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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.
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Εν πλω

Θαλασσινοί και θαλασσομάντεις  
– of seamasters and seamancers
Του Δρος Ματθαίου Δ. Λως, Γενικού Διευθυντή, 
Vrontados S.A., Μέλους ΔΣ Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών

Αφιέρωμα στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Βραβεία Ευκράντη
Οι πρωταγωνιστές της χρονιάς

Διεθνή ύδατα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κήρυξη εμπορικού πολέμου από τον 
Ντόναλντ Τραμπ;

Οι πολιτικές προστατευτισμού προκαλούν 
αναταράξεις στο διεθνές εμπόριο και στη 
ναυτιλία
Εκπρόσωποι της ναυτιλίας και της πολιτικής 
σκηνής και γνώστες των γεωπολιτικών εξελίξεων 
παραθέτουν τις απόψεις τους αναφορικά με την 
εμπορική προστατευτική πολιτική των ΗΠΑ

Ναυτιλιακή Πολιτική: Νέος Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής
Του Μιχαήλ Μαλέρμπα, Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Στο κέντρο της τραπεζικής 
χρηματοδότησης παραμένουν η ικανότητα 
και το ιστορικό του πλοιοκτήτη
Του Κωνσταντίνου Πετρόπουλου, Βοηθού Γενικού 
Διευθυντή, Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου – 
Ναυτιλιακή Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς

ΦΑΚΕΛΟΣ: Η διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Επικεφαλής crew departments ναυτιλιακών 
εταιρειών εκφράζουν την άποψή τους για τους 
τρόπους προσέλκυσης καθώς και για τις δυσκολίες 
διατήρησης αξιωματικών ΕΝ 

Καπτ. Νίκος Μιχελόγκονας

Καπτ. Γεώργιος Σ. Πάλμος

Καπτ. Δημήτρης Καραγιάννης

Στέφανος Κόντρας

Ταΐσα Τσερμίδου

Ναταλία Παλιμετάκη

Καπτ. Γιώργος Ουζούνης

Ειρήνη Γλύπτη

Καπτ. Ευστράτιος Τσουκάρης

Κωνσταντίνος Μ. Μενίκας

Καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Η φήμη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
καθορίζεται από τους καθηγητές και  
την ακαδημαϊκή ποιότητα των φοιτητών
Συνέντευξη του Σπύρου Ι. Βουγιούς,  Διευθυντή 
Ναυτιλιακών Προγραμμάτων,  ALBA Graduate 
Business School, The American College of Greece

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ
Ultramaxes «M/V AQUALEO»  
και «M/V AQUALIBRA»

Εξωστρέφεια και εδραίωση  
στη Νοτιοανατολική Ασία για  
τους Έλληνες κατασκευαστές

Τεχνολογία και ναυπηγική
Του Νίκου Βεργούνη

Εν πτήσει

Κωνσταντίνος Βολανάκης: ο πατέρας  
της ελληνικής θαλασσογραφίας

Οι ΑΕΝ της χώρας εξοπλίζονται με 
σύστημα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

Χίος 2018: η Isalos.net επιστρέφει 
στις γενέθλιες πατρίδες της ελληνικής 
ναυτοσύνης
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Απρίλιος 2018

Φωτογραφία από την τελετή υπο-
δοχής των πρωτοετών σπουδα-
στών στην ΑΕΝ Πλοιάρχων Ύδρας 
(Δεκέμβριος 2017).

4

6

14

20

24

28

44

56
90

94

98

100

104

108

112

114

116

58

62

64

70

72

Ιδιοκτησία
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Εκδότης
Ιωάννα Μπίσια

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Αρχισυντάκτης
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Επιστημονικοί συνεργάτες
Πάνος Ζαχαριάδης

Υποναύαρχος (ε.α.) Μιχάλης Μαλέρμπας

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης
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Μιχάλης Νικολάου

Υπεύθυνη Ύλης 
Αγγελική Κολιομίχου 

 
Διεύθυνση Διαφήμισης

Χρήστος Καπάνταης

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
και Νέων Μέσων 

Χάρης Παππάς

Creative Directors
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Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006
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info@gratia.gr
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Web strategy development by IT

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού. 
Παρόλο που καταβλήθηκαν προσπάθειες για να βεβαι-
ωθούμε ότι οι περιεχόμενες στο περιοδικό πληροφο-
ρίες είναι σωστές, το περιοδικό δεν είναι υπεύθυνο 
για οποιαδήποτε ανακρίβεια έχει τυχόν παρεισφρήσει. 
Κανένα κείμενο ή φωτογραφία δεν μπορεί να αναπα-
ραχθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των  
Ναυτικών Χρονικών.
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OI ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

εκτιμάται ότι ήταν η μεταφορική ικανότητα 
του ελληνόκτητου στόλου τον Μάρτιο του 
2018.

ήταν το ποσοστό αύξησης των ναυτολογη-
θέντων Ελλήνων ναυτικών το 2017, σε σχέση 
με το 2016.

αναμένεται να επενδύσει η Costa Group, 
θυγατρική εταιρεία της Carnival Corporation, 
για την επέκταση του στόλου της.

πλοία, 44.049.367 κόρων σε χωρητικότητα, βρί-
σκονταν υπό ελληνική σημαία τον Ιανουάριο 
του 2018.

ήταν η αξία των εξαγωγών της Νότιας 
Κορέας τον Φεβρουάριο του 2018, τον 16ο 
συνεχόμενο μήνα ανόδου της εξαγωγικής 
της δραστηριότητας.

περιστατικά πειρατικών επιθέσεων καταγρά-
φηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Νιγηρίας  
το 2017.

δεξαμενόπλοια έχουν σταλεί προς ανακύ-
κλωση από τον Ιανουάριο του 2018 έως και  
τις αρχές του περασμένου Μαρτίου.

εκτιμάται ότι είναι η αναλογία του παγκόσμιου 
βιβλίου παραγγελιών προς τον υπάρχοντα 
στόλο.

επιβάτες ταξίδεψαν το περασμένο έτος  
στην Ευρώπη με κρουαζιερόπλοια.

σιτηρών αναμένεται να εξαχθούν από τη Ρωσία 
κατά την τρέχουσα γεωργική χρονιά, αγγί-
ζοντας επίπεδα ρεκόρ.

11,6%341.925.357 dwt

€6.000.000.000

  1.854

$44.880.000.000

41

59

10%

6.900.000

53.000.000 τόνοι
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ΤΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΝΑ

Google Analytics και Facebook δεν ψεύ-
δονται και δεν αποπροσανατολίζουν µε 
τα στοιχεία τους. Με αυτόν τον γνώµονα, 
φιλοξενούµε τις σηµαντικότερες ειδήσεις 
βάσει της αναγνωσιµότητάς τους στην 
ιστοσελίδα των Ναυτικών Χρονικών  
www.naftikachronika.gr.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η Νατάσα Πηλείδου αναλαμβάνει 
καθήκοντα υφυπουργού 
Ναυτιλίας της Κύπρου

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, ως 
το εκφραστικό όργανο της Ναυτιλιακής 
Βιομηχανίας, καλωσορίζει την έναρξη 
εργασιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, η 
οποία αποτελεί «ιστορική» στιγμή για την 
κυπριακή ναυτιλία, καθώς και την ανάληψη 
των καθηκόντων της υφυπουργού Ναυ-
τιλίας παρά τω προέδρω, κ. Νατάσας 
Πηλείδου. Η κ. Πηλείδου αναλαμβάνει τα 
ηνία του νεοσύστατου υφυπουργείου από 
την 1η Μαρτίου 2018. Η κ. Πηλείδου μέχρι 
πρότινος, και για δύο χρόνια, υπήρξε 
γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργα-
νισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).
Η έγκριση για τη δημιουργία Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας στην Κύπρο τον περασμένο 
Ιούλιο αποτελεί απόδειξη της πολιτικής 

στήριξης προς τον ναυτιλιακό τομέα της 
χώρας. Σύμφωνα με κυπριακά μέσα ενημέ-
ρωσης, στόχος της κυπριακής κυβέρνησης 
είναι η ενίσχυση της συμβολής της ναυ-
τιλίας στην οικονομία της χώρας. Σήμερα ο 
ναυτιλιακός τομέας της Κύπρου συμβάλλει 
ετησίως κατά 7% στο ΑΕΠ της χώρας.
Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμμετείχε 
ενεργά στην πολύχρονη προσπάθεια 
προώθησης του σχετικού νομοσχεδίου, 
έχοντας τη στήριξη των εταιρειών-μελών 
του και άλλων σημαντικών συνεργατών. 
Επιπροσθέτως, συνεργάστηκε στενά με 
το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας και, φυσικά, με το 
γραφείο της Προεδρίας, στην προετοι-
μασία των απαραίτητων λειτουργικών προ-
ϋποθέσεων, έτσι ώστε το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας να είναι σε θέση να λειτουρ-
γήσει εύρυθμα από την πρώτη ημέρα.
Η έναρξη λειτουργίας του Υφυπουρ-
γείου Ναυτιλίας θεωρείται η αφετηρία 



περαιτέρω αναβάθμισης και ενδυνάμωσης 
της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας 
και κατ’ επέκταση της κυπριακής οικο-
νομίας, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει 
ως πειστικός μοχλός παραμονής των υφι-
στάμενων και έλξης επιπρόσθετων ποι-
οτικών πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο, 
αλλά και ναυτιλιακών εταιρειών στην 
Κύπρο, με αλυσιδωτή θετική επίδραση 
στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας 
και στην ενίσχυση άλλων οικονομικών 
κλάδων που παρέχουν υπηρεσίες προς τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Το Επιμελητήριο εκφράζει επίσης ιδιαί-
τερες ευχαριστίες για την πολύχρονη και 
πολυσχιδή συνεργασία του σε θέματα 
που άπτονταν της ναυτιλίας με τον απερ-
χόμενο υπουργό Μεταφορών, κ. Μάριο 
Δημητριάδη, και γενικά με τη διεύθυνση 
και το προσωπικό του Υπουργείου Μετα-
φορών. Εκφράζει, τέλος, τις θερμές του 
ευχές για κάθε επιτυχία στο νεοσύστατο 

Υφυπουργείο Ναυτιλίας και την ετοι-
μότητα και ένθερμη πρόθεσή του για 
πλήρη συνεργασία, έχοντας ως στόχο 
την ομαλή και ακόμα πιο αποτελεσματική 
μετάβαση της κυπριακής ναυτιλίας σε μια 
νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου.

Ολοκληρώθηκε η πώληση  
της HSH Nordbank

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Το τέλος εποχής για τη γερμανική HSH 
Nordbank γράφτηκε στα μέσα της εβδο-
μάδας, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι 
πολύμηνες αποκλειστικές διαπραγμα-
τεύσεις των αρμόδιων αρχών των ομό-
σπονδων κρατιδίων του Αμβούργου 
και του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν με το κοινο-
πρακτικό επενδυτικό σχήμα των εται-
ρειών Cerberus Capital Management, L.P., 
J.C. Flowers & Co., GoldenTree Asset 
Management,  Centaurus Capital, καθώς 

και της αυστριακής τράπεζας Bawag-Bank.
Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ειδη-
σεογραφικά μέσα, το τίμημα που απο-
φασίστηκε να καταβάλει το κατά βάση 
αμερικανικό επενδυτικό σχήμα για την 
απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου 
μετοχών (94,9%) του γερμανικού χρη-
ματοπιστωτικού ιδρύματος ανέρχεται σε 
σχεδόν 1 δις ευρώ.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας, ο δήμαρχος του Αμβούργου, Olaf 
Scholz, και πιθανός νέος υπουργός Οικο-
νομικών της Γερμανίας στη θέση του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, παραχώρησε συνέ-
ντευξη Τύπου, όπου δήλωσε ότι επε-
τεύχθη μια καλή συμφωνία και μια τιμή 
πώλησης σημαντικά πιο υψηλή σε σχέση 
με προγενέστερες, πιο συντηρητικές 
εκτιμήσεις.
Να σημειωθεί ότι η HSH Nordbank, που 
κάποτε θεωρείτο η μεγαλύτερη τράπεζα 
ενυπόθηκων ναυτιλιακών δανείων στον 
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TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

κόσμο, βρέθηκε στα πρόθυρα της χρε-
οκοπίας το 2015. Για τη σωτηρία της 
έσπευσαν να βοηθήσουν προσφέροντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά τα γερμανικά 
κρατίδια του Αμβούργου και του Σλέ-
σβιχ-Χόλσταϊν, στα οποία και ανήκε τότε 
κατά πλειοψηφία το άλλοτε κραταιό χρη-
ματοπιστωτικό ίδρυμα. Σε αντάλλαγμα η 
ΕΕ είχε ζητήσει να προχωρήσει γρήγορα 
η πώληση της τράπεζας, κάτι που εν τέλει 
έγινε σχεδόν τρία χρόνια αργότερα.

Στρατηγικές συνεργασίες 
κολοσσών στην αγορά του LNG

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η Maran Ventures Inc. ενισχύει τη συνερ-
γασία της με την καταριανή εταιρεία 
Nakilat, μέσα από την προσθήκη δύο 
πλοίων μεταφοράς LNG, τα οποία θα 
ενταχθούν στον στόλο της κοινοπραξίας 
που έχουν δημιουργήσει οι δύο εταιρείες.
Η κοινοπραξία με την ονομασία Maran 
Nakilat Co. Ltd. ιδρύθηκε το 2005 με 

στόλο τεσσάρων πλοίων μεταφοράς LNG.
Μέσω της νέας συμφωνίας που υπέ-
γραψαν οι δύο εταιρείες, ο στόλος της 
κοινοπραξίας έχει αυξηθεί πλέον από 13 
σε 15 πλοία μεταφοράς LNG.
Τα δύο νέα πλοία της κοινοπραξίας, με 
τις ονομασίες «Woodside Rogers» και 
«Woodside Goode», ναυπηγήθηκαν 
το 2013 από τα νοτιοκορεατικά ναυ-
πηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering και είναι εξοπλισμένα με σύγ-
χρονα τεχνολογικά συστήματα. Η χωρη-
τικότητα των πλοίων αγγίζει τα 159.800 
κυβικά μέτρα έκαστο.
Από τη μεριά της Maran Gas, ο κ. Ιωάννης 
Αγγελικούσης επεσήμανε την ικανο-
ποίησή του για τη συνεργασία της εται-
ρείας του με τη Nakilat, η οποία αποτελεί 
μία από τις κορυφαίες εταιρείες μετα-
φοράς LNG, τονίζοντας ότι στόχος είναι 
η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
σε όλους τους πελάτες.
Ο Chief Executive Officer της Nakilat, 
Eng. Abdullah Al Sulaiti, δήλωσε ότι η κατα-

ριανή εταιρεία στοχεύει σε συνεργασίες 
με καθιερωμένες στον χώρο ναυτιλιακές 
εταιρείες, όπως είναι η Maran Gas, με 
στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην 
αγορά του LNG.

Νέα μεγάλη πλωτή δεξαμενή 
κατέπλευσε στον Πειραιά

12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοι-
νώνει ότι κατέπλευσε με το εξειδικευμένο 
πλοίο μεταφορών «Xin Guang Hua» της 
COSCO Shipping η νέα πλωτή δεξαμενή 
«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ», ανυψωτικής ικανότητας 
22.000 τόνων, η οποία μπορεί να εξυπη-
ρετήσει πλοία μέχρι 240 μ. μήκος, 35 μ. 
πλάτος, μεταφορικής ικανότητας 80.000 
τόνων (PANAMAX) και διαθέτει σύγ-
χρονο εξοπλισμό γερανών.
Η νέα πλωτή δεξαμενή επεκτείνει τις 
υπάρχουσες υποδομές, με στόχο την 
προσέλκυση περισσότερων πλοίων στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος 
από την ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου και θα συνδράμει στην τόνωση της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η νέα δεξαμενή, μετά και τις απαραίτητες 
δοκιμές, αναμένεται να τεθεί σύντομα σε 
επιχειρησιακή λειτουργία, αφού ολοκλη-
ρώνονται οι απαραίτητες εργασίες που 
προβλέπονται (εκβάθυνση της λιμενολε-
κάνης, τοποθέτηση ναυδέτων, ηλεκτρο-
μηχανολογικές υποδομές, νέες εγκατα-
στάσεις δικτύων κ.λπ.).
Επιπλέον στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες 
βελτίωσης υποδομών όπως:

• Αναβάθμιση κρηπιδότοιχου.
• Ανακατασκευή δαπέδων.
• Επισκευή/ανακατασκευή 
σιδηροτροχιών.
• Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων και 
δικτύων.

Οι συνολικές επενδύσεις που προβλέ-
πονται στη σύμβαση παραχώρησης  και 
βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΝΕΖ  Περά-
ματος θα ξεπεράσουν τα 55 εκατ. ευρώ 
και θα μετατρέψουν το λιμάνι του Πειραιά 
σε κόμβο ναυπηγοεπισκευής στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, στοχεύοντας στην προ-
σέλκυση περισσότερων πλοίων ανά έτος 
ως απόρροια της αυξημένης αξιοπιστίας 
και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης.



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
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Η Statoil μετονομάζεται  
σε Equinor

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ο νορβηγικός ενεργειακός κολοσσός 
Statoil ανακοίνωσε ότι θα μετονομαστεί 
σε Equinor μετά από περίπου πενήντα 
χρόνια λειτουργίας του, επισημαίνοντας 
ότι η αλλαγή του ονόματός του αντιπρο-
σωπεύει τη στρατηγική της εταιρείας να 
προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές, 
έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια, 
την υψηλή ποιότητα και τη μείωση του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Η λέξη «Equinor» αποτελείται από το 
πρόθεμα «Equi-», το οποίο αφορά την 
ισότητα (equality) και την ισορροπία 
(equilibrium), και το επίθημα «-nor», 
το οποίο προέρχεται από τα αρχικά 
γράμματα της Νορβηγίας, δηλώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση της εται-
ρείας με την παράδοσή της.
Σε ανακοίνωσή της η Statoil ανέφερε ότι 
η αλλαγή του ονόματος έχει προταθεί 
από το διοικητικό της συμβούλιο και η 
ψήφος για την έγκρισή του ή μη από τους 
μετόχους της εταιρείας θα λάβει χώρα τον 
ερχόμενο Μάιο, στο πλαίσιο της ετήσιας 
γενικής συνέλευσής της.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Statoil, η 

πλειονότητα των μετόχων της αλλά και 
η νορβηγική κυβέρνηση τάσσονται υπέρ 
της μετονομασίας της.
Ο πρόεδρος και CEO της Statoil, Eldar 
Sætre, δήλωσε ότι η νορβηγική υφαλο-
κρηπίδα θα συνεχίσει να αποτελεί τον 
κύριο τομέα δραστηριοποίησης της εται-
ρείας, η οποία όμως συγχρόνως στοχεύει 
να επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στον 
πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα, αλλά 
και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Δεξαμενόπλοιο με σύστημα 
scrubber παραδόθηκε  
στην Almi Tankers

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στην Almi Tankers S.A. παραδόθηκε πρό-
σφατα το δεξαμενόπλοιο «Almi Atlas», 
κατηγορίας VLCC, το οποίο είναι εφοδια-
σμένο με σύστημα scrubber για τον καθα-
ρισμό των καυσαερίων του πλοίου από 
τα οξείδια του θείου, προς συμμόρφωση 
με τη νέα διεθνή νομοθεσία του IMO, η 
οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020.
Η ναυπήγηση του «Almi Atlas», χωρη-
τικότητας 315.221 τόνων, πραγματοποι-
ήθηκε από τα ναυπηγεία της Hyundai 
Samho Heavy Industries, με στόχο τη συμ-

μόρφωση του πλοίου με τις διεθνείς περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις.
Το νέο δεξαμενόπλοιο της Almi αποτελεί 
το πρώτο από τα δύο VLCCs που έχει 
παραγγείλει η εταιρεία, τα οποία θα δια-
θέτουν σύστημα μείωσης των επιβλαβών 
εκπομπών τους.
Μέσω δελτίου Τύπου, η Almi Tankers ανα-
κοίνωσε ότι στόχος της είναι η προαγωγή 
της διεθνούς ασφάλειας και της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και γι’ αυτόν 
τον λόγο όλα τα πλοία της θα είναι πάντα 
εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας.
Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της ανέφερε 
ότι το «Almi Atlas» αποτελεί ένα από τα 
πρώτα πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο που 
διαθέτει σύστημα scrubber.
Το «Almi Atlas» φέρει σημαία Λιβερίας, 
ενώ είναι κατεταγμένο στον DNV GL.

Πραγματοποιήθηκαν  
οι αρχαιρεσίες για την εκλογή  
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΕΝΜΑ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Εφο-
πλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης 
και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικη-
τικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επι-
τροπής για την περίοδο 2018-2020.
Ο πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης 
προέβη σε απολογισμό των πεπραγμένων 
για το 2017, καθώς και για την τριετία που 

ολοκληρώθηκε, κάνοντας εκτενή αναφορά 
στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες της 
Ένωσης σε βασικά θέματα ναυτιλιακού ενδια-
φέροντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Σημαντώνης 
εστίασε στη συμμετοχή της ΕΕΝΜΑ στο 
European Sustainable Shipping Forum 
και στην επίτευξη στόχων για τη βελ-
τίωση της επιχειρησιακής αποδοτικό-
τητας των πλοίων ΝΜΑ, μέσω των συστη-
ματικών παρεμβάσεων των εκπροσώπων 
της Ένωσης σε θέματα που αφορούν την 
εφαρμογή, την τροποποίηση και την ανα-
θεώρηση των σχετικών κανονισμών και 
διατάξεων.
Ο πρόεδρος της ΕΕΝΜΑ έδωσε ιδι-
αίτερη έμφαση στις νομοθετικές πρω-
τοβουλίες που απασχόλησαν τον κλάδο 
όλη την προηγούμενη περίοδο, ασκώντας 
έντονη κριτική τόσο στη διαδικασία δια-
μόρφωσης αυτών όσο και στις επιδράσεις 
των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του 
κλάδου, επισημαίνοντας την πρόσθετη 
γραφειοκρατία καθώς και το περιβάλλον 
σύγχυσης που δημιουργείται κάθε φορά 
κατά το στάδιο της πρακτικής εφαρμογής.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνι-
στικότητας του ελληνικού πλοίου ΝΜΑ, 
αναφέρθηκε στην έλλειψη διάθεσης 
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας 
να συνεργαστεί συστηματικά και οργα-
νωμένα, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί 
το υφιστάμενο απαρχαιωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο και να αντικατασταθεί από ένα 
απλοποιημένο και ελκυστικό περιβάλλον 
λειτουργίας για το ελληνικό πλοίο ΝΜΑ. 
Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην εξαίρεση 
της Ένωσης, από την πλευρά του υπουρ-
γείου, από την εθνική αντιπροσωπεία 
στον ΙΜΟ, επισημαίνοντας όλους τους 
κινδύνους που η ενέργεια αυτή συνεπά-
γεται για τα πλοία του κλάδου, καθώς 
και από λοιπές επιτροπές και ομάδες 
εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία 
θεμάτων που άπτονται άμεσα των αρμο-
διοτήτων της Ένωσης.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος 
της ΕΕΝΜΑ αναφέρθηκε στην ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλιακών 
ενώσεων καθώς και στον δυναμικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα 
δομημένο ναυτιλιακό cluster, με τη συμ-
μετοχή όλων των σχετικών ενώσεων, 
προκειμένου να αντεπεξέλθει ο κλάδος 
συνολικά στις προκλήσεις του διεθνούς 
ανταγωνισμού.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
συνεχίστηκαν με τις αρχαιρεσίες για την 
εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τριετούς 
θητείας.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι:
Πρόεδρος: κ. Χαράλαμπος Σημαντώνης
Α΄ Αντιπρόεδρος: κ. Βασίλειος Τερζής
Β΄ Αντιπρόεδρος: κ. Ελπινίκη Πετράκη
Γραμματέας: κ. Γιώργος Αλεξανδράτος
Ταμίας: κ. Στράτος Τσαλαμανιός
Μέλη: οι κ.κ. Αλεξάνδρα Γκανά, Νικόλαος 
Λιάπης, Νικόλαος Μπούκος και Δημή-
τριος Σπυριδάκης.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο 
της HELMEPA

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 οι πλειο-
ψηφήσαντες κατά τις αρχαιρεσίες της 
36ης Γενικής Συνέλευσης της HELMEPA, 
της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, συνήλθαν ως 
Σώμα και με μυστική ψηφοφορία διαμόρ-
φωσαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως 
εξής:
Πρόεδρος:  Δρ Γιώργος Γράτσος
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ξυλάς
Γενική Γραμματέας: Ειρήνη Νταϊφά
Ειδική Γραμματέας: Κατερίνα Λω
Ταμίας: Νικόλαος Μπαφαλούκος
Αναπληρωτής Ταμίας: Μιχάλης 
Δαλακούρας
Μέλη (με αλφαβητική σειρά):
Παναγιώτης Ζαχαριάδης
Γεώργιος Καραγεωργίου
Ηλίας Λαδάς
Δημήτριος Ματθαίου
Αθανάσιος Μπέης
Σεμίραμις Παληού
Αριστείδης Πίττας
Ιωάννης Χαλάς
Μαριέττα-Αντωνία Χανδρή
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, 
ο πρόεδρος ευχαρίστησε τους συνα-
δέλφους του που τον τίμησαν με την 
ψήφο τους και δήλωσε πως το Συμβούλιο 
και ο ίδιος προσωπικά θα καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για να συνεχίσει η 
HELMEPA το εθελοντικό έργο της ενημέ-
ρωσης και της κινητοποίησης του ανθρώ-
πινου παράγοντα στη ναυτιλία και στην 
ευρύτερη κοινωνία.

TΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



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

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

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

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

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

Αριστείας συνέχεια  
για το ελληνικό νηολόγιο

Το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο 
(ICS) δημοσίευσε τη λίστα με τις επι-
δόσεις των flag states για την περίοδο 
2017-2018.
Οι επιδόσεις των κρατών σημαίας καθο-
ρίζονται με διάφορα κριτήρια, όπως προ-
κύπτουν από τον έλεγχο των πλοίων στα 
λιμάνια από τους επιθεωρητές PSC, την 
ηλικία των εμπορικών πλοίων, την επι-
κύρωση των διεθνών ναυτιλιακών συμ-
βάσεων από τα κράτη, τη συμμετοχή τους 
σε διασκέψεις του IMO κ.ά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα εμπορικά 
πλοία που φέρουν σημαία Αργε-
ντινής, Βολιβίας, Ελβετίας, Ισλανδίας και 
Κολομβίας δεν συμμορφώνονται με 
κάποιες από τις απαιτήσεις του Tokyo 
MOU και του Paris MoU, ενώ χώρες όπως 
η Βραζιλία, η Κούβα, οι ΗΠΑ, η Βενε-
ζουέλα, η Αίγυπτος, το Μεξικό, η Τουρκία 
και η Ουκρανία δεν υιοθετούν πλήρως 
τη σύμβαση MLC αναφορικά με τα εργα-
σιακά ζητήματα στα πλοία.
Οι επιδόσεις της Ελλάδας στη φετινή 
λίστα είναι για μία ακόμα χρονιά πολύ ικα-
νοποιητικές. Μεταξύ των κριτηρίων στα 
οποία η Ελλάδα αξιολογήθηκε θετικά είναι: 
α) οι έλεγχοι στα λιμάνια από επιθεω-
ρητές PSC ανά τον κόσμο, β) η ηλικία των 
εμπορικών πλοίων που φέρουν ελληνική 
σημαία, γ) η συμμετοχή σε διασκέψεις του 
IMO και η επικύρωση των διεθνών ναυτι-
λιακών συμβάσεων από την Ελλάδα.
Η μόνη αρνητική επίδοση που σημειώνει 
η χώρα μας αφορά το «USCG Target List 
(safety)».
Τις ίδιες επιδόσεις με την Ελλάδα έχει 
καταγράψει και η Κύπρος την περίοδο 
2017-2018. Και στην περίπτωση των 
πλοίων που φέρουν κυπριακή σημαία η 
μόνη αρνητική επίδοση παρατηρείται στο 
«USCG Target List (safety)».
Η λίστα με τις επιδόσεις των κρατών 
σημαίας για το 2017-2018 έχει διανεμηθεί 
σε εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών και σε 
κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον ICS, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
80% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Η ετήσια έρευνα του Committee

H Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνερ-
γασίας (Greek Shipping Co-operation 
Committee) παρουσίασε τα ετήσια στατι-
στικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από 
την εταιρεία αναλύσεων IHS Markit και 
αφορούν τα ελληνόκτητα πλοία χωρητικό-
τητας άνω των 1.000 gt, ανεξαρτήτως σημαίας.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, ο 
ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε όρους 
dwt και gt.
Συγκεκριμένα, έως και τη 19η Μαρτίου 
του 2018 ο στόλος αποτελούνταν από 
4.148 πλοία διαφόρων κατηγοριών, συνο-
λικής χωρητικότητας 199.286.013 gt και 
μεταφορικής ικανότητας 341.925.357 
dwt. Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2017, 
ο αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφε-

ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη



ρόντων αυξήθηκε κατά 63 πλοία. Η χωρη-
τικότητα και η μεταφορική ικανότητα των 
πλοίων αυξήθηκαν σημαντικά, 6.855.494 
κατά gt και 13.161.590 dwt αντίστοιχα.
Σε ό,τι αφορά τη νηολόγηση, τα ελλη-
νόκτητα πλοία φέρουν 41 διαφορετικές 
σημαίες.
Φαίνεται να ισοψηφούν στις πρώτες 
θέσεις δύο ανοιχτά νηολόγια, καθώς το 
19% των ελληνόκτητων πλοίων (824 πλοία) 
φέρουν σημαία της Λιβερίας και επίσης το 
19% φέρουν σημαία των Marshall Islands.
Ακολουθεί η σημαία της Ελλάδας με 
723 πλοία συνολικής χωρητικότητας 
74.537.350 τόνων, η σημαία της Μάλτας με 
694 πλοία, του Παναμά με 355 πλοία και 
της Κύπρου και οι Μπαχάμες με 274 και 
247 πλοία αντίστοιχα.
Συγκριτικά με τα στοιχεία της περα-
σμένης χρονιάς, προκύπτει αύξηση στα 
πλοία που επέλεξαν σημαία των Marshall 
Islands, της Λιβερίας, της Κύπρου και της 
Μάλτας, ενώ μείωση καταγράφηκε στην 
ελληνική σημαία κατά 24 πλοία, μεταφο-
ρικής ικανότητας 672.557 dwt και χωρητι-
κότητας 317.788 gt.
Το μερίδιο του ελληνόκτητου στόλου 
στον παγκόσμιο στόλο ανέρχεται σε 7,6% 
σε αριθμό πλοίων, σε 13,8% σε χωρητι-
κότητα και σε 16,4% σε όρους μεταφο-
ρικής ικανότητας.
Τα πλοία με ελληνική σημαία σε όρους 
αριθμού πλοίων, gt και dwt αντιπροσω-
πεύουν το 1,3%, 3% και 3,6% αντίστοιχα 
του παγκόσμιου στόλου.

Θετικές προβλέψεις για  
την παγκόσμια οικονομία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) 
δημοσίευσε πρόσφατα το World Eco-
nomic Outlook, σύμφωνα με το οποίο επι-
βεβαιώνονται οι αρχικές προβλέψεις του 
για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2018 και 
το 2019. Όπως εκτιμάται, η παγκόσμια ανά-
πτυξη θα σημειώσει αύξηση της τάξεως 
του 3,9% τόσο το 2018 όσο και το 2019.
Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στην 
οικονομική ανάκαμψη των ανεπτυγμένων 
οικονομιών, όπως είναι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ 
και η Κίνα. Το IMF εκτιμά ότι το ΑΕΠ των 
παραπάνω χωρών θα αυξηθεί κατά 2,3% 
το 2018 και κατά 2,2% το 2019.
Όπως αναφέρεται σε έρευνα της BIMCO, 
εάν αυτή η οικονομική ανάπτυξη λάβει 
χώρα, τότε θα είναι σημαντικά επωφελές 

για την αγορά των containerships, καθώς 
αυτή συνδέεται στενά με τον ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ.
Θετικές προβλέψεις εκφράζονται, όμως, 
και για τις αναδυόμενες και αναπτυσσό-
μενες οικονομίες, καθώς εκτιμάται ανά-
πτυξη της τάξεως του 4,9% και του 5% το 
2018 και το 2019 αντίστοιχα.
Το IMF αναμένει ότι η παγκόσμια οικο-
νομία θα διατηρήσει τη δυναμική της 
σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, εκτός εάν 
κάποια σημαντική διόρθωση στις χρη-
ματιστηριακές αγορές μεταβάλλει τα 
σημερινά δεδομένα.
 
Φόβοι για τραπεζική κρίση  
σε Κίνα και Καναδά

Η Κίνα είναι μία από τις οικονομίες με τις 
μεγαλύτερες πιθανότητες να «σκάσει» 
μια τραπεζική κρίση, σύμφωνα με την τρι-
μηνιαία έκθεση της Τράπεζας Διεθνών 
Διακανονισμών (Bank for International 
Settlements).
Στα αποτελέσματα της έρευνας, στην 
οποία μελετώνται τα σημεία συναγερμού 
για μια πιθανή τραπεζική κρίση, αναλύεται 
ότι το υψηλό χρέος της Κίνας, σε σχέση 
με το ΑΕΠ της, ξεπερνά κατά πολύ το 
σημείο αντοχής σε μια πιθανή συστημική 
κρίση, καθιστώντας περισσότερο ευά-
λωτες τις κινεζικές τράπεζες.
Εκτός από την Κίνα, αντίστοιχους κιν-
δύνους διατρέχουν ο Καναδάς και το 

Χονγκ Κονγκ, λόγω των πολύ υψηλών τιμών 
των ακινήτων που ενδεχομένως να αποτε-
λέσουν «φούσκα», η οποία θα σκάσει.
Εν αντιθέσει με αξιωματούχους των 
Κεντρικών Τραπεζών της Κίνας και του 
Καναδά, που αρνήθηκαν να σχολιάσουν 
την έκθεση, η Νομισματική Αρχή του 
Χονγκ Κονγκ αναφέρει ότι η λήψη μακρο-
οικονομικών μέτρων έχει ήδη τεθεί προς 
υλοποίηση, ώστε να ενισχυθεί η σταθε-
ρότητα του τραπεζικού συστήματος, μέσω 
πρόσθετων κεφαλαιακών ενισχύσεων και 
νέων stress tests.
Αν και η έκθεση κάνει λόγο για τους 
πιθανούς κινδύνους, προστίθεται ωστόσο 
ότι δεν είναι βέβαιο ότι μια τραπεζική 
κρίση θα συμβεί το επόμενο διάστημα, 
καθώς ενδεχόμενες αλλαγές στο οικο-
νομικό περιβάλλον και οι θεσμικές παρεμ-
βάσεις που δύνανται να επιβάλουν οι 
Κεντρικές Τράπεζες θα μπορούσαν να 
αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο.
Ιδιαίτερα για την Κίνα, η Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών δεν είναι η πρώτη που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, σε έκθεσή του που 
δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, 
επισήμανε ορισμένα σημεία που θα μπο-
ρούσαν να εκτροχιάσουν τη δεύτερη μεγα-
λύτερη οικονομία του κόσμου. Ωστόσο, οι 
κινεζικές αρχές ήδη από το 2017 επιτάχυναν 
τις προσπάθειές τους ώστε να ενισχυθεί το 
κανονιστικό πλαίσιο στο τραπεζικό και χρη-
ματοοικονομικό σύστημα.
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Αναβάλλεται η δημόσια 
προσφορά για τη Saudi Aramco

Τουλάχιστον έως το 2019 αναβάλλεται η 
πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προ-
σφορά για τον πετρελαϊκό κολοσσό της 
Saudi Aramco, σύμφωνα με δημοσίευμα 
των Financial Times.
Ήδη από τις αρχές του 2018 αναμε-
νόταν να εξαγγελθεί η μεγαλύτερη αρχική 
δημόσια προσφορά που θα είχε γίνει, 
με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για 
κεφάλαια που θα μπορούσαν να φτάσουν 
ακόμα και τα $2 τρις.
Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε 
ότι ο υπουργός Ενέργειας της Σαου-
δικής Αραβίας πρότεινε την αναβολή της 
δημόσιας προσφοράς, γεγονός που σημα-
τοδοτεί μια παροδική υπαναχώρηση σε 
μία από τις σπουδαιότερες κινήσεις χρη-
ματοοικονομικής ανάπτυξης της μεγαλύ-
τερης πετρελαϊκής εταιρείας παγκοσμίως.

Στρατηγικός ανασχεδιασμός  
για τη Διώρυγα του Σουέζ

Η DP World, εταιρεία διαχείρισης τερ-
ματικών σταθμών λιμένων με έδρα το 
Ντουμπάι, είχε έρθει το περασμένο έτος 
σε συμφωνία με την Αρχή της Διώρυγας 
του Σουέζ για να διαμορφώσουν κοινο-
πραξία, με στόχο την ανάπτυξη μιας βιο-

μηχανικής, εφοδιαστικής και εμπορικής 
ζώνης στην πόλη-λιμένα Αΐν Σούχνα στην 
Αίγυπτο.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα ξεκι-
νήσει σύντομα η αρχική φάση του 
παραπάνω σχεδίου, η οποία θα αφορά 
τη δημιουργία μιας ζώνης 30 τ.χλμ. Μετα-
γενέστερα, η ζώνη θα επεκταθεί σε 70 
τ.χλμ., αυξάνοντας την έκταση του λιμένα 
της Αΐν Σούχνα και ενισχύοντας την ικα-
νότητά του να εξυπηρετεί μεγαλύτερο 
αριθμό πλοίων.
Σύμφωνα με το Gulf Business, στη συγκε-
κριμένη περιοχή πρόκειται να κατασκευ-
αστούν βιομηχανίες πετροχημικών, ηλε-
κτρικών ειδών, εξαρτημάτων αυτοκινήτων, 
κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας τρο-
φίμων κ.ά. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί 
και μια ζώνη 20 τ.χλμ., στην οποία θα 
κατασκευαστούν σχολεία, νοσοκομεία, 
εμπορικά κέντρα κ.ά.
Μέσω των επενδυτικών έργων αναμένεται να 
ενισχυθεί η θέση της Αιγύπτου περαιτέρω, 
λόγω του στρατηγικού ρόλου που διαδρα-
ματίζει η Διώρυγα του Σουέζ στον διεθνή 
χάρτη, καθώς μέσω αυτής εξυπηρετείται 
το 8% του παγκόσμιου εμπορίου. Επίσης, τα 
έργα αυτά εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν 
πλήθος ξένων επενδύσεων, αναδεικνύ-
οντας τη Διώρυγα του Σουέζ σε σημαντικό 
εμπορικό κόμβο αλλά και ενισχύοντας την 
οικονομία της Αιγύπτου.

Οι νέες διατροφικές επιλογές  
των Κινέζων αλλάζουν  
τις εμπορικές ροές

Σε περαιτέρω αύξηση των γεωργικών 
του εξαγωγών προς την Κίνα στοχεύει 
το Μεξικό, καθώς τα τελευταία χρόνια 
έχει καταγραφεί μεγάλη ζήτηση από το 
Πεκίνο για το αβοκάντο και τα μούρα του 
Μεξικού.
Ο κ. Mario  Andrade, αντιπρόεδρος 
του εξωτερικού εμπορίου του National 
Agricultural Council του Μεξικού, δήλωσε 
ότι σύντομα η Κίνα θα αποτελεί τον 
βασικό καταναλωτή μούρων καθώς και 
άλλων γεωργικών προϊόντων από το 
Μεξικό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 
περασμένο έτος οι μεταφορές αβοκάντο 
από το Μεξικό προς την Κίνα πραγματο-
ποιήθηκαν μέσω 2.000 containers, ενώ 
πριν από λίγα χρόνια οι αποστολές αβο-
κάντο γίνονταν μέσα σε μόνο ένα με δύο 
εμπορευματοκιβώτια.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Γεωργίας του Μεξικού, τον περασμένο 
Φεβρουάριο οι εξαγωγές σε γεωργικά 
προϊόντα, ποτά και φαγητά προς την Κίνα 
αυξήθηκαν κατά 54%, συγκριτικά με τον 
Φεβρουάριο του 2017, φτάνοντας σε αξία 
τα $321 εκατ.
Συγχρόνως η Κίνα αναδεικνύεται και σε 
έναν μεγάλο εισαγωγέα κρασιού από τις 
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα το περασμένο έτος 
καταγράφηκε αύξηση κατά 10% στην αξία 
των εξαγωγών κρασιού από τις ΗΠΑ προς 
την Κίνα. Η αξία των αμερικανικών εξα-
γωγών κρασιού προς την Κίνα, την Ταϊβάν 
και το Χονγκ Κονγκ ανήλθε σε $210 εκατ. 
κατά τη διάρκεια του 2017.
Ο κ. Christopher Beros, διευθυντής 
εμπορίου του Wine Institute για την 
περιοχή της Κίνας και του Ειρηνικού 
Ωκεανού, ανέφερε ότι η Κίνα δεν απο-
τελεί μόνο τη μεγαλύτερη χώρα σε όρους 
πληθυσμού, αλλά επίσης παρατηρείται 
ταχεία αύξηση της μεσαίας τάξης του 
πληθυσμού της, η οποία ταξιδεύει συχνά 
και έχει αποκτήσει συνήθειες του δυτικού 
πληθυσμού.
Ο κ. Beros ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
η κατανάλωση εισαγόμενου κρασιού έχει 
αυξηθεί κατά 2,5 φορές στην Κίνα τα 
τελευταία πέντε χρόνια. Η τάση αυτή εκτι-
μάται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα 
χρόνια.
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Την πραγματικότητα  
της ναυτιλίας παρουσίασε  
στους φοιτητές ο Θ. Βενιάμης

Το «παρών» έδωσε ο Θεόδωρος 
Βενιάμης, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, στο Πανόραμα Επιχειρηματι-
κότητας και Σταδιοδρομίας που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στις 
9-11 Μαρτίου, δίνοντας μια «γεύση» ναυ-
τιλίας στους φοιτητές που έσπευσαν να 
παρακολουθήσουν τη συζήτηση με θέμα 
«Ποντοπόρος ναυτιλία: ένας διαχρονικός 
πυλώνας ανάπτυξης της χώρας. Δυναμική 
και προκλήσεις».
O κ. Bενιάμης δεν συμμετείχε στο πάνελ 
που διεξήχθη αμέσως μετά, με κύριους 
ομιλητές τoν δρα Ιωάννη Κούστα, τον 
κ. Γεώργιο Μακρυμίχαλο, την κ. Ιωάννα 
Προκοπίου και τον κ. Γιάννη Παλαιολόγο, 
αλλά χαιρέτισε την εκδήλωση, δίνοντας 
έμφαση με αυτόν τον τρόπο στη βελ-
τίωση της δημόσιας εικόνας της ναυτιλίας, 
ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά.
Κατά την ομιλία του, ο κ. Βενιάμης ανα-
φέρθηκε στα κυριότερα χαρακτηριστικά 
της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας, 

η οποία, παρ’ όλες τις ανακατατάξεις που 
συντελούνται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, 
εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση 
παγκοσμίως, καθιστώντας την Ελλάδα μια 
ναυτιλιακή υπερδύναμη, με όλα τα στρα-
τηγικά και οικονομικά οφέλη που αυτό 
συνεπάγεται.
Ο πρόεδρος της ΕΕΕ επεσήμανε, μάλιστα, 
κατά την ομιλία του πως η μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή ζώνη πλοιοκτησίας στον κόσμο 
βρίσκεται στο πλέγμα Αθήνας-Πειραιά. 
«Πρόκειται κυρίως για μικρομεσαίες εται-
ρείες αλλά και ναυτιλιακές επιχειρήσεις- 
κολοσσούς, που όμως έχουν στη συντρι-
πτική πλειοψηφία τους προσωποπαγή 
χαρακτήρα και οικογενειακή φυσιο-
γνωμία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ελληνική ναυτιλία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε 
ο πρόεδρος της ΕΕΕ, ο ελληνικός εμπο-
ρικός στόλος αποτελείται από 4.746 πλοία 
(χωρητικότητας άνω των 1.000 τόνων), με 
το συνολικό dwt να αγγίζει τους 365,45 
εκατ. τόνους, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν 
το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 
50% του ευρωπαϊκού. Σύμφωνα μάλιστα 

με τον κ. Βενιάμη, «η ναυτιλία καθίσταται ο 
μόνος πυλώνας επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας όπου οι Έλληνες κάνουν πρωτα-
θλητισμό». Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΕΕ 
ανέφερε πως η ελληνόκτητη ναυτιλία δια-
θέτει τον μεγαλύτερο cross-trading στόλο 
στον κόσμο, καθώς το 98,5% της χωρη-
τικότητας του υπό ελληνική ιδιοκτησία 
εμπορικού στόλου μεταφέρει προϊόντα 
μεταξύ τρίτων χωρών, χάρη στης υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρει.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρθηκε επίσης 
στη συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας 
ως προς τη διενέργεια του θαλάσσιου 
εμπορίου από και προς τις ΗΠΑ, και ιδι-
αίτερα στον τομέα μεταφοράς πετρε-
λαίου. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά 
πως «ο ελληνόκτητος στόλος είναι σε 
θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις 
πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης 
στον τομέα της ενέργειας, καθώς διαγρά-
φεται ιδιαίτερη δυναμική». Επιπλέον, ο κ. 
Βενιάμης ανακοίνωσε κατά την ομιλία του 
πως τον επόμενο μήνα θα λάβει χώρα η 
επίσημη επίσκεψη της προεδρίας της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στις ΗΠΑ, 
στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της 
ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας με την 
πολιτική ηγεσία της Αμερικής.

Η κοινωνική προσφορά του ελληνικού 
εφοπλισμού
Ο κ. Βενιάμης δεν παρέλειψε να κάνει 
αναφορά στην κοινωνική προσφορά του 
ελληνικού εφοπλισμού, ο οποίος συνει-
σέφερε 136 δις ευρώ στο ελληνικό ισο-
ζύγιο πληρωμών για τα έτη 2007 έως 2016, 
με τη συνολική προσφορά της εμπο-
ρικής ναυτιλίας στο ΑΕΠ της χώρας να 
αγγίζει το 7%, τονίζοντας πως την ίδια 
στιγμή η ελληνική ναυτιλία προσφέρει 
200.000 θέσεις εργασίας. Όπως μάλιστα 
επεσήμανε, η διαχρονική προσφορά της 
εφοπλιστικής οικογένειας στη γενέτειρά 
της, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε συλ-
λογικό επίπεδο, οδήγησε με πρωτοβουλία 
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην 
ίδρυση της Εταιρείας Κοινωνικής Προ-
σφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ- 
ΕΝΩΣΙΣ τον Απρίλιο του 2016. Η ΣΥΝ- 
ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί το επίσημο όχημα της 
ναυτιλιακής κοινότητας για την υλοποίηση 
έργων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινω-
φελών δράσεων μεγάλης εμβέλειας.
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Το μέλλον άδηλον! Στο νησί μου μάλιστα 
λέγουν και το χαριτωμένο «πας μετά 
Χριστόν Προφήτης γάδαρος»! Και όσο 
το μέλλον είναι άδηλο στη ζωή μας, άλλο 
τόσο είναι και στη Ναυτιλία, με τα απρό-
βλεπτα και τα αστάθμητα να την επηρε-
άζουν ακόμη και αυτή την ώρα που σας 
ομιλώ. 
Από τα χρόνια του Μεσαίωνα ήδη, οι 
θαλασσινοί της Ναυτιλίας σε όλη τη 
Μεσόγειο είχαν πλήρη επίγνωση της αβε-
βαιότητας και της επικινδυνότητας των 
έργων τους. Φονικές τρικυμίες, πειρατές, 
σε συνδυασμό με τη στενότητα διαθέ-
σιμων κεφαλαίων για τα πλοία αλλά και 
για τα φορτία, ωθούσαν μαθηματικά στη 
συμπλοιοκτησία σαν μοντέλο διαχεί-
ρισης των ιστιοφόρων. Η έννοια του συνε-
ταιρισμού, καταγεγραμμένη ήδη από την 
αρχαιότητα στους Νόμους των Ροδίων, 
έγινε αργότερα ο κανόνας και στην τουρ-
κοκρατούμενη Ελλάδα, όπου η συνένωση 
των πολλών στην κυριότητα ενός πλοίου 
προστάτευε το πλοίο και τους ίδιους με 
τον επιμερισμό των κινδύνων. Κάποιοι 
μάλιστα επενδυτές εκείνης της εποχής 
συμμετείχαν από λίγο σε περισσότερα 
ιστιοφόρα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Για 
παράδειγμα, στην ελεύθερη πια Ύδρα του 
1838, από τα 121 ιστιοφόρα της δύναμης 
του εμπορικού στόλου της, μόλις στα 
επτά αναφέρεται ιδιοκτήτης «κατά το 
όλον». 

