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— Μοντέλα διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων:  
επτά managers αναλύουν τις τάσεις

— Πώς μοιάζει ένα θαλάσσιο γεωτρύπανο;— Η απονομή των Βραβείων Ευκράντη

— Η μελλοντική γενιά πλοιάρχων  
της ελληνικής ναυτιλίας

Συνομιλούμε με τους:

Παναγιώτη Κουρουμπλή
Νατάσα Πηλείδου
Γεώργιο Δ. Πατέρα
Πόλυ Β. Χατζηιωάννου
Γιάννη Χαλά

— Αξιολόγηση απόδοσης ναυτικών:  
Γιατί μια φόρμα βαθμολόγησης δεν αρκεί

— Εναλλακτικά καύσιμα:  Δεν υπάρχουν  
εύκολες λύσεις







EXCELLENCE IS IN YOU.

Downtown Campus: 6-8 Xenias Street, Mavili Square Tel.:+30 210 8964531  
Fax: +30 210 8964737 | e-mail: acprog@alba.acg.edu  www.alba.acg.edu

Become the best at what you do
with an MBA in Shipping, MSc in Shipping Management
or MSc in International Shipping and Finance
from Alba Graduate Business School.





M/V CONCARAN
63,500dwt Bulk Carrier, Imabari Shipbuilding Co., Ltd., March 2018



Marine Chemicals & Equipment

& RefrigerantsGases

Fire, Rescue & Safety Services

Your Global Partner

www.marichem-marigases.com









An uncompromising pursuit of quality

158902 DWT, BUILT 2016, HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, ULSAN KOREA

MT CHRISTINA
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Galaxias Building
6 Skouze Str, 185 36 Piraeus

Tel: +30 210 4292730-4
Fax: +30 210 4292523

Email: crew@sunenterprises.gr 

Livanos Building
47-49 Akti Miaouli, 185 36 Piraeus
Tel: +30 210 4292910-14
Fax: +30 210 4292523
Email: email@sunenterprises.gr
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Οι αριθμοί της ναυτιλίας

Τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα

Εν πλω

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΣ / ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ / ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ

H αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, από 
τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Συνέντευξη του Παναγιώτη Κουρουμπλή

Είμαστε πρωτοπόροι και όποιος θέλει να ασχο-
ληθεί με τη ναυτιλία καταλαβαίνει πως πρέπει  
να ασχοληθεί με την Ελλάδα
Συνέντευξη του Δρος Γεωργίου Δ. Πατέρα

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυτικών 
μας είναι η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση,  
η ναυτοσύνη και το φιλότιμο
Του Γιάννη Χαλά

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ναυτιλία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφά-
λαιο για την Κύπρο
Συνέντευξη της Νατάσας Πηλείδου

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Πρέπει να δράσουμε με προσοχή και να μη 
θεωρήσουμε τη βραχυπρόθεσμη άνοδο σημάδι 
βιώσιμης ανάκαμψης
Συνέντευξη του Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι ένα 
ζωντανό κύτταρο, ζει και αναπτύσσεται μέσα 
στην κοινωνία
Συνέντευξη της Κατερίνας Λασκαρίδου

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς 
και σήμερα πλέον αριθμεί περισσότερα από 
400.000 τεκμήρια
Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η νέα εποχή στη ναυτιλία: μοντέλα διοίκησης και 
απαιτούμενες δεξιότητες στην εποχή της ψηφιο-
ποίησης

Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρειάζονται συστημα-
τοποίηση για να αποδώσουν στη ναυτιλία
Του Κώστα Γ. Βλάχου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προσαρμόζο-
νται στα δεδομένα του σύγχρονου management
Του Καπτ. Κώστα Κανελλόπουλου

Οι εταιρείες με εξωστρεφή προσέγγιση  
θα κεφαλαιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογι-
κής εξέλιξης
Του Κωνσταντίνου Λύτρα

H γνώση αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την επι-
τυχία μιας ναυτιλιακής εταιρείας στην ψηφιακή 
εποχή
Του Καπτ. Δημητρίου Ματθαίου

Μια σωστά οργανωμένη ναυτιλιακή επιχείρηση 
θα πρέπει να συνδυάζει τις παραδοσιακές πρα-
κτικές με τη σύγχρονη αντίληψη
Του Σταμάτη Μπουρμπούλη

Η ναυτιλία ζει και αναπτύσσεται μέσα  
από τις προκλήσεις
Του Γεωργίου Σκριμιζέα

Η ναυτοσύνη και η εμπειρία πρέπει να έχουν 
πάντα θέση στο οργανόγραμμα μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας
Του Γιάννη Συρίγου 

Η νέα τάξη πραγμάτων θα αναγκάσει πολλούς 
να μην κρύβονται πλέον σε σπήλαια...
Συνέντευξη του Frank Coles

Ο ορίζοντας από τη γέφυρα
Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη
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Ιούνιος - Ιούλιος 2018

Φωτ. εξωφύλλου:

Το δεξαμενόπλοιο τύπου  
Suezmax «Reliable Warrior»,  
το οποίο διαχειρίζεται  
η εταιρεία Polembros Shipping.
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Ιδιοκτησία- Έκδοση
Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.

Διευθυντής Σύνταξης 
Ηλίας Μπίσιας

Αρχισυντάκτης
Δρ Παναγιώτης Καπετανάκης

Εμπορική Διεύθυνση 
Χρήστος Καπάνταης

Επιστημονικοί συνεργάτες
Πάνος Ζαχαριάδης

Υποναύαρχος (ε.α.) Μιχάλης Μαλέρμπας

Υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας και 
Ειδικών Αφιερωμάτων 

Χάρης Παππάς

Βοηθός Αρχισυντάκτη 
Αγγελική Κολιομίχου

Οικονομικός Αναλυτής 
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Ειδικοί συνεργάτες
Καπτ. Γιώργος Γεωργούλης

Νίκος Βεργούνης
Πέτρος Κεφαλονίτης

Μιχάλης Νικολάου
 

Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Δήμητρα Τσάκου 

 
Creative Directors

Πάνος Παπαναγιώτου
Πανδώρα Γιαμαλίδου

Νew Media 
Ηλίας Στεφανίδης

Διόρθωση κειμένων
Αλεξάνδρα Σφυρή

Φωτογραφίες
ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΕΡΑ

Συνδρομές (11 τεύχη)
Ιδιώτες: 60 €

Ναυτικοί & Φοιτητές: 50 €
Εταιρείες - Οργανισμοί: 70 €

Χώρες Ε.Ε.: 120 €
Χώρες εκτός Ε.Ε.: 140 €

Gratia Εκδοτική Ι.Κ.Ε.
Εκδοτικές Επιχειρήσεις

Λεωφ. Συγγρού 132, 117 45 Αθήνα
Τ: 210-92.22.501 / 92.48.006

F: 210-92.22.640
info@gratia.gr

www.naftikachronika.gr
Web strategy development by IT

Απόψεις που εκφράζονται στα ενυπόγραφα άρθρα 
δεν εκφράζουν απαραίτητα τη γνώμη του περιοδικού. 
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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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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

Η Γεωργία αποκτά σταδιακά εξέχουσα θέση στο 
στερέωμα της παγκόσμιας ναυτιλίας
Συνέντευξη της Tamara Ioseliani

Saudi Aramco: Xωρίς τέλος το «σίριαλ»  
της δημόσιας εγγραφής
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

Υιοθέτηση IFRS ή US GAAP στις ναυτιλιακές 
εταιρείες
Του Γιάννη Κοττίνη

Συνεχίζουμε να διατηρούμε τον παγκόσμιο 
ηγετικό ρόλο ανάμεσα στα Κράτη Σημαίας
Συνέντευξη με τη Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά 
σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο του Πανα-
μά στην Ελλάδα

COMMODITIES
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΑ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μιλούν στα Ναυτικά Χρονικά σπουδαστές  
από τις ΑΕΝ Ύδρας, Κύμης και Σύρου

Η SQLearn σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις, εξα-
σφαλίζοντας συνέργειες και πιστοποιήσεις που 
της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Συνέντευξη του Σπύρου Γκούμα

Αξιολόγηση απόδοσης ναυτικών: γιατί μια φόρ-
μα βαθμολόγησης δεν αρκεί
Της Δρος Μαρίας Προγουλάκη

Ενέργεια και φυσικοί πόροι

Νεότευκτα
- Euronav: «Cap Quebec»
- Blue Planet Shipping Ltd: «MV Afros»

Παρουσίαση πλοίου:  
Πώς μοιάζει ένα θαλάσσιο γεωτρύπανο;

Επιβεβαιώνουμε καθημερινά στην αγορά 
πως το ελληνικό προϊόν δεν συνάδει με τη 
μετριότητα
Συνέντευξη του Αναστασίου, του Παναγιώτη  
και του Ηλία Μάλλιου

Εναλλακτικά καύσιμα:  
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις
Του Πάνου Ζαχαριάδη

Τεχνολογία και ναυπηγική
Του Νίκου Βεργούνη

Η στροφή σε πιο «πράσινα» καύσιμα αποτελεί 
μονόδρομο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Συνέντευξη των Άννας Αποστολοπούλου  
και Παναγιώτη Μήτρου

TMSA 3: Οι νέες απαιτήσεις
Της Μάγδας Δασκάλου

Atlas Sea Group:  
Ένας νέος όμιλος δημιουργείται
Συνέντευξη του Γιώργου και του Αλέξη Σαρρή

MARKET NEWS

Ψυκτική μονάδα αφύγρανσης
από την Psyctotherm

H Oldendorff Carriers επιλέγει τις λύσεις Fleet
Xpress και Infinity Cube της Navarino

H MAS εκπαιδεύει νέους φοιτητές στους ρυθμιστές 
του οίκου Woodward

Εν πτήσει

Η απονομή των Βραβείων Ευκράντη  
Επί δέκα χρόνια τιμούμε όσους τιμούν  
τη ναυτιλία μας

100
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250 μ.
μήκος και χωρητικότητα 

114.000 dwt έχει το πρώτο 

Aframax κατανάλωσης LNG, που 

ναυπηγήθηκε από τη Hyundai 

Samho Heavy Industries για 

λογαριασμό της Sovcomflot.

$100
ανά βαρέλι εκτιμά έκθεση της 

Bank of America Merrill Lynch 

ότι μπορεί να φτάσει η τιμή του 

αργού πετρελαίου το επόμενο 

έτος.

10,6 δις τόνοι
εκτιμάται ότι ήταν ο όγκος των 

εμπορευματικών φορτίων που 

διακινήθηκαν διά θαλάσσης το 

2017 (πρόβλεψη UNCTAD).

$1,09 δις
είναι η αξία της συμφωνίας 

Mediterranean Shipping 

Company και Abu Dhabi Ports 

για κατασκευή νέου τερματικού 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων 

στον λιμένα Khalifa των ΗAE.

$829 δις
ήταν η εμπορική αξία του 

παγκόσμιου στόλου στις αρχές 

του περασμένου έτους.

71.810
είναι ο αριθμός των επιβατών 

αλλά και των μελών πληρώματος 

που συνολικά μπορούν να 

φιλοξενήσουν τα 10 μεγαλύτερα 

κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

20.000.000 gt
είναι η συνολική χωρητικότητα 

των πλοίων που είναι 

εγγεγραμμένα στο νηολόγιο  

της Δανίας.

55.000 πλοία
διέρχονται ετησίως από τον 

Βόσπορο, από τα οποία σχεδόν τα 

10.000 μεταφέρουν πετρέλαιο.

457,2 μ.
ήταν το μήκος του 

δεξαμενόπλοιου «Seawise 

Giant», το οποίο είχε ναυπηγηθεί 

στην Ιαπωνία το 1979, 15,2 μ. πιο 

μακρύ από το ύψος του Empire 

State Building.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Φωτ.: Kai Gradert/ Unsplash



Η δύναμη πίσω από την παγκόσμια συνδεσιμότητα 
inmarsat.com/gxfx

Η νέα δορυφορική υπηρεσία της Inmarsat για τη 
ναυτιλία εγγυάται ότι θα έχετε στη διάθεσή σας 
ένα εντελώς νέο πακέτο πλεονεκτημάτων. 
Ζήστε την εμπειρία της απαράμιλλης απόδοσης, 
απλότητας και αξιοπιστίας, σε όποιο μέρος του 
κόσμου κι αν δραστηριοποιείστε.

ΣΥΝΕΧΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΚΥΒΕΡΝΟ-ΑΝΤΟΧΗ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ  
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ 
FLEET XPRESS

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Greek 220x290 1 May.indd   1 01/05/2018   15:03:45
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Ανάπτυξη 3,9% για την παγκόσμια 
οικονομία 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 
στην τελευταία του επισκόπηση για το 
παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, διατηρεί 
τις προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη της 
παγκόσμιας οικονομίας τόσο για το 2018 
όσο και για το 2019, προειδοποιεί ωστόσο 
ότι ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος 
απειλεί να αναστείλει την παγκόσμια ανά-
πτυξη. Η έκθεση του ΔΝΤ κάνει λόγο για 
ανάπτυξη 3,9% για το 2018 και το 2019, 

αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμε-
νη τριμηνιαία έκθεση του Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, η έκθεση προβλέπει αύξη-
ση 2,3% για το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν της Βραζιλίας (ΑΕΠ) για φέτος 
και 2,5% το 2019. Παράλληλα, για τη Μέση 
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, το Αφγανι-
στάν και το Πακιστάν, το Ταμείο αναμένει 
αύξηση 3,4% το 2018 και 3,7% το 2019.
Το ΔΝΤ επεσήμανε ότι η παγκόσμια οικο-
νομική ανάπτυξη το προηγούμενο έτος 
ήταν η υψηλότερη από το 2011 και ότι οι 
ανεπτυγμένες οικονομίες θα συνεχίσουν 
να επεκτείνονται πέραν της δυναμικής 

Google Analytics και Facebook δεν ψεύδονται 
και δεν αποπροσανατολίζουν µε τα στοιχεία 
τους. Με αυτόν τον γνώµονα, φιλοξενούµε 
τις σηµαντικότερες ειδήσεις βάσει της 
αναγνωσιµότητάς τους στην ιστοσελίδα  
των Ναυτικών Χρονικών:  

               www.naftikachronika.gr

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



τους φέτος και τον επόμενο χρόνο. Σύμ-
φωνα με το Ταμείο, οι χώρες της Ευρω-
ζώνης θα περιορίσουν την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα με την υποστήριξη 
από μια ευνοϊκή νομισματική πολιτική, ενώ 
μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 
θα οδηγήσει την οικονομία των ΗΠΑ σε 
επίπεδα πλήρους απασχόλησης.
Όσον αφορά τις αναδυόμενες και ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες, το ΔΝΤ προ-
βλέπει αύξηση 4,9% για το 2018 και 5,1% 
για το 2019, στοιχεία που ενισχύονται 
κυρίως από την Ασία και τις βελτιωμέ-
νες προοπτικές για τις εξαγωγές βασι-

κών εμπορευμάτων, μετά από τρία χρόνια 
ασθενούς αποδοτικότητας.
Αναλυτής του ΔΝΤ επισημαίνει, ωστόσο, 
τον άμεσο κίνδυνο που ελλοχεύει από μια 
ευρείας κλίμακας διαμάχη στο διεθνές 
εμπόριο: «Η προοπτική λήψης γενικευ-
μένων μέτρων και επιβολής περιορισμών 
στο εμπόριο, καθώς και τα πιθανά αντί-
ποινα από τις χώρες που απειλούνται, 
αποτελούν ιδιαίτερη απειλή, που θα οδη-
γούσε σε κάμψη της παγκόσμιας οικονο-
μικής ανάπτυξης πρόωρα», δήλωσε, ενώ 
συνέχισε τονίζοντας ότι «ενώ οι κύριες 
οικονομίες του πλανήτη φλερτάρουν με 

έναν εμπορικό πόλεμο, την ίδια ώρα μια 
γενικευμένη οικονομική επέκταση εμφανί-
ζεται ως κάτι το παράδοξο, ιδίως όταν η 
ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις 
επενδύσεις και το εμπόριο».
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι, αν και οι ΗΠΑ προ-
έβησαν στη λήψη μέτρων στήριξης των 
αμερικανικών επιχειρήσεων με την επιβο-
λή δασμών, τα μέτρα αυτά δεν θα επηρε-
άσουν ιδιαίτερα το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της αμερικανικής οικονομίας, 
όπου το έλλειμμα πιθανότατα θα συνε-
χίσει να διευρύνεται. Το έλλειμμα του 
αμερικανικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως 
στην τάση του μέσου Αμερικανού πολίτη 
να ξοδεύει, με δεδομένη και τη μείωση 
της φορολογίας, ομού με την επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική της αμερικανικής 
κυβέρνησης.
Αναφορικά με το μέλλον, το Ταμείο θεω-
ρεί ότι η βελτίωση των τιμών των εμπο-
ρευμάτων που παρατηρήθηκε το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2017 δίνει τη δυνατό-
τητα στις κυριότερες χώρες εξαγωγούς 
πετρελαίου να παγιώσουν με αργά αλλά 
σταθερά βήματα τη δημοσιονομική τους 
ισορροπία. Από την άλλη πλευρά, το ΔΝΤ 
εκτιμά ότι οι εσωτερικές πολιτικές διαμά-
χες που επικρατούν στις χώρες αυτές θα 
τις «επιβαρύνουν» οικονομικά.
Μένει λοιπόν να δούμε αν οι υπεραισι-
όδοξες αυτές προβλέψεις του ΔΝΤ για 
το 2018 και το 2019 θα επιβεβαιωθούν 
εν μέσω πολιτικών διενέξεων μεταξύ των 
ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου.

Το Ιράν υιοθετεί το ευρώ στις 
διεθνείς συναλλαγές του 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η ιρανική κυβέρνηση αποφάσισε να προ-
χωρήσει σε αλλαγή του νομίσματος των 
διεθνών συναλλαγών της χώρας, υιοθε-
τώντας το ευρώ έναντι του αμερικανικού 
δολαρίου, που ίσχυε έως τώρα.
Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία 
ανακοίνωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Hassan 
Rouhani, στην Τεχεράνη, η Κεντρική 
Τράπεζα της χώρας καθώς και όλοι οι 
δημόσιοι οργανισμοί θα χρησιμοποιούν 
το ευρώ στις οικονομικές αναλύσεις, στις 
χρηματοοικονομικές αναφορές κ.λπ., ενώ 
ενθάρρυνε μεταξύ άλλων και τις επιχει-
ρήσεις της χώρας να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα της κεντρικής κυβέρνησης.
Η κίνηση αυτή επήλθε μετά τη συνεχή 
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υποτίμηση του ιρανικού ριάλ, το οποίο 
έχει χάσει σχεδόν το 50% της αξίας του 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο σε σχέση 
με το δολάριο ΗΠΑ.

Μια ενιαία «φωνή» στον τομέα 
του Ballast Water Treatment

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Κατασκευαστές αλλά και ενδιαφερόμενα 
μέρη στην αγορά του εξοπλισμού για το 
Ballast Water Treatment δημιούργησαν 
πρόσφατα μια ένωση με την ονομασία 
Ballastwater Equipment Manufacturers’ 
Association (BEMA). Η BEMA, με δελτίο 
Τύπου, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση 
της πρώτης ετήσιας συνάντησής της, στη 
διάρκεια της οποίας εξελέγη και το διοι-
κητικό της συμβούλιο.
Ο λόγος για τη δημιουργία της BEMA είναι 
η αυξανόμενη ζήτηση από την παγκόσμια 
αγορά για την παροχή πληροφοριών ανα-
φορικά με το Ballast Water Treatment, 
καθώς και για τις περιβαλλοντικές και 
τεχνολογικές πτυχές της διεθνούς σύμβα-
σης του Ballast Water Management.
Όπως δήλωσε ο κ. Mark Riggio, Senior 
Market Manager της Hyde Marine, ο οποί-
ος εξελέγη πρόεδρος της BEMA, η ιδέα 
για τη δημιουργία μιας ένωσης από τους 
κατασκευαστές εξοπλισμού του Ballast 
Water Treatment υπήρχε εδώ και πολλά 
χρόνια. Ο κ. Riggio επεσήμανε την ανάγκη 
για μια ενιαία «φωνή» στον συγκεκριμένο 
χώρο. Η «φωνή» αυτή αναμένεται να είναι 
η BEMA.

Η BEMA αποτελεί φορέα εκπροσώπησης 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 
κατασκευή εξοπλισμού του Ballast Water 
Treatment. Η νέα αυτή ένωση, με έδρα τις 
ΗΠΑ, στοχεύει στην παροχή συντονισμέ-
νης, τεχνικής και μη εμπορικής καθοδήγη-
σης τόσο στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιο-
μηχανία όσο και στις ρυθμιστικές αρχές 
αναφορικά με τον τομέα διαχείρισης του 
θαλάσσιου έρματος στα πλοία.

Η Διώρυγα του Παναμά 
προετοιμάζεται να υποδεχτεί 
μεγαλύτερα σε όγκο πλοία 

1 ΜΑΪΟΥ 2018

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά ανα-
κοίνωσε ότι πρόκειται να αυξήσει στα 
φράγματά της (locks) για Neopanamaxes 
το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να διέρχονται από 
τα συγκεκριμένα φράγματα μεγαλύτερα 
σε όγκο πλοία.
Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου 2018 
το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος για 
τα πλοία που θα διέρχονται από τα νέα 
φράγματα της Διώρυγας του Παναμά θα 
αυξηθεί κατά 2 μ., φτάνοντας τα 51,25 μ.
Εκπρόσωπος της Αρχής της Διώρυγας 
του Παναμά δήλωσε ότι «μετά την επι-
τυχημένη λειτουργία των δύο τελευταίων 
ετών των νέων φραγμάτων της διώρυγας, 
με ικανοποίηση ανακοινώνουμε την αύξη-
ση του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους 
για τα πλοία που θα διέρχονται από αυτά».
Η λειτουργία της νέας Διώρυγας του 

Παναμά ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και 
μέχρι σήμερα έχει υποδεχτεί πάνω από 
3.000 πλοία.
Τον περασμένο Αύγουστο διήλθε από 
τη διώρυγα το «CMA CGM Theodore 
Roosevelt», το οποίο αποτέλεσε το μεγα-
λύτερο containership που έχει διασχίσει 
έως σήμερα τη νέα διώρυγα, με χωρητι-
κότητα 14.855 TEUs, μήκος 365,9 μ. και 
πλάτος 48,2 μ.

Γεννιέται ο νέος κολοσσός των 
αμερικανικών διυλιστηρίων 

2 ΜΑΪΟΥ 2018

Η Marathon Petroleum Corp. (MPC.N) 
συμφώνησε να αποκτήσει την ανταγωνί-
στριά της εταιρεία Andeavor (ANDV.N) 
για περισσότερα από $23 δις, αναδει-
κνύοντας με αυτόν τον τρόπο μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες διυλιστηρίων 
πετρελαίου παγκοσμίως.
Οι ΗΠΑ έχουν γίνει ο κορυφαίος εξαγω-
γέας καυσίμων στον κόσμο, μεταφέρο-
ντας περισσότερα από 3 εκατ. βαρέλια 
(bpd) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης 
ημερησίως. Παράλληλα, τα διυλιστήρια 
έχουν κεφαλαιοποιήσει την άνθηση της 
παραγωγής από τα πεδία σχιστολίθου 
στο Τέξας και στη Βόρεια Ντακότα και 
προχωρούν στην κατασκευή εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας και εξαγωγών.
Με την εξαγορά της Andeavor η Marathon 
ευελπιστεί να εισέλθει δυναμικά στην ανα-
πτυσσόμενη αγορά του σχιστολιθικού 
πετρελαίου των ΗΠΑ, χάρη στις υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις logistics και στις 
τερματικές εγκαταστάσεις που διαθέτει η 
Andeavor στις περιοχές του Τέξας και της 
Βόρειας Ντακότα.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reuters, 
η άνοδος της παραγωγής από τη λεκάνη 
Permian, την περιοχή με τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα πετρελαίου στις ΗΠΑ, έχει 
οδηγήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου 
των ΗΠΑ στα 10,5 εκατ. βαρέλια ημερησί-
ως, σημειώνοντας ρεκόρ.
«Η συνεργασία των δύο εταιρειών μάς 
επιτρέπει να προχωρήσουμε και να εξε-
ρευνήσουμε νέους τρόπους αύξησης της 
παρουσίας μας στην Permian», δήλωσε ο 
Gary Heminger, επικεφαλής της εταιρείας 
Marathon, η οποία θα ηγηθεί αυτού του 
σχήματος εταιρειών.
Επισημαίνεται ότι η εταιρεία αναμένε-
ται να ξεπεράσει τη Valero Energy Corp. 

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  
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(VLO.N), για να γίνει η μεγαλύτερη αμερι-
κανική εταιρεία διυλιστηρίων, έχοντας τη 
δυνατότητα επεξεργασίας 3,1 εκατ. βαρε-
λιών αργού πετρελαίου ημερησίως σε βεν-
ζίνη, ντίζελ και άλλα καύσιμα. Η συμφωνία 
δίνει επίσης στη Marathon τη δυνατότητα 
να συμμετάσχει στην ταχέως αναπτυσσό-
μενη αγορά μεξικανικών καυσίμων, καθώς 
η Andeavor επεκτείνει το δίκτυο πρατηρί-
ων βενζίνης στη χώρα, ενώ τα διυλιστήρια 
στο Μεξικό αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στην αυξημένη ζήτηση για καύσιμα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η «απορρόφηση» 
της Andeavor από τη Μarathon εκτοξεύει 
την τελευταία στην κορυφή των αμερικα-
νικών διυλιστηρίων και είναι ενδεικτικό το 
γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της ανα-
μένεται να φτάσει τα $152, αυξημένη κατά 
24% από την τιμή κλεισίματος των $122,38 
την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Η Α΄ μηχανικός που χαράσσει 
νέα ρότα για τις γυναίκες στο 
μηχανοστάσιο

2 ΜΑΪΟΥ 2018

Μέχρι  πρόσφατα  το μηχανοστάσιο  ενός 
πλοίου ήταν ένας  ανδροκρατούμενος 
χώρος. Την τελευταία δεκαετία, ιδίως λόγω 
της κρίσης στη χώρα μας, αρκετές νέες 
Ελληνίδες προσπάθησαν να αποκαταστα-
θούν επαγγελματικά επιλέγοντας σπουδές 
στις ΑΕΝ Μηχανικών της χώρας. Αισίως, 
αρκετές είναι οι διαχειρίστριες εταιρείες 
που υποστήριξαν ενεργά την ανέλιξη των 
γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ορισμένες γυναίκες από-
φοιτοι των ελληνικών ΑΕΝ έφτασαν στα 
πηδάλια εμπορικών πλοίων ως πλοίαρχοι 
και σύγχρονες καπετάνισσες, αλλά φαίνε-
ται ότι ένα νέο κύμα Ελληνίδων θα ευδο-
κιμήσει επαγγελματικά και στα απαιτητικά 
μηχανοστάσια των εμπορικών μας πλοίων.

Η εταιρεία Hellenic Seaways δείχνει 
εμπράκτως ότι προσφέρει ίσες ευκαιρίες 
στο σύνολο των εργαζομένων της, στοι-
χείο που αποτελεί μέρος της εταιρικής 
κουλτούρας της.
Η Θεανώ Σιλελόγλου ανήκει στο ανθρώ-
πινο δυναμικό της Hellenic Seaways από 
το 2010, όπου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία 
της ως Γ΄ μηχανικός στο πλοίο «Νήσος 
Μύκονος». Σταδιακά, οι ικανότητες καθώς 
και η γενικότερη συνεισφορά της στην 
εταιρεία φάνηκε να αναγνωρίζονται μέσω 
της πρώτης της προαγωγής σε Β΄ μηχα-
νικό, το 2013. Η εταιρεία εμπιστεύτηκε τη 
Θεανώ Σιλελόγλου, προσφέροντάς της 
μια νευραλγική θέση στον τομέα της, ανα-
βαθμίζοντάς τη σε Α΄ μηχανικό τον περα-
σμένο Μάρτιο.
Το γεγονός αυτό αποτελεί, δίχως αμφι-
βολία, μια θετική εξέλιξη στο ζήτημα 

των ίσων ευκαιριών στον επιχειρηματι-
κό χώρο. Είναι καθ’ όλα γνωστό πως ο 
τομέας της ναυτιλίας αποτελεί ιστορικά 
έναν άκρως ανδροκρατούμενο κλάδο. Η 
«παράδοση» αυτή, η οποία έχει επιβιώσει 
ανά τα χρόνια, μοιάζει σταδιακά να ανα-
διαμορφώνεται. Πρακτικές όπως αυτή της 
Hellenic Seaways και πρωτοβουλίες όπως 
το πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού 
Ναυτιλίας για την Ενσωμάτωση των Γυναι-
κών στη Ναυτιλία συμβάλλουν καταλυτικά 
στην επαναπροσέγγιση αυτού του ζητή-
ματος και στη δημιουργία ενός περιβάλ-
λοντος όπου η επαγγελματική εξέλιξη στα 
ναυτιλιακά επαγγέλματα δεν θα εξαρτάται 
από το φύλο, δίνοντας το παράδειγμα 
στον κλάδο της ακτοπλοΐας.

Προχωρά η εφαρμογή του πλωτού 
τερματικού σταθμού LNG στην 
Αλεξανδρούπολη

12 ΜΑΪΟΥ 2018

«Λευκός καπνός» προέκυψε από την τρι-
μερή συνάντηση μεταξύ της ΔΕΠΑ, της 
βουλγαρικής Bulgarian Energy Holding 
EAD (ΒΕΗ) και της GASTRADE αναφορι-
κά με τη συμφωνία για την υλοποίηση του 
πλωτού τερματικού σταθμού LNG στην 
Αλεξανδρούπολη.
Σύμφωνα με τη ΔΕΠΑ, η συμφωνία αυτή 
έρχεται λίγους μήνες μετά την αντίστοι-
χη για τη συμμετοχή της δημόσιας επι-
χείρησης στο μετοχικό κεφάλαιο της 
GASTRADE, η οποία αναμένεται να τεθεί 
σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα, 
καθώς και για τις κοινές προσπάθειες των 
μερών για την περαιτέρω εμπορική ανά-
πτυξη του έργου.
Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στη συνά-
ντηση της 18ης Απριλίου 2018 ανάμεσα 
στους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδος και 
Βουλγαρίας, κ. Σταθάκη και Petkova, στη 
Σόφια, η βουλγαρική πλευρά εξέφρασε 
την επιθυμία της για την επίσπευση των 
διαδικασιών σχετικά με την ολοκλήρω-
ση της δικής της συμμετοχής στο έργο. 
Σύμφωνα με το αθηναϊκό πρακτορείο 
ειδήσεων ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το 2017 συμμε-
τέχει στο έργο και η ναυτιλιακή εταιρεία 
GasLog, με ποσοστό 20%.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο πλωτός 
σταθμός LNG της Αλεξανδρούπολης 
εντάσσεται στην προσπάθεια να διασφαλι-
στούν νέες ποσότητες φυσικού αερίου για 
την ελληνική αγορά, όπως επίσης και για 

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  
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την αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη του τρίτου 
πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου του 
ΟΛΑ αναφορικά με την υποστήριξη εγκα-
τάστασης LNG παίρνει σάρκα και οστά.

Το λιμάνι του Πειραιά 
μετατρέπεται σε ναυαρχίδα 
των ευρωπαϊκών θαλάσσιων 
μεταφορών 

12 ΜΑΪΟΥ 2018

O Πειραιάς παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη παγκοσμίως και αναμένεται να 
γίνει το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου 
μέχρι το 2019.
Αυτό αναφέρει η γερμανική εφημερίδα 
Die Zeit σε δημοσίευμά της, προσθέτο-
ντας: «Μόνο φέτος η διοίκηση του λιμένα 
επιδιώκει να αυξήσει τη διακίνηση εμπο-
ρευμάτων κατά 35%. Αν συνεχιστεί αυτός 
ο ρυθμός, δεν θα περάσει πολύς καιρός 
πριν το Αμβούργο εκτοπιστεί από την τρί-
τη θέση στην Ευρώπη».
Παράλληλα, η γερμανική εφημερίδα επι-
σημαίνει τη μεγάλη συμβολή της COSCO 
στην ανάπτυξη του λιμανιού: «Η COSCO 
χτίζει στον Πειραιά εντελώς ανενόχλη-
τη την κεντρική γέφυρα της Κίνας προς 
την Ευρώπη, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 
σημασία βορειότερα της ηπείρου. Ο νέος 
εμπορικός δρόμος όμως που δημιουργεί-

ται θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικές 
αλλαγές συνολικά στη διακίνηση αγαθών 
προς την Κεντρική Ευρώπη. Η μεταφόρ-
τωση εμπορευμάτων έχει υπερτριπλασια-
στεί μετά την είσοδο των Κινέζων στον 
Πειραιά. Το 2017 υπήρχαν μόλις 3,7 εκατ. 
εμπορευματοκιβώτια, ενώ μέχρι το επό-
μενο έτος προσδοκάται να φτάσουν τα 
5 εκατ., καθιστώντας έτσι τον Πειραιά το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου». 
Υπενθυμίζεται ότι ο κινεζικός κολοσσός 
εξαγόρασε πριν από ενάμιση χρόνο το 
51% του δημόσιου Σταθμού Εμπορευματο-
κιβωτίων Πειραιά έναντι 280,5 εκατ. ευρώ, 
στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικο-
ποιήσεων που ζήτησαν οι θεσμοί από την 
ελληνική κυβέρνηση για τη ρύθμιση του 
ελληνικού χρέους. Έτσι, η COSCO έχει 
τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τερμα-
τικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, 
αυτοκινήτων και επιβατών μέχρι το 2052.
Τέλος, ο διευθυντής του ΟΛΠ, Θανάσης 
Κoΐνης, δήλωσε με αφορμή την ανταπό-
κριση της Die Zeit από τον Πειραιά: «Από 
εδώ θα βρίσκεται κανείς στο κέντρο 
της Ευρώπης μέσα σε δύο ημέρες. Θα 
έχουμε ένα πλεονέκτημα χρόνου σχεδόν 
μίας εβδομάδας και θα ανταγωνιστούμε 
έτσι τα βόρεια λιμάνια του Αμβούργου 
ή του Ρότερνταμ. Μόλις η σιδηροδρομι-
κή γραμμή είναι έτοιμη, τα φορτηγά με 
εμπορεύματα που προορίζονται για την 

Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη δεν 
θα χρειάζεται να κάνουν τον κύκλο μέσω 
των στενών του Γιβραλτάρ, της Ισπανίας 
και της Γαλλίας για να ξεφορτώσουν στο 
Αμβούργο ή στο Ρότερνταμ. Αντ’ αυτού, 
η διαδρομή των εμπορευματοκιβωτίων 
θα οδηγεί με το τρένο από τον Πειραιά 
και την Αθήνα, μέσω Σκoπίων, στο Βελι-
γράδι και τελικά απευθείας στη Βουδα-
πέστη».

Ρεκόρ ανόδου για την τιμή  
του αργού πετρελαίου

23 ΜΑΪΟΥ 2018

Η αύξηση της τιμής του αργού πετρελαί-
ου στα $80/βαρέλι την Τρίτη 22 Μαΐου, σε 
συνδυασμό με την πτώση της πετρελαϊ-
κής παραγωγής της Βενεζουέλας και την 
ενδεχόμενη μείωση των εξαγωγών πετρε-
λαίου από το Ιράν, έχει προκαλέσει ανη-
συχία στην παγκόσμια αγορά αναφορικά 
με τη μειωμένη πετρελαϊκή παραγωγή σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του πρα-
κτορείου Reuters, η τιμή του πετρελαίου 
σήμερα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπε-
δα των τελευταίων τριάμισι ετών, γεγο-
νός το οποίο πυροδοτείται από τις περι-
κοπές στην πετρελαϊκή παραγωγή των 
χωρών-μελών και μη του OPEC σε συνδυ-
ασμό με τη μεγάλη ζήτηση που καταγρά-
φεται για αργό πετρέλαιο.
Να σημειωθεί επίσης ότι την Κυριακή 20 
Μαΐου η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε 
νέους δασμούς στη Βενεζουέλα μετά την 
επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο ως 
προέδρου της χώρας, γεγονός που, σύμ-
φωνα με διεθνείς αναλυτές, θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω μείωση της πετρελαϊκής 
παραγωγής της χώρας, σε επίπεδα χαμη-
λότερα των τελευταίων δεκαετιών.
Την ίδια ώρα τα αποθέματα αργού πετρε-
λαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 2,8 εκατ. 
βαρέλια την εβδομάδα από 14 έως 19 Μαΐ-
ου, αντιπροσωπεύοντας πτώση για τρίτη 
συνεχόμενη εβδομάδα.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



www.seanergymaritime.com

1.7  
million dwt

11 
dry bulk vessels



Operations Head Office
43, Iroon Polytechniou Ave., 185 35 Piraeus, Greece. T: +30 210 422 3355 / F: +30 210 422 3356
ops@mylakiltd.gr / www.mylakiltd.gr

Greece
Ag. Theodoroi: 1, Spirou Meleti St., 200 03 Ag. Theodoroi T: +30 27410 62301 / F: +30 210 422 3356
Alexandroupolis: 6, Markou Botsari St., 681 00 Alexandroupolis. T: +30 21670 05952 / F: +30 23102 23932
Aliveri (Mylaki Port): 18, A. Nika St., 345 00 Aliveri. T: +30 22230 23692 / F: +30 22230 23789
Chalkis: 10-12, Voudouri Ave., 341 00 Chalkis. T: +30 22210 74810 / F: +30 22210 76760
Eleusis: 19, Kanellopoulou St., 192 00 Eleusis. T: +30 210 556 1654 / F: +30 210 556 1655
Lavrion: Lavriou Sq., 195 00 Lavrion. T: +30 21670 05953 / F: +30 210 422 8096 
Patras: 124, Ag. Andrea St., 262 21 Patras. T: +30 2610 422102 / F: +30 2610 434297
Thessaloniki: 8, El. Venizelou St., 546 24 Thessaloniki. T: +30 2310 283375 / F: +30 2310 223932
Volos: 32, Argonafton St., 382 21 Volos. T: +30 24210 23496, +30 24210 26196 / F: +30 24210 39361
Yali ( Island): Yali-Nissiros, 853 03 Dodecanese. T: +30 22420 92086 / F: +30 22420 92086

Cyprus
7, Klimentos & Kleomenous St., CY 1061, Nicosia. T: +357 22452080 / F: +357 22754801

Mylaki Shipping Agency Ltd



NanoPower Underwater 
forSEAing the coatings’ future
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Τα Ποσειδώνια «πυξίδα» για την 
ατζέντα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Τα «Ποσειδώνια 2018» ανοίγουν τις πύλες 
τους σε εκθέτες και επισκέπτες από όλο 
τον κόσμο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε 
αυτή τη μεγάλη γιορτή της ναυτιλιακής βιο-
μηχανίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
διοργανωτών, περισσότερες από 1.850 εται-
ρείες θα εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες τους στη φετινή διοργάνωση, ενώ οι 
επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 22.000.
Επιπλέον, το Συνεδριακό Πρόγραμμα των 
«Ποσειδωνίων 2018» έρχεται για μία ακόμα 
χρονιά να διαμορφώσει την παγκόσμια ναυ-
τιλιακή ατζέντα και να χαράξει το μέλλον μιας 
βιομηχανίας που βρίσκεται στο επίκεντρο 
των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων.
Τα συνέδρια και οι συζητήσεις στρογγυ-
λής τραπέζης με τα ΜΜΕ που έχουν προ-
γραμματιστεί για τα φετινά «Ποσειδώνια» 
έχουν διεθνή αύρα, καθώς έχουν οργα-
νωθεί από εταιρείες και οργανισμούς από 
κάθε γωνιά της υφηλίου.
Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα σημαντι-
κά θέματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, 
από τη ναυτιλιακή πολιτική, το εμπόριο 
και τη χρηματοδότηση, την ενέργεια, την 
τεχνολογία και την ανάπτυξη λιμένων έως 
τα καύσιμα και τα λιπαντικά, τη διαχείριση 
του έρματος των πλοίων (BWT), τις ναυ-
πηγήσεις και τις αγοραπωλησίες μεταχει-
ρισμένων πλοίων, τις τεχνολογίες για τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδο-
σης των πλοίων, τα scrubbers, το περιβάλ-
λον, την απόδοση του ανθρώπινου δυνα-
μικού και την απασχόληση στη ναυτιλία, 
καθώς και θέματα επίλυσης διαφορών και 
νομικών αξιώσεων.
Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και η συνέ-
ντευξη Τύπου της Ενώσεως Ελλήνων Εφο-
πλιστών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
τελευταία ημέρα των «Ποσειδωνίων 2018» 

και για ακόμα μία φορά προβλέπεται να 
θέσει την ατζέντα της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ωθούν τον άνθρακα προς 
«αφανισμό»

O άνθρακας, ο οποίος τροφοδοτούσε 
τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου 
περισσότερο από έναν αιώνα, φαίνεται 
ότι χάνει τη δυναμική του εξαιτίας της 
ραγδαίας ανάπτυξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.
Το τελευταίο  χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα της συρρίκνωσης της αγοράς άνθρακα 
προήλθε στα μέσα Απριλίου από τη Βρε-
τανία, καθώς καμία από τις μονάδες παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 
δεν χρησιμοποίησε άνθρακα για τη λει-
τουργία της επί σχεδόν 55 ώρες, γεγονός 
το οποίο αποτελεί ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, δεν χρησιμοποιήθηκε 
άνθρακας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς του Ηνωμένου 
Βασιλείου μεταξύ 10.25 μ.μ. της Δευτέ-
ρας 16 Απριλίου 2018 έως τις 5.10 π.μ. της 
Πέμπτης 19 Απριλίου 2018, όπως αναφέρει 
το Bloomberg. Για την ιστορία, το προη-
γούμενο ρεκόρ μη χρήσης άνθρακα για 
40 ώρες είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο 
του 2017.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες που 
υιοθέτησαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, έχοντας εγκαταστήσει περισσό-
τερες υπεράκτιες ανεμογεννήτριες από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα. Παράλληλα η 
κυβέρνηση σκοπεύει να διακόψει όλες 
τις εγκαταστάσεις άνθρακα μέχρι το 
2025 και έχει δώσει προτεραιότητα στην 
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

ΕΝ ΠΛΩ

Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι  
στην Ακτή Μιαούλη
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Πώς διαμορφώθηκε η δύναμη  
του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου 
τον Μάρτιο του 2018;

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ), η δύναμη του ελληνικού εμπορι-
κού στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) αυξή-
θηκε κατά 0,2% τον περασμένο Μάρτιο, σε 
σχέση με τον Μάρτιο του 2017, ενώ σημεί-
ωσε μεταβολή +0,2% κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.
Όπως αναπαρίσταται στον Πίνακα 1, η ολι-
κή χωρητικότητα του ελληνικού εμπορι-
κού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, 
τον περασμένο Μάρτιο σημείωσε μείω-
ση της τάξεως του 2,8%, συγκριτικά με 
τον Μάρτιο του 2017. Αύξηση κατά 0,6% 
σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.
Το Γράφημα 1 δείχνει την πορεία της Δύνα-
μης και της Ολικής Χωρητικότητας των 
ελληνικών εμπορικών πλοίων (100 ΚΟΧ και 
άνω) σε μηνιαία βάση, από τον Ιανουάριο 
του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2018.

Σύγχρονες Πυθίες, Κασσάνδρες 
και Τειρεσίες προβλέπουν 
το μέλλον της ναυτιλίας με... 
ψηφιακές μεθόδους

Η ρομποτική, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, 
τα drones, το πολυσυζητημένο Internet of 
things, το blockchain αλλά και τα advanced 
analytics βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας 
ενδιαφέρουσας συζήτησης, όπου οι ομι-
λητές τόνισαν πως οι συγκεκριμένες 
τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον σενά-
ρια επιστημονικής φαντασίας, αντιθέτως 
είναι πραγματικότητα για τις περισσότε-
ρες από τις «στεριανές» βιομηχανίες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την 
οποία διοργάνωσε η BCG στην Αθήνα, με 

ΕΝ ΠΛΩ

θέμα «Το μέλλον της ναυτιλίας – Δαμάζο-
ντας το ψηφιακό κύμα», εκπρόσωποι της 
ναυτιλιακής κοινότητας και υψηλόβαθ-
μα στελέχη της BCG αναφέρθηκαν στις 
προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που 
φέρνει η ψηφιοποίηση στη ναυτιλία.
Ο κ. Γιάννης Μαρτίνος, CEO της Signal 
Maritime, με αφορμή σχετικές ερωτή-
σεις που του απευθύνθηκαν, υπογράμμισε 
πως η εταιρεία του έχει ήδη αρχίσει να 
ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στη 
λειτουργική διαχείριση των πλοίων της, με 
σημαντικά αποτελέσματα στην αγορά των 
spot ναυλώσεων.
Σε ερώτηση αναφορικά με το ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα των Ελλήνων πλοιοκτητών, 
ο κ. Μαρτίνος εστίασε στην ίδια τη ναυτιλι-

ακή κοινότητα, η οποία λειτουργεί ως ένας 
ενιαίος μηχανισμός, που έχει τη δυνατότη-
τα να «απορροφά» αλλά και να εφαρμόζει 
άμεσα και αποτελεσματικά τις τεχνολογίες 
και τις διαδικασίες που προσθέτουν αξία 
στον υπό διαχείριση στόλο.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει αυτή 
τη στιγμή τη δυνατότητα, μέσω του δυνα-
μισμού της, αλλά κυρίως της γεωγραφικής 
συγκέντρωσής της στο λεκανοπέδιο, να 
αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις νέες προκλή-
σεις της τεχνολογίας και να τις απορρίπτει 
όταν είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες ή όταν 
δεν έχουν τα αναμενόμενα οφέλη.
Ωστόσο, οι ομιλητές τόνισαν ιδιαίτερα 
την ανάγκη για «στροφή» των ναυτιλιακών 
εταιρειών στις σύγχρονες τεχνολογίες για 

Γράφημα 1. Δύναμη & ολική χωρητικότητα των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω.

Πίνακας 1. Δύναμη & χωρητικότητα των ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω.



M/V AQUALIBRA
Bulk Carrier, DWT 64,000 mt

Built: Tsuneishi Shipbuilding Co, Ltd, Fukuyama, Japan 2018

 

«... Οι νέοι ναυτικοί μας, είναι η προίκα 
και το μέλλον της Carras (Hellas) S.A. ...»

Μ/V AQUAGEMINI
Bulk Carrier, DWT 60,250 Tons

Built by Japan Marine United, Yokohama, Japan 2016

Γιάννης Μ. Καρράς
(1913-2008)

CARRAS (HELLAS) S.A.
65, Akti Miaouli, 

Piraeus 185 36, Greece

Tel. +30 210 4587 000
Email crew@carras.gr

Winner of Lloyd's List Awards 2017
DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR
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την επιβίωσή τους, καλώντας μάλιστα τα 
παρευρισκόμενα στελέχη ναυτιλιακών 
εταιρειών να επικεντρωθούν πλήρως σε 
αυτή τη μετάβαση και να διαθέσουν επαρ-
κείς πόρους και χρόνο.
Ο κ. Jesper Praestensgaard, αντιπρόε-
δρος της Unifeeder και μέλος του ΔΣ του 
NYSHEX, αναφερόμενος στις ελληνικών 
συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, ανα-
γνώρισε πως διαθέτουν την απαραίτητη 
σήμερα τεχνογνωσία και εξοικείωση με 
τις σύγχρονες πρακτικές, ωστόσο προ-
έτρεψε τους Έλληνες πλοιοκτήτες να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντι-
μετωπίζουν τις προκλήσεις στην ψηφιακή 
μετάβαση, σκεπτόμενοι εναλλακτικά, διότι 
σε διαφορετική περίπτωση θα αποτύχουν.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις start-ups που 
αφορούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τόσο 
από τον κ. Stephen MacFarlane, CIO της V. 
Ships (V. Group), όσο και από τον κ. Γιάν-
νη Μαρτίνο. Ο CEO της Signal Maritime, 
αναφερόμενος στη δυσκολία εξεύρεσης 
στελεχών με τεχνογνωσία στον χώρο των 
νέων τεχνολογιών για τη ναυτιλιακή βιο-
μηχανία, απάντησε πως, για να ξεπεράσει 
το συγκεκριμένο «πρόβλημα» που αντι-
μετωπίζουν όλες οι εταιρείες του χώρου, 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εφάρμοσε την ήδη 
δοκιμασμένη συνταγή της αυτοκινητοβιο-
μηχανίας Ford.
Συγκεκριμένα, δημιούργησε μια νέα start-
up εταιρεία, η οποία χρηματοδοτείται μεν 
από τη ναυτιλιακή εταιρεία, διαθέτει όμως 

όλα τα πλεονεκτήματα μιας νεοφυούς επι-
χείρησης, διατηρώντας την ικανότητα να 
προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό με τη 
σύγχρονη τεχνογνωσία και κατάρτιση.
Στα γνωστά «πηγαδάκια» που σχηματί-
στηκαν μετά, η διάθεση των εκπροσώ-
πων της ελληνικής ναυτιλίας ήταν μάλλον 
αμφίθυμη, αφού η τοποθέτηση ορισμένων 
ομιλητών από το εξωτερικό θεωρήθηκε 
από κάποιους αυστηρή και δυσοίωνη, ενώ 
επανέφερε στο προσκήνιο τις εξωγενείς 
«Κασσάνδρες» που κατά καιρούς εμφα-
νίζονται και αφυπνίζουν τις ναυτιλιακές 
κοινότητες του κόσμου για τις νέες –αλλά 
ενίοτε και επίπλαστες– πραγματικότητες, 
τις τάσεις και τις πραγματικές διαθέσεις 
των κοινωνικών εταίρων της ναυτιλίας.

Για ποιο λόγο ήρθε ο πρίγκιπας 
Κάρολος στον Πειραιά;

Του Βασίλη Κουτσαβλή

Πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Μαΐου η επί-
σημη επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου 
και της συζύγου του στην Αθήνα. Ήταν η 
πρώτη επίσημη επίσκεψη μέλους της βρε-
τανικής βασιλικής οικογένειας στην Ελλά-
δα. Η επίσκεψη αυτή εντάχθηκε σε μια 
προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Βρετανίας για σύσφιξη των εμπορικών 
σχέσεων της Βρετανίας με ευρωπαϊκές 
χώρες στη μετά Brexit εποχή.
Στόχος της επίσκεψης του διαδόχου του 

βρετανικού θρόνου ήταν να υπογραμμι-
στούν οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας-Αγγλί-
ας, αλλά, κυρίως, η ανάδειξη των ιστορικών 
δεσμών της Αγγλίας με την ελληνική ναυτι-
λιακή κοινότητα του Λονδίνου και της κοι-
νής ναυτικής παράδοσης των δύο χωρών.
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας μετέβη, επί-
σης, στον Πειραιά την Πέμπτη 10 Μαΐου, 
όπου επισκέφτηκε το «HMS Echo» και 
την ακταιωρό της Βρετανικής Συνοριακής 
Δύναμης «HMC Valiant», η οποία συνερ-
γάζεται με το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα σε 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προ-
σφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο. Στη 
συνέχεια, παρέστη σε δεξίωση που παρέ-
θεσε η Βρετανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, 
κ. Κέιτ Σμιθ, για την ελληνική ναυτιλιακή 
κοινότητα, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
Η παραμονή τους στην Αθήνα ολοκληρώ-
θηκε το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαΐου και 
την επόμενη ημέρα το πριγκιπικό ζεύγος 
μετέβη στην Κρήτη, όπου ξεναγήθηκε στον 
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και στη 
συνέχεια συμμετείχε σε παραδοσιακό κρη-
τικό γλέντι στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου.
Στη δεξίωση που διοργάνωσε και επιμε-
λήθηκε η Βρετανίδα πρέσβης στην Ελλά-
δα, κ. Κέιτ Σμιθ, η αρχική σκέψη, σύμφωνα 
με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν 
να υποδεχτεί τον διάδοχο του βρετανι-
κού θρόνου ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας, 
και χρυσός ολυμπιονίκης, θείος του Κων-
σταντίνος.
Λόγω προβλημάτων υγείας, ο τέως βασι-
λιάς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά ο 
πρίγκιπας συνομίλησε με πενήντα μέλη 
της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας των 
Αθηνών, του Πειραιά και του Λονδίνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Κάρο-
λος έρχεται τακτικά στη χώρα μας και 
επισκέπτεται τη Μονή Βατοπεδίου στο 
Άγιον Όρος. Πέρυσι βρέθηκε για ολιγο-
ήμερες διακοπές στην Κέρκυρα. Εξάλλου, 
ο πατέρας του πρίγκιπα Καρόλου είναι ο 
ελληνικής καταγωγής πρίγκιπας Φίλιππος, 
Δούκας του Εδιμβούργου, γιος του πρί-
γκιπα Ανδρέα της Ελλάδος, ο οποίος έχει 
ταφεί στο Τατόι.

«Αντίο, Ιράν» για την MSC

H δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εται-
ρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
στον κόσμο, MSC, ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη 16 Μαΐου 2018 ότι θα σταματήσει να 
λαμβάνει νέες κρατήσεις για το Ιράν λόγω 

ΕΝ ΠΛΩ

Η Α.Β.Υ. Πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην 
Ελλάδα, επισκέφθηκε την τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» και το Θωρηκτό «Αβέρωφ», την Πέμπτη 10 
Μαΐου 2018. Τον συνόδευαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης.
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της απόφασης των ΗΠΑ να επιβάλουν εκ 
νέου κυρώσεις στην Τεχεράνη μετά την 
αποχώρησή τους από τη διεθνή πυρηνική 
συμφωνία.
Παράλληλα, στην επίσημη ανακοίνωσή 
της η MSC ανέφερε ότι παύει να παρέ-
χει πρόσβαση σε υπηρεσίες από και προς 
το Ιράν και επιδιώκει να ολοκληρώσει την 
περίοδο αυτή με την ελάχιστη δυνατή 
«αναστάτωση» για τους πελάτες της.
Υπενθυμίζεται ότι η πυρηνική συμφωνία 
του 2015, η οποία εκπονήθηκε από τις ΗΠΑ, 
το Ιράν και πέντε ακόμα δυνάμεις (Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, Ρωσία, Γαλλία, Κίνα, Γερμανία), 
ήρε τις κυρώσεις προς την Τεχεράνη, με 
τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, 
ωστόσο, να επαναφέρει τις κυρώσεις αυτές 
το τελευταίο διάστημα.
Τονίζεται ότι και η Maersk, όπως και η MSC, 
ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι 
επανεξετάζει τις επιχειρήσεις της στο Ιράν. 
Τέλος, να τονιστεί ότι το Ιράν βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στο θαλάσσιο εμπόριο 
τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις 
πωλήσεις αγαθών εκτός πετρελαίου.

Προς πλήρη εκμετάλλευση του 
Βόρειου Περάσματος από ρωσικά 
conglomerates

Η Novatek ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να δημιουργήσει μια θυγατρική ναυτιλιακή 
εταιρεία με την ονομασία Maritime Arctic 
Transport LLC, η οποία θα δραστηριοποιείται 
στην περιοχή της Αρκτικής. Μέσω της νέας 
εταιρείας, εκτιμάται ότι θα βελτιστοποιηθούν 
τα κόστη μεταφορών της Novatek, θα ανα-
δειχθούν οι δυνατότητες ναυσιπλοΐας στην 
Αρκτική και θα διασφαλιστεί μια κεντρική δια-
χείριση του στόλου πλοίων που δραστηριο-
ποιείται στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
της Novatek, κ. Leonid Mikhelson, ανέφερε 
ότι η στρατηγική μακροπρόθεσμης ανά-
πτυξης της εταιρείας προβλέπει σημαντική 
αύξηση στην παραγωγή του LNG, η οποία 
εκτιμάται ότι θα αγγίξει έως το 2030 τα 55 
εκατ. τόνους μέσα από τα ενεργειακά έργα 
του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού στις 
χερσονήσους του Yamal και της Gydan.
Να σημειωθεί ότι σε προηγούμενο δημο-
σίευμα των Ναυτικών Χρονικών αναφέρθη-
κε ότι η Novatek σχεδιάζει να ξεκινήσει 
τη λειτουργία ενός δεύτερου φιλόδοξου 
ενεργειακού έργου στη Ρωσία, μετά το 
Yamal LNG Project, του Arctic LNG-2 
Project, στη χερσόνησο της Gydan, το 
οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία μεταξύ 
2022 και 2025 και η παραγωγική του ικα-
νότητα εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 18 
εκατ. τόνους ετησίως.
Ο κ. Mikhelson ανέφερε επίσης ότι ένας 
από τους στόχους της Novatek είναι η 
δημιουργία ενός αποδοτικού μοντέλου 
ναυσιπλοΐας στο Βόρειο Πέρασμα, ενώ 
μέσα από την ίδρυση της Maritime Arctic 
Transport LLC η Novatek στοχεύει σε 
περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητάς της στο κομμάτι των ενεργειακών 
της έργων στην Αρκτική.

Κυρίαρχος των θαλασσών  
ο ελληνόκτητος στόλος 

Εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες η, με μεγά-
λο ενδιαφέρον πάντα αναμενόμενη, ετήσια 
έκθεση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. 
Στο προλογικό σημείωμα της έκθεσης ο 
πρόεδρος της EEE, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, 
σημειώνει ότι και το «2018 βρίσκει τη ναυ-
τιλία μας να διατηρεί ακάθεκτη τα υψηλά 
ποσοστά πλοιοκτησίας στη διεθνή ναυτιλι-

ακή κατάταξη». Η σταθερή διατήρηση των 
ποσοτικών και ποιοτικών πρωτείων για τον 
ελληνόκτητο στόλο, μοναδικό και ζηλευτό 
επίτευγμα της ελληνικής ναυτιλιακής οικο-
γένειας, καταδεικνύει ωστόσο και τη μεγά-
λη εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν 
τους Έλληνες πλοιοκτήτες οι διεθνείς αγο-
ρές. Όπως αναφέρει ο κ. Βενιάμης, «στο 
πρόσωπο των Ελλήνων εφοπλιστών οι 
εμπορικοί μας εταίροι βλέπουν έναν σημα-
ντικό και αξιόπιστο συνεργάτη».
Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθε-
σης συνοψίζονται στα εξής: 
• Το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου 

εμπορίου μεταφέρεται από πλοία 
που ελέγχονται από Έλληνες. 

• Ο στόλος ανέρχεται σε 4.746 πλοία 
(άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 
365,45 εκατ. τόνων (dwt), που αντι-
προσωπεύει το 19,89% σε dwt του 
συνόλου του παγκόσμιου στόλου και 
το 49,15% του συνόλου του στόλου 
της ΕΕ.

• Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν 
το 29,19% του παγκόσμιου στόλου 
δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, 
το 22,03% του παγκόσμιου στόλου 
πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και το 
15,45% του παγκόσμιου στόλου πλοί-
ων μεταφοράς χημικών και παράγω-
γων προϊόντων πετρελαίου.

• Από τις 2.333 παραγγελίες για νέα 
πλοία συνολικής χωρητικότητας 
175,30 εκατ. dwt μέχρι το τέλος του 
2017, οι παραγγελίες νέων πλοίων από 
ελληνικά συμφέροντα ανήλθαν σε 
206 πλοία (άνω των 1.000 gt), συνο-
λικής χωρητικότητας 24,47 εκατ. dwt.

• Η ελληνική σημαία αριθμεί 753 πλοία 
(άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 
41,70 εκατ. gt. 

• Ο στόλος με ελληνική σημαία κατα-
τάσσεται στην έβδομη θέση διεθνώς 
και δεύτερος στην ΕΕ (σε όρους 
dwt).

• Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής 
σημαίας το 2017 ήταν 13,7 έτη, του 
ελληνόκτητου στόλου 11,5 έτη, ενώ ο 
μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου 
στόλου ήταν 14,6 έτη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελληνι-
κός στόλος αποτελεί έναν από τους πιο 
ασφαλείς παγκοσμίως, με μόλις 0,65% του 
στόλου (με βάση τον αριθμό πλοίων) ή το 
0,19% (με βάση τη χωρητικότητα) να έχει 
εμπλακεί σε ναυτικά ατυχήματα.

ΕΝ ΠΛΩ
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“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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ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΣ

H αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, από τους κυριότερους 
στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο Υπουργός Ναυτιλίας  

και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Παναγιώτης Κουρουμπλής, 

συνομιλεί με τον Παναγιώτη 

Καπετανάκη. 

Τα χαρτιά του ανοίγει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, μιλώντας στα Ναυτικά Χρονικά σχετικά με ορισμένα 
από τα πιο επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική 
ναυτιλία. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης βρέθηκε το 
πρόσφατο ταξίδι του υπουργού στις ΗΠΑ και οι προσπάθειές 
του να καταδειχθεί το ασφαλές της Ελλάδας ως επενδυτικού 
προορισμού και ναυτιλιακού κέντρου. Ιδιαίτερη μνεία ο 
υπουργός έκανε στη στρατηγική επιλογή αναβάθμισης του 
λιμένα της Αλεξανδρούπολης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τη 
μεγάλη βαρύτητα που δίνει το υπουργείο στην αναβάθμιση της 
ναυτικής εκπαίδευσης, με αναφορά και στα επόμενα βήματα 
που απομένουν για την ίδρυση της νέας Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού στην Κάλυμνο.



Κύριε υπουργέ, πρόσφατα επισκεφτή-
κατε την Αλεξανδρούπολη, όπου ανα-
φερθήκατε στην ιδιαίτερη σημασία 
της πόλης και του λιμένα της για την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της 
ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ποια είναι τα ζητήματα που απασχο-
λούν την πόλη και πώς σχεδιάζετε να 
τα αντιμετωπίσετε;

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συγκατα-
λέγεται στα πρώτα δέκα λιμάνια μετά τον 
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη που απο-
τελούν κεντρικό αναπτυξιακό στόχο της 
λιμενικής μας βιομηχανίας. Το συγκεκρι-
μένο λιμάνι διαθέτει συγκριτικά πλεονε-
κτήματα για να μετατραπεί σε ένα κέντρο 
πολύτροπων μεταφορικών συνδυασμών. 
Η σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό και 
τον σιδηρόδρομο θα δώσει τη δυνατό-
τητα να συνδεθεί με το Μπουργκάς, τη 
Θεσσαλονίκη και την Ηγουμενίτσα, ενώ 
αντιλαμβάνεται κανείς τις προοπτικές που 
ανοίγονται στον μεταφορικό τομέα γι’ 
αυτή την περιοχή.
Ο τερματικός σταθμός LNG που θα 
εγκατασταθεί στη θαλάσσια περιοχή του 
λιμανιού και θα γίνει κέντρο τροφοδοσί-
ας των αγωγών που διέρχονται από την 
περιοχή θα αναβαθμίσει στρατηγικά και 
ενεργειακά ακόμα περισσότερο το λιμάνι. 
Επιπλέον, το λιμάνι αυτό θα αποκτήσει και 
μεγαλύτερη ακτοπλοϊκή δραστηριότητα, 
αφού είναι στόχος μας να υπάρξει επιτέ-
λους σύνδεση της Αλεξανδρούπολης και 
της Σαμοθράκης με τα νησιά του Ανατο-
λικού Αιγαίου.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής ήδη προχώρησε, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρού-
πολης (ο οποίος μπαίνει σε μια εξαιρετικά 
αναπτυξιακή πορεία), στην παραχώρηση 
43 στρεμμάτων από τη Χερσαία Ζώνη 
Λιμένα προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
για την ανάπτυξη πολλαπλών δραστη-
ριοτήτων, προς όφελος της τοπικής κοι-
νωνίας. Τέλος, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα 
υπάρχουν προοπτικές, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 

να δημιουργηθούν υποδομές logistics, 
που θα δώσουν άλλη μια αναπτυξιακή 
πτυχή στον στρατηγικό ρόλο αυτού του 
λιμανιού. 

Τον Μάρτιο βρεθήκατε και στις ΗΠΑ, 
όπου είχατε σειρά επαφών με εκπρο-
σώπους του επιχειρηματικού κόσμου 
στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσι-
γκτον, ενώ υπογράψατε και μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας και του 
New York State University Maritime 
College. Πώς αποτιμάτε τη σημασία 
του συγκεκριμένου ταξιδιού και ποιες 
ήταν οι εντυπώσεις που αποκομίσατε;

Το ταξίδι στις ΗΠΑ είχε πολλές πλευρές.
α) Εκπροσώπησα την Ελλάδα στην Τάμπα 
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μια 
περιοχή που πραγματικά σφύζει από 
ελληνισμό, και στον Λευκό Οίκο για την 
καθιερωμένη γιορτή που οργανώνεται για 
την ομογένεια. 
β) Συνάντησα το American P&I Club 
(είχε χρόνια να τους επισκεφτεί Έλληνας 
υπουργός Ναυτιλίας), όπου συζητήσαμε 
σε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα (παρουσία 
και πολλών Ελλήνων εφοπλιστών) τους 
τρόπους με τους οποίους πρέπει να ενι-
σχύσουμε τη δραστηριότητά τους στον 
Πειραιά.
γ) Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις με επι-

χειρηματίες, στις οποίες κλήθηκα να μιλή-
σω. Τους τόνισα ότι η Ελλάδα τα τελευ-
ταία τρία χρόνια κατόρθωσε να αποκτή-
σει πολιτική σταθερότητα, που οδήγησε 
στην οικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, 
τους τόνισα ότι η Ελλάδα έχει πλέον σχε-
δόν πλήρη καμπύλη ομολόγων και εμπνέ-
ει εμπιστοσύνη στις αγορές. Τους είπα με 
επιχειρήματα ότι η Ελλάδα είναι μία από 
τις πιο ασφαλείς χώρες (θέμα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο για τους Αμερικανούς) σε μια 
ασταθή γεωστρατηγικά περιοχή, όπου 
μαίνεται ένας ακήρυχτος παγκόσμιος 
πόλεμος. Τους επεσήμανα ότι η Ελλάδα 
αποδεικνύεται από τους πιο σταθερούς 
συμμάχους των ΗΠΑ, αναδεικνύεται σε 
ενεργειακό κόμβο, έχει όμως ανάγκη 
μεγαλύτερης επενδυτικής παρουσίας των 
Αμερικανών. Τους υπενθύμισα τέλος ότι, 
όταν με επισκέφτηκε ο Αμερικανός πρέ-
σβης και μου έθεσε το ζήτημα των κινε-
ζικών επενδύσεων, του απάντησα: «Πού 
είναι οι ΗΠΑ;».
Επίσης, ένας από τους κυριότερους 
στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι 
η αναβάθμιση, στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό, της ναυτικής εκπαίδευσης. Μετά 
τις προσπάθειες στελέχωσης, εξοπλι-
σμού και αναβάθμισης των υποδομών, 
σε συνεργασία στον τομέα αυτόν με την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό 
Επιμελητήριο και το Ίδρυμα Ευγενίδου, 
και κατόπιν της, για πρώτη φορά, σύν-
δεσης των σχολών με τα κατά τόπους 
πανεπιστήμια και ΤΕΙ, προχωρούμε σε 
συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και 
εκπαιδευτικά κέντρα, με στόχο τη μετάγ-
γιση γνώσεων και τεχνογνωσίας και για 
τους εκπαιδευτικούς και για τους εκπαι-
δευόμενους. Με την υπογραφή αυτής της 
συμφωνίας μεταξύ της Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού Ύδρας και του New 
York State University Maritime College, 
αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολο-
γία και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
προσδοκούμε ότι ανοίγεται ένας αγωγός 
μεταφοράς γνώσεων ναυτιλιακού πλού-
του στις σχολές μας. 

O πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας δεσμεύτηκε, 
μετά την επίσκεψη που 
κάναμε στην Κάλυμνο, 
για την ίδρυση Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού με 
έδρα την Κάλυμνο.
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Ένα άλλο ζήτημα που βρίσκεται ψηλά 
στην ατζέντα του ΥΝΑΝΠ είναι και 
αυτό της ίδρυσης Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού στην Κάλυμνο. Πώς 
προχωρά η όλη διαδικασία και πότε 
προβλέπεται να υποδεχτεί τους πρώ-
τους σπουδαστές της η νέα Ακαδημία 
στο νησί των ναυτικών και των σφουγ-
γαράδων;

O πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
δεσμεύτηκε, μετά την επίσκεψη που 
κάναμε στην Κάλυμνο, για την ίδρυση 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με έδρα 
την Κάλυμνο. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει 
τη νομοθετική προεργασία και θεωρώ ότι 
απνευστί μέσα στις επόμενες ημέρες θα 
ψηφίσουμε τη σχετική διάταξη. Στόχος 
μας είναι να επιδοθούμε σε έναν δρόμο 
ταχύτητας προκειμένου να κερδίσουμε 
την επόμενη χρονιά. Θα ήθελα να απο-
σαφηνίσω ότι το υπουργείο επιδιώκει την 
προσέλκυση νέων ανθρώπων στη ναυτι-
λία. Η ελληνική ναυτοσύνη έχει καθιερω-
θεί παγκοσμίως στη συνείδηση όλων των 
εμπλεκομένων στα ναυτιλιακά. Η Ελλά-
δα μπορεί να διοχετεύσει ένα ποσοστό 
άνεργων νέων σε έναν επωφελή για όλους 
τομέα. Γι’ αυτό προσπαθούμε κάθε χρόνο 
να αυξήσουμε τον αριθμό των εισακτέων 
στις ΑΕΝ. Πέρυσι εισήχθησαν στις σχο-
λές διακόσιοι πέντε σπουδαστές περισ-
σότεροι από την προηγούμενη χρονιά. 
Ανοίξαμε τον διάλογο με το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για την καλύτερη αξιοποίηση των ΕΠΑΛ 
ναυτικής κατεύθυνσης. Σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Ευγενίδου, συστήσαμε δύο 
επιτροπές (πλοιάρχων και μηχανικών) 
για την αναμόρφωση των προγραμμάτων 
σπουδών της ναυτικής εκπαίδευσης. Η 
εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω 
αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης 
συνεχίζεται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρό-
σφατης έρευνας της Ελληνικής Επι-
τροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας, 
ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε 
κατά τον τελευταίο χρόνο τόσο σε 
όρους dwt όσο και gt. Με αφορμή την 
ετήσια έρευνα του Committee, ποιες 
είναι οι δικές σας σκέψεις αλλά και 
προβλέψεις για το παρόν και το μέλλον 
της ελληνικής ναυτιλίας;

Η ελληνική ναυτιλία, παρά την κρίση 
των τελευταίων χρόνων στη ναυλαγορά, 
διέψευσε τις δυσοίωνες προβλέψεις και 
όχι μόνο καμία άλλη ναυτιλία δεν την 
ξεπέρασε, αλλά διευρύνθηκε και η από-
σταση της ελληνικής ναυτιλίας από τις 
άλλες. Ξεπερνούν τα εξακόσια τα υπερ-
σύγχρονα ελληνόκτητα πλοία όλων των 
κατηγοριών που κατασκευάζονται σε 
ναυπηγεία όλου του κόσμου. Υπάρχει 
όμως μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Τα 
υπό ελληνική σημαία πλοία είναι 750 (σε 

σύνολο 4.500 και πλέον ελληνικής πλοι-
οκτησίας). Αυτό είναι μια πρόκληση που 
δεν μπορεί να την αντιπαρέλθει εύκολα 
κανείς όταν είναι υπουργός Ναυτιλίας. 
Ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, δεν σας κρύβω ότι με απα-
σχολεί πολλαπλώς και με έντονο τρόπο 
αυτό το ερώτημα. Το επόμενο χρονικό 
διάστημα πρέπει να ανοίξει και ανάμεσα 
στα κόμματα και ανάμεσα στους φορείς 
ένας γόνιμος διάλογος με βάση το ανα-
πτυξιακό συμφέρον της χώρας. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση στήριξε σε κρίσιμα ζητή-
ματα και εξακολουθεί να στηρίζει απο-
φασιστικά τη ναυτιλία και τον εφοπλισμό. 
Όμως, η ευθύνη σε τέτοια ζητήματα δεν 
είναι μονόπλευρη. Το ναυτιλιακό συνάλ-
λαγμα, που αυξήθηκε το 2017 κατά ποσο-
στό 17%, ενώ μόνο κατά το πρώτο δίμηνο 
του 2018 αυξήθηκε κατά 11%, μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό τροφοδότη της ανα-
γκαίας αναπτυξιακής προσπάθειας που 
πρέπει να κάνει η χώρα. Η Ελλάδα μπορεί 
και πρέπει, αναπτύσσοντας και άλλους 
τομείς –όπως ο χώρος των τουριστικών 
σκαφών αναψυχής του οποίου απελευθε-
ρώσαμε πλήρως την αγορά, κατεδαφίζο-
ντας τα όποια «ταμπού» υπήρχαν, όπως 
η αφύπνιση της ναυπηγοεπισκευαστικής 
ζώνης, όπως η αναβάθμιση της ακτο-
πλοΐας και της λιμενικής βιομηχανίας–, 
να προσδοκά πολλά από αυτό που λέμε 
«γαλάζια ανάπτυξη». Μέγα το της θαλάσ-
σης κράτος.

Η Ελλάδα μπορεί και 
πρέπει, αναπτύσσοντας  
και άλλους τομείς,  
να προσδοκά πολλά από 
αυτό που λέμε «γαλάζια 
ανάπτυξη».

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΣ
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ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ

Είμαστε πρωτοπόροι και όποιος θέλει να ασχοληθεί με τη ναυτιλία 
καταλαβαίνει πως πρέπει να ασχοληθεί με την Ελλάδα

Ο Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδος, συζητά με τον Ηλία Μπίσια. 

Το Ναυτικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, ο επίσημος θεσμικός 
φορέας εκπροσώπησης 
του συνόλου της ελληνικής 
ναυτιλίας και Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου με ρόλο 
συμβουλευτικό προς το 
ελληνικό κράτος, αποτελεί 
όργανο με ιστορική σημασία 
και ιδιαίτερα σημαντικές 
αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος  
του ΝΕΕ, Δρ Γεώργιος  
Δ. Πατέρας, μιλάει στους 
συντάκτες των Ναυτικών 
Χρονικών για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει το 
ελληνικό πλοίο, τη δημιουργία 
του ελληνικού Maritime 
Cluster και τη συμβολή των 
«Ποσειδωνίων» στην ελληνική 
ναυτιλία. Το ΝΕΕ ιστορικά 
υποστήριζε πρωτοβουλίες για 
την ενίσχυση της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης και 
στην παρούσα συνέντευξη 
ο Δρ Πατέρας επισημαίνει 
τα φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού στη χώρα 
μας. Εκπροσωπώντας έναν 
οικογενειακό Οίκο με πολύ 
μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία, 
ο Δρ Πατέρας δεν διστάζει να 
αναφερθεί στις προβλέψεις για 
την πορεία της ναυλαγοράς την 
επόμενη διετία.



Ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου στα φετι-
νά «Ποσειδώνια» και ποιο θα είναι το 
αντικείμενο το οποίο θέλετε να προβά-
λετε περισσότερο;

To Nαυτικό Επιμελητήριο συμμετέχει 
θεσμικά στα «Ποσειδώνια» και υποστηρί-
ζει τη διεθνή αυτή έκθεση, την οποία θέτει 
πάντα υπό την αιγίδα του. Τα «Ποσειδώ-
νια» αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία 
προβολής της Ελλάδας και της ελληνικής 
εμπορικής ναυτιλίας. Και βοηθάμε όπου 
μας ζητηθεί να βοηθήσουμε. Συμμετέχου-
με, όπως σε κάθε έκθεση «Ποσειδωνίων», 
με το περίπτερό μας, όπου φέτος θα προ-
ωθήσουμε το ελληνικό Maritime Cluster, 
το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία στην 
οποία εργαστήκαμε και επικεντρωθήκα-
με, αφού κάθε μεγάλο ναυτιλιακό κράτος 
πρέπει να έχει ένα Maritime Cluster. Στην 
υποδοχή στο περίπτερό μας θα βρίσκο-
νται δόκιμοι αξιωματικοί Εμπορικού Ναυ-
τικού με τη στολή τους, από την ΑΕΝ 
Ύδρας, και τους ευχαριστούμε. Έτσι, το 
Επιμελητήριο συνδέει το ενδιαφέρον του 
τόσο με την ελληνική εμπορική ναυτιλία 
όσο και με τη στελέχωσή της με καταρ-
τισμένους αξιωματικούς. Αυτός είναι ο 
λόγος που συμμετέχουμε στα «Ποσειδώ-
νια»: για να υποστηρίξουμε την ελληνική 
εμπορική ναυτιλία και την Ελλάδα. 

Ποια θεωρείτε ότι είναι η συμβολή των 
«Ποσειδωνίων» στην ελληνική ναυτιλία 
αυτή την περίοδο, και ειδικά σήμερα;

Δείχνει πως υπάρχουμε ως μια μεγάλη 
ναυτιλιακή δύναμη.  Δείχνει τη δύναμή μας, 
αφού έχουμε πάνω από το 50% του ευρω-
παϊκού στόλου.  Δείχνει πως έχουμε έναν 
στόλο νέο σε ηλικία, μεγάλο σε χωρητικό-
τητα. Είμαστε ηγετική δύναμη στην τεχνο-
λογία. Είμαστε πρωτοπόροι και όποιος θέλει 
να ασχοληθεί με τη ναυτιλία καταλαβαίνει 
πως πρέπει να ασχοληθεί με την Ελλάδα. 
Προσφέρουμε όχι μόνο θέσεις εργασίας, 
αλλά και συμβάλλουμε στο ΑΕΠ της χώρας 
κατά 7%. Φέρνουμε συνάλλαγμα «ζωντα-

νό» στην Ελλάδα μέσω των αποδοχών των 
ναυτικών μας, αλλά και μέσω των βαπο-
ριών και των εισφορών που πληρώνουμε. 
Είναι μεγάλη η προσφορά στην Ελλάδα, και 
αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε εμείς 
ως Ναυτικό Επιμελητήριο είναι η ελληνική 
σημαία. Θέλουμε πιο πολλοί πλοιοκτήτες 
να προτιμήσουν το ελληνικό νηολόγιο. Και 
δεν αναφέρομαι μόνο σε ποντοπόρους 
πλοιοκτήτες, αλλά και σε πλοιοκτήτες 
άλλων πλοίων, όπως κότερων κ.λπ.

Πώς θα μπορούσαν να έρθουν περισ-
σότερα πλοία στην ελληνική σημαία; 
Και θα μπορούσαν τελικά;

Ως Ναυτικό Επιμελητήριο εμείς θέλουμε 
το ελληνικό πλοίο να είναι ανταγωνιστικό. 
Όχι μόνο το ποντοπόρο πλοίο, αλλά και 
το κότερο, το αλιευτικό να είναι ανταγω-
νιστικά. Να μπορούμε να συναγωνιστούμε 
τα ευρωπαϊκά πλοία. Tο κόστος της ελλη-
νικής σημαίας πρέπει να είναι στα ίδια επί-
πεδα με της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Αυτό σημαίνει δηλαδή αναθεώρηση 
των συνθέσεων; 

Οπωσδήποτε, ιδιαίτερα για τα ακτοπλοϊκά 
υπάρχει ακόμη μεγάλο «πρόβλημα». Το 
ίδιο και με τα πλοία ναυτιλίας μικρών απο-
στάσεων. Εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα. 
Δηλαδή, χωρίς να υπερβάλλω, με τη σύνθε-
ση που απαιτείται με την ελληνική σημαία, 

δεν θα χωράνε μέσα στο πλοίο μικρών 
αποστάσεων τα μέλη του πληρώματος.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο είναι επίση-
μος σύμβουλος του κράτους. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας σας, ο υπουργός 
και το υπουργείο σε ποια θέματα ζήτη-
σαν τη γνώμη σας;

Δεν ξέρω θέμα που να μη ζητήθηκε. Στα 
νομοσχέδια όλα έχει ζητηθεί η θέση μας. 
Στα πάντα. Ανέκαθεν όλοι οι υπουργοί 
εμπορικής ναυτιλίας αφουγκράζονται την 
τεχνογνωσία του Ναυτικού Επιμελητη-
ρίου. Απαρτιζόμαστε από ένα διοικητικό 
συμβούλιο 32 ατόμων που ξέρουν για όλα 
τα πλοία, από τα αλιευτικά, τα θαλαμηγά, 
τα ρυμουλκά, τα επιβατηγά, τα ποντοπόρα 
και τα πλοία μικρών αποστάσεων, όλοι οι 
κλάδοι εκπροσωπούνται. Κατά τη διάρ-
κεια της θητείας μου, τόσο ο κ. Δρίτσας 
όσο και ο κ. Κουρουμπλής έχουν ανταπο-
κριθεί άμεσα στην επιθυμία μας για διάλο-
γο μαζί τους. Εξίσου άμεσα απαντάμε και 
εμείς όταν ζητηθεί η γνώμη μας.

Εισακούγεται η γνώμη σας, κ. πρόεδρε;

Εγώ πιστεύω ναι. Σαφώς υπάρχουν και 
ζητήματα πολιτικής απόφασης.

Τι φαίνεται ότι απασχολεί πιο πολύ τη 
σημερινή ηγεσία του Υπουργείου ως 
προς τη ναυτιλία, κ. πρόεδρε;

Εγώ πιστεύω πως δύο θέματα είναι τα πιο 
κύρια για τον κ. Κουρουμπλή, για τον νυν 
υπουργό. Τον ενδιαφέρει να φέρει πίσω 
πλοία στην ελληνική σημαία. Είναι ένα θέμα 
που τον απασχολεί πάρα πολύ. Και το 
δεύτερο είναι η ναυτική εκπαίδευση. Είναι 
ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος πάνω 
στο θέμα της εκπαίδευσης. Έχοντας κάνει 
αρκετά ταξίδια και συναντήσεις μαζί του, 
βλέπω την ευαισθησία του ως προς τη ναυ-
τική εκπαίδευση. Το Ναυτικό Επιμελητήριο 
βοηθάει σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορού-
με μεν να διορίσουμε δασκάλους, δεν μπο-
ρούμε να πληρώσουμε δασκάλους. Αυτό 

Ως Ναυτικό Επιμελητήριο 
εμείς θέλουμε το 
ελληνικό πλοίο να είναι 
ανταγωνιστικό. Όχι μόνο 
το ποντοπόρο πλοίο, αλλά 
και το κότερο, το αλιευτικό 
να είναι ανταγωνιστικά.
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όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις σχολές, 
για να μπορούν οι σπουδαστές να έχουν 
καλές συνθήκες εκμάθησης και διαβίωσης 
στα χρόνια που σπουδάζουν.
Ενδεικτικά αναφέρω, στην Ύδρα ανακαινί-
σαμε αίθουσα διδασκαλίας και την τραπε-
ζαρία και στον Ασπρόπυργο ανακαινίσαμε 
τα δίκτυα και το αμφιθέατρο. Στη Σύρο θα 
τοποθετήσουμε ηλιακούς θερμοσίφωνες, 
προκειμένου οι νέοι να έχουν ζεστό νερό 
χωρίς να καίνε πετρέλαιο, με στόχο να 
υπάρχει το απαραίτητο budget για πετρέ-
λαιο θέρμανσης τον χειμώνα. 

Η ναυτιλία είναι περήφανη για όλα 
αυτά που προσφέρει το Επιμελητήριο, 
αποτελούν όμως εν μέρει πρόσκαιρες 
λύσεις. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη 
σας, μια ουσιαστική αναθεώρηση στον 
τρόπο λειτουργίας όλων των σχολών;

Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχουν τα απαραίτη-
τα δημόσια κονδύλια. Και εφόσον δεν 
υπάρχει το χρήμα, δεν υπάρχει η πολι-
τική βούληση να γίνουν οι μετατροπές 
που χρειάζονται. Όχι μόνο στις κτιρια-
κές εγκαταστάσεις, αλλά χρειάζονται και 
αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργί-
ας των σχολών, στη συμπλήρωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού με ναυτοδι-
δασκάλους, κ.λπ. 
Να υπενθυμίσω επίσης ότι στο κόστος 
λειτουργίας της ναυτικής εκπαίδευσης η 
πλοιοκτησία συμμετέχει σημαντικά, με 
κάθε πλοίο να συνεισφέρει στο Κεφάλαιο 
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). 

Τι θα πρότεινε το Επιμελητήριο;

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί σπουδαίες προ-
τάσεις. Δόθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου 
να επανεξετάσει τη διδακτέα ύλη. Εάν οι 
νέοι στις σχολές ακόμη μαθαίνουν πώς 
να ράβουν πανιά, δεν θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις σύγχρονες μηχανές 
των πλοίων. Πραγματικά όμως πιστεύω ότι 
οι απόφοιτοι των σχολών είναι επαρκώς 
καταρτισμένοι και μπορούν να αντεπεξέλ-
θουν στις σύγχρονες προκλήσεις. Είναι 
ενθαρρυντικό επίσης το ότι περισσότερα 
κορίτσια φοιτούν στις σχολές αυτές.

Από τις επισκέψεις σας στις Ακαδη-
μίες, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποια 
είναι τα κενά που παρατηρήσατε και 
τα αισιόδοξα μηνύματα που εκλάβατε;

Θα αρχίσω με τα καλά. Είναι άνθρωποι νέοι, 
με αξίες και αρχές. Είναι νέοι που θέλουν 
να πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί 
την αγαπούν. Θέλουν να γίνουν ναυτικοί. 
Ξέρουν τα δικαιώματά τους, ξέρουν όμως 
και τις υποχρεώσεις τους. Και έχουν τελεί-
ως, εγώ πιστεύω, διαφορετική νοοτροπία 
συγκριτικά με παλαιότερα. Aνυπομονούν 
να πάνε στο βαπόρι να δουλέψουν, γιατί 
ξέρουν πως θα πάρουν ένα καλό εισόδημα. 
Είναι νέα παιδιά που αγαπούν τη θάλασσα. 
Το βλέπεις στα μάτια τους. 
Τα προβλήματα; Δεν έχουμε αρκετούς 
ναυτοδιδασκάλους. Είναι παράξενος ο 
κανονισμός. Παραδείγματος χάριν, ο διευ-
θυντής σπουδών της σχολής πρέπει να 
είναι πλοίαρχος. Ποιος πλοίαρχος εν ενερ-
γεία θα «φύγει» από το πλοίο που παίρνει 
10.000 και 12.000 ευρώ τον μήνα για να γίνει 
δάσκαλος σε μια σχολή; Πολλές φορές ο 
υποδιευθυντής εκτελεί χρέη διευθυντού. 
Αυτές είναι παράμετροι που πρέπει να 
διορθωθούν. Επίσης, δεν δίνεται στους 
νέους σπουδαστές το επίδομα σίτισης 
και στέγασης, καθώς και κάποιες επιπρό-
σθετες εκπτώσεις που προσφέρονται στη 
Σχολή Ασπροπύργου, όπως η μετακίνηση.

Ας εστιάσουμε στο ναυτιλιακό cluster, 
στο οποίο αναφερθήκατε. Για ποιο 
λόγο θεωρείτε ότι υπήρξε τόσο μεγάλη 
καθυστέρηση από την ελληνική πολι-
τεία, αλλά ίσως και από τους φορείς, 
να αγκαλιάσουν πρωτοβουλίες για τη 
δημιουργία ενός ελληνικού ναυτιλια-
κού cluster; 

Η ναυτιλιακή συστάδα είναι μια νέα 
έννοια. Ξεκίνησε σε port states του βορρά 
τα οποία δεν είχαν. Τα πιο πολλά κράτη 
στη βόρεια Ευρώπη είναι port state, σε 
αντίθεση μ’ εμάς. Οι πιο πολλοί δεν έχουν 
πια τη δύναμη της Σημαίας, όπως έχουμε 
εμείς. Εμείς είμαστε κέντρο ναυτιλίας, και 
κυρίως διαχείρισης των πλοίων μας. Όταν 
διαχειριζόμαστε από την Ελλάδα το 50% 
του ευρωπαϊκού στόλου, καταλαβαίνετε 
ότι είμαστε ένα σημαντικό κέντρο για 
όλη την Ευρώπη. Μέχρι πρόσφατα είχα-
με ένα σκιώδες ναυτιλιακό cluster, αλλά 
χωρίς επίσημη και θεσμική υπόσταση. 
Αποφασίσαμε να το συστήσουμε και να 
το επαναπροσδιορίσουμε με διαφορετικό 
τρόπο. Δεν πέτυχε την πρώτη φορά, γιατί 
δεν υπήρχε η κινητήρια δύναμη, και τώρα 
το υλοποιούμε με διαφορετικό τρόπο. 
Ωστόσο, εάν δεν υποστηριχτεί ενεργά 
και ποσοτικά από το σύνολο της ελληνι-
κής ναυτιλιακής κοινότητας και της ευρύ-
τερης βιομηχανίας, δεν θα μπορούμε να 
απολαύσουμε την προστιθέμενη αξία και 
τα οφέλη που θα δημιουργηθούν από τις 
ενδεχόμενες συνέργειες. Είχα την τύχη να 
πάω στο εξωτερικό και να έρθω σε επα-
φή με τους συντελεστές άλλων clusters, 
να αντιληφθώ τα λάθη που είχαν κάνει, 
ώστε να μάθουμε από αυτά και να μην τα 
επαναλάβουμε. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να 
φτιάξουμε από την αρχή κάτι το οποίο θα 
είναι παντελώς… τέλειο. Αποφύγαμε χρο-
νοβόρες συζητήσεις και προχωρήσαμε 
με δημιουργικό τρόπο στη σύστασή του. 
Το ξεκινήσαμε. Έχει υποστηριχτεί αρκε-
τά από την πλοιοκτησία και περιμένουμε 
τώρα και άλλους κοινωνικούς ετέρους να 
συμμετάσχουν, όπως οι κατασκευαστές, 
οι πάροχοι υπηρεσιών, οι δικηγόροι, οι 
ασφαλιστές, οι πράκτορες, κ.ά.

Υπάρχει ανταπόκριση, κ. πρόεδρε;

Αντιλαμβανόμαστε ότι ενίοτε υπάρχει 
ελλιπής εσωτερική πληροφόρηση εντός 
των εταιρειών για την έγκυρη γνωστοποί-
ηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και 
της ωφέλειας που θα προκύψει για την 
εταιρεία και για το σύνολο.
Αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετωπίσα-
με στην αρχή, αν και είχε δημοσιοποιηθεί η 
σύστασή της αρκετά. Τώρα με τα «Ποσει-
δώνια» είναι μεγάλη ευκαιρία να ακουστεί 
περισσότερο. Ομολογώ ότι δεν είναι η 
ανταπόκριση όση θα θέλαμε. Αλλά πρέπει 

Είναι σχεδόν αδύνατον 
να προβλέψει κανείς τη 
ναυλαγορά για τα επόμενα 
δύο χρόνια, καθώς σήμερα 
οι αγορές επηρεάζονται 
πολύ από ανεξέλεγκτα 
γεγονότα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ



να καταλάβετε ένα πράγμα: Εμείς, κανένας 
εδώ, δεν έχουμε την εμπειρία και την απα-
ραίτητη τεχνογνωσία σε θέματα marketing. 
Δεν ξέρουμε να κάνουμε marketing, δεν 
κάνουμε ποτέ. Η ελληνική εμπορική ναυτι-
λία δεν έχει εστιάσει ποτέ στο marketing. 
Το μόνο marketing που μαθαίνουμε είναι 
από τα κότερα, από τους ιδιοκτήτες επαγ-
γελματικών σκαφών αναψυχής. Έχουμε 
ωστόσο ιδέες, τις προχωράμε και τις βελτι-
ώνουμε, για να βρούμε ένα σημείο επαφής 
και τομής για τις απαραίτητες συνέργειες. 

Μας γεννήσατε μια καινούργια ερώ-
τηση. Το Ναυτικό Επιμελητήριο είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 
Είναι παγιδευμένο από το κράτος; Και 
τι εννοώ... Ότι έχετε ανάγκη φέρ’ ειπείν 
από έναν υπεύθυνο Μarketing. Υπάρχει 
δυσκολία στο να προσλάβετε κόσμο; 

Δεν μας δυσκολεύει το κράτος. Μας δυσκο-
λεύει πιο πολύ το μνημόνιο, όσον αφορά τη 
στελέχωση που επιθυμούμε για το Επιμελη-
τήριο. Είμαι σίγουρος πως, εάν ωστόσο χρει-
αστούμε έναν Marketing Manager, θα βρούμε 
τον τρόπο να συνεργαστούμε με κάποιον 

ειδικό στον χώρο. Έχουμε διαδικασίες και 
συνεργασίες που μπορούν να μας βοηθή-
σουν σε αυτό το θέμα, εάν χρειαστεί.

Οι δυστοκίες και οι δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν σήμερα, στην υπάρχουσα 
κρίση, οι δημόσιοι φορείς και τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αντα-
νακλώνται στο Ναυτικό Επιμελητήριο; 

Εμείς, εφόσον ολοκληρώσουμε το έργο και 
τις απαραίτητες διαδικασίες με τα δικαι-
ολογητικά, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα 
πρόβλημα με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κονδύλια και 
τα έσοδα που διαχειριζόμαστε δεν είναι 
δημόσια χρήματα, αλλά προέρχονται από 
τα πλοία-μέλη του Ναυτικού Επιμελητηρί-
ου και εμείς, ως Διοικητικό Συμβούλιο, δεν 
διοριζόμαστε αλλά εκλεγόμαστε από το 
σύνολο της ελληνικής ναυτιλίας. Το Ναυτικό 
Επιμελητήριο ως ΝΠΔΔ τελεί υπό την επο-
πτεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου όλες 
οι δαπάνες του, ακολουθώντας τις απαραί-
τητες νομοθετημένες διαδικασίες, ελέγχο-
νται από τον εκάστοτε αρμόδιο πάρεδρο 
και δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα.

Η πλειονότητα της ελληνικής ναυτιλίας 
αποτελείται από οικογενειακές εται-
ρείες, οι οποίες διατηρούν λιγότερα 
από πέντε έξι πλοία. Θεωρείτε ότι στο 
εγγύς μέλλον μπορούν οι συγκεκριμέ-
νες οικογενειακές εταιρείες να επιβι-
ώσουν με τις υπάρχουσες δυσκολίες 
(χρηματοδότηση, έλλειψη ναυτικών);

Οι οικογενειακές ναυτιλιακές εταιρείες 
επέζησαν για αρκετές γενεές. Ένα από τα 
προβλήματα δεν είναι το στυλ και η μορ-
φή διοίκησης, αλλά το πώς παραδίδεται η 
σκυτάλη από γενιά σε γενιά. Η συνέχιση της 
παράδοσης δεν γίνεται όπως παλαιότερα, 
γιατί οι απαιτήσεις αλλάζουν. Σε πολλά πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ διδάσκονται θεωρίες για 
το πώς πραγματοποιείται η μετάβαση εντός 
μιας οικογενειακής επιχείρησης. 
Η πεμπτουσία της οικογενειακής επιχεί-
ρησης δεν έχει πεθάνει. Ωστόσο, ο κυρι-
ότερος παράγοντας που δημιούργησε το 
μεγαλύτερο πρόβλημα στις οικογενεια-
κές επιχειρήσεις είναι η χρηματοδότηση, 
καθώς οι τράπεζες προτιμούσαν να χρη-
ματοδοτήσουν μεγάλες εισηγμένες εται-
ρείες, αφού η επένδυση εκεί αποφέρει 
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μια άμεση απόδοση, και όχι τις μικρότε-
ρες οικογενειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, 
στρέφονται και αυτές προς τις ιδέες του 
«corporate structure» από ανάγκη. Αν 
απελευθερωθεί χρήμα στην αγορά, πράγμα 
το οποίο παρατηρείται τους τελευταίους 
δύο με τρεις μήνες και στη ναυτιλία, κυρίως 
λόγω της βελτίωσης της παγκόσμιας οικο-
νομίας, τότε η διάκριση σε εισηγμένη εται-
ρεία, οικογενειακή επιχείρηση ή corporate 
structure θα είναι μικρής σημασίας για τις 
πηγές χρηματοδότησης. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, θεωρώ ότι δεν θα χαθούν οι οικο-
γενειακές ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά ενδε-
χομένως να αλλάξουν μορφή.

Αν και δεν υπάρχουν Τειρεσίες και 
μαντείες, θα θέλατε να μας δώσετε τις 
προβλέψεις σας για τη ναυλαγορά για 
την επόμενη διετία; 

Είναι σχεδόν αδύνατον να προβλέψει 
κανείς τη ναυλαγορά για τα επόμενα δύο 
χρόνια, καθώς σήμερα οι αγορές επηρε-
άζονται πολύ από ανεξέλεγκτα γεγονότα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, επίσης, 
η πληροφόρηση είναι άμεση, με αποτέ-
λεσμα η αντίδραση των επιχειρηματιών 
να επιτρέπει γρήγορες κινήσεις, αλλά και 
σπασμωδικές αντιδράσεις των αγορών. 
Όλες οι παγκόσμιες αγορές επηρεάζονται 
από το παραμικρό γεγονός, που καθιστά 

κάθε πρόβλεψη πολύ δύσκολη. Αν πρέ-
πει όμως να δώσω μια πρόβλεψη, θα σας 
έλεγα ότι στην αγορά ξηρού φορτίου ανα-
μένω οι τιμές των ναύλων να κινηθούν σε 
αρκετά καλά επίπεδα και τα επόμενα δύο 
χρόνια, ενώ τα ναύλα στην αγορά υγρού 
φορτίου θεωρώ ότι θα αργήσουν λίγο να 
αυξηθούν και δεν βλέπω ότι για φέτος 
τουλάχιστον θα αλλάξει κάτι δραματικά. 
Ωστόσο, η αγορά υγρού φορτίου μπορεί 
να αλλάξει πολύ γρήγορα με μια πτώση 
της τιμής του μαύρου χρυσού ή αν αλλά-
ξει για παράδειγμα πολιτική η Κίνα για την 
αποθεματοποίησή του.

Πιστεύετε ότι από την πολυετή κρίση 
στα dry έμαθε κάτι ο ελληνικός εφο-
πλισμός;  

Πιστεύω πως έμαθε. Έμαθε, για παράδειγμα, 
να μην παραγγέλνει συνεχώς πλοία. Για τον 
ελληνικό εφοπλισμό οι παραγγελίες πλοίων 
δεν ξεπερνούν φέτος τις τριακόσιες, ενώ 
στο παρελθόν ανέρχονταν στις χίλιες. Αυτό 
θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό μάθημα. 
Πιστεύω ωστόσο ότι μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης γι’ αυτό έφεραν τα εξωγενή funds 
παρά οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Τα εξωγενή 
funds έβλεπαν τα οφέλη της ναυτιλίας βρα-
χυπρόθεσμα μέσα από τη ναυπήγηση πλοί-
ων που είχαν καλές αποδόσεις στις διεθνείς 
ναυλαγορές εκείνη τη χρονική περίοδο. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική δημιούργησε 
την υπερπροσφορά πλοίων που επικρατεί 
σήμερα. Παλαιότερα, μου έλεγε ο πατέρας 
μου Δημήτρης Πατέρας ότι οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες παράγγελναν ένα ή δύο πλοία, 
με option για ένα ακόμα. Οι πιο μεγάλοι 
δε πλοιοκτήτες των παλαιότερων εποχών 
παράγγελναν τρία με option ένα. Τώρα τα 
funds οδήγησαν τις εταιρείες να παραγγέλ-
νουν δέκα πλοία με option άλλα δέκα.

Και κλείνοντας, τι συμβουλή θα δίνατε 
στους νέους που θέλουν να ασχολη-
θούν με τη ναυτιλία;

Οι νέοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κλά-
δος αυτός δεν έχει ωράριο και πρέπει να 
είναι κανείς διαθέσιμος 24 ώρες το 24ώρο. 
Το πλοίο δεν σταματά να κινείται ποτέ. 
Όσοι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με τη 
ναυτιλία θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι 
με μια βαλίτσα στο χέρι, καθώς τα ταξίδια 
σε όλο τον κόσμο είναι συχνά. Οφείλουν 
να προσαρμόζονται στις διαφορετικές 
κουλτούρες και αντιλήψεις που επικρατούν 
ανά τον πλανήτη. Η πίεση και το καθημερι-
νό άγχος είναι επίσης αναπόσπαστα κομ-
μάτια της ναυτιλίας, οπότε όσοι θέλουν να 
εισέλθουν στον κλάδο θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με αρκετή υπομονή, καθώς 
κάθε μέρα προκύπτει και κάτι καινούργιο. 
Να αντιλαμβάνονται την αγωνία του fixing, 
αλλά και την απογοήτευση αν μια πιθανή 
ναύλωση δεν τελεσφορήσει.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον παππού μου 
να λέει ότι το βαπόρι είναι σαν ένα σαλάμι 
και όλοι προσπαθούν να κόψουν ένα κομ-
μάτι, άλλοι μεγαλύτερο και άλλοι μικρότερο, 
επωφελούμενοι από αυτό (βαπόρι). Επιπρό-
σθετα, η πολύ καλή γνώση των αγγλικών 
είναι απαραίτητη, γιατί η ναυτιλία είναι καθ’ 
όλα παγκόσμια, ενώ και η ορολογία της είναι 
πλέον αγγλική. Σας διαβεβαιώ ότι κανείς πια 
δεν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στη 
ναυτιλία, εκτός από εμάς τους ίδιους. 
Και κλείνοντας να σας πω ότι το πιο 
σημαντικό είναι ότι κύρια έγνοια όλων 
όσοι εργάζονται σε μια ναυτιλιακή εται-
ρεία θα πρέπει να θεωρείται η προστασία 
του πλοίου με κάθε τρόπο. Δεν μπορείς 
να είσαι αδιάφορος για τις όποιες παρα-
βλέψεις τις οποίες μπορείς να εντοπίσεις 
στον εργασιακό σου χώρο. Εάν πάθει 
ζημιά το πλοίο, θα πάθεις και εσύ.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ



It’s Lloyd’s Maritime Academy’s 40th birthday!
Come celebrate with us at stand 2.318 at Posidonia.

Το Lloyd’s Maritime Academy γιορτάζει 
τα 40ά του γενέθλια! 
Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί στο περίπτερό μας 
2.318 στα Ποσειδώνια.

Want to learn more about our courses?
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Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ναυτικών μας είναι  
η υψηλή επαγγελματική κατάρτιση, η ναυτοσύνη και το φιλότιμο

Του Γιάννη Χαλά,

Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας 

Ναυτικής Ομοσπονδίας

Ο γενικός γραμματέας  
της Πανελλήνιας Ναυτικής 
Ομοσπονδίας επισημαίνει 
τις προκλήσεις που θα 
αντιμετωπίσει ο Έλληνας 
ναυτικός στο μέλλον, καθώς 
και τα εφόδια που πρέπει 
να διαθέτει προκειμένου να 
παραμείνει ανταγωνιστικός 
στην παγκόσμια ναυτιλιακή 
βιομηχανία, χωρίς να 
παραλείπει να αναφέρει  
τον ρόλο που θα διαμορφώσει 
η ΠΝΟ τα επόμενα χρόνια 
στον χώρο της ναυτιλίας.

Είναι γνωστό ότι η άλλοτε μεγάλη ελλη-
νική εμπορική ναυτιλία μας μεγαλούργη-
σε τις περασμένες δεκαετίες στη διεθνή 
αρένα, κάτω από οξύ και, σε πολλές περι-
πτώσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά πλοία σημαιών ευκαιρίας, 
μεγάλο μερίδιο στα οποία έχει ο ελληνι-
κός εφοπλισμός, σε βαθμό που μέχρι πριν 
από μερικά χρόνια να έχει καταλάβει την 
πρώτη θέση παγκοσμίως.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται, αν όχι απο-
κλειστικά, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό, στην παρουσία του Έλληνα ναυτικού 
–αξιωματικών και κατώτερων πληρωμά-
των– και πρώτα και κύρια στη ναυτοσύνη, 
στον υψηλό επαγγελματισμό και κυρίως 
στο φιλότιμό του, ώστε, υπό αντίξοες και 
αρκετές φορές επικίνδυνες συνθήκες, να 
συμβάλλει με τη σκληρή εργασία του στην 
αύξηση της δύναμης της ναυτιλίας μας.
Ο ρόλος της ΠΝΟ τα επόμενα χρόνια 
δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στα θεμέ-
λια του οικοδομήματος της ομοσπονδίας 
μας, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά 
από τα καταστατικά όργανά της, προσαρ-
μόζοντας τα μέσα συνδικαλιστικής δρά-
σης της, εντός και εκτός Ελλάδος.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΝΑΥΤΕΡΓΑΣΙΑ



Η στόχευση της ΠΝΟ υπήρξε, και θα 
εξακολουθεί να είναι, η διασφάλιση εργα-
σίας για τους Έλληνες ναυτεργάτες, αξι-
ωματικούς και κατώτερα πληρώματα, με 
αξιοπρεπείς όρους αμοιβής και εργασίας.
Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία συνε-
χώς εξελίσσεται. Ένα μόνο παράδειγμα 
θα αναφέρω: τη δεκαετία του ’70 ομι-
λούσαμε για το Μελλοντικό Σύστημα 
Αναγγελίας Κινδύνου και Ασφάλειας 
(Global Maritime Distress and Safety Sys-
tem  –  GMDSS) των πλοίων. Σήμερα το 
σύστημα αυτό είναι πραγματικότητα και 
η ΠΝΟ το αντιμετώπισε στο πλαίσιο της 
προσαρμοστικότητάς της στις εκάστοτε 
επικρατούσες συνθήκες.
Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο 
Έλληνας ναυτικός στο μέλλον, αν εξαιρέ-
σουμε τη συνεχώς εξελισσόμενη πρόοδο 
της τεχνολογίας γενικά και ειδικότερα στο 
κομμάτι της εμπορικής ναυτιλίας, δεν θα 
διαφέρουν από τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει σήμερα, δεδομένου ότι πάγια 
σταθερά του έργου της ΠΝΟ θα συνε-
χίσει να είναι η διασφάλιση καθεστώτος 
πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπείς 
όρους και συνθήκες αμοιβής και συντα-

ξιοδοτική κάλυψη, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά τα εφόδια που θα πρέπει 
να έχει ο Έλληνας ναυτικός ώστε να παρα-
μείνει ανταγωνιστικός στην παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία, θα ήθελα να παρα-
τηρήσω ότι πάγια και αμετάβλητη θέση 
της ΠΝΟ είναι ότι η ναυτική εκπαίδευση 
αποτελεί τη σταθερά της απασχόλησης, 
σε συνδυασμό δε με την προσέλκυση 
νέων στη θάλασσα, με την παροχή βεβαί-
ως κατάλληλων και ελκυστικών κινήτρων 
–πράγμα που επί δεκαετίες ζητεί η ΠΝΟ 
από τους εκάστοτε υπουργούς Εμπορικής 
Ναυτιλίας–, μπορούν να οδηγήσουν στο 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Οι Έλληνες ναυτικοί αναμένουν ένα επί-
πεδο εκπαίδευσης που όχι μόνο θα τους 
παρέχει γνώσεις οι οποίες θα τους επι-
τρέπουν να φέρουν σε πέρας την εργασία 
τους στο πλοίο και θα τους καθιστούν 
άκρως ανταγωνιστικούς στην αγορά εργα-
σίας, αλλά πάνω απ’ όλα θα τους καταξι-
ώνουν πραγματικά σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής. Το ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα των ναυτικών μας είναι η υψηλή 
επαγγελματική κατάρτιση, η ναυτοσύνη 

και το φιλότιμο, αρετές που τους ξεχωρί-
ζουν από τους συναδέλφους τους σε όλα 
τα κράτη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το 
αυτονόητο, δηλαδή ότι το αύριο της 
ναυτιλίας μας είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο με την ύπαρξη Ελλήνων ναυτικών. 
Όπως εξάλλου έχω δηλώσει κατά το 
παρελθόν, δεν νοείται ελληνική ναυτιλία 
από την οποία θα απουσιάζει το έμψυ-
χο δυναμικό, που προσδιορίζει, με έναν 
τρόπο καθοριστικό, την ελληνικότητα 
της ναυτιλίας μας.
Το μήνυμα που θέλω να στείλω, με την 
ευκαιρία αυτή, είναι ότι η ΠΝΟ και οι 
Έλληνες ναυτικοί απαιτούν επιτέλους τη 
σχεδίαση μιας ναυτιλιακής πολιτικής με 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, στο επί-
κεντρο της οποίας θα βρίσκεται πάντοτε 
ο Έλληνας ναυτικός, και αναμένουν έστω 
και αυτή την ώρα να υπάρξει ανταπόκριση 
από το κράτος στην κραυγή αγωνίας μας, 
γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, φοβού-
μαι ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία θα 
αποτελεί στο μέλλον ανάμνηση και μόνον 
ενός παρελθόντος που παρήλθε ανεπι-
στρεπτί.
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Η ναυτιλία αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό 
κεφάλαιο για την 
Κύπρο

Aπό τις αρχές της περασμένης 
άνοιξης η Κύπρος απέκτησε 
και επισήμως Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας. Μια σημαντική 
θεσμική εξέλιξη, που έρχεται 
να απαντήσει σε ένα χρόνιο 
αίτημα των ανθρώπων της 
ναυτιλιακής κοινότητας της 
μεγαλονήσου. Τα Ναυτικά 
Χρονικά συνομίλησαν με 
την Κύπρια υφυπουργό 
Ναυτιλίας και κατέγραψαν 
τις θέσεις της τόσο για 
την αναγκαιότητα ίδρυσης 
αυτόνομου υφυπουργείου όσο 
και για τις προτεραιότητές 
της, με κυριότερη εξ αυτών 
την περαιτέρω ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της 
κυπριακής ναυτιλίας. Εδώ και χρόνια ο ναυτιλιακός κόσμος 

της Κύπρου ζητούσε αυτονόμηση του 
–μέχρι πρότινος– Τμήματος Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας και τον μετασχημα-
τισμό του σε υφυπουργείο. Πλέον η 
ίδρυση Υφυπουργείου Ναυτιλίας απο-
τελεί γεγονός. Πόσο σημαντική κρίνε-
τε τη σύστασή του και ποιες είναι οι 
προτεραιότητές σας;

Η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη όλων 
των πολιτικών κομμάτων, προχώρησε στη 
δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας 
τον Μάρτιο του 2018. Η κίνηση αυτή αντι-
κατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδεται 
στη ναυτιλία από την κυπριακή κυβέρνηση 
και την πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση 
αυτού του τομέα. Η ναυτιλία αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες 
ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας και 
είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, ένα πολύ 

σημαντικό κεφάλαιο για την Κύπρο, με 
αξιόλογα πολιτικά και οικονομικά πλεονε-
κτήματα.
Θεωρώ ότι η σύσταση ενός ξεχωριστού 
υφυπουργείου, που να ασχολείται απο-
κλειστικά με θέματα ναυτιλίας, ήταν απα-
ραίτητη τόσο για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ναυτιλια-
κής πολιτικής όσο και για την περαιτέρω 
ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηρι-
οποιούνται στην Κύπρο. 
Οι προτεραιότητές μου, ως πρώτης υφυ-
πουργού Ναυτιλίας, εστιάζονται στην ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπρι-
ακής ναυτιλίας, στη συνεχή αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο 
την ολοκληρωμένη, γρήγορη και ποιοτι-
κή εξυπηρέτηση, στον επανασχεδιασμό 
και στην αναβάθμιση της προώθησης της 
κυπριακής ναυτιλίας, καθώς και στην προ-

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, 

Νατάσα Πηλείδου, μιλάει  

στον Παναγιώτη Καπετανάκη. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



βολή των πλεονεκτημάτων της σημαίας 
και της χώρας μας ως κέντρου εγκατά-
στασης ναυτιλιακών εταιρειών. Προτεραι-
ότητα αποτελεί επίσης η περαιτέρω ενί-
σχυση του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου, όπως και των επιπέδων ασφα-
λείας στα κυπριακά πλοία. 
Μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και της 
δημιουργίας μιας νέας διάρθρωσης για το 
νεοσύστατο υφυπουργείο, θα επιτευχθεί 
η αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης 
της Κύπρου σε όλους τους τομείς, ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί επάξια στον έντο-
νο διεθνή ανταγωνισμό που επικρατεί τα 
τελευταία χρόνια στη ναυτιλία. 

Η ύπαρξη αυτόνομου υφυπουργείου 
θεωρείτε ότι θα επιτρέψει τον σχεδια-
σμό αλλά και την εφαρμογή μιας ολο-
κληρωμένης εθνικής στρατηγικής για 
την κυπριακή ναυτιλία; Ποιοι κρίνετε 
πως πρέπει να είναι οι πυλώνες αυτής 
της στρατηγικής;

Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ναυτιλια-
κής πολιτικής είναι αναμφίβολα ο πιο σημα-
ντικός μας στόχος ως υφυπουργείου. Οι 
προσπάθειες για χάραξη ολοκληρωμένης 
εθνικής στρατηγικής ξεκίνησαν πριν ακόμα 
από τη σύσταση του Υφυπουργείου Ναυ-
τιλίας, με τη διεξαγωγή το 2015 μιας εμπε-
ριστατωμένης μελέτης από εξωτερικούς 
συμβούλους για το μέλλον της κυπριακής 
ναυτιλίας, μέσω της οποίας προσδιορίζο-
νταν και τεκμηριώνονταν ειδικά στρατηγικά 
μέτρα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγω-
νιστικότητα της κυπριακής ναυτιλίας.
Για τη μελέτη, την ανάλυση και την υλο-
ποίηση των προτεινόμενων μέτρων είχαν 
συσταθεί Ομάδες Εργασίας, στις οποίες 
συμμετείχαν τόσο κρατικοί αξιωματού-
χοι όσο και αντιπρόσωποι οργανωμένων 
συνόλων του ιδιωτικού τομέα. Το υφυ-
πουργείο έχει ήδη εκκινήσει την προσπά-
θεια για επανεξέταση των προτεινόμενων 
δράσεων και προτάσεων στρατηγικής, 
καθώς και για την επικαιροποίηση και την 
αναβάθμιση της ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής. Για τον σκοπό αυτόν έχει 
ήδη συσταθεί σχετική επιτροπή, που 
απαρτίζεται από μέλη του υφυπουργεί-
ου καθώς και από εμπειρογνώμονες και 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. 
Οι πυλώνες που θεωρούμε σημαντικό 
όπως περιληφθούν στην ολοκληρωμένη 
εθνική στρατηγική είναι η διαφύλαξη και 

η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων της κυπριακής ναυτιλίας, η χάραξη 
Εθνικής Στρατηγικής Προβολής, που να 
προωθεί τόσο τον κυπριακό εμπορικό 
στόλο όσο και το καλά ανεπτυγμένο ναυ-
τιλιακό σύμπλεγμα της Κύπρου, καθώς και 
η ανάπτυξη Μονοθυριδικής Υπηρεσίας για 
τη Ναυτιλία (One-Stop-Shipping-Shop), 
όπου θα παρέχεται πλήρης και αποτελε-
σματική εξυπηρέτηση σε όλες τις πτυχές 
των δραστηριοτήτων της ναυτιλίας. Άλλοι 
σημαντικοί πυλώνες είναι η ενίσχυση της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και 
η ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του 
Ελέγχου του Κράτους Λιμένα, του Ελέγ-
χου του Κράτους Σημαίας, του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, των ναυτιλιακών και ναυτι-
κών επαγγελμάτων.         

Η Λεμεσός έχει αναδειχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια σε ένα από τα μεγαλύτε-
ρα κέντρα στον κόσμο, με σημαντικό 
αριθμό διαχειριστριών εταιρειών πλοί-
ων να την έχει επιλέξει ως έδρα. Πού 
αποδίδετε αυτή την εξέλιξη και ποιος 
είναι ο στόχος σας για το μέλλον;

Η Λεμεσός είναι η πόλη με το μεγαλύτε-
ρο λιμάνι της Κύπρου και σε αυτήν είχαν 
εγκατασταθεί οι πρώτες ναυτιλιακές εται-
ρείες τη δεκαετία του 1980, δημιουργώ-
ντας έτσι την υποδομή για τη φιλοξενία 
και την εγκατάσταση και άλλων εταιρειών. 
Με την πάροδο των χρόνων η Λεμεσός 

αναπτύχθηκε ως ένα από τα πιο σημαντι-
κά ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Είναι 
το πιο μεγάλο κέντρο διαχείρισης πλοίων 
στην Ευρώπη και κατατάσσεται ανάμεσα 
στα πέντε μεγαλύτερα παγκοσμίως. Ανά-
μεσά τους υπάρχουν περίπου 60 πλοιο-
διαχειρίστριες εταιρείες, αρκετές από τις 
οποίες συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες 
του είδους τους παγκοσμίως. 
Πρόσφατα, η Λεμεσός περιλήφθηκε στη 
λίστα με τις ηγετικές ναυτιλιακές πρω-
τεύουσες του κόσμου. Στην επικράτειά 
της έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 
πέραν των 200 εταιρειών που ασχολού-
νται με τη ναυτιλία. Οι εταιρείες αυτές 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων, όπως η πλοιοκτησία, 
η διαχείριση πλοίων, ναυλώσεις, παροχή 
ναυτιλιακού εξοπλισμού και προμηθειών, 
χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρε-
σίες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλιακές ασφά-
λειες, λιμενικές εργασίες, υπηρεσίες ναυ-
τιλιακών πρακτορείων κ.ά. Οι εταιρείες 
αυτές εργοδοτούν στα γραφεία τους στην 
Κύπρο πέραν των 5.000 υπαλλήλων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρό-
νια παρατηρείται διεύρυνση των υπηρε-
σιών που προσφέρονται από ναυτιλιακές 
εταιρείες στην Κύπρο, με ασφαλιστικές 
και επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς 
και η δημιουργία των πρώτων ναυτιλιακών 
ακαδημιών στην Κύπρο. 
Η ανάπτυξη της Λεμεσού ως ναυτιλι-
ακού κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας 
αποδίδεται στο ευρύ και ολοκληρωμέ-
νο φάσμα συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που προσφέρει η Κύπρος, τόσο στον 
τομέα της ναυτιλίας συγκεκριμένα όσο 
και γενικότερα. Η εμπειρογνωμοσύνη 
που υπάρχει στην Κύπρο τόσο στη ναυ-
τιλία όσο και στην παροχή παρεπόμε-
νων υπηρεσιών, η διαθεσιμότητα υψηλά 
καταρτισμένου προσωπικού, η υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέ-
ρονται σε ανταγωνιστικό κόστος καθώς 
και η 24ωρη και εξειδικευμένη εξυπηρέ-
τηση που παρέχει το υφυπουργείο είναι 
σημαντικά πλεονεκτήματα. Το σταθερό 
και επιχειρηματικά φιλικό νομοθετικό 
και φορολογικό πλαίσιο, η ασφάλεια της 
Κύπρου (η οποία συγκαταλέγεται στις 
πέντε πιο ασφαλείς χώρες παγκοσμίως), 
οι προηγμένες υποδομές και η υψηλή 
ποιότητα ζωής συμπληρώνουν την γκά-
μα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται διεύρυνση 
των υπηρεσιών που 
προσφέρονται από 
ναυτιλιακές εταιρείες στην 
Κύπρο, με ασφαλιστικές 
και επενδυτικές 
δραστηριότητες, καθώς και 
η δημιουργία των πρώτων 
ναυτιλιακών ακαδημιών 
στην Κύπρο. 



54

Αρκετοί παράγοντες της κυπριακής 
ναυτιλιακής κοινότητας αντιμετω-
πίζουν το φορολογικό σύστημα της 
μεγαλονήσου ως άκρως ελκυστικό 
αλλά και ως τη ραχοκοκαλιά της ίδιας 
της κυπριακής ναυτιλίας. Θεωρείτε 
πως χρήζει βελτιώσεων ώστε να γίνει 
ακόμα πιο ανταγωνιστικό; 

Όντως το φορολογικό πλαίσιο της κυπρι-
ακής ναυτιλίας αποτελεί ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα της Κύπρου. Το εγκεκρι-
μένο φορολογικό πλαίσιο που διέπει την 
κυπριακή ναυτιλία συμβάλλει τα μέγιστα 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας και 
στη δημιουργία κλίματος σταθερότητας, 
προσελκύοντας ολοένα και περισσότερες 
εταιρείες να εγκατασταθούν στην Κύπρο. 
Εντούτοις, δεν παύει να είναι παρά ένα 
μέρος μιας σειράς συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων τα οποία συνθέτουν το ολοκληρω-
μένο ναυτιλιακό σύμπλεγμα της Κύπρου.
Στo πλαίσιο επανέγκρισης του φορολογι-
κού πλαισίου της ναυτιλίας και στον βαθ-
μό που μας επιτρέπουν οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες 
μεταφορές, θα προσπαθήσουμε να δια-
τηρήσουμε και να ενισχύσουμε το ήδη 
ανταγωνιστικό και ελκυστικό φορολογι-
κό μας σύστημα, με απώτερο σκοπό την 
εδραίωση της Κύπρου ως ναυτιλιακού 
κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας.  

Μέσω της εμπειρίας που έχουμε αποκτή-
σει τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό 
με την άψογη συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα και τη μελέτη άλλων ευρωπαϊκών 
φορολογικών συστημάτων, είμαστε σε 
θέση να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις της κυπριακής ναυτιλιακής 
βιομηχανίας και να ελιχθούμε ανάλογα. 

Τις τελευταίες εβδομάδες καταγρά-
φεται από τον ελληνικό αλλά και τον 
διεθνή Τύπο μια εντεινόμενη ανησυ-
χία από την πλευρά όσων επιθυμούν 
να εντάξουν την Κύπρο στα επενδυ-
τικά σχέδιά τους λόγω της κλιμακού-
μενης τουρκικής προκλητικότητας 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Θεωρείτε ότι οι 
τελευταίες εξελίξεις μπορεί να έχουν 
επιπτώσεις στον ρόλο της Κύπρου ως 
διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου;

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην κυπρια-
κή ΑΟΖ δεν αναμένεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την κυπριακή ναυτιλία. Άλλωστε, 
η τελευταία κατάφερε να αναδειχθεί και 
να αναπτυχθεί σε παγκόσμια ναυτιλιακή 
δύναμη, παρά τα περιοριστικά μέτρα που 
επιβάλλει η Τουρκία κατά της κυπριακής 
ναυτιλίας εδώ και χρόνια. 
Η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός 
προσφέρει πολλά οικονομικά πλεονεκτή-
ματα και έχει την ικανότητα να προσαρμό-
ζεται συνεχώς στις εναλλασσόμενες συν-
θήκες και να ανακάμπτει από εξωτερικούς 

κραδασμούς. Ως εκ τούτου, η χώρα μας 
έχει προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις 
τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στον τομέα 
της ναυτιλίας αλλά και σε πολλούς άλλους 
τομείς, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο 
τουρισμός, η τεχνολογία και άλλα.  
Οι εξελίξεις στον τομέα των υδρογο-
νανθράκων και της ανακάλυψης φυσικού 
αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ και στη γύρω 
περιοχή δημιουργούν μια θετική συγκυρία 
για την κυπριακή ναυτιλία, καθώς και τις 
προϋποθέσεις για ενίσχυση της ναυτιλι-
ακής βιομηχανίας και προσέλκυσης νέων 
επενδύσεων στον τομέα. 

Πόσο ψηλά στην ατζέντα του νέου 
υφυπουργείου βρίσκεται το ζήτη-
μα της ναυτικής εκπαίδευσης αλλά 
και της προσέλκυσης νέων Κυπρίων, 
γυναικών και ανδρών, στη ναυτιλία;

Η ναυτική εκπαίδευση, και γενικότερα η 
γαλάζια ανάπτυξη, αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό τομέα της ναυτιλιακής βιομηχα-
νίας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει 
μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυν-
ση, με τη λειτουργία τριών ακαδημιών για 
εκπαίδευση αξιωματικών Εμπορικού Ναυ-
τικού στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, σχεδόν 
όλα τα πανεπιστήμια στην Κύπρο προ-
σφέρουν ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, που αφορούν όλες τις πτυχές 
της ναυτιλίας, από χρηματοοικονομικά και 
νομικά θέματα μέχρι προγράμματα τεχνι-
κής εκπαίδευσης. Πέραν της εποπτείας 
των ακαδημιών, το υφυπουργείο παρέχει 
επίσης οικονομική στήριξη και υποτροφίες 
σε άτομα που φοιτούν στις ακαδημίες. 
Απώτερος στόχος μας είναι όχι μόνο η 
αύξηση του αριθμού φοιτητών σε θέματα 
ναυτιλίας, αλλά κυρίως και του τεχνικού προ-
σωπικού με θαλάσσια υπηρεσία, το οποίο 
θα στελεχώνει τα πλοία μας και τις ναυτιλια-
κές εταιρείες στη στεριά. Ως εκ τούτου, ως 
υφυπουργείο θα συνεχίσουμε τη στήριξη 
και την επέκταση της ναυτικής εκπαίδευσης 
στην Κύπρο και θα ενισχύσουμε τις ενέρ-
γειες για προβολή και προώθηση των ναυτι-
κών επαγγελμάτων, υιοθετώντας παράλληλα 
διάφορα μέτρα για την προσέλκυση νέων 
στο ναυτιλιακό και ναυτικό επάγγελμα. Με 
αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η βιώσιμη 
στελέχωση και η ανάπτυξη της ναυτιλιακής 
μας βιομηχανίας. 
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σχέδιο για το πώς θα «τρέξει» και θα ολοκληρωθεί ο υφιστά-
μενος σχεδιασμός. Αντί να κλείνουν εκκρεμότητες, παρατη-
ρούμε ότι η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί νέες, ανοίγοντας
πολλαπλά μέτωπα που θέτουν σε κίνδυνο την όλη διαδικασία,
εκτός και αν αυτός είναι ο τελικός στόχος. 
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα τα οποία επιζη-
τούν άμεση λύση, προκειμένου ο διαγωνισμός να μην κατα-
λήξει σε ένα ακόμη φιάσκο στο πολύπαθο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 στοχεύοντας
στην είσπραξη €50 δισ. και έως σήμερα έχουν εισπραχθεί
μόλις €3,5 δισ.
Σύμβαση ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε.
Η επέκταση ή η δημιουργία νέας σύμβασης παραχώρησης με-
ταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. αποτελεί διαχρονικά
«αγκάθι» στην προσπάθεια αποκρατικοποίησης του λιμένα
Πειραιά. Η υφιστάμενη σύμβαση λήγει το 2042 και, φυσικά,
το εναπομείναν χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για τον
οποιονδήποτε ιδιώτη επενδυτή προκειμένου να κάνει από-
σβεση της επένδυσής του, αλλά και να έχει ένα εύλογο ποσο-
στό κέρδους. Άλλα ζητήματα που έχουν ανακύψει και
ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη νέα σύμβαση είναι η ει-

σφορά επί των ετήσιων εσόδων του ΟΛΠ, η οποία εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί από 2% σε 3,5%, με το υπερβάλλον ποσοστό
από το ισχύον να κατευθύνεται στους δήμους πέριξ του λιμένα
Πειραιώς. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμη
διαμορφωθεί και σίγουρα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο δια-
βούλευσης είτε δημόσιας είτε μεταξύ των δύο συμβαλλομέ-
νων μερών. Εκτός εάν το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και, έχοντας την πλειοψηφία των μετο-
χών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, αποσπάσει τη θετική ψήφο της γενικής
συνέλευσης του οργανισμού και φέρει έπειτα τη νέα σύμβαση
προς ψήφιση από τη Βουλή. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μονομερών
ενεργειών. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν σκεφτούμε
ότι η διαδικασία της αποκρατικοποίησης του λιμένα σέρνεται
τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνουμε πάλι στο παρά πέντε
χωρίς να έχει γίνει κάτι στο θέμα της σύμβασης παραχώρησης
ελληνικού Δημοσίου - ΟΛΠ Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμέ-
νου η κυβέρνηση να προλάβει την καταληκτική ημερομηνία
της 3ης Δεκεμβρίου, ενδεχομένως θα εφαρμοστεί μια διαδι-
κασία-εξπρές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αποφά-
σεων και σχεδιασμού.
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Πρέπει να δράσουμε με προσοχή και να μη 
θεωρήσουμε τη βραχυπρόθεσμη άνοδο σημάδι 
βιώσιμης ανάκαμψης

Ο CEO της Safe Bulkers, η 
οποία φέτος συμπληρώνει 
εξήντα χρόνια επιτυχημένης 
επιχειρηματικής διαδρομής, 
αλλά και δέκα χρόνια από 
την εισαγωγή της στο 
χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης, μιλάει στα Ναυτικά 
Χρονικά για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η αγορά 
των bulkers, για τη στρατηγική 
του IMO περί μείωσης 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, καθώς και για τις 
θετικές επιπτώσεις στην αγορά 
από τη δημιουργία του νέου 
δρόμου του μεταξιού.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ο Πόλυς Βάσου Χατζηιωάννου, 
CEO της Safe Bulkers Inc., συνομιλεί  

με τον Παναγιώτη Καπετανάκη.



Φαίνεται ότι η αγορά των bulkers ανα-
θερμαίνεται μετά από πολλά χρό-
νια «ψυχρολουσίας». Θεωρείτε ότι 
τα λάθη του παρελθόντος μπορούν 
να αποφευχθούν από πλευράς των 
πλοιοκτητών; Ή πιστεύετε ότι οι νέες 
ναυπηγήσεις θα αποτελούν πάντα το 
μήλον της έριδος για πολλούς, ειδικά 
νεοεισερχόμενους, στην αγορά;
 
Οι έμπειροι εφοπλιστές είναι σε θέση 
να αποφύγουν τα λάθη που έγιναν τόσο 
την περίοδο 2007-2008 όσο και το 2013, 
παρά την επιθετική αναπτυξιακή πολιτι-
κή των Κινέζων. Οι εφοπλιστές μπορούν 
να αυξήσουν τον στόλο τους χωρίς την 
αλόγιστη άνοδο των παραγγελιών νεότευ-
κτων πλοίων, αλλά μέσω second-hand αγο-
ρών. Δεν περιμένουμε σημαντική αύξηση 
του  order book  για το 2018, καθώς δεν 
υπάρχει ακόμη μεγάλη οικονομική ευελι-
ξία για μεγάλες παραγγελίες.

 Πώς βλέπετε την εφαρμογή ενός συστή-
ματος αξιολόγησης τύπου TMSA και 
στα φορτηγά πλοία; Πώς αντιδράτε σε 
μια τέτοια προοπτική;

Δεν είμαστε αρνητικοί απέναντι σε οποιο-
δήποτε σύστημα αξιολόγησης, εφόσον 
αυτό οδηγεί σε συνεχή προσπάθεια βελ-
τίωσης, μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας 
και τυποποίησης διαδικασιών, περαιτέρω 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδη-
σης και εν τέλει σε αύξηση της ανταγω-
νιστικότητας. Είμαστε όμως αντίθετοι σε 
προσπάθειες αξιολόγησης που γίνονται 
με μονομερή κριτήρια από ελάχιστους 
ναυλωτές προς ίδιο όφελος.

Η εξεύρεση πληρωμάτων συνιστά ένα 
υπαρκτό και φλέγον ζήτημα για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Πώς αντιμε-
τωπίζετε αυτή την πρόκληση και προς 
ποια κατεύθυνση κινείστε με στόχο 
την εξεύρεση πληρωμάτων;

Οι προσπάθειές μας εστιάζονται κυρίως 
στην αύξηση της διατηρησιμότητας των 
έμπειρων πληρωμάτων μας, προερχόμενων 
κυρίως από τις Φιλιππίνες. Δεν πειραματι-
ζόμαστε με άλλες πηγές εξεύρεσης πληρω-
μάτων, αν και τα μισθολόγια είναι ανοδικά, 
κάτι που θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα 
προβλήματα της επόμενης δεκαετίας.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη 
κουβέντα αλλά και συστηματική προ-
σπάθεια για την ανάδειξη της Κύπρου 
σε ναυτιλιακό κέντρο. Τελικά, θεωρείτε 
ότι αυτό το νέο ναυτιλιακό κέντρο αντα-
γωνίζεται τον Πειραιά και την Αθήνα;
 
Η Κύπρος, ως ναυτιλιακό κέντρο, λειτουρ-
γεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστι-
κά ως προς τον Πειραιά, βοηθώντας σε 
εποχές μεγάλης κρίσης στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας και αποτελώντας 
εξαιρετική εναλλακτική πρόταση, με φιλι-
κό και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, 
για ένα μέρος του στόλου μιας εταιρείας. 
Αποτελεί εναλλακτική λύση που λειτουρ-
γεί κοντά στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί 
πλήρως την ελληνική ναυτική βιομηχανία 
(νηογνώμονες, ελεγκτικά γραφεία, ναυ-
πηγικά και τεχνικά γραφεία, δικηγορικές 
υπηρεσίες), ενώ τυχόν μεταφορά εται-
ρειών σε τρίτες χώρες αντί της Κύπρου, 
όπως το Ντουμπάι, η Σιγκαπούρη κ.ά., 
αποκόπτει πλήρως τη συνεργασία με την 
ελληνική αγορά.

