι βελτιωμένες προς τα πάνω εκτιμήσεις,
σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες,
οφείλονται στα καλύτερα των αναμενομένων στοιχεία παραγωγής καλαμποκιού
σε Κίνα, Μεξικό και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αντίστοιχα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής σιταριού προβλέπονται για Ρωσία
και Καναδά, ενώ και η παραγωγή ρυζιού
στην Κίνα κινείται επίσης ανοδικά.
Επιπλέον, και η ζήτηση αναμένεται να
κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα φέτος σε
σχέση με πέρυσι, λόγω της αναμενόμενης
αύξησης ζήτησης για ζωοτροφές σε Βραζιλία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικό.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2017 ο αριθμός
των πλοίων μεταφοράς LNG που διέσχισε
τη Διώρυγα του Παναμά ήταν εξήντα. Η
πλειονότητα των συγκεκριμένων πλοίων
προσεγγίζει λιμένες των ΗΠΑ για να φορτώσει LNG, έχοντας ως προορισμό τις
ακτές του Μεξικού από την πλευρά του
Ειρηνικού ή χώρες της Νότιας Αμερικής.
Ο κ. Quijano επισήμανε πως, παρά το
γεγονός ότι είχαν προσωρινά μειωθεί οι
εξαγωγές αμερικανικού LNG λόγω του
τυφώνα Χάρβεϊ, που έπληξε το Τέξας και
τη Λουιζιάνα τον περασμένο Σεπτέμβριο,
εκτιμάται ότι οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ
άγγιξαν τους 18 εκατ. τόνους το περασμένο
έτος, αριθμός-φαινόμενο εάν αναλογιστεί
κανείς ότι το 2015 οι αντίστοιχες εξαγωγές
ήταν λιγότερες από 2 εκατ. τόνους.
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Κίνηση-ματ του ομίλου Zeaborn
στην αγορά των containerships
Ο όμιλος Zeaborn Shipping GmbH & Co.
KG, με έδρα τη Βρέμη, προχωρά στην
απόκτηση του 100% των μετοχών της γερμανικής ναυτιλιακής E.R. Schiffahrt GmbH
& Cie. KG, όπως ανακοίνωσε με επίσημο
δελτίο Τύπου η τελευταία. Η εξαγορά θα
έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Μαζί με την E.R. Schiffahrt υπό
τον έλεγχο του ομίλου Zeaborn περνά η
εταιρεία παροχής ναυλομεσιτικών υπηρεσιών Harper Petersen & Co. καθώς και
η Rickmers Shipmanagement.
Η E.R. Schiffahrt ιδρύθηκε το 1998 στο
Αμβούργο από τον Erck Rickmers, Γερμανό
επιχειρηματία, ο οποίος έχει διατελέσει και
βουλευτής, εκπροσωπώντας το Σοσιαλδη-

μοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας. Υπό τη διαχείρισή της η E.R. Schiffahrt έχει 78 πλοία.
Συγκεκριμένα, ο στόλος της αποτελείται
από 17 bulk carriers (9 Supramax, 6 Capesize
και 2 Newcastlemax) καθώς και από 61
containerships (30 post-Panamax, 20 subPanamax, 5 Panamax, 3 ULCS και 3 feeder).
Η απόκτηση της E.R. Schiffahrt υπόκειται
στην έγκριση των αντιμονοπωλιακών αρχών
της Γερμανίας. Με την εξαγορά της E.R.
Schiffahrt ο όμιλος Zeaborn θα έχει αποκτήσει τα αναγκαία μεγέθη για να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και για
να μπορέσει να προσφέρει διευρυμένες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης
πλοίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνολικά ο
υπό διαχείριση στόλος του ομίλου, μετά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα φτάνει τα
165 πλοία (containerships, bulk carriers και
multipurpose vessels).
Η έδρα του ομίλου θα παραμείνει στο
Αμβούργο, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό
του θα περιλαμβάνει σχεδόν 5.400 εργαζομένους, παγκοσμίως, με κύρια hubs να
αποτελούν το Αμβούργο, η Σιγκαπούρη
αλλά και η Μανίλα.

Ολοένα και εντονότερος ο
ανταγωνισμός στην αγορά
πετρελαίου
Η κυβέρνηση του Κουβέιτ στοχεύει
να αυξήσει σημαντικά την πετρελαϊκή
παραγωγή της χώρας, αναπροσαρμόζοντας τα δεδομένα στην παγκόσμια
πετρελαϊκή αγορά.
Συγκεκριμένα η Kuwait Petroleum Corp.,
η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας,
ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει πάνω από
$500 δις για την αύξηση της παραγωγής
αργού πετρελαίου του Κουβέιτ, έχοντας
ως στόχο να αγγίξει τα 4,75 εκατ. βαρέλια/
ημέρα έως το 2040.
Η πετρελαϊκή παραγωγή της χώρας σήμερα
ανέρχεται σε 3,15 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ενώ
με την επιδιωκόμενη αύξησή της εκτιμάται
ότι θα υπερβεί τη σημερινή πετρελαϊκή
παραγωγή του Ιράκ και του Ιράν. Οι δύο
τελευταίες χώρες κατέχουν τη δεύτερη
και τρίτη θέση αντίστοιχα ανάμεσα στις
χώρες-μέλη του OPEC με τη μεγαλύτερη
πετρελαϊκή παραγωγή. Τον περασμένο
Δεκέμβριο η πετρελαϊκή παραγωγή του
Ιράκ και του Ιράν ανήλθε σε 4,4 εκατ.
βαρέλια/ημέρα και σε 3,8 εκατ. βαρέλια/
ημέρα αντίστοιχα.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ — Γεωπολιτική και γεωοικονομία

Σύμφωνα με το Gulf Business, οι κυβερνήσεις του Ιράκ και του Ιράν σχεδιάζουν
να αυξήσουν και από τη δική τους πλευρά
την παραγωγή του πετρελαίου τα επόμενα
χρόνια, με στόχο να ανταγωνιστούν τη
Σαουδική Αραβία, της οποίας η παραγωγή
ανέρχεται σήμερα σε 10 εκατ. τόνους
βαρέλια/ημέρα.
Η κίνηση από το Κουβέιτ να αυξήσει την
πετρελαϊκή του παραγωγή αποτελεί ένδειξη
του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει
μεταξύ των χωρών-μελών του OPEC, οι
οποίες επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο
που κατέχουν στην παγκόσμια πετρελαϊκή
αγορά και της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, νέοι
παίκτες εμφανίζονται στην αγορά, όπως
είναι οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, επιδιώκοντας
να καλύψουν με τη σειρά τους την αύξηση
της ζήτησης για πετρέλαιο που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ολοκληρωμένη πολιτική για
τη μείωση των εκπομπών CO2
προχωρά η Γερμανία
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών, Dieter Kempf, εξέφρασε την αντίθεσή του αναφορικά με
τις «ατομικές ενέργειες» από μέρους της
Γερμανίας σε τομείς που αφορούν την
ενέργεια και την κλιματική πολιτική.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο German Press Agency, ο κ. Kempf
επισήμανε ότι μια «απομονωμένη» εθνική
δράση ενδεχομένως να μη φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, διότι η παραγωγή
ενέργειας θα μεταφερόταν σε ξένες
χώρες και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας
θα συνέχιζε να σημειώνει αύξηση.
Όπως ο ίδιος ανέφερε, η πολιτική της
χώρας αναφορικά με την ενέργεια και την
κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λάβει υπόψη
την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής βιομηχανίας και όχι την αποδυνάμωσή της.
Ο κ. Kempf ανέφερε ότι θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες συζητήσεις για την ενέργεια και την κλιματική
αλλαγή και να καθοριστεί η πολιτική που
θα πρέπει να ακολουθηθεί ξεχωριστά για
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τομείς της χώρας, που αφορούν μεταξύ
άλλων τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις
μεταφορές της, για τη σωστότερη αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων.
Ο ίδιος τόνισε ότι ο στόχος από την
πλευρά της Γερμανίας, στο πλαίσιο της
Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή –ο οποίος αφορά τη
μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα κατά 40% το 2020, συγκριτικά με
τις αντίστοιχες εκπομπές του 1990–, θα
είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
Σύμφωνα με το German Press Agency,
μια μεγάλη μελέτη αναφορικά με την κλιματική αλλαγή πρόκειται να δημοσιευτεί
σύντομα από την Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών, στόχος της οποίας
θα είναι να παρουσιαστούν τεκμηριωμένα
οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες
αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΉ ΚΑΙ
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Το Βερολίνο υπέρ του αγωγού
Nord Stream 2
Μία ακόμα άδεια έλαβε η εταιρεία κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού
αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη Nord
Stream 2 AG, φέρνοντας πιο κοντά την
υλοποίηση του έργου, το οποίο, όταν ολοκληρωθεί, θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές
χώρες να προμηθεύονται ετησίως έως και
55 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η Αρχή Εξορύξεων της χανσεατικής πόλης του Στράλσουντ έδωσε
την επίσημη έγκρισή της για την κατασκευή του μήκους 55 χλμ. τμήματος του
αγωγού Nord Stream 2 εντός των γερμανικών χωρικών υδάτων. Με την απόφαση
της συγκεκριμένης Αρχής ανοίγει και
ο δρόμος για την έκδοση της σχετικής
τελικής άδειας και από τη γερμανική ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή και Υδρογραφική
Υπηρεσία, η οποία αναμένεται έως τα τέλη
Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Εκτός της Γερμανίας, προχωρά χωρίς
εμπόδια και η διαδικασία χορήγησης
εγκρίσεων από τέσσερις ακόμα ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες θα διέλθουν
τμήματα του αγωγού: Ρωσία, Φινλανδία,
Σουηδία και Δανία. Ο σχεδιασμός της

εταιρείας Nord Stream 2 AG θέλει οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες να έχουν χορηγηθεί εντός των προσεχών μηνών, ώστε
εντός του έτους να ξεκινήσουν και τα
κατασκευαστικά έργα.
Ωστόσο, την πλήρη αντίθεσή του στην
προοπτική κατασκευής του αγωγού εξέφρασε από τη Βαρσοβία πριν από λίγες
ημέρες ο Αμερικανός υπουργός των
Εξωτερικων Ρεξ Τίλερσον. Μάλιστα,
στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι ΗΠΑ
«βλέπουν» τον σχεδιαζόμενο αγωγό
μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας ως απειλή
για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Τους αμερικανικούς φόβους ενστερνίζονται και οι βαλτικές χώρες, όπως και η
Πολωνία και η Ουκρανία.
Μένει να φανεί στο άμεσο μέλλον αν η
διελκυστίνδα μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας
από τη μία και ΗΠΑ και ανατολικοευρωπαϊκών χωρών από την άλλη θα οδηγήσει
στην τελική υλοποίηση ή στην ακύρωση
κατασκευής του αγωγού Nord Stream 2.

Κορυφαίος προμηθευτής
πετρελαίου της Κίνας η Ρωσία
Για δέκατο συνεχόμενο μήνα η Ρωσία
παρέμεινε ο κορυφαίος προμηθευτής
αργού πετρελαίου της Κίνας, αποτελώντας για δεύτερο έτος τον νούμερο
ένα προμηθευτή στην Κίνα το 2017, αφήνοντας τη Σαουδική Αραβία στη δεύτερη
θέση.
Συγκεκριμένα, οι μεταφορές από τη Ρωσία
σημείωσαν πτώση 5,03 εκατ. τόνους τον
περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ήταν μειωμένες κατά 0,2% σε σχέση με πέρυσι.
Από την άλλη πλευρά, οι αποστολές
πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας για
τον μήνα Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά
31,7% σε σχέση με το 2016, συγκεκριμένα σε 4,71 εκατ. τόνους.
Τέλος, οι συνολικές αποστολές από το
βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι
ο μεγαλύτερος προμηθευτής του OPEC,
αυξήθηκαν κατά 2,3%, σε 52,18 εκατ. τόνους,
ή 1,044 εκατ. bpd, σύμφωνα με στοιχεία της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων.

Πολυεπίπεδες συμφωνίες μεταξύ
Ριάντ και Μόσχας
Το ευοίωνο κλίμα που επικρατεί στις
σχέσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας
και της Ρωσίας αποτυπώνεται στη σύναψη
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πλήθους εμπορικών συμφωνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της ρωσικής κυβέρνησης στο νέο
σχέδιο του διαδόχου του θρόνου της
Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στοχεύει
να οικοδομήσει μια νέα πόλη με την ονομασία «NEOM» στις ακτές της Σαουδικής
Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Από τη μεριά της Ρωσίας έχει εκφραστεί
έντονη επιθυμία να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις σε πολλούς τομείς στους
οποίους θέτει προτεραιότητα το Ριάντ,
μεταξύ των οποίων στη ναυτιλία, στη
γαλάζια ανάπτυξη, στην ενέργεια, στις
λιμενικές υποδομές, στην εκπαίδευση και
στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης.
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του
ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου
Tass, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της
Ρωσίας, σε συνεργασία με τους Ρωσικούς
Σιδηρόδρομους (Russian Railways), πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις για
την κατασκευή σιδηροδρομικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία.
Ο κ. Kirill Dmitriev, CEO του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, επισήμανε το
πόσο σημαντικό εμπορικό εταίρο αποτελεί
το Ριάντ για τη Μόσχα. Ο ίδιος ανέφερε ότι
στόχος είναι να πραγματοποιηθούν επενδύσεις και από την πλευρά του Ριάντ στη
σιδηροδρομική βιομηχανία της Μόσχας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομία της
Ρωσίας έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό
από επενδύσεις από τη Σαουδική Αραβία, η
αξία των οποίων εκτιμάται σε $1,2 δις.

Η γεώτρηση ενεργειακού πεδίου
στην Κύπρο δημιουργεί θετικές
προσδοκίες
Αισιόδοξος εμφανίζεται ο υπουργός
Ενέργειας της Κύπρου, κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, αναφορικά με τα αποτελέσματα
της γεώτρησης του ενεργειακού κοιτάσματος «Καλυψώ», το οποίο βρίσκεται στο
τεμάχιο 6 στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι
γεωτρήσεις στο συγκεκριμένο κοίτασμα
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πραγματοποιούνται από τον ενεργειακό
κολοσσό της Ιταλίας ΕΝΙ. Εφόσον οι προσδοκίες πραγματοποιηθούν, τότε ενδέχεται
το συγκεκριμένο ενεργειακό κοίτασμα
να είναι παρόμοιο με το κοίτασμα Zohr,
το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πεδίο
φυσικού αερίου της Μεσογείου.
Το υποθαλάσσιο κοίτασμα Zohr, το οποίο
βρίσκεται στα χωρικά ύδατα της Αιγύπτου,
ανακαλύφθηκε το 2015 από την ΕΝΙ και
εκτιμάται ότι έως τα τέλη της τρέχουσας
δεκαετίας θα εξάγει ημερησίως 2 δις
κυβικά πόδια φυσικού αερίου.
Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Λακκοτρύπης απέφυγε να
δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το κοίτασμα, προσθέτοντας ότι είναι πολύπλοκη
η μορφολογία του συγκεκριμένου μέρους,
με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιβεβαιωθεί ή όχι
η αξία του συγκεκριμένου κοιτάσματος.
Ο ίδιος πάντως εξέφρασε την άποψη ότι
πρόκειται για παρόμοιου τύπου γεωλογία
με το αιγυπτιακό κοίτασμα Zohr.

Αυξάνονται σημαντικά οι
σιδηροδρομικές εμπορευματικές
μεταφορές Κίνας-Ευρώπης
Αύξηση καταγράφεται στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ
Κίνας και Ευρώπης, όπως αναφέρουν τα
ειδησεογραφικά πρακτορεία Xinhuanet
και China Daily.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2017 το
σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών
με σιδηροδρομικά μέσα ανάμεσα σε Κίνα
και Ευρώπη ανήλθε σε 3.673, αντιπροσωπεύοντας διπλάσια αύξηση από τις αντίστοιχες μεταφορές του 2016.
Ο κ.Yan Pengcheng,εκπρόσωπος της Εθνικής
Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων
της Κίνας (National Development and
Reform Commission- NDRC), ανέφερε
ότι στόχος αποτελεί το σύνολο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών
μεταξύ Κίνας και Ευρώπης να έχει ανέλθει
σε 5.000 το 2020. Όπως όλα δείχνουν,
ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί,
καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ
τους έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια, συνδέοντας σήμερα την Κίνα με 36
ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με την Xinhuanet, ο σιδηρόδρομος αποτελεί ένα άκρως ανταγωνιστικό μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων,

καθώς υπερέχει σε ταχύτητα των πλοίων
και είναι σημαντικά χαμηλότερο σε κόστος
από τα εναέρια μέσα μεταφοράς.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που
παρουσίασε η China Daily, οι χώρες της
ΕΕ αποτέλεσαν και το 2017 τον μεγαλύτερο εμπορικό συνεργάτη της Κίνας, με
τον όγκο του διμερούς εμπορίου να έχει
σημειώσει αύξηση της τάξεως του 15,5%
πέρυσι συγκριτικά με το 2016.

ΓΑΛΆΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ
Στα χέρια των Fincantieri το 50%
των μετοχών των STX France
Έπειτα από μια μακροχρόνια περίοδο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ιταλικών ναυπηγείων Fincantieri με την κυβέρνηση της
Γαλλίας, τελικά υπογράφηκε πρόσφατα
η συμφωνία για την εξαγορά μέρους των
γαλλικών ναυπηγείων STX France από τα
ιταλικά κρατικά ναυπηγεία.
Η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών
αφορά την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου των STX France από τα
Fincantieri έναντι 59,7 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των
Fincantieri και της γαλλικής κυβέρνησης,
προβλέπεται και η συμμετοχή της γαλλικής
Naval Group ως μετόχου (10%) στα STX
France, αλλά και η δημιουργία συμμαχίας
μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού της
Γαλλίας και της Ιταλίας.
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούλιο η
κυβέρνηση της Γαλλίας είχε αποφασίσει να
κρατήσει προσωρινά υπό τον έλεγχό της
τα ναυπηγεία STX France προκειμένου να
βρεθεί κάποια καλύτερη προσφορά για την
εξαγορά τους από εκείνη των Fincantieri.
Τα γαλλικά ναυπηγεία STX France, με
έδρα στο Saint-Nazaire, έχουν πάνω από
150 χρόνια εμπειρίας στη ναυπηγική βιομηχανία, ναυπηγώντας σύγχρονα πλοία με
τεχνολογία αιχμής. Το 2016 τα έσοδα των
STX France ανήλθαν σε 1,4 δις ευρώ.

Το 2018 μπήκε με το δεξί για τα
γερμανικά ναυπηγεία
Τα γερμανικά ναυπηγεία, επενδύοντας στην
ψηφιοποίηση και στην καινοτομία, αλλά και
αποκτώντας εξειδίκευση στην κατασκευή
κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών πλοίων,

βλέπουν να κερδίζουν το στοίχημα της
ανταγωνιστικότητας διεθνώς.
Από τους μεγάλους κερδισμένους, ο γερμανικός ναυπηγικός όμιλος Meyer Werft
GmbH, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έλαβε νέα
παραγγελία από την Carnival Corporation
(USA) για τη ναυπήγηση ενός νέου κρουαζιερόπλοιου. Το νέο πλοίο, χωρητικότητας
180.000 gt, θα κινείται αποκλειστικά με LNG
και θα μπορεί να φιλοξενεί 5.200 επιβάτες.
Είναι το δεύτερο πλοίο που παραγγέλνει η
Carnival στα γερμανικά ναυπηγεία, το οποίο
θα κάνει χρήση LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου. Και τα δύο πλοία θα ενταχθούν στον
στόλο της P&O Cruises, το ένα το 2020 και
το δεύτερο το 2022.
Πέραν της Carnival Corporation, και η
Norwegian Cruise Line επέλεξε τον όμιλο
Meyer Werft για τη ναυπήγηση του νέου της
πλοίου, του «Norwegian Encore», το οποίο
αναμένεται να παραδοθεί στην εταιρεία στα
τέλη του φθινοπώρου του 2019.
Για τα ναυπηγεία Meyer Werft η κρουαζιέρα δίνει πνοή ζωής, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, υψηλής εξειδίκευσης, σε εκατοντάδες εργαζομένους. Το
βιβλίο παραγγελιών των ναυπηγείων φτάνει,
προς το παρόν, έως το 2023.
Καλά νέα υπάρχουν και για τα ναυπηγεία
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG).
Τα τελευταία ήδη μετρούν δύο παραγγελίες για επιβατηγά-οχηματαγωγά που
θα καλύψουν τις ανάγκες της ακτοπλοϊκής εταιρείας Irish Ferries. Το πρώτο

θα παραδοθεί εντός του έτους και το
δεύτερο έως τα μέσα του 2020. Μία σημαντική παραγγελία έχουν δεχτεί και από
την εταιρεία Brittany Ferries, για ένα νέο
επιβατηγό πλοίο, το οποίο θα μπορεί να
κινείται και με LNG. Τέλος, και η ακτοπλοϊκή εταιρεία TT-Line Company Pty Ltd.
επέλεξε τα γερμανικά ναυπηγεία FSG για
την κατασκευή δύο μεγάλων επιβατηγών
πλοίων, τα οποία θα παραδοθούν το 2021.

Το Ελσίνκι αποτελεί το λιμάνι με
τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση
στην Ευρώπη
Το περασμένο έτος το Ελσίνκι της Φινλανδίας αποτέλεσε τον λιμένα με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη.
Κατά τη διάρκεια του 2017 το λιμάνι εξυπηρέτησε 12,3 εκατ. επιβάτες, αριθμός που
αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξεως του
2,4% σε σχέση με το 2016. Η αυξημένη
επιβατική κίνηση στον λιμένα οφείλεται
στην ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης
μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν, ως αποτέλεσμα
των ισχυρών οικονομικών δεσμών μεταξύ
των δύο πόλεων, όπως δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Λιμενική Αρχή του Ελσίνκι,
που εξέδωσε τα συγκεκριμένα στατιστικά
στοιχεία του λιμένα για το περασμένο έτος.
Εκτός από τους επιβάτες τακτικών γραμμών,
αύξηση της τάξεως του 16,8% καταγράφηκε
στους επιβάτες κρουαζιέρας που εξυπηρέτησε το λιμάνι του Ελσίνκι πέρυσι.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση που παρατηρείται στο λιμάνι του Ελσίνκι, κυρίως από
Ασιάτες τουρίστες, έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία της πρωτεύουσας
της Φινλανδίας, συνεισφέροντας περίπου
$805 εκατ. ετησίως.
Το λιμάνι του Ελσίνκι κατέγραψε επίσης
αυξητικές τάσεις αναφορικά και με την εμπορευματική του διακίνηση, αποτελώντας το
κύριο λιμάνι της Φινλανδίας για τις διεθνείς
θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές της.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2017 ο
λιμένας διακίνησε συνολικά 14 εκατ. τόνους
φορτίου, αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με το
2016, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του.
Ο κ. Jukka Kalio, διευθυντής του λιμανιού
Vuosaari στο Ελσίνκι, το οποίο εξυπηρετεί μόνο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και RO-RO, δήλωσε ότι τα
μεγέθη των συγκεκριμένων τύπων πλοίων
έχουν σημειώσει αύξηση τα προηγούμενα
χρόνια και θα συνεχίσουν να αυξάνονται,
επισημαίνοντας συγχρόνως ότι αναμένεται
να καταγραφεί στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερη κίνηση επιβατών και φορτίων από
τον συγκεκριμένο λιμένα.

Το μέλλον βρίσκεται στην
κρουαζιέρα εξερεύνησης
Ξεκίνησε στα γερμανικά ναυπηγεία του
Στράσλουντ, που ανήκουν στον όμιλο MV
Werften, η ναυπήγηση του νέου μέγα γιοτ
εξερεύνησης της Crystal Yacht Cruises, με
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την πραγματοποίηση της τελετής κοπής
του πρώτου κομματιού χάλυβα.
Το νέο πλοίο θα φέρει το όνομα «Crystal
Endeavor», σε ανάμνηση του ερευνητικού
πλοίου του Captain Τζέιμς Κουκ «HMS
Endeavour», με το οποίο ο μεγάλος εξερευνητής ανακάλυψε την Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία σχεδόν πριν από 250 χρόνια.
Το νέο πλοίο κατηγορίας «polar class»
θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για πλόες σε
Αρκτική και Ανταρκτική, αλλά και σε τροπικές θάλασσες. Το μήκος του θα φτάνει
τα 183 μ., η χωρητικότητά του τους 25.000
τόνους, ενώ θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας
200 επιβατών σε πολυτελείς σουίτες.
Στη ναυπηγική μονάδα του Στράσλουντ ο
μαλαισιανός όμιλος Genting, στον οποίο
ανήκουν τα ναυπηγεία, σχεδιάζει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια 20 εκατ. ευρώ
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για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών
τους. Στόχος είναι να εξειδικευθούν στη
ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων και ιδίως
στα πολυτελή και τεχνολογικά προηγμένα
κρουαζιερόπλοια εξερεύνησης, που αποτελούν νέα ισχυρή τάση στην παγκόσμια
αγορά κρουαζιέρας, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Στόχος η εξωστρέφεια για τους
γαλλικούς λιμένες
Σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστούν
τους μεγάλους λιμένες της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως την Αμβέρσα, το
Ρότερνταμ ή το Αμβούργο, τα λιμάνια της
Γαλλίας επενδύουν στις συνδυασμένες
μεταφορές έχοντας στόχο να κερδίσουν
νέες αγορές εντός της ευρωπαϊκής ενδοχώρας. Και πρώτος στόχος είναι η γειτονική αγορά της Ελβετίας.
Συγκεκριμένα, ο λιμένας της Μασσαλίας
(Marseille-Fos) και της Χάβρης αποφάσισαν να συνεργαστούν και να προσφέρουν από κοινού υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευματικών
αγαθών προς τις γαλλόφωνες περιοχές

της Ελβετίας. Θα προσφέρονται τρία
δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση, συνδέοντας τους δύο γαλλικούς λιμένες με τον
τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων
στο Chavornay κοντά στη Λωζάνη.
Η αγορά της Ελβετίας είναι σημαντική
για τους γαλλικούς λιμένες, με τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από και
προς τη χώρα να εκτιμάται σε ετήσια
βάση στα 400.000 TEUs. Η Μασσαλία
και η Χάβρη θέλουν να αποσπάσουν το
μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της ελβετικής αγοράς και να συνδέσουν τη χώρα
με τις αγορές της Μεσογείου αλλά και
της νοτιοανατολικής Ασίας με πολύ
καλύτερους όρους σε σχέση με τους
ανταγωνιστές τους.
Την εξωστρέφεια των γαλλικών λιμένων
επιζητά και ο Γάλλος πρωθυπουργός
Εντουάρντ Φιλίπ, ο οποίος προ ολίγων
εβδομάδων είχε τονίσει ότι τόσο ο λιμένας
της Μασσαλίας όσο και της Χάβρης θα
πρέπει να «κοιτούν» πέρα από τα σύνορα
της χώρας και να θέσουν στόχο να καταστούν από τους μεγαλύτερους παίκτες στη
διακίνηση εμπορευμάτων σε ολόκληρη την
ευρωπαϊκή ήπειρο.

M/V YOGA
63,500dwt Bulk Carrier, Imabari Shipbuilding Co., Ltd., July 2017
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πηγεία της Νότιας Κορέας έλαβαν το
27,7% των παγκόσμιων παραγγελιών, κατέχοντας τη δεύτερη θέση μετά την Κίνα,
που δέχτηκε το 40% αυτών.
Την ίδια ώρα η Eximbank (Export-Import
Bank of Korea) ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω σχέδια οικονομικής
αναδιάρθρωσης της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής βιομηχανίας, μέσω συγχωνεύσεων
ορισμένων ναυπηγείων της χώρας, όπως
αυτών του Sungdong Shipbuilding and
Marine Engineering με την STX Offshore
and Shipbuilding.

Ασιατικά ναυπηγεία επιλέγει η
ευρωπαϊκή επιβατηγός ναυτιλία

Μειώνεται σημαντικά η δύναμη
των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων
Φαίνεται ότι η νοτιοκορεατική ναυπηγική
βιομηχανία βιώνει μια περίοδο ανακατατάξεων. Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Korea Offshore and
Shipbuilding Association, ο αριθμός του
εργατικού δυναμικού στα ναυπηγεία
της χώρας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει μειωθεί κατά το
ήμισυ συγκριτικά με τον αριθμό του 2015,
χρονιά που το σύνολο των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων απαριθμούσε 200.000
εργάτες.
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Το περασμένο έτος ο συνολικός αριθμός
των εργατών που απασχολούνταν στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας ανερχόταν σε
130.000 και, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της Korea Offshore and Shipbuilding
Association, ο αριθμός αυτός έως τα τέλη
του 2018 θα έχει φτάσει τους 100.000
εργάτες.
Οι λόγοι που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη
σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού είναι σαφώς η αναδιάρθρωση των
ναυπηγείων, αλλά και η αυξανόμενη χρήση
αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Επιπλέον, παρατηρείται και μια μείωση
στον αριθμό των έμπειρων εργατών που
απασχολούνται στα ναυπηγεία της χώρας,
σύμφωνα με την Korea Offshore and
Shipbuilding Association, καθώς είναι εξαιρετικά λίγοι εκείνοι που έχουν σχετική
προϋπηρεσία άνω των 10 ετών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
Clarksons, το περασμένο έτος τα ναυ-

Η επιβατηγός ναυτιλία αλλά και η κρουαζιέρα μπορεί να συνεχίζουν να δίνουν ζωή
στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία, αλλά ο ανταγωνισμός από τα ναυπηγεία της χώρας
του Κινεζικού Δράκου συνεχίζει να είναι
έντονος.
Αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας προχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες σε παραγγελίες σημαντικού αριθμού νέων πλοίων σε κινεζικά
ναυπηγεία.
Στις συμφωνίες ναυπήγησης νέων επιβατηγών πλοίων περιλαμβάνεται η συμφωνία μεταξύ MSC Group (Grandi Navi
Veloci – GNV) και Onorato Armatori
(Moby Lines) με τα κινεζικά ναυπηγεία
Guangzhou Shipyard International (GSI)
για τη ναυπήγηση τεσσάρων νέων πλοίων.
Η συμφωνία, όπως αναφέρει η εταιρεία
στο δελτίο Τύπου της, περιλαμβάνει
και option για δύο επιπλέον πλοία για
καθεμία από τις δύο ναυτιλιακές εταιρείες (4 + 2 + 2).
Σε παραγγελία δύο επιβατηγών πλοίων
RoPax στα ναυπηγεία Guangzhou Shipyard
International έχει προχωρήσει και η δανέζικη
ναυτιλιακή Det Forenede Dampskibs-Selskab
– DFDS, όπως αναφέρουν γερμανικά ειδησεoγραφικά μέσα. Το κόστος της ναυπήγησης αγγίζει τα $296 εκατ.
Προς την Κίνα, όμως, φαίνεται πως στρέφεται
και η γερμανο-σουηδική εταιρεία TT-Line.
Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εταιρεία φέρεται να έχει προχωρήσει σε συζητήσεις με τα κινεζικά ναυπηγεία Jinling Shipyard για τη ναυπήγηση δύο
επιβατηγών πλοίων, που θα ενισχύσουν τα
αναπτυξιακά σχέδια της εταιρείας.

SHE’S GOT YOUR SMILE.
GIVE HER YOUR
GOOD FORTUNE TOO.
Since 1771, we’ve been seeking out the best investment
opportunities globally. Established over 40 years ago, our Jersey
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bespoke, solutions and exceptional levels of client service. Our
managers have worked with Quilter Cheviot for an average of
over 16 years which is why clients and their families trust us over
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Contact Tim Childe
Head of International & Jersey Office
t: +44 (0)1534 506 070 or visit
www.quiltercheviot.com
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η πολιτεία της Καλιφόρνια πιο
αυστηρή του διεθνούς πλαισίου
σε σχέση με τη διαχείριση της
«εισβολής» μικροοργανισμών από
τα ύφαλα των πλοίων (biofouling)

Με το βλέμμα του ναυτικού
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Μελέτες έχουν δείξει ότι η συσσώρευση
μικροοργανισμών στα ύφαλα των πλοίων
μπορεί να συντελέσει στη μεταφορά
τους και κατ’ επέκταση στην εισβολή
τους σε νέο περιβάλλον, ανατρέποντας
την οικολογική ισορροπία της περιοχής,
και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την
ανθρώπινη ζωή, τη ζωή των ζώων και των
φυτών, τις οικονομικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες και το υδάτινο περιβάλλον. Επικίνδυνοι μικροοργανισμοί είναι
δυνατόν να συσσωρευτούν στα ύφαλα
όλων των πλοίων, ακόμα και σε αυτά που
έχουν πρόσφατα καθαριστεί και έχει γίνει
εφαρμογή χρώματος προστασίας από

τέτοιους μικροοργανισμούς (antifouling).
Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η επικόλληση
τέτοιων
μικροοργανισμών
αρχίζει μέσα στις πρώτες ώρες από την
καθέλκυση του πλοίου στο νερό.
Στην κατεύθυνση του περιορισμού του
φαινομένου, ο ΙΜΟ υιοθέτησε τις οδηγίες
του 2011 για τον έλεγχο και τη διαχείριση
της βιολογικής ρύπανσης από τα ύφαλα
των πλοίων.
Η πολιτεία της Καλιφόρνια, ευρέως
γνωστή για την επιβολή αυστηρότερων
περιβαλλοντικών
κανονισμών,
πέρα
από τις απαιτήσεις του ΙΜΟ, με νομοθετική παρέμβαση επιβάλλει στα πλοία
που καταπλέουν σε λιμάνια της τη συμμόρφωσή τους σύμφωνα με πρόγραμμα
κατά της εισβολής των «ξένων» ειδών
(Marine Invasive Spieces Program – MISP)
της πολιτείας της Καλιφόρνια.
Το MISP της Καλιφόρνια έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη και τελικά την

εξάλειψη της εισαγωγής μη αυτόχθονων
ειδών σε κρατικά ύδατα και διοικείται από
την California State Lands Commission
(SLC). Το MISP άρχισε το 1999, με την
εισαγωγή του California Ballast Water
Management, και έχει επεκτείνει το πεδίο
εφαρμογής του προγράμματος ώστε
να περιλαμβάνει και την προστασία της
εισβολής μικροοργανισμών από τα ύφαλα
των πλοίων. Η SLC έχει δικαιοδοσία σε
πλοία 300 τόνων ολικής χωρητικότητας
και άνω που μεταφέρουν ή είναι σε θέση
να μεταφέρουν έρμα. Σε επιστολή της
28ης Δεκεμβρίου 2017 υπενθυμίζει στους
πλοιοκτήτες, στους πλοιάρχους και στους
διαχειριστές πλοίων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά της την υποχρέωσή τους για
συμμόρφωση στις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, μετά τον
πρώτο τακτικό προγραμματισμένο δεξαμενισμό (special survey) έπειτα από
την παραπάνω ημερομηνία ή μετά την

παράδοση του πλοίου κατά την ή ύστερα
από αυτή την ημερομηνία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στο πλοίο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης των ειδών
στα ύφαλα του πλοίου (biofouling
management plan) και το σχετικό βιβλίο
καταγραφής (biofouling record book),
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών βιολογικής ρύπανσης
του ΙΜΟ MEPC.207(62). Ειδικές απαιτήσεις ισχύουν για πλοία που βρίσκονται
σε παρατεταμένη περίοδο ακινησίας,
δηλαδή παραμένουν στην άγκυρα ή στην
προβλήτα για 45 ημέρες ή περισσότερο.
II. Ετήσια αναφορά πλοίου σε ό,τι αφορά
το MISP πρέπει να υποβάλλεται μία φορά
ετησίως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από
την πρώτη άφιξη σε λιμένα της Καλιφόρνια κάθε ημερολογιακό έτος.
III. Μια έκθεση διαχείρισης του έρματος πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 24
ώρες πριν από την άφιξη σε λιμένα της
Καλιφόρνια. Εάν το ταξίδι του πλοίου είναι
μικρότερο των 24 ωρών, η έκθεση υποβάλλεται κατά την αναχώρηση από τον
τελευταίο λιμένα και πριν από την άφιξη.
Τα πλοία λοιπόν που καταπλέουν σε
λιμάνια της Καλιφόρνια οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ειδικούς κανόνες
της πολιτείας, πέρα από τη συμμόρφωση
στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
του πλοίου, όπως αυτό του ΙΜΟ, όπου οι
καταληκτικές ημερομηνίες συμμόρφωσης
αφορούν σαφώς μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα.
Οι διατάξεις των συμβάσεων του IMO
πρέπει να είναι ο κανόνας στην υιοθέτησή
τους από τις χώρες-μέλη που υπέγραψαν
τις συμβάσεις και όχι η βάση πάνω στην
οποία το κάθε κράτος μπορεί να προσθέτει νόμους και αποφάσεις δημιουργώντας στην ουσία ένα δεύτερο θεσμικό
πλαίσιο.
Η ναυτιλία είναι παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία και για τη λειτουργία της οφείλει
να συμμορφώνεται με τους κανόνες και
τις συμβάσεις του διεθνούς θεσμικού
οργάνου της.
Δυστυχώς, όμως, οι διαχειριστές των
πλοίων που ταξιδεύουν σε λιμένες των
Ηνωμένων Πολιτειών ή ταξιδεύουν μέσα
από τα ύδατα των ΗΠΑ είναι πάντα σημαντικό να έχουν κατά νου ότι οι νόμοι των
πολιτειών μπορούν να ισχύουν επιπλέον
του ομοσπονδιακού νόμου των ΗΠΑ και
ότι αυτοί οι νόμοι μπορεί να είναι αυστη-

ρότεροι από αυτούς που ορίζονται από
την εθνική κυβέρνηση και φέρουν διαφορετικές κυρώσεις.