Με την πάροδο των ετών, η Ναυτιλία 
πήρε τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. 
Η ναυτασφάλεια και η ναυτιλιακή πίστη 
μπήκαν στη ζωή των θαλασσινών και 
έθεσαν κάποιες σταθερές στο πάντα 
αβέβαιο μέλλον του κλάδου. Προσε-
κτικοί και σώφρονες στην πλειονότητά 
τους, οι καραβοκύρηδές μας δεν εγκατέ-
λειψαν το μοντέλο της συμπλοιοκτησίας. 
Όσο μάλιστα, από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
η ατμοπλοΐα, με επαναστατική για την 
εποχή τεχνολογία, αυξημένα κεφάλαια και 
ανάλογα ρίσκα, εδραιωνόταν στις τάξεις 
τους, τόσο το μοντέλο συσπειρωνόταν 
γύρω από τους πυρήνες των οικογε-
νειών και του συγγενικού περιβάλλοντος. 
Η αγορά λόγου χάριν του πρώτου ατμό-
πλοιου της Ναυτιλίας των Οινουσσών, του 
«Μαριέττα Ράλλη», προήλθε το 1905 από 
τη συνένωση εννέα οικογενειών ναυτι-
κών-καραβοκύρηδων και την επικουρική 
χρηματοδότηση δύο Κωνσταντινουπο-
λιτών ομογενών φίλων τους. Ο οικογε-
νειακός χαρακτήρας των αποκαλούμενων 
«παραδοσιακών» εταιρειών επεκτεινόταν 
και πάνω στα ιστιοφόρα και στα ατμό-
πλοιά τους, όπου συναντάμε συχνά τους 
ίδιους τους πλοιοκτήτες να τα κυβερνούν 
μαζί με τα παιδιά τους, συγγενείς και γνω-
στούς από το ίδιο νησί ανάμεσα στο 
πλήρωμα. Δεσμοί άρρηκτοι των «αφε-
ντικών» με τους ναυτικούς και όλων μαζί 
με το πλοίο, εγγύηση για την αξιοπλοΐα: 

Θαλασσινοί και θαλασσομάντεις 
– of seamasters and seamancers 

Του Δρος Ματθαίου Δ. Λως
 
Γενικού Διευθυντή, Vrontados S.A.,  
Μέλους ΔΣ Ενώσεως Ελλήνων 
Εφοπλιστών

ΑΠΟΨΗ



το «Hands-on Management» στην κυριο-
λεξία! Πάνω στα πλοία ανέτελλαν μεταξύ 
των ικανών οι μελλοντικοί θαλασσινοί 
καπεταναίοι και πλοιοκτήτες, συμμετέ-
χοντας αρχικά με μικρό ποσοστό και 
καταλήγοντας ενίοτε να ορίζουν εκείνοι 
τις τύχες του πλοίου ή ακόμη και της 
οικογενειακής επιχείρησης: αξιοκρατία και 
ίσες ευκαιρίες για όλους.
Το ελληνικό μοντέλο ανδρώθηκε, επέζησε 
δύο παγκόσμιους πολέμους και πολ-
λαπλές κρίσεις, προσαρμόστηκε στα σύγ-
χρονα δεδομένα της παγκόσμιας Ναυ-
τιλίας και, όπως είμαι σε θέση να σας επι-
βεβαιώσω από προσωπική εμπειρία, λει-
τουργεί ακόμη και σήμερα. Μπορεί βέβαια 
οι σύγχρονοι πλοιοκτήτες να ταξιδεύουν 
πλέον νοερά με τα πλοία τους από τα 
γραφεία στη στεριά, δεν παύουν όμως να 
έχουν τον έλεγχο, την ευελιξία στη λήψη 
αποφάσεων και, το κυριότερο, να δια-
τηρούν τον ελληνικό χαρακτήρα της επι-
χείρησης. Ο αείμνηστος συνάδελφος και 
Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών Στάθης Γουρδομιχάλης έλεγε, 

θυμάμαι, ότι σημασία δεν έχει τόσο 
η σημαία ή το εταιρικό σχήμα, όσο ο 
έλεγχος του πλοίου να ευρίσκεται πάντα 
σε ελληνικά χέρια. 
Αυτό και επέτυχαν οι Έλληνες τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα η ελλη-
νόκτητη Ναυτιλία να κατακτήσει την 
κορυφή, ελέγχοντας σήμερα πάνω από το 
16% του παγκόσμιου στόλου. Και όλα αυτά 
χωρίς κρατικές επιδοτήσεις όπως άλλοι, 
χωρίς εθνικά φορτία και προστατευτισμό. 
Το πέτυχαν γενναίοι μαχητές μέσα σε ένα 
έντονα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περι-
βάλλον. Οι πολλοί παραμένουν και σήμερα 
αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Κάποιοι άλλοι 
διείσδυσαν με επιτυχία στα μεγάλα χρη-
ματιστήρια, αντλώντας κεφάλαια για 
την ανάπτυξή τους σύμφωνα με τους 
κανόνες των θεσμών, χωρίς να αλλοιώ-
νεται η ελληνικότητά τους. Υπήρξαν κι 
εκείνοι που εγκατέλειψαν τον θαλάσσιο 
στίβο, από ατυχία ή απερισκεψία: ο νόμος 
του επιχειρείν. Λίγοι, τέλος, επέλεξαν να 
μη διαφεντεύουν οι ίδιοι τις τύχες τους, 
παραδίδοντας τη διαχείριση και μαζί  

μ’ αυτήν την ελληνικότητά τους σε ξένους 
Managers, λησμονώντας ίσως αυτό που 
ακούγεται συχνά στην Ακτή Μιαούλη και 
στα περίχωρά της, πως «ο χειρότερος 
Έλληνας εφοπλιστής είναι καλύτερος από 
τον καλύτερο ξένο Manager». 
Υπάρχουν και σήμερα, και πάντα θα 
υπάρχουν, αστάθμητοι παράγοντες, για 
να επιβεβαιώνουν τα αβέβαια στη Ναυ-
τιλία. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να προ-
βλέψει, λόγου χάριν, ότι στους σημερινούς 
χαλεπούς καιρούς για την Οικονομία και 
την Απασχόληση στην Ελλάδα, οι νέοι μας 
θα δυσκολεύονταν να βρουν διέξοδο στη 
θάλασσα όπως παλιά! Ενώ από τα πρώτα 
δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια τα ελληνικά 
πληρώματα ευρίσκονταν γενικώς σε 
πλήρη επάρκεια, ενώ το ασφαλιστικό τους 
ταμείο –κράχτης για την προσέλκυση– 
ήταν εύρωστο και ενώ οι Δημόσιες και 
Ιδιωτικές Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 
ανθούσαν, παραδίδοντας πληθώρα αξι-
ωματικών σε έναν διαρκώς αυξανόμενο 
στόλο, το όλο σύστημα άρχισε να δια-
βρώνεται συστηματικά μετά τη μεταπο-
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λίτευση από την ίδια την Πολιτεία και 
τους πολιτικούς, πλαισιωμένους από ένα 
συνονθύλευμα συμβούλων. Είναι οι πρώτοι 
θαλασσομάντεις στους οποίους θα ανα-
φερθώ, που, βασιζόμενοι στην άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου στη χώρα μας, προεξό-
φλησαν την ανακοπή του ρεύματος εργα-
τικού δυναμικού προς τη θάλασσα. Και, για 
να είμαι ξεκάθαρος, μιλάμε για αξιωματικούς, 
γιατί τα κατώτερα πληρώματα χρόνια τώρα 
έπαψαν να είναι ανταγωνιστικά. Μαθητευό-
μενους μάγους της Ναυτιλίας τούς αποκα-
λούσε τότε ο κλάδος. Τι σύμπτωση!
Η αρχή έγινε με την εισροή στρατιών 
συνταξιούχων, άσχετων με τη Ναυτιλία, 
στο ΝΑΤ, με αποτέλεσμα τη μετέπειτα 
χρεοκοπία του Ταμείου. Στη συνέχεια, 
και από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, 
είδαμε τη σταδιακή κατάργηση της Ιδιω-
τικής Εκπαίδευσης, αντίπαλου δέους της 
Δημόσιας, που μοιραία οδήγησε και τη 
δεύτερη στη παρακμή. Αποκορύφωμα 
του καταστροφικού έργου των ντόπιων 
θαλασσομάντεων, η κατάργηση του ίδιου 
του Υπουργείου της μεγαλύτερης Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας του κόσμου το 2009 για 
πάνω από δύο χρόνια. 
Στο μεταξύ, όμως, είχε ήδη δημιουρ-
γηθεί στην ελληνική κοινωνία, και ιδι-
αίτερα στους παραδοσιακούς ναυτό-
τοπους, αρνητικό κλίμα για το ναυτικό 
επάγγελμα. Έτσι, εκ των ένδον, κυρίες και 
κύριοι, ακόμη και μέσα από τις Σχολές, 
καλλιεργήθηκε ο αφελληνισμός της Ναυ-
τιλίας μας. Χάθηκε συνάμα μια ολόκληρη 
γενιά επίδοξων στελεχών για το Εμπορικό 
Ναυτικό μας και, μαζί της, η μεταλαμπά-
δευση σ’ αυτούς της τεχνογνωσίας των 
ναυτικών πατεράδων τους. 
Δεν χρειάζονται εδώ ούτε μαντείες ούτε 
χρησμοί για να βρεθούν έγκαιρες λύσεις. 
Πολιτική βούληση και κοινή λογική χρει-
άζεται! Οι προτάσεις των θεσμών της 
Ναυτιλίας έχουν από καιρό κατατεθεί, 
η υπομονή τείνει να εξαντληθεί, οι σαγη-
νευτικές μελωδίες των σειρήνων της αλλο-
δαπής έχουν εκκωφαντικά ενισχυθεί! Του-
λάχιστον όμως, την ίδια, θλιβερή για τον 
Έλληνα ναυτικό και τη Ναυτική Εκπαίδευση, 
περίοδο, η κατάσταση στα ναυτιλιακά επι-
τελεία στη στεριά μάς στέλνει ελπιδοφόρα 
μηνύματα από Έλληνες νέους και νέες με 
υψηλό επίπεδο γνώσεων και εξειδίκευσης, 
που στελεχώνουν τα ελληνικά ναυτι-
λιακά γραφεία, είτε αυτά ευρίσκονται στην 
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. 

Θαλασσομάντεις δεν υπάρχουν όμως 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον διεθνή 
χώρο. Θα αναφερθώ πρώτα σε κάποιους 
ναυτιλιακούς αναλυτές, που άλλη δουλειά 
δεν έχουν από το να σκαρώνουν στατι-
στικές για την πρόβλεψη του μέλλοντος 
της Ναυτιλίας, πάνω σε μοντέλα κάποιων 
θεωρητικών και ανάλογα με τα συμφέ-
ροντα των εργοδοτών τους. Δεν βρέθηκε 
άραγε ποτέ κανείς να τους πει στο αυτί: its 
about the unknown, stupid! Στα πενήντα 
σχεδόν χρόνια που υπηρετώ τη Ναυτιλία, 
το βρίσκω πάντα διασκεδαστικό να βλέπω 
τα στατιστικά extrapolations των shipping 
analysts να φεύγουν εκτός τροχιάς και να 
χάνονται στο διάστημα του μέλλοντος. 
Επιστήμονες μετά Χριστόν Προφήτες! 
Και φθάνουμε στους κορυφαίους θαλασ-
σομάντεις όλων των εποχών: private 
equity funds! Το ανεξέλεγκτο χρηματο-
δοτικό μόρφωμα της τελευταίας δεκα-
ετίας, εμπνευσμένο από καιροσκόπους 
Μanagers, ήλθε να τρυγήσει τη θάλασσα 
με μεθόδους ανεμότρατας, που, σέρ-
νοντας δίχτυα στον βυθό, αφήνει πίσω 
της μόνο καταστροφή. Βασισμένοι στην 
εκπληκτική ναυλαγορά ξηρού φορτίου 
της περιόδου 2003-2008 και παραβλέ-
ποντας –από άγνοια ή από σκοπιμότητα 
άραγε;– την κυκλικότητά της, οι κύριοι 
αυτοί έστησαν μεγαλεπήβολα σχέδια ναυ-
πηγήσεων, μαντεύοντας ανάλογα υπερ-
κέρδη για τα τριετή έως πενταετή «προ-
ϊόντα» τους. Το δίχτυ της ανεμότρατας 
άρχισε να σέρνεται, οι αφελείς επενδυτές 
τσίμπησαν και τα ναυπηγεία μίλησαν. Μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα το πάρτι των 
παραγγελιών είχε πάρει γιγαντιαίες δια-
στάσεις. Στην Κίνα, ακόμα και στους ορυ-
ζώνες φύτρωναν βαπόρια! Εύκολη χρη-
ματοδότηση για τους επιτήδειους fund 
managers, που, πετώντας κάτω από τα 
ραντάρ των χρηματιστηρίων και των τρα-
πεζών, εξασφάλιζαν και για τους εαυτούς 
τους παχυλές προμήθειες στο κάθε τους 
βήμα: από παραγγελίες, επισκευές, επάν-
δρωση, ασφάλιση και, και, και... Όταν 
έφθασε όμως το πρώτο τσουνάμι των 
παραλαβών, η ήδη εξασθενημένη από την 
υπερπροσφορά τονάζ ναυλαγορά κατέρ-
ρευσε και τα funds σκορπίσανε. Μεγάλοι 
χαμένοι οι επενδυτές, ή αλλιώς το other 
people’s money. Ήταν που ήταν άναυτοι, 
πήγαν και άναυλοι. Την πλήρωσε όμως και 
ολόκληρη η ελληνική και παγκόσμια Ναυ-
τιλία ξηρού φορτίου, με ναυλαγορά που 

το έτος 2016 ήταν για γερά νεύρα και που 
ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε εάν έχει 
πραγματικά συνέλθει. Και ακόμα, θα την 
πληρώνει για πολλά χρόνια η αγορά των 
μεταχειρισμένων, με πλοία προς πώλησιν 
αμφιβόλου ποιότητας, με πλημμελή έως 
ανύπαρκτη επιστασία κατά τη ναυπήγησή 
τους, αφού η εντολή τότε ήταν «πλοίο να 
’ναι κι ό,τι να ’ναι». 
Όσο για τα –κινέζικα κυρίως– ναυπηγεία, 
με τα πρώτα σημάδια της πτώσης άρχισαν 
να πέφτουν βροχή οι ακυρώσεις και... των 
ορυζώνων οι αποψιλώσεις. Αυτό που απο-
μένει πλέον είναι η ναυτιλιακή βιομηχανία 
σύσσωμη, με δημόσια ενημέρωση-δια-
πόμπευση, να ανακόψει κάθε μελλοντικό 
«financial runway» αυτών των θαλασσομά-
ντεων, προτού επεκταθεί η χάρη τους στα 
tankers και στις υπόλοιπες ναυλαγορές. 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, 

Ο κόσμος της Ναυτιλίας είναι μια 
διαδοχή από περιόδους κρίσης και περι-
όδους ακμής, που αλληλοδιαδέχονται η 
μία την άλλη, όπως η ημέρα τη νύχτα. Με 
τη σκέψη αυτή θα σας αφήσω να προ-
βληματιστείτε για το άδηλο μέλλον του. 
Διαβάστε ιστορικά ναυτιλιακά κείμενα 
και αφουγκραστείτε τις μαρτυρίες των 
παλαιών θαλασσινών, που αποτελούν τη 
ζωντανή ιστορία του κλάδου μας. Εκεί θα 
διαπιστώσετε πώς η γνώση της κυκλικό-
τητας του παρελθόντος φωτίζει τα σκο-
τεινά μονοπάτια του μέλλοντος. Μάθετε 
από τα λάθη μας και τα λάθη των ξένων 
ανταγωνιστών μας. Διδαχθείτε την αυτο-
συγκράτηση σε εποχές ευημερίας και την 
υπομονή σε εποχές κρίσεων. 
Και τότε να είστε βέβαιοι ότι τη σταθερή 
πορεία προς το μέλλον της πρώτης 
Ναυτιλίας του κόσμου δεν θα μπορεί 
να ανακόψει μήτε ανταγωνιστής μήτε 
θαλασσομάντης. 

Πειραιεύς 14/3/2018

* Το παραπάνω κείμενο αποτελεί 
εισήγηση του Δρος Ματθαίου Δ. Λως η 
οποία παρουσιάστηκε στο TheSeaNation 
Conference στο Ίδρυμα Ευγενίδου την 
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.

ΑΠΟΨΗ
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Η µεγάλη ελληνική ναυτιλιακή 
οικογένεια είχε πάντοτε στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
της την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, την 
ανάδειξη της αξίας αλλά και 
τη διατήρηση της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς στα 
πέρατα του κόσµου, όπου 
έφτανε ένα ελληνικό καράβι και 
όπου ιδρύονταν κοινότητες της 
ακµαίας ελληνικής ναυτιλιακής 
διασποράς. Πριν από 46 
χρόνια, από τους κόλπους της 
ιστορικής ελληνικής ναυτιλιακής 
οικογένειας γεννήθηκε η ιδέα της 
ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας 
Περιβάλλοντος και Πολιτισµού.
Στο πλαίσιο του µηνιαίου 
αφιερώµατός τους στα ιστορικά 
ναυτιλιακά ιδρύµατα και 
οργανισµούς της χώρας, τα 
Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν 
µια σύντοµη παρουσίαση 
της πολυσχιδούς δράσης και 
προσφοράς της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισµού, η οποία από το 
ξεκίνηµά της υπήρξε άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε τη ναυτιλία.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Αφιέρωμα στην  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Περιβάλλοντος  
και Πολιτισμού

Υπηρετώντας 
τον πολιτισμό και 
το περιβάλλον 
με τη στήριξη 
της ελληνικής 
ναυτιλίας

1

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού ξεκίνησε τη δράση της την 
εποχή της δικτατορίας, μια δύσκολη 
εποχή για την Ελλάδα. Δύο νέοι άνθρωποι 
που ζουν εκείνη την εποχή στο Λονδίνο, 
με βαθιές ρίζες στη ναυτιλία, ο Κώστας και 
η Λυδία Καρρά, στο ξεκίνημα της κοινής 
τους ζωής, αποφασίζουν να κινητοποι-
ηθούν και να κινητοποιήσουν, με στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έναυσμα 
δίνουν οι μεγάλες καταστροφές που συμ-
βαίνουν σε όλες σχεδόν τις πόλεις και 
τα χωριά. Πόλεις με ιδιαίτερη αρχιτε-
κτονική κληρονομιά –Πάτρα, Καστοριά, 
Θεσσαλονίκη– βλέπουν ολόκληρες ιστο-
ρικές γειτονιές τους να γκρεμίζονται στο 
όνομα μιας κοντόφθαλμης ανάπτυξης. Την 
αφορμή θα αποτελέσει η κατεδάφιση του 
επιβλητικού Ενετικού Ναού του Σωτήρος 
(16ου αιώνα) στο Ηράκλειο Κρήτης, με 
εντολή του Παττακού, για τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης.
Ο τρόπος σύστασης του νέου οργα-
νισμού ήταν πρωτοποριακός για τα τότε 
ελληνικά δεδομένα. Πρώτα μελετήθηκαν 
αντίστοιχες οργανώσεις-πρότυπα στη 

Βρετανία και στις ΗΠΑ. Ακολούθησε, 
έπειτα από μια άτυπη δημοσκόπηση, 
η αναζήτηση ειδικών στον τομέα τους 
που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το 
διοικητικό συμβούλιό του. Προσωπικό-
τητες όπως ο αρχιτέκτονας Χαράλαμπος 
Μπούρας (μετέπειτα αναστηλωτής της 
Ακρόπολης), ο πολεοδόμος Ανδρέας 
Συμεών, μεταξύ άλλων, συντάσσονται με 
τις αξίες της ΕΛΛΕΤ και πορεύονται μαζί 
της για δεκαετίες.
Από το ξεκίνημά της η ΕΛΛΕΤ υπήρξε 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ναυτιλία. Οι 
ιδρυτές απευθύνθηκαν αρχικά σε τέσ-
σερις Έλληνες εφοπλιστές –τους αεί-
μνηστους Γιώργο Π. Λιβανό από τη Νέα 
Υόρκη, Αντώνη Χανδρή και Γιάννη Κου-
λουκουντή από το Λονδίνο, και τον Γιώργο 
Ποταμιάνο από την Ελλάδα–, που αποδέ-
χτηκαν άμεσα την πρόσκληση, καταθέ-
τοντας στο εξωτερικό τα πρώτα κεφάλαια 
λειτουργίας της νέας οργάνωσης.
Από τότε η ελληνική ναυτιλία ενισχύει με 
συνέπεια τη δράση της Εταιρείας, στηρί-
ζοντας την προστασία του περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς: ο 
Γιώργος και η Φωτεινή Λιβανού, ο Αντώνης 
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Χανδρής, το Ίδρυμα «Λέων Λεμός», ο 
Γιάννης Λύρας, η Ματρώνα Egon-Ξυλά, ο 
Αλέξανδρος Κέδρος, ο Θανάσης και η 
Μαρίνα Μαρτίνου, ο Γιώργος και η Αλε-
ξάνδρα Προκοπίου, ο Αλέκος και η 
Κατερίνα Καΐρη, ο John Hadjipateras είναι 
μερικοί μόνο από εκείνους που, ως πραγ-
ματικοί συνοδοιπόροι, τιμούν το έργο της 
ΕΛΛΕΤ εδώ και χρόνια με τη στήριξή 
τους.
Οι πρώτες δράσεις –σε μια περίοδο 
όπου η προστασία του περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν 
αποτελούσε προτεραιότητα για τη χώρα 
και παρόμοιες προσπάθειες αντιμετω-
πίζονταν με καχυποψία– ήταν εντυπω-
σιακές και πολυσχιδείς, με πιο σημαντικές:
• Τον αγώνα για τη σωτηρία του νότιου 
Σαρωνικού και τη μη μετατροπή του σε βιο-
μηχανική περιοχή. Ο αγώνας κερδήθηκε με 
την υπογραφή των Ξ. Ζολώτα και Γ. Πεσμα-
ζόγλου, υπουργών στην πρώτη μεταπολι-
τευτική κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή.
• Τον οκταετή αγώνα για να κηρυχθεί το 
σύνολο της Πλάκας διατηρητέο και να υιο-
θετηθούν οι σωτήριες Χρήσεις Γης, βασι-
σμένες στη μελέτη Διονύση Ζήβα, που 
στήριξαν ο Στ. Μάνος και ο Α. Τρίτσης.
• Την έμφαση στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, με την πρωτοποριακή για την 
εποχή μικρή ταινία «Διαστημόπλοιο Γη».
• Την αναστήλωση της Σπηλιάς της 
Πεντέλης, με τις τοιχογραφίες του 13ου 
αιώνα, και του σπάνιου Οκταγωνικού 
Ναού του Σωτήρος στον Χορτιάτη Θεσ-

σαλονίκης, με τοιχογραφίες υψηλής κων-
σταντινουπολίτικης τέχνης.
• Την πρώτη προστασία των Πρεσπών με 
την ίδρυση του Περιβαλλοντικού Σταθμού 
πάνω στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, ιδα-
νικού για έρευνα και επισκέψεις φοιτητών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στα 46 χρόνια ζωής της Ελληνικής Εται-
ρείας υπήρξαν ορισμένα έργα που αναδεί-
χθηκαν σε ορόσημα για τον πρωταρχικό 
στόχο της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από τα πλέον αξιομνημόνευτα είναι:
• Ο επιτυχής εικοσαετής αγώνας 
ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου.
• Η διάσωση του τοπίου των Δελφών 
από τη βιομηχανοποίηση.
• Οι αγώνες για τη διατήρηση των παρα-
δοσιακών οικισμών του Αιγαίου, όπως η 
Σίφνος, η Ύδρα, οι Σπέτσες, η Πάτμος, οι 
οικισμοί της Χίου.
• Οι δύσκολοι και επιτυχείς αγώνες για 
το Χωροταξικό του Τουρισμού.
• Η κινητοποίηση για τη διάσωση του 
τοπίου του Μαραθώνα πριν από τους Ολυ-
μπιακούς, που οδήγησε στη δημιουργία 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Σχινιά-Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ) για την 
προστασία του διεθνούς σημασίας ιστο-
ρικού τοπίου.
• Η μελέτη για τη συντήρηση της Νέας 
Μονής στη Χίο με χορηγό το Ίδρυμα 
«Λέων Λεμός», τη δημιουργία του μου-
σείου της και τη συντήρηση του τέμπλου 
με χορηγία του Αντώνη Χανδρή.

• Το πρόγραμμα Πρότυπης Αναδά-
σωσης και Μεταπυρικής Αποκατάστασης 
στις Οινούσσες, μετά τις φωτιές του 
2012, με χορηγία των Νικόλα και Αντώνη 
Λαιμού και Νίκου Διαμαντάρα.
• Η ολοκλήρωση των μελετών αποκα-
τάστασης ενός από τα σημαντικότερα 
μνημεία του Αιγαίου, της Επισκοπής 
Σικίνου, και της Μονής Αγ. Φανέντων 
στην Κεφαλονιά, με χορηγία των Θανάση 
και Μαρίνας Μαρτίνου, που σήμερα 
αναστηλώνεται.
• Σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης 
για τη μείωση της πλαστικής σακούλας 
στη Σίκινο, στην Αμοργό και σε άλλες 
περιοχές, με χορηγία του Φίλιππου 
Λαιμού.
• Ο συντονισμός, από το 2015, δεκα-
τεσσάρων οργανώσεων της Αθήνας, στο 
Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών του 
Ιστορικού Κέντρου, με στήριξη και της 
Βαρβάρας Βερνίκου.
• Το πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολι-
τισμού», που υλοποιείται στη Θράκη με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
στον Μαραθώνα, στην Αίγινα, στην Επί-
δαυρο, στις Μ. Κυκλάδες, στην Αρκαδία 
με χορηγία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, 
στην Πάτμο και στη Σίκινο με χορηγία 
του Φωκίωνα Ποταμιάνου, ενώ ξεκινά και 
στους Δελφούς.
Η ΕΛΛΕΤ όμως έστρεψε το ενδιαφέρον 
της από νωρίς και προς την επίτευξη 
διεθνών συνεργασιών. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο της διεθνοποιημένης δράσης της 



28

1. Το –βραβευμένο για την αποκατάστασή του– 
ιστορικό κτίριο της ΕΛΛΕΤ στην Πλάκα (Τριπόδων 
28). 

2. Σημαντικοί οι αγώνες της ΕΛΛΕΤ για την προστασία 
των παραδοσιακών οικισμών στο Αιγαίο και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. 

3. Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου (12ου αιώνα) – Βραβείο 
Europa Nostra 2016 (Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για την Πολιτιστική Κληρονομιά).

4. Η Νέα Μονή στη Χίο – αποκατάσταση του 
σπουδαίου βυζαντινού μνημείου.

5.  Η κ. Λυδία Καρρά, πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

6. Πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» στην Πάτμο.

7. Από το πρόγραμμα για την αντικατάσταση  
της πλαστικής σακούλας στη Σίκινο. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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μετέχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περι-
βάλλοντος – European Environmental 
Bureau (EEB) και είναι ο επίσημος εκπρό-
σωπος στην Ελλάδα της Europa Nostra, 
της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολι-
τιστικών οργανώσεων από 47 χώρες, με 
περισσότερα από 8.000.000 μέλη.
Σημαντικά έργα αποκατάστασης προτεί-
νονται από την ΕΛΛΕΤ και λαμβάνουν ευρω-
παϊκά βραβεία, με πιο πρόσφατα εκείνα της 
Αρχαίας Πόλης της Καρθαίας στην Τζια 
και του Προμαχώνα του Παλατιού του 
Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο.
Το πολυσχιδές έργο της ΕΛΛΕΤ έχει 
βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών 
(2002) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
με το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη (2012). 
Εξάλλου, έχουν τιμηθεί με διακρίσεις 
σημαντικά προγράμματά της για την 
ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των 
τοπικών κοινωνιών, όπως το «Αειφόρο 
Αιγαίο» (Βραβείο Europa Nostra & Bravo 
Awards) και τα «Μονοπάτια Πολιτισμού» 
(Βραβείο Tourism Awards 2015).
Η μεγάλη προσφορά της ΕΛΛΕΤ στο 
περιβάλλον και στον πολιτισμό πηγάζει 
και από τη δύναμη του εθελοντισμού, ο 
οποίος συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την 

Ελληνική Εταιρεία, με εθελοντές στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο, στα Ειδικά Συμβούλια, 
στα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών σε όλη 
την Ελλάδα, αλλά και των Συνεργαζόμενων 
Σωματείων. Στην πραγματικότητα, με λίγα, 
αξιόλογα, αμειβόμενα στελέχη, πάνω από 
το 90% του έργου της ΕΛΛΕΤ παράγεται 
από εθελοντές.
Και ακόμα η ΕΛΛΕΤ συσπειρώνει εθε-
λοντές στην Ευρώπη και στην Αμερική, 
όπου είναι υπό ίδρυση η αδελφή 
οργάνωση «Friends of ELLET in the US», 
με πρωτεργάτες τους Φωκίωνα Ποτα-
μιάνο, Όλγα Γερουλάνου-Βότη και John 
Hadjipateras.
Τον Μάιο του 2017, σε μια μοναδική 
εκδήλωση στο Μνημείο του Λυσικράτους 
στην Πλάκα, η ΕΛΛΕΤ γιόρτασε τα 45 
χρόνια της, με ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
προς τους τρεις πολύτιμους πυλώνες της 
δράσης της: χορηγούς, δημοσιογράφους 
και εθελοντές. Όμως, 45 χρόνια δράσης 
σημαίνουν και δουλειά μακράς πνοής.
Η Λυδία Καρρά, ιδρύτρια και πρόεδρος 
της ΕΛΛΕΤ σήμερα, η πρώτη γυναίκα πρό-
εδρος στα 46, πλέον, χρόνια λειτουργίας 
της Εταιρείας, μιλώντας στα Ναυτικά 
Χρονικά, θέτει τους βασικούς άξονες 

δράσης της, οι οποίοι συμπυκνώνονται 
στα εξής:

• Ενιαία αντιμετώπιση περιβάλλοντος 
και πολιτισμικής κληρονομιάς.
• Ευαισθητοποίηση για την κλιματική 
αλλαγή.
• Συνεχής και εποικοδομητικός διά-
λογος με το κράτος, ώστε η κοινωνία 
των πολιτών να είναι εταίρος ενεργός 
και ουσιαστικός και όχι εκ των υστέρων 
διαμαρτυρόμενος.
• Άνοιγμα σε συνεργασίες με φορείς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Περαιτέρω προστασία μεμονωμένων 
μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων.
• Ευαισθητοποίηση για την αξία και 
την ανάγκη προστασίας του δημόσιου 
χώρου.
• Άνοιγμα στους φιλέλληνες και στους 
Έλληνες της διασποράς.

Ωστόσο, για την κ. Καρρά, ύψιστης προ-
τεραιότητας είναι η συμμετοχή της νεό-
τερης γενιάς στις δράσεις της Εταιρείας, 
με γνώμονα τη γνωριμία και τη διαφύλαξη 
του περιβάλλοντος και της πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς, των δύο μεγάλων 
θησαυρών της χώρας μας.







ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ 2017

Τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία μας.

Τα βραβεία Ευκράντη διοργανώνονται από τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και τη 
στήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για την ανάδειξη των πρωταγωνιστών 
της χρονιάς. Οι βραβευθέντες επελέγησαν, για δέκατη συνεχή χρονιά, με τη 
συμμετοχή μιας διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτροπής, που αντιπροσωπεύει  
τα ναυτιλιακά γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ενημέρωση  
και βεβαίως το ναυτιλιακό επιχειρείν.
Τα μέλη της επιτροπής, έχοντας ως αρχή τη ρήση «Τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία 
μας», επέλεξαν, με γνώση, αντικειμενικότητα και σαφήνεια στην κρίση τους, όσους 
αρίστευσαν το 2017.
Την κριτική επιτροπή των βραβείων Ευκράντη 2017 απαρτίζουν: οι βραβευθέντες 
των προηγούμενων ετών, μέλη, ενώσεις και θεσμικοί φορείς από την ακαδημαϊκή, 
επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα της χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η διεύθυνση και οι 
τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.
Τα βραβεία Ευκράντη των Ναυτικών Χρονικών έχουν βασικό κριτήριο για την επιλογή 
και την ανάδειξη των πρωταγωνιστών της χρονιάς τις συστηματικές επιχειρηματικές 
και κοινωνικές πρωτοβουλίες των υποψηφίων, που τους αναδεικνύουν σε άξια και 
φωτεινά πρότυπα ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι, σε πείσμα των δύσκολων καιρών, 
συνεχίζουν να υπηρετούν αξίες και αποτελούν καταξιωμένα παραδείγματα προόδου, 
αισιοδοξίας και προοπτικής, κυρίως για τους νέους.

Η τελετή απονομής των βραβείων Ευκράντη θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2018.
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Το βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία απονέμεται στον 
κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, CEO της Laskaridis Shipping Co. Ltd. και 
της Lavinia Corp. Ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, όπως σημείωσαν 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής, αποτελεί ηγετική προσωπικότητα 
στον χώρο της ναυτιλίας, με πολυσχιδείς και επιτυχημένες επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και 
με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. 
O κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Απο-
φοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και κατόπιν 
φοίτησε στο Πολυτεχνείο Braunschweig της Γερμανίας, απ’ όπου 
το 1970 έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού. Συνέχισε 
τις σπουδές του στο Λονδίνο, στο King’s College και στο University 
College (Τμήμα Ναυπηγών του Αγγλικού Πολεμικού Ναυτικού). 
Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1972 έως το 1975. Νυμ-
φεύθηκε τη Μαριλένα Κουμπς και απέκτησε τέσσερα παιδιά.
Η ενασχόληση του κ. Λασκαρίδη με το ναυτιλιακό επιχειρείν πάει 
πίσω αρκετές δεκαετίες και συνδέεται με τις εταιρείες Laskaridis 
Shipping Co. Ltd. και Lavinia Corporation. Υπήρξε πάντοτε ενεργός 
σε ναυτιλιακές ενώσεις και θεσμικούς οργανισμούς, τόσο εντός 
όσο και εκτός εθνικών συνόρων. Έχει διατελέσει μέλος για σειρά 
ετών, μεταξύ άλλων, του προεδρείου της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών, του Αυτασφαλιστικού Οργανισμού The United Kingdom, 
Freight Demurrage and Defence Association (U.K.), του διοικη-
τικού συμβουλίου του Αυτασφαλιστικού Οργανισμού The Hellenic 

War Risks Maritime Association (The Hellenic Club), της Ελλη-
νικής Επιτροπής των Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Ships, 
NKK (Τόκιο) και DNV, της Ελληνικής Επιτροπής του Γερμανικού 
Νηογνώμονα, καθώς και αντιπρόεδρος του Ομίλου Ναυπηγείων 
Astican (Ισπανία). 
Ως επιστέγασμα της αναγνώρισης της προσφοράς του στον χώρο 
της διεθνούς ναυτιλίας, εξελέγη από την Ένωση των Ευρωπαίων 
Εφοπλιστών (ECSA) στη θέση του προέδρου της, μια ιδιαίτερα 
σημαντική διάκριση στο πρόσωπο του ιδίου, που αποδεικνύει την 
ευρεία αποδοχή, εκτίμηση και εμπιστοσύνη που χαίρει στην ευρω-
παϊκή ναυτιλιακή οικογένεια και βιομηχανία.
Επιπλέον, ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης έχει αναπτύξει σημαντική 
φιλανθρωπική δραστηριότητα, με γνώμονα την προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο. Είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, ενός φορέα που έχει στόχο να προάγει τις ελληνικές 
τέχνες και τα γράμματα, καθώς και τη ναυτική παράδοση και ιστορία 
της Ελλάδας. Υπό την προεδρία του, το Ίδρυμα έχει αναλάβει πρω-
τοβουλίες όπως η πλήρης αναπαλαίωση των πετρόκτιστων φάρων 
του Ακρωτηρίου Ταινάρου, του Ακρωτηρίου Μαλέα και της Ντάνας 
Πόρου. Ουσιαστική είναι και η υποστήριξη που έχει προσφέρει 
ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης από τη θέση του αιρετού αντιπρο-
έδρου για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδος, του φορέα που διατηρεί και προβάλλει την ελληνική 
ναυτική ιστορία και παράδοση.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα με μακροχρόνια και σημαντική προσφορά στον 
χώρο της ναυτιλίας. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν όλοι οι προηγούμενοι νικητές σε 
οποιαδήποτε κατηγορία των βραβείων Ευκράντη από το 2008 και εξής.

Βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία

Παναγιώτης Λασκαρίδης



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
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Η οικογένεια Λύρα (απόγονοι του καπτ. Ιωάννου Μάρκου Λύρα) 
κατάγεται από τις Οινούσσες. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητές της 
ξεκινούν με τον Μάρκο Ιωάννου Λύρα (περ. 1850-1940), που είχε το 
προσωνύμιο «Μπαρκέρης», ως κάτοχος του μεγαλύτερου, τότε, ιστι-
οφόρου των Οινουσσών. Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες της οικο-
γένειας συνεχίστηκαν από τον Ιωάννη Μάρκου Λύρα (1880-1926) 
και μετέπειτα από τους γιους του Μάρκο (1906-1981) και Κώστα 
(1910-2003).
Το 1936 τα αδέλφια, μαζί με τον γαμπρό τους, σύζυγο της αδελφής 
τους Αγγέλας, Γεώργιο Νικολάου Λύρα (1903-1974), ανοίγουν το 
πρώτο οινουσσιώτικο ναυτιλιακό γραφείο στο Λονδίνο. Κατά τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα απολέσουν δύο εκ των ατμοπλοίων 
τους: το «Γαλαξίας» (1940) και το «Γρανικός» (1943). Λόγω της απώ-
λειας των πλοίων τους και μετά τον πόλεμο θα αγοράσουν ένα από 
τα 100 Λίμπερτυ. Μετέπειτα, η ανάπτυξη της ναυτιλιακής τους επι-
χείρησης βασίστηκε σε εκτεταμένο πρόγραμμα ναυπηγήσεων. Τη 
δεκαετία του 1980 τα ηνία των επιχειρήσεων ανέλαβε η τέταρτη 
γενιά: οι Γιάννης Μάρκου Λύρας (1949), Γιάννης Κώστα Λύρας (1951) 
και Δημήτρης Κώστα Λύρας (1958).
Από τη δεκαετία του 1940 μέχρι και τον θάνατό τους οι Μάρκος 
και Κώστας Λύρας υπήρξαν επιφανή μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας σε Αθήνα και Λονδίνο, με σημαντικότατη κοινωνική προ-
σφορά αλλά και παρουσία στα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης του 

ελληνικού και του διεθνούς εφοπλισμού. Ο Μάρκος Ι. Λύρας υπήρξε 
ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτι-
λιακής Συνεργασίας και μέλος του ΔΣ του The London P&I Club, 
ενώ ο Κώστας Ι. Λύρας υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Ενώσεως 
Ελλήνων Εφοπλιστών.
Τη σκυτάλη στα ναυτιλιακά fora συνέχισε και η επόμενη γενιά. Ο 
Γιάννης Μ. Λύρας, ως πρόεδρος του The London P&I Club, απο-
τελεί σήμερα τον μακροβιότερο εν ενεργεία Έλληνα πρόεδρο σε 
διεθνή αλληλασφαλιστικό οργανισμό, ενώ έχει μακρά προσφορά 
από θέσεις υψηλής ευθύνης, ως αντιπρόεδρος του Committee 
από το 1999, επί σειρά ετών διευθυντής στο Baltic Exchange, καθώς 
και ως πρόεδρος στο Hellenic Mutual War Risks Association. Ο 
Γιάννης Κ. Λύρας υπήρξε ο πρώτος Έλληνας πρόεδρος της ECSA, 
ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος της ΕΕΕ από το 1997 έως το 2003, 
για δύο θητείες, και ως σημαντικότατο μέλος του προεδρείου της 
για σειρά ετών. Ο Δημήτρης Λύρας διατελεί Council Member της 
INTERTANKO. 
Ωστόσο, η οικογένεια Λύρα χαρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση κοι-
νωνικής ευθύνης. Η στήριξή της είναι σημαντική προς το Σωματείο 
Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η Αργώ», βοηθώντας 
στην ανέγερση οικοτροφείου και μονάδας ημερήσιας φροντίδας. 
Εις μνήμην του Μάρκου Ι. Λύρα, το The Lyras Family Charitable 
Trust προσέφερε σημαντική οικονομική αρωγή για τη δημιουργία 
του «Marcos Lyras Pediatric and Surgical Unit» στο King’s College 
Hospital (Νότιο Λονδίνο), ενώ σημαντική είναι και η προσφορά της 
οικογένειας στο έργο του Osteopathic Centre for Children. Επι-
πλέον, μεγάλη υπήρξε και η δωρεά της οικογένειας Λύρα προς το 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».
Επίσης, ο Γιάννης Κ. Λύρας όσο και ο Γιάννης Μ. Λύρας, όπως και οι 
γονείς τους, έχουν επιλέξει να βρίσκονται κοντά στις ανάγκες της 
ελληνορθόδοξης εκκλησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Λονδίνο. 
Αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά προς την ελληνική εκπαί-
δευση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δωρεά για το 2ο Γυμνάσιο 
Κηφισιάς από τον Γεώργιο Ν. Λύρα. Επιπλέον, σημαντική είναι η 
παρουσία και η γενναιόδωρη προσφορά των συζύγων της οικογέ-
νειας Λύρα, όπως στην περίπτωση της κ. Ευγενίας Λύρα, συζύγου του 
Ι. Μ. Λύρα, η οποία είναι μέλος της ΜΚΟ «Γιατροί Καρδιάς», ανα-
γνωρισμένης για το εύρος των αγαθοεργών δράσεών της σε όλο 
τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Η οικογένεια επίσης υποστη-
ρίζει το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα «Οι Άγιοι Ανάργυροι»-«Ορθόδοξο 
Χωριό», το οποίο ιδρύθηκε από τον Μάρκο Νικολάου Λύρα.

Πηγή: Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών

Οικογένεια Λύρα (Απόγονοι Ιωάννου Μ. Λύρα - 1880-1926)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο κοινωνικής προσφοράς  
από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα

Τιμάται άτομο ή ίδρυμα που έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά του με τη ναυ-
τιλία καθ’ οιονδήποτε σημαντικό τρόπο. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν το Κέντρο 
Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ-ΙΤΕ, μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής 
Ιστορίας, οι τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.
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Η στρατηγική επιδίωξη του Hellenic Mediterranean Panel – 
INTERTANKO είναι, χρόνια τώρα, να προσφέρει ένα ανοιχτό forum 
για τα μέλη της INTERTANKO από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, 
την Ιταλία, το Μονακό, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Τουρκία, καθώς 
και να ενισχύσει τόσο την από μέρους τους κατανόηση όσο και τη 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των εργασιών των Επιτροπών της Ένωσης. Η φωνή της ελληνικής 
ναυτιλίας στον σημαντικότερο φορέα εκπροσώπησης πλοιοκτητών και 
διαχειριστών δεξαμενόπλοιων είναι, μέσω του συγκεκριμένου Panel, 
εξαιρετικά δυνατή, αφού αποτελεί το μεγαλύτερο αριθμητικά περι-
φερειακό πάνελ εργασίας της ανά τον κόσμο. Στα είκοσι χρόνια λει-
τουργίας του αρχικά το Hellenic Forum και μετέπειτα το σημερινό 
Hellenic Mediterranean Panel έχει προσφέρει σημαντικό έργο στη δια-
τύπωση, τόσο στις υπόλοιπες Επιτροπές της INTERTANKO όσο και 
στα διεθνή νομοθετικά όργανα, των ελληνικών θέσεων και προτάσεων 
για θέματα που αφορούν τη διαχείριση και τη βελτίωση της λειτουργίας 
και της οργάνωσης των ποντοπόρων, κυρίως, δεξαμενόπλοιων. Σημα-
ντικότατοι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας διετέ-
λεσαν μέλη του προεδρείου της συγκεκριμένης επιτροπής, ενώ σήμερα, 
με την αγαστή συνεργασία του δρος Ν. Π. Τσάκου, το Panel έχει ανα-
δειχθεί σε ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο think tank.
Το Hellenic Mediterranean Panel (τέως Ελληνικό Φόρουμ – 
Hellenic Forum) συνιστά τη μεγαλύτερη ενιαία ομάδα μελών, 

με συμμετοχή στις συναντήσεις που συχνά υπερβαίνει τα 70 
άτομα. Πρόεδρος του Ελληνικού Μεσογειακού Πάνελ είναι ο 
κ. Βασίλης Μπακολίτσας και αντιπρόεδροι οι Αριστείδης Αλα-
φούζος, καπτ. Δημήτρης Ματθαίου και Σωκράτης Δημακόπουλος. 
Με πρωτοβουλία του Panel δημιουργήθηκε το 2017 για πρώτη 
φορά γραφείο της INTERTANKO στην Ελλάδα, ισχυροποιώντας 
έτσι την παρουσία αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή 
των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων στην 
παγκόσμια αυτή Ένωση. Πρόεδροι του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πάνελ έχουν διατελέσει οι: Καπτ. Ερρίκος Κέρτσικωφ (1997-
2002), Νίκος Φιστές (2002-2005), Μανώλης Βορδώνης (2005-
2007), Κωστής Κέρτσικωφ (2007-2009),  Δημήτρης Κορκόδειλος 
(2009-2013), Κώστας Βλάχος (2013-2014).
Ανάμεσα στους επιτυχημένους στόχους τα μέλη της κριτικής 
επιτροπής επεσήμαναν την επικοινωνία και την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών μελών καθώς και μεταξύ 
αυτών και της INTERTANKO, την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
ζητημάτων της αγοράς των δεξαμενόπλοιων που απασχολούν 
τα περιφερειακά μέλη, τη διάδραση μεταξύ της INTERTANKO 
και της βιομηχανίας των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή της 
Μεσογείου, καθώς και τη συνεργασία της με τους κυβερνη-
τικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και τους φορείς της βιομηχανίας 
στην περιοχή. 

Hellenic Mediterranean Panel – INTERTANKO

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο για τη διεθνή προβολή 
της ελληνικής ναυτιλίας

Απονέμεται σε προσωπικότητες που προάσπισαν ή προέβαλαν τα ελληνικά συμ-
φέροντα ή τον δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας στα διεθνή fora. Στην κατηγορία 
αυτή ψήφισαν οι τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών καθώς και δημοσι-
ογράφοι που καλύπτουν το ναυτιλιακό ρεπορτάζ.
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Το Hellenic Mutual War Risks Association συμπλήρωσε πέρυσι 
56 χρόνια προσφοράς στην ελληνική ναυτιλία, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχει επιλέξει την ανάπτυξη πολυεπίπεδων δράσεων με 
στόχο τη βελτίωση των υποδομών της ναυτικής εκπαίδευσης 
στη χώρα μας, όσο και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών υπο-
δομών αλλά και την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού του 
Πολεμικού Ναυτικού.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου τον 
Σεπτέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε η χορηγία ποσού 60.992 
ευρώ για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστή-
ματος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, με 
στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας των νέων εργαστηρίων, και 
για κάλυψη του κόστους για νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και άλλο εξοπλισμό. Επιπλέον, αποφασίστηκε χορήγηση 37.221 
ευρώ για ενίσχυση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της 
Σχολής Ελέγχου Βλαβών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας και 
συγκεκριμένα για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού εργαλείου 
«desktop flashover» καθώς και πυροστεγών στολών.
Σημαντική ωστόσο είναι η προσφορά του Hellenic Mutual War 
Risks Association και στον τομέα της εκπαίδευσης των στελεχών 
του Πολεμικού Ναυτικού. Για πέντε χρόνια (2012-2016) προσφέρ-
θηκαν πόροι ώστε ετησίως δύο αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυ-
τικού να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανε-
πιστήμιο του Plymouth. Η επιλογή αυτή ήρθε ως αναγνώριση των 

προσπαθειών του Πολεμικού μας Ναυτικού στην καταπολέμηση 
της πειρατείας και τη μεγάλη βοήθεια που το τελευταίο έχει 
παράσχει σε πλοία ασφαλισμένα στο Hellenic Mutual War Risks 
Association, τα οποία είχαν πέσει θύματα Σομαλών πειρατών (και 
αργότερα απελευθερώθηκαν). Λόγω της οικονομικής κρίσης και 
της αδυναμίας του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού να αντιμετω-
πίσει τις δαπάνες συνεχούς εκπαίδευσης των αξιωματικών του, 
το Hellenic Mutual War Risks Association ήρθε αρωγός στο έργο 
του. Σε ετήσια βάση, για τα έτη 2012-2016, το Hellenic Mutual War 
Risks Association κατέβαλε ποσά ύψους $125.000 για την κάλυψη 
όλων των αναγκών των μετεκπαιδευομένων, ενώ από το 2017 έχει 
επιλέξει μια πιο στοχευμένη πολιτική χορηγιών μέσω της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών, με σημαντικό αριθμό κονδυλίων να προω-
θείται προς την αναδιάρθρωση των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού της χώρας.
Η μακρά διαδρομή προσφοράς του Hellenic Mutual War Risks 
Association στην ελληνική ναυτιλία ξεκινά ήδη στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960. Το τότε ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΣΣΔ και ο φόβος για πολεμικές συγκρούσεις είχαν θέσει 
ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της ασφάλισης πολεμικών κινδύνων 
σε περίοδο ειρήνης αλλά και κατά τη διάρκεια πολέμου. Έπειτα 
από σχετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Συνεργασίας (Greek Shipping Co-operation Committee), υπό 
την προεδρία του Ιωάννη Κουλουκουντή, ιδρύεται την 1η Ιανου-
αρίου του 1961 η «Ελληνική Αλληλασφαλεία Κινδύνων Πολέμου», 
όπως την ονομάζει ο Μιχάλης Λεντάκης στα Ναυτικά Χρονικά.
Η ίδρυση του Hellenic Mutual War Risks Association υπήρξε 
το αποτέλεσμα της γόνιμης συνεργασίας των Ελλήνων πλοιο-
κτητών, μελών αλλά και μη μελών του Committee, αποτελώντας 
την πρώτη συλλογική προσπάθεια ασφαλιστικής χειραφέτησης 
της ελληνικής ναυτιλίας, ενώ η μεγάλη προσφορά του Hellenic 
Mutual War Risks Association στην ελληνική ναυτιλία συνεχί-
ζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στον 
ειδικό επετειακό τόμο του 1985, που εκδόθηκε κατά την προ-
εδρία του Ιωάννη Αδ. Χατζηπατέρα, με αφορμή τα 50 χρόνια 
της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, η ίδρυση του 
Hellenic Mutual War Risks Association χαρακτηρίζεται ως «ένα 
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού εφοπλισμού, που 
επεξεργάστηκε το Committee».

Hellenic Mutual War Risks Association 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση  
από προσωπικότητα ή φορέα

Υποψήφιοι μπορεί να είναι προσωπικότητες ή εταιρείες που επικουρούν τη ναυτική 
εκπαίδευση, τον θαλάσσιο και ναυτιλιακό πολιτισμό μας, καθώς και την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν οι αναγνώστες της 
εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας Isalos.net, καθώς και η διεύθυνση και οι τακτικοί 
αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών. 
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Το βραβείο Ευκράντη 2017 για τον καλύτερο manager απονέ-
μεται στον Κωνσταντίνο Παρ. Λιαδή, πρόεδρο και γενικό διευ-
θυντή της Carras (Hellas) S.A.
Ο Κωνσταντίνος Παρ. Λιαδής γεννήθηκε στα Καρδάμυλα της 
Χίου το 1960. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στους τομείς των Οικο-
νομικών Επιστημών και του Ναυτικού Δικαίου από αγγλικό πανε-
πιστήμιο, καθώς και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 
Πολυτεχνείο της Σιγκαπούρης. Επίσης είναι κάτοχος διπλώματος 
Πλοιάρχου Α΄ Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.
Ο καπτ. Κωνσταντίνος Παρ. Λιαδής ξεκίνησε την καριέρα του ως 
δόκιμος πλοίαρχος σε πλοία που διαχειριζόταν η εταιρεία Ceres 
Hellenic Shipping Enterprises Ltd. του Ομίλου Γ. Π. Λιβανού, φτάνοντας 
έως τη θέση του πλοιάρχου και του αρχιπλοιάρχου. Έχει εργαστεί σε 
διάφορους τύπους και μεγέθη φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων. 
Επιπροσθέτως, από τη θέση του αρχιπλοιάρχου-επιθεωρητού έχει 
παρακολουθήσει ναυπηγήσεις πλοίων στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας και 
της Κορέας που διαχειριζόταν η ίδια εταιρεία.
Ως στέλεχος της εταιρείας, εργάστηκε στα γραφεία της στο 
Λονδίνο και από το 1990 έως το 1995 ως γενικός διευθυντής στα 

γραφεία της στη Σιγκαπούρη. Από το 1996 έως το 2000 είχε ανα-
λάβει τα καθήκοντα του διευθυντή στα γραφεία της ίδιας εται-
ρείας του Ομίλου Λιβανού στην Αμερική με έδρα το Χιούστον 
(Τέξας) και στη συνέχεια στο Mόντε Κάρλο, του Μονακό. Κατά 
τo έτος 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη δια-
χείριση της εταιρείας Carras (Hellas) S.A. ως πρόεδρος και 
γενικός διευθυντής, θέση την οποία κατέχει έως και σήμερα.
Σύμφωνα με την αξιολογική κρίση των μελών της κριτικής επι-
τροπής, ο καπτ. Κωνσταντίνος Παρ. Λιαδής αποτελεί ένα κατα-
ξιωμένο στέλεχος της ελληνικής αλλά και της διεθνούς ναυτι-
λιακής οικογένειας, έχοντας κερδίσει με τον επαγγελματικό του 
ζήλο και τις ηγετικές του ικανότητες, κατά τη μακρά του πορεία 
στον χώρο του ναυτιλιακού επιχειρείν, την εμπιστοσύνη και τον 
σεβασμό πλοιοκτητών, πληρωμάτων και εργαζομένων στα ναυ-
τιλιακά γραφεία. Επιπλέον, ο καπτ. Κωνσταντίνος Παρ. Λιαδής 
συνιστά για τους νέους της ναυτιλίας μας ένα εξέχον παράδειγμα 
για τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης που προσφέρει η 
βιομηχανία, όταν υπάρχει συνδυασμός σοβαρότητας, εργατικό-
τητας, επαγγελματισμού, στοχοπροσήλωσης και υψηλού αισθή-
ματος ευθύνης.

Βραβείο καλύτερου manager

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Κωνσταντίνος Παρ. Λιαδής

Απονέμεται σε στέλεχος που αποδεδειγμένα επέδειξε ιδιαίτερες ικανότητες στη 
λειτουργική διαχείριση ναυτιλιακής επιχείρησης σε ανώτερη ή ανώτατη διοικητική 
θέση. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν οι προηγούμενοι νικητές στη συγκεκριμένη 
κατηγορία καθώς και η Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ).
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Every year Remontowa repairs, converts & upgrades more than 200 vessels 

including vessels of prestigious Greek owners like Delta Tankers, Pleiades 

Shipping Agents, Stamco Shipmanagement and Minerva Marine. 