Πρόσφατα υιοθετήθηκε από την επι-
τροπή προστασίας θαλάσσιου περι-
βάλλοντος (MEPC 72) η αρχική στρα-
τηγική του IMO για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τα πλοία. Πρόκειται για μια από-
φαση την οποία αρκετοί χαρακτηρί-
ζουν «απόφαση-σταθμό». Ποιες είναι 
οι απόψεις σας για τις περιβαλλοντικές 
αυτές εξελίξεις και πώς βλέπετε να 
επηρεάζουν τον παγκόσμιο στόλο;

Έχουμε λάβει το ισχυρό μήνυμα  του 
ΙΜΟ,  που προκύπτει από την υιοθέτη-
ση των στόχων μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (greenhouse 
gases) κατά 50% έως το 2050 σε σύγκριση 
με το 2008,  καθώς  και τη  βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 40% έως το 
2030. Ωστόσο, αναμένουμε τον τρόπο 
με τον οποίο θα προχωρήσει τεχνολο-
γικά ο κλάδος στην επιτυχή εφαρμογή 
αυτής της ιστορικής απόφασης, ώστε να 
είναι στρατηγικά προσανατολισμένος στα 
νεότευκτα πλοία και όχι στον υφιστάμε-
νο στόλο. Ας μην ξεχνάμε ότι μπροστά 
μας έχουμε πιο άμεσους περιβαλλο-
ντικούς κανονισμούς να εφαρμόσουμε, 
όπως το  Ballast  Water  Treatment, που 
είναι ήδη σε ισχύ, και το όριο 0,50% στην 
περιεκτικότητα των καυσίμων των πλοί-
ων σε θείο από το 2020. Δίνουμε μεγάλη 
σημασία στη βιώσιμη ανάπτυξη και τα 
πλοία και οι διαχειρίστριες εταιρείες μας 
είναι πιστοποιημένα με βάση το σύστη-
μα ISO 14001 για το περιβάλλον και ISO 
50001 για την ενεργειακή απόδοση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το 2018 
είναι για εμάς ένας μεγάλος σταθμός. Είναι 
μια χρονιά που αποτελεί διπλή επέτειο για 
τη Safe Bulkers, καθώς συμπληρώνονται εξή-
ντα έτη επιτυχημένης πορείας της οικογένειάς 

Η Κύπρος, ως ναυτιλιακό κέντρο, λειτουργεί συμπληρωματικά  
και όχι ανταγωνιστικά ως προς τον Πειραιά.
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Το «Pedhoulas Cedrus», το 40ό πλοίο ξηρού 
φορτίου της Safe Bulkers Inc., θα παραδοθεί  
τον Ιούνιο του 2018, που σηματοδοτεί τη 10η 
επέτειο από την εισαγωγή της εταιρείας στο 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς και 
το 60ό έτος επιτυχημένης παρουσίας της 
οικογένειας του κ. Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου 
στη ναυτιλία. Το νεότευκτο «Pedhoulas Cedrus» 
είναι ένα μοντέρνο eco-friendly 
Japanese Kamsarmax 82.000 mt dwt, διαθέτει 
ηλεκτρονική κύρια μηχανή, υψηλότατες 
προδιαγραφές και σημαντικές αναβαθμίσεις.  

μου στη ναυτιλία και δέκα έτη από την εισα-
γωγή της εταιρείας Safe Bulkers στο χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης. Καμαρώνουμε για 
το πείσμα, τις κατακτήσεις μας και για τους 
ανθρώπους που ταξίδεψαν μαζί μας και μοι-
ράστηκαν το όραμά μας. Οι ισχυροί οικογενει-
ακοί δεσμοί και η αφοσίωση αποτελούν έως 
σήμερα τον πυρήνα της Safe Bulkers, το ταξίδι 
της οποίας συνεχίζεται με ούριο άνεμο. 
Έχουμε μια θετική μακροπρόθεσμη άποψη 
για την αγορά, όλα τα στοιχεία της οποίας 
παραμένουν σε ισχύ. Αναμένουμε παγκό-
σμια θετική επίδραση στη ζήτηση, ως απο-
τέλεσμα της πρωτοβουλίας της Κίνας για τη 
δημιουργία του νέου δρόμου του μεταξι-
ού (Belt and Road Initiative). Οι επιδόσεις 

των αναδυόμενων οικονομιών, μαζί με την 
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και την 
αστικοποίηση, παραμένουν ο καθοριστικός 
παράγοντας του θαλάσσιου εμπορίου. Η 
ανάκαμψη της αγοράς θα οδηγήσει τελικά 
σε λειτουργικά κέρδη ορισμένες εταιρείες 
εντός του 2018, καθώς η κινεζική κυβέρνη-
ση επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση της 
προσφοράς για μια μικρή αύξηση της συνο-
λικής ζήτησης και εισέρχεται σε νέα φάση 
ανάπτυξης της οικονομίας της, η οποία θα 
αυξάνει τη ζήτηση υπηρεσιών  μεταφοράς 
ξηρού φορτίου. Πρέπει να δράσουμε με 
προσοχή, να προστατεύσουμε την εύθραυ-
στη ανάκαμψη, να επιδείξουμε συγκράτηση 
στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και να 
μη θεωρήσουμε τη βραχυπρόθεσμη άνοδο 
σημάδι βιώσιμης ανάκαμψης.
Τα επισφαλή περιουσιακά στοιχεία 
(distressed assets) μπορεί να παρέχουν 
ευκαιρίες για εξαγορές, αλλά οι περιο-
ρισμοί στον τραπεζικό δανεισμό παρα-
μένουν. Επιπρόσθετα, ενώ οι μεταβολές 
των περιβαλλοντικών κανονισμών που 
έχουν δρομολογηθεί δημιουργούν ανα-
σφάλεια σε σχέση με τον σχεδιασμό και 
την παραγγελία νέων πλοίων, οι επενδύσεις 
σε συστήματα Ballast Water Treatment και 
τα κόστη  συμμόρφωσης με τους κανονι-
σμούς εκπομπών θείου (low sulphur) ενδέ-
χεται να οδηγήσουν σε αύξηση της διάλυ-
σης πλοίων (scrapping), ιδιαίτερα αυτών 
που έχουν μεγάλες καταναλώσεις. 
Η Safe Bulkers Inc., δίχως προβλήματα 
δανεισμού, δίχως distressed sales, δίχως 
συγχωνεύσεις μετοχών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πτωτικής αγοράς, μπορεί 
να αποτελέσει μια επενδυτική πρόταση 
για όσους θέλουν να επενδύσουν  σε 
ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς ξηρού 
φορτίου.

Αναμένουμε παγκόσμια 
θετική επίδραση στη 
ζήτηση, ως αποτέλεσμα  
της πρωτοβουλίας της 
Κίνας για τη δημιουργία 
του νέου δρόμου του 
μεταξιού (Belt and Road 
Initiative).

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ



Performance 
to the maximum!

Κatradis Group of Companies   High Performance Ropes

For Your Safer-Stronger & Simpler Mooring Operation

UHMWPE, Aramid & Μixed Ropes for LNG / LPG Carriers and Tankers 
Steel Wire Ropes - Sacrificial Anodes - Anchors &  Anchor Chains 
Port Development Equipment - Vessel Deck Equipment

11, Psaron str., 186 48 Piraeus, Greece, T: +30 2104060300 
F: +30 2104626268 & +302104619631
E: info@katradis.com - www.katradis.com

You are welcome to visit us at 
our booth in Hall 3, Stand No 
3.110 at the Posidonia 
Exhibition. 4-8 June 2018.



Safety Means
the World to Us

GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading 
owners, operators and managers of LNG Carriers.

As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility 
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes

and our environment.
 

Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.

www.gaslogltd.com
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Ένας φάρος πολιτισμού 
στον Πειραιά

Η ελληνική ναυτιλία είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ελληνική ιστορία και τον 
πολιτισμό, προσφέροντας 
πολύτιμη αρωγή και στήριξη 
στην προαγωγή των ελληνικών 
γραμμάτων και των τεχνών, 
αλλά και στη διατήρηση και 
στην ανάδειξη της μοναδικής 
ναυτικής παράδοσης της χώρας 
μας. Με αυτές τις αρχές και τους 
στόχους, το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη στον Πειραιά έχει 
αναδειχθεί εδώ και πολλά 
χρόνια σε μια κιβωτό γνώσης 
για τον Πειραιά και την Αθήνα, 
σε έναν ζωντανό πολιτιστικό 
και εκπαιδευτικό οργανισμό, 
αφοσιωμένο στον ελληνικό 
πολιτισμό και στη ναυτιλία.

Στο πλαίσιο του μηνιαίου 
αφιερώματός τους στα  
ιστορικά ναυτιλιακά ιδρύματα  
και οργανισμούς της χώρας,  
τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν 
μια σύντομη παρουσίαση της 
πολυσχιδούς προσφοράς του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 
αλλά και τις ενδιαφέρουσες 
συνεντεύξεις της αντιπροέδρου 
του Ιδρύματος και υπεύθυνης του 
Τομέα Ψυχικής Υγείας, Κατερίνας 
Λασκαρίδου,  καθώς και του 
Κωνσταντίνου Μαζαράκη-Αινιάνος, 
γενικού διευθυντή του Ιδρύματος.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Επιμέλεια αφιερώματος:  

Παναγιώτης Καπετανάκης



Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη έχει μια ιστορία που πάει 
αρκετά χρόνια πίσω, και συγκεκριμένα στο 1993, οπότε και ιδρύ-
εται από τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη, στη μνήμη της συζύγου 
του Καίτης, η Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη». Η Βιβλιοθήκη θα 
λειτουργήσει στο Νέο Φάληρο, ενώ πρόεδρός της ορίζεται η 
Μαριλένα Λασκαρίδη. Στην πραγματικότητα, όμως, η προσφορά 
του Ιδρύματος αποτελεί τη συνέχεια του πνευματικού και πολι-
τιστικού έργου της αείμνηστης Αικατερίνης Λασκαρίδη. Προς 
τιμήν της Καίτης Λασκαρίδη και της πολυσχιδούς αγαθοεργού 
δράσης της δόθηκε το όνομά της στη Βιβλιοθήκη και βεβαίως 
στο Ίδρυμα, για να θυμίζει σε όλους μια γυναίκα της οποίας το 
αστείρευτο πάθος συνεχίζει να εμπνέει μέχρι σήμερα.
Το 2000 προκηρύσσεται για πρώτη φορά ο Λογοτεχνικός 
Διαγωνισμός στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη, ενώ το 2003 
πραγματοποιείται η πρώτη έκδοση του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη. Πρόκειται για τη μονογραφία Ανδρέας Μιαούλης 
1769- 1835. Από την υπόδουλη ως την ελεύθερη Ελλάδα. Έκτοτε 
έχουν πραγματοποιηθεί δεκαεπτά ακόμα εκδόσεις του Ιδρύμα-
τος. Το 2006 η έδρα της Βιβλιοθήκης «Καίτη Λασκαρίδη» μετα-
φέρεται σε νεοκλασικό κτίριο στο Πασαλιμάνι και μετατρέπε-
ται στον φάρο πολιτισμού του Πειραιά. Το επόμενο έτος, 2007, 
με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται και επισήμως από τους Πάνο 
και Μαριλένα Λασκαρίδη το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 
ενώ επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος 
εκλέγεται ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Κέιμπριτζ Αθανάσιος Φωκάς. 
Από το 2007 έως και σήμερα το Ίδρυμα θα θέσει στις προτεραι-
ότητές του την προαγωγή των ελληνικών τεχνών και των γραμμά-
των, καθώς και την προστασία και την ανάδειξη της ναυτικής μας 

παράδοσης αλλά και της ιστορίας της Ελλάδας. Ενδεικτικά, στις 
δράσεις που έχει αναπτύξει από το 2008 το Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη μπορούν να αναφερθούν η ανακαίνιση και η αποκα-
τάσταση πετρόκτιστων φάρων της Ελλάδας, ποικίλα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα, πανελλήνιοι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί στη μνή-
μη της Καίτης Λασκαρίδη, διαγωνισμοί βιολιού. Ορόσημο για το 
Ίδρυμα θα αποτελέσει και η λειτουργία του νέου κτιρίου επί των 
οδών 2ας Μεραρχίας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου. Πρόκειται για 
το γνωστό Μέγαρο Στρίγκου, το οποίο στέγασε και το παράρτη-
μα του Γαλλικού Ινστιτούτου στον Πειραιά. Εκεί θα συγκροτηθεί 
το 2012 και μία από τις πλουσιότερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας, 
η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει 
αρχεία και βιβλιοθήκες που δωρήθηκαν στο Ίδρυμα από σημα-
ντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών. Η 
Ιστορική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς και πλέον αριθμεί 
περισσότερα από 400.000 τεκμήρια. Τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης 
πραγματοποιήθηκαν το 2015 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Ωστόσο, το Ίδρυμα έχει και μια μακρά παράδοση στον χώρο της 
αγαθοεργίας και της κοινωφελούς δράσης, που, πέραν της απο-
κατάστασης των πετρόκτιστων φάρων, περιλαμβάνει προγράμμα-
τα κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά 
και τους Γιατρούς του Κόσμου, δράσεις επισκευής, συντήρησης 
και απόδοσης σκαφών στο Λιμενικό Σώμα, δωρεές προς το 
Πολεμικό Ναυτικό.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με πρόεδρό του τον Πάνο 
Λασκαρίδη, συμπληρώνει πλέον έντεκα χρόνια ζωής και συνεχί-
ζει, ακολουθώντας το όραμα της Καίτης Λασκαρίδη, την προσφο-
ρά του προς την ελληνική ναυτιλία, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Πάνος Λασκαρίδης,  
πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός  
«Καίτη Λασκαρίδη» (2017).

Ο επισκευασμένος φάρος στο Ταίναρο.
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Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
συνεχίζει το πνευματικό και πολιτιστι-
κό έργο της αείμνηστης Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, το οποίο ξεκίνησε πριν 
από περίπου πενήντα χρόνια στο Νέο 
Φάληρο. Πώς αποτιμάτε τη μέχρι τώρα 
ιστορική του διαδρομή και προσφορά;

Αισθάνομαι πολύ τυχερή που ακολουθώ 
και εγώ με τη σειρά μου στο Ίδρυμα Αικα-
τερίνης Λασκαρίδη, από τη θέση της αντι-
προέδρου, την πορεία δύο εμπνευσμένων 
γυναικών, της γιαγιάς μου Καίτης και της 
μητέρας μου, Μαριλένας Λασκαρίδη. Το 
να μιλήσει κανείς για την προσφορά του 
Ιδρύματος είναι στην ουσία ταυτόσημο με 
το να μιλήσει για τη συνολικότερη προ-
σφορά των δύο αυτών σπουδαίων γυναι-
κών για το κοινωνικό σύνολο. 
Η δράση της Καίτης Λασκαρίδη ξεκινάει 
στις αρχές της δεκαετίας του ’50, όταν, 
επικεφαλής μιας ομάδας γυναικών, ίδρυσαν 
τη ΧΕΝ Νέου Φαλήρου, με βασικό σκοπό 
τη φροντίδα προσφύγων κοριτσιών από 
τη Ρουμανία, τη Ρωσία και άλλες ανατολι-
κές χώρες. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής 
ήταν η δημιουργία ενός ζωτικού πυρήνα 
στο Νέο Φάληρο, με στόχο την κοινωνική 
και πολιτιστική ανέλιξη. Μετά τον θάνατο 
της Καίτης, ο σύζυγός της Κωνσταντί-
νος, θέλοντας να συνεχίσει το όραμά της,  
ιδρύει τη βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη» 
και, με πίστη στη νεότερη γενιά, αναθέτει 
στη Μαριλένα Λασκαρίδη τη λειτουργία 
της. Μια νέα εποχή αρχίζει για τη βιβλιο-
θήκη, η οποία διανύει μια δημιουργική και 
συνεχώς ανοδική πορεία στον χώρο των 
γραμμάτων και του πολιτισμού. Και αυτό 

αποδεικνύεται γιατί, σε λιγότερο από δέκα 
χρόνια, αποφασίζεται η σύσταση του Ιδρύ-
ματος Αικατερίνης Λασκαρίδη από τον 
Πάνο και τη Μαριλένα και η μεταστέγαση 
σε νέο κτίριο στον Πειραιά. Είναι η κατάλ-
ληλη στιγμή να μπουν τα θεμέλια για να 
οικοδομηθεί με σταθερά βήματα το έργο 
του Ιδρύματος και να αφήσει το αποτύ-
πωμά του στον χώρο της παιδείας και του 
πολιτισμού. 
Η μητέρα μας, με άξιους συνεργάτες, μελε-
τά, σχεδιάζει και αρχίζει να υλοποιεί το 
όραμά της, το οποίο επικεντρώνεται στην 
εκπαίδευση, στο βιβλίο και στις τέχνες, για 
να προσφέρει έναν χώρο ανοιχτό σε όλους: 
παιδιά, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, 
πανεπιστημιακούς, ερευνητές, ανθρώπους 
όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων, 
χωρίς διακρίσεις, χωρίς στερεότυπα. Όλοι 
έχουν δικαίωμα να γίνουν μέτοχοι και κοι-
νωνοί του έργου μας. Αναζητά συνταξιδιώ-
τες με το ίδιο όραμα, τους βρίσκει, και αυτό 
είναι το κύριο συστατικό της συνταγής μιας 
επιτυχημένης πορείας. Η αφοσίωση και η 
προσφορά της στον χώρο την καταξιώνουν, 
κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά σε όλο 
το φάσμα των δράσεων του Ιδρύματος. 
Με την ίδια αφοσίωση και κίνητρο, η 
ευρύτερη ομάδα συνεργατών συνεχίζει 
το έργο αυτό με γνώμονα τις αξίες που 
βρίσκονταν στο επίκεντρο του Ιδρύματος 
από τότε που ξεκίνησε ως μια μικρή βιβλι-
οθήκη στο Νέο Φάληρο. 
 
Το Ίδρυμα έχει καταστεί ένας ζωντα-
νός πολιτιστικός οργανισμός, θέτοντας 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του 
κυρίως τη μαθητική, σπουδαστική και 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι ένα ζωντανό κύτταρο,  
ζει και αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία
Η  Κατερίνα Λασκαρίδου, 

Αντιπρόεδρος του  Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη και Υπεύθυνη 

Τομέα Ψυχικής Υγείας, συζητά με τον 

Παναγιώτη Καπετανάκη.

Η αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη μιλάει 
στα Ναυτικά Χρονικά για την πλούσια ιστορία και δράση του 
Ιδρύματος στον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, 
ενώ αναφέρεται και στους στόχους που έχουν τεθεί από τη 
διοίκηση του Ιδρύματος για τα χρόνια που έρχονται, με γνώμονα 
την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στη γνώση για όλους τους 
ανθρώπους. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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εκπαιδευτική κοινότητα. Με ποια κρι-
τήρια διαμορφώνετε τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Ιδρύματος και πώς 
αποτιμάτε την ανταπόκριση των νέων 
σε αυτά;

Πραγματικά, το επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντός μας είναι η εκπαίδευση, είτε αυτό 
σημαίνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά 
προγράμματα είτε Ιστορική Βιβλιοθήκη. 
Δεν είναι καθόλου άμοιρο το ένα από το 
άλλο. Και τούτο γιατί η Ιστορική Βιβλιοθή-
κη σαφέστατα έχει σχέση με την παιδεία, 
αρχίζοντας με εφαρμογές εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τις πρώτες βαθμίδες 
και τη χρήση των συλλογών για την τρι-
τοβάθμια, τους ερευνητές και την πανεπι-
στημιακή κοινότητα γενικότερα. 
Ας σταθώ στα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και στην επιλογή τους. Με απόλυτο 
σεβασμό στη διδακτέα ύλη, παρέχουμε 
προγράμματα τα οποία συμπληρώνουν 
και διευρύνουν τους μαθησιακούς ορί-
ζοντες σε όλες τις κατηγορίες. Με πολύ 
διάβασμα και αυστηρή επιλογή των ειση-
γητών που τα στηρίζουν, καταφέρνουμε 
κάθε χρόνο να προτείνουμε ποικίλα προ-
γράμματα, κατανεμημένα σε 17 θεματικές 
κατηγορίες, που αντιστοιχούν σε επι-
στημονικά και ευρύτερα γνωστικά πεδία, 
όπως για παράδειγμα: λογοτεχνία, γλώσ-
σα, θετικές επιστήμες, ψυχολογία, θέα-
τρο, τέχνες, νέες τεχνολογίες, κ.λπ. Ειδικά 
σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
υλοποιούνται και πάνω στο έργο των δύο 
δημιουργών των οποίων το Ίδρυμα έχει 
τις δύο μόνιμες εκθέσεις ζωγραφικής, οι 
οποίες βρίσκονται στο κτίριο της Πραξι-
τέλους. Αφορούν τους Βάλια Σεμερτζίδη 
και Δημήτρη Περδικίδη και είναι ανοιχτές 
στο κοινό με παράλληλες αναφορές σε 
λογοτεχνικά ρεύματα και ιστορικές πηγές 
της περιόδου τους. 
Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατό-
τητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να 
επιλέξουν, μέσα από ένα πολύμορφο και 
πολυμερές σύνολο, αυτά της αρεσκείας 
τους και των ενδιαφερόντων τους. Κάθε 
χρόνο παρακολουθούν αυτά τα προγράμ-
ματα, τα οποία εγκρίνονται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και προσφέρονται δωρε-
άν σε όλη την εκπαίδευση, γύρω στους 
30.000 μαθητές από όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης και από όλη την Ελλάδα. Επί-
σης, διαφορετικών θεματικών επιμορφω-
τικοί κύκλοι πραγματοποιούνται σε εκπαι-

δευτικούς, φοιτητές και ειδικές ομάδες. 
Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ και 
στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Ιδρύμα-
τος, του οποίου έχω και την επιστημονι-
κή ευθύνη. Στόχος του Τoμέα Ψυχικής 
Υγείας είναι η έρευνα και η επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας 
μέσα από προγράμματα που σχετίζονται 
με τον αυτισμό, τον σχολικό εκφοβισμό 
και την υποστήριξη παιδιών με προβλήμα-
τα συμπεριφοράς στην τάξη. Στο πλαίσιο 
αυτών των δράσεων έχουν αναπτυχθεί διε-
θνείς συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, 
όπως και με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Συνηθίζεται η επιτυχία ή η αποτυχία ενός 
προγράμματος να υπολογίζεται απο-
κλειστικά με αριθμούς και στατιστικά 
εργαλεία. Για εμάς, όμως, η επιτυχία ενός 
προγράμματος καθρεφτίζεται στα ζωηρά 
μάτια των μαθητών, στις φωνές τους, που 
ζωντανεύουν τα πρωινά τον Πειραιά, στην 
ενεργό συμμετοχή τους, στον σεβασμό 
στον χώρο που επισκέπτονται και κυρίως 
στην τελευταία τους κουβέντα πριν κλεί-
σουν την πόρτα.

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει 
για το Ίδρυμα στα χρόνια που έρχονται 
και ποιες οι προκλήσεις που καλείστε 
να αντιμετωπίσετε; 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι 
ένα ζωντανό κύτταρο, ζει και αναπτύσσε-
ται μέσα στην κοινωνία, η οποία συνεχώς 
αλλάζει. Δέχεται ερεθίσματα και καλεί-
ται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
παρόντος, αλλά και να προβλέψει τις 
εξελίξεις του μέλλοντος. Η αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών ανοίγει νέες δυνα-
τότητες, ώστε να μπορέσει το Ίδρυμα να 
πετύχει τους στόχους του και να φέρει 
την εκπαίδευση, την έρευνα και το βιβλίο 
στον 21ο αιώνα. 
Σχεδιάζουμε τους στόχους μας λοιπόν 
όχι μόνο σύμφωνα με αυτά που μπορούμε 
να προσφέρουμε, αλλά και με βάση αυτά 
που προσλαμβάνουμε από την ίδια την 
κοινωνία με τις προκλήσεις που όλοι μας 
είμαστε αντιμέτωποι. 
Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, όπου 
η οικονομική κρίση, η παγκοσμιοποίηση, 
η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και των 
μέσων επικοινωνίας επηρεάζουν όλες τις 
κοινωνικές δομές, το Ίδρυμα οφείλει να 
αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής του. 
Οι διαχρονικοί μας στόχοι είναι άμεσα 

συνυφασμένοι με τις αξίες μας. Ο πρώ-
τος στόχος αφορά την παροχή εκπαι-
δευτικού έργου υψίστων προδιαγραφών 
μέσω της επιλογής των εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτικών μας προγραμμάτων, όχι 
μόνο όσον αφορά τους εισηγητές, αλλά 
και τη θεματολογία, που πρέπει, πέρα από 
τη διδακτέα ύλη, να καλύπτει τόσο τους 
προβληματισμούς όσο και τα ενδιαφέρο-
ντα των παιδιών. Αυτό από μόνο του απο-
τελεί πρόκληση για εμάς, καθώς πάντα 
μας προβληματίζει το πώς μπορούμε να 
δώσουμε στα ίδια τα παιδιά, στους νέους, 
τον πρώτο λόγο σχετικά με την επιλογή 
των προγραμμάτων, κάτι που ομολογου-
μένως δεν είναι πάντα εφικτό. 
Αναφορικά δε με τα βιβλία –είτε μιλάμε 
για την ιστορική είτε για τη δανειστι-
κή μας βιβλιοθήκη–, ο στόχος μας είναι, 
πέρα από τον συνεχή εμπλουτισμό των 
συλλόγων, να δημιουργήσουμε ζωντανές 
σχέσεις μεταξύ βιβλίων (ή συλλογών) και 
αναγνωστών, έτσι ώστε οι βιβλιοθήκες 
να μην είναι μόνο χώροι αποθήκευσης 
βιβλίων, αλλά η αφορμή να γνωρίσουν, 
πέρα από τα ίδια τα βιβλία, και τους συγ-
γραφείς τους, την εποχή και τις συνθή-
κες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν, τον 
μικρόκοσμο –αν θέλετε– των βιβλίων. Στη 
σύγχρονη εποχή, με τους ρυθμούς και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, 
αδιαμφισβήτητα αυτό είναι μια πρόκλη-
ση για εμάς, αλλά είναι κάτι που συνεχώς 
προσπαθούμε να ενισχύουμε, όπως για 
παράδειγμα με τη δημιουργία του νέου 
χώρου και τον σχεδιασμό δράσεων στη 
δανειστική μας βιβλιοθήκη. Η μεγάλη 
πρόκληση και το στοίχημα είναι να μπο-
ρέσουμε να το πετύχουμε αυτό και στην 
Ιστορική Βιβλιοθήκη.
Τέλος, από τους πιο σημαντικούς στόχους 
μας είναι η εξασφάλιση της ίσης πρόσβα-
σης στη γνώση για όλους τους ανθρώ-
πους, όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως 
κοινωνικών, πολιτιστικών και μορφωτικών 
καταβολών, καθώς και σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμού, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι 
κρατούμενοι ή τα άτομα με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Το να προσφέρει κανείς 
όμως τη γνώση είτε μέσω των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων είτε μέσω των βιβλιο-
θηκών συχνά δεν είναι επαρκές. Οπότε η 
πρόκληση έγκειται στο πώς θα προσαρ-
μόσουμε την πληροφορία, έτσι ώστε ο 
παραλήπτης να τη νιώσει κτήμα του, οποί-
ος και από όπου και αν είναι.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ
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Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε 
μια πολύτιμη όαση πολιτισμού. Ποιοι, 
κατά τη γνώμη σας, είναι οι λόγοι που 
επέτρεψαν στο Ίδρυμα να επιτύχει 
τον στόχο του και να καταστεί «υπη-
ρέτης» των ελληνικών τεχνών και των 
γραμμάτων, αλλά και ένας φάρος πολι-
τισμού όχι μόνο για τον Πειραιά, αλλά 
και για ολόκληρη τη χώρα; 

Ο πρώτος λόγος, κατά τη γνώμη μου, είναι 
η ιστορία μας. Από τη μικρή δανειστική 
βιβλιοθήκη της ΧΕΝ Νέου Φαλήρου του 
1993, σήμερα φτάσαμε στις δύο βιβλιο-
θήκες μας στον Πειραιά, τη Δανειστική 
και την Ιστορική. Ανάλογη εξέλιξη είχαν 
και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 
για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία, κάτω 
από τη διεύθυνση της ακαδημαϊκής μας 
διευθύντριας, κ. Καλής Κυπαρίσση, έχουν 
πλέον καθιερωθεί στον χώρο της παιδεί-
ας. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός 

από τις σχέσεις μας με ελληνικά ΑΕΙ, 
συνεργαζόμαστε και με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, όπως για παράδειγμα με το 
Πανεπιστήμιο Tsinghua στο Πεκίνο και 
Amsterdam στην Ολλανδία, όπου στηρί-
ζουμε Έδρες Ελληνικών Σπουδών.
Ο δεύτερος λόγος είναι η επιμονή μας να 
προσεγγίζουμε το ευρύ κοινό, με έμφαση 
στους νέους. Έτσι, αναπτύσσουμε ψηφι-
ακά προγράμματα που απευθύνονται σε 
ακαδημαϊκούς, αλλά και στο ευρύ κοινό, 
όπως το Travelogues στο διαδίκτυο, όπου 
βρίσκονται πάνω από 20.000 εικόνες 
περιηγητών της οθωμανικής περιόδου, και 
το ToposText, μια εφαρμογή για κινητά 
και tablets, μέσω της οποίας συνδέονται 
όλοι οι γεωγραφικοί τόποι του αρχαίου 
κόσμου με τα κείμενα των αρχαίων Ελλή-
νων και Λατίνων συγγραφέων, ενώ έπο-
νται και άλλα ψηφιακά προγράμματα, που 
σύντομα θα ολοκληρωθούν.
Τέλος, σημαντικός παράγων που κάνει 
γνωστό το Ίδρυμα είναι η διοργάνω-
ση δράσεων, όπως διαλέξεις, ημερίδες, 
συμπόσια, εκθέσεις και εκδόσεις, που 
αγγίζουν τα ενδιαφέροντα μεγάλου αριθ-
μού ανθρώπων ευαισθητοποιημένων σχε-
τικά με θέματα παιδείας, πολιτισμού και 
ιστορίας.

Το αρχαιότερο βιβλίο που φιλοξενεί 
η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
είναι τα Προβλήματα του Αριστοτέ-
λη, μια λατινική μετάφραση που έχει 
εκδοθεί στη Μάντοβα το 1473. Πόσο 
σημαντική θεωρείτε την ίδρυση της 
Ιστορικής Βιβλιοθήκης, αλλά και της 
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, για την άμε-
ση πρόσβαση των νέων στη γνώση και 
στον πολιτισμό;

Από το 2012, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
χωρίστηκε σε Δανειστική και Ιστορική. 
Έτσι, σήμερα η Δανειστική Βιβλιοθήκη 
φροντίζει για την επιμόρφωση του κοινού, 
προσφέροντας μια μεγάλη και διαρκώς 
αυξανόμενη συλλογή βιβλίων, περιοδικών 
και οπτικοακουστικού υλικού, που καλύ-
πτουν θεματικά όλους τους τομείς της 

Η Ιστορική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς  
και σήμερα πλέον αριθμεί περισσότερα από 400.000 τεκμήρια

Ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης-Αινιάν, 

Αντιναύαρχος (ε.α.) ΠΝ,  Επίτιμος 

Αρχηγός Στόλου, Γενικός Διευθυντής 

του Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη, συνομιλεί με τον 

Παναγιώτη Καπετανάκη.

Ο γενικός διευθυντής του 
Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη μιλάει στα Ναυτικά 
Χρονικά για το πώς το Ίδρυμα 
έχει επιτύχει να καταστεί όαση 
πολιτισμού για την Αθήνα και 
τον Πειραιά, αλλά και για τις 
δράσεις του, που στοχεύουν 
όχι μόνο στη διάσωση αλλά 
και στην ανάδειξη της ναυτικής 
μας ιστορίας και κληρονομιάς. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ



γνώσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ναυτικό Τμήμα, που περιέ-
χει υλικό για κάθε τομέα της ναυτιλίας, καθώς και στο πλούσιο 
Παιδικό-Εφηβικό Τμήμα. Τα μέλη της Δανειστικής έχουν στη 
διάθεσή τους αναγνωστήριο, εντευκτήριο και αίθουσα Η/Υ, με 
ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μέλη και αναγνώστες της 
Δανειστικής Βιβλιοθήκης, πέρα από το γενικό αναγνωστικό 
κοινό, είναι και φοιτητές, κυρίως από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. 
Επίσης, μεταπτυχιακά ναυτιλιακά τμήματα ξένων πανεπιστημί-
ων, κατόπιν συμφωνίας, χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη μας για 
τις ανάγκες των σπουδαστών τους.
Η Ιστορική Βιβλιοθήκη απευθύνεται περισσότερο σε μελετη-
τές και επιστήμονες. Περιέχει το σύνολο της Αρχαίας Ελληνι-
κής Γραμματείας, σε αρχέτυπα και παλαίτυπα, μεγάλη συλλογή 
Περιηγητών και είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο θέμα του Ελληνι-
κού Διαφωτισμού. Περιλαμβάνει αρχεία και βιβλιοθήκες που 
δωρήθηκαν ή αποκτήθηκαν από το Ίδρυμα από σημαντικές 
προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών. Σημαντι-
κό είναι να τονίσουμε ότι πολλές βιβλιοθήκες δωρήθηκαν στο 
Ίδρυμα μαζί με τα αρχεία των κτητόρων τους. Έτσι, ενισχύεται 
ο χαρακτήρας της κάθε βιβλιοθήκης, καθώς μαζί με το αρχείο 
αποτελεί πολύτιμο ερευνητικό υλικό για μεταγενέστερους 
μελετητές. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς και 
σήμερα πλέον αριθμεί περισσότερα από 400.000 τεκμήρια.
Οι δύο βιβλιοθήκες του Ιδρύματος καλύπτουν, έτσι, σφαιρικά τις 
ανάγκες του ενδιαφερομένου, είτε είναι επιστήμων ή μελετητής, 
φοιτητής ή και απλός αναγνώστης, ακόμα και παιδί, ανοίγοντας 
ορίζοντες και προσφέροντας γνώση συγκεντρωμένη στους 
χώρους των βιβλιοθηκών του, αλλά και μέσα από τις ψηφιακές 
μας εφαρμογές.

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη 
διάσωση και τη διατήρηση της ναυτικής μας ιστορίας και 
κληρονομιάς. Μπορείτε να μας μιλήσετε πιο εκτενώς γι’ 
αυτές τις πρωτοβουλίες;

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, εφοπλιστής ο ίδιος, έχει μεγάλη 
αγάπη για τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη. Έτσι, το Ίδρυμα, 
χωρίς να χάνει από τον γενικό προσανατολισμό του ως πολι-
τιστικός οργανισμός, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία γύρω από 
τέτοια θέματα. Έργα τα οποία έχουμε αναλάβει κατά καιρούς 
είναι η επισκευή και η αναπαλαίωση των πετρόκτιστων φάρων 
του Ταίναρου, του Μαλέα και της Ντάνας Πόρου, καθώς και 
έργα συντήρησης-ανάδειξης του Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ». Το Ίδρυ-
μα διαθέτει μεγάλη ναυτική συλλογή με φαρικά αντικείμενα, 
ναυτιλιακά όργανα και τεχνουργήματα της εποχής των μεγά-
λων ιστιοφόρων, όπως και δύο συλλογές μοναδικές: τη συλ-
λογή προσωπικών αντικειμένων και επιστολών του ναυάρχου 
Νέλσον και τη συλλογή κοκάλινων μοντέλων πλοίων από 
τους Γάλλους αιχμαλώτους των Ναπολεόντειων Πολέμων. 
Πέρα όμως από τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού 
για τα σχετικά με τη ναυτική ιστορία θέματα, μέσω εκδη-
λώσεων και εκθέσεων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 
Ίδρυμα ενισχύει το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα 
με δωρεές σκαφών και χορηγίες επιχειρησιακού χαρακτήρα, 
σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας. 
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Η νέα εποχή στη ναυτιλία:  
μοντέλα διοίκησης και απαιτούμενες δεξιότητες  

στην εποχή της ψηφιοποίησης

Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλία έχουν αδιαμφισβήτητα επηρεάσει 
σημαντικά τα μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και 
λήψης αποφάσεων των ναυτιλιακών εταιρειών. Σε αυτή τη νέα 
πραγματικότητα, αναδύονται ανάγκες για επανεξέταση αλλά και 
υιοθέτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τα διοικητικά στελέχη 
μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, που σχετίζονται με τον χειρισμό 
νέων τεχνολογικών εργαλείων, την ανάλυση δεδομένων, τον 
προγραμματισμό, κ.ά.

Με αφορμή την επικείμενη εκδήλωση 
των Isalos.net και Real Time Graduates 
στα «Ποσειδώνια» με θέμα «The next 
chapter in shipping: A new era of Ship 
Managers in the age of digitalization», η 
δημοσιογραφική ομάδα των Ναυτικών 
Χρονικών απηύθυνε σε επικεφαλής ναυτι-
λιακών εταιρειών πρόσκληση για να περι-
γράψουν τα μελλοντικά μοντέλα διοίκη-
σης αλλά και τον νέο ρόλο των ανώτατων 
στελεχών στη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνουν οι σύγχρονες τεχνολογί-
ες στη ναυτιλία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιμέλεια αφιερώματος:  

Χάρης Παππάς



Είναι γνωστό ότι η ναυτιλία έχει ήδη 
εισέλθει στην εποχή της ψηφιοποίη-
σης  και της ψηφιακής διαχείρισης των 
δεδομένων, που θα βοηθήσει τις ναυτιλι-
ακές εταιρείες να λειτουργήσουν αποτε-
λεσματικότερα και πιθανώς με χαμηλό-
τερο κόστος, αυτοματοποιώντας τις δια-
δικασίες τους. Για να αποδώσουν όμως 
αποτελεσματικά οι ψηφιακές τεχνολογί-
ες και να μη δημιουργήσουν προβλήμα-
τα στην ασφαλή διαχείριση των πλοίων, 
εξαιτίας των λανθασμένων δεδομένων 
που μπορεί να συλλεγούν και των προτύ-
πων που ακολουθούνται, χρειάζεται μια 
συστηματοποίηση και στανταροποίηση 
των ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικα-
σιών που θα επιλεγούν για εφαρμογή. 
Ο ρόλος των ανώτατων στελεχών 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτη-

τα. Από τη μια πλευρά πρέπει να καλ-
λιεργήσουν μια κουλτούρα συνεχούς 
ανάπτυξης των ικανοτήτων των ανθρώ-
πων που εργάζονται στις ναυτιλιακές 
εταιρείες, προκειμένου να βρουν τον 
ρόλο τους στο νέο οικοσύστημα που 
διαμορφώνεται. Από την άλλη, θα πρέ-
πει να προσέξουν να απαιτήσουν την 
εφαρμογή  standardized protocols  από 
όλους τους μελλοντικούς vendors (εται-
ρείες παροχής ψηφιακών τεχνολογιών 
και εφαρμογών, ναυπηγεία κ.ά.) σε όλες 
τις εφαρμογές που παρέχουν, ώστε να 
αποφύγουν να δεσμευτούν και να μπλο-
καριστούν από ψηφιακά συστήματα και 
εφαρμογές που δεν ακολουθούν πρό-
τυπα και θέτουν εμπόδια στην αποτελε-
σματική διαχείριση του ψηφιακού πλοί-
ου του μέλλοντος.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρειάζονται συστηματοποίηση  
για να αποδώσουν στη ναυτιλία

 Του Κώστα Γ. Βλάχου,  

Chief Operating Officer της CMM – Consolidated Marine Management Inc.

Ο κ. Κώστας Βλάχος εστιάζει στην ανάγκη συστηματοποίησης των ψηφιακών 
τεχνολογιών για την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στη ναυτιλία, ενώ αναφέρεται και  

στον αναβαθμισμένο ρόλο των ανώτατων στελεχών στην αποτελεσματική διαχείριση 
του πλοίου του μέλλοντος.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Το διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περι-
βάλλον επιτάσσει οι ναυτιλιακές εταιρείες να 
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα του σύγ-
χρονου management. Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
θα πρέπει να βασίσουν τη δομή και την οργά-
νωσή τους σε πυλώνες που θα τους επιτρέ-
πουν να είναι ανταγωνιστικές, ενώ παράλληλα 
θα τηρούν βασικούς κανόνες δεοντολογίας. 
Ειδικότερα, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα χρει-
αστεί να: 

1. Στοχεύουν στη συνεχή αφοσίωση στους 
πελάτες τους. 

2. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διαδι-
κασίες που θα τους επιτρέπουν να λει-
τουργούν με βάση την ασφάλεια και την 
περιβαλλοντική συνείδηση. 

3. Ορίσουν διαδικασίες γύρω από το risk 
management, compliance and support.

4. Ορίσουν διαδικασίες για την ασφαλή επε-
ξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

5. Εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται στο 
θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Τα ανώτατα στελέχη των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων θα πρέπει: 

1. Να ενεργούν με επαγγελματικό και δεο-
ντολογικό τρόπο. 

2. Να ενεργούν με ανεξαρτησία και αντικει-
μενικότητα. 

3. Να εξειδικεύονται συνεχώς στις νέες 
τεχνολογικές αλλαγές. 

4. Να προάγουν ιδέες και να δίνουν κίνητρα 
στα υπόλοιπα στελέχη, ώστε οι στρατη-
γικοί στόχοι της εταιρείας να επιτυγχάνο-
νται αποτελεσματικότερα. 

5. Να δίνουν ιδιαίτερη αξία και αναφορά 
στη δημιουργία και στην τήρηση ηθικών 
εργασιακών αξιών, καθώς και να βοηθούν 
στην εταιρική διακυβέρνηση του εκάστο-
τε μοντέλου της εταιρείας, προωθώντας 
ένα βέλτιστο εργασιακό περιβάλλον. 

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προσαρμόζονται  
στα δεδομένα του σύγχρονου management

Του Καπτ.  Κώστα Κανελλόπουλου,  

Managing Director της Nereus Shipping S.A.

Ο καπτ. Κώστας Κανελλόπουλος παρουσιάζει τις αρχές αλλά και τις διαδικασίες που θα πρέπει 
να ακολουθήσουν οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα διευθυντικά τους στελέχη προκειμένου να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



VIKING-LIFE.COM

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
- Protecting people and business

Considering liferafts with 
extended service intervals?
We’ve got all the choices
Want to make sure you have the most efficient safety 
equipment set up for your fleet? Let us help you mix and 
match just the right options to suit your needs – and swap 
things around as your business changes. Only a VIKING 
Shipowner Agreement offers this level of flexibility, all 
under the same terms and conditions.

Take liferafts, for example. Only VIKING offers the 
possibility to mix and match standard liferafts with 

liferafts that have extended service intervals in a variety 
of fixed price options. Over the years, we’ve had over 
10,000 liferafts with extended service intervals in 
operation. So we know just how important freedom 
of choice is for shipowners – and we’ve built it into 
everything we do.

Isn’t it time you demanded more flexibility from your 
safety equipment supplier?

SHIPOWNER AGREEMENT
OPTIONS

Fixed Price 
Service

Fixed Price 
Exchange

Managed  Service at 
day-to-day prices

Global product 
supply at fixed prices

Liferafts (standard, extended service  
intervals or a combination of both)

✔ ✔ ✔ ✔

Immersion suits ✔ ✔ ✔ ✔

Lifejackets ✔ ✔ ✔

Lifeboats, hooks and davits ✔ ✔

Marine Fire Equipment ✔ ✔ ✔

Life saving appliances ✔

VIKING_NaftikaChronika_H280W210_may2017.indd   1 17/04/2018   09.33
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια, που θα 
επηρεάσει τις δομές και τα εργασιακά μοντέλα 
και των ναυτιλιακών εταιρειών στο εγγύς μέλλον.
Η εποχή της αυτοματοποίησης που είναι προ 
των πυλών δίνει ώθηση σε νέες εφαρμογές, 
όπως αυτή της άμεσης ανάλυσης εξειδικευμέ-
νων πληροφοριών, που αφορούν τα συστήμα-
τα του πλοίου και τα οποία θα είναι μελλοντι-
κά online συνδεδεμένα με το γραφείο.
Πληροφορίες από αισθητήρες/ροομετρητές/
ICCTV/δίκτυα/ERP στέλνονται από δορυφο-
ρικά συστήματα, δίνοντας πλέον τη δυνατότη-
τα στο γραφείο να έχει τον πλήρη έλεγχο σε 
επιχειρησιακά και τεχνικά δεδομένα, καθώς 
επίσης τη δυνατότητα επέμβασης όπου και 
όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Κατ’ επέκταση η στελέχωση των γραφεί-
ων με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
άρτιας επιστημονικής και τεχνικής κατάρτι-
σης, καθώς επίσης και η συνεχής επιμόρφωση 
του ήδη υπάρχοντος προσωπικού στη χρήση 
νέων τεχνολογιών, είναι απαραίτητη συνθήκη 

για την επιτυχία του νέου, σύγχρονου εργασι-
ακού μοντέλου.
Τα ανώτατα στελέχη πλέον θα βασίζουν τις 
αποφάσεις τους όχι μόνο στη συνθετική 
γνώση και εμπειρία, αλλά και στην περαιτέρω 
ανάλυση της πληροφορίας μέσω κατάλληλων 
εργαλείων, που θα τεκμηριώνει την ορθότητα 
της απόφασης.
Προϋπόθεση για την αποδοτικότητα του 
μοντέλου, η ενοποίηση όλης της εταιρικής 
πληροφορίας σε ένα σύστημα στο οποίο θα 
έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση οι εξωτερικοί 
συνεργάτες ούτως ώστε να ενημερώνονται 
άμεσα και παράλληλα να ενημερώνουν το 
σύστημα της εταιρείας. Η σύνδεση των εται-
ρειών καθίσταται αναγκαία και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο η διαχείριση της πληροφορίας θα είναι 
άμεση και, το σπουδαιότερο, ακριβής.
Οι εταιρείες με εξωστρεφή προσέγγιση, ως 
άνω, θα κεφαλαιοποιήσουν τα οφέλη της 
τεχνολογικής εξέλιξης και θα αποκτήσουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.    

Οι εταιρείες με εξωστρεφή προσέγγιση θα κεφαλαιοποιήσουν  
τα οφέλη της τεχνολογικής εξέλιξης

Του Κωνσταντίνου Λύτρα,  

Chief Operating Officer της Pyxis Tankers Inc.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λύτρας αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η 
ναυτιλία, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της, στη νέα εποχή της αυτοματοποίησης, που βρίσκεται 

προ των πυλών, αλλά και στα ευρύτερα οφέλη της τεχνολογικής εξέλιξης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Visit us at:
Stand 3.325, Hall 3

60+ MARINE PARTNERS
100+ SPECIALTIES
1 SOLID TEAM 
 SERVING YOUR SHIPS' NEEDS

WIMA - the Worldwide Industrial & Marine 
Association is a non-profit Hellenic Business 
Association of marine oriented companies, 
whose main objective is to support and promote 
its members’ activities, on a global scale.
 

WIMA’s members are active in the fi elds of:

• Ship Construction – New Buildings & Conversions

• Ship Repairs

• Ship Spare Parts & Supplies

• Ship Technical & General Marine Services

• Manufacture of Marine Equipment

WORLDWIDE INDUSTRIAL & MARINE ASSOCIATION

14, Skouze Str., Piraeus 185 36, Greece
Tel.: (+30) 210 4122834
Fax: (+30) 210 4122891

e-mail: info@wima.gr • www.wima.gr
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Η ναυτιλία ανατέλλει σε μια νέα εποχή, όπου η 
ψηφιακή τεχνολογία έρχεται να αναδιαμορφώ-
σει τον κόσμο, δημιουργώντας αυξημένες ευκαι-
ρίες ανάπτυξης και καινοτομίας. Αναφερόμαστε 
σε έναν νέο όρο, την «έξυπνη ναυτιλία», που 
σταδιακά θα μεταλλάξει τη φύση της παραδο-
σιακής ναυτιλίας και θα επιδράσει δυναμικά στο 
επιχειρηματικό της μοντέλο. 
Η ψηφιοποίηση έχει καταστήσει δυνατή τη 
συγκέντρωση τεράστιου όγκου δεδομένων, τα 
οποία, προκειμένου να αποκτήσουν σημασία, 
θα πρέπει η συλλογή και η διαχείρισή τους να 
γίνουν με τον σωστό τρόπο. Όταν η διαχείριση 
γίνεται επιτυχημένα, τα δεδομένα μπορούν να 
ξεκλειδώσουν οφέλη σημαντικής αξίας αναφο-
ρικά με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και 
τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, τη βελτίωση 
της ασφάλειας, κ.λπ. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η «ψηφιακή επιτυ-
χία», είναι απαραίτητη η γνώση, και πιο συγκε-

κριμένα η Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge 
Management), το know-how με έμφαση στο 
know-why της ψηφιοποίησης, προκειμένου οι 
managers να προσανατολίσουν την επιχείρη-
ση και τους ανθρώπους της προς την ψηφιακή 
κουλτούρα με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση σε κρίσιμα θέματα, όπως η διαχείριση 
δεδομένων. 
Ως άνθρωπος με βαθιά εμπειρία του ναυτικού 
κόσμου, συνεχίζω να πιστεύω και να εφαρμόζω 
το διαχρονικό και ανεκτίμητο επιχειρηματικό 
μοντέλο, που καλείται «ανθρώπινη φύση». Ειδι-
κότερα, για τον κλάδο της ναυτιλίας, οι ικανότη-
τες (hard & soft skills), η γνώση και η εμπειρία 
που φέρει κάθε άνθρωπος, είτε εργάζεται στο 
πλοίο είτε στο γραφείο ξηράς, αποτελούν ένα 
διαρκώς αυξανόμενο κεφάλαιο για μια εταιρεία 
και η διαχείριση γνώσης είναι η ιδανική στρατη-
γική προκειμένου η μετάβαση στη νέα ψηφιακή 
εποχή να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά.

H γνώση αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την επιτυχία  
μιας ναυτιλιακής εταιρείας στην ψηφιακή εποχή

Του Καπτ. Δημητρίου Ματθαίου,  

CEO και Managing Director της Arcadia Shipmanagement & Aegean Bulk και Προέδρου του Green Award Foundation

Ο καπτ. Δημήτριος Ματθαίου αναλύει τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη μετάβαση μιας 
ναυτιλιακής εταιρείας στην ψηφιακή εποχή, ενώ παρουσιάζει τη σημασία που αποκτά η διαχείριση 

της γνώσης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία στη νέα πραγματικότητα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Since 1934, MAN Turbocharger reliably has set the pace for pioneering innovations. It was MAN that fi rst 
introduced the plain bearing design for large turbochargers in 1940, the prevailing design concept until 
today. Again, in 2008, MAN was a pioneer with the introduction of the variable turbine area VTA for heavy 
fuel oil operated engines. With TCA and TCR Turbochargers MAN has more than 100 million operating 
hours of experience and by that proves to have one of the most reliable series in the market. 
Find out more at www.mandieselturbo.com 

MAN Turbochargers   TCA   TCR   TCX

MAN Turbocharger
On top of engine performance

1804_10870_MAN_Anzeige_SESV1_Turbocharger_210x280mm_ISO_V2.indd   1 26.04.18   14:42
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Η οργάνωση μιας ναυτιλιακής εταιρείας 
επηρεάζεται από το μέγεθος του στόλου 
και το είδος των πλοίων που διαχειρίζεται. 
Γενικά, θα λέγαμε πως μια σωστά οργανω-
μένη ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να μπο-
ρεί να συνδυάζει στοιχεία και πρακτικές 
που έχουν δοκιμαστεί από την παράδο-
ση (προσωπική επαφή και υποστηρικτική 
συνεργασία με τα πλοία) με ταυτόχρονη 
σύγχρονη αντίληψη και ανοιχτούς ορί-
ζοντες στις νέες συνθήκες (λειτουργικές 
βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες και πλατ-
φόρμες επιχειρηματικής διαχείρισης).
Η ιεραρχία θα πρέπει να λειτουργεί με βάση 
ενιαίες πολιτικές και στρατηγικές, καθώς και 
καθαρές περιγραφές καθηκόντων, με σκο-
πό τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο 
κατώτερο δυνατό επίπεδο και αποφυγή του 
συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας. 
Θα πρέπει να επιτρέπει τη λήψη πρωτο-
βουλιών εντός πλαισίου και να ενθαρρύνει 
τη διάχυση της πληροφορίας μέσα στον 

οργανισμό και την αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον. Ο διαχωρισμός κατά τμήματα 
θα πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη σε 
εναλλασσόμενα δίκτυα ευέλικτων ομάδων 
εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομαδι-
κότητα αποκτά δυναμική που πολλαπλα-
σιάζει την ατομική απόδοση χωρίς να την 
αντιμάχεται ή να τη συγκαλύπτει.
Η δυνατότητα για διασύνδεση και εργα-
σία εξ αποστάσεως στη στεριά και στο 
πλοίο είναι απαραίτητη.
Η εργασία θα πρέπει να κρίνεται από την 
απόδοσή της και όχι από την τήρηση 
αυστηρών ωραρίων. 
Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στα 
πλοία και στη στεριά είναι συστατικό στοι-
χείο της επιτυχίας μιας τέτοιας οργάνωσης.

Ο ρόλος των μελλοντικών στελεχών
Η ηγεσία πρέπει να προσεγγίζεται σαν μια 
ανάγκη σε κάθε αποτελεσματική οργά-
νωση και ομαδική προσπάθεια και όχι 

σαν απονομή προνομίων σε κάποιους.
Όσοι αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις πρέ-
πει να έχουν συναίσθηση αυτής της ανα-
γκαιότητας και να αντιλαμβάνονται την 
έννοια του καθήκοντος.  
Τα στελέχη πρέπει να έχουν δίψα για 
γνώση, εμπειρία, ήθος και συναισθηματική 
νοημοσύνη, ώστε να καθοδηγούν τις ομά-
δες τους, θέτοντας ξεκάθαρους στόχους, 
δίνοντας ώθηση και κίνητρα για πρωτο-
βουλίες και παρέχοντας συνεχή ανατρο-
φοδότηση και επιβράβευση, με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση και αποδοτικότητα των 
συνεργατών τους. Η επιτυχία των συνερ-
γατών τους είναι η δική τους επιτυχία. 
Θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στις προκλή-
σεις και να ηγούνται με το παράδειγμά 
τους, ακολουθώντας τις αξίες της εταιρεί-
ας, έτοιμοι για τις απαιτούμενες αλλαγές 
ώστε η εταιρεία να μπορεί συνολικά να 
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες  συν-
θήκες και να επιτύχει τους στόχους της. 

Μια σωστά οργανωμένη ναυτιλιακή επιχείρηση θα πρέπει  
να συνδυάζει τις παραδοσιακές πρακτικές με τη σύγχρονη αντίληψη

Του Σταμάτη Μπουρμπούλη, 

 Γενικού Διευθυντή της Euronav Ship Management (Hellas) Ltd.

Ο κ. Σταμάτης Μπουρμπούλης περιγράφει τη σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών αξιών 
και των ανοιχτών οριζόντων, της ύπαρξης ξεκάθαρης ιεραρχίας και της ομαδικότητας για μια 
ναυτιλιακή επιχείρηση, ενώ αναφέρεται στον μελλοντικό ρόλο των στελεχών, προκειμένου να 

μπορεί συνολικά να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να επιτύχει τους στόχους της.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



CARGO TANKS
SHOULD NEVER 
STAY EMPTY 
FOR LONG

Tankguard Special Ultra delivers
the shortest turnaround available
on the market with the widest
cargo resistance. 

High cargo resistance and fast 
desorption give the fastest 
turnaround time between 
cargos, helping ship operators 
optimise cargo fl exibility 
and maximise profi tability.

All backed by a proven 
coatings partner with over 
50 years experience in the 
tank coatings industry.

www.jotun.com/tankcoatings
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Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια γίνε-
ται λόγος για τις προκλήσεις με τις οποίες θα 
έρθει αντιμέτωπη στο μέλλον η ναυτιλιακή επι-
χείρηση, και δη η ελληνική ναυτιλία.
Να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι η ναυτι-
λία ζει και αναπτύσσεται μέσα από τις προκλή-
σεις. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. 
Δεν πρέπει όμως να σταθούμε σε αυτό, να εφη-
συχάσουμε και να παραλείψουμε το γεγονός 
ότι τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, πιο 
απαιτητικά, με νέους κανόνες, που υπαγορεύουν 
νέους τρόπους δράσης και σκέψης.
Η ελληνική ναυτιλία μεγαλούργησε και ανέβη-
κε στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο χάρη 
στην ικανότητα, στη διορατικότητα και, πολλές 
φορές, στο ένστικτο ορισμένων χαρισματικών 
ανθρώπων.
Μικρές, οικογενειακές σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, εταιρείες, με λίγα άτομα προσωπικό (συγ-
γενείς και φίλοι πολλές φορές), έγιναν μεγάλοι 
οργανισμοί, με μεγέθη πολύ μακριά από τα 
ελληνικά δεδομένα.

Δυστυχώς, την αλματώδη αυτή άνοδο σε μεγέ-
θη δεν ακολουθήσε (πάντοτε υπάρχουν εξαιρέ-
σεις βεβαίως) ένας αντίστοιχος τρόπος δομής, 
οργάνωσης και λειτουργίας.
Αυτό –ενδεχομένως να πει κάποιος– δεν έχει 
εμποδίσει την ελληνική ναυτιλία να είναι στην 
κορυφή, και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσου-
με. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι το να παραμείνεις 
πρώτος πολλές φορές είναι πιο δύσκολο από το να 
φτάσεις απλώς στην κορυφή. Απαιτεί εγρήγορση, 
ευελιξία, προσαρμοστικότητα. Και κυρίως έγκαιρη 
αντίληψη των νέων συνθηκών και απαιτήσεων.
Πλέον οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλά-
ξει. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις πρέπει να υιο-
θετήσουν δομές οργάνωσης και λειτουργίας οι 
οποίες θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να προ-
σαρμοστούν στις νέες συνθήκες, αλλά κυρίως 
να δημιουργήσουν οι ίδιες τις συνθήκες αυτές.
Προσωπικά, θεωρώ ότι τέσσερις θα είναι οι 
βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει 
να στηριχτεί η αποτελεσματική λειτουργία μια 
ναυτιλιακής επιχείρησης στο μέλλον:

Η ναυτιλία ζει και αναπτύσσεται  
μέσα από τις προκλήσεις

Του Γεωργίου Σκριμιζέα, 

General Manager της Allseas Marine S.A.

Ο κ. Γεώργιος Σκριμιζέας αναφέρει τις προκλήσεις με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωπες  
στο άμεσο μέλλον οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ παρουσιάζει  
τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει μια ναυτιλιακή επιχείρηση  

για να προσαρμοστεί, και εν τέλει να επιβιώσει, στη νέα εποχή.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Εξωστρέφεια
Ιδίως στην ελληνική ναυτιλία πιστεύω ότι η κορυφή μάς 
έκανε λίγο «αλαζόνες». Θεωρήσαμε πως, για να κατακτή-
σουμε την κορυφή του κόσμου, ο τρόπος δράσης και λει-
τουργίας μας δεν επιδέχεται επιρροής ή βελτιώσεων από 
άλλους τομείς. Σπάνια θελήσαμε να δούμε πώς λειτουργεί 
μια εταιρεία σε άλλον τομέα. Τι καινοτομίες εισάγει, ποια 
είναι η δομή της, τι μπορούμε να μάθουμε, κ.λπ. 
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλοί τομείς οι 
οποίοι οργανωτικά βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο από 
τον μέσο όρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οφείλουμε 
να ανοιχτούμε προς τους τομείς αυτούς (και σε θεσμικό 
ακόμα επίπεδο), να συνεργαστούμε και να είμαστε έτοι-
μοι να υιοθετήσουμε πρακτικές οι οποίες θα μας δώσουν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Μοντέλο πολυεπίπεδης ιεραρχίας
Κυρίως λόγω του τρόπου δημιουργίας και ανάπτυξης των 
ναυτιλιακών εταιρειών (στις περισσότερες περιπτώσεις 
ήταν υπόθεση του ενός), η οργανωτική δομή περιοριζόταν 
(και εξακολουθεί να περιορίζεται σε πολλές εταιρείες) σε 
δύο επίπεδα ιεραρχίας. 
Η λήψη αποφάσεων ακόμα και για απλά καθημερινά 
θέματα γινόταν συγκεντρωτικά. Αυτό βεβαίως έχει αρχί-
σει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Πολλοί αναφέρονται 
σε ένα corporate structure. Επειδή θεωρώ το corporate 
structure κάτι διαφορετικό, το οποίο στην πλήρη εφαρ-
μογή του θα αφορά (και κατ’ επέκταση θα εφαρμόζεται 
ουσιαστικά σε) συγκεκριμένες εταιρείες, θα περιορίσω 
την άποψή μου απλώς σε ένα βασικής δομής μοντέλο με 
περισσότερα από δύο επίπεδα ιεραρχίας. 
Είναι επιβεβλημένο για τις ναυτιλιακές εταιρείες να δημιουρ-
γήσουν δομές απαιτήσεων σε όλα τα επίπεδα, με αρμοδιό-
τητες που διαχέονται από την κορυφή της ιεραρχίας προς 
τα κάτω και ευθύνες (ή υπευθυνότητα πιο σωστά) που ξεκι-
νούν από τη βάση της πυραμίδας και πάνε προς τα επάνω.
Και για να γίνει κάτι τέτοιο αποτελεσματικά, είναι απαραί-
τητος ο τρίτος πυλώνας στήριξης:

Ανθρώπινο δυναμικό
Ή για να το θέσω πιο σωστά: αποτελεσματική και δομη-
μένη στρατηγική ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού με 
μακροχρόνιο σχεδιασμό.
Εάν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας δούμε πού βρίσκονται 
άλλοι τομείς της βιομηχανίας, τι κάνουν άλλες επιχειρή-
σεις (σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερου βεληνεκούς 
από μια ναυτιλιακή), θα κατανοήσουμε πόσο πίσω έχουμε 
μείνει και τι σημαντικά βήματα πρέπει να κάνουμε. Άμεσα. 
Η ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, η δημιουργία στελεχών 

ικανών να κάνουν τη διαφορά, δεν είναι υπόθεση εβδομάδων, 
μηνών ή ενός έτους. Και η μέχρι τώρα επικρατούσα μέθοδος 
«απλώς βγαίνω στην αγορά και παίρνω στέλεχος από κάποια 
άλλη εταιρεία» δεν θα αποτελεί λύση στο μέλλον. 
Η ανακύκλωση στελεχών δεν είναι λύση. Η δημιουργία στε-
λεχών μέσω δομημένων προγραμμάτων προσέλκυσης και 
ανάπτυξης δεν θα είναι η ανακάλυψη του τροχού. Είναι ό,τι 
άλλες εταιρείες εφαρμόζουν πολλά χρόνια τώρα.
Τα στελέχη που αναπτύσσονται μέσα σε μια εταιρεία, 
εμποτισμένα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της, στατιστι-
κά είναι τα πιο αποτελεσματικά.
Είναι καιρός οι ναυτιλιακές εταιρείες που θέλουν να παρα-
μείνουν στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο να επενδύ-
σουν σοβαρά στον τομέα αυτόν. Και, βέβαια, καμία οργά-
νωση δεν θα μπορέσει στο μέλλον να είναι αποτελεσματι-
κά ανταγωνιστική χωρίς τεχνολογία.

Τεχνολογία
«Ψηφιοποίηση» και «τεχνητή νοημοσύνη» είναι ορολογίες 
με τις οποίες πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι. Είμαι σίγου-
ρος ότι θα ακούμε κάτι καινούργιο κάθε τόσο. Η ναυτιλία 
είναι ένας χώρος στον οποίο η τεχνολογία βρίσκει γόνιμο 
πεδίο δράσης. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας και επάνω στο 
πλοίο αλλά και στο γραφείο, στο πλαίσιο ενός συνολικού 
σχεδιασμού, θα αλλάξει τόσο την οργανωτική δομή όσο 
και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, δημιουργώντας 
συνθήκες αποτελεσματικότερης διαχείρισης.
Είναι αντιληπτό ότι και τα τέσσερα προαναφερθέντα 
θέματα, για να καλυφθούν πλήρως, απαιτούν πολλές σελί-
δες, κάτι για το οποίο ίσως να υπάρχει η δυνατότητα στο 
μέλλον.
Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βρίσκονται πολύ ψηλά 
στην ατζέντα των ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων. 
Τα ανώτατα στελέχη, τα οποία είναι επιφορτισμένα να δημι-
ουργήσουν τις προϋποθέσεις μετάβασης της επιχείρησης 
σε μια νέα εποχή, με μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η ανώτερη και ανώτατη διοίκη-
ση μιας εταιρείας να διαχωρίσει το «hands on management» 
από το «micromanagement» και να αντιληφθεί ότι ο βασικός 
τους ρόλος δεν είναι τόσο η διαχείριση της καθημερινότητας, 
όσο, μέσω ενός στρατηγικού, μακροχρόνιου, σχεδιασμού, η 
δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την καθημερινό-
τητα του μέλλοντος και την ανάπτυξη του οργανισμού.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες που θα αναγνωρίσουν εγκαίρως 
την ανάγκη για «μεταμόρφωση» θα είναι αυτές που θα 
βρίσκονται σε καλύτερο σημείο εκκίνησης για το μέλλον.
Το παιχνίδι μπορεί να φαίνεται το ίδιο, όμως οι κανόνες 
αλλάζουν δραστικά και, το κυριότερο, έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε νέους παίκτες. Πρέπει να προσαρμοστούμε...

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Χωρίς καμία αμφιβολία, η ανθρωπότητα διανύει μια 
δεύτερη δομική αλλαγή στη νεότερη ιστορία της: 
μετά τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου  αιώ-
να, που άλλαξε συθέμελα το μέλλον μας, η «ψηφι-
ακή επανάσταση», την οποία διανύουμε  σήμερα, 
ήρθε να μετασχηματίσει τον ρου της ιστορίας και 
να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε 
(σχεδόν) τα πάντα στην καθημερινότητά μας. 
Η ναυτιλία δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέ-
αστη από μια τέτοια κοσμογονική  αλλαγή.  Ήδη 
έχουν εκμοντερνιστεί πολλά  στη λειτουργία 
της ναυτιλιακής επιχείρησης, από τον τρόπο και 
την αμεσότητα που επικοινωνούμε μεταξύ μας και 
με τα πλοία μας, τη ροή των καθημερινών εργασι-
ών εντός της εταιρείας μέσω εξειδικευμένων λογι-
σμικών, τη χρήση του διαδικτύου, τις εφαρμογές 
τηλεματικής  κ.ο.κ., αλλά και την εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών στην κατασκευή των ίδιων των πλοίων.
Οι φημολογούμενες επερχόμενες τεχνολογικές εξελί-
ξεις, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη και τα 
μη επανδρωμένα πλοία, ενδέχεται να αλλάξουν εντε-
λώς τη ναυτιλία όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, καθώς οι 
καινοτομίες αυτές, από την ίδια τους τη φύση, περιορί-
ζουν αρκετά τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Παρ’ όλες αυτές τις ριζικές, αλλά και καλοδεχού-
μενες, αναπροσαρμογές στα νέα  δεδομένα, δεν 
πρέπει να λησμονούμε ότι για τη σωστή οργάνωση 
μιας ναυτιλιακής επιχείρησης απαιτείται ένα μείγ-
μα από στελέχη που να συνδυάζει και δύο σημα-
ντικότατους παράγοντες: την εμπειρία και τη ναυ-
τοσύνη. Έτσι, νομίζω ότι και στο μέλλον τα ανώ-
τατα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών αναπό-
φευκτα θα εισαγάγουν τις νέες τεχνολογίες στη 
δουλειά. Η βιομηχανία μας ποτέ δεν ήταν τεχνο-
φοβική, όμως επειδή η ναυτιλιακή εταιρεία δρα-
στηριοποιείται  σε ένα τεράστιο εύρος ποικιλό-
μορφων αγορών, καθεμία με τις ιδιαιτερότητές 
της, κι επειδή το αντικείμενό της (πλοίο) έρχεται 
καθημερινά αντιμέτωπο με κινδύνους  πολύ πιο 
σοβαρούς και διαφορετικούς απ’ οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα, νομίζω ότι η σημερινή δοκι-
μασμένη δομή, που απαιτεί το «παλιό και πεπει-
ραμένο» να είναι πλάι στο «νέο και καινοτόμο», 
θα πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον. Έτσι, η διοί-
κηση κάθε εταιρείας οφείλει να διασφαλίζει ότι η 
ναυτοσύνη και η  εμπειρία θα έχουν πάντα θέση 
στο οργανόγραμμα της επιχείρησης.