Χρήση του μόνιμου συστήματος
κατάσβεσης διοξειδίου του
άνθρακα (CO2 system)
Τα μόνιμα συστήματα κατάσβεσης στο
πλοίο συνήθως χρησιμοποιούνται όταν
η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε κλειστό
χώρο αλλά οι πυκνοί καπνοί εμποδίζουν
την ομάδα κατάσβεσης του πληρώματος
να εισέλθει στον χώρο με ασφάλεια και
να προχωρήσει στην κατάσβεση. Το πλεονέκτημα του μόνιμου συστήματος είναι
ότι, χωρίς την ανθρώπινη παρουσία, ο
χώρος σφραγίζεται αεροστεγώς και απελευθερώνεται το διοξείδιο του άνθρακα,
το οποίο περιορίζει τα επίπεδα οξυγόνου
στον χώρο, ενώ η καύση συνεχίζεται, με
αποτέλεσμα την κατάσβεση της πυρκαγιάς λόγω της ανεπάρκειας του οξυγόνου να τη συντηρήσει.
Η παρακάτω μελέτη περίπτωσης αναφέρεται σε αναφορά της Βρετανικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων για τη σωστή χρήση του μόνιμου
συστήματος CO2.
Το πλοίο ταξίδευε σε λωρίδα πυκνής
κίνησης πλοίων και βρισκόταν 20 μίλια
μακριά από τον προορισμό του, όταν
ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Λίγα
λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η πρόωση και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλοίο διακόπηκαν.
Παρ’ όλα αυτά, η βοηθητική ηλεκτρογεννήτρια ενεργοποιήθηκε και αποκαταστάθηκε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η πρόωση. Στη συνέχεια ο
πρώτος μηχανικός εισήλθε στο μηχανοστάσιο και εντόπισε την εστία της πυρκαγιάς, αλλά λόγω του πυκνού καπνού στο
μηχανοστάσιο ανέφερε ότι ήταν αδύνατο
να εισέλθει η ομάδα κατάσβεσης. Ο πλοίαρχος, κατόπιν τούτου, πήρε την απόφαση
της εκκένωσης του μηχανοστασίου από
το προσωπικό, της αεροστεγούς σφράγισής του και της απελευθέρωσης του
διοξειδίου του άνθρακα από το μόνιμο
σύστημα CO2. Σύμφωνα λοιπόν με το
σχέδιο, το μηχανοστάσιο εκκενώθηκε,
σφραγίστηκε και στη συνέχεια απελευθερώθηκε το διοξείδιο του άνθρακα.
Ο πλοίαρχος όμως κράτησε την κύρια
μηχανή και την ηλεκτρογεννήτρια σε λει-

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
τουργία σε πολύ χαμηλές στροφές, για να
μη χαθεί ο έλεγχος του πλοίου. Το μηχανοστάσιο παρέμεινε σφραγισμένο επί
μία ώρα, στη συνέχεια εξαερίστηκε και
εισήλθε η ομάδα πυρόσβεσης για κατάσβεση τυχόν αναζωπυρώσεων. Η ομάδα,
έπειτα από διεξοδικό έλεγχο, ανέφερε
ότι η πυρκαγιά δεν είχε εξουδετερωθεί
τελείως, κάτι που συνέβη στα επόμενα
λεπτά με τη χρήση μάνικας και φορητών
πυροσβεστήρων. Επίσης, εντοπίστηκε και
το σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά:
ένα κομμάτι λάστιχο σφράγισης μεταξύ
της κύριας μηχανής και της ηλεκτρογεννήτριας ανεφλέγη από υπερθέρμανση.
Η έρευνα ανατέθηκε στο πυροσβεστικό
τμήμα της ξηράς, το οποίο, ενώ θεώρησε
θετική την αντίδραση του πληρώματος
για την απελευθέρωση του διοξειδίου του
άνθρακα στο μηχανοστάσιο, εντούτοις
άσκησε κριτική στον πλοίαρχο, ο οποίος
κράτησε σε λειτουργία κύρια μηχανή
και ηλεκτρογεννήτρια κατά και για μία
ώρα μετά την απελευθέρωση. Έτσι εξηγήθηκε και το γεγονός ότι μία ώρα μετά
βρέθηκαν ζωντανές εστίες πυρκαγιάς.
Στη διαδικασία σφράγισης του μηχανοστασίου πριν από την απελευθέρωση του
διοξειδίου του άνθρακα προβλέπεται και
η διακοπή λειτουργίας όλων των μηχανημάτων του πλοίου αλλά και της τροφοδοσίας τους με καύσιμα.
Μπορεί λοιπόν το πυροσβεστικό τμήμα
που ανέλαβε τη διερεύνηση του ατυχήματος, κρίνοντας μόνο την αποτελεσματικότητα της κατάστασης, να άσκησε
δριμεία κριτική στον πλοίαρχο, ωστόσο
παρέλειψε να λάβει υπόψη την περίπτωση της γενικότερης ασφάλειας του
πλοίου και την περίπτωση, αν ο πλοίαρχος άφηνε το πλοίο ακυβέρνητο σε
περιοχή πυκνής θαλάσσιας κυκλοφορίας,
τα πλοία με πυρκαγιά να ήταν περισσότερα και η ασφάλεια του πληρώματος
σε κίνδυνο. Κατά τη γνώμη μας, ο πλοίαρχος επέλεξε σωστά την απελευθέρωση
του διοξειδίου του άνθρακα περιορίζοντας δραστικά την πυρκαγιά, ενώ με την
επιλογή της διατήρησης του ελέγχου του
πλοίου στη συγκεκριμένη περιοχή που
ταξίδευε απέφυγε και τη μεγάλη πιθανότητα της σύγκρουσης ή της προσάραξης του πλοίου του ενώ αυτό καιγόταν
ακόμη. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζουμε
το δικαίωμα του πλοιάρχου να παρεκ-
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κλίνει από γραπτές ή μη διαδικασίες όταν
η γενικότερη ασφάλεια του πλοίου και του
πληρώματος το απαιτεί.

Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή
(Northern Sea Route – NSR):
από νέα πρόκληση ισχυρή
πραγματικότητα
Κάθε χρόνο η καλυπτόμενη από πάγο
επιφάνεια της Αρκτικής συρρικνώνεται,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες
θαλάσσιες διαδρομές στη μεταφορά
προϊόντων από τα λιμάνια της Βόρειας
Ευρώπης προς τις χώρες της Άπω Ανατολής (Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία) και αντίστροφα. Σήμερα οι θαλάσσιες αυτές διαδρομές χρησιμοποιούνται ευκαιριακά και
κατά περίπτωση. Όμως, η πρόκληση είναι
εκεί και η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα,
λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής (αρκετές
μέρες ναυσιπλοΐας στον πάγο), έχει
θεσπίσει ήδη διαδικασίες (Polar Code) για
τα πλοία που πρόκειται να διαπλεύσουν
στο μέλλον τη Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή (Northern Sea Route – NSR). Με
τη χρήση της NSR, τα πλοία θα εξοικονομούν πολλές χιλιάδες μίλια απόστασης
(πίνακας), χρόνο πλεύσης και καυσίμων,
συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Η μείωση της επιφάνειας των πάγων
δυνητικά ανοίγει δύο περάσματα:
I. Το πέρασμα της Βόρειας Θάλασσας
(North Sea Route – NSR), με μήκος
περίπου 3.000 ν.μ., που βρίσκεται κατά
μήκος των βόρειων ακτών της Ρωσίας
από το Μούρμανσκ έως την Προβι-

ντένια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά το
βορειοανατολικό πέρασμα άνοιξε από τη
Ρωσία το 1931 για αποκλειστικά εγχώριες
μεταφορές και το πρώτο «ξένο» πλοίο
διέπλευσε τη Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή το 1991. Επίσης, το 2010 το τάνκερ
«Baltika», χωρητικότητας 100.000 τόνων
και πλάτους 44 μ., πραγματοποίησε το
ταξίδι από την Αγία Πετρούπολη στο
Βλαδιβοστόκ σε τρεις εβδομάδες αντί
των 41 ημερών μέσω διώρυγας Σουέζ,
εξοικονομώντας
ένα
εκατομμύριο
δολάρια από τα καύσιμα και 250.000
δολάρια από τα τέλη διέλευσης.
II. Το Βορειοδυτικό Πέρασμα (Northwest
Passage – NWP), που διασχίζει την
περιοχή από την Αλάσκα έως τον Καναδά,
θα ήταν ιδανικό για μεταφορές μεταξύ
ΝΑ Ασίας (Σαγκάη) και ΒΑ Αμερικής.
Η πιθανότητα ο Αρκτικός Κύκλος να μετατραπεί σε μια βιώσιμη θαλάσσια οδό, που
θα μπορεί να εξυπηρετεί τη διακίνηση
προϊόντων ενέργειας με σταθερή ροή,
είναι άκρως ελκυστική για την παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία, και από τις επιχειρήσεις της προσφοράς χωρητικότητας,
αλλά και από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα για θαλάσσια μεταφορά.
Δεν είναι τυχαίο ότι το διεθνές ναυτιλιακό
φόρουμ των εταιρειών παραγωγής και
διακίνησης πετρελαίου (Oil Companies
International Marine Forum – OCIMF)
εξέδωσε οδηγίες εναρμονισμένες με τις
διαδικασίες του IMO (Polar Code) και
της συντονίστριας αρχής (The Northern
Sea Route Administration), με στόχο
τον ασφαλή διάπλου των πλοίων από τη
Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή (χάρτης στην
επόμενη σελίδα).

Πίνακας: Απόσταση μιλίων και χρόνος πλεύσης μεταξύ Ρότερνταμ και κύριων ασιατικών λιμένων, μέσω Ακρωτηρίου
Καλής Ελπίδας, Διώρυγας Σουέζ και Βόρειας Θαλάσσιας Διαδρομής.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Το πέρασμα ελέγχεται διοικητικά από τις
ρωσικές Αρχές (The Northern Sea Route
Administration) και είναι η μόνη αρχή η
οποία εκδίδει άδεια για τον διάπλου από
ένα πλοίο. Στην άδεια αυτή αναφέρονται,
ανάλογα με την κλάση του πλοίου, οι
προϋποθέσεις για τον ασφαλή διάπλου
(ρυμούλκηση, επικοινωνίες, ναυσιπλοΐα,
χάρτες) και γενικότερα ο προβλεπόμενος
εξοπλισμός του πλοίου για την εκτέλεση

ραντάρ, προτιμότερα είναι τα S-band των
3 εκ. για τον εντοπισμό πάγου ή, ακόμα
καλύτερα, τα ice ραντάρ. Τέλος, για τη
συνοδεία από παγοθραυστικά η Αρχή λαμβάνει υπόψη της την κλάση του πλοίου, το
είδος του φορτίου, τις παρούσες αλλά και
τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες.
V. Επικοινωνίες: Τα συστήματα INMARSAT
δεν είναι αξιόπιστα στις πολικές διαδρομές και ως φυσικό επακόλουθο οι επι-

κριμένη διαδρομή, έχει ήδη ξεκινήσει
την κατασκευή πλοίων ice class, ελπίζοντας στη ζήτηση πλοίων μεγέθους
Aframax σε ό,τι αφορά τα δεξαμενόπλοια και μεγέθους Postpanamax σε ό,τι
αφορά τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε μια πιο σταθερή βάση,
όπου τα παραπάνω πλοία θα έχουν και
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Φαίνεται ότι η μέρα που τα πλοία αυτά θα
απασχολούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνο στην NSR δεν βρίσκεται
πολύ μακριά. Τα θεσμικά βήματα και τα
βήματα της αγοράς σε επίσημη μορφή
με στόχο την ασφάλεια των λειτουργιών
στα πλοία που επιχειρούν στην NSR
υπάρχουν και είναι σε ισχύ. Ίσως, αν η
μείωση της επιφάνειας του πάγου συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό, η NSR να
είναι πιο θορυβώδης σε κίνηση πλοίων
ακόμα και από το Σουέζ.

Άρση του περιορισμού ταχύτητας
στον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου
Πηγή: OCIMF

του ταξιδιού. Τέλος, κάθε πλοίο που προτίθεται να διαπλεύσει την NSR πρέπει να
είναι εφοδιασμένο με εν ισχύ πιστοποιητικό Polar Ship Certificate, το οποίο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του πλοίου με
τις διατάξεις του Polar Code.
Ο οδηγός που εξέδωσε ο OCIMF περιλαμβάνει οδηγίες και προτάσεις για τα
ακόλουθα:
I. Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου
πλοίου.
II. Το σχέδιο ανάληψης κινδύνου από το
πλοίο, στο οποίο πρέπει να αναγνωριστούν όλοι οι κίνδυνοι και να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψή τους.
III. Ικανότητα, εκπαίδευση και επάρκεια
πληρώματος, όπως εμπειρία από ναυσιπλοΐα σε πάγο, ειδική εκπαίδευση
και, τέλος, αριθμητική επάρκεια για την
κάλυψη των ωρών ανάπαυσης.
IV. Ναυσιπλοΐα: Οι χάρτες που καλύπτουν
την NSR δεν μπορούν να εγκατασταθούν
στα υπάρχοντα συστήματα ECDIS.
Συνεπώς, πρέπει τα πλοία να είναι εφοδιασμένα με χάρτινους χάρτες από τη ρωσική
Αρχή, οι οποίοι είναι γραμμένοι στην
κυριλλική γραφή και χρειάζονται μετάφραση. Επίσης, η χρήση GPS είναι δυνατή,
αλλά καλό είναι να υπάρχει και το ρωσικό
σύστημα GLONASS. Σε ό,τι αφορά τα
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κοινωνίες διεξάγονται από τους παράκτιους σταθμούς. Το σύστημα GMDSS για
τις δορυφορικές επικοινωνίες επίσης δεν
είναι αξιόπιστο. Επομένως, όλες οι επικοινωνίες, ακόμα και οι επικοινωνίες ανάγκης,
διεκπεραιώνονται από τα συστήματα
GMDSS VHF και MF/HF από τους παράκτιους σταθμούς.
VI. Οδηγίες για την προσαρμογή των λειτουργιών του πλοίου στις πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, όπως η αποστράγγιση των
δικτύων νερού, η θέρμανση των παραθύρων γέφυρας, της σφυρίχτρας του
πλοίου των σωστικών μέσων, των μέσων
κατάσβεσης κ.ά.
VII. Προστασία του περιβάλλοντος: Καμία
απόρριψη από το πλοίο στη θάλασσα σε
όλη τη διάρκεια του διάπλου.
VIII. Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων με
προμήθεια έξτρα εξοπλισμού καταπολέμησης ρύπανσης, επάρκεια ανταλλακτικών
για τυχόν επισκευές λόγω έλλειψης εφοδιαστικής αλυσίδας.
IX. Τέλος, διαδικασίες για την ασφάλεια
του προσωπικού, όπως εξοπλισμός για
την επιβίωση στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκπαίδευση για την πρόληψη και
τη θεραπεία της υποθερμίας κ.ά.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία, σχετικά με την
προσφορά χωρητικότητας για τη συγκε-

H μαύρη φάλαινα του Βόρειου Ατλαντικού
(Eubalaena glacialis) είναι ένα από τα πλέον
απειλούμενα με εξαφάνιση είδη μεγάλης
φάλαινας στον κόσμο. Συναντάται σχεδόν
αποκλειστικά κατά μήκος των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ και του Καναδά,
όπου οι κύριες αιτίες θνησιμότητας είναι
οι συγκρούσεις με πλοία και η παγίδευσή
τους σε αλιευτικά εργαλεία. Τα τελευταία
χρόνια υπάρχουν αποδείξεις αυξημένης
παρουσίας των φαλαινών του Βόρειου
Ατλαντικού στον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου. Από σχετικές αναφορές, δεκαοκτώ
θάνατοι μαύρης φάλαινας έχουν επιβεβαιωθεί στην περιοχή του κόλπου μέσα
στο καλοκαίρι του 2017.
Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η θνησιμότητα των μαύρων φαλαινών λόγω των
συγκρούσεων με πλοία, η κυβέρνηση
του Καναδά εφάρμοσε προσωρινό περιορισμό ταχύτητας των πλοίων μήκους
20 μ. και άνω στη μέγιστη ταχύτητα
των 10 κόμβων όταν αυτά ταξιδεύουν
στον δυτικό κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου από τη βόρεια ακτή του Κεμπέκ
μέχρι το βόρειο τμήμα του νησιού
Prince Edward. Σύμφωνα με δήλωση της
Transport Canada και του Υπουργείου
Αλιείας και των Ωκεανών του Καναδά,
το εν λόγω προσωρινό μέτρο τέθηκε σε
ισχύ στις 11 Αυγούστου 2017 και θα εφαρ-
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Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
μοζόταν μέχρι να μεταναστεύσουν οι
φάλαινες από την ανωτέρω περιοχή.
Σε αρκετά πλοία που δεν συμμορφώθηκαν
με τον περιορισμό ταχύτητας από την
έναρξη της ισχύος του επιβλήθηκαν υψηλά
πρόστιμα, ωστόσο, καθώς δεν έχουν
παρατηρηθεί κινήσεις μαύρων φαλαινών
στην περιοχή για αρκετό διάστημα, η
Transport Canada με δελτίο Τύπου στις 11
Ιανουαρίου 2018 δήλωσε ότι ο προσωρινός
περιορισμός ταχύτητας στον κόλπο του
Αγίου Λαυρεντίου αίρεται.
Οι διαχειριστές που τα πλοία τους ταξιδεύουν στην περιοχή πρέπει να έχουν
υπόψη τους ότι το υποχρεωτικό όριο
ταχύτητας των 10 κόμβων εξακολουθεί
να ισχύει στις καθορισμένες εποχιακές
περιοχές κίνησης των μαύρων φαλαινών
κατά μήκος της ανατολικής ακτής των
ΗΠΑ. Πρόσθετες ζώνες περιορισμού
της ταχύτητας των 10 κόμβων, που αναφέρονται ως περιοχές δυναμικής διαχείρισης (Dynamic Management Areas
– DMA), μπορούν επίσης να δημιουργηθούν άμεσα, όταν παρατηρούνται
φάλαινες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα ενεργά DMA θα ανακοινωθούν από την Εθνική Ωκεανική και
Ατμοσφαιρική
Διοίκηση
(National
Oceanic Atmospheric Administration –
NOAA) με τα γνωστά μέσα επικοινωνίας
(NAVTEX, VHF, INTERNET). Όταν ανακοινώνονται ενεργά DMAs, οι πλοίαρχοι
θα πρέπει είτε να αποφεύγουν αυτές τις
περιοχές είτε να μειώσουν την ταχύτητα
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του πλοίου σε 10 κόμβους ή λιγότερο
κατά τη διέλευση από αυτές.
Ο περιορισμός της ταχύτητας για λόγους
ισονομίας και αμοιβαίας κατανομής του
κόστους πρέπει να συνδυάζεται και με
μέτρα για την προστασία των πλοίων από
τις ευθύνες που θα προκύψουν (off hire)
από καθυστερήσεις αφίξεων λόγω του
περιορισμού της ταχύτητας ή από παρεκκλίσεις για την αποφυγή των περιοχών
θέασης των φαλαινών.
Τέλος, το παραπάνω μέτρο και σωστό
είναι, και διαφυλάσσει την επιβίωση ενός
υπό εξαφάνιση υπέροχου θαλάσσιου
θηλαστικού. Είναι καθήκον και υποχρέωση
του πολιτισμένου κόσμου να φροντίσει
ώστε ο πλούτος των θαλασσών να διατηρηθεί και στις επόμενες γενιές.

Ασφάλεια προσωπικού κατά την
πρόσδεση και την απόδεση του
πλοίου (snap back areas)
Παρά την εφαρμογή μέτρων σχετικά με
την ασφάλεια του πληρώματος κατά τους
χειρισμούς κυρίως της πρόσδεσης και
δευτερευόντως της απόδεσης, τα ατυχήματα συνεχίζουν να συμβαίνουν και
τα όποια διορθωτικά μέτρα δεν φαίνονται αρκετά ούτως ώστε να περιοριστεί
το φαινόμενο. Μετά την αποτυχία της
σήμανσης με ειδικό χρώμα των περιοχών
στους χώρους πρόσδεσης των πλοίων,
όπου οι ναυτικοί διατρέχουν τον κίνδυνο
σοβαρού ή και μοιραίου τραυματισμού
κατά τον χειρισμό των σχοινιών πρόσδεσης, έρχεται τώρα η θεωρία κατά την
οποία η συνολική επιφάνεια των χώρων
πρόσδεσης θεωρείται επικίνδυνη και
μόνο μετά τη λήψη μέτρων με ανάλογη
ανάληψη κινδύνου (risk assessment) από
τους υπεύθυνους αξιωματικούς μπορούν
τα μέλη του πληρώματος να φέρουν εις
πέρας μια τέτοια επιχείρηση πρόσδεσης.
Μετά τα ανωτέρω, οφείλουμε να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις σε ό,τι αφορά τη
συγκεκριμένη διαδικασία και να προτείνουμε τον δεκάλογο της ασφάλειας.
I. Ο χειρισμός πρόσδεσης του πλοίου
απαιτεί έμπειρους αξιωματικούς, με επαγγελματική επάρκεια και εξοικείωση με
τις όποιες ιδιαιτερότητες του συστήματος πρόσδεσης του πλοίου (mooring
arrangement).
II. Η προετοιμασία ξεκινάει από τη
σύγκλιση της συνάντησης με τον πλοίαρχο

και τον πλοηγό για την πλήρη αποσαφήνιση του σχεδίου πρόσδεσης. Πάντα
υπάρχει χρόνος για τη συνάντηση αυτή
(εκμετάλλευση κενού χρόνου από την
πρόσδεση ρυμουλκών έως την έναρξη
του χειρισμού πρόσδεσης).
III. Οι όποιες εντολές δίνονται από τη
γέφυρα για τυχόν αλλαγές του σχεδίου
πρόσδεσης πρέπει να δίνονται με απλό
και κατανοητό τρόπο.
IV. Οι όποιες εμπορικές πιέσεις δεν
μπορεί να γίνονται αποδεκτές και να επιφέρουν σύγχυση στις ομοχειρίες πρόσδεσης (π.χ. το ρυμουλκό σφυρίζει και
πρέπει να το αμολήσουμε τώρα ή διαμαρτύρεται ο πλοηγός για καθυστέρηση).
V. Ο φόρτος εργασίας πρέπει να είναι
καταμερισμένος στα μέλη της ομοχειρίας.
VI. Μέλη του πληρώματος χωρίς σχετική
εμπειρία δεν πρέπει να εμπλέκονται στη
διαδικασία (π.χ. δόκιμοι).
VII. Επανάληψη εκπαίδευσης και προσομοίωση διαδικασίας χωρίς τις δυνάμεις
στα σχοινιά/συρματόσχοινα και από τις
δύο πλευρές του πλοίου πριν από τη διαδικασία πρόσδεσης (ειδικά σε πλοία που
εκτελούν μακροσκελή ταξίδια).
VIII. Απόλυτη γνώση του συστήματος
εμπλοκής και απεμπλοκής που αφορά τις
ανέμες των βιντσιών από τους χρήστες, οι
οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και έχουν αναπτύξει αποτελεσματικό κώδικα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο αξιωματικό.
IX. Συνεχής έλεγχος από τον αξιωματικό
για τις θέσεις των μελών του πληρώματος
κατά τη διάρκεια των χειρισμών.
X. Τέλος, η ηγετική φυσιογνωμία του πλοιάρχου, η ηρεμία της φωνής του και η
εμπιστοσύνη που εμπνέει στο πλήρωμά
του είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής
εγγύησης του αποτελεσματικού και
ασφαλούς χειρισμού πρόσδεσης.
Οι χειρισμοί μπορεί να είναι αποτελεσματικοί και ασφαλείς αν η ναυτιλιακή
κοινότητα και κυρίως οι λέσχες αποζημιώσεων πείσουν τα μέλη τους να εστιάσουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
αξιωματικών (ηγεσία, τεχνικές επικοινωνίας, αντοχή και απόδοση σε περιβάλλον πίεσης), που, ενώ σε πρώτο χρόνο
φαίνονται ασύνδετες με διαδικασίες και
χειρισμούς πλοίων, τελικά προσδίδουν
μοναδικά πλεονεκτήματα στους αξιωματικούς ανεβάζοντας το επίπεδο ασφάλειας στα ύψη.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Αφιέρωμα στο Ίδρυμα
Εθνικού Ευεργέτου
Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα

Ο κάματος της
θάλασσας και η
ανεξίτηλη ιδέα
της κοινωνικής
αλληλεγγύης
Η προσφορά της μεγάλης και
ιστορικής ελληνικής ναυτιλιακής
οικογένειας στην κοινωνική ζωή
της χώρας υπήρξε και συνεχίζει
να είναι σημαντική. Για πολλούς
Έλληνες πλοιοκτήτες από τη
διάσπαρτη πόλη του Αιγαίου και
του Ιονίου η στάση ζωής τους
διαπνεόταν από τις ιδέες της
πρόνοιας και της προσφοράς
προς την πατρίδα.
Στο νέο μηνιαίο αφιέρωμά
τους στα ιστορικά ναυτιλιακά
ιδρύματα της χώρας, τα Ναυτικά
Χρονικά φιλοξενούν στις σελίδες
που ακολουθούν μια σύντομη
παρουσίαση της πολυσχιδούς
αγαθοεργού δράσης του
Ιδρύματος του Εθνικού Ευεργέτου
Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα.
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«Οι γονείς μου με δίδαξαν ότι τα χρήματα
που κερδίζουμε στη ζωή είναι δανεικά
και πρέπει να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους ανθρώπους του μόχθου,
που έχουν ανάγκη βοηθείας». Η ρήση
αυτή του Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα, του
μεγάλου εθνικού ευεργέτη και ενός από
τους σημαντικότερους Έλληνες πλοιοκτήτες με καταγωγή από τον ιστορικό ναυτότοπο των Οινουσσών, συμπυκνώνει τη
φιλοσοφία του για τη σημασία της πρόνοιας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς
προς την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο.
Αυτές οι αρχές συνεχίζουν να εμπνέουν
και να καθοδηγούν μέχρι σήμερα τα μέλη
της οικογένειας του Διαμαντή και της Καλλιόπης Πατέρα, που έχουν επιφορτιστεί
με τη διατήρηση του κοινωφελούς έργου
του Ι. Δ. Πατέρα τόσο σε εθνικό επίπεδο
όσο και στη γενέθλια γη της οικογένειας.
Όπως έγραφαν τα Ναυτικά Χρονικά: «Ο
ναυτικός πλούτος εις την υπηρεσίαν των
πολλών διά την προαγωγήν της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανακούφισιν των
πασχόντων και ενδεών».
Ο Ιωάννης Διαμαντή Πατέρας γεννήθηκε
το 1898 στις Οινούσσες. Θα λάβει τα

στοιχειώδη γράμματα στη γενέτειρά του
και κατόπιν θα φοιτήσει στο Γυμνάσιο
της Χίου. Θα παρακολουθήσει εμπορικά
μαθήματα σε Λονδίνο και Μασσαλία και
σε ηλικία 21 ετών θα λάβει δίπλωμα πλοιάρχου. Το 1930 θα νυμφευθεί την Ευγενία
το γένος Κωστή Π. Λαιμού και το 1937 θα
εγκατασταθεί στο Λονδίνο, ιδρύοντας το
γραφείο Lemos and Pateras Ltd. μαζί με
τους Γιώργη Χρ. Λαιμό, Σπύρο Αντ. Λαιμό
και Δημήτριο Αναστ. Πατέρα.
Ορόσημο θα αποτελέσει η ίδρυση το
1951 στο Λονδίνο του γραφείου Diamantis
Pateras Ltd., από τον Ιωάννη Δ. Πατέρα
σε συνεργασία με τους αδελφούς του
Πανάγο, Παντελή, Στέφανο, Κωνσταντίνο και Νίκο, ενός από τα ισχυρότερα
ναυτιλιακά γραφεία του City. Ο καπετάν
Γιάννης θα διατελέσει γενικός διευθυντής
μέχρι τον Ιανουάριο του 1979, οπότε και
αποχώρησε από την ενεργό δράση.
Ο καπετάν Γιάννης, πέρα από την επιτυχή
σταδιοδρομία του στο ναυτιλιακό επιχειρείν, ασπάστηκε τα ιδεώδη της αγαθοεργίας και, διατηρώντας πάντοτε χαμηλούς
τόνους, προσέφερε πολλά στον τομέα της
κοινωνικής και ανθρωπιστικής πρόνοιας.
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Ακολουθώντας τη διδαχή και το παράδειγμα των γονιών του και με τη συνεργασία των αδελφών του, καθώς και νεότερων μελών της οικογένειας, θα αναδειχθεί σε έναν εκ των μεγαλύτερων
τοπικών αλλά και εθνικών ευεργετών της
Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, με δωρεά του καπετάν
Γιάννη και των αδελφών του:
• Το 1951 θα ανεγερθεί το κτίριο των
Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών «Διαμαντή
και Καλλιόπης Πατέρα», στο οποίο
θα στεγαστεί και θα λειτουργήσει το
Ναυτικό Γυμνάσιο Οινουσσών.
• Το 1972 θα ανεγερθεί το Πρότυπο
Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών.
• Το 1982 θα υλοποιηθεί η δωρεά του
επιβατηγού σκάφους «Οινούσσαι ΙΙ»,
που εξυπηρετούσε έως το 2007 την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Οινουσσών-Χίου.
Άξια αναφοράς είναι και η αποφασιστική
συμβολή του καπετάν Γιάννη και των
αδελφών του στην οικοδόμηση το 1958,
με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ναυτιλίας και Παιδείας Οινουσσών, του κτιρίου
του Μαθητικού Οικοτροφείου, το οποίο,
αφού λειτούργησε σε αυτό από το 1958
έως το 1965 το Οικοτροφείο του Ναυτικού Γυμνασίου, στη συνέχεια διατέθηκε
με ενοικίαση αορίστου διαρκείας στο
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και εκεί
λειτουργεί μέχρι και σήμερα η Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών.
Παράλληλα, με αποκλειστική χορηγία του
καπετάν Γιάννη:

• Το 1977 θα διατεθεί στο Πολεμικό
Ναυτικό το αρματαγωγό «Οινούσσαι».
• Επίσης, το 1977 θα εγκαινιαστεί το 1ο
Δημοτικό Σχολείο της Χίου.
• Θα ανεγερθεί η ομώνυμη πτέρυγα
στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» για
δωρεάν περίθαλψη των Ελλήνων ναυτικών. Ο θεμέλιος λίθος της πτέρυγας
μπήκε στις 18 Ιουλίου 1977 από τον τότε
πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο
Τσάτσο και τα εγκαίνιά της έγιναν στις
12 Οκτωβρίου 1983. Στην πτέρυγα Ι. Δ.
Πατέρα έχουν νοσηλευτεί έως σήμερα
σχεδόν 24.000 ναυτικοί και μέλη των
οικογενειών τους.
Ωστόσο, ο καπετάν Γιάννης, έχοντας
υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του κοινωνικού χρέους προς τις μελλοντικές
γενιές των Ελλήνων, συνέλαβε την ιδέα της
σύστασης τριών ιδρυμάτων. Μέσω αυτών
επεδίωκε να διασφαλιστεί η διαρκής
βοήθεια προς ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες, καθώς και να υποστηριχτούν η
ναυτιλία και η παιδεία.
Συγκεκριμένα:
• Το 1970 ιδρύει το « Ίδρυμα Γαμήλιων
Δώρων», με σκοπό τη χορήγηση
γαμήλιων δώρων σε ορφανές πατρός,
άπορες θυγατέρες των οποίων ο
πατέρας, ναυτικός στο επάγγελμα,
απεβίωσε.
• Το 1975 ιδρύει το «Οινουσσιακόν
Ίδρυμα», με σκοπό την απονομή χρηματικών βραβείων σε μαθητές των
εκπαιδευτηρίων και των σχολών που
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λειτουργούν στις Οινούσσες, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΝ. Επίσης,
προσφέρει οικονομική ενίσχυση στο
Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο
Οινουσσών.
• Το 1977 ιδρύει το «Παγχιακόν Ίδρυμα
Υποτροφιών Εσωτερικού-Εξωτερικού».
Σκοπός του η χορήγηση υποτροφιών
σε αποφοίτους των λυκείων του νομού
Χίου για τη συνέχιση των πανεπιστημιακών τους σπουδών στο εσωτερικό
και σε επιστήμονες Χίους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Τα Ιδρύματα του Ιωάννη Διαμαντή Πατέρα
στη σχεδόν πεντηκονταετή λειτουργία
τους έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο
προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
• Έχουν ενισχύσει οικονομικά περί τις
3.200 θυγατέρες ναυτικών.
• Έχουν χορηγήσει χρηματικά βραβεία
σε περισσότερους από 2.300 μαθητές
σχολείων των Οινουσσών.
• Έχουν χορηγήσει σχεδόν 2.000 υποτροφίες
για πανεπιστήμια εσωτερικού, αλλά και για
μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
• Έχουν ενισχύσει οικονομικά το Πρότυπο
Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών,
το οποίο έχει φιλοξενήσει έως σήμερα
περισσότερους από 2.000 οικοτρόφους
μαθητές από όλη την Ελλάδα.
Αυτή η πολυσχιδής προσφορά του Ιωάννη
Διαμαντή Πατέρα ώθησε την ελληνική
πολιτεία και την Ακαδημία Αθηνών να
τον κατατάξουν στη χορεία των μεγάλων
εθνικών ευεργετών.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
1. Ο καπτ. Ιωάννης Δ. Πατέρας (1898-1979).
2. To αρματαγωγό «Οινούσσαι».
3. Το εκπαιδευτικό συγκρότημα Οινουσσών
(Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, Πρότυπο Μαθητικό
Οικοτροφείο, Εκπαιδευτήρια).
4. Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμος εν μέσω μελών οικογένειας ευεργετών και
θυγατέρων ναυτικών, που παρέλαβαν γαμήλιο δώρο
(2010).
5. Ο καπτ. Ιωάννης Δ. Πατέρας με τον τότε πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κων. Τσάτσο στο
Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» (1977).
6. Προτομή του καπτ. Ιωάννη Δ. Πατέρα στο
Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός».
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Οδεύοντας όμως προς την τρίτη δεκαετία
του 21ου αιώνα, τα ιδρύματα του Ιωάννου
Διαμαντή Πατέρα εισέρχονται σε νέα
εποχή. Από τη συνομιλία μας με τον κ.
Στέφανο Διαμαντή Πατέρα, πρόεδρο του
Ιδρύματος Ι. Δ. Πατέρα, προέκυψε ότι έχει
δρομολογηθεί η συγχώνευση των τριών
ιδρυμάτων σε ένα, που θα ονομάζεται
« Ίδρυμα Εθνικού Ευεργέτου Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα». Σύμφωνα με τον κ. Πατέρα,
το ίδρυμα θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο
του όπως το είχε οραματιστεί ο ιδρυτής
του. Η φιλοδοξία ωστόσο είναι «οι στόχοι
να διευρυνθούν» και να καλύψουν όσο το
δυνατόν περισσότερες ανάγκες, με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η
ελληνική κοινωνία σε αυτή την εποχή της
κρίσης. Άλλωστε, όπως σημείωσε ο ίδιος,
είναι θετική η ανταπόκριση του τοπικού
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πληθυσμού στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες του ιδρύματος, γεγονός που καταδεικνύει το πόσο πολύτιμη είναι η προσφορά και η χρησιμότητά του στην τοπική,
και όχι μόνο, κοινωνία.
Στη συζήτησή μας όμως ετέθη και το
ζήτημα της λειτουργίας της Πτέρυγας
του Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα στον
«Ευαγγελισμό». Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
Στέφανος Πατέρας, ως εκπρόσωπος
του ευεργέτη, ανέφερε ότι τα τελευταία
χρόνια μοιάζει να φθίνει ο αρχικός χαρακτήρας της πτέρυγας, που αφορούσε
αποκλειστικά περίθαλψη Ελλήνων ναυτικών. Για τον συνομιλητή μας, «η Πτέρυγα
Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα θα πρέπει να
ξαναβρεί τον αρχικό της χαρακτήρα και
να ξανασυνδεθεί με τους ναυτικούς και
το όραμα του δωρητή της».

Τέλος, ο κ. Πατέρας αναφέρθηκε με ζέση
και στην πατρίδα του, τις Οινούσσες,
και στο όραμά του «να γίνει η Αιγνούσα
κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης». Στις
Οινούσσες λειτουργεί ανελλιπώς από το
1965 η ΑΕΝ Οινουσσών, από την οποία
έχουν αποφοιτήσει έως σήμερα σχεδόν
10.000 στελέχη, που υπηρέτησαν και υπηρετούν την ελληνική ναυτιλία. Η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων
της ΑΕΝ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη
των κτιρίων του Οικοτροφείου και των
Εκπαιδευτηρίων Οινουσσών, καθώς και
του σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου
(Σταδίου), θα μπορούσε να αναδείξει τις
Οινούσσες, αυτόν τον μεγάλο ναυτότοπο
της Ευρώπης, σε ένα πρότυπο κέντρο
ναυτικής εκπαίδευσης εντός αλλά και
εκτός Ελλάδος.