Moreover, Remontowa is among the first shipyards to recognize the needs of 

owners and operators in view of the new environmental regulations. In this 

respect, Remontowa has already a significant record of successful ballast 

water treatment systems and scrubbers installations. 
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Η ιστορία της Polembros Shipping, με έδρα την Αθήνα, ξεκινά το 
1974 στο Λονδίνο. Ωστόσο, η οικογένεια Πολέμη, με καταγωγή 
από τον ιστορικό ναυτότοπο της Άνδρου, έχει μακρά παρουσία 
στη ναυτιλία από τον 19ο αιώνα, με την 4η γενεά να συμμετέχει 
σήμερα στη διοίκηση. Συνήθως διαχειρίζεται από 20 έως 40 
πλοία, ενώ έχουν περάσει πάνω από 150 πλοία υπό τη διαχείρισή 
της από την ίδρυσή της.
Τα τελευταία χρόνια, η Polembros χαράζει μια ευδιάκριτα ανα-
νεωμένη πορεία, εγκαινιάζοντας την εφαρμογή μιας σύγχρονης 
πολιτικής επιχειρηματικής ανάπτυξης, με πρωταρχικό στόχο την 
ποιότητα. Με προσήλωση στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
που προσφέρει, η Polembros δεσμεύεται στη διασφάλιση ότι τα 
προϊόντα των πελατών της μεταφέρονται με ασφάλεια, συνέπεια 
και ταχύτητα, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. 
Πλέον η εταιρεία διαθέτει υπό διαχείριση συνολικά 22 δεξαμε-
νόπλοια και πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα περισσότερα 
εκ των οποίων είναι νεότευκτα, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια η 

εταιρεία έχει αναδειχθεί σε ισχυρό υποστηρικτή της ελληνικής 
σημαίας, έχοντας υψώσει τη γαλανόλευκη σε 12 πλοία.
Με σαφή στρατηγική εξωστρέφειας, η Polembros έχει ισχυρή 
παρουσία στο διαδίκτυο και επίσης σημειώνει δυναμικό «παρών» 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, στο επίκεντρο της 
στρατηγικής της βρίσκεται η επένδυση στο έμψυχο δυναμικό 
της. Σε αυτό το πλαίσιο, υψηλόβαθμα στελέχη της συμμετέχουν 
σε ειδικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και ημερίδες επιμόρφωσης 
ναυτικών αλλά και ενημέρωσης των σπουδαστών των ΑΕΝ και 
των νέων της χώρας για το ναυτικό επάγγελμα, με καινοτόμα φυλ-
λάδια και πρωτοποριακό ενημερωτικό υλικό.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής σημείωσαν πως η Polembros 
Shipping έχει εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη, εξωστρεφή στρα-
τηγική ανάπτυξης και επικοινωνίας, που αντανακλά τη διάθεσή 
της για ανανέωση και εκσυγχρονισμό, αντιμετωπίζοντας σταθερά 
και δυναμικά τις μεγάλες προκλήσεις της νέας αυτής εποχής στη 
ναυτιλιακή βιομηχανία.

Βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Polembros Shipping

Το βραβείο αυτό αφορά τη ναυτιλιακή εταιρεία που παρουσιάζει οργανωμένη, σταθερή, 
διαυγή και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους 
των ΜΜΕ. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν οι τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρο-
νικών καθώς και δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ναυτιλιακό ρεπορτάζ.
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Έπειτα από ελεύθερη κατάθεση προτάσεων, το βραβείο υποστή-
ριξης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας απονέμεται 
στην εταιρεία SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε. (SRH Marine Sait), 
με μη εκτελεστική πρόεδρο την κ. Αθηνά Βεζύρη του Κωνσταντίνου. 
Η κ. Αθηνά Βεζύρη, με σαράντα χρόνια παρουσίας στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, υπήρξε ιδρύτρια της SRH Marine. Για την περίοδο από 
το 1995 έως και το 2015 η κ. Βεζύρη υπηρέτησε την εταιρεία από τις 
θέσεις της προέδρου και της CEO, ενώ από το 2015 και εξής έχει 
αναλάβει τη θέση της μη εκτελεστικής προέδρου, ενώ στη θέση του 
CEO βρίσκεται ο κ. Γιάννης Λαδερός. Παράλληλα, από το 2015 έχει 
αναλάβει και τα καθήκοντα του Executive Vice President Maritime 
της εταιρείας SpeedCast.
H SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε. εξυπηρετεί 2.000 πλοία, 600 
ναυτιλιακές εταιρείες, αντιπροσωπεύει πάνω από 30 επιχειρήσεις, 
ενώ διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών σε πάνω από 100 
χώρες. 
Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 
Συγκεκριμένα, το 1995 ιδρύεται η SAIT Marine ως γραφείο διασύν-
δεσης της εταιρείας SAIT Marine Belgium και το 1998 η SAIT Marine 

λαμβάνει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Το 1999 θα επέλθει συγ-
χώνευση της εταιρείας SAM Electronics και ο όμιλος SRH Group 
δημιουργεί τον όμιλο EuroMarine Group. Το 2002 λαμβάνει χώρα 
ΜΒΟ (διοίκηση μέσω στόχων) για την εταιρεία SAIT Radio Holland 
και μετονομασία σε Radio Holland Group. Μεταξύ των μελών της 
ομάδας ΜΒΟ βρίσκεται η κ. Αθηνά Βεζύρη, καθώς και οι κ. Rudi 
Mussche, David Slager και Paul Smulders. Το 2006 ο όμιλος RH 
Group περνά υπό τον έλεγχο του IMTech. Αντιστροφή ΜΒΟ από 
την κ. Αθηνά Βεζύρη της SRH Greece και της SAIT Cyprus. Το 2015 
πραγματοποιείται η έναρξη λειτουργίας επιχειρηματικής μονάδας με 
αντικείμενο τις δορυφορικές επικοινωνίες, η οποία πωλήθηκε στη 
SpeedCast LTD. Η κ. Αθηνά Βεζύρη θα αναλάβει τη θέση του Head 
of Maritime, καθώς και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της 
SpeedCast.
Σύμφωνα με την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της διευρυμένης 
κριτικής επιτροπής, η κ. Βεζύρη, όχι μόνο με την αναφερόμενη επι-
χείρηση, αλλά και με άλλες, ιδιαίτερα σημαντικές εταιρείες, εκπρο-
σωπεί επάξια την επιχειρηματικότητα στον χώρο του ελληνικού 
ναυτιλιακού επιχειρείν.

Βραβείο υποστήριξης της ελληνικής ναυτιλιακής 
επιχειρηματικότητας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΥΚΡΑΝΤΗ

SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε. (SRH Marine Sait)

Υποψήφιοι μπορεί να είναι άτομα και ενώσεις που έχουν προσφέρει ποικιλοτρόπως 
στην επιχειρηματικότητα της ελληνικής ναυτιλίας. Στην κατηγορία αυτή ψήφισαν οι 
φορείς και οι ενώσεις ΕΒΕΠ, ΕΛΙΝΤ, HEMEXPO, WIMA, ECOMASYN, καθώς και 
οι τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών. 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ

Επεκτείνεται έως το 2025  
η συνεργασία Energean και BP

Σε συμφωνία για την επέκταση της σύμ-
βασης πώλησης του συνόλου της παρα-
γωγής πετρελαίου από τον Πρίνο έως 
την 1η Νοεμβρίου 2025 προχώρησαν 
η Energean Oil & Gas με την BP.
Η επέκταση της σύμβασης διασφαλίζει 
την πώληση του παραγόμενου πετρελαίου 
από τον Πρίνο για τέσσερα ακόμα χρόνια 
στην BP, μια εξέλιξη που διασφαλίζει τις 
ταμειακές ροές της Energean.
Η Energean υλοποιεί ένα νέο επενδυτικό 
πρόγραμμα, με στόχο την περαιτέρω 
αύξηση της παραγωγής από τα κοι-

τάσματα του Πρίνου και του Βόρειου 
Πρίνου, καθώς και την ανάπτυξη του κοι-
τάσματος «Έψιλον».
Το νέο πρόγραμμα, ύψους 180 εκατ. 
δολαρίων, περιλαμβάνει τη διενέργεια έως 
25 γεωτρήσεων και την τοποθέτηση δύο 
νέων εξεδρών έως το 2021.
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου Energean Oil & Gas, δήλωσε 
με αφορμή την επέκταση της σύμβασης: 
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την 
επέκταση της συμφωνίας μας με την BP, 
μια σχέση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 
2013 και πλέον εξελίσσεται σε στρα-
τηγική συνεργασία, η οποία διασφαλίζει 
τις ταμειακές ροές από την παραγωγή μας 
στην Ελλάδα. Στα προηγούμενα τέσσερα 
χρόνια, η BP έχει ανελλιπώς παραλάβει 
φορτία της παραγωγής πετρελαίου του 
Πρίνου, την οποία και έχει καθιερώσει 
στις διεθνείς αγορές».

ΔΙΕΘΝΗ  
ΥΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες  
του κόσµου



Θετικές προσδοκίες για την αγορά 
των δεξαμενόπλοιων

Από τον Ιανουάριο του 2018 έως και τις αρχές 
του περασμένου Μαρτίου έχουν σταλεί προς 
ανακύκλωση 59 δεξαμενόπλοια, συνολικής 
χωρητικότητας 3,5 εκατ. τόνων.
Σύμφωνα με τη VesselsValue, από τις αρχές 
του τρέχοντος έτους έχει καταγραφεί 
αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των 
πλοίων που εστάλησαν προς ανακύκλωση 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι, καθώς τότε ο αριθμός των δεξα-
μενόπλοιων ήταν μόλις έξι.
Επιπροσθέτως, αρκετοί πλοιοκτήτες προ-
τιμούν και βρίσκουν χρηματοδότηση 
να αντικαταστήσουν τα μεγαλύτερα σε 
ηλικία πλοία τους με νεότερα.
Επίσης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
VesselsValue, τα επόμενα χρόνια αναμέ-
νονται βελτιωμένοι ναύλοι αλλά και ενο-

ποιήσεις, συγχωνεύσεις και κοινοπραξίες 
σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην 
αγορά των δεξαμενόπλοιων.
Η  VesselsValue επεσήμανε επίσης ότι το 
2015 σημειώθηκε σημαντική μείωση στην 
ανακύκλωση των δεξαμενόπλοιων λόγω 
τριών παραγόντων: των υψηλότερων εσόδων 
από τη spot αγορά, των μειωμένων τιμών διά-
λυσης, αλλά και της ανάγκης για την αποθή-
κευση πετρελαίου κατόπιν της κατάρρευσης 
των τιμών του στα τέλη του 2014.

Ολοκληρώθηκε και επίσημα  
η εξαγορά της Maersk Oil  
από την Total

Η A.P. Møller-Maersk A/S ανακοίνωσε και 
επίσημα την ολοκλήρωση της εξαγοράς 
της Maersk Oil από τη γαλλική Total.
Τον περασμένο Αύγουστο είχε γίνει 
γνωστό ότι ο όμιλος της Maersk υπέ-
γραψε συμφωνία με την Total για την 
εξαγορά της Maersk Oil από την Total, 
έναντι $7,45 δις.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η 
Maersk Oil θα λάβει 97,5 εκατ. μετοχές 
της Total αξίας $5,6 δις, ενώ η γαλλική 
Total θα αναλάβει τα χρέη της Maersk Oil, 
τα οποία ανέρχονται σε $2,5 δις.
Όπως δήλωσε ο κ. Soren Skou, CEO της 
Moller-Maersk, ο δανέζικος όμιλος, μετά 
την ολοκλήρωση της εξαγοράς, μπορεί 
να επικεντρωθεί πλέον στους τομείς των 
εμπορευματοκιβωτίων, των λιμένων και 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η Total εκτιμά ότι η απόκτηση της 
Maersk Oil θα της αποφέρει συνέργειες 
της τάξεως των $400 εκατ., ενώ θα μπο-
ρέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές 
της, καθιστώντας τη Δανία περιφερειακό 
κόμβο για όσες ενεργειακές δραστηρι-
ότητές της λαμβάνουν χώρα σε Δανία, 
Νορβηγία και Κάτω Χώρες, εκμεταλλευ-
όμενη την ισχυρή θέση της Maersk Oil 
στη Βόρεια Θάλασσα.

Διχογνωμία για τη συμμόρφωση 
του παγκόσμιου στόλου με 
τους νέους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς

Αισιόδοξος εμφανίζεται ο κ. Jason Breslaw, 
Senior Originator, Distillate Trading – 
Americas,  BP Plc, αναφορικά με τη συμ-
μόρφωση της παγκόσμιας ναυτιλίας με τη 
διεθνή νομοθεσία του IMO για καύσιμα 

χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, η οποία 
αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανου-
αρίου 2020.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτο-
ρείου Reuters, ο κ. Breslaw δήλωσε ότι 
πάνω από το 90% του παγκόσμιου στόλου 
εκτιμάται ότι θα συμμορφωθεί με τις νέες 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ μόλις το 
9% δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
έως το 2020. Η δήλωση αυτή έρχεται σε 
αντίθεση με τις απόψεις διεθνών ανα-
λυτών, όπως της Wood Mackenzie, οι 
οποίοι εκτιμούν ότι το 30% του παγκό-
σμιου στόλου δεν θα μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στους νέους διεθνείς περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς.
Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά συμμόρ-
φωσης με τη νέα περιβαλλοντική νομο-
θεσία του IMO αναμένεται να οδηγήσουν 
σε μεγάλη ζήτηση για καύσιμα περιεκτι-
κότητας σε θείο έως 0,5%, χωρίς να είναι 
σίγουρο ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα 
έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύσουν 
τα πλοία με τις ανάλογες ποσότητες.
Ο IMO, από την πλευρά του, όπως ανα-
φέρει το δημοσίευμα του Reuters, έχει 
διευκρινίσει ότι δεν θα υπάρξει παράταση 
σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της διεθνούς 
νομοθεσίας για το sulphur cap και ότι η μη 
συμμόρφωση θα επιφέρει συνέπειες.
Από την άλλη πλευρά, οι ναυτιλιακές εται-
ρείες κρατούν στάση αναμονής μέχρι να 
αποφασίσουν πώς θα ανταποκριθούν 
στις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις, 
καθώς θα πρέπει να επιλέξουν την πιο 
συμφέρουσα λύση ανάμεσα σε αρκετές 
εναλλακτικές επιλογές.

Σε άνοδο οι κινεζικές  
εξαγωγές scrap steel

Αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές ανα-
κυκλώσιμου χάλυβα (scrap steel) από την 
Κίνα το περασμένο έτος, καθώς η εγχώρια 
ζήτηση για τα εμπορεύματα αυτά σημείωσε 
πτώση, όπως αναφέρει η Xinhuanet.
Συγκεκριμένα, οι κινεζικές εξαγωγές ανήλθαν 
σε 2,2 εκατ. τόνους scrap steel το 2017, 
όταν το 2016 οι αντίστοιχες εξαγωγές είχαν 
φτάσει τους 1.000 μόλις τόνους, σύμφωνα με 
την China Iron and Steel Association.
Η αύξηση που καταγράφηκε στις συγκε-
κριμένες εξαγωγές ήταν αξιοσημείωτη, 
παρά την επιβολή δασμών της τάξεως του 
40% στις εξαγωγές των scrap metals που 
έχει επιβάλει η κυβέρνηση της Κίνας.
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Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Xin-
huanet, εκατομμύρια τόνοι ανακυκλώσιμου 
χάλυβα δεν χρησιμοποιούνται πλέον από 
την εγχώρια βιομηχανία της Κίνας, λόγω 
της απαγόρευσης που έχει τεθεί στην 
παραγωγή χάλυβα από ανακυκλώσιμα 
μέταλλα.
Το μεγαλύτερο μέρος των κινεζικών εξα-
γωγών ανακυκλώσιμου χάλυβα είχε ως 
προορισμό τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας, όπως την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη 
και το Βιετνάμ. Οι μεγαλύτερες πηγές των 
συγκεκριμένων εξαγωγών ήταν οι ανατο-
λικές και οι νότιες παράκτιες επαρχίες της 
Κίνας, όπως το Guangdong, το Jiangsu, το 
Zhejiang, το Fujian και το Hainan.

Σημαντική αύξηση στην 
παραγωγή χάλυβα από την Ινδία

Τον περασμένο Ιανουάριο η παραγωγή 
χάλυβα της Ινδίας έφτασε κοντά στα 
επίπεδα παραγωγής της Ιαπωνίας, του 
δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού 
χάλυβα παγκοσμίως.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του 
World Steel Association, η παραγωγή χάλυβα 
της Ιαπωνίας και της Ινδίας ανήλθε σε 9,03 
εκατ. και σε 9,02 εκατ. τόνους αντίστοιχα.
Ο υπουργός Χάλυβα της Ινδίας, Chaudhary 
Birender Singh, δήλωσε ότι η αύξηση στην 
παραγωγή χάλυβα της χώρας αποτελεί 
θετικό σημάδι για τη σταθερή ανάπτυξή της.
Τον Ιανουάριο του 2017 η παραγωγή 
χάλυβα από την Ινδία ανήλθε σε 8,81 
εκατ. τόνους. Η αυξημένη παραγωγή της 
χώρας φέτος αποτελεί ένδειξη ότι η Ινδία 
σύντομα θα ξεπεράσει την Ιαπωνία και θα 
καταλάβει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως 
στην παραγωγή χάλυβα. Ήδη κατέλαβε 
την τρίτη θέση από τις ΗΠΑ και, όπως 
όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί δυναμικά η 
ανοδική πορεία στην παραγωγή της.
Αναφορικά με τον μεγαλύτερο παραγωγό 
χάλυβα παγκοσμίως, την Κίνα, τον περα-
σμένο Ιανουάριο η παραγωγή της μει-
ώθηκε κατά 1% περίπου, συγκριτικά με 
πέρυσι, φτάνοντας τους 67 εκατ. τόνους.
 
Ρεκόρ στις ρωσικές  
εξαγωγές σιτηρών

Οι εξαγωγές της Ρωσίας σε σιτηρά από 
τις αρχές του Ιουλίου του 2017 έως τα 
τέλη του περασμένου Ιανουαρίου έχουν 
ανέλθει σε 48 εκατ. τόνους.

Οι αντίστοιχες εξαγωγές την περίοδο 
Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017 είχαν αγγίξει 
τους 37,7 εκατ. τόνους. Σύμφωνα με δημο-
σίευμα του ρωσικού ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Tass, έχει καταγραφεί αξι-
οσημείωτη αύξηση στην εξαγωγική δρα-
στηριότητα σιτηρών της Ρωσίας, η οποία 
εκτιμάται ότι θα σπάσει το ρεκόρ των 
50 εκατ. τόνων πριν κλείσει το φετινό 
γεωργικό έτος (Ιούνιος 2018).
Σε παλαιότερο δημοσίευμα του ειδησεο-
γραφικού πρακτορείου Tass, ο υπουργός 
Γεωργίας της χώρας, κ. Alexander Tkachev, 
είχε δηλώσει ότι η Ρωσία το γεωργικό έτος 
2017-2018 ενδεχομένως να επανακτήσει τη 
θέση της ως κορυφαίος εξαγωγέας σιταριού, 
αφήνοντας στη δεύτερη θέση τις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας, 
Βλαντιμίρ Πούτιν, στοχεύει η χώρα να 
αποτελέσει ηγετική δύναμη στις εξαγωγές 
αγροτοβιομηχανικών προϊόντων παγκο-
σμίως, κυρίως προς τις πολλά υποσχό-
μενες αγορές της Νότιας και Νοτιοανα-
τολικής Ασίας, της Ωκεανίας, καθώς και 
προς τις χώρες στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με τον κ. Πούτιν, για την ενί-
σχυση των εξαγωγών αγροτοβιομηχα-
νικών προϊόντων της Ρωσίας πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις 
λιμενικές υποδομές της χώρας, στο 
σιδηροδρομικό της δίκτυο και στις υπη-
ρεσίες logistics.

Μεγάλες οι προκλήσεις για τη 
βιομηχανία ανακύκλωσης πλοίων

Μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις εντός 
του τρέχοντος έτους βρίσκεται η βιομη-
χανία ανακύκλωσης πλοίων, καθώς προε-
τοιμάζεται η λεγόμενη «λευκή λίστα» της 
ΕΕ, που περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων.
Για την Ένωση Δανών Εφοπλιστών η υφι-
στάμενη λίστα της ΕΕ δεν περιλαμβάνει 
ικανοποιητικό αριθμό εγκεκριμένων δια-
λυτηρίων και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν σε αυτήν και τα καλύτερα 
διαλυτήρια της Ινδίας. Με αυτόν τον τρόπο, 
αναφέρει η Ένωση Δανών Εφοπλιστών, θα 
αναγνωριστούν τα βήματα προόδου που 
έχουν γίνει σε εγκαταστάσεις διαλυτηρίων, 
όπως αυτές του Alang, και θα δοθεί η απα-
ραίτητη στήριξη για τη συνέχιση της προ-
σπάθειας βελτίωσής τους.
Για τους Δανούς εφοπλιστές, η παρουσία 
της Maersk στα διαλυτήρια του Alang έχει 



“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, which 
was established in 2003. Seaven features the width of the company’s 
scope and calls to its ships’ potential of travelling across the Seven 
Seas, all over the globe.

Even, steady and reliable, Seaven’s fleet comprises six (6) medium 
sized Greek flag modern oil/chemical tankers (M/T “EVIAPETROL I, 
II, III, IV, V & SEAVEN JOY”), double-hulled and being equipped with 
the most technologically advanced equipment.

The tankers are trading mainly between Mediterranean, Black Sea 
and North Europe ports, chartered by demanding and well respected 
companies in the market, with oil majors and known oil traders being 
among them.

Additionally Seaven has under its management two (2) pneumatic 
cement carrier vsls (M/V “EVIACEMENT III” & “SEAVEN LUCK””) 
which are mainly trading within Mediterranean ports and chartered 
by first class cement major companies and cement traders.

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

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

www.seaven.gr
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συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των 
πρακτικών διάλυσης στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, η κ. Maria Skipper 
Schwenn, Executive Director της Ένωσης, 
σημειώνει ότι: «Είναι ζωτικής σημασίας να 
διατηρηθεί το θετικό momentum σε μια 
χώρα όπως η Ινδία, όπου ένα σημαντικό 
τμήμα του παγκόσμιου στόλου ανακυκλώ-
νεται κάθε χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
λευκή λίστα της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει 
ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά και να λει-
τουργήσει ως θετικό κίνητρο». Επιπλέον, η 
κ. Skipper Schwenn τόνισε ότι: «Το πρα-
κτικό πρόβλημα με την υφιστάμενη λίστα 
είναι ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις 
διάλυσης πλοίων είναι ανεπαρκείς».

Να σημειωθεί ότι σε ετήσια βάση και σε 
παγκόσμιο επίπεδο ανακυκλώνονται περί 
τα 800 πλοία. Ως εκ τούτου, παράγοντες της 
αγοράς κρίνουν απαραίτητη την αύξηση του 
αριθμού των διαλυτηρίων, που θα μπορούν 
να διαχειριστούν αυτόν τον αριθμό πλοίων 
κατά τρόπο ασφαλές και φιλικό προς το 
περιβάλλον, τόσο εντός όσο και εκτός της 
ΕΕ. Σύμφωνα με την Ένωση Δανών Εφο-
πλιστών, 22 διαλυτήρια εκτός της ΕΕ έχουν 
ήδη ζητήσει την ένταξή τους στη «λευκή 
λίστα» της ΕΕ, με σημαντικό αριθμό εξ 
αυτών να βρίσκεται στην Ασία.

Διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές 
αμερικανικού πετρελαίου το 2017

Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της 
Κίνας έχουν οδηγήσει στο να αναδειχθεί η 
χώρα στον δεύτερο μεγαλύτερο αγοραστή 
του αμερικανικού πετρελαίου. Το 2017 οι ημε-
ρήσιες εισαγωγές της χώρας σε αμερικανικό 
πετρέλαιο έφτασαν τα 202.000 βαρέλια.
Οι εξαγωγές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 

του περασμένου έτους διπλασιάστηκαν 
συγκριτικά με τις εξαγωγές του 2016, φτά-
νοντας τα 1,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Κύριες αγοράστριες χώρες πετρελαίου 
από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία της EIA (Energy Information 
Administration), είναι ο Καναδάς με 
ποσοστό 29%, η Κίνα με ποσοστό 20% και 
ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (9%), η 
Ολλανδία (8%) και η Νότια Κορέα (5%).
Ωστόσο, το μερίδιο του Καναδά ανα-
φορικά με τις συνολικές εξαγωγές των 
ΗΠΑ σημείωσε πτώση το περασμένο 
έτος συγκριτικά με το μερίδιο που κατείχε 
το 2016 (61%).
Η αυξημένη πετρελαϊκή παραγωγή από 
την πλευρά των ΗΠΑ έχει ωθήσει σε 
μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα αμε-
ρικανικού πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια 
του 2017 το αμερικανικό πετρέλαιο 
«ταξίδεψε» σε 37 προορισμούς, όταν το 
2016 οι προορισμοί ήταν είκοσι επτά.

Η Κίνα περιορίζει σημαντικά  
την παραγωγή της σε χάλυβα  
και άνθρακα

Στο πλαίσιο της πολιτικής της κινεζικής 
κυβέρνησης να περιορίσει την παραγωγή 
της σε χάλυβα και άνθρακα και να στραφεί 
προς καθαρότερες μορφές ενέργειας, ανα-
κοινώθηκε πρόσφατα από τον Κινέζο πρω-
θυπουργό ότι εντός του 2018 θα μειωθεί η 
παραγωγή 30 εκατ. τόνων χάλυβα και 150 
εκατ. τόνων άνθρακα στην Κίνα.
Το περασμένο έτος είχε περιοριστεί στη 
χώρα η παραγωγή χάλυβα και άνθρακα κατά 
50 εκατ. και 250 εκατ. τόνους αντίστοιχα.
Η συγκεκριμένη απόφαση από μέρους 
της κυβέρνησης της Κίνας ενισχύεται 
περαιτέρω και από την υπερπροσφορά 
που παρατηρείται στην παραγωγή χάλυβα 
και άνθρακα, για την οποία δεν υπάρχει η 
αντίστοιχη ζήτηση.
Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το Xinhuanet, 
έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά 
η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας.
Η κυβέρνηση της χώρας, μέσα από πολι-
τικές αναδιοργάνωσης των δραστηρι-
οτήτων των βιομηχανιών της, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
χάλυβα και άνθρακα, στοχεύει στην ενί-
σχυση της θέσης τους και στην ανά-
κτηση των θετικών οικονομικών τους 
αποτελεσμάτων.



ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορικό χαμηλό στο εμπορικό 
έλλειμμα των ΗΠΑ

Ρεκόρ καταγράφηκε τον περασμένο 
Ιανουάριο στο εμπορικό έλλειμμα των 
ΗΠΑ, καθώς ανήλθε στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων εννέα ετών.
Η αξία των εξαγωγών των ΗΠΑ τον 
Ιανουάριο του 2018 ανήλθε σε $200,9 δις, 
ενώ οι εισαγωγές για την ίδια περίοδο 
άγγιξαν τα $257,5 δις, σύμφωνα με στοιχεία 
του Υπουργείου Εμπορίου της χώρας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
έχει επισημάνει ότι το εμπορικό έλλειμμα 
των ΗΠΑ αποτελεί ένα καίριο ζήτημα, το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Ωστόσο, οι πολιτικές εμπορικού προστα-
τευτισμού που ανακοίνωσε πρόσφατα ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει 
την έντονη δυσαρέσκεια όχι μόνο της 
ΕΕ, αλλά και της εγχώριας βιομηχανίας 
των ΗΠΑ, καθώς εκτιμάται ότι οι δασμοί 
που προτίθεται να επιβάλει ο Αμερικανός 
πρόεδρος θα επιφέρουν δυσμενείς συνέ-
πειες στο εμπόριο και στην οικονομία όχι 
μόνο των ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών, 
υπονομεύοντας το παγκόσμιο εμπορικό 
σύστημα.

«Απειλή» για το Κίεβο ο αγωγός 
φυσικού αερίου Nord Stream 2

Παρά τις φωνές των χωρών της ανατολικής 
κυρίως Ευρώπης, που μιλούν για «ρωσική» 
απειλή στην ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης από την κατασκευή του αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream 
2, η γερμανική κυβέρνηση παραμένει 
σταθερή στην απόφασή της να προχω-
ρήσει απρόσκοπτα το έργο.
Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα δήλωσε η 
Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ 
κατά τη συνάντησή της στο Βερολίνο 
με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ματέους 
Μοραβιέτσκι, σύμφωνα με τον οποίο ο 
αγωγός συνιστά ουσιαστική απειλή για την 
ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Για την 
κ. Μέρκελ ο αγωγός Nord Stream 2 δεν 
συνιστά καμία απειλή, ενώ σημείωσε ότι, 
αν και το κόστος του θα αγγίξει τα $11 δις, 

πρόκειται για ένα οικονομικό έργο που θα 
συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενερ-
γειακών πηγών της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Ωστόσο, οι ανησυχίες των ανατολικοευ-
ρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ, δεν 
έχουν καμφθεί. Μάλιστα, από την πλευρά 
της η Ουκρανία εκφράζει φόβους ότι με 
την κατασκευή του Nord Stream 2 θα 
περιοριστεί η –παρούσα– βαρύτητα του 
αγωγού που διέρχεται από τα δικά της 
εδάφη και μέσω του οποίου τροφοδο-
τείται με ρωσικό φυσικό αέριο η Ευρώπη. 
Η ουκρανική κυβέρνηση προχωρά και ένα 
βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας, όπως 
μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, 
ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον ακόμα και 
κάποια μορφή «επίθεσης» της Ρωσίας ενα-
ντίον του αγωγού στο ουκρανικό έδαφος.
Να σημειωθεί, όπως αναφέρει το CNBC, 
ότι οι απώλειες από τη λειτουργία του 
αγωγού Nord Stream 2 για την Ουκρανία 
και τον περιορισμό των ποσοτήτων που 
θα διέρχονται από τον «δικό» της αγωγό 
μπορεί να αγγίξουν έως και τα $2 δις 
σε ετήσια βάση, ποσό που ισοδυναμεί 
σχεδόν με το 3% του ΑΕΠ της χώρας.

Το Brexit προκαλεί ανησυχία 
στους Δανούς εφοπλιστές

Η Παρασκευή 29 Μαρτίου του 2019 έχει 
οριστεί ως η ημέρα που θα λάβει χώρα το 
οριστικό «διαζύγιο» του Ηνωμένου Βασι-
λείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
προοπτική του «διαζυγίου» απασχολεί 
σοβαρά και την Ένωση των Δανών Εφο-

πλιστών, με δεδομένο ότι η Βρετανία 
συνιστά τη μεγαλύτερη αγορά εντός ευρω-
παϊκής ηπείρου και την τρίτη μεγαλύτερη 
παγκοσμίως στην οποία δραστηριοποι-
ούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες της Δανίας.
Ο φόβος των Δανών εφοπλιστών είναι 
μήπως δεν διασφαλιστούν, μετά το Brexit, 
όροι άσκησης ελεύθερου εμπορίου και δεν 
διατηρηθεί η δυνατότητα αμοιβαίας πρό-
σβασης στα ύδατα του ΗΒ και των χωρών-
μελών της ΕΕ για τις ναυτιλιακές εταιρείες 
τόσο της Βρετανίας όσο και της ΕΕ. Στην 
πραγματικότητα, ο φόβος των Δανών εφο-
πλιστών, όπως αναφέρουν ειδησεογραφικά 
μέσα της χώρας, είναι μήπως η Βρετανία 
εισάγει μέτρα που θα στρεβλώνουν τους 
όρους ενός υγιούς ανταγωνισμού.
Μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 2 Μαρτίου, η Anne 
H. Steffensen, επικεφαλής της Ένωσης των 
Δανών Εφοπλιστών, εξέφρασε την ανη-
συχία της για τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει το Brexit για τις ναυτιλιακές εταιρείες 
της Δανίας. «Σε ολόκληρη την ΕΕ», τόνισε 
η κ. Steffensen, «οι επιχειρήσεις έχουν 
μοναδική και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις 
αγορές. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση 
της αγοράς του ΗΒ, που αποτελεί τη μεγα-
λύτερη αγορά στην οποία δραστηριοποι-
ούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες της Δανίας. 
Μόνο οι δραστηριότητες των ναυτιλιακών 
εταιρειών της Δανίας εντός των εγχώριων 
βρετανικών υδάτων που αφορούν μεταξύ 
άλλων τους τομείς πετρελαίου, φυσικού 
αερίου αλλά και αιολικής ενέργειας μετα-
φράζονται σε $1 δις».
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Για τους Δανούς εφοπλιστές είναι ανάγκη 
να διατηρηθεί αυτή η πραγματικότητα και 
μετά το Brexit, και είναι και οι ίδιοι διατε-
θειμένοι να «καλωσορίζουν τις βρετανικές 
ναυτιλιακές εταιρείες στα χωρικά ύδατα 
της Δανίας». Όμως, ως προϋπόθεση 
θέτουν να μην υπάρξουν από την πλευρά 
της Βρετανίας όροι αθέμιτου ανταγω-
νισμού. Για τον λόγο αυτόν η κ. Steffensen 
ζήτησε από τον επικεφαλής των Ευρω-
παίων διαπραγματευτών στις συνομιλίες 
με το Λονδίνο για τους όρους του Brexit, 
Μισέλ Μπαρνιέ, να προβλεφθεί ένας επο-
πτικός μηχανισμός που θα ενταχθεί στην 
εμπορική συμφωνία με το ΗΒ και θα δια-
σφαλίζει τη μη στρέβλωση των όρων 
ανταγωνισμού, όπως είναι η παροχή από 
την πλευρά του Λονδίνου κρατικών επιδο-
τήσεων ή η μη θέση σε ισχύ αυστηρών 
περιβαλλοντικών κανονισμών.

Αυξάνονται σημαντικά οι 
εμπορικές ροές του Καναδά

Η Maersk Line, στο πρόσφατο North 
America Trade Report της, αναφέρει ότι 

αναμένεται κατά τη διάρκεια του τρέ-
χοντος έτους μεγαλύτερη αύξηση στο 
εμπόριο του Καναδά συγκριτικά με το 
εμπόριο των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, εκτι-
μάται ότι το 2018 οι εξαγωγές και οι εισα-
γωγές από και προς τον Καναδά θα σημει-
ώσουν αύξηση της τάξεως του 7%, σε 
σχέση με το 2017, ενώ οι εισαγωγές και οι 
εξαγωγές των ΗΠΑ θα αυξηθούν κατά 4%.
Η αύξηση των εμπορικών ροών του 
Καναδά οφείλεται στη σύναψη συμφωνίας 
ελεύθερου εμπορίου (CETA) της χώρας με 
την ΕΕ, η οποία έχει τεθεί σε προσωρινή 
ισχύ από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Επιπροσθέτως, ο Καναδάς υπέγραψε πρό-
σφατα τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου 
του Ειρηνικού με άλλες δέκα χώρες 
(Αυστραλία, Βιετνάμ, Ιαπωνία, Μαλαισία, 
Μεξικό, Μπρουνέι, Νέα Ζηλανδία, Περού, 
Σιγκαπούρη και Χιλή), οι οποίες αντιπρο-
σωπεύουν, σύμφωνα με ξένα μέσα ενη-
μέρωσης, το 15,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 
Η συμφωνία του Ειρηνικού είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τον Καναδά, καθώς θα 
καταργηθεί το 99% των εμπορικών δασμών 
μεταξύ των έντεκα χωρών.
Αναφορικά με το θαλάσσιο εμπόριο, το 2017 
οι εισαγωγές και οι εξαγωγές containers 
από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,7% σε 
σχέση με το 2016. Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν 
το 24% του διεθνούς εμπορίου containers. 
Οι αντίστοιχες εισαγωγές και εξαγωγές του 
Καναδά σημείωσαν αύξηση κατά 6,9% το 
περασμένο έτος συγκριτικά με το 2016.

Το Βόρειο Πέρασμα αναδεικνύεται 
σε ανταγωνιστική θαλάσσια 
διαδρομή

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε ότι 
έως το 2025 ο όγκος των διακινούμενων 
φορτίων μέσω του Βόρειου Περάσματος 
εκτιμάται ότι θα έχει δεκαπλασιαστεί, 
συγκριτικά με σήμερα, φτάνοντας τους 80 
εκατ. τόνους.
Ο κ. Πούτιν, σύμφωνα με διεθνή μέσα 
ενημέρωσης, ανέφερε ότι η διαδρομή 
του Βόρειου Περάσματος θα αποτελέσει 
το κλειδί για την ανάπτυξη της ρωσικής 
Αρκτικής, καθώς και της Άπω Ανατολής. 
Στόχος για την κυβέρνηση της Ρωσίας 
είναι το Βόρειο Πέρασμα να αποτελέσει 
μια πραγματικά ανταγωνιστική διαδρομή. 
Ο κ. Πούτιν επεσήμανε ότι η συγκε-
κριμένη θαλάσσια διαδρομή χρησιμο-
ποιούνταν πιο ενεργά επί εποχής Σοβι-
ετικής Ένωσης συγκριτικά με σήμερα. Ο 
ίδιος τόνισε ότι γίνονται όλες οι απαραί-
τητες ενέργειες για την περαιτέρω ανά-
πτυξη της θαλάσσιας περιοχής μέσα από 
έργα υποδομής, αλλά και μέσα από τη 
ναυπήγηση πρωτοποριακών πλοίων, τα 
οποία μπορούν να διαπλέουν το Βόρειο 
Πέρασμα και τις «αφιλόξενες» θάλασσες 
της Σιβηρίας χωρίς να χρειάζονται τη 
συνοδεία παγοθραυστικών.
Το Yamal LNG Project αποτελεί ένα 
τεράστιο έργο, το οποίο θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη της Αρκτικής και του 
Βόρειου Περάσματος.

Bahri και Αρχή της Διώρυγας  
του Σουέζ ιδρύουν  
ναυτιλιακή εταιρεία

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) 
και η κρατική ναυτιλιακή εταιρεία της 
Σαουδικής Αραβίας, Bahri, ανανέωσαν τη 
συμφωνία τους, με στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών 
μεταξύ της Αιγύπτου και της Σαουδικής 
Αραβίας. Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ 
του κ. Abdullah Aldubaikhi, CEO της Bahri, 
και του κ. Mohab Mameesh, προέδρου και 
διευθύνοντος συμβούλου της SCA.
Μέρος της συμφωνίας αποτελεί η μελέτη 
για την ίδρυση μιας ναυτιλιακής εται-
ρείας, σαουδαραβικο-αιγυπτιακών συμφε-
ρόντων, η οποία θα εκπροσωπείται από 
την Bahri και την SCA. Η εταιρεία θα έχει 
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έδρα στην Αίγυπτο και θα δραστηριο-
ποιείται στη μεταφορά διαφόρων ειδών 
φορτίου για την κάλυψη των εγχώριων 
αναγκών της Αιγύπτου.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο 
μερών, προβλέπεται επίσης η ίδρυση μιας 
ακόμα εταιρείας κοινών συμφερόντων, η 
οποία θα παρέχει θαλάσσιες υπηρεσίες σε 
όσα πλοία διαπλέουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

Αλλαγές θαλάσσιων οδών  
για τα σιτηρά της Νότιας Αμερικής

Η Ένωση Παραγωγών Καλαμποκιού και 
Σόγιας της πολιτείας Μάτου Γκρόσου 
(Aprosoja) στη Βραζιλία υπέγραψε πρό-
σφατα συμφωνία με την Αρχή της Διώ-
ρυγας του Παναμά, με στόχο την αύξηση 
των μεταφορών σόγιας μέσω της διώ-
ρυγας, αλλά και τη μείωση του κόστους 
μεταφοράς.
Ο κ. Jorge Luis Quijano, επικεφαλής της 
Αρχής της Διώρυγας του Παναμά, δήλωσε 
ότι η Αρχή της Διώρυγας στοχεύει να συμ-
βάλει στην αύξηση των εξαγωγών σόγιας 
και άλλων σιτηρών από τη Βραζιλία, καθώς 
ένα μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων 
εξαγωγών διενεργείται μέσω λιμένων στο 
βόρειο τμήμα της Βραζιλίας, οι οποίοι βρί-
σκονται κοντά στη Διώρυγα του Παναμά.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι τα τελευταία 
χρόνια το 40% των εξαγωγών σιτηρών 
πραγματοποιείται από τους λιμένες που βρί-
σκονται στο βόρειο τμήμα της Βραζιλίας.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, 
η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, σε 
συνεργασία με την Aprosoja, αναζητά 
λύσεις προκειμένου μέσω της Διώ-
ρυγας του Παναμά να εξυπηρετείται ένα 
μεγάλο μέρος των εξαγωγών σόγιας από 
τη Βραζιλία με προορισμό τις ασιατικές 
αγορές.
Το περασμένο έτος μόλις 2 εκατ. τόνοι βρα-
ζιλιάνικης σόγιας «διέπλευσαν» τη Διώρυγα 
του Παναμά, όταν το σύνολο των εξαγωγών 
της Βραζιλίας είχε ανέλθει σε 60 εκατ. τόνους, 
καθιστώντας τη χώρα τον νούμερο ένα εξα-
γωγέα στα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του 
πρακτορείου Reuters, μεγάλο μέρος των 
εξαγωγών σόγιας της Βραζιλίας μετα-
φέρεται σήμερα μέσω του Ατλαντικού 
Ωκεανού με προορισμό την Ιαπωνία και 
την Κίνα.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Quijano, 
μέσω της Διώρυγας του Παναμά οι συγκε-
κριμένες μεταφορές εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιούνται σε λιγότερο χρόνο 
και με μειωμένο κόστος.

Επενδυτικές συμφωνίες 
δισεκατομμυρίων μεταξύ 
Βρετανίας και Σαουδικής Αραβίας

Την ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών 
τους συμφώνησαν η πρωθυπουργός της 
Μεγάλης Βρετανίας Τερέζα Μέι και ο Σαου-
δάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, 
σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Λονδίνο, 
όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.
Οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες 
μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να 
ανέλθουν στα 90 δις δολάρια τα επόμενα 
χρόνια. Τις συγκεκριμένες συμφωνίες η 
Βρετανίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
ως «ψήφο εμπιστοσύνης» για τη χώρα 
της στη μετά Brexit εποχή.
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας πραγματο-
ποίησε τριήμερη επίσκεψη στη βρε-
τανική πρωτεύουσα, ενώ στη συνέχεια 
μετέβη στις ΗΠΑ, όπου πραγματο-
ποίησε συνάντηση με τον Αμερικανό 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα η 
Σαουδική Αραβία παρουσίασε το πρό-
γραμμα γνωστό ως «Όραμα 2030», το 
οποίο προβλέπει οικονομικές αλλαγές, 
προκειμένου η οικονομία της χώρας 
να απεξαρτηθεί σταδιακά από το 
πετρέλαιο.
Μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να υπο-
γραφούν τουλάχιστον δεκατέσσερις εμπο-
ρικές συμφωνίες, χωρίς ωστόσο να περι-
λαμβάνεται και η δημόσια προσφορά για 
την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Aramco. 
Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί τον δεύτερο 
μεγαλύτερο προμηθευτή στρατιωτικών 
εξοπλισμών της Σαουδικής Αραβίας, ενώ 
αναμένεται περαιτέρω διεύρυνση μέσω της 
πώλησης μαχητικών αεροσκαφών. Ωστόσο, 
η συμφωνία αυτή συναντά ισχυρές αντι-
δράσεις στη Βρετανία, λόγω της ενεργού 
συμμετοχής της αραβικής χώρας στον 
εμφύλιο της Υεμένης.

ΓΑΛΑΖΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελπιδοφόρο το 2018  
για την πορεία της DSME

Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering έλαβαν 
παραγγελία για τη ναυπήγηση δύο πλοίων 
μεταφοράς LNG. Η παραγγελία δόθηκε 
στις 26 Φεβρουαρίου από ναυτιλιακή 
εταιρεία της Ωκεανίας, το όνομα της 
οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. 
Η παράδοση των νέων πλοίων πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου του 2020. Η ναυπήγηση των πλοίων 
εκτιμάται ότι θα κοστίσει $366,7 εκατ.
Η συγκεκριμένη παραγγελία έρχεται 
λίγες εβδομάδες αφότου η DSME έλαβε 
την πρώτη παραγγελία της για το 2018, η 
οποία αφορούσε τη ναυπήγηση άλλων δύο 
πλοίων μεταφοράς LNG, έναντι $362,5 
εκατ. περίπου, για την BW Gas. Τα συγκε-
κριμένα πλοία αναμένεται να παραδοθούν 
στην BW Gas το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Αναφορικά με το περασμένο έτος, η 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
κατέγραψε κέρδη ύψους $629,7 εκατ., 
συγκριτικά με τις ζημίες ύψους $2,6 δις 
του 2016.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η DSME 
έχει να καταγράψει κέρδη από το 2011, λόγω 
της μειωμένης ναυπηγικής δραστηριότητας 
ως επακόλουθο της κρίσης που πέρασε η 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.
Μέσα από την αναδιοργάνωση των δρα-
στηριοτήτων της και με τη λήψη πακέτων 
διάσωσης, τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία 
κατάφεραν να αντιστρέψουν τα αρνητικά 
τους οικονομικά αποτελέσματα και το 
2017 να αποτελέσει ένα κερδοφόρο έτος 
γι’ αυτά έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια.
Η DSME αναμένει εντός του τρέχοντος 
έτους να λάβει παραγγελίες για νέα πλοία 
αξίας $7,3 δις και οι πωλήσεις της να 
ανέλθουν σε $9,3 δις.

Πολιτικές για την ενίσχυση  
της κρουαζιέρας στη 
Νοτιοανατολική Ασία

Το Singapore Tourism Board (STB) και η 
Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA) υπέ-
γραψαν τριετή συμφωνία, αντικείμενο της 
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οποίας είναι η προώθηση των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ασίας ως ελκυστικών 
προορισμών κρουαζιέρας. Η συγκε-
κριμένη συμφωνία αποτελεί την πρώτη 
που υπογράφει η CLIA με εθνικό τουρι-
στικό οργανισμό της Ασίας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του STB και 
της CLIA θα εκπαιδευτούν ταξιδιωτικοί 
πράκτορες στις συγκεκριμένες χώρες, θα 
ενισχυθούν οι πολιτικές μάρκετινγκ και 
θα προωθηθεί η ανάπτυξη των περιφε-
ρειακών λιμένων των χωρών της Νοτιοα-
νατολικής Ασίας.
Η συμφωνία αυτή υπογράφεται σε μια 
χρονική περίοδο όπου η Σιγκαπούρη και 
οι υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας γνωρίζουν μια ιδιαίτερη άνθηση ως 
προορισμοί για τους επιβάτες κρουαζιέρας. 
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η 
αύξηση του τουρισμού από την κρουαζιέρα 
θα συμβάλει καταλυτικά στις οικονομίες των 
χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εκτι-
μάται ότι η τουριστική κίνηση από την κρου-
αζιέρα στις χώρες αυτές θα έχει αυξηθεί 
κατά 4,5 εκατ. επιβάτες έως το 2035.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του 
Singapore Tourism Board, ο τομέας της 

κρουαζιέρας συνεισέφερε ποσό $540 
εκατ. στην οικονομία της Σιγκαπούρης, το 
οποίο μεταφράζεται σε αύξηση κατά 36% 
συγκριτικά με το 2010.
 
Οι μετά Brexit προκλήσεις  
για τους βρετανικούς λιμένες

Η Ένωση των Βρετανικών Λιμένων 
εκφράζει τις έντονες ανησυχίες της για 
τις συνέπειες που θα έχει στην ομαλή λει-
τουργία συγκεκριμένων ευρωπαϊκών αλλά 
και βρετανικών λιμένων μια μη λειτουργική 
εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις ενστάσεις και τις ανησυχίες των μελών 
της Ένωσης των Βρετανικών Λιμένων δια-
τύπωσε σε επίσημη επιστολή του προς 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, και τον επι-
κεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για 
το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, ο CEO της 
Ένωσης Richard Ballantyne.
Αφορμή ήταν η παρουσίαση, προ ολίγων 
ημερών, στο Λουξεμβούργο, από τον 
Ντόναλντ Τουσκ των κατευθυντήριων 
γραμμών του πλαισίου της μελλοντικής 

σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση 
μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, που 
προς το παρόν διέπεται από όρους που 
δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι.
Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. 
Ballantyne σημειώνει ότι «στις δυνητικές επι-
πτώσεις της εξόδου του ΗΒ από την τελω-
νειακή ένωση και την ενιαία αγορά συγκα-
ταλέγεται και η προοπτική επιβολής νέων 
συνοριακών ελέγχων» σε πύλες εισόδου 
και εξόδου εμπορευματικών αγαθών. Ως 
εκ τούτου, αναφέρει ο κ. Ballantyne, μια 
τέτοια εξέλιξη «θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε καθυστερήσεις για φορτηγά οχήματα 
τόσο στους λιμένες του ΗΒ όσο και σε 
έναν αριθμό ευρωπαϊκών πυλών εμπορίου. 
Έχουμε γράψει σχετικώς τόσο στον κ. Μισέλ 
Μπαρνιέ όσο και στον κ. Ντόναλντ Τουσκ, 
με στόχο να επισημάνουμε τα ζητήματα και 
να προτείνουμε πως οποιαδήποτε εμπορική 
συμφωνία λόγω Brexit θα πρέπει να στο-
χεύει στην εξάλειψη της ανάγκης επιβολής 
τέτοιων ελέγχων».
Τέλος, ο κ. Ballantyne, που πρόσφατα 
συναντήθηκε με την υπουργό Ναυ-
τιλίας του ΗΒ, κ. Nus Ghani, τονίζει στην 
επιστολή του ότι «αυτά τα θέματα τα 
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συζητάμε με την κυβέρνηση του ΗΒ, αλλά 
παραμένει ασαφές πόσο έχει προχω-
ρήσει η συζήτηση στην Ευρώπη».

Το 2018 φέρνει χαμόγελα 
αισιοδοξίας στη Hyundai  
Heavy Industries

Το 2018 έχει  εισέλθει δυναμικά για τη 
Hyundai Heavy Industries (HHI), καθώς 
η ανάκαμψη που παρατηρείται στην 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έχει 
οδηγήσει σε παραγγελίες για νέα πλοία.
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως 
τα μέσα του Μαρτίου, ο μεγαλύτερος ναυ-
πηγικός όμιλος της Νότιας Κορέας έχει 
δεχτεί παραγγελίες για 29 πλοία, συνο-
λικής αξίας $2 δις. Από αυτά, τα δέκα είναι 
δεξαμενόπλοια, τα οκτώ πλοία μεταφοράς 
LPG, τα έξι containerships, τα τρία μετα-
φοράς LNG και τα υπόλοιπα δύο πλοία 
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Η HHI έχει θέσει ως στόχο να επικε-
ντρωθεί στις ναυπηγήσεις πλοίων μετα-
φοράς LNG, καθώς το παγκόσμιο ενδια-
φέρον έχει στραφεί προς τις καθαρότερες 
μορφές ενέργειας, γεγονός που θα ενισχύσει 
περαιτέρω στο μέλλον την αγορά του LNG.
Επιπλέον, τα συγκεκριμένα ναυπηγεία, 
μέσα από την έκδοση μετοχών αξίας $1,15 
δις, επενδύουν σε τεχνολογικές καινο-
τομίες, βελτιώνοντας συγχρόνως τη χρη-
ματοοικονομική τους κατάσταση.
Αναφορικά με το 2018, στόχος για τα ναυ-
πηγεία της HHI είναι η αξία του βιβλίου 
παραγγελιών τους να αγγίξει τα $13,2 δις, 
συγκριτικά με τα $9,9 δις του 2017.

Η πράσινη ναυτιλία προσελκύει 
χρηματοδοτικό ενδιαφέρον

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και η ING, ένα παγκόσμιο χρημα-
τοπιστωτικό ίδρυμα με ισχυρή ευρωπαϊκή 
βάση, υπέγραψαν προ ολίγων ημερών 
συμφωνία για την υποστήριξη πράσινων 
επενδύσεων στον χώρο της ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ. 

Έκαστος φορέας θα συμμετέχει στο πρό-
γραμμα με ποσό 150 εκατ. ευρώ.
Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα απευ-
θύνεται κυρίως σε εταιρείες με σημαντικά 
συμφέροντα στον ευρωπαϊκό χώρο, είτε 
δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυ-
τιλία είτε στον χώρο των ποτάμιων μετα-
φορών, και αφορά έργα που στοχεύουν 
στην «πράσινη καινοτομία» στους τομείς 
της ναυπήγησης νέων πλοίων ή της μετα-
σκευής υπαρχόντων. Στο όλο σχέδιο βαρύ-
νουσα συμμετοχή θα έχει το προσωπικό 
του ναυτιλιακού τμήματος της ING.
Η ING έλαβε την απόφαση συμμετοχής 
στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα, καθώς εκπεφρασμένος στόχος 
της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και 
στην προώθηση αειφόρων επιχειρημα-
τικών μοντέλων. Επιπλέον, στοχεύει στη 
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η 
βιώσιμη χρηματοδότηση μπορεί να στη-
ρίξει την ενεργειακή μετάβαση και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Werner Hoyer, 
με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, 
δήλωσε τα εξής: «Θεωρώ πως δεν είναι 
μυστικό ότι ο ναυτιλιακός τομέας έχει 
σημαντική συμμετοχή στις εκπομπές CO

2
. 