Η ναυτοσύνη και η εμπειρία πρέπει να έχουν πάντα θέση  
στο οργανόγραμμα μιας ναυτιλιακής εταιρείας

Του Γιάννη Συρίγου,  

Chief Financial Officer της Iolcos Hellenic Maritime Enterprises Co. Ltd.

Ο κ. Γιάννης Συρίγος παρουσιάζει τις επιπτώσεις της «ψηφιακής επανάστασης» στη λειτουργία 
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης του μείγματος «εμπειρίας-

ναυτοσύνης» και νέων τεχνολογιών στο οργανόγραμμα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ο Frank Coles δεν μασά τα λόγια του. Έμπειρος ναυτικός, 
ναυτοδικηγόρος και πολυπράγμων CEO μιας εταιρείας-κολοσσού, 
γνωρίζει καλά τα κακώς κείμενα του διεθνούς χώρου και δεν 
διστάζει, ακόμα και δημόσια, να τα καυτηριάζει και να τα επικρίνει. 
Στο πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η TRANSAS στο 
Βανκούβερ του Καναδά, τα Ναυτικά Χρονικά συνομίλησαν μαζί 
του μετά από μια πολυσυζητημένη στον διεθνή ναυτιλιακό Τύπο 
δημόσια τοποθέτησή του. Στη συγκεκριμένη ομιλία του στο 
Βανκούβερ, ο Frank Coles εξέφραζε την απογοήτευσή του για τον 
στρουθοκαμηλισμό και την παλαιοντολογική προσέγγιση ορισμένων 
πρωταγωνιστών αλλά και φορέων στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

H νέα τάξη πραγμάτων θα αναγκάσει πολλούς  
να μην κρύβονται πλέον σε σπήλαια...

O  Frank Coles,

CEO της TRANSAS,  

συνομιλεί με τον Ηλία Μπίσια.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Σε πληθώρα συζητήσεων, σε πολλά fora, 
εκφράζεται η άποψη ότι αρκετοί πρωτα-
γωνιστές από τον χώρο της ευρύτερης 
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας επικε-
ντρώθηκαν, κυρίως, στους τρόπους δια-
χείρισης και μεταφοράς των φορτίων και 
λιγότερο στην ποιότητα κατασκευής και 
λειτουργίας του πλοίου.
Για τον κ. Coles, ιστορικά, ο πλοιοκτήτης 
ήταν ως γνωστόν ο καπετάνιος του πλοίου, 
ο οποίος παράλληλα σε κάθε λιμάνι «έψα-
χνε» φορτία για να μεταφέρει, ενώ περίμε-
νε την κατάλληλη ευκαιρία για να αναπτυ-
χθεί χωρίς απαραίτητα να γνωρίζει πώς 
θα κυμανθεί η εκάστοτε αγορά. Ο ίδιος 
διέθετε έναν πράκτορα σε κάθε λιμάνι, 
που στην ουσία τον καθοδηγούσε για τα 
διαθέσιμα φορτία. «Για πολλές δεκαετίες, 
δηλαδή, ο πλοιοκτήτης ήταν παράλληλα 
και πλοίαρχος, και ο διαπραγματευτής για 
το κόστος αλλά και ο υπεύθυνος για τον 
τρόπο μεταφοράς των φορτίων του πλοί-
ου του. Σήμερα οι περισσότερες εταιρείες 
διαχειρίζονται πολυάριθμους στόλους και 
σε ορισμένες περιπτώσεις οι κολοσσοί 
του χώρου επικεντρώνονται πιο πολύ 
στην εμπορία των ειδών και των προϊό-
ντων που μεταφέρουν, δίνοντας μεγάλη 
έμφαση στον τομέα των logistics, χωρίς 
πλέον να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το 
ίδιο το πλοίο», μας σχολιάζει. 
Και συμπληρώνει: «Επειδή βρίσκομαι στη 



βιομηχανία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας του 
πλοίου, οφείλω να ασχολούμαι πολύ λιγό-
τερο με θέματα που αφορούν τους τρό-
πους διαχείρισης και μεταφοράς των φορ-
τίων και να επικεντρώνομαι στην ποιότητα 
κατασκευής και συντήρησης του πλοίου, 
και κυρίως στις ορθές μεθόδους της κατα-
σκευής, της λειτουργίας και της ασφαλούς 
ναυσιπλοΐας του. Συζητάμε πλέον για online 
“κρατήσεις”, για τον “πλειστηριασμό” φορ-
τίων, οι οποίες είναι μεν υπέροχες νέες 
εξελίξεις, αλλά για τον δικό μου κλάδο δεν 
έχουν τόση σημασία, αφού εμείς προσπα-
θούμε να επικεντρωθούμε στην ασφάλεια 
του πλοίου. Το “πραγματικό” πλοίο και οι 
λειτουργίες του είναι που μας ενδιαφέ-
ρουν». Είναι δηλαδή πασιφανής η άποψη 
ότι η ναυτιλιακή κοινότητα και πιο πολύ οι 
ιδιοκτήτες φορτίων έδωσαν μεγαλύτερη 
έμφαση σε θέματα που αφορούν τη γρη-
γορότερη και πιο αποδοτική μετακίνηση 
των φορτίων τους παρά στην τεχνολογική 
εξέλιξη και απόδοση του ίδιου του πλοίου.
«Μπορεί όμως μια εταιρεία μικρού μεγέ-
θους να ανταποκριθεί στα σύγχρονα 
τεχνολογικά καλέσματα;» είναι η επόμενή 
μας ερώτηση. Για τον ίδιο η απάντηση είναι 
ξεκάθαρη, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος 
για τον οποίο μια επιχείρηση με μικρό στό-
λο δεν μπορεί να υιοθετήσει τις σύγχρονες 
τεχνολογικές εξελίξεις. «Πρώτα απ’ όλα, τα 
δικά μας προϊόντα, όπως το “Cloud”, είναι 

σχεδιασμένα και διαθέσιμα σε όλους. Είναι 
ένα online σύστημα, στο οποίο συνδέεσαι 
και έχεις πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του 
πλοίου που σε ενδιαφέρουν, έχει δηλαδή 
σχεδιαστεί για να παρέχει αποτελεσματικό-
τητα για κάθε χρήση στη στεριά ως προς τη 
διαφάνεια στις λειτουργίες ενός πλοίου στη 
θάλασσα», συμπληρώνει.
«Ναι, αλλά για όσους στον χώρο δεν 
θέλουν πλήρη διαφάνεια, πώς μπορούν 
να συνεχίσουν την πορεία τους;» τον 
ρωτάμε. Ο ίδιος απαντά και πάλι με 
ευθύτητα: «Όσοι δεν θέλουν διαφάνεια 
ανήκουν σε παλιές σχολές σκέψης. Η 
διαφάνεια και η ορατότητα είναι ήδη 
ανάμεσά μας, παντού. Το θέμα είναι πώς 
οι πλοιοκτήτες θέλουν να διαχειρίζονται 
τα πλοία τους στο μέλλον, αφού, πέρα 
από πολύ μικρές και εξειδικευμένες 
αγορές, οι απαιτήσεις των ναυλωτών 
και των ιδιοκτητών φορτίου έχουν πια 
αλλάξει».

Περί νέων στο ναυτικό επάγγελμα

Ο κ. Coles δεν διστάζει να αναφερθεί στις 
προκλήσεις της ναυτικής εκπαίδευσης, 
αλλά και σε αυτές της προσέλκυσης ικα-
νών αξιωματικών στα σύγχρονα εμπορικά 
πλοία. Κατά τον ίδιο, σε μια γενιά εξοι-
κειωμένη ή, μάλλον, απόλυτα εξαρτημένη 
από τις νέες τεχνολογίες και επικοινωνί-

ες, οι τρόποι τόσο της εκπαίδευσης όσο 
μετέπειτα και της ίδιας της λειτουργίας 
ενός πλοίου πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις σύγχρονες πραγματικότητες. «Τα 
περισσότερα γραφεία ενδιαφέρονται για 
τις απολύτως ελάχιστες απαιτήσεις σχετι-
κά με θέματα εκπαιδεύσεως και πιστοποί-
ησης. Δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο πατέρας μου, 
πολλά χρόνια πριν, έλεγε τώρα που έχετε 
αποκτήσει την άδεια οδήγησης, μπορείτε 
πλέον να μάθετε πώς να οδηγείτε. Τώρα 
μπορείτε, τελικά, να μάθετε πώς να “χρη-
σιμοποιήσετε” το αυτοκίνητο. Η απόκτη-
ση ενός πιστοποιητικού δεν σημαίνει ότι 
ο πιστοποιημένος γνωρίζει πώς να χρησι-
μοποιήσει το... πιστοποιητικό. Το οποιο-
δήποτε πιστοποιητικό είναι ένα πρώτο 
βήμα στην εκπαίδευσή σας», μας αναφέ-
ρει. Αποκτώντας τις δεξιότητες μέσω της 
εμπειρίας, η οποία μπορεί να αποκτηθεί 
και από συχνή άσκηση, από εξοικείωση 
με έναν προσομοιωτή ή από το ίδιο το 
εργασιακό περιβάλλον με επαναλαμβανό-
μενη εκπαίδευση, το κάθε στέλεχος θα 
αποκτήσει το επίπεδο δεξιοτήτων που 
χρειάζονται. Για τον κ. Coles η επανάληψη 
αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της μεθόδου 
εκμάθησης των ανθρώπων. Και οι προσο-
μοιωτές παρέχουν αυτή την ικανότητα. 
Όμως, δεν είναι μόνο το κόστος αγοράς 
και λειτουργίας ενός προσομοιωτή που 
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αποτελεί εμπόδιο, είναι η εξεύρεση των 
σωστών δασκάλων, αλλά και η εστίαση 
σε έναν βαθύτερο λόγο, που αφορά τον 
εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.
Ο κ. Coles ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι η 
επόμενη γενιά δεν θα δεχτεί τα επίπεδα 
ασφάλειας και περιβαλλοντικής συνεί-
δησης, καθώς και τις παραβιάσεις που 
συναντούμε σήμερα. «Οι νέοι θα θέσουν 
ένα διαφορετικό πρότυπο. Εάν ένας 
απλός περαστικός στον δρόμο γνώριζε 
τις συμπεριφορές μας σε θέματα προ-
στασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης 
κινδύνου, πιθανώς θα τρομοκρατείτο. Η 
προσέγγισή μας στην έννοια του “κινδύ-
νου” είναι τελείως διαφορετική από άλλων 
βιομηχανιών. Η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει 
συχνά απόλυτα απορριπτική προσέγγιση. 
Οι μεγάλες εταιρείες εξόρυξης και εμπο-
ρίας πετρελαίου έχουν πολύ υψηλότερο 
όριο διασφάλισης ποιότητας και διαχεί-
ρισης κινδύνων. Μπορούμε να τους πλη-
σιάσουμε και εμείς, και πρέπει, αν είναι 
να προσκαλέσουμε περισσότερους και 
ικανότερους νέους να ακολουθήσουν το 
ναυτικό επάγγελμα». 
Η προσέλκυση ικανών ναυτικών αντανακλά 
τη γενικότερη στρατηγική περί διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας. 
«Εάν μια εταιρεία ακολουθεί παρωχημέ-

νες πρακτικές και μια άλλη είναι υπερ-
σύγχρονη στις μεθόδους της, ακολουθώ-
ντας paperless πρακτικές και συστήματα 
άριστης προστασίας του περιβάλλοντος, 
σε ποια εταιρεία πιστεύετε ότι θα θέλει 
ένας νέος άνθρωπος να εργαστεί; Όσοι 
διευθύνουν την εταιρεία τους κατά τρόπο 
παλιομοδίτικο δεν θα είναι ελκυστικοί για 
την επόμενη γενιά». Ο ισχυρός άνδρας 
της TRANSAS ξεκαθαρίζει ότι η σύγχρο-
νη γενιά έχει τις δικές της αξίες, που δεν 
αφορούν αποκλειστικά τις οικονομικές 
απολαβές. Οι βασικές αξίες μιας εταιρείας, 
που ανταποκρίνονται στον δικό τους αξια-
κό κώδικα, τους ενδιαφέρουν εν τέλει πολύ 
περισσότερο σε σχέση με παλαιότερα.

Με το βλέμμα στο μέλλον…

Στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τον CEO 
της ΤΡΑNSAS, θα δούμε περισσότερες 
συνεργασίες, συνέργειες και συγχωνεύ-
σεις. «Θα δούμε συνεργασίες τόσο μετα-
ξύ των πλοιοκτητών όσο και μεταξύ των 
λιμένων. Στις επικοινωνίες και στις εται-
ρείες παροχής λογισμικού θα υπάρχει 
περισσότερη διάθεση για ενοποίηση. Το 
θαλάσσιο περιβάλλον θα μας απασχολεί 
όλο και πιο πολύ και οι κοινωνικοί εταίροι 
της ναυτιλίας θα αρχίσουν να λαμβάνουν 

αποφάσεις για την προστασία του περι-
βάλλοντος χωρίς απαραίτητα τη συγκατά-
θεση του ΙΜΟ», μας αποκαλύπτει.
Στην ερώτησή μας ότι διακρίνουμε έναν 
θυμό για τον τρόπο λειτουργίας του Διε-
θνούς Οργανισμού, ο κ. Coles απαντά 
περιεκτικά: «Δεν είμαι θυμωμένος με τον 
τρόπο λειτουργίας του ΙΜΟ. Ο θυμός είναι 
πολύ ισχυρή λέξη. Υπάρχει σίγουρα ένα 
στοιχείο απογοήτευσης και ίσως λύπης. 
Πλέον, όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Διό-
τι η τεχνολογία αλλάζει πολύ γρήγορα. 
Οπότε, ρεαλιστικά, η νέα τάξη πραγμάτων 
θα αναγκάσει πολλούς να μην κρύβονται 
πλέον σε σπήλαια... Νομίζω ότι πολλοί 
επιχειρηματίες στον χώρο της ναυτιλίας 
είναι πραγματικά στρουθοκάμηλοι. Έχουν 
τα κεφάλια κολλημένα στην άμμο. Κάποιος 
ναυτικός μού είπε πρόσφατα ότι οι ιδιο-
κτήτες δεν ενδιαφέρονται για την τεχνολο-
γία. Ωστόσο, πρέπει να ενδιαφέρονται για 
την απόδοση του πλοίου τους και πρέπει 
να φροντίζουν για την παροχή υπηρεσιών 
που θέλει ο ιδιοκτήτης του φορτίου», μας 
εξηγεί. Οι ιδιοκτήτες φορτίων αρχίζουν να 
ξυπνούν και γνωρίζουν πλέον ότι στην όλη 
αλυσίδα της μεταφοράς του φορτίου τους 
βασικό ρόλο έχει και το ίδιο το πλοίο που 
θα το μεταφέρει. Από τον τόπο παραγωγής 
του φορτίου μέχρι και το λιμάνι αποστο-
λής ή παραλαβής του φορτίου, όλα έχουν 
αλλάξει λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας 
και των νέων κοινωνικών απαιτήσεων. Τα 
πράγματα στη «μέση», δηλαδή στο ίδιο το 
πλοίο, φαίνεται ότι μέχρι πρόσφατα δεν 
άλλαζαν με την ταχύτητα που θα έπρεπε 
για τον συνομιλητή μας.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Όσοι διευθύνουν την 
εταιρεία τους κατά 
τρόπο παλιομοδίτικο 
δεν θα είναι ελκυστικοί 
για την επόμενη γενιά.

O Frank Coles στο συνέδριο που διοργάνωσε η TRANSAS στο Βανκούβερ του Καναδά.
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Επανέρχονται οι κυρώσεις για 
το Ιράν – Έξοδος των ΗΠΑ από 
το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Δράσης (Joint Comprehensive 
Plan of Action – JCPOA)

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμε-
ρικής, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στις 8 
Μαΐου 2018 ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τη 
συμμετοχή τους στο κοινό ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο δράσης (Joint Comprehensive 
Plan of Action – JCPOA) που συμφωνήθη-
κε με το Ιράν τον Ιούλιο του 2015 και θα 
επιβάλουν εκ νέου τις κυρώσεις που είχαν 
αρθεί τον Ιανουάριο του 2016 στο πλαίσιο 
της συμφωνίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη που 
είχαν εγγραφεί στη λίστα του αποκλεισμού 

εθνικοτήτων και προσώπων (SDN) και 
καταργήθηκαν στο πλαίσιο της JCPOA θα 
έλθουν και πάλι σε ισχύ.
Η αντίδραση των άλλων εταίρων στη συμ-
φωνία, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Κίνα και η Ρωσία, ανα-
μένεται να προσανατολιστεί στην προ-
σπάθεια για τη διατήρηση της συμφωνίας 
χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ, αλλά η επι-
βολή δευτερευουσών κυρώσεων από την 
πλευρά των ΗΠΑ επί της ουσίας τινάζει 
στον αέρα την JCPOA, ενώ έχει σοβαρές 
συνέπειες στην ικανότητα των μη αμε-
ρικανικών οντοτήτων να συνεχίσουν τις 
συναλλαγές τους με το Ιράν.
Μια σειρά ενημερώσεων εκδόθηκαν από 
τo Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Με το βλέμμα του ναυτικού
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Στοιχείων (Office Foreign Assets Control 
– OFAC), αμέσως μετά την ανακοίνωση 
του προέδρου Τραμπ, και από αυτές είναι 
σαφές ότι οι κυρώσεις δεν θα επιβληθούν 
αμέσως, αλλά θα υπάρξει περίοδος 90 
ή 180 ημερών, ανάλογα με το είδος των 
κυρώσεων, ώστε τα υπόλοιπα κράτη να 
μπορούν να τερματίσουν τις δραστηριό-
τητές τους με το Ιράν.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη ναυτι-
λιακή κοινότητα είναι οι κυρώσεις για τη 
μεταφορά γραφίτη, του άνθρακα, ακατέρ-
γαστων ή ημικατεργασμένων μετάλλων, 
όπως το αλουμίνιο και ο χάλυβας, από ή/
και προς το Ιράν, μέχρι τις 6 Αυγούστου 
2018, ενώ σε όλες τις συναλλαγές που σχε-
τίζονται με το πετρέλαιο θα επιβληθούν 
έως τις 4 Νοεμβρίου 2018. Ωστόσο, εάν μια 
οντότητα προστεθεί στη λίστα SDN, τότε 
οι δραστηριότητες θα πρέπει να παύσουν 
αμέσως με την εν λόγω οντότητα.
Το τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι διατάξεις 
στην πράξη σε ό,τι αφορά το εύρος των 
προϊόντων και τον χρονικό ορίζοντα δεν 
αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο 
μέλλον και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο. 
Όμως, για τους διαχειριστές των πλοίων, 
λιγότερο γι’ αυτούς των πλοίων στερε-
ών φορτίων και περισσότερο γι’ αυτούς 
των δεξαμενόπλοιων, όταν σε μια πιεσμέ-
νη αγορά σταματήσουν οι ροές ιρανικού 
πετρελαίου προς τη Δύση και μερικώς 
την Άπω Ανατολή, η επιβολή κυρώσεων 
στο Ιράν έρχεται να πιέσει περισσότερο 
την αγορά και τα επίπεδα των ναύλων σε 
πρώτο βαθμό και, φυσικά, να ανεβάσει και 
την ήδη υψηλή τιμή του πετρελαίου ($72/
βαρέλι περίπου, στις 8/5/2018). 

Μελέτη περίπτωσης: σύγκρουση 
bulk carrier με αλιευτικό σκάφος

Το bulk carrier ταξίδευε νύχτα σε παράκτια 
νερά. Ο καιρός και η ορατότητα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που προέκυψαν, ήταν καλά. 
Ο αξιωματικός φυλακής στη γέφυρα του 
πλοίου είχε μαζί του και τον ναύτη της βάρ-
διας σε καθήκοντα οπτήρα, ενώ το πηδάλιο 
ήταν στον αυτόματο πιλότο. Ο οπτήρας 
ανέφερε την παρατήρηση ενός πλοίου στη 
δεξιά μάσκα και ο αξιωματικός το εγκλώβι-
σε στο ARPA. Από τα στοιχεία του ARPA 
διαπιστώθηκε ότι ο στόχος βρισκόταν σε 
απόσταση 5 μιλίων από το πλοίο, είχε στα-
θερή διόπτευση με το πλοίο και συνεπώς 
πορεία σύγκρουσης. Δεδομένου ότι ο στό-

χος ήταν μικρό πλοίο και έντονα φωτεινό, 
ο αξιωματικός φυλακής το αναγνώρισε ως 
αλιευτικό σκάφος, παρόλο που τα φώτα 
ναυσιπλοΐας δεν ήταν ευδιάκριτα. Όταν η 
απόσταση των δύο πλοίων έφτασε στο 1,5 
μίλι, άλλαξε την πορεία του πλοίου κατά 22 
μοίρες προς τα δεξιά και χρησιμοποίησε 
τον άλτη της γέφυρας (φορητός προβο-
λέας) για να ειδοποιήσει το πλήρωμα του 
αλιευτικού σκάφους. Λίγο μετά την ολο-
κλήρωση του ελιγμού, το αλιευτικό σκάφος 
άλλαξε την πορεία του προς τα αριστερά 
για να περάσει από τη δεξιά πλευρά του 
bulk carrier και ο αξιωματικός στη γέφυρα 
του bulk carrier έφερε το πλοίο στην αρχι-
κή του πορεία. Ευρισκόμενο πολύ κοντά 
στη δεξιά μάσκα, το αλιευτικό άλλαξε και 
πάλι πορεία και τελικά συγκρούστηκε με τη 
δεξιά πλευρά του bulk carrier.
Παρά το γεγονός ότι το αλιευτικό σκά-
φος εντοπίστηκε εγκαίρως, ο αξιωματικός 
φυλακής δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρου-
ση. Η αλλαγή της πορείας ήταν πολύ μικρή 
και η εκτέλεσή της πολύ αργή για να απο-
φευχθεί η σύγκρουση. Παρόλο που άλλα 
σκάφη που ασχολούνταν με την αλιεία 
στην περιοχή ανέφεραν περιορισμό 
στους χειρισμούς τους λόγω των διχτυών, 
θα έπρεπε να είχε γίνει η αλλαγή πορείας 
εγκαίρως και καθαρά από το bulk carrier, 
ώστε να μην εμπλακεί σε συνωστισμό με 
τα αλιευτικά, ενώ μια μείωση της ταχύτη-
τας θα του έδινε περισσότερο χρόνο για 
τη λήψη απόφασης. Τα αλιευτικά σκάφη 
δεν έχουν τη φήμη της συμμόρφωσής 
τους με τους κανόνες αποφυγής σύγκρου-
σης (COLREGS) προκειμένου να προστα-
τεύσουν τα εργαλεία ή τα αλιεύματά τους. 
Επίσης, το bulk carrier δεν χρησιμοποίη-
σε ηχητικά σήματα για να ειδοποιήσει το 
πλήρωμα του αλιευτικού σκάφους.
Από την ανάλυση του παραπάνω περιστα-
τικού, καλό θα ήταν να κρατήσουμε τα 
ακόλουθα:
• Όπου επιβεβαιώνεται ο κίνδυνος 

σύγκρουσης, θα πρέπει ο χειρισμός 
αποφυγής να εκτελείται εγκαίρως και 
καθαρά μέχρι να εξουδετερωθεί η 
απειλή. 

• Υψηλή κατάσταση επαγρύπνησης 
απαιτείται όταν το πλοίο ταξιδεύει 
σε περιοχές όπου δραστηριοποιού-
νται αλιευτικά σκάφη.

• Κατά τη ναυσιπλοΐα σε περιοχές με 
υψηλή πυκνότητα κυκλοφορίας, στις 

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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επιλογές του αξιωματικού φυλακής 
θα πρέπει να είναι η μείωση της ταχύ-
τητας του πλοίου και η χειροκίνητη 
πηδαλιουχία. 

• Να χρησιμοποιούνται τα ηχητικά 
σήματα, όπως απαιτείται από τους 
COLREGS. 

• Τέλος, ο αξιωματικός δεν πρέπει να 
λησμονεί ότι, σε περίπτωση που οι 
συνθήκες τον ξεπερνούν, πρέπει να 
ειδοποιείται εγκαίρως ο πλοίαρχος. 

Κίνα: επιβολή προστίμων για 
αποτυχία σύναψης συμφωνίας  
με εταιρείες απορρύπανσης

Οι κανονισμοί της Κίνας για την πρόληψη 
και τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης 
από πλοία, που ισχύουν από τον Σεπτέμ-
βριο του 2012 και τροποποιήθηκαν τον 
Οκτώβριο του 2013, προβλέπουν για τα 
πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα και 
ρυπογόνα φορτία χύμα ή όλα τα πλοία 
πάνω από 10.000 gt τη σύναψη συμφω-
νίας των διαχειριστών των πλοίων με 
οργανισμούς ανάληψης απορρύπανσης 
(Ship Pollution Response Organization 
– SPRO) πριν από την είσοδο/έξοδο 
από κινεζικούς λιμένες. Οι ανωτέρω 
οργανισμοί αναλαμβάνουν, σε περίπτω-
ση εμπλοκής του πλοίου σε περιστατικό 
ρύπανσης, την επιχείρηση καθαρισμού 
και αποκατάστασης του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος και, φυσικά, είναι εγκεκριμέ-
νοι και πιστοποιημένοι από την αρμόδια 
Κινεζική Αρχή (Maritime Safety Agency 
– MSA). Τα πλοία που θα υπογράψουν 
συμβόλαιο με πιστοποιημένο από την 
MSA οργανισμό δεν θα πιστοποιούνται 
για συμμόρφωση με τους κανόνες της 
Κινεζικής Αρχής, αλλά με την επίδειξη 
του συμβολαίου θα αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωσή τους. Η MSA έχει εκδώσει 
λίστα στην οποία εμφανίζονται οι πιστο-
ποιημένοι οργανισμοί και το επίπεδο 
συνεργασίας με το πλοίο (level 1, level 2, 
level 3, level 4). Τέλος, στη λίστα αναφέ-
ρεται και η περιοχή δραστηριοποίησης 
του οργανισμού, που συνήθως είναι τα 
όρια του λιμανιού, ενώ σε πιο σπάνιες 
περιπτώσεις μπορούν να επιχειρήσουν 
μέχρι 20 μίλια από την πλησιέστερη ακτή. 
Το συμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί από 
τον διαχειριστή του πλοίου, τον πράκτορα 
στο λιμάνι της Κίνας ή τον πλοίαρχο. Η 

ισχύς του πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε 
χρόνο. Οι διαχειριστές πλοίων που δεν 
διαθέτουν γραφείο ή δικό τους πράκτο-
ρα στην Κίνα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν 
τον πράκτορα που τους εκπροσωπεί με 
επιστολή εξουσιοδότησης (Letter of 
Authorization – LOA).  
Οι κανονισμοί έχουν πεδίο εφαρμογής 
σε όλα τα λιμάνια της χώρας, αν και αρχι-
κά προβλέπονταν εναλλακτικά μέτρα στα 
λιμάνια όπου δεν υπήρχαν οργανισμοί 
καθαρισμού, όμως μετά την τροποποίη-
ση των κανονισμών η συμμόρφωση είναι 
υποχρεωτική σε όλα τα λιμάνια της Κίνας. 
Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν υποχρεωτικά 
και ορίζεται ότι η μη συμμόρφωση μπο-
ρεί να επιφέρει πρόστιμο από 1.600 έως 
8.000 USD περίπου, ανάλογα με την ισο-
τιμία κινεζικού γουάν-δολαρίου. Σύμφωνα 
με παρατηρήσεις των τοπικών ανταπο-
κριτών των P&I Clubs, πολλά πλοία έχουν 
εισέλθει πρόσφατα σε κινεζικούς λιμένες 
χωρίς σύμβαση SPRO και έχουν επιβλη-
θεί πρόστιμα. Περαιτέρω, αναφέρουν ότι 
πραγματοποιούνται τυχαίοι δειγματολη-
πτικοί έλεγχοι από τοπικούς φορείς των 
κινεζικών αρχών. Ως εκ τούτου, συνιστάται 
θερμά στους πλοιοκτήτες και στους δια-
χειριστές των πλοίων να εξασφαλίζουν τη 
σύναψη συμφωνίας με εγκεκριμένο και 
πιστοποιημένο από την MSA οργανισμό 
και να φροντίζουν ώστε στο πλοίο να 
βρίσκεται υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
σύμβασης SPRO. 

Νέες απαιτήσεις της Νέας 
Ζηλανδίας για τη διαχείριση  
της βιορύπανσης

Η Νέα Ζηλανδία πρόκειται να εκδώσει 
οδηγίες σχετικά με τη συμμόρφωση των 
πλοίων που πρόκειται να προσεγγίσουν 
τα λιμάνια της χώρας στις νέες απαιτήσεις 
αναφορικά με τη διαχείριση της εισβολής 
από τη συγκέντρωση ξένων ειδών στα 
ύφαλα των πλοίων, που τέθηκαν σε ισχύ 
στις 15 Μαΐου 2018.
Η Νέα Ζηλανδία είναι γνωστή για τη μονα-
δική της θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και 
έχει αυστηρές απαιτήσεις βιοασφάλειας 
από τα πλοία που προσεγγίζουν τα νερά 
της. Σύντομα μάλιστα θα γίνει η πρώτη 
χώρα στον κόσμο που θα καθιερώσει ένα 
εθνικό πρότυπο για τη βιολογική ρύπαν-
ση. Οι νέες απαιτήσεις για τα ύφαλα των 
πλοίων είναι υποχρεωτικές από τις 15 Μαΐ-

ου 2018 και από την ημερομηνία αυτή οι 
διαχειριστές των πλοίων πρέπει να απο-
δείξουν ότι τα πλοία τους έχουν πλήρως 
συμμορφωθεί πριν από την άφιξή τους 
στα νερά της Νέας Ζηλανδίας.
Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις για τη βιο-
συσσώρευση στα ύφαλα των πλοίων περι-
έχονται στο Πρότυπο Διαχείρισης Κινδύ-
νου στα πλοία (Craft Risk Management 
Standard – CRMS), το οποίο έχει εκδοθεί 
από τον Μάιο του 2014. Η συμμόρφωση 
με το ανωτέρω πρότυπο μπορεί να επι-
τευχθεί με τους κάτωθι τρόπους:
• Με καθαρισμό του κύτους εντός τρι-

άντα ημερών πριν από την άφιξη του 
πλοίου στη Νέα Ζηλανδία.

• Με τη συνεχή συντήρηση του κύτους 
με βάση αρχές βέλτιστης πρακτι-
κής, όπως αυτές που περιγράφονται 
λεπτομερώς στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΙΜΟ για τη βιολογική 
ρύπανση. 

• Με την εφαρμογή θεραπείας στη 
γάστρα, χρησιμοποιώντας έναν 
πάροχο της υπηρεσίας εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Κύριων Βιομηχα-
νιών (Ministry of Primary Industries) 
εντός 24 ωρών από την άφιξή του 
στη Νέα Ζηλανδία. 

Ο ορισμός του «καθαρού εξωτερικού 
περιβλήματος» και τα αντίστοιχα κατώ-
τατα όρια για την επιτρεπόμενη παρουσία 
βιομάζας εξαρτώνται από τα προηγούμε-
να λιμάνια που έχει επισκεφτεί το πλοίο, 
την περιοχή της Νέας Ζηλανδίας που 
πρόκειται να προσεγγίσει και τη διάρκεια 
της παραμονής του στο λιμάνι. Ωστόσο, 
η σωστή τήρηση αρχείων σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση της βιοσυσσώρευσης είναι 
σημαντική, προκειμένου να αποδειχθεί 
στις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας 
ότι το πλοίο έχει διαχειριστεί σωστά τον 
κίνδυνο βιολογικής ρύπανσης.
Τα πλοία μπορούν να αναζητήσουν μια 
καθοδήγηση βήμα προς βήμα σχετικά με 
τη διαδικασία προετοιμασίας για άφιξη 
στη Νέα Ζηλανδία στον δικτυακό τόπο 
του MPI: Πλοία – Βήματα διαδικασίας 
άφιξης. Το MPI δημιούργησε επίσης έναν 
ξεχωριστό ιστότοπο για τη διαχείριση 
των βιολογικών ρύπων, που περιέχει συν-
δέσμους προς τις πραγματικές απαιτή-
σεις, το CRMS για τη βιολογική ρύπαν-
ση. Υπάρχει επίσης τεχνική καθοδήγηση 
σχετικά με τη διαχείριση της βιορύπαν-
σης. 
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Εμπορευματοκιβώτια στη 
θάλασσα: έρχονται κυρώσεις  
για τα πλοία και τους μεταφορείς

Τα εμπορευματοκιβώτια που καταλήγουν 
στη θάλασσα στο άμεσο μέλλον ενδέχε-
ται να έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος για 
τους πλοιοκτήτες και τους μεταφορείς. 
Σύμφωνα με στοιχεία για τις απώλειες των 
εμπορευματοκιβωτίων, οι συνέπειες των 
εντολών αναζήτησης και ανάκτησής τους 
από τον βυθό ή τις ακτές είναι δυνατόν 
να αυξήσουν σημαντικά το λειτουργικό 
κόστος των πλοίων.
Έρευνα που διεξήχθη από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Ναυτιλίας (World Shipping 
Council) κατέδειξε ότι η διεθνής ναυτιλια-
κή βιομηχανία μετέφερε περίπου 120 εκατ. 
εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με φορτίο 
κατά το 2013. Εκτιμά επίσης ότι κατά μέσο 
όρο 1.699 εμπορευματοκιβώτια χάνονται 
κάθε χρόνο στη θάλασσα. Οι συνέπειες 
της απώλειας των εμπορευματοκιβωτίων 
στο πλοίο έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες 
από την απλή απώλεια της αξίας του φορ-

τίου και της κατασκευής των εμπορευμα-
τοκιβωτίων. 
Για να διαπιστωθεί το μέγεθος του 
κόστους του εντοπισμού και της ανάκτη-
σης των εμπορευματοκιβωτίων από την 
επιφάνεια της θάλασσας, τον βυθό αλλά 
και τις ακτές, πρέπει να μελετήσουμε τα 
περιστατικά που αφορούν μεγάλες απώ-
λειες λόγω θαλάσσιων ατυχημάτων:
• Τον Φεβρουάριο του 2014 το 

«Svendborg Maersk» είχε χάσει 517 
εμπορευματοκιβώτια στον Βισκαϊκό 
Κόλπο, με το 85% εξ αυτών να είναι 
κενά, ενώ τα υπόλοιπα περιείχαν ξηρά 
μη επικίνδυνα εμπορεύματα. Μόλις 17 
από τα επιπλέοντα εμπορευματοκιβώ-
τια περισυνελέγησαν, ενώ οι γαλλικές 
αρχές διέταξαν τους πλοιοκτήτες να 
εντοπίσουν και να καταγράψουν στον 
χάρτη την ακριβή θέση των εμπορευ-
ματοκιβωτίων που βυθίστηκαν.

• Στο ναυάγιο του «Rena», το 2011, περί-
που 700 χλμ. θαλάσσιου βυθού ερευ-
νήθηκαν για τον εντοπισμό βυθισμέ-
νων εμπορευματοκιβωτίων. Περίπου 

35 από τα 70 εμπορευματοκιβώτια 
ανακτήθηκαν, με κόστος άνω των 20 
εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Εκτός από το 
κόστος έρευνας και ανάκτησης, στην 
υπόθεση του ναυαγίου του «Rena» 
ήρθε να προστεθεί το κόστος από 
την περισυλλογή του περιεχομένου 
ορισμένων κιβωτίων από τέσσερα 
εμπορευματοκιβώτια που μετέφε-
ραν μικρά σφαιρίδια πολυαιθυλενί-
ου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή μικρών επίπλων. Παρά το 
γεγονός ότι, λόγω του μικρού τους 
μεγέθους δεν αποτελούσαν κίνδυ-
νο για το περιβάλλον και την άγρια 
θαλάσσια ζωή, η αποτρεπτική εικόνα 
που δημιουργούσαν στην παραλία 
ήταν η αιτία της επιχείρησης περι-
συλλογής τους από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Η επιχείρηση αποδεί-
χθηκε ιδιαίτερα δύσκολη και με πολύ 
υψηλό κόστος. Χρησιμοποιήθηκαν 
500 άνθρωποι, οχήματα, σκάφη και 
ελικόπτερο, ενώ το συνολικό κόστος 
έφτασε τα 10 εκατ. δολάρια.

• Το 2006 ένα πλοίο μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων στα ευρωπαϊκά 
παράκτια ύδατα έχασε 58 εμπορευ-
ματοκιβώτια. Το κόστος των ερευνών 
του βυθού, καθώς και η ανάκτηση και 
η απόρριψη εμπορευματοκιβωτίων 
και του περιεχομένου τους, υπερέβη 
το 1 εκατ. δολάρια.

• Το 2011 ένα πλοίο χύδην φορτίου 
έχασε 26 εμπορευματοκιβώτια από 
το κατάστρωμά του στη ναυτιλιακή 
περιοχή της Κίνας. Οι αρχές ζήτησαν 
σάρωση του βυθού με σόναρ σε από-
σταση άνω των 1.000 τ.χλμ., με εκτιμώ-
μενο κόστος 4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το κόστος εντοπι-
σμού και περισυλλογής των εμπορευματοκι-
βωτίων που καταλήγουν στη θάλασσα είναι 
μεγάλο, όπως και οι απαιτήσεις των χωρών 
που επισκέπτονται τα πλοία. Σήμερα στους 
ωκεανούς ταξιδεύουν πλοία που μεταφέ-
ρουν 19.000-20.000 εμπορευματοκιβώτια 
σε 11 κάθετες στρώσεις και θα είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολο αν μετά από ένα ατύχημα 
σε ένα τέτοιο πλοίο μπορεί με επιτυχία να 
διεξαχθεί επιχείρηση απομάκρυνσης και 
περισυλλογής των απολεσθέντων εμπορευ-
ματοκιβωτίων, των οποίων ο αριθμός μπορεί 
να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες.
Μετά το περιστατικό «Svendborg 
Maersk», η Γαλλία και η Ισπανία υπέβαλαν 
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αναφορά στον ΙΜΟ, τον Σεπτέμβριο του 
2014, σχετικά με τη μεταφορά φορτίων 
και εμπορευματοκιβωτίων, περιγράφοντας 
διάφορους κινδύνους για τις αλιευτικές 
δραστηριότητες, τη ρύπανση του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος και τις ζημίες που 
προκαλούνται από εμπορευματοκιβώτια 
που περιέχουν επικίνδυνες και ρυπογόνες 
ουσίες. Μεταξύ άλλων, η αναφορά απαιτεί:
• Υποχρέωση του πλοίου για την ακρι-

βή αναφορά των χαμένων εμπορευ-
ματοκιβωτίων όταν υπάρχουν απώ-
λειες στις ευαίσθητες περιοχές. 

• Εντοπισμό και χαρτογράφηση των 
εμπορευματοκιβωτίων προκειμένου 
να ανακτηθούν, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό. 

Η σύμβαση του Ναϊρόμπι για την απομά-
κρυνση των ναυαγίων (Wrecks Removal 
Convention – WRC), η οποία τέθηκε σε 
ισχύ στις 14 Απριλίου 2015, προβλέπει την 
ευθύνη του πλοιοκτήτη για το κόστος 
εντοπισμού, σήμανσης και απομάκρυνσης 
του ναυτιλιακού κινδύνου ενός ναυαγίου. 
Ο ορισμός της WRC για το ναυάγιο είναι 
αρκετά ευρύς, ώστε εύκολα να ενσωματώ-
νει και τα εμπορευματοκιβώτια.

Ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
την απώλεια των εμπορευματοκιβωτίων 
είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με άλλες 
πηγές ρύπανσης, είναι προφανές ότι τα 
κράτη δεν πρόκειται να συμπεριλάβουν 
στον σχεδιασμό τους για την καταπολέ-
μηση της θαλάσσιας ρύπανσης και τον 
κίνδυνο της απώλειας εμπορευματοκιβω-
τίων από τα πλοία. Είναι επίσης γνωστό ότι 
τα εμπορευματοκιβώτια δεν χάνονται από 
τα πλοία στο πλαίσιο των αναμενόμενων 
καιρικών συνθηκών, αλλά ως αποτέλεσμα 
εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, όπου 
πολλές φορές είναι αναγκαία η απόρρι-
ψή τους στη θάλασσα προκειμένου να μη 
χαθεί η ευστάθεια του πλοίου. 
Τέλος, τα κράτη είναι αυτά που αποκομί-
ζουν τα οφέλη της μεταφοράς μοναδο-
ποιημένου φορτίου με τη μορφή που το 
ξέρουμε σήμερα, συνεπώς πρέπει να δεί-
ξουν έμπρακτα τη συμμετοχή τους και στις 
απώλειες από τη συγκεκριμένη μεταφορά.
Αν τελικά εφαρμοστούν τα μέτρα, το 
κόστος του εντοπισμού και της ανάκτησης 
είναι πολύ πιθανό να μετακυλίσει προς τον 
τελικό χρήστη της μεταφορικής υπηρεσί-
ας, δηλαδή τον παραλήπτη του φορτίου. 

Τα δείγματα φορτίου που 
κρατούνται στο πλοίο η καλύτερη 
άμυνα κατά των απαιτήσεων 
φορτίου (cargo claims)

Οι διαφορές σχετικά με τα «εκτός προ-
διαγραφών» υγρά φορτία, ειδικότερα των 
παραγώγων πετρελαίου, αποτελούν συχνό 
πρόβλημα και οι διαχειριστές των πλοίων 
(operators) δεν έχουν στη διάθεσή τους 
επαρκείς αποδείξεις ως προς την αιτία 
της αλλοίωσης του φορτίου. Η πηγή του 
προβλήματος μπορεί να είναι στη δεξα-
μενή αποθήκευσης στην ξηρά, στον αγω-
γό της ξηράς (κατάλοιπα προηγούμενου 
φορτίου) κατά τη διάρκεια της φόρτωσης 
και πιθανόν στο πλοίο. Είναι επίσης πιθανό 
το φορτίο να είναι εκτός προδιαγραφών 
κατά την παραγωγή του στο διυλιστήριο 
και στη συνέχεια κατά τη μεταφορά του 
στον τερματικό σταθμό (terminal) για 
φόρτωση στο πλοίο. Ωστόσο, αν το φορ-
τίο διαπιστωθεί ότι είναι «εκτός προδια-
γραφών» μετά την άφιξη του πλοίου στο 
λιμάνι εκφόρτωσης χωρίς να υπάρχουν 
αποδείξεις αλλοίωσης κατά τη φόρτωση 
από την πλευρά της ξηράς, η πιθανότητα 
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να αντιμετωπίσει απαίτηση αποζημίωσης 
για αλλοίωση κατά τη μεταφορά είναι 
μεγάλη, ακόμα και αν τελικά το πλοίο δεν 
φέρει ευθύνη.
Η μόνη αποτελεσματική άμυνα κατά 
τέτοιων απαιτήσεων είναι η δειγματολη-
ψία σε όλα τα στάδια της φόρτωσης και η 
σωστή διατήρηση των αντίστοιχων σφρα-
γισμένων δειγμάτων πάνω στο πλοίο. Τα 
δείγματα που λαμβάνονται στα manifolds 
του πλοίου και διατηρούνται πάνω σε αυτό 
αποδεικνύουν ότι η κατάσταση του φορτί-
ου δεν έχει μεταβληθεί κατά τη φόρτωση 
και τη μεταφορά του μέχρι και το λιμάνι 
εκφόρτωσης. Είναι επομένως σημαντικό οι 
διαχειριστές των πλοίων να εφαρμόζουν 
κατάλληλες διαδικασίες για τη λήψη και 
τη διατήρηση διπλών δειγμάτων όλων των 
φορτίων που φορτώνονται και να εκπαι-
δεύουν τα πληρώματά τους σχετικά με 
τη διαδικασία της δειγματοληψίας. Ένας 
έμπειρος αξιωματικός πρέπει να είναι σε 
θέση να εντοπίσει δείγμα χαμηλής ποιότη-
τας μόνο με οπτικό έλεγχο, από το χρώ-
μα, ειδικά σε φορτία καθαρών παραγώγων 
πετρελαίου. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί 
να αποτρέψει μια απαίτηση αποζημίωσης 
που θα προκύψει αργότερα.
Σήμερα, στη διαδικασία προετοιμασίας 
των δεξαμενών που θα υποδεχτούν τα 
φορτία χρησιμοποιούνται πολύτιμοι και 
σημαντικοί ανθρώπινοι και χρηματικοί 
πόροι στα πλοία για το πλύσιμο και τον 
καθαρισμό των δεξαμενών, των γραμμών 
φόρτωσης και τη διάθεση καταλοίπων 
σε υποδοχές ξηράς. Οι παραπάνω χώροι 
πολλές φορές δεν επιθεωρούνται οπτικά 
προς αποφυγήν καθυστερήσεων αλλά 
και απαιτήσεων των τερματικών σταθμών 
το πλοίο να καταπλέει με τις δεξαμενές 
αδρανοποιημένες. Συνεπώς, η δειγματο-
ληψία του φορτίου τη στιγμή που περ-

νάει από τον αγωγό της ξηράς στο πλοίο 
(manifolds) αποτελεί το μόνο αποδεικτικό 
στοιχείο για την κατάσταση του φορτίου 
όταν αυτό περνάει προς τις δεξαμενές 
για πρώτη φορά, αφού έχει διατρέξει το 
δίκτυο της ξηράς.
Σε πρόσφατη περίπτωση, ένα πλοίο μετα-
φοράς χημικών έφτασε σε έναν τερματικό 
σταθμό με δεξαμενές φορτίου και γραμ-
μές πλυμένες, καθαρές και έτοιμες για 
φόρτωση. Το πλοίο επιθεωρήθηκε κατά 
την άφιξη και κρίθηκε κατάλληλο για το 
καθορισμένο φορτίο. Δείγματα φορτίου 
δεν ελήφθησαν από τα manifolds, αλλά 
από τη δεξαμενή που, σύμφωνα με το 
σχέδιο φόρτωσης, θα υποδεχόταν πρώτη 
το φορτίο. Κατά την ανάλυση των πρώτων 
δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι το φορτίο 
ήταν εκτός προδιαγραφών, με αποτέλε-
σμα να σταματήσει η φόρτωση και να 
χρεωθεί η αλλοίωση του φορτίου στο 
πλοίο. Στη συνέχεια, το πλοίο άντλησε το 
φορτίο πίσω στην ξηρά, απομακρύνθηκε 
από τον τερματικό σταθμό και βγήκε στην 
ανοιχτή θάλασσα να πλύνει τις δεξαμενές 
ξανά και να επιστρέψει για να επαναλάβει 
τη φόρτωση. 
Πράγματι, το δεξαμενόπλοιο επέστρεψε 
μετά τον καθαρισμό των δεξαμενών και 
η φόρτωση ξεκίνησε από την αρχή. Αυτή 
τη φορά δείγματα ελήφθησαν από τα 
manifolds· όλα ήταν εντάξει αυτή τη φορά. 
Ωστόσο, μετά από λεπτομερή ανάλυση 
του δείγματος του αλλοιωμένου φορτίου, 
αποκαλύφθηκε ότι η αιτία της αλλοίωσης 
εντοπίστηκε στα κατάλοιπα των δεξαμε-
νών και των αγωγών της ξηράς, όμως η 
μη επάρκεια των δειγμάτων εμπόδισε την 
απόδειξη της προέλευσης της αλλοίωσης. 
Για τη σωστή διαδικασία συλλογής δειγ-
μάτων κατά τη φόρτωση, πρέπει να γίνουν 
τα ακόλουθα βήματα:

• Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται 
πριν από το επιστόμιο του manifold, 
προς την πλευρά του αγωγού ξηράς.

• Πολύ χαμηλός αρχικός ρυθμός φόρ-
τωσης (αν είναι δυνατόν με τη βαρύ-
τητα).

• Σε περίπτωση που κατά τον οπτικό 
έλεγχο το δείγμα παρουσιάζει αλλοί-
ωση, τότε νέο δείγμα λαμβάνεται, και 
έτσι υπάρχει απόδειξη της ποιότητας 
του φορτίου κατά την έναρξη της 
φόρτωσης. 

• Πρέπει να ληφθούν δείγματα από τη 
δεξαμενή του πλοίου όταν το ύψος 
του φορτίου φτάσει το ένα πόδι, για 
να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα 
της δεξαμενής και του δικτύου του 
πλοίου.

• Η λήψη ενός τελικού δείγματος από 
τη δεξαμενή μετά την ολοκλήρω-
ση της φόρτωσης και πριν από την 
έναρξη της εκφόρτωσης θα δώσει τη 
δυνατότητα στο πλοίο να αποδείξει 
ότι κατά τη μεταφορά ουδεμία αλλοί-
ωση υπήρξε. 

• Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο ο 
υπεύθυνος αξιωματικός να ζητήσει 
δείγματα που ελήφθησαν από τον 
επιθεωρητή του τερματικού σταθμού 
στο manifold, καθώς και δείγματα 
από τη δεξαμενή ξηράς. Εάν η ποιό-
τητα των δειγμάτων φορτίου από το 
πλοίο και την ξηρά φαίνεται να είναι 
διαφορετική, η φόρτωση θα πρέπει 
να σταματήσει για περαιτέρω διερεύ-
νηση.

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 
δυνατή άμυνα μιας απαίτησης φορτίου 
έναντι του πλοίου, πρέπει να εφαρμόζο-
νται γραπτές διαδικασίες, που περιγρά-
φουν λεπτομερώς τη διαδικασία δειγ-
ματοληψίας. Μια ακατάλληλη μέθοδος 
δειγματοληψίας μπορεί να οδηγήσει σε 
ένα δείγμα κακής ποιότητας, που δεν είναι 
αναγκαστικά αντιπροσωπευτικό του ίδιου 
του φορτίου. Για τα δείγματα που συλ-
λέγονται, πρέπει οι ετικέτες να φέρουν 
υπογραφή του επιθεωρητή, οι αριθμοί των 
σφραγίδων να αναγράφονται στο ημε-
ρολόγιο και να συνυπογράφεται από τον 
πλοίαρχο και τον επιθεωρητή η αναφορά 
δειγμάτων (sampling report).

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
-

Προς την ανάδειξη του Άμπου 
Ντάμπι σε παγκόσμιο ναυτιλιακό 
κέντρο

Κινεζικές εταιρείες έχουν προχωρήσει 
σε επενδύσεις $1 δις στην ελεύθερη βιο-
μηχανική ζώνη του Άμπου Ντάμπι, μέσα 
σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους. Οι 
επενδύσεις αφορούν τη βιομηχανική ζώνη 
Khalifa (Khalifa Industrial Zone), η οποία 
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στον λιμένα 
του Khalifa, και η οποία τελεί υπό τη διαχεί-
ριση του Abu Dhabi Ports, όπως άλλωστε 
και όλοι οι λιμένες του Άμπου Ντάμπι.
Η κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι, μέσα 
από την προσέλκυση επενδύσεων από 
εγχώριες αλλά και ξένες εταιρείες, επι-
διώκει να αναδειχθεί η πρωτεύουσα των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε παγκό-
σμιο ναυτιλιακό κέντρο.
Εταιρείες από την Κίνα, στο πλαίσιο του 
Νέου Δρόμου του Μεταξιού, ενδιαφέρο-
νται να επενδύσουν στην Khalifa Industrial 
Zone, καθώς θεωρούν ότι τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα αποτελούν σημαντική 
πύλη για την Ευρώπη και την Αφρική.
Επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί προς 
το παρόν από κινεζικές εταιρείες στην 
Khalifa Industrial Zone σε ένα εύρος 
τομέων, μεταξύ των οποίων τα χημικά 
προϊόντα και το πετρέλαιο.
Υπολογίζεται ότι, μέχρι το 2030, η Khalifa 
Industrial Zone θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ 
του Άμπου Ντάμπι κατά 15% συγκριτικά 
με σήμερα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Gulf 
Business, μέχρι τα τέλη του τρέχοντος 
έτους ένας νέος νόμος στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα θα δίνει τη δυνατότητα 
στις ξένες εταιρείες που επενδύουν σε μη 
ελεύθερες ζώνες των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων να έχουν την απόλυτη κυρι-
ότητα (100%) σε αυτές, κάτι που εκτιμάται 
ότι θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
των ξένων επενδύσεων.

Βόρειο Πέρασμα: κλειδί 
ανάπτυξης για τη ρωσική  
Αρκτική και την Άπω Ανατολή

Αισιόδοξες προσδοκίες εκφράζονται για 
το μέλλον αναφορικά με τον όγκο του 

ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΔΑΤΑ

Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια:  

Αγγελική Κολιομίχου



μεταφερόμενου φορτίου μέσω της δια-
δρομής του Βόρειου Περάσματος.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδι-
ακής υπηρεσίας Rosmorrechflot, η οποία 
υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών της 
Ρωσίας, εντός του τρέχοντος έτους ο όγκος 
των διακινούμενων φορτίων μέσω Βόρειου 
Περάσματος αναμένεται να αγγίξει τους 12-14 
εκατ. τόνους, από 9,93 εκατ. τόνους το 2017.
Τον περασμένο Μάρτιο ο Ρώσος πρόε-
δρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι, 
μέχρι το 2025, ο όγκος των φορτίων που 
διακινούνται μέσω του Βόρειου Περά-
σματος υπολογίζεται ότι θα καταγράψει 
οκταπλάσια αύξηση, συγκριτικά με σήμε-
ρα, φτάνοντας τους 80 εκατ. τόνους.
Ο κ. Πούτιν ανέφερε επιπλέον ότι η δια-

δρομή του Βόρειου Περάσματος θα απο-
τελέσει το κλειδί για την ανάπτυξη της 
ρωσικής Αρκτικής, καθώς και της Άπω 
Ανατολής. Στόχος για την κυβέρνηση της 
Ρωσίας είναι το Βόρειο Πέρασμα να απο-
τελέσει μια πραγματικά ανταγωνιστική 
διαδρομή. Ο ίδιος είχε τονίσει ότι γίνο-
νται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας περι-
οχής μέσα από έργα υποδομής, αλλά και 
μέσα από τη ναυπήγηση πρωτοποριακών 
πλοίων, κυρίως παγοθραυστικών, τα οποία 
θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποι-
ούν τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Tass, τα κύρια εμπορεύμα-

τα που διακινούνται μέσω του Βόρειου 
Περάσματος είναι μεταλλεύματα, τρόφιμα 
και καύσιμα.

Επανέρχεται η άνοδος  
για το διά θαλάσσης  
εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα

Σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται 
πηγές του Υπουργείου Οικονομίας της 
Τουρκίας, η Ρωσία ήρε τις κυρώσεις που 
είχε επιβάλει στους Τούρκους εξαγωγείς 
ντομάτας.
Σε δήλωσή του το υπουργείο ανέφερε ότι 
η απόφαση αυτή της Ρωσίας θα ανοίξει 
διάπλατα τον δρόμο για την επανέναρ-
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ξη εξαγωγών ντομάτας της Τουρκίας στη 
Ρωσία. Επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή 
ελήφθη μετά τη συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε πρόσφατα μεταξύ αξιωματού-
χων του Υπουργείου Οικονομίας της Τουρ-
κίας και του ρωσικού Υπουργείου Γεωργίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι κλυδωνισμοί ανάμε-
σα στις δύο χώρες σε εμπορικό επίπεδο 
έφτασαν στο απόγειό τους το 2016, όταν 
η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό μαχητικό 
αεροσκάφος, το οποίο παραβίασε τον 
εναέριο χώρο της, με συνέπεια η Ρωσία να 
απαγορεύσει τις εισαγωγές φρούτων και 
λαχανικών, όπως ντομάτες, πορτοκάλια, 
μήλα, βερίκοκα, λάχανα, μπρόκολα, μαντα-
ρίνια, αχλάδια και ροδάκινα. Παράλληλα, 
η Μόσχα επέβαλε ποσόστωση 50.000 
τόνων στις εισαγόμενες ντομάτες από την 
Τουρκία τον Οκτώβριο του 2017.
Ωστόσο, η απόφαση για την απελευθέρω-
ση του εμπορίου ντοματών αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αποκατά-
σταση των τεταμένων εμπορικών (και όχι 
μόνο) σχέσεων των δύο κρατών.

Φιλί ζωής από τη Μόσχα στην 
Άγκυρα για το φυσικό αέριο

Η Gazprom έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνί-
ας με την Άγκυρα για τα σχέδια που αφο-
ρούν τη δεύτερη γραμμή του αγωγού φυσι-
κού αερίου «TurkStream» της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε τη Δευ-
τέρα 14 Μαΐου ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος του ρωσικού κολοσσού, Vitaly 
Markelov, η ρωσική πλευρά είναι κατά ένα 
μεγάλο ποσοστό έτοιμη και πρόσθεσε: 
«Όσον αφορά τον κύριο αγωγό φυσικού 
αερίου που διέρχεται από το τουρκικό 
έδαφος, διεξάγουμε τώρα σχετικές συνο-
μιλίες με την τουρκική πλευρά για την 
εφαρμογή του project».
Επισημαίνεται ότι στις 30 Απριλίου 2018 
ολοκληρώθηκε η πρώτη γραμμή του αγω-
γού, με τις δύο πλευρές να είναι σε ανοι-
χτή επικοινωνία για την υλοποίηση της 
δεύτερης γραμμής.

Βραζιλία και Χιλή επιδιώκουν 
να περιορίσουν τα μεταξύ τους 
εμπόδια

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε πρόσφατα μεταξύ των προέδρων 
της Χιλής και της Βραζιλίας, ο Βραζιλιάνος 
πρόεδρος Michel Temer επεσήμανε ότι 
οι αρχηγοί των δύο κρατών συζήτησαν 
και  για την προοπτική μιας συμφωνίας 
αναφορικά με το ελεύθερο διμερές εμπό-
ριό τους. Ο πρόεδρος Temer χαρακτή-
ρισε τη συμφωνία φιλόδοξη και δήλωσε 
ότι η επίσκεψη του Χιλιανού προέδρου 
Piñera ανοίγει τον δρόμο για μια συνεργα-
σία σε οικονομικό επίπεδο.

«Αποδεχτήκαμε την πρόταση του προ-
έδρου Piñera να διαπραγματευτούμε 
μια νέα και φιλόδοξη συμφωνία ελεύθε-
ρου εμπορίου. Έχουμε πλέον φτάσει σε 
νέο επίπεδο, καθώς δεν τίθεται ζήτημα 
εξάλειψης των δασμολογικών εμποδίων. 
Τώρα, στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε 
τα ρυθμιστικά εμπόδια στις εμπορικές 
ανταλλαγές Βραζιλίας-Χιλής», επεσήμανε 
ο πρόεδρος της Βραζιλίας.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Piñera 
τόνισε ότι, από τότε που η Χιλή έγινε 
ανεξάρτητο έθνος, η χώρα απολαμβά-
νει προνομιακές σχέσεις με τη Βραζιλία, 
χωρίς φυσικά ή εμπορικά σύνορα μεταξύ 
των δύο χωρών, προσθέτοντας: «Αν και 
σύντομη, η επίσκεψη αποδείχθηκε γόνι-
μη για την έναρξη των συνομιλιών για τη 
σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορί-
ου μεταξύ Βραζιλίας και Χιλής, κάτι που 
πάντα επιθυμούσαμε και τώρα πρόκειται 
να υλοποιηθεί».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Χιλής ανέ-
φερε ότι οι επενδύσεις της Χιλής στη 
Βραζιλία ανέρχονται σήμερα στα $30 δις 
και επανέλαβε τις προσπάθειες της χώρας 
να επεκτείνει τη συνεργασία με τη Βραζι-
λία για την καταπολέμηση του εγκλήματος 
στον κυβερνοχώρο και της διακίνησης 
ναρκωτικών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στη συνάντηση 
των δύο ηγετών τέθηκαν επί τάπητος και 
οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, οι 
οποίες ανησυχούν και τις δύο χώρες.

Kαθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή 
το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

Το Ισραήλ αναμένεται να δεχτεί φορτίο 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις 
ΗΠΑ, το πρώτο που φτάνει σε κράτος της 
Μέσης Ανατολής από ακτές της Αμερικής 
από το 2016, οπότε και ξεκίνησαν οι εξα-
γωγές LNG των ΗΠΑ.
Το πλοίο «British Diamond», το οποίο ανήκει 
στην BP Plc, επρόκειτο να φτάσει στο λιμάνι 
Hadera του Ισραήλ στις 27 Μαΐου 2018, έχο-
ντας ξεκινήσει το ταξίδι του από τον τερμα-
τικό LNG Sabine Pass της Λουιζιάνα στις 3 
Μαΐου 2018, σύμφωνα με το Bloomberg. Επι-
σημαίνεται επίσης ότι τα περισσότερα φορ-
τία στο λιμάνι Hadera προέρχονται από το 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο.
Με επιπλέον τρία έργα LNG, που αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν το επόμενο έτος, οι 
ΗΠΑ επιδιώκουν να πάρουν τα ηνία από 

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ



A significant number of Greek shipowners and 
operators have chosen the Republic of the Marshall 
Islands (RMI) flag over any other. In a 2018 report, 
based on data provided to the Greek Shipping  
Co-operation Committee (GSCC) by IHS Markit,  
the RMI flag controls 19.3% of Greek shipping 
deadweight tonnage and is the largest foreign 
flag overall in Greece. The RMI Registry gained 
approximately 30% of Greek controlled vessels 
overall and 22% of the gross tonnage added.

Seagoing vessels of any tonnage engaged in foreign trade and vessels under construction are eligible for registration in 
the RMI. Applications for vessels of 15 years of age or older should be submitted with a Status Report of the vessel’s 
Statutory Survey and Certification and a copy of its latest intermediary or Special Survey Report. Ownership of RMI 
registered vessels must be through an RMI business entity, however foreign entities can also be accepted, as long as 
they are registered as foreign maritime entities in the RMI.

The benefits of vessel registration under the RMI flag do not stop once the registration process is completed. The 
RMI Registry’s decentralized network of 28 worldwide offices ensures a high level of responsiveness to clients and  
industry stakeholders.
 
The backbone of the RMI Registry is truly the experienced maritime personnel who can provide a range of maritime 
services to shipowners/operators wherever they are based and/or trading. The RMI maintains its White List status  
on the Paris and Tokyo Memorandums of Understanding (MoUs) and has been included on the United States  
Coast Guard (USCG) Qualship 21 roster for 14 consecutive years, which is unprecedented.

International Registries, Inc.  
in affiliation with the Marshall Islands Maritime & Corporate Administrator
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MARSHALL ISLANDS MAINTAINS LEADING 
POSITION IN GREEK MARKET

Visit us during Posidonia 2018 at  
Booth 4.215

Source: IHS Markit.
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το Κατάρ και την Αυστραλία, κυριαρχώ-
ντας στην παγκόσμια αγορά LNG τα επό-
μενα πέντε χρόνια.

Το «Belt and Road Initiative» 
κλειδί για την τόνωση του 
παγκόσμιου εμπορίου

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (European Bank for Recon-
struction and Development – EBRD) 
χαρακτήρισε, την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, το 
φιλόδοξο σχέδιο της Κίνας «Belt and 
Road Initiative» ως μια μεγάλη κίνηση για 
την ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συναντή-
σεων που έγιναν στη Νεκρά Θάλασσα της 
Ιορδανίας, στο πλαίσιο του 27ου Annual 
Meeting and Business Forum της ΕBRD, 
που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Μαΐου, 
ο πρώτος αντιπρόεδρος της EBRD, Jurgen 
Rigterink, αναφερόμενος στο «Belt and 
Road Initiative», δήλωσε χαρακτηριστικά: 
«Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία 
για την ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορί-
ου, την τόνωση της ανάπτυξης και τη βελ-
τίωση της οικονομικής συνδεσιμότητας».
Παράλληλα ο κ. Rigterink τόνισε ότι η 
Κίνα είναι ένας από τους κορυφαίους 
«τροφοδότες» επενδύσεων στις περιο-
χές στις οποίες η EBRD επενδύει. Κατά 
τη διάρκεια της συνόδου, υψηλόβαθμοι 
αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα από τα 
βασικά οφέλη του σχεδίου είναι η δημι-

ουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη 
των τοπικών αγορών στις οποίες αναμένε-
ται να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία.
Υπενθυμίζεται ότι το «Belt and Road 
Initiative», το οποίο προτάθηκε από την 
Κίνα το 2013, αποσκοπεί στη σύνδεση της 
Ασίας με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική 
και την Ευρώπη, μέσω της εφαρμογής ενός 
δικτύου εμπορίου και οικοδομών κατά τα 
πρότυπα του πάλαι ποτέ Silk Road. 

Θα καταφέρει η Αργεντινή να 
φανεί ανταγωνιστική στον τομέα 
της ενέργειας;

Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας της 
Αργεντινής, Juan José Aranguren, μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η νορβηγική 
Statoil, η αμερικανική Anadarko Petroleum 
Corp., η κινεζική CNOOC και η Petronas 
της Μαλαισίας, έχουν εκφράσει το ενδιαφέ-
ρον τους να συμμετάσχουν στη δημοπρασία 
αναφορικά με υπεράκτιες μονάδες εξερεύ-
νησης και παραγωγής της Αργεντινής.
Επισημαίνεται ότι η λατινική χώρα αναμέ-
νει να δεχτεί προσφορές για τις μονάδες 
αυτές στα τέλη Νοεμβρίου του 2018, δίνο-
ντας παράλληλα κίνητρα στις πετρελαϊκές 
εταιρείες να εξερευνήσουν πλήρως ένα 
μεγάλο τμήμα των κοιτασμάτων σχιστολι-
θικού πετρελαίου της Vaca Muerta.
Είναι αλήθεια ότι η Αργεντινή αντιμετωπί-
ζει αυξημένο «περιφερειακό» ανταγωνι-
σμό, καθώς χώρες με μεγάλα αποθέματα 
πετρελαίου, όπως η Βραζιλία και το Μεξικό, 
ξεκινούν ένα νέο κύμα μεταρρυθμίσεων σε 
θέματα ενεργειακής πολιτικής, με σκοπό 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
«Είναι μια ανεξερεύνητη περιοχή και ανα-
μένουμε και άλλες νέες εταιρείες, παράλ-
ληλα με αυτές που ήδη εργάζονται στην 
Αργεντινή, να συμμετάσχουν», δήλωσε ο 

Juan José Aranguren, στο περιθώριο διά-
σκεψης για την ενέργεια, αναφερόμενος 
στη δημοπρασία.
Τους τελευταίους μήνες, έξι έργα στη Vaca 
Muerta που χειρίζονται η γαλλική Total, 
οι Tecpetrol, CGC Combustibles και YPF 
της Αργεντινής, παρέχουν πρόσβαση 
στις εταιρείες αυτές για το τελικό στάδιο 
παραγωγής πετρελαίου.
Τέλος, να επισημανθεί ότι η Αργεντινή, 
υπό την προεδρία του Mauricio Macri, επι-
διώκει να αναστρέψει τη συνεχή πτώση 
της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ενώ παράλληλα αναπροσαρμόζει 
τη λιανική αγορά καυσίμων. Ωστόσο, με 
την τιμή του μαύρου χρυσού να αυξάνεται 
συνεχώς, οι εταιρείες διύλισης της χώρας 
αγωνίζονται να μη μεταφέρουν την αύξη-
ση αυτή στους καταναλωτές.