PREVENTING
LOSSES STARTS
WITH PEOPLE
With better know-how, board to crew
members benefit from the industry’s most
extensive loss prevention programme.

ukpandi.com

ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΟΜΑΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Στο «Σπίτι
της Μαρίας»
Τα Καρδάμυλα, στο
βορειοανατολικό άκρο της
Χίου, είναι συνυφασμένα όχι
μόνο με τη ναυτική παράδοση
του τόπου, αλλά και με το
γεγονός ότι αποτελούν τον
γενέθλιο τόπο πολλών και
περίφημων καραβοκύρηδων
και ναυτικών της πατρίδας μας.
Η πατρική γη του Σταύρου
Λιβανού, του Νίκου Φράγκου,
του Αντώνη Αγγελικούση, του
Μιχάλη Ξυλά και τόσων άλλων
επιφανών ναυτελλήνων αποτελεί
ακόμα και σήμερα τη μεγάλη
πατρίδα για τόσους επιφανείς
και διακεκριμένους, διεθνώς,
επιχειρηματίες και ναυτικούς.
Φωτ.: Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος με τους μαθητές
που κατοικούν στη Μαθητική Στέγη και τις εγγονές
του, Ειρήνη και Ελισάβετ.
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Στον τόπο όπου κάποτε χτίστηκε το
Λιβάνειο Λύκειο, αρκετές δεκαετίες μετά,
ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος αποφάσισε, στη μνήμη της αγαπημένης του
θυγατέρας Μαρίας Τσάκου, να δώσει ζωή
στο σπίτι της στα Καρδάμυλα. Το 2013 ο
καπετάν Παναγιώτης αποφάσισε να φιλοξενεί κάθε εκπαιδευτική χρονιά είκοσι
εφήβους, οι οποίοι, εκτός από τη διαμονή
και τη σίτισή τους, απολαμβάνουν και τη
θαλπωρή μιας οικίας που τους προσφέρει
όλα όσα έχει ανάγκη ένας έφηβος, ώστε
να εξελιχθεί αλλά και να προσφέρει στην
κοινωνία όπου θα επιθυμήσει να εισέλθει
με την ενηλικίωσή του. Οι είκοσι έφηβοι
φοιτούν στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο,
αλλά και στο Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
μονάδων ως προς τα αριθμητικά κριτήρια
που θέτει το Υπουργείο Παιδείας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο καπετάν Παναγιώτης
στη ζεστή συνομιλία με τους μαθητές που
κατοικούν στη Μαθητική Στέγη «Το Σπίτι
της Μαρίας» τόνισε: «Σας ετοιμάζουμε όχι
μόνο για τα γράμματα, αλλά και για τη ζωή.
Υπάρχουν τρία αλμυρά υγρά που είναι ευλογημένα: το δάκρυ, ο ιδρώτας και η θάλασσα. Ο
άνθρωπος που έχει ψαρέψει και έχει μαζέψει

ελιές, που έχει κρυώσει, βραχεί και ιδρώσει
δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη ζωή».
Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά,
τα περισσότερα παιδιά έχουν καταγωγή
από τη Χίο, αλλά υπάρχουν και αρκετοί
νέοι που φιλοξενούνται στο «Σπίτι της
Μαρίας» από άλλες περιοχές της Ελλάδας,
όπως είναι η γειτονική Μυτιλήνη, η ακριτική
Κάσος, η Σάμος, αλλά και η Αττική.
Η συντακτική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, αν και στο παρελθόν είχε επισκεφτεί
σε διάφορες εκδηλώσεις τη Μαθητική
Στέγη «Το Σπίτι της Μαρίας», πριν από λίγες
ημέρες, και με αφορμή το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρέμεινε και συνομίλησε αρκετές ώρες με τους μαθητές, που
ζουν και πλημμυρίζουν με γέλια και όνειρα
το «Σπίτι της Μαρίας».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι
μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους
από το «Σπίτι της Μαρίας» με τους παρευρισκομένους, ενώ αναφέρθηκαν και στις
δραστηριότητες και στις ασχολίες τους,
οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες στο
κτήμα και στον στάβλο, μελέτη, γυμναστική
και ψυχαγωγία, προσφέροντας σημαντικά
στην τοπική κοινωνία των Καρδαμύλων.
Σημειωτέον πως, από το 2015, δεκαοκτώ
από τους δεκαεννέα αποφοίτους της

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος και ο διευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος»,
Μιχάλης Μπελέγρης, με νέους μαθητές των Καρδαμύλων.

Μαθητές που κατοικούν στη Μαθητική Στέγη «Το Σπίτι της Μαρίας».

στέγης φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους,
με τη συνεχή στήριξη του Κοινωφελούς
Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» μέχρι και την
ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Ο Δημόκριτος, που είναι από τους αριστούχους στη στέγη, επιθυμεί να γίνει
πλοίαρχος, αφού τα Σαββατοκύριακα απολαμβάνει τη μαγεία της ιστιοπλοΐας μέσα
από τον ναυταθλητισμό στα Καρδάμυλα.
Ο κοινωνικότατος Βασίλης αλλά και ο
Σπύρος από την ακριτική Κάσο επιθυμούν
να σταδιοδρομήσουν ως μηχανικοί, αφού
γνωρίζουν ότι σε λίγα χρόνια θα είναι περιζήτητο επάγγελμα, ενώ ο Σπύρος θέλει να
ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και τα
υπολογιστικά συστήματα.
Χαρούμενα παιδιά, με κέφι, ευγένεια
και σαφή στοχοθεσία, μας συγκίνησαν
με τη φιλοξενία τους, αλλά κυρίως με

την εγκάρδια αντιμετώπισή τους, με το
χιούμορ τους και τον αυθορμητισμό τους.
Μας προσκάλεσαν να δούμε τα δωμάτιά
τους, ενώ δεν δίστασαν να εξομολογηθούν τους προβληματισμούς και τις
ελπίδες τους.
Ο αριστούχος Δημόκριτος, κατά την έξοδό
μας, με μια ένθερμη χειραψία μάς αποχαιρέτησε λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τις
συμβουλές. Θα τις λάβω σοβαρά υπόψη».
Ο καπετάν Παναγιώτης, εκφράζοντας την
αγάπη και την αφοσίωσή του προς τους
μαθητές στο «Σπίτι της Μαρίας», για μία
ακόμα φορά, φιλοξένησε τους υψηλούς
προσκεκλημένους τους, τις Αυτών Εξοχότητες τους πρέσβεις της Δημοκρατίας της
Κορέας και της Βραζιλίας στην Ελλάδα
μετά των συζύγων τους, ενώ μαζί με τους
νέους γευμάτισαν επίσης στο τραπέζι των
είκοσι μαθητών οι νεαρές εγγονές του και

Παραδοσιακός νερόμυλος στο «Σπίτι της Μαρίας».

κόρες του Νίκου Π. Τσάκου, Ειρήνη και
Ελισάβετ.
Η πραγματική προσφορά στο «Σπίτι της
Μαρίας» δεν είναι μόνο, κατά την άποψή
μας, ότι δίνεται η ευκαιρία σε είκοσι νέα
παιδιά να ανακαλύψουν άγνωστες για
πολλούς νέους δυνατότητες και ευκαιρίες
για τη μετέπειτα εξέλιξή τους μέσω
πολλών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι είκοσι
μαθητές διαμένουν σε ένα πανέμορφο,
πραγματικό καπετανόσπιτο, όπου το
ζεστό οικογενειακό περιβάλλον αλλά και
η κοσμοπολίτικη αύρα των επισκεπτών,
σε συνδυασμό με τις παραδόσεις και τις
αξίες που πρεσβεύει η θαλασσοδαρμένη
γη των Καρδαμύλων, αποτελούν εφαλτήρια για κάθε φερέλπιδα νέο προκειμένου να «ανοίξει τα πανιά του» στις
θάλασσες του κόσμου.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης
της απόδοσης του πλοίου αποτελεί
μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη
Του

Κώστα Γ. Βλάχου
Chief Operating Officer, CMM – Consolidated Marine Management Inc.

Ο κ. Κώστας Βλάχος καταγράφει τις πιο σημαντικές καινοτομίες στον
χώρο της ναυπηγικής τεχνολογίας, οι οποίες θα επιφέρουν οφέλη
στις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ παράλληλα εστιάζει στην ανάγκη για
διαρκή και συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση των ναυτικών ως
προς τις νέες υιοθετούμενες τεχνολογίες που απαιτεί η σύγχρονη τάξη
πραγμάτων.
Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες αλλά και εφαρμόσιμες στο άμεσο μέλλον στον χώρο
της τεχνολογίας, όπως προτείνονται
σήμερα από κατασκευαστές και ερευνητικούς φορείς;
Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εξέλιξη
στον χώρο της τεχνολογίας θεωρείται για
μένα η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης του performance του πλοίου τόσο
σε τεχνικό (technical performance) όσο και
σε επιχειρησιακό επίπεδο (operational). Η
τεχνολογία αυτή, προκειμένου να δώσει
οφέλη στις ναυτιλιακές εταιρείες και στη
ναυτιλιακή κοινότητα γενικότερα, απαιτεί
ανάπτυξη και βελτιστοποίηση στους ακόλουθους τρεις τομείς:
Α. Συλλογή των δεδομένων και των παραμέτρων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της βέλτιστης λειτουργίας
του πλοίου (data acquisition for the
performance monitoring of the vessel).
B. Δορυφορική μεταφορά των δεδομένων
στην ξηρά προς επεξεργασία (Satellite
transfer of data ashore).
Γ. Επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό
τη δημιουργία κατάλληλων reports που
θα παρακολουθούν τους σημαντικούς
δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας
του πλοίου (Key performance indicators)
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και θα παράγουν στατιστικά στοιχεία για
τη συγκριτική παρακολούθηση της λειτουργίας των πλοίων (Benchmarking).
Ιδιαίτερη σημασία στη συλλογή των
δεδομένων έχει η μέθοδος και η ακρίβεια
(accuracy) της συλλογής των τιμών. Είτε
χρησιμοποιούνται ασύρματοι αισθητήρες (radar sensors) είτε ενσύρματη
μέθοδος συλλογής των δεδομένων μέσω
της κεντρικής κονσόλας (control panel),
η ακρίβεια των συλλεγόμενων δεδομένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας για το performance monitoring
των πλοίων.
Έχοντας παρακολουθήσει από πολύ
κοντά τις διάφορες τεχνολογίες που
έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτόν τον σκοπό,
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης
και στους τρεις παραπάνω τομείς, ώστε
να παρουσιαστεί ένα αξιόπιστο σύστημα
παρακολούθησης που θα αποτυπώνει
ανά πάσα στιγμή την αντικειμενική λειτουργία του πλοίου. Σημαντικό συστατικό
μιας επιτυχημένης τεχνολογίας θα είναι
και η ακριβής μέθοδος συλλογής εξωτερικών δεδομένων που επηρεάζουν
τη λειτουργία, όπως είναι η δύναμη και
η διεύθυνση του ανέμου, το ύψος και η
περίοδος κύματος, που σήμερα δεν είναι

τόσο ακριβή και αξιόπιστα. Η τεχνολογία
αυτή είναι μέρος της αξιοποίησης και της
βελτιστοποίησης των Big data και αποτελεί το μέλλον για τη ναυτιλία.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις που πλέον
θέτουν οι κατασκευαστές;
Στα σημερινά συνεχώς βελτιούμενα και αναπτυσσόμενα τεχνολογικώς πλοία η ενημέρωση των ναυτικών μας όσον αφορά τις
νέες υιοθετούμενες τεχνολογίες αποτελεί
τη μεγαλύτερη δυσκολία και πρόκληση.
Δυστυχώς, ούτε οι νομοθέτες, που αποφασίζουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ούτε οι κατασκευαστές, που αναπτύσσουν τα νέα συστήματα και τεχνολογίες, λαμβάνουν μέριμνα, μαζί με την υιοθέτηση των νέων συστημάτων, ώστε να
προσδιορίσουν την αναγκαία εκπαίδευση
και το ελάχιστο γνωστικό επίπεδο που
απαιτείται για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την επισκευή των νέων συστημάτων και
τεχνολογιών. Πολύ περισσότερο, δεν λαμβάνεται μέριμνα ώστε να προσδιοριστεί ο
τρόπος αξιολόγησης και επιβεβαίωσης της

κατοχής των δεξιοτήτων από τον ναυτικό
(competency assessment). Αυτό, φυσικά,
έχει ως άμεσο επακόλουθο την αναποτελεσματική λειτουργία των νέων συστημάτων, την εμφάνιση συνεχών και επαναλαμβανόμενων ζημιών και την εμφάνιση κινδύνων στην ασφάλεια του πλοίου και στην
προστασία του περιβάλλοντος. Αν αναφερθούμε, δε, στη γνώση που προσφέρουν
οι ναυτικές ακαδημίες για τις νέες τεχνο-

λογίες και συστήματα, τότε δυστυχώς θα
διαπιστώσουμε παντελή έλλειψη νέων προγραμμάτων και υλικοτεχνικής υποδομής
ικανής να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων στους ναυτικούς μας. Χρειάζεται άμεσα συνεργασία των κατασκευαστών, των νομοθετικών αρχών (IMO και
EU, USCG), των κρατών-μελών και των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ακαδημιών και
οργανισμών (associations) για τον προσδιο-

ρισμό της ελάχιστης εκπαίδευσης που χρειάζεται να λαμβάνουν οι ναυτικοί μας πριν
κληθούν να λειτουργούν τις νέες τεχνολογίες. Από πλευράς σπουδαιότητας, είναι
πολύ πιο σημαντικό για μένα να γνωρίζουν
οι χρήστες πολύ καλά τη λειτουργία τους
παρά να αναπτύσσουν οι κατασκευαστές
συστήματα υψηλής τεχνολογίας που τελικά
δεν λειτουργούν αποτελεσματικά λόγω
έλλειψης γνώσης.

Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη
προσανατολισμού και στρατηγικής
από την πολιτεία για θέματα που αφορούν
τη βιομηχανία μας
Του

Χαράλαμπου Γιαντζίκη
Τechnical Manager, Arcadia Shipmanagement Co. Ltd.

Ο κ. Χαράλαμπος Γιαντζίκης παραθέτει τις στρατηγικές επιλογές των
ευρωπαϊκών κρατών και επιχειρήσεων ως προς τις επενδύσεις σε
R&D, ενώ αναφέρεται στις ανάγκες αναμόρφωσης των προγραμμάτων
σπουδών, λόγω των νέων τεχνολογικών αλλαγών.

Για ποιο λόγο θεωρείτε πως δεν έχει
αναπτυχθεί στην Ελλάδα R&D, από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, στον ίδιο
βαθμό όπως παρατηρείται σε άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά;
Κατ’ αρχάς πρέπει να έχουμε στο μυαλό
μας ότι οι φτωχότερες χώρες επενδύουν
πολύ λιγότερα, σαν ποσοστό του ΑΕΠ,
σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) από
τις πλουσιότερες χώρες. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, μια χώρα μέσου
πλούτου επενδύει πολύ κάτω από 0,5%
του ΑΕΠ της και μια προηγμένη χώρα
περίπου το 3% του ΑΕΠ της. Το δεύτερο
που πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί οι
εταιρείες επενδύουν σε R&D. Ο λόγος

είναι για την ανάπτυξή τους, με τη δημιουργία νέων προϊόντων. Είναι δύσκολο
για μια εταιρεία να είναι ανταγωνιστική,
αν δεν είναι μπροστά, σε αυτό που λέμε
technology curve, αν δεν έχει δηλαδή
κάποιο συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές
της. Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Στην
Ελλάδα υπάρχει γενικότερα έλλειψη προσανατολισμού και στρατηγικής από την
πολιτεία για θέματα που αφορούν τη βιομηχανία μας. Η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες
ή μεσαίου μεγέθους ναυπηγικές μονάδες
ή μονάδες παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού, όπως υπάρχουν στη Βόρεια
Ευρώπη. Υπάρχουν μόνο κάποιοι δραστήριοι Έλληνες επιχειρηματίες που

κατασκευάζουν συγκεκριμένο ναυτιλιακό, μηχανολογικό, ηλεκτρονικό ή λογισμικό εξοπλισμό και ανταγωνίζονται
ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες με
επιτυχία. Αυτές οι εταιρείες είναι φυσιολογικό να μην επενδύουν μεγάλα κονδύλια σε R&D αν δεν αυξηθούν σημαντικά τα έσοδά τους. Η λύση που βλέπω
είναι αφενός να βελτιώσουμε το κλίμα
για τη δημιουργία νέων εταιρειών και να
βοηθήσουμε τις υπάρχουσες να αναπτυχθούν, ώστε οι επενδύσεις σε R&D να
αυξηθούν. Επίσης, όπου υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα σε νηογνώμονες και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αυτές θα πρέπει να
πολλαπλασιαστούν και να επεκταθούν.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις που πλέον
θέτουν οι κατασκευαστές;
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Η τεχνολογία αναπτύσσεται και μακροπρόθεσμα θα μεταφερθούμε από το
digital ship στο autonomous ship. Μπορεί
η αλλαγή αυτή να πάρει μερικές δεκαετίες,
αλλά σε δύο χρόνια να είστε σίγουροι ότι
θα υπάρχουν νεότευκτα ελληνικά πλοία
που οι μηχανικοί θα πρέπει να λειτουργούν
και να συντηρούν την κύρια μηχανή, που
θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Tier 3 με SCR ή EGR, το scrubber και
το ballast water treatment system. Αυτό
σημαίνει ότι, για να ανταποκριθούν οι ναυτικοί, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει
επιμορφωτικά σεμινάρια όλων των κατασκευαστών των παραπάνω συστημάτων

και να επενδύσουν δεκάδες ώρες για να
αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία.
Η εκπαίδευση των ναυτικών σήμερα από
τους κατασκευαστές είναι αναγκαία, γιατί
ας μην ξεχνάμε ότι ούτε οι κατασκευαστές
των παραπάνω συστημάτων αλλά ούτε και
εμείς γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε κατά τη λειτουργία τους. Γενικότερα, οι τεχνολογικές
αλλαγές θα δημιουργήσουν νέες ανάγκες
τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, στην επιμόρφωση των ναυτικών, όσο και στα
εργαλεία επιμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι
θα χρειαστεί, για τα ελληνικά δεδομένα,
να γίνουν γενναίες αυξήσεις στους προϋ-

πολογισμούς των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και πιθανότατα να δημιουργηθούν νέες ιδιωτικές σχολές που
θα εκπαιδεύουν τους ναυτικούς του μέλλοντος. Τα μαθήματα θα πρέπει να είναι
σε μεγάλο βαθμό διαδραστικά και οι ναυτικοί να έχουν εφόδια και δεξιότητες που
να τους επιτρέπουν να λειτουργούν και να
συντηρούν σε κάποιον βαθμό τον μελλοντικό εξοπλισμό του πλοίου. Πιστεύω
ότι, με την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση και έχοντας ως δεδομένη τη
ναυτοσύνη, ο Έλληνας ναυτικός θα αντεπεξέλθει στις σύγχρονες και μελλοντικές
απαιτήσεις της βιομηχανίας μας.

Ο κατάλογος με τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες
σήμερα είναι ανεξάντλητος
Του

Αντώνιου Γιάντση
Τεχνικού Διευθυντή, Cyprus Sea Lines Co. Ltd.

Ο κ. Αντώνιος Γιάντσης εστιάζει στις σχέσεις επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών κέντρων με τη ναυτιλιακή αγορά
της χώρας μας, τονίζοντας τις πραγματικές της ανάγκες, αλλά και στη
νέα τάξη πραγμάτων ως προς την απαίτηση για βελτιστοποίηση των
μεθόδων διαχείρισης των πλοίων.
Πόσο συστηματικός και αποτελεσματικός είναι ο δίαυλος επικοινωνίας και
ο διάλογος μεταξύ των ερευνητικών
κέντρων της χώρας μας με τη ναυτιλιακή αγορά; Είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός αυτός ο διάλογος που
εφαρμόζεται σήμερα; Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι σχέσεις
συνεργασίας και κυρίως οι συνέργειες;
Το κύριο ενδιαφέρον μιας εταιρείας δεν
είναι η συμμετοχή σε ένα ερευνητικό
πρόγραμμα με μακροπρόθεσμα οφέλη,
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αλλά λύσεις στις καθημερινές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει, ή ακόμα και έναν
συνεργάτη, για να αναπτύξει μια πρωτοποριακή ιδέα και να τη μετατρέψει σε
εργαλείο δουλειάς.
Μια ναυτιλιακή εταιρεία που αναζητά λύση
σε κάποιο πρόβλημα που την απασχολεί
πρέπει να έχει τη δυνατότητα με ένα τηλεφώνημα ή ένα email να απευθύνεται στον
υπεύθυνο έρευνας του ιδρύματος για τις
ανάγκες της εταιρείας. Αυτό προϋποθέτει
καθαρούς διαύλους επικοινωνίας, σαφείς
πληροφορίες για τις ερευνητικές δυνατό-

τητες που διαθέτει το ίδρυμα και στοιχεία
των υπευθύνων ακόμα και μέσω της ιστοσελίδας του ερευνητικού κέντρου ή του
πανεπιστημίου. Απαιτεί επίσης οι άνθρωποι
στις δύο άκρες της γραμμής επικοινωνίας
να καταλαβαίνουν και τους δύο κόσμους,
και της έρευνας και των επιχειρήσεων –
γιατί είναι αλήθεια πως υπάρχει διάσταση
στην οπτική τους–, και να έχουν τη διάθεση
να ξεπεράσουν γραφειοκρατικά και διαδικαστικά εμπόδια που θα προκύψουν.
Ειδικά σε ένα περιβάλλον οικονομικής
ύφεσης, όπως το σημερινό, ένα πανεπιστήμιο με ενεργή έρευνα άμεσα συνδεδεμένη με τη ναυτιλιακή βιομηχανία θα
αποτελούσε διεγέρτη για την ανάπτυξη
της τοπικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα
θα συνέβαλε στην αποδέσμευση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την κρατική
χρηματοδότηση και μακροπρόθεσμα

στην οικονομική αυτονόμηση των ερευνητικών ιδρυμάτων. Βέβαια, απαραίτητη
προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η
ακαδημαϊκή κοινότητα να αποδαιμονοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και να
χρησιμοποιήσει επιχειρηματικά κεφάλαια
για συντονισμένη και στοχευμένη έρευνα
και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών με
άμεση εφαρμογή στον κλάδο.
Η καθιέρωση της συστηματικής ανάπτυξης καινοτομίας ως τρίτου πυλώνα
στη λειτουργία των πανεπιστημίων (μετά
την ακαδημαϊκή έρευνα και τη μετάδοση
γνώσης) θα απογειώσει την αναγνώριση
και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, που σε πολλούς τομείς δεν
έχουν τίποτα να ζηλέψουν από πολυδιαφημισμένα ιδρύματα του εξωτερικού.
Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι
τόσο πολύτιμη και δημιουργική, όσο και
η βασική ακαδημαϊκή έρευνα, και δεν θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντίθετη με
το πανεπιστημιακό ερευνητικό έργο. Θα

ήταν, δε, ιδανική η δημιουργία ενός ελληνικού ναυτιλιακού cluster στα πρότυπα της
Νορβηγίας και της Γερμανίας, με την άμεση
συμμετοχή των ερευνητικών κέντρων της
χώρας στον προσανατολισμό και στις αναζητήσεις της ναυτιλιακής κοινότητας.
Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες αλλά και εφαρμόσιμες στο άμεσο μέλλον στον χώρο
της τεχνολογίας, όπως προτείνονται
σήμερα από κατασκευαστές και ερευνητικούς φορείς;
Ο κατάλογος με τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες
σήμερα είναι ανεξάντλητος, αφού κάθε
μέρα αυξάνονται οι περιορισμοί λόγω
εφαρμογής νέων κανονισμών, ενώ ταυτόχρονα το υφεσιακό περιβάλλον επιβάλλει
συνεχή βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης των πλοίων για συμπίεση του λειτουργικού κόστους.

Η διαχείριση ballast water αλλά και οι
μέθοδοι δειγματοληψίας και ελέγχου
είναι θέματα που θα απασχολήσουν τη
ναυτιλιακή κοινότητα τα επόμενα χρόνια.
Και ακολουθεί η τεχνολογία μείωσης
εκπομπών με την εφαρμογή του παγκόσμιου ορίου το 2020. Σε αυτά τα προβλήματα, καινοτόμες τεχνολογίες θα ήταν
λυτρωτικές για το αδιέξοδο που διαφαίνεται την επόμενη διετία.
Εναλλακτικά καύσιμα και τρόποι μετατροπής των συμβατικών πλοίων, σχεδιασμός πλοίων με χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, βελτιστοποίηση του slow
steaming, 3D printing εξαρτημάτων στο
πλοίο, επικοινωνιακά συστήματα και
μεταφορά δεδομένων, cyber security,
μέχρι και projects αυτονομίας πλοίων,
είναι μόνο μερικά από τα ερευνητικά
πεδία στα οποία καινοτόμες τεχνολογίες
θα είχαν άμεση εφαρμογή στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

MULTIPLE AWARD-WINNING
MARITIME TECHNOLOGY &
RISK PREVENTION FIRM
We excel in providing award-winning innovative
products and risk profiling services by always
assessing the human element. Our aim is to ensure
compliance and avoidance of operational pitfalls
Marine Risk
Assessment

Maritime Software
Development

Maritime
Consultancy

Maritime Training
Services
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Prevention at Sea Ltd
52 Arch. Makariou III Avenue,
Ydrogios Tower, CY 6017
Larnaca - Cyprus
Tel: +35 724 81 98 00
+30 210 64 37 637
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Οι συνέργειες από ερευνητικά κέντρα, εταιρείες
εξοπλισμού και ναυτιλίας θα έπρεπε να είναι
αυτονόητες
Του

Πάνου Ζαχαριάδη
Τεχνικού Διευθυντή, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους θα
μπορούσαν να επιτευχθούν συνέργειες των ερευνητικών κέντρων της
χώρας και της ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς και τα «αγκάθια» που
συχνά δυσχεραίνουν τη σχέση των δύο.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι τελικοί
χρήστες της ναυτιλιακής τεχνολογίας,
που θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο
λόγο σε θέματα ναυπηγικής και μηχανολογικής έρευνας και καινοτομίας.
Για ποια γνωστικά αντικείμενα αλλά
και για ποια συγκεκριμένα πεδία της
μηχανολογίας (και όχι μόνο) θα επιθυμούσε η ναυτιλιακή σας εταιρεία, αλλά
και εσείς προσωπικά, μια πιο ενδελεχή
γνώση και εμπεριστατωμένες μελέτες,
τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας; Σε ποιους τομείς θα ήταν
δυνατόν να υπάρξουν συνέργειες;
Κατ’ αρχάς να πω ότι δεν συμφωνώ απολύτως με την πρώτη φράση της ερώτησης.
Παρότι οι τελικοί χρήστες θα κρίνουν, συν
τω χρόνω, ποιες νέες ιδέες είναι πρακτικά
εφαρμόσιμες, συχνά οι ερευνητές θα προτείνουν νέες ιδέες, και τις περισσότερες
φορές υπάρχει μια αρχική αντίσταση από
τους χρήστες στην καινοτομία. Άλλοτε,
νέες ιδέες από άλλες βιομηχανίες «κερδίζουν» και τη ναυτιλία και σταδιακά
γίνονται αποδεκτές. Προσωπικά, θα ήθελα
τα ερευνητικά κέντρα της χώρας να βοηθήσουν σε δύο τομείς:
Α. Στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των
πολλών νέων, διεθνών, προτεινόμενων
καινοτόμων μηχανισμών εξοικονόμησης
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ενέργειας, μερικοί από τους οποίους
διαφημίζονται ως εξαιρετικοί, αλλά φαίνονται ουτοπικοί (ένα παράδειγμα: hull air
lubrication). Σχετική ερώτηση είναι και το
πόση είναι η πραγματική εξοικονόμηση
τέτοιων μηχανισμών σε πραγματικές
συνθήκες. Συνεπώς, εμπεριστατωμένες
μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη πραγματικά
αποτελέσματα από πλοία που εγκατέστησαν τέτοιους καινοτόμους μηχανισμούς, θα ήταν πολύτιμες.
Β. Τα ερευνητικά μας κέντρα έχουν και την
απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία να
αναπτύξουν ελληνικές καινοτόμες ιδέες και
στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης
και αλλού, όπως π.χ. ηλεκτρονικά software
και hardware σχετιζόμενα με την αυξανόμενη αυτονομία συστημάτων, τεχνητή
νοημοσύνη συστημάτων. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες ηλεκτρονικών hardware
(PLC, κ.λπ.) που θεωρούνται κορυφαίες
στην Ευρώπη στον τομέα τους, αλλά δεν
είναι ευρέως γνωστές. Θα ήθελα να δω
τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην περιμένουμε πάντα από τις άλλες χώρες να δείχνουν τον δρόμο προς τα εμπρός.
Οι συνέργειες με ερευνητικά κέντρα, εταιρείες εξοπλισμού και ναυτιλίας θα έπρεπε να
είναι αυτονόητες. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες δεν
θα είχαν αντίρρηση να διαθέσουν πλοία τους
για δοκιμές διάφορων καινοτομιών.

Πόσο συστηματικός και αποτελεσματικός είναι ο δίαυλος επικοινωνίας και
ο διάλογος μεταξύ των ερευνητικών
κέντρων της χώρας μας με τη ναυτιλιακή αγορά; Είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός αυτός ο διάλογος που
εφαρμόζεται σήμερα; Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι σχέσεις
συνεργασίας και κυρίως οι συνέργειες;
Δυστυχώς, δεν νομίζω ότι η επικοινωνία
και ο διάλογος είναι ικανοποιητικά. Ούτε οι
συνέργειες μεταξύ πανεπιστημίων και ναυτιλίας. Πού και πού ζητείται από φορείς
της ναυτιλίας κάποια μικρή μελέτη σε
θέματα σχετικά με τον ΙΜΟ (κυρίως αξιολογήσεις μελετών που καταθέτουν άλλες
χώρες), αλλά γενικά θα έλεγα ότι οι ικανότητες των ιδρυμάτων μας, που είναι πολύ
μεγάλες, παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Και
οι δύο πλευρές (πανεπιστήμια και ναυτιλία)
ευθύνονται. Θα ήταν καλό, π.χ., οι καθηγητές της Σχολής Ναυπηγών του ΕΜΠ να
προσεγγίσουν αρχικά τους ναυτιλιακούς
φορείς και με παρουσιάσεις να τους ενημερώσουν για τις ερευνητικές και συμβουλευτικές δυνατότητες της σχολής σε
τρέχοντα τεχνολογικά θέματα, που απασχολούν τη ναυτιλία. Πιστεύω επίσης ότι
μεγάλο εμπόδιο αποτελούν οι δυσκολίες,
η γραφειοκρατία και τα προσκόμματα που
θέτει το Υπουργείο Παιδείας στα πανεπιστήμια και στους ερευνητές σχετικά με
τις έρευνες επί πληρωμή. Στις άλλες χώρες
τέτοιες έρευνες για καινοτομίες επιδοτούνται αδρά απο τις κυβερνήσεις. Κάποτε
πρέπει επιτέλους να προσαρμοστούμε
στον σύγχρονο κόσμο αντί να κάνουμε
βήματα προς τα πίσω, όπως συμβαινει τα
τελευταία δύο χρόνια.

CARGO TANKS
SHOULD NEVER
STAY EMPTY
FOR LONG
Tankguard Special Ultra delivers
the shortest turnaround available
on the market with the widest
cargo resistance.
High cargo resistance and fast
desorption give the fastest
turnaround time between
cargos, helping ship operators
optimise cargo flexibility
and maximise profitability.
All backed by a proven
coatings partner with over
50 years experience in the
tank coatings industry.

www.jotun.com/tankcoatings
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Οι συνετοί διαχειριστές θα πρέπει να αρχίσουν
να σκέφτονται το νέο περιβάλλον διαφάνειας
και τους όρους των ναυλοσυμφώνων
Του

Πάνου Κουρκουντή
Technical Director, SEA Traders S.A.

Ο κ. Πάνος Κουρκουντής καταγράφει τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
που αναμένεται να μεταβάλουν το τοπίο στη ναυτιλιακή βιομηχανία στο
άμεσο μέλλον, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στη σημαντικότητα
της συμβολής των ναυτιλιακών εταιρειών στη δημιουργία άρτια
εκπαιδευμένων ναυτικών.
Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αλλά και εφαρμόσιμες στο
άμεσο μέλλον στον χώρο της τεχνολογίας, όπως προτείνονται σήμερα
από κατασκευαστές και ερευνητικούς
φορείς;
Ένα ασφαλές στοίχημα για το μέλλον είναι
ότι τα πλοία θα καταναλώνουν λιγότερο, θα
έχουν περισσότερες αυτοματοποιημένες
λειτουργίες και η διαχείριση του μεγάλου
όγκου δεδομένων που φέρνουν τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας και υπολογιστών θα εντατικοποιήσει και θα βελτιστοποιήσει τη λειτουργία τους.
Από τον προηγούμενο αιώνα, η ναυτική βιομηχανία είναι αγκιστρωμένη στις μηχανές
εσωτερικής καύσης και στα συμβατικά
καύσιμα. Όμως, η επανάσταση στη διαχείριση ενέργειας με υβριδικά συστήματα,
συσσωρευτές και εναλλακτικές μορφές
καυσίμων δεν μπορεί παρά να εφαρμοστεί
σύντομα και στα πλοία.
Στον τομέα των αυτοματισμών και της
ρομποτικής, οι τεχνολογικές εξελίξεις
τρέχουν γρηγορότερα από τους κανονισμούς. Με την πάροδο του χρόνου, η
τεχνολογία αυτή θα γίνει αρκετά φθηνότερη, κάνοντας συμφέρουσα την
εφαρμογή της στα συμβατικά πλοία.
Εντέλει, θα είναι υπόθεση νομοθετικής
βούλησης να δούμε πλοία με ολιγομελή
πληρώματα.
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Η συλλογή και η διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων από τα πλοία είναι γεγονός.
Ο παραδοσιακός τρόπος αναφοράς της
θέσης, της ταχύτητας, της απόδοσης, της
κατανάλωσης, όπως και των καιρικών συνθηκών του ταξιδιού, έχει αντικατασταθεί
από την απευθείας μετάδοση αυτών των
στοιχείων από τα όργανα του πλοίου. Η αξιοποίηση αυτής της τεράστιας βάσης δεδομένων δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης
της λειτουργίας του πλοίου. Όμως, είναι
πιθανόν αυτά τα στοιχεία να μην είναι για
πολύ ακόμα αποκλειστικό προνόμιο των
διαχειριστών. Σύντομα όσοι έχουν άμεσο
συμφέρον μπορεί να απαιτήσουν πρόσβαση στην απευθείας μετάδοση αυτών των
στοιχείων. Θα είναι δύσκολο για κάποιον
ναυλωτή που πληρώνει τα πετρέλαια του
πλοίου να αποδεχτεί ότι δεν θα έχει και
αυτός άμεση πρόσβαση σε κάποια στοιχεία
όπως η ταχύτητα και η κατανάλωση. Νομίζω
ότι οι συνετοί διαχειριστές, αντί να αντιδικήσουν για την πρόσβαση των άμεσα ενδιαφερομένων σε αυτά τα δεδομένα, μάλλον
θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται το
νέο περιβάλλον διαφάνειας και τους νέους
όρους των ναυλοσυμφώνων, που θα τους
προφυλάξουν από την κακόβουλη χρήση
αυτών των στοιχείων από ναυλωτές.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα της
ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα. Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν

τα πλοία έχουν τα κατάλληλα εφόδια
ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που πλέον θέτουν οι
κατασκευαστές;
Πιστεύω ότι οι ικανότητες και οι γνώσεις
πολλών ναυτικών σήμερα είναι υψηλού
επιπέδου και ανταποκρίνονται θαυμάσια
σε ένα πολύ σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον. Όμως, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και ναυτικοί που δεν
έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και
εφόδια για να αποδώσουν τα αναμενόμενα.
Η αύξηση του παγκόσμιου στόλου δημιούργησε μεγάλη ζήτηση για πληρώματα και
επομένως οι ικανοί και καταρτισμένοι ναυτικοί είναι περιζήτητοι και δεν βρίσκονται
εύκολα στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
Είναι γενική πεποίθηση ότι τα καλά πληρώματα δεν βρίσκονται αλλά διαμορφώνονται. Η πολυμορφία των προγραμμάτων
σπουδών στις ακαδημίες διαφόρων χωρών,
η διαφορετική πρακτική εξάσκηση και η
εξειδικευμένη εκπαίδευση που δίνουν οι
εταιρείες, ανάλογα με τις ανάγκες τους,
δημιουργούν πληρώματα που έχουν διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης.
Οι αυξημένες απαιτήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων και οι διαφοροποιημένες
εφαρμογές τους σε ορισμένα πλοία δεν
μπορούν να καλυφθούν από τα βασικά
προγράμματα σπουδών. Γι’ αυτόν τον λόγο,
η δημιουργία ικανών ναυτικών δεν μπορεί
να γίνει χωρίς τη βασική συμμετοχή των
ναυτιλιακών εταιρειών.
Τα καλά πληρώματα, που βρίσκονται στην
κορυφή της πυραμίδας της ναυτιλίας, δημιουργούνται με την εμπειρία, τη συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση που εφαρμόζουν
οι οργανωμένες ναυτιλιακές εταιρείες.
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Το μεγάλο κενό μεταξύ της σύγχρονης
τεχνολογίας και της διδακτέας ύλης
στα πανεπιστήμια είναι γεγονός
Του

Παναγιώτη Κουτρή
Managing Director, Roxana Shipping S.A. & Kristen Marine S.A.