Η δράση για το κλίμα συνιστά μία από 
τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΤΕπ 
και αυτός ο τύπος της χρηματοδότησης 
θα πρέπει να ιδωθεί ως κίνητρο για τους 
πλοιοκτήτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
να κάνουν τα πράγματα με διαφορετικό 
τρόπο». Και προσέθεσε ότι: «Στόχος είναι 
να βοηθήσουμε τη μετάβαση του ναυτι-

λιακού τομέα σε ένα πιο πράσινο μέλλον».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι 
δηλώσεις της κ. Isabel Fernandez Niemann, 
Head of Wholesale Banking στην ING. Για 
την κ. Fernandez: «Η βιωσιμότητα είναι 
σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για 
την ING και είμαστε πολύ υπερήφανοι 
που συνεργαζόμαστε με την ΕΤΕπ, για να 
ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας 
να σκεφτούν περισσότερες πράσινες και 
βιώσιμες επιλογές χρηματοδότησης».
 
Σε τροχιά ανόδου  
η κρουαζιέρα εξερεύνησης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια 
ισχυρή τάση ενίσχυσης της κρουαζιέρας 
εξερεύνησης, με αύξηση του αριθμού 
των επιβατών αλλά και των νέων πλοίων 
που εισέρχονται στην αγορά. Μόνο κατά 
τα δύο προηγούμενα έτη (2016 και 2017), 
οι συνολικές παραγγελίες για νέα κρου-
αζιερόπλοια εξερεύνησης ανήλθαν σε 
δώδεκα. Μάλιστα, τα περισσότερα εξ 
αυτών εντάσσονται στην κατηγορία των 
πολυτελών κρουαζιερόπλοιων, που πραγ-
ματοποιούν πλόες σε μέχρι πρότινος 
δυσπρόσιτες θαλάσσιες περιοχές.
Σε αυτό το πλαίσιο η γαλλική εταιρεία 
Compagnie du Ponant ανακοίνωσε προ 
ολίγων ημερών ότι προχωρά και σε νέα 
παραγγελία κρουαζιερόπλοιων εξερεύ-
νησης από τα νορβηγικά ναυπηγεία Vard, 
που ανήκουν στον όμιλο Fincantieri. 
Συγκεκριμένα, στην ήδη υπάρχουσα 
παραγγελία, που δόθηκε την άνοιξη του 
2016 και αφορούσε τέσσερα κρουαζιερό-
πλοια, η Ponant συμφώνησε για την προ-
σθήκη δύο επιπλέον, αδελφών κρουαζι-
ερόπλοιων. Τα νέα κρουαζιερόπλοια θα 
ενταχθούν στον στόλο της Ponant στα-
διακά και έως το 2020. Έκαστο πλοίο, 
χωρητικότητας 10.000 gt, θα έχει μήκος 
131 μ. και πλάτος 18 μ. Θα έχει τη δυνα-
τότητα φιλοξενίας 180 επιβατών σε 92 
καμπίνες και σουίτες.
Επίσης, τα ναυπηγεία Vard θα παραδώσουν 
στην Ponant το 2021 ένα παγοθραυστικό 
κρουαζιερόπλοιο εξερεύνησης. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση των ναυ-
πηγείων Vard, πρόκειται για το πρώτο 
στον κόσμο ηλεκτρικό, υβριδικό παγο-
θραυστικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα 
μπορεί να κάνει χρήση και LNG ως ναυτι-
λιακού καυσίμου.
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Κήρυξη εμπορικού πολέμου  
από τον Ντόναλντ Τραμπ;

Προς έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο οδη-
γείται η παγκόσμια οικονομία, μετά την 
απόφαση του Αμερικανού προέδρου, 
Ντόναλντ Τραμπ, να επιβάλει δασμούς σε 
χάλυβα και αλουμίνιο.
Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο 
τον Αμερικανό πρόεδρο, ύστερα από 
συνάντησή του με εκπροσώπους της 
αμερικανικής βιομηχανίας μετάλλων, και 
αφορά δασμούς 25% στις εισαγωγές 
χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου. 
Διεθνή ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης 
σημειώνουν ότι αναμένονται αντίποινα από 
την Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλυβα 
και αλουμινίου παγκοσμίως. Παρότι η Κίνα 
αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό 
των αμερικανικών εισαγωγών μετάλλων, οι 
ΗΠΑ θεωρούν ότι το Πεκίνο έχει πλημμυ-
ρίσει την παγκόσμια αγορά, προκαλώντας 
πτώση των τιμών.
Οι πρώτες οξείες αντιδράσεις προήλθαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκε-
κριμένα από τον πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
καθώς επίσης και από την πλευρά του 
Καναδά, μέσω του υπουργού Διεθνούς 
Εμπορίου. Ο Γιούνκερ έκανε λόγο για 
«κραυγαλέα παρέμβαση προστατευ-

τισμού από μέρους των ΗΠΑ», ενώ προει-
δοποίησε ότι «η ΕΕ θα απαντήσει με αντί-
μετρα συμβατά με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Εμπορίου».
Στο ίδιο κλίμα κινείται και ο υπουργός Οικο-
νομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λε Μερ, ο 
οποίος δήλωσε ότι «όλες οι επιλογές βρί-
σκονται στο τραπέζι» και πως η Ουάσιγκτον 
μπορεί να περιμένει «μια ισχυρή, ομόφωνη 
και συντονισμένη» απάντηση από την ΕΕ.
Η κυβέρνηση της Γερμανίας εξέφρασε 
από μέρους της την έντονη δυσαρέσκειά 
της για την απόφαση του προέδρου των 
ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς στις αμερικα-
νικές εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.
Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Εξω-
τερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, τα προ-
στατευτικά αυτά μέτρα θα επηρεάσουν 
δυσμενώς τις βιομηχανίες της Ευρώπης 
κατά κύριο λόγο, προειδοποιώντας επίσης 
ότι μπορεί να οδηγήσουν και σε μια 
παγκόσμια εμπορική διαμάχη. Σύμφωνα με 
διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι επιβαλλόμενοι 
δασμοί θα οδηγήσουν επίσης σε μείωση 
κατά το ήμισυ τις εξαγωγές αλουμινίου και 
χάλυβα από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο 
λόγος που προχώρησε στη συγκεκριμένη 

απόφαση ήταν η άδικη μεταχείριση από 
ορισμένα κράτη, κυρίως την Κίνα, προς 
τους Αμερικανούς παραγωγούς χάλυβα 
και αλουμινίου.
Από την πλευρά του, ο κ. Ζίγκμαρ Γκάμπριελ 
πρότεινε στον κ. Τραμπ να ξανασκεφτεί 
την απόφασή του, καθώς διακινδυνεύονται 
χιλιάδες θέσεις εργασίας Ευρωπαίων. Ο 
ίδιος τόνισε επίσης ότι μια αντιπαράθεση 
ΕΕ και ΗΠΑ επί των εμπορικών σχέσεων 
μπορεί να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.
Την έντονη αντίθεσή του αναφορικά με 
την προστατευτική εμπορική πολιτική 
του προέδρου των ΗΠΑ εξέφρασε και 
ο θεσμικός φορέας των ευρωπαϊκών 
εφοπλιστικών ενώσεων (ECSA). Με ανα-
κοίνωσή της η ECSA ανέφερε ότι η 
απόφαση του Αμερικανού προέδρου 
θα επηρεάσει αρνητικά τις διατλαντικές 
σχέσεις και την παγκόσμια αγορά.
Ο κ. Martin Dorsman, γενικός γραμματέας 
της ECSA, επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή 
ναυτιλιακή κοινότητα είναι ιδιαίτερα προ-
βληματισμένη με τις τελευταίες εξελίξεις 
και με το ενδεχόμενο να κηρυχθεί ένας 
παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος, ο οποίος 
δεν θα ωφελήσει καμία πλευρά.
Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της 
ECSA, η ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκο-
καλιά του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς το 
90% αυτού διεξάγεται διά θαλάσσης και 
δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς μια απο-
δοτική ναυτιλιακή βιομηχανία.
Επίσης, σύμφωνα με την ECSA, οι Ευρω-
παίοι πλοιοκτήτες ελέγχουν το 40% του 
παγκόσμιου εμπορικού στόλου και έχουν 
ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με χώρες 
εκτός ΕΕ, όπως η Άπω Ανατολή και η 
Λατινική Αμερική. Αυτό σημαίνει ότι μια 
πολιτική εμπορικού προστατευτισμού 
από μέρους του κ. Τραμπ θα επηρεάσει 
σημαντικά τις εμπορικές δραστηριότητες 
της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής κοινότητας.
Η ECSA καλεί τις ΗΠΑ να σεβαστούν 
τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, προς 
αποτροπή ενός εμπορικού πολέμου 
παγκόσμιας κλίμακας.
Οι εισαγωγές χάλυβα στις ΗΠΑ προέρ-
χονται σε ποσοστό 16% από τον Καναδά, 
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13% από τη Βραζιλία και 10% από τη Νότια 
Κορέα.
Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις θα 
πρέπει να συνεργαστούν στενά προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν την υπερπρο-
σφορά χάλυβα, ώστε να αποφευχθεί ένας 
εμπορικός πόλεμος. Οι δυτικές χώρες 
παραγωγής χάλυβα χτυπήθηκαν σημα-
ντικά από την κατακόρυφη πτώση των 
τιμών, λόγω της μειωμένης ζήτησης και 
της αυξημένης κινεζικής παραγωγής, οδη-
γώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας της 
βιομηχανίας χάλυβα.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η λύση για τον 
περιορισμό της υπερπροσφοράς περνάει 
μέσα από την τήρηση των εμπορικών 
κανονισμών που έχει θεσπίσει ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO). «Οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν 
την περαιτέρω κλιμάκωση και να εμπι-
στευτούν τις λύσεις που υπάρχουν στο 
τραπέζι», σημειώνεται χαρακτηριστικά σε 
σημείο της αναφοράς, ενώ σε άλλο σημείο 
επισημαίνεται ότι «ο εμπορικός προστα-
τευτισμός αποτελεί σημαντικό κίνδυνο, 
που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και 
πολλές θέσεις εργασίας».
Από τη μεριά της, η ΕΕ ως απάντηση σχε-
διάζει να επιβάλει δασμούς της τάξεως 
του 25% σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 
που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Το συγκε-
κριμένο φάσμα αφορά καταναλωτικά προ-
ϊόντα (είδη ένδυσης, καλλυντικά), αγροτικά 
και βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία εισά-
γονται στις χώρες της ΕΕ από τις ΗΠΑ και 
η αξία των οποίων εκτιμάται σε $3,5 δις.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
προειδοποιεί την ΕΕ ότι θα προχωρήσει 
σε επιπρόσθετα μέτρα εμπορικού προ-
στατευτισμού εάν επιβάλει δασμούς στις 
εισαγωγές της από ΗΠΑ.
Ο κ. Τραμπ ανέφερε ότι τα νέα μέτρα θα 
αφορούν τις εισαγωγές αυτοκινήτων από 
την ΕΕ, γεγονός που θα πλήξει σημαντικά 
τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας, 
καθώς και άλλων χωρών.
Την περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος 
ανακοίνωσε την απόφασή του για την 
επιβολή δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ 
σε αλουμίνιο και χάλυβα, υπογράφηκε η 
Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου του Ειρη-
νικού (Trans-Pacific Partnership – ΤPΡ) 
στο Σαντιάγο της Χιλής. 

Η συμφωνία, μετά την απόφαση του Αμερι-
κανού προέδρου για οριστική αποχώρηση 
των ΗΠΑ από τις διαπραγματεύσεις, υπο-
γράφηκε από συνολικά έντεκα κράτη και η 
νέα της ονομασία είναι Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership ή CPTPP.
Τα κράτη που υπέγραψαν τη συμφωνία 
είναι ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Σουλτανάτο 
του Μπρουνέι, το Βιετνάμ, η Σιγκαπούρη, η 
Μαλαισία, η Αυστραλία, η Χιλή, το Μεξικό, 
η Νέα Ζηλανδία και το Περού. Όπως 
μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρα-
κτορεία, ενδιαφέρον για συμμετοχή στη 
συμφωνία στο σχετικώς άμεσο μέλλον 
έχουν εκφράσει και αρκετά ακόμα κράτη 
της Ασίας και του Ειρηνικού.
Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου του 
Ειρηνικού καλύπτει μια αγορά σχεδόν 
500 εκατ. ανθρώπων και φέρνει την άρση 
πολλών εμπορικών περιορισμών. Μεγαλύ-
τεροι κερδισμένοι από αυτήν αναμένεται 
να είναι οι χώρες της Ασίας και κυρίως η 
Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι και 
το Βιετνάμ. Οι τελευταίες εκτιμάται ότι, 
χάρη στη συμφωνία, θα δουν τις οικονομίες 
τους να αναπτύσσονται περισσότερο από 
2% ετησίως έως το 2030. Στον αντίποδα, 
οι οικονομίες Νέας Ζηλανδίας, Ιαπωνίας, 
Καναδά, Μεξικού, Χιλής και Αυστραλίας θα 
μεγεθυνθούν κατά 1% ή και λιγότερο.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων στοχεύει να εξαιρεθεί 
η χώρα από τους δασμούς που έχει απο-
φασίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να επι-
βάλει στις αμερικανικές εισαγωγές αλου-
μινίου και χάλυβα.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη εξαι-
ρέσει τον Καναδά και το Μεξικό από την 
εμπορική προστατευτική πολιτική του, 
ενώ έχει δηλώσει ότι θα εντάξει στην 
εξαίρεση και χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του 
Gulf Business, τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα αποτελούν τον τρίτο μεγαλύτερο 
εξαγωγέα αλουμινίου προς τις ΗΠΑ, μετά 
την Κίνα και τη Ρωσία.
Η ζήτηση από μέρους των ΗΠΑ για αλου-
μίνιο υψηλής ποιότητας είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη, καθώς είναι αναγκαίο για την 
κατασκευή αμερικανικών αεροσκαφών.
Οι ΗΠΑ αποτελούν έναν βασικό αγοραστή 
αλουμινίου από τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. Το 5% των πωλήσεων αλουμινίου 
από την Emirates Steel, τον μεγαλύτερο 
παραγωγό αλουμινίου των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων, οφείλεται στις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται 
ωστόσο να μην πτοείται από τις «πιέσεις» 
της διεθνούς κοινότητας να αποσύρει τα 
μέτρα εμπορικής προστατευτικής πολι-
τικής, καθώς έχει ανακοινώσει επιπρό-
σθετους δασμούς της τάξεως του 25% 
σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αξίας 
$50 δις, περιορίζοντας συγχρόνως τη 
δυνατότητα της Κίνας να επενδύσει στην 
τεχνολογική βιομηχανία των ΗΠΑ.
Από τη μεριά της η κυβέρνηση της Κίνας 
προχωρά σε αντίποινα, ανακοινώνοντας 
την επιβολή δασμών σε εισαγωγές αμε-
ρικανικών προϊόντων από τη χώρα, αξίας 
$3 δις, ενώ προειδοποιεί για την επιβολή 
επιπρόσθετων δασμών σε αμερικανικά 
προϊόντα αξίας $50 δις, εφόσον ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ επεκτείνει περαιτέρω την 
εμπορική προστατευτική του πολιτική. 
Τα προϊόντα αυτά εκτιμάται ότι θα είναι, 
μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά είδη και 
γεωργικά προϊόντα. Ο Κινέζος πρέσβης 
στις ΗΠΑ, κ. Cui Tiankai, ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ότι η Κίνα δεν επιθυμεί να 
εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, 
όπως και με καμία άλλη χώρα. Ωστόσο, 
επεσήμανε ότι η Κίνα δεν φοβάται αυτό 
το ενδεχόμενο.

* Το παρόν άρθρο είναι ενημερωμένο έως 
τις 4 Απριλίου 2018.
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Στο πλαίσιο αυτό, τα Ναυτικά Χρονικά 
προσκάλεσαν εκπροσώπους της ναυ-
τιλίας και της πολιτικής σκηνής και 
γνώστες των γεωπολιτικών εξελίξεων να 
παραθέσουν τις απόψεις τους αναφορικά 
με την εμπορική προστατευτική πολιτική 
των ΗΠΑ, απαντώντας στο ερώτημα: 

«Ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο αντί-
κτυπος για το διεθνές εμπόριο και τις 
θαλάσσιες μεταφορές μετά τις αιφ-
νίδιες κινήσεις αντιπερισπασμού 
μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών;»

Από την πλευρά του, ο κ. Γιώργος Κου-
μουτσάκος, βουλευτής B΄ Αθηνών και 
τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημο-
κρατίας, ανέφερε: «Ελπίζω ότι η πρό-
σφατη απόφαση του προέδρου Τραμπ 
δεν θα είναι το προοίμιο για την επι-
στροφή σε μια παρωχημένη λογική μερ-

καντιλισμού. Μια λογική ασύμβατη με 
την επικρατούσα πραγματικότητα της 
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
»Η απόφαση αυτή έχει ήδη προκαλέσει 
διεθνείς αντιδράσεις. Όπως διδάσκει η 
ιστορία, μέτρα εμπορικού προστατευ-
τισμού έχουν αποδειχθεί κοντόφθαλμα. 
Τελικά αυξάνουν το κόστος των προϊόντων, 
αυξάνουν το κόστος μεταφοράς, μει-
ώνουν τις θέσεις εργασίας και επιβαρύνουν 
τους καταναλωτές. Δηλαδή οδηγούν στο 
αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υπο-
τίθεται ότι προσπαθούν να θεραπεύσουν.
»Ο φαύλος κύκλος μέτρων και αντι-
μέτρων από διάφορες χώρες τελικά δεν 
έχει νικητές. Οι επιπτώσεις του εμπορικού 
προστατευτισμού έχουν άμεση σχέση με 
τις θαλάσσιες μεταφορές, δεδομένου ότι 
το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέ-
ρεται διά θαλάσσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εδράζεται στην αρχή των ελεύθερων  

Οι πολιτικές προστατευτισμού προκαλούν αναταράξεις 
στο διεθνές εμπόριο και στη ναυτιλία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η απόφαση του Αµερικανού 
προέδρου, Ντόναλντ Τραµπ,  
να επιβάλει δασµούς  
στις αµερικανικές εισαγωγές 
χάλυβα και αλουµινίου,  
καθώς και η θύελλα αντιδράσεων 
σε διεθνές επίπεδο, έχουν 
προκαλέσει την έντονη ανησυχία 
σε αναλυτές και φορείς 
εκπροσώπησης του διεθνούς 
εµπορίου και των µεταφορών, 
καθώς η συγκεκριµένη απόφαση  
δεν αφήνει ανεπηρέαστη και  
τη ναυτιλιακή κοινότητα. 
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–μέσα στους αναγκαίους κανόνες– αγορών 
όσο και των θαλάσσιων μεταφορών. Για 
χώρες-μεταφορείς, όπως η Ελλάδα, οι 
πιθανές ναυτιλιακές επιπτώσεις ενός εμπο-
ρικού πολέμου προκαλούν εύλογο προ-
βληματισμό, ακόμα και ανησυχία. 
»Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι 
ουδείς μπορεί να ξεχάσει ότι η Ελλάδα 
είχε πρωτοστατήσει το 1986 στην υιο-
θέτηση κανονισμών φιλελευθεροποίησης 
των θαλάσσιων μεταφορών και συντονι-
σμένης δράσης των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αντιμετώπιση 
των πρακτικών ναυτιλιακού προστατευ-
τισμού τρίτων χωρών».
Ο κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, πρό-
εδρος της INTERCARGO και Managing 
Director της Anangel Maritime Services 
Inc., σχολίασε: «Αν και θα υπάρξει μια 
ανακατάταξη των θαλάσσιων διαδρομών, 
αναπόφευκτα θα οδηγηθούμε σε μείωση 
του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου και, 
συνεπώς, σε αρνητικές επιπτώσεις στη 
ζήτηση πλοίων για μεταφορά φορτίων».
Ο κ. Δημήτριος Ματθαίου, CEO 
και Μanaging Director της Arcadia 
Shipmanagement & Aegean Bulk και πρό-
εδρος του Green Award Foundation, 
ανέφερε από μέρους του ότι: «Οι 
θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος των ειρηνικών διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών. Η ναυτιλία αντι-
προσωπεύει έναν κλάδο “πηγή ζωής” του 

κόσμου και της παγκόσμιας οικονομίας εν 
γένει. Αν σκεφτούμε πως πάνω από 60.000 
εμπορικά πλοία της παγκόσμιας ναυτιλίας 
μεταφέρουν το 99,6% των εμπορευμάτων, 
καθώς τα εμπορικά πλοία αποτελούν το 
πλέον αποτελεσματικό, οικονομικό και περι-
βαλλοντικά φιλικό μέσο μεταφοράς που 
εξακολουθεί να διαθέτει η ανθρωπότητα, 
αντιλαμβανόμαστε πως οποιαδήποτε απε-
ρίσκεπτη ενέργεια δύναται να απειλήσει το 
παγκόσμιο εμπόριο επιφέροντας δυσμενείς 
συνέπειες για τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας.  
»Η απόφαση επιβολής δασμών στο αλου-
μίνιο και στον χάλυβα από τον πρόεδρο 
Τραμπ –επικαλούμενος την ανάγκη δημι-
ουργίας συνθηκών ασφάλειας της Εθνικής 
Βιομηχανίας και Οικονομίας– και οι πρα-
κτικές που θα εφαρμόσει υπό τον μανδύα 
του “εθνικού προστατευτισμού” απο-
τελούν έναν “λάθος τρόπο”, αν όχι κατα-
στροφικό,  να χειρίζεται κανείς ζητήματα 
που άπτονται του εμπορίου. Η πιθανή κλι-
μάκωση ενός εμπορικού πολέμου δεν 
θα ωφελούσε κανέναν και ενδεχομένως 
να σημάνει την έναρξη μιας νέας κρίσης 
μεγαλύτερης από εκείνη που κλυδώνισε 
τις οικονομίες τα προηγούμενα χρόνια.
»Μέχρι σήμερα η ναυτιλία επωφελήθηκε 
τα μέγιστα από την παγκοσμιοποίηση 
και το ελεύθερο διεθνές εμπόριο στηρι-
ζόμενη σε μια φιλοσοφία συνεργασιών 
“win-win”. Το διεθνές εμπόριο άλλωστε 
λειτουργεί συστημικά. Επομένως, μια 

αλλαγή φιλοσοφίας σε “lose-lose” συνερ-
γασίες σε έναν τομέα θα επιφέρει επι-
πτώσεις και σε άλλους τομείς. Στην προ-
κειμένη περίπτωση, εκτός από τις αρνη-
τικές επιπτώσεις στο εμπόριο χάλυβα 
και αλουμινίου, οι οποίες θα επηρεάσουν 
κυρίως τον τομέα ξηρού φορτίου, οι δυνη-
τικοί ναύλοι για άλλα αγαθά θα αλλάξουν 
την ισορροπία του παγκόσμιου εμπορίου 
και ως εκ τούτου θα επηρεάσουν πολλούς 
τομείς της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. Η επιβολή εμπορικών δασμών 
στις εισαγωγές αγαθών, παραδείγματος 
χάριν, θα καταστήσει εγγενώς ακριβότερα 
τα αγαθά για τους αγοραστές τους, μει-
ώνοντας έτσι τη ζήτηση. Αυτό σημαίνει 
λιγότερα προϊόντα να μετακινούνται στο 
εξωτερικό, λιγότερες οι εμπορικές δια-
δρομές στη διεθνή ναυτιλία».
O κ. Βασίλης Σακέλλης, Managing 
Director της Allasia NewShips 
Management Inc., σχολίασε στα Ναυτικά 
Χρονικά: «Οι δασμοί που επέβαλαν οι 
ΗΠΑ τον Μάρτιο (25% στις εισαγωγές 
του χάλυβα και 10% στις εισαγωγές αλου-
μινίου), μαζί με τους λιγότερο συζητη-
μένους δασμούς στα ηλιακά πάνελ και 
στα πλυντήρια που επεβλήθησαν τον 
Ιανουάριο, επηρεάζουν συνολικά περίπου 
το 4% των εισαγωγών των ΗΠΑ. Επιπλέον, 
από τους δασμούς στον χάλυβα και στο 
αλουμίνιο προς το παρόν εξαιρούνται ο 
Καναδάς και το Μεξικό (οι μεγαλύτεροι 
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εξαγωγείς αυτών των πρώτων υλών προς 
την Αμερική), καθώς και άλλοι “εταίροι” 
των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, πιστεύω πως ούτε 
το διεθνές εμπόριο ούτε οι θαλάσσιες 
μεταφορές θα επηρεαστούν σημα-
ντικά από τους δασμούς αυτούς. Ούτε 
και τα μέχρι τώρα πιθανά αντίποινα της 
Κίνας προς τις ΗΠΑ με προτεινόμενους 
δασμούς σε προϊόντα όπως το χοιρινό 
κρέας και τα μήλα θα είχαν μεγάλη επί-
δραση στις θαλάσσιες μεταφορές. 
»Όμως, λόγω των προαναφερθέντων (έστω 
προσωρινών) εξαιρέσεων, η Κίνα βρίσκεται 
στην κορυφή της λίστας των χωρών που 
επηρεάζονται από τους δασμούς που επέ-
βαλαν οι ΗΠΑ, αν και οι εξαγωγές της σε 
χάλυβα προς την Αμερική δεν ξεπερνούν 
το 2% των εισαγωγών της Αμερικής. Επο-
μένως αυτοί οι δασμοί θα μπορούσαν, κατά 
την άποψή μου, δικαίως να μεταφραστούν 
από την Κίνα ως μια πρώτη προσπάθεια 
του προέδρου Τραμπ να μειώσει το 
διμερές εμπορικό έλλειμμα της Αμερικής 
με την Κίνα, κάτι που (μαζί με τα δικαι-
ώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) έχει εξαγ-
γείλει από την αρχή της προεδρίας του 
πως θέλει να αντιμετωπίσει. Ταυτόχρονα, 

Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση το τελευταίο 
διάστημα εμφανίζονται να εργάζονται σε 
διπλωματικό επίπεδο για να αποφευχθούν 
πιθανά περαιτέρω μέτρα προστατευτισμού, 
κάτι που, αν και λογικό, πιστεύω πως μπορεί 
να εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας από τον 
κ. Τραμπ και να τον οδηγήσει στο να γίνει 
πιο δυναμικός στις απαιτήσεις του. Αυτοί 
οι τελευταίοι δύο παράγοντες θα μπο-
ρούσαν να καταστήσουν έναν εμπορικό 
πόλεμο αναπόφευκτο, πιθανώς με σημα-
ντικό αντίκτυπο για το διεθνές εμπόριο και 
τις θαλάσσιες μεταφορές».
Η δρ Άννα Μπρεδήμα, σύμβουλος 
Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής της 
Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, επε-
σήμανε ότι: «Η εφαρμογή από την αμε-
ρικανική διοίκηση πολιτικής προστα-
τευτισμού στον τομέα χάλυβα/αλου-
μινίου σηματοδοτεί την έναρξη εμπο-
ρικού πολέμου. Η απάντηση της ΕΕ δίνει 
έναυσμα για την κλιμάκωση μέτρων και 
αντιμέτρων, με αρνητικές συνέπειες σε 
πολλούς τομείς συνδεόμενους με το 
εμπόριο, όπως οι θαλάσσιες μεταφορές.
»Πρόκειται για απαξίωση του πολυ-
μερούς συστήματος λειτουργίας του 
παγκόσμιου εμπορίου στο πλαίσιο 
του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου 

(WTO). Οι ΗΠΑ δίνουν το μήνυμα 
του προστατευτισμού προς τις παγκό-
σμιες αγορές και θα επακολουθήσουν 
και άλλες χώρες, σε άλλα προϊόντα και 
άλλους τομείς. Ο προστατευτισμός είναι 
εχθρός του ελεύθερου εμπορίου και των 
ανοιχτών αγορών. Ας μην ξεχνάμε τη 
ρήση του αποβιώσαντος Γερμανού πολι-
τικού Χέλμουτ Σμιτ: “Οι αγορές είναι 
σαν τα αλεξίπτωτα, λειτουργούν μόνο 
όταν είναι ανοιχτές”. Στη ναυτιλία, τα 
μέτρα του προστατευτισμού μειώνουν 
τα προς μεταφορά φορτία, αυξάνουν 
το κόστος μεταφοράς και οδηγούν σε 
μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε από το 
1980 μέτρα φιλελευθεροποίησης των 
θαλάσσιων μεταφορών με τους κανο-
νισμούς 4055/1986 και 4058/1986 και ο 
ΟΟΣΑ τον Κώδικα Απελευθερώσεως 
Άδηλων Συναλλαγών.
»Ναυτιλίες όπως η ελληνική, κατεξοχήν 
cross traders, δηλαδή, που μεταφέρουν 
φορτία μεταξύ τρίτων χωρών και όχι 
εθνικά φορτία, είναι οι άμεσα θιγόμενες 
από τις πρακτικές του προστατευτισμού. 
Αλλά στους εμπορικούς πολέμους χάνουν 
όλοι και μακροπρόθεσμα δεν υπάρχουν 
νικητές».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Α. Πρόλογος – Εισαγωγή 

Με το εν λόγω ΠΔ καθορίζεται επακριβώς 
η Οργάνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής καταργουμένου 
με το άρθρο 93 πργ. 2 του αντίστοιχου 
ΠΔ 103/2014 (Α΄170), με την επιφύλαξη 
όμως των διαλαμβανομένων στο άρθρο 
92 αυτού. 
Ο νέος Οργανισμός ουσιαστικά και 
τυπικά περιλαμβάνει δύο βασικούς τομείς 
της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα:
α. Τον τομέα της ναυτιλίας στην ευρύτερη 
έκτασή του, ήτοι την ποντοπόρο ναυτιλία 
και τη ναυτιλία εθνικών υδάτων, καθώς 
και την αστυνόμευση του χερσαίου και 
θαλάσσιου χώρου σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διεθνείς και εθνικές διατάξεις. 
β. Τον τομέα της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (άρθρα 
68-77), δηλαδή τις αρμοδιότητες του 
πρώην Υπουργείου Αιγαίου, οι οποίες 
εντάχθηκαν στο εν λόγω υπουργείο 
κυρίως λόγω «Ακτοπλοΐας». 
3. Επισημαίνουμε όμως, επί του προκει-
μένου, ότι στις λίαν ανεπτυγμένες ναυτι-
λιακές χώρες δεν αντικαθίστανται ούτε 
τροποποιούνται σε τακτά και σύντομα 
χρονικά διαστήματα οι βασικές και κύριες 
διατάξεις που αφορούν τη δομή και τη 
λειτουργία του κρατικού φορέα που ασκεί 
τη ναυτιλιακή, ιδίως ποντοπόρο, πολιτική 
ως είναι Οργανισμός του καθ’ ύλην κρα-
τικού φορέα. Η πρόσφατη αντικατάσταση 
του Οργανισμού είναι η τρίτη στη σειρά 
σε διάστημα οκτώ τελευταίων ετών, ενώ 
είχαν προηγηθεί από το 1980 άλλοι τρεις 
Οργανισμοί ΥΕΝ. 
4. Ανεξαρτήτως όμως των ανωτέρω εκτι-

μάται, χωρίς να επιθυμούμε να μειώσουμε 
το κύρος και την αξία του Οργανισμού του 
2014, ότι ο νυν προσφάτως δημοσιευθείς 
Οργανισμός, σε επίπεδο ναυτιλιακής-διοι-
κητικής κάλυψης των αρμοδιοτήτων του 
φορέα, παρουσιάζει πληρότητα των οργα-
νικών και λειτουργικών θεμάτων με πλήρη 
επιμέρους ανάλυση αυτών, καθώς και εκσυγ-
χρονισμό-αναβάθμιση και σύσταση νέων 
οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις ανα-
φυόμενες ανάγκες που απορρέουν από διε-
θνείς διατάξεις ΙΜΟ – ΕΕ ή διάπραξη ποι-
νικών παραβάσεων στον εθνικό θαλάσσιο 
και χερσαίο χώρο ευθύνης του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
5. Έναρξη ισχύος νέου Οργανισμού 
ΥΝΝΠ, δηλαδή ΠΔ 13/2018 (Α΄26), η 
20/3/2018 σύμφωνα με το άρθρο 94 αυτού. 
Επιφύλαξη άρθρου 92. 

Β. Διάγραμμα ύλης – Ουσιώδεις 
διατάξεις 

Το corpus του εν λόγω ΠΔ αποτελείται 
από τρία μέρη με αντίστοιχα τμήματα και 
επιμέρους κεφάλαια σε αυτά. Ειδικότερα: 
Το Μέρος Πρώτο αναφέρεται στην 
οργανική δομή του υπουργείου και περι-
λαμβάνει τέσσερα τμήματα. Συγκεκριμένα:
α) Στο Τμήμα Α΄ διαλαμβάνεται η απο-
στολή, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες 
του υπουργείου. Επισημαίνεται, επί του 
προκειμένου, ότι μετά την ψήφιση του Ν. 
4504/2018 (Α΄184) και ειδικά του άρθρου 
106 αρκετοί φαντάζοντο ότι το στρατι-
ωτικό προσωπικό του ΛΣ όλων των κατη-
γοριών (ΓΥ – Τεχνικοί κ.λπ.) θα ετίθετο 
«εκτός» ή θα συρρικνούτο σε ακτο-
φυλακή περιορισμένων των ναυτιλιακών 
αρμοδιοτήτων αυτού. ΟΧΙ μόνον δεν διε-
πράχθη τοιούτο διοικητικό σφάλμα, αλλά 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και 
με τη σύμφωνο γνώμη των συναρμοδίων 
υπουργών, με την πργ. 2 του άρθρου 1 
«Αποστολή» ορίζει ότι το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
ανήκει στην οργανωτική δομή του υπουρ-
γείου και συμβάλλει, με την επίκληση και 
του άρθρου 5 του Ν. 4150/2013, στην απο-
τελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων 
ως αυτές επιγραμματικά διαλαμβάνονται 

στην πργ. 2 άρθρου 1, που ουσιαστικά είναι 
οι 4 κλάδοι του Αρχηγείου ΛΣ, όλες οι διευ-
θύνσεις και τα τμήματα αυτών και επιπρο-
σθέτως και βασικά η αστυνόμευση όλων 
των παραλιών και του θαλάσσιου εθνικού 
χώρου, που λεπτομερώς μνημονεύονται 
στο Κεφάλαιο Β΄ του Τμήματος Β΄. 
β) Το Τμήμα Β΄ περιλαμβάνει εννέα 
κεφάλαια, με επισήμανση στο Κεφάλαιο 
Α΄ «ΓΓ Ναυτιλίας και ΝΠ», στο Κεφάλαιο 
Β΄ «Γενική Διάρθρωση – Αποστολή 
– Αρμοδιότητες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), στο 
Κεφάλαιο Ε΄ «Κλάδος Ελέγχου Πλοίων», 
στο Κεφάλαιο Η΄ «Περιφερειακά 
Όργανα και Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» και 
ειδικά στο άρθρο 44, που αναφέρεται 
λεπτομερώς στις αρμοδιότητες των περι-
φερειαρχών, στο Κεφάλαιο Ι΄ «Γενική Δ/
νση Οικονομικών Υπηρεσιών». Ειδικά η 
υπηρεσία αυτή επί δεκαετίες ήταν Δ/νση 
(υποτονικής μορφής – ψυγείο όπως η Γεν. 
Επιθεώρηση ΛΣ), στη συνέχεια, το 1990 
έγινε ένα «μαμουθιακό» τμήμα ογκώδες 
για μία δεκαετία και πλέον και τώρα 
ορθώς αναβαθμίζεται σε Γενική Δ/νση με 
τρεις Δ/νσεις και τρεις αυτοτελείς υπη-
ρεσίες οικονομικής διαχείρισης.
γ) Το Τμήμα Γ΄ περιλαμβάνει ένα 
Κεφάλαιο Α΄ αναφερόμενο στη γενική 
διάρθρωση της ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
με πέντε Δ/νσεις και αυτοτελές Τμήμα 
Πληροφορικής. 
δ) Το Τμήμα Δ΄ περιλαμβάνει ένα Κεφάλαιο 
Α΄ αναφερόμενο στη Γενική Διάρθρωση της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής (δηλαδή το πρώην Υπουργείο 
Αιγαίου). Ως χώρος ευθύνης αυτής ορί-
ζονται όλα τα νησιά της Ελληνικής Επι-
κράτειας ως ορίζει το άρθρο 1 του ΠΔ 
1/1986 (Α΄1). Σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρ-
μόζει ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική για 
τα νησιά της ελληνικής επικράτειας. Έχει μια 
Γενική Δ/νση με τέσσερις Δ/νσεις και αυτο-
τελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ. 

Το Μέρος Δεύτερο, «Προσωπικό», 
περιλαμβάνει: 
α) Το Τμήμα Α΄ «Προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.

Νομική Βάση 

ΠΔ 13/2018 (Α΄26)

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Του Μιχαήλ Μαλέρμπα
Υποναυάρχου ΛΣ (ε.α.)



ΑΚΤ.» και στο άρθρο 78 διαλαμβάνεται 
λεπτομερώς η κατανομή του προσωπικού 
αυτού.
β) Το Τμήμα Β΄ «Πολιτικό Προ-
σωπικό», άρθρα 79-84. Γίνεται ορθή 
και δίκαιη διάκριση κλάδων κατά κατη-
γορίες και κατανομή μόνιμου προσω-
πικού, αναφορά στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, προσόντα διορισμού, κατάταξη.
γ) Το Τμήμα Γ΄ «Προϊστάμενοι Οργα-
νικών Μονάδων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.». Το 
μόνο άρθρο 85 αναφέρεται στις θέσεις 
ευθύνης των Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., οι 
οποίες και καταλαμβάνονται με βάση την 
ιεραρχία των βαθμών και την ιδιότητα του 
προσωπικού του Σώματος. Επισημαίνουμε 
ότι, αν εφαρμοστεί αυστηρά η θεσμική 
αυτή διάταξη, θα εξαλειφθεί τα μέγιστα 
το από πολλών ετών φαινόμενο τοποθέ-
τησης «των αντιφρονούντων στο ψυγείο». 
δ) Το Τμήμα Δ΄ «Προϊστάμενοι Οργα-
νικών Μονάδων εκτός Υπηρεσιών 
(Κλάδων) του Λιμενικού Σώματος», 
άρθρα 86-91. Ορίζονται οι προϊστάμενοι 
Γ. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων Αξιω-
ματικοί ΛΣ ή πολιτικοί υπάλληλοι κατά 
περίπτωση αρμοδιοτήτων και, με ορθο-
λογική και δίκαιη κατανομή, καθορί-
ζονται τα καθήκοντα όλων των βαθ-
μίδων, ώστε να εξαλειφθεί το απαρά-
δεκτο φαινόμενο της από πολλών δεκα-
ετιών επικρατούσης «φαγωμάρας» μεταξύ 
πολιτικών κυρίως υπαλλήλων και λιμενικών 
για την κατάληψη θέσεων. 

Μέρος Τρίτο: «Μεταβατικές 
Διατάξεις»

α) Με το άρθρο 92 «Μεταβατικές Δια-
τάξεις Κλάδου Ελέγχου Πλοίων» ορί-
ζεται ότι εξακολουθούν να ασκούνται οι 
δυνάμεις του ΠΔ 103/2014 αρμοδιότητες 
του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων ως παρα-
τίθενται επακριβώς στις πργ. α΄ έως θ΄ 
του εν λόγω άρθρου 92. Πρόκειται επί 
του προκειμένου για το περίφημο άρθρο 
106 του προσφάτου ψηφισθέντος Ν. 
4504/2017 (Α΄184). 
β) Με το άρθρο 93 «Καταργούμενες 
διατάξεις» καταργείται το ΠΔ 103/2014 
(Α΄170) με την επιφύλαξη των διαλαμ-
βανομένων στο άρθρο 92 ως ανωτέρω 
επισημαίνουμε. 

Ειδική επισήμανση 
Εκφράζουμε εγκαρδίως καλή επι-
τυχία στους υπηρεσιακούς παράγοντες 
(ένστολους και μη) καθώς και στην 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου για την 
επιτυχή υλοποίηση και εφαρμογή των 
οριζόμενων θεσμικών διατάξεων στο ΠΔ 
13/2018 (Α΄26). Επισημαίνουμε όμως ότι 
επιβάλλεται άμεσα η περαιτέρω επάν-
δρωση όλων των Λιμενικών Αρχών (ΚΛ/Χ-
Λ/Χ-Υ/Χ-ΛΣ) με πρόσθετο στρατιωτικό 
προσωπικό καθώς και η επιπρόσθετος 
επάνδρωση των πλωτών μέσων με προ-
σωπικό διπλής βάρδιας. Όσον δε αφορά 
τις επιτελικές υπηρεσίες του ΥΝ επιβάλ-
λεται για το στρατιωτικό προσωπικό ΛΣ 

η άμεσος και αποτελεσματική εφαρμογή 
της πργ. 4 του άρθρου 32 πρωτίστως με τη 
λειτουργία Σχολείου Επιμόρφωσης κατω-
τέρων αξιωματικών ΛΣ τουλάχιστον τρι-
μήνου διαρκείας. Καθώς επίσης και η ενα-
σχόληση των ανώτερων αξιωματικών των 
Κλάδων με επιτελικής μορφής αναβαθμι-
σμένη ενασχόληση, υπέρβαση-απόδοση 
(π.χ. κωδικοποίηση Κ. Λιμένων, νομο-
θεσίας προσωπικού και υπηρεσιών ΛΣ και 
λοιπές εισηγήσεις επιτελικής μορφής), μη 
περιοριζομένων σε υπηρεσιακά θέματα 
τετριμμένης μορφής, ώστε να τιμήσουν 
εμπράκτως και αποτελεσματικά την πργ. 
2 του άρθρου 1 «Αποστολή».
Καθό μέρος δε αφορά την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου στον τομέα των διοικη-
τικών ναυτιλιακών μεταρρυθμίσεων [Ν. 
/2017 (Α184) – ΠΔ 13/2018 (Α΄26)] εδρα-
στηριοποιήθη λίαν επαρκώς, αλλά, δια-
βλέποντας τη ναυτιλιακή πολιτική άλλων 
χωρών όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η 
Μ. Βρετανία κ.λπ.), οφείλει να ασκήσει 
ναυτιλιακή πολιτική υψηλού επιπέδου 
με τη λήψη ανάλογων μέτρων, φροντί-
ζοντας να έχει συνεχή επικοινωνία, συνερ-
γασία και συνεννόηση με την πλοιοκτησία 
(Committee Λονδίνου – ΕΕΕ Πειραιώς), 
προκειμένου να εξασφαλίζεται εισροή 
ναυτιλιακού συναλλάγματος, ύψωση ελλη-
νικής σημαίας – άνοιγμα ναυτολογίων 
ΝΑΤ (ένας ναυτολογείται πέντε συνταξι-
οδοτούνται), ίδρυση και λειτουργία ναυτι-
λιακής τραπέζης επενδύσεων και παροχής 
δανείων, ασφαλιστικών, καλύψεων κ.λπ. 
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Με το βλέµµα του ναυτικού

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ 

Νέες παγκόσμιες προκλήσεις 
στη ναυτιλία. Ποιες αναμένεται 
να είναι οι εξελίξεις τα επόμενα 
χρόνια

Στην παγκόσμια αγορά της ναυτιλίας 
εμφανίζονται νέες προκλήσεις, οι οποίες 
θα επηρεάσουν τις αγορές των δεξα-
μενόπλοιων και των πλοίων μεταφοράς 
υγροποιημένου αερίου και θα δημιουρ-
γήσουν νέες ευκαιρίες στις παραπάνω 
αγορές. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις νέες 
προκλήσεις.
Η ναυτιλιακή εταιρεία της Ρωσίας PAO 
Sovcomflot έχει υπογράψει συμβάσεις 
χρονοναύλωσης με την πετρελαϊκή Shell 
για δύο δεξαμενόπλοια Aframax διπλού 
καυσίμου (dual fuel).
Τα δύο δεξαμενόπλοια θα είναι σε χρο-
νοναύλωση προς τη Shell για διάστημα 
έως δέκα ετών, με ελάχιστη δέσμευση τα 
πέντε έτη.

Τα πλοία αποτελούν μέρος μιας σειράς 
έξι δεξαμενόπλοιων για λογαριασμό της 
SCF και βρίσκονται υπό κατασκευή στο 
νοτιοκορεατικό ναυπηγείο Hyundai Samho 
Heavy Industries (HSHI). Τα δύο πρώτα 
πλοία πρόκειται να παραδοθούν μεταξύ 
του τρίτου τριμήνου του 2018 και του 
πρώτου τριμήνου του 2019.
Αυτή η σειρά των πλοίων, μεγέθους 
114.000 τόνων dwt, που τροφοδοτούνται 
με LNG θα λειτουργήσει μέσα στο εκτε-
ταμένο παγκόσμιο δίκτυο εμπορευμα-
τικών συναλλαγών της Shell. Κάθε δεξα-
μενόπλοιο θα είναι πιστοποιημένο για 
κατηγορία Ice class 1A, επιτρέποντας τη 
μεταφορά φορτίων πετρελαίου από τη 
Βαλτική όλο τον χρόνο. Τα πλοία θα τρο-
φοδοτούνται με υγροποιημένο φυσικό 
αέριο από πλοίο τροφοδοσίας LNG, 
όπως το «M/T Cardissa», το πρώτο πλοίο 
που ναυπηγήθηκε με στόχο την τροφο-
δοσία πλοίων με LNG ως ναυτιλιακό 

Δεξαμενόπλοιο μεγέθους Aframax που πρόκειται να 
χρονοναυλώσει η Shell. 

Φωτ.: PAO Sovcomflot



καύσιμο στη βορειοδυτική Ευρώπη και 
στη Βαλτική. 
Οι κύριες μηχανές των δύο πλοίων, όπως 
και των υπόλοιπων τεσσάρων που θα ακο-
λουθήσουν, τα βοηθητικά μηχανήματα και 
οι λέβητες θα είναι διπλού καυσίμου (LNG 
και Diesel). Επίσης, τα πλοία θα διαθέτουν 
τεχνολογία SCR (Selective Catalytic 
Reduction) για να συμμορφώνονται με 
τα όρια των εκπομπών NOx όταν λει-
τουργούν με συμβατικό καύσιμο diesel.
Οι συμφωνίες της χρονοναύλωσης των 
πλοίων υπογράφηκαν στις 20 Φεβρου-
αρίου, κατά τη διάρκεια της Διεθνούς 
Εβδομάδας Πετρελαίου στο Λονδίνο, και 
αντιπροσωπεύουν το επόμενο βήμα σε 
μια εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της 
SCF Group και της Shell τα τελευταία τρία 
χρόνια γύρω από τη μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος των δεξαμενό-
πλοιων, με τη χρήση του LNG ως ναυτι-
λιακού καυσίμου.

Την ίδια στιγμή, το ναυπηγείο της Νότιας 
Κορέας Hyundai Mipo Dockyard (HMD) 
έχει συνάψει συμφωνία για την κατασκευή 
ενός πλοίου τροφοδοσίας υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) χωρητικό-
τητας 7.500 cbm σχεδόν στην ίδια κατη-
γορία με το «M/T Cardissa», για τη ναυτι-
λιακή εταιρεία Bernhard Schulte με έδρα 
τη Γερμανία.
Το σκάφος θα έχει μήκος 117 μ. και πλάτος 
20 μ., σύμφωνα με το Hyundai Mipo 
Dockyard.
Παρόλο που οι οικονομικοί όροι της σύμ-
βασης δεν κοινοποιήθηκαν, το ναυπηγείο 
δήλωσε ότι το πλοίο τροφοδοσίας υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, πλήρως εξο-
πλισμένο με μέσα για παράδοση LNG 
από πλοίο σε πλοίο (Ship to ship transfer), 
αναμένεται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη 
του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Η Hyundai Mipo πρόσθεσε ότι η σύμβαση 
περιλαμβάνει επιλογή για ναυπήγηση δύο 
ακόμα πλοίων της ίδιας κατηγορίας.
Από τα παραπάνω γεγονότα μπορούμε να 
συμπεράνουμε τα ακόλουθα:
• Η ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων Ice class 
κατηγορίας 1A με ικανότητα καύσης LNG 
για μεταφορές σχεδόν αποκλειστικά μέσα 
στις ECA (Emission Control Areas) και με 
δραστηριοποίηση σε όλη τη διάρκεια του 
έτους χωρίς τη συνοδεία παγοθραυστικών 
φέρνουν τα συμβατικά πλοία που πρέπει 
να καταναλώνουν marine gas oil μέσα στις 
ECA σε μη ανταγωνίσιμη θέση, χάνοντας 
το μερίδιο της συγκεκριμένης αγοράς, που 
δεν είναι αμελητέο. 
• Τα προβλήματα της απώλειας ωφέ-
λιμης χωρητικότητας από τη χρήση μεγα-
λύτερων χώρων υποδοχής για το LNG 
φαίνεται να λύθηκαν με τη χρήση δεξα-
μενών στο κατάστρωμα. Πιθανώς, βέβαια, 
η ακτίνα δράσης των πλοίων να μειώθηκε, 
αλλά αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για 
πολύ μεγάλα ταξίδια.
• Τα πλοία τροφοδοσίας με LNG έχουν 
πάρει τον δρόμο τους στις νέες κατασκευές 
και αναμένεται πολύ σύντομα η επαρκής 
κάλυψη των πλοίων που χρησιμοποιούν 
LNG ως καύσιμο, και σε αριθμό πλοίων και 
σε αριθμό εγκαταστάσεων ξηράς.
• Οι κανονισμοί για την περιεκτικότητα 
των καυσίμων σε θείο στο 0,5% παγκο-
σμίως έρχονται να προστεθούν στους 
προβληματισμούς για την τοποθέτηση 
scrubber ή τη μετασκευή των υπαρχόντων 
σε πλοία διπλού καυσίμου. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγο-
νότων πρέπει να προβληματίσει τους επι-
χειρούντες στη ναυτιλία, ειδικά όσους 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο 
μερίδιο αγοράς, είτε εκμεταλλευόμενοι τα 
νέα δεδομένα με μεταφορά των παλαιό-
τερων πλοίων τους σε άλλες αγορές, είτε 
ναυπηγώντας πλοία ανάλογης κατηγορίας 
εναρμονισμένα με τις νέες συνθήκες, είτε 
και με συνδυασμό των δύο λύσεων.  