Ο Παναμάς εμπορική πύλη  
για την Ινδία

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν ο 
πρόεδρος του Παναμά, κ. Juan Carlos 
Varela, και ο αντιπρόεδρος της Ινδίας, κ. 
M. Venkaiah Naidu, επισημάνθηκε η ανά-
γκη για ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο κρατών.
Ο πρόεδρος του Παναμά ανέφερε ότι ο 
Παναμάς μπορεί να αποτελέσει για την 
Ινδία την πύλη προς τη Λατινική Αμερική.
Ο κ. Varela χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ο 
Παναμάς, ως κόμβος υπηρεσιών logistics, μπο-
ρεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 
Ινδίας στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Ινδία άλλω-
στε αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη οικονο-
μία του κόσμου, ενώ εκτιμάται ότι μεταξύ των 
ετών 2035 και 2040 θα αποτελεί τη δεύτερη 
μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδή-
σεων Efe, η συνάντηση του κ. Varela με τον 
κ. Naidu πραγματοποιήθηκε έναν μήνα 
αφότου η κυβέρνηση του Παναμά προέβη 
στην απελευθέρωση των θεωρήσεων εισό-
δου ατόμων από την Ινδία, γεγονός που 
εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην 
ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και 
όχι μόνο μεταξύ των δύο κρατών.
Μέσα από τη συνάντηση που είχε με τον 
Ινδό αντιπρόεδρο, ο Παναμέζος πρόε-
δρος, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολι-
τικής της κυβέρνησης του Παναμά, στο-
χεύει σε ενδυνάμωση των σχέσεων της 
χώρας με τις αναδυόμενες αγορές της 
Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αμείωτες οι παραδόσεις 
κρουαζιερόπλοιων στα Fincantieri

Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri παρέδω-
σαν στα τέλη Απριλίου το κρουαζιερό-
πλοιο «Seabourn Ovation» στη Seabourn 
Cruise Line, η οποία αποτελεί θυγατρική 
εταιρεία της Carnival Corporation.
To «Seabourn Ovation», χωρητικότητας 
40.350 τόνων, μήκους 210 μ. και πλάτους 28 
μ., είναι το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο τύπου 
ultra-luxury που ναυπηγούν τα Fincantieri 
για τη Seabourn Cruise Line. Το πρώτο 
υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο ήταν το 
«Seabourn Encore», το οποίο είχε παραδο-
θεί στην εταιρεία στα τέλη του 2016.
Το νέο κρουαζιερόπλοιο της Seabourn 
έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 600 
επιβάτες, διαθέτει μέγιστη ταχύτητα 18,6 
κόμβους, ενώ το παρθενικό του ταξί-
δι πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
περασμένου Μαΐου, αναχωρώντας από τη 
Βενετία με προορισμό τη Βαρκελώνη, για 
διάστημα έντεκα ημερών.
Τα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri, από το 
1990 έως και σήμερα, έχουν ναυπηγήσει 
συνολικά 82 κρουαζιερόπλοια για την 
Carnival, τον μεγαλύτερο όμιλο κρουαζιέ-
ρας στον κόσμο.

Ο όμιλος Grimaldi υποδέχεται έξι 
νέα RO-ROs

Ο όμιλος Grimaldi έχει παραγγείλει από 
τα κινεζικά ναυπηγεία Jinling έξι νέα πλοία 
κατηγορίας RO-RO.
Η αξία της ναυπήγησης των νέων πλοίων 
του oμίλου ανέρχεται σε $400 εκατ. και η 
παράδοσή τους αναμένεται να πραγματο-

ποιηθεί εντός του 2020. Σύμφωνα με διεθνή 
μέσα ενημέρωσης, η ναυπήγηση των έξι 
RO-ROs εντάσσεται στο πλαίσιο της ανα-
πτυξιακής στρατηγικής του ομίλου Grimaldi.
Τα νεοναυπηγηθέντα πλοία θα έχουν 
μήκος 238 μ., πλάτος 34 μ. και χωρητικό-
τητα 64.000 τόνων έκαστο. Ενδιαφέρον 
έχει το ότι θα είναι φιλικά προς το περι-
βάλλον, καθώς θα καταναλώνουν ορυκτά 
καύσιμα όταν θα βρίσκονται εν πλω, ενώ 
θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια 
όταν θα είναι ελλιμενισμένα.
Μόλις είναι έτοιμα προς παράδοση, τα 
τρία από αυτά εκτιμάται ότι θα εκτελούν 
δρομολόγια στη Μεσόγειο, ενώ τα υπό-
λοιπα θα αγοραστούν από τη Finnlines, 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου Grimaldi, 
για να ενταχθούν σε δρομολόγια στη Βαλ-
τική Θάλασσα.

Στα σκαριά κρουαζιερόπλοιο 
με ανεμογεννήτριες και 
φωτοβολταϊκά πανιά

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε παγκό-
σμιο επίπεδο συμβάλλει σημαντικά στην 
αύξηση των εκπομπών αέριων ρύπων. 
Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού 
οργανισμού Environmental Protection 
Agency, εκτιμάται ότι πάνω από 230 κρου-
αζιερόπλοια πραγματοποιούν κρουαζιέ-
ρες σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταφέροντας 
εκατομμύρια επιβάτες.
Με γνώμονα την προστασία του περιβάλ-
λοντος, η μη κυβερνητική οργάνωση Peace 
Boat, η οποία στοχεύει μεταξύ άλλων 

στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία 
για τη ναυπήγηση ενός κρουαζιερόπλοιου 
το οποίο θα είναι άκρως φιλικό προς το 
περιβάλλον, με μια διαφορετική οικολογι-
κή συμπεριφορά.
Πρόκειται για το «Ecoship», το οποίο θα 
διαθέτει 750 καμπίνες, θα έχει τη δυνα-
τότητα να μεταφέρει 2.000 επιβάτες, ενώ 
εκτιμάται ότι θα προσεγγίζει 100 λιμένες 
σε ετήσια βάση.
Όπως αναφέρει το World Economic 
Forum, ο σχεδιασμός του νέου κρουα-
ζιερόπλοιου θα είναι καινοτόμος, καθώς 
θα διαθέτει στην οροφή του δέκα ανεμο-
γεννήτριες και δέκα φωτοβολταϊκά πανιά. 
Τα φωτοβολταϊκά πανιά θα συμβάλλουν 
κατά 10% στην ισχύ πρόωσης του πλοίου, 
ενώ οι ανεμογεννήτριες θα τροφοδοτούν 
κατά 30% τις ενεργειακές ανάγκες του 
κρουαζιερόπλοιου, όσο αυτό θα βρίσκε-
ται ελλιμενισμένο. Το «Ecoship» θα δια-
θέτει επίσης ηλιακά πάνελ, τα οποία θα 
τροφοδοτούν το 100% των αναγκών φωτι-
σμού για τις καμπίνες και τις εξωτερικές 
εγκαταστάσεις του.
Το κρουαζιερόπλοιο ναυπηγείται από τη 
φινλανδική Arctech Helsinki Shipyard Inc. 
και αναμένεται να παραδοθεί το 2020 στην 
Peace Boat, η οποία θα χρησιμοποιήσει το 
κρουαζιερόπλοιο για τη μεταφορά επιβα-
τών, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την 
ιδέα μιας πιο βιώσιμης αγοράς κρουαζιέ-
ρας. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να 
χρησιμοποιηθεί και για τη διεξαγωγή ερευ-
νών αναφορικά με θαλάσσιες τεχνολογίες.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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Το λιμάνι του Πειραιά με τη στρατηγική γεωγραφική του θέση, τη 
δυναμική που διαθέτει και τη συνεχώς ανοδική του πορεία, αποτελεί 
μηχανή ανάπτυξης της λιμενικής βιομηχανίας και της ελληνικής 
οικονομίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιβατικά και εμπορικά 
λιμάνια της Ευρώπης με υπερσύγχρονες υποδομές και μηχανολογικό 
εξοπλισμό, που λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Με 
το υπό εκτέλεση επενδυτικό πρόγραμμα άνω των € 350 εκατ., στοχεύει 
στη καθιέρωσή του στο σημαντικότερο κέντρο διαμετακόμισης και 
logistics της Μεσογείου. Έχει ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και έχει 
πιστοποιηθεί ως οικολογικό λιμάνι (ECO PORT).
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Το λιμάνι της Βαρκελώνης  
σε πλήρη άνθηση

Η διακίνηση εμπορευμάτων στο λιμάνι της 
Βαρκελώνης ανήλθε σε 16,5 εκατ. τόνους 
το πρώτο τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας 
αύξηση 18,5% σε σχέση με το ίδιο χρονικό 
διάστημα το 2017, με τα θετικά μεγέθη να 
αποδίδονται σε διαφορετικά τμήματα του 
λιμένα. Αναλυτικότερα, το τμήμα του λιμανιού 
με τα containers έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 
786.000 containers, παρουσιάζοντας αύξηση 
της τάξεως του 18% σε σχέση με πέρυσι.
Εν τω μεταξύ, η φόρτωση και η εκφόρτω-
ση οχημάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% την 
ίδια περίοδο, λόγω ανόδου των εισαγωγών 
οχημάτων κατά 16% και των εξαγωγών κατά 
5%. Παράλληλα, όσον αφορά την επιβατική 
κίνηση, το λιμάνι της Βαρκελώνης «απασχό-
λησε» σχεδόν μισό εκατομμύριο επιβάτες, 
περίπου 26% παραπάνω απ’ ό,τι την αντί-
στοιχη περίοδο του 2017.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της 
Καταλονίας Catalan News Agency, μεγάλο 
μέρος της κυκλοφορίας εμπορευματοκι-
βωτίων, η οποία αυξήθηκε κατά 45%, αφο-
ρούσε τη μεταφορά εμπορευμάτων από 
ένα πλοίο σε άλλο, με τις εξαγωγές εμπο-
ρευματοκιβωτίων να αυξάνονται κατά 
9,6% και τις εισαγωγές κατά 7%.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η χρονιά ξεκίνησε 
πολύ καλά για το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι 
της Ισπανίας, αποδεικνύοντας για ακόμα 
μία φορά τη ζωτική του σημασία για την 
εμπορική δραστηριότητα της Μεσογείου.

Σιγκαπούρη: η προέλαση  
του Port-State

Με δήλωσή της η Ναυτική και Λιμενι-
κή Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) ανα-
κοίνωσε την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 
ότι υπέγραψε συμφωνία με την Penta 

Ocean Construction, τη Hyundai Engi-
neering & Construction και την Boskalis 
International για την υλοποίηση της δεύ-
τερης φάσης του αναπτυξιακού σχεδίου 
του θαλάσσιου τερματικού σταθμού Tuas.
Με την πρώτη φάση να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, το δεύτερο στάδιο του σχεδίου, το 
οποίο κοστολογείται στα $1,46 δις, θα αυξή-
σει τη συνολική λιμενική χωρητικότητα του 
σταθμού κατά 21 εκατ.  TEUs ετησίως έως 
το 2027, ανέφερε η MPA. Με την ολοκλή-
ρωση του έργου, έως το 2040, o τερματικός 
σταθμός Tuas θα μπορεί να διαχειρίζεται 
έως και 65 εκατ. TEUs ετησίως.
Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί μία από τις 
επτά που υπεγράφησαν κατά τη διεξαγωγή 
του Συνεδρίου Ναυτικής Τεχνολογίας της 
Σιγκαπούρης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται 
μια συνεργασία μεταξύ της ΜPA, της Keppel 
Offshore & Marine και του Technology 
Centre for Offshore and Marine Singapore 
για την από κοινού ανάπτυξη αυτόνομων 
πλοίων, ικανών να διεξάγουν λιμενικές επι-
χειρήσεις όπως διοχέτευση, πρόσδεση, 
πρόσδεση και ρυμούλκηση.
Παράλληλα, κατόπιν άλλης συμφωνίας, η 
κοινοπραξία που περιλαμβάνει τη νορ-
βηγική ST Electronics and Kongsberg 
Norcontrol θα εργαστεί πάνω στο πρό-
γραμμα καινοτομίας «Next Generation 
Vessel Traffic Management System».
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της MPA, 
Andrew Tan, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχά-

ριστη θέση να έχουμε ομοειδείς εταίρους, 
που πιστεύουν ακράδαντα στη σημασία 
της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας και 
της καινοτομίας. Αυτά τα μνημόνια θα 
μας βοηθήσουν να πάμε τον ναυτιλιακό 
κλάδο σε ένα νέο επίπεδο ανάπτυξης, σε 
τομείς όπως η αυτοματοποίηση, η ανάλυ-
ση δεδομένων, τα έξυπνα συστήματα και 
η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

Εντυπωσιακή αύξηση της κίνησης 
στο λιμάνι του Ντουμπάι

Η εταιρεία διαχείρισης του λιμανιού του 
Ντουμπάι (Dubai Ports – DP) ανακοίνωσε 
μεγάλη αύξηση στη διακίνηση εμπορευ-
ματοκιβωτίων τους πρώτους μήνες του 
2018 σε σχέση με πέρυσι.
Ειδικότερα, μέσω του Ντουμπάι διακι-
νήθηκαν 17,6 εκατ. TEUs κατά το πρώτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, αυξημένα 
κατά 7,3% σε σχέση με την ίδια περίο-
δο του 2017. Σε αντίστοιχα καλά επίπεδα 
κινήθηκαν και οι τερματικοί σταθμοί που 
κατέχει η Dubai Ports και σε άλλα λιμάνια 
στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην 
Αφρική και στην Αυστραλία.
Ο διευθύνων σύμβουλος της DP World, 
Sultan Ahmed Bin Sulayem, ανέφερε με 
αισιοδοξία ότι «ύστερα από ένα πολύ 
καλό 2017, το καλύτερο έτος των τελευ-
ταίων ετών, το 2018 ξεκίνησε ελπιδοφόρα, 
καλύτερα από τις αρχικές μας προβλέ-
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ψεις», σημειώνοντας ωστόσο με νόημα 
ότι προκλήσεις γεωπολιτικής φύσης είναι 
πάντα στο προσκήνιο, τις οποίες ενδεχο-
μένως θα κληθεί να αντιμετωπίσει η αγο-
ρά των λιμένων. «Ενώ το εμπορικό-οικονο-
μικό περιβάλλον εμφανίζεται ευνοϊκό, ορι-
σμένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι σε κάποιες 
περιοχές της υφηλίου προκαλούν αβεβαι-
ότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Έτοιμο το λιμάνι της Λεμεσού να 
υποδεχτεί mega κρουαζιερόπλοια

Η DP World Limassol ανακοίνωσε την έναρ-
ξη λειτουργίας του νέου σύγχρονου τερμα-
τικού σταθμού στον λιμένα της Λεμεσού, 
μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται τα 
μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου.
Ο τερματικός σταθμός, έκτασης 8.205 τ.μ., θα 
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στα 
κρουαζιερόπλοια και στους επιβάτες κρουα-
ζιέρας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Η DP World Limassol, θυγατρική της DP 
World, είναι η εταιρεία στην οποία είχε 
παραχωρηθεί τον Απρίλιο του 2016 ο τερ-
ματικός σταθμός πολλαπλής χρήσης του 
λιμανιού της Λεμεσού, ο οποίος διαθέτει 
τρία κρηπιδώματα.
Ο νέος τερματικός σταθμός στον λιμένα 
της Λεμεσού θα περιλαμβάνει επίσης μία 
εφοδιαστική ζώνη πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες 
διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι η DP 
World θα διασφαλίσει την επιτυχία του 
λιμένα της Λεμεσού, με στόχο η Κύπρος 
να αποτελέσει σύγχρονο κέντρο επενδύ-
σεων, εμπορίου και υπηρεσιών.
Από τη μεριά του, ο κ. Sultan Ahmed Bin 
Sulayem, πρόεδρος και CEO της DP World 
Group, επεσήμανε ότι ο νέος επιβατικός 
τερματικός σταθμός θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Κύπρο και 
στο να αναδειχθεί η παρουσία του λιμένα 
της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε τι επίπεδα κυμαίνεται η 
διακίνηση containers από 
μεγάλους διαχειριστές 
τερματικών σταθμών;

Η DP World, ο τρίτος μεγαλύτερος δια-
χειριστής τερματικών σταθμών λιμένων 
στον κόσμο, διαχειρίστηκε 17,6 εκατ. 
TEUs το πρώτο τρίμηνο του 2018, αύξηση 
κατά 7,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους.
Η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, δήλωσε 
ότι η αύξηση του διακινούμενου όγκου 
από τους τερματικούς σταθμούς που 
διαχειρίζεται οφείλεται στη συνεχή ανά-
καμψη του παγκόσμιου εμπορίου και στην 
εξαιρετική επίδοση των τερματικών σταθ-
μών που διαθέτει σε Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή, Αφρική και Αυστραλία.

Αύξηση κατά 38% καταγράφηκε στη διακίνη-
ση εμπορευματοκιβωτίων από τους τερματι-
κούς σταθμούς που διαχειρίζεται συνολικά η 
COSCO Shipping Ports (CSP) το πρώτο τρί-
μηνο του τρέχοντος έτους, συγκριτικά με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, 
φτάνοντας τα 27,2 εκατ. TEUs.
Αναφορικά με τους τερματικούς σταθμούς 
που διαχειρίζεται η CSP στην περιοχή 
της ηπειρωτικής Κίνας, της Ταϊβάν και του 
Χονγκ Κονγκ και οι οποίοι αντιπροσωπεύ-
ουν το 79% του συνολικού όγκου εργασιών 
της, σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 
38% στη διακίνηση των εμπορευματοκιβω-
τίων, αγγίζοντας τα 21,3 εκατ. TEUs.
Σε ό,τι αφορά τους τερματικούς σταθ-
μούς που διαχειρίζεται η CSP εκτός Κίνας, 
εκεί καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 
36% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμή-
νου του 2018, φτάνοντας τα 5,9 εκατ. TEUs.
Ο τερματικός σταθμός διαχείρισης εμπο-
ρευματοκιβωτίων στον λιμένα του Πει-
ραιά διαχειρίστηκε από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους έως και τα τέλη του 
περασμένου Μαρτίου πάνω από 1 εκατ. 
TEUs, αύξηση κατά 20% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η αύξηση 
στη διαχείριση φορτίου από τον τερμα-
τικό σταθμό του Πειραιά οφείλεται, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της CSP, στις αυξη-
μένες προσεγγίσεις πλοίων που ανήκουν 
στις συμμαχίες Ocean Alliance και THE 
Alliance.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ  
ΑΓΟΡΕΣ
-

Ρεκόρ στις παραδόσεις LNG 
carriers εντός του 2018

Η παγκόσμια αγορά των LNG carriers ανα-
μένεται να καταγράψει ρεκόρ παραδόσεων 
σε νέα πλοία εντός του 2018. Σύμφωνα με 
στοιχεία της VesselsValue, από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους έως και τα τέλη του περα-
σμένου Απριλίου, έχουν παραδοθεί από την 
παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία 22 νέα 
πλοία μεταφοράς LNG, συνολικής αξίας 
$3,9 δις, ενώ έως τα τέλη του 2018 αναμένε-
ται να ενταχθούν στη συγκεκριμένη αγορά 
άλλα 43 πλοία, συνολικής αξίας $7,7 δις.
Κατά τη διάρκεια του 2018 εκτιμάται ότι 
θα παραδοθούν LNG carriers συνολι-
κής χωρητικότητας 10,23 εκατ. κ.μ., αριθ-
μός-ρεκόρ για τα δεδομένα ενός έτους.
Όπως αναπαρίσταται στα πρόσφατα 
στοιχεία της VesselsValue, ο παγκόσμιος 
στόλος LNG carriers ανέρχεται σήμερα 
σε 600 πλοία, εκ των οποίων τα 499 βρί-
σκονται εν πλω, ενώ τα 101 είναι υπό ναυ-
πήγηση την παρούσα περίοδο.
Τα πλοία μεταφοράς LNG τα οποία φέρουν 
σημαία Ιαπωνίας κατέχουν την πρώτη θέση 
παγκοσμίως, φτάνοντας τα 87, και ακολου-
θούν τα πλοία με ελληνική σημαία (60) και 
τα πλοία με σημαία του Κατάρ (59).
Αναφορικά με την αξία των ιδιόκτητων 
πλοίων, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση, 
με πλοία συνολικής αξίας $13,902 δις.

Θα επέλθει η επιθυμητή ισορροπία 
στην αγορά των δεξαμενόπλοιων;

Ο υψηλός ρυθμός ανακύκλωσης δεξαμε-
νόπλοιων κατηγορίας VLCC που καταγρά-
φηκε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
έτους και η συμφωνία του OPEC για μείω-
ση στην παγκόσμια πετρελαϊκή παραγωγή 

φαίνεται ότι δεν έχουν οδηγήσει σε ισορ-
ροπία την αγορά των δεξαμενόπλοιων.
Σύμφωνα με στοιχεία της VesselsValue, 
από τις αρχές του τρέχοντος έτους έως 
τα τέλη του περασμένου Απριλίου, έχουν 
σταλεί προς ανακύκλωση 21 πλοία κατη-
γορίας VLCC.
Την ίδια στιγμή, όμως, καταγράφεται έντο-
νη δραστηριότητα στις παραδόσεις νέων 
δεξαμενόπλοιων, γεγονός που ενισχύει 
την ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης 
στη συγκεκριμένη αγορά.
Έως τα τέλη του 2018 εκτιμάται ότι 49 
VLCC θα έχουν ενταχθεί στην αγορά των 
tankers.
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση 
της VesselsValue, αύξηση παρατηρείται 
τόσο στις τιμές ναυπήγησης όσο και στις 
τιμές ανακύκλωσης πλοίων, κάτι που ενι-
σχύει τις προσδοκίες των αναλυτών ότι οι 
πλοιοκτήτες θα περιορίσουν την επιθυμία 
τους για απόκτηση νέων πλοίων, ενώ θα 
στείλουν προς ανακύκλωση πλοία μεγά-
λης ηλικίας.
Αναφορικά με το μέλλον, αναμένεται 
αύξηση της ζήτησης για αργό πετρέλαιο 
και κατ’ επέκταση αύξηση της ζήτησης για 
δεξαμενόπλοια. Ωστόσο, όπως δείχνουν 
τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως 
δεν θα επέλθει τόσο εύκολα και σύντομα 

η επιθυμητή ισορροπία στην αγορά των 
δεξαμενόπλοιων.

Hapag-Lloyd: παιχνίδια 
εντυπώσεων, αλλά και 
περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, 
στη σκιά του ΙΜΟ

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα επε-
τεύχθη συμφωνία από πλευράς IMO για 
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO

2
) από τα επίπεδα του 2008 

έως το 2050, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να ανακοινώνει επίσης την απόφασή της 
για τη μείωση των εκπομπών θείου από 
τα πλοία.
Η πρώτη, λοιπόν, που μπήκε στο παιχνίδι 
των εντυπώσεων αλλά και της περιβαλλο-
ντικής ευσυνειδησίας είναι η ναυτιλιακή 
εταιρεία Hapag-Lloyd.
Η γερμανική εταιρεία μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων (containers) Hapag-
Lloyd ανακοίνωσε ότι προτίθεται να μειώ-
σει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO

2
) κατά 20% έως το 2020, σε σύγκρι-

ση με το 2016, συμβάλλοντας έτσι στην 
προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερί-
ων στη διεθνή ναυτιλία.
Η Hapag-Lloyd, η πέμπτη μεγαλύτερη 
εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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ων στον κόσμο, με επίσημη ανακοίνωσή 
της την Κυριακή 22 Απριλίου 2018, δήλω-
σε ότι έχει μειώσει τις εκπομπές CO

2
 του 

στόλου της κατά 46% κατά το χρονικό 
διάστημα 2007-2016.
«Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι 
όλες οι βιομηχανίες να κινηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο CEO της 
Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen. Επιση-
μαίνεται ότι η εταιρεία έχει εκσυγχρονίσει 
τον στόλο της μετά τη συγχώνευση με την 
αραβική ναυτιλιακή UASC, «απευθυνόμε-
νη» σε πιο αποδοτικά σκάφη.

Ανοδικές τάσεις για την 
παγκόσμια ζήτηση χάλυβα

Αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση για χάλυ-
βα κατά 1,8% πρόκειται να καταγραφεί 
εντός του 2018, συγκριτικά με το περα-
σμένο έτος. Όπως αναφέρουν στοιχεία 
του World Steel Association, η ζήτηση για 
χάλυβα σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται 
ότι θα φτάσει τους 1,62 δις τόνους έως τα 
τέλη του τρέχοντος έτους, ενώ περαιτέ-
ρω αύξηση κατά 0,7% προβλέπεται για το 
2019, συγκριτικά με το 2018.
Τα ανοδικά επίπεδα της ζήτησης για χάλυ-
βα οφείλονται στις αυξημένες επενδύσεις 
και στην ανάκαμψη των τιμών βασικών 
εμπορευμάτων.
Η ζήτηση για χάλυβα από τις χώρες του 
ανεπτυγμένου κόσμου αναμένεται να σημει-
ώσει αύξηση της τάξεως του 1,8% το 2018 
και του 1,1% το 2019. Η αντίστοιχη ζήτηση 
από μέρους της Κίνας θα παραμείνει στα 
ίδια επίπεδα εντός του 2018 σε σχέση με το 
περασμένο έτος, ενώ εκτιμάται ότι θα μειω-
θεί κατά 2% το ερχόμενο έτος.
Όσον αφορά τις αναδυόμενες οικονομί-
ες (εξαιρουμένης της Κίνας), η ζήτηση για 
χάλυβα θα αυξηθεί κατά 4,9% το 2018 και 
κατά 4,5% το 2019.

Προς τα πού κινείται η αγορά  
του LNG;

Το International Group of Liquefied Nat-
ural Gas Importers (GIIGNL) παρουσί-

ασε έκθεση, σύμφωνα με την οποία οι 
συνολικές εισαγωγές LNG σε παγκόσμιο 
επίπεδο άγγιξαν τους 289,8 εκατ. τόνους 
το περασμένο έτος, αύξηση κατά 9,9% 
συγκριτικά με τις αντίστοιχες εισαγωγές 
του 2016.
Σύμφωνα με την έκθεση του GIIGNL, 
κατά τη διάρκεια του 2017 οι χώρες-εισα-
γωγείς LNG ανήλθαν σε σαράντα εννέα, 
ενώ οι εξαγωγείς σε δεκαεννέα. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές 
LNG σε παγκόσμιο επίπεδο το περασμέ-
νο έτος άγγιξαν επίπεδα-ρεκόρ, που είχαν 
να καταγραφούν από το 2010.
Η αυξημένη προσφορά φυσικού αερίου 
παγκοσμίως οφείλεται στην αύξηση της 
παραγωγής των ΗΠΑ (+9,6 εκατ. τόνους) 

και της Αυστραλίας (+10,7 εκατ. τόνους), 
καθώς και στη βελτιωμένη παραγωγική 
ικανότητα των υφιστάμενων μονάδων 
υγροποίησης φυσικού αερίου σε Ανγκόλα, 
Αλγερία και Νιγηρία.
Από την άλλη, η προσφορά LNG από 
χώρες της Μέσης Ανατολής μειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους 
κατά 2,3 εκατ. τόνους.
Η μεγαλύτερη πηγή προμήθειας LNG 
είναι η λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού 
(131,4 εκατ. τόνοι), αντιπροσωπεύοντας το 
45,3% της παγκόσμιας προσφοράς φυσι-
κού αερίου, ενώ ακολουθούν η Μέση Ανα-
τολή και η λεκάνη του Ατλαντικού.
Από πλευράς ζήτησης, η Ασία «απορρό-
φησε» το 72,9% των παγκόσμιων εισα-
γωγών LNG το 2017. Πρώτος αγοραστής 
ήταν η Ιαπωνία (83,5 εκατ. τόνοι LNG), 
ενώ ακολούθησαν η Κίνα (39 εκατ. τόνοι) 
και η Νότια Κορέα (33 εκατ. τόνοι).

Οι μειωμένες τιμές iron ore 
συρρικνώνουν τα κέρδη της Vale

H βραζιλιάνικη μεταλλευτική εταιρεία 
Vale S.A. εμφάνισε μειωμένα καθαρά κέρ-
δη κατά 36% το πρώτο τρίμηνο του 2018 
συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διά-
στημα, κυρίως λόγω της μειωμένης τιμής 
του σιδηρομεταλλεύματος (iron ore).
H εταιρεία δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη 
της για το πρώτο τρίμηνο του 2018 μει-
ώθηκαν στα $1,59 δις από τα $2,49 δις 
του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. 
Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν 
επίσης μείωση της τάξεως του 8%, στα 
$3,97 δις.
Οι οικονομικές ζημίες που σχετίζονται με 
τις διακυμάνσεις στο νόμισμα και τα επι-
τόκια της Βραζιλίας ανήλθαν σε περίπου 
$185 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκρι-
ση με τα κέρδη των $229 εκατ. το ίδιο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ τα 
καθαρά λειτουργικά έσοδα του βραζιλιά-
νικου κολοσσού αυξήθηκαν κατά 1%, στα 
$8,6 δις.
Ο CEO της Vale, σε δήλωσή του την 
Τετάρτη 25 Απριλίου, ανέφερε ότι πολιτι-
κή της εταιρείας αποτελεί ο περιορισμός 
των επενδύσεων με βραχυπρόθεσμο ορί-
ζοντα και η ενίσχυση των μετόχων της, 
ενώ παράλληλα στόχος είναι η μετατροπή 
της σε μια «πιο προβλέψιμη εταιρεία».

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Η Γεωργία αποκτά σταδιακά εξέχουσα θέση  
στο στερέωμα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Η Tamara Ioseliani, 

διευθύντρια της Υπηρεσίας 

Θαλασσίων Μεταφορών  

της Γεωργίας, συζητά με  

τον Παναγιώτη Καπετανάκη.

Η Γεωργία, τα τελευταία 
χρόνια, προχωρά με σταθερά 
βήματα στην εφαρμογή 
στρατηγικών ενίσχυσης 
της εγχώριας ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, αλλά και 
στην ανάδειξη της χώρας 
σε ελκυστικό προορισμό 
επενδύσεων για τη διεθνή 
επιχειρηματική κοινότητα από 
τον χώρο της ναυτιλίας και των 
μεταφορών. Η διευθύντρια 
της Υπηρεσίας Θαλασσίων 
Μεταφορών της Γεωργίας 
παρουσιάζει στους αναγνώστες 
των Ναυτικών Χρονικών τις 
μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης 
των θαλασσίων μεταφορών 
στη χώρα της αρχαίας 
Κολχίδας και Ιβηρίας, η οποία 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι 
των εμπορικών οδών μεταξύ 
Ευρώπης και Ασίας. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται 
συστηματικές προσπάθειες η Γεωργία 
να επανατοποθετηθεί στον παγκόσμιο 
χάρτη ως ναυτιλιακό έθνος, καθώς και 
ως ένας προορισμός που προσελκύει 
οικονομικές επενδύσεις. Ποια είναι η 
στρατηγική στόχευση της γεωργιανής 
κυβέρνησης και ποια τα συγκεκριμένα 
μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την 
υποστήριξη και την ανάπτυξη της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας στη χώρα;

Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου να ευχαρι-
στήσω τα Ναυτικά Χρονικά για τη μεγάλη 
ευκαιρία που μου δόθηκε να εξηγήσω σε 
εσάς και στους αναγνώστες σας τις φιλο-
δοξίες της κυβέρνησης της Γεωργίας στον 

τομέα της ναυτιλίας. Η Γεωργία αποκτά 
σταδιακά εξέχουσα θέση στο στερέωμα 
της παγκόσμιας ναυτιλίας, ευρισκόμενη 
στο θαλάσσιο σταυροδρόμι εντός του 
διαδρόμου που θεωρείται ο νέος δρόμος 
του μεταξιού μεταξύ Κίνας και Δύσης. 
Εξετάζοντας τη Γεωργία ως έναν περιφε-
ρειακό κόμβο μεταφορών, είναι σημαντι-
κό να τονιστεί ότι η εικόνα της Γεωργίας 
ως ενός υπεύθυνου κράτους σημαίας 
(flag state), υπεύθυνου κράτους λιμένα 
(port state) αλλά και ως ενός υπεύθυνου 
παράκτιου κράτους είναι ο βασικός παρά-
γοντας για να πειστούν οι διεθνείς εμπο-
ρικοί εταίροι μας ότι οι εμπορικές μας 
διαδρομές είναι ασφαλείς, φιλικές προς 
το περιβάλλον, εύκολα προσβάσιμες και 



προσπελάσιμες και χωρίς περιττές γρα-
φειοκρατικές επιβαρύνσεις. 
Το όραμα της κυβέρνησης της Γεωργί-
ας είναι να προωθήσει τη χώρα ως έναν 
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Αυτό 
το όραμα υπογραμμίζεται από την έναρ-
ξη ενός εκ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών 
έργων στη Γεωργία: του λιμένα βαθέων 
υδάτων της Ανάκλια. Η πόλη της Ανά-
κλια στη Μαύρη Θάλασσα ανακαλύπτεται 
εκ νέου ως εμπορική πύλη για τις χώρες 
της κεντρικής Ασίας και του Καυκά-
σου, επειδή βρίσκεται στη συντομότερη 
εμπορική οδό που οδηγεί από την Κίνα 
στην Ευρώπη, μια οδό που έχει καταστεί 
κομβικό σημείο των διεθνών επενδύσεων 
στον τομέα των υποδομών. Ο λιμένας θα 
προσελκύσει φορτία υψηλής αξίας, που 
αναζητούν οδούς ταχύτερης διέλευσης. 
Η οδός διαμέσου της Μαύρης Θάλασ-
σας είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί 
μια ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σχέση 
με άλλες μεγάλες ηπειρωτικές εμπορικές 
οδούς. Ο νέος λιμένας θα φιλοξενεί post-
Panamax πλοία, με δυνατότητα αγκυροβό-
λησης πλοίων με μεταφορική ικανότητα 
10.000 TEUs, καθώς και με ευελιξία για 
τύπους πλοίων Panamax, Handymax και 
Aframax, πολλαπλών φορτίων.
Ο λιμένας θα κατασκευαστεί σε εννέα 
φάσεις, φτάνοντας σταδιακά σε ικανότη-
τα διαχείρισης 100 εκατ. τόνων φορτίου 
σε ετήσια βάση. Από το συνολικό κόστος 
των $2,5 δις, γύρω στα $586 εκατ. θα 
επενδυθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης 

φάσης, για να επιτευχθεί, εντός των τριών 
πρώτων ετών από το ξεκίνημα των έργων, 
χωρητικότητα 7 εκατ. τόνων.
Η κυβέρνηση της Γεωργίας συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη του έργου, παρέχοντας μία 
μεγάλη έκταση γης για τον λιμένα και μία 
ειδική οικονομική ζώνη, καθώς και κατα-
σκευάζοντας σιδηροδρομικές και οδικές 
συνδέσεις. Το συνολικό ποσό που συνει-
σφέρει η κυβέρνηση της Γεωργίας υπερ-
βαίνει τα 100 εκατ. δολάρια. 

Η Γεωργία αναδεικνύεται σε κόμβο 
των διαμετακομιστικών οδών που δια-
σχίζουν την περιοχή του Καυκάσου, 
συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο και 
την Ινδία με την Ευρώπη. Ωστόσο, οι 
μεταφορείς θεωρούν απαραίτητη τη 
βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών 
υπηρεσιών, αλλά και την καλύτερη 
διασύνδεση με την ενδοχώρα. Έχετε 
συγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης των 
υποδομών τόσο στους λιμένες της 

χώρας όσο και στο οδικό και σιδηρο-
δρομικό δίκτυο;

Η προσέγγισή μας δεν είναι μόνο μια στε-
νή τομεακή προσέγγιση. Εμείς αντιμετωπί-
ζουμε τον τομέα των θαλάσσιων μεταφο-
ρών ως μέρος του δικτύου υποδομών της 
χώρας, το οποίο στη Γεωργία και κατά την 
παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία 
πλήρους αναβάθμισης. Ο εκσυγχρονισμός 
των σιδηροδρόμων, η κατασκευή αυτοκι-
νητροδρόμου Ανατολής-Δύσης και η νέα 
σιδηροδρομική σύνδεση Μπακού-Τιφλί-
δας-Καρς είναι επιπλέον προτεραιότητες, 
οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την πρωτο-
βουλία της Κίνας «One Belt One Road», με 
στόχο την ενίσχυση του εμπορίου. 
Το έργο της κατασκευής και της βελτίω-
σης των αυτοκινητοδρόμων είναι βαρύ-
νουσας σημασίας για τη Γεωργία και για 
τις γειτονικές της χώρες, αλλά και για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τμήμα μιας στρατη-
γικής εμπορικής οδού μεταξύ της Ευρώ-

Το όραμα της κυβέρνησης 
της Γεωργίας είναι να 
προωθήσει τη χώρα ως 
έναν ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό. Αυτό το όραμα 
υπογραμμίζεται από 
την έναρξη ενός εκ των 
μεγαλύτερων ναυτιλιακών 
έργων στη Γεωργία: του 
λιμένα βαθέων υδάτων  
της Ανάκλια. 

Ο διεθνής σταθμός εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα του Βατούμ.
(Ευγενική παραχώρηση: Maritime Transport Agency of Georgia)
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πης και της κεντρικής Ασίας. Στην παρού-
σα φάση σχεδόν οι μισές εργασίες κατα-
σκευής έχουν ολοκληρωθεί. Το έργο έχει 
χρηματοδοτηθεί από τον κεντρικό προϋ-
πολογισμό της Γεωργίας, την Παγκόσμια 
Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυ-
ξης, τον Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασί-
ας της Ιαπωνίας και την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων. Το συνολικό κόστος 
του ανέρχεται σε $3,24 δις, εκ των οποίων 
το $1 δις έχει ήδη δαπανηθεί. 
Επίσης, στα τέλη Οκτωβρίου του 2017 
εγκαινιάστηκε και η νέα σιδηροδρομική 
γραμμή Μπακού-Τιφλίδας-Καρς, προϋπο-
λογισμού $775 εκατ., η οποία συνδέει τους 
σιδηροδρόμους Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας 
και Τουρκίας. Παρακάμπτοντας τη Ρωσία, η 
μήκους 826 χλμ. σιδηροδρομική γραμμή –η 
οποία συνδέει με σιδηροδρομικό πορθμείο 
την Κασπία Θάλασσα– επιτρέπει ταχύτε-
ρη παράδοση των εμπορευματοκιβωτίων, 
των εμπορευματικών αγαθών αλλά και των 
επιβατών από την Ασία προς την Ευρώπη, 
μειώνοντας στο μισό τον χρόνο του διά 
θαλάσσης ταξιδιού των τριάντα ημερών.
Ο σιδηρόδρομος της Γεωργίας εκσυγ-
χρονίζει το δίκτυό του με ένα κόστος 
που αγγίζει τα 260 εκατ. ελβετικά φράγκα. 
Κύριος στόχος είναι η βελτιστοποίηση των 

χρόνων μεταφοράς των εμπορευματικών 
αγαθών αλλά και των επιβατών, η μείωση 
των λειτουργικών εξόδων, η βελτίωση της 
λειτουργικής ασφάλειας καθώς και η μεγι-
στοποίηση της μεταφορικής ικανότητας. 
Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα στον 
τομέα της ναυτιλίας είναι το ζήτημα της 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης των ναυ-
τικών. Επί του παρόντος, η Γεωργία είναι 
το σπίτι για περισσότερους από 13.000 
ενεργούς ναυτικούς υψηλής κατάρτισης, 
και αυτός ο αριθμός είναι συνεχώς αυξα-
νόμενος. Ως ναυτιλιακό κράτος, η Γεωργία 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές και 
τα διεθνή πρότυπα στον ναυτιλιακό τομέα. 
Η κυβέρνηση υποστηρίζει σε σημαντικό 
βαθμό και διευκολύνει τη ναυτική εκπαί-
δευση στη χώρα. 
Οι θετικές εξελίξεις στον ναυτιλιακό 
τομέα που σημειώθηκαν εδώ και αρκετά 
χρόνια έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθ-
μό την εικόνα της Γεωργίας στον ναυτιλι-
ακό κόσμο. Επίσης, η δημιουργία το 2016 
ενός διεθνούς φόρουμ για τη συζήτηση 
των τελευταίων εξελίξεων στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία έχει ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της Γεωργίας αλλα και φορέ-
ων της διεθνούς ναυτιλίας στο Διεθνές 

Ο εμπορικός λιμένας του Βατούμ.
(Ευγενική παραχώρηση: Maritime Transport Agency of Georgia)

Ο εμπορικός λιμένας του Πότι.  
(Ευγενική παραχώρηση: Maritime Transport Agency of Georgia)

Επί του παρόντος, η 
Γεωργία είναι το σπίτι 
για περισσότερους από 
13.000 ενεργούς ναυτικούς 
υψηλής κατάρτισης, και 
αυτός ο αριθμός είναι 
συνεχώς αυξανόμενος. 

ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ



Ο λιμένας της Ανάκλια, η νέα εμπορική πύλη της κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου.
(Ευγενική παραχώρηση: Anaklia Deep Sea Port)

Ναυτιλιακο Φόρουμ της Γεωργίας (Georgia 
International Maritime Forum – GIMF). 
Τις εργασίες του GIMF στο Βατούμ 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 
εκπρόσωποι από πενήντα χώρες, ο γενι-
κός γραμματέας του ΙΜΟ Kitack Lim, 
καθώς και αρκετοί υπουργοί Μεταφορών, 
ενώ ένα δεύτερο φόρουμ, το GIMF2018, 
αναμένεται να διοργανωθεί τον ερχόμε-
νο Σεπτέμβριο. Επιθυμία μας είναι στο 
GIMF2018 να αντικατοπτριστεί η 70ή επέ-
τειος της Σύμβασης του ΙΜΟ αλλά και της 
Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
με δεδομένο ότι το φόρουμ έχει σχεδι-
αστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχει 
απλώς έναν ενημερωτικό ρόλο, αλλά να 
έχει και έναν ενεργό ρόλο ως προς την 
υποβολή συστάσεων.

Ποια είναι, κατά την άποψή σας, τα 
βασικά προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει σήμερα ο ναυτιλιακός κλάδος στη 
Γεωργία και πώς μπορεί ο τελευταίος 
να καταστεί πιο ελκυστικός για την 
παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία;

Κατά την παρούσα περίοδο εργαζόμαστε 
με στόχο την προώθηση του maritime 
cluster της χώρας, ως απαραίτητη προϋ-

πόθεση για την ενίσχυση του ναυτιλιακού 
δυναμικού της Γεωργίας. Επίσης, βλέπουμε 
ότι, παράλληλα με την κατασκευή υπο-
δομών, χρειάζεται να διαμορφώσουμε 
το σύνολο των θαλασσίων μεταφορών, 
καθώς και των συναφών υπηρεσιών. Έτσι, 
έως τα τέλη του 2018, θα ανακοινώσου-
με πρόσθετα κίνητρα για τη ναυτιλία, τα 
οποία θα συμβάλουν περαιτέρω στην 
ανάπτυξη βασικών και επικουρικών υπη-
ρεσιών. Επίσης, επανεξετάζουμε το ενδε-
χόμενο δημιουργίας ενός πιο φιλικού 
προς τον χρήστη διαδραστικού συστήμα-
τος μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της 
κυβέρνησης, προκειμένου να μειωθούν 
οι καθυστερήσεις και να διευκολυνθεί η 
διοίκηση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για την κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγι-
κή περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών 
one-stop-shop.

Η Υπηρεσία σας διαθέτει κάποια 
συγκεκριμένη στρατηγική για την προ-
σέλκυση της νέας γενιάς στο ναυτικό 
επάγγελμα;

Η προσέλκυση της νεότερης γενιάς στον 
τομέα των θαλασσίων μεταφορών συνι-
στά μία από τις προτεραιότητές μας. 

Είναι περιττό να πούμε ότι η στρατηγι-
κή μας έχει υλοποιηθεί υποστηρίζοντας 
τις κυβερνητικές υποψηφιότητες στους 
κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισμούς 
παγκοσμίως. 
Προωθούμε το επάγγελμα του ναυτικού 
στο σχολείο μέσω του IMO Maritime 
Ambassador Scheme και κάθε χρόνο στις 
25 Ιουνίου εορτάζουμε την ημέρα των 
ναυτικών. Προωθούμε επίσης διμερείς 
δεσμούς με διεθνή ιδρύματα, όπως είναι 
το ιαπωνέζικο ίδρυμα Nippon, και τέτοιου 
τύπου συνεργασίες αυξάνονται σε αριθ-
μό. Ο δρ Yohei Sasakawa, πρόεδρος της 
Nippon, επισκέφτηκε τη Γεωργία πέρυσι, 
οδηγώντας έτσι τις διμερείς μας σχέσεις 
σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι προς 
το αναγνωστικό κοινό των Ναυτικών 
Χρονικών;

Θα επιθυμούσα να προσκαλέσω όλους 
όσοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποι-
ηθούν επιχειρηματικά στον ναυτιλιακό 
τομέα της Γεωργίας να επισκεφτούν τη 
χώρα μου, όπου θα είμαι ο προσωπικός 
σας οικοδεσπότης, για να σας δείξω τι 
μπορεί να προσφέρει η χώρα μας.
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Η εκτόξευση της τιμής του μαύρου χρυσού εν μέσω έντονων 
γεωπολιτικών ζυμώσεων δημιουργεί απορίες και ψιθύρους γύρω 
από την αναβλητικότητα της δημόσιας εγγραφής της Saudi 
Aramco στο χρηματιστήριο. Τα Ναυτικά Χρονικά επιχειρούν μια 
ψύχραιμη προσέγγιση και ανάλυση των παραγόντων που έχουν 
οδηγήσει στην καθυστέρηση αυτού που οι παγκόσμιες αγορές 
αναμένουν να είναι η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στην ιστορία 
των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών. 

Saudi Aramco:
Xωρίς τέλος το «σίριαλ» της δημόσιας εγγραφής

Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου

ΑΝΑΛΥΣΗ

O πετρελαϊκός γίγαντας Saudi Aramco 
παρουσίασε καθαρά κέρδη σχεδόν $34 
δις για το πρώτο εξάμηνο του 2017, με 
αποτέλεσμα να αποτελεί μία από τις πιο 
μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως.
Συγκεκριμένα, η Saudi Aramco, που ανή-
κει στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, 
κατέγραψε καθαρά κέρδη $33,8 δις το 
πρώτο εξάμηνο του 2017, περίοδο κατά 
την οποία η τιμή του Brent κινούνταν 
κατά μέσο όρο στα $53 το βαρέλι. Σημει-
ώνεται ότι, το πρώτο εξάμηνο του 2016, 
η εταιρεία κατέγραψε κέρδη $7,2 δις, 
όταν η τιμή του Brent είχε «κατρακυλή-
σει» στα $41 το βαρέλι. Με βάση αυτά τα 

στοιχεία, το Bloomberg προβλέπει ότι η 
κερδοφορία της εταιρείας θα εκτοξευτεί 
για το πρώτο εξάμηνο του 2018, μετά το 
πρόσφατο ράλι του πετρελαίου, το οποίο 
εκτινάχθηκε στα 70 δολάρια.
Σύμφωνα με το Bloomberg, εταιρείες-κο-
λοσσοί, όπως η αμερικανική εταιρεία 
τεχνολογίας Apple και η νοτιοκορεατική 
«αντίπαλός» της Samsung, κατέγραψαν 
καθαρά κέρδη $28,9 δις και $14 δις αντί-
στοιχα το ίδιο χρονικό διάστημα. 
Μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των στοι-
χείων, ο γιγαντισμός της Saudi Aramco 
φαίνεται να μην έχει «ταβάνι», με το μυα-
λό όλων να στρέφεται στην πολυαναμε-



νόμενη εισαγωγή της εταιρείας στο χρη-
ματιστήριο, η οποία προοριζόταν για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2018, όμως «πήρε 
παράταση μέχρι το 2019», σηματοδοτώ-
ντας έτσι μια καθυστέρηση για τη μεγα-
λύτερη δημόσια εγγραφή της σύγχρονης 
οικονομικής ιστορίας. 
Εκπρόσωποι της εταιρείας έχουν δημο-
σιεύσει ελάχιστα στοιχεία για τη δημόσια 
εγγραφή της, με τον υπουργό Ενέργειας 
Khalid Al-Falih και τον υπουργό Οικονο-
μικών Mohammed Al-Jadaan να επισημαί-
νουν ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει την 
κατάλληλη στιγμή.
Η αναβλητικότητα αυτή ωστόσο έχει εξά-
ψει τη φαντασία αναλυτών και μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης. Σύμφωνα λοιπόν με ανα-
λυτές και ειδησεογραφικά πρακτορεία, ορι-

σμένοι από τους λόγους για τους οποίους 
οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν ακόμα 
λίγη υπομονή για να αποκτήσουν μετοχές 
του πετρελαϊκού κολοσσού είναι οι εξής:

1. Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα 
της συμφωνίας
Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας 
εκτιμά ότι η αξία της Saudi Aramco φτάνει 
τα $2 τρις, έχοντας πρόθεση να πουλήσει 
μέσω της διάθεσης μετοχών της το 5%, 
συγκεντρώνοντας έτσι κεφάλαια ύψους 
100 δις δολαρίων.
Παράλληλα, σύμφωνα με το money.

cnn, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβί-
ας, που αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο, 
επιθυμεί κατ’ αρχάς την εισαγωγή της 
εταιρείας στο «εγχώριο» χρηματιστήριο 
Tadawul και εν συνεχεία σε μια «ευρύ-
τερη» παγκόσμια αγορά, με το Λονδίνο, 
τη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ να τη 
διεκδικούν. 
Από την άλλη πλευρά, η καθυστέρηση 
της δημόσιας προσφοράς μετοχών είναι 
πιθανό να αντανακλά τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία στο 
εσωτερικό της. Η έλλειψη διαφάνειας, τα 
ζητήματα με τα αποθέματα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου και ο ρόλος της νέας 
κυβέρνησης στο Ριάντ ως κύριου μετόχου 
έχουν όλα προταθεί ως ο λόγος αυτής της 
πιθανής καθυστέρησης. 

2. Οι ελπίδες για υψηλότερες τιμές 
πετρελαίου
Μετά την κατάρρευση της τιμής του 
πετρελαίου στα $26 ανά βαρέλι το 2016, 
η αγορά του μαύρου χρυσού δείχνει να 
έχει μια ανοδική τροχιά, στα $67 σήμερα, 
επηρεασμένη και από την απόφαση του 
OPEC να επεκτείνει τη μείωση της παρα-
γωγής έως τα τέλη του 2018. 
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, 
κάθε επιπλέον δολάριο θα κάνει τη μετο-
χή της εταιρείας ακόμα πιο ελκυστική για 
τους επενδυτές και γι’ αυτό ενδεχομένως οι 
Σαουδάραβες να κρατούν στάση αναμονής.

3. Oι προσδοκίες για την αναβάθμιση 
της αγοράς στη Σαουδική Αραβία
Πριν ξεκινήσει η δημόσια εγγραφή της 
Saudi Aramco, o υπουργός Ενέργειας της 
Σαουδικής Αραβίας, Khalid Al-Falih,  διε-
μήνυσε ότι το Βασίλειο αναμένει την 
αξιολόγηση της Morgan Stanley Capital 
International (MSCI), η οποία δεν θα πραγ-
ματοποιηθεί πριν από τον Ιούνιο του 2018. 
Εάν η MSCI είναι ικανοποιημένη με τις 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Βασιλεί-
ου, τότε η αξιολόγηση θα αναβαθμίσει το 
χρηματιστήριο Tadawul, με αποτέλεσμα 
να προσελκύσει περισσότερους επενδυ-
τές και κατά συνέπεια περισσότερα ξένα 
κεφάλαια. 

4. Η εναλλακτική της ιδιωτικής πώλησης
Δεν θα πρέπει να αποκλείεται παράλληλα 
το ενδεχόμενο οι άνθρωποι της εταιρείας 
να σκέφτονται μια ιδιωτική πώληση μετο-
χών σε έναν αγοραστή ή μια ομάδα αγο-
ραστών, όπως αναφέρεται στο forbes.com.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Reuters, 
τον Οκτώβριο του 2017 οι δημόσιες κινε-
ζικές πετρελαϊκές εταιρείες PetroChina 
και Sinopec εξέφρασαν το ενδιαφέρον 
τους για την αγορά του 5% της Saudi 
Aramco. Καθώς η εταιρεία αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 
αργού πετρελαίου στην Κίνα, μια ενδε-
χόμενη συμφωνία θα ενίσχυε τις σχέσεις 
των δύο κρατών. Πολλοί είναι αυτοί που 
πιστεύουν ότι η Κίνα επιδιώκει μια τέτοια 
συνεργασία προκειμένου να εφοδιάζεται 
με πετρέλαιο σε χαμηλότερη τιμή από τη 
Σαουδική Αραβία. 
Να τονιστεί ότι ένα από τα πλεονεκτήμα-
τα μιας ιδιωτικής πώλησης είναι το γεγο-
νός ότι κανείς δεν θα γνωρίζει αν πέτυχε ή 
απέτυχε, με τους Σαουδάραβες να θέλουν 
να διατηρήσουν κλειστά τα χαρτιά τους.

H καθυστέρηση της 
δημόσιας προσφοράς 
μετοχών είναι πιθανό να 
αντανακλά τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η 
Σαουδική Αραβία στο 
εσωτερικό της.
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Η αναγκαιότητα εύρεσης κεφαλαίων οδηγεί τις ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις σε αναζήτηση και άντληση κεφαλαίων από διεθνείς 
χρηματιστηριακές αγορές και τραπεζικούς οργανισμούς, 
φορείς που για τη λήψη των αποφάσεών τους αξιοποιούν 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών 
εταιρειών. Ο Γιάννης Κοττίνης στο άρθρο του για τα Ναυτικά 
Χρονικά παρουσιάζει τα δύο βασικά λογιστικά πλαίσια που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την ορθότερη απεικόνιση 
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της οικονομικής 
κατάστασης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και παραθέτει  
τις μεταξύ τους βασικές διαφορές.

Υιοθέτηση IFRS ή US GAAP  
στις ναυτιλιακές εταιρείες

Του Γιάννη Κοττίνη, 

Director, KPMG

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας είναι η ναυτι-
λία, και οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες 
απέδειξαν πως αντέχουν στην παγκόσμια 
οικονομική ύφεση, κατασκευάζοντας νέα 
πλοία και εκσυγχρονίζοντας παράλληλα 
τον ήδη υπάρχοντα στόλο. Στη δύσκο-
λη αυτή πορεία, στρέφονται για άντληση 
κεφαλαίων σε μελλοντικούς επενδυτές σε 
οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές ή 
τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι απο-
τελούν και τους βασικούς χρήστες των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των 
ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς συνιστούν 
τη βασικότερη και συστηματικότερη πηγή 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών για 
τη σωστή λήψη των σημαντικών οικονο-
μικών τους αποφάσεων. Λόγω της δρα-
στηριότητας των ναυτιλιακών εταιρειών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι απαραίτητο 
να ακολουθούνται κοινώς αποδεκτά λογι-
στικά πρότυπα, και στο πλαίσιο αυτό οι 
ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να απο-
φασίσουν ποια λογιστικά πρότυπα θα υιο-
θετήσουν για την κατάρτιση των Χρημα-
τοοικονομικών τους Καταστάσεων.
Τα δύο βασικά λογιστικά πλαίσια που 
χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (IFRS) και οι Γενικά Αποδεκτές 
Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτει-
ών της Αμερικής (US GAAP). Παρακάτω 
παραθέτουμε τις βασικότερες διαφορές 
μεταξύ των δύο λογιστικών πλαισίων οι 
οποίες δύνανται να έχουν σημαντική επί-
δραση στις ναυτιλιακές εταιρείες και πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη της 
απόφασής τους σχετικά με τα λογιστικά 
πρότυπα που θα υιοθετήσουν:
  
Μέθοδος επιμέτρησης της αξίας των 
πλοίων: Σύμφωνα με τα IFRS, ως μέθο-
δος επιμέτρησης της αξίας των πλοίων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το ιστο-
ρικό κόστος είτε η εύλογη αξία, ενώ τα 
US GAAP ορίζουν ως μόνη μέθοδο επι-
μέτρησης αξίας των πλοίων το ιστορικό 
κόστος και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατό-
τητα επανεκτίμησης της αξίας τους. 

Έλεγχος απομείωσης της αξίας των 
πλοίων: Γενικά, και στα δύο πρότυπα, ο 
υπολογισμός ζημίας απομείωσης πρέπει να 
γίνει εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης. 
Σύμφωνα με τα IFRS, η ζημιά απομείωσης 
υπολογίζεται ως το ποσό κατά το οποίο 
η λογιστική αξία του πλοίου υπερβαίνει 
το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο 

ποσό είναι το υψηλότερο μεταξύ της εύλο-
γης αξίας μείον το κόστος πώλησης και της 
αξίας χρήσης (η παρούσα αξία των μελλο-
ντικών ταμειακών ροών κατά τη χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης της αξίας πώλησης). 
Στα US GAAP απαιτούνται δύο βήματα 
για τον έλεγχο της ύπαρξης απομείωσης. 
Αρχικά διεξάγεται έλεγχος ανάκτησης της 
αξίας (λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου σε σχέση με το άθροισμα των 
μελλοντικών ταμειακών ροών που παρά-
γονται από τη χρήση και την τελική διά-
θεση). Στη συνέχεια, αν διαπιστωθεί ότι η 
αξία του πλοίου δεν είναι ανακτήσιμη, τότε 
απαιτείται ο υπολογισμός της ζημιάς απο-
μείωσης. Η ζημιά απομείωσης υπολογίζεται 
ως το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία 
του πλοίου υπερβαίνει την εύλογη αξία του, 
όπως υπολογίζεται σύμφωνα με ASC 820, 
Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας.

Αναστροφή απομείωσης της αξίας των 
πλοίων: Σύμφωνα με τα IFRS, όταν υπάρ-
χουν οι συνθήκες ώστε μια ζημιά απο-
μείωσης να μπορεί να αναστραφεί, τότε 
η λογιστική αξία της μονάδας δημιουργί-
ας ταμειακών ροών αυξάνεται μέχρι την 
αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη 
αξία του, έτσι ώστε η αυξημένη λογιστική 



αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία 
που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε 
αναγνωριστεί καμία ζημία απομείωσης τα 
προηγούμενα έτη. Μια αναστροφή της 
απομείωσης (έσοδο) αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα. Να σημειωθεί πως στα 
US GAAP δεν επιτρέπεται η αναστροφή 
απομειώσεων.

Αποσβέσεις πλοίων: Σύμφωνα με τα IFRS, 
κάθε ξεχωριστό τμήμα των ενσώματων 
παγίων ενός πλοίου, το κόστος του οποίου 
είναι σημαντικό σε σχέση με το συνολικό 
κόστος του πλοίου, αποσβένεται ξεχωρι-
στά στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, 
ενώ στα US GAAP η παραπάνω προσέγγι-
ση επιτρέπεται αλλά δεν επιβάλλεται. 

Υπολειμματική αξία πλοίου: Σύμφωνα 
με τα IFRS, η υπολειμματική αξία του πλοί-
ου είναι η εκτιμώμενη αξία που η ναυτιλια-
κή εταιρεία εκτιμά ότι θα λάμβανε από την 
εκποίηση του πλοίου, μετά την αφαίρεση 
του κόστους εκποίησης, αν το πλοίο ήταν 

ήδη στην ηλικία και στην κατάσταση που 
θα αναμενόταν κατά το τέλος της ωφέλι-
μης ζωής του, και αυτή η αξία μπορεί να 
αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
ναυτιλιακής εταιρείας στη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής του πλοίου. Στα US GAAP, 
η αξία μπορεί να αναπροσαρμοστεί μόνο 
προς τα κάτω και αντιπροσωπεύει την 
παρούσα αξία των αναμενόμενων εσόδων 
από τη μελλοντική πώληση.

Κόστη επιθεώρησης ή γενικών επι-
σκευών: Σύμφωνα με τα IFRS, σε γενικές 
γραμμές, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος 
του κόστους του πλοίου και αποσβένο-
νται σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ στα 
US GAAP είτε εξοδοποιούνται, είτε απο-
σβένονται κατά την περίοδο μέχρι την 
επόμενη επιθεώρηση, είτε λογίζονται ως 
μέρος του κόστους του πλοίου.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, 
εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-

ρικής, φαίνεται να δείχνουν μια προτίμηση 
τα τελευταία χρόνια στα IFRS, είτε γιατί 
αισθάνονται πιο οικεία προς αυτά, καθώς 
μπορεί να προσεγγίζουν περισσότερο τα 
τοπικά τους λογιστικά πρότυπα, είτε για-
τί θεωρούν πιο «αυστηρά» τα US GAAP 
σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην ανα-
στροφή απομείωσης των πλοίων, η οποία, 
βάσει της εμπειρίας της KPMG, είναι επί-
καιρη στις μέρες μας, λόγω της σημαντι-
κής ανάκαμψης του ναυτιλιακού κλάδου 
σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια της 
παρατεταμένης ύφεσης. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι, στη διάρκεια των χρόνων, υπάρχει 
μια προσπάθεια σύγκλισης και όχι από-
κλισης μεταξύ των δύο λογιστικών προ-
τύπων, παρά τις παραπάνω διαφορές, οι 
οποίες, όπως γίνεται αντιληπτό, μπορούν 
να οδηγήσουν σε σημαντικές αποκλίσεις 
στη λογιστική αξία ενός πλοίου και συνε-
πώς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στη λήψη οικονομικών αποφάσεων από 
τους χρήστες των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
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Συνεχίζουμε να 
διατηρούμε τον 
παγκόσμιο ηγετικό  
ρόλο ανάμεσα στα 
Κράτη Σημαίας

Το Νηολόγιο του Παναμά 
είναι ένα διεθνές νηολόγιο με 
μακρά ιστορία στον χώρο της 
παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ ο 
Παναμάς έχει διατηρήσει τον 
παγκόσμιο ηγετικό του ρόλο 
ανάμεσα στα Κράτη Σημαίας. 
Για τις προκλήσεις που έχει 
επιτυχώς αντιμετωπίσει το 
τελευταίο διάστημα η Σημαία 
του Παναμά αλλά και τους 
τρόπους υποστήριξης των 
πελατών του Νηολογίου 
μίλησαν στα Ναυτικά Χρονικά 
εκπρόσωποι της Ναυτιλιακής 
Αρχής του Παναμά σε 
συνεργασία με το Γενικό 
Προξενείο του Παναμά  
στην Ελλάδα. 

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που αντιμετώπισε η Σημαία 
του Παναμά κατά τους προηγούμε-
νους μήνες; Πώς βλέπετε την ποιοτική 
κατάταξη και τα ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματά της σε σχέση με άλλα ανοι-
κτά νηολόγια;

Μεταξύ των κυριότερων προκλήσεων που 
αντιμετώπισε η παναμαϊκή σημαία τους 
προηγούμενους μήνες είναι:
• Η επέκταση και η επανεξέταση των 

στρατηγικών γεωγραφικών τοποθεσι-
ών μας (τεχνικά-ναυτιλιακά γραφεία).

Όσον αφορά την επανεξέταση των στρα-
τηγικών τοποθεσιών μας παγκοσμίως, μπο-
ρούμε να αναφέρουμε εν συντομία ότι για 
τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας 
σχεδίου άνοιξαν πέντε νέα τεχνικά-ναυτι-
λιακά γραφεία, τα οποία, μεταξύ των άλλων 
ναυτιλιακών υπηρεσιών που προσφέρουν, 
χρησιμεύουν και ως γραφεία τεχνικής τεκ-
μηρίωσης των πλοίων (Segumar). Αυτά τα 
νέα γραφεία βρίσκονται στο Λονδίνο (Ηνω-
μένο Βασίλειο), στη Μανίλα (Φιλιππίνες), 
στο Ντουμπάι (ΗΑΕ), στη Σαγκάη (Κίνα) 
και στο Χιούστον (ΗΠΑ).
Οι νέες τοποθεσίες που προαναφέρθηκαν 
ενώνονται με το προϋπάρχον δίκτυο των 
γραφείων μας, που περιλαμβάνει το Μαϊάμι 
(ΗΠΑ), τον Πειραιά (Ελλάδα), την Κωνστα-
ντινούπολη (Τουρκία), τη Σεούλ και το Μπου-
σάν (Νότια Κορέα), το Ιμαμπάρι και το Τόκιο 
(Ιαπωνία), τη Σιγκαπούρη και την έδρα μας, 
η οποία βρίσκεται στην Πόλη του Παναμά.
Αυτά τα γραφεία ναυτιλιακής εξυπηρέτησης 
αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής που έχει 
ως σκοπό αφενός να δημιουργήσει νέες 
επιχειρηματικές «βιτρίνες», που προωθούν 
την ανάπτυξή μας στον κόσμο της ναυτιλίας, 

και αφετέρου να μας δώσει τη δυνατότητα 
να επιχειρήσουμε επιτυχώς στις αναδυόμε-
νες αγορές (πλοία LNG, κρουαζιερόπλοια 
και πολυτελή πλοία), επιδιώκοντας τη βιω-
σιμότητα και την κερδοφορία, κάνοντας μια 
ιλιγγιώδη και ενδιαφέρουσα στροφή από 
αυτό που μας χαρακτηρίζει ιστορικά.
• Η επίσημη σύναψη διπλωματικών 

σχέσεων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας και η επίτευξη της Συμφωνίας για 
την Αμοιβαιότητα και τη Συνεργασία 
των Θαλάσσιων Λιμένων.

Αποκτώντας το καθεστώς του «πλέον 
ευνοούμενου κράτους» από τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας, αποκτούμε πλε-
ονεκτήματα τα οποία είναι εγγενή στον 
ναυτιλιακό τομέα και με μεγάλη στρατη-
γική αξία, όπως η αναγνώριση των πιστο-
ποιητικών εθνικότητας, των έγκυρων 
πιστοποιητικών χωρητικότητας και άλλων 
ναυτιλιακών εγγράφων, που εκδίδονται για 
λογαριασμό της Ναυτιλιακής Αρχής του 
Παναμά. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι τα 
προτιμησιακά τέλη για σκάφη υπό πανα-
μαϊκή σημαία που φτάνουν στους λιμένες 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Εκτός 
αυτών, η συνεργασία και η αμοιβαιότη-
τα μέσω της προώθησης της ανάπτυξης 
του ναυτιλιακού και του λιμενικού τομέα 
εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
(συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας 
των πλοίων, των πληρωμάτων, των επιβα-
τών και του φορτίου), αλλά και την προ-
στασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά την τοποθέτησή μας και τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, παραμέ-
νουμε αισιόδοξοι, καθώς συνεχίζουμε να 
διατηρούμε τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο 
ανάμεσα στα Κράτη Σημαίας με βάση τον 
αριθμό των σκαφών και τη Χωρητικότητα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά  

σε συνεργασία με το Γενικό 
Προξενείο του Παναμά στην Ελλάδα 

απαντά στις ερωτήσεις των Ναυτικών 

Χρονικών.



Νηολογίου από το 1993, αντιπροσωπεύ-
οντας σήμερα το 18% του παγκόσμιου 
εμπορικού στόλου, σύμφωνα με τα διεθνή 
στατιστικά στοιχεία της IHS Global SAS 
και της IHS Global Ltd.
Από την άλλη πλευρά, ανήκουμε στην 
κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
από το 2002 και έχουμε επανεκλεγεί για 
τη διετή περίοδο 2018-2019, μαζί με τις 
δέκα χώρες που συμμορφώνονται με τους 
κανονισμούς του ΙΜΟ – την ομάδα με τα 
μεγαλύτερα συμφέροντα στην παροχή 
διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Τον Δεκέμβριο ο έγκυρος οργανισμός 
Guinness World Records μας απένειμε 
την πιστοποίηση του μεγαλύτερου νηολο-
γίου στον κόσμο, διάκριση που συμβολί-
ζει για εμάς μια εξαιρετική επιβράβευση 
της ιστορίας μας ως διεθνούς νηολογίου.