Ο κ. Παναγιώτης Κουτρής παραθέτει τις δυσκολίες για την ανάπτυξη
προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα, αλλά και
τις «αγκυλώσεις» που παρουσιάζονται κατά την προσαρμογή της
διδακτέας ύλης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας στις
απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Για ποιο λόγο θεωρείτε πως δεν έχει
αναπτυχθεί στην Ελλάδα R&D, από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, στον ίδιο
βαθμό όπως παρατηρείται σε άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά;
Για να υπάρξει R&D πρέπει να υπάρχει
βιομηχανία (κάτι σαν την κότα και το
αυγό). Άρα ίσως πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε γιατί δεν αναπτύχθηκε η βιομηχανία στην Ελλάδα. Και προτείνουμε:
• Εύκρατο κλίμα – Γεωλογία
Οι εύκολα διαχειρίσιμες κλιματολογικές
συνθήκες δεν είναι το καλύτερο κίνητρο
για να βάλεις το μυαλό σου να μηχανευτεί
λύσεις. Έτσι, αφήσαμε τα δύσκολα στους
βάρβαρους του παγωμένου βορρά. Μας
πρόλαβαν.
• Η (νεο)ελληνική ιστορία
– Γεωπολιτική
Όταν εμείς τραγουδούσαμε «φεγγαράκι μου λαμπρό», οι Βορειοευρωπαίοι
έστηναν τη βιομηχανική τους υποδομή.
• Εκπαιδευτικό σύστημα
Το εκπαιδευτικό σύστημα τεχνικής κατεύθυνσης που είχε κατά νου ο Καποδίστριας
δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τον πρόλαβαν.
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Οι φίλοι μας του βορρά πάλι, λάτρεις του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος, φρόντισαν
για τη μεταρρύθμιση προς κλασικές
σπουδές και σπουδήν του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. (Tόσο αποτελεσματικό,
που σήμερα οι Νεοέλληνες σπουδάζουν
την γραμματείαν των προγόνων από γερμανοαγγλικές μεταφράσεις.)
• Συναφείς λόγοι
Το τραπεζικό σύστημα, οι επενδύσεις και
η συγκέντρωση κεφαλαίου, η εξάρτηση
από τους φίλους μας του βορρά.
Και βέβαια το επόμενο (εύλογο) ερώτημα:
Είναι η κατάσταση αυτή αναστρέψιμη και
πώς;
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα της
ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα. Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν
τα πλοία έχουν τα κατάλληλα εφόδια
ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που πλέον θέτουν οι
κατασκευαστές;
Το μεγάλο κενό μεταξύ της σύγχρονης
τεχνολογίας, καινοτόμου ή μη, και της
διδακτέας ύλης στα πανεπιστήμια και
στα τεχνολογικά ινστιτούτα είναι, και
ήταν πάντοτε, γεγονός.

Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ πιο
γρήγορα από το αντικείμενο εκμάθησης
στα πανεπιστήμια. Η είσοδος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στον αυτοματισμό και στον έλεγχο μηχανολογικού
εξοπλισμού επέτεινε το πρόβλημα.
Για παράδειγμα, οι γενιές των καθηγητών που έκαναν διδακτορικές διατριβές στους ατμοστρόβιλους και
στις παλινδρομικές ατμομηχανές στο
φόρτε της σταδιοδρομίας τους είχαν
να κάνουν με ηλεκτρονικές βενζινο- ή
πετρελαιομηχανές.
Κατά συνέπεια, ούτε οι ναυπηγοί μηχανολόγοι και λοιποί νέοι επιστήμονες ούτε οι
ναυτικοί απόφοιτοι ναυτικών ακαδημιών
αποφοιτούντες έχουν τη δέουσα επαφή
με την τρέχουσα τεχνολογία, που θα
κληθούν σαν επαγγελματίες να χρησιμοποιήσουν και να λειτουργήσουν.
Και βέβαια το επόμενο (εύλογο)
ερώτημα: Είναι η κατάσταση αυτή αναστρέψιμη και πώς;
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Δεν θα έχουν όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις
θετικά αποτελέσματα για τη ναυτιλιακή
βιομηχανία
Του

Δημήτρη Μονιούδη
Τεχνικού Διευθυντή, Rethymnis & Kulukundis Ltd.
Προέδρου, Hellenic Engineers Society of Great Britain

Ο κ. Δημήτρης Μονιούδης απαριθμεί τις σημαντικότερες τεχνολογικές
εξελίξεις στη ναυπηγική βιομηχανία, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί
στην επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και
διά βίου μάθησης των ναυτικών.

Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες αλλά και εφαρμόσιμες στο άμεσο μέλλον στον χώρο
της τεχνολογίας, όπως προτείνονται
σήμερα από κατασκευαστές και ερευνητικούς φορείς;
Προφανώς δεν θεωρούμε ότι όλες οι εξελίξεις
θα έχουν θετικά αποτελέσματα, εμπορικά και
τεχνικά, για όλες τις πλοιοκτήτριες εταιρείες
και για όλες τις ναυτιλιακές αγορές.
Οι πλοιοκτήτες ενδιαφέρονται/πείθονται
πιο εύκολα για έρευνες που έχουν ευδιάκριτο θετικό πρόσημο και πηγάζουν από
συγκεκριμένη τεχνολογία/έρευνα παρά από
νομοθετικές αλλαγές που δεν είναι βασισμένες σε ξεκάθαρη επιστημονικά ανάγκη
(π.χ. Σύμβαση Διαχείρισης Έρματος).
Ενδιαφέρον σίγουρα έχουν οι πρακτικές
που οδηγούν σε μείωση κατανάλωσης
ενέργειας (π.χ. αερολίπανση του υποθαλάσσιου τμήματος του πλοίου, Flattner
rotor sails, hull optimisation κ.λπ.).
Βελτιωμένα logistics λιμανιών και εμπορευμάτων, προγνώσεις καιρικών/περιβαλλοντικών συνθηκών θα οδηγήσουν
σε καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα,
όπως και τα προγράμματα εικονικής
άφιξης πλοίων, για να ελαττωθεί η συμφόρηση στα λιμάνια.
Η τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση εξαρτημάτων, η χρήση νέων υλικών καθώς και
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η χρήση μπαταριών (ιδίως για πιο μικρά
πλοία) είναι σημαντική εξέλιξη.
Η έρευνα για παραγωγή νέων καυσίμων
(LNG/Biofuels/Hybrids χαμηλού θείου) περιέχει όμως και πιθανούς κινδύνους.
Οι βελτιωμένες επικοινωνίες μεταξύ
πλοίου και στεριάς (π.χ. VSat) προσφέρουν στους ναυτικούς καλύτερη
σύνδεση με οικογένεια και φίλους (πολύ
σημαντικό, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά).
Παράλληλα, οι ταχύτερες επικοινωνίες
ανοίγουν νέους ορίζοντες για καλύτερη
υποστήριξη του πλοίου (π.χ. ασφάλεια/
καταπολέμηση πειρατείας/τεχνική υποστήριξη από τη στεριά από τους κατασκευαστές), καθώς και επεξεργασία δεδομένων
(real time data analytics).
Φυσικά, οι μεγαλύτερες ταχύτητες εμπεριέχουν κίνδυνους κυβερνοασφάλειας επί
του πλοίου.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις που πλέον
θέτουν οι κατασκευαστές;
Η σύντομη απάντηση είναι ένα απλό «όχι».
Φυσικά, η εξήγηση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.
Οι ναυτικοί πρέπει να κρίνονται όπως

όλοι οι άλλοι επαγγελματίες στη στεριά.
Η ανάγκη για ουσιαστική διά βίου μάθηση
είναι επιτακτική. Οι γνώσεις που έφταναν
για την απόκτηση ενός διπλώματος δεν
μπορούν να καλύψουν μια ζωή ολόκληρη.
Ένας από τους κύριους λόγους που οι ναυτικοί αποδεικνύονται αδύναμοι να ανταποκριθούν είναι η δομή της ναυπηγικής
βιομηχανίας. Συγκρίνοντας με την αεροπορική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία (και οι τρεις ασχολούνται με
μεταφορικά μέσα), διακρίνουμε την ανυπαρξία από τα περισσότερα ναυπηγεία
της θέλησης να προωθήσουν το brand
image. Ένα αυτοκίνητο σήμερα προσφέρεται με έξι ή και περισσότερα χρόνια
εγγύησης, ενώ για τις περισσότερες νέες
ναυτικές κατασκευές οι δώδεκα μήνες
παραμένουν στάνταρντ.
Αυτό οδηγεί στο γεγονός οι κατασκευαστές
και τα ναυπηγεία να μη νιώθουν την υποχρέωση να παράγουν εκπαιδευτικό υλικό
για τους τελικούς χρήστες (ναυτικούς).
Δεν υπάρχει ομοιομορφία/τυποποίηση προδιαγραφών στα εγχειρίδια εγκατάστασης/
λειτουργίας, σχέδια, λεπτομέρειες/κωδικοί
εξαρτημάτων/πίνακες troubleshooting κ.λπ.
Πολύ υλικό είναι κακογραμμένο και δυσανάγνωστο, με λάθος αγγλικά, και ούτε
καν ενημερωμένο ως προς το τελευταίο
μοντέλο μηχανήματος που μπορεί να είναι
πάνω στο πλοίο.

Η τεχνολογία σήμερα δίνει άπλετο χρόνο
και ευκαιρίες στους κατασκευαστές να
παράγουν πολύ φτηνά εύχρηστα ηλεκτρονικά εγχειρίδια/διδακτικό υλικό (CBT)
με βίντεο/φωτογραφίες που μπορούν να
ενημερώνονται διαρκώς με νέες οδηγίες.
Οι κατασκευαστές δυστυχώς το αποφεύγουν αυτό, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Να φανταστείτε ότι πολλές φορές οι
μηχανικοί στο πλοίο ή στο γραφείο
πρέπει να βασιστούν σε ένα ανεπίσημο

βίντεο στο YouTube για να ενημερωθούν
γρήγορα για κάποιο πρόβλημα/επισκευή.
Πρόσφατα ατυχήματα λόγω λανθασμένης
χρήσης ECDIS από πλήρως πιστοποιημένους
χρήστες είναι απόδειξη ότι τα μαθήματα στις
ναυτικές σχολές/εκπαιδευτικά κέντρα κατασκευαστών είναι ανεπαρκή.
Πολύ περισσότερος χρόνος πρέπει να
δοθεί για να βρουν λύση ο ΙΜΟ και τα
κράτη-μέλη. Είναι αδιανόητο νεότευκτα
πλοία που κοστίζουν δεκάδες/εκατο-

ντάδες εκατομμύρια να επανδρώνονται
από πλήρωμα χωρίς τις απαραίτητες
γνώσεις/εκπαιδευτικό υλικό.
Οι ναυτικές σχολές δεν είναι δυνατόν
να είναι πάντα ενημερωμένες με την
τελευταία τεχνολογία, αλλά πρέπει τουλάχιστον να δίνουν αρχικά τις απολύτως
απαραίτητες γνώσεις (όπως πολύ καλή
γνώση αγγλικών) και μετέπειτα συνεχή
ενημέρωση εξελίξεων στον ναυτικό σε
όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο θα
αποτελέσει μια οικονομικά συμφέρουσα λύση
για τα νεότευκτα πλοία
Του

Κώστα Σταυρόπουλου
Τεχνικού Διευθυντή, “K” Line LNG Shipping (UK) Ltd.

Ο κ. Κώστας Σταυρόπουλος εξηγεί γιατί η χρήση του υγροποιημένου
φυσικού αερίου ως καυσίμου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική
τεχνολογική εξέλιξη για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ δεν παραλείπει
να αναφερθεί στα χρόνια προβλήματα της δημόσιας ναυτικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες, αλλά και εφαρμόσιμες στο άμεσο μέλλον, στον χώρο
της τεχνολογίας, όπως προτείνονται
σήμερα από κατασκευαστές και ερευνητικούς φορείς;
Η πλέον εφαρμόσιμη και άμεση τεχνολογική εξέλιξη, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη
να χρησιμοποιείται με επιτυχία στη Βόρεια
Ευρώπη, είναι η χρήση υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου στα
πλοία, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι
από το 2020 θα τεθούν σε εφαρμογή
οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί του
IMO, που επιβάλλουν στα πλοία να καταναλώνουν καύσιμα με περιεκτικότητα σε
θείο το ανώτερο μέχρι 0,5%. Παρόλο που

η μετατροπή των υφιστάμενων πλοίων
είναι αρκετά δαπανηρή και χρονοβόρα και
αναμένεται ότι στα πλοία αυτά θα πρέπει
να γίνει είτε χρήση συμμορφούμενου
καυσίμου (compliant fuel) είτε εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubber), θεωρώ ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο θα αποτελέσει μια οικονομικά συμφέρουσα λύση
για τα νεότευκτα πλοία. Οι μεγάλες ναυπηγικές μονάδες της Άπω Ανατολής ήδη
προσφέρουν τη δυνατότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες που ενδιαφέρονται να
κλείσουν συμβόλαια για την κατασκευή
πλοίων να επιλέξουν τα νεότευκτα πλοία
τους να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα
για την πιθανότητα εγκατάστασης εξοπλισμού που θα επιτρέπει τη χρήση υγρο-

ποιημένου φυσικού αερίου (LNG ready).
Επίσης, όλοι οι κατασκευαστές κύριων
μηχανών, δεξαμενών και συστημάτων LNG
έχουν ήδη έτοιμες λύσεις και προτάσεις
τόσο για την κατασκευή νεότευκτων πλοίων
όσο και για τη μετατροπή των υπαρχόντων.
Μολονότι όμως υπάρχει ήδη η απαραίτητη
τεχνολογία και η σχετική τεχνογνωσία, ένα
πιθανό πρόβλημα παραμένει: κατά πόσο
θα υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στα
λιμάνια για τον ανεφοδιασμό των πλοίων.
Φαίνεται ότι θετικά βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν αρχίσει να γίνονται από
μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, που είναι ήδη
σε θέση να προμηθεύσουν LNG ως καύσιμο
στη Σιγκαπούρη και στο Ρότερνταμ, και από
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που
βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα «Poseidon
Med I» και «Poseidon Med II».
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
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αυξημένες απαιτήσεις που θέτουν
πλέον οι κατασκευαστές;
Τα προβλήματα της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που
απασχολεί τη ναυτιλιακή κοινότητα τουλάχιστον τα τελευταία 28 χρόνια που
εγώ είμαι στον χώρο και είμαι σίγουρος
ότι και παλαιότερα υπήρχαν αντίστοιχες
συζητήσεις.
Είναι γεγονός, αποδεκτό από την ευρύτερη
ναυτιλιακή κοινότητα, ότι η βάση της
εκπαίδευσης των νέων ναυτικών πάσχει
και ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Φαίνεται ότι οι νέοι εξακολουθούν να διδάσκονται πεπαλαιωμένη ύλη από καθηγητές με άριστη μεν θεωρητική κατάρτιση

αλλά χωρίς καμία ναυτική εμπειρία, με
αποτέλεσμα να παρέχουν μόνο θεωρητική γνώση και ως εκ τούτου οι νέοι
να πηγαίνουν στα πλοία για την πρακτική
τους εξάσκηση χωρίς να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένοι.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο,
επιστρέφοντας στις σχολές μετά τα
εκπαιδευτικά τους ταξίδια πάνω σε υπερσύγχρονα πλοία τελευταίας τεχνολογίας,
να μην υπάρχει το κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό να απαντήσει στα ερωτήματα και στις απορίες
τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι νέοι ναυτικοί δυσκολεύονται, και καμιά φορά
δυστυχώς αδυνατούν, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Από την άλλη

πλευρά, βέβαια, πρέπει να τονιστεί η προσπάθεια που γίνεται από πολλές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες, είτε έχοντας
ιδρύσει τα δικά τους εκπαιδευτικά κέντρα
είτε συνεργαζόμενες με εταιρείες ειδικευμένες στους κανόνες ασφαλείας και
με κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού, προσπαθούν να δώσουν στους
ναυτικούς τους τα απαιτούμενα εφόδια
και να τους κρατούν σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εξελίξεις. Βέβαια,
όση προσπάθεια και να γίνεται, παραμένει
γεγονός ότι η κατάρτιση των νέων ναυτικών επαφίεται σε μεγάλο βαθμό αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό ενδιαφέρον που δείχνουν και στην προσωπική
τους όρεξη για μάθηση και εξέλιξη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν σε μεγάλο
βαθμό τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των
σύγχρονων πλοίων
Του

Ευάγγελου Σφακιωτάκη
Τεχνικού Διευθυντή, TMS Tankers Ltd.

Ο κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την
επιτυχία των συνεργειών ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα και ναυτιλιακές
εταιρείες, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογικές
εξελίξεις, στον σχεδιασμό και στον εξοπλισμό των πλοίων, για την
εκπαίδευση των νέων αξιωματικών ΕΝ.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι τελικοί
χρήστες της ναυτιλιακής τεχνολογίας,
που θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο
λόγο σε θέματα ναυπηγικής και μηχανολογικής έρευνας και καινοτομίας.
Για ποια γνωστικά αντικείμενα αλλά
και για ποια συγκεκριμένα πεδία της
μηχανολογίας (και όχι μόνο) θα επιθυμούσε η ναυτιλιακή σας εταιρεία, αλλά
και εσείς προσωπικά, μια πιο ενδελεχή
γνώση και εμπεριστατωμένες μελέτες,
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τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας; Σε ποιους τομείς θα ήταν
δυνατόν να υπάρξουν συνέργειες;
Παρατηρώντας τα βήματα εξέλιξης των
πλοίων ως ναυπηγημάτων, διαπιστώνουμε
πως οι βασικές αρχές σχεδιασμού παραμένουν διαχρονικά αναλλοίωτες. Έως
τώρα, στις σημαντικότερες τομές της ναυτιλιακής τεχνολογίας συγκαταλέγονται η

χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, η εξέλιξη
των τεχνικών συγκολλήσεων, η χρήση
υπολογιστικών τεχνικών πεπερασμένων
στοιχείων στον σχεδιασμό και, εσχάτως,
η εισαγωγή του φυσικού αερίου ως καυσίμου στις ναυτικές μηχανές πρόωσης.
Θεωρώντας ότι τομές αντίστοιχου βεληνεκούς δεν είναι ελέγξιμες από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι τελευταίες επικεντρώνουν
το ενδιαφέρον τους στην εξέλιξη των τεχνολογιών εκείνων που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πλοίων,
δηλαδή στη μεγιστοποίηση των εσόδων και
στην ελαχιστοποίηση του κόστους, πάντα
εντός του υφιστάμενου διεθνούς θεσμικού
πλαισίου ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι καινοτόμες
τεχνολογικές λύσεις που σχετίζονται με τη
μεταφορά, την επεξεργασία και την αυτο-

ματοποιημένη ανάλυση δεδομένων από
και προς τα πλοία, η εισαγωγή αεροδιαστημικών συστημάτων στη ναυτιλία, η ανάπτυξη προωθημένων συστημάτων ελέγχου
στην κατεύθυνση του «αυτόνομου πλοίου»
είναι κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα
που αυτή τη στιγμή μονοπωλούν το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών.
Τα ερευνητικά κέντρα της χώρας μας
μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στους
τομείς αυτούς, καθώς αναφέρονται σε ανάπτυξη τεχνολογιών που δεν απαιτούν επενδύσεις υψηλού κόστους σε βαριά βιομηχανία, ούτε επηρεάζονται από την οικονομική κρίση που δυστυχώς πλήττει τη
χώρα μας. Αντίθετα, μπορούν να βασιστούν
στην πληθώρα των υψηλά καταρτισμένων
επιστημόνων που η χώρα μας διαθέτει.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του
όποιου εγχειρήματος αποτελεί η συνέργεια
ερευνητικών κέντρων και ναυτιλιακών εταιρειών. Η καθιέρωση ενός τέτοιου διαύλου
επικοινωνίας συμβάλλει στον ακριβή καθορισμό της προδιαγραφής του κάθε συστήματος, στην πιλοτική εγκατάσταση και στη

δοκιμή λειτουργίας του, στην πιστοποίηση
αυτού, καθώς και στη μετέπειτα οικονομική
βιωσιμότητά του, μιας που αποδεδειγμένα
θα καλύπτει τις ανάγκες του τελικού
χρήστη, της ναυτιλιακής εταιρείας.
Καθώς η ναυπηγική βιομηχανία και μηχανολογία έχει «εκχωρηθεί» σε άλλους, μη
ναυτικούς λαούς, οι εφαρμογές αυτού
του είδους αποτελούν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για την επανάκαμψη της Ελλάδας
στις τεχνολογίες αιχμής, με άμεσο όφελος
τόσο για τους φορείς ανάπτυξης όσο και
για τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα της
ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα. Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν
τα πλοία έχουν τα κατάλληλα εφόδια
ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που πλέον θέτουν οι
κατασκευαστές;
Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό των σύγχρονων πλοίων, που τα

καθιστούν πιο αποδοτικά για τις εταιρείες
τους, πιο ασφαλή για τα πληρώματά τους
και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Όλα
αυτά υπό την αίρεση πως επανδρώνονται
με αξιωματικούς και πληρώματα κατάλληλα
εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα με βάση
το ισχύον διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.
Η αντιπαραβολή των απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης των σύγχρονων
πλοίων και των γνώσεων που οι ναυτικοί
λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους αποκαλύπτει το κενό. Από τη μία, πλοία
με υπερσύγχρονα ναυτιλιακά βοηθήματα,
συστήματα πρόωσης αιχμής, αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης φορτίων,
εξελιγμένα προγράμματα συντήρησης και
απαιτητικές συνθήκες οικονομικής εκμετάλλευσης. Από την άλλη, προγράμματα
σπουδών εναρμονισμένα με τη συνθήκη της
Μανίλα (2013), που περιλαμβάνουν γνώσεις
γενικού περιεχομένου.
Η διαδικασία αυτή φαντάζει ικανή, αλλά,
καθώς δεν είναι διεθνώς τυποποιημένη, επιφέρει αποτελέσματα ανάλογα της πολιτικής
της κάθε εταιρείας σε θέματα επιμόρφωσης.

Supreme anti-fouling here,
there and everywhere
We introduce our Globic 9500 series
with nano acrylate technology for
supreme anti-fouling protection
everywhere from outﬁtting
to re-docking.
Globic9500.hempel.com
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Τα πλοία που κατασκευάζονται σήμερα είναι
ασφαλέστερα και υψηλότερης τεχνολογίας από
ό,τι στο παρελθόν
Του

Στέφανου Τσονάκη
Τεχνικού Διευθυντή, Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

Ο κ. Στέφανος Τσονάκης αναλύει τους πυλώνες στους οποίους
μια ναυτιλιακή χώρα θα πρέπει να στηριχτεί για την ανάπτυξη
της ναυπηγικής της τεχνολογίας, αλλά και τις απαιτήσεις που οι
ΑΕΝ καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου η επόμενη γενιά
ναυτελλήνων να είναι επαρκώς προετοιμασμένη.

Για ποιο λόγο θεωρείτε πως δεν έχει
αναπτυχθεί στην Ελλάδα R&D, από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, στον ίδιο
βαθμό όπως παρατηρείται σε άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού βορρά;
Για την ανάπτυξη R&D σε μια χώρα χρειάζεται να υπάρχουν:
1. Kατάλληλοι επιστήμονες, τους οποίους
έχουμε. Αυτοί προέρχονται κατά αξιολόγηση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί) και από άλλες ανώτατες σχολές και κατά δεύτερο βαθμό
αξιολόγησης από τις αντίστοιχες ανώτερες σχολές.
2. Ερευνητικά κέντρα, όπου και θα πραγματοποιείται η έρευνα από τους κατάλληλους επιστήμονες. Υποδομή υπάρχει
στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στον
Δημόκριτο. Όμως χρειάζονται κεφάλαια
για την ανάπτυξη της έρευνας. Όπως
συμβαίνει με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρόσφατα προσελήφθησαν χημικοί του πανεπιστημίου
και χημικοί μηχανικοί του Πολυτεχνείου,
κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και για
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επενδύσεις σε έρευνες στον τομέα της
ναυπηγικής.
3. Ναυπηγική βιομηχανία: έχει εκλείψει
στον τομέα των νέων κατασκευών/ναυπηγήσεων και έχει περιοριστεί πολύ στον
τομέα της επισκευαστικής βιομηχανίας.
Προτείνεται να γίνει προσπάθεια συμβάσεων με μεγάλους οίκους του εξωτερικού (Κινέζων, Κορεατών, Ολλανδών) για
κατασκευές υψηλής τεχνολογίας.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις που πλέον
θέτουν οι κατασκευαστές;
Τα πλοία που κατασκευάζονται σήμερα
είναι πολύ πιο ασφαλή και υψηλότερης
τεχνολογίας, έτσι ώστε να παρέχουν
στους ναυτικούς ασφαλέστερα ταξίδια.
Όμως, η εκπαίδευση των ναυτικών, προκειμένου να χειρίζονται τα υψηλής τεχνολογίας συστήματα, πρέπει να είναι ανώτατου ή τουλάχιστον ανώτερου επι-

πέδου. Οπότε, οι υποψήφιοι ναυτικοί
που θα εισαχθούν στις ανώτερες σχολές
του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να
είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου με
θετική κατεύθυνση και τα κριτήρια εισαγωγής των στις σχολές πρέπει να είναι
«αυστηρά». Η εκπαίδευση στις σχολές
πρέπει να υποστηρίζεται με εξομοιωτές
των συστημάτων που υπάρχουν στα
πλοία και η πρακτική εξάσκηση που
γίνεται εν πλω να ελέγχεται με τακτικές
αναφορές και με ανανεωμένα ερωτηματολόγια εκπαίδευσης.
Κατά τη ναυτική του σταδιοδρομία, ο
ναυτικός πρέπει να ενημερώνεται με
υποχρεωτικά σεμινάρια για τις νέες
τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα
πλοία και να λαμβάνει πρόσθετη εκπαίδευση εν πλω από έμπειρους ειδικούς,
που θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους
στην πράξη.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται εν όλω ή εν
μέρει στις παρούσες συνθήκες εκπαίδευσης. Μερικές ναυτιλιακές εταιρείες
συνεισφέρουν σε αυτόν τον τομέα, αλλά
εθελοντικά. Καλό είναι τούτο να γίνει και
υποχρεωτικό.
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Η λέξη «καινοτομία» μπορεί να σημαίνει
πολλά και τίποτα
Του

Χρήστου Χατζηγεωργίου
Managing Director, Almi Marine Management S.A.

O κ. Χρήστος Χατζηγεωργίου στις απαντήσεις του αναφέρεται στις
ανάγκες αλλά και στις προτεραιότητες που θέτει η ελληνική ναυτιλιακή
εταιρεία από τους φορείς έρευνας και καινοτομίας αλλά και στις
απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν οι ναυτικοί.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι τελικοί
χρήστες της ναυτιλιακής τεχνολογίας
που θα πρέπει να έχουν τον τελευταίο
λόγο σε θέματα ναυπηγικής και μηχανολογικής έρευνας και καινοτομίας.
Για ποια γνωστικά αντικείμενα αλλά
και για ποια συγκεκριμένα πεδία της
μηχανολογίας (και όχι μόνο) θα επιθυμούσε η ναυτιλιακή σας εταιρεία, αλλά
και εσείς προσωπικά, μια πιο ενδελεχή
γνώση και εμπεριστατωμένες μελέτες,
τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας; Σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες;
Σωστά αναφέρετε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι τελικοί χρήστες ναυτιλιακής
τεχνολογίας. Στον βαθμό όμως που οι
εταιρείες αγοράζουν νέα πλοία από τα
ναυπηγεία και προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε ναυλωτές, βρίσκονται κάπου στη
μέση της αλυσίδας.
Η μία άκρη της αλυσίδας, τα ναυπηγεία,
επιδιώκουν ελαχιστοποίηση του κόστους
παραγωγής και ταυτόχρονα ερμηνεία
κανονισμών και άλλων διατάξεων, έτσι
ώστε να εξυπηρετείται η ανωτέρω
επιδίωξη.

68

Στο τέλος της αλυσίδας, οι ναυλωτές
επιδιώκουν αφενός μεν την ελαχιστοποίηση του ναύλου, πράγμα όμως που δεν
ελέγχουν, μια και υπόκειται στους νόμους
της αγοράς, αφετέρου δε τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από το κάθε πλοίο
σε τομείς όπως η ταχύτητα, η ελάχιστη
κατανάλωση, η ευελιξία, η μεγιστοποίηση
φόρτωσης κ.λπ.
Είναι προφανές ότι οι στόχοι των δύο
άκρων είναι τελείως διαφορετικοί. Στη
μέση βρίσκονται οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες έχουν πολυετή
εμπειρία και τεχνογνωσία, που προέρχεται, μεταξύ άλλων, και από χιλιάδες
πλέον νέες κατασκευές. Αυτό αποτυπώνεται και στην εσωτερική δομή τους, που
στις μεγάλες τουλάχιστον εταιρείες περιλαμβάνει αυτοτελή τμήματα νέων κατασκευών, στις περισσότερες δε άλλες η
τεχνογνωσία αυτή δεν έχει συγκεκριμένη
δομή και οργάνωση.
Θεωρώ ότι ένας οργανισμός, σωστά στελεχωμένος με εκλεκτά μέλη που πιθανόν
θα θητεύουν και κατά τα πρότυπα των
Αμερικανών υπουργών και θα ξαναγυρίζουν στις εταιρείες τους, θα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ
των ναυτιλιακών εταιρειών, των ερευ-

νητικών κέντρων, των start-ups κ.λπ. Η
MARTECMA έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη
προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα, αλλά
χωρίς σημαντική υποδομή στελεχιακού
δυναμικού που θα τρέχει θέματα οι δυνατότητες είναι περιορισμένες.
Κλείνοντας σε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι
η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού,
με σαφείς στόχους και προσανατολισμό,
θα συμβάλει τα μέγιστα τόσο στη συγκέντρωση όσο και στη διάχυση της γνώσης
στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
Πιθανώς θα μπορούσε να είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕΕ, στην οποία θα συμμετέχουν και εταιρείες εκτός ελληνικής
σημαίας.
Η καινοτομία είναι προτεραιότητα
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σήμερα.
Θεωρείτε ότι οι ναυτικοί που επανδρώνουν τα πλοία έχουν τα κατάλληλα
εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξημένες απαιτήσεις που πλέον
θέτουν οι κατασκευαστές;
Η λέξη «καινοτομία» μπορεί να σημαίνει
πολλά και τίποτα. Αν δούμε την καινοτομία
σαν το πώς μπορώ σήμερα να κάνω κάτι
καλύτερα από χθες, τότε σύμφωνοι, πρέπει

όλοι μας κάθε πρωί να σκεφτόμαστε έτσι.
Αν όμως δούμε την καινοτομία σαν προσθήκη νέων μηχανημάτων ή την εξέλιξη
των παλαιοτέρων, μου έρχεται στη θύμηση
η πρώτη τηλεόραση που αγοράσαμε
στην οικογένεια στις 15 Δεκεμβρίου
1971, μια SABA. Είχε δέκα κουμπιά για τα
κανάλια και άλλα τρία για ήχο και εικόνα.
Η σημερινή τηλεόραση δεν συγκρίνεται
σε τίποτα με τη SABA, ωστόσο η βασική
της δουλειά είναι η ίδια, να βλέπεις εικόνα
από κανάλια. Είναι τόσο πολύπλοκη, που ο
περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί ένα
ελάχιστο μέρος των δυνατοτήτων της, η
δε μία μάρκα έχει τελείως διαφορετική
λογική και μενού από την άλλη.
Το ίδιο συμβαίνει και με την πλειονότητα
του εξοπλισμού των πλοίων σήμερα.
Οι ναυτικοί είναι πρακτικά αδύνατον να
έχουν τις γνώσεις και τα εφόδια για να
καλύψουν έναν διαρκώς αυξανόμενου
εύρους και πολυπλοκότητας εξοπλισμό.
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Το να λέμε ότι παρέχουμε στους ναυτικούς τα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν
στις αυξημένες απαιτήσεις είναι μάλλον
κοροϊδία, στην οποία συμμετέχουν
άπαντες.
Αν σκεφτούμε το πόσος εξοπλισμός
υπάρχει στο πλοίο και τον συγκρίνουμε
με τη μοντέρνα τηλεόραση, πώς είναι
δυνατόν ο ναυτικός να έχει αυτές τις
γνώσεις. Πού τις απέκτησε; Ποιος τον
εκπαίδευσε; Αν εδώ προσθέσουμε την
αναγκαιότητα της μείωσης του κόστους
των πληρωμάτων, εύκολα κανείς αντιλαμβάνεται τα αδιέξοδα.
Διαβάζω σήμερα 2/2/2018 μια συνέντευξη
του Shell Vice-President of Shipping and
Maritime, Grahaeme Henderson, στο
Fairplay, ότι «Safety must come before
operations». Όλοι συμφωνούν με αυτό
μέχρι να κληθούν να το υλοποιήσουν.
Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι αναφορικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό:

1. Οι εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό
στα πλοία πρέπει να τον κάνουν φιλικό
προς τον μέσο χρήστη και, γιατί όχι, πριν
δοθεί ένα πιστοποιητικό type approval,
να διασφαλίζεται ότι ένας τυχαίος μέσος
χρήστης μπορεί να το λειτουργήσει.
2. Οι εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό
στα πλοία να είναι υποχρεωμένες να
έχουν video training, τέτοιο που να μπορεί
εύκολα ο μέσος χρήστης να μάθει τουλάχιστον τη λειτουργία του και τη βασική
συντήρηση.
3. Θα πρέπει να υπάρξει πίεση για τον
εναρμονισμό του User Interface του εξοπλισμού έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητός από τα πληρώματα.
Αν τώρα αναφερθούμε σε νέο εξοπλισμό,
όπως Ballast Water Treatment, Scrubbers
κ.λπ., εκεί θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί
το πλήρωμα μηχανής με κατάλληλα
εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους
αξιωματικούς.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα η τάση είναι να χρησιμοποιούνται
μηχανήματα «στεριανής» τεχνολογίας στα πλοία,
χωρίς αυτά να έχουν δοκιμαστεί και βελτιωθεί
όπως πρέπει
Του

Σταύρου Χατζηγρηγόρη
Maran Gas Maritime Inc.