Η Κίνα εφαρμόζει αυστηρότερο 
έλεγχο στην εισαγωγή αποβλήτων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο της Κίνας, 
ορισμένα είδη αποβλήτων, για τα οποία 
μέχρι τώρα επιτρεπόταν η εισαγωγή τους 
στα λιμάνια της Κίνας, απαγορεύονται 
πλέον, συμπεριλαμβανομένων των πλα-
στικών, των απορριμμάτων χαρτιού και 
των αποβλήτων πρώτων υλών από την 
κλωστοϋφαντουργία.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κινεζικού 
νόμου περί πρόληψης και ελέγχου των 
στερεών αποβλήτων του 2005, δεν επι-
τρέπεται η εισαγωγή ξένων στερεών απο-
βλήτων στην Κίνα για την απόρριψη, την 
αποθήκευση ή τη διάθεσή τους. Ωστόσο, 
το άρθρο 25 προβλέπει επίσης ότι, εάν τα 
ξένα στερεά απόβλητα μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, μπορεί να 
εισαχθούν στην Κίνα υπό ορισμένες συν-
θήκες. Η Κίνα, ένας από τους κορυφαίους 
προορισμούς ανακύκλωσης πλαστικών 
και χαρτιού, μετακινεί τώρα ορισμένα 
υλικά που είχαν θεωρηθεί προηγουμένως 
πρώτες ύλες για ανακύκλωση και συνεπώς 
μπορούσαν να εισαχθούν στην απαγο-
ρευμένη λίστα.
Στις 10 Αυγούστου 2017, πέντε κινε-
ζικές αρχές, με επικεφαλής το Υπουργείο 
Προστασίας του Περιβάλλοντος, εξέ-
δωσαν επικαιροποιημένους καταλόγους 
εισαγωγών στερεών αποβλήτων ως 
ακολούθως:
• Τον κατάλογο των στερεών απο-
βλήτων που απαγορεύονται να εισαχθούν 
(απαγορευμένος κατάλογος).
• Τον κατάλογο στερεών αποβλήτων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτες ύλες, αλλά περιορίζονται κατά την 
εισαγωγή (περιορισμένος κατάλογος). 
• Τον κατάλογο των στερεών αποβλήτων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτες ύλες και χωρίς περιορισμούς στην 
εισαγωγή (ο κατάλογος χωρίς περιορισμούς).
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Οι αρχές που εμπλέκονται στη νομο-
θεσία, εκτός από το Υπουργείο Περιβαλ-
λοντικής Προστασίας, είναι το Υπουργείο 
Εμπορίου, η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης 
και Μεταρρυθμίσεων, η Γενική Διοίκηση 
Τελωνείων, η Γενική Διοίκηση Ποιοτικής 
Εποπτείας, Επιθεώρησης και Καραντίνας.
Από τον προηγούμενο περιορισμένο 
κατάλογο, 24 τύποι στερεών αποβλήτων 
σε τέσσερις κατηγορίες απαγορεύονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι τέσσερις 
κατηγορίες που προστέθηκαν στον απα-
γορευμένο κατάλογο είναι τα πλαστικά 
απόβλητα (μη βιομηχανικά), τα απορ-
ρίμματα χαρτιού, οι πρώτες ύλες απο-
βλήτων της κλωστοϋφαντουργίας και η 
σκωρία με βανάδιο.
• Στα απαγορευμένα απορρίμματα 
χαρτιού περιλαμβάνονται ανακυκλωμένο 
χαρτί ή χαρτόνι, η ταπετσαρία, το χαρτί 
αντιγραφής, το Tetra Pak και το θερμικά 
ευαίσθητο χαρτί.
• Στα απαγορευμένα απορρίμματα πλα-
στικών περιλαμβάνονται τα σπασμένα 
πλαστικά μπουκάλια και μπουκάλια ανα-
ψυκτικών, θρυμματισμένοι δίσκοι CD, 
κομμάτια πολυβινυλίου (PV), απορρίμματα 
πολυστυρενίου (PS) και κομμάτια από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Τα πλαστικά 
προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτά 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθημε-
ρινότητά μας. Για παράδειγμα, το PS χρη-
σιμοποιείται για ποτήρια ζεστού ποτού 
μιας χρήσης και κουτιά για μεσημεριανό 
γεύμα, το PVC για τραπεζικές κάρτες, το 
PET για φιάλες και δοχεία για τρόφιμα. 
Ο αυστηρότερος έλεγχος στην Κίνα 
σχετικά με την εισαγωγή ξένων στερεών 
αποβλήτων οδηγείται από την αυξανόμενη 
συνειδητοποίηση της σημασίας του περι-
βάλλοντος από την κινεζική κυβέρνηση. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η 
κινεζική κυβέρνηση το 2017, οι σχετικοί 
κανονισμοί για τον έλεγχο της εισαγωγής 
στερεών αποβλήτων προγραμματίζονται 
να τροποποιηθούν και πάλι μέχρι το 
τέλος του 2018 και ο κινεζικός νόμος για 
την πρόληψη της ρύπανσης από στερεά 
απόβλητα (2005) πρόκειται να τροπο-
ποιηθεί έως τα τέλη του 2019. Αναμένεται 
ότι η Κίνα θα λάβει πρόσθετα μέτρα για 
περαιτέρω περιορισμό της εισαγωγής 
ξένων στερεών αποβλήτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ισχύοντος 
κινεζικού νόμου για την πρόληψη της 
ρύπανσης από στερεά απόβλητα (2005), 

η νομική συνέπεια της παραβίασης της 
ανωτέρω απαγόρευσης ή ελέγχου θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε: 

• Μια εντολή που απαιτεί την επιστροφή 
των στερεών αποβλήτων πίσω στον 
δημιουργό.
• Πρόστιμο μεταξύ 15.700 έως 157.000 
USD. 
• Ποινική δίωξη σε περίπτωση που δια-
πιστωθεί έγκλημα.

Το άρθρο 78 καθιστά επίσης σαφές ότι ο 
μεταφορέας υποχρεούται να επιστρέψει 
τυχόν απαγορευμένα στερεά απόβλητα 
ή στερεά απόβλητα που δεν διαθέτουν 
την κατάλληλη έγκριση ή να πληρώσει 
τα έξοδα για την ανακύκλωση τέτοιων 
στερεών αποβλήτων, εάν ο παραλήπτης 
δεν μπορεί να ανευρεθεί.
Τα πλοία και οι διαχειριστές τους πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν 
καλούνται να μεταφέρουν φορτία απο-
βλήτων σε κινεζικούς λιμένες, καθώς 
τα περισσότερα από τα στερεά από-
βλητα μεταφέρονται σε εμπορευματοκι-
βώτια. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει 
ακριβής δήλωση φορτίου πριν από την 
αποστολή. Ο εισαγωγέας στην Κίνα θα 
πρέπει επίσης να προσδιοριστεί στο 
μέτρο του δυνατού, ώστε να μειωθεί ο 
κίνδυνος ευθύνης του μεταφορέα.

Οι εξελίξεις στη Βόρεια Θαλάσσια 
Διαδρομή και το Yamal project

Την ίδια στιγμή που στη Βαλτική το LNG 
πρόκειται να αντικαταστήσει τα ναυτι-
λιακά καύσιμα, στα ναυπηγεία της Κορέας 
κατασκευάζονται πλοία τα οποία μπορούν 
να περάσουν τη Βόρεια Θαλάσσια Δια-
δρομή (North Sea Route) χωρίς τη 
συνοδεία παγοθραυστικών στη διάρκεια 
όλου του έτους.
Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Teekay 
παρέλαβε το πλοίο «M/T Eduard Toll», το 
πρώτο από τα έξι πλοία μεταφοράς LNG 
τα οποία κατασκευάστηκαν για να εξυπηρε-
τήσουν τις μεταφορές LNG από το κολοσ-
σιαίο έργο LNG Yamal στη Sabetta της 
Σιβηρίας στη Βόρεια Σιβηρική Θάλασσα. 
Το τεράστιο αυτό έργο αναμένεται να 
παράγει 16,5 εκατ. μετρικούς τόνους LNG 
ετησίως και χρηματοδοτείται από τη 
Novatek OAO, Total S.A., και την China 
National Petroleum Corporation. 
Το πλοίο, νεκρού βάρους 172.652 cbm, 
ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο Daewoo 
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Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) και παραδόθηκε στην Κορέα 
στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017, αφού 
ολοκλήρωσε τις θαλάσσιες δοκιμές (sea 
trials). Μετά από αυτό, το «Eduard Toll» 
ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Βόρεια 
Θάλασσα με προορισμό τη Sabbeta στη 
Σιβηρία. 
Στις αρχές Ιανουαρίου, το πλοίο διέσχισε 
τη διαδρομή της Βόρειας Θάλασσας, σπά-
ζοντας πάγο πάχους 1,8 μ. σε ταχύτητες 
πέντε κόμβων αναποδίζοντας τις μηχανές 
του και κινούμενο με την πρύμνη. Τελικά 
έφτασε στο λιμάνι της Sabetta πριν από 
το χρονοδιάγραμμα.
Το συγκεκριμένο ταξίδι σηματοδοτεί τις 
εξελίξεις σχετικά με τη ναυτιλία στην 
Αρκτική, καθώς ήταν η πρώτη φορά που 
πλοίο διέπλευσε το πέρασμα χωρίς την 
υποστήριξη παγοθραυστικών κατά τη 
συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.
Το «Eduard Toll», μήκους 298 μ., είναι 
επίσης το τέταρτο από τα δεκαπέντε 
πλοία LNG Arc7 που κατασκευάστηκαν 
για το έργο LNG της Yamal.
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος έργου, 
κατασκευάζεται μια σειρά από δεκαπέντε 
πλοία, ικανά να μεταφέρουν 172.000 κ.μ. 
και να λειτουργούν όλο τον χρόνο σε 
πάγους μέχρι πάχους 2,5 μ.
Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου στη Σιβηρία και η δημι-
ουργία σταθμού στη Βόρεια Θάλασσα 
αποτελούν την ύστατη πρόκληση και 
δοκιμασία των πλοίων αλλά και του προ-
σωπικού που θα διαχειριστεί την επιτυχή 
διέλευση του Βόρειου Περάσματος. Η επι-
τυχία ενός πλοίου, ενώ αποτελεί ορόσημο, 
δεν εγγυάται ακόμη την ασφάλεια της ναυ-
σιπλοΐας σε τόσο ακραίες συνθήκες που, 
ενώ ευνοούν τη φύση του φορτίου (πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες), δεν ευνοούν τις 
συνθήκες λειτουργίας των ανθρώπων.
Τέλος, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξουν οι 
ισορροπίες στην αγορά του LNG όταν 
οι τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου 
φτάνουν στη διάρκεια όλου του έτους στα 
λιμάνια της Άπω Ανατολής, που σήμερα 
τροφοδοτούνται από τον Περσικό 
Κόλπο και την Αυστραλία. Η πρόκληση 
του Βόρειου Περάσματος δεν είναι πλέον 
άσκηση επί χάρτου, αλλά μια πραγματι-
κότητα που αναμένεται να επηρεάσει τις 
παγκόσμιες μεταφορές, να δημιουργήσει 
νέους εμπορικούς σταθμούς και, φυσικά, 
μια νέα εποχή για τη ναυτιλία. Καλό είναι 

λοιπόν οι επιχειρούντες στη ναυτιλία να 
είναι έτοιμοι για την εποχή που έρχεται.

Πυρκαγιές στα εμπορευματο-
κιβώτια: πλημμελής αντιμετώπιση 
ή ψευδής δήλωση φορτίου;

Οι πυρκαγιές στα πλοία αποτελούν μόνιμο 
κίνδυνο ανεξάρτητα από το είδος του 
φορτίου που μεταφέρουν. Στα δεξαμε-
νόπλοια και στα πλοία μεταφοράς υγρο-
ποιημένων αερίων ο κίνδυνος προέρχεται 
κυρίως από τη φύση των μεταφερόμενων 
φορτίων και τα μέτρα πρόληψης αλλά και 
καταπολέμησης πυρκαγιάς βρίσκονται 
σε υψηλό επίπεδο. Τι γίνεται όμως με τα 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
που μπορούν να μεταφέρουν μια μεγάλη 
γκάμα προϊόντων, άλλα μικρού και άλλα 
μεγαλύτερου κινδύνου; Ο κώδικας επικίν-
δυνων φορτίων (IMDG Code) του ΙΜΟ 
είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στον 
διαχωρισμό και στη διαχείριση τέτοιων 
φορτίων, εφόσον αυτά δηλώνονται και 
περιγράφονται όπως ακριβώς είναι. Τι 
συμβαίνει όμως όταν το φορτίο που βρί-
σκεται κλεισμένο σε ένα εμπορευματοκι-
βώτιο είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά περιγράφεται στο 
δηλωτικό με άλλο τρόπο και τελικά το 
πλήρωμα το διαχειρίζεται ως φορτίο μει-
ωμένου κινδύνου;
Για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς το πλοίο δια-
θέτει προληπτικά μέσα, όπως τη διαχείριση 
του φορτίου ανάλογα με τον βαθμό επικιν-
δυνότητας και την κατάλληλη ανάληψη κιν-
δύνου, και, φυσικά, μέσα καταπολέμησης, 
όπως τα μέσα πυρόσβεσης. Τα τελευταία 
πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα και 
αποτελεσματικά πριν η πυρκαγιά λάβει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις και απειλήσει την 
ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος. 
Τον τελευταίο μήνα, σχεδόν κάθε 
εβδομάδα έχουμε πυρκαγιές σε πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με τις 
περισσότερες να συνδέονται με τη λαν-
θασμένη δήλωση του φορτίου. Ωστόσο, 
ακριβώς όπως με την αντιμετώπιση της 
ίδιας της πυρκαγιάς, η αντιμετώπιση της 
λανθασμένης δήλωσης αποτελεί σημα-
ντική πρόκληση για τη βιομηχανία.
Για να κατανοήσουμε τον κίνδυνο πυρ-
καγιών στα εμπορευματοκιβώτια, πρέπει 
να εξετάσουμε δύο πράγματα: την πιθα-
νότητα της πυρκαγιάς και τις σοβαρότατες 
συνέπειες από αυτήν.  Δεδομένου ότι, όπως 

θα δούμε, οι περισσότερες πυρκαγιές των 
εμπορευματοκιβωτίων περιλαμβάνουν επι-
κίνδυνα φορτία, αξίζει να ληφθεί υπόψη η 
ποσότητα των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που μεταφέρονται σε εμπορευματοκι-
βώτια. Χιλιάδες προϊόντα απαριθμούνται 
στον κώδικα IMDG, ο οποίος διέπει τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε 
συσκευασμένη μορφή, πολλά από τα οποία 
είναι συσκευασμένα σε εμπορευματοκι-
βώτια. Σύμφωνα με μελέτη της UNCTAD, 
υπολογίστηκε ότι περίπου 180 εκατ. 
κινήσεις TEU πραγματοποιήθηκαν κατά το 
2016. Από αυτές, σύμφωνα πάντα με την 
UNCTAD, περίπου 5,4 εκατ. εμπορευμα-
τοκιβώτια ετησίως συσκευάζονται με επι-
κίνδυνα εμπορεύματα. Εκείνο που είναι πιο 
δύσκολο να εκτιμηθεί είναι το ποσοστό 
επικίνδυνου φορτίου το οποίο δεν δηλώ-
νεται ή δηλώνεται εσφαλμένα.
Μετά από μελέτη δεκατριών περιπτώσεων 
πυρκαγιάς εμπορευματοκιβωτίων με 
σοβαρές επιπτώσεις την περίοδο 2014-
2017, εξακριβώθηκε ότι δώδεκα από αυτές 
συνδέονται με λανθασμένο δηλωτικό 
φορτίου. Έξι περιπτώσεις αφορούσαν 
το υποχλωριώδες ασβέστιο που χαρα-
κτηριζόταν λανθασμένα ως οργανική επι-
φάνεια, χλωριούχο ασβέστιο, απολυμα-
ντικό και λευκαντικό. Αν και πρόκειται για 
ένα πολύ κοινό χημικό προϊόν, που χρησι-
μοποιείται για τον καθαρισμό του νερού, 
το υποχλωριώδες ασβέστιο μπορεί να 
είναι πολύ επικίνδυνο, επειδή αποσυντί-
θεται φυσικά και εκλύει θερμότητα κατά 
την αποσύνθεση. Αν η διαδικασία αυτή 
επιταχυνθεί από κακή συσκευασία ή στοι-
βασία που δεν επιτρέπει τη διαφυγή της 
θερμότητας ή από εξωτερικές πηγές θερ-
μότητας, ο ρυθμός αποσύνθεσης αυξά-
νεται και, αν αυτό γίνει βίαιο, μπορεί να 
προκύψει έκρηξη.
Άλλες ψευδείς δηλώσεις φορτίων που 
οδήγησαν σε πυρκαγιές αφορούσαν κάρ-
βουνο το οποίο δηλώθηκε ως «ταμπλέτες 
για σωλήνες νερού», μπαταρίες ιόντων 
λιθίου (που δηλώθηκαν ως αξεσουάρ 
κινητής τηλεφωνίας), χρώματα και αεροζόλ. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εμπο-
ρευματοκιβώτια φορτώθηκαν στην Ασία, 
οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν όταν τα πλοία 
ήταν κοντά στις ακτές και παρασχέθηκε 
βοήθεια από τις υπηρεσίες έρευνας και 
διάσωσης των παράκτιων κρατών.
Η αντιμετώπιση των λανθασμένων 
δηλωτικών φορτίου είναι σίγουρα το 



πρώτο μέσο αντιμετώπισης του κιν-
δύνου των πυρκαγιών στα εμπορευ-
ματοκιβώτια. Πρέπει ωστόσο να κατα-
βληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από 
όλους τους εμπλεκομένους στην εφο-
διαστική αλυσίδα. Τα κράτη πρέπει να 
εντείνουν τους ελέγχους απέναντι στους 
φορτωτές και οι μεταφορικές εταιρείες 
πρέπει να καταπολεμήσουν την επιθυμία 
μεταφοράς μη ασφαλούς φορτίου στο 
στάδιο των κρατήσεων, εντείνοντας τους 
ελέγχους πριν από τη φόρτωση. Ίσως η 
είσοδος νέων τεχνολογιών να διαδρα-
ματίσει μελλοντικά ρόλο στην επαλή-
θευση των προϊόντων, αλλά μέχρι τότε 
ας είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε 
περισσότερα λανθασμένα δηλωτικά και 
ως εκ τούτου περισσότερες πυρκαγιές 
στα εμπορευματοκιβώτια. 

Πιέσεις από συνασπισμούς 
εταιρειών για απαγόρευση  
στα καύσιμα με περιεκτικότητα 
πάνω από 0,5% σε θείο

Ο συνασπισμός SEA/LNG δημιουργήθηκε 
με στόχο την επιτάχυνση της ευρείας υιο-
θέτησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) ως καυσίμου των πλοίων. Ο συνα-
σπισμός σήμερα απαρτίζεται από 31 μέλη, 
μεταξύ των οποίων αναγνωρισμένοι νηο-
γνώμονες, κατασκευάστριες εταιρείες 
κύριων μηχανών και βοηθητικών μηχα-
νημάτων των πλοίων, εταιρείες φυσικού 
αερίου και ναυτιλιακές εταιρείες που δια-
θέτουν πλοία που χρησιμοποιούν LNG ως 
καύσιμο. Το όραμα του συνασπισμού είναι 

μια ανταγωνιστική παγκόσμια αλυσίδα 
αξίας LNG για καθαρότερες θαλάσσιες 
μεταφορές έως το 2020. 
Toν Μάρτιο του 2018 ο συνασπισμός εξέ-
φρασε την πλήρη υποστήριξή του στην 
απαγόρευση μεταφοράς μη συμμορφού-
μενων καυσίμων που πρότεινε ο IMO, 
όταν τον Ιανουάριο του 2020 τεθεί σε 
ισχύ το όριο του 0,5% σε περιεκτικότητα 
θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα.
Η υποεπιτροπή IMO για την πρόληψη και 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης (Pollution 
Prevention Response – PPR) συμφώνησε 
με σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης 
MARPOL για την πρόληψη της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL 
Παράρτημα VI), απαγορεύοντας στα 
πλοία να φέρουν καύσιμα με περιεκτι-
κότητα σε θείο πάνω από 0,5% από την 
1η Ιανουαρίου 2020. Η απαγόρευση αυτή 
δεν ισχύει για πλοία που φέρουν πιστο-
ποιημένα συστήματα καθαρισμού και φιλ-
τραρίσματος των καυσαερίων (scrubbers). 
Ο συνασπισμός της SEA/LNG προσπαθεί 
να ασκήσει την επιρροή του στην επι-
τροπή MEPC (Marine Environmental 
Committee), με στόχο την υιοθέτηση του 
μέτρου από την 73η συνεδρίαση της επι-
τροπής τον προσεχή Οκτώβριο. Μετά την 
υιοθέτηση του μέτρου της απαγόρευσης, 
όλοι οι φορείς, όπως τα κράτη σημαίας 
(flag states), τα κράτη λιμένων (port 
states), θα σχεδιάσουν και στη συνέχεια 
θα εφαρμόσουν διαδικασίες συμμόρ-
φωσης από τα πλοία, όπως και διοικη-
τικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους 
παραβάτες.

Η απαγόρευση στη μεταφορά και στη 
χρήση καυσίμων μη συμμορφούμενων 
με το θεσμικό πλαίσιο θα προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια στην ανταποδοτι-
κότητα των επενδύσεων των εταιρειών 
στις νέες απαιτήσεις, όπως στη χρήση 
LNG ή στην τοποθέτηση scrubbers, τη 
στιγμή που άλλοι χρήστες θα επιμείνουν 
στη χρήση μη συμμορφούμενων καυ-
σίμων. Τέλος, οι προμηθευτές καυσίμων 
στη συνέχεια της απαγόρευσης πρέπει 
να είναι σε ετοιμότητα από 1η Ιανου-
αρίου να τροφοδοτήσουν τα πλοία με 
συμβατικά καύσιμα, που όμως θα καλύ-
πτουν τις απαιτήσεις του θεσμικού 
πλαισίου. 
Η παραπάνω απαγόρευση ήδη έφερε 
αποτελέσματα, στρέφοντας πλοιοκτήτες 
στην κατασκευή πλοίων με συστήματα 
φιλτραρίσματος και καθαρισμού των 
εκπομπών ρύπων (scrubbers), ειδικά στα 
μεγάλα μεγέθη πλοίων, που δραστηριο-
ποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος του 
κύκλου ζωής τους έξω από τις ζώνες 
ελέγχου εκπομπών (Emission Control 
Areas – ECA) και είναι αρκετό το φιλ-
τράρισμα των διοξειδίων του θείου. 
Τέλος, για τα πλοία που στο μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής τους δραστηριοποιούνται 
σε ποσοστό πάνω από 75% μέσα στις 
ζώνες ελέγχου ρύπων είναι πιθανό η μετα-
σκευή και η τοποθέτηση συστημάτων 
που επιτρέπουν την καύση διπλού καυ-
σίμου (LNG – Marine Gas oil), εφόσον το 
πλοίο είναι μικρής ηλικίας (3-7 ετών), να 
αποτελούν  βιώσιμες και ανταποδοτικές 
επενδύσεις. 
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Οι παραδοσιακές μέθοδοι χρηματο-
δοτήσεων έχουν τη μορφή μακροπρό-
θεσμων δανείων, που χορηγούνται από 
τραπεζικά ιδρύματα στις πλοιοκτήτριες 
εταιρείες, σε διμερή ή κοινοπρακτική 
βάση, με κύριες εξασφαλίσεις τις ναυτικές 
υποθήκες και την εκχώρηση εσόδων, ναυ-
λοσυμφώνων και ασφαλιστικών απαι-
τήσεων. Σκοπό έχουν, κατά κύριο λόγο, 
την απόκτηση ενός ή περισσότερων 
πλοίων ή την αναχρηματοδότηση αυτών. 
Παρά την εμφάνιση νέων χρηματοδο-
τικών εργαλείων, οι παραδοσιακές μορφές 
καλύπτουν διεθνώς το μεγαλύτερο μέρος 
των χρηματοδοτικών αναγκών στη ναυ-
τιλία. Κύριο πλεονέκτημά τους αποτελούν 
η απλότητα στη δομή, η ευελιξία στη δια-
μόρφωση όρων, η ταχύτητα υλοποίησης 
και, φυσικά, το χαμηλότερο συγκριτικά 
κόστος. 
Βασικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση 
σε τραπεζικό δανεισμό ήταν ανέκαθεν 
η εμπειρία του φορέα, η οικονομική του 
ευρωστία, η καλή του φήμη στην αγορά, 

αλλά κυρίως το δοκιμασμένο ιστορικό 
του με το τραπεζικό ίδρυμα. Η έμφαση σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφορικά με 
τον φορέα-πλοιοκτήτη προσέδιδε έντονα 
χαρακτηριστικά «name lending» σε αυτού 
του είδους τις χρηματοδοτικές σχέσεις. 
Το μοντέλο δοκιμάστηκε επί μακρό 
χρονικό διάστημα από την πλειονότητα 
των εμπορικών τραπεζών με ειδίκευση 
στη ναυτιλία, που επένδυσαν στη δημι-
ουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους 
ναυτιλιακούς πελάτες. Η ύπαρξη μακρο-
χρόνιας σχέσης διασφάλιζε στην τράπεζα 
προνομιακή πρόσβαση στις πληροφορίες 
που αφορούσαν τον πιστούχο, αντισταθ-
μίζοντας έτσι την ασυμμετρία της πλη-
ροφορίας που χαρακτηρίζει τη σχέση 
δανειζόμενου-δανειολήπτη. 
Για να κατανοήσουμε τη σημασία της 
μακρόχρονης σχέσης στις παραδο-
σιακές μορφές χρηματοδότησης, μπο-
ρούμε να ανατρέξουμε στο οικονομικό 
μοντέλο εντολέα-εντολοδόχου (principal-
agent). Το θεωρητικό αυτό μοντέλο χρη-

Κωνσταντίνου Πετρόπουλου  
Βοηθού Γενικού Διευθυντή, 
Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου – 
Ναυτιλιακή Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς

Του

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Στο κέντρο της τραπεζικής χρηματοδότησης παραμένουν  
η ικανότητα και το ιστορικό του πλοιοκτήτη



σιμοποιείται για την ανάλυση συμβατικών 
σχέσεων, εν προκειμένω της δανειακής 
σχέσης, όπου οι συμβαλλόμενοι δανει-
οδότης-πιστούχος διαθέτουν ασύμ-
μετρη πρόσβαση στην πληροφορία και εν 
γένει μη ευθυγραμμισμένα συμφέροντα. 
Η ασυμμετρία δημιουργεί δύο σοβαρά 
προβλήματα: τον ηθικό κίνδυνο (moral 
hazard) και το πρόβλημα δυσμενούς επι-
λογής (adverse selection). Με απλά λόγια, 
το πρώτο πρόβλημα αναφέρεται στη 
δυσκολία εποπτείας των επιλογών και των 
αποτελεσμάτων του πιστούχου από την 
τράπεζα και το δεύτερο στη δυσκολία 
αξιολόγησης της ικανότητας και της 
καταλληλότητας του πιστούχου.
Η ασύμμετρη πληροφόρηση, εγγενής 
αδυναμία όλων των χρηματοδοτήσεων, 
είναι ιδιαίτερα έντονη στις ναυτιλιακές 
χρηματοδοτήσεις. Οι τράπεζες καλού-
μαστε να χρηματοδοτήσουμε περιου-
σιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, που θα 
δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς αγορές, 
συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, και ίσως 
σπάνια θα μπορέσουμε οι ίδιοι να επισκε-
φθούμε. Η ασυμμετρία λοιπόν αντισταθ-
μίστηκε με την ανάπτυξη σχέσης εμπι-
στοσύνης της τράπεζας με τον πλοιο-
κτήτη και κατανοούμε έτσι την ιδιαίτερη 
σημασία του «name lending» στη ναυτιλία.
Τα τελευταία χρόνια οι παραδοσιακές 
μορφές εξελίχθηκαν και ενισχύθηκαν 
με μια σειρά σύγχρονων εργαλείων, π.χ. 
μοντέλα χρηματοροών, αναλύσεις οικο-
νομικών καταστάσεων, αναλύσεις ευαι-
σθησίας κ.λπ. Σε αυτή την κατεύθυνση 
συνέβαλε η καλύτερη οργάνωση των τρα-
πεζών, αλλά και των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων, με εξειδικευμένα και καταρτισμένα 
στελέχη, η πρόσβαση σε βάσεις δεδο-
μένων (π.χ. εξέλιξη ναύλων, αποτιμήσεις 
πλοίων real-time), καθώς και η πίεση των 
εποπτικών αρχών. Δόθηκε επίσης μεγα-
λύτερη έμφαση στην οργανωτική δομή 
της ναυτιλιακής επιχείρησης, με σύγχρονα 
πρότυπα ομιλικής διάρθρωσης, εταιρικής 
διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, ανά-
πτυξης συστημάτων MIS.
Στο κέντρο ωστόσο της τραπεζικής χρη-
ματοδότησης παραμένουν η ικανότητα και 
το ιστορικό του φορέα-πλοιοκτήτη. Στο 

πλαίσιο αυτό αξιολόγησης, βασικό κρι-
τήριο είναι, για παράδειγμα, η στάση που 
κράτησε ο φορέας την περίοδο της πρό-
σφατης κρίσης και η έμπρακτη στήριξη 
που παρείχε στις πλοιοκτήτριες εταιρείες.
Η βασική πρόκληση για τις παραδοσιακές 
μορφές χρηματοδότησης είναι η δια-
μόρφωση ενός ολοένα και αυστηρότερου 
κανονιστικού πλαισίου. Η εφαρμογή της 
Βασιλείας ΙΙΙ-IV αναμένεται να οδηγήσει 
σε υψηλότερη δέσμευση κεφαλαίων και 
αντιστοίχως σε υψηλότερο κόστος. Οι 
νέοι κανόνες που επιβάλλει ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός θα μειώσουν 
επίσης την ευελιξία που χαρακτήριζε τις 
τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Οι προ-
κλήσεις αυτές, όπως και οι ζημίες από 
τις πρόσφατες κρίσεις στο ξηρό φορτίο 
και στον κλάδο μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων, έχουν οδηγήσει σε συρρί-
κνωση του αριθμού των εμπορικών τρα-
πεζών που χρηματοδοτούν ενεργά τη 
ναυτιλία σε χώρες όπως η Γερμανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, που είχαν μακρό-
χρονη παράδοση. 
Ωστόσο, στη χώρα μας βλέπουμε τις τρά-
πεζές μας, παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν, να διατηρούν ενεργή χρηματο-
δοτική παρουσία, κυρίως στον χώρο των 
μικρών και μεσαίων ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων. Υπό τις παρούσες συνθήκες της 
αγοράς, εξάλλου, οι ναυτιλιακές χρημα-
τοδοτήσεις παρουσιάζουν ικανοποιητική 
σχέση απόδοσης-κινδύνου σε σύγκριση 
με τις διαθέσιμες εναλλακτικές. Η στήριξη 
της ελληνόκτητης ναυτιλίας είναι εν 
τέλει στρατηγική επιλογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τη συμβολή της ναυτιλίας στη δια-
μόρφωση του ΑΕΠ και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης.

* Το παραπάνω κείμενο αποτελεί εισήγηση 
του κ. Κωνσταντίνου Πετρόπουλου, η
οποία παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική 
συνάντηση της Isalos.net σε συνεργασία 
με την «Ένωση Τραπεζικών & Χρηματο-
οικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυ-
τιλίας» με θέμα «Παραδοσιακές και σύγ-
χρονες μέθοδοι χρηματοδότησης στη 
ναυτιλία», τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, 
στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Στο κέντρο της τραπεζικής χρηματοδότησης παραμένουν  
η ικανότητα και το ιστορικό του πλοιοκτήτη
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Η διοίκηση 
ανθρωπίνων πόρων 
στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία

Η πρόκληση της επιλογής και 
της διατήρησης αξιόπιστου 
ναυτεργατικού δυναµικού  
στα πλοία µας
Ο Κώστας Μιχ. Λαιμός έγραφε τον Ιανουάριο του 1971 στα Ναυτικά Χρονικά πως «τα 
καλά πλοία αξίζουν τόσο όσο τα επ’ αυτών πληρώματα». Ο μεγάλος ναυτέλληνας και 
σπουδαίος αρωγός της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης φαίνεται να παραμένει επί-
καιρος πενήντα χρόνια αργότερα.
 
Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και πολλοί μιλούν για την 
αναγκαία πλέον «μετεξέλιξη» των θαλασσινών επαγγελμάτων, οι ναυτιλιακές εταιρείες 
επενδύουν όλο και περισσότερο στην απόκτηση αλλά και στη διατήρηση αξιωματικών 
και πληρωμάτων που θα ανταποκρίνονται στις νέες υψηλές απαιτήσεις, χωρίς ωστόσο να 
αγνοούν το «φιλότιμο» και την αφοσίωση που ανέκαθεν διέκριναν τον Έλληνα ναυτικό.
 
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως κατά την τελευταία πενταετία όλο και περισσότερες ναυ-
τιλιακές εταιρείες θέτουν ξεκάθαρες και σύγχρονες στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνου 
δυναμικού, αναπτύσσουν πολιτικές επικοινωνίας που εστιάζουν στην εξωστρέφεια με 
σκοπό την προσέλκυση ικανών, αξιόπιστων και υπεύθυνων αξιωματικών, ενώ πλέον προ-
σλαμβάνουν εξειδικευμένα στελέχη στον χώρο του HR, οι οποίοι εισάγουν σύγχρονη 
τεχνογνωσία και δοκιμασμένες από άλλες βιομηχανίες πρακτικές επιλογής, διατήρησης 
και αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού.
 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της απόκτησης και της διατήρησης άρτια εκπαιδευμένων 
ναυτικών σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν το ετήσιο 
αφιέρωμα στη διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού στη ναυτιλία. Στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου αφιερώματος, η δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών απηύθυνε 
σε επικεφαλής crew departments ναυτιλιακών εταιρειών ερωτήματα που αφορούν 
τους τρόπους προσέλκυσης, τις δυσκολίες διατήρησης αξιωματικών ΕΝ, καθώς και τα 
καλύτερα soft skills που αναζητούν για τη ναυτολόγηση των ναυτικών. Οι απόψεις των 
crew managers έντεκα ναυτιλιακών εταιρειών παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες 
αλφαβητικά με βάση την επωνυμία της εταιρείας στα αγγλικά.
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό
αξιωματικό.
 
Στον όρο «ποιοτικός ναυτικός» σήμερα 
θα μπορούσαν να δοθούν ποικίλες ερμη-
νείες, άλλες αντικειμενικού και άλλες υπο-
κειμενικού χαρακτήρα. Η χρόνια εμπειρία 
μου ως καπετάνιου αλλά και ως crew 
manager στην Anangel Maritime Services 
Inc. μου έχει προσφέρει αρκετά εφόδια 
προκειμένου να έχω την ικανότητα να 
διαμορφώσω μια σφαιρική άποψη για τον 
ορισμό του «ποιοτικού ναυτικού». 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
είναι το ήθος. Έχοντας ήθος, ο ναυτικός 
είναι σε θέση να χτίσει τον προσωπικό 
του χαρακτήρα, με σκοπό να αντιμετω-
πίσει κάθε είδους αντίξοη και δύσκολη 
κατάσταση που μπορεί να βιώσει στην 
πορεία του. Θέτοντας ως βάση το ήθος 
του, το επόμενο σκαλί στην πυραμίδα 
ενός «ποιοτικού» ναυτικού είναι η πει-
θαρχία. Η πειθαρχία είναι ένα από τα 
κύρια και βασικά χαρακτηριστικά ενός 
ναυτικού στην πορεία του στη ναυτιλία. 
Η υπακοή, η οποία προέρχεται από την 
πειθαρχία, στα ανώτερα αξιώματα των 

ναυτικών συμβάλλει στην ομαλή λει-
τουργία ενός βαποριού, καθώς και στην 
ορθή συνεργασία μεταξύ των υπόλοιπων 
ατόμων μέσα στο βαπόρι, στοιχεία που 
προβάλλουν αρμονία και οργάνωση στο 
σύνολο του πληρώματος, χωρίς τυχόν 
διαπληκτισμούς και εντάσεις.
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι ένα από 
τα κύρια εφόδια ενός «ποιοτικού» ναυ-
τικού είναι η εκπαίδευσή του, όχι μόνο 
μέσα στο βαπόρι, αλλά κυρίως έξω από 
αυτό. Η πλήρης παρακολούθηση των 
μαθημάτων του, η συνεχής επιμόρφωση 
μέσω σεμιναρίων καθώς και η φιλομάθεια 
αποτελούν «την προπέλα του δικού τους 
πλοίου».      

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Ένα από τα κίνητρα τα οποία συμμε-
τέχουν στη διατήρηση του δυναμικού 
μιας ναυτιλιακής εταιρείας είναι οι σχέσεις 
εμπιστοσύνης που αναπτύσσονται μεταξύ 
των ατόμων που εργάζονται σε αυτήν, 

τόσο έξω όσο και μέσα στα βαπόρια. 
Η εμπιστοσύνη, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
είναι μια αρετή η οποία αναπτύσσεται 
με αρκετό κόπο και χρόνο. Μια επιπλέον 
πτυχή είναι η εξάλειψη κάθε μορφής δια-
κρίσεων (θρησκευτικών, φυλετικών και 
σεξουαλικών πεποιθήσεων). Ακόμα μία 
πρακτική την οποία εφαρμόζω είναι η 
στάση μου ως ηγέτη-οδηγού και όχι ως 
αρχηγού. Με τον όρο αυτόν αναπτύσσω 
πρακτικές οι οποίες είναι η επιβράβευση 
σε κάθε είδους αξιότιμη-αξιόλογη προ-
σπάθεια από τους συνεργάτες μου, καθώς 
και τους ναυτικούς της εταιρείας μας, 
αλλά και η καθοδήγηση σε τυχόν λάθος 
κινήσεις, η στήριξη τόσο σε νέες ιδέες 
όσο και σε οικονομικές δυσκολίες που 
μπορεί να δημιουργηθούν και, τέλος, η 
συμβουλευτική μου δράση σε κάθε αμφι-
βολία που μπορεί να δημιουργηθεί εντός 
και εκτός του βαποριού. 
Έχοντας αυτά ως βάση, καλλιεργούνται 
όλες εκείνες οι συνθήκες οι οποίες στο-
χεύουν σε ένα πιστό και ενωμένο ναυτερ-
γατικό δυναμικό.
Εύχομαι οι απόψεις μου να βοηθήσουν 
και να απαντήσουν σε μερικές από τις 
απορίες που έχουν δημιουργηθεί στον 
χώρο της ναυτιλίας.

Το ήθος, η πειθαρχία και η εκπαίδευση 
αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά  
ενός «ποιοτικού» ναυτικού

Ο καπτ. Νίκος Μιχελόγκονας εξηγεί τη σηµασία του ήθους αλλά και της πειθαρχίας για έναν «ποιοτικό» 
ναυτικό, ενώ αναφέρεται και στη σηµασία της οικοδόµησης σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ των ατόµων που 
εργάζονται σε µια ναυτιλιακή εταιρεία για τη διατήρηση ενός πιστού και ενωµένου ναυτεργατικού δυναµικού.

Του 
καπτ. Νίκου Μιχελόγκονα

Crew Manager,  Anangel Maritime Services Inc. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ CREW MANAGERS



Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Θεωρώ τα παρακάτω προσόντα-δεξιό-
τητες απαραίτητα για να χαρακτηρίσουμε 
έναν αξιωματικό εξαιρετικό:
Επαγγελματισμός και ικανότητα στην 
εκτέλεση των καθηκόντων του και στους 
τομείς της ευθύνης του.
Έχει διοικητικά προσόντα, ηγετικές ικα-
νότητες, τίθεται επικεφαλής και έχει την 
ευχέρεια να πείθει για τις ικανότητές του. 
Αναλαμβάνει πρόθυμα πρωτοβουλίες και 
ευθύνες.
Εργάζεται πάντα με ομαδικό πνεύμα και 
συνεργάζεται αρμονικά με τα άλλα μέλη 
της ομάδας.
Αποδέχεται την εποικοδομητική κριτική. 
Επικοινωνεί αποτελεσματικά.
Ικανότητα στην αξιολόγηση των κινδύνων. 
Ικανότητα να επικεντρώνεται σε κρίσιμους 
κάθε φορά τομείς-ζητήματα. Η υπερφόρτωση 
πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει τον 
κίνδυνο απώλειας των κρίσιμων ζητημάτων.
Αντιδρά άμεσα και αποφασιστικά στις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
Έχει αντοχές σε καταστάσεις αυξημένου 
στρες.
Οργανώνει και εκτελεί την εργασία με 
αποτελεσματικότητα. 
Επιδεικνύει θετική-εποικοδομητική στάση.
Δίνει σημασία στον έλεγχο του κόστους 
και στη βέλτιστη οικονομική διαχείριση.
Έχει πάντα κατά νου την ασφάλεια στον σχε-
διασμό και στην εκτέλεση όλων των εργασιών.
Ικανότητα να παρακολουθεί και να διαχειρί-
ζεται μεγάλους όγκους δεδομένων και πλη-
ροφορίας από διάφορες διεπαφές ανθρώ-
που-μηχανής (man-machine interfaces).
Ικανότητα καλής συνεργασίας με απο-

μακρυσμένες ομάδες. Μεγάλος αριθμός 
εργασιών στο μέλλον θα γίνεται από τους 
ανθρώπους στην ξηρά, που θα αναλύουν 
μηχανολογικά δεδομένα και θα συμβου-
λεύουν τα πληρώματα.
Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στην αυτο-
ματοποίηση και τους περιορισμούς 
(limitation) του κάθε αυτοματισμού.
Ικανότητα στη διαχείριση της αλλαγής. Ο 
ρυθμός αλλαγής τεχνολογίας και κανονισμών 
στη ναυτιλία δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορος.
Επιδίωξη της συνεχούς επιμόρφωσης. Δεν 
είναι πλέον δυνατόν να θεωρηθεί κάποιος 
άρτιος επαγγελματίας χωρίς να παρακο-
λουθεί διαρκώς τις αλλαγές και να προ-
σαρμόζεται συνεχώς.  

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Η συνταγή είναι διαχρονική: Επενδύοντας 
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Δημιουργώντας ικανά στελέχη με 
συνεχή απασχόληση και μακροχρόνια 
σταδιοδρομία.
Διατηρώντας και βελτιώνοντας περαιτέρω 
το «ήθος» που επικεντρώνεται στην 
επιχείρηση.
Πείθοντας ότι η διοίκηση κατανοεί την 
τεράστια ευθύνη που φέρουν τα στελέχη 
στο πλοίο και το εχθρικό περιβάλλον στο 
οποίο αναγκαστικά λειτουργεί (μειωμένη 
επάνδρωση, πιέσεις για ταχύτερες μετα-
κινήσεις, γραφειοκρατία, πληθώρα κανο-
νισμών και επιθεωρήσεων, ζήτημα ασφά-
λειας/πειρατείας, ποινικοποίηση των 
ναυτικών). 
Πείθοντας ότι η διεύθυνση τους αντι-

μετωπίζει σαν αναπόσπαστο μέρος της 
επιχείρησης. 
Ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη οικο-
γένεια και η εταιρεία νοιάζεται για την 
καριέρα τους και την επαγγελματική τους 
εξέλιξη.
Δίνοντάς τους στο πλοίο συνεχή υπο-
στήριξη όπου, όπως και όταν απαιτείται.
Φροντίζοντας τις οικογένειες των ναυτικών.
Ελέγχοντας τις ανησυχίες σχετικά με 
τομείς όπως το φαγητό, οι επικοινωνίες, 
η έλλειψη προσωπικού, η κούραση, η 
έλλειψη ψυχαγωγίας. 
Η εργασία στο πλοίο είναι μια μοναδική, 
έντονη εργασιακή εμπειρία. Η δυσαρέσκεια 
για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας 
είναι εύκολο να λάβει μεγάλες διαστάσεις. 
Δυναμώνοντας τη γέφυρα που ενώνει πλοίο 
-γραφείο. Απασχολώντας κατά περιόδους 
στο γραφείο στελέχη πλοίων. Προσφέ-
ροντας ευκαιρίες μόνιμης απασχόλησης σε 
ικανούς αξιωματικούς στη στεριά. Οργα-
νώνοντας φόρουμ αξιωματικών και ανταλ-
λάσσοντας απόψεις για τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται στο πλοίο και προ-
τάσεις για τη διευθέτησή τους.
Και μια γενικότερη παρατήρηση: Οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες πρέπει να σταματήσουν 
να «κλέβουν» ο ένας τον αξιωματικό του 
άλλου. Το φαινόμενο (poaching) είναι απα-
ράδεκτο και ανήθικο. Πρέπει «να σπείρεις 
για να θερίσεις». Όλες πρέπει να αρχίσουν 
να «παράγουν» τα δικά τους στελέχη, ξεκι-
νώντας από δόκιμους αξιωματικούς. Το 
ζητούμενο είναι να αυξήσουμε τη δεξαμενή 
των ικανών ανθρώπων που θα προσελκύ-
σουμε στο επάγγελμα και όχι πώς θα μπα-
λώνουμε πρόχειρα τα ανοίγματα.
Μόνο έτσι θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο 
της ποιότητας/ασφάλειας στα πλοία και 
θα διατηρήσουμε την ελληνικότητα της 
ναυτιλίας μας.

Πρέπει να αυξήσουμε τη δεξαμενή των ικανών 
ανθρώπων που εργάζονται στην ελληνική ναυτιλία

Ο καπτ. Γεώργιος Πάλµος περιγράφει τις ικανότητες ενός εξαιρετικού 
αξιωµατικού, παρουσιάζει τις δοκιµασµένες πρακτικές διατήρησης και 
παρακίνησης του ανθρωπίνου δυναµικού και αναφέρεται στην ανάγκη 
παραγωγής άξιων στελεχών από τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Του 
καπτ. Γεώργιου Σ. Πάλμου 

Crewing Manager,  Andriaki Shipping Co. Ltd.
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Η αλήθεια είναι ότι συνταγές και καλούπια 
για έναν ποιοτικό ναυτικό δεν υπάρχουν 
και ο καθένας με την προσωπικότητά του 
αφήνει το πραγματικό του στίγμα.
Αναμφίβολα η εντιμότητα, η εξυπνάδα, η πει-
θαρχία και το μεράκι για τη θάλασσα είναι τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία που όλες οι ναυτι-
λιακές εταιρείες αναζητούν σε έναν ναυτικό.
Κατ’ αρχάς, για να είναι καλός και αντα-
γωνιστικός στην αγορά εργασίας ένας 
ναυτικός, και ιδιαίτερα όλοι οι αξιωμα-
τικοί, πρέπει να έχει πολύ καλές ναυτικές 
γνώσεις. Τις βασικές γνώσεις τις αποκτά 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στις 
ΑΕΝ, αλλά αυτό δεν αρκεί.
Ο αξιωματικός ΕΝ αποκτά τις απαιτού-
μενες γνώσεις μέσα από συνεχή κατάρτιση 
και εκπαίδευση τόσο στο πλοίο όσο και 
στην ξηρά, ώστε να είναι ενήμερος και να 
παρακολουθεί τη συνεχώς εξελισσόμενη 
τεχνολογία, αλλά απαραιτήτως χρειά-
ζεται η εμπειρία που απαιτείται να έχει 
κατά την υπηρεσία του στα πλοία. Επίσης, 
πρέπει να είναι εργατικός, να φροντίζει 
για τη συντήρηση, την καθαριότητα, την 
ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του 
πλοίου, το οποίο θα είναι το σπίτι του για 
μια μεγάλη περίοδο της ζωής του.
Χρειάζεται να αγαπά και να σέβεται τη 

θάλασσα, διότι μόνο τότε και αυτή τον 
αποδέχεται και τον ανταμείβει με τα 
πλούσια θέλγητρά της.
Πρέπει απαραιτήτως να είναι πολύ καλός 
γνώστης της αγγλικής γλώσσας, διότι 
όλα τα εγχειρίδια του πλοίου –καθώς και 
η επικοινωνία του πλοίου με τον πλοιο-
κτήτη, τον ναυλωτή, τις τοπικές αρχές και 
το πλήρωμα,  εάν δεν είναι μιας εθνικό-
τητας– είναι στην αγγλική γλώσσα.
Πλοίο όμως δεν είναι μόνο η καρίνα και 
το σκαρί, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που 
είναι πάνω σε αυτό, που το φροντίζουν 
και το κυβερνούν. 
Πέρα από τα τυπικά προσόντα των αξι-
ωματικών, απαιτούνται και άλλα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητάς των. Χρειά-
ζονται γρήγορος νους, αποφασιστικότητα, 
ψυχραιμία, κριτική ικανότητα και ετοι-
μότητα ώστε οι ναυτικοί γενικότερα να 
αντιμετωπίζουν ανά πάσα στιγμή οποιο-
δήποτε ζήτημα προκύπτει στο πλοίο. 
Επίσης, είναι αναγκαία η καλή φυσική τους 
κατάσταση, γιατί δουλεύουν σκληρά για να 
φέρουν εις πέρας τις καθημερινές υποχρε-
ώσεις τους, ενίοτε σε δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, είτε τρικυμίας είτε σε κλίματα με 
πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.
Παράλληλα, βασικό χαρακτηριστικό 
είναι το ομαδικό πνεύμα, γιατί πάνω στο 
βαπόρι οι ναυτικοί δεν συνυπάρχουν 
απλώς, αλλά συνεργάζονται, παραμερί-
ζοντας τις όποιες διαφορές των, και επι-
κοινωνούν σε μια ειλικρινή βάση, προκει-

μένου να λύνουν επιτυχώς τα όποια προ-
βλήματα προκύπτουν.

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Ο μοναδικός τρόπος για να προσελκύσει 
και να διατηρήσει πιστούς τους άξιους 
ναυτικούς στα πληρώματά της μια εταιρεία 
συμπυκνώνεται στη λέξη «ΚΙΝΗΤΡΑ». Τα 
κατάλληλα κίνητρα ωθούν το ναυτεργατικό 
προσωπικό να είναι αποδοτικότερο και 
ικανοποιημένο από τη δουλειά του.
Κατ’ αρχάς οι καλές οικονομικές απο-
λαβές, ιδίως συγκριτικά με τους ομοιό-
βαθμούς του σε άλλες εταιρείες, πέρα 
από αντιστάθμισμα για την εργασία στο 
πλοίο, αποτελούν και κριτήριο για την 
επιλογή της εταιρείας στην «οικογένεια» 
της οποίας θα ενταχθεί ο ναυτικός, αλλά 
και έναν άλλο λόγο για να παραμείνει σε 
αυτήν. Οι ικανοποιητικές απολαβές είναι 
μια υλική και ηθική ανταμοιβή για την 
εργασία, αλλά επίσης δημιουργούν ένα 
αίσθημα ευθύνης στον ναυτικό, ο οποίος 
προσπαθεί να εργάζεται για το καλό 
της εταιρείας, γνωρίζοντας ότι η ίδια η 
εταιρεία θα τον ανταμείψει ανάλογα.
Δεύτερον, η ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να 
παρέχει ασφάλεια στο ναυτεργατικό προ-

Συνταγές και καλούπια για έναν ποιοτικό 
ναυτικό δεν υπάρχουν

Ο καπτ. Δηµήτρης Καραγιάννης αναφέρει τις ικανότητες αλλά και τις δεξιότητες που οφείλει να κατέχει 
ένας ναυτικός προκειµένου να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, ενώ επιπλέον παρουσιάζει τα 
κίνητρα που πρέπει να παρέχει µια ναυτιλιακή εταιρεία έτσι ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει πιστούς 
τους άξιους ναυτικούς και τα πληρώµατά της.

Του 
καπτ. Δημήτρη Καραγιάννη

Crew Manager, Costamare Shipping Co. S.A.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ CREW MANAGERS



σωπικό της. Και, όταν λέω «ασφάλεια», 
εννοώ δύο πράγματα. Πρώτον, οι ναυ-
τικοί πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια 
υπό την έννοια ότι η εταιρεία, με συνεχείς 
ελέγχους, εξασφαλίζει ότι το πλοίο είναι 
αξιόπλοο και ότι διατηρείται σε πολύ 
καλή κατάσταση. Πιο σημαντική όμως 
είναι η οικονομική και συναισθηματική 
ασφάλεια που παρέχει η εταιρεία στον 
ναυτικό, δηλαδή ο ναυτικός να ξέρει ότι 
είναι ασφαλής στο πλοίο, ότι θα έχει 
συνεχώς εργασία στα πλοία της εταιρείας 
μακροπρόθεσμα, ότι θα έχει ίση μετα-
χείριση και ευκαιρίες προαγωγής τόσο 
στο πλοίο όσο και στο γραφείο μετέπειτα.
Επίσης, πρωτεύον ζήτημα για την εταιρεία 
που θέλει να έχει σταθερά πληρώματα 
είναι να παρέχει καλές συνθήκες δια-
βίωσης πάνω στο πλοίο. Για παράδειγμα, η 
καλή και γενναιόδωρη τροφοδοσία παίζει 
σημαντικό ρόλο και κάνει μια εταιρεία να 
ξεχωρίζει από τις άλλες. Το καλό φαγητό 
όχι μόνο μεταφράζεται σε ενέργεια, αλλά 
είναι και μια μορφή απόλαυσης πάνω στο 
πλοίο. Πέρα από τις ώρες εργασίας για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του πλοίου, 
πρέπει να τηρείται ανελλιπώς το ωράριο 
ανάπαυσης, γιατί η ξεκούραση είναι ανα-
γκαία για να μπορεί κάποιος να έχει καλή 
απόδοση, διότι στο πλοίο η πίεση και το 
εργασιακό άγχος είναι ενίοτε αυξημένα.
Τέλος, η σημαντική αξία που δίνει το 
κίνητρο στον ναυτικό να παραμείνει 
πιστός στο πλευρό της εταιρείας είναι, 
κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, το οικο-
γενειακό κλίμα, η αξιοκρατία, να γνωρίζει 
ότι η εταιρεία φροντίζει γι’ αυτόν τόσο 
στις καλές ημέρες όσο και σε αντίξοες 
εποχές, ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα 
έχει πλήρη κάλυψη και ότι, ακόμα και όταν 
συνταξιοδοτηθεί, δεν θα τον ξεχάσει. 
Απαιτείται επομένως σεβασμός στο 
πρόσωπο του ναυτικού και ανθρώπινη 
μεταχείριση.
Παράλληλα, το προσωπικό του γραφείου 
πρέπει να έχει κατά νου ότι όλοι, και ιδι-
αίτερα η διεύθυνση, πρέπει να τηρούν 
απαραιτήτως τα ως άνω αναφερθέντα, 
διότι το όνομα της εταιρείας δεν επιβάλ-
λεται, αλλά κερδίζεται από τους εργαζο-
μένους σε αυτήν. Ειδικά στην εταιρεία 
όπου έχω την τύχη να εργάζομαι, λένε στη 
ναυτική πιάτσα ότι υπάρχουν τρεις κατη-
γορίες ναυτικών: αυτοί που εργάζονται, 
αυτοί που έχουν εργαστεί και αυτοί που 
θα ήθελαν να εργαστούν στην Costamare.
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Το ναυτικό επάγγελμα είναι παγκόσμιο, 
ιδιαίτερο, ξεχωριστό και ενδιαφέρον, 
με πολλές προοπτικές και γρήγορη 
εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όμως, 
δεν μπορούν όλοι να το ακολουθήσουν, 
καθώς απαιτεί από τους επαγγελματίες 
που θα αποφασίσουν να το εξασκήσουν 
να έχουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που 
θα τους οδηγήσουν στην επιτυχή επαγ-
γελματική καταξίωση και σταδιοδρομία. 
Ορισμένα χαρακτηριστικά που δια-
κρίνουν έναν εξαιρετικό αξιωματικό είναι:
• Αγάπη για τη θάλασσα και τη δουλειά 
που έχει επιλέξει να κάνει. 
• Ενδιαφέρον (motivation) για τη δουλειά, 
την πρόοδο, την απόδοση, την υλοποίηση 
υψηλών προδιαγραφών, τον καλώς εννο-
ούμενο συναγωνισμό και τη διάκριση.
• Δίψα για μάθηση/βελτίωση, ενδιαφέρον για 
απόκτηση συμπληρωματικών γνώσεων και 
συνεχής και αδιάκοπη ενημέρωση για την 
εξέλιξη της τεχνολογίας και της νομοθεσίας.
• Απόκτηση εμπειριών.
• Υπευθυνότητα.