Πώς αντέδρασε η Σημαία του Πανα-
μά στις πρόσφατες περιβαλλοντικές 
πολιτικές και στους κανονισμούς που 
συζητήθηκαν στον ΙΜΟ; Με ποιον 
τρόπο υποστηρίζετε τους πελάτες σας 
ώστε να αναπροσαρμόσουν τις στρα-
τηγικές και τις τεχνολογικές τους γνώ-
σεις σε αυτή τη δύσκολη εποχή;

Η Ναυτιλιακή Αρχή του Παναμά προσπα-
θεί πάντα να προωθήσει τον στόλο μας 
σύμφωνα με τις καλύτερες θαλάσσιες περι-
βαλλοντικές πρακτικές και διεθνείς προδι-
αγραφές. Από αυτή την άποψη, η σημερινή 
Διοίκηση, η οποία έχει δεσμευτεί για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου και την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος, έχει θεσπίσει ειδικές 
εκπτώσεις στα τέλη των σκαφών που 
επιδεικνύουν ενεργειακή απόδοση στον 
σχεδιασμό, στη λειτουργία ή στην ολι-
κή πρόωση με καύσιμο το υγροποιημένο 
φυσικό αέριο. Ομοίως, η Ναυτιλιακή Αρχή 
του Παναμά εκδίδει Εγκυκλίους Εμπορι-
κής Ναυτιλίας και παρέχει συμβουλές –όχι 
μόνο για τον στόλο μας, αλλά και για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία–, οι οποίες αφορούν 
τους νέους διεθνείς κανονισμούς που τίθε-
νται σε ισχύ, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ορθή εφαρμογή τους. Τέλος, στόχος μας 
είναι να αναζητούμε την καινοτομία και υπό 
αυτή την έννοια παρακολουθούμε προσε-
κτικά τους νέους δεσμευτικούς κανονι-
σμούς, ώστε να δρούμε προληπτικά.

Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγάλος 
ανταγωνισμός στην αγορά των ανοικτών 
νηολογίων. Πώς μπορείτε να διασφαλί-
σετε την ποιότητα των νηολογημένων 
σκαφών χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο τον 
αριθμό των σκαφών που απαιτούνται 
για την ύπαρξη ενός ανοικτού νηολογίου 
που είναι οικονομικά επιτυχημένο;

Ενώ πράγματι η ανταγωνιστικότητα της 
αγοράς των ανοικτών νηολογίων έχει 
καταστεί εμφανής, το Νηολόγιο του 
Παναμά έχει από καιρό εφαρμόσει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει 
την ποιότητα του στόλου του.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι τρέχουσες 
πρακτικές μας δεν θέτουν σε κίνδυνο τον 
αριθμό των πλοίων που καταχωρίζονται 
υπό τη σημαία του Παναμά. Αντιθέτως, αυτό 
ενθαρρύνει τις καλές πρακτικές εκείνων 
που χρησιμοποιούν τη σημαία μας και ταυ-
τόχρονα προσελκύει εκείνους που έχουν 
καλές επιδόσεις. Όλα αυτά τα χρόνια εφαρ-
μόζουμε μια πρακτική συνεχούς παρακο-
λούθησης με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
των πλοίων που δεσμεύονται από τα διά-
φορα μνημόνια συνεργασίας. Επιπλέον, διε-
ξάγουμε αυστηρή ανάλυση προ-εγγραφής 
πριν επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε πλοίο 
να γίνει μέρος του στόλου του Παναμά.
Επίσης, ο έγκαιρος εκσυγχρονισμός της 
πλατφόρμας των τεχνικών τμημάτων με την 
έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών είναι 
καθοριστικής σημασίας για εμάς. Η εφαρμο-
γή περιοδικών ελέγχων από αναγνωρισμέ-
νους οργανισμούς αποτελεί επίσης τακτική 
πρακτική για τη Διοίκησή μας. Θεωρούμε 
ότι όλα αυτά όχι μόνο δεν θέτουν σε κίν-
δυνο τον αριθμό των πλοίων που φέρουν τη 
σημαία μας, αλλά ότι αντιθέτως αντιπροσω-
πεύουν ένα κίνητρο για τους νεοεισερχόμε-
νους, ενώ παράλληλα παρέχουν σημαντικά 
εργαλεία που στοχεύουν στη βελτίωση της 
απόδοσης του στόλου μας.
Ως διεθνές νηολόγιο με μακρά ιστορία 
στον κόσμο της ναυτιλίας, διασφαλίζου-
με την ποιότητα των νηολογημένων πλοί-
ων διατηρώντας έναν εμπορικό στόλο με 
μέσο όρο ηλικίας 17 ετών – η χαμηλότερη 
ηλικία που καταγράφεται στον εμπορικό 
μας στόλο είναι εννέα χρόνια από πλοία 
μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου. Επιπρό-
σθετα, είμαστε το προτιμώμενο νηολόγιο 
για τους πελάτες με μελλοντικές παραγγε-
λίες πλοίων για την περίοδο 2017-2020.

Προκειμένου να διατηρήσει τη σχετικά 
υγιή μέση ηλικία του στόλου του, το Νηο-
λόγιο του Παναμά ευνοεί την εγγραφή 
νέων πλοίων μέσω της χορήγησης πλεο-
νεκτημάτων σε πελάτες αυτής της κατη-
γορίας. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση 
60% σε οικονομικές ομάδες ή ειδικούς 
στόλους και έκπτωση 15% σε σκάφη που 
έχουν καλές επιδόσεις όσον αφορά τη μη 
σύλληψη από τις Αρχές Ελέγχου του Κρά-
τους Λιμένα.

Πώς θα περιγράφατε το ελληνικό σας 
πελατολόγιο; Ποια είναι η κύρια ανη-
συχία και η απαίτηση ενός ιδιοκτήτη 
όταν καταχωρίζει ένα σκάφος υπό τη 
σημαία σας;

Η σχέση μας με τους Έλληνες πελάτες 
μας σε ναυτιλιακά θέματα χρονολογείται 
από τη δεκαετία του 1930, κατά την οποία 
καταχωρίστηκε το πρώτο ελληνικό πλοίο, 
με το όνομα «Άγιον Όρος», στο Νηολό-
γιο του Παναμά.
Από τότε έχουμε μοιραστεί μια σειρά 
στενών ιστορικών, εμπορικών και ναυτι-
λιακών πρωτοβουλιών με την ελληνική 
ναυτιλιακή κοινότητα. Η διπλωματική 
μας προξενική σχέση θεμελιώθηκε με 
τη Δημοκρατία της Ελλάδος το 1956. 
Το 2010 εγκαινιάστηκε το Περιφερεια-
κό Γραφείο της Segumar στον Πειραιά. 
Πρόκειται για ένα τεχνικό γραφείο που 
παρέχει υποστήριξη για την έκδοση των 
διάφορων πιστοποιητικών και αδειών 
τα οποία απαιτούνται για τη διαδικασία 
εγγραφής, την επικοινωνία με τις λιμενι-
κές αρχές στην περιοχή και με τους νηο-
γνώμονες που παρέχουν άμεση βοήθεια 
στους Έλληνες χρήστες.
Σύμφωνα με την εκτενή εμπειρία μας και 
τη διαρκή επικοινωνία μας με τους χρήστες 
μας, μπορούμε να πούμε συνοπτικά ότι οι 
Έλληνες χρήστες είναι από τους πιο έμπει-
ρους στον ναυτιλιακό κλάδο και προτιμούν 
μια πολύ προσωπική προσέγγιση. Κάνουν 
την προετοιμασία τους πριν πλησιάσουν 
τη σημαία μας και απαιτούν ανταγωνιστικές 
τιμές, τεχνική υποστήριξη, αποτελεσματική 
και γρήγορη εξυπηρέτηση.
Το Νηολόγιο του Παναμά και ο ελληνι-
κός εμπορικός στόλος έχουν μακρόχρονη 
συνεργασία και φιλικούς δεσμούς ως έθνη. 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να αξι-
οποιούμε αυτή τη γόνιμη συνεργασία.
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ       

 ΙΝΔΙΑ 
Ευφορία για τη γεωργική 
παραγωγή και τις εξαγωγές 

Η Ινδία σκοπεύει να παραγάγει 283,7 εκατ. 
τόνους δημητριακών κατά την περίοδο 
καλλιέργειας 2018-2019 (μέχρι τον Ιούνιο 
του 2019), ποσότητα η οποία αποτελεί 
ρεκόρ, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνω-
ση του Υπουργείου Γεωργικής Εκμετάλ-
λευσης της Ινδίας.
Παράλληλα επισημαίνεται ότι η παραγωγή 
σιτηρών στην ασιατική χώρα εκτιμάται για 
φέτος στα 277,49 εκατ. τόνους.
Επιπροσθέτως για την Ινδία, η οποία 
αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και 
καταναλωτή μιας πληθώρας γεωργικών 

προϊόντων παγκοσμίως, είναι πιθανό η 
συγκομιδή να φτάσει τα 113 εκατ. τόνους 
ρυζιού και 100 εκατ. τόνους σιταριού κατά 
το έτος καλλιέργειας 2018-2019, όπως επε-
σήμανε το υπουργείο.
Από την άλλη πλευρά, ο στόχος για την 
παραγωγή ζαχαροκάλαμου στην ασιατική 
χώρα, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
καταναλωτή ζάχαρης στον κόσμο, ορίζεται 
στα 355 εκατ. τόνους, από τους προγραμμα-
τισμένους 353,2 εκατ. τόνους το 2017-2018.
Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, η ασι-
ατική χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει 
τον μέσο αριθμό μουσώνων μέσα στο 
2018 όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Reuters, αυξάνοντας έτσι την 
πιθανότητα γεωργικής και κατά συνέπεια 
οικονομικής ανάπτυξης της τρίτης μεγα-
λύτερης οικονομίας της Ασίας.

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή  
στη διακίνηση και στην κατανάλωσηCOMMODITIES

Επιμέλεια:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Καταγραφή των πιο σημαντικών ειδήσεων και τελευταίων εξελίξεων που αφορούν την 
παραγωγή, τη διακίνηση και την εμπορία των κύριων ξηρών, υγρών και γενικών φορτίων 
παγκοσμίως.



ΡΥΖΙ     

Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας 
στο επίκεντρο της Βραζιλίας

Η Σαουδική Αραβία παραμένει για ακόμα 
μία φορά μεταξύ των αγορών-στόχων του 
«Brazilian Rice», μιας σύμπραξης μετα-
ξύ της Brazilian Trade and Investment 
Promotion Agency (Apex-Brasil) και 
της Brazilian Rice Industry Association 
(ABIARROZ). Η επέκταση του σχεδίου 
υπογράφτηκε το πρωί της Πέμπτης 26 
Απριλίου 2018 στο Porto Alegre (RS), σε 
μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η 
ηγεσία του κλάδου.
«Εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στη 
Σαουδική Αραβία, ειδικά λόγω της δυνα-
μικής του προβρασμένου ρυζιού στην 
αγορά αυτή», δήλωσε ο Gustavo Ludwig, 
διευθυντής της Brazilian Rice, στο ειδησε-
ογραφικό πρακτορείο ANBA. Παράλληλα, 
ο κ. Ludwig επεσήμανε ότι το Gulfood, το 
οποίο αποτελεί την κορυφαία έκθεση για 
τη διατροφή και το εμπόριο που διοργα-
νώνεται στο Ντουμπάι, θα δώσει τη δυνα-
τότητα σε πολλές βραζιλιάνικες εταιρείες 
να εξερευνήσουν περισσότερες ευκαιρίες.
Από τη δική της πλευρά, η ABIARROZ επε-
σήμανε ότι η Σαουδική Αραβία εξακολου-
θεί να παραμένει χώρα που παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον και χρήζει περαι-
τέρω «εξερεύνησης». Παράλληλα τόνισε 
ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο 
Παναμάς, το Περού και το Ηνωμένο Βασί-
λειο είναι οι άλλες αγορές-στόχοι του σχε-
δίου για την περίοδο 2018-2020, οπότε θα 
πρέπει να συγκεντρωθεί ρευστότητα από 
επενδύσεις. Το Ιράκ αναφέρθηκε επίσης 
από τον κ. Ludwig ως εξέχουσα αγορά, 
παράλληλα με την Κούβα, τη Σενεγάλη, τη 
Βενεζουέλα, τη Σιέρα Λεόνε, τη Νικαρά-
γουα, τη Βολιβία και την Γκάμπια.
«Η ενέργεια αυτή είναι ζωτικής σημασί-
ας, αφού συνήθως υπάρχει πλεόνασμα 
ρυζιού στη Βραζιλία και το κανάλι εξαγω-
γής ενός ήδη βιομηχανοποιημένου προϊ-
όντος γίνεται πολύ σημαντικό», τόνισε σε 
δήλωσή του ο πρόεδρος της ABIARROZ, 
Elton Doeler. Επιπροσθέτως, ο κ. Doeler 
δήλωσε ότι στόχος είναι να μετατραπεί η 
Βραζιλία σε αναγνωρισμένο ανταγωνιστή 
στο διεθνές εμπόριο για την ποιότητα και 
την παραγωγική της ικανότητα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η σύσφιξη των 
ήδη καλών σχέσεων σε οικονομικό και 

εμπορικό επίπεδο παραμένει πρωταρχι-
κός στόχος τόσο της Σαουδικής Αραβίας 
όσο και της Βραζιλίας.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ       

 ΤΟΥΡΚΙΑ 
Σημαντικά έσοδα μέσω της 
εξαγωγής φουντουκιών

Η Τουρκία πούλησε στο εξωτερικό πάνω 
από 215.000 τόνους φουντουκιών κατά 
τους πρώτους οκτώ μήνες της εξαγωγικής 
περιόδου, λαμβάνοντας κατά συνέπεια 
έσοδα ύψους $1,36 δις, όπως δήλωσε την 
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 η Εθνική Ένωση 
Εξαγωγέων Φουντουκιών της Τουρκίας.
Παράλληλα, ο όγκος των εξαγωγών από 
τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο 
του 2018 σημείωσε άλμα της τάξεως του 
24,6% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίο-
δο πέρυσι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της 
Ένωσης. Ωστόσο, παρά τον αυξημένο όγκο 
πωλήσεων, η αξία των εξαγωγών μειώθηκε 
κατά 4,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους, όπως δείχνουν 
τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης.
Τονίζεται ότι πάνω από το 75% των εξα-
γωγών φουντουκιών της Τουρκίας κατά το 
διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε στις 
χώρες της ΕΕ, αποφέροντας περίπου $1 
δις στον μεγαλύτερο εξαγωγέα φουντου-
κιών στον κόσμο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά την εξαγω-
γική περίοδο 2016-2017 η χώρα εξήγαγε 
περίπου 236.000 τόνους φουντουκιών και 
έλαβε έσοδα $1,88 δις.

ΚΑΚΑΟ     

 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
Οι βροχοπτώσεις σύμμαχος  
στην παραγωγή 

Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν 
τις περισσότερες περιοχές καλλιέργει-
ας κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού την 
εβδομάδα 16 με 22 Απριλίου φαίνεται ότι 
είχαν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγή, 
όπως δήλωσαν παραγωγοί της χώρας τη 
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018.
Παράλληλα, οι αγρότες εμφανίστηκαν, σε 
τοπικά μέσα της Ακτής Ελεφαντοστού, 
ικανοποιημένοι με τις έως τώρα συγκο-
μιδές και εξαγωγές κακάο. Ωστόσο, προ-
ειδοποίησαν ότι οι επόμενοι δύο μήνες 

(Μάιος και Ιούνιος) θα είναι κρίσιμοι για 
τον κορυφαίο καλλιεργητή κακάο του 
κόσμου, καθώς οι περίοδοι βροχόπτωσης 
που αρχίζουν συνήθως τον Απρίλιο θα 
μπορούσαν να βλάψουν τις καλλιέργειες 
εάν γίνουν τακτικές.
Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, η βρο-
χόπτωση στην περιοχή Soubre της αφρι-
κανικής χώρας ήταν 11,8 χλστ. (mm) την 
εβδομάδα 16 με 22 Απριλίου, 8 χλστ. πάνω 
από τον μέσο όρο.
Από την άλλη πλευρά, στην κεντροδυτική 
περιοχή της Daloa, η οποία συμμετέχει 
κατά το ένα τέταρτο στην εθνική παρα-
γωγή της Ακτής Ελεφαντοστού, οι γεωρ-
γοί ελπίζουν ότι η βροχή θα αυξήσει την 
περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία 
και θα βελτιώσει την ποιότητα των κόκ-
κων κακάο. Την ίδια στιγμή οι θερμοκρα-
σίες στην περιοχή αυξήθηκαν πάνω από 
το μέσο και κινήθηκαν σε ένα εύρος μετα-
ξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου. Τέλος, να 
επισημανθεί ότι η παραγωγή κακάο της 
Ακτής Ελεφαντοστού για το 2017 ανήλθε 
στα 1,8 εκατ. τόνους, κατατάσσοντας τη 
χώρα της δυτικής Αφρικής στην πρώτη 
θέση παγκοσμίως.
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ΣΟΓΙΑ     

 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
Ξηρασία πλήττει την παραγωγή

Η Αργεντινή, o τρίτος μεγαλύτερος παρα-
γωγός σόγιας στον κόσμο, πραγματοποί-
ησε την Τρίτη 10 Απριλίου τη μεγαλύτερη 
αγορά σόγιας τα τελευταία είκοσι χρόνια 
από τις ΗΠΑ, μετά την ξηρασία που έπλη-
ξε τη λατινική χώρα, μειώνοντας έτσι δρα-
ματικά την παραγωγή. H κίνηση αυτή είχε 
ως αποτέλεσμα τα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης σόγιας του Σικάγο να φτά-
σουν στα υψηλότερα επίπεδα του μήνα.
Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, στην 
ημερήσια αναφορά του για τις εξαγωγές, 
δήλωσε ότι 120.000 τόνοι σόγιας των 
ΗΠΑ πωλήθηκαν στην Αργεντινή για την 
εμπορική περίοδο 2018-2019, η οποία 
ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.
«Παρατηρούμε μια ταχεία επανευθυ-
γράμμιση του εμπορίου σόγιας», δήλωσε 
ο σύμβουλος του διεθνούς αγροτικού 
εμπορίου, John Baize. O κ. Baize επεσήμα-
νε ότι είναι πιθανό η Αργεντινή να εισαγά-
γει 500.000 έως 1 εκατ. τόνους αμερικανι-
κής σόγιας φέτος.
Επισημαίνεται ότι και οι Ευρωπαίοι αγορα-
στές έχουν αυξήσει τις εισαγωγές σόγιας 
το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις 
ΗΠΑ, λόγω της πολύ χαμηλής τιμής της, 
σε σχέση με τις αυξημένες τιμές της Βρα-

ζιλίας για το εν λόγω αγροτικό προϊόν.
Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, η οποία 
εισάγει περίπου τα δύο τρίτα της παγκό-
σμιας παραγωγής σόγιας, απείλησε να επι-
βάλει δασμούς στις εισαγωγές σόγιας από 
τις ΗΠΑ, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο 
στους δασμούς που επέβαλε η αμερικα-
νική κυβέρνηση σε ηλεκτρικές συσκευές 
και άλλα αγαθά της ασιατικής χώρας.

 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 
Η παραγωγή έρμαιο της ξηρασίας

Η καταστροφική ξηρασία που έπληξε την 
περιοχή της Ουρουγουάης το προηγού-
μενο διάστημα αναμένεται να επηρεάσει 
σημαντικά την παραγωγή σόγιας της χώρας 
για την παραγωγική περίοδο 2017-2018. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση 
Global Agricultural Information Network 
(GAIN) του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, 
η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 
2018, η παραγωγή σόγιας θα μειωθεί στα 1,7 
εκατ. τόνους για το 2017-2018.
Η πρόβλεψη αυτή για μείωση της παρα-
γωγής κατά 43% έρχεται σε αντίθεση με 
την αρχική εκτίμηση του υπουργείου, η 
οποία έκανε λόγο για παραγωγή 3 εκατ. 
τόνων σόγιας. Συγκεκριμένα, η έκθεση 
αναφέρει: «Συνολικά, οι παραγωγοί θα 
υποστούν αξιοσημείωτες απώλειες λόγω 
των χαμηλότερων σοδειών».
Τέλος, να επισημανθεί ότι το υπουργείο, 

παρά τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις του για 
το παραγωγικό έτος 2017-2018, προβλέπει 
αύξηση της παραγωγής στα 3 εκατ. τόνους 
για τον δέκατο μεγαλύτερο παραγωγό 
σόγιας στον κόσμο, επίπεδα παραγωγής 
που επικρατούσαν προ της καταστροφι-
κής ξηρασίας.

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ    
 
 ΚΟΥΒΑ 
Διεθνείς συνεργασίες προς 
αντιμετώπιση της νόσου  
των εσπεριδοειδών 

H Κούβα συμμετέχει από την Τρίτη 24 
Απριλίου 2018, με 22 ιδρύματα από 13 
χώρες, στο πρόγραμμα Τropic Phase, στο-
χεύοντας στην αντιμετώπιση της νόσου 
Huang Long Bing, η οποία πλήττει την 
παραγωγή και είναι υπαίτια για το κιτρίνι-
σμα των εσπεριδοειδών.
Η Κούβα προσχώρησε σε αυτό το διεθνές 
πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ, μέσω του Ινστιτούτου Έρευ-
νας για τα Τροπικά Φρούτα, όπως δήλωσε 
ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου της 
Κούβας, κ. Guillermo Almenarez, σε λατι-
νοαμερικανικά μέσα.
Το έργο αυτό, με επικεφαλής το Πανε-
πιστήμιο της Μπολόνια στην Ιταλία, διε-
ρευνά επίσης το θανατηφόρο κιτρίνισμα 
του δέντρου της καρύδας. Παράλληλα, ο 
κ. Almenarez ανέφερε ότι το Tropic Phase 
έχει στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες 
για την αντιμετώπιση τέτοιων νόσων και 
προσέθεσε ότι το Ινστιτούτο συμμετέχει 
επίσης στα προγράμματα διεθνούς συνερ-
γασίας Agrocadenas και Agrofrutales, τα 
οποία πραγματοποιούνται στην Κούβα 
και χρηματοδοτούνται από το Αναπτυξια-
κό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.
Επισημαίνεται ότι το Ινστιτούτο Έρευνας 
για τα Τροπικά Φρούτα υλοποιεί σήμερα 
σαράντα ερευνητικά έργα, εκ των οποίων 
τα τριάντα ένα αποσκοπούν στην επίλυση 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλη-
μάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, 
τις νέες τεχνολογίες και τη γεωργία.

Αποκαθίστανται οι εμπορικές 
σχέσεις Αργεντινής-ΗΠΑ 

Η Αργεντινή απέστειλε πρόσφατα το 
πρώτο φορτίο λεμονιών προς τις ΗΠΑ 
έπειτα από δεκαεπτά χρόνια, λίγους 

COMMODITIES
ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
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μήνες μετά την έγκριση του Αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εισαγωγές 
εσπεριδοειδών από τη λατινική χώρα.
Η Αργεντινή είχε αιτηθεί αδείας για την 
εξαγωγή λεμονιών προς τις ΗΠΑ από το 
2008, μετά την απαγόρευση που είχε επι-
βάλει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ 
τον Σεπτέμβριο του 2001 στην εμπορία 
εσπεριδοειδών λόγω του αυξημένου αριθ-
μού φυτικών παρασίτων.
Μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγμα-
τεύσεων, το 2016 η τότε κυβέρνηση του 
Μπαράκ Ομπάμα ήρε την απαγόρευση, 
ωστόσο η απόφαση αυτή ανακλήθηκε 
λίγες εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του 
νέου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.
Τελικά, τον Αύγουστο του 2017, ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος επέτρεψε την αδειο-
δότηση για εισαγωγές λεμονιών από την 
Αργεντινή, με την πρώτη αποστολή να 
πραγματοποιείται την Τετάρτη 18 Απρι-
λίου 2018. Συγκεκριμένα, το φορτηγό το 
οποίο μετέφερε 30 τόνους λεμονιών ξεκί-
νησε από το Tucuman με προορισμό το 
λιμάνι του Rosario της Αργεντινής, από 
όπου θα αποσταλούν προς τις ΗΠΑ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία 
της τοπικής κυβέρνησης του Tucuman, η 
Αργεντινή είναι ο μεγαλύτερος παραγω-
γός και εξαγωγέας λεμονιών στον κόσμο, 
με ετήσια παραγωγή 1,5 εκατ. τόνων, ενώ η 
επαρχία του Tucuman παράγει το 84% των 
λεμονιών της Αργεντινής, με τις εξαγωγές 
εσπεριδοειδών να αποφέρουν στην επαρ-
χία έσοδα $800 εκατ. τον χρόνο.

 ΤΥΝΗΣΙΑ 
Σε «έξαρση» οι εξαγωγές 

Tα έσοδα από τις εξαγωγές φρούτων σχε-
δόν διπλασιάστηκαν το διάστημα από 2 
Ιανουαρίου έως 2 Μαΐου 2018, καθώς, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Τυνη-
σίας Tunis Afrique Presse (ΤΑP), υπήρξε μια 
αύξηση της τάξεως του 97%. Στοιχεία που 
προήλθαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Υδά-
τινων Πόρων και Αλιείας της Τυνησίας απο-
καλύπτουν πως οι πωλήσεις φρούτων στο 
εξωτερικό ανήλθαν στα $3,1 δις έναντι $1,57 
δις το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Όσον αφορά τον όγκο, οι εξαγωγές τυνη-
σιακών φρούτων σημείωσαν άνοδο 180%, 
καθώς, από 487.700 τόνους, έφτασαν τα 
1.342 εκατ. τόνους φρούτα.
Σύμφωνα με το TAP,  το γεγονός ότι η 
Λιβύη εξακολουθεί να εισάγει φρούτα 

από την Τυνησία, αποτελώντας το 40% 
των εξαγωγών της, σε συνδυασμό με την 
αύξηση των πωλήσεων στην Ιταλία και 
στο Κατάρ (160% και 1.070% αντίστοιχα) 
είχαν ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό 
των εξαγωγών κατά το πρώτο τετράμηνο 
του έτους. Παράλληλα, όπως αναφέρει 
το υπουργείο, η στροφή της αφρικανι-
κής χώρας σε νέες αγορές, όπως αυτές 
του Ομάν και του Βελγίου, ήταν επίσης 
κάποιοι από τους παράγοντες για την 
πολύ καλή απόδοση του γεωργικού τομέα 
τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η αγροτική παραγωγή αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της οικονομίας της 
χώρας, καθώς συνιστά σχεδόν το 15% του 
ΑΕΠ της χώρας. Τέλος, να επισημανθεί ότι 
οι εξαγωγές αυτές της Τυνησίας αφορού-
σαν κυρίως ροδάκινα και βατόμουρα.

ΧΑΛΥΒΑΣ      

 
Πυκνά σύννεφα πάνω  
από την τιμή του

H μειωμένη τιμή χάλυβα συρρίκνωσε τα 
κέρδη του χαλυβουργικού τομέα κατά το 
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμ-
φωνα με τα όσα υποστηρίζει η China Iron 
and Steel Association (CISA).
Τα συνολικά κέρδη για τα μέλη της CISA 
ανήλθαν σε περίπου 56,9 δις γουάν ($8,98 
δις) για το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρου-
σιάζοντας μια σημαντική πτώση συγκριτι-
κά με το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Την 
ίδια στιγμή, η τιμή του χάλυβα μειώθηκε 
κατά περίπου 1.000 γουάν στα τέλη Μαρ-
τίου σε σύγκριση με τα τέλη Δεκεμβρίου, 
όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας της 
CISA, κ. Liu Zhenjiang.
Από την άλλη πλευρά, κατά τον Απρίλιο η 
τιμή του χάλυβα αυξήθηκε, ωστόσο εξα-
κολουθεί να κυμαίνεται κάτω από τα 4.000 
γουάν ανά τόνο, γεγονός που σηματοδο-
τεί περαιτέρω συρρίκνωση των κερδών 
σε ετήσια βάση εάν η τιμή συνεχίσει να 
κυμαίνεται σε υποτονικά επίπεδα, προσέ-
θεσε ο κ. Zhenjiang.
Επισημαίνεται ότι οι κυριότερες χρήσεις 
του χάλυβα αφορούν τις μεταφορές, τις 
κατασκευές και την ενέργεια και οι δια-
κυμάνσεις που παρουσιάζει η τιμή του και 
οι οποίες πηγάζουν και από πολιτικές και 
γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως οι αμερικα-
νικές κυρώσεις, επηρεάζουν σημαντικά 
αυτές τις βιομηχανίες.
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ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ       

Άνοδο των τιμών πετρελαίου και 
μετάλλων προβλέπει η Παγκόσμια 
Τράπεζα

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αναμένε-
ται να σημειώσουν άνοδο κατά 23% φέτος, 
εν μέσω ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, 
ενώ οι τιμές των μετάλλων αυξάνονται, 
παρά τις συνεχείς εμπορικές εντάσεις, 
όπως ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα.
Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσιοποίησε 
στις 24 Απριλίου 2018 τις προβλέψεις της 
για την τιμή του πετρελαίου, η οποία, όπως 
επισημαίνει, θα φτάσει τα $65 ανά βαρέλι 
κατά μέσο όρο, αυξημένη από τα $53 που 
ήταν πέρυσι.
Παράλληλα, οι τιμές των μετάλλων ανα-
μένεται να αυξηθούν, παρά τη μείωση της 
τιμής του σιδηρομεταλλεύματος κατά 9% 
το 2018, ενώ οι τιμές των γεωργικών προ-
ϊόντων αναμένεται να αυξηθούν κατά 2%, 
επηρεαζόμενες από την εμπορική διαμά-
χη ΗΠΑ-Κίνας, ανέφερε η έκθεση.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίη-
σε ότι οι πολιτικές που συζητούνται επί 
του παρόντος, όπως πρόσθετοι δασμοί, 
περικοπές στην παραγωγή και κυρώσεις, 
θέτουν σε κίνδυνο τις βραχυπρόθεσμες 
προοπτικές. Από την άλλη πλευρά, η 
συνεχής παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, 
η οποία έφτασε πέρυσι το 3,1% και αναμέ-
νεται υψηλότερη φέτος, πυροδότησε μια 
αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, η οποία 
άγγιξε το 10% το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Επιπροσθέτως, η έκθεση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας αναφέρει ότι οι αυξανόμενες 
γεωπολιτικές ανησυχίες, ιδίως όσον αφο-
ρά τις προοπτικές νέων κυρώσεων για 
το Ιράν, και οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και 
Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη ενίσχυ-
σαν επίσης τις τιμές τον Μάρτιο, ενώ τον 
Απρίλιο ο μαύρος χρυσός διαπραγματευ-
όταν στα $74 το βαρέλι.
Σε όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνά-
με και τις αποφάσεις του OPEC για μείω-
ση της παραγωγής του πετρελαίου, αλλά 
και τις εμπορικές κυρώσεις που επέβαλε 
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
σε Κίνα και Ρωσία.

 ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Σε «οργασμό» οι εισαγωγές 

H Ρωσία παρέμεινε για 13ο συνεχόμενο 
μήνα ο μεγαλύτερος προμηθευτής αργού 
πετρελαίου στην Κίνα, σύμφωνα με στοι-
χεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 24 
Απριλίου 2018.
Τον περασμένο Μάρτιο η Ρωσία προ-
μήθευσε την Κίνα με 5,79 εκατ. τόνους 
πετρελαίου, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
1,36 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που προέκυψαν από τη Γενική 
Διεύθυνση Τελωνείων της Ρωσίας, οι προ-
μήθειες αυτές ήταν αυξημένες κατά 23,6% 
σε σχέση με τον Μάρτιο του 2017.
Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2018, 
οι ρωσικές αποστολές πετρελαίου αυξή-
θηκαν κατά 22% σε σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του προηγούμενου έτους, 
αγγίζοντας τα 16,51 εκατ. τόνους.
Η Σαουδική Αραβία, ο δεύτερος μεγα-
λύτερος προμηθευτής αργού πετρελαίου 

προς την Κίνα για τον περασμένο Μάρτιο, 
αύξησε επίσης τις εξαγωγές σύμφωνα με 
τα εν λόγω στοιχεία. Συγκεκριμένα, οι απο-
στολές τον συγκεκριμένο μήνα έφτασαν 
τα 4,6 εκατ. τόνους ή 1,09 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως, αυξημένες κατά 1,2% συγκρι-
τικά με πέρυσι, αλλά μειωμένες κατά 1,2 
εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον 
Φεβρουάριο.
Τέλος, να επισημανθεί ότι ο αριθμός των 
συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου 
της Κίνας τον περασμένο Μάρτιο έφτασε 
τα 9,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ο οποί-
ος αποτελεί τον υψηλότερο που έχει 
παρατηρηθεί ποτέ. Αξιοσημείωτο είναι 
επίσης το γεγονός ότι οι εισαγωγές αυτές 
ενισχύθηκαν από πολλές κυβερνητικές 
ποσοστώσεις που εφαρμόστηκαν, ενώ 
την ίδια στιγμή η χώρα εξήγαγε τη μεγα-
λύτερη ποσότητα επεξεργασμένων καυσί-
μων, στην προσπάθειά της να τονώσει το 
εγχώριο πλεόνασμά της.

 ΚΙΝΑ 
Σε πτώση τα αποθέματα 

Τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαί-
ου της Κίνας μειώθηκαν κατά 2,39% στα 
τέλη Μαρτίου του 2018, σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα αποθέ-
ματα των επεξεργασμένων προϊόντων 
πετρελαίου μειώθηκαν κατά 0,55%.
Σύμφωνα με στοιχεία που συνέταξε το 
κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, 
η εν λόγω πτώση ήταν αποτέλεσμα του 
αυξημένου όγκου επεξεργασίας, παρά τις 
αυξήσεις που παρουσίασαν η παραγωγή 
και οι εισαγωγές πετρελαίου.
Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα βεν-
ζίνης αυξήθηκαν κατά την ίδια περίοδο, 
καθώς η ζήτηση καυσίμων υποχώρησε 
μετά τη σημαντικότερη αργία στην Κίνα 
(Spring Festival Holiday). Τον περασμένο 
Μάρτιο οι εξαγωγές βενζίνης της Κίνας 
σημείωσαν άνοδο 104,5% σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο μήνα.
Η ζήτηση για ντίζελ επιταχύνθηκε με την 
ολοκλήρωση του χειμώνα, καθώς είναι 
ενδεικτικό ότι κατά την περίοδο αυτή 
οι εξαγωγές ντίζελ εκτοξεύτηκαν κατά 
150,7%.
Τέλος, από την Εθνική Υπηρεσία Στατιστι-
κής της Κίνας προκύπτει ότι η παραγωγή 
αργού πετρελαίου κατά το 2017 ανήλθε στα 
190 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά 4% σε σχέ-
ση με το αμέσως προηγούμενο έτος.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
-
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ       

 ΙΣΠΑΝΙΑ 
Οι εξαγωγές συρρικνώνονται

Οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ισπανίας 
ανήλθαν στους 392.900 τόνους μέχρι τον 
Μάρτιο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 
της τάξεως του 22% συγκριτικά με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά αντιστοι-
χούν στο εξάμηνο μεταξύ Οκτωβρίου 
του 2017 και Μαρτίου του 2018, αν και τα 
στοιχεία του τελευταίου μήνα είναι ακόμη 
προσωρινά. Παράλληλα, σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία, οι πωλήσεις ελαιολάδου στο 
εξωτερικό αντανακλούν μια μείωση της 
τάξεως του 15% σε σύγκριση με τον μέσο 
όρο των τελευταίων τεσσάρων παραγωγι-
κών περιόδων.
Όσον αφορά την εγχώρια δραστηριότη-
τα, το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων Efe 

αναφέρει ότι η εγχώρια αγορά της Ισπανί-
ας απορρόφησε 239.600 τόνους ελαιολά-
δου, 10% λιγότερο από ό,τι πριν από έναν 
χρόνο και 12,5% λιγότερο από τον μέσο 
όρο των τελευταίων τεσσάρων παραγωγι-
κών περιόδων.
Ωστόσο, όπως τονίζει το υπουργείο, τα 
στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και 
τη διανομή του ισπανικού ελαιολάδου 
υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις για 
τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ελαιολάδου 
παγκοσμίως.

 ΤΥΝΗΣΙΑ 
Οι εξαγωγές στο απόγειό τους

Τα έσοδα από τις πωλήσεις ελαιολάδου 
της Τυνησίας στο εξωτερικό αυξήθηκαν 
κατά 180% κατά τη διάρκεια της εξαγω-
γικής περιόδου η οποία ξεκίνησε την 1η 
Νοεμβρίου 2017 και τελείωσε στις 30 
Απριλίου 2018.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της 
χώρας, οι εξαγωγές ανήλθαν στα $537 

εκατ. σε σχέση με τα $192 εκατ. της αντί-
στοιχης περιόδου πέρυσι. Κυριότεροι 
προορισμοί για το ελαιόλαδο της Τυνησί-
ας αποτέλεσαν η Γαλλία και ο Καναδάς, 
ενώ αυξημένες εισαγωγές τυνησιακού 
ελαιολάδου παρουσίασαν επίσης οι ΗΠΑ, 
η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, η Βραζιλία, η Νέα Ζηλανδία και 
το Ομάν.
Παράλληλα, οι εξαγωγές χύδην ελαιολά-
δου ανήλθαν στους 125.000 τόνους, αυξη-
μένες κατά 172%, με τα έσοδα από τις 
εξαγωγές αυτές να αυξάνονται κατά 210%.
Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, 
τα έσοδα επίσης από τις εξαγωγές φρού-
των της Τυνησίας σχεδόν διπλασιάστηκαν, 
γεγονός το οποίο σηματοδοτεί μια «έξαρ-
ση» του γεωργικού τομέα της Τυνησίας 
κατά το διάστημα αυτό. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα 
με την Παγκόσμια Τράπεζα, η απασχόλη-
ση των Τυνήσιων στον γεωργικό τομέα 
ανήλθε στο 13,7% της συνολικής απασχό-
λησης για το 2017.

ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
-
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ΚΡΑΣΙ       
 
«Βουτιά» για την παγκόσμια 
παραγωγή 

Η παγκόσμια παραγωγή κρασιού έφτα-
σε το 2017 στα χαμηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 60 ετών λόγω των κακών και-
ρικών συνθηκών που έπληξαν τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε o 
Παγκόσμιος Οργανισμός Οίνου (OIV).
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθη-
καν από τον OIV (με έδρα το Παρίσι), η 
παραγωγή κρασιού ανήλθε στα 250 εκατ. 
εκατόλιτρα για το 2017, μειωμένη κατά 
8,6% σε σχέση με το 2016. Εκπρόσωποι 
του OIV ανέφεραν στο Reuters ότι ο 
αριθμός αυτός αποτελεί τον χαμηλότερο 
από το 1957, οπότε η παραγωγή κρασιού 
«κατρακύλησε» στα 173,8 εκατ. εκατόλιτρα.
Παράλληλα, τα εν λόγω στοιχεία δείχνουν 
υποχώρηση της ιταλικής παραγωγής κρα-
σιού κατά 17%, στα 42,5 εκατ. εκατόλιτρα, 
με τη γαλλική παραγωγή να μειώνεται 
κατά 19%, στα 36,7 εκατ. εκατόλιτρα και 
την παραγωγή της Ισπανίας να μειώνεται 
κατά 20%, στα 32,1 εκατ. εκατόλιτρα.
Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η παραγωγή 

των ΗΠΑ, που αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύ-
τερο παραγωγό κρασιού, παρέμεινε σχετικά 
σταθερή. Ταυτόχρονα η Κίνα παρουσίασε 
και αυτή σταθεροποιητικές τάσεις και έγινε 
ο έβδομος μεγαλύτερος παραγωγός οίνου 
πίσω από την Αυστραλία και την Αργεντινή.
Από την άλλη πλευρά, μεγάλο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 2017 
η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού έσπα-
σε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας στα 243 εκατ. 
εκατόλιτρα, με τις ΗΠΑ να επιβεβαιώ-
νουν τη θέση τους ως του μεγαλύτερου 
καταναλωτή κρασιού παγκοσμίως, αφού 
η κατανάλωση «άγγιξε» τα 32,6 εκατ. 
εκατόλιτρα.

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
Ρεκόρ καταγράφουν οι εξαγωγές 

Τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
δέκα ετών άγγιξαν οι εξαγωγές κρασιού 
από την Αυστραλία τον περασμένο Μάρ-
τιο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του 
«Wine Australia», η αξία των εξαγωγών 
κρασιού από την Αυστραλία άγγιξε τα $265 
δις μεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2018, 
αύξηση κατά 16% συγκριτικά με τον αντίστοι-
χο μήνα πέρυσι.

Η γερουσιαστής κ. Anne Ruston, βοη-
θός υπουργού Γεωργίας της Αυστραλίας, 
δήλωσε ότι οι αυξημένες εξαγωγές της 
Αυστραλίας σε κρασί ωφελούν ιδιαίτερα 
την οικονομία της ηπείρου, ιδιαίτερα όσες 
πόλεις και χωριά βρίσκονται κοντά σε 
περιοχές με αμπέλια.
Η αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα της 
Αυστραλίας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 
στην υψηλή ζήτηση για κρασί από την Κίνα.
Οι διατροφικές επιλογές των Κινέζων 
έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια, καθώς υιοθετούν συνήθειες δυτι-
κών πολιτισμών.
Η αξία των εξαγωγών κρασιού από την 
Αυστραλία προς την Κίνα ανήλθε σε 
$808 εκατ. τον περασμένο Μάρτιο, αύξη-
ση κατά 51% σε σχέση με τον Μάρτιο του 
2017. Η κ. Ruston απέδωσε την αύξηση 
των εξαγωγών κρασιού από την Αυστρα-
λία προς την Κίνα στην υπογραφή της 
συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ 
Κίνας και Αυστραλίας (ChAFTA) στα 
τέλη του 2015.
Τον περασμένο Αύγουστο η κυβέρνηση 
της Αυστραλίας χορήγησε επιδοτήσεις 
αξίας $38,9 εκατ., με στόχο την προώθη-
ση των εξαγωγών κρασιού της χώρας.
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Σκέψεις από τη 
μελλοντική γενιά 
πλοιάρχων της 
ελληνικής ναυτιλίας

Στο πλαίσιο της παροχής ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας της 
ναυτιλιακής αγοράς με τη νέα γενιά, η εκπαιδευτική πρωτοβουλία 
Isalos.net επισκέπτεται τακτικά τις ΑΕΝ της χώρας, με σκοπό να 
συνομιλήσει με τους σπουδαστές, αλλά και να καταγράψει την 
κατάσταση των δημόσιων ναυτικών ακαδημιών της χώρας.
Κατά τις πρόσφατες επισκέψεις μας στις ΑΕΝ Ύδρας, Κύμης 
και Σύρου, συζητήσαμε με τους σπουδαστές Σπύρο Βιλτανιώτη, 
Σωτήρη Δουμένη, Ελευθέριο Καλεβρόσογλου, Γεώργιο Νικολάου, 
Βασίλειο Ντουμάνη, Ελένη Μανιάτη και Γεώργιο Ζάγκλα σχετικά 
με τους λόγους που τους ώθησαν να σταδιοδρομήσουν στο 
ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για τις εντυπώσεις τους από τις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού όπου φοιτούν.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Επιμέλεια αφιερώματος:  

Χάρης Παππάς,  
Αγγελική Κολιομίχου



Η Isalos.net συνομιλεί με τρεις 

σπουδαστές της ΑΕΝ Ύδρας  

για την επιλογή σταδιοδρομίας τους  

στο ναυτικό επάγγελμα.

Γιατί επιλέξατε να σταδιοδρομήσετε 
στο ναυτικό επάγγελμα;

Σ. Δουμένης: Η σχολή πλοιάρχων ήταν 
πρώτη μου επιλογή στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις και από πολύ παλιά σκεφτόμουν 

να σταδιοδρομήσω στο ναυτικό επάγγελ-
μα. Αυτό που με τράβηξε αρχικά ήταν οι 
δυνατότητες που σου δίνονται μέσω του 
επαγγέλματος, καθώς στη διάρκεια της 
καριέρας του ένας ναυτικός βλέπει ένα 
πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, την ίδια 
στιγμή που ο μέσος άνθρωπος βλέπει 
μόνο ένα μικρό ποσοστό του. Στη συνέ-
χεια, ψάχνοντας λίγο βαθύτερα, κατάλαβα 
πως, για να πετύχεις σε έναν τόσο δύσκολο 
χώρο, πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός, 
διορατικός και να σε χαρακτηρίζουν αρε-
τές όπως η υπευθυνότητα και η οργάνωση. 
Τότε ήμουν σίγουρος για την επιλογή μου, 
γνωρίζοντας μάλιστα πως επρόκειτο για 
μία από τις δυσκολότερες αλλά και, ταυ-
τόχρονα, συναρπαστικότερες προκλήσεις 
που θα αντιμετωπίσω στη ζωή μου.

E. Καλεβρόσογλου: Επέλεξα το επάγγελμα 
του ναυτικού για πολλούς λόγους. Ένας από 
τους βασικότερους ήταν ότι με εξιτάριζε και 
μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρουσα η φύση 
αυτού του επαγγέλματος. Σε αυτό με βοή-
θησε ο πατέρας μου, που είναι ναυτικός και 
απόφοιτος της ΑΕΝ Ύδρας και ο οποίος 
μου μίλησε για ένα επάγγελμα και μια στα-
διοδρομία γεμάτη ευκαιρίες και δυνατότη-
τες, για ένα επάγγελμα όπου η κάθε μέρα 
θα είναι διαφορετική, και με έκανε να κατα-
νοήσω τη σημασία τού να είσαι ναυτικός. 
Επίσης, το γεγονός ότι μεγάλωσα σε νησί, 

στις Σπέτσες, μου έδωσε τη δυνατότητα να 
έρθω από μικρός σε άμεση επαφή με τη 
θάλασσα και να την αγαπήσω. Ένας ακόμα 
παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην επιλογή 
του ναυτικού επαγγέλματος ήταν η άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση και η οικο-
νομική ανεξαρτητοποίηση που προσφέρει. 
Ωστόσο, μέσα στη σχολή, αλλά και μέσα 
στο πλοίο, κατάλαβα ότι, εάν η επιλογή μου 
είχε βασιστεί μόνο στο οικονομικό κομμάτι 
του επαγγέλματος και όχι στην αγάπη μου 
γι’ αυτό, δεν θα μπορούσα να το συνεχίσω. 

Γ. Νικολάου: Είναι γεγονός ότι στη σημε-
ρινή εποχή ολοένα και περισσότεροι νέοι 
βάζουν πλώρη για το επάγγελμα του ναυ-
τικού, αναζητώντας μια πιο σίγουρη επαγ-
γελματική αποκατάσταση. Αντιλαμβανό-
μαστε πως η σύγχρονη πραγματικότητα 
της στεριάς, το κλίμα αβεβαιότητας και η 
μάστιγα της οικονομικής κρίσης, σε αντί-
θεση με την ανοδική πορεία της ναυτιλί-
ας, αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την 
επιλογή της σταδιοδρομίας στη θάλασσα. 
Στους παράγοντες αυτούς έρχονται να 
προστεθούν και τα σαφώς υψηλότερα 
και ικανοποιητικότερα μισθολόγια που 
προσφέρονται στο ναυτικό επάγγελμα, 
ενώ παράλληλα η αγάπη για τη θάλασσα 
καθώς και οι επιρροές από ανθρώπους με 
θαλάσσια τριβή και εμπειρία συμβάλλουν 
στην επιλογή αυτή.

ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ
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Είστε ικανοποιημένοι από τις σπουδές 
σας στην AEN;

Σ. Δουμένης: Θα έλεγα ότι είμαι κάτι παρα-
πάνω από ικανοποιημένος όσον αφορά τις 
σπουδές μου. Η συνεργασία μας με τους 
καπετάνιους και τους καθηγητές της σχολής 
της Ύδρας είναι άψογη και οι γνώσεις που 
αποκτούμε πολύτιμες. Ακούμε εμπειρίες από 
τους παλαιότερους του επαγγέλματος και 
κάθε συμβουλή που μας δίνουν ξέρουμε πως 
θα μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στην 
ανάλογη κατάσταση όταν έρθει η ώρα.

E. Καλεβρόσογλου: Από τις σπουδές 
μου στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 
είμαι ικανοποιημένος, διότι με κατάρτισαν 
με όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώ-
σεις, έτσι ώστε να μπορέσω να εκτελέσω 
με ασφάλεια και υπευθυνότητα τα καθή-
κοντά μου εντός του πλοίου. Σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν τα δύο θαλάσσια εκπαι-
δευτικά ταξίδια που πραγματοποίησα 
ως σπουδαστής, βάσει του ακαδημαϊκού 
προγράμματος των ΑΕΝ, καθώς μου έδω-
σαν τη δυνατότητα να δω και να εφαρμό-
σω στην πράξη αυτά που διδάχτηκα στην 
ΑΕΝ, αλλά και να αποκτήσω μια ρεαλιστι-
κή εικόνα για το επάγγελμα που επέλεξα. 

Γ. Νικολάου: Όσον αφορά την επιλο-
γή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
Ύδρας, το κύρος, η φήμη και η ιστορικό-
τητα της σχολής, όπως και η μοναδικότη-
τα του νησιού, αποτελούν λόγους για τους 
οποίους τίθεται ψηλά στη λίστα προτίμη-
σης των σπουδαστών.

Πώς είναι η ζωή για έναν σπουδαστή 
της ΑΕΝ στην  Ύδρα;

Σ. Δουμένης: Η Ύδρα είναι ένα πολύ μικρό 
νησί, που δεν δίνει περιθώρια για τη γνω-
στή σε όλους μας φοιτητική ζωή. Το πρωί 
ξυπνάμε για να παρακολουθήσουμε τα πρω-
ινά μαθήματα, που ξεκινούν στις 08.15 και 
τελειώνουν στις 13.35. Στη συνέχεια έχουμε 
πολύ χρόνο, που μας επιτρέπει να συνδυά-
σουμε τόσο το διάβασμα, που είναι απαραί-
τητο για την επιτυχία μας στη σχολή, όσο 
και τη διασκέδαση, παρόλο που οι καφετέ-
ριες όπου συχνάζουμε οι σπουδαστές είναι 
μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. 
Τον χειμώνα ειδικά, το νησί είναι έρημο, 
όμως ως σπουδαστές με την καλή μας διά-
θεση του δίνουμε μια δόση ζωντάνιας.

E. Καλεβρόσογλου: Η ζωή ενός σπου-
δαστή στην ΑΕΝ Ύδρας, κατά τη γνώμη 
μου, είναι από τις πιο κατάλληλες για να 
προετοιμαστεί όσο το δυνατόν πιο άρτια 
για το επάγγελμα του ναυτικού. Οι καπε-
τάνιοι που διδάσκουν στη σχολή και οι 
καθηγητές είναι πολύ πρόθυμοι να μετα-

λαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και τις 
εμπειρίες τους στους σπουδαστές, καθώς 
και να τους βοηθήσουν σε ό,τι και αν 
χρειαστούν. Η σχολή διαθέτει αίθουσα με 
λειτουργικά ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα 
για πρακτική εκπαίδευση των σπουδα-
στών, καθώς και σύγχρονο σύστημα υπο-
λογιστών προσομοίωσης γέφυρας. 

Γ. Νικολάου: Η διαβίωση των σπουδα-
στών στη σχολή γίνεται σε κλίμα συνερ-
γασίας, ομαδικότητας και πειθαρχίας, 
αρετές που καλλιεργούνται μέσα από την 
καθημερινή προσπάθεια των εκπαιδευτι-
κών και της διοίκησης, αλλά και από τη 
θέληση των μαθητών. Ο σεβασμός μετα-
ξύ σπουδαστών διαφορετικών ετών είναι 
αμοιβαίος, ενώ η βοήθεια των μεγαλυ-
τέρων προς τους μικρότερους δεδομέ-
νη. Άλλωστε, ο συνολικός αριθμός των 
σπουδαστών της σχολής είναι τέτοιος, 
ώστε οι παραπάνω αρετές να μπορούν 
να ευδοκιμήσουν. Έπειτα, οι συμμετοχές 
από κοινού σε δραστηριότητες της σχο-
λής, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις καθώς 
και σε αγήματα λειτουργούν με τη σειρά 
τους δημιουργικά και ενισχύουν την αγά-
πη τόσο των ίδιων των σπουδαστών όσο 
και των κατοίκων του νησιού για τη σχολή.

Θα παροτρύνατε έναν φίλο σας να 
επιλέξει τις σπουδές σε μια Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού;

Σ. Δουμένης: Η ερώτηση αυτή είναι ιδι-
αίτερα εύστοχη θα έλεγα, καθώς έχω ήδη 
παροτρύνει τον κολλητό μου φίλο, που 
δίνει φέτος πανελλήνιες, να αποφασίσει 
να σπουδάσει στις ΑΕΝ, και αν όλα πάνε 
καλά, ελπίζω του χρόνου να είναι μαζί μου 
στην Ύδρα.

E. Καλεβρόσογλου: Έναν φίλο μου θα τον 
παρότρυνα να ακολουθήσει το επάγγελμα 
του ναυτικού μόνο εάν έδειχνε ενδιαφέρον 
γι’ αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι επάγγελμα 
ευκαιρίας και ότι πρέπει να ασχολούνται με 
αυτό μόνο όσοι το αγαπούν.

Γ. Νικολάου: Παρά τις δύσκολες στιγμές 
της οικονομικής και ηθικής κρίσης που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας, η διατήρηση 
και η συνέχιση της ναυτικής παράδοσης 
κρίνονται αναγκαίες, και η ναυτική σχολή 
της Ύδρας είναι σίγουρο ότι οδεύει προς 
τη σωστή κατεύθυνση.

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
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Γιατί επιλέξατε να σταδιοδρομήσετε 
στο ναυτικό επάγγελμα;

Σ. Βιλτανιώτης: Έπειτα από πολλά χρό-
νια περιπλάνησης στον εργασιακό χώρο 
και κάνοντας διάφορες σπουδές, στην 
ηλικία των 24 εμφανίστηκε μπροστά μου 
η προοπτική της εργασίας στη θάλασσα. 
Έχοντας μεγαλώσει στη θάλασσα, περ-
νώντας πολλά καλοκαίρια γυρίζοντας τα 
νησιά της Ελλάδας, αποφάσισα με μεγάλη 
καθυστέρηση να ασχοληθώ με αυτήν. Η 
αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς, 
για να καταφέρω να μπω στη σχολή, 
έπρεπε να μαζέψω τα μόρια που χρειά-
ζονταν. Μετά από πολύ κόπο και ψάξιμο, 
βρέθηκε μια ναυτιλιακή εταιρεία η οποία 
με ναυτολόγησε ως τζόβενο. Με πολλές 
δυσκολίες κατάφερα να συγκεντρώσω τα 
απαιτούμενα μόρια και να μπω στη σχο-
λή. Μεγαλύτερη δυσκολία στο επάγγελμα 
είναι η πνευματική κούραση. Τη σωματική 
κούραση την αντέχεις. Η πνευματική κού-
ραση είναι μια πρόκληση. Πρέπει να έχεις 
πνευματική διαύγεια συνεχώς, να συγκε-
ντρώνεσαι σε αυτό που κάνεις.

Β. Ντουμάνης: Σίγουρα από την προ-
ϊστορία της Ελλάδας και της ελληνικής 
ναυτιλίας, θεωρώ πως ο καθένας μας πλέ-
ον πρέπει να είναι υπερήφανος μόνο και 
μόνο για την ενασχόλησή του με τη ναυτι-
λία, είτε από τα γραφεία μιας ναυτιλιακής 
εταιρείας είτε από το καράβι, όπου όλα 
είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα και όμορ-
φα. Διότι οτιδήποτε αφορά τη ναυτιλία, τα 
αστέρια και τη ναυσιπλοΐα είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον, θα έλεγα, για οποιονδήποτε 
άνθρωπο θέλει να διευρύνει τους ορίζο-
ντες των γνώσεών του και τα όρια του 
ματιού και του μυαλού του. Φυσικά και το 
διάλεξα με τη σκέψη της άμεσης αποκα-
τάστασης και της οικονομικής βοήθειας 
της οικογένειάς μου, αλλά και ως δοκιμή 
απελευθέρωσης από τη μόνιμη «γκρίνια» 
και φτώχεια που υπάρχει στη χώρα μας, 
για την όλη πραγματικά ταλαιπωρία που 

υπάρχει για τον καθένα που προσπαθεί 
να δημιουργήσει οτιδήποτε σκέφτεται ή 
έχει όνειρο. 

Είστε ικανοποιημένοι από τις σπουδές 
σας στην AEN;

Σ. Βιλτανιώτης: Η ζωή στην ΑΕΝ Κύμης 
μετά από αυτό το ταξίδι ήταν μια τερά-
στια ικανοποίηση, καθώς η ζωή μου μπήκε 
σε μια σειρά. Οι σπουδές στη συγκεκρι-
μένη σχολή είναι ιδανικές για όποιον το 
έχει πάρει σοβαρά και θέλει να ασχοληθεί 
με αυτό το επάγγελμα. Ο λόγος είναι το 
καλό κλίμα που επικρατεί στο εσωτερι-
κό της σχολής, καθώς οι καθηγητές είναι 
καταξιωμένοι στη δουλειά τους, με χρόνια 
εμπειρίας στον χώρο και όρεξη για να μας 
μάθουν. Είναι μικρή σχολή, αλλά φημίζεται 
για τους πολύ καλούς καπετάνιους που 
έχουν βγει από αυτήν. 

Β. Ντουμάνης: Μπορώ να πω με μεγάλη 
σιγουριά πως είμαι πολύ χαρούμενος και 
για την επιλογή του ναυτικού επαγγέλ-
ματος, και για την επιλογή της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού της Κύμης, διότι 
αποτελεί μια πατροπαράδοτη σχολή που 
καταφέρνει να σου περάσει τρομερές 
αρχές, πέρα από τις αρχές εκπαίδευσης 
του ναυτιλιακού επαγγέλματος, για παρά-
δειγμα αρχές συμπεριφοράς και αρχές 
ζωής μέσα σε ένα περιβάλλον όπως το 
πλοίο. Παρότι είμαι 22 χρονών, έχω κατα-
φέρει να αποκτήσω όχι μόνο τρομερές 
εμπειρίες και χρήματα, αλλά και τρομερή 
καλλιέργεια και ωρίμαση του εαυτού μου 
μέσα στις δυσκολίες του πλοίου και του 
ναυτικού επαγγέλματος.

Πώς είναι η ζωή για έναν σπουδαστή 
της ΑΕΝ στην Κύμη;

Σ. Βιλτανιώτης: Εκτός από τη φοίτηση, 
η ζωή στην Κύμη είναι κάτι που με έπεισε 
κι εμένα να μείνω. Κατοικώντας στην Αθή-
να και κάνοντας ταξίδι δύο ωρών για να 

έρθω, μου φάνηκε στην αρχή ταλαιπωρία, 
αλλά, μετά από κάποιες ημέρες προσαρμο-
γής και αφού ζύγισα τα συν και τα πλην, 
πήρα την απόφαση να μείνω και να μην 
πάρω μεταγραφή στον Ασπρόπυργο, όπως 
θα ήταν το φυσιολογικό, καθώς είναι πιο 
κοντά στο σπίτι μου. Εκτός απ’ όλα αυτά, 
η σχολή της Κύμης έχει εξοπλιστεί με 
τέσσερις προσομοιωτές γέφυρας τελευ-
ταίας τεχνολογίας, καθώς και με αίθουσα 
GMDSS, πράγμα που μας βοηθάει ακόμα 
πιο πολύ, καθώς κάνουμε και βλέπουμε 
πράγματα που θα μας χρησιμεύσουν στο 
πρώτο και στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξί-
δι. Τρεις λόγοι με έκαναν να αγαπήσω αυτό 
το μέρος και με έπεισαν να μείνω, η ησυχία, 
το πράσινο και η θάλασσα, η οποία, στην 
κυριολεξία κάνοντας μάθημα και ζώντας 
εδώ, νιώθεις καθημερινά την αλμύρα της. 

ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Δύο φερέλπιδες αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού 

καταγράφουν τις  εντυπώσεις και την εμπειρία τους  

από τη φοίτησή τους στην ΑΕΝ Κύμης.



Β. Ντουμάνης: Έχοντας μεγαλώσει στην 
επαρχία, μπορώ να πω πως είμαι συνηθι-
σμένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον κλειστού 
τύπου, και μου αρέσει αρκετά. Λόγω οικο-
νομικής καταστάσεως, φοιτώ ως σπουδα-
στής εσωτερικής φοιτήσεως, και έτσι μένω 
και περνάω μεγάλο κομμάτι της ενήλικης 
ζωής μου στην εστία, που δεν μπορώ να 
πω πως έχει και τις καλύτερες συνθήκες 
ή εγκαταστάσεις όπου θα μπορούσε να 
ζήσει ένας άνθρωπος που ήδη έχει στε-
ρηθεί αρκετά στο πλοίο. Όσον αφορά το 
κομμάτι της εκπαίδευσης, είμαι πολύ ικα-
νοποιημένος και από τις αρχές που μου 
περνούν οι καθηγητές μου, αλλά και ως 
προς τις μοναδικές εμπειρίες και ικανότη-
τες που αποκτώ από τους προσομοιωτές 
που έχουν εγκατασταθεί στη σχολή μας 
τα τελευταία χρόνια, που μας δίνουν τρο-

μερές ευκαιρίες να λύσουμε απορίες τις 
οποίες μέσα σε ένα πλοίο, λόγω των μεγά-
λων ευθυνών σε οποιαδήποτε κίνηση, δεν 
μπορούμε να λύσουμε. Προετοιμαζόμαστε 
πάρα πολύ καλά για πολλά ενδεχόμενα και 
σίγουρα θα έλεγα πως έχουμε άλλον αέρα 
και άνεση μπαίνοντας στο πλοίο και βγαί-
νοντας στη γέφυρα ναυσιπλοΐας.

Θα παροτρύνατε έναν φίλο σας να 
επιλέξει τις σπουδές σε μια Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού;

Σ. Βιλτανιώτης: Εάν με ρωτούσε κάποιος 
νέος ο οποίος θα ήθελε να μπει σε σχολή 
Εμπορικού Ναυτικού, θα του έλεγα, όπως 
λέω και τώρα σε πολλά παιδιά που το 
θέλουν, να έρθει στην ΑΕΝ Κύμης χωρίς 
δεύτερη σκέψη, όσο μακριά και αν μένει.

Β. Ντουμάνης: Εγώ προσωπικά σε αυτή 
την ερώτηση μπορώ να απαντήσω όπως 
πολύ λίγοι. Έχω ήδη παροτρύνει τον αδερ-
φό μου, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα 
μπάρκαρε για πρώτη φορά και ήδη μου 
αναφέρει πως είναι πολύ ευχαριστημένος 
και ικανοποιημένος από την επιλογή που 
τον έπεισα να ακολουθήσει. Θα παρότρυ-
να τον καθένα να ακολουθήσει το ναυτικό 
επάγγελμα, γιατί αποτελεί μια επιλογή που 
κι εγώ ο ίδιος θα έκανα και θα ξαναέκανα 
για να πετύχω όσα έχω ήδη πετύχει στα 
22 μου τώρα. Να μπορώ δηλαδή να έχω 
ανεξαρτητοποιηθεί και να κάνω όνειρα. Για-
τί πιστεύω πως το ναυτικό επάγγελμα, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες του, έχει ένα τρομερό 
πλεονέκτημα: σε βοηθάει να κάνεις όνει-
ρα και να είσαι αισιόδοξος, και αυτό είναι 
πάρα πολύ σπάνιο την σήμερον ημέρα.
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Γιατί επιλέξατε να σταδιοδρομήσετε 
στο ναυτικό επάγγελμα;

Ε. Μανιάτη: Στο μάθημα του επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού στο λύκειο, ανά-
μεσα σε διάφορα επαγγέλματα, μου κίνη-
σε περισσότερο το ενδιαφέρον το ναυτι-
κό επάγγελμα. Διότι μου παρείχε μια καλή 
επαγγελματική αποκατάσταση, με οφέλη 
στο κοινωνικό μου επίπεδο, χαρίζοντάς 
μου μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γ. Ζάγκλας: Η επιλογή μου να φοιτήσω 
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και 
να σταδιοδρομήσω στο ναυτικό επάγγελ-
μα, έχοντας ήδη στο βιογραφικό μου δύο 
πτυχία, ένα από τη Σχολή Φιλολογίας του 
ΑΠΘ και έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπου-

δών από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ήρθε κατόπιν ώριμης και συνει-
δητοποιημένης σκέψης. Στα δύσκολα 
χρόνια που περνάει η χώρα τον τελευταίο 
καιρό, ένας τίτλος σπουδών δεν αποτελεί 
εγγύηση επαγγελματικής αποκατάστασης 
για τον κάτοχό του. Η υπερπληθώρα των 
φιλολόγων, με τη συνεπακόλουθη αδυνα-
μία του κρατικού μηχανισμού να αξιοποι-
ήσει το διαθέσιμο δυναμικό τους, σε συν-
δυασμό με το καταφύγιο που προσφέρει 
το ναυτικό επάγγελμα από άποψη επαγ-
γελματικής και οικονομικής σταθερότητας 
και τις ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, 
ανάλογα πάντα με τη φιλοδοξία και τις 
γνώσεις του καθενός, κατέστησαν την 
επιλογή μου μονόδρομο.

ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Σπουδαστές από την ΑΕΝ Σύρου  

μιλούν για την καθημερινή τους ζωή 

σε μια νησιωτική Ακαδημία Εμπορικού 

Ναυτικού.



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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Είστε ικανοποιημένοι από τις σπουδές 
σας στην AEN;

Ε. Μανιάτη: Η ικανοποίησή μου από τις 
σπουδές μου στην ΑΕΝ φτάνουν μέχρι 
ένα σημείο, και αυτό γιατί στη σχολή μου 
δεν υπάρχουν επαρκή μέσα για τη σωστή 
κατάρτισή μας, π.χ. έλλειψη προσομοιωτών. 

Γ. Ζάγκλας: Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών 
κειμένων και εν γένει από το πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο, σε συνδυασμό με τον 
ικανοποιητικό τρόπο διδασκαλίας του από 
καθηγητές που διαθέτουν υψηλά κριτή-
ρια γνώσης και μεταδοτικότητας, θεωρώ 
ότι μας παρέχει τα βασικά εχέγγυα ώστε 
να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του 
επαγγέλματος. Το σύστημα της εναλλασσό-
μενης εκπαίδευσης ανάμεσα σε σχολή και 
ταξίδι προσφέρει, με τη σειρά του, πολύ-
τιμες εμπειρίες και γνώσεις σε όλους τους 
σπουδαστές. Ωστόσο, πιστεύω ότι είναι 
επιτακτική τόσο η αναβάθμιση της σχολής 
σε επίπεδο υποδομών, τεχνολογικών μέσων 
και υλικοτεχνικού εξοπλισμού –καθότι η 
στασιμότητα, τη στιγμή που όλα εξελίσ-
σονται με γοργούς ρυθμούς, δεν ωφελεί 
πουθενά– όσο και η κάλυψη των εκπαιδευ-
τικών αναγκών όλων των σχολών από άπο-
ψη διδακτικού προσωπικού, με γνώμονα 
την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους 

σπουδαστές. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά 
τη φράση «στους γονείς οφείλομεν το ζην, 
στους δε διδασκάλους το ευ ζην».