Ο κ. Σταύρος Χατζηγρηγόρης μοιράζεται τις σκέψεις του για τους
τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας όπου αξίζει να επικεντρωθεί
η έρευνα των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ απαριθμεί και τις
σημαντικότερες, εφαρμόσιμες εξελίξεις στον χώρο της ναυπηγικής
τεχνολογίας που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον.
Για ποια γνωστικά αντικείμενα αλλά
και για ποια συγκεκριμένα πεδία της
μηχανολογίας (και όχι μόνο) θα επιθυμούσε η ναυτιλιακή σας εταιρεία, αλλά
και εσείς προσωπικά, μια πιο ενδελεχή
γνώση και εμπεριστατωμένες μελέτες,
τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας; Σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες;
Νομίζω ότι ο διάλογος για τη μεταλλική
κατασκευή των πλοίων έχει πάρει πολύ
χρόνο και πρέπει το βάρος της έρευνας
για δημιουργία νέων κανονισμών να πέσει
αλλού. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι
οι κανονισμοί δεν θα πάρουν την «κάτω
βόλτα», όπως έχει συμβεί αρκετές φορές
στο παρελθόν.
Σήμερα η τάση είναι να χρησιμοποιούνται
μηχανήματα «στεριανής» τεχνολογίας στα
πλοία, χωρίς αυτά να έχουν δοκιμαστεί και
βελτιωθεί όπως πρέπει, για να μπορούν
να λειτουργούν αξιόπιστα στο θαλάσσιο
περιβάλλον, χιλιάδες μίλια μακριά από τη
βάση των κατασκευαστών.
Μηχανήματα με μεγάλη χρήση στη βιομηχανία, όπως αεριοστρόβιλοι, γεννήτριες
αζώτου, μεσαίας και υψηλής τάσης ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αλλά και πολλά
άλλα έχουν μπει στη ζωή μας. Τηλεδιάγνωση και εργασίες επισκευής με τηλεχειρισμό επίσης αποτελούν ένα νέο πεδίο
εφαρμογών, όπως και η τηλεϊατρική.
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Νομίζω ότι σε αυτούς κυρίως τους
κλάδους αξίζει να επικεντρωθεί η έρευνα
από ελληνικά πανεπιστήμια, υπό την προϋπόθεση η συμμετοχή των κατασκευαστών, των ναυπηγείων και των τελικών
χρηστών (ναυτιλιακές εταιρείες) να έχει
εξασφαλιστεί από την αρχή.
Η συνολική βελτίωση της απόδοσης των
πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των
κύριων διαστάσεών τους, είναι ένα άλλο
θέμα με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί
η επιστημονική έρευνα σε συνεργασία
με τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς
προϊόντων όπως το πετρέλαιο και το
σιδηρομετάλλευμα.
Οι δυνατότητες βελτίωσης της γάστρας
των πλοίων αν δεν μεταβληθούν οι
κύριες διαστάσεις τους είναι πλέον
περιορισμένες.
Η προστασία του περιβάλλοντος από
τις εκπομπές καυσαερίων των πλοίων
μπορεί να αποτελέσει ένα άλλο πεδίο
έρευνας. Μπορούμε να πετύχουμε τους
στόχους του 2030 αν οι διαστάσεις και
η ταχύτητα των πλοίων μείνουν αμετάβλητες; Υπάρχουν νέα καύσιμα που να
μπορούν να λύσουν το πρόβλημα;
Ποιες εξελίξεις θεωρείτε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες αλλά και εφαρμόσιμες στο άμεσο μέλλον στον χώρο
της τεχνολογίας, όπως προτείνονται
σήμερα από κατασκευαστές και ερευνητικούς φορείς;

Όπως συνοπτικά ανέφερα και παραπάνω,
οι κύριοι τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σήμερα είναι:
1. Αλλαγή των κύριων διαστάσεων
των τυποποιημένου μεγέθους πλοίων
(standard designs).
2. Βελτίωση της αντίστασης του σκάφους
χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους, όπως
«air lubrication».
3. Ανάπτυξη κινητήρων εσωτερικής
καύσης, που δύνανται να καταναλώνουν
LNG ή άλλα εναλλακτικά καύσιμα (LPG,
methanol, biofuels κ.λπ.).
4. Ανάπτυξη τεχνολογίας COGES (ηλεκτροπρόωση με συνδυασμό αεριοστροβίλου και ατμοστροβίλου).
5. Ανάπτυξη τεχνολογίας χρωμάτων. (Τα
υπάρχοντα fouling release χρώματα δεν
έχουν πείσει ακόμη, αν και η πρώτη γενιά
αναπτύχθηκε στις αρχές του 2000.)
6. Ανάπτυξη καινούργιων υλικών και
μεθόδων κατασκευής.
7. Ανάπτυξη τηλεδιάγνωσης και δυνατότητας επισκευών από το γραφείο ή το
εργοστάσιο των κατασκευαστών.
8. Καλύτερα συστήματα επικοινωνίας
(VSAT κ.λπ.).
9. Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης
(e-learning) ταυτόχρονα με αποτελεσματικά συστήματα αξιολόγησης της
γνώσης των αξιωματικών των πλοίων.
10. Συστήματα που θα βελτιώνουν τη
διαβίωση των ναυτικών επί των πλοίων
(telemedicine, κ.λπ.).
11. Βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων
για την αποφυγή ατυχημάτων.
12. Αυτόματη πλοήγηση και βελτιστοποίηση
της απόδοσης των πλοίων σε ταξίδια από το
Α στο Β (weather routing, weather prediction,
accurate mapping of currents κ.λπ.).
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Wärtsilä have the solutions you need to ensure environmental
compliance – and opportunity to operate wherever you want.
We help you find the right Ballast Water Management System
for your individual needs, offering both Wärtsilä Aquarius UV
and Wärtsilä Aquarius EC. Let Wärtsilä connect the dots that
make your life both more profitable – and relaxing.
Read more at www.wartsila.com
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Oι δυνατότητες που προσφέρονται από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες
αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ασφάλεια των πλοίων
Του

Γιώργου Δημόπουλου
Principal Specialist – Maritime R&D and Advisory, DNV GL – Region South East Europe & Middle East

Η ναυτιλία σήμερα αλλάζει και βρίσκεται
στο κατώφλι της επονομαζόμενης 4ης
τεχνολογικής επανάστασης, που μας
οδηγεί στην ψηφιακή εποχή. Σε συνδυασμό με τους ισχύοντες και επερχόμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς
δημιουργείται ένα δυναμικό τοπίο για τη
σύγχρονη ναυτιλία, με σημαντικά αυξημένες ανάγκες για περισσότερη έρευνα
και καινοτόμες λύσεις. Το τοπίο στη
ναυτιλία σήμερα, που ήδη επηρεάζεται
έντονα από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, την αλλαγή των εμπορευματικών
οδών, τη μετατόπιση του όγκου προς την
Ασία, μετασχηματίζεται από τη διαθέσιμη
ψηφιακή τεχνολογία.
Αυτή τη στιγμή οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες οδηγούν την έρευνα και προσφέρουν δυνατότητες καινοτομίας στις
ακόλουθες κύριες κατευθύνσεις: Στην
προηγμένη σχεδίαση και μελέτη πλοίου,
όπου η μοντελοποίηση και η προσομοίωση σε υπολογιστή παίζουν τον
κεντρικό ρόλο, υλοποιώντας ένα ψηφιακό
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δίδυμο (digital twin) του πλοίου, το οποίο
το ακολουθεί στη διάρκεια του κύκλου
ζωής του. Ταυτόχρονα, η έρευνα σε νέες
μεθόδους παραγωγής και ναυπήγησης με
μεγαλύτερη χρήση αυτοματοποιημένων
διαδικασιών και μεθόδους τρισδιάστατης
εκτύπωσης με εναπόθεση υλικού (3D
printing) δύναται να οδηγήσει σε σημαντικά καινοτόμες λύσεις. Ακόμα, η έρευνα
εστιάζει και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τις κινήσεις
του παγκόσμιου στόλου (δεδομένα AIS)
και τον συνδυασμό τους με άλλες πηγές
δεδομένων διαθέσιμες στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να προαχθούν νέα
επιχειρηματικά μοντέλα και συνέργειες
στην εμπορική εκμετάλλευση πλοίων και
στόλων. Επίσης, βλέπουμε ένα μεγάλο
ποσοστό ερευνητικών προσπαθειών
που εστιάζονται στη μεταφορά και στη
χρήση στην ξηρά δεδομένων αισθητήρων
επί του πλοίου σε (σχεδόν) πραγματικό
χρόνο. Με τις σύγχρονες δυνατότητες
μεταφοράς και ευφυούς ανάλυσης αυτών

των δεδομένων, νέοι τρόποι για τη βελτίωση της απόδοσης, τη διάγνωση και την
πρόγνωση βλαβών διαφαίνονται. Φυσικά,
οι δυνατότητες που προσφέρονται από
τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες αναμένεται
να επηρεάσουν θετικά και την ασφάλεια
των πλοίων. Τα διαθέσιμα δεδομένα και
οι νέες τεχνικές ανάλυσης οδηγούν την
έρευνα στην κατανόηση του ρίσκου των
ναυτικών ατυχημάτων, στην ανάλυση και
στη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς και
στη μείωση του κινδύνου.
Ο DNV GL και το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, πιστός στον ρόλο και
στην αποστολή του, συμμετέχει ενεργά,
αναπτύσσει και επικοινωνεί τα πορίσματα
των παραπάνω συνιστωσών της σύγχρονης
έρευνας στην ελληνική ναυτιλία. Η συνεργασία με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επιταχύνει και προάγει την έρευνα
και οδηγεί στην πρακτική και βιώσιμη καινοτομία στον χώρο μας.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Μέχρι το 2020 το 75% των εταιρειών
θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες
Του

Σπυρίδωνος Α. Ζολώτα
Director, Marine Greece & Balkans Area, RINA Hellas Ltd.

Πολλά έχουν αλλάξει στις θαλάσσιες
μεταφορές μετά από σαράντα αιώνες
ιστιοφόρων και κωπήλατων πλοίων και
σχεδόν δύο αιώνες μηχανοκίνητων. Η
συσσωρευμένη εμπειρία μαζί με την επιστημονική γνώση που αναπτύχθηκε στη
ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία επέτρεψαν τη ναυπήγηση και τη λειτουργία
εξειδικευμένων πλοίων διαφόρων τύπων
για μεταφορά ποικίλων φορτίων και την
εκτέλεση κάθε είδους εργασιών στο
θαλάσσιο περιβάλλον.
Σήμερα, πιο γρήγορα παρά ποτέ, οι εξελίξεις σε περιβαλλοντικά θέματα αλλά και
σε θέματα ασφάλειας επιτάσσουν νέες
λύσεις και προτάσεις για τη ναυτιλία τόσο
σχετικά με τη ναυπήγηση όσο και με τη
διαχείριση των πλοίων. Οι ενεργειακοί
δείκτες και τα χαμηλότερα όρια εκπομπών
ρύπων, καθώς και άλλοι κανονισμοί, παρά
τα όποια ερωτηματικά ή δυσκολίες
παρουσιάζουν στην εφαρμογή τους, αποτελούν σημαντικό κίνητρο για περαιτέρω
έρευνα και καινοτομία. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες βιομηχανίες στο απαιτητικό θαλάσσιο τοπίο, όπου η λειτουργία
μηχανών και συστημάτων δοκιμάζεται στα
όρια, οδηγεί σε ιδέες σχεδιασμού περισ-

σότερο «έξυπνων», ακόμα και αυτόνομων,
πλοίων, με κύρια πρόκληση τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας.
Σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των
σχετικών προβλημάτων έχει η συλλογή
δεδομένων (data) και η ψηφιοποίησή
τους, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν
κατάλληλα, καθώς ο όγκος τους αυξάνεται
με γεωμετρική πρόοδο.
Φαίνεται ότι, μέχρι το 2020, το 75% των
εταιρειών θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες, αλλά μόνο οι εταιρείες που θα
μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα
αυτά με έξυπνο τρόπο προβλέπεται να
παραμείνουν ανταγωνιστικές.
Στον πετρελαϊκό τομέα εκτιμάται ότι η
ψηφιακή διαχείριση των εγκαταστάσεων,
χρησιμοποιώντας για παράδειγμα 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
προγνωστική συντήρηση και η βελτίωση
της διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης.
Οι ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιο-

ποίηση δεδομένων ωφελούν επίσης την
εκπαίδευση.
Ο RINA καινοτομεί στον τομέα αυτόν
με την πλατφόρμα Cube, προσφέροντας
τη δυνατότητα να ενσωματώνονται οι
τεχνικές, οι διαδικασίες και οι επιχειρηματικές δεξιότητες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, καθώς επίσης αναπτύσσει και διαχειρίζεται νέα «εικονικά» προγράμματα
περιβαλλοντικής κατάρτισης.
Αυτό το θέμα της κατάρτισης προσωπικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο
πολλά υποσχόμενο νέο περιβάλλον. Οι
επαγγελματίες που θα κληθούν καθημερινά να διαχειριστούν την ασφαλή λειτουργία των πλοίων, είτε ως αξιωματικοί
και πληρώματα είτε ως προσωπικό ξηράς,
πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Και σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητη μια καινοτόμος προσέγγιση βασισμένη στην εμπειρία του παρελθόντος,
υιοθετώντας όμως παράλληλα και νέες
τεχνικές, όπως τη διαχείριση δεξιοτήτων
(Competence Management), έναν τομέα
στον οποίο ο RINA έχει επίσης αναπτύξει
και διαθέτει χρήσιμα εργαλεία στη ναυτιλιακή κοινότητα.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί σε μια εποχή πρωτοφανών
και ραγδαίων αλλαγών
Του

Βασίλειου Κρουστάλλη
Senior Vice President, ABS Europe

Ο τομέας της ναυτιλίας λειτουργεί σε
μια εποχή πρωτοφανών και ραγδαίων
αλλαγών. Η πρόσβαση στις παγκόσμιες
ερευνητικές και τεχνολογικές καινοτομίες
είναι απαραίτητη για όλες τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις που αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ο ABS κατέχει ηγετική θέση στην τεχνολογική καινοτομία, παρέχοντας πρωτοποριακές έρευνες σε τομείς όπως η ανάπτυξη
«εξυπνότερων» συστημάτων, η μείωση των
εκπομπών, η λειτουργία σε δυσμενή περιβάλλοντα και οι εναλλακτικές μορφές καυσίμων. Καθώς η βιομηχανία μας εξέρχεται
από μια παρατεταμένη κάμψη, ο οργανισμός μας επιβλέπει περισσότερα από 150
θαλάσσια και υπεράκτια τεχνολογικά έργα,
που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό, στη
δοκιμή και στην παράδοση καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών που προάγουν
ασφαλείς πρακτικές, αποτελεσματικές λειτουργίες και περιβαλλοντική διαχείριση.
Δραστηριοποιούμαστε επίσης, από κοινού
με ρυθμιστικούς φορείς, φορείς διαχείρισης, νηογνώμονες, κατασκευαστές, ιδιοκτήτες και σχεδιαστές, σε περισσότερα
από 40 R&D έργα.
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Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν
τα ερευνητικά προγράμματα με πανεπιστήμια, όπως το Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Μασαχουσέτης, όπου αναπτύσσουμε από
κοινού μια πιθανοτική μέθοδο σύνθεσης
των επιμέρους λύσεων που προκύπτουν
μέσω της διαδικασίας αποσύνθεσης
(method of synthesizing decomposition)
για τον προσδιορισμό των ακραίων συνθηκών για τα δομικά συστήματα, καθώς
και η έρευνα στο UC Berkeley, που εξετάζει τις υπολογιστικές μεθόδους για
προηγμένες κατασκευές.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία εξελίσσεται σε
ένα ψηφιακό και απαιτητικό από άποψη
έντασης δεδομένων περιβάλλον, δημιουργώντας μια τεχνολογική στροφή που
πιστεύουμε ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στους πλοιοκτήτες και στους
φορείς διαχείρισης κατά τα επόμενα
χρόνια. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρο τον κλάδο αποτελεί έναν τομέα
στον οποίο απαιτείται να εστιάσουμε.
Ανταποκρινόμαστε στο ζήτημα αυτό αναπτύσσοντας το ABS CyberSafety®, μια
καινοτόμο, προσαρμοσμένη στις ανάγκες,

σπονδυλωτή και μετρήσιμη διαδικασία,
που έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται με
την πάροδο του χρόνου, καθώς εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι και τεχνολογίες.
Λόγω των ταχέων τεχνολογικών προόδων
σε καθημερινή βάση, συμμετέχουμε όλοι
σε ένα ταξίδι προς αυτόνομη θαλάσσια
μεταφορά. Αλλά για τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη θάλασσα και στην ξηρά το
ταξίδι αυτό θα είναι μια σταδιακή διαδικασία εξέλιξης.
Τελικά, η επιτυχία θα βασίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που απαιτεί
σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμή των
προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτή η εξελικτική διαδικασία θα επιφέρει σημαντικά
οφέλη στη ναυτιλία σε κάθε στάδιο, πριν
μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτονομία σε
μεγαλύτερη κλίμακα.
Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν,
έτσι, τους στόχους στους οποίους πρέπει
να επικεντρωθούμε, ώστε η ναυτιλία να
είναι στο μέλλον αποτελεσματικότερη,
ασφαλέστερη και καθαρότερη από τις
παραδοσιακές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
της σημερινής εποχής.
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Η ψηφιακή τεχνολογία
υπόσχεται εντυπωσιακές δυνατότητες
Της

Παγιέτ Παλαιολόγου
Vice President Regional Chief Executive – Hellenic & Black Sea Region, Bureau Veritas

Η έρευνα και η καινοτομία στη ναυτιλία αναπτύσσονται πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες,
το περιβάλλον και τον αυτοματισμό. Ο
πρώτος τροφοδοτείται από ολοένα και πιο
απαιτητικούς κανονισμούς, αποτέλεσμα της
κοινωνικής και πολιτικής πίεσης για μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της
ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Αν δούμε λοιπόν πιο προσεκτικά τον
πυλώνα «περιβάλλον», παρατηρούμε ότι
η έρευνα εστιάζει στη διαχείριση του
έρματος, στις εκπομπές αερίων ρύπων και
στην ενεργειακή απόδοση. Για όλα αυτά
υπάρχουν ήδη λύσεις και τεχνολογίες, η
συνεχόμενη έρευνα όμως εστιάζει στο
να κάνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες
πιο πρακτικές και οικονομικές, αλλά και
να προτείνει νέες, καινοτόμες λύσεις.
Τα συστήματα διαχείρισης έρματος και
συσκευές όπως scrubbers και καταλυτικοί
μετατροπείς πρέπει να γίνουν πιο αξιόπιστα, μικρότερα και λιγότερο ενεργοβόρα.
Οι γάστρες να γίνουν πιο αποδοτικές, με
εφαρμογή προηγμένων μεθόδων υπολο-

γιστικής ρευστομηχανικής. Όλες αυτές οι
προσπάθειες, όμως, καθώς και οι τεχνολογίες έχουν ένα όριο. Αν ο ερευνητής
θέλει να το ξεπεράσει, πρέπει να καινοτομήσει. Έτσι, έρχονται στην εικόνα τα εναλλακτικά καύσιμα, η αερολίπανση γάστρας
και άλλες εξωτικές τεχνολογίες. Στον οργανισμό μας παρακολουθούμε αλλά και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες αυτές τις καινοτομίες και στην έρευνα, είτε με δική
μας έρευνα στους τομείς της ρευστομηχανικής και της προσομοίωσης και βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων είτε
με συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα πάνω στις τεχνολογίες μείωσης
ρύπων και εναλλακτικών καυσίμων.
Περνώντας στον δεύτερο πυλώνα του
«αυτοματισμού», βλέπουμε ότι, προς το
παρόν τουλάχιστον, δεν οδηγείται από
κανονιστικές απαιτήσεις, αλλά από την
ανάγκη βελτιστοποίησης διαδικασιών
και επιχειρήσεων. Έννοιες όπως «έξυπνο
πλοίο», «συνδεδεμένο πλοίο» και τελικά
«αυτόνομο πλοίο» έχουν μπει για τα καλά

στη ζωή μας. Η ψηφιακή τεχνολογία υπόσχεται εντυπωσιακές δυνατότητες, όπως
η τηλεμετρία, η επίλυση προβλημάτων ή
και ο έλεγχος του πλοίου από απόσταση.
Η τεχνολογία όμως δεν είναι μόνο ευλογία,
αλλά και κατάρα. Έτσι, καλούμαστε να διαχειριστούμε την κυβερνοασφάλεια των
συστημάτων και στον τομέα αυτόν το
Bureau Veritas βρίσκεται μπροστά με ανεπτυγμένες υπηρεσίες διαχείρισης ρίσκου
και αντίστοιχης πιστοποίησης.
Το Bureau Veritas, συμβαδίζοντας με
τις επιταγές των καιρών, δίνει ιδιαίτερη
έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία,
αναγνωρίζοντας τη μείζονα σημασία τους
στη σύγχρονη πραγματικότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Απώτερος σκοπός παραμένει να δίνουμε τη δυνατότητα στους
πελάτες μας να εκμεταλλεύονται στο
μέγιστο ό,τι έχει να προσφέρει η τεχνολογία, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια,
την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
κυρίως τη βιωσιμότητα της ναυτιλιακής
βιομηχανίας.
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Είμαστε μάρτυρες μιας εποχής όπου η ναυτιλία κινείται
προς την ψηφιοποίησή της
Του

Θεοδόση Σταματέλλου
South Europe Marine & Offshore Manager, Lloyd’s Register

Είμαστε μάρτυρες μιας εποχής όπου η ναυτιλία κινείται προς την ψηφιοποίησή της, ενώ
η έρευνα και η καινοτομία εστιάζονται στην
υλοποίηση του «αυτόνομου πλοίου».
Πρόσφατα παρουσιάστηκε στην Κοπεγχάγη
το πρώτο αυτόνομο πλοίο, που σχεδιάστηκε
από τη σύμπραξη της Rolls-Royce και της
Svitzer με τη βοήθεια του Lloyd’s Register.
Πρόκειται για το πρώτο πλοίο εμπορικής
χρήσης το οποίο μπορεί να ελέγχει κανείς
πλήρως από το γραφείο. Αυτή η τεχνολογία υπάρχει ήδη, όπως και η δυνατότητα
να έχουμε τέτοιου είδους εφαρμογές στο
άμεσο μέλλον, και γι’ αυτόν τον λόγο τόσο ο
Lloyd’s Register όσο και το Lloyd’s Register
Foundation δουλεύουν ήδη προς αυτή την
κατεύθυνση, επενδύοντας στην έρευνα.
Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που απορρέουν από τα αυτόνομα πλοία, υπάρχει η
ανάγκη να γίνει η επαλήθευση της τεχνολογίας, να συνδέσουμε το αυτόνομο πλοίο
με τα σημερινά πλοία, έτσι ώστε να υπάρξει
η απαραίτητη αξιοπιστία για ένα πλοίο που
κινείται με μειωμένη ανθρώπινη παρέμβαση.
Και βεβαίως όλα τα παραπάνω πρέπει να
αποτυπωθούν σε κανονισμούς και απαι-
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τήσεις, ενώ παράλληλα θα δουλεύουμε πάνω
στην κοινωνική αποδοχή αυτής της καινοτομίας, καθώς είναι σαφές ότι τίθενται
πολλά άλλα θέματα, όπως ασφαλιστικά και
εργασιολογικά.
Πρόκειται για μια αλλαγή που έρχεται σε
όλους τους τομείς και όχι μόνο στη ναυτιλία.
Εμείς καλούμαστε να την αγκαλιάσουμε, να
προβλέψουμε και να διαχειριστούμε τους
κινδύνους και να θέσουμε, όπως πάντα, την
ασφάλεια στο επίκεντρο. Επίσης, θα πρέπει
να ελέγξουμε τα θέματα που ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουμε ως κλάδος, όπως
το καθεστώς νομικής ευθύνης, ασφάλισης
και άλλα, καθώς και τις ευκαιρίες που μπορεί
να προκύπτουν για την ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας στη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, ο Lloyd’s Register προσεγγίζει αυτή
την καινούργια πραγματικότητα με τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της χρήσης νέας
τεχνολογίας με τη στήριξη της ανθρώπινης
ευφυΐας – «Smart solutions shaped with
human intelligence».

Your Global Partner

Marine Chemicals & Equipment
Gases & Refrigerants
Fire, Rescue & Safety Services

www.marichem-marigases.com

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η μέχρι τώρα συνεργασία μας με τις ναυτιλιακές εταιρείες
είναι θετική και έχει οδηγήσει σε σχέσεις εμπιστοσύνης
Συνέντευξη του

Γρηγόρη Γρηγορόπουλου
Καθηγητή Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, ΕΜΠ
Κοσμήτορα της Σχολής Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών

Ο κοσμήτορας της Σχολής Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών, καθηγητής Γρηγόρης Γρηγορόπουλος,
ως έμπειρος ερευνητής σε θέματα καινοτομίας και γνώστης των αναγκών και των απαιτήσεων της σύγχρονης
επιχειρηματικότητας, αναλύει στην αποκλειστική του συνέντευξη στα Ναυτικά Χρονικά το πλαίσιο συνεργασίας
του ΕΜΠ με την ελληνική ναυτιλιακή αγορά, ενώ παράλληλα περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση, τις
προοπτικές αλλά και τις δυσκαμψίες στα ελληνικά, ευρωπαϊκά και ασιατικά ναυπηγεία.
Ο καθηγητής Γρηγορόπουλος στην ανάλυσή του περιγράφει το σημαντικό έργο και τις προκλήσεις
για τη Σχολή Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ δεν διστάζει να καυτηριάσει και τις όποιες
παθογένειες των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ποιες είναι οι σχέσεις συνεργασίας
της σχολής με τα τεχνικά γραφεία
του Πειραιά, τα ελληνικά ναυπηγεία
και τις διαχειρίστριες εταιρείες στο
Λεκανοπέδιο;
Τα τεχνικά γραφεία καταφεύγουν στις
υπηρεσίες μας όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δυσεπίλυτο τεχνικό πρόβλημα ή όταν έχουν ανάγκη των πειραματικών μας δυνατοτήτων. Το ίδιο ισχύει και
για τα μικρά ναυπηγεία της ΝΕΖ Περάματος-Ελευσίνας. Γενικά, εμείς αποφεύγουμε
να αναλαμβάνουμε εργασίες που εντάσσονται στην καθημερινή δραστηριότητα
των αποφοίτων μας και στον ανταγωνισμό με αυτούς. Όσον αφορά τα μεγάλα
ναυπηγεία της χώρας, σήμερα αυτά υπο-
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λειτουργούν και δεν υπάρχει κάποια
συνεργασία. Και παλαιότερα όμως, όταν
λειτουργούσαν κανονικά, γενικά προτιμούσαν να κατασκευάζουν πλοία με βάση
σχέδια αλλοδαπών σχεδιαστικών οίκων
παρά να αναπτύσσουν δικές τους σχεδιάσεις με την υποστήριξή μας. Εξαίρεση
αποτελούν τα περιπολικά-κανονιοφόροι
και τα αρματαγωγά του ΠΝ, στα οποία
είχαμε έντονη εμπλοκή σε αγαστή συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό. Τέλος, οι
διαχειρίστριες εταιρείες συχνά ζητούν
πληροφορίες ή συμβουλές σε τεχνικά
θέματα, αλλά δεν συνηθίζουν να μας
αναθέτουν μελέτες. Τις μελέτες αυτές
εκπονούν οργανισμοί συνεργαζόμενοι με
τα ναυπηγεία που κυρίως βρίσκονται στην
Άπω Ανατολή.

Η ανάπτυξη προϊόντων ενδιαφέρει
τις ναυτιλιακές εταιρείες στο Λεκανοπέδιο ή προτιμούν τα έτοιμα προϊόντα;
Υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τη
ναυτιλιακή αγορά εντός και εκτός
Ελλάδος;
Οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν
γενικά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη
προϊόντων, προτιμώντας την προμήθεια
έτοιμων και δοκιμασμένων λύσεων, έστω
και αν το κόστος είναι αυξημένο. Η
εμπειρία που υπάρχει από τη μέχρι τώρα
συνεργασία μας με τις ναυτιλιακές εταιρείες (κυρίως της εγχώριας ναυσιπλοΐας)
είναι θετική και έχει οδηγήσει σε σχέσεις
εμπιστοσύνης για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αυτό προ-

κύπτει και από τις 350 και πλέον τεχνικές
εκθέσεις που έχει παραδώσει το Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής της σχολής μας σε πελάτες
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας. Αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρουν και οι άλλοι τομείς και εργαστήρια της σχολής σε μικρότερη κλίμακα.
Για ποιο λόγο δεν υπάρχει μεγάλη
συνεργασία μεταξύ των ελληνικών
σχολών και των ιδιωτικών φορέων σε
θέματα μελετών υποστηριζόμενων
από την ΕΕ; Είναι εμπόδιο η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία;
Τα κοινοτικά προγράμματα, όπως και τα
εθνικά, που επίσης χρηματοδοτούνται
από την ΕΕ, έχουν σημαντική γραφειοκρατία και διαρκούν μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα (2-3 χρόνια) από αυτά που
θεωρούνται εύλογα σε μια ναυτιλιακή
εταιρεία. Επιπλέον, οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες δεν διαθέτουν εταιρεία
με έδρα εντός της κοινότητας (ή της
χώρας) ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα παραπάνω προγράμματα.
Ποιος είναι ο νέος ρόλος των νηογνωμόνων σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων; Υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμός ή συνέργεια ως προς την υποστήριξη της διαχείρισης των πλοίων
και των προϊόντων μεταξύ των πολυτεχνείων και των νηογνωμόνων;
Όπως γνωρίζετε, οι νηογνώμονες αποτελούν ελεγκτικές αρχές που εκδίδουν
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Τα τελευταία
χρόνια έχουν επεκταθεί στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, που αφορούν
όχι μόνο θέματα ασφαλείας, αλλά και
θέματα βέλτιστης λειτουργίας του πλοίου.
Συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα
και συνεργάζονται με ερευνητικούς οργανισμούς κυρίως της χώρας προέλευσής
τους. Επομένως, λειτουργούν ουσιαστικά
ανταγωνιστικά όσον αφορά την παροχή
υπηρεσιών. Είναι κρίμα που ο Ελληνικός
Νηογνώμονας, εκατό χρόνια μετά την
ίδρυσή του, δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τεχνικά την ελληνική ναυτιλία και να
συνεργαστεί με τα τεχνολογικά ιδρύματα.
Πώς βλέπετε την κατάσταση στα
ελληνικά ναυπηγεία; Ποιες είναι οι

Αν και το εργατικό κόστος στην
Ευρώπη είναι υψηλότερο από
εκείνο των ναυπηγικών μονάδων
στην Άπω Ανατολή, τα ναυπηγεία
της ΕΕ επιβιώνουν χάρη στις
κρατικές προμήθειες, στα ειδικού
τύπου πλοία.
εκτιμήσεις σας για το άμεσο μέλλον
για τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας;
Η παρατεταμένη κρίση στα μεγάλα ναυπηγεία και η αδυναμία ριζικής αντιμετώπισης της κατάστασης από την πολιτεία
δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για
αισιοδοξία.
Υπάρχει, πιστεύετε, μακροπρόθεσμος
ή μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός από
τους φορείς, τα ναυπηγεία, αλλά και
τις εταιρείες, για θέματα σχεδίασης
πλοίου, μελέτης ή ανάπτυξης;
Δυστυχώς δεν διαφαίνεται τέτοια
διάθεση ούτε από τη μεριά της πολιτείας ούτε από τις ναυπηγικές μονάδες.
Οι τελευταίες λειτουργούν σε καθεστώς
με περιορισμένο οπτικό ορίζοντα, που
δεν επιτρέπει ουσιαστικό αναπτυξιακό
σχεδιασμό, έχουν προβλήματα χρηματοδότησης. Προσπαθούν διαρκώς να καλύπτουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και
αμοιβές προσωπικού.
Πώς θα μπορούσαν τα αρμόδια
υπουργεία να βοηθήσουν την ελληνική
ναυπηγική βιομηχανία;
Τα υπουργεία θα έπρεπε να ενημερώνουν
τους εγχώριους κατασκευαστές για τις προγραμματιζόμενες νέες κατασκευές και μετασκευές, με ορίζοντα τριετίας τουλάχιστον,
και οι τελευταίοι θα έπρεπε να προετοιμάζονται, αναλαμβάνοντας εξ ιδίων πόρων
το αντίστοιχο κόστος για τη διεκδίκηση
των έργων αυτών, όταν προκηρυχθούν. Η

ύπαρξη μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού θα επέτρεπε την
αξιοποίηση των κρατικών προμηθειών για
την επιβίωση και την ανάπτυξη της εγχώριας
ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι παραπάνω προτάσεις αναφέρονται κυρίως στις κρατικές
προμήθειες, καθώς και στην ακτοπλοΐα που
εξυπηρετεί τη σύνδεση της ηπειρωτικής
χώρας με τα νησιά.
Πώς βλέπετε την κατάσταση του εργατικού κόστους στα ναυπηγεία της
Ευρώπης; Πώς αντιμετωπίζουν οι ναυπηγικοί κολοσσοί στην ΕΕ την έλλειψη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε
σχέση με τα ναυπηγεία της Ανατολής;
Αν και το εργατικό κόστος στην Ευρώπη
είναι υψηλότερο από εκείνο των ναυπηγικών μονάδων στην Άπω Ανατολή, τα
ναυπηγεία της ΕΕ επιβιώνουν χάρη στις
κρατικές προμήθειες, στα ειδικού τύπου
πλοία, στα γρήγορα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ και
στα σκάφη αναψυχής, πραγματοποιώντας
συγχρόνως επενδύσεις για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα διατηρούν υψηλά επίπεδα ποιότητας και φινιρίσματος των κατασκευών τους, ώστε να
είναι ανταγωνιστικές, και ενσωματώνουν
εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στις νέες
κατασκευές τους. Το ίδιο πλάνο εφαρμόζουν με επιτυχία και οι Ιάπωνες, που
έχουν επίσης υψηλό εργατικό κόστος.
Το μέλλον τελικά είναι μόνο τα ειδικά
πλοία και οι ειδικές κατασκευές για τα
ευρωπαϊκά ναυπηγεία; Πιστεύετε ότι
αργά ή γρήγορα οι Ασιάτες θα αντα-
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γωνίζονται τους Ευρωπαίους και στις
ειδικές κατασκευές;
Με δεδομένο το υψηλό κόστος των εργατικών, βιώσιμες εμπορικά κατασκευές για
τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία είναι οι ακριβότερες κατασκευές που απαιτούν ειδικό
(ακριβό γενικά) εξοπλισμό (ερευνητικά
πλοία, πολεμικά πλοία) ή υψηλού επιπέδου (πολυτελείς) ενδιαιτήσεις και
χώρους επιβατών (κρουαζιερόπλοια, Ε/ΓΟ/Γ, επιβατηγά), στα οποία οι Ευρωπαίοι
κατασκευαστές διατηρούν τα πρωτεία.
Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις η αυτοματοποίηση της κατασκευής του πλοίου,
που προϋποθέτει επενδύσεις, αυξάνει την
παραγωγικότητα της εργασίας και μειώνει
το συνολικό κόστος κατασκευής.
Για ποιους λόγους θεωρείτε πως τα
ιαπωνικά και τα κορεατικά ναυπηγεία
κατάφεραν να επιβιώσουν στη νέα
τάξη πραγμάτων, παρά το ιδιαίτερα
υψηλό κόστος τους;
Το υψηλό κόστος εργατικών κυρίως επηρέασε την Ιαπωνία, όπου τα ναυπηγεία προχώρησαν σε μεγάλες επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς των, ενώ στην
Κορέα το εργατικό κόστος είναι συγκρίσιμο
με αυτό στη χώρα μας πριν από την οικονομική κρίση. Όμως, και οι Κορεάτες επένδυσαν στη ναυπηγική τους βιομηχανία, η
οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλες εταιρείες με πολλές ναυπηγικές μονάδες η
καθεμία, διάταξη που επιτρέπει τη μείωση
του κόστους λόγω όγκου παραγωγής.
Ποια είναι η σημερινή κατάσταση
στη σχολή; Πόσο την έχει επηρεάσει
η κρίση; Πώς χαράσσεται σήμερα η
στρατηγική της σχολής;
Η Σχολή Ναυπηγών δέχεται κατά την
τελευταία πενταετία διπλάσιο περίπου
αριθμό φοιτητών από ό,τι προηγουμένως,
ενώ ταυτόχρονα το ακαδημαϊκό διδακτικό
προσωπικό έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων μελών ΔΕΠ
στο εξωτερικό. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω μείωσης κατά 70% της κρατικής επιχορήγησης. Παρ’ όλες αυτές
τις δυσάρεστες εξελίξεις, η σχολή εξακολουθεί να διατηρεί το υψηλό επίπεδο
σπουδών που ανέπτυξε από την ίδρυσή
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της (πρώτοι εισακτέοι το 1969), να λειτουργεί τα εργαστήριά της, να παράγει
επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ξένα
κυρίως περιοδικά και να συμμετέχει σε
ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και
κοινοτικά. Οι επιδόσεις σε όλους τους
παραπάνω τομείς την κατατάσσουν στις
πρώτες ή και στην πρώτη θέση ανάμεσα
στις εννέα σχολές του ΕΜΠ, όσον αφορά
τη συνολική παραγωγή ερευνητικού και
διδακτικού έργου ανά μέλος ΔΕΠ.
Θα βοηθούσε τη σχολή σας η δημιουργία μιας Spin-off εταιρείας για
καλύτερη προβολή και επικοινωνία με
την αγορά; Πού έγκειται η δυσκολία
σύστασής της;
Γενικά η σύσταση Spin-off εταιρειών δεν
ευνοείται από τη νομοθεσία, ούτε υποστηρίζεται επαρκώς από το τραπεζικό
σύστημα. Ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια,
που το Υπουργείο Οικονομικών ενέταξε
τους ειδικούς λογαριασμούς των ΑΕΙ στο
δημόσιο λογιστικό, έχει εκμηδενίσει τη
δυνατότητα αυτενέργειας των ΑΕΙ.
Γιατί υστερούν οι ελληνικές πολυτεχνικές σχολές σε πατέντες και πρωτότυπες εργασίες;
Το ΕΜΠ και οι άλλες πολυτεχνικές σχολές
δεν υστερούν σε πρωτότυπες εργασίες.
Όμως, το νομικό καθεστώς δυσχεραίνει
την κατάθεση πατεντών, ενώ τα ιδρύματα
δεν έχουν διαθέσιμες πιστώσεις για να
συνεισφέρουν ή να καλύψουν το κόστος
διατήρησης των πατεντών. Επειδή αυτή
η κατάσταση διαρκεί πολλά χρόνια, έχει
απομακρύνει και το ενδιαφέρον των
ερευνητών για ανάπτυξη και κατάθεση
πατεντών, περιορίζοντάς το μόνο στη
συγγραφή πρωτότυπων εργασιών, που
πολλές φορές οδηγούν σε πατέντες στην
αλλοδαπή. Τέλος, στο σημείο αυτό θα
ήθελα να τονίσω την έλλειψη ενδιαφέροντος από την εγχώρια βιομηχανία για
χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογίας, γεγονός που πιστοποιείται και από τη χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα, που
δεν υπερβαίνει το 0,7% του ΑΕΠ. Επιπλέον, από το ποσοστό αυτό μόνο το
0,1% προέρχεται από ιδιωτικούς φορείς,
ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη

είναι 3% (5 φορές μεγαλύτερη) και 2% (20
φορές μεγαλύτερη!).
Σε ποιους τομείς μπορεί η σχολή να
υποστηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη ως προς τον σημερινό ή και
μελλοντικό στόλο στην ελληνική
ακτοπλοΐα;
Η Σχολή Ναυπηγών του ΕΜΠ, η μοναδική
πολυτεχνική σχολή στη χώρα μας, διαθέτει τέσσερις τομείς:
• Τομέα Ναυτικής και Θαλάσσιας
Υδροδυναμικής
• Τομέα Μελέτης Πλοίου και
Θαλασσίων Μεταφορών
• Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών και
• Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας
Αυτοί καλύπτουν πρακτικά όλους τους
τεχνολογικούς τομείς ενδιαφέροντος της
ναυτιλίας, περιλαμβανομένης της ακτοπλοΐας και του Πολεμικού Ναυτικού,
καθώς και τις πλωτές θαλάσσιες κατασκευές (πλατφόρμες).
Ποιες είναι οι σχέσεις συνεργασίας
της σχολής με το Πολεμικό Ναυτικό
και με το Λιμενικό Σώμα;
Η σχολή μας, και κυρίως το Εργαστήριο
Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής,
έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ιδιαίτερα
με το Πολεμικό Ναυτικό. Ειδικότερα, συμμετείχε στη σχεδίαση των αρματαγωγών
και των Περιπολικών Ανοικτής Θαλάσσης
(Κανονιοφόρων) του ΠΝ, ενώ έχει εκπονήσει μελέτες και δοκιμές στην Πειραματική Δεξαμενή για τους περισσότερους
τύπους πλοίων που διαθέτει το ΠΝ στο
πλαίσιο πάνω από 30 προγραμμάτων. Η
συνεργασία μας με το Λιμενικό Σώμα περιορίζεται στην εκπόνηση μελετών ή στην
εκτέλεση πειραματικών δοκιμών για προμηθευτές του Λιμενικού Σώματος. Εξ
όσων γνωρίζω, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής δεν διαθέτει
κωδικό χρηματοδότησης για την έρευνα
και την ανάπτυξη τεχνολογίας, ούτε συνηθίζει να ζητά τη συνδρομή της σχολής σε
τεχνικά θέματα (π.χ. σύνταξη τεχνικών
προδιαγραφών). Αντιθέτως, διατηρούμε
μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με το
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
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Το ΕΜΠ καινοτομεί: τέσσερα πρωτοποριακά
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης
«εκκολάπτονται» στη Σχολή Ναυπηγών
και Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Σχολή Ναυπηγών και
Μηχανολόγων Μηχανικών του
ΕΜΠ διαθέτει τέσσερις κύριους
τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης
–τον Τομέα Ναυτικής και
Θαλάσσιας Υδροδυναμικής,
τον Τομέα Μελέτης Πλοίου
και Θαλασσίων Μεταφορών,
τον Τομέα Θαλασσίων
Κατασκευών και τον Τομέα
Ναυτικής Μηχανολογίας–,
καλύπτοντας πρακτικά όλους
τους τεχνολογικούς τομείς
ενδιαφέροντος της ναυτιλίας.
Τα Ναυτικά Χρονικά ζήτησαν από τους
επικεφαλής των τεσσάρων τομέων να
παρουσιάσουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα
που αναπτύχθηκε από τον τομέα τους,
αναφέροντας εν συντομία τη γενεσιουργό
ιδέα, τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και το
προστιθέμενο όφελος που δημιουργεί το
συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.
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1. Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας
Υδροδυναμικής
Σύστημα για τη Βέλτιστη Ενεργειακή
Διαχείριση Πλοίου
Οι υψηλές τιμές των καυσίμων, οι απαιτήσεις του ΙΜΟ (EEDI, EEOI, SEEMP) για
περιορισμό των εκπομπών ρύπων, σε συνδυασμό με τους μειωμένους ναύλους,
έχουν περιορίσει τα περιθώρια λειτουργικού κέρδους των πλοιοκτητών. Επιπλέον,
οι ημερήσιες καταναλώσεις των σύγχρονων
πλοίων είναι υψηλές, έτσι ώστε ακόμα και
μικρή ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης οδηγεί σε εξοικονόμηση μεγάλων
ποσών στον στόλο πλοίων μιας εταιρείας.
Ο ΤΝΘΥ ανέπτυξε ένα σύστημα που αποσκοπεί στη βέλτιστη επιλογή της κατάστασης φόρτωσης (βύθισμα, διαγωγή), της
πορείας, της ταχύτητας, των απαιτήσεων
καθαρισμού της έλικας ή/και της γάστρας.
Το σύστημα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πλοίου (σχέδια, μελέτες,
δοκιμές προτύπου στη δεξαμενή, δοκιμές
παραλαβής) και καταγράφει με σύγχρονους αισθητήρες τις παραμέτρους
λειτουργίας ενός πλοίου (κατάσταση
φόρτωσης, ταχύτητα πριν και μετά τους

δεξαμενισμούς, κατάσταση της θάλασσας
και ανέμου) σε συνδυασμό με την κατανάλωση καυσίμου, τις στροφές της έλικας
και τη ροπή και ώση στον άξονα πρόωσης.
Με ναυπηγικούς υπολογισμούς και μεθοδολογίες
αναγνώρισης
συστήματος
(System Identification – SI) εκτιμώνται
οι παράμετροι της συμπεριφοράς του
πλοίου που επηρεάζονται από την κατάσταση της γάστρας και της έλικας, την
ταχύτητα και τη φόρτωση του πλοίου
και διαχωρίζονται από τις επιδράσεις του
ανέμου και των κυματισμών. Tο μοντέλο SI
περιγράφει την τρέχουσα συμπεριφορά
του πλοίου και αποθηκεύεται σε βάση
δεδομένων για σύγκριση με μελλοντικά
μοντέλα, ώστε να παρακολουθείται η διαχρονική εξέλιξη των παραμέτρων λειτουργίας. Επίσης, υποστηρίζει αποφάσεις
για τον καθαρισμό της έλικας ή και της
γάστρας, την ταχύτητα και τη διαγωγή,
ώστε να ελαχιστοποιούνται η κατανάλωση
καυσίμου και το λειτουργικό κόστος του
πλοίου σε ήρεμο νερό, χωρίς να επηρεάζεται η αποστολή του.
Τα αποθηκευμένα δεδομένα της συμπεριφοράς (δυναμικές αποκρίσεις και πρόσθετη αντίσταση) του πλοίου σε κυμα-

Τομέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής: Απαιτήσεις ισχύος κυρίας μηχανής πλοίου σε διάφορες
καταστάσεις θάλασσας και ανέμου.

τισμούς καθοδηγούν τον πλοίαρχο στην
επιλογή της καταλληλότερης πορείας με
βάση την πρόγνωση καιρού και καταστάσεως θάλασσας κατά μήκος του δρομολογίου του. Στη βάση αυτή αποθηκεύονται και οι αντίστοιχες πραγματικές αποκρίσεις και η κατανάλωση καυσίμου σε
κάθε ταχύτητα και κατάσταση θάλασσας.
Διαχρονικά υπολογίζεται ο EEOI, διασταυρώνονται οι ημερήσιες αναφορές
των πλοίων, καταγράφονται τα λαμβανόμενα μέτρα στο SEEMP και διορθώνονται οι ναυπηγικοί υπολογισμοί με βάση
τις πραγματικές μετρήσεις.
Μια πρώιμη έκδοση του συστήματος
υλοποιήθηκε με επιτυχία σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που εκτελούσε διατλαντικά δρομολόγια.
2. Τομέας Μελέτης Πλοίου και
Θαλασσίων Μεταφορών
Ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Λήψης
Αποφάσεων – FORESIM
Στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών
(ΕΘΜ) αναπτύχθηκε ευφυές σύστημα
υποστήριξης λήψης αποφάσεων, η μεθοδολογία FORESIM, που αποβλέπει στην
αναγνώριση ή στη μείωση του επιπέδου
διακινδύνευσης, αλλά και στη βελτίωση των
κριτηρίων απόδοσης και κερδοφορίας στο
ιδιαίτερα αβέβαιο ναυτιλιακό περιβάλλον.
Η τεχνική βασίζεται στη συστημική και
αιτιοκρατική θεώρηση πως η εξέλιξη της

ναυλαγοράς εξαρτάται από τις αρχικές της
συνθήκες, από τα θεμελιώδη στοιχεία της
και από τις πιθανές διεγέρσεις από το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον.
Αρχικά αναλύθηκε εκτενώς η ναυλαγορά
πλοίων μεταφοράς υγρού και ξηρού
φορτίου χύδην με βάση και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από έγκυρες πηγές πληροφόρησης και αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό
υπόδειγμα, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για
τη μοντελοποίηση του συστήματος. Όπως
φάνηκε από τη μελέτη των στοιχείων, το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ναυλαγοράς
αλλά και πολλών άλλων συστημάτων γενικότερα είναι το ιδιότυπο καθεστώς αλλη-

λεπίδρασης με άλλα συστήματα, αλλά και
οι εσωτερικοί μηχανισμοί εξισορρόπησης
ανάμεσα σε όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά
του, περιλαμβανομένων και των ενδοσυστημικών (π.χ. οι τιμές νεότευκτων πλοίων, το
δελτίο παραγγελιών, οι τιμές των ναύλων) και
εξωσυστημικών μεταβλητών (π.χ. παραγωγή,
διακίνηση, μεταφορά και τιμές προϊόντων
που μεταφέρονται).
Για τη μοντελοποίηση των σχέσεων αιτιότητας χρησιμοποιήθηκε ένα επεξηγηματικό μοντέλο μέσω Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Artificial Neural
Networks), ενώ υποδείγματα τύπου
GARCH (τα οποία μοντελοποιούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οικονομετρικών
χρονοσειρών, όπως την ετεροσκεδαστικότητα) χρησιμοποιήθηκαν για συγκεκριμένους εξωσυστημικούς παράγοντες. Συνθέτοντας αυτά τα δύο διαφορετικά υποδείγματα στην τεχνική FORESIM, προσομοιώνεται ουσιαστικά η απόκριση του
συστήματος, όπως χαρακτηρίζεται από
τις επεξηγηματικές του θεμελιώδεις μεταβλητές (αιτιότητα) σε πιθανές μελλοντικές διεγέρσεις με βάση και τη στοχαστικότητα (τυχαιότητα) που χαρακτηρίζει
ορισμένους εξωσυστημικούς παράγοντες.
Έτσι, η FORESIM αποτελεί ένα εργαλείο
για την προσομοίωση της εξέλιξης του
ναυτιλιακού συστήματος με ιδιαίτερα
πρακτική σημασία, γιατί ξεπερνάει με
συνέπεια σε αξιοπιστία πρόβλεψης κάθε

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών: φωτογραφίες με το υπό κλίμακα μοντέλο κατά την εκτέλεση των πειραμάτων.

άλλο μοντέλο. Η προσπάθεια που αναγνωρίστηκε διεθνώς (βραβείο καλύτερης
δημοσίευσης στο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακών Οικονομολόγων, IAME 2004)
αποτέλεσε τη βάση μιας διδακτορικής
διατριβής (Π. Ζαχαριουδάκης, 2007) και
πηγή αρκετών δημοσιεύσεων.
Έως σήμερα η FORESIM έχει σημαντικά
αναβαθμιστεί μέσω και άλλων συμπληρωματικών μοντέλων καθώς και μακρο-οικονομικών παραγόντων, δίδοντας ιδιαίτερα ρεαλιστικές προβλέψεις, ενώ η
σχετική έρευνα που τελείται στο ΕΘΜ
την εποχή αυτή μεταξύ άλλων προσπαθεί
να τη βελτιώσει ακόμα περισσότερο, συνδυάζοντάς τη με μοντέλα που ενοποιούν
τη μικρο-οικονομική (σε επίπεδο εταιρείας) και μακρο-οικονομική (σε επίπεδο
αγοράς) συμπεριφορά του ναυτιλιακού
συστήματος.
3. Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών
Υπεράκτιες κατασκευές πολλαπλών
χρήσεων για την εκμετάλλευση της
θαλάσσιας, αιολικής και κυματικής
ενέργειας
Σε μια περίοδο όπου οι Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας αποτελούν βασικό
πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής
πολιτικής, καταγράφοντας αναπτυξιακή
δυναμική, και με σημαντικά τα περιθώρια
και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης,
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, οι νέες πρωτοποριακές και καινοτόμες τεχνολογίες
μπορούν να αποτελέσουν ένα ακόμα
όχημα για τη μεγαλύτερη διείσδυση των
ΑΠΕ, και δη των υπεράκτιων αιολικών.
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Στα πλαίσια αυτά, στο Εργαστήριο Πλωτών
Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης
του Τομέα Θαλασσίων Κατασκευών της
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ γίνεται τα τελευταία χρόνια
συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμου υπεράκτιας εγκατάστασης για τη
συνδυασμένη εκμετάλλευση της υπεράκτιας
αιολικής και κυματικής ενέργειας. Η ανάπτυξη της πλωτής εγκατάστασης ξεκίνησε
με το πρόγραμμα POSEIDON (2012-2014,
χρηματοδότηση ΓΓΕΤ) και συνεχίζεται με
τη σχεδίασή της σε επίπεδο προχωρημένης σχεδίασης στα πλαίσια του ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού προγράμματος REFOS
(2015-2018) σε συνεργασία με ελληνικές και
ευρωπαϊκές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα
και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Περιλαμβάνει
πλωτή κατασκευή τριγωνικής κατόψεως σε
μορφή ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 50 μ.,
αγκυρωμένη με προένταση στον πυθμένα
της θάλασσας (TLP) σε βάθος νερού 200
μ., πάνω στην οποία στηρίζεται ανεμογεννήτρια (ΑΓ) οριζοντίου άξονα ονομαστικής
ισχύος 10 MW και κυματικές μηχανές λειτουργούσες με την αρχή της ταλαντευόμενης υδάτινης στήλης (Oscillating Water
Column – OWC’s), εγκατεστημένες στις
τρεις κορυφές της. Η κατασκευή σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες
συνθήκες περιβάλλοντος για επιλεγμένες
θέσεις εγκατάστασής της στη Μεσόγειο
και στη Βόρεια θάλασσά της, καθώς και
τις αντίστοιχες απαιτήσεις σχεδίασης. Τα
τελικά κατασκευαστικά σχέδια της πλωτής
εξέδρας θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των δομικών και υδροδυναμικών
ελέγχων αριθμητικά και πειραματικά, και

θα συνοδεύονται από μια τεχνοοικονομική
ανάλυση, καταδεικνύοντας τη βιωσιμότητα
της κατασκευής.
Το όλο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις
κύριες φάσεις για την υλοποίησή του, ως
εξής:
Φάση 1: Περιβαλλοντικές Παράμετροι,
διάταξη της πλωτής κατασκευής, μέγεθος
και ανάλυση της συνολικής πλατφόρμας
και των στοιχείων της.
Φάση 2: Σχεδιασμός και ανάλυση των χαλύβδινων δομικών στοιχείων της κατασκευής.
Πειράματα αντοχής δομικών στοιχείων και
υδροδυναμικά πειράματα υπό κλίμακα.
Φάση 3: Τελικός σχεδιασμός και τεχνοοικονομική ανάλυση.
Έχουν ήδη γίνει υδροδυναμικοί υπολογισμοί, καθώς και μετρήσεις σε υπό
κλίμακα πρότυπο στην Πειραματική
Δεξαμενή του Εργαστηρίου Ναυτικής
και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, και αποτελέσματα της μέχρι τώρα ερευνητικής
δουλειάς έχουν παρουσιαστεί σε πολλά
διεθνή συνέδρια και περιοδικά.
4. Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Νέα πειραματική κλίνη δοκιμών υβριδικής εγκατάστασης πρόωσης HIPPO-2
Ο όρος «υβριδικό» χρησιμοποιείται
συχνά τον τελευταίο καιρό, αλλά ο συνδυασμός εγκαταστάσεων παραγωγής
ισχύος και πηγών ενέργειας έχει μια
μακρά ιστορία στην πρόωση πλοίων. Τα
υβριδικά συστήματα πρόωσης επανέρχονται σήμερα λόγω εξελίξεων στα ηλεκτρονικά ισχύος, στους συσσωρευτές/
μπαταρίες και στα συστήματα παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου.
Οι ναυτικοί κινητήρες ντίζελ, που κινούν το
98% των πλοίων, παρουσιάζουν μειωμένη
αποδοτικότητα εκτός της ονομαστικής
περιοχής λειτουργίας τους. Η υβριδική ντιζελοηλεκτρική πρόωση είναι μια υποσχόμενη
τεχνολογία τόσο για τη μείωση των ρύπων
καυσαερίων όσο και για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου σε όλο το φάσμα λειτουργίας. Τα υβριδικά συστήματα πρόωσης
μπορεί να αποδειχθούν περισσότερο
χρήσιμα σε εφαρμογές πλοίων που απαιτούν
συχνές εναλλαγές ταχύτητας, όπως τα πλοία
εφοδιασμού, επιβατηγά, μικρά δεξαμενόπλοια, πλωτά γεωτρύπανα, παγοθραυστικά,
πολεμικά πλοία, κρουαζιερόπλοια.
Το 2013 εγκαταστάθηκε στο ΕΝΜ/ΕΜΠ
η πρώτη υβριδική ντιζελοηλεκτρική κλίνη

δοκιμών HIPPO-1 (Hybrid Integrated
Propulsion Powertrain Testbed). Παρείχε
πολύτιμη γνώση αναφορικά με τη λειτουργία και τον έλεγχο υβριδικών εγκαταστάσεων. Ο σχεδιασμός του HIPPO-2,
το οποίο τώρα έχει εγκατασταθεί και
εξελίσσεται στο ΕΝΜ, βασίστηκε στην
εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτή την
πρώτη εγκατάσταση. Το HIPPO-2 αποτελείται από εξαρτήματα και μηχανήματα
υψηλής τεχνολογίας. Ο κινητήρας ντίζελ
Caterpillar 260 kW έχει δυνατότητες
μείωσης εκπομπών ρύπων επιπέδου
Tier 4, ενσωματώνοντας τεχνικές ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR), Επιλεκτικής
Καταλυτικής Αναγωγής (SCR), Οξειδωτικό
Καταλύτη, Παγίδα Αμμωνίας καθώς και
Φίλτρα Σωματιδίων. Όλα τα παραπάνω
ελέγχονται μέσω μιας κεντρικής μονάδας,
χρησιμοποιώντας μια πληθώρα αισθητήρων και επενεργητών. Η πέδη-δυναμόμετρο της κλίνης δοκιμών είναι ένας κινητήρας επαγωγής ABB 315 kW AC. Ο ηλεκτρικός κινητήρας/γεννήτρια είναι ένας
κινητήρας επαγωγής ABB 90 kW AC.

Η πειραματική κλίνη δοκιμών HIPPO-2 του ΕΝΜ.

Πλήρης λειτουργία της εγκατάστασης
αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του
2018, μετά τη σύνδεση όλων των αισθητήρων και του συστήματος λήψης δεδομένων, παρακολούθησης και ελέγχου.
Η κλίνη δοκιμών HIPPO-2 του ΕΝΜ είναι

μια μοναδική υπερσύγχρονη πειραματική
μονάδα σε μια πολύ σημαντική περιοχή
της ναυτικής πρόωσης και θα αποτελέσει
ουσιαστικό εργαλείο εκπαίδευσης και
έρευνας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στα επόμενα
5-10 χρόνια
θα δούμε τα
χρώματα να
αποκτούν
όλο και πιο
πρωταγωνιστικό
ρόλο στο
operation ενός
πλοίου
Συνέντευξη του

Γιάννη Αραμπατζή
Διευθύνοντος Συμβούλου και Ιδρυτή,
NanoPhos Α.Ε.

Ο Γιάννης Αραμπατζής,
διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και ιδρυτής της
NanoPhos Α.Ε., μιλάει στα
Ναυτικά Χρονικά για το πώς
μπορούν τα αποτελέσματα
των ακαδημαϊκών ερευνών
και μελετών να αξιοποιηθούν
στην «πραγματική» αγορά και
να μετατραπούν σε βιώσιμες
επιχειρήσεις, για τις ευκαιρίες και
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
μια εταιρεία που εστιάζει στην
έρευνα και στην ανάπτυξη στην
Ελλάδα, για τη διαθεσιμότητα και
τις ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων
για μια ελληνική επιχείρηση, αλλά
και για το μέλλον στη βιομηχανία
ναυτιλιακών χρωμάτων.
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Ποια είναι η ιστορία της NanoPhos;
Πώς ξεκίνησε, πώς αναπτύχθηκε και
πού βρίσκεται σήμερα;
Μετά την υποστήριξη της διδακτορικής
μου διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και το μεταπτυχιακό που
ακολούθησα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
στο ALBA, ιδρύθηκε, τον Νοέμβριο
του 2005, η NanoPhos. Ο λόγος που με
οδήγησε στην ίδρυση της NanoPhos
ήταν πως ήμουν ανέκαθεν από τους επιστήμονες που πίστευε πως η έρευνα δεν
είναι αυτοσκοπός. Το όνειρό μου ήταν
πάντα να εφαρμόσω τα αποτελέσματα
των ερευνών μου στην πράξη. Κάπως έτσι
γεννήθηκε η NanoPhos.
Η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα
της NanoPhos αφορά την παραγωγή λειτουργικών χρωμάτων. Το 2005 η λειτουργία της NanoPhos αφορούσε αποκλειστικά τον δομικό και κατασκευαστικό
τομέα. Το 2010 εισήλθαμε για πρώτη φορά
στη ναυτιλιακή βιομηχανία, μετά την ανάπτυξη ενός ρομποτικού χρώματος, απο-

τέλεσμα των ερευνητικών μας ανησυχιών.
Παρότι δεχτήκαμε πρόταση για την ανάπτυξη και την παραγωγή του συγκεκριμένου χρώματος στη Νορβηγία, αποφασίσαμε στρατηγικά να παραμείνουμε στην
Ελλάδα, με στόχο να γίνουμε η πρώτη
ελληνική εταιρεία στον τομέα των χρωμάτων που εξυπηρετεί την ελληνική
ποντοπόρο ναυτιλία.
Για την πορεία της NanoPhos οφείλουμε
ένα θερμό «ευχαριστώ» σε ανθρώπους
της ευρύτερης ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας, οι οποίοι πίστεψαν και στήριξαν
έμπρακτα το εγχείρημά μας. Δίχως αυτούς
δεν θα βλέπαμε σήμερα τα χρώματά μας
να ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου.
Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες συνεκτιμούν και αξιολογούν θετικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι
εκπροσωπείτε μια ελληνική εταιρεία;
Εξαρχής δεν επιθυμούσαμε προνομιακή
μεταχείριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω της ελληνικότητάς μας. Επι-

θυμούσαμε αποκλειστικά μια ευκαιρία
να μας κρίνουν στη βάση της διεθνούς
αγοράς και του διεθνούς ανταγωνισμού.
Πιστεύω πως η ελληνικότητα της εταιρείας έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να
βρούμε απέναντί μας ευήκοα ώτα ως
προς την πρόταση προϊόντων (product
proposition) που κατείχαμε. Επιπλέον, η
εγγύτητα, ως μια εταιρεία με έδρα την
Ελλάδα, ίσως αποτέλεσε ένα επιπλέον
πλεονέκτημα.
Πιστεύετε πως η επένδυση στην έρευνα
και στην καινοτομία έχει δημιουργήσει
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας;
Νομίζω πως, αν κάποια στιγμή σταματήσουμε
την έρευνα, τότε αργά ή γρήγορα η NanoPhos
θα χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Και δεν αναφέρομαι απλώς στην έρευνα για
νέα προϊόντα, αλλά κυρίως στην έρευνα για
την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων μας. Επομένως, το κομμάτι
της έρευνας και της καινοτομίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο και βασικό συστατικό της
ύπαρξης της NanoPhos.

Το ίδιο άλλωστε το επιχειρηματικό μοντέλο
της NanoPhos βασίζεται στη συνεχή έρευνα
και ανάπτυξη. Με τη χρήση της τεχνολογίας
που αναπτύσσουμε εσωτερικά επιλύουμε
χρόνια προβλήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με νέους τρόπους. Πέρα από τα
παραδοσιακά προϊόντα που διαθέτουμε,
ακούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και με
την τεχνολογία που διαθέτουμε προσπαθούμε να προσφέρουμε λύσεις. Νομίζω ότι
η ειδοποιός διαφορά της NanoPhos από
άλλες εταιρείες του κλάδου είναι ότι χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ως εργαλείο
προκειμένου να αναπτύξουμε προϊόντα
με όφελος προς τον τελικό καταναλωτή.
Σκοπός είναι ο τελικός χρήστης να απολαμβάνει ένα επιπλέον όφελος από τη χρήση
των χρωμάτων μας.
Πώς θα αξιολογούσατε τη διαθεσιμότητα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους για R&D στην Ελλάδα;
Υπάρχουν, για μια ελληνική ΜΜΕ,
ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων από τις
διεθνείς χρηματαγορές;

Πιστεύω ακράδαντα πως μια εταιρεία, η
οποία θέλει να σταθεί πραγματικά στην
αγορά, δεν θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την άντληση κεφαλαίων. Ο
ελεύθερος ανταγωνισμός είναι, εξάλλου,
το μεγαλύτερο και σημαντικότερο τεστ
για τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Γενικότερα, θεωρώ πως η χρηματοδότηση
δεν εξασφαλίζει τη μακροβιότητα και τη
βιωσιμότητα μιας εταιρείας. Ιδίως κατά
τα πρώτα βήματά της μια εταιρεία δεν θα
πρέπει να ξοδεύει πολύτιμο χρόνο στο
κυνήγι επενδυτών, αλλά στη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
των προϊόντων. Αργότερα, όταν πραγματικά θα έχει αποδείξει το ποιόν της,
η συνεργασία με δυνητικούς επενδυτές
θα έρθει από μόνη της, και είναι αναπόφευκτη. Η NanoPhos άλλωστε ξεκίνησε
καθαρά με κεφάλαια triple F (Family,
Friends, Fools). Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε
μηδενικό δανεισμό, ενώ έχουμε αυτοχρηματοδοτήσει το σύνολο των ενεργειών
έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής των
προϊόντων μας. Ίσως να είναι πιο δύσκολη
πορεία, δημιουργεί όμως στέρεες βάσεις
για μια μελλοντική ανάπτυξη.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Πιστεύω ακράδαντα ότι στην Ελλάδα
υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, με γνώσεις
για την ανάπτυξη τεχνολογίας, και συγκεκριμένα χημικής τεχνολογίας. Επιπλέον, το
κόστος του ανθρώπινου δυναμικού στην
Ελλάδα είναι σαφώς μικρότερο από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες του βορρά. Επομένως,
η Ελλάδα έχει τα εχέγγυα για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
Με ποιους τρόπους δημιουργεί η επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία στην
ελληνική οικονομία;
Αυτή τη στιγμή εργάζονται στη NanoPhos
δέκα νέοι Έλληνες επιστήμονες με διδακτορικό, οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη καινοτόμων χρωμάτων, και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι’
αυτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι το επίπεδο
γνώσης, πρωτοβουλίας και αντίληψης
των τεχνικών αναγκών είναι εκπληκτικό
ανάμεσα στους Έλληνες επιστήμονες.
Συμμετέχετε, ως εταιρεία, σε επιχειρηματικές ενώσεις; Ποια θεωρείτε πως
είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη

συνεργασία με άλλες εταιρείες για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου; Πώς θα
αξιολογούσατε την προσπάθεια εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρηματικών ενώσεων;
Συμμετέχουμε σε αρκετές ενώσεις, όπως
ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), o Σύνδεσμος Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), και στην
Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO). Θεωρώ
ότι η πιο γόνιμη και παραγωγική συμμετοχή μας σε Ένωση είναι σε αυτή
της HEMEXPO. Είναι όντως μία από τις
λίγες Ενώσεις όπου υπάρχουν πραγματικά συνέργειες μεταξύ των μελών, εξωστρέφεια και δυναμική.
Ποιες πιστεύετε πως ήταν οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις που
επηρέασαν τη βιομηχανία ναυτιλιακών
χρωμάτων κατά τα προηγούμενα
χρόνια;
Παλαιότερα, τα χρώματα ήταν διακοσμητικά, ενώ η χρήση τους εξυπηρετούσε
περισσότερο αισθητικούς σκοπούς. Ένας
ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος για τη διαμόρφωση αυτής της αντίληψης ήταν ότι η
λαμαρίνα στα πλοία ήταν ιδιαίτερα παχιά,
με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται ανησυχίες για τυχόν διατάραξη της δομικής
ακεραιότητας (structural integrity) του
πλοίου, κατά την απομάκρυνση της
σκουριάς. Με τα χρόνια η ναυπηγική τεχνολογία εξελίχθηκε. Τα χρώματα απέκτησαν
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μεγάλη σημασία και από διακοσμητικά
στοιχεία άρχισαν να αποκτούν προστατευτικό ρόλο για τα πλοία. Τα τελευταία
δέκα χρόνια τα χρώματα εξελίσσονται
με γοργούς ρυθμούς, ενώ οδεύουν προς
την κατεύθυνση της ρομποτικής. Πιστεύω
πως σύντομα τα χρώματα θα έχουν τη
δυνατότητα να μεταβάλλουν τις ιδιότητές
τους ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες που αντιμετωπίζουν.
Πώς βλέπετε το μέλλον, τόσο για τη
βιομηχανία χρωμάτων όσο και για τη
NanoPhos;
Θεωρώ ότι το μέλλον της βιομηχανίας των
χρωμάτων θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
τόσο με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
όσο και με την ανάπτυξη λειτουργικών χρωμάτων, τα οποία θα συνδέουν τη δράση τους
με την απόδοση των σκαφών. Η έννοια των
ρομποτικών χρωμάτων ίσως φαντάζει επιστημονική φαντασία, αλλά είμαι πεπεισμένος
πως μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα
δούμε χρώματα τα οποία θα έχουν την ικανότητα αυτοθεραπείας (self-healing), αλλαγής
της τραχύτητάς τους ανάλογα με το προφίλ
και την απόδοση του πλοίου, προσφοράς
θερμομόνωσης, μείωσης των τριβών και
αύξησης της οικονομίας στο καύσιμο. Θα
δούμε δηλαδή τα χρώματα να αποκτούν όλο
και πιο πρωταγωνιστικό και λειτουργικό ρόλο
στο operations ενός πλοίου. Στη NanoPhos
επενδύουμε προς αυτή την κατεύθυνση και
επιθυμούμε τεχνολογικά να είμαστε πρωταγωνιστές, όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε
διεθνές επίπεδο.

NEOTEYKTA

Polembros Shipping: «ΙΘΑΚΗ ΓΟΥΟΡΙΟΡ»
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Το νέο απόκτημα
της Polembros Shipping

Ναυπηγείο κατασκευής
SWS

Τύπος
Crude Oil Tanker

LOA
267,33 μ.

Έτος ναυπήγησης
2018

IMO No
9765366

BEAM
48 μ.

Σημαία
Ελληνική

DWT
159.962

P&I
UK P&I Club

Νηογνώμονας
ABS

GRT
82.779

Άλλο ένα νεότευκτο Suezmax εντάχθηκε στη διαχείριση της Polembros Shipping.
To δεξαμενόπλοιο «ΙΘΑΚΗ ΓΟΥΟΡΙΟΡ» ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της SWS, υπό την επίβλεψη του αμερικανικού νηογνώμονα ABS, και η χωρητικότητά του φτάνει τα 159.962 dwt. Αποτελεί το δωδέκατο πλοίο στο οποίο ύψωσε την ελληνική
σημαία η Polembros Shipping τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KAI ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Του Νίκου Βεργούνη

Φωτ.: Port of Rotterdam
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Υβριδικό σκάφος απέκτησε
ο λιμένας του Ρότερνταμ
Στις 18 Ιανουαρίου οι Αρχές του λιμένα
του Ρότερνταμ έθεσαν σε λειτουργία
ένα νέο υβριδικό περιπολικό σκάφος, το
«RPA 8», το οποίο μπορεί να λειτουργεί
τόσο με καύσιμο ντίζελ όσο και με συνδυασμό ντίζελ-ηλεκτρικού κινητήρα. Το
υβριδικό σύστημα πρόωσης του σκάφους
επιτρέπει αποτελεσματική περιπολία σε
χαμηλές ταχύτητες και μειώνει τον αριθμό
των απαιτούμενων ωρών λειτουργίας
των πετρελαιοκινητήρων σε λειτουργία
χαμηλού φορτίου.
Επιπλέον, ο ειδικός σχεδιασμός του «RPA
8» έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
λιγότερων απόνερων, κάτι που ωφελεί και
τα υπόλοιπα πλοία, αλλά κυρίως σημαίνει
και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.
Το κύτος του «RPA 8» είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, το οποίο είναι τρεις
φορές ελαφρύτερο από τον χάλυβα, και
έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου.
Το «RPA 8» κατασκευάστηκε από τον
όμιλο Kooiman στο Zwijndrecht της
Ολλανδίας και πρόκειται να αντικατα-

στήσει το σκάφος «RPA 3», το οποίο
έφτασε στο τέλος της τεχνικής και οικονομικής διάρκειας ζωής του.

Η Rolls-Royce εγκαινιάζει κέντρο
έρευνας και ανάπτυξης αυτόνομων
πλοίων στη Φινλανδία
Η εταιρεία Rolls-Royce εγκαινίασε μια
τελευταίας
τεχνολογίας
ερευνητική
μονάδα στο Τούρκου της Φινλανδίας,
προκειμένου να αναπτύξει τις τεχνολογίες
τις οποίες χρειάζεται η εταιρεία, αλλά και
οι συνεργάτες της, για να διαμορφώσουν
το μέλλον μιας ολοένα και πιο αυτόνομης
ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Το νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης
για αυτόνομα πλοία περιλαμβάνει ένα
«Remote and Autonomous Experience
Space», το οποίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις τεχνολογίες για αυτόνομα πλοία
τις οποίες η Rolls-Royce έχει ήδη εισαγάγει, καθώς και εκείνες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης.
Η νέα αυτή μονάδα επιτρέπει στη RollsRoyce και στους συνεργάτες της να υλοποιούν έργα τα οποία εστιάζουν στην
αυτόνομη πλοήγηση, στην ανάπτυξη

“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.
43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr

Seaven is ISO 14001 rated. The company’s goal is clear and definite,
following the notions of its name: “sea” and “even”. Seaven aims to
continue its expansion and growth in the years to come, trying to
offer the best quality service possible to deal quickly and efficiently
in our demanding trade. The sea is our route, and corporate
reliability has always been our even choice. This is what makes
Seaven unique and globally appreciated.
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Η Eniram προσφέρει λύσεις
για την παρακολούθηση της
απόδοσης των στόλων

κέντρων ελέγχου τα οποία βρίσκονται στην
ξηρά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε μελλοντικά απομακρυσμένες και
αυτόνομες ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Μιλώντας στα επίσημα εγκαίνια της
μονάδας, που πραγματοποιήθηκαν στις
25 Ιανουαρίου 2018, ο πρόεδρος της
Rolls-Royce Marine, κ. Mikael Makinen,
ανέφερε: «Με υπερηφάνεια μπορώ να πω
ότι το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης είναι
πλέον σε λειτουργία και ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι εταίροι και οι πελάτες θα
έχουν τη δυνατότητα να δουν εδώ πώς
θα μπορούσε να μοιάζει ένα τηλεδιαχειριζόμενο και αυτόνομο θαλάσσιο μέλλον
και να συνεργαστούν μαζί μας ώστε να
το διαμορφώσουμε. Ο χώρος εμπειριών,
που αποτελεί μέρος του κέντρου εδώ
στο Τούρκου, καθώς και ένας παρόμοιος
ο οποίος βρίσκεται στο τεχνολογικό μας
κέντρο στη Νορβηγία, έχουν ως στόχο να
αποδείξουν στους πελάτες μας τα πολύ
απτά οφέλη από κάτι που συχνά θεωρείται άυλη τεχνολογία».

Η Eniram, μια εταιρεία της Wärtsilä,
εισήγαγε το Eniram SkyLight 3.0 για
την παρακολούθηση της απόδοσης
των στόλων και συνεργάζεται με την
Concirrus για την παροχή εξελιγμένων
λύσεων ασφαλίσεων θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες βασίζονται σε ακριβή
επιχειρησιακά δεδομένα.
Το Eniram SkyLight 3.0 αποτελεί σημαντική αναβάθμιση της συνδρομητικής υπηρεσίας της Eniram για την παρακολούθηση
της απόδοσης στόλων. Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει πλέον ειδοποιήσεις
για κινητά τηλέφωνα καθώς και εικονική
παρακολούθηση των RPM (στροφών ανά
λεπτό) της προπέλας. Αυτή η τελευταία
καινοτομία υποστηρίζει την πρόθεση της
Wärtsilä να οδηγήσει τον μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας προς
ένα έξυπνο θαλάσσιο οικοσύστημα μέσω
βελτιωμένης συνδεσιμότητας και χρήσης
δεδομένων πραγματικού χρόνου.
Επιπλέον, η συνεργασία της Eniram με την
Concirrus θα επιτρέπει την ενσωμάτωση
των δεδομένων που παρέχει η υπηρεσία Eniram SkyLight 3.0 στην εφαρμογή
Quest της Concirrus, η οποία δίνει τη
δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες
να διαχειρίζονται ενεργά τους κινδύνους
σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας
λειτουργικές αποδόσεις που κατά τα άλλα
είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Τα ακριβή
λειτουργικά
δεδομένα
πραγματικού
χρόνου θα χρησιμοποιούνται για την
παροχή μιας διαφανούς προβολής των
κινδύνων, επιτρέποντας στους πελάτες να
προσαρμόζουν την ασφάλισή τους και να
πληρώνουν μόνο για ό,τι χρειάζονται.