• Πνεύμα συνεργασίας, καλής προαίρεσης 
και συλλογικής δουλειάς.
• Σεβασμός για το περιβάλλον, αναλογι-
ζόμενος τις ευθύνες για τις επερχόμενες 
γενιές.
• Σεβασμός, αλληλεγγύη και αγάπη για τον 
συνάδελφο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρη-
σκείας, χρώματος, εκπαίδευσης, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι για τον ίδιο λόγο βρί-
σκονται όλοι μακριά από τις οικογένειές τους.
• Συνειδητοποίηση των οικονομικών 
μεγεθών της περιουσίας που του έχουν 
εμπιστευτεί και την οποία διαχειρίζεται. 
• Σύγχρονη νοοτροπία, η οποία εξασφα-
λίζει ένα εργασιακό περιβάλλον με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:
- Την υγεία του πληρώματος. 
- Την ασφάλεια του πληρώματος και του 
πλοίου. 
- Την προφύλαξη και τον σεβασμό του 
περιβάλλοντος. 
- Την ποιότητα των υπηρεσιών που προ-
σφέρονται, ικανοποιώντας αυτούς τους 
οποίους πληρώνουν και εμπιστεύονται 
τη μεταφορά αγαθών τεράστιας αξίας σε 
εμάς. 
• Δυνατότητα και ωριμότητα για δημι-
ουργική συζήτηση, εποικοδομητική 
κριτική και δίκαιη αξιολόγηση.

• Εκπαίδευση μέσω εμπειριών (best 
practices) προς τους νέους αξιωματικούς. 
• Συναίσθηση ότι, ανεξαρτήτως προ-
σφοράς, γνώσης, ικανοτήτων και 
εμπειρίας, απαιτείται συνεχής προ-
σπάθεια για ανταπόκριση στις ανάγκες 
και στις απαιτήσεις της δουλειάς.
• Ικανότητα για αποτελεσματική και 
συνειδητή συνεργασία με όλους τους 
συναδέλφους.
• Αντικειμενικότητα, ευελιξία, δικαιοσύνη, 
αξιοπρέπεια, κατανόηση είναι μερικές 
από τις σημαντικές δεξιότητες. 
• Να είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις στις 
όποιες διαφορές και προβλήματα που 
τυχόν προκύψουν πάνω στο πλοίο. 

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Είναι κοινά αποδεκτή η αντίληψη από 
όλους τους ναυτιλιακούς εκπροσώπους 
και φορείς ότι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
επιτυχίας κάθε ναυτιλιακής εταιρείας είναι 
τα καλά πληρώματα.

Η διατήρηση του ναυτεργατικού δυναμικού 
μιας ναυτιλιακής εταιρείας είναι απαραίτητο 
συστατικό της επιτυχίας

Ο κ. Στέφανος Κόντρας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν έναν αξιωµατικό ΕΝ στην 
επιτυχή επαγγελµατική καταξίωση και σταδιοδροµία, καθώς και τις πρακτικές και τα κίνητρα που πρέπει  
να αναπτύξει µια ναυτιλιακή εταιρεία για να διατηρήσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό.    

Του 
Στέφανου Κόντρα

Crewing Manager, Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.
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Ο ναυτικός δεν θεωρείται απλώς ναυ-
τικός, αλλά συνεργάτης και η «εικόνα» 
της εταιρείας σε κάθε λιμάνι. Είναι αυτός 
που ουσιαστικά θα εκπροσωπήσει τη ναυ-
τιλιακή εταιρεία σε κάθε της επαφή με 
τρίτο πρόσωπο (λιμενικές αρχές, επιθεω-
ρητές, ναυλωτές, νηογνώμονες και πολλούς 
άλλους), που επισκέπτονται συχνά πυκνά 
τα πλοία για διαφορετικούς σκοπούς. Είναι 
αυτός που θα εφαρμόσει στην πράξη όλες 
εκείνες τις διαδικασίες ασφαλούς διαχεί-
ρισης που έχει ορίσει η ναυτιλιακή εταιρεία 
στο σύστημά της, από την ασφαλή ναυ-
σιπλοΐα και φορτοεκφόρτωση μέχρι την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η διατήρηση 
του ναυτεργατικού δυναμικού της εται-
ρείας είναι απαραίτητο συστατικό της 
επιτυχίας, γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στις πρακτικές και στα κίνητρα, 
ώστε να αναπτύξει και να διατηρήσει το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.    
Ας δούμε ποια είναι τα κυριότερα από αυτά:
• Ανταγωνιστικές αμοιβές για όλες τις 
ειδικότητες.

• Προηγμένος και σύγχρονος τεχνολογικά 
στόλος. 
• Οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης 
μεταξύ ναυτικών και εταιρείας.
• Επιβράβευση της προσπάθειας, καλής 
απόδοσης και ενδιαφέροντος.
• Παρακολούθηση προόδου και από-
δοσης, αναγνώριση αναγκών επιμόρ-
φωσης και καθοδήγηση δοκίμων και νέων 
αξιωματικών μέσω αντικειμενικής διαδι-
κασίας αξιολόγησης.
• Κατάλληλα επιδοτούμενη επιμόρφωση 
και στήριξη συμπλήρωσης απαραίτητων 
γνώσεων, πέρα από τους υποχρεωτικούς 
κανονισμούς των διεθνών συμβάσεων 
(STCW).
• Ευκαιρίες στελέχωσης της ναυτιλιακής 
εταιρείας σε οργανικές θέσεις γραφείου.
• Ευέλικτο πλάνο εργασίας, που δίνει τη 
δυνατότητα για μικρότερη απουσία από 
την οικογένεια του ναυτικού (συμβάσεις 
εργασίας τριών και τεσσάρων μηνών). 
• Επικοινωνία του ναυτικού μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου με την οικο-
γένειά του. 

• Διαδικτυακή σύνδεση των πλοίων, που 
δίνει τη δυνατότητα για γρηγορότερη 
σύνδεση με τη στεριά, παρέχοντας την 
ευκαιρία για γραπτή συνομιλία, ακόμα 
και για κλήσεις εικόνας (skype, video 
conference, social media κ.λπ.).
• Προϋπολογισμός ευημερίας ανά μήνα 
ανά πλοίο (welfare budget). 
• Επιβίβαση των συζύγων των αξιωματικών. 
• Τροφοδοσία υψηλών προδιαγραφών.  
• Δορυφορικά γραφεία της εταιρείας ανά 
τον κόσμο για σωστή και επαρκή επάν-
δρωση των πλοίων. 
• Συνέδρια για τα πληρώματα σε όλο τον 
κόσμο. 
• Άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση. 
• Υψηλών δεξιοτήτων και καλά εκπαι-
δευμένο πλήρωμα στο πλοίο. 
• Ισχυρή δέσμευση ασφάλειας και υπο-
στήριξη από το γραφείο προς το πλοίο. 
• Επιπλέον αριθμός ναυτικών από αυτόν 
που ορίζεται από την οργανική σύνθεση 
του πλοίου για την καλύτερη κατανομή 
εργασιών, π.χ. αντλιωρός, εφαρμοστής, 
ηλεκτρολόγος.
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Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα 
που εντοπίζετε στην εύρεση ναυ-
τικών σήμερα, πέραν του μειωμένου 
αριθμού τους; Ποιες χώρες θεωρείτε 
ναυτοχώρες του μέλλοντος;

Η συνεχώς αυξητική πορεία του παγκό-
σμιου εμπορικού στόλου αποτελεί 
γεγονός. Με βάση τις στατιστικές προ-
βλέψεις, αναμένουμε τα επόμενα χρόνια 
να δημιουργηθεί σημαντική έλλειψη σε 
ανθρώπινο δυναμικό στις εν λόγω θέσεις 
εργασίας και κυρίως σε αξιωματικούς. 
Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται εντο-
νότερα σε ορισμένες κατηγορίες εξειδι-
κευμένων πλοίων, όπως τα πλοία μετα-
φοράς φυσικού αερίου LNG carriers. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά το 2000 η σταθερά 
αυξανομένη ζήτηση σε παγκόσμιο 
επίπεδο των νέων μορφών ενέργειας, 
λιγότερο ρυπογόνων για το περιβάλλον, 
έχει οδηγήσει σε διπλασιασμό αυτών των 
πλοίων. Συγχρόνως, οι ραγδαίες τεχνολο-
γικές εξελίξεις στον τομέα των συγκε-
κριμένων πλοίων, σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις των Oil Majors αναφορικά με 
την εργασιακή εμπειρία και τη σύνθεση 
του πληρώματος, διαμορφώνουν μια νέα 
συνθήκη, με δεδομένα και προκλήσεις 
που απαιτούν μεγαλύτερη επένδυση 
από την πλευρά των διαχειριστών για 
κατάλληλη επάνδρωση. Ως εκ τούτου, η 

κάλυψη θέσεων από έμπειρους αξιωμα-
τικούς αποτελεί κεντρική επιδίωξη και 
ανάγεται σε πλέον κρίσιμο ζήτημα.   
Οι χώρες που κυριαρχούν και ενδέχεται 
να διατηρήσουν αυτή την κυριαρχία στο 
θέμα της προσφοράς ανθρωπίνου δυνα-
μικού στα υπό συζήτηση επαγγέλματα 
είναι η Κίνα, οι Φιλιππίνες, η Ινδία, η Ρωσία 
και η Ουκρανία. Ωστόσο, είναι σημαντικό 
να υπογραμμιστεί ότι τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια σημαντική στροφή των 
Ελλήνων προς το ναυτικό επάγγελμα. Το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικό και εν δυνάμει πολλά υποσχόμενο 
για την ελληνόκτητη ναυτιλία, ώστε να 
συνεχίσει και στο μέλλον να επανδρώ-
νεται με κατάλληλα καταρτισμένους και 
ικανούς αξιωματικούς τόσο στα πλοία 
όσο και στα γραφεία. 

Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Το επάγγελμα του ναυτικού από τη φύση 
του είναι απαιτητικό και η επιλογή του θα 
πρέπει να είναι συνειδητή, με γνώμονα 
τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που 
το χαρακτηρίζουν. «Ποιοτικός» ναυ-
τικός μπορεί να χαρακτηριστεί εκείνος 
που σταθερά και με συνέπεια εκτελεί 

τα καθήκοντά του καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεργασίας του με την εκάστοτε 
εταιρεία, όντας εν ενεργεία στο πλοίο 
αλλά και κατά τη διάρκεια της άδειάς του. 
Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαι-
τήσεων στη ναυτιλία, ο ναυτικός καλείται 
να επενδύσει μέρος του χρόνου του σε 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων, με στόχο την ανταπόκριση στις 
σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, 
συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, εκπαι-
δεύσεων, επιμορφωτικών δράσεων, συνε-
δρίων κ.ά. Συνεπώς, να επενδύει στην 
τεχνική και επαγγελματική του εξέλιξη και 
να είναι ανταγωνιστικός. 
Η έννοια του εξαιρετικού αξιωματικού 
εμπεριέχει πρωτίστως όλα εκείνα τα 
στοιχεία που καθιστούν τον ναυτικό «ποι-
οτικό». Επιπλέον, η καλή διοικητική ικα-
νότητα, η προσαρμοστικότητα σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυεθνικό 
εργασιακό περιβάλλον και η ικανότητα 
της αποτελεσματικής μετάδοσης των 
γνώσεων στους νεότερους αποτελούν 
κάποια από τα βασικά στοιχεία που 
διέπουν έναν εξαιρετικό αξιωματικό.  
Πρωτίστως όμως θα πρέπει να μπορεί να 
υπηρετεί τις αξίες και τις αρχές της εται-
ρείας που εκπροσωπεί, έχοντας καθη-
μερινά ως βασικό γνώμονα, εκτός από την 
απόδοση, τη συνεχή εξέλιξη του ιδίου 
αλλά και της εταιρείας.

Αναμένουμε τα επόμενα χρόνια να δημιουργηθεί  
σημαντική έλλειψη σε αξιωματικούς 

Η κ. Ταΐσα Τσερµίδου εκφράζει τους προβληµατισµούς της για τη στελέχωση του ολοένα και αυξανόµενου 
εµπορικού στόλου, ενώ αναφέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν έναν ναυτικό «ποιοτικό».

Της 
Ταΐσας Τσερμίδου

Recruitment Manager, GasLog LNG Services Ltd.
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας οδήγησε πολλούς νέους να 
ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα για 
οικονομικούς λόγους, ενώ ίσως δεν ήταν 
αυτή η πρώτη τους επιλογή. Αυτό σημαίνει 
ότι σε πολλούς αρχικά λείπει το πάθος γι’ 
αυτό που κάνουν. Το πρώτο πράγμα, κατά 
τη γνώμη μου, που καθιστά έναν ναυτικό 
«ποιοτικό» είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον 
για τη δουλειά του. Η αγάπη για το καράβι 
του, το οποίο είναι το σπίτι του για μήνες. 
Επίσης, πολύ σημαντική για τους νεότερους 
αξιωματικούς είναι η συνεχής επιμόρφωση 
και η βελτίωση των γνώσεων πάνω στο 
αντικείμενο. Πολλές εταιρείες, όπως και ο 
όμιλος Αγγελικούση, με το in-house Delphic 
Maritime Training Centre, προσφέρουν 
στους αξιωματικούς σχολεία και σεμινάρια 
πέραν των υποχρεωτικών ως προς την 
STCW, τα οποία είναι αρκετά εξειδικευμένα, 
π.χ. σχετικά με τη διαχείριση του φορτίου 
για τους πλοιάρχους και τις μηχανές τελευ-
ταίας τεχνολογίας για τους μηχανικούς. 
Τέλος, ο σεβασμός προς τους συναδέλφους 
και το φιλότιμο, το οποίο είναι και ένα από 

τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων ναυτικών. 
Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι, αν χρει-
αστεί να βγεις από το πλοίο άμεσα, ένας 
συνάδελφος και φίλος είναι πάντα πρό-
θυμος να σε αντικαταστήσει. Πρέπει να 
προσθέσω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα το 
ότι οι περισσότεροι Έλληνες αξιωματικοί με 
τους οποίους έχουμε συνεργαστεί έχουν 
όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Από την εμπειρία μου έως τώρα, θεωρώ ότι 
οι οικονομικές απολαβές δεν είναι αρκετές 
για να διατηρήσει αποτελεσματικά μια ναυ-
τιλιακή εταιρεία το ναυτεργατικό δυναμικό 
της. Ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια 
για τους ναυτικούς μας είναι η διάρκεια 
των ταξιδιών. Παρόλο που στην Ελλάδα η 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχει πλήρη 
εφαρμογή και ορίζει τη διάρκεια των συμ-
βολαίων σε έξι μήνες στα δεξαμενό-
πλοια και επτά μήνες στα φορτηγά πλοία, 
οι νέοι αξιωματικοί ζητούν συνεχώς συμ-
βάσεις μικρότερης διάρκειας. Πιστεύω ότι η 

χρυσή τομή είναι μια εταιρεία να έχει ευε-
λιξία, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις δια-
φορετικές ανθρώπινες ανάγκες και να είναι 
πάντα κοντά στους αξιωματικούς της. Άλλα 
κίνητρα είναι επίσης η ιδιωτική ασφάλεια για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (το οποίο 
είναι ένα προνόμιο που απολαμβάνουν 
πλέον οι περισσότεροι υπάλληλοι γρα-
φείων σε μεγάλες εταιρείες) και τα πλοία 
με ανέσεις, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
κονσόλες παιχνιδιών, σύγχρονα γυμνα-
στήρια και, γενικά, χώροι αναψυχής, όπου 
μπορούν όλοι να περάσουν πιο ευχάριστα 
τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους. 
Πέρα από τα υλικά αγαθά, κρίνω ότι είναι 
εξίσου σημαντικό να υπάρχει και ένα 
αίσθημα αναγνώρισης και επαγγελμα-
τικής ασφάλειας. Να αισθάνεται ο ναυ-
τικός ότι είναι κομμάτι της εταιρείας και 
σίγουρα όχι κάποιος περαστικός που 
θα κάνει ένα δύο ταξίδια μέχρι να ανα-
γκαστεί να ψάξει κάπου αλλού, να υπάρχει 
πνεύμα ομαδικότητας μεταξύ των υπαλ-
λήλων στο γραφείο και των ναυτικών 
πάνω στα πλοία, διότι όλοι δουλεύουμε 
για έναν κοινό σκοπό. Βεβαίως, αυτό που 
ζητούν οι εταιρείες ως ανταπόδοση είναι 
η συνεχής βελτίωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης, που βοηθά στην ασφαλή και 
ποιοτική εκμετάλλευση του πλοίου.

Ο ναυτικός πρέπει να αισθάνεται  
ότι είναι κομμάτι της εταιρείας  
και όχι κάποιος περαστικός

Η κ. Ναταλία Παλιµετάκη απαριθµεί τους παράγοντες που καθιστούν έναν ναυτικό «ποιοτικό»,  
ενώ αναφέρεται στα κίνητρα –υλικά και άυλα– που µπορούν να προσφέρουν οι ναυτιλιακές εταιρείες  
για να διατηρήσουν πιστούς τους ναυτικούς τους.

Της 
Ναταλίας Παλιμετάκη

Crew Manager, Maran Gas Maritime Inc.
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Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Η διατήρηση του ναυτεργατικού δυνα-
μικού, και κυρίως των αξιωματικών, είναι 
ίσως η πιο δύσκολη αποστολή του ναυ-
τιλιακού κλάδου στην εποχή μας. Κατά 
τη διάρκεια της καριέρας ενός ναυτικού, 
από την εποχή που θα ενταχθεί σε μια 
ναυτική σχολή μέχρι να γίνει ανώτατος 
αξιωματικός (7-10 χρόνια),  υπάρχουν δια-
φορετικοί λόγοι που μπορεί να τον οδη-
γήσουν στην απόφαση να σταματήσει το 
ναυτικό επάγγελμα ή να αλλάξει εταιρεία. 
Κάποιοι λόγοι μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με σωστή ανάπτυξη των πολιτικών 
ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά κάποιοι 
άλλοι είναι πολύ δύσκολο ή σχεδόν αδύ-
νατον να προβλεφθούν και να αντιμετω-
πιστούν, καθώς προέρχονται καθαρά από 
το προσωπικό ή το γενικότερο οικογε-
νειακό περιβάλλον του ναυτικού και, σε 
συνδυασμό με τυχαία γεγονότα κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας και της εξέλιξής 
του ή ακόμα και από λάθος καθοδήγηση 
από έναν παλαιότερο ναυτικό, μπορεί να 
οδηγήσουν ακόμα και στην εγκατάλειψη 
του ναυτικού επαγγέλματος.
Σίγουρα όλα ξεκινούν με ένα σωστά μελε-
τημένο και ανταγωνιστικό μισθολογικό 
κλιμάκιο μαζί με διάφορα χρηματικά δώρα 
(bonuses), που να βοηθούν στην επιβρά-
βευση του ναυτικού κατά τη διάρκεια 

της καριέρας του για τους στόχους που 
επιτυγχάνει εντός της εταιρείας και του 
πλοίου γενικότερα και τα οποία θα πρέπει 
να εντάσσονται σε ένα κλίμα δικαιοσύνης. 
Ένα καλό μισθολογικό κλιμάκιο όμως δεν 
είναι από μόνο του αρκετό και η κάθε 
εταιρεία θα πρέπει να προσεγγίσει τα 
ουσιαστικά και καθημερινά προβλήματα 
που επηρεάζουν την ψυχολογία των ναυ-
τικών και τα οποία στο τέλος οδηγούν 
στην έξοδο από την εταιρεία, αν δεν τα 
αντιμετωπίσουμε σωστά.
Κατ’ αρχάς τεράστιο ρόλο παίζει η ανά-
πτυξη μιας σωστής οργανωτικής κουλ-
τούρας μέσα στην εταιρεία, με σεβασμό 
απέναντι στον ναυτικό, που να προάγει 
την αίσθηση: α) της συνεργασίας πλοίου 
γραφείου, β) της ασφάλειας εργασίας πάνω 
στο πλοίο, γ) τις ίσες ευκαιρίες προαγωγής 
και, βέβαια, δ) τη σωστή εκπαίδευση των 
νέων στελεχών. 
Η βοήθεια προς το πλοίο και τους ναυ-
τικούς από τα στελέχη του γραφείου θα 
πρέπει να είναι συνεχής και σωστά στο-
χευμένη, ώστε να μειώνεται η αίσθηση της 
απομόνωσης και του άγχους που προ-
καλείται σε αυτούς από την πίεση των 
πολλών κανονισμών και των διαφορετικών 
απαιτήσεων στα λιμάνια και να αυξάνεται η 
αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς 
διαμέσου της υποστήριξής τους. 
Άλλα κίνητρα παραμονής μπορούν να 
θεωρηθούν η σωστά οργανωμένη τρο-
φοδοσία (ποσοτικά και ποιοτικά), καθώς 
και η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση 
θεμάτων υγείας, όταν αυτά προκύπτουν. 
Αν συνδυάζεται η συμπεριφορά αυτή 

σε θέματα υγείας με ένα πρόγραμμα 
παροχής απομακρυσμένης βοήθειας 
πάνω στο πλοίο (telemedical) ή ακόμα και 
με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης 
υγείας, τότε το κίνητρο παραμονής γίνεται 
ακόμα μεγαλύτερο για τα στελέχη. 
Τέλος, τα τελευταία χρόνια μεγάλο 
κίνητρο θα πρέπει να θεωρείται ο περι-
ορισμένος χρόνος παραμονής στο πλοίο 
(μικρά και ευέλικτα συμβόλαια), καθώς και 
η ευκολία επικοινωνίας με τους δικούς 
τους ανθρώπους (ίντερνετ – τηλεφωνία), 
καθώς η αύξηση του όγκου εργασίας 
πάνω στο πλοίο με την ταυτόχρονη 
μείωση των πληρωμάτων λόγω της τεχνο-
λογίας, την ποινικοποίηση του επαγγέλ-
ματος, την απαγόρευση εξόδου από το 
πλοίο σε πολλά λιμάνια και τη θέσπιση 
συνεχώς νέων κανονισμών δημιουργούν 
τεράστια ψυχολογική πίεση που, σε συν-
δυασμό με τα προσωπικά θέματα των 
ναυτικών πίσω στην πατρίδα τους, οδηγεί 
σε μείωση των αντοχών τους σε σχέση με 
το παρελθόν.
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι τα πιο ισχυρά 
κίνητρα παραμονής χτίζονται με τον χρόνο 
διαμέσου των διαπροσωπικών σχέσεων 
πλοίου-γραφείου και το αίσθημα ασφά-
λειας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και 
αλληλοκατανόησης που δημιουργείται και 
γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εντάξουμε 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης δοκίμων της 
εταιρείας ως μια πολύ σημαντική πρακτική, 
που ισχυροποιεί τα εκάστοτε κίνητρα 
παραμονής, καθώς δίνει τον χρόνο να ανα-
πτυχθούν σωστά αυτά τα χαρακτηριστικά 
και οι δεσμοί με μια εταιρεία.

Τα ισχυρότερα κίνητρα παραμονής  
ενός ναυτικού χτίζονται με τον χρόνο και 
διαμέσου των διαπροσωπικών σχέσεων

Ο καπτ. Γιώργος Ουζούνης αναφέρει τους σηµαντικότερους  
παράγοντες για τη διατήρηση του ναυτεργατικού δυναµικού µιας 
ναυτιλιακής εταιρείας, και κυρίως των αξιωµατικών, ενώ παράλληλα 
αναδεικνύει το πρόγραµµα εκπαίδευσης δοκίµων ως µια πολύ σηµαντική 
πρακτική για την ανάπτυξη δεσµών των ναυτικών µε την εταιρεία.

Του 
καπτ. Γιώργου Ουζούνη 

Crew Manager, Marine Management Services M.C.
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Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;
 
Η διατήρηση του ναυτεργατικού δυναμικού 
είναι παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για 
μια ναυτιλιακή εταιρεία για πολλούς λόγους.
Ξεκινώντας από τους δόκιμους, δημι-
ουργείς τους «δικούς σου» μελλοντικούς 
αξιωματικούς, οι οποίοι στη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους πορείας και όσο 
συνεργάζονται με την εταιρεία ταυτίζονται 
με τη φιλοσοφία και τον σκοπό της.
Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να 
καταφέρουμε να δημιουργήσουμε στον 
ναυτικό την αίσθηση ότι είναι μέλος της 
οικογένειας της εταιρείας και όχι απλώς 
μια ειδικότητα που καλύπτει την ανάγκη 
σύνθεσης του πλοίου.
Επίσης, η ενασχόληση και το ενδιαφέρον 
της εταιρείας με διακριτικό τρόπο και για 
τα όποια άλλου είδους προβλήματα μπορεί 
να τον απασχολούν (οικογενειακά, προ-
σωπικά κ.λπ.), καθώς και η συμβολή της 

στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, 
βοηθούν τον ναυτικό να αποδίδει όσο το 
δυνατόν καλύτερα στην απαιτητική καθη-
μερινότητά του εντός του πλοίου.
Τέλος, με το να παρακολουθεί η εταιρεία 
την απόδοση και την εξέλιξη του ναυ-
τικού στο πλοίο, έτσι ώστε τα όποια 
κενά παρουσιάζει να γίνονται αντι-
κείμενο εκπαίδευσης αφού ολοκληρωθεί 
η θαλάσσια υπηρεσία του.
 
Στη σημερινή ελληνική ναυτιλία ο 
ρόλος του ανθρωπίνου δυναμικού 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά στο προ-
σωπικό θαλάσσης και στο προσωπικό 
γραφείου. Σε ποιους τομείς πιστεύετε 
ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνερ-
γασία στη διαχείριση των πληρωμάτων 
και του προσωπικού ξηράς μιας ναυτι-
λιακής επιχείρησης;
 
Στην εταιρεία μας, την Polembros Shipping, 
ο ρόλος του ανθρωπίνου δυναμικού δεν 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά στο προ-
σωπικό θαλάσσης και στο προσωπικό γρα-
φείου. Θεωρούμε ότι ο κόσμος που βρί-
σκεται πάνω στα πλοία είναι συνέχεια της 

εταιρείας μας, ενεργοί συνάδελφοί μας. Η 
παρουσία τους κατά διαστήματα, και όταν 
αυτό επιτρέπεται, στην καθημερινή λει-
τουργία του γραφείου δημιουργεί μια 
περισσότερο προσωπική σχέση μαζί μας, 
καθώς έρχονται σε άμεση επαφή και ενη-
μερώνονται για τις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα των ανθρώπων με τους οποίους 
συνεργάζονται όσο είναι εν πλω.

Της 
Ειρήνης Γλύπτη 

Crew Manager, Polembros Shipping

Είναι πολύ σημαντικό για μια ναυτιλιακή 
εταιρεία να καταφέρει να κάνει τον ναυτικό  
να αισθανθεί μέλος της οικογένειάς της

Η κ. Ειρήνη Γλύπτη αναφέρεται στη σηµαντικότητα της διατήρησης του ναυτεργατικού δυναµικού  
ως παράγοντα επιτυχίας µιας ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ παρουσιάζει επίσης τα πλεονεκτήµατα  
που προκύπτουν από τη συνεργασία των πληρωµάτων και του προσωπικού ξηράς στη διαχείριση  
µιας ναυτιλιακής επιχείρησης.
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Τα κριτήρια του παρελθόντος που επι-
στρατεύονταν για να χαρακτηριστεί ένας 
ναυτικός-αξιωματικός ως ποιοτικό στέ-
λεχος μιας ναυτιλιακής έχουν ακολου-
θήσει και αυτά την εξελικτική πορεία της 
ναυτιλίας. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν 
τομέα όπου οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα 
σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καμία καθυ-
στέρηση, η επικοινωνία, τα βελτιωμένα 
τεχνολογικά μέσα και οι διεθνείς κανο-
νισμοί πολλαπλασιάζονται με ραγδαίους 
ρυθμούς και αυστηροποιούνται. Το 
ναυτικό επάγγελμα έχει γίνει πολύ απαι-
τητικό, με αποτέλεσμα να καθίσταται επι-
τακτική η ανάγκη θέσεως κριτηρίων πολύ 
πιο υψηλών για τον χαρακτηρισμό ενός 
αξιωματικού ως ποιοτικού στελέχους.
Ο σημερινός αξιωματικός οφείλει σήμερα, 
για να μπορέσει να διακριθεί ως σημα-
ντικό στέλεχος, να συνδυάζει διαχρονικά 
χαρακτηριστικά, που αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία για τις παραδοσιακές ναυτιλιακές 
εταιρείες, συγκερασμένα με όλα εκείνα τα 
προσόντα που θα τον βοηθήσουν να αντε-
πεξέλθει με επιτυχία στις σύγχρονες απαι-
τήσεις του ναυτικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα πάγια στοιχεία 
που επιζητά μια ναυτιλιακή εταιρεία στο 
πρόσωπο ενός άξιου (επαγγελματικά) 
στελέχους είναι το ήθος, οι γνώσεις, η πει-
θαρχία, η ναυτοσύνη, η εργατικότητα, η 
αποφασιστικότητα, η συναδελφικότητα, ο 
επαγγελματισμός και ο ζήλος.
Όσον αφορά τις γνώσεις, πιστεύω ότι ο 
αξιωματικός με μερικά χρόνια επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας στον χώρο της 
ναυτιλίας έχει διαπιστώσει ότι η ανάγκη 
για εμπλουτισμό των γνώσεών του επί 
του αντικειμένου της εργασίας του έχει 
γίνει πλέον επιτακτική, χωρίς κανένα 
περιθώριο αναβλητικότητας. Αξιοση-
μείωτο, δε, είναι το γεγονός ότι οι ίδιες οι 
ναυτιλιακές εταιρείες φροντίζουν ώστε 
να επενδύουν στη συνεχή επιμόρφωση 
των αξιωματικών τους.
Πέραν των ανωτέρω, τα σύγχρονα προ-
σόντα, που αποτελούν απαραίτητα 
στοιχεία για έναν καλό αξιωματικό (είτε 
είναι γέφυρας είτε μηχανής), είναι η υψηλή 
κατάρτιση σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, χειρισμού διάφορων ηλεκτρο-
νικών προγραμμάτων και οι τεχνικές 
γνώσεις επί νέων συστημάτων. 
Επίσης, η επάρκεια στην ικανότητα χει-
ρισμών των νέων τεχνολογικών συστη-
μάτων (όπως navigation με τη χρήση του 
ECDIS, χρήση electronic engines κ.λπ.) 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη 
ναυτολόγηση ενός αξιωματικού. 
Τέλος, η οξυδέρκεια και η ικανότητα δια-
χείρισης απαιτητικών καταστάσεων από 
έναν αξιωματικό είναι ο ακρογωνιαίος 
λίθος για να χαρακτηριστεί άξιο στέλεχος. 
Αυτό συμβαίνει διότι οι απαιτήσεις στη 
ναυτιλία, οι αυστηροί έλεγχοι και οι εφαρ-
μοζόμενοι κανονισμοί απαιτούν άμεση και 
ορθή επίλυση των ανακυπτόμενων προ-
βλημάτων, που ενδέχεται να εμφανιστούν 
κατά τη διάρκεια ελέγχων από TMSA, 
Vetting ή Port State Control, με συν-
δυασμό θεωρίας και πρακτικής. 

Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε στην εύρεση ναυ-
τικών σήμερα πέραν του μειωμένου 
αριθμού τους; Ποιες χώρες θεωρείτε 
ναυτοχώρες του μέλλοντος;

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της 
πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν η μικρή 
απήχηση των ναυτικών ακαδημιών και 
ο μικρός αριθμός φοίτησης δοκίμων σε 
αυτές, καθώς η περίοδος εκείνη χαρακτη-
ριζόταν από «οικονομική ευμάρεια» της 
ελληνικής κοινωνίας και κατά συνέπεια 
λίγοι ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν να 
ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα. 

Πιστεύω πως η Ελλάδα αποτελεί  
τη ναυτοχώρα του μέλλοντος

Ο καπτ. Ευστράτιος Τσουκάρης αναφέρει τα σύγχρονα προσόντα που επιζητά µια ναυτιλιακή εταιρεία και 
τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για έναν καλό αξιωµατικό του ΕΝ, ενώ συγχρόνως εξηγεί τους 
λόγους για τους οποίους πιστεύει πως η Ελλάδα αποτελεί τη ναυτοχώρα του µέλλοντος.

Του 
καπτ. Ευστράτιου Τσουκάρη

Crew Manager, Sun Enterprises Ltd. / S. Livanos Hellas
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Ωστόσο, με τη μεταστροφή της οικο-
νομίας στην Ελλάδα από το 2009 και 
έπειτα παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση 
των κατόχων τεχνολογικών κυρίως 
πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ που αποφάσισαν 
να σταματήσουν την επαγγελματική ενα-
σχόληση που είχαν και να εισέλθουν στον 
χώρο της ναυτιλίας, με συνεπακόλουθο τη 
μεγάλη αύξηση των ναυτικών φυλλαδίων. 
Τα άτομα αυτά, αν και διακρίνονται από 
υψηλότερη μόρφωση σε σχέση με τον 
μέσο παραδοσιακό ναυτικό-αξιωματικό, 
έχουν απολέσει μέρος της εξέλιξης της 
ναυτιλίας και κατά συνέπεια χωλαίνουν 
σε ναυτική εμπειρία και ναυτοσύνη εν 
συγκρίσει με αξιωματικούς που ξεκίνησαν 
στο Εμπορικό Ναυτικό από δόκιμοι μέσω 
των ΑΕΝ.
Ένα ακόμα πρόβλημα που συναντάμε 
συχνά είναι οι μεγάλοι σε ηλικία αξιωμα-
τικοί, που ζητούν να επιστρέψουν στο 
ναυτικό επάγγελμα. Ωστόσο, τα στελέχη 
αυτής της κατηγορίας είναι δύσκολο να 
προχωρήσουν, καθώς ο μεγάλος χρόνος 
αποχής τους από το επάγγελμα έχει οδη-

γήσει στο να απολέσουν πολλές από 
τις εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας. 
Ο κύριος λόγος έγκειται στο ότι προτι-
μώνται αξιωματικοί μικρότερης ηλικίας, οι 
οποίοι είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και τις διευ-
ρυμένες απαιτήσεις των επιθεωρήσεων 
Vetting και Port State Control.   
Επιπροσθέτως, σημαντικό ζήτημα που 
καταγράφεται στις μέρες μας είναι η υπο-
στελέχωση της αγοράς, κυρίως των bulk 
carriers, από αξιωματικούς λόγω του 
μικρού αριθμού διαθέσιμου ανθρωπίνου 
δυναμικού για dry cargo. Αξίζει, δε, να 
σημειωθεί ότι η αγορά των bulkers αντιμε-
τωπίζει τον κύριο όγκο του προβλήματος, 
καθώς, λόγω ιδιομορφίας των μισθών, 
αλλά και του ότι τα περισσότερα πλοία 
αυτού του τύπου είναι επανδρωμένα 
με international πληρώματα, οδηγεί 
στο να μην επιλέγονται από Έλληνες 
αξιωματικούς.
Πιστεύω ότι ως ναυτοχώρα του μέλ-
λοντος θα χαρακτήριζα πρωτίστως την 
Ελλάδα, και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός τόσο των 
εισακτέων σπουδαστών στις ΑΕΝ όσο και 
των αποφοιτούντων, αλλά και γενικότερα 
ο αριθμός των ενδιαφερομένων για το 
ναυτικό επάγγελμα, είναι ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικός, ειδικά για το μέλλον. Αυτό το 
γεγονός, σε συνδυασμό με τους Έλληνες 
σπουδαστές που φοιτούν σε ιδιωτικές 
ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εντός 
της ΕΕ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στο 
προσεχές μέλλον η Ελλάδα θα συνεχίσει 
να κατέχει καθοριστικό ρόλο ως χώρα 
παραγωγός αξιωματικών του Εμπορικού 
Ναυτικού. Μάλιστα, καλό θα ήταν να μπο-
ρέσουν να απορροφηθούν και τα παιδιά 
των ναυτικών λυκείων στο μέλλον από τη 
ναυτιλία (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα περάσουν ειδικά επιλεγμένα courses), 
καθώς και αυτά αποτελούν σημαντικό 
αριθμητικό μέγεθος.
Τέλος, άλλες χώρες οι οποίες έχουν 
εισέλθει πολύ δυναμικά στην παραγωγή 
στελεχών όλων των ειδικοτήτων του 
Εμπορικού Ναυτικού είναι οι Φιλιππίνες, 
η Κίνα, η Ουκρανία και η Ρωσία. 
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Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Ικανός θεωρείται ένας ναυτικός ο οποίος, 
πέραν των τυπικών προσόντων που απέ-
κτησε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 
του, διαθέτει και ανεπτυγμένη αντίληψη, 
η οποία συμβάλλει στη λήψη των απο-
φάσεων που καλείται να λάβει στην επαγ-
γελματική του καθημερινότητα. Όσον 
αφορά τους αξιωματικούς, θα πρέπει 
να έχουν την ικανότητα, εκτός από το 
να διοικούν απλώς, να αποτελούν πηγή 
έμπνευσης για το πλήρωμα, δηλαδή να 
έχουν τη διάθεση να μεταλαμπαδεύσουν 
ανιδιοτελώς τις γνώσεις τους στους νεό-
τερους στο επάγγελμα συναδέλφους 
τους. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό 
είναι η αποφασιστικότητα, το ομαδικό 
πνεύμα καθώς και η λήψη πρωτοβουλιών, 
ικανότητες οι οποίες εξασφαλίζουν τη 
συνοχή της ομάδας-πληρώματος υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες.

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει χρυσή λύση για 
τη διατήρηση του ανθρωπίνου δυναμικού 
σε οποιαδήποτε εταιρεία. Κάτι τέτοιο 
είναι αποτέλεσμα πολλών ετών και ανά-
πτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ της διοί-
κησης και των ναυτικών. Κατά τη γνώμη 
μου, ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
είναι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυνα-
μικού το οποίο διαθέτει. Αυτό επιτυγχά-
νεται δίνοντάς τους την ευκαιρία να απο-
κτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα 
φανούν χρήσιμες στη συνεχή ανάπτυξή 
τους ως ναυτικών. Θεωρώ ότι κάθε ναυ-
τικός, ανεξαρτήτως του βαθμού που έχει, 
θα πρέπει να εμπνέεται από το όραμα και 
τις προοπτικές της εταιρείας και να παρα-
κινείται από αυτά, ώστε να αισθάνεται 
χρήσιμος και να συμβάλλει σε αυτά. Τέλος, 
η διατήρηση ενός σταθερού κορμού 
έμπειρων στελεχών συντελεί στην ευκο-
λότερη ένταξη των νεότερων ναυτικών και 
στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας 
της ομάδας.

Κάθε ναυτικός θα πρέπει να εμπνέεται από  
το όραμα και τις προοπτικές της εταιρείας  
και να παρακινείται από αυτά

Ο κ. Κωνσταντίνος Μενίκας παρουσιάζει τη σηµασία της αντίληψης αλλά και της διάθεσης για 
µεταλαµπάδευση των γνώσεων ενός ναυτικού, ενώ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί  
πως δεν υπάρχει χρυσή λύση για τη διατήρηση του ανθρωπίνου δυναµικού µιας ναυτιλιακής εταιρείας.

Του 
Κωνσταντίνου Μ. Μενίκα

Crew & Training Coordinator, SEAVEN



Τι καθιστά «ποιοτικό» έναν ναυτικό; 
Αναφέρετε μερικά από τα χαρακτηρι-
στικά που διακρίνουν έναν εξαιρετικό 
αξιωματικό.

Οι παράγοντες που καθιστούν έναν 
ναυτικό «ποιοτικό» είναι ο επαγγελμα-
τισμός, η άρτια κατάρτιση και γνώση 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο, που θα πρέπει να είναι σύμφωνες 
με τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής 
και της τεχνολογίας, η συνεχής επι-
μόρφωση, ο χαρακτήρας του και η αγάπη 
γι’ αυτό που κάνει.
Οι απαιτήσεις που πλέον υπάρχουν στο 
επάγγελμα είναι τεράστιες και απαιτούν ο 
κάθε ναυτικός να ασχοληθεί πάρα πολύ, 
ώστε να έχει τα εφόδια να αντιμετωπίσει 
κάθε δυσκολία που σίγουρα θα προκύψει.
Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν 
εξαίρετο αξιωματικό είναι η εργατικότητα, 
οι γνώσεις, το ήθος, η συνέπεια, οι καλές 
σχέσεις/συμπεριφορά προς τα άλλα μέλη 
του πληρώματος, η ανεκτικότητα στις 
αλλαγές, η προσαρμογή σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα/συνθήκες και πολλά άλλα.

Πώς μπορεί σήμερα μια ναυτι-
λιακή εταιρεία να διατηρήσει απο-
τελεσματικά πιστό το ναυτεργατικό 
δυναμικό της; Ποια κίνητρα και ποιες 
πρακτικές κρίνετε από την εμπειρία 
σας ότι αποδίδουν περισσότερο;

Οι παράγοντες που θα συμβάλουν στο να 
διατηρήσει μια εταιρεία αποτελεσματικά 
πιστό το ναυτεργατικό δυναμικό της (high 
retention rate) είναι πάρα πολλοί.
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να είναι αξιό-
πιστη, να έχει ασφαλή και ποιοτικά πλοία, 
να υπάρχουν θέσεις εργασίας και όχι 
μεγάλη αναμονή προς εύρεση εργασίας.
Οι σχέσεις μεταξύ εταιρείας και ναυτικών 
θα πρέπει να διέπονται από ειλικρίνεια και 
σεβασμό. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει 
σωστή αντιμετώπιση του ναυτικού από 
τους ανθρώπους της εταιρείας.
Ο ναυτικός πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια 
πάνω στο πλοίο απ’ όλες τις απόψεις, να 
έχει την πλήρη στήριξη της εταιρείας σε 
όλα τα επίπεδα, στον επαγγελματικό αλλά 
και στον οικογενειακό τομέα, να γνωρίζει 
ότι η εταιρεία θα σταθεί δίπλα του σε 
οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει.

Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να παρέχει 
υψηλή ποιότητα διαβίωσης πάνω στο 
πλοίο όσον αφορά το εργασιακό περι-
βάλλον, να υπάρχει επάρκεια και ποι-
ότητα σε θέματα διατροφής και ψυχα-
γωγίας, καθώς και χαμηλό κόστος στις 
προσωπικές επικοινωνίες (ίντερνετ, 
τηλέφωνο).
Εκτός των ανωτέρω, σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι παροχές της εταιρείας σε 
θέματα οικονομικής φύσης και πρωτίστως 
οι οικονομικές απολαβές των ναυτικών 
να καταβάλλονται χωρίς καθυστερήσεις. 
Ακόμα, η επιμόρφωση/εκπαίδευση του 
ναυτικού να γίνεται με έξοδα της εταιρείας.
Τα υψηλά μισθολόγια, οι έξτρα αμοιβές 
(παροχές), επιδόματα όπως επίδομα 
πολυετίας, δώρο επαναπρόσληψης, δώρο 
καλής συνεργασίας κ.ά. είναι βασικά 
κίνητρα για την παραμονή ενός ναυτικού 
σε μια εταιρεία.
Επίσης, βασικό κίνητρο είναι οι μελλο-
ντικές παροχές προς τον ναυτικό ή σε 
μέλη της οικογένειάς του, όπως εφάπαξ 
καταβολή χρηματικού πόσου με τη 
συνταξιοδότησή του και υποτροφίες για 
σπουδές στα παιδιά τους.

Του 
καπτ. Αθανάσιου Αποστολόπουλου 

Manning Manager, Springfield Shipping Co. Panama S.A.

Οι απαιτήσεις στο επάγγελμα  
είναι πλέον τεράστιες

Ο καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος παρουσιάζει στους αναγνώστες των Ναυτικών Χρονικών το προφίλ 
ενός ποιοτικού ναυτικού και αναφέρει τους τρόπους µε τους οποίους µια ναυτιλιακή εταιρεία µπορεί να 
κρατήσει το ποσοστό διατήρησης του ανθρωπίνου δυναµικού της σε υψηλά επίπεδα. 
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Ενισχύονται οι ρωσικές εξαγωγές 
LNG στην Ιαπωνία

Οι εξαγωγές LNG από τη Ρωσία προς την 
Ιαπωνία άγγιξαν ακόμα υψηλότερα επίπεδα 
το περασμένο έτος συγκριτικά με τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2017 οι 
ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού 
αερίου προς το Τόκιο έφτασαν τους 7,6 
εκατ. τόνους, σύμφωνα με το ρωσικό ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Tass.
Η Ιαπωνία αποτελεί τον μεγαλύτερο αγο-
ραστή LNG σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριοι 
προμηθευτές της είναι το Κατάρ, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αυστραλία και 
η Μαλαισία. Το 10% των εισαγωγών LNG της 
Ιαπωνίας εκτιμάται πως προέρχεται από τη 
Ρωσία. Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, 
Alexander Novak, επιβεβαίωσε την αύξηση 
των εξαγωγών LNG από τη Μόσχα προς το 
Τόκιο, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία επιθυμεί 
την περαιτέρω αύξηση των εν λόγω εξα-
γωγών, με στόχο την ενδυνάμωση των εμπο-
ρικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.
Όπως προκύπτει από στοιχεία του Central 
Dispatching Department of Fuel Energy 

Complex, το περασμένο έτος οι εξα-
γωγές ΥΦΑ από τη Ρωσία προς τις χώρες 
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού 
Ωκεανού αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σχέση 
με το 2016, φτάνοντας τα 15,48 δις κ.μ.

Το Ισραήλ νέος παίκτης  
στον ενεργειακό χώρο

Ο ισραηλινός ενεργειακός όμιλος Delek 
σε συνεργασία με τη Noble Energy, με 
έδρα στο Τέξας, υπέγραψαν πρόσφατα 
συμφωνία αξίας $15 δις για τις εξαγωγές 
φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την 
Αίγυπτο. Το φυσικό αέριο θα προέλθει 
από τα υποθαλάσσια κοιτάσματα Tamar 
και Leviathan που διαθέτει το Ισραήλ στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με το πρα-
κτορείο Reuters.
Η συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της 
Delek, της Noble Energy –η οποία διαχει-
ρίζεται τα συγκεκριμένα υποθαλάσσια κοι-
τάσματα– και της Dolphinus Holdings Ltd. 
στην Αίγυπτο αφορά τον εφοδιασμό της 
τελευταίας με 64 εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου 
για μια περίοδο δέκα ετών. Επιπλέον, η 
Delek σχεδιάζει να συνεργαστεί και με 
την East Mediterranean Gas Company, μια 
εταιρεία ισραηλινο-αιγυπτιακών συμφε-
ρόντων, για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
από το Ισραήλ προς την Αίγυπτο.
Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Yuval 
Steinitz, επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη 
μεγάλη συμφωνία θα αναδείξει το Ισραήλ 
σε σημαντικό παίκτη στην τοπική ενερ-
γειακή αγορά και θα ενισχύσει τις σχέσεις 
της χώρας με την Αίγυπτο, καθώς και με τις 
υπόλοιπες γειτονικές χώρες.

Σε άνοδο οι τιμές του φυσικού 
αερίου λόγω του ψύχους  
στην Ευρώπη

Το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας το οποίο 
έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης επη-
ρέασε αρνητικά τις τιμές του φυσικού αερίου. 
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Bloomberg, οι τιμές του φυσικού αερίου 
έφτασαν στις αρχές του Μαρτίου στο υψη-
λότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών, 
λόγω του ψύχους σε Αγγλία, Γερμανία, 
Ιρλανδία,  Δανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 
του 2018 ο καιρός ήταν πιο δριμύς απ’ 



ό,τι συνήθως τέτοια εποχή και το κρύο 
ήταν περισσότερο αισθητό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, στις σκανδιναβικές χώρες και 
στη Βαλτική.
Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτιμάται ότι 
θα σημειώσουν έντονη μεταβλητότητα, ενώ 
η ζήτηση αυτού θα παρουσιάσει αύξηση, 
παρά το γεγονός ότι είναι άνοιξη.
Αξιοσημείωτο είναι το ότι ο περασμένος 
Φεβρουάριος ήταν ο πιο κρύος των τελευ-
ταίων δέκα ετών και αρκετοί έμποροι ανα-
γκάστηκαν να αντλήσουν με ταχύ ρυθμό 
φυσικό αέριο από τα αποθέματα που 
κρατούσαν σε δεξαμενές στην Ευρώπη 
για την κάλυψη των αυξανόμενων ενερ-
γειακών αναγκών.

Ρεκόρ καταγράφει η πετρελαϊκή 
παραγωγή της Λιβύης

Η πετρελαϊκή παραγωγή της Λιβύης 
σημείωσε ρεκόρ τον περασμένο 
Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, η μέση ημε-
ρήσια παραγωγή αργού πετρελαίου άγγιξε 
τα 1,083 εκατ. βαρέλια. Σύμφωνα με την 
εταιρεία παροχής πληροφοριών στον 
χώρο της ενέργειας Genscape, τα συγκε-
κριμένα επίπεδα πετρελαϊκής παραγωγής 
έχουν να καταγραφούν από τον Ιούλιο 
του 2013.
Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης 
της Λιβύης, τον περασμένο Ιανουάριο η 
παραγωγή πετρελαίου της χώρας ήταν 
συνεχής, χωρίς να σημειωθούν διακοπές 
λόγω καιρικών συνθηκών ή κάποιων επι-
θέσεων στους αγωγούς πετρελαίου.
Η Λιβύη, μετά τις μακροχρόνιες πολι-
τικο-κοινωνικές ταραχές που έχουν 
πλήξει σημαντικά τη χώρα αλλά και την 
πετρελαϊκή της παραγωγή, δείχνει πλέον 
σημάδια ανάκαμψης.
Η χώρα, πέρα από τις προσπάθειες που 
κάνει να αυξήσει την πετρελαϊκή της 
παραγωγή, στοχεύει και σε αύξηση των 
εξαγωγών της. Τον Ιανουάριο ανακοι-
νώθηκε ότι 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. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με τα βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας 
που επικρατούν πλέον στη Λιβύη, απο-
τελεί πρόσφορο έδαφος για την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων από πετρελα-
ϊκούς κολοσσούς. Η Λιβύη επίσης θέλει 
να ενισχύσει τη θέση της και στην αγορά 

του LNG. Σε παλαιότερο δημοσίευμα των 
Ναυτικών Χρονικών είχε αναφερθεί ότι θα 
ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάιο η παραγωγή 
φυσικού αερίου στη χώρα από το υποθα-
λάσσιο κοίτασμα Bahr al-Salam, το οποίο 
βρίσκεται στον Κόλπο της Σύρτης. Μέσα 
από τη νέα πηγή παραγωγής αερίου, η 
Λιβύη μπορεί να προχωρήσει και σε εξα-
γωγές, γεγονός που ενδεχομένως να συμ-
βάλει στη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη 
της χώρας και στην ενίσχυση της θέσης 
της στον τομέα της ενέργειας.