Πώς είναι η ζωή για έναν σπουδαστή 
της ΑΕΝ στη Σύρο;

Ε. Μανιάτη: Η ΑΕΝ της Σύρου αποτε-
λεί μία από τις πιο καλές στην Ελλάδα. Η 
Σύρος είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 
με αποτέλεσμα να μπορεί να μου προσφέ-
ρει όσα και μια πόλη. Η τοποθεσία της 
είναι αρκετά βολική, γιατί βρίσκεται κοντά 
στην Αθήνα, τον τόπο καταγωγής μου.

Γ. Ζάγκλας: Η Σύρος είναι ένα πανέμορφο 
νησί, το οποίο με μάγεψε με τη ρετρό του 
ατμόσφαιρα, τα σοκάκια του, τα επιβλητικά 
νεοκλασικά του και τη φιλόξενη διάθεση 
των κατοίκων του. Ωστόσο, η ιδιότητά μου, 
αυτή του σπουδαστή, και οι υποχρεώσεις 
μου απέναντι στα μαθήματα πολλές φορές 
αποτελούν εμπόδιο στο να γνωρίσω 
καλύτερα τις ομορφιές του νησιού. Είμαι 
όμως διατεθειμένος να πραγματοποιήσω 
κάποιες θυσίες για να θεμελιώσω σε γερές 
βάσεις τη σταδιοδρομία μου στο ναυτικό 
επάγγελμα, καθότι πιστεύω ότι η «καριέ-
ρα» ενός ναυτικού ξεκινά να διαγράφεται 
ήδη από τα χρόνια της φοίτησής του στη 
σχολή. Αγαθά κόποις κτώνται, όπως έλεγαν 
και οι αρχαίοι Έλληνες.

Θα παροτρύνατε έναν φίλο σας να 
επιλέξει τις σπουδές σε μια Ακαδημία 
Εμπορικού Ναυτικού;

Ε. Μανιάτη: Αυτό είναι μια δύσκολη απά-
ντηση, διότι εμπεριέχει πολλές περιπτώ-
σεις. Η ΑΕΝ σου προσφέρει ένα καλό 
επάγγελμα, αλλά με πολλές δυσκολίες, 
που δεν είναι κατάλληλο για όλους. Μπαί-
νοντας στη σχολή, αντιμετώπισα αρκετές 
δυσκολίες, κυρίως επειδή είμαι γένους 
θηλυκού, κάτι παράλογο αν το σκεφτεί 
κανείς, αφού ζούμε στον 21ο αιώνα. Το 
καράβι είναι ένα σκληρό περιβάλλον, διότι 
μπαίνεις στα βαθιά με την πρώτη, με αρκε-
τές ευθύνες στην πλάτη σου. Οπότε, ανά-
λογα με τον φίλο/φίλη, θα έπαιρνα αυτή 
την απόφαση.

Γ. Ζάγκλας: Θα του το πρότεινα με κάθε 
βεβαιότητα και δίχως δισταγμό. Όπως προ-
είπα, το ναυτικό επάγγελμα προσφέρει όχι 
μόνο οικονομική ασφάλεια, αξιοπρέπεια και 
άνεση στη διαβίωση, αλλά και μοναδικές 
εμπειρίες, που διαμορφώνουν τον χαρακτή-
ρα. Ο Έλληνας αξιωματικός γίνεται σιγά σιγά 
όλο και πιο περιζήτητος. Φυσικά, η απόφα-
ση να ταξιδεύεις μέσα στα πλοία δεν είναι 
τόσο απλή. Η «θάλασσα» ανταμείβει μόνο 
τους άξιους και αυτούς που έχουν μεγάλα 
αποθέματα υπομονής, θάρρους και αποφα-
σιστικότητας. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να 
αποθαρρύνει κανέναν, καθότι πλέον η σταδι-
οδρομία στη ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο 
στα πλοία, αλλά σε έναν απόφοιτο ανοίγο-
νται άπειροι δρόμοι και στην ξηρά, με πολλές 
ευκαιρίες οικονομικής δραστηριοποίησης. 

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η SQLearn σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις, 
εξασφαλίζοντας συνέργειες και πιστοποιήσεις  
που της δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο Σπύρος Γκούμας,  

Γενικός Διευθυντής της SQLearn,  

μιλά στον Ηλία Μπίσια.

Ο κ. Σπύρος Γκούμας μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για τη χρήση 
του συστήματος e-learning στη ναυτιλία και τα συγκριτικά 
του πλεονεκτήματα, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
στον διεθνή ανταγωνισμό μια εταιρεία επιμόρφωσης μέσω 
τεχνολογίας, καθώς και για τη χορηγία του συστήματος  
εξ αποστάσεως κατάρτισης για τα επόμενα τρία χρόνια  
στις δέκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας.

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το 
e-learning αποτελεί πλέον μια μέθοδο 
ηλεκτρονικής επιμόρφωσης και κυρί-
ως κατάρτισης παγκοσμίου ενδιαφέ-
ροντος όχι μόνο για τις αερομεταφο-
ρές, αλλά και για τις διεθνείς ναυτιλια-
κές κοινότητες;

Αν και οι αερομεταφορές, και γενικότερα 
η αεροπορική βιομηχανία, ήταν ένας από 
τους πρώτους κλάδους όπου αναπτύχθη-
κε το e-learning τη δεκαετία του ’70, τα 
τελευταία χρόνια τα συγκριτικά του πλε-
ονεκτήματα οδήγησαν στη χρήση του και 
από τη ναυτιλιακή κοινότητα παγκοσμίως. 
Η ναυτιλιακή βιομηχανία διέπεται από 
πολυάριθμους κανονισμούς και οδηγίες, 
που επιβάλλονται τόσο τυπικά από διε-
θνείς οργανισμούς, όπως ο ΙΜΟ, όσο και 
άτυπα από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, 
που συνεργάζονται με τη ναυτιλιακή αγο-
ρά. Είναι σημαντικό, επομένως, να υπάρχει 
ευελιξία στην επιμόρφωση των ναυτικών, 
που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή οπου-
δήποτε στον κόσμο, γρήγορη προσαρ-
μογή στις νέες θεσμικές απαιτήσεις και 
στις αλλαγές που φέρνει η ψηφιοποίηση, 
αλλά και εύκολη διαχείριση της συνολικής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το e-learning 
είναι η καλύτερη μέθοδος προκειμένου να 
γίνονται όλα αυτά με το μικρότερο δυνα-
τό κόστος και με το μέγιστο ωφέλιμο 
αποτέλεσμα, αφού εξοικονομεί χρήματα 
και χρόνο (εκπαίδευση όποτε και όπου 
επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, περιβάλλον 
προσομοίωσης της πραγματικότητας 
μέσα από την τεχνολογία κ.ά.) και έχει 
αυξημένη αποδοτικότητα της επένδυσης 
σε αυτό.

Πώς μπορεί μια ελληνική εταιρεία να 
συνεχίζει να έχει ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα και να κερδίζει την εμπιστο-
σύνη των διεθνών εταιρειών-πελατών 
της, παρά την κρίση της χώρας, που 
οδηγεί σε συρρίκνωση της καινοτομί-
ας και του ευρύτερου επιχειρείν;

Επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό, 
έμφαση σε θέματα ποιότητας, άρνηση των 
εύκολων και πρόσκαιρων λύσεων, αναγνώ-
ριση των αναγκών της αγοράς, εγρήγορση 
σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων 
και χρήσιμων για την αγορά υπηρεσιών: 
αυτοί θα έλεγα ότι είναι κάποιοι από τους 
παράγοντες που οδήγησαν την SQLearn, 



μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, να διαθέτει, 
παρά την κρίση και τις τεράστιες δυσκολί-
ες που αντιμετωπίζει η χώρα, ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα. Μιλώντας ειδικότερα 
για τον χώρο της ναυτιλίας, αυτό γίνεται 
εμφανές από το γεγονός ότι πολλές από 
τις σημαντικότερες ναυτιλιακές εταιρείες 
ήδη μας εμπιστεύονται σταθερά και ο 
αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς.

Το σύστημα εξ αποστάσεως επιμόρ-
φωσης (e-learning) της SQLearn, 
που προσφέρεται σε δέκα ΑΕΝ της 
Ελλάδας, πώς μπορεί να ενδυναμώσει 
την εξοικείωση ενός μελλοντικού αξι-
ωματικού ΕΝ με τις απαιτήσεις του 
επαγγέλματος; Ποια είναι τα οφέλη 
που αποκομίζουν οι σπουδαστές των 
συγκεκριμένων ακαδημιών μέσα από 
τη συμμετοχή τους σε αυτά τα ψηφι-
ακά μαθήματα;

Κατ’ αρχάς το σύστημα e-learning που η 
SQLearn προσέφερε ως χορηγία στις δέκα 
ΑΕΝ αποτελεί μια παγκόσμια καινοτομία, 
καθώς παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση 
της επιμόρφωσης που λαμβάνει χώρα στο 
πλοίο, αλλά και εκτός αυτού – άρα ένας 

μελλοντικός αξιωματικός επωφελείται από 
αυτό για ευνόητους λόγους. Έπειτα, έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία από όλες τις ναυ-
τιλιακές εταιρείες που συνεργάζονται με 
την SQLearn, επομένως εξοικειώνει, και 
μάλιστα μέσω βιωματικής εμπειρίας, τον 
σπουδαστή, που αργότερα θα το συνα-
ντήσει στην επαγγελματική του πορεία. 
Επιπλέον, τον φέρνει σε επαφή με ορολο-
γία και ζητήματα που θα συναντήσει όταν 
εργαστεί στον τομέα – και όλα αυτά στα 
αγγλικά, τη διεθνή γλώσσα της ναυτιλίας. 
Τέλος, καθώς το σύστημά μας προϋποθέ-
τει την ενεργό συμμετοχή του σπουδαστή 
και ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένο βάσει 
της θεωρίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ενηλίκων, ενισχύει τη διά βίου μάθηση 
και τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

Μπορεί μια εταιρεία στον χώρο της 
επιμόρφωσης να επιβιώσει στο διε-
θνές ανταγωνιστικό σκηνικό χωρίς 
συμπράξεις, συνεργασίες αλλά και 
ριζοσπαστικές κινήσεις, που θα προ-
σφέρουν οικονομικά οφέλη; Ποιες 
είναι οι πρωτοβουλίες σας για το άμε-
σο μέλλον;

Μια οποιαδήποτε εταιρεία δύσκολα, 
μια εταιρεία επιμόρφωσης όμως μέσω 
τεχνολογίας μπορεί να επιβιώσει στον 
διεθνή ανταγωνισμό, ακόμα καλύτερα 
αν κάνει όλα όσα με ρωτάτε. Και αυτό 
γιατί η τεχνολογία που χρησιμοποιεί 
το e-learning είναι ένα εργαλείο χωρίς 
σύνορα, ενώ οι καινοτόμες μέθοδοι που 
μπορεί να επινοήσει και να εφαρμόσει 
κάποιος σε αυτό δίνουν τη δυνατότη-
τα να επεκταθεί σε διεθνείς αγορές, σε 
τομείς όπως η ναυτιλία, όπου οι επιμορ-
φωτικές ανάγκες είναι συνεχείς, μεταβαλ-
λόμενες και τεράστιες. 
Η SQLearn πάντα σχεδίαζε και υλοποιού-
σε λύσεις έχοντας εξασφαλίσει τις απα-
ραίτητες συνέργειες και πιστοποιήσεις 
που της έδιναν το πλεονέκτημα έναντι 
του ανταγωνισμού. Το ίδιο κάνει και τώρα, 
ξεδιπλώνοντας ένα σχέδιο που αφορά 
την εσωτερική αναδιάρθρωση της εται-
ρείας, την επενδυτική της πολιτική και 
την ενδυνάμωση των συνεργειών της με 
θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγο-
ντες της ναυτιλίας. Επιτρέψτε μου όμως 
να σας πω περισσότερα στο τέλος του 
έτους, όποτε και θα έχουν φανεί τα απο-
τελέσματα.

Κισσάμου 55 731 31 Χανιά Κρήτης
Τ: 28210 92872-5 | F: 28210 92876, 93023

E: reservations@akali-hotel.gr | E-mail: info@akali-hotel.gr 

www.akali-hotel.gr

  24ώρη λειτουργία υποδοχής
  Κλιματισμός
  Υπηρεσία δωματίου
  Εστιατόριο  - Μπαρ
  Πρωινό
  Πακέτο πρωινού (κατόπιν αιτήματος)
  Εξωτερική πισίνα
  Καθημερινός καθαρισμός δωματίου
  Υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνοκαθαριστηρίου
  Υπηρεσία Αφύπνισης
  Δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο διαδίκτυο
  Επιχειρηματικό κέντρο
  Σαλόνι με δορυφορική τηλεόραση
  Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εκδρομές, εισιτήρια)
  Φύλαξη αποσκευών
  Δωρεάν χώρος στάθμευσης
  Υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων
  Υπηρεσία φύλαξης παιδιών (κατόπιν αιτήματος)
  Δυνατότητα παροχής βρεφικής κούνιας

Παροχές

5ο Καλύτερο πρωϊνό 
σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α

Η Ακάλη ήταν γνωστή ως θεά της φύσης στο νησί 
της Κρήτης και κόρη του βασιλιά Μίνωα και μητέρα 
του Κύδωνα, που ίδρυσε τα Χανιά. Αυτό το μαγευτικό 
σκηνικό θέτει τις βάσεις για να εξερευνήσετε 
την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική 
ομορφιά και τα μαγευτικά μέρη της Κρήτης. Στο 
Ακάλη η κρητική φιλοξενία προσφέρεται με τον 
πλουσιοπάροχο μπουφέ, με αγαπημένες ελληνικές 
γεύσεις και μια ποικιλία από νόστιμες κρητικές 
σπεσιαλιτέ για το πρωινό σας γεύμα. 

Πιστοί στην φιλοσοφία που ξεκινά από τον θεσμό 
της φιλοξενίας και με σεβασμό στον πελάτη και 
τις ανάγκες του, δημιουργήσαμε νέα σύγχρονα 
δωμάτια, με ένα συνδυασμό υψηλής αισθητικής 
και προηγμένης τεχνολογίας παρέχοντας άνετη και 
χαλαρή διαμονή. Επίσης υπηρεσίες όπως Wi-Fi και 
high speed internet στα δωμάτια, αλλά και στους 
κοινόχρηστους χώρους είναι στη διάθεση των 
επισκεπτών. Παράλληλα δημιουργήσαμε ένα πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο με όργανα τελευταίας 
τεχνολογίας, με θέα στον κήπο και την πισίνα για 
στιγμές αναζωογόνησης τόνωσης και ευεξίας. 
Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η τοποθεσία του 
ξενοδοχείου μόλις μερικά λεπτά μακριά από την 
παραλία της Νέας Χώρας και την ιστορική παλιά πόλη 
με το όμορφο λιμάνι της, ένα πραγματικό στολίδι για 
τη Μεσόγειο που αναμειγνύει ελληνικά, βενετσιάνικα 
και οθωμανικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεστε, πράγματι, 
λίγα λεπτά μακριά από ένα από τα πιο γραφικά 
λιμάνια της χώρας και πολύ κοντά με το αυτοκίνητο 
σε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο. 
Καλώς ήλθατε στο Ακάλη!
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Ως απόδοση μπορεί να οριστεί ο βαθμός διεκπεραίωσης του 
έργου που συνιστά μια εργασία. Η απόδοση, λοιπόν, εκφράζει 
την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργασία. 
Ταυτόχρονα, όμως, η απόδοση επηρεάζεται από τις γνώσεις και 
τις ικανότητες που απαιτούνται για να εκπληρωθεί το έργο.  
Οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εκπαίδευσης,  
ενώ οι ικανότητες βελτιώνονται με την άσκηση και την εμπειρία.  
Η τελική απόδοση του ατόμου, ωστόσο, αντικατοπτρίζεται στη 
συνολική συμπεριφορά του. Ειδικά στη ναυτιλία, η συμπεριφορά 
των ατόμων οφείλει να είναι προσανατολισμένη προς τις αρχές 
της ασφάλειας και της ποιότητας στην εργασία.  

Αξιολόγηση απόδοσης ναυτικών:  
γιατί μια φόρμα βαθμολόγησης δεν αρκεί

Της Δρος Μαρίας Προγουλάκη, 

Συμβούλου και εκπροσώπου  

σε Ελλάδα και Κύπρο,  

Green-Jakobsen A/S 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση απόδοσης χρησιμοποιείται 
στη ναυτιλία για να προσφέρει μια εικόνα 
της συνολικής και επιμέρους αποδοτικό-
τητας του οργανισμού. Σε μεγάλο βαθμό 
στοχεύει στο ναυτεργατικό δυναμικό, το 
οποίο κρίνεται τόσο από το γραφείο όσο 
και έμμεσα από πλήθος τρίτων φορέων, 
όπως λιμενικές αρχές (port state control), 
επιθεωρητές ναυλωτή (vetting), κ.ά. Από την 
άλλη, στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά εμφα-
νίζονται ιδιαιτερότητες, όπου, για παράδειγ-
μα, είναι πιθανό το προσωπικό ξηράς να μην 
αξιολογείται, αξιωματικοί συγκεκριμένης 
εθνικότητας να αντιμετωπίζονται διαφορε-
τικά ή ανώτατος αξιωματικός μηχανής να 
αξιολογείται απευθείας από το γραφείο αντί 
από τον άμεσο προϊστάμενο επί του πλοίου.
Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθορίζει τις 
απαιτήσεις της ναυτολόγησης και τα καθή-
κοντα που πρέπει να εκπληρώνονται από 
την κάθε ειδικότητα ναυτικού, χωρίς να ορί-
ζει συγκεκριμένο τρόπο για την αξιολόγησή 
του. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση επιλέγει τη 
διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολό-
γησης με βάση τα χαρακτηριστικά και τους 
στόχους της. Για παράδειγμα, ο τύπος των 
πλοίων που διαχειρίζεται η επιχείρηση επη-
ρεάζει τις απαιτήσεις σε θέματα ασφαλείας 
και φόρτου εργασίας λόγω επιθεωρήσεων, 
ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων και 
διαθέσιμων ναυτικών επηρεάζει την επιλογή 
της μεθόδου αξιολόγησης, του τρόπου συλ-
λογής δεδομένων, καθώς και την ποσότητα 
εναλλακτικών προσλήψεων.

Συχνά οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησι-
μοποιούν την αξιολόγηση απόδοσης ναυ-
τικών με γνώμονα έναν ή περισσότερους 
από τους παρακάτω πιθανούς στόχους: 

• Δημιουργία σταθερής προμήθει-
ας ναυτεργατικού δυναμικού (pool) 
μέσω προαγωγών (promotion). 

• Εξασφάλιση επαρκούς αριθμού πιστο-
ποιημένων και κατάλληλων ναυτικών, 
εφόσον παρουσιάζεται έλλειψη σε δια-
θέσιμους ναυτικούς στην αγορά. 

• Διαχείριση κόστους μέσω ελέγχου 
των παρεχόμενων επιδομάτων, εφό-
σον συνδέονται με υψηλή απόδοση 
εργασίας. 

• Ενδυνάμωση της κουλτούρας ασφά-
λειας των ναυτικών με απαιτήσεις για 
συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

• Άμεση εύρεση ναυτεργατικού δυνα-
μικού για επάνδρωση του αυξανόμε-
νου στόλου. 

• Παροχή ευκαιριών εξέλιξης μέσω 
του εντοπισμού των αναγκών σε 
εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Επί πολλές δεκαετίες, η διαδικασία αξιο-
λόγησης έχει τον κύριο ρόλο της μέτρη-
σης της παρελθούσης απόδοσης, προκει-
μένου να αποφασιστεί η επαναπρόσληψη 
ναυτικού και ίσως η παροχή κάποιου 
επιδόματος οικονομικής φύσεως. Το 
εργαλείο της αξιολόγησης παραδοσιακά 
χρησιμοποιεί τη βαθμολόγηση διαφόρων 



κριτηρίων από τον άμεσο προϊστάμενο, 
με στόχο την επιβράβευση ή την τιμωρία. 
Συνεπώς, βασίζεται σημαντικά στην εύκο-
λη αντικατάσταση των εργαζομένων βάσει 
των εκτιμήσεων χαμηλής απόδοσης, ενώ 
ο ρόλος του αξιολογητή είναι αυστηρά η 
υποκειμενική κρίση και η απόδοση ενός 
βαθμού. Κατ’ επέκταση, ο ρόλος του αξι-
ολογουμένου παραμένει παθητικός και 
αμυντικός, αντιδρώντας στην κριτική, πολ-
λές φορές ετεροχρονισμένα (αφού έχει 
απομακρυνθεί από τη θέση του). Από τα 
πλέον συχνά προβλήματα και προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή αξιολό-
γηση ναυτικού στο στάδιο της συμπλήρω-
σης της ατομικής φόρμας ναυτικού είναι:
• Ασαφή κριτήρια αξιολόγησης, όπου 

για παράδειγμα η γενική προσωπικό-
τητα του ναυτικού είναι αντικείμενο 
κρίσης ή η αξιολογούμενη ποιότητα 
της εργασίας δεν προσδιορίζεται 
συγκεκριμένα.

• Μεγάλος αριθμός κριτηρίων αξιολό-
γησης, συχνά επαναλαμβανόμενων ή 
με παρόμοια σημασία.  

• Παρουσία κριτηρίων που θα έπρεπε 
να αξιολογηθούν στη διαδικασία της 
πρόσληψης ή ακόμα και κριτηρίων 
που συνδέονται με ευαίσθητα προ-
σωπικά δεδομένα (π.χ. ιατρικό ιστο-
ρικό). 

• Κλίμακες αξιολόγησης με ελλιπή 
εξήγηση της σημασίας κάθε βαθμού, 
υπερβολικά αυστηρή ή επιεική ερμη-
νεία ή σύνθετες κλίμακες αξιολόγη-
σης δύσκολο να κατανοηθούν από 
τον αξιολογητή.

• Ελλιπώς συμπληρωμένες φόρμες 
αξιολόγησης, με μέση ή άριστη βαθ-
μολόγηση όλων των κριτηρίων.  

• Άρνηση συμπλήρωσης της φόρ-
μας αξιολόγησης από τον ορισμένο 
υπεύθυνο αξιολογητή. 

• Εκτίμηση αδυναμίας επαναπρόσλη-
ψης του αξιολογούμενου ναυτικού 
χωρίς παροχή εξηγήσεων ή χωρίς ο 
αξιολογούμενος να λαμβάνει ενημέ-
ρωση και να έχει αντίλογο.  

• Πραγματοποίηση της αξιολόγησης 
σε πολύ σύντομο χρόνο (π.χ. 5-10 
λεπτά) ή μόλις πριν από την ολοκλή-
ρωση της αλλαγής πληρώματος.

Η σύγχρονη προσέγγιση της αξιολόγη-
σης εργαζομένου είναι προσανατολισμέ-
νη στο μέλλον, δηλαδή στη μελλοντική 

επιθυμητή απόδοση και στο πώς θα ανα-
πτυχθεί το άτομο για να την εκπληρώσει. 
Στο πλαίσιο της σύγχρονης θεώρησης, η 
παραδοσιακή φόρμα αξιολόγησης, τόσο 
σε μορφή όσο και ως εργαλείο, τοποθε-
τείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκτίμησης 
διαφόρων παραμέτρων, που σχετίζονται 
με την τελική απόδοση. Αρκετές ναυτιλι-
ακές επιχειρήσεις παγκοσμίως στρέφονται 
τα τελευταία χρόνια στην πιο σύγχρονη 
προσέγγιση, ξεκινώντας από τις εταιρείες 
που απασχολούν ναυτικούς σε δεξαμενό-
πλοια, όπου οι απαιτήσεις των πετρελαϊκών 
εταιρειών-πελατών τις ωθούν να εκτελούν 
την αξιολόγηση απόδοσης με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση του ατόμου. Ταυτόχρο-
να, οι απαιτήσεις για μακρόχρονη παρα-
μονή του ναυτικού στη διαθεσιμότητα της 

ναυτιλιακής επιχείρησης, προκειμένου για 
απόκτηση συγκεκριμένης εμπειρίας, έχει 
δημιουργήσει έναν προσανατολισμό προς 
την παροχή ευκαιριών εξέλιξης και σταδι-
οδρομίας με τη στήριξη της επιχείρησης. 
Επιπλέον, η περιορισμένη διαθεσιμότητα 
ναυτεργατικού δυναμικού στην παγκόσμια 
αγορά έχει καταστήσει την επιλογή του 
«μη επαναπροσλήψιμος» ως την ύστατη, 
αφού έχει προηγηθεί κάθε προσπάθεια 
για βελτίωση μέσω συστάσεων, καθοδή-
γησης, εκπαίδευσης, κ.λπ. Στο πλαίσιο της 
σύγχρονης θεώρησης, λοιπόν, η βελτίωση 
της απόδοσης πραγματοποιείται μέσω της 
παρακίνησης, της ενδυνάμωσης, της ανά-
πτυξης και της αυτο-μάθησης. Ο αξιολογη-
τής αποκτά ρόλο υποστηρικτικό, επιμορ-
φωτικό και καθοδηγητικό. Την ίδια στιγμή, 

Innovation  |  Safety  |  Performance

PREVENTION GOES A LONG WAY - For more than 35 years 
CargoMaxTM has set the standard for shipboard stability 
and load management software. The user-friendly 
interface with interactive 2D/3D tools makes flexible 
reporting and compliance verification for loading,  
lashing and segregation quick and consistent.  

SHIP STABILITY/LOAD MANAGEMENT
   CargoMaxTM

TM  

USER DRIVEN | ENDORSED WORLDWIDE

www.herbert-abs.com
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ο αξιολογούμενος καλείται να αναλαμβάνει 
ευθύνες, να συμμετέχει ενεργά στις δρα-
στηριότητες του πληρώματος και να αντι-
δρά θετικά στην παρακίνηση για συνεχή 
εκπαίδευση και επιμόρφωση. 
Η βασική πρόκληση της διαδικασίας αξι-
ολόγησης απόδοσης ναυτικών δεν αφορά 
τη φόρμα αξιολόγησης. Ακόμα και αν μια 
επιχείρηση διαθέτει μια άρτια σχεδιασμέ-
νη φόρμα, πιθανότατα η εμπειρία από τη 
χρήση της να την απογοητεύσει. Ο λόγος 
έγκειται στους ανθρώπους που καλούνται 
να αξιολογήσουν, στις συνθήκες κατά την 
αξιολόγηση και στο αναμενόμενο όφελος 
από αυτήν. Στη σημερινή μεταβατική επο-
χή στο θαλάσσιο επιχειρείν, είναι βέβαιο 
ότι η κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση οφείλει 
να αναθεωρήσει τον τρόπο που διαχειρίζε-
ται συνολικά την απόδοση των ανθρώπων. 
Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον βαθμό και τον 
τρόπο που το προσωπικό γραφείου και η 
διοίκηση αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και 
διαχειρίζονται την απόδοση των ναυτικών, 
όσο και τον τρόπο που οι «κεφαλές επί του 
πλοίου» συζητούν με τους αξιολογουμέ-
νους την ατομική τους απόδοση, καθοδη-
γούν και προωθούν την επίτευξη υψηλότε-
ρων στόχων, και προσφέρουν ευκαιρίες για 
επιμόρφωση και ανάπτυξη πάνω στο πλοίο. 
Για να αποφέρει η αξιολόγηση απόδοσης 
πρόσθετα οφέλη στη ναυτιλιακή επιχεί-
ρηση, θα πρέπει να έχει διατυπωμένους 
στόχους σε άμεση συνάρτηση με τους 
στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 
Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία, 
χρειάζεται να εμπνέει και να παρακινεί 
τους εργαζομένους να συμμετέχουν ενερ-
γά είτε ως αξιολογητές είτε ως αξιολογού-

μενοι. Με βάση τη σύγχρονη θεώρηση, που 
στοχεύει στην ανάπτυξη των εργαζομένων, 
η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να 
συνδέεται με την εκπαίδευση, εντοπίζο-
ντας τις ανάγκες και προσδιορίζοντας τις 
επόμενες δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, η 
διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να 
ταιριάζει στα χαρακτηριστικά και στους 
στόχους της επιχείρησης, να προσδιορίζει 
αναμενόμενους στόχους, προσδοκώμενα 
αποτελέσματα και σημεία βελτίωσης. Είναι 
αναγκαίο τη διαδικασία της αξιολόγησης να 
προωθούν οι τυπικοί και πραγματικοί ηγέ-
τες του οργανισμού, τόσο από το γραφείο 
όσο και πάνω στο πλοίο. Κρίσιμο στοιχείο 
είναι οι αξιολογούμενοι να γνωρίζουν και 
να κατανοούν ξεκάθαρα τις απαιτούμενες 
συμπεριφορές που καταδεικνύουν εργασι-
ακή απόδοση. Τέλος, η διαδικασία πρέπει 
να γίνεται αποδεκτή από τους αξιολογου-
μένους και τους αξιολογητές, άρα να είναι 
διαφανής και δίκαιη για όλους.  
Αν ακολουθήσουμε τη διαδρομή που ακο-
λούθησε ένας ναυτικός έως ότου φτάσει 
να αξιολογηθεί ως μη κατάλληλος από τον 
προϊστάμενό του και μη επαναπροσλήψι-
μος από την εταιρεία, θα διαπιστώσουμε 
ότι ο ναυτικός έχει αξιολογηθεί από προ-
ηγούμενους πλοιάρχους, από διάφορους 
αρχιπλοιάρχους και στελέχη γραφείου, 
από προηγούμενους εργοδότες, από ηλε-
κτρονικά συστήματα, κ.ά. Ποιος ο βαθμός 
αντικειμενικότητας των εμπλεκομένων; 
Ποιος ο βαθμός αξιοπιστίας των ηλε-
κτρονικών συστημάτων; Ποιος ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας 
διαδικασίας; Υπήρξαν παραλείψεις και, αν 
ναι, σε ποιο στάδιο; Πώς γίνεται η εργασι-

ακή συμπεριφορά ενός ατόμου να αλλά-
ζει ανάλογα με τους ανθρώπους που τον 
περιστοιχίζουν; 
Καθίσταται εμφανές ότι η διαχείριση της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς που σχετίζεται 
με την απόδοση εργασίας είναι κρίσιμη 
για κάθε οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
διάφορες δραστηριότητες διαχείρισης των 
ανθρώπων είναι αλληλένδετες και αλληλο-
επηρεαζόμενες. Διότι μια διαδικασία πρό-
σληψης που επιτρέπει την ελαστική εισροή 
νεοεισερχομένων στην εταιρεία μπορεί να 
είναι θεμιτή σε περιπτώσεις μειωμένης 
προσφοράς ναυτεργατικού δυναμικού, 
όμως προϋποθέτει μεγαλύτερη στήριξη 
στο στάδιο της αρχικής εκπαίδευσης και 
καθοδήγησης από ηγέτη. Eδώ προκύπτει 
το ερώτημα αν οι επιχειρήσεις έμπρακτα 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των ηγε-
τών που στελεχώνουν τα πλοία. Έπειτα, η 
επένδυση στο στάδιο της αξιολόγησης, της 
επιμόρφωσης και της ανάπτυξης είναι απα-
ραίτητη για να διαμορφωθούν οι συνθήκες 
υπό τις οποίες το ναυτεργατικό δυναμικό 
θα αναπτύσσεται μέσα στον οργανισμό και 
θα παραμένει ικανοποιημένο και προσανα-
τολισμένο σε ένα πλάνο σταδιοδρομίας 
που έχει συμφωνηθεί με την επιχείρηση. 
Οι πηγές ναυτεργατικού δυναμικού που 
επιλέγει η επιχείρηση και ο τρόπος που 
αντλεί αυτό το δυναμικό είναι σημαντικά. 
Τεράστια σημασία, όμως, έχει η προσωπική 
συζήτηση με τον ναυτικό για την απόδο-
σή του επί του πλοίου και τη συνολική του 
πορεία μέσα στην επιχείρηση. Διότι όλοι 
συμφωνούν ότι το ανθρώπινο δυναμικό 
της ναυτιλιακής επιχείρησης ορίζει την ποι-
ότητα του οργανισμού ως συνόλου. 

Η απόδοση των 
εργαζομένων πάντα 
θα αξιολογείται με 
κάποιον τρόπο. Η βασική 
πρόκληση της διαδικασίας 
αξιολόγησης δεν αφορά  
τη φόρμα αξιολόγησης, 
αλλά τον τρόπο που οι 
επιχειρήσεις διαχειρίζονται 
συνολικά την απόδοση των 
ανθρώπων τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
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Σε ανάκτηση της φήμης του 
προσβλέπει ο πετρελαϊκός 
κολοσσός Petrobras

Ο κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός της 
Βραζιλίας, Petrobras, αναμένεται να ξεκινή-
σει άμεσα την παραγωγή πετρελαίου από 
την offshore πλατφόρμα Tartaruga Verde e 
Mestica, η οποία βρίσκεται 80 μίλια μακριά 
από τις ακτές του Ρίο ντε Τζανέιρο.
Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί τη 
δεύτερη από τις συνολικά επτά νέες πλατ-
φόρμες της εταιρείας που θα τεθούν σε 
λειτουργία εντός του τρέχοντος έτους. Η 

πρώτη πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία 
της στις αρχές του περασμένου Απριλίου.
Εκπρόσωπος της Petrobras ανέφερε ότι, 
εφόσον τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι 
επτά νέες πλατφόρμες, τότε εκτιμάται ότι, 
εντός του 2019, θα παράγονται σε ημε-
ρήσια βάση 500.000 βαρέλια πετρελαίου, 
γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την 
πετρελαϊκή παραγωγή της Petrobras.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Reuters, η Petrobras στοχεύει 
επίσης, εντός του τρέχοντος έτους, στην 
κατασκευή μιας offshore πλατφόρμας 
στις ακτές της Νιγηρίας.
Η Petrobras, μέσω των παραπάνω ενερ-
γειών, προσβλέπει στην αύξηση της 
πετρελαϊκής παραγωγής της, αλλά και σε 
ανάκτηση της χαμένης φήμης της, η οποία 
κλονίστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της 
εμπλοκής στελεχών της εταιρείας στο 
σκάνδαλο Carwash (Operação Lava Jato).
Ο βραζιλιάνικος κολοσσός, μέσα από 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, λήψη 
δανείων, στρατηγικές συνεργασίες με 
άλλους πετρελαϊκούς κολοσσούς αλλά 
και μείωση των λειτουργικών του εξόδων, 
στοχεύει στη βελτίωση της οικονομικής 
του κατάστασης και στην ενίσχυση της 
αξιοπιστίας του στην παγκόσμια πετρελα-
ϊκή αγορά.

Η Αίγυπτος «κλείνει το μάτι»  
στην ενεργειακή αυτάρκεια

Η Αίγυπτος θα δημοπρατήσει δέκα ή 
έντεκα ενεργειακά «οικόπεδα» για την 
εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο, όπως φέρεται 
να δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου της 
Αιγύπτου, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2018, 
από το Κάιρο. Επιπλέον, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες του διεθνούς ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Reuters, η κυβέρνηση της 
Αιγύπτου σχεδιάζει κάτι αντίστοιχο και 
στην Ερυθρά Θάλασσα έως τα τέλη του 
2018.
Σύμφωνα με το Reuters, το Κάιρο απο-
σκοπεί στο να αυξήσει την παραγωγή 
πετρελαίου σημαντικά, ώστε να μειωθούν 
οι εισαγωγές του μαύρου χρυσού από 
άλλες χώρες και να επιτευχθεί αυτάρκεια 
στο εσωτερικό της Αιγύπτου.
Μετά την Αίγυπτο, και η Αλγερία φαίνε-
ται να κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, 
με τον διευθύνοντα σύμβουλο της κρατι-
κής εταιρείας Sonatrach, Abdelmoumen 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:  

Αγγελική Κολιομίχου



Ould Kaddour, να δηλώνει από το Οράν 
της Αλγερίας ότι η εταιρεία σχεδιάζει να 
διπλασιάσει την παραγωγή της σε δέκα 
χρόνια. «Αυξάνοντας την παραγωγή, 
έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε λιγό-
τερο ευάλωτοι στις υψηλές διακυμάνσεις 
των τιμών του πετρελαίου», τόνισε ο κ. 
Abdelmoumen Ould Kaddour στο πρα-
κτορείο ειδήσεων της Αλγερίας Algérie 
Presse Service (APS).

Στροφή της Ιορδανίας  
στην ηλιακή ενέργεια

O πρωθυπουργός της Ιορδανίας, Hani Al 
Mulki, εγκαινίασε το εργοστάσιο ηλιακής 
ενέργειας Quweira, το οποίο αποτελεί το 
μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό εργοστάσιο 
στην Ιορδανία, σύμφωνα με το ιορδανικό 
πρακτορείο ειδήσεων Petra.
Το έργο, στα νότια της Ιορδανίας, χρημα-
τοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης 
του Άμπου Ντάμπι (ADFD) των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα πάντα 
με το Petra, το έργο κοστολογείται στα 
$120 εκατ., με το πρακτορείο ειδήσεων 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM 
να το εκτιμά στα $150 εκατ. Επισημαίνεται 

ότι το εργοστάσιο, συνολικής ισχύος 103 
MW, θα τροφοδοτεί με ενέργεια 50.000 
νοικοκυριά. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν 
328.320 φωτοβολταϊκά πάνελ και κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του δημιουργήθη-
καν 1.000 θέσεις εργασίας.
Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι το εγχείρη-
μα συγκαταλέγεται στους ενεργειακούς 
στόχους της Ιορδανίας, σύμφωνα με 
τους οποίους το 20% του ηλεκτρικού της 
δικτύου θα παρέχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έως το 2020.

Φρένο στις προθέσεις της Total 
για εξεύρεση πετρελαίου από τις 
τοπικές αρχές της Βραζιλίας 

Οι τοπικές δημόσιες αρχές της πολιτείας 
Αμαπά της Βόρειας Βραζιλίας ανακοίνω-
σαν την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 ότι η 
περιβαλλοντική ρυθμιστική αρχή της Βρα-
ζιλίας Ibama αρνείται τη χορήγηση άδειας 
στη γαλλική εταιρεία ενέργειας Total για 
την εξερεύνηση πετρελαϊκών πηγών στις 
εκβολές του Αμαζονίου.
Το γραφείο του δημοσίου κατηγόρου της 
πολιτείας ανέφερε σε δήλωσή του ότι η 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
εταιρείας Total ήταν ανεπαρκής και προει-
δοποίησε ότι η διάτρηση στην περιοχή θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην καταστρο-
φή ενός οικοσυστήματος όπου βρέθηκε 
κοραλλιογενής ύφαλος.
Επιστήμονες της Greenpeace έχουν επι-
βεβαιώσει την ύπαρξη κοραλλιογενών 
υφάλων στις βόρειες ακτές της Βραζιλίας, 
με τον οργανισμό να αναφέρει, τη Δευ-
τέρα 16 Απριλίου 2018, ότι τα σχέδια της 
γαλλικής εταιρείας για την εξερεύνηση 
πετρελαίου πρέπει να απαγορευτούν.
H Total, η οποία ηγείται μιας ομάδας εται-
ρειών όπως η βρετανική BP και η βρα-
ζιλιάνικη κρατική πετρελαϊκή εταιρεία 
Petrobras, εξέφρασε το ενδιαφέρον της 
για την αγορά πέντε οικοπέδων στη λεκά-
νη της παραθαλάσσιας περιοχής Foz do 
Amazonas το 2013. Ωστόσο, η ανακάλυψη 
ενός τεράστιου κοραλλιογενούς υφάλου, 
μόλις 28 χλμ. από τα οικόπεδα, είχε ως 
αποτέλεσμα η προσπάθεια αυτή να πέσει 
στο κενό.
Σύμφωνα με γεωλόγους, η περιοχή θα 
μπορούσε να διαθέτει 14 δις βαρέλια 
πετρελαίου ή περισσότερα από τα συνο-
λικά αποδεδειγμένα αποθεματικά του 
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Κόλπου του Μεξικού. Από την πλευρά 
τους, περιβαλλοντολόγοι επισημαίνουν ότι 
ενδεχόμενες διαρροές πετρελαίου στην 
περιοχή θα ήταν καταστροφικές για το 
τροπικό δάσος της πολιτείας Αμαπά.

Η Eni υιοθετεί περιβαλλοντική 
συνείδηση 

Ο ιταλικός ενεργειακός γίγαντας Eni ανα-
κοίνωσε την πρόθεσή του να επενδύσει 7 
δις ευρώ στην Ιταλία τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια.
Ο CEO της Eni, κ. Claudio Descalzi, δήλω-
σε ότι η Eni δραστηριοποιείται σε δέκα 
χώρες παγκοσμίως, ωστόσο οι ρίζες της 
είναι στην Ιταλία, και αυτός είναι ο λόγος 
που ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός 
επιθυμεί να επενδύσει εκεί μεγάλο μέρος 
του budget του. Στο πλαίσιο της στρατη-
γικής της Eni για το διάστημα 2018-2021, 
η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την προ-
ώθηση της «πράσινης» ενέργειας και την 
απεξάρτηση από τον άνθρακα.
Από τα 7 δις ευρώ, το 1 δις εκτιμάται ότι 
θα διατεθεί από την Eni στην έρευνα και 
στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες 
θα συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης 
από τον άνθρακα.
Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Eni ανα-
φέρεται επίσης στο «Progetto Italia», ένα 
πλάνο της εταιρείας, μέσα από το οποίο 
στοχεύει στη δημιουργία είκοσι πέντε 
μονάδων παραγωγής ανανεώσιμης ενέρ-
γειας σε ορισμένες από τις βιομηχανικές 
της περιοχές.
Ο κ. Descalzi δεν παρέλειψε επίσης να 
αναφέρει ότι η Eni αποτελεί την πρώτη 
εταιρεία σε παγκόσμια βάση που μετέ-
τρεψε ένα συμβατικό διυλιστήριο πετρε-
λαίου στη Βενετία σε βιοδιυλιστήριο, ενώ 
στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται και η 
μετατροπή ενός δεύτερου διυλιστηρίου 
στη Σικελία. Τα συγκεκριμένα διυλιστήρια 
εκτιμάται ότι θα παράγουν 1 εκατ. τόνους 
βιοντίζελ ανά έτος μέχρι το 2021, καθι-
στώντας με αυτόν τον τρόπο την εταιρεία 
μία από τις ηγετικές δυνάμεις στον τομέα 
της «πράσινης» ενέργειας στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 
Eni δραστηριοποιείται επίσης σε projects 
τα οποία προωθούν τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, βιοχημικών προϊ-
όντων, βιοκαυσίμων, καθώς έχουν μικρό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Εκτόξευση της τιμής του μαύρου 
χρυσού το 2019 

Υπάρχει πιθανότητα η τιμή του αργού 
πετρελαίου να φτάσει τα $100 ανά βαρέλι 
το επόμενο έτος, λόγω της συρρίκνωσης 

της προσφοράς και της ισορροπίας της 
ζήτησης στην παγκόσμια αγορά πετρελαί-
ου. Αυτά υποστήριξε η Bank of America 
Merrill Lynch σε έκθεσή της την Πέμπτη 
10 Μαΐου 2018.
Παράλληλα, ο επενδυτικός κολοσσός 
ανέφερε ότι οι τιμές πετρελαίου αυξήθη-
καν τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των 
κυρώσεων που είναι πιθανό να επιβάλουν 
οι ΗΠΑ στο Ιράν, γεγονός που θα εμποδί-
σει την Τεχεράνη να εξάγει πετρέλαιο και 
θα πυροδοτήσει αναταραχές στην παγκό-
σμια προσφορά.
Επισημαίνεται ότι, μετά την ανακοίνωση 
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ αναφορικά με την απόσυρση των 
ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το 
Ιράν, οι τιμές αργού πετρελαίου έφτασαν 
σε νέα υψηλά επίπεδα από τον Νοέμβριο 
του 2014. Παράλληλα, η Bank of America 
στην έκθεσή της προβλέπει ότι η τιμή του 
Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο στα $70 
το βαρέλι, ενώ για το 2019 θα ανέλθει στα 
75 δολάρια.
«Έχουμε θέσει ως τιμή-στόχο για το Brent 
τα $90 το βαρέλι για το δεύτερο τρίμη-
νο του 2019», διεμήνυσε στην έκθεση ο 
Francisco Blanch, επικεφαλής ερευνών της 
Bank of America για τα εμπορεύματα, και 
προσέθεσε: «Αναμένουμε ότι, μέσα στους 
επόμενους 18 μήνες, οι παγκόσμιες ισορ-
ροπίες προσφοράς και ζήτησης πετρελαί-
ου θα ενισχυθούν».
Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι η έκθεση υπο-
γραμμίζει ως κύριους λόγους της αύξησης 
της τιμής του μαύρου χρυσού την αυξα-
νόμενη παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, την 
πτώση της παραγωγής αργού πετρελαίου 
στη Βενεζουέλα και την ενδεχόμενη μείω-
ση των εξαγωγών από το Ιράν.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
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EURONAV: «Cap Quebec»

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ



Το δεξαμενόπλοιο «Cap 
Quebec» τύπου Suezmax 
παραλήφθηκε στις 26 Μαρτίου 
2018 από τη EURONAV 
NV και εντάχθηκε στη 
διαχείριση της EURONAV 
Ship Management Hellas, 
υψώνοντας την ελληνική 
σημαία. Το νεότευκτο πλοίο 
είναι το πρώτο από τα τέσσερα 
ίδιου τύπου πλοία που θα 
ναυπηγηθούν στη Νότια 
Κορέα από τη Hyundai Samho 
Heavy Industries Co. Ltd. Όλα 
θα παραδοθούν το 2018 και θα 
εξυπηρετούν έναν στρατηγικό 
πελάτη της EURONAV.

TO ΝΕΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ «CAP QUEBEC»
ΤΗΣ EURONAV

 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd.

 ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2018

 ΣΗΜΑΙΑ 
Ελληνική

 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
Lloyd’s Register

 IMO 
9817107

 DWT 
156.013 MT

 GRT 
82.099

 ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
Crude Oil Carrier
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Blue Planet Shipping Ltd: «MV Afros»

Το «MV Afros» είναι το πρώτο bulk carrier παγκοσμίως εξοπλισμένο με σύστημα Flettner Rotor 
της Anemoi Marine Technologies για βελτιστοποίηση της πρόωσης και εξοικονόμηση ενέργειας 
με τη βοήθεια του ανέμου. Το νέο πλοίο της Blue Planet Shipping Ltd είναι τύπου Ultramax και 
ναυπηγήθηκε στο ναυπηγείο της Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co. Ltd. στην Κίνα, υπό την 
επίβλεψη του Lloyd’s Register. Η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 63.403 dwt και φέρει σημαία των 
Νήσων Μάρσαλ.

ΝΕΟΤΕΥΚΤΑ

TO NEΟ ULTRAMAX ΤΗΣ BLUE PLANET SHIPPING LTD



 IMO 
9746803

 ΣΗΜΑΙΑ 
Νήσοι Μάρσαλ
 
 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 
LR

 DWT 
63.403 

 GRT 
36.452

 ΤΥΠΟΣ 
Bulk carrier (Ultramax)

 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Jiangsu Haitong Offshore  
Engineering Co. Ltd., Κίνα
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Πώς μοιάζει ένα θαλάσσιο γεωτρύπανο;

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Isalos.net, σε συνεργασία με τη 
SNAME του ΕΜΠ, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο πλοίο-γεωτρύπανο έρευνας πετρελαίου και φυσικού 
αερίου «Ocean Rig Athena» στην Ελευσίνα, που βρίσκεται  
υπό τη διαχείριση της Ocean Rig Management Inc.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΟΥ



 ΟΝΟΜΑ 
Ocean Rig Athena

 ΤΥΠΟΣ 
DP Drillship, Enhanced SAIPEM 10000 
design
 
 ΕΤΟΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ 
2013

 ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ 
Samsung Heavy Industries, Νότια Κορέα

 ΚΛΑΣΗ 
BS AMS, DPS-3, SH-DLA, E, CRC, Shipboard 
Elevator, UWILD, ENVIRO-OS, GP

 ΜΗΚΟΣ 
228 μ.

 ΠΛΑΤΟΣ 
42 μ.

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
215 άτομα

Το «Ocean Rig Athena»  είναι 7ης γενιάς 
Deep Water Drillship, το οποίο ναυπη-
γήθηκε το 2013 στα ναυπηγεία Samsung 
Heavy Industries στη Νότια Κορέα. 
Το συγκεκριμένο θαλάσσιο γεωτρύπανο 
μπορεί να επιχειρήσει σε βάθος από 500 
έως 3.650 μ., ενώ διαθέτει υπερσύγχρονο 
σύστημα Dynamic Positioning, DP Class 3.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πώς ξεκίνησε η SeaBright και πού βρί-
σκεται σήμερα;

Η ιστορία μάς φέρνει πίσω στο 1982, 
οπότε ο ιδρυτής της, Αναστάσιος Μάλλι-
ος, εισήλθε στην αγορά ηλεκτρολογικού 
υλικού ναυτιλίας. Βλέποντας το κενό στο 
κομμάτι του φωτισμού, που τότε εισαγό-
ταν από χώρες της βορειοδυτικής Ευρώ-
πης και της Ασίας κυρίως, προχώρησε 
στην κατασκευή 2-3 βασικών κωδικών, οι 
οποίοι διακινούνταν περισσότερο εκεί-
νη την εποχή. Ερχόμενοι στο σήμερα, η 
εταιρεία μετρά πλέον περισσότερους από 
250 κωδικούς, εξυπηρετώντας όλους τους 
τύπους και τους χώρους των πλοίων, και 
βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύ-
τερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής 
φωτιστικών σωμάτων ναυτιλιακού τύπου.  

Βαρύνουσας σημασίας αποτελεί η προμή-
θεια όλου του τεχνικού φωτισμού και προ-
βολέων LED για τα νέα κρουαζιερόπλοια 
της MSC, τα οποία ναυπηγήθηκαν στην 
STX FRANCE, και η επιλογή μας από το 
ναυπηγείο για άλλα τρία της ίδιας εταιρείας, 
τα οποία θα ναυπηγηθούν έως το 2021. 
Παράλληλα, αναφορικά με το κομμάτι της 
κρουαζιέρας, έχουμε αναλάβει την αναβάθμι-
ση του φωτισμού για τα πλοία της εταιρείας 
Princess και βρισκόμαστε σε συζητήσεις για 
ανάλογο project, αυτή τη φορά με τον μεγα-
λύτερο όμιλο της κρουαζιέρας στον κόσμο. 
Η εταιρεία σήμερα μετρά τρία γραφεία 
πωλήσεων σε Αμερική (Μαϊάμι), Πολωνία 
(Γκντανσκ) και Ελλάδα, όπου βρίσκονται 
και τα κεντρικά μας γραφεία. 
Έχουμε αποκλειστικές αντιπροσώπους 
σε πάνω από δέκα χώρες, διαθέτοντας 
παράλληλα stock points σε πέντε στρα-
τηγικής σημασίας πόλεις (Μαϊάμι, Τούζλα, 
Ρότερνταμ, Σιγκαπούρη, Πειραιάς), και 
με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε 
επαρκέστατα στις απαιτήσεις των υφιστά-
μενων και νέων πελατών μας. 

Πώς επηρεάζουν οι διεθνείς νομοθεσί-
ες μια κατασκευάστρια εταιρεία ναυ-
τιλιακού εξοπλισμού; Είναι εφικτό για 
μια οικογενειακή επιχείρηση να παρα-
κολουθεί και να συμβαδίζει με όλους 
αυτούς τους νέους κανονισμούς και 
τις νομοθεσίες;

Η εταιρεία μας, έχοντας επικεντρωθεί 
στην αγορά του εξωτερικού, από όπου 
και προέρχεται το 80% του συνολικού 
της τζίρου, παρακολουθεί στενά όλους 
τους νέους κανονισμούς και νομοθεσίες. 
Αναφορικά με το κομμάτι της αυξημέ-
νης τιμής του πετρελαίου λόγω των νέων 
περιβαλλοντικών κανονισμών για μείωση 
του θείου, τολμούμε να πούμε πως είμα-
στε από τους «ευνοημένους» αυτής της 
κατάστασης, καθώς η εταιρεία μας παρέ-

Επιβεβαιώνουμε καθημερινά στην αγορά  
πως το ελληνικό προϊόν δεν συνάδει με τη μετριότητα

Συνέντευξη του Αναστασίου Μάλλιου, CEO,  

του Παναγιώτη Μάλλιου, Managing Director, 

και του Ηλία Μάλλιου, Export Director της SeaBright 

Οι Αναστάσιος, Παναγιώτης 
και Ηλίας Μάλλιος μοιράζονται 
με τα Ναυτικά Χρονικά 
την ιστορία επιτυχίας 
της SeaBright, καθώς και 
τις σκέψεις τους για τον 
ανταγωνισμό από την Ασία, 
τη στάση των ελληνικών 
συμφερόντων ναυτιλιακών 
εταιρειών απέναντι στις 
ελληνικές κατασκευάστριες 
εταιρείες, αλλά και τη 
σημασία των συνεργειών για 
την ελληνική και τη διεθνή 
πραγματικότητα.



χει αποτελεσματικές και δοκιμασμένες 
λύσεις μείωσης κατανάλωσης πετρελαίου. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχουμε ήδη 
προχωρήσει σε αναβάθμιση στόλων σε 
τεχνολογία LED τόσο στην κρουαζιέρα όσο 
και στην εμπορική ναυτιλία, ενώ βρισκό-
μαστε σε συζητήσεις με τον μεγαλύτερο 
παγκοσμίως όμιλο της κρουαζιέρας για την 
αναβάθμισή του σε LED, γεγονός το οποίο 
δεν θα συνέβαινε εάν δεν είχαμε οικονομία 
έως και 70% (Real time results after retrofit). 

Πώς αξιολογείτε τον ανταγωνισμό 
εκτός συνόρων; Υπάρχει χώρος στα 
ασιατικά ναυπηγεία για μια ελληνι-
κή εταιρεία παραγωγής φωτιστικών 
σωμάτων;

Συνηθίζουμε να λέμε πως η εξαγωγική μας 
δραστηριότητα μας έκανε αδιαμφισβήτη-
τα καλύτερους, καθώς μέσα από αυτήν η 
εταιρεία μας αναβαθμίστηκε σημαντικά και 
συνεχίζει με τους ίδιους ρυθμούς μέχρι και 
σήμερα. Τολμήσαμε να εξαγάγουμε, γιατί 
πιστέψαμε στον εαυτό μας και στο προϊ-
όν μας και δείξαμε και στους πελάτες μας 
στο εξωτερικό πως το ελληνικό προϊόν δεν 
συνάδει με τη μετριότητα. Άλλωστε, είμαστε 
κατεξοχήν ένας λαός ο οποίος κυριαρχεί 
στα πέρατα του κόσμου με τον στόλο του, 
επομένως θα ήταν ανεπίτρεπτο να παρά-
γουμε εξοπλισμό δεύτερης ποιότητας για 
τα πλοία αυτά. Εξυπηρετούμε καθημερινά 
τους καλύτερους του κόσμου. Μέσα από 
αυτούς καταφέραμε να γίνουμε κι εμείς 
καλύτεροι και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε. 
Στην ασιατική αγορά δεν υπάρχει χώρος 
για μια εταιρεία παραγωγής φωτιστικών, αν 
και προσωπικά θεωρούμε πως το μερίδιο 
είναι μειωμένο για όλους τους Ευρωπαί-
ους κατασκευαστές, ανεξαρτήτως είδους. 
Μηδενική παρουσία ποιότητας και τιμές 
οι οποίες, παρότι είναι εξαιρετικά χαμη-
λές, παραμένουν ακριβές για το προσφε-
ρόμενο υλικό. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί 
πως η εταιρεία μας κατάφερε να κερδίσει 
έργο τεσσάρων bulk carriers σε ναυπη-
γείο της Κίνας. Το κέρδος ήταν χαμηλό, 
αυτό όμως που πρέπει να αναφερθεί είναι 
πως καταφέραμε να κερδίσουμε τους 
Κινέζους ανταγωνιστές μας στις τιμές. 

Το γεγονός ότι εκπροσωπείτε μια ελλη-
νική εταιρεία αποτελεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα ως προς τις ελληνικών 
συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες;

Το γεγονός ότι εξακολουθούμε να παρά-
γουμε στην Ελλάδα, επωμιζόμενοι τα 
φορολογικά βαρίδια και με τις προσω-
πικές απολαβές να μειώνονται, εκτιμά-
ται από πολλούς πλοιοκτήτες, κυρίως 
πιο παραδοσιακούς, τολμούμε να πούμε. 
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως, παρότι 
πολλές φορές ελληνικές ναυτιλιακές εται-
ρείες στήριξαν το προϊόν μας για τα έργα 
τους, δεν κατέστη δυνατόν να τα κερδί-
σουμε, καθώς τα συμφέροντα των ναυπη-
γείων είναι τεράστια, αναγκάζοντας τους 
πλοιοκτήτες να μην έχουν τον τελευταίο 
λόγο σε ορισμένες περιπτώσεις. 
Αυτό βέβαια δεν συνέβη στην περίπτωση 
της TEN και των εννέα δεξαμενόπλοιων 
που ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία της 
DMHI. Είμαστε περήφανοι που κερδί-
σαμε το έργο αυτό με τη στήριξη τόσο 
του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, του κ. 
Νικολάου Τσάκου καθώς και του κ. Παπα-
γεωργίου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το 
μεγαλύτερο project φωτισμού LED στον 
κόσμο κατά την περίοδό του και ομολο-
γούμε, με παράλληλες ευχαριστίες στους 
ανθρώπους αυτούς, πως υπήρξε ένας από 
τους βασικούς πυλώνες ώστε να φτάσει η 
εταιρεία μας σε αυτό το σημείο σήμερα. 

Ποιες θεωρείτε τις σημαντικότερες 
προκλήσεις για μια κατασκευάστρια 
εταιρεία ναυτιλιακού εξοπλισμού στο 
άμεσο μέλλον;

Η ποιότητα και η σωστή τιμή απασχολούν 
διαχρονικά όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους 
τους Ευρωπαίους κατασκευαστές του κλά-
δου μας. Υποστηρίζουμε την ποιότητα, η 
οποία όμως πρέπει να παρέχεται σε σωστή 
τιμή, ούτως ώστε να παραμένει ανταγωνι-
στικό το προϊόν. Επιπλέον, η καινοτομία 
είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί 
την απαρχή των πάντων. Υποστηρίζουμε 
και δουλεύουμε πάνω σε λύσεις οι οποίες 
αναβαθμίζουν τον στόλο μιας εταιρείας.

Ποια είναι η γνώμη σας για τις συνέρ-
γειες των κατασκευαστών ναυτιλιακού 
εξοπλισμού στην Ελλάδα; Αποδίδει 
τελικά «η ισχύς εν τη ενώσει»;

Η εταιρεία μας αποτελεί ένα από τα ιδρυ-
τικά μέλη συνέργειας κατασκευαστών 
στην αγορά ναυτιλίας. Η HEMEXPO (Hel-
lenic Marine Equipment Manufacturers & 
Exporters) κατάφερε μέχρι σήμερα να 

χτίσει ελληνικό brand name στο εξωτε-
ρικό, έχοντας ως μέλη της πάντοτε μόνο 
τους κορυφαίους κατασκευαστές του 
κλάδου. Οι μαζικές συμμετοχές σε εκθέ-
σεις από την Κίνα και την Κορέα έως την 
Αμερική, σε συνδυασμό με το κύρος των 
εταιρειών, έδειξαν στους Ευρωπαίους 
συναδέλφους μας πως η χώρα μας μπο-
ρεί να είναι πρώτη όχι μόνο σε επίπεδο 
στόλου, αλλά και ναυτιλιακού εξοπλισμού. 
Αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι 
η εσωτερική συνεργασία των εταιρει-
ών-μελών της HEMEXPO, με την ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών. Με 
λίγα λόγια, μάθαμε να συνεργαζόμαστε, 
κάτι το οποίο απείχε από την ελληνική 
πραγματικότητα. 
Ας συμφωνήσουμε λοιπόν στο γεγονός 
ότι η ιστορία έδειξε πως «η ισχύς εν τη 
ενώσει» ήταν πάντοτε αποτελεσματική 
και αποδοτική.
Ευχαριστούμε και θα χαρούμε πολύ να 
φιλοξενήσουμε εσάς και τους αναγνώ-
στες σας στο περίπτερό μας στα «Ποσει-
δώνια», Νούμερο 3.131/12.

Project φωτισμού LED του Crude Oil Tanker 
«Elias Tsakos» - Tsakos Energy Navigation 
Limited (TEN).
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 LNG 
Το φυσικό υγροποιημένο αέριο είναι κατά 
95-98% μεθάνιο. Παρόλο που έχουμε 
αναφερθεί λεπτομερώς σε προηγούμενο 
άρθρο, θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκό-
πηση των «επιδόσεων» του LNG, διότι και 
άλλα «εναλλακτικά» καύσιμα βασίζονται σε 
αυτό. Το μεθάνιο, σε ορίζοντα εικοσαετί-
ας, είναι 86 φορές χειρότερο (IPCC 2013) 
από το διοξείδιο του άνθρακα (CO

2
) για 

την υπερθέρμανση του πλανήτη (για 100 
χρόνια 34 φορές). Κατά την εξόρυξη του 
LNG, το 5-6% (παγκόσμιος μέσος όρος) 
διαφεύγει στην ατμόσφαιρα. Διαφυγές επί-
σης συμβαίνουν κατά τη μεταφορά και την 
αποθήκευση του LNG. Τέλος, υπάρχουν 
διαφυγές κατά την καύση του, όπου ποσό-
τητες μεθανίου παραμένουν άκαυστες και 
εκλύονται στην ατμόσφαιρα μαζί με τα 
καυσαέρια. Για το τελευταίο, οι κατασκευ-
αστές μηχανών έχουν κάνει μεγάλες προ-
όδους για τον περιορισμό τους. Μερικά 
τελευταία μοντέλα διαφημίζονται ως μηδε-
νικών διαφυγών (methane slip), αλλά σε 
παλαιότερα μοντέλα ανεξάρτητες μελέτες 
συστηματικά μετρούσαν πολύ μεγαλύτερο 
methane slip από τους ισχυρισμούς των 

κατασκευαστών. Ακόμα και μια διαρροή 
μερικών γραμμαρίων μεθανίου ανά kWh 
(πολλαπλασιαζόμενη επί 86) αρκεί να ακυ-
ρώσει τον μύθο ότι οι μηχανές LNG επιφέ-
ρουν σημαντική μείωση σε εκπομπές θερ-
μοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση, λόγω των 
ανωτέρω συνολικών διαφυγών μεθανίου, 
πιο εκτεταμένη χρήση του LNG θα βλά-
ψει το περιβάλλον πολύ περισσότερο από 
τα τωρινά συμβατικά καύσιμα (fuel, diesel). 
Αυτό ήδη έχει περιέλθει στα «ραντάρ» 
των νομοθετών (ΕΕ, ΙΜΟ) και ήδη υπάρ-
χουν προβληματισμός και συζητήσεις για 
μελλοντικές ίσως νομοθετικές απαιτήσεις 
στα πλοία (π.χ. τοποθέτηση καταλύτη για 
οξείδωση του άκαυστου μεθανίου).

 ΥΔΡΟΓΟΝΟ 
Το 95% του υδρογόνου που παράγεται αυτή 
τη στιγμή προέρχεται από το LNG. Συνε-
πώς, δεν είναι «πράσινο». Το LNG θερμαί-
νεται με ατμό και διασπάται σε υδρογόνο 
και διοξείδιο του άνθρακα. Το υπόλοιπο 5% 
προέρχεται από ηλεκτρόλυση νερού. Για να 
διασπαστεί το νερό με ηλεκτρόλυση, απαι-
τείται μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργει-
ας (55 kWh για 1 κιλό υδρογόνου). Αν αυτή 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ:  
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΕΥΚΟΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Του Πάνου Ζαχαριάδη,

Technical Director, Atlantic Bulk Carriers 
Management Ltd.

Στο μεγάλο θέμα της μείωσης 
των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου (GHG) από τα 
πλοία, πολλά ακούγονται και 
πολλές ελπίδες κομίζονται για 
τα λεγόμενα «εναλλακτικά» 
καύσιμα. Παρότι αρκετοί 
συμφωνούν ότι αυτά τα 
«εναλλακτικά» καύσιμα 
δεν είναι η μόνιμη λύση, οι 
περισσότεροι τα θεωρούν 
μεταβατικά έως την πλήρη 
απεξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα. Δυστυχώς, ως 
συνήθως, η παραπληροφόρηση 
κυριαρχεί και εδώ, και τα 
πράγματα δεν είναι τόσο 
αισιόδοξα. Ας δούμε ένα ένα 
τα κυριότερα, ή πιο δημοφιλή, 
εναλλακτικά καύσιμα για τα 
πλοία. 



STAVROS KASSIDIARIS S.A. 
KASSIDIARIS BUILDING 
97, Aghialou & Aegaleo Str. 
185 44 Piraeus 
GREECE 

 
Telephone : +30 210 4636000 
Telefax : +30 210 4624471 
E-mail : info@kassidiaris.gr 
Web: www.kassidiaris.gr 

Equipments & Services 
for Maneuvering Systems  Sales Partner 
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η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται εξ ολο-
κλήρου από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. αιολι-
κή, ηλιακή), τότε μόνο το παραγόμενο υδρο-
γόνο μπορεί να θεωρηθεί «πράσινο». Με 
τη σημερινή απόδοση ηλεκτροπαραγωγής 
(παγκόσμιος μέσος όρος), οι 55 κιλοβατώ-
ρες εκλύουν 49 κιλά CO

2
 για κάθε ένα κιλό 

υδρογόνου. Φυσικά, δεν δύναται να υπάρ-
ξει στο άμεσο μέλλον τόσο πολλή ενέργεια 
από ανανεώσιμες για εκτεταμένη παραγωγή 
πραγματικού καθαρού υδρογόνου.

 FUEL CELLS 
Χρησιμοποιούν υδρογόνο για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η προέλευση 
του υδρογόνου είναι από ανανεώσιμες 
πηγές (πράγμα σχεδόν ουτοπικό για το 
εγγύς μέλλον), τότε συντελούν στη μείω-
ση εκπομπών του θερμοκηπίου. 
 
 ΜΕΘΑΝΟΛΗ 
Προέρχεται αποκλειστικά από το LNG 
(μεθάνιο) με παρόμοιο τρόπο που παρά-
γεται το υδρογόνο. Ως εκ τούτου, επιδρά 
στην ατμόσφαιρα όπως και το LNG, από 
το οποίο προέρχεται. Φυσικά, μπορεί να 
παραχθεί και από το μεθάνιο που εκλύει η 

αποσύνθεση της βιομάζας. Για τη βιομάζα 
αναφερόμεθα κατωτέρω.