MAN Diesel & Turbo και Hyundai
συνεργάζονται για τη δημιουργία
κινητήρα διπλού καυσίμου που
καταναλώνει LPG
Η γερμανική MAN Diesel & Turbo υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας (MoU) με
τη Hyundai Heavy Industries Engine &
Machinery Division (HHI-EMD), για την
ανάπτυξη κινητήρων διπλού καυσίμου,
οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο
υγραέριο (LPG).
Με την ολοκλήρωση του έργου, η
HHI-EMD θα μπορεί πλέον να διαθέτει
στην αγορά δίχρονες μηχανές πρόωσης
που θα καταναλώνουν καύσιμο LPG.
O κ. Bjarne Foldager, αντιπρόεδρος του
τμήματος Πωλήσεων και Προώθησης
Δίχρονων Κινητήρων της MAN Diesel &
Turbo, ανέφερε: «Η MAN Diesel & Turbo
έχει δείξει και στο παρελθόν έντονο
ενδιαφέρον για τη χρήση του υγραερίου
(LPG) ως καυσίμου πάνω σε πλοία που
μεταφέρουν LPG, όμως πλέον και άλλοι
κλάδοι της ναυτιλίας έχουν αρχίσει να
ερευνούν τη συγκεκριμένη επιλογή, μια
γενική τάση η οποία αυξάνεται».
«Το υγραέριο έχει μεγάλες δυνατότητες
ως καύσιμο, καθώς δεν περιέχει θείο, είναι
ευρέως διαθέσιμο και ο εφοδιασμός των
πλοίων με αυτό γίνεται εύκολα. Συνεπώς,
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γίνεται μια όλο και πιο ελκυστική εναλλακτική λύση αντί άλλων τύπων καυσίμου
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο», πρόσθεσε ο κ. Foldager.
Η εταιρεία αναμένει ότι η εγκατάσταση μιας τέτοιου τύπου μηχανής σε
ένα εμπορικό πλοίο θα είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστική ως προς το κόστος, σε
σχέση με άλλους τύπους μηχανών διπλού
καυσίμου.

Προς κατασκευή το πρώτο
παγκοσμίως πλοίο ανεφοδιασμού
καυσίμου LNG που δεν
χρησιμοποιεί θαλάσσιο έρμα
Η εταιρεία ναυπηγήσεων Hyundai Mipo
Dockyard (HMD) έχει προγραμματίσει να
παραδώσει το πρώτο παγκοσμίως πλοίο
ανεφοδιασμού καυσίμου LNG το οποίο
δεν θα χρησιμοποιεί θαλάσσιο έρμα
αργότερα μέσα στη χρονιά.
Το χωρητικότητας 7.600 m³ πλοίο παραγγέλθηκε από τη γερμανική εταιρεία
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Με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό το πλοίο
δεν χρειάζεται να εγκαταστήσει σύστημα
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος, ενώ
απαλλάσσεται και από την ανάγκη συμμόρφωσης με τoν σχετικό κανονισμό
του ΙΜΟ (PSPC) για την ύπαρξη κατάλληλων προστατευτικών επιστρώσεων για
τις δεξαμενές θαλάσσιου έρματος, επιτρέποντας εξοικονόμηση στο κόστος
συντήρησης.

Μια νέα υβριδική λύση
για την πρόωση των πλοίων

Bernhard Schulte Shipmanagement στα
τέλη του 2016 και βρίσκεται υπό κατασκευή
στο ναυπηγείο της HMD στο Ούλσαν της
Νότιας Κορέας, υπό την επίβλεψη του
νηογνώμονα Lloyd’s Register (LR).
Με την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος του ΙΜΟ
τον Σεπτέμβριο του 2017, όλα τα πλοία
που κατασκευάζονται από την ημερομηνία που ισχύει η σύμβαση και έπειτα
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ένα
σύστημα επεξεργασίας έρματος κατά την
παράδοσή τους. Η HMD προσπαθεί να
αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα μέσω
της ανάπτυξης του συγκεκριμένου πλοίου
το οποίο δεν χρειάζεται να φέρει ένα
τέτοιο σύστημα.
Για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ιδέα,
η HMD έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον
ειδικό σχεδιασμό του κύτους του πλοίου,
το οποίο έχει το μηχανοστάσιο και το
υπερστέγασμα στην πλώρη. Επιπλέον,
διαθέτει ένα διπλό σύστημα πρόωσης
με δύο προωθητήρες Azimuth, έτσι ώστε
το πλοίο να μπορεί να διατηρήσει τη
σταθερότητά του χωρίς να χρειάζεται
θαλάσσιο έρμα.
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Η ναυπηγική εταιρεία C-Job πραγματοποίησε τον σχεδιασμό ενός φορτηγού
πλοίου, το οποίο χρησιμοποιεί την αιολική
ενέργεια, γνωστό και ως Flettner Freighter,
και αναμένεται να επιτύχει εξοικονόμηση
καυσίμων περίπου 14%.
Το χωρητικότητας 8.500 dwt πλοίο θα
είναι εξοπλισμένο με δύο περιστρεφόμενους κυλινδρικούς ιστούς της εταιρείας Norsepower, οι οποίοι θα συμπληρώνουν τις κύριες μηχανές, αποτελώντας
μια συναρπαστική υβριδική λύση. Οι περιστρεφόμενοι αυτοί κύλινδροι τοποθετούνται στο κατάστρωμα του πλοίου και
χρησιμοποιούν το φαινόμενο Μάγκνους
για να δημιουργήσουν πρόωση με τη
βοήθεια του ανέμου.
Η οικογενειακή εταιρεία Switijnk προσέγγισε τη C-Job μετά τη συμμετοχή της
τελευταίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«S@IL», για το οποίο η C-Job σχεδίασε
ένα Flettner Freighter πλοίο χωρητικότητας 4.500 dwt. Η C-Job σχεδίασε
αυτό το μικρότερο πλοίο με τέσσερις
περιστρεφόμενους κυλινδρικούς ιστούς.
Ωστόσο, έπειτα από μελέτη των επικρατέστερων ανέμων στα προτεινόμενα
δρομολόγια των πλοίων της Switijnk, η
C-Job αποφάσισε να σχεδιάσει ένα νέο
πλοίο, με την ονομασία FF8500, το οποίο
θα φέρει δύο μεγαλύτερα περιστρεφόμενα ιστία.
Ο κ. Jelle Grijpstra, Business Manager στη
C-Job, ανέφερε: «Τα περιστρεφόμενα
ιστία επελέγησαν γι’ αυτό το έργο επειδή
είναι εύχρηστα, ασφαλή, δεν παράγουν
θόρυβο, δεν απαιτούν επιπλέον πλήρωμα
και είναι φτηνότερη επένδυση σε σχέση
με άλλα συστήματα. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους έχει αποδειχθεί με
επιτυχία».

Στόχος το Ρότερνταμ να
αποτελέσει το πιο «έξυπνο»
λιμάνι στον κόσμο
Η Λιμενική Αρχή του Ρότερνταμ και η IBM
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους πάνω σε
μια πρωτοβουλία ψηφιοποίησης πολυετούς
διάρκειας για τη μετατροπή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος του λιμένα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες του Internet of
Things (IoT) προς όφελος τόσο του λιμένα
όσο και εκείνων που τον χρησιμοποιούν. Η
πρωτοβουλία θα προετοιμάσει επίσης ολόκληρο τον χώρο του λιμένα του Ρότερνταμ
προκειμένου να φιλοξενήσει συνδεδεμένα
πλοία στο μέλλον.
Το σχέδιο ξεκινά με την ανάπτυξη μιας
κεντρικής εφαρμογής, η οποία θα συλλέγει
και θα επεξεργάζεται δεδομένα καιρού
και επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο, τα
οποία θα αναλύονται μέσω της IoT πλατφόρμας της IBM. Αυτό θα επιτρέπει την
ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη
διαχείριση της κυκλοφορίας στο λιμάνι.
Τα δεδομένα θα προέρχονται από αισθητήρες, οι οποίοι ήδη εγκαθίστανται στα
42 χλμ. γης και θάλασσας, από την πόλη
του Ρότερνταμ μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα,
κατά μήκος αποβαθρών, αγκυροβολίων
και δρόμων.
Η ανάλυση των δεδομένων θα προσφέρει
πληροφορίες τις οποίες το λιμάνι θα
μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να
πάρει αποφάσεις που θα αποφέρουν τη
μείωση του χρόνου αναμονής των πλοίων
και τη δυνατότητα εισόδου μεγαλύτερου
αριθμού πλοίων στον διαθέσιμο χώρο.
Ο κ. Paul Smits, οικονομικός διευθυντής
της Λιμενικής Αρχής του Ρότερνταμ,
ανέφερε: «Εδώ στο Ρότερνταμ αναλαμβάνουμε δράση για να γίνουμε το
πιο “έξυπνο” λιμάνι στον κόσμο. Η
ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη
δουλειά μας και απαιτεί τη χρήση
όλων των δεδομένων που έχουμε στη
διάθεσή μας. Χάρη στις πληροφορίες
πραγματικού χρόνου σχετικά με τις
υποδομές, το νερό, τον αέρα κ.λπ.,
μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά
τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους
όσοι χρησιμοποιούν το λιμάνι και να
προετοιμαστούμε για να υποδεχτούμε
τη συνδεδεμένη, αυτόνομη ναυτιλία του
μέλλοντος».
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Δύσκολες επιλογές για τους διαχειριστές μεγάλων
πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου
Του

Andrew Marshall
Διευθύνοντος Συμβούλου,
Coldharbour Marine Ltd.

Τα συστήματα επεξεργασίας
θαλάσσιου έρματος τα οποία
είναι διαθέσιμα σήμερα στην
αγορά βασίζονται σε μια σειρά
διαφορετικών τεχνολογιών.
Συχνά έχουν σχεδιαστεί
για να μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα της
επεξεργασίας συνδυάζοντας
δύο συστήματα, όπως το
φιλτράρισμα ως προεπεξεργασία
και την υπεριώδη ακτινοβολία
ή την ηλεκτροχλωρίωση για να
σκοτώνουν ή να αποστειρώνουν
τους μικρότερους οργανισμούς.
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Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Andrew
Marshall, διευθύνων σύμβουλος της
Coldharbour Marine, καμία τεχνολογία
δεν είναι 100% αποτελεσματική, αφού,
για παράδειγμα, αφήνει ανοιχτό το ρίσκο
της εκ νέου ανάπτυξης θαλάσσιων οργανισμών κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών
με έρμα. Ούτε οι διαδικασίες δοκιμών
έγκρισης του ΙΜΟ ούτε αυτές της Αμερικανικής Ακτοφυλακής αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά αυτό το θέμα, αναφέρει
ο κ. Marshall. Ο ΙΜΟ εξετάζει δείγματα
υδάτινου έρματος μετά από μόλις πέντε
ημέρες και η Αμερικανική Ακτοφυλακή
μετά από μία μόνο ημέρα. Εν τω μεταξύ, η
μεταφορά έρματος μεταξύ Κίνας και Βραζιλίας διαρκεί τυπικά περίπου 42 ημέρες.
Ο A. Marshall πιστεύει ότι, ως εκ τούτου,
οι διαχειριστές φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, ιδίως των μεγάλων
πλοίων, τα οποία πραγματοποιούν μεγάλες
διαδρομές, αντιμετωπίζουν τεράστιες
προκλήσεις, γεγονός το οποίο καθιστά
την επιλογή του καλύτερου συστήματος περίπλοκο ζήτημα. Η διαχείριση
του υδάτινου έρματος κατά την άντληση
είναι απίθανο να αποδειχθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία επειδή οι επιβιώσαντες θαλάσσιοι οργανισμοί μπορούν να
ευδοκιμήσουν και να πολλαπλασιαστούν

κατά τη διάρκεια μιας μακράς μεταφοράς
έρματος. Η επεξεργασία κατά το ταξίδι,
όπως αυτή που προσφέρεται από την
Coldharbour για μεγάλα φορτηγά πλοία
μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα πλοία, είναι ένας
πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η τυπική συμμόρφωση με την
απόρριψη του νερού έρματος, αναφέρει.
Τα άλλα συστήματα έχουν διάφορα μειονεκτήματα, εξηγεί ο A. Marshall. Τα
φορτηγά πλοία χύδην φορτίου συχνά χειρίζονται φορτία σε τερματικούς σταθμούς
στις εκβολές ποταμών ή παράκτια, όπου
τα ύδατα περιέχουν υψηλά επίπεδα
ολικών αιωρούμενων στερεών (TSS).
Τα πλοία έχουν σχεδιαστεί για να φορτώνουν και να εκφορτώνουν το συντομότερο δυνατό, γεγονός που απαιτεί
τη διαχείριση μεγάλων όγκων υδάτινου
έρματος κατά τη διάρκεια των εργασιών
φορτοεκφόρτωσης.
Αυτό σημαίνει ότι, καθώς τα φορτηγά
πλοία εκφορτώνουν, αντλούν μεγάλους
όγκους υδάτινου έρματος σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Σε ύδατα με υψηλά
επίπεδα TSS, αυτό θέτει ένα τεράστιο
φορτίο στα φίλτρα, τα οποία, ακόμα και
με συχνές εκπλύσεις, μπορεί να μπλοκάρουν και να προκαλέσουν καθυστε-

ρήσεις. Ακόμα και αν το σύστημα φιλτραρίσματος δεν είναι στην πραγματικότητα
μπλοκαρισμένο, μπορεί να λειτουργήσει με μειωμένη απόδοση, αποτυγχάνοντας έτσι να συμβαδίσει με τους απαιτούμενους ρυθμούς άντλησης. Είναι πολύ
πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις.
Εάν το σύστημα επεξεργασίας βασίζεται σε φιλτράρισμα που ακολουθείται
από υπεριώδη ακτινοβολία, το φιλτραρισμένο νερό έρματος στη συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία ώστε να σκοτωθούν οι μικρότεροι οργανισμοί που
δεν έχουν παγιδευτεί από τα συνηθισμένα φίλτρα των 40 μικρομέτρων.
Ωστόσο, η υπεριώδης επεξεργασία είναι
μόνο εν μέρει αποτελεσματική σε ύδατα
με υψηλά επίπεδα TSS, άρα είναι πολύ
πιθανό το νερό έρματος που υποβάλλεται
σε επεξεργασία με τέτοια συστήματα να
περιέχει ακόμη μεγάλο αριθμό θαλάσσιων
οργανισμών που στη συνέχεια αναπτύσσονται κατά τη μεταφορά έρματος.
Τα συστήματα ηλεκτροχλωρίωσης χρησιμοποιούνται και αυτά με φίλτρα που
παρέχουν προεπεξεργασία. Τα προβλήματα
φιλτραρίσματος είναι τα ίδια, αλλά η τεχνολογία ηλεκτροχλωρίωσης βασίζεται τυπικά
σε πολύ αδύναμες αραιώσεις υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl), κοινώς γνωστού
ως λευκαντικό, και στην επεξεργασία νερού
έρματος συνιστάται σε συγκεντρώσεις όχι
μεγαλύτερες από δέκα μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) για να διασφαλιστεί ότι δεν θα
προκληθούν ζημιές στις επικαλύψεις.

Ο νηογνώμων Lloyd’s Register συνιστά
ακόμα χαμηλότερη περιεκτικότητα, που
δεν υπερβαίνει τα πέντε ppm. Για λόγους
σύγκρισης, η Domestos της Unilever,
μια μάρκα λευκαντικού οικιακής χρήσης,
περιέχει 100.000 μέρη ανά εκατομμύριο.
Η ηλεκτροχλωρίωση δεν είναι αποτελεσματική σε νερά χαμηλής αλατότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα
συστήματα επεξεργασίας που βασίζονται
σε αυτή την τεχνολογία απαιτούν το άλας
που υπάρχει στο θαλασσινό νερό ως
βασικό συστατικό για την παραγωγή του
βιοκτόνου υποχλωριώδους νατρίου. Σε
ύδατα χαμηλής αλατότητας είναι δυνατόν
να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν μεγάλοι
όγκοι θαλασσινού νερού για την παραγωγή
επαρκούς ποσότητας άλατος για το βιοκτόνο. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί υψηλά
επίπεδα ισχύος, τα οποία μπορεί να είναι
ή να μην είναι διαθέσιμα στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου κατά τη διάρκεια
των εργασιών φορτοεκφόρτωσης.
Και εδώ η τεχνολογία επεξεργασίας είναι
απίθανο να έχει συλλάβει ή να έχει αποστειρώσει όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς που υπάρχουν στο υδάτινο έρμα.
Αυτοί που παραμένουν μπορεί να πολλαπλασιαστούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς έρματος, με τον κίνδυνο, για ακόμα
μία φορά, το υδάτινο έρμα να μην πληροί
το απαιτούμενο πρότυπο απόρριψης στο
επόμενο λιμάνι φόρτωσης.
Η Coldharbour Marine δημιούργησε το
δικό της επί παραγγελία σύστημα, σχεδιασμένο ειδικά για φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ιδίως για μεγάλων

διαστάσεων. Πρόκειται για μια εκδοχή
της μονάδας επεξεργασίας GLDTM της
Coldharbour, που χρησιμοποιεί αδρανές
αέριο, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα για πρώτη φορά στην έκθεση
Kormarine. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη
του τις μοναδικές λειτουργικές απαιτήσεις
των φορτηγών πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας του έρματος
των πλευρικών δεξαμενών και των δεξαμενών φορτίου που χρησιμοποιούνται σε
ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς και την
τρέχουσα πρακτική της απόρριψης του
έρματος των πλευρικών δεξαμενών απευθείας στη θάλασσα. Ο A. Marshall τονίζει:
«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα
σύστημα που θα επέτρεπε στους πλοιοκτήτες να λειτουργούν τα πλοία τους μετά
την τοποθέτηση του συστήματος διαχείρισης υδάτινου έρματος με τον ίδιο
τρόπο που το έκαναν πριν».
Στο σύστημα Coldharbour, το υδάτινο
έρμα υφίσταται επεξεργασία κατά τη
διάρκεια ενός μέρους του ταξιδιού του,
εξασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μη τήρηση των προτύπων
απόρριψης στο επόμενο λιμάνι φόρτωσης
εξαφανίζονται. Αυτοί οι κίνδυνοι, επισημαίνει ο A. Marshall, μπορεί να μην έχουν
εκτιμηθεί πλήρως μέχρι στιγμής. Περιλαμβάνουν καθυστερήσεις στην προβλήτα,
οικονομικές κυρώσεις, πιθανή παρέκκλιση,
πρόσθετους λογαριασμούς καυσίμων, το
να τεθεί το σκάφος εκτός μίσθωσης και,
το χειρότερο από όλα, πιθανές μακροπρόθεσμες βλάβες της φήμης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι κλυδωνισμοί στη Wall Street επηρέασαν
σημαντικά την ψυχολογία των επενδυτών,
ενώ την ίδια στιγμή διατηρούνται οι ανησυχίες για την πορεία της παραγωγής
μαύρου χρυσού στις ΗΠΑ.

Αντιδρούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
στην κλιματική αλλαγή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
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Βελτιωμένες εκτιμήσεις
για τις τιμές του μαύρου χρυσού
Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της
για την παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ για
τα επόμενα δύο έτη.
Η ΙΕΑ προβλέπει ότι η παραγωγή αργού
πετρελαίου στις ΗΠΑ θα ανέλθει στα 10,6
εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2018, ενώ για
το 2019 η πρόβλεψη δείχνει ότι θα προσεγγίσει τα 11,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, βελτιωμένες κατά 3,1% σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
Επίσης, οι εκτιμήσεις της ΙΕΑ για τις τιμές
του αμερικανικού αργού κάνουν λόγο για
άνοδο κατά 5,3% για το 2018, στα 58,28
δολάρια/βαρέλι, και κατά 4,4% για το Brent,
στα 62,39 δολάρια/βαρέλι.
Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου οι τιμές του αμερικανικού αργού βρέθηκαν σε χαμηλό τριών
εβδομάδων, στα 63,39 δολάρια/βαρέλι, στο
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Petrobras, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία
της Βραζιλίας, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο Oil and Gas Climate Initiative
(OGCI). Το OGCI αποτελεί μια εθελοντική
πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν
πετρελαϊκοί και ενεργειακοί κολοσσοί, προκειμένου να αλλάξει η υφιστάμενη νοοτροπία της εν λόγω βιομηχανίας και να
«αντιδράσει» στην παγκόσμια κλιματική
αλλαγή. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν προς το παρόν η BP, η CNPC, η
Eni, η Pemex, η Repsol, η Saudi Aramco, η
Shell, η Statoil και η Total, οι οποίες συνεργάζονται για την ανάληψη δράσεων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων
του θερμοκηπίου.
Η συμμετοχή της Petrobras στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη
σημασία, καθώς πρόκειται για μια εταιρεία η
οποία έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η εξόρυξη, η παραγωγή,
η διύλιση και η μεταφορά πετρελαίου αλλά
και φυσικού αερίου, έχοντας παρουσία σε
19 χώρες και απασχολώντας 70.000 υπαλλήλους ανά τον κόσμο.
Ο κ. Bob Dudley, ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας OGCI και διευθύνων σύμβουλος της BP, επισήμανε ότι η συμμετοχή
της Petrobras δίνει τη δυνατότητα στην εν
λόγω πρωτοβουλία να επεκταθεί και σε μια
νέα γεωγραφική αγορά, όπως είναι αυτή της
Νότιας Αμερικής.
Η πρωτοβουλία OGCI δημιουργήθηκε το
2014 και αριθμεί δέκα μέλη, μαζί με την
Petrobras. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι η συνολική παραγωγή πετρελαίου και
φυσικού αερίου των μελών της αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής, οπότε η δύναμη που διαθέτει είναι αρκετά μεγάλη για να γίνουν
οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.
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Η Ινδία στοχεύει
να υπερτριπλασιάσει
τις εισαγωγές της σε LNG
Η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε ότι
σχεδιάζει να κατασκευάσει έντεκα τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG τα
επόμενα επτά χρόνια, καθώς το LNG εκτιμάται ότι θα αποτελεί έως το 2022 το 15%
του ενεργειακού μείγματος της χώρας.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η
Ινδία διαθέτει ήδη τέσσερις τερματικούς
σταθμούς, μέσω των οποίων εισάγονται
20 εκατ. τόνοι LNG ετησίως, οι οποίοι
έχει υπολογιστεί ότι καλύπτουν το 6,5%
των ενεργειακών αναγκών της χώρας.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η Ινδία στοχεύει να υπερτριπλασιάσει τις εισαγωγές της σε LNG
τα επόμενα χρόνια, αγγίζοντας τους 70
εκατ. τόνους σε ετήσια βάση.
Η κυβέρνηση της Ινδίας, όπως και πολλές
άλλες χώρες, στρέφει το ενδιαφέρον της
σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως
το LNG, περιορίζοντας την εξάρτηση
των νοικοκυριών και των βιομηχανιών της
από τον άνθρακα και το ξύλο. Ενδεικτικό
παράδειγμα της αλλαγής νοοτροπίας της
χώρας αποτελεί ο στόχος της να προσφέρει υπηρεσίες bunkering με LNG
σε πλοία που προσεγγίζουν τον λιμένα
του Cochin, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Επίσης, η ινδική
κυβέρνηση σχεδιάζει έως το 2030 όλα
τα αυτοκίνητα που παράγουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της να είναι ηλεκτρικά.

Η Κίνα ενισχύει τη θέση της
στον χώρο της ενέργειας
Η PetroChina International (Singapore),
θυγατρική εταιρεία της κρατικής πετρελαϊκής
εταιρείας της Κίνας PetroChina, επιδιώκει να
αποκτήσει ηγετική θέση στον πετρελαϊκό
και ενεργειακό τομέα στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού έως το 2020, στοχεύοντας οι
ετήσιες εμπορικές ροές της να φτάσουν
τους 200 εκατ. μετρικούς τόνους.
Δεδομένης της κινεζικής πρωτοβουλίας
για τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού, η
PetroChina International (Singapore)
στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου
πωλήσεων που διαθέτει στη Σιγκαπούρη,
επενδύοντας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και σε πρατήρια
υγρών καυσίμων.
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Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους,
οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την
εταιρεία ανήλθαν σε 26,12 εκατ. τόνους,
ενώ οι εξαγωγές της σε 8,33 εκατ. τόνους,
αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο έναν
μεγάλο προμηθευτή πετρελαίου για
χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, όπως
η Μιανμάρ, η Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ και η
Ινδονησία.
Επιπλέον, η PetroChina International
(Singapore) σχεδιάζει να συνεργαστεί
στον τομέα της ενέργειας με το Κατάρ,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη
Μαλαισία, ενώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η μητρική της εταιρεία
PetroChina έχει θέσει ως στόχο να προχωρήσει σε επενδύσεις για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης πετρελαίου
σε χώρες της Δυτικής Αφρικής, στη Βραζιλία και στο Πακιστάν, στο πλαίσιο της
επεκτατικής της στρατηγικής. Το γεγονός
αυτό εκτιμάται ότι θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ της κινεζικής κρατικής
πετρελαϊκής εταιρείας και άλλων παγκόσμιων πετρελαϊκών κολοσσών.

Δημιουργείται ιαπωνικός
κολοσσός για τον ανεφοδιασμό
πλοίων με LNG
Οι ιαπωνικές εταιρείες Kawasaki Kisen
Kaisha (K Line), Chubu Electric Power,
Toyota Tsusho Corporation και Nippon
Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν για τη
δημιουργία μιας νέας εταιρείας, αντικείμενο της οποίας θα είναι ο ανεφοδιασμός των πλοίων με καύσιμο LNG.
Η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα
δραστηριοποιείται, αρχικά τουλάχιστον,
στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην
περιοχή Τσούμπου, η οποία βρίσκεται στο
κεντρικό τμήμα της χώρας.
Η συγκεκριμένη απόφαση των εταιρειών
οφείλεται στην αυξημένη τάση που παρατηρείται παγκοσμίως προς τη χρήση του
LNG, τόσο ως πηγής ενέργειας όσο και
ως ναυτιλιακού καυσίμου, καθώς αποτελεί
μια φιλικότερη προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση συγκριτικά με το πετρέλαιο
και το μαζούτ που καίνε ως καύσιμο τα
περισσότερα πλοία.
Το LNG, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί το
μέλλον στην αγορά της ενέργειας, ενώ ανταποκρίνεται συγχρόνως στις απαιτήσεις

των διεθνών περιβαλλοντικών κανονισμών,
στόχος των οποίων είναι η μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων
του θείου, του νατρίου κ.ά. από τα πλοία.
Το γεγονός αυτό ωθεί αρκετούς πλοιοκτήτες να στραφούν σε ναυπήγηση
πλοίων τα οποία θα καταναλώνουν ως
καύσιμο LNG ή να προχωρούν στην
εγκατάσταση των απαιτούμενων μηχανημάτων στα πλοία τους (scrubbers) για τη
μείωση των εκπομπών τους.

Σε εγρήγορση η πετρελαϊκή
παραγωγή και στη Νότια Αμερική
Όπως έχει καταγραφεί, το τελευταίο διάστημα η πετρελαϊκή παραγωγή τόσο στη
Βόρεια όσο και στη Νότια Αμερική βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ νέες ανακαλύψεις θα συμβάλουν σε περαιτέρω
αύξησή της.
Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Βραζιλίας,
η Petrobras, ανακοίνωσε πρόσφατα
ότι ξεκίνησε η παραγωγή πετρελαίου
και φυσικού αερίου από το πεδίο Libra,
το οποίο βρίσκεται στο Santos Basin,
περίπου 124 ναυτικά μίλια από τις ακτές
του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.
Η Petrobras, σε συνεργασία με τη Royal
Dutch Shell, την Total και τις κινεζικές
China National Petroleum Corporation
και China National Offshore Oil Corporation, έχουν δημιουργήσει κοινοπραξία
για την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου
πεδίου μέσω μιας πλατφόρμας πετρελαίου που έχουν κατασκευάσει, η οποία
εκτιμάται ότι θα παράγει 50.000 βαρέλια
πετρελαίου και 4 εκατ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ημερησίως.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
το πεδίο Libra υπολογίζεται ότι διαθέτει μεταξύ 8 και 12 δις βαρέλια αργού
πετρελαίου.
Παράλληλα, η Shell Offshore Inc., θυγατρική της Royal Dutch Shell, ανακοίνωσε
ότι ανακάλυψε ένα νέο πετρελαϊκό κοίτασμα στον Κόλπο του Μεξικού. Η
εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην
εκμετάλλευση άλλων τριών πετρελαϊκών κοιτασμάτων στη συγκεκριμένη
θαλάσσια περιοχή, του Appomattox,
του Kaikias και του Coulomb Phase 2. Η
εταιρεία εκτιμά ότι έως το 2020 η ημερήσια πετρελαϊκή παραγωγή της από τα
τρία παραπάνω κοιτάσματα θα ανέρχεται
σε 900.000 βαρέλια.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο
των αερομεταφορών
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Με επιτυχία έκλεισε το 2017 για
την αεροπορική εταιρεία Emirates
Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία του κόσμου, ολοκλήρωσε
τον Δεκέμβριο του 2017 άλλο ένα επιτυχημένο έτος ανάπτυξης και καινοτομίας.
Η εταιρεία σημείωσε βήματα που αποτελούν ορόσημα για το σύνολο του
στόλου, του δικτύου και των καινοτόμων
προϊόντων, εδραιώνοντας την ηγετική της
θέση στην αγορά και τον πρωτοπόρο
ρόλο της στη βιομηχανία της αεροπλοΐας.
Από το 2017 η Emirates έχει μεταφέρει
πάνω από 59 εκατ. επιβάτες, σέρβιρε πάνω
από 63 εκατ. γεύματα στις πτήσεις της οι
οποίες αναχωρούν από το Ντουμπάι και
μετέφερε πάνω από 35 εκατ. αποσκευές
στο δίκτυο των 156 προορισμών της.
Η Emirates πραγματοποίησε πάνω από
3.600 επιβατικές πτήσεις κατά μέσο όρο
την εβδομάδα, πραγματοποιώντας πάνω

από 191.000 πτήσεις το 2017, ενώ διήνυσε
περισσότερα από 886 εκατ. χιλιόμετρα
ανά τον κόσμο, κάτι που ισοδυναμεί με
πάνω από 16.000 ταξίδια στον Άρη.
Η Emirates αύξησε τον στόλο της κατά 21
νέα αεροσκάφη το 2017, με παραδόσεις 9
Α380 και 12 Boeing 777-300ER, κλείνοντας το
έτος με 269 αεροσκάφη και 243 αεροσκάφη
εν αναμονή παράδοσης. Αποσύρθηκαν 11
αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του έτους.
Ενισχύοντας την επέκταση του στόλου και
τη μελλοντική ανάπτυξή της, η Emirates
έγινε πρωτοσέλιδο σε παγκόσμιο επίπεδο
όταν έδωσε $15,1 εκατ. για 40 Boeing 787
Dreamliners. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει
στην αεροπορική εταιρεία να διατηρήσει
έναν νέο και αποδοτικό στόλο. Συμπληρώνοντας τον στόλο της με Boeing 777 και
A380, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για να
εξυπηρετήσει μια σειρά από νέους προορισμούς και να βοηθήσει στην περαιτέρω
ανάπτυξη.
Για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη
ζήτηση πιλότων υψηλής εξειδίκευσης,
το 2017 άνοιξε επίσης την ακαδημία
Emirates Flight Training, μία από τις
πιο εξελιγμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις αεροπορίας στον κόσμο, παρέχοντας την πλήρη εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πιλότων και επαγγελματιών
της αεροπλοΐας. Η Emirates επέκτεινε
το δίκτυό της σε 156 προορισμούς το
2017, με την προσθήκη τριών νέων προορισμών: Νιούαρκ – ΗΠΑ μέσω Αθήνας,
Ζάγκρεμπ – Κροατία και Πνομ Πενχ
– Καμπότζη.

Πρωταθλήτρια στις παραγγελίες
αεροσκαφών το 2017 η Airbus
Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ευρωπαϊκή
Airbus πετυχαίνει περισσότερες πωλήσεις
επιβατικών αεροσκαφών από τον μεγάλο
ανταγωνιστή της, την αμερικανική Boeing.
Σε ό,τι αφορά το 2017, η Airbus ανακοίνωσε
ότι οι καθαρές παραγγελίες που δέχτηκε
ανήλθαν σε συνολικά 1.109 αεροσκάφη,
έναντι των 912 καθαρών παραγγελιών,
μετά τις ακυρώσεις της Boeing. Ως προς
τις παραδόσεις αεροσκαφών, η Airbus το
περασμένο έτος παρέδωσε συνολικά 718
αεροσκάφη, ενώ η Boeing 763.
Η μεγαλύτερη ώθηση για τις πωλήσεις της
Airbus δόθηκε στα τέλη του χρόνου και

στο πλαίσιο του Dubai Airshow, όταν ανακοινώθηκε η παραγγελία 430 αεροσκαφών
της οικογένειας Α320neo από την εταιρεία
Indigo Partners, η μεγαλύτερη και ακριβότερη παραγγελία στην ιστορία της Airbus.
Από την άλλη, η Boeing στην ίδια αεροπορική έκθεση ανακοίνωσε παραγγελίες 175
αεροσκαφών της οικογένειας 737 MAX.
Αλλά τα καλά νέα για την Airbus συνεχίζονται και το νέο έτος, καθώς έκλεισε
η πολυπόθητη συμφωνία της με την
Emirates για 36 αεροσκάφη Α380, αξίας
$16 δις (προσωρινή εντολή για 20 Α380
με option για ακόμα δεκαέξι). Οι παραδόσεις των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν
από το 2020. Με την παραγγελία τελειώνει
και η μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τη
διατήρηση της γραμμής παραγωγής του
Α380, του μεγαλύτερου επιβατικού αεροσκάφους στην ιστορία της παγκόσμιας
αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Θεσσαλονίκη «έρχεται» πιο
κοντά στον Περσικό Κόλπο
Από το προσεχές καλοκαίρι η flydubai
εγκαινιάζει τις πτήσεις της από Ντουμπάι
προς Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, από τις
15 Ιουνίου 2018 ο χαμηλού κόστους αερομεταφορέας flydubai θα συνδέει απευθείας
το Ντουμπάι, τη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τη Μακεδονία
και τη Θεσσαλονίκη. Σε εβδομαδιαία βάση
θα πραγματοποιούνται τρεις πτήσεις.

Με την προσθήκη της Θεσσαλονίκης, οι
προορισμοί που εξυπηρετεί η flydubai σε
κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη θα
ανέρχονται σε δεκαέξι.
Εκτός της flydubai, να σημειωθεί ότι και η
Qatar Airways έχει ανακοινώσει ότι ξεκινά
από τον Μάρτιο απευθείας πτήσεις προς τη
Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα οι πτήσεις που
θα συνδέουν την Ντόχα (Hamad International
Airport) με τη μακεδονική πρωτεύουσα
θα ξεκινήσουν από τις 27 Μαρτίου 2018 και
θα εκτελούνται με συχνότητα τεσσάρων
πτήσεων σε εβδομαδιαία βάση. Οι πτήσεις θα
εκτελούνται με αεροσκάφος Airbus A230.

Mobile internet στους
ευρωπαϊκούς αιθέρες
Την ολοκλήρωση του European Aviation
Network (EAN), του δικτύου που θα
παρέχει ευρυζωνικό ίντερνετ σε πτήσεις
πάνω από την Ευρώπη, ανακοίνωσαν σε
κοινή συνέντευξη Τύπου η Deutsche
Telekom και ο Inmarsat, μαζί με τη Nokia,
ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση
των smartphones και άλλων φορητών
συσκευών στα αεροπλάνα για εκατομμύρια επιβάτες πτήσεων πάνω από την
Ευρώπη. Η εμπορική διάθεση του EAN θα
ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2018, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αεροπορική αγορά και στους πελάτες της.
Το EAN είναι το πρώτο στον κόσμο ενοποιημένο δίκτυο, που συνδυάζει τη δορυ-

φορική τεχνολογία S-band και συμπληρωματικά την επίγεια τεχνολογία LTE, και
αποτελείται από 300 σταθμούς βάσης
στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοκλήρωση του
δικτύου των σταθμών βάσης ακολούθησε
την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου
του Inmarsat το περασμένο καλοκαίρι, ο
οποίος έκτοτε έχει δοκιμαστεί εκτενώς
και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία από
τον Σεπτέμβριο του 2017.
Η υπηρεσία δοκιμάστηκε σε αρκετές
πτήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η πραγματική απόδοση του EAN ανταποκρίνεται
στον σχεδιαστικό στόχο, επιτυγχάνοντας
ασύγκριτα χαμηλή χρονική καθυστέρηση
(latency), μικρότερη από 100 ms.
Ο όμιλος International Airlines Group
(IAG), στον οποίο ανήκουν αεροπορικές
εταιρείες όπως η British Airways, η Iberia,
η Aer Lingus και η Vueling, είναι ο πιλοτικός πελάτης της νέας υπηρεσίας και έχει
ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού του EAN σε αεροσκάφη.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον εναέριο
χώρο της, ο όμιλος ΟΤΕ έχει στρατηγικό
ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου ΕΑΝ,
καθώς επιλέχθηκε από τον Inmarsat ώστε
να αναλάβει την εγκατάσταση και τη λειτουργία της επίγειας δορυφορικής υποδομής του νέου δικτύου. Ο δορυφορικός σταθμός, που εγκαταστάθηκε στο
Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών του
ομίλου ΟΤΕ στη Νεμέα, αποτελεί το
σημείο διασύνδεσης με τον δορυφόρο
του Inmarsat. Ο δορυφόρος επικοινωνεί
με τον τερματικό εξοπλισμό των αεροσκαφών (OBE) και εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ίντερνετ.
Όσον αφορά την υλοποίηση του επίγειου δικτύου του European Aviation
Network, η COSMOTE ανέλαβε την
κάλυψη του εναέριου χώρου της Ελλάδας.
Παρά τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του
έργου, με δεδομένο ότι η χώρα μας καλύπτεται κατά τα δύο τρίτα από θάλασσα,
η COSMOTE προχώρησε σε ειδικό
σχεδιασμό και εγκατέστησε σταθμούς
βάσης προηγμένης τεχνολογίας με ακτίνα
κάλυψης 150 χιλιομέτρων στην ηπειρωτική
και στη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτοντας,
νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, το σύνολο του ελληνικού
εναέριου χώρου.
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Η Turkish Airlines σε τροχιά
ισχυρής ανάπτυξης
Το 2017 έκλεισε με χαμόγελα για τον
εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας.
Η Turkish Airlines το περασμένο έτος
μετέφερε 68,6 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2016.
Επίσης, σε σύγκριση με το 2016, και
ο συντελεστής πληρότητας επιβατών
(load factor) αυξήθηκε κατά 4,7%, αγγίζοντας το 79,1%. Μάλιστα, ο περασμένος
Δεκέμβριος ήταν μήνας-σταθμός για
τον τουρκικό αερομεταφορέα, καθώς
ο συντελεστής πληρότητας έφτασε το
79,5%, το υψηλότερο ποσοστό στην
ιστορία του.
Για το 2018 ο κύριος στόχος που έχει
θέσει η Turkish Airlines είναι η ομαλή
μεταφορά του hub της στον νέο διεθνή
αερολιμένα της Κωνσταντινούπολης, που
αποκαλείται προς το παρόν και «Τρίτος
Αερολιμένας» και ο οποίος έχει σχεδιαστεί να γίνει ο μεγαλύτερος του κόσμου
ως προς τον αριθμό των διακινούμενων
επιβατών (150 εκατ.).
Οι άλλοι στόχοι της Turkish Airlines για
το νέο έτος είναι να επιτευχθεί αύξηση
του αριθμού των επιβατών στα 74 εκατ.,
ο συντελεστής πληρότητας να αγγίξει το
80%, καθώς και να ενισχυθεί περαιτέρω το
τμήμα Cargo της εταιρείας.
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Επίσης, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του αεροπορικού του έργου, ο
τουρκικός εθνικός αερομεταφορέας, σε
ειδική εκδήλωση και παρουσία του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης (MoU) με την
Airbus για την προμήθεια 20 αεροσκαφών
Α350-900 με option για επιπλέον πέντε.