Πώς θα κινηθεί η αγορά του LNG 
τα επόμενα χρόνια;

Η αγορά του LNG έχει προσελκύσει 
σε παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον, 
καθώς πολλές χώρες έχουν στρέψει την 
προσοχή τους προς καθαρές μορφές 
ενέργειας για την κάλυψη των ενερ-
γειακών τους αναγκών. Επίσης, το LNG ως 
ναυτιλιακό καύσιμο ανταποκρίνεται στις 
διεθνείς απαιτήσεις για τη μείωση των 
εκπομπών των αέριων ρύπων.
Η ετήσια έρευνα της Shell για την πορεία 
του LNG κατέδειξε ότι το περασμένο έτος 
καταγράφηκε αύξηση στην παγκόσμια 
ζήτηση φυσικού αερίου κατά 29% 
συγκριτικά με το 2016, φτάνοντας τους 293 
εκατ. τόνους. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
έρευνα, προβλέπεται ένας περιορισμός 
στην παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου 

περίπου στα μέσα του 2020, εκτός και αν 
νέα έργα πραγματοποιηθούν σύντομα, 
τα οποία θα συμβάλουν στην αύξηση της 
συγκεκριμένης παραγωγής.
Το περασμένο έτος η Ιαπωνία αποτέλεσε για 
μία ακόμα φορά τον μεγαλύτερο αγοραστή 
LNG στον κόσμο, με την Κίνα να κατέχει 
πλέον τη δεύτερη θέση και τη Νότια Κορέα 
την τρίτη. Σημαντική αύξηση της ζήτησης 
παρατηρήθηκε σε χώρες της Ασίας και της 
Ευρώπης το περασμένο έτος. Μόνο στην 
Ασία, σύμφωνα με την έρευνα της Shell, η 
ζήτηση αυξήθηκε κατά 17 εκατ. τόνους.
Η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση εκτι-
μάται ότι θα σημειώσει αύξηση κατά 30% 
μεταξύ των ετών 2015 και 2040. Η αύξηση 
της ζήτησης θα προέλθει κυρίως από 
την Κίνα, την Ινδία, την Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία.
Το LNG έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
τις τελευταίες δεκαετίες. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι από το 2000 έως σήμερα ο 
αριθμός των χωρών που εισάγουν LNG έχει 
τετραπλασιαστεί, ενώ ο αριθμός των προ-
μηθευτριών χωρών έχει διπλασιαστεί.
 
Οι ΗΠΑ «κυριαρχούν» στον 
παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη

Η διαρκώς αυξανόμενη πετρελαϊκή 
παραγωγή των ΗΠΑ θα οδηγήσει τη χώρα 
να αναδειχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό 
πετρελαίου στον κόσμο.
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Σύμφωνα με στοιχεία της International 
Energy Agency (IEA), το περασμένο έτος η 
παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου από 
τις ΗΠΑ έφτασε τα 10 εκατ. βαρέλια ημε-
ρησίως, αριθμός που έχει να καταγραφεί 
από το 1970. Όπως δήλωσε ο κ. Fatih 
Birol, διευθυντής της ΙΕΑ, η παραγωγή 
πετρελαίου των ΗΠΑ ξεπέρασε πέρυσι 
την αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας 
και μέχρι τα τέλη του 2018 εκτιμάται ότι 
θα ξεπεράσει την παραγωγή της Ρωσίας.
Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
παραγωγό αργού πετρελαίου παγκοσμίως, 
με παραγωγή που αγγίζει περίπου τα 11 
εκατ. βαρέλια σε ημερήσια βάση.
Επιπλέον, όπως αναφέρει ο κ. Birol στο 
ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, 
τα επόμενα τέσσερα με πέντε χρόνια 
δεν προβλέπεται να μειωθεί η παραγωγή 
πετρελαίου των ΗΠΑ, αλλά θα αυξά-
νεται διαρκώς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 
με τη συμφωνία των χωρών-μελών του 
OPEC για περιορισμό της παγκόσμιας 
πετρελαϊκής παραγωγής προκειμένου να 
σημειωθεί ανάκαμψη στην εν λόγω αγορά.
Η συμφωνία του OPEC, σε συνδυασμό 
με τις αυξανόμενες εξαγωγές πετρελαίου 
από τις ΗΠΑ προς ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενες χώρες της Ασίας, αυξάνει το 
μερίδιο αγοράς της χώρας συγκριτικά με 
εκείνο των χωρών-μελών του OPEC.
Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters, μέχρι το 2023 η πετρε-
λαϊκή παραγωγή των ΗΠΑ εκτιμάται 
ότι θα έχει αγγίξει τα 12,1 εκατ. βαρέλια/
ημέρα, ενώ η παραγωγή σε φυσικό αέριο 
θα ανέλθει σε 4,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ 
να καταλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο στην 
παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, περιορί-
ζοντας το αντίστοιχο μερίδιο των χωρών-
μελών του OPEC.
Εφόσον η συνολική παραγωγή των ΗΠΑ 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο φτάσει τα 
17 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2023, από 13,2 
εκατ. βαρέλια/ημέρα το περασμένο έτος, 
τότε θα αποτελούν αδιαμφισβήτητα έναν 
κυρίαρχο στην παγκόσμια πετρελαϊκή 
αγορά, ενώ συγχρόνως θα περιοριστεί η 
εξάρτησή τους από εισαγωγές πετρελαι-
οειδών, καθώς θα διαθέτουν ενεργειακή 
αυτοδυναμία.
Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή πετρε-
λαίου από τις χώρες-μέλη του OPEC θα 
αυξηθεί με αργό ρυθμό έως το 2023, μόλις 
κατά 750.000 βαρέλια/ημέρα.

Η Κίνα δεύτερος μεγαλύτερος 
εισαγωγέας LNG παγκοσμίως

Η Κίνα αναδείχθηκε στον δεύτερο μεγα-
λύτερο εισαγωγέα LNG παγκοσμίως 
το 2017, αφήνοντας στην τρίτη θέση τη 
Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων IHS 
Markit, η Κίνα εισήγαγε κατά τη διάρκεια 
του περασμένου έτους 5 δις κυβικά πόδια 
LNG κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση. 
Οι εισαγωγές του μεγαλύτερου αγοραστή 
LNG στον κόσμο, της Ιαπωνίας δηλαδή, 
έφτασαν τα 11 δις κυβικά πόδια/ημέρα.
Η αξιοσημείωτη αύξηση των εισαγωγών 
LNG από το Πεκίνο οφείλεται στην αυξα-
νόμενη εγχώρια ζήτηση για κατανάλωση 
φυσικού αερίου, με στόχο να καλύψει τις 
ενεργειακές ανάγκες της χώρας, η οποία έχει 
θέσει ως στόχο να περιορίσει την εξάρτησή 
της από τον άνθρακα και να στραφεί σε 
«καθαρότερες» μορφές ενέργειας.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 
αυξημένες εισαγωγές της, η Κίνα δια-
θέτει 17 τερματικούς σταθμούς εισαγωγής 
LNG σε 14 λιμένες της, οι οποίοι έχουν 
συνολική ικανότητα επαναεριοποίησης 
7,4 δις κυβικά πόδια φυσικού αερίου 
ημερησίως.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Energy 
Information Administration (EIA), οι εισα-
γωγές LNG στην Κίνα θα έχουν φτάσει τα 
11,2 δις κυβικά πόδια/ημέρα έως το 2021, 
καθώς η χώρα κατασκευάζει και άλλους 
τερματικούς σταθμούς, που αναμένεται να 
τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια.

Το Ιράκ μειώνει τις εισαγωγές  
του σε πετρελαϊκά προϊόντα

Ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου, Jabar 
al-Luaibi, δήλωσε πρόσφατα ότι το Ιράκ 
θα περιορίσει κατά 25% τις εισαγωγές του 
σε πετρελαϊκά προϊόντα.
Η απόφαση αυτή ελήφθη από την ιρακινή 
κυβέρνηση, καθώς έχει αποκατασταθεί η 
λειτουργία σε ένα μεγάλο μέρος των διυ-
λιστηρίων πετρελαίου της χώρας, μετά 
τις επιθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί 
από στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν 
έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα περιορι-
στούν οι εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων 
από το Ιράκ. Ωστόσο, ο υπουργός Πετρε-
λαίου είχε ανακοινώσει πριν από λίγους 
μήνες ότι έχει καταγραφεί αύξηση της 

παραγωγής από το διυλιστήριο πετρελαίου 
στο Κιρκούκ, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, 
ενώ εντός του 2018 πρόκειται να αποκα-
τασταθεί μεγάλο μέρος του Baiji, το οποίο 
αποτελούσε το μεγαλύτερο διυλιστήριο 
πετρελαίου του Ιράκ, καλύπτοντας το ένα 
τρίτο της πετρελαϊκής του παραγωγής.
Το Ιράκ αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πετρελαιοπαραγωγό χώρα του OPEC, 
μετά τη Σαουδική Αραβία.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, 
μετά τις επιθέσεις των στρατιωτών του 
Ισλαμικού Κράτους, τα προηγούμενα 
χρόνια, η πετρελαϊκή παραγωγή της 
χώρας στηρίζεται κυρίως στο διυλιστήριο 
Dora στη Βαγδάτη, αλλά και στο Shuaiba, 
το οποίο βρίσκεται νότια της Βαγδάτης.

Σε κυριαρχία τους στον  
παγκόσμιο ενεργειακό στίβο 
στοχεύουν οι ΗΠΑ

Το πρώτο φορτίο με LNG από τον νεότερο 
τερματικό σταθμό των ΗΠΑ αναχώρησε 
στις αρχές Μαρτίου του 2018. Πρόκειται 
για τον τερματικό σταθμό Cove Point, ο 
οποίος ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία 
Dominion Energy Inc. και αποτελεί τον 
δεύτερο μεγαλύτερο τερματικό σταθμό 
διαχείρισης LNG των ΗΠΑ, μετά τον 
σταθμό Sabine Pass της Cheniere Energy 
Inc., ο οποίος βρίσκεται στη Λουιζιάνα.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
το φορτίο επρόκειτο να αποσταλεί προς 
την Ασία, ωστόσο, λόγω του ψύχους που 
έπληξε πρόσφατα την Ευρώπη, το δρομο-
λόγιο άλλαξε και πλέον προορισμός είναι 
το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το φορτίο μεταφέρεται μέσω του πλοίου 
«Gemmata», ιδιοκτησίας της Shell, με 
προορισμό πλέον τον τερματικό σταθμό 
Dragon, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιο-
δυτικό τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, 
οι ΗΠΑ, έπειτα από έξι δεκαετίες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων εισήγαγαν μεγάλες 
ποσότητες φυσικού αερίου, αποφάσισαν 
το περασμένο έτος να εξάγουν για πρώτη 
φορά, λόγω της αυξημένης παραγωγής 
τους σε σχιστολιθικό φυσικό αέριο.
Οι ΗΠΑ στοχεύουν εντός του 2018 να απο-
τελέσουν τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα 
LNG σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας 
την πολιτική του Αμερικανού προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ να καταστεί η χώρα κυρί-
αρχος στον διεθνή ενεργειακό χώρο.
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Η φήμη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος καθορίζεται  
από τους καθηγητές και την ακαδημαϊκή ποιότητα  
των φοιτητών

Συνέντευξη του Σπύρου Ι. Βουγιούς
Διευθυντή Ναυτιλιακών Προγραμμάτων, 
ALBA Graduate Business School,  
The American College of Greece

Πρόσφατα υποδεχθήκατε τους ναυτι-
λιακούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
προγράμματος MSc in International 
Shipping and Finance που προσφέρετε 
σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανε-
πιστήμιο του Reading. Πείτε μας για τη 
συνεργασία αυτή. 

Το MSc in International Shipping and Finance 
είναι ένα από τα τρία ναυτιλιακά μεταπτυ-
χιακά προγράμματα του ALBA. Είναι ένα 
αμιγώς «διεθνές» πρόγραμμα με καθη-
γητές και φοιτητές από όλο τον κόσμο και 
με έδρα δύο από τα πιο σημαντικά ναυτι-
λιακά κέντρα του κόσμου, την Αθήνα και το 
Λονδίνο. Το Πανεπιστήμιο του Reading βρί-
σκεται μόλις μισή ώρα έξω από το Λονδίνο. 
Πρόκειται πραγματικά για μια πολύ επιτυ-
χημένη συνεργασία. Το συγκεκριμένο πρό-

γραμμα προσφέρεται από το 2011 και οι 
απόφοιτοί του έχουν απορροφηθεί σε πολύ 
γνωστές εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Με την επιτυχή ολο-
κλήρωση του προγράμματος οι τελειόφοιτοι 
λαμβάνουν διπλό πτυχίο (Dual Degree), ένα 
από το ALBA Graduate Business School, 
The American College of Greece και ένα 
από το Πανεπιστήμιο του Reading. 
Το πρόγραμμα ξεκινάει στην Αγγλία, συνε-
χίζεται στην Ελλάδα και ολοκληρώνεται 
στην Αγγλία. Οι εμπειρίες που αποκτούν οι 
φοιτητές τόσο στην Αγγλία όσο και στην 
Ελλάδα είναι μοναδικές. Κατά την παραμονή 
τους στην Ελλάδα οι φοιτητές έρχονται 
σε επαφή με την ελληνική ναυτιλιακή κοι-
νότητα συμμετέχοντας σε μια σειρά εκδη-
λώσεων δικτύωσης μαζί με τους φοιτητές 
των άλλων δύο ναυτιλιακών προγραμμάτων 



του ALBA (το MSc in Shipping Management 
και το MBA in Shipping). 

To ALBA προσφέρει τρία προγράμματα 
στη ναυτιλία. Τι διαφορές έχουν;

Το κάθε μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 
με τρόπο ώστε να καλύπτει τις διαφορε-
τικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών 
μας σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της 
αγοράς. Ο σωστός σχεδιασμός επιτυγχά-
νεται μέσα από δύο επιτροπές, την Ακα-
δημαϊκή Επιτροπή, το λεγόμενο «Academic 
Advisory Committee», που αποτελείται 
από διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς, και 
την Επιχειρηματική Επιτροπή, ή αλλιώς 
το «Business Advisory Committee»,  που 
απαρτίζεται από μια επίλεκτη ομάδα επαγ-
γελματιών της ναυτιλίας. 
Το MBA in Shipping έχει σχεδιαστεί για 
να αναπτύξει τις δεξιότητες διοίκησης και 
ηγεσίας όσων βρίσκονται ήδη στον χώρο 
και θέλουν να ανέβουν ιεραρχικά. Το πρό-
γραμμα το παρακολουθούν ναυτιλιακά 
στελέχη με εργασιακή εμπειρία αλλά και 
καπετάνιοι και πρώτοι μηχανικοί. 
To MSc in Shipping Management απευθύ-
νεται σε νέους που μόλις έχουν τελειώσει 
το πρώτο τους πτυχίο και θέλουν να απο-
κτήσουν την απαραίτητη εξειδίκευση για 
να εισέλθουν στον χώρο της ναυτιλίας, 
αλλά και σε νέους ναυτικούς που θέλουν 
να αποκτήσουν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο 
που είναι πλέον απαραίτητο τόσο πάνω στα 
σύγχρονα πλοία όσο και στις εταιρείες. 
Τέλος το MSc in International Shipping and 
Finance προσφέρει μια μοναδική εμπειρία 
σπουδών με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή 
χρηματοοικονομική. 
Ωστόσο και τα τρία μας ναυτιλιακά προ-
γράμματα είναι προγράμματα επιχειρη-
σιακών σπουδών. Το ALBA προσφέρει επι-
χειρησιακές σπουδές από το 1992. Ιδρύθηκε 
με κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ 
και του ΕΒΕΑ και σήμερα αποτελεί το 
«Graduate Business School» του Αμερικα-
νικού Κολεγίου Ελλάδος. 

Υπάρχει σύνδεση με την αγορά εργα- 
σίας; 

Στο ALBA η σύνδεση με την αγορά 
εργασίας είναι δεδομένη εφόσον μιλάμε 
για το «σχολείο της επιχειρηματικής κοινό-
τητας». Μέσω του career office του ALBA 
οι φοιτητές/απόφοιτοί μας έχουν πρό-

σβαση χωρίς υπερβολή σχεδόν σε όλες τις 
μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. 
Η σύνδεση αυτή είναι μεν απαραίτητη αλλά 
δεν εξασφαλίζει και την πολυπόθητη θέση 
εργασίας. Η αγορά εργασίας στη ναυτιλία 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, πολύ απαι-
τητική και συνεχώς μεταβαλλόμενη. Απαι-
τείται μεταξύ άλλων πολύ καλή γνώση του 
αντικειμένου (ακαδημαϊκή και πρακτική), 
κριτικός τρόπος σκέψης, πειθαρχία, προ-
σαρμοστικότητα, ομαδικότητα, πολύ καλά 
αγγλικά και άριστη γνώση της αγγλικής ναυ-
τιλιακής ορολογίας. 
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όταν μιλάμε για 
την ελληνική ναυτιλία μιλάμε για την πρώτη 
ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως και αυτή 
η πρωτιά οφείλεται στο ιδιαίτερα εξει-
δικευμένο, καλά καταρτισμένο και πολύ 
ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό της. 
Ανθρώπινο δυναμικό που προέρχεται τόσο 
από τη θάλασσα όσο και από τη στεριά: 
μια ιδιαιτερότητα του χώρου που την κάνει 
ξεχωριστή από τις άλλες βιομηχανίες. 
Θα έλεγα λοιπόν ότι μαζί με τη σύνδεση με 
την αγορά είναι απαραίτητη τόσο η σωστή 
και ολοκληρωμένη προετοιμασία του 
φοιτητή όσο και η από νωρίς κατανόηση 
του ιδιαίτερου αυτού χώρου. 
Αυτό το τρίπτυχο εφαρμόζουμε στα προ-
γράμματα ναυτιλίας του ALBA, το οποίο 
μας ξεχωρίζει από τα άλλα ναυτιλιακά προ-
γράμματα. Στο ALBA οι φοιτητές μας δεν 
αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά έναν κριτικό 
τρόπο σκέψης, εμπειριών και συμπερι-
φορών που αποκτάται μέσα από τη συχνή 
επαφή των φοιτητών μας με την αγορά 
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της ναυτιλίας (επισκέψεις, διαλέξεις, συμ-
μετοχή σε συνέδρια, προγράμματα μαθη-
τείας, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λπ.) και την 
πολύ υψηλού επιπέδου διδασκαλία στην 
τάξη από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και 
επαγγελματίες του χώρου τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Παρά την παρατεταμένη κρίση στη ναυ-
τιλία, εξακολουθεί ο συγκεκριμένος 
κλάδος να δημιουργεί θέσεις εργασίας; 

Αν κρίνω από τον ρυθμό απορρόφησης των 
αποφοίτων μας (περίπου στο 80% μέσα 
στους τρεις πρώτους μήνες αποφοίτησης 
για το 2017) τόσο στα ναυτιλιακά όσο και 
στα παραναυτιλιακά επαγγέλματα, θα έλεγα 
πως τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει ιδι-
αίτερα ικανοποιητική ζήτηση για νέους καλά 
καταρτισμένους και με γνώση των ιδιαιτερο-
τήτων και των απαιτήσεων της πολύ εξειδι-
κευμένης αυτής αγοράς. 

Σε ποιους απευθύνεται το ALBA;

Η φήμη ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος 
καθορίζεται όχι μόνο από τους καταξιω-
μένους καθηγητές αλλά και από την ακαδη-
μαϊκή ποιότητα των φοιτητών και αργότερα 
αποφοίτων του. Απευθυνόμαστε σε αυτούς 
τους φοιτητές και υποστηρίζουμε την προ-
σπάθειά τους μέσα από ένα σημαντικό 

πρόγραμμα ακαδημαϊκών υποτροφιών 
που μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 60% 
των διδάκτρων. Το ALBA κάθε χρόνο προ-
σφέρει περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ σε 
υποτροφίες. 
Τα κριτήρια εισαγωγής του ALBA είναι αντί-
στοιχα με αυτά των καλύτερων πανεπι-
στημίων της Ευρώπης. Ζητάμε καλή βαθ-
μολογία πρώτου πτυχίου, άριστο επίπεδο 
γνώσης αγγλικών και δύο καλές συστατικές 
επιστολές, ενώ η δοκιμασία του GMAT 
-test κρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις απα-
ραίτητη. Επιπλέον ο υποψήφιος καλείται 
να γράψει τρία essays και να περάσει από 
συνέντευξη. 

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας; 

Πέρα από τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το 
ALBA έχει μακρόχρονη ιστορία και είναι 
ιδιαίτερα γνωστό στην ελληνική και διεθνή 
αγορά για τα προγράμματα σπουδών 
ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης μέσω 
του τμήματος Executive Develpoment. 
Η τελευταία μας εξέλιξη μέσω της εξαιρε-
τικής συνεργασίας με το τμήμα Exed του 
ALBA είναι η δημιουργία του πρώτου ναυ-
τιλιακού ενδο-επιχειρησιακού προγράμ-
ματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχε-
διάστηκε σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις της διαχειρίστριας ναυτιλιακής 
εταιρείας THENAMARIS. Ξεκίνησε τον 

Σεπτέμβριο του 2017 με εξαιρετική επιτυχία. 
Έχει διάρκεια ενός έτους και εκπαιδεύει 
έναν μεγάλο αριθμό στελεχών της εται-
ρείας. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε την 
πολύ σημαντική αυτή εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα και σε άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
www.alba.acg.edu
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Η Carras (Hellas) S.A., συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της, στις 25 Ιανουαρίου 2018 παρέλαβε για σκοπό 
πελατών της τα αδελφά Φ/Γ χύδην φορτίου «AQUALEO» και «AQUALIBRA» τύπου Ultramax, εξοπλισμένα με γερανούς, με 
υψηλές προδιαγραφές σχεδιασμού για οικονομία κατανάλωσης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας Aeroline Tess66 «eco design», 
εφοδιασμένα με συστήματα διαχείρισης και επεξεργασίας έρματος.

Τα εν λόγω πλοία ναυπηγήθηκαν στο ναυπηγείο της Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd., Fukuyama (Numakuma-cho), Japan, υπό την 
επίβλεψη του Ιαπωνικού Νηογνώμονα (ΝΚ), και ύψωσαν σημαία Λιβερίας.

NEOTEYKTA

Carras (Hellas) S.A.:  
«M/V AQUALEO» και «M/V AQUALIBRA» 



Σημαία 
Λιβερία

Έτος ναυπήγησης 
2018

Ναυπηγείο 
Tsuneishi Shipbuilding Co.,  
Ltd., Fukuyama, Japan

IMO Number 
M/V AQUALEO: 9765598
M/V AQUALIBRA: 9765603

P&I Club
West of England

Deadweight
63.948 μ.τ.

Βύθισμα
13,32 μ.

L.O.A.
199,90 μ.

Πλάτος
32,26 μ.

Αμπάρια
5

Γερανοί
4 – IHI 30 τόνοι

Αρπάγες
12,5 κ.μ.

Χωρητικότητα
78.960 κ.μ.

Τύπος κύριας μηχανής
S50ME-B 9.5

Κατασκευαστής κύριας μηχανής
MITSUI MAN B&W

Νηογνώμονας/Πιστοποιητικά
Class NK, NS*, MNS*, BC-Type A, 
BC-XII, CSR, EA, IHM, GRAB 25, 
M0, PSPC, ESP, IWS, PSCM, AFS, 
BWM, BWTS, New Panama Canal 
Compliance
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Εξωστρέφεια και εδραίωση στη Νοτιοανατολική Ασία  
για τους Έλληνες κατασκευαστές 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Η παρουσία και φέτος των Ελλήνων κατα-
σκευαστών στη Σιγκαπούρη έρχεται 
ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της 
Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυ-
τιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO) –η 
οποία τιμήθηκε με το βραβείο Ευκράντη 
των Ναυτικών Χρονικών το 2014– υπό 
την αιγίδα και την υποστήριξη της Ελλη-
νικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece). 
Υπό την ομπρέλα του ελληνικού περι-
πτέρου, που καταλάμβανε περίοπτη θέση 
στον χώρο της μεγάλης διεθνούς έκθεσης 
κοντά στα εθνικά περίπτερα της Κίνας, 
της Νορβηγίας αλλά και της Ιαπωνίας, 
συμμετείχε και η Διεθνής Ναυτική και 
Βιομηχανική Ένωση (WIMA).
Πρόκειται για μία ακόμα δυναμική πρω-
τοβουλία εξωστρέφειας για τους Έλληνες 
κατασκευαστές, που σε σημαντικό βαθμό 
εκπροσωπούνται από τις νεότερες γενιές 
οικογενειακών επιχειρήσεων με μακρά 
ιστορία και παράδοση στον χώρο του 
ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ωστόσο, η οργα-
νωμένη παρουσία των Ελλήνων κατασκευ-
αστών για δεύτερη χρονιά στη Σιγκα-

πούρη συνιστά και μια απτή απόδειξη ότι 
η δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας και 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι 
υπαρκτή και σε θέση να κερδίζει την εμπι-
στοσύνη των ξένων αγορών με αξιοπιστία, 
σοβαρότητα και καινοτόμα ανταγωνιστικά 
προϊόντα. Πρόκειται για εξαγωγικά προ-
ϊόντα ναυτιλιακού εξοπλισμού, υπηρεσιών 
και έξυπνων ολοκληρωμένων λύσεων για 
τη ναυτιλία, που παράγονται μεν εντός 
των εθνικών συνόρων αλλά αφορούν την 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.
Η πρόεδρος της HEMEXPO, κ. Ελένη 
Πολυχρονοπούλου, απαντώντας σε 
ερώτηση των Ναυτικών Χρονικών, που 
βρέθηκαν στη Σιγκαπούρη καταγρά-
φοντας τον παλμό της διεθνούς έκθεσης 
και την εκεί δυναμική παρουσία των 
Ελλήνων κατασκευαστών, δήλωσε τα 
εξής: «Εξάγουμε τεχνολογία και πουλάμε 
ένα προϊόν που έχει μεγάλο χρόνο ζωής. 
Η παρουσία μας στη Σιγκαπούρη είναι 
σημαντική, γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο 
ναυτιλιακό κέντρο. Διαθέτει ένα κομβικό 
λιμάνι, 150 ναυτιλιακές εταιρείες, έχει ένα 
ισχυρό supply chain. Κατά συνέπεια, εάν 
θέλεις να εξυπηρετήσεις τα πλοία στην 
Ασία, θα πρέπει να έχεις παρουσία στη 
Σιγκαπούρη».
Η κ. Πολυχρονοπούλου, ερωτώμενη για 
τη σημασία της παρουσίας των Ελλήνων 
κατασκευαστών υπό τα χρώματα του 
εθνικού περιπτέρου, σημείωσε ότι: «Το 
εθνικό περίπτερο είναι σημαντικό, γιατί 
πρέπει να φτιάξουμε το brand name μας. 
Πρέπει να βγει στην παγκόσμια αγορά 
ναυτιλιακού εξοπλισμού ότι υπάρχουν 
ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αλλά και 
συνέπεια στην ελληνική παρουσία».
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ελλήνων 
κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού 
θα πρέπει να ενταχθεί και η απόφαση για 
σύναψη στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ 
της HEMEXPO και της Singapore Association 
of Shipbuilders and Services (SASS). Η 
σχετική πρωτοβουλία ανακοινώθηκε κατά 
τη διάρκεια γεύματος, όπου παρακάθησαν οι 
πρόεδροι καθώς και μέλη των δύο Ενώσεων. 

Οι Έλληνες κατασκευαστές 
ναυτιλιακού εξοπλισµού και 
εφοδιασµού ταξίδεψαν για 
ακόµα µία φορά στη Σιγκαπούρη, 
το µεγάλο ναυτιλιακό κέντρο 
της Νοτιοανατολικής Ασίας, 
συµµετέχοντας στη 15η διεθνή 
έκθεση Asia Pacific Maritime – 
APM 2018, που διοργανώνεται 
κάθε δύο έτη. Συλλογική 
προτεραιότητα και κοινό στόχο 
των Ελλήνων κατασκευαστών 
συνιστά η οργανωµένη στήριξη, 
υπό τα χρώµατα του ελληνικού 
εθνικού περιπτέρου, της ελληνικής 
ναυτιλιακής τεχνολογίας σε 
µία από τις πλέον απαιτητικές 
και άκρως ανταγωνιστικές 
βιοµηχανικές και εµπορικές 
αγορές διεθνώς.

 Τα μέλη του ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση APM 2018.



Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η κ. Πολυ-
χρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO, και 
ο κ. Danny Lien, πρόεδρος της SASS, εξέ-
φρασαν τη διάθεσή τους για μια επωφελή και 
για τα δύο μέρη συνεργασία, ενώ το σχετικό 
Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ των 
δύο Ενώσεων θα υπογραφεί στο πλαίσιο 
της διεθνούς έκθεσης των Ποσειδωνίων. Σε 
σχετική ερώτηση των Ναυτικών Χρονικών, ο 
κ. Lien, ο οποίος διακρίνεται για την εις βάθος 
γνώση της ελληνικής ναυτιλιακής πραγμα-
τικότητας, σημείωσε ότι προσβλέπει σε μια 
στενή συνεργασία με τις εταιρείες-μέλη της 
HEMEXPO, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη 
του στα ελληνικά προϊόντα, καθώς και στη 
δυνατότητά τους να διεισδύσουν περαιτέρω 
στην αγορά της Σιγκαπούρης αλλά και της 
Νοτιοανατολικής Ασίας μέσω παροχής υπο-
στήριξης από τη SASS.
Η μεγάλη σημασία της Σιγκαπούρης για 
την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία είναι 
αυτή που οδήγησε και στην απόφαση 
του ελληνικού ΥΠΕΞ το περασμένο φθι-
νόπωρο για άνοιγμα ελληνικής πρεσβείας 
στο μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο της Ασίας. 
Η έναρξη λειτουργίας της πρεσβείας έχει 
προβλεφθεί για τις πρώτες ημέρες του 
Απριλίου, ενώ τη θέση της επικεφαλής 
αναλαμβάνει η κ. Κωνσταντίνα Κολιού. Η 
κ. Κολιού επισκέφτηκε το ελληνικό περί-
πτερο συνοδευόμενη από την κ. Βασιλική 
Κουσκούτη, επικεφαλής του Γραφείου 
ΟΕΥ Σιγκαπούρης, και εξέφρασε την ικα-
νοποίησή της για τη δυναμική παρουσία 
των ελληνικών επιχειρήσεων στην έκθεση.
Σχολιάζοντας την παρουσία των Ελλήνων 
κατασκευαστών στη διεθνή έκθεση APM 
2018, η ταμίας του ΔΣ της WIMA, κ. Ζωή 
Χασούρα (Managing Director – Zea 
Maritime Services Inc.), δήλωσε στα Ναυτικά 
Χρονικά: «Πέρυσι είχαμε καλή παρουσία 
στη Σιγκαπούρη και φέτος ήταν απαραίτητη 
η παρουσία μας. Ελπίζουμε σε αποδοτικές 
συνεργασίες και χτίζουμε σχέσεις εμπιστο-
σύνης με δυνητικούς πελάτες».
Αυτή τη στρατηγική επιλογή της εξω-
στρέφειας και της πίστης στα ποιοτικά 
ελληνικά προϊόντα ναυτιλιακού εξο-
πλισμού διαπιστώσαμε συνομιλώντας 
με τους εκπροσώπους του συνόλου των 
εταιρειών που συμμετείχαν στο ελληνικό 
εθνικό περίπτερο.
O κ. Κωνσταντίνος Φανουριάδης, Managing 
Director – Farad, μας δήλωσε: «Πιστεύω 
στην εξωστρέφεια. Η Σιγκαπούρη είναι μια 
δύσκολη αγορά, λόγω απόστασης, αλλά 

διαθέτει μια καλή δυναμική ανάπτυξης. Το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών 
προϊόντων είναι η ποιότητα».
Ο κ. Πάρις Βαλιάδης, ναυπηγός μηχανο-
λόγος μηχανικός στη «Βαλιάδης Ελληνικοί 
Ηλεκτροκινητήρες», ανέφερε: «Προσπα-
θούμε να αναπτύξουμε την εξαγωγική δρα-
στηριότητα της εταιρείας, εστιάζοντας και 
στον τομέα της ναυτιλίας. Το 25% των δρα-
στηριοτήτων μας αφορά τη ναυτιλία».
Η κ. Ρέα Παπαδοπούλου, Sales Manager 

– J. & E. Papadopoulos S.A., σχολίασε: «Η 
αγορά της Σιγκαπούρης είναι σημαντική για 
εμάς. Για να κατακτήσεις μια νέα αγορά, ο 
πελάτης πρέπει να σου έχει εμπιστοσύνη 
και να σε δοκιμάσει. Οπότε η παρουσία 
μας εδώ και η προσωπική επαφή είναι απα-
ραίτητη, ενώ σημαντική είναι και η ύπαρξη 
ελληνικού εθνικού περιπτέρου».
Ο κ. Παναγιώτης Μάλιος, Managing 
Director, και ο κ. Ηλίας Μάλιος,  Export 
Specialist  – Sea Bright, δήλωσαν 

Ο κ. Αλέξης Μιχαλόπουλος και ο κ. Σταύρος 
Μανιατέας, Captain Nemo. 

Ο κ. Danny Lien, πρόεδρος της Singapore Association of Shipbuilders and Services,  
και η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρος της HEMEXPO.

Ο κ. Κωνσταντίνος Φανουριάδης, Managing Director 
– Farad.

 Η κ. Ρέα Παπαδοπούλου, Sales Manager  
– J. & E. Papadopoulos S.A.

Ο κ. Ηλίας Μάλιος, Export Specialist, και ο κ. 
Παναγιώτης Μάλιος, Managing Director – Sea Bright. 

Ο κ. Γεώργιος Λυγερός, General Manager, και ο κ. 
Ιωάννης Μουστάκας, υπεύθυνος Επικοινωνίας – 
Psyctotherm. 

Ο κ. Πάρις Βαλιάδης, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός 
της «Βαλιάδης Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες». 
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στα  Ναυτικά Χρονικά: «Επιδιώκουμε 
εδραίωση της παρουσίας μας στη Σιγκα-
πούρη, με στόχο καλύτερο service στους 
ήδη υφιστάμενους πελάτες μας. Για την 
ελληνική ναυτιλία το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα είναι το “value for money”».
Ο κ. Γεώργιος Λυγερός, General Manager 
– Psyctotherm, ανέφερε: «Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά έχουμε παρουσία 
στη Σιγκαπούρη. Η εταιρεία στοχεύει 
στην εξωστρέφεια. Στόχος, η κάλυψη των 
αναγκών των πελατών σε μια δυναμικά 
αναπτυσσόμενη αγορά με τοποθέτηση 
stock point στη Σιγκαπούρη».
Ο κ. Μανώλης Σπανός, Sales Manager – 
D. Koronakis S.A., σχολίασε: «Έχουμε 
παρουσία είκοσι ετών στη Σιγκαπούρη. 
Ξεκινήσαμε από την APM και βήμα βήμα, 
σε συνδυασμό με τις αποθήκες που δια-
τηρούμε στο λιμάνι της Σιγκαπούρης, 
αλλά και σε άλλα είκοσι λιμάνια στο εξω-
τερικό, έχουμε αποκτήσει ένα σημαντικό 
μερίδιο της αγοράς ναυτιλιακών σχοινιών 
και συρματόσχοινων. Η αξιοπιστία απαιτεί 
χρόνο και προσωπικές επαφές».

Ο κ. Δημήτριος Γκόγκος, της Go Shipping 
& Management Inc., σχολίασε: «Βρισκό-
μαστε πρώτη φορά ως εκθέτες στη Σιγκα-
πούρη, σε μια αγορά και σε μια χώρα που 
έχει εκπληκτικά πολλές ναυτιλιακές εται-
ρείες. Στόχος μας είναι η προσωπική 
επαφή με τους δυνητικούς πελάτες μας».
Ο κ. Αλέξης Μιχαλόπουλος, της Captain 
Nemo, ανέφερε: «Η Σιγκαπούρη έχει 
τεράστιο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της 
εξωστρέφειας της εταιρείας και της επι-
σημοποίησης της αντιπροσώπευσης των 
προϊόντων της Captain Nemo στη Σιγκα-
πούρη. Είμαστε μια ελληνική κατασκευα-
στική εταιρεία με μεγάλη εξειδίκευση στις 
pilot και embarkation ladders, με πιστο-
ποιητικό από τον Lloyd’s Register».
Παρουσία στην έκθεση είχαν και τρεις 
ακόμα ελληνικές εταιρείες: η Otesat-
Maritel, η Metis Cybertechnology και η 
Alphadynamic Pumps.
Για την παρουσία της Otesat-Maritel στη 
Σιγκαπούρη μάς μίλησε ο κ. Νικόλαος Παπα-
σπανός, Product Manager της εταιρείας: 
«Εδώ και οκτώ χρόνια έχουμε παρουσία 

στη Σιγκαπούρη και στην Ασία. Στόχος 
μας είναι να ενισχύσουμε τις πωλήσεις μας, 
αλλά και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την 
παρουσία της Otesat στην περιοχή. Η προ-
σωπική επαφή είναι απαραίτητη για τη δημι-
ουργία σχέσης εμπιστοσύνης».
Από την πλευρά του ο κ. Μιχάλης Κων-
σταντινίδης, CEO, και ο κ. Σεραφείμ 
Κατσικάς, CTO – Metis Cybertechnology, 
ανέφεραν στα Ναυτικά Χρονικά: «Στα 
στρατηγικά μας πλάνα βρίσκεται η Σιγκα-
πούρη και το εδώ άνοιγμα γραφείου. Ενδι-
αφέρον υπάρχει τόσο για πωλήσεις όσο 
και για technical support».
Τέλος, ο κ. Ανδρέας Χρυσάφης της 
Alphadynamic Pumps σημείωσε ότι η 
εταιρεία για πρώτη φορά βρίσκεται στη 
Σιγκαπούρη, με στόχο να «αποκτήσουμε 
αίσθηση του πώς δουλεύει η εδώ αγορά 
αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες της». 
Να σημειωθεί ότι στη φετινή έκθεση APM 
Singapore 2018 συμμετείχαν 1.432 εταιρείες 
από 60 χώρες με πάνω από 640 περίπτερα, 
ενώ οι επισκέπτες της άγγιξαν μέσα σε 
τρεις ημέρες τους 14.200.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Ο κ. Ιωάννης Φράγκος, Purchasing Dpt, και ο κ.
Μανώλης Σπανός, Sales Manager – D. Koronakis S.A.

Ο κ. Σεραφείμ Κατσικάς, CTO, και ο κ. Μιχάλης 
Κωνσταντινίδης, CEO – Metis Cybertechnology.

Ο κ. Δημήτριος Γκόγκος, Go Shipping & Management 
Inc.

Ο κ. Νικόλαος Παπασπανός, Product Manager – Otesat-
Maritel, και ο κ. Jerry Ling, συνεργάτης στην περιοχή 
Σιγκαπούρης.

(Α-Δ) Ο κ. Σαμουήλ Προδρομίδης (Sales Department), 
η κ. Λαμπρινή Μαραγκού (Area Sales Manager), o 
κ. Νικόλαος Προδρομίδης (Technical Director), η κ. 
Χαρά Χρυσάφη (Sales Department) και ο κ. Ανδρέας 
Χρυσάφης της Alphadynamic Pumps.

(Α-Δ) Ο κ. Γεώργιος Λυγερός (General Manager, 
Psyctotherm), η κ. Ελένη Τσάπελα (Cubic Marine 
Logistics), ο κ. Δημήτριος Γκόγκος (Go Shipping & 
Management Inc.), ο κ. Θεόδωρος Μπούρας (Cubic 
Marine Logistics) και η κ. Ζωή Χασούρα (ταμίας του 
ΔΣ της WIMA, Managing Director – Zea Maritime 
Services Inc.).
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KAI ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Του Νίκου Βεργούνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Ενισχύεται η συνεργασία TMS 
Cardiff Gas με Wärtsilä

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä επεκτείνει 
τη συνεργασία του με την εταιρεία διαχεί-
ρισης πλοίων TMS Cardiff Gas Ltd., καθώς 
με μια πρόσφατη συμφωνία θα αναλάβει το 
κομμάτι της πρόβλεψης των συντηρήσεων 
για τέσσερα πλοία μεταφοράς LNG τεχνο-
λογίας τριπλού καυσίμου (TFDE) του 
στόλου της TMS Cardiff Gas.
Η εν λόγω συμφωνία, η οποία υπεγράφη 
τον Δεκέμβριο του 2017 και αποτελεί επέ-
κταση της παλαιότερης συμφωνίας για 
τεχνική διαχείριση που είχαν συνάψει οι 
δύο εταιρείες το 2014, εξελίσσει τη δια-
δικασία παρακολούθησης της απόδοσης 
των πλοίων της TMS Cardiff Gas. Σύμφωνα 
με τη νέα συμφωνία, το πεδίο εφαρμογής 
των υπηρεσιών της Wärtsilä θα περιλαμ-
βάνει μεταξύ άλλων την πλατφόρμα συλ-
λογής δεδομένων της Eniram καθώς και 
προηγμένες υπηρεσίες ανάλυσης δεδο-
μένων, οι οποίες αναμένεται να βοη-
θήσουν την TMS Cardiff Gas να μειώσει τα 

κόστη και να μεγιστοποιήσει τη συνολική 
κερδοφορία, περιορίζοντας παράλληλα 
τις εκπομπές της.
Οι υπηρεσίες Σχεδιασμού Δυναμικής 
Συντήρησης (Dynamic Maintenance 
Planning) της Wärtsilä, σε συνδυασμό 
με το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης της 
απόδοσης της Eniram, παρέχουν στην 
TMS Cardiff Gas μια πλήρη εικόνα της 
απόδοσης, της αποδοτικότητας και των 
δυνατοτήτων βελτίωσης κάθε πλοίου.
Η Wärtsilä ασχολείται με το κομμάτι της 
συντήρησης και της βελτιστοποίησης 
των κινητήρων των πλοίων, επιτρέποντας 
στον πελάτη να εστιάζει στην κύρια δρα-
στηριότητά του. Επιπλέον, οι υπηρεσίες 
απομακρυσμένης υποστήριξης που δια-
θέτει εγγυώνται ότι τα πληρώματα των 
πλοίων έχουν πρόσβαση στην ομάδα 
υποστήριξης της Wärtsilä όλο το εικοσι-
τετράωρο, γεγονός που διευκολύνει την 
επιτόπου επίλυση των προβλημάτων, ενώ 
επίσης ελαχιστοποιεί και τις επισκέψεις 
στα πλοία για την πραγματοποίηση 
επισκευών.

Φωτ.: TMS Cardiff Gas Ltd.



Φωτ.: Hurtigruten

Νέο υβριδικό κρουαζιερόπλοιο 
καθελκύστηκε για την 
Hurtigruten

Το νέο υβριδικό κρουαζιερόπλοιο «MS 
Roald Amundsen», το οποίο κατα-
σκευάστηκε για τη νορβηγική εταιρεία 
κρουαζιέρας Hurtigruten, καθελκύ-
στηκε στο ναυπηγείο της Kleven στις 17 
Φεβρουαρίου.
Μετά την τελική παράδοσή του, το καλο-
καίρι του 2018, το πλοίο θα ξεκινήσει να 
πραγματοποιεί εκδρομικά ταξίδια στην 
Ανταρκτική και στα Χιλιανά Φιόρδ. Το 
συγκεκριμένο πλοίο αποτελεί μέρος της 
παραγγελίας της Hurtigruten για δύο 
πλοία, η οποία έγινε στην Kleven τον 
Απρίλιο του 2016.
Με μήκος 140 μ. και πλάτος 23,6 μ., τα δύο 
πλοία, με τις ονομασίες «Roald Amundsen» 
και «Fridtjof Nansen», θα έχουν τη δυνα-
τότητα να φιλοξενήσουν 530 επιβάτες. 
Η υβριδική τεχνολογία που θα φέρουν, 
σε συνδυασμό με την προηγμένη κατα-
σκευή του κύτους και την αποτελεσματική 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας επί του 
πλοίου, θα μειώσει την κατανάλωση καυ-
σίμων και τις εκπομπές CO

2
 κατά 20%, 

σύμφωνα με την Hurtigruten.
Επιπλέον, τα πλοία θα διαθέτουν ειδικά 
ενισχυμένα κύτη για διέλευση από πάγο, 
καθώς προορίζονται και για ταξίδια σε 
πολικές περιοχές.
Η επιτυχημένη καθέλκυση του πλοίου 

αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την 
κατασκευή του πρώτου υβριδικού πλοίου 
της κατηγορίας του, το οποίο θα δια-
θέτει μεγάλες μπαταρίες για μειωμένες 
εκπομπές ρύπων.

O Lloyd’s Register επενδύει στη 
διαχείριση πλοίων μέσω του Cloud

Ο νηογνώμονας Lloyd’s Register ανέπτυξε 
συνεργασία με την εταιρεία Hanseaticsoft, 
κορυφαία πάροχο ναυτιλιακού λογισμικού, 
προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη 
της απαιτούμενης αποδοτικότητας στις 
διαδικασίες διαχείρισης πλοίων.
Το πρωτοποριακό λογισμικό διαχεί-
ρισης πλοίων Cloud Fleet Manager της 
Hanseaticsoft, το οποίο βασίζεται στο 
Cloud, προσφέρει αποδοτικότητα στη 
διαχείριση των διαδικασιών των ναυτι-
λιακών εταιρειών, παρέχοντας τη δυνα-
τότητα για αξιόπιστη ομαδική εργασία 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, επι-
τρέπει την ψηφιοποίηση των ελέγχων των 
πλοίων σε πραγματικό χρόνο σε tablet ή 
smartphone, καθώς και τον διαισθητικό 
χειρισμό όλων των εφαρμογών.
Το εν λόγω λογισμικό ενσωματώνει περισ-
σότερες από 25 εφαρμογές, μεταξύ των 
οποίων εφαρμογές για αγορές, επιθεω-
ρήσεις και ελέγχους, προγραμματισμό και 
πράκτορες, διαχείριση πληρωμάτων, ναυ-
λώσεις, αξιολόγηση κινδύνων και εργασίες 
συντήρησης. Προσφέροντας μία μόνο 

πηγή πληροφοριών σε όλους τους εργα-
ζομένους, αλλά και στα πληρώματα και 
στους εξωτερικούς συνεργάτες, το Cloud 
Fleet Manager εξασφαλίζει όχι μόνο ότι 
όλοι μπορούν να εργάζονται με αξιόπιστα 
δεδομένα, αλλά και ότι επιπλέον εργασίες, 
όπως η ζήτηση και η προώθηση πληρο-
φοριών, μπορούν να μειωθούν δραστικά.
Το Cloud Fleet Manager προσφέρει στις 
ναυτιλιακές εταιρείες μια λύση έξυπνης 
και ασφαλούς διαχείρισης και οργάνωσης, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη να έχουν διαθέσιμα τα συλ-
λεγόμενα δεδομένα στο πρόγραμμα περι-
ήγησής τους, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
ή την τοποθεσία.

Καινοτόμος η χρήση  
του LPG ως ναυτιλιακού καυσίμου

Ως μια καινοτόμος λύση για την αντιμε-
τώπιση των ολοένα και αυστηρότερων 
περιορισμών των εκπομπών με έναν φιλι-
κότερο προς το περιβάλλον τρόπο, το 
υγραέριο (LPG) πρόκειται να χρησιμο-
ποιηθεί ως καύσιμο κύριας μηχανής στα 
δύο νεότευκτα Very Large Gas Carriers 
(VLGC) της εταιρείας Exmar.
Και τα δύο πλοία πρόκειται να κατασκευ-
αστούν από τη Hanjin Heavy Industries 
& Construction στις Φιλιππίνες, με την 
παράδοσή τους να είναι προγραμματι-
σμένη για το τρίτο τρίμηνο του 2020. 
Τα πλοία έχουν ναυλωθεί για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα στη Statoil ASA για τη 
μεταφορά LPG σε όλο τον κόσμο.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της 
δέσμευσης της Statoil ASA για βελ-
τίωση της αειφόρου απόδοσης των δρα-
στηριοτήτων της, καθώς και της μακρο-
χρόνιας συνεργασίας της Exmar με τον 

νηογνώμονα Lloyd’s Register και τη MAN 
Diesel & Turbo για την ανάπτυξη ενός 
αποδοτικού συστήματος καυσίμου LPG, 
το οποίο θα επιτρέπει μέρος του φορτίου 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πρόωση του πλοίου.
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του καυ-
σίμου LPG είναι το ότι δεν περιέχει θείο, 
μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO

2
 και 

NOx, ενώ οι εκπομπές σωματιδίων μειώ-
νονται σχεδόν κατά το ήμισυ σε σύγκριση 
με έναν κανονικό κινητήρα πετρελαίου, 
σύμφωνα με την Exmar.

Νέες λύσεις προς τη συμμόρφωση 
με τις διεθνείς περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις

H ιαπωνική ναυπηγική εταιρεία Oshima 
Shipbuilding ανακοίνωσε ότι βρίσκεται 
στη διαδικασία παραγωγής ενός νέου καυ-
σίμου με την ονομασία Super Eco Fuel, το 
οποίο θα ανταποκρίνεται στους διεθνείς 
κανονισμούς σχετικά με τα NOx και SOx.
Το συγκεκριμένο καύσιμο παράγεται μέσα 
από την ανάμειξη LCO (Lightcycle Oil) με 
GTL (Gas-to-Liquid), ένα υγρό καύσιμο το 
οποίο παράγεται από φυσικό αέριο, και με 
νερό. Το αποτέλεσμα της ανάμειξης είναι 
ένα καύσιμο το οποίο δεν απαιτεί την 
εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού ή την 
τροποποίηση των μηχανών των πλοίων για 
την κατανάλωσή του.
Σύμφωνα με τον DNV GL, το LCO είναι 
ένα καύσιμο με χαμηλά επίπεδα θείου, 
αλλά με χαμηλή απόδοση καύσης. Από 
την άλλη πλευρά, το καύσιμο GTL δεν 
περιέχει σχεδόν καθόλου θείο και δια-
θέτει υψηλή απόδοση καύσης. Με την 
ανάμειξη των δύο καυσίμων σε σωστές 
αναλογίες, το προϊόν που θα παραχθεί 
θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
διεθνούς νομοθεσίας του IMO για ναυτι-
λιακά καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 
έως 0,5%. Επιπλέον, με την προσθήκη 
νερού στην παραπάνω μείξη, το παρα-
γόμενο καύσιμο θα πληροί τις απαιτήσεις 
των κανονισμών των περιοχών ECA για 
καύσιμα με έως 0,1% περιεκτικότητα σε θείο.
Μέχρι στιγμής προκαταρκτικοί έλεγχοι 
των χαρακτηριστικών του εν λόγω καυ-
σίμου έχουν πραγματοποιηθεί με ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα, ενώ επιπρό-
σθετοι έλεγχοι προγραμματίζονται προ-
κειμένου το Super Eco Fuel να είναι 
κατάλληλο προς χρήση.

Ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική 
φάση για τη νέα τεχνολογία  
LNG BRICK® της GTT

Με την αύξηση της χρήσης του LNG ως 
ναυτιλιακού καυσίμου, η ναυτιλιακή βιο-
μηχανία απαιτεί νέες λύσεις κρυογονικής 
αποθήκευσης, οι οποίες πρέπει να είναι 
συμπαγείς αλλά και εύκολες στην εγκατά-
σταση. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε 
αυτή τη ζήτηση, η εταιρεία GTT έχει ανα-
πτύξει την τεχνολογία LNG Brick®, για 
την οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας δοκιμών.
Η συγκεκριμένη λύση, η οποία περι-
λαμβάνει ένα σύστημα μεμβράνης Mark 
III, παραδίδεται ως μια μονάδα αποθή-
κευσης έτοιμη να εγκατασταθεί στη 
δομή του πλοίου, διαθέτοντας χωρητι-
κότητα μεταξύ 1.000 και 3.000 κ.μ. καυ-
σίμου LNG. Η τεχνολογία LNG Brick® 
επιτρέπει επίσης την ευκολότερη δια-
χείριση εξατμιζόμενου αερίου (Boil-Off 
Gas) μικρών ποσοτήτων, χάρη στην ικα-
νότητά της να διατηρεί υψηλότερη πίεση 
σε σχέση με τις κοινές δεξαμενές τύπου 
μεμβράνης.
Η GTT έχει αναθέσει στην Dongsung 
FineTec, μια κορεατική  εταιρεία η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή μονωτικών 
πάνελ που χρησιμοποιούνται για τις 
τεχνολογίες της GTT, τη δημιουργία ενός 
πρωτοτύπου. Οι δοκιμές, που διεξή-
χθησαν υπό κρυογονικές συνθήκες, έχουν 
αποδείξει την ικανοποιητική απόδοση 
αυτού του νέου συστήματος.