 ΑΜΜΩΝΙΑ 
Προέρχεται από το υδρογόνο με διαδικα-
σία πρόσθεσης αζώτου. Δύναται να είναι 
«καθαρή» αν το υδρογόνο από το οποίο 
προέρχεται έχει παραχθεί από ηλεκτρό-
λυση με ανανεώσιμη ενέργεια (σχεδόν 
ουτοπικό για το εγγύς μέλλον).

 LPG 
Το  LPG  είναι το γνωστό μας προπάνιο 
και βουτάνιο. Είναι τα πρώτα ελαφρά απο-
στάγματα από τη διύλιση του πετρελαίου 
κατά περίπου 1-4%. Επίσης, περιέχεται και 
στα κοιτάσματα LNG σε μικρές ποσότη-
τες (επίσης 1-5%). Κατά την καύση του 
έχει μικρότερες εκπομπές θερμοκηπίου 
από τα συμβατικά καύσιμα κατά περίπου 
10% (αν και πολλές μελέτες το θεωρούν 
ίδιο με το ντίζελ). Επειδή πρακτικά είναι 
υπο-προϊόν της διύλισης ή της παραγω-
γής  LNG, δεν δύναται να παραχθεί σε 
μεγάλες ποσότητες, ώστε να καταστεί 
καύσιμο ευρείας χρήσεως και να αντι-
καταστήσει τα υπάρχοντα. Και, φυσικά, 

χρειαζόμαστε λύσεις με πολύ μεγαλύτερη 
μείωση των GHG από το 10%.

 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ – ΑΙΘΑΝΟΛΗ 
Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από βιομάζα 
(π.χ. φυτά, οργανικά υπολείμματα, κ.λπ.). 
Είναι μεγάλο θέμα, με πολλά διαφορετι-
κά προβλήματα, όπως η ανάγκη χρήσης 
μεγάλων αγροτικών περιοχών για την 
καλλιέργεια της πρώτης ύλης, η αποψί-
λωση δασών, η διάβρωση εδαφών, ακόμα 
και η έκλυση δηλητηρίων κατά την καύση 
τους (αλδεῢδες, φορμαλδεΰδη, κ.ά.). Στο 
ερώτημα αν πράγματι συμβάλλουν σε μει-
ώσεις εκπομπών θερμοκηπίου, υπάρχει 
μεγάλη διχογνωμία στις μελέτες (ανα-
λόγως του σε τι δεδομένα βασίστηκε η 
μελέτη). 

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις αφορούν μόνο την 
επίδραση των καυσίμων αυτών στις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. Το κάθε καύσιμο 
έχει διάφορα υπέρ και κατά στην εφαρμο-
γή του στα πλοία (π.χ. περισσότερη ή λιγό-
τερη ψύξη και πίεση, πρακτικότητα, μέτρα 
ασφαλείας, κ.λπ.). Όμως, όπως είδαμε, στο 
θέμα της υπερθέρμανσης, κανένα δεν δίνει 
σημαντικό όφελος έναντι των τωρινών υγρών 
καυσίμων, ενώ τα περισσότερα είναι χειρότε-
ρα. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να θεωρούνται 
κατάλληλα ούτε ως «μεταβατικά». Η απεξάρ-
τηση από τα ορυκτά καύσιμα θα χρειαστεί 
καινούργιες τεχνολογίες.  

Η απεξάρτηση από τα 
ορυκτά καύσιμα θα 
χρειαστεί καινούργιες 
τεχνολογίες.



Hall 4 / Stand 125

We go  

Come meet us 
to see how.

beyond
  borders.

PARTICIPATING PRINCIPALS

Marine



168

Νέο πρωτοποριακό επιβατηγό 
πλοίο μηδενικών εκπομπών

Η νορβηγική εταιρεία The Fjords παρέ-
λαβε ένα νέο επιβατηγό πλοίο μηδενικών 
εκπομπών με την ονομασία «Future of the 
Fjords».
Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό 
πλοίο τύπου καταμαράν, μήκους 42 μ. 
και πλάτους 5 μ., το οποίο, σύμφωνα με 
την εταιρεία, είναι το πρώτο πλοίο του 
είδους του που θα πραγματοποιεί ταξίδια 
στα φιόρδ της δυτικής Νορβηγίας, έχο-
ντας μηδενικές εκπομπές. Συγκεκριμένα, 
το πλοίο θα πραγματοποιεί περίπου 700 
εκδρομές ετησίως κατά μήκος της θεα-
ματικής διαδρομής Flåm-Gudvangen, η 
οποία ανήκει και στη λίστα Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO.
Το «Future of the Fjords» αποτελεί αδελ-
φό πλοίο του υβριδικού «Vision of the 
Fjords», το οποίο παρέλαβε η εταιρεία το 
2016, αν και τα δύο αυτά πλοία έχουν μια 
κύρια διαφορά, αφού το «Future of the 
Fjords» χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλε-
κτρική ενέργεια για την πρόωσή του.
Το πλοίο θα τροφοδοτείται από δύο ηλε-

κτρικούς κινητήρες 585 ίππων ο καθένας, 
οι οποίοι θα λαμβάνουν ενέργεια από 
μια μπαταρία χωρητικότητας 1.800 kWh. 
Η εγκατάσταση αυτή θα επιτρέπει στο 
πλοίο να ταξιδεύει με ταχύτητα 16 κόμ-
βων για 30 ναυτικά μίλια, προτού χρεια-
στεί επαναφόρτιση.

Το πρώτο παγκοσμίως σύστημα 
αυτόματης πρόσδεσης πλοίου

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä πραγμα-
τοποίησε με επιτυχία δοκιμές μιας νέας 
πρωτοποριακής τεχνολογίας για αυτόμα-
τη πρόσδεση πλοίων που ανέπτυξε. Οι 
δοκιμές έγιναν στο πλοίο «Folgefonn», 
ένα οχηματαγωγό μήκους 83 μ., το οποίο 
ανήκει στη νορβηγική εταιρεία Norled. Το 
εν λόγω πλοίο διαθέτει συστήματα υβρι-
δικής πρόωσης και είναι ήδη εξοπλισμέ-
νο με σύστημα ασύρματης φόρτισης της 
Wärtsilä. Η εγκατάσταση ενός συστήμα-
τος αυτόματης πρόσδεσης σε οχηματα-
γωγό πλοίο αποτελεί παγκόσμια πρωτιά.
Οι δοκιμές αυτόματης πρόσδεσης ξεκί-
νησαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος 
έτους και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:

Νίκος Βεργούνης



ενώ σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια 
αυτών δεν χρειάστηκε ο καπετάνιος να 
πάρει τον χειροκίνητο έλεγχο του πλοίου.
Οι ελιγμοί που πραγματοποιεί το πλοίο, 
όπως και το σύστημα πρόωσής του, 
ελέγχονται αυτόματα από το λογισμικό 
του συστήματος. Ωστόσο, η χειροκίνητη 
επέμβαση και ο έλεγχος του πλοίου είναι 
δυνατά ανά πάσα στιγμή. Η αυτόματη λει-
τουργία επιτρέπει στους αξιωματικούς να 
επικεντρωθούν στην επίγνωση της κατά-
στασης έξω από την τιμονιέρα, βελτιώνο-
ντας έτσι την ασφάλεια και την αξιοπιστία 
των λειτουργιών.
Η τεχνολογία αυτόματης πρόσδεσης της 
Wärtsilä προσφέρει αξιοσημείωτα οφέλη 
στους διαχειριστές, όπως για παράδειγ-
μα περισσότερη ασφάλεια, καθώς υπάρ-
χει μικρότερη πιθανότητα ανθρώπινου 
λάθους, αλλά και μικρότερη φθορά εξο-
πλισμού και μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης.

Η νορβηγική Hurtigruten 
στρέφεται προς υβριδικές λύσεις

H νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία ferry 
Hurtigruten ανακοίνωσε τη μετατροπή 

έως και εννέα πλοίων της σε υβριδικά, 
που θα χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και 
μπαταρίες. Την Παρασκευή 20 Απριλί-
ου 2018 η Hurtigruten ανακοίνωσε ότι 
η Rolls-Royce Marine ανέλαβε το έργο 
αυτό, το οποίο περιλαμβάνει την εγκατά-
σταση νέων κινητήρων φυσικού αερίου, 
που υποστηρίζονται από μπαταρίες, νέων 
προπελών και την εφαρμογή επιπρόσθε-
των «περιβαλλοντικών λύσεων».
«Τα πλοία της Hurtigruten θα είναι εξί-
σου αποτελεσματικά και “πράσινα” όπως 
τα καινούργια», τόνισε o αντιπρόεδρος 
της Rolls-Royce Marine, κ. Astrid Opsjøen, 
στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποί-
ησε η Hurtigruten, και προσέθεσε ότι η 
υλοποίηση αυτού του έργου αποτελεί τη 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική αναβάθμιση 
στην ιστορία της εταιρείας.
Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία φέρεται 
να έχει συμβουλευτεί την περιβαλλοντι-
κή μη κυβερνητική οργάνωση Bellona για 
την επιλογή της νέας τεχνολογίας. «Η 
επένδυση της Hurtigruten δείχνει την 
πορεία προς τα εμπρός. Μαζί με άλλους 
νορβηγικούς ναυτιλιακούς προμηθευτές, η 
Hurtigruten προσφέρει στέρεες περιβαλ-
λοντικές βελτιώσεις μέσω των επιλογών 

της αναφορικά με την τεχνολογία και τα 
καύσιμα», δήλωσε ο σύμβουλος ναυτιλια-
κών θεμάτων της Bellona, κ. Sigurd Enge, 
στη συνέντευξη Τύπου της Hurtigruten.
Η συμφωνία με τη Rolls-Royce Marine 
περιλαμβάνει την αναβάθμιση των πετρε-
λαιοκινητήρων έξι πλοίων της Hurtigruten, 
με δυνατότητα επέκτασης σε ακόμα τρία 
πλοία. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα της 
Νορβηγίας, οι εργασίες για τα πρώτα έξι 
πλοία προγραμματίζονται να ολοκληρω-
θούν έως τις 21 Ιανουαρίου 2021.

Υπό τον έλεγχο της Wärtsilä 
περνάει η Transas

Η Wärtsilä και η Transas ανακοίνωσαν και 
επίσημα την εξαγορά της τελευταίας από 
την πρώτη. Η αξία της εξαγοράς, η οποία 
ολοκληρώθηκε στις 4 Μαΐου 2018, ανέρχε-
ται σε 210 εκατ. ευρώ. 
Η Transas αποτελεί μια διεθνή εταιρεία, η 
οποία εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
παροχή λύσεων θαλάσσιας πλοήγησης, 
οι οποίες περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα 
συστήματα γέφυρας, ψηφιακά προϊόντα 
και ψηφιακούς χάρτες. Η εταιρεία παρέχει 
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επίσης υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτι-
σης και προσομοίωσης, καθώς και συστή-
ματα ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων.
Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς, η 
Wärtsilä έρχεται πιο κοντά στην επίτευ-
ξη της αποστολής της για τη δημιουργία 
ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος (Smart 
Marine Ecosystem), το οποίο συνδέεται 
ψηφιακά με όλη την αλυσίδα εφοδιασμού 
μέσω «έξυπνων» και ασφαλών εφαρμο-
γών, που βασίζονται στο cloud.
Οι ετήσιες πωλήσεις της Transas ανέρ-
χονται σε 140 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία 
απασχολεί 1.000 άτομα, τα οποία εργά-
ζονται σε 22 περιφερειακά γραφεία σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Η μεγάλη βάση μηχανικών λογισμικού που  
διαθέτει η Transas εκτιμάται ότι θα συμβά-
λει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας ψηφια-
κής πλατφόρμας της Wärtsilä, καθώς και 
στον τομέα των «έξυπνων» προϊόντων.

Ο «πυρηνικός Τιτανικός»  
ξυπνά εφιάλτες

Ένας πλωτός πυρηνικός σταθμός παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ρωσικής 
κατασκευής ξεκίνησε το πρώτο του 
ταξίδι προς την Αρκτική. Ο σταθμός, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από τον περιβαλ-
λοντικό κόσμο ως «πυρηνικός Τιτανικός», 
ρυμουλκήθηκε από το ναυπηγείο της Αγί-

ας Πετρούπολης, όπου κατασκευάστηκε, 
το Σάββατο 28 Απριλίου 2018.
Η πλωτή μονάδα θα φορτωθεί με πυρηνι-
κό καύσιμο το καλοκαίρι του 2019, οπότε 
και θα τεθεί σε λειτουργία. Όπως αναφέ-
ρει το independent.co.uk, το Akademik 
Lomonosov, όπως ονομάζεται το εργο-
στάσιο, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδρά-
σεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
μεταξύ των οποίων και η Greenpeace, η 
οποία χαρακτήρισε το έργο «πλωτό Τσερ-
νόμπιλ» και «πυρηνικό Τιτανικό». Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με τον πυρηνικό εμπειρο-
γνώμονα της Greenpeace στην κεντρική 
και ανατολική Ευρώπη, Jan Haverkamp, η 
δοκιμή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα σε 
μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως το 
κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, είναι το 
λιγότερο «ανεύθυνη» και προσέθεσε: «Οι 
πυρηνικοί αντιδραστήρες που αναδύονται 
γύρω από τον Αρκτικό Ωκεανό θα αποτε-
λέσουν τεράστια απειλή για ένα εύθραυ-
στο περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται ήδη 
υπό τεράστια πίεση λόγω της κλιματικής 
αλλαγής. Αυτή η επικίνδυνη επιχείρηση δεν 
αποτελεί απλώς μια απειλή για την Αρκτική, 
αλλά ενδεχομένως και για άλλες πυκνοκα-
τοικημένες ή ευάλωτες περιοχές».
Τονίζεται ότι κύρια αποστολή του σταθ-
μού είναι η παροχή ενέργειας σε απομα-
κρυσμένες περιοχές στα βόρεια και στα 
ανατολικά της Ρωσίας. Είναι ενδεικτικό 

ότι η Rosatom, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του 
πλωτού αυτού πυρηνικού σταθμού, υπο-
γράμμισε ότι ο αντιδραστήρας μπορεί να 
παράγει επαρκή ενέργεια για μια πόλη έως 
και 100.000 κατοίκων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατασκευή 
ενός δεύτερου πλωτού σταθμού αναμέ-
νεται να ξεκινήσει το 2019, με τα ρωσικά 
κρατικά μέσα να αναφέρουν ότι οι εργα-
σίες για την κατασκευή και άλλων τέτοιων 
πλωτών σταθμών θα επεκταθούν και σε 
άλλες χώρες.

Συνεργασία Hamburg Süd και 
Electrolux για τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων

Η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hamburg 
Süd και η σουηδική εταιρεία ηλεκτρικών 
συσκευών Electrolux συνεργάζονται για τη 
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θεί-
ου στα λιμάνια. Κατά τη διάρκεια των προ-
σεγγίσεων στα λιμάνια Manzanillo (Μεξι-
κό), Callao (Περού), Iquique και Puerto 
Angamos (Χιλή), που πραγματοποιήθηκαν 
μεταξύ 11 και 24 Μαρτίου 2018, το πλοίο 
«Santa Catarina» (7.114 TEUs) χρησιμο-
ποίησε καθαρότερο πετρέλαιο ναυτιλίας 
αντί για βαρέος τύπου καύσιμο (Marine 
Gasoline – MGO) για τη λειτουργία των 
βοηθητικών του κινητήρων και λεβήτων.
Η Hamburg Süd και η Electrolux έχουν 
εγκαινιάσει και στο παρελθόν τέτοιου 
είδους πρακτικές. Λόγω της σημαντικά 
χαμηλότερης περιεκτικότητας του MGO 
σε θείο, οι εκπομπές διοξειδίου του θεί-
ου για τα εν λόγω φορτία της Electrolux 
θα μειωθούν κατά περισσότερο από 
95%. Το έργο χρηματοδοτείται και από 
τις δύο εταιρείες, με την Electrolux να 
αναλαμβάνει το πρόσθετο κόστος για 
το MGO και την Hamburg Süd να καλύ-
πτει τα πρόσθετα λειτουργικά έξοδα που 
σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την 
αλλαγή καυσίμων.
Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, η μείωση 
των εκπομπών ρύπων για την προστασία 
του περιβάλλοντος διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο για την Hamburg Süd, όπως 
ανέφερε ο κ. Arnt Vespermann, διευθύνων 
σύμβουλος της Hamburg Süd, προσθέτο-
ντας: «Με αυτό το έργο δείχνουμε ταυ-
τόχρονα ότι χρησιμοποιούμε καινοτόμες 
λύσεις για να ικανοποιήσουμε τις μοναδι-
κές επιθυμίες των πελατών μας, σε συνερ-
γασία με αυτούς».

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA: ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η κ. Άννα Αποστολοπούλου και  
ο κ. Παναγιώτης Μήτρου παρουσιάζουν  
στα Ναυτικά Χρονικά τα οφέλη που μπορούν 
να προκύψουν από τη στροφή της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας σε «πράσινα» καύσιμα, τις 
άμεσες προοπτικές ανάπτυξης υποδομών 
και εγκαταστάσεων για ανεφοδιασμό και 
ηλεκτροδότηση των πλοίων, τη συμβολή των 
προγραμμάτων ELEMED και Poseidon II προς 
αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την ευκαιρία 
που προκύπτει για την επανεκκίνηση της 
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας  
στην Ελλάδα.

Η στροφή σε πιο «πράσινα» καύσιμα αποτελεί 
μονόδρομο για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας/υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου; Για 
ποιους λόγους θεωρείτε πως η Ανατολική Μεσόγειος βρί-
σκεται στο επίκεντρο της αξιοποίησης εναλλακτικών καυ-
σίμων;

Η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, όπως η 
αποκλειστική χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτικότη-
τας σε θείο από τον Ιανουάριο του 2020 και η προ ημερών από-
φαση-σταθμός για τον περιορισμό κατά 50% των αέριων ρύπων 

θερμοκηπίου από τα πλοία μέχρι το 2050, θέτει νέες προκλήσεις 
στη ναυτιλία, που απαιτούν επενδύσεις. Η στροφή σε πιο «πρά-
σινα» καύσιμα αποτελεί μονόδρομο. Το Υγροποιημένο Φυσικό 
Αέριο (ΥΦΑ) αφενός, ως το πιο φιλικό προς το περιβάλλον ορυ-
κτό καύσιμο, βρίσκεται σε αφθονία, ενώ ο εξηλεκτρισμός και οι 
τεχνολογίες μπαταρίας στα πλοία παρέχουν ευελιξία και πρό-
σφορο έδαφος για μηδενικούς ρύπους μέσα από τη σύμπραξη 
με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ταυτόχρονα, η «χημεία» μετα-
ξύ τους και η συνέργεια με τον κλάδο της ενέργειας, με τη διείσ-
δυση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, ανοίγει νέους 
δρόμους ανάπτυξης.

Συνέντευξη της  Άννας Αποστολοπούλου, 

EU Projects Management & Coordination Leader,  

Marine & Offshore, Lloyd’s Register, 

και του Παναγιώτη Μήτρου,  

Technology & Innovation Manager South Europe,  

Marine & Offshore Business Development, Lloyd’s Register



Η Ανατολική Μεσόγειος έχει μπει στην κούρσα των «πράσι-
νων» καυσίμων, ακολουθώντας την πρωτοπόρο Βόρεια Ευρώ-
πη, που έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ζώνες ελέγχου αέριων 
ρύπων στα πλοία. Ήδη παρατηρείται μια ταχέως αναπτυσσό-
μενη πορεία στην ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου και 
κινητικότητα στη διαμόρφωση σχετικού ρυθμιστικού πλαι-
σίου στις μεταφορές. Προς αυτή την κατεύθυνση, εξάλλου, 
εργάζονται και τα δύο ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, το Poseidon Med II, που προετοιμάζει το έδα-
φος για τον ανεφοδιασμό του ΥΦΑ στα πλοία, και το ELEMED, 
για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης 
πλοίων στα λιμάνια. Το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί 
το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αδειοδότηση λιμενικής 
εγκατάστασης ανεφοδιασμού ΥΦΑ. Παράλληλα θα τεθεί σε 
λειτουργία η πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροδότησης πλοίου 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λιμάνι της Κυλλήνης, στο πλαί-
σιο του προγράμματος ELEMED. 

Θεωρείτε πως υπάρχει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυ-
ξη των υποδομών χρήσης εναλλακτικών καυσίμων που 
θα προωθήσουν τον ηλεκτρισμό/υγροποιημένο φυσικό 
αέριο ως ναυτιλιακό καύσιμο;

Δεν είναι τυχαίο το ότι το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί 
της Μεσογείου είναι η Τήλος. Το δυναμικό της αιολικής, ηλια-
κής και κυματικής ενέργειας στην περιοχή, σε συνδυασμό με 
τον νησιωτικό της χαρακτήρα –κυρίως στην Ελλάδα–, απο-
τελούν εφαλτήριο για την αξιοποίηση «πράσινων» καυσίμων, 
τη δημιουργία «έξυπνων» δικτύων και την ανάπτυξη βιώσιμων 
θαλάσσιων μεταφορών, διασυνδέοντας τα νησιά με το ηπει-
ρωτικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος 
τείνει να γίνει ενεργειακό ορόσημο, με ταχέως αναπτυσσό-
μενες υποδομές, που αξιοποιούν το άφθονο φυσικό αέριο 
στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Ήδη έχουν 
ανακοινωθεί δεσμεύσεις για μεγάλες επενδύσεις αναφορικά 
με τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και προς αυτή 
την κατεύθυνση συμβάλλει και ο κλάδος της κρουαζιέρας, 
προσφέροντας ευκαιρίες για την υιοθέτηση πιο «πράσινων» 
λύσεων, με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Μπορούν τα ελληνικά και μεσογειακά ναυπηγεία, αλλά 
και η υπάρχουσα ναυπηγική τεχνογνωσία, να υποστη-
ρίξουν τη νέα πραγματικότητα που ενδεχομένως να 
επιφέρει η έλευση του ηλεκτρισμού, αλλά και του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου, ως ναυτιλιακών καυσίμων;

Η στροφή της ναυτιλίας σε εναλλακτικά καύσιμα αποτελεί 
χρυσή ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ναυπηγικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα. Αναμφισβήτητα, η οικονομική 
κρίση έχει αφήσει τα σημάδια της. Εντούτοις, τα ελληνικά 
ναυπηγεία και οι ελληνικές εταιρείες είναι σε θέση να προ-
σφέρουν προϊόντα προστιθέμενης αξίας, λόγω της πλούσι-
ας ναυτικής παράδοσης και εμπειρίας. Οι προκλήσεις που 
θέτουν οι νέοι κανονισμοί μπορούν –και πρέπει– να μετα-
τραπούν σε προοπτικές ανάπτυξης για τη ναυπηγοεπισκευα-
στική βιομηχανία στη χώρα.

Your reliable
valve supplier

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AMV_105X280_03mm_bleed copy__.pdf   1   2/20/18   11:39 AM



174

PREVENTION AT SEA

TMSA 3: Οι νέες 
απαιτήσεις

Το 1993 το Διεθνές Ναυτιλιακό 
Φόρουμ των Πετρελαϊκών 
Εταιρειών (Oil Companies 
International Marine Forum – 
OCIMF) σύστησε το σύστημα 
της Ανταλλαγής Εκθέσεων 
Επιθεώρησης Πλοίων (Ship 
Inspection Report Exchange 
– SIRE) για να προωθήσει ένα 
ενιαίο υψηλό πρότυπο κοινών 
επιθεωρήσεων. 

2004, ήρθε η Αυτοαξιολόγηση Διαχειρι-
στριών Εταιρειών Δεξαμενοπλοίων (TMSA 
– Tanker Management and Self-Assessment), 
η οποία αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία 
(και όχι υποχρέωση), για την αξιολόγηση 
του συστήματος διοίκησης των ναυτιλιακών 
εταιρειών, που αναπτύχθηκε από το Διεθνές 
Ναυτιλιακό Φόρουμ των Πετρελαϊκών Εται-
ρειών (OCIMF). Στόχος του είναι η καθιέρω-
ση βελτιωμένων λειτουργικών προτύπων και 
διαδικασιών αυτή τη φορά μέσα στην ίδια 
τη διαχειρίστρια εταιρεία. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προ-
σφέρει στις διαχειρίστριες εταιρείες;

Η πρωτοβουλία του συστήματος ποιότη-
τας TMSA παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα 
στους διαχειριστές δεξαμενοπλοίων που 
προωθούν την ασφάλεια και την ποιότητα, 
μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
• Παρέχονται μετρήσιμοι δείκτες από-

δοσης (KPIs), παραθέτοντας παρα-
δείγματα για την ενσωμάτωσή τους 
καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες.

• Τίθενται στόχοι μέσω των βέλτιστων 
πρακτικών (best practice), όπως αυτές 
έχουν καθοριστεί μετά από πολυετή 
εμπειρία και μελέτη.

• Απευθύνεται ευθέως στην ηγεσία της 
διαχειρίστριας εταιρείας, μία από τις 
βασικές αρχές των προτύπων ποιό-
τητας.

• Υποχρεώνει τους διαχειριστές να 
δημιουργήσουν σημεία αναφοράς 
και να μετρήσουν τα αποτελέσματα 
σημαντικών δραστηριοτήτων.

• Κατευθύνει έναν οργανισμό που βασί-
ζεται σε πραγματικές πληροφορίες, 
σε αποτελέσματα ποσοτικοποιημένα.

• Επιτρέπει σε κάθε μέλος του OCIMF 
να ναυλώνει τους διαχειριστές εκεί-
νους που υπερτερούν σε πρακτικές 
ασφαλείας και πρακτικές για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, το TMSA συνιστά ένα εργα-
λείο μεθοδικό, συστηματικό και δομημένο 
στην προσέγγισή του. Προσφέρει δηλαδή 
ένα πλαίσιο αξιολόγησης του SMS (Safety 
Management System) του διαχειριστή ενός 
πλοίου και του παρέχει οδηγίες (guidelines) 
προκειμένου να εκπληρώσει τα απαιτούμενα 
του κάθε παράγοντα (element) που ορίζει. Οι 
οδηγίες αυτές είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη διοίκηση και το operation των πλοίων.

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές της 
νέας έκδοσης του TMSA;

Με την εισαγωγή του TMSA 3 από τον 
Ιανουάριο του 2018, οι εταιρείες που το 
εφαρμόζουν πρέπει να συμμορφωθούν 
με τις νέες απαιτήσεις. Οι κυριότερες 
αλλαγές παρατίθενται στην παρακάτω 
λίστα:
• Υπάρχει αναλυτικότερη περιγρα-

φή των βέλτιστων πρακτικών που 
συμπληρώνει και επεξηγεί τι αναμένε-
ται από κάθε Βασικό Δείκτη Απόδο-
σης (KPI), ώστε να υπάρχει μεγαλύτε-
ρη σαφήνεια,

• Δεν υπάρχει πλέον η επιλογή του 
«Not Applicable» («Μη εφαρμόσιμο») 
αναφορικά με κάποιον Βασικό Δείκτη 
Απόδοσης, καθότι το πρόγραμμα είναι 
εφαρμόσιμο για όλους τους τύπους 
και μεγέθη πλοίων και εταιρειών.

• Έχει εγκολπωθεί όλη η νέα νομοθε-
σία, συμπεριλαμβανομένων των Manila 
Amendments to the Maritime Labour 
Convention 2006, του Polar Code 
και της Ballast Water Management 
Convention.

• Έχουν αναθεωρηθεί οι Παράγοντες 6 
και 6Α – Διαδικασίες Φορτοεκφόρτω-
σης, Ερματισμού, Καθαρισμού Δεξα-
μενών, Πετρέλευσης, Προσορμισμού 
και Αγκυροβόλησης και ο Παράγο-
ντας 10 – Διαχείριση Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας,

• Έχει προστεθεί ένας επιπλέον Παρά-
γοντας – ο Παράγοντας 13, που αφο-
ρά στη Θαλάσσια Ασφάλεια.

• 25 Βασικοί Δείκτες Απόδοσης έχουν 
μετακινηθεί από υψηλότερο στάδιο 
σε χαμηλότερο (π.χ. από Στάδιο 4 σε 
3, από Στάδιο 3 σε 2, κ.ο.κ.) και έχουν 
εισαχθεί 85 νέοι Βασικοί Δείκτες Από-
δοσης. Συνολικά υπάρχουν 266 KPIs 
στο TMSA 3.

Αλλά η πραγματική διαφορά είναι ότι το 
TMSA 3 κάνει ένα βήμα πιο πέρα, μειώνο-
ντας την επιβάρυνση που επιβάλλεται από 
τις προκαθορισμένες προσεγγίσεις καθο-
ρισμού των επιδόσεων, εστιάζοντας στον 
ανθρώπινο παράγοντα (Human Element) 
και προωθώντας ένα σύστημα διαχείρισης 
ικανοτήτων ως εργαλείο για την αξιολόγη-
ση της ικανότητας του πληρώματος, από 
τη διαδικασία επιλογής του πληρώματος 
μέχρι και τις προαγωγές.

Της Μάγδας Δασκάλου, 

Maritime Advisor Analyst, 

Prevention at Sea 

Με την εισαγωγή του, το σύστημα SIRE 
έχει βοηθήσει:
• Στην καθιέρωση βελτιωμένων λει-

τουργικών προτύπων και διαδικασιών 
και σε μειωμένο αριθμό ατυχημάτων.

• Στη μείωση του αριθμού των επα-
νειλημμένων επιθεωρήσεων στο ίδιο 
σκάφος, μειώνοντας κατά συνέπεια 
την επιβάρυνση του πληρώματος του 
πλοίου.

• Στην καλύτερη εκπαίδευση των πλη-
ρωμάτων και επομένως και των ικανο-
τήτων τους.

Ως συνέχεια του συστήματος αυτού, το 



Ποιοι τύποι επιθεωρήσεων απαιτού-
νται να διεξάγονται στα πλοία του 
στόλου από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό αλλά και ανεξάρτητες εται-
ρείες;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στους 
καινούργιους Δείκτες Απόδοσης περι-
λαμβάνονται και αυτοί που αναφέρονται 
σε συγκεκριμένα είδη επιθεωρήσεων, οι 
οποίες πρέπει να διεξάγονται στα πλοία 
του στόλου ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα είτε από εξειδικευμένο προσωπικό της 
εταιρείας είτε από ανεξάρτητες εταιρείες.
Παρακάτω αναφέρονται οι τύποι των απαι-
τούμενων επιθεωρήσεων. 
• Στο στάδιο 4 του παράγοντα 4 (Element 

4 – Vessel Reliability and Maintenance) 
απαιτείται έλεγχος από έναν αντιπρό-
σωπο της εταιρείας με κατάλληλα προ-
σόντα και εμπειρία. Ο έλεγχος περιλαμ-
βάνει την παρατήρηση των πρακτικών 
που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια 
ενός ταξιδιού. 

• Στο στάδιο 4 του παράγοντα 5 
(Element 5 – Navigational Safety) 
απαιτείται ένας ανεξάρτητος έλεγχος 
πλοήγησης από έναν αντιπρόσωπο 
της εταιρείας με κατάλληλα προσόντα 
και εξειδίκευση, καθώς και ανεξάρτη-
τους ελέγχους.

• Στο στάδιο 4 του παράγοντα 6 
(Element 6 – Cargo, Ballast, Tank 
Cleaning and Bunkering Operations) 
απαιτείται έλεγχος από έναν αντι-
πρόσωπο της εταιρείας με κατάλλη-
λα προσόντα και εμπειρία. Μέσα από 
αυτό ελέγχεται ότι οι διαδικασίες 
αυτές ακολουθούνται με την απαιτού-
μενη ασφάλεια.

• Στο στάδιο 4 του παράγοντα 
6A (Element 6A – Mooring and 
Anchoring Operations) απαιτείται 
έλεγχος από έναν αντιπρόσωπο της 
εταιρείας με κατάλληλα προσόντα 
και εμπειρία. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
την παρατήρηση όλων των λειτουρ-
γιών πρόσδεσης.

Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα στο 
σύστημα TMSA;

ΟΙ προηγούμενες εκδόσεις του TMSA δημι-
ουργούσαν διάφορα προβλήματα κατά την 
διάρκεια των επιθεωρήσεων στις διαχειρί-
στριες εταιρείες που εστίαζαν κυρίως στον 
τρόπο διεξαγωγής τους και στον τρόπο προ-
σέγγισης και ερμηνείας των απαιτήσεων του 
συστήματος από τον εκάστοτε επιθεωρητή. 
Η νέα έκδοση του TMSA βοηθάει σημα-
ντικά στην μείωση τέτοιων περιστατικών 
καθώς οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι 
πιο λεπτομερής και οι απαιτήσεις είναι πιο 
ξεκάθαρες και καθορισμένες. 

Η Prevention at Sea καλύπτει τις απαιτήσεις 
κάθε διαχειρίστριας εταιρείας προσφέροντας 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με την 
προετοιμασία, την εφαρμογή καθώς και την αξι-
ολόγηση του συστήματος TMSA. Επιπλέον, το 
κατάλληλα εκπαιδευμένο δίκτυο επιθεωρητών 
μπορεί να διεξάγει όλα τα είδη των απαιτούμε-
νων επιθεωρήσεων. 

“MAKING 
PREVENTION 
A HABIT”

www.preventionatsea.com

info@preventionatsea.com
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καταξιωμένη και αναγνωρισμένη έκθε-
ση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμετοχή 
μας είναι σημαντική για εμάς, αφού μας 
δίνεται και πάλι η δυνατότητα να συνα-
ντηθούμε με μακροχρόνιους συνεργάτες 
μας, θα έλεγα, επειδή δεν μας αρέσει ο 
όρος «πελάτης», διότι με τη συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών μας συνδέουν πλέον 
φιλικοί δεσμοί. Φέτος, για πρώτη φορά, θα 
έχουμε και τη δυνατότητα, σε εκθεσιακό 
επίπεδο στην Ελλάδα, να ενημερώσουμε 
τους φίλους μας και για τη σύσταση του 
ομίλου μας Atlas Sea Group.

Ποια είναι η δομή συγκρότησης του 
ομίλου και ποιες οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από την κάθε εταιρεία; 

Ναυαρχίδα του ομίλου είναι, βεβαίως, η 
Atlas Ship Supply, η οποία έχει αδιάκοπη 
παρουσία στον τομέα της γενικής τροφο-
δοσίας από το 1979, με επικεφαλής τον 
ιδρυτή της, Γεώργιο Σαρρή.
Πιστοί στις αρχές μας, συνεχίζουμε ακά-
θεκτοι το έργο μας για 39 συνεχόμενα 
χρόνια και ευελπιστούμε ότι η έντονη 
παρουσία και η ανοδική μας πορεία στον 
χώρο θα συνεχιστούν και στο προσεχές 
μέλλον με επιτυχία.
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε μεγάλο 
βαθμό στα περάσματα των πλοίων από 
τον Βόσπορο και σε όλα τα λιμάνια της 
Τουρκίας, είτε μέσω των κεντρικών μας 
γραφείων είτε με τα τοπικά γραφεία με 
τα οποία συνεργαζόμαστε, ανάλογα με το 
περιεχόμενο συγκεκριμένων ζητήσεων.
Έχουμε άμεση και καθημερινή πρόσβαση 
στα πλοία που έρχονται για επισκευές, είτε 
στα ναυπηγεία στην Τούζλα είτε στη Γιάλοβα, 
μέσω του παραρτήματός μας στην Τούζλα.
Η Atlas Marine Valves επίσης συνεχίζει 
την ανοδική της πορεία από την ίδρυσή 
της, το 2012, και ειδικεύεται σε βαλβίδες 
θαλάσσης τύπου JIS & DIN, πιστοποιημέ-
νες από οίκους όπως οι DNV, LRS, ABS, 
Class NK και BV.

Ποιο είναι το δίκτυο διανομής σας και 
ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό 
σας πλεονέκτημα;

Πάντα έχουμε ένα πάρα πολύ αξιόλο-
γο και ευρύτατο, θα έλεγα, απόθεμα στη 
διάθεσή μας, γεγονός που μας δίνει τη 
δυνατότητα άμεσης παράδοσης, ακόμα 
και για διάφορα είδη που συνήθως δεν 

είναι εύκολο να βρεθούν ετοιμοπαράδοτα.
Οι αποθήκες μας στεγάζονται στην 
Τούζλα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να 
εξυπηρετούμε άμεσα και αποτελεσματικά 
όλα τα πλοία που έχουν έλθει για επισκευ-
ές και δεξαμενισμό.
Ως Atlas Marine Valves, έχουμε επίσης τη 
δυνατότητα να εκτελούμε εντολές παρά-
δοσης σε όλα τα λιμάνια της υφηλίου 
μέσω αερομεταφορών, πάλι με ταχύτα-
τους ρυθμούς, χάρη στο πολύ καλά οργα-
νωμένο και αποδοτικό επιτελείο μας.
Για παραδόσεις σε λιμάνια της Άπω Ανα-
τολής χρησιμοποιούμε το τοπικό μας 
γραφείο, το οποίο εδρεύει σε κομβικό 
σημείο, στη Σιγκαπούρη συγκεκριμένα. 
Όλων των επιχειρησιακών θεμάτων, και 
όχι μόνο, επιμελείται ο κ. Τζεμίλ Εγιού-
πογλου, ο οποίος εκτελούσε καθήκοντα 
γενικού διευθυντή στα κεντρικά μας γρα-
φεία και έχει μεταφερθεί στη Σιγκαπούρη, 
για την καλύτερη διεκπεραίωση όλων των 
θεμάτων, γεγονός που μας δίνει τη δυνα-
τότητα να παρέχουμε την ίδια ποιοτική 
εξυπηρέτηση, όπως την έχουν συνηθίσει 
οι επί χρόνια συνεργάτες μας.
Χάρη στα ευρεία αποθέματα που έχουμε 
στη διάθεσή μας, στην πόλη Μπουσάν της 
Κορέας, έχουμε τη δυνατότητα να εκτε-
λούμε παραδόσεις σε πολύ προσιτές τιμές, 
σε όλα τα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής.

Ποια είναι τα επιχειρηματικά σας σχέ-
δια για το μέλλον;

Επειδή πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει περι-
θώριο για ανώτερο και καλύτερο επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών, οι επενδύσεις μας στις 
εταιρείες του ομίλου μας συνεχίζονται με 
επαγγελματικό τρόπο, όχι μόνο για να πετύ-
χουμε καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και για 
να έχουμε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθου-
με στον άκρως σκληρό έως ανελέητο αντα-
γωνισμό που επικρατεί, τόσο στην εγχώρια 
όσο και στην παγκόσμια αγορά. Οι ενδια-
φερόμενοι περαιτέρω για τις δραστηριό-
τητές μας μπορούν να μας βρουν ως Atlas 
Sea Group στο Linkedin και στις ιστοσελί-
δες μας http://www.atlasshipsupply.com και 
http://www.atlasmarinevalves.com.
Τέλος, θέλω να εκφράσω τη βεβαιότητά μου 
ότι για άλλη μια χρονιά θα απολαύσουμε 
άκρως επιτυχημένα και επωφελή «Ποσειδώ-
νια» τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους 
επισκέπτες. Σας περιμένουμε, λοιπόν, στο 
περίπτερό μας, για να τα πούμε από κοντά.

Atlas Sea Group:
Ένας νέος όμιλος 
δημιουργείται

Συνέντευξη του Γιώργου Σαρρή, 

Προέδρου της Atlas Sea Group,

και του Αλέξη Σαρρή,

Executive Director της Atlas Sea Group

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με αφορμή την παρουσία του 
ομίλου Atlas Sea Group, με έδρα 
την Κωνσταντινούπολη, στην 
έκθεση των «Ποσειδωνίων», 
συνομιλήσαμε με τους 
επικεφαλής του ομίλου. 

Πόσο σημαντική κρίνετε την παρου-
σία σας στη φετινή έκθεση «Ποσειδώ-
νια 2018»;

Πιστοί στο καθιερωμένο πια ραντεβού 
μας, μετά χαράς συμμετέχουμε και φέτος 
στα «Ποσειδώνια», η οποία είναι μια πολύ 
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Πάντα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ναυτιλίας, η Psyctotherm προ-
έβη σε σχεδιασμό και κατασκευή μιας ψυκτικής μονάδας αφύγρανσης, 
με σκοπό να προστατεύει τον εξοπλισμό που λειτουργεί με συμπιεσμένο 
αέρα από την υγρασία. 
Η μονάδα αυτή είναι κατασκευασμένη πληρώντας όλες τις προδιαγραφές 
της ναυτιλίας. Περιλαμβάνει κλειστού τύπου συμπιεστή με αυξημένη από-
δοση, για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Ο συμπυκνωτής είναι αερόψυ-
κτος, ειδικός για τροπικά κλίματα και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Επίσης, διαθέτει νέου τύπου plug ανεμιστήρα με χαμηλή στάθμη θορύβου. 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γίνεται αυτόματη 
αποστράγγιση της μονάδας με χρονικό.
Η μονάδα αυτή είναι κατάλληλη για λειτουργία σε 220 V, 50 Hz ή 60 Hz.
Διατίθεται και σε άλλες παροχές ρεύματος κατόπιν ζητήσεως.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η Psyctotherm εγγυάται την υψηλή από-
δοση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων της, καθώς κατασκευ-
άζονται και σχεδιάζονται με σύγχρονο εξοπλισμό, μηχανήματα και λογι-
σμικό μελέτης και σχεδιασμού, και όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνται είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως.

Ψυκτική μονάδα αφύγρανσης  
από την Psyctotherm
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H MAS εκπαιδεύει νέους φοιτητές  
στους ρυθμιστές του οίκου Woodward

Η εταιρεία Navarino ανακοίνωσε ότι η 
Oldendorff Carriers επέλεξε τις λύσεις 
Fleet Xpress και Infinity Cube για τον 
στόλο της. Η πρόθεση της εταιρείας είναι 
τα εν λόγω συστήματα να εγκατασταθούν 
στα πλοία της μέσα στο 2018. Η εται-
ρεία Oldendorff Carriers είναι μία από 
τις κορυφαίες στον κόσμο ναυτιλιακές 
εταιρείες του κλάδου μεταφοράς χύδην 
ξηρού φορτίου, με 4.000 υπαλλήλους 
από 60 χώρες, 18 γραφεία παγκοσμίως, 
ενώ διαχειρίζεται έναν στόλο 700 πλοίων 
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
Το Infinity Cube θα λειτουργεί σαν το 
κέντρο των δικτύων των πλοίων, παρέχο-

ντας μια Active/Active πλατφόρμα, έναν 
εικονικό δίσκο, τη δυνατότητα διαχείρισης 
του δικτύου, καθώς και ένα HUB για τον 
έλεγχο των cubes από μια κεντρική εφαρ-
μογή web. To cube είναι ένα host για εφαρ-
μογές που χρησιμοποιούν τα πλοία, όπως 
συστήματα διαχείρισης στόλου, εφαρμο-
γές καιρού και χάρτες, που συλλέγει και 
αναφέρει δεδομένα χρηστών, επιτρέπο-
ντας στην Oldendorff να παρακολουθεί 
ενεργά όλο τον εξοπλισμό IT των πλοίων. 
Επιπλέον, το Cube θα διαχειρίζεται όλες 
τις επικοινωνίες των πληρωμάτων, τόσο 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο και τις 
υπηρεσίες τηλεφωνίας.
Ο κ. Thomas Weber, διευθύνων σύμβου-
λος της Oldendorff Carriers, δήλωσε: 
«Επιλέξαμε τη Navarino επειδή αναζη-
τούσαμε μια ικανή εταιρεία που θα μας 
βοηθήσει να λανσάρουμε ένα σύνθετο 
σύστημα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
στον στόλο μας. Είμαστε πεπεισμένοι 

ότι βρήκαμε στη Navarino έναν συνερ-
γάτη ο οποίος θα μας βοηθήσει να επι-
τύχουμε αυτόν τον στόχο, αλλά και να 
αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προ-
κλήσεις στον τομέα των επικοινωνιών 
των πλοίων». 
Ο κ. Ivo Terhell, αντιπρόεδρος πωλήσεων 
ΕΜΕΑ στη Navarino Γερμανίας, δήλωσε: 
«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με 
αυτή τη συνεργασία με την Oldendorff 
Carriers. Είμαι πολύ υπερήφανος που 
εργάζομαι τόσο στενά με μια εταιρεία 
τόσο μεγάλου κύρους και εκτιμούμε την 
εμπιστοσύνη που δείχνει η Oldendorff 
στη Navarino και στις υπηρεσίες μας. 
Πρόκειται για ένα πολύπλοκο και απαι-
τητικό έργο, αλλά η Navarino διαθέτει 
τεράστια εμπειρία σε εφαρμογές μεγάλης 
κλίμακας και αναμένουμε με ενδιαφέρον 
να ολοκληρώσουμε τη φάση της εγκα-
τάστασης σε συνεργασία με την ομάδα 
τεχνολογίας της Oldendorff».

Στις 15 και 16 Μαΐου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο που 
διοργάνωσε η εταιρεία MAS Α.Ε., σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική πρωτο-
βουλία Isalos.net, στις εγκαταστάσεις της 
και το οποίο απευθυνόταν σε φοιτητές και 
νέους αποφοίτους της Σχολής Ναυπηγών 
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, του 
Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του ΤΕΙ 
Αθηνών και σε σπουδαστές ΑΕΝ.
Σημειώνεται πως η MAS Α.Ε. είναι απο-
κλειστικός εμπορικός αντιπρόσωπος και 
κεντρικός διανομέας του οίκου Woodward 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αποτελεί 
πλέον ένα διαπιστευμένο κέντρο εκπαί-
δευσης για τα προϊόντα Woodward.

Εισηγητής στο σεμινάριο ήταν ο κ. Μάρ-
κος Α. Μάρκου, ο οποίος εισήγαγε τους 
παρευρισκομένους σε βασικές αρχές, 
που αφορούν τόσο τη λειτουργία όσο και 
την εγκατάσταση ενός ρυθμιστή από το 
πλήρωμα εν πλω. Κατά τη διάρκεια του 
διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι 
παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, παρατη-
ρώντας τη διαδικασία δοκιμών ενός ρυθ-
μιστή Woodward πριν από την παράδοσή 
του στο πλοίο, καθώς επίσης και τα επιμέ-
ρους μέρη που αποτελούν έναν ρυθμιστή.

Περισσότερες πληροφορίες για σεμινάρια της 
MAS μπορείτε να βρείτε στο maseurope.com.

H Oldendorff Carriers επιλέγει τις λύσεις  
Fleet Xpress και Infinity Cube της Navarino
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Τριάντα χρόνια συνεχούς 
κερδοφορίας για την Emirates

Η Emirates καταγράφει κέρδη ύψους 2,8 
δις ντιρχάμ ΗΑΕ ($762 εκατ.), αναβαθμι-
σμένα σε ποσοστό 124% σε σύγκριση με 
το περσινό οικονομικό έτος.
· Η χωρητικότητα της αεροπορικής εταιρείας 
ξεπερνά τα 61 δις ATKM (διαθέσιμοι τόνοι 
ανά χιλιόμετρο), ενώ κατά τη διάρκεια του 
έτους παραδόθηκαν εννέα νέα αεροσκάφη.
· Σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 9% και 
ύψους 92,3 δις ντιρχάμ ΗΑΕ ($25,2 δις), 
τα οποία υποστηρίχτηκαν από τη δυναμι-
κή απόδοση των πτήσεων cargo.
Στην ετήσια έκθεση για το οικονομικό 
έτος 2017-2018, ο Όμιλος Emirates εμφά-
νισε κέρδη ύψους 4,1 δις ντιρχάμ ΗΑΕ 
($1,1 δις) για το οικονομικό έτος που έκλει-
σε στις 31 Μαρτίου 2018, με άνοδο 67% 
σε σχέση με την κερδοφορία του προ-
ηγούμενου έτους. Τα έσοδα του ομίλου 
ανήλθαν σε 102,4 δις ντιρχάμ ΗΑΕ ($27,9 
δις), αυξημένα κατά 8% σε σχέση με τα 
αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, 
ενώ το ταμειακό απόθεμα αυξήθηκε κατά 
33%, στα 25,4 δις ντιρχάμ ΗΑΕ ($6,9 δις), 
κυρίως λόγω της έκδοσης ενός ομολόγου 
τον Μάρτιο και των αυξημένων πωλήσεων 

για τις διακοπές του Πάσχα, που αυτή τη 
χρονιά ήταν νωρίς (τέλη Μαρτίου).
Στο πλαίσιο των συνολικών κερδών, ο όμι-
λος κατέβαλε μέρισμα 2 δις ντιρχάμ ΗΑΕ 
($545 εκατ.) στην ICD.
Το 2017-2018 ο όμιλος επένδυσε συνολι-
κά 9 δις ντιρχάμ ΗΑΕ ($2,5 δις) σε νέα 
αεροσκάφη και εξοπλισμό, στην εξαγορά 
εταιρειών, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, 
σε νέες τεχνολογίες και σε πρωτοβουλίες 
για το προσωπικό του.
Η Emirates ανακοίνωσε δύο σημαντικές 
δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου για 
νέα αεροσκάφη: $15,1 δις για 40 Boeing 787-
10 Dreamliner, τα οποία θα είναι έτοιμα το 
2022, και $16 δις για ακόμα 36 αεροσκάφη 
Α380, συμπεριλαμβανομένων 16 επιλογών.

Νέα βάση στην Αθήνα για τη 
Volotea 

Η Volotea, η αεροπορική εταιρεία που 
συνδέει πόλεις μεσαίου και μικρού μεγέ-
θους στην Ευρώπη, εγκαινίασε το πρωί 
της 3ης Μαΐου τη δωδέκατη βάση της, 
στην Αθήνα, τοποθετώντας ένα αεροσκά-
φος Boeing 717 στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών και δημιουργώντας τριάντα τοπι-
κές θέσεις εργασίας.

Τα εγκαίνια της βάσης πραγματοποίη-
σε σε ειδική εκδήλωση στο αεροδρόμιο 
ο Carlos Muñoz, ιδρυτής και CEO της 
Volotea, με οικοδεσπότες το αεροδρόμιο 
της Αθήνας και τον CEO του, κ. Γιάννη 
Παράσχη. 
Από την έναρξη των πτήσεων στην Αθήνα, 
το 2015, η Volotea έχει μεταφέρει περισ-
σότερους από 200.000 επιβάτες, αυξάνο-
ντας ανά έτος την επιβατική κίνησή της. 
Το 2017, με την εταιρεία ταξίδεψαν από 
την Αθήνα 108.000 επιβάτες, αύξηση 78% 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
επιτυγχάνοντας ποσοστό χωρητικότητας 
88% κατά μέσο όρο.
Για το 2018, η Volotea προσφέρει 337.000 
θέσεις, αυξάνοντας τη χωρητικότητά της 
κατά 173%. Η εταιρεία προσέθεσε δύο νέα 
δρομολόγια προς τη Βερόνα (από τις 31 
Μαΐου 2018) και προς το Ηράκλειο (από 
τις 26 Απριλίου 2018). Η πτήση προς το 
Ηράκλειο είναι καθημερινή, όπως και οι 
συνδέσεις της εταιρείας με τη Μύκονο και 
τη Σαντορίνη.
Και τα δύο νέα δρομολόγια προστέθηκαν 
στους προορισμούς που ήδη εξυπηρε-
τεί η Volotea από την Αθήνα, φτάνοντας 
τους οκτώ συνολικά. Η Volotea πετά προς 
πέντε προορισμούς στην Ιταλία (Βενετία, 
Μπάρι, Γένοβα, Παλέρμο και Βερόνα) και 
προς τρεις προορισμούς στην Ελλάδα 
(Σαντορίνη, Μύκονος και Ηράκλειο).

Συμφωνία Boeing-Turkish 
Airlines με τις ευλογίες των ΗΠΑ

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξήρε τον 
εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, 
Turkish Airlines, για την αγορά αεροσκα-
φών συνολικού ύψους $10 δις από τον 
αμερικανικό κολοσσό Boeing Co.
«Συγχαίρουμε την Turkish Airlines για 
την ανακοίνωσή της, της 12ης Μαρτίου 
2018, αναφορικά με την παραγγελία 25 
Boeing 787-9 Dreamliner, με τη δυνατό-
τητα παραγγελίας ακόμα πέντε αεροσκα-
φών, και για τη μετέπειτα συμφωνία της 
25ης Απριλίου 2018 για την αγορά μηχα-
νών της General Electric (GE) γι’ αυτά τα 

ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ

Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών



αεροσκάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά το 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε γρα-
πτή δήλωσή του.
Στη δήλωση αυτή σημειώνεται ότι η 
συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργεί και 
διατηρεί πάνω από 25.000 θέσεις εργασί-
ας στις ΗΠΑ και ενισχύει την οικονομική 
συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. 
Παράλληλα τονίζεται ότι αμερικανικές 
εταιρείες, όπως η Boeing και η General 
Electric (GE), είναι «αφοσιωμένες» στην 
τουρκική αγορά και η επένδυσή τους 
στην Τουρκία παρέχει καινοτόμες λύσεις 
για την αναζωογόνηση της κοινωνικο-οι-
κονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
Επισημαίνεται ότι τα νεότερα και ταχύ-
τερα αεροσκάφη Dreamliner της Boeing 
θα παρέχουν υπηρεσίες στους επιβάτες 
της Turkish Airlines στο τρίτο αεροδρό-
μιο της Κωνσταντινούπολης, τα εγκαίνια 
του οποίου θα πραγματοποιηθούν στις 
29 Οκτωβρίου 2018 και το οποίο προβλέ-
πεται να είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο 
στον κόσμο, με χωρητικότητα 150 εκατ. 
επιβάτες ετησίως.

Τα αναπτυξιακά σχέδια της TUS 
Airways στην ελληνική αγορά

Η ΤUS Airways, η οποία έχει ως βάση 
της τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας και 
έχει ξεκινήσει τις πτήσεις στην Ελλάδα 
εδώ και μερικούς μήνες, με την απευθεί-
ας σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Λάρνακας, 
παρουσίασε τα τελευταία νέα της στους 
μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
της Ελλάδας σε ένα event που έγινε στις 
9 Μαΐου στο Hard Rock Café στην Αθή-
να. Το event διοργάνωσε ο Commercial 
Manager της TUS Airways, Yaron Eskeles, 
ο γενικός αντιπρόσωπος (GSA) της αερο-
πορικής εταιρείας στην Ελλάδα Discover 
the World Greece & Cyprus, σε συνερ-
γασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 
καθώς επίσης και με τον Κυπριακό Οργα-
νισμό Τουρισμού.
O κ. Yaron Eskeles παρουσίασε το όραμα, 
το προϊόν και τις προσφορές της ΤUS 
Airways στην ελληνική αγορά, καθώς επί-
σης τον στόλο και τα πλάνα ανάπτυξής 
της, και δήλωσε πως: «Η ΤUS Airways 
εισάγει ένα νέο αεροπορικό μοντέλο 
στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο 
στόλο, που απαρτίζεται από 7 jets Fokker 
80/100. Φέτος η ΤUS Airways διεύρυνε 
το δίκτυό της, με απευθείας πτήσεις από 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αλεξαν-
δρούπολη, Πάτρα, Σκιάθο, Πρέβεζα και 
Κω προς Λάρνακα. Πιστεύουμε στη δυνα-
μική του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 
στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής 
αγοράς για την ΤUS Airways, και έχουμε 
ήδη πλάνα για περαιτέρω ανάπτυξη σε 
ελκυστικούς προορισμούς από την Αθήνα 
και άλλες πόλεις της Ελλάδας». 

Boeing εναντίον Airbus: 
συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις

Την Τρίτη 15 Μαΐου η κορυφαία αμερικανι-
κή κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών 
Boeing χαρακτήρισε «απόφαση-ορόση-
μο» την απόφαση του Διεθνούς Οργα-
νισμού Εμπορίου (WTO) για τη διακοπή 
επιδοτήσεων από την ΕΕ προς την ευρω-
παϊκή Airbus.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό κολοσσό, 
o WTO διαπίστωσε ότι η ΕΕ απέτυχε να 
συμμορφωθεί με πολλές προηγούμενες 
αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν παρά-
νομες επιδοτήσεις ύψους $22 δις προς 
την Airbus. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση 
της Boeing αναφέρει: «Μετά τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης για παραπάνω από 
μία δεκαετία, ο WTO αποφάσισε ότι η ΕΕ 
πρέπει να τερματίσει τις αθέμιτες επιχει-
ρηματικές πρακτικές της και να αποκατα-
στήσει τη συνεχιζόμενη βλάβη που προ-
καλείται από τις παράνομες επιδοτήσεις».
Από την άλλη, οι ΗΠΑ μπορούν τώρα να 
λάβουν μέτρα για να καθορίσουν το επί-
πεδο των κυρώσεων που πρόκειται να 
επιβάλουν στις ευρωπαϊκές εξαγωγές με 
βάση τους κανόνες του WTO. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Boeing, 

οι ΗΠΑ αναμένεται να επιβάλουν δασμούς 
πολλών δισεκατομμυρίων στις ευρωπαϊ-
κές εξαγωγές ως αντίποινα, οι οποίοι μπο-
ρούν να επιβληθούν από το 2019.

Η Eurowings εγκαινιάζει δεκαέξι 
νέα δρομολόγια από και προς την 
Ελλάδα

Συνεχίζοντας να επεκτείνει το δίκτυό της, 
η Eurowings, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, εισάγει 
το φετινό καλοκαίρι 16 νέα δρομολόγια από 
και προς την Ελλάδα, πραγματοποιώντας 
συνολικά 66 δρομολόγια στη χώρα μας.
Η Κέρκυρα, το Ηράκλειο και η Κως θα 
εξυπηρετούνται με τέσσερα νέα δρομο-
λόγια ο κάθε προορισμός, η Ρόδος με τρία 
και η Ζάκυνθος με ένα νέο δρομολόγιο.
Επιπλέον, η Eurowings αυτό το καλοκαίρι 
αυξάνει τη συχνότητα σε έξι υπάρχουσες 
πτήσεις προς την Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, 
η παρουσία της Eurowings στη χώρα μας 
για το έτος 2018 θα ενισχυθεί κατά 40%. 
Όλα τα νέα δρομολόγια είναι ήδη δια-
θέσιμα στην ιστοσελίδα eurowings.com 
ή μέσω της εφαρμογής της Eurowings. 
Επίσης, μέσω της υπηρεσίας «ταξιδιωτι-
κού πράκτορα» Eurowings Holidays στην 
ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους 
με πολύ χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας 
τις νέες επιλογές πτήσεων με ελκυστικές 
προσφορές ξενοδοχείων.
Σημειώνεται πως η Eurowings αποτελεί 
γερμανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού 
κόστους, με έδρα το Ντίσελντορφ, ενώ 
αποτελεί ακόμη  θυγατρική εταιρεία του 
ομίλου Lufthansa.

Φωτ.: Eurowings
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Οι νικητές των Βραβείων Ευκράντη για το 2017
Επί δέκα χρόνια τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία μας

Την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, 
στην κατάμεστη αίθουσα 
της Ιστορικής Βιβλιοθήκης 
του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη στον Πειραιά, 
συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα 
χρονιά, τη δέκατη στη σειρά, 
οι πρωταγωνιστές και φίλοι 
της ελληνικής ναυτιλίας για να 
τιμήσουν με την παρουσία τους 
τους βραβευθέντες.

Τα Βραβεία Ευκράντη, που διοργανώνονται 
από τα Ναυτικά Χρονικά, με την αρωγή και τη 
στήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη, για την ανάδειξη των πρωταγωνιστών 
της χρονιάς, επελέγησαν με τη συμμετοχή 
μιας διευρυμένης πολυσυλλεκτικής επιτρο-
πής, που αντιπροσωπεύει τα ναυτιλιακά 
γράμματα, την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξει-
δικευμένη ενημέρωση και, βεβαίως, το ναυ-
τιλιακό 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 Ευκρά-
ντη 2017 συγκρότησαν: οι βραβευθέντες 
των προηγούμενων ετών, μέλη, ενώσεις και 
θεσμικοί φορείς από την ακαδημαϊκή, επι-
χειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα της 
χώρας, δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, 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 χρο-
νιάς 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 καταξιωμέ-
να παραδείγματα προόδου, αισιοδοξίας και 
προοπτικής, κυρίως για τους νέους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους: ο ιδρυτής του ομίλου Τσάκου καπτ. 
Παν. Ν. Τσάκος, οι πρόεδροι της BIMCO 
και της INTERCARGO, κ. Αναστ. Παπα-
γιαννόπουλος και κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης,  
ο πρόεδρος του HSA κ. Ι. Κοτζιάς και ο 
πρόεδρος του Green Award Foundation 
καπτ. Δημ. Ματθαίου. 
Την παρουσίαση της τελετής απονομής 
πραγματοποίησε η κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα:



 ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Το βραβείο για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας απο-
νεμήθηκε στο Hellenic Mediterranean Panel της INTERTANKO, 
για την προάσπιση και την προβολή των συμφερόντων της ελλη-
νικής ναυτιλίας στα διεθνή fora.
Για το βραβείο ψήφισαν  τακτικοί αρθρογράφοι των  Ναυτικών 
Χρονικών, καθώς και δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ναυτιλι-
ακό ρεπορτάζ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΦΟΡΕΑ 

Το βραβείο για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση από προ-
σωπικότητα ή φορέα απονεμήθηκε στο  Hellenic Mutual War 
Risks Association, για την πολυσχιδή προσφορά του στη ναυτική 
εκπαίδευση.
Για το βραβείο ψήφισαν αναγνώστες της Isalos.net, δημοσιογρά-
φοι, καθώς και τακτικοί αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Το βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία απονεμήθηκε 
στον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, CEO της Laskaridis Shipping Co. 
Ltd.  και της  Lavinia Corp.,  για τη μακροχρόνια και πολυσχιδή 
προσφορά του τόσο στη ναυτιλία όσο και στην κοινωνία.
Για το βραβείο ψήφισαν όλοι οι προηγούμενοι νικητές, σε οποια-
δήποτε κατηγορία των Βραβείων Ευκράντη, από το 2008 και εξής.

Ο κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης παραλαμβάνει το βραβείο συνολικής προσφοράς στη ναυτιλία από τον κ. Γιάννη 
Ξενακούδη, Seafarers’ Documentation Officer του νηολογίου των Νήσων Marshall.

Ο κ. Μιχαήλ Πατέρας, αντιπρόεδρος του Hellenic Mutual War Risks Association, παραλαμβάνει το βραβείο  
για την αρωγή στη ναυτική εκπαίδευση από τον κ. Tim Childe, Head of International & Jersey Office  
της Quilter Cheviot.

Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας παραλαμβάνει το βραβείο για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας, εκ 
μέρους του Hellenic Mediterranean Panel-INTERTANKO, από τον κ. Παναγιώτη Μάλλιο, Managing Director 
της SeaBright.

Ο κ. Ιωάννης Μάρκου Λύρας, εκ μέρους των οικογενειών Μάρκου και Κωνσταντίνου Λύρα, παραλαμβάνει 
το βραβείο κοινωνικής προσφοράς από την κ. Μαίρη Κρέστα, General Manager στην Ελλάδα της Tototheo 
Maritime.
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 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

Το βραβείο καλύτερου μάνατζερ απονεμήθηκε στον Κωνσταντί-
νο Π. Λιαδή, πρόεδρο και γενικό διευθυντή της Carras (Hellas) 
S.A., για τις ιδιαίτερες ικανότητές του στη λειτουργική διαχείριση 
της ναυτιλιακής επιχείρησης.
Για το βραβείο ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικο-
νομολόγων Ελλάδος, καθώς και προηγούμενοι βραβευθέντες 
στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβείου.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας απονεμήθηκε 
στην Polembros Shipping, για την οργανωμένη, σταθερή, διαυγή 
και ουσιαστική επικοινωνιακή πολιτική μέσω της συνεργασίας με 
εκπροσώπους των ΜΜΕ.
Για το βραβείο ψήφισαν δημοσιογράφοι και τακτικοί αρθρογρά-
φοι των Ναυτικών Χρονικών.

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το βραβείο υποστήριξης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρημα-
τικότητας απονεμήθηκε στην SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε., 
για την ποικιλότροπη προσφορά της στον χώρο του ελληνικού 
ναυτιλιακού επιχειρείν.
Για το βραβείο ψήφισαν τα μέλη των ενώσεων και φορέων ΕΒΕΠ, 
ΕΛΙΝΤ, HEMEXPO, WIMA, ECOMASYN, καθώς και τακτικοί 
αρθρογράφοι των Ναυτικών Χρονικών.

Ο καπτ. Κωνσταντίνος Π. Λιαδής παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερου μάνατζερ από την κ. Ελένη Πολυχρονο-
πούλου, πρόεδρο της HEMEXPO και Business Development Manager, Erma First S.A.

Η κ. Αθηνά Βεζύρη, μη εκτελεστική πρόεδρος της SRH Ηλεκτρονικά Ναυτιλίας Α.Ε., παραλαμβάνει το βραβείο 
υποστήριξης της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας από τον κ. Σπύρο Γκούμα, Managing Director 
της SQLearn.

Ο κ. Λεωνίδας Σπύρου Πολέμης, εκ μέρους της Polembros Shipping, παραλαμβάνει το βραβείο καλύτερης 
στρατηγικής επικοινωνίας από την κ. Αθηνά Κανελλάτου, Regional Director of Mediterranean της Macgregor.
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 ΒΡΑΒΕΙΟ «MΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ  
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Το βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη» για την αριστεία στον ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά 
και παράδοση απονεμήθηκε στη μνήμη του Κώστα Γουζέλη και στον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών.

Oι κ. Φοίβος Κοντογιάννης-Γουζέλης και Μάρκος Γουζέλης παραλαμβάνουν το βραβείο «Mαριλένα Λασκαρί-
δη» από την κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, γραμματέα του ΔΣ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

O κ. Νίκος Καβαλλιέρος, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών, παραλαμβάνει  
το βραβείο «Mαριλένα Λασκαρίδη», εκ μέρους του Συνδέσμου, από την κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, γραμματέα  
του ΔΣ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Διακρίνονται, από αριστερά, οι: Παν. Μαντάς, εκπρόσωπος του ΥΝΑΝΠ, Γ. Κουμουτσάκος, Μ. Βορδώνης,  
Ειρ. Νταϊφά και Καπτ. Παν. Ν. Τσάκος.

Διακρίνονται, από δεξιά, οι: Σουζ. Λασκαρίδη, Στ. Φαφαλιός, Ιωάν. Μπίσια, Αναστ. Παπαγιαννόπουλος,  
Ιωάν. Μ. Λύρας, Ευγ. Λύρα και η κ. Μαρ. Λύρα.
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— Μοντέλα διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων:  
επτά managers αναλύουν τις τάσεις

— Πώς μοιάζει ένα θαλάσσιο γεωτρύπανο;— Η απονομή των Βραβείων Ευκράντη

— Η μελλοντική γενιά πλοιάρχων  
της ελληνικής ναυτιλίας

Συνομιλούμε με τους:

Παναγιώτη Κουρουμπλή
Νατάσα Πηλείδου
Γεώργιο Δ. Πατέρα
Πόλυ Β. Χατζηιωάννου
Γιάννη Χαλά

— Αξιολόγηση απόδοσης ναυτικών:  
Γιατί μια φόρμα βαθμολόγησης δεν αρκεί

— Εναλλακτικά καύσιμα:  Δεν υπάρχουν  
εύκολες λύσεις