H Aegean προς ανανέωση στόλου
με παραγγελία-μαμούθ
Λίγες εβδομάδες έχουν απομείνει έως ότου
η Aegean Airlines, η οποία στις 15 Μαρτίου
παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα
του 2017, ανακοινώσει την οριστική απόφασή
της σχετικά με την ανανέωση αλλά και τη
μεγέθυνση του στόλου της. Ο στόχος που
έχει τεθεί είναι έως το 2023 ο τελευταίος
να περιλαμβάνει 75 αεροσκάφη. Σήμερα
ο στόλος της Aegean αποτελείται από 38
Airbus A320, 8 Airbus A321, 1 Airbus A319, 4
Dash 8-100, 10 Dash8-Q400 και 2 ATR.
Σε ομιλία του στο Λονδίνο προ ολίγων
ημερών, και συγκεκριμένα στο Aviation
Club UK, ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος της Aegean, επιβεβαίωσε, όπως μεταδίδει και ο ιστότοπος
ATW, την είδηση ότι σε λίγες εβδομάδες
πρόκειται να οριστικοποιηθεί η μεγάλη
απόφαση για την ανανέωση του στόλου
του ελληνικού αερομεταφορέα.

Καθώς προκύπτει από τις διαθέσιμες
πληροφορίες, η επιλογή θα αφορά τουλάχιστον 50 αεροσκάφη και θα γίνει μεταξύ
των αεροσκαφών της οικογένειας Airbus
A320neo ή της οικογένειας των Boeing
737 MAX. Το κόστος της παραγγελίας
των νέων αεροσκαφών εκτιμάται, κατά το
Bloomberg, ότι θα υπερβεί τα $5 δις.
Ο κ. Γερογιάννης σημείωσε ότι ο ίδιος θα
επιθυμούσε να έβλεπε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών,
ακόμα και την ύπαρξη περισσότερων
μεγάλων παικτών στην αγορά πέραν των
Airbus και Boeing. Ωστόσο, για τον ίδιο,
Airbus και Boeing θα συνεχίσουν και για
τα επόμενα χρόνια να κυριαρχούν στην
αγορά, χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει
την ύπαρξη και άλλων παικτών.
«Βρισκόμαστε τώρα στο τελευταίο μίλι
της διαδικασίας – είμαστε πραγματικά
στο τελευταίο στάδιο», τόνισε στην ομιλία
του ο κ. Γερογιάννης, προσθέτοντας: «Ως
εκ τούτου δεν μπορώ να σχολιάσω το
πού βρισκόμαστε, αλλά μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες αναμένουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η
διαδικασία».
Ως προς την προοπτική εισόδου της Aegean
στην αγορά των μακρινών αποστάσεων, ο
κ. Γερογιάννης τη χαρακτήρισε μη πιθανή
προς το παρόν, εξηγώντας ότι η Αεροπορία Αιγαίου έχει μπροστά της ακόμα
μερικά χρόνια (4 έως 6) με σημαντική δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στην αγορά
των μικρών και μεσαίων αποστάσεων.
Οπότε, σημείωσε ο ίδιος, οι όποιες σκέψεις
εισόδου σε μακρινά δρομολόγια θα αντιμετωπιστούν «πολύ αργότερα».
Στην αποκαλυπτική ομιλία του ο κ. Γερογιάννης τόνισε ότι έως το 2023 η Aegean
σχεδιάζει να προσθέσει επιπλέον 25 προορισμούς από το αεροδρόμιο της Αθήνας
και να αυξήσει τους επιβάτες της από 13,2
εκατ. στα 16 εκατ. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε
ότι «δεν πιστεύει στα περίφημα πενταετή
σχέδια» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί στις κινήσεις
μας και να μη διακινδυνεύσουμε ό,τι
έχουμε πετύχει μέχρι τώρα».
Τέλος, ο κ. Γερογιάννης έπλεξε το εγκώμιο
των υπαλλήλων της εταιρείας, οι οποίοι
αποτελούν, κατά τον ίδιο, σημαντικό
παράγοντα της επιτυχίας της εταιρείας,
συνιστώντας παράλληλα έναν βασικό και
απτό παράγοντα διαφοροποίησης σε μια
εξαιρετικά ομοιογενή αγορά.

KATRADIS GROUP OF COMPANIES

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

Σειρά Κάβων Nika-SIRI

Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας των Ναυτικών Χρονικών για
νέα προϊόντα στην υπηρεσία του πλοίου, σας παρουσιάζουμε
τις τελευταίες, αξιόπιστες, όσο και καινοτόμες προτάσεις.

Η εταιρεία Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας
ΑΒΕΕ, έχοντας ως κίνητρο τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της ποντοπόρου
ναυτιλίας και των πελατών της, εργάστηκε
σε όλα τα επίπεδα και είναι πλέον σε θέση
να παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη
σερά High Modulus Polyethylene σχοινιών
στην αγορά. Η σειρά σχοινιών «Siri High
Performance» περιλαμβάνει τους τύπους:

Single Braided

Ιnternaftiki S.A.
Internaftiki PTE – Singapore
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση ενός νέου
σταθμού ελέγχου και συντήρησης σωστικών μέσων (λέμβων – καπονιών πλοίων) στη
Σιγκαπούρη για να εξυπηρετήσουμε τα πλοία των πελατών μας που κινούνται στη
νοτιοανατολική Ασία.
Ο σταθμός μας είναι επανδρωμένος με Έλληνες πιστοποιημένους τεχνικούς, που έχουν
μετακινηθεί από τα κεντρικά μας γραφεία του Πειραιά στη Σιγκαπούρη. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες
της Internaftiki PΤΕ (Σιγκαπούρη).
Από τη Σιγκαπούρη, οι τεχνικοί μας μπορούν με χαμηλό κόστος να εκτελούν ετήσιες
ή πενταετείς επιθεωρήσεις ή και επισκευές σε όλη τη νοτιοανατολική Ασία, όπως
σε λιμένες της Κορέας, της Ιαπωνίας, της Ταϊλάνδης, της Κίνας, της Ινδονησίας, της
Μαλαισίας κ.λπ. Έτσι, αποφεύγετε τη συνεργασία με τοπικούς σταθμούς αμφίβολης
ποιότητας ή τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια για να ταξιδέψετε τεχνικούς από Πειραιά
προς νοτιοανατολική Ασία.
Η Ιντερναυτική, ως η κορυφαία εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεπεράσει
τους 6.000 ελέγχους σωσίβιων λέμβων από την έναρξη της λειτουργίας της σε όλο τον
κόσμο. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε...
www.internaftiki.com
info@internaftiki.com
Τηλ.: +30 210 4126997
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Nika Siri S-12
(NikaFiber – UHMWPE)
Spectra Siri S-12
(Spectra Fiber – UHMWPE)
SK78 Prisma Siri S-12
(SK78 Fiber – UHMWPE)
Nika Siri X-12
(NikaFiber – UHMWPE)
Vectran Siri S-12
(Vectran Fiber – LCP)
Tech Siri S-12
(Technora Fiber –P Aramid)
Όλοι οι παραπάνω τύποι σχοινιών
διατίθενται και με προστατευτικό μανδύα
τριών επιλογών.
P Cover
(polyester)
M Cover
(polyester / UHMWPE)
U Cover
(UHMWPE)

www.katradis.com
info@katradis.com
Τηλ.: +30 210 4060300

SELECTRON S.A.
Μεταδότες πίεσης & στάθμης POSEIDON 3000, με αντιεκρηκτική προστασία
H SELECTRON S.A. είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει μεταδότες πίεσης και
στάθμης με Πιστοποίηση ATEX και IEC.
Η ειδική σειρά προϊόντων αντιεκρηκτικής προστασίας με την εμπορική ονομασία POSEIDON
series 3000 πιστοποιούνται ως Ex ia IIC T4 Ga Tamb -20°C to +85°C και μπορούν να
εγκατασταθούν εντός επικίνδυνης περιοχής με το μέγιστο επίπεδο προστασίας. Είναι κατάλληλα
για εγκατάσταση σε δεξαμενόπλοια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, διυλιστήρια και γενικά όπου
απαιτείται να γίνει μέτρηση στάθμης ή πίεσης και ο μεταδότης να έχει άμεση επαφή με το
μετρούμενο μέσο.
Οι μεταδότες μπορούν να συνδεθούν εύκολα με διάφορες μηχανικές προσαρμογές (σπειρώματα
ή φλάντζα) και παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις, αντισταθμίζοντας συνεχώς τις
θερμοκρασιακές και βαρομετρικές μεταβολές.
Η SELECTRON S.A., προκειμένου να διασφαλίσει την άριστη ποιότητα κατασκευής των
αντιεκρηκτικών προϊόντων της, έχει ενσωματώσει και εφαρμόζει το ειδικό διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 80079-34.
www.selectron.gr
info@selectron.gr
Τηλ.: +30 210 4599995

THE YACHT PPS
SM 76 – Epoxy Structural Resin. Πολλαπλή χρήση

Αμιγώς ελαστικοποιημένη εποξική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες,
κατάλληλη για προστασία ξύλινων, GRP και πολυεστερικών επιφανειών. Το SM
76 αποτελεί υψηλής ελαστικότητας αλλά και σκληρότητας επίστρωση, η οποία
παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση επιφάνειας. Επιπρόσθετα, σε συνδυασμό με το
κατάλληλο συνθετικό πρόσμιξης στο υλικό αυτό, είναι δυνατόν να επιτευχθούν διαφορετικού τύπου προϊόντα εκτός της ρητίνης, όπως είναι για παράδειγμα στόκοι και
κόλλες, τα οποία διαφέρουν ως προς τις ιδιότητες ανάλογα με το είδος ανάμειξης
που επιλέγεται από τον εφαρμοστή.
Η χρήση του ποικίλλει και μπορεί να καλύψει ανάγκες στον χώρο της ναυτιλίας, της
οικοδομής και της βιομηχανίας για την παραγωγή σύνθετων ανθεκτικών επιφανειών.
Παραδείγματα εφαρμογών: αντιώσμωση και πλαστικοποίηση σε σκάφη, πλαστικοποίηση ξύλινων επιφανειών σε θάλασσα και ξηρά, γενικές εφαρμογές και ενίσχυση
επιφανειών στην οικοδομή, στη βιομηχανία, επιδιορθώσεις σε αυτοκίνητα, μέσα
μεταφοράς κ.α.
www.thepps.eu
yacht@thepps.eu
Τηλ.: +30 210 4630676

TURBO GENERAL

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία με την αντιπροσώπευση
της europafilter και την εκτέλεση των projects σε συνεργασία
με την Phaedra, η turbo general ενημερώνει ότι πιστοποιήθηκε
για τη διαδικασία επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης
υπερπληρωτών για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Επισκευής εξαρτημάτων υπερπληρωτών με χρήση μεθόδων
TIG welding και thermal spray. Πώλησης ανταλλακτικών
μηχανών εσωτερικής καύσης και υπερπληρωτών για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

www.turbogeneral.com
request@turbogeneral.com
Τηλ.: +30 210 4002724

Emmis Marine
Νέοι Πιστοποιημένοι Μετασχηματιστές Ναυτιλίας

Έναν νέο type-approved μετασχηματιστή για τη ναυτιλία έχει σχεδιάσει και
κατασκευάζει η EMMIS MARINE.
Πρόκειται για τον τριφασικό μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, ξηρού τύπου με την
εμπορική ονομασία MAR/TC, ισχύος 5 – 630kVA και βαθμού προστασίας IP23.
Για την ανάπτυξη του type-approved μετασχηματιστή ναυτιλίας MAR/TC, έχει
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της έρευνας και του σχεδιασμού, έτσι
ώστε όχι μόνο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πιστοποίησης, αλλά παράλληλα
να ενσωματώνει έντονα στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με τα αντίστοιχα
προϊόντα του ανταγωνισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας με τον
έξυπνο σχεδιασμό του μεταλλικού περιβλήματος, τους εσωτερικούς αεραγωγούς
και τους ειδικούς χάλκινους ακροδέκτες υψηλών ρευμάτων για την αποφυγή
θερμικών απωλειών.
Η εύκολη αφαίρεση των επιφανειών, η διαφανής επιφάνεια του καλύπτρου και η
εύκολη αφαίρεση αυτής διευκολύνουν αισθητά και μειώνουν τους απαιτούμενους
χρόνους εκτέλεσης εργασιών, όπως η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση.
Η ειδική μέριμνα για τη μηχανική συγκράτηση καλωδίων μέσα από στυπιοθλήπτες ή ρακόρ και η
τοποθέτηση των κρίκων ανάρτησης πάνω στο βασικό κορμό του μετασχηματιστή προστατεύουν από
κινδύνους διαρροής ρεύματος και εργατικών ατυχημάτων αντίστοιχα.
Η πιστοποίηση προέρχεται από τον φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register.
www.emmismarine.com
emmis@emmis.gr
Τηλ.: +30 210 3460222
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ABB
FiTS2
Flexible integrated Turbocharging System
for 2-Stroke Engines

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστάότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατηFiTS2, “Flexible integrated Turbocharging System for 2-Stroke
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
Engines” a new technology development by ABB Turbocharging
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
in collaboration with WinG&D, a leading two-stroke engine
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος.
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διαmanufacturer, brings to the marine industry uniquely new levels
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζηβούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέof fuel savings and flexibility.
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατανων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
FiTS2 denotes a complete, integrated turbocharging system
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετοthat consists of sequential turbochargers of different specificaχών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
tions and wide compressor maps. Two or more turbochargers
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
operate
in sequence to complement each other’s air delivery at
μόλις €3,5 δισ.
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
different
engineκαι
loads.
The turbochargers
are controlled
by speΣύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
δεν μπορεί
δεν πρέπει
να αποτελεί αντικείμενο
μονομερών
cially developed
FiTS2
tuning
software,
combined
with
dedicated,
flow
optimized
valves
that
can
operate
under
full
load.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης μεενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
Benefits
at a glance
«αγκάθι»
στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
• High
fuel savings
at part and
low load
Πειραιά.
Η υφιστάμενη
σύμβαση
λήγει το 2042 και, φυσικά,
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
• Fullτοflexibility
over χρονικό
the whole
load range
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέεναπομείναν
διάστημα
δεν είναι αρκετό για τον
• Additional
savingsιδιώτη
due toεπενδυτή
lower switch-off
pointνα
forκάνει
the auxiliary
blowers
οποιονδήποτε
προκειμένου
απόνου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
• Pay-back
timeεπένδυσής
well under
three
years2104060600
σβεση της
του,
αλλά
και να έχει ένα εύλογο ποσοτης 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδιwww.abb.gr
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο
αποφάturbo@gr.abb.com
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η εισεων και σχεδιασμού.
Tel: +30 2104212600

MARICHEM MARIGASES WORLDWIDE SERVICES
F.O.T. – ULS
THE NUMBER 1 ADDITIVE
FOR LUBRICITY IMPROVEMENT

From 1st January 2015, ships travelling
within 200 nautical miles of shore in
North America and the Baltic, North seas
and English channel must limit the sulphur
content into fuel oil to 0.1%, down from
1%, according to International Maritime
Organization rules - Annex VI of MARPOL
- Sulphur limits, as adopted by IMO
Marine Environment Protection Committee (MEPC) 58th Session in October
2008 - Revised MARPOL Annex VI – Resolution MEPC.176 (58).
Reducing Sulphur content in Marine Fuel
Oils can lessen the ability of oil to lubricate
the engine’s injection system, causing disproportional wear and/or seizures of fuel
injection pumps. Even marginally, lower
lubricity can significantly increase wear of

fuel pumps, valves
and
injector
nozzles over an
extended period
of use.
It should be noted
that, the combination of different fuels to
meet the Sulphur specification, could be
encountered compromise the stability of
the said blends.
To address such possibilities, MARICHEM
MARIGASES has introduced a marine fuel
oil additive, F.O.T. ULS, which has been
specifically designed for use with all Ultra
Low Sulphur Marine Fuels.
F.O.T. ULS is available in all major ports of
our network.
It is engineered to improve the lubrication
of all Ultra Low Sulphur Marine Fuels and
is a combination of lubricity additives, ash
less dispersants and corrosion inhibitors.
F.O.T. ULS provides superior lubricity
properties to the Ultra Low Sulphur
Fuel Oils and reacts with fuel reducing

Chevron Marine Lubricants
FAST™ OnBoard asset maintenance

FAST OnBoard offers both new and experienced condition
monitoring practitioners a compact, portable and simple array of
tests to quickly and accurately trend the performance of lubricating oils. Test features include a digital cell for reading water
content and BN, and tools to measure salt water determination,
viscosity and insolubles. The kit is just one way Chevron Marine
Lubricants create value for customers through asset maintenance. Part of a range of FAST fluid analysis services including
the FAST™ sample kit, DOT.FAST© drip oil analyser and XLI
coolant monitoring.
www.chevronmarineproducts.com
cmlmed@chevron.com
Tel: +30 210 9473000
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significantly the injector deposits and
therefore having a positive effect on emissions control (smoke, Carbon Monoxide,
unburned hydrocarbons and particulates).
Additionally, it protects fuel systems
against corrosion and ensures that blend
compounds remain in precipitation prior
to consumption, thereby contributing to
the overall compatibility of the fuel.
FOT ULS gives effective results well below
the standard EC limit of 460 μm, as proven
by HFRR test performed according to ISO
12156-1 standard test method. It is also
cost effective due to the very low dosage
needed, yielding from its concentrated
nature.
FOT ULS provides optimum performance,
prompt, accurate, efficient and reliable
results making MARICHEM MARIGASES
Worldwide Services your global partner
for successful shipping.
www.marichem-marigases.com
mail@marichem-marigases.com
Tel: +30 210 4148800

Damen
Damen embarks on new cruise
adventure
Damen’s journey into the cruise world is a
logical step; the group has extensive engineering and operational experience on
complex projects. Amels, part of the Damen
Shipyards Group, has a strong reputation for
building luxury yachts; a testimony to the
comfort Damen can provide passengers.
Also a member of the group, KNUD E.
HANSEN has been responsible for iconic
designs such as the Phoenix World City – a
design which played a pivotal role in defining
the cruise industry in the 1990s. And with Damen Shiprepair & Conversion Damen is able to provide support to cruise operators
throughout the entire lifecycle of a vessel. To ensure the best possible experience in expedition cruising, Damen has formed a partnership with Expedition Voyage Consultants
All this, combined with Damen’s family values, long-term vision and a commitment to working with passion, pride and quality, means
that clients can take confidence in Damen as a reliable partner.
www.damen.com
info@damen.com
Tel: +31 (0) 18363 9911   
  

BECKER MARINE SYSTEMS GmbH
Becker Flap Rudder, essential for cruise and ferry market

Strong manoeuvrability solutions are a must for both the cruise and
ferry sector. The Becker Flap Rudder is especially appropriate for the
cruise and ferry market. In contrast to a traditional rudder which
consists of a main blade that creates force, a flap rudder consists
of two parts: a main blade and at the trailing edge of the rudder a
movable flap, creating high lift.
In order to boost energy efficiency, Becker has seen a growing demand for its
Flap Rudder add-ons: a twisted leading edge and rudder bulb, reducing losses
from the propeller, thus increasing the efficiency of the vessel.

www.becker-marine-systems.com
info@becker-marine-systems.com
Τel: +49 40 241 990

D.C.S.I. Ltd
Enamor and DCSI provide remote access
to performance data for Greek fleet
Enamor, Polish marine innovation company, has
recently joined forces with DCSI in order to provide
access to vital ship data for Greek owners and managers with use of ship performance monitoring
system ESOS.
ESOS is a modular system composed of hardware
(onboard data server, interfaces, sensors) and
software components (data postprocessing and
visualisation, data storage in remote server and
access via web browser). Its flexible design makes
installation and deployment equally easy for newbuilds and retrofitting. System has been already proved on over 100 vessels of different size and type.
System offers comprehensive performance insight both for crew and technical office. Data collection and transfer to shore server is
done seamlessly in a secure way. Onboard and remote users are provided with graphical interface for data visualisation, performance
analyses and reporting.
DCSI with its recognised position on Greek market, strong tights with Poland and experience in systems deployment is a crucial
partner. Thanks to DCSI abilities ESOS implementation and maintenance is smooth for Greek customers.
www.dcsi.gr
dcsi@dcsi.gr
Τel: +30 2104181833

Eniram
Eniram SkyLight 3
Eniram, a Wärtsilä company, has launched Eniram SkyLight 3.0 for
fleet performance monitoring and is partnering with Concirrus
to deliver sophisticated solutions for marine insurance based on
accurate operational data.
Eniram SkyLight 3.0 is a significant update to its subscription-based
fleet performance monitoring service. The service now includes
mobile notifications and virtual propeller RPM (revolutions per
minute) sensing.
Eniram SkyLight 3.0 is a cost-effective and highly accurate fuel performance monitoring solution for vessel owners, operators, or charterers wishing to optimise their vessels’ operation while accurately
tracking their fuel costs. The service is designed to enable new
data-driven business development opportunities across the marine
sector, including flexible insurance solutions, maintenance monitoring, and vessel performance monitoring services.
To bring more intelligent insurance to the shipping industry, Eniram has partnered with marine software provider Concirrus. Concirrus’ software, Quest Marine, ingests and analyses historical and real-time marine data sets, such as weather and port data and vessel
movements to provide actionable insights to marine operators and insurers. The partnership will see Quest Marine leverage real-time
location data supplied by Eniram’s Skylight 3.0 performance monitoring service. The use of accurate, real-time operational data will be
used to enable better visibility while lowering insurance risk.
www.eniram.fi/
info@eniram.fi
Τel: +358 10 843 3800
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EPE S.A.
EPE S.A., established in 1977 in Piraeus, offers a complete range of environmental protection products and services, including emergency response
for oil&chemical spills. EPE, with state-of-the-art equipment, trained and
experienced personnel, offers contingency and preparedness services to
all types of facilities including oil terminals, production platforms, shipyards, power stations, light and heavy industries, ports, etc. in compliance
with all relevant legislation and standards. Focusing on R&D, EPE designs
and manufactures marine equipment such as bilge oil water separators,
sewage treatment plants, sacrificial anodes, potable water related, antifouling and cathodic protection systems, with its latest developments
being EPE has also established collaborations with principals for sprinkler,
sewage, stainless steel piping systems, etc.

www.epe.gr
epe@epe.gr
Τel: +30 210 4060000

ERMA FIRST
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A. is a company consisted
of scientists with high experience and profound knowledge that
designs and manufactures innovative Ballast Water Treatment
Systems (BWTS) in compliance with the latest legislation. Being
USCG Type Approved, the advanced ERMA FIRST BWTS also
holds type approval by IMO, class type approval by Lloyd’s Register
and AMS Acceptance letter by USCG. ERMA FIRST’s latest
development, ERMA FIRST BWTS FIT is an advanced modular
system that was developed to exceed all the special installation
requirements either for new build vessels or any retrofit project.
The system is an autonomous, flexible and reliable solution,
suitable for all types and sizes of vessels. Nowadays, ERMA FIRST
has a prestigious reference list comprised of shipowners and
shipyards worldwide (Greece, China, Italy, Turkey, Romania, Japan,
Korea, US, etc.).

www.ermafirst.com
info@ermafirst.com
Τel: +30 210 4093000

FARAD S.A.
FARAD’s Marine Gas Oil Cooling Unit
Marine traffic must
follow the official regulations
for
Low
Sulphur marine fuel oil
and FARAD has the
solution. Farad excellence know-how, in
ship products now
offer fast, reliable and
affordable
solution,
when switching to low
Sulphur fuels is needed.
MGO cooling unit is developed to cool
the marine gas oil in order to raise the
viscosity to the required by pumps and
engines level. The MGO cooling unit can
be installed before FO circulation pumps
or other places in the FO service system.

Main Advantages
Designed and manufactured for long
service time in heavy marine conditions.
All−in−One Unit, ready for connection on
fuel line, and power supply.
High performance.
Approved by all leading Classification
Societies. Certification must be stated at
time of order.
Minimal footprint due to sophisticated
compact design.
Suitable for new buildings as also for
existing vessels.
Easy operation.
Easy maintenance.
www.farad.gr
info@farad.gr
Tel: +30 210 4227 410

JOTUN Hellas Ltd.
JOTAFIX SYSTEM
Getting on board maintenance right without breaking the bank
The prevailing headwinds in most of the world’s shipping markets
means smart innovations are required.
Such innovations should not only be frugal, they should also offer good value!
The vast majority of paints used for on-board maintenance are in fact designed for airless spray application. At the same time the vast
majority of on-board maintenance work is actually undertaken by brush/roller

JOTAFIX EPOXY PRIMER:

JOTAFIX PU TOPCOAT:

Onboard maintenance
Designed for
brush and
roller
without
breaking
the bank Designed for brush and roller
Also suitable for airless spray
Easy to apply high film thickness
Surface tolerant
Class-leading in solids by vol: 68% +/- 2
Good flow properties without sagging
Pot life at 23 °C: 2 hours
Application temp.: 5-40 °C
Colours: Red and grey
availability @ 101 ports

Also suitable for airless spray
Easy to apply high film thickness
Polyurethane topcoat with good initial
gloss and hiding power
Class-leading in solids by volume: 61% +/- 2
Pot life at 23 °C: 1.5 hours
Application temp.: 5-40 °C
Colours: Tintable MCI
availability @ 101 ports

Real feedback from crew, key points:
Very good application properties for brush
Very easy to apply with roller
Good hiding power
No dripping
No sagging
Time saved on application:
Fewer coats = reduced man hours =
reduced cost
Extended maintenance intervals:
Thick + intact film = good protection
= reduced maintenance costs

1
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www.jotun.com
jotun.hellas@jotun.com
Τel: + 30 210 4285980,1,2

Η Polembros είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία στην
μεταφορά πετρελαίου και χύδην ξηρού φορτίου και απόλυτη αφοσίωση στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
· Συνεχώς αναπτυσσόμενος, σύγχρονος στόλος - πλοία υπό Ελληνική σημαία
· Φιλικό, ασφαλές περιβάλλον εργασίας με υψηλά επίπεδα διαβίωσης εν πλω
· Συνεχής επιμόρφωση ναυτικών και δυναμικό πρόγραμμα κατάρτισης δοκίμων
· Ανταγωνιστικές αποδοχές και προοπτικές γρήγορης ανέλιξης
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στέλνοντας την αίτηση σας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Λεωφόρος Ποσειδώνος 57Α • Μοσχάτο 18344 • Aθήνα • +30 2104580300 • www.polembros.gr

D. Koronakis S.A.
Karat ropes
It is with pride to announce that from
October 2017, Eurorope Marine SA is
merged by acquisition from her parent
company, D. Koronakis SA. The famous
Karat ropes and all Karat family products
(ie Karat Maxi, Karat Maxi Plus, Karat
WinchLines, etc) that have been produced in Greece since 2004 are now
exclusively belong to D. Koronakis SA
Karat mooring lines are already available
in all Koronakis stocks around the globe.
Please, see below details and technical
characteristics of Karat ropes.
KARAT® MAXI Plus has become
standard terminology in high quality
mooring applications. Very high strength/
weight ratio allows substantial size
reductions and ease in handling, as well
as providing excellent overall economy.

The KARAT® MAXI PLUS is DNV Type
approved.
Advantages of Karat Maxi Plus ropes:
• Water repellent
• Highest strength of the conventional
permanently floating mooring ropes
• High abrasion resistance
• No loss of strength when wet
• High energy absorption
• Very low snap-back effect
• Manufactured according to ISO and
OCIMF

www.koronakis.gr
koronakis@koronakis.gr
Τel: +30 210 4060600

MAN Diesel & Turbo Hellas
Technical Service provided by MAN
Diesel & Turbo Hellas
MAN Diesel & Turbo Hellas has established a team of Service Specialists in
order to provide on board technical
service to our territory.
Our field service experts support you in
keeping your equipment operational – regardless of your location and needs. Our highly qualified specialists help you to get your
equipment to top condition and back in service as quickly as possible. For this purpose we either provide you with field service
assembly personnel or staff for the supervision of work carried out by your own employees.
We offer the following services:
- Inspection, condition evaluation, maintenance, repairs and upgrades
- Two-Stroke and Four-Stroke components overhauls
- Turbocharger maintenance and repairs
- Technical consulting, trend on-line services, monitoring and diagnostics
www.greece.mandieselturbo.com
PrimeServ-PIR-technical@mandieselturbo.com
Τel: +30 210 45 87 900
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NANOPHOS SA
SeaQueen Extreme Antifouling
NanoPhos S.A., the purely Greek company pioneering nanotechnology "smart coatings", after its
great success in the field of building, industrial materials and marine coatings, went a step further and
launched an innovative, eco-friendly antifouling
for the shipping industry. SeaQueen Extreme is a
nano-engineered Tin (IV) & Cooper Free antifouling
conforming to the strictest International Maritime
Organisation (IMO) regulations (LR & ABS approved),
that prevents biological growth regardless of marine
environment, temperature or salinity. It presents
excellent response to “challenging” sea environments, extended idling periods and low speeds worldwide. NanoPhos proprietary technology reduces roughness of the coating below 30μm, by ensuring lower friction, energy efficiency and better antifouling performance.
www.NanoPhos-Marine.com
info@NanoPhos-Marine.com
Τel: +30 210 6179304

Prevention at Sea
Two Rs from PaSea ensuring Safe & Effective ‘sailing’.
The prevailing headwinds in most of the world’s shipping markets means smart innovations are required.
Such innovations should not only be frugal, they should also offer good value!
The vast majority of paints used for on-board maintenance are in fact designed for airless spray application. At the same time the vast
majority of on-board maintenance work is actually undertaken by brush/roller
RH Manager

Risk Assessment 4 QA

The software was developed to help mariners & shipping professionals to effectively monitor the implementation of conditions
set by STCW, MLC 2006, OPA 90, 46 US Code 8102 for rest
periods on board ships.
Users able to visualize the logbooks used for the ship’s internal
purposes, by recording events connected to the mariner’s daily
tasks & the ship’s operations.
The RH Manager guards against:
– Inaccurate record keeping of work/rest hours
– Erroneous entries
– Failure to maintain adequate records while on-board
– Wrong time calculations

Whether you are a ship manager, banker, insurer or charterer,
PaSea offers a comprehensive solution in identifying potential
risks to your shipping business and then assists in eliminating/mitigating them.
– Real life Risk Assessment (physical inspection on-board)
– Desktop Ship Risk Assessment
Benefits include:
– In line with BIMCO risk assessment clause
– Assesses the human factor.
– Vessel Operator & Fleet audited on predefined elements via an
objective rating system.
– Prevents operational risks, delays, detentions, off hires & undesired events
– Maintains current insurance premium, with potential reductions
in long-term
– Ground to request better charter rates

www.preventionatsea.com
info@preventionatsea.com
Τel: +357 24 819800

PYROGENESIS SA
Thermal Spray Technology offers the ideal Hard Cr Replacement and
Corrosion Resistant Coatings for Marine and Off-Shore Applications

PyroGenesis SA develops and commercializes customized technologies and
products in the field of Advanced Materials and Coating Technologies.All available
Thermal Spray technologies are applied by PyroGenesis SA, according to the client’s request and the specific demands of each application: Plasma Spray mainly
for ceramic (oxide) coatings, HVOF for wear resistant carbide and metallic
coatings, Wire Arc and Flame Spray for conventional metallic and composite
coatings and for in situ applications. The company participates in European RTD
projects and has an active quality control laboratory with Optical Microscopy,
Adhesion Strength Testing, Micro-hardness, Roughness measurement, coating thickness measurement.
Key applications in the Marine sector are: Hard Cr replacement, Corrosion Resistant Coatings, Anti-fouling and Anti-skidding coatings,
Shaft and other component Restoration
www.pyrogenesis.gr
mvardavoulias@pyrogenesis-sa.gr
Τel / Fax: +30 22920 23477

QCONTROL ΕΠΕ
On-board sulfur testing made
easy and accurate
The IMO recently announced that the
MEPC agreed to implement the proposed 0.50% global sulfur cap on marine
fuels on January 1st, 2020. This is a significant reduction from the current limit of
3.50%, whereas in SECA regions the limit
remains at the 0.1% level established in
2015. Shipping companies will be required
to monitor emissions from impacted ships.
Higher sulfur content in fuels reduces
their heating values and increases their
CO2-to-heat contents. Taking on fuel
with lower sulfur content and verifying its
concentration can be part of an emissions
reduction program. Onboard sulfur testing
is a simple, reliable and affordable way to
ensure compliance to maritime emission
regulations and avoid delays, fines, sanctions, vessel forfeiture or other penalties. The LAB-X5000 from Hitachi can measure sulfur from the ppm range to high percent, covering all analytical requirements on a ship. QControl LTD is the exclusive distributor of these instruments in Greece and is ready to
cover all the needs of the maritime sector.
www.qcontrol.gr
info@qcontrol.gr
Τel: +30 210 9416200
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Committed to safe, secure,
environmentally sound, efficient,
qualitative and sustainable shipping
Over 30 years of experience in LPGs and Oil / Chemical Tankers management
CMM is focusing to:
• Promote individual and team excellence
• Have in place a sustainable talent pipeline across the job levels in the organization
• Have a competent and capable workforce through a structured and holistic development process
• Promote education and awareness amongst the youth towards becoming the next leaders
• Provide with healthy working environment
• Environmental protection and compliance

SeaBright
EXPLOSION PROOF PRODUCTS for use ON BOARD
SeaBright® following close the requirements of the marine
industry proudly presents the K-LEx Series. This new lighting fixtures are made for areas where explosion protection is required.
The K-LEx 1029 family consist of 50-200W Led Floodlights which
are marked as II 2 G Ex dmb IIb T5 Gb & II 2 D Ex tb IIIC T9O–C
Db IP66 under ATEX certificate.
The K-LEx 1011 family consist of 36W and 50W Led linear lights
which are marked as II 2 G Ex emb ICC T6 Gb & II 2 D Ex tb IIIC
T80–C Db IP66, under ATEX/CE/RoHS certificate.
We are delivering a state of the art products, with high lumen
density for exceptional beam control and precision lighting.

www.seabright.gr, www.anmallios.com
sales@mallios.gr, info@anmallios.com
Tel: +30 2104082208

A.ZISIMOPOULOS S.A
NEW EcoQuip 2
NEW EcoQuip 2EQm, Vapor Abrasive Blasting. EcoQuip 2 helps you
to expand your business with different applications. EcoQuip 2 can
be used for concrete repair, coating removal, steel surface preparation. The versatility of EcoQuip 2 is one of the characteristics that
makes this equipment so remarkable. The best part is how easy it is
to switch from one application to another. EcoQuip 2 is designed to
accept any media heavier than water.
Benefits of EcoQuip 2:
• Up to 92% less dust than traditional dry blasting.
• Process speed as fast as sand-blasting.
• Uses less water than traditional water-based wet blasting.
• Optimizes air, water and media ratio – resulting in a fine mist with
a blast that is 		
powerful, but with less dust.
• Oversized wheels for easy portability.
• Low water usage, less mess.
• Works with coarse, fine or non-destructive media.
• Universal claw fitting, common to most compressors.
• Less restrictive PPE requirements.
• Reduced environmental impact.
www.zisimopoulos-sa.gr
sales@zisimopoulos.gr
Tel: +30 210 4324200
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Safety Means
the World to Us
GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading
owners, operators and managers of LNG Carriers.
As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes
and our environment.
Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.

www.gaslogltd.com
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