Το μέλλον είναι στα ρομπότ για τη 
Hyundai Heavy Industries

Η Hyundai Heavy Industries (HHI), ο μεγα-
λύτερος ναυπηγικός όμιλος της Νότιας 
Κορέας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
χρησιμοποιήσει ρομποτικά συστήματα 
κατά τη διαδικασία της ναυπήγησης πλοίων.
Σύμφωνα με το Yonhap News Agency, ο 
νοτιοκορεατικός όμιλος ολοκλήρωσε 
πρόσφατα την ετήσια δοκιμή ενός ρομπο-
τικού συστήματος, το οποίο διαμόρφωνε 
την τρισδιάστατη καμπύλη επιφάνεια ενός 
πλοίου στα ναυπηγεία της HHI στην πόλη 
Ulsan, η οποία βρίσκεται 414 χλμ. νοτιοα-
νατολικά της Σεούλ.
Μέσω της χρήσης ρομπότ, η HHI θα μπο-
ρέσει να περιορίσει το κόστος ναυπή-
γησης και να αυξήσει την αποδοτικότητά 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ



της. Η HHI στοχεύει να χρησιμοποιήσει 
αυτοματισμούς και συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, τα οποία θα τριπλασιάσουν 
την παραγωγικότητα του ναυπηγικού 
ομίλου και θα βελτιώσουν σημαντικά την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι, ανάλογα 
με τη διάρκεια ζωής του ρομποτικού 
συστήματος, ο νοτιοκορεατικός όμιλος 
μπορεί και να εξοικονομήσει από τη 
χρήση του έως και $184,8 εκατ. σε διά-
στημα είκοσι ετών.

Συνεργασία ιαπωνικών εταιρειών 
με στόχο τη βιώσιμη ναυτιλία

Η NYK Line σε συνεργασία με την MTI 
Co. Ltd. και την Japan Marine United 
Corporation (JMU) κατασκεύασαν 
από κοινού μια προπέλα η οποία θεω-
ρείται πιο αποδοτική από τις συμβατικές, 
καθώς έχει τη δυνατότητα να μειώνει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα 
πλοία κατά 1,2%.
Η κατασκευή της προπέλας πραγματοποι-
ήθηκε αφού οι παραπάνω ιαπωνικές εται-
ρείες εξέτασαν τη λειτουργία μιας συμβα-
τικής προπέλας ενός πλοίου σε πραγμα-
τικές συνθήκες και, με βάση τις αναλύσεις 
και τις προσομοιώσεις που πραγματο-
ποίησαν, προέβησαν στην περαιτέρω βελ-
τιστοποίηση του σχεδιασμού της νέας 
προπέλας.
Η νέα προπέλα, η οποία θα βελτιώνει σημα-
ντικά την απόδοση των καυσίμων, πρόκειται 
να εγκατασταθεί σε δύο containerships, τα 
οποία βρίσκονται την παρούσα περίοδο 
υπό ναυπήγηση και εκτιμάται ότι θα παρα-
δοθούν στις εταιρείες τους εντός του 2019.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της NYK Line 

ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι προσπά-
θειες από μέρους των τριών παραπάνω 
ιαπωνικών εταιρειών σε συνεργασία με 
άλλα ναυπηγεία και ναυτιλιακές εται-
ρείες, με στόχο να συμβάλουν στην επί-
τευξη μιας πιο βιώσιμης ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας, η οποία θα συμμορφώνεται με 
τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η Ελληνική Τεχνική Επιτροπή 
του RINA επικεντρώνεται στην 
ψηφιοποίηση

Στις 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η συνεδρίαση της 
Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής (Hellenic 
Technical Committee) του RINA, την οποία 
διοργάνωσε ο RINA Hellas και στην οποία 
τα μέλη συγκεντρώθηκαν για να συζη-
τήσουν και να ενημερωθούν για τις εξε-
λίξεις και την ανάπτυξη του νηογνώμονα.
Ο κ. Σπύρος Ζολώτας, Area Director 
του RINA για την περιοχή της Ελλάδας 
και της Μαύρης Θάλασσας, καλωσόρισε 
τα μέλη και τους ευχαρίστησε για τη 
συνεχή υποστήριξή τους. «Ο στόλος 
των Ελλήνων και των Κυπρίων ιδιοκτητών 
που είναι εγγεγραμμένος στην κλάση του 
RINA αυξήθηκε σημαντικά το 2017 και 
οι προσδοκίες για το 2018 είναι επίσης 
πολύ θετικές. Αυτός είναι ο τρόπος με 
τον οποίο η βιομηχανία αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι κάνουμε τη διαφορά με τους 
ανθρώπους μας και την ποιότητα των 
υπηρεσιών μας», δήλωσε ο κ. Ζολώτας.
Σύμφωνα με τον Clarksons, ο στόλος 
που είναι ταξινομημένος στον RINA είχε 
ρυθμό αύξησης +7,1% το 2017, τον υψη-
λότερο από όλους τους νηογνώμονες, 
και τώρα αποτελείται από 6.000 πλοία, 

που αναλογούν σε περίπου 41 εκατ. gt. Το 
διεθνές θαλάσσιο δίκτυο του νηογνώμονα 
αναπτύσσεται συνεχώς και σήμερα 
αριθμεί 170 γραφεία παγκοσμίως. Με ένα 
χαρτοφυλάκιο ναυπηγήσεων άνω των 4,5 
εκατ. gt και με μερικά υπερσύγχρονα έργα 
να βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως, 
όπως κρουαζιερόπλοια διπλού καυ-
σίμου για τον όμιλο Carnival ή άλλα έργα 
υβριδικής πρόωσης, ο RINA βρίσκεται 
σήμερα στην πρώτη γραμμή της τεχνο-
λογίας. O κλάδος των yachts παραμένει 
επίσης πολύ δραστήριος και ο στόλος 
του RINA αριθμεί περίπου 1.300 ταξινο-
μημένα yachts, με άλλες 250 ναυπηγήσεις 
να βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.
Η συνεδρίαση περιλάμβανε και μια παρου-
σίαση που αφορούσε τους νέους κανονι-
σμούς των IACS και IMO, η οποία εκτι-
μήθηκε ιδιαίτερα από όλα τα τεχνικά μέλη 
της επιτροπής, δεδομένου του υψηλού 
αριθμού κανονισμών που τίθενται σε ισχύ 
επί του παρόντος και στο εγγύς μέλλον 
και τον αντίκτυπό τους στις αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τα στελέχη των 
ναυτιλιακών εταιρειών.
Ένας βασικός στόχος όμως του RINA για το 
2018, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, είναι 
το κομμάτι της ψηφιοποίησης, και έτσι ο κ. 
Giampiero Soncini, RINA Marine Innovation 
Senior Advisor, μίλησε για τις σχετικές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιο-
μηχανία σε αυτό το κομμάτι. Ο κ. Alessandro 
Pescetto, RINA Marine Innovation Sector 
Head, συνέχισε με περισσότερες λεπτομέ-
ρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις στρα-
τηγικές του RINA στον ψηφιακό τομέα, με 
μια παρουσίαση με θέμα «Η εξέλιξη της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης / οι ιδέες του 
RINA για το μέλλον».

Τα μέλη της Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής του RINA.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο  
των αεροµεταφορών

EN ΠΤΗΣΕΙ

Σε παραγγελία-μαμούθ  
προχωρά η Aegean

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της 
χώρας υπέγραψε προσύμφωνο με την 
Airbus για την απόκτηση έως συνολικά 
42 αεροσκαφών νέας γενιάς της οικο-
γένειας Α320neo. Η συμφωνία αποτελεί 
μέρος ενός συνολικού προγράμματος 
επέκτασης και ανανέωσης του στόλου 
της εταιρείας, που αναμένεται να υλο-
ποιηθεί μεταξύ των ετών 2020 και 2025.
Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρ-
χεται σε $5 δις σε τιμές καταλόγου, 
αποτελώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική 
επένδυση στην Ελλάδα. Τα νέα αερο-
σκάφη προσφέρουν δυνατότητες νέων 
υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς 
και αυξημένη εμβέλεια για επέκταση 
σε νέους προορισμούς, όπως η Ρωσία, 
η Αφρική και η νοτιοδυτική Ασία, ενώ 
παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση 
του λειτουργικού κόστους.
Το προσύμφωνο, που υπεγράφη στις 
28 Μαρτίου, αφορά την παραγγελία σε 
πρώτη φάση 30 αεροσκαφών, δύο τύπων 
της οικογένειας A320neo (Α320neo 
και A321neo), με δικαίωμα προαίρεσης 

για 12 επιπλέον αεροσκάφη. Η παραγ-
γελία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 10 
αεροσκάφη της μεγαλύτερης έκδοσης 
Α321neo, με δυνατότητα αύξησης του 
αριθμού μέσω περαιτέρω μετατροπής 
μέρους της παραγγελίας από Α320neo 
σε Α321neo. H ολοκλήρωση και η υπο-
γραφή της τελικής συμφωνίας, που ανα-
μένεται τον Ιούνιο του 2018, θα επιτρέψει 
στην Aegean να συνεχίσει την επιτυ-
χημένη αναπτυξιακή στρατηγική της, 
αυξάνοντας αλλά και ανανεώνοντας τον 
υπάρχοντα στόλο.
Να σημειωθεί ότι η Aegean, κατά τη 
διάρκεια του 2017, κατέγραψε αύξηση 
11% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, 
ο οποίος ανήλθε σε 1.127,6 εκατ. ευρώ. 
Η δυναμική στις πτήσεις εξωτερικού 
οδήγησε τη λειτουργική κερδοφορία 
(EBITDA) να φτάσει τα 120 εκατ. ευρώ, 
56% υψηλότερα από το 2016. Τα καθαρά 
κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 85,8 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ 
και τα κέρδη μετά από φόρους αυξή-
θηκαν κατά 87% και ανήλθαν σε 60,4 
εκατ. ευρώ. Επίσης, η συνολική κίνηση 
ανήλθε σε 13,2 εκατ. επιβάτες, σημειώ-
νοντας αύξηση 6%.



Επιστρέφει ξανά στην Αθήνα  
η Cyprus Airways

H Cyprus Airways ξεκινά πτήσεις από Κύπρο 
προς Ελλάδα και Αθήνα, σηματοδοτώντας μια 
μεγάλη «επιστροφή» στην ελληνική αγορά. 
Η νέα κυπριακή εταιρεία, που φέρει μια επω-
νυμία με ιδιαίτερο βάρος και ιστορία στον 
αεροπορικό χώρο, θα συνδέει τη Λάρνακα 
με την Αθήνα, ξεκινώντας αρχικά με δύο 
πτήσεις την εβδομάδα από τις 29 Μαρτίου 
2018 και τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα 
από 1η Ιουνίου 2018.
Με την ευκαιρία της έναρξης των 
πτήσεων, η Cyprus Airways, σε συνερ-
γασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 
πραγματοποίησε εκδήλωση γνωριμίας 
με τους εκπροσώπους του Τύπου. H κ. 
Κική Χάιδα, διευθύντρια Μάρκετινγκ της 
Cyprus Airways, δήλωσε: «Μετά από οκτώ 
μήνες επιτυχούς λειτουργίας, είμαστε 
ενθουσιασμένοι με την εισαγωγή του 
νέου δρομολογίου Αθήνα-Λάρνακα στο 
δίκτυό μας. Παρακολουθούμε συνεχώς 
το πτητικό μας πρόγραμμα και είμαστε 
σίγουροι ότι το νέο αυτό δρομολόγιο 
θα είναι μια δημοφιλής επιλογή για τους 
Κύπριους ταξιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα θα 
συμβάλει στην αύξηση των επιβατών από 
Ελλάδα που επισκέπτονται την Κύπρο». 
Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια 
Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, 
δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τη νέα Cyprus 
Airways στην Αθήνα. Η προσθήκη αυτή 
στο δίκτυο του αεροδρομίου μάς χαρο-
ποιεί ιδιαίτερα, καθώς ενισχύει ακόμα 
περισσότερο την ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενη αγορά της Κύπρου, με την οποία 
βέβαια μας ενώνουν ιδιαίτεροι δεσμοί. 
Ευχόμαστε στη νέα Cyprus καλή επιτυχία, 
με πολλές και γεμάτες πτήσεις».

Η Ryanair κλείνει τη βάση της  
στα Χανιά

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία 
Ryanair αποφάσισε να κλείσει τη βάση 
της στα Χανιά και να μειώσει τις πτήσεις 
εσωτερικού στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την 1η 
Ιουνίου η εταιρεία θα προχωρήσει στη 
μείωση των δρομολογίων εσωτερικού 
στην Ελλάδα, μεταφέροντας ένα αερο-
σκάφος από την Αθήνα και ένα από τα 
Χανιά σε βάσεις της στη Γερμανία, όπου 
και θα επεκτείνει τις υπηρεσίες της.

Η Ryanair θα συνεχίσει να παρέχει τις 
υπηρεσίες της από Αθήνα προς Μύκονο, 
Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη αυτό το 
καλοκαίρι. Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια 
εσωτερικού στην Ελλάδα θα ακυρωθούν 
από 1η Ιουνίου, όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση της εταιρείας.
Ο διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 
της Ryanair για την ανατολική Μεσόγειο, κ. 
Νικόλαος Λάρδης, ανέφερε: «Δυστυχώς, 
οι χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, 
στην πλειοψηφία τους, ενθαρρύνουν τα 
δρομολόγια μόνο το καλοκαίρι και μόνο 
σε διεθνείς προορισμούς, δρομολόγια 
τα οποία απαιτούν λιγότερα αεροσκάφη 
στην Ελλάδα. Συνεπώς, δύο αεροσκάφη 
θα μεταφερθούν από την Ελλάδα στη Γερ-
μανία, όπου μπορούν να επιτύχουν υψη-
λότερη απόδοση σε ετήσια βάση».

Η Emirates εμπλουτίζει  
το πρόγραμμα των πτήσεών της

Η Emirates, η καλύτερη αεροπορική 
εταιρεία για το 2017 σύμφωνα με το 
TripAdvisor, ανακοίνωσε πως θα εμπλου-
τίσει το πρόγραμμα πτήσεών της προσθέ-
τοντας μια νέα πτήση από το Ντουμπάι 
στο Σαντιάγο, με ανταπόκριση στο Σάο 
Πάολο της Βραζιλίας. Η πτήση αυτή θα 
πραγματοποιείται πέντε φορές εβδομα-
διαίως και ξεκινάει στις 5 Ιουλίου 2018.
Με το νέο πρόγραμμα πτήσεων, η Emirates 
θα βρίσκεται στο Σάο Πάολο πέντε φορές 
την εβδομάδα, συμπληρώνοντας την υπάρ-
χουσα καθημερινή πτήση A380 της αερο-
πορικής εταιρείας μεταξύ Ντουμπάι και 
Σάο Πάολο. Συνολικά η Emirates θα πετάει 
δώδεκα φορές την εβδομάδα στο Σάο 
Πάολο. Η πτήση του Σαντιάγο της Emirates 
θα έχει ανταπόκριση στο Σάο Πάολο, 
γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες στη 
Νότια Αμερική μπορούν πλέον να ταξι-
δεύουν μεταξύ των δύο πόλεων, απο-

λαμβάνοντας τις υπηρεσίες που μόνο η 
Emirates προσφέρει. Οι πολίτες της Βρα-
ζιλίας και της Χιλής θα μπορούν να ταξι-
δέψουν από τη μία χώρα στην άλλη, χρησι-
μοποιώντας μόνο την ταυτότητά τους.
Η νέα πτήση θα ξεκινήσει με δύο ειδικά 
διαμορφωμένα Boeing 777-200LR, τα 
οποία θα έχουν 38 Business Class θέσεις 
σε διαμόρφωση 2-2-2 και 264 Economy 
Class θέσεις. Η πτήση 777 θα προσφέρει 
επίσης έως και 14 τόνους χωρητικότητας 
φορτίου, ανοίγοντας πρόσβαση σε περισ-
σότερες παγκόσμιες αγορές για τις εξα-
γωγές της Χιλής, όπως τα ψάρια, τα 
θαλασσινά, τα κεράσια, τα λουλούδια κ.ά.
Ο Sir Tim Clark, πρόεδρος της Emirates 
Airline, δήλωσε ότι: «Η έναρξη των δρα-
στηριοτήτων μας στη Χιλή υπογραμμίζει 
τη δέσμευσή μας στη Νότια Αμερική, 
προσθέτοντας τον τέταρτο προορισμό 
μας στην ήπειρο και άλλες πέντε πτήσεις 
προς το Σάο Πάολο. Είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση να παρέχουμε έναν προ-
ορισμό που έχει μεγάλη ζήτηση από 
τους επιβάτες μας και ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε με stakeholders στη Χιλή, 
για να προσφέρουμε το μοναδικό προϊόν 
μας και τις βραβευμένες υπηρεσίες στους 
επιβάτες εκεί».
Η πτήση EK263 θα αναχωρεί από το 
Ντουμπάι κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή στις 09.05 (τοπική 
ώρα), φτάνοντας στο Σάο Πάολο στις 
17.00. Η αναχώρηση από το Σάο Πάολο θα 
γίνεται στις 18.30 και η άφιξη στο Σαντιάγο 
στις 21.40 την ίδια ημέρα. Η πτήση επι-
στροφής EK264 θα αναχωρεί από το 
Σαντιάγο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή στη 01.10 
(τοπική ώρα), φτάνοντας στο Σάο Πάολο 
στις 05.55. Η EK264 θα αναχωρεί και πάλι 
από το Σάο Πάολο στις 07.45, με προο-
ρισμό το Ντουμπάι, όπου θα φτάνει στις 
05.15 την επόμενη μέρα.
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Το πρόγραμμα πτήσεων της νέας αυτής 
υπηρεσίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
υπάρχουν συνδέσεις με πολλά δρομολόγια 
της Ασίας και της Μέσης Ανατολής μέσω 
μιας ενδιάμεσης στάσης στο Ντουμπάι. 
Οι επιβάτες που ταξιδεύουν από το Σάο 
Πάολο θα επωφεληθούν από την ανα-
χώρηση από το Σάο Πάολο και την πρωινή 
άφιξή τους στο Ντουμπάι, καθιστώντας 
έτσι πιο εύκολη τη σύνδεση με τους νέους 
προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας, 
της Κίνας και της Μέσης Ανατολής.
Η Χιλή είναι ένας δημοφιλής προορισμός 
για επιχειρηματίες και ταξιδιώτες ανα-
ψυχής σε όλο τον κόσμο, ιδίως από ασια-
τικούς προορισμούς όπως η Κίνα, η Νότια 
Κορέα, η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη και η Ινδία. 
Η Χιλή φιλοξενεί επίσης μεγάλες κοινό-
τητες της Κίνας και της Μέσης Ανατολής 
που μπορούν να επωφεληθούν από τη 
νέα υπηρεσία.

Η Airbus επενδύει  
στην αγορά της Ινδίας

Εκτιμάται ότι έως το 2020 η Ινδία θα έχει 
καταστεί η τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική 
αγορά του κόσμου, ενώ, για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της συνεχώς μεγε-
θυνόμενης αγοράς της, θα χρειαστούν 
περισσότερα από 1.700 επιβατικά αερο-
σκάφη έως το 2036.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
πρόσφατης έκθεσης της Airbus, για την 
περίοδο 2018-2036 η αεροπορική αγορά 
της Ινδίας θα χρειαστεί, προκειμένου να 
καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της, 1.750 
επιβατικά αεροσκάφη, η αξία των οποίων 
αγγίζει συνολικά τα $255 δις. Η ετήσια 
μεγέθυνση της αγοράς της εκτιμάται στο 
8,1%, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον 

παγκόσμιο μέσο όρο. Για την κάλυψη των 
αναγκών της, θα χρειαστούν 1.320 αερο-
σκάφη μονού διαδρόμου, καθώς και 430 
αεροσκάφη ευρείας ατράκτου.
Σημαντικός παράγοντας που ενισχύει την 
ανάπτυξη των αερομεταφορών στην Ινδία 
είναι η ισχυρή μεγέθυνση της ινδικής οικο-
νομίας, που οδηγεί σε αύξηση του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και σε αστικοποίηση. 
Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της 
Airbus, έως το 2036 οι Ινδοί θα πραγμα-
τοποιούν τέσσερις φορές περισσότερα 
αεροπορικά ταξίδια σε σχέση με σήμερα.
Με αυτά τα δεδομένα, η Airbus στρέφει 
περαιτέρω το ενδιαφέρον της στην Ινδία, 
μια και αναδεικνύεται σε έναν από τους 
καλύτερους πελάτες της παγκοσμίως, με 
τον ετήσιο κύκλο εργασιών της από την 
Ινδία να εκτιμάται σε περισσότερα από 
$550 εκατ. Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, 
ένα αεροσκάφος Airbus θα παραδίδεται 
στην Ινδία κάθε μία εβδομάδα για τα 
επόμενα δέκα χρόνια.

Θεσσαλονίκη και Μύκονος: 
απευθείας πτήσεις προς το Κατάρ

Η Qatar Airways πραγματοποίησε την 
πρώτη απευθείας πτήση μεταξύ Ντόχα και 
Θεσσαλονίκης την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018.
Η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων έχει 
διάρκεια πέντε ώρες και πραγματοποιείται 
με το αεροσκάφος Airbus A320 τέσσερις 
φορές την εβδομάδα.
Με την πτήση αυτή η Θεσσαλονίκη 
αποκτά πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο 
της Qatar Αirways, το οποίο περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων την Αυστραλία, την Ταϊ-
λάνδη, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τις Μαλ-
δίβες και τη Σιγκαπούρη.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη δεύτερη πόλη 

με την οποία συνδέεται η Ντόχα, μετά την 
Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 2005 η Qatar 
Airways συνδέει την Ντόχα με την Αθήνα 
με τρεις πτήσεις σε καθημερινή βάση.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι από τον 
ερχόμενο Μάιο η Qatar Airways θα ξεκι-
νήσει πτήσεις από την Ντόχα με προο-
ρισμό τη Μύκονο, ενισχύοντας περαιτέρω 
τις εναέριες συνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας 
και του Ντουμπάι.
Μετά την έναρξη των πτήσεων μεταξύ 
Ντόχα και Μυκόνου, η καταριανή αερο-
πορική εταιρεία θα πραγματοποιεί πλέον 
58 πτήσεις σε εβδομαδιαία βάση από το 
διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα «Hamad 
International Airport» προς την Ελλάδα.

Πιο κοντά ο «γάμος»  
Boeing και Embraer

Ήδη από τα τέλη του περασμένου Δεκεμ-
βρίου, η αμερικανική Boeing, με επίσημη 
ανακοίνωσή της, είχε παραδεχτεί ότι βρί-
σκεται σε συνομιλίες για πιθανή συνερ-
γασία με τη βραζιλιάνικη Embraer, ώστε να 
ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική της θέση 
στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.
Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα 
του διεθνούς Τύπου, οι συζητήσεις μεταξύ 
της Boeing και της Embraer έχουν προ-
χωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα, 
όπως μεταδίδει το Reuters, ο Paulo 
Cesar de Souza e Silva, CEO της Embraer, 
μιλώντας σε δημοσιογράφους στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, εξέφρασε 
την άποψή του ότι οι συνομιλίες με την 
Boeing θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 
πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, 
χωρίς ωστόσο να εκφράζει εκτιμήσεις ως 
προς την επιτυχή ή μη κατάληξή τους.
Ο ίδιος χαρακτήρισε περίπλοκες τις δια-
πραγματεύσεις, όπως μεταδίδουν βραζι-
λιάνικα ειδησεογραφικά μέσα. Επιπλέον, 
στις δηλώσεις του τόνισε ότι στόχος είναι 
η περαιτέρω μεγέθυνση της εταιρείας και 
όχι η συρρίκνωσή της, ενώ σημείωσε πως 
ο ίδιος δεν φοβάται πως οι συζητήσεις με 
την Boeing θα επηρεαστούν από τις επερ-
χόμενες προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία.
 
Ξεκίνησαν οι πτήσεις της Wizz Air 
από και προς Αθήνα

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία 
χαμηλού κόστους στην κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη γιόρτασε στα τέλη 



Μαρτίου την έναρξη των δρομολογίων 
της από την Αθήνα προς την Πολωνία, 
τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, 
τη Λιθουανία και τη Μολδαβία. Η Αθήνα 
αποτελεί την τελευταία προσθήκη της 
Wizz Air στο πλαίσιο του στρατηγικού 
στόχου διεύρυνσης του δικτύου της.
Σε ανακοίνωση της εταιρείας σημειώ-
νεται πως στόχος της είναι να αυξήσει 
τις επιλογές για τους Έλληνες επιβάτες, 
και μάλιστα σχεδιάζει να προσθέσει δύο 
νέα δρομολόγια από την Αθήνα προς το 
Λονδίνο (Luton Airport) τον Απρίλιο και 
προς το Κουτάισι στη Γεωργία τον Μάιο. 
Συνολικά, σχεδόν μισό εκατομμύριο 
θέσεις είναι διαθέσιμες προς πώληση για 
πτήσεις προς και από τον Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών το 2018.
Το ελληνικό δίκτυο πολλών επιλογών 
της Wizz πλέον περιλαμβάνει 18 δρομο-
λόγια προς εννέα χώρες, από έξι ελληνικά 
αεροδρόμια. Το δίκτυο θα επεκταθεί 
περαιτέρω μέσα στο έτος, με δύο νέες 
πτήσεις από τη Θεσσαλονίκη προς το 
Ιάσιο και τη Βιέννη.

Boarding Pass στον αυτισμό από 
το Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση δημιούργησε ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στο να 
εξοικειωθούν παιδιά με αυτισμό με τη διαδι-
κασία ενός αεροπορικού ταξιδιού. Η μετα-
κίνηση με αεροπλάνο ενός παιδιού ή ενήλικα 
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 
δεν είναι πάντα ζήτημα αναψυχής. Συχνά, 
παιδιά και ενήλικες απαιτείται να ταξι-
δέψουν και να διανύσουν μεγάλες απο-
στάσεις για το ζωτικό θέμα των θεραπειών 
τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πολλές 
φορές εφικτό, καθώς η όλη διαδικασία 
του αεροπορικού ταξιδιού είναι αρκετά 
αγχογόνα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι 
γονείς παιδιών με ΔΑΦ διστάζουν να επι-
λέξουν το αεροπλάνο ως μέσο της μετακί-
νησής τους. Και με δεδομένο ότι περίπου 1 
στα 68 παιδιά του γενικού πληθυσμού δια-
γιγνώσκεται στο φάσμα του αυτισμού, μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι ένα 
ζήτημα που αφορά πολλούς ανθρώπους. 
Ωστόσο, επειδή είναι και ζήτημα πολιτισμού 

και παιδείας ο τρόπος με τον οποίο θα το 
προσεγγίσουμε, πρόκειται τελικά για κάτι 
που μας αφορά όλους. 
Έχοντας λοιπόν ως στόχο το να μπορέσουν 
και παιδιά με ΔΑΦ να «ανοίξουν» τα φτερά 
τους, το Ίδρυμα Ωνάση δημιούργησε ένα 
καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 
«Boarding Pass στον Aυτισμό», το οποίο 
περιλαμβάνει τέσσερις άξονες: 1. προσο-
μοίωση διαδικασίας αεροπορικού ταξιδιού 
για παιδιά με αυτισμό, 2. δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού εγχειριδίου με κοινωνικές 
ιστορίες για θεραπευτές και γονείς παιδιών 
με ΔΑΦ, 3. εκπαίδευση μέρους του προσω-
πικού που εργάζεται στον Διεθνή Αερο-
λιμένα Αθηνών και της Aegean, καθώς και 
4. δημιουργία ενός ενημερωτικού εντύπου 
για όλους τους ταξιδιώτες. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουρ-
γήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνερ-
γασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 
τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και έχει την υποστήριξη 
της Aegean.
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Κωνσταντίνος Βολανάκης:  
ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης αποτελεί 
ίσως τον πιο αγαπημένο ζωγράφο του 
19ου αιώνα για πολλούς ανθρώπους της 
ναυτιλίας, αρκετοί εκ των οποίων εμπι-
στεύονται τα έργα τους από τις συλλογές 
τους με σκοπό οι κάτοικοι αλλά και οι επι-
σκέπτες των Αθηνών να αφουγκραστούν 
το μεγαλειώδες έργο του Βολανάκη.
Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 εγκαι-
νιάστηκε η έκθεση «Κωνσταντίνος Βολα-
νάκης: ο πατέρας της ελληνικής θαλασ-
σογραφίας», με περισσότερα από εβδο-
μήντα εμβληματικά έργα, μεγάλων δια-
στάσεων, της εξελικτικής του πορείας.
Ο Βολανάκης είναι ένας από τους σημα-
ντικότερους εκπροσώπους της περί-
φημης Σχολής του Μονάχου, ο οποίος 
παρέκαμψε τα ηθογραφικά θέματα και 
τις προσωπογραφίες, που αποτελούν την 
κυρίαρχη τάση της συγκεκριμένης σχολής, 
και με τον χρωστήρα του αποτύπωσε τη 
βαθιά του αγάπη για τη θάλασσα και τα 
πλοία. Ιστιοφόρα, ατμόπλοια, καΐκια και 
βάρκες, αποτυπωμένα με το προσωπικό 
του ύφος, σφραγίζουν τον γνώριμο 
ζωγραφικό του κόσμο.
Πολύτιμα έργα της συλλογής Πάνου 
Λασκαρίδη μαζί με την «Πυρπόληση 
του τουρκικού δικρότου στην Ερεσό» 
(1882) και τη «Ναυμαχία του Ναβαρίνου 
κατά Garneray» του Ναυτικού Μουσείου 
της Ελλάδας, τη «Ναυμαχία της Σαλα-
μίνας» (1882) του Αρχηγείου Ναυτικού, 

τα «Ιστιοφόρα» (1886-1890) της Εθνικής 
Τράπεζας, το «Λιμάνι του Βόλου» και τη 
«Βάρκα με πανί» της Συλλογής Μαριάννας 
Λάτση, την «Έξοδο του Άρεως» (1894) και 
την «Άφιξη της πριγκίπισσας Σοφίας στο 
Φάληρο» (1889-1890), της Συλλογής Ευαγ-
γέλου Αγγελάκου, τα «Ιστιοφόρα» και 
«Πλοία στον ορίζοντα» του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το 
«Λιμάνι του Βόλου» της Πινακοθήκης Ε. 
Αβέρωφ, το «Λιμάνι του Πειραιά» (1886) 
της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά, 
την «Αποβίβαση» του Μουσείου Κυκλα-
δικής Τέχνης, το «Ιστιοφόρο σε φουρ-
τουνιασμένη θάλασσα» (1890-1895) της 
Συλλογής Alpha Bank, τα «Πριν από την 
καταιγίδα» και «Στην αποβάθρα» της 
Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλε-
ξάνδρου Σούτσου και πολλά άλλα ιδιωτών, 
όπως το «Ιστιοφόρο με ανοιχτά πανιά» 
(1876) και «Η αναχώρηση» (περ. 1880), 
αποκαλύπτουν το προσωπικό ύφος ενός 
μεγάλου θαλασσογράφου.
Ο επιμελητής της έκθεσης, Τάκης Μαυ-
ρωτάς, αναφέρει στον πολυσέλιδο 
κατάλογό της: «O Κωνσταντίνος Βολα-
νάκης σε όλη την καλλιτεχνική του δια-
δρομή (1856-1907), με βαθιά ζωγραφική 
αίσθηση και αμείωτο ενθουσιασμό, 
έστρεψε το βλέμμα του στην απόδοση 
της θάλασσας, σαν να αποζητούσε να 
αποκαλύψει τα μυστικά της, την αυθε-
ντική αλήθεια που αντιστέκεται στην 
αδυσώπητη ροή του χρόνου και κερ-
δίζει την αιωνιότητα. Η ζωή των πλοίων, 
τα λιμάνια με τις συναθροίσεις των ιστι-
οφόρων, παρασύρουν τον θεατή σε ένα 
φανταστικό ταξίδι. Η θάλασσα, με τις 
αισθητικές και ερωτικές συμμετρίες της, 
προκάλεσε τη δημιουργική του δράση, 
αγγίζοντας με τον χρωστήρα του την 
οπτική αλλά και τη μεταφυσική της διά-
σταση. Η θαλασσογραφία και η τοπιο-
γραφία του έχουν τον δικό τους λόγο 
και αντίλογο στην ιστορία της τέχνης. 
Πιστός στην ακαδημαϊκή παράδοση, ο 
Βολανάκης τονίζει τις επιμέρους λεπτο-
μέρειες των θεμάτων, δίνοντας έμφαση 

Αν και η θάλασσα υπήρξε για 
πολλούς σύγχρονους ζωγράφους 
και εικαστικούς της πατρίδας µας 
πηγή έµπνευσης, ο Κωνσταντίνος 
Βολανάκης αποτελεί τον 
σπουδαιότερο θαλασσογράφο 
για πολλούς τεχνοκριτικούς.

Στο Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών 
και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας 
Θεοχαράκη στην Αθήνα, για 
τρεις µήνες, έως και τις 13 Μαΐου 
2018, οι επισκέπτες µπορούν να 
θαυµάσουν έργα από ιδιωτικές 
και δηµόσιες συλλογές µε θέµα 
τη θάλασσα, το λιµάνι, αλλά και 
ιστορικά πλοία του 19ου αιώνα.

Δεξιά: Το λιµάνι, Αναχώρηση από τον Πειραιά για την 
Τήνο, 1885-1890.

Το θαλάσσιο τοπίο, Ακρογιαλιά µε ψαράδικη βάρκα, 
1888-1889.



στην πιστή αναπαράσταση της οπτικής 
πραγματικότητας. Η ευκρίνεια, οι μετα-
βολές του φωτός, η πολύμορφη και δια-
φορετική απόδοση των σύννεφων, η φευ-
γαλέα κίνηση του καπνού των φουγάρων 
αποτελούν γνώριμα στοιχεία του έργου 
του. Εκείνο που τον απασχόλησε κυρίως 
ήταν η απεραντοσύνη της φύσης, η σχέση 
της θάλασσας με τον ουρανό και η ζωή 
των αγαπημένων του πλοίων, που απο-
τελούν την ταυτότητα του ζωγραφικού 
του κόσμου. Έτσι, επιστρατεύονται μύριες 
τονικότητες του γαλάζιου και του γκρι 
έως του καφέ και του κόκκινου για να 
αποτυπώσει κάθε φορά μια διαφορετική 
ατμόσφαιρα, μια διαφορετική συγκίνηση. 
Η υγρή φωτεινότητα, τα λαμπυρίζοντα 
χρώματα της θάλασσας, το μυστηριακό 
σκοτάδι στο λιμάνι του Βόλου προκά-
λεσαν το ενδιαφέρον του για το φως και 
το χρώμα, τη σχεδιαστική ακρίβεια και τη 
δομημένη σύνθεση. Το έργο του χαρακτη-
ρίζεται από την αίσθηση της κίνησης, αλλά 
και της ακινησίας, την απόδοση του στιγ-
μιαίου, αλλά και του φευγαλέου. Η τέχνη 
του Βολανάκη εξακολουθεί να συγκλο-
νίζει τους λάτρεις της κλασικής ζωγρα-
φικής και του θαύματος της ομορφιάς, 
αφού με τα θέματά της αγγίζει την ευαι-
σθησία και λυτρώνει την ανθρώπινη ζωή 
από τη φθορά και τη μιζέρια της καθη-
μερινότητας. Η ζωγραφική του έχει προ-
σωπικό ύφος, δύναμη παραστατικής 
ενάργειας, εύρος και αυθεντικότητα που 
ορίζει το καλλιτεχνικό του μέγεθος με 
τις ρεαλιστικές αλλά και ρομαντικές-ποι-
ητικές του αποτυπώσεις, εδραιώνοντας τη 
φήμη του ως του “πατέρα της ελληνικής 
θαλασσογραφίας”».
Ο Βολανάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο 
της Κρήτης στις 17 Μαρτίου 1837. Φοίτησε 
στο Ελληνικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου 
και πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής 
από τον σπουδαίο ζωγράφο Ανδρέα 
Κριεζή. Στη συνέχεια ταξίδεψε και εργά-
στηκε στην Τεργέστη. Σε ηλικία 27 ετών 
γράφτηκε στη Βασιλική Ακαδημία των 
Τεχνών στο Μόναχο, όπου σπούδασε 
κοντά στον Karlvon Piloty. Η σημαντική 
εκθεσιακή του δραστηριότητα σημα-
δεύτηκε από πολλές επιτυχίες και δια-
κρίσεις. Έλαβε μέρος στον διαγωνισμό 
που προκήρυξε το 1866 η αυστριακή 
κυβέρνηση, με θέμα την απεικόνιση της 
«Ναυμαχίας της Λίσσας». Ο πίνακας 
παρουσιάστηκε το 1868 στην Καλλιτε-

χνική Έκθεση της Βιέννης και αγορά-
στηκε από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο 
Ιωσήφ. Συμμετείχε επίσης στις εκθέσεις 
της Καλλιτεχνικής Εταιρείας του Μονάχου 
κατά τα έτη 1868, 1869, 1872, 1873, 1877 και 
1878. Το 1877, μάλιστα, το έργο του «Ναυ-
μαχία του Τραφάλγκαρ», το οποίο είχε 
εκτεθεί στο Λονδίνο, αγοράστηκε από το 
Υπουργείο Ναυτικών της Αγγλίας. Το 1883 
επέστρεψε στην Ελλάδα και διορίστηκε 
καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών 
στην Αθήνα, ενώ παράλληλα δίδαξε στο 
Καλλιτεχνικό Κέντρο, το οποίο ίδρυσε ο 
ίδιος το 1895 στον Πειραιά. Τιμήθηκε με 
πολλές διακρίσεις, όπως με το αργυρό 
βραβείο στη Διεθνή Έκθεση των Αθηνών 
το 1903, με βραβείο στη Διεθνή Έκθεση 
του Μπορντό το 1907, ενώ του απενεμήθη 
και ο Αργυρός Σταυρός του Σωτήρος το 

1889. Το 1883 παρουσίασε στα Ανάκτορα 
τον περίφημο πίνακά του, μνημειακών δια-
στάσεων, «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». 
Απεβίωσε στον Πειραιά το 1907.
Την έκθεση συνοδεύει ομότιτλος κατά-
λογος με χαιρετισμό του κ. Βασίλη Θεο-
χαράκη, προέδρου του Ιδρύματος Β. & Μ. 
Θεοχαράκη, και με κείμενα του καθηγητή 
Ιστορίας της Τέχνης Μανόλη Βλάχου και 
του επιμελητή της έκθεσης και διευθυντή 
του Εικαστικού Προγράμματος του Ιδρύ-
ματος Β. & Μ. Θεοχαράκη Τάκη Μαυρωτά.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή-Κυριακή:  
10.00-18.00, Πέμπτη: 10.00-20.00.
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Οι ΑΕΝ της χώρας εξοπλίζονται με σύστημα  
εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Με αυτόν τον γνώμονα, ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα εξ αποστάσεως αυτο-
εκπαίδευσης / επιμόρφωσης (e-learning) 
παρέχει δωρεάν για τα επόμενα τρία έτη 
η SQLearn στις δέκα Ακαδημίες Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της Ελλάδας, στο 
πλαίσιο συνεργασίας της με το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα aen.sqlearn.com, που έχει σχεδι-
αστεί από την SQLearn και περιλαμβάνει 
σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης 
της εκπαίδευσης (Training Matrix), καθώς 
και ψηφιακά courses, που έχει υλοποιήσει 
η SQLearn σε συνεργασία με την Theta 
Marine Consulting, η οποία παρείχε το 
πρωτογενές υλικό.
Η λίστα των επιμορφωτικών ενοτήτων της 

Το παρόν και το µέλλον της ναυτικής εκπαίδευσης είναι συνυφασµένα 
µε την υπεροχή των Ελλήνων στις διεθνείς θάλασσες. Σε µια δύσκολη 
εποχή για την ελληνική κοινωνία, όπου πολλοί νέοι αναζητούν 
διεξόδους στα θαλασσινά επαγγέλµατα, η δηµόσια ναυτική εκπαίδευση 
αποτελεί ένα φυτώριο που πρέπει να υποστηριχτεί. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η προσφορά και η συνεισφορά ιδιωτικών φορέων, σε µια 
απαιτητική εποχή για τον κρατικό προϋπολογισµό, κρίνεται σηµαντική, 
αφού επιτρέπει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου µε την παροχή 
επιµόρφωσης σε θέµατα δεξιοτήτων και εξειδικευµένης τεχνογνωσίας, 
όπως απαιτεί πλέον η αγορά.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του συστήματος εξ αποστάσεως αυτοεκπαίδευσης / επιμόρφωσης (e-learning) στην ΑΕΝ Κύμης.



πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης της SQLearn, 
η οποία είναι πιστοποιημένη από τον Αμε-
ρικανικό Νηογνώμονα (ABS), εμπλουτί-
ζεται συνεχώς, καλύπτει απαιτήσεις διε-
θνείς, εθνικές και της σημαίας, ενώ περιλαμ-
βάνονται ακόμα ζητήματα που αφορούν 
την ασφάλεια εν πλω αλλά και τεχνικά 
ζητήματα ή και διαχείριση κρίσεων.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν αντικα-
θιστά το ήδη ανανεωμένο πρόγραμμα 
σπουδών και τα συγγράμματα που παρέ-
χονται στους φοιτητές, αλλά αποτελεί μια 
επιπλέον μορφή περαιτέρω γνώσης από 
την καθημερινότητα εν πλω. Επιπλέον, 
αποτυπώνει σε μορφή 3D video την 
εμπειρία ναυτικών σε κάθε τύπο εμπο-
ρικού πλοίου αλλά σε συγκεκριμένα πεδία 
γνώσης, και κυρίως επιμόρφωσης και ενί-
σχυσης δεξιοτήτων.
Η αρχή έγινε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 
2018, με την εγκατάσταση και την παρου-
σίαση του εν λόγω συστήματος στην Ακα-
δημία Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο, ενώ 
παρουσιάσεις έχουν επίσης πραγματο-
ποιηθεί στις ΑΕΝ Κύμης, Ασπροπύργου, 
Πρέβεζας και Ιονίων Νήσων, παρουσία 
πάντα του διευθυντή της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ναυτικών, αρχιπλοιάρχου 
ΛΣ Στυλιανού Μπέλλα.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν αντικα-
θιστά, βέβαια, τον σημαντικότατο ρόλο 
του εκπαιδευτικού, ενώ συμπληρώνει με 
πρακτικές γνώσεις και σύγχρονες μορφές 
εξ αποστάσεως αυτοεξέλιξης την εκπαι-
δευτική διαδικασία που ήδη παρέχεται 
στις ΑΕΝ της χώρας. Η αυτοεκπαίδευση 
αλλά και η εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
αποτελούν σημαντικές μεθόδους για 
εμβάθυνση σε συγκεκριμένα πεδία και 
κατά κύριο λόγο δεξιότητες που θα πρέπει 
να κατέχει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος 
σε βιομηχανίες που εκσυγχρονίζονται 
διαρκώς και με γρήγορους ρυθμούς.
Ευελπιστούμε ότι οι εκπαιδευτικοί, αλλά 
κυρίως οι σπουδαστές, θα τη χρησιμοποι-
ήσουν ως μια πλατφόρμα επιπρόσθετης 
γνώσης, που αναπτύσσει τα soft skills 
τους και είναι συμπληρωματική των συγ-
γραμμάτων που τους παρέχονται.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στην ΑΕΝ Ασπροπύργου.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στην ΑΕΝ Ηπείρου.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων.

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση στην ΑΕΝ Χίου.
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Χίος 2018: η Isalos.net επιστρέφει στις γενέθλιες 
πατρίδες της ελληνικής ναυτοσύνης

Η έκτη κατά σειρά ημερίδα «Επιλέγω Ναυτι-
λία», που διοργανώθηκε την Παρασκευή 23 
Μαρτίου 2018 από την Isalos.net, σε συνεργα-
σία με το Real Time Graduates, με την υπο-
στήριξη της Tototheo Maritime και με χορη-
γό επικοινωνίας τα Ναυτικά Χρονικά, προκά-
λεσε το έντονο ενδιαφέρον αλλά και την ενερ-
γό συμμετοχή 390 σπουδαστών ΑΕΝ, καθώς 
και τη συμμετοχή 68 εταιρειών, 18 εκ των οποί-
ων είχαν παρουσία με ειδικά περίπτερα.

Η ημερίδα περιλάμβανε τέσσερα επιμέρους 
θεματικά πάνελ, δύο εκ των οποίων απευθύνο-
νταν στους σπουδαστές της Σχολής Μηχανι-
κών ΑΕΝ Χίου και δύο στους σπουδαστές της 
Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Οινουσσών, όπου 

είκοσι συμμετέχοντες εισηγητές ανέπτυξαν 
τις απόψεις τους πάνω σε επίκαιρα θέματα 
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες της γέφυρας 
και του μηχανοστασίου, καθώς και την ασφά-
λεια εν πλω, ενώ απάντησαν σε πολυάριθμες 
ερωτήσεις από το εξαιρετικά ενεργό και ενδι-
αφερόμενο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Επιλέγω Ναυ-
τιλία» στη Χίο, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
την πολύτιμη υποστήριξη της  Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Ναυτικών  του ΥΝΑΝΠ, δόθη-
κε στους παρευρισκομένους η δυνατότητα να 
υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλητές, αλλά 
και να συνομιλήσουν μαζί τους για θέματα που 
αφορούν τη ναυτιλιακή καθημερινότητα.

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία  
Isalos.net διοργάνωσε ηµερίδα-
συνάντηση των σπουδαστών  
των ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών  
µε εκπροσώπους ναυτιλιακών 
εταιρειών, εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων και φορέων,  
µε τη συµµετοχή αλλά και το 
ενδιαφέρον των νέων σπουδαστών 
να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
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Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός του μέλλοντος: οι αυριανές 
προκλήσεις του μηχανοστασίου». (Α-Δ): ο κ. Μιχαήλ Κώσταλος, Chief Engineer της 
GasLog LNG Services Ltd., ο κ. Δημήτριος Φαφαλιός, πρόεδρος της Fafalios Shipping 
S.A., ο κ. Γεώργιος Ανδρεάδης, Marine Manager του Bureau Veritas, ο καπτ. Μάνθος 
Κουτσοθανάσης, Crew Manager της Pantheon Tankers Management Ltd., ο κ. Ευάγγελος 
Σφακιωτάκης, τεχνικός διευθυντής της TMS Tankers Ltd., ο κ. Ιωάννης Δάγκινης, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ο αξιωματικός του μέλλοντος: οι αυριανές προκλήσεις 
της γέφυρας». (Α-Δ): ο καπτ. Σταμάτης Κασμάς, πλοίαρχος Α΄ ΕΝ της Maran Gas 
Maritime Inc., ο καπτ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Manning Manager της Springfield 
Shipping Co. Panama S.A., ο καπτ. Αθανάσιος Μόσχος, Crew Manager της Tsakos 
Columbia Shipmanagement (TCM), ο καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, από τα Ναυτικά 
Χρονικά, η κ. Μαρία Κρέστα, γενική διευθύντρια Γραφείου Ελλάδος, Tototheo Maritime, ο 
καπτ. Ανδρέας Βουρέκας, Crew Manager της Carras (Hellas) S.A.

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ασφάλεια και διαχείριση κινδύνου εν πλω: ο ρόλος 
του μηχανικού». (Α-Δ): ο κ. Μιχάλης Σέρβος, Energy Manager της Tsakos Columbia 
Shipmanagement (TCM), ο κ. Κώστας Κατσουλιέρης, Senior Executive (Claims) του 
The North of England P&I Association Limited, ο κ. Κωνσταντίνος Μαούνης, Technical 
Director της Polembros Shipping, ο κ. Γιάννης Αρμενάκης, διευθυντής Επιθεωρητών, ABS 
Greece, ο κ. Ιωάννης Δάγκινης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Στιγμιότυπο από το πάνελ με θέμα «Ασφάλεια και διαχείριση κινδύνου εν πλω: ο ρόλος του 
πλοιάρχου». (Α-Δ): η κ. Κριστιάνα Πρεκεζέ, εκτελεστική συντονίστρια της HELMEPA, ο 
καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης, ο Adam Curran, Senior Executive (Claims) του The North of 
England P&I Association Limited, ο καπτ. David Nichol, Senior Loss Prevention Executive 
της Thomas Miller P&I (Europe) Ltd.
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Eastern Mediterranean Maritime Ltd. Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Fafalios Shipping S.A. GasLog LNG Services Ltd.

IRI/The Marshall Islands Registry S. Livanos Hellas S.A.

North of England P&I ClubMinerva Marine Inc.

City, University of LondonCarras (Hellas) S.A.
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Pantheon Tankers Management Ltd.

Polembros Shipping SEAVEN (Tanker Management Inc. & Dry Management Inc.)

TMS Tankers Ltd. / TMS Cardiff Gas Ltd.

Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A. UK P&I Club

Ocean Freighters Ltd.

Springfield Shipping Co Panama S.A.
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ABS
Aegean Airlines
Aeolos Management S.A.
Alassia NewShips Management Inc.
ALBA Graduates Business School
Allseas Marine S.A.
Alpha Bulkers Shipmanagement Inc.
The American Club
Anangel Maritime Services Inc.
Andriaki Shipping Co. Ltd.
ANEK Lines
Arcadia Shipmanagement Co. Ltd.
Arkas Hellas S.A.
Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
Bernhard Schulte Shipmanagement
Bisias & Bisias Attorneys-at-Law
Bureau Veritas
Capital Ship Management Corp.
Carras (Hellas) S.A.
Chios Navigation (Hellas) Ltd.
City, University of London
Columbia Shipmanagement Ltd.
Consolidated Marine Management Inc.
Costamare Shipping Company S.A.

DNV GL
Eastern Mediterranean Maritime Limited
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A.
Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.
Fafalios Shipping S.A.
GasLog LNG Services Ltd.
HELMEPA
Henley Business School-University of Reading
Hill Dickinson
ICS Greek Branch
Iolcos Hellenic Maritime Enterprices Co. Ltd.
Katradis Group of Companies
Kyklades Maritime Corporation
S. Livanos Hellas S.A.
Lloyd’s Register
The London P&I Club
Lufthansa
Maran Gas Maritime Inc.
Maran Tankers Management Inc.
Marine Management Services M.C.
IRI/The Marshall Islands Registry
Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Minerva Marine Inc.
Moore Stephens 

ΜSc in ISFM/ AUEB
Nereus Shipping S.A.
North of England P&I Club
Ocean Freighters Ltd.
Orpheus Marine Transport Corporation
Panama Registry
Pantheon Tankers Management Ltd.
Polembros Shipping
Posidonia
Quilter Cheviot
Sea Pioneer Shipping Corporation
Sealink Navigation Ltd.
SEAVEN
Springfield Shipping Co Panama S.A.
StormGeo
TMS Tankers Ltd. / TMS Cardiff Gas Ltd.
Tototheo Maritime
Trafigura
TRANSAS
The Tsakos Group
UK P&I Club
Wärtsilä

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

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη:

Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός, πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee, ο κ. 
Δημήτριος Φαφαλιός, πρόεδρος της Fafalios Shipping S.A., ο καπτ. Κυριάκος Θεοδωράκης, 
διευθυντής της Σχολής Πλοιάρχων ΑΕΝ Οινουσσών, η κ. Μαρία Μακκά, διευθύντρια της 
Σχολής Μηχανικών ΑΕΝ Χίου, ο κ. Ηλίας Μπίσιας, διευθυντής των Ναυτικών Χρονικών, 
και ο καπτ. Γεώργιος Γεωργούλης με σπουδαστές της ΑΕΝ Χίου. 

Οι σπουδαστές των ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών.

(Α-Δ): ο καπτ. Κώστας Ψαραδάκης της Fafalios Shipping S.A., ο κ. Δημήτριος Φαφαλιός, 
πρόεδρος της Fafalios Shipping S.A., ο κ. Μανώλης Βουρνούς, δήμαρχος Χίου, ο καπτ. 
Ανδρέας Βουρέκας, Crew Manager της Carras (Hellas) S.A.
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