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Safety Means
the World to Us
GasLog’s reputation has been earned as one of the world's leading
owners, operators and managers of LNG Carriers.
As each ship leaves port we are keenly aware of our responsibility
toward ensuring the safe passage of our people, our cargoes
and our environment.
Our attention to detail is a reflection of our company's values
and a demonstration of our dedication.

www.gaslogltd.com

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

$14 τρις

27,2 εκατ.

4.029.555 TEUs

υπολογίζεται το ετήσιο κόστος
για την παγκόσμια οικονομία
από πιθανή άνοδο της στάθμης
των θαλασσών.

εκτιμάται ότι θα είναι φέτος
ο αριθμός όσων επιλέξουν
να ταξιδέψουν με ένα
κρουαζιερόπλοιο.

είναι η συνολική
χωρητικότητα του στόλου
των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων
της APM-Maersk.

293 εκατ. τόνους 2.009

25 μ.

άγγιξαν οι ποσότητες του LNG
που εμπορεύτηκαν παγκοσμίως
το 2017, από 100 εκατ. τόνους που
ήταν το 2000.

οι εκθέτες που είχαν παρουσία
στα φετινά «Ποσειδώνια»,
προερχόμενοι από 92 χώρες.

μακρύτερο από το αμερικανικό
αεροπλανοφόρο «USS Gerald
R Ford», το μεγαλύτερο
αεροπλανοφορο στον
κόσμο, είναι το γιγαντιαίο
πλοίο μεταφοράς
σιδηρομεταλλευμάτων
«Ore Tianjin».

3.745 πλοία

7,2 εκατ. TEUs

24 πλοία

κατηγορίας Neopanamax
πέρασαν από τη νέα διώρυγα του
Παναμά τα τελευταία δύο χρόνια.

εκτιμάται ότι θα είναι, από τις
αρχές του 2019, η συνολική
χωρητικότητα των προβλητών
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εμπορευματικού
λιμένα του Πειραιά.

διέσχισαν ολόκληρη τη Βόρεια
Θαλάσσια Διαδρομή κατά το 2017,
μεταφέροντας συνολικά 194.364
τόνους φορτίου.
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Φωτ.: Samuel Zeller/ Unsplash
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ΕΝ ΠΛΩ
Ψίθυροι, σκιές και σκόπελοι
στην Ακτή Μιαούλη

Οι επιδόσεις
των συνεργαζόμενων κρατών
Στο πλαίσιο της 51ης συνάντησής της, η
Επιτροπή του Paris MoU ανακοίνωσε την
επικαιροποιημένη Λευκή, Γκρι και Μαύρη
Λίστα του 2017, αναφορικά με τις επιδόσεις των σημαιών κρατών, καθώς και των
αναγνωρισμένων νηογνωμόνων.
Οι λίστες περιλαμβάνουν τις σημαίες των
κρατών ανάλογα με το επίπεδο της ποιότητάς τους, μετά τις επιθεωρήσεις που
κάνουν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Η κατάταξη
των σημαιών στην κάθε λίστα βασίζεται
στον αριθμό των επιθεωρήσεων και των
κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί
σε διάστημα τριών ετών.
Όπως έχει προκύψει από τις επικαιροποιημένες λίστες, σαράντα σημαίες κρατών
εντάσσονται στη Λευκή Λίστα, μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ολλανδία, η
Δανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Βέλγιο, η Κίνα, η
Μάλτα, η Ιαπωνία, η Κροατία, ο Παναμάς,
η Λιβερία, οι νήσοι Μάρσαλ, η Τουρκία,
κ.ά. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση, από τη 17η στην οποία
βρισκόταν πέρυσι.
Η Γκρι Λίστα του Paris MoU περιλαμβάνει
είκοσι σημαίες, όπως οι ΗΠΑ, η Αλγερία,
το Καζακστάν, η Ταϊλάνδη, η Αίγυπτος, το
Ιράν, η Αλβανία, η Τυνησία κ.ά.
Η Μαύρη Λίστα περιέχει δεκατρείς σημαίες,
οι οποίες είναι η Μπελίζ, η Σιέρα Λεόνε, η
Καμπότζη, η Μολδαβία, η Τανζανία, το Παλάου, οι νήσοι Κουκ, το νησιωτικό κράτος Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, η Ουκρανία, οι
Κομόρες, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
το Τόγκο και η νήσος Βανουάτου.
Συγκριτικά με τις αντίστοιχες λίστες του
2016, οι σημαίες των κρατών που κατατάσσονται στη Λευκή Λίστα του Paris MoU του
2017 έχουν μειωθεί κατά δύο σε σχέση με
τη λίστα του 2016, καθώς το Ιράν, το Καζακστάν, οι ΗΠΑ και η Ρωσία από τη Λευκή
Λίστα που ήταν πέρυσι «έπεσαν» στην Γκρι

Λίστα φέτος. Από την άλλη, η Νότια Κορέα
και η Πολωνία, οι οποίες ήταν στην Γκρι
Λίστα πέρυσι, πλέον βρίσκονται στη Λευκή.
Η νήσος Τουβαλού κατατάσσεται στην
Γκρι Λίστα, ενώ πέρυσι δεν ήταν σε κάποια
λίστα, και η Ουκρανία εισήλθε στη Μαύρη Λίστα (το περασμένο έτος βρισκόταν
στην Γκρι Λίστα).

Πώς θα κινηθεί η ναυτιλία
τους επόμενους δώδεκα μήνες
O οίκος αξιολόγησης Moody’s δημοσίευσε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 την έκθεσή
του αναφορικά με την πορεία του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου τους επόμενους
δώδεκα μήνες.
Συγκεκριμένα, ο οίκος Moody’s αναφέρει
ότι στην αγορά ξηρού φορτίου η ζήτηση θα ξεπεράσει ελαφρώς την προσφορά, ενώ στην αγορά των containerships
φαίνεται ότι προσφορά και ζήτηση θα
κινηθούν σε σταθερά επίπεδα σταδιακής
εξισορρόπησης. Παράλληλα, όπως τονίζει
η κ. Maria Maslovsky, αντιπρόεδρος της
Moody’s, τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
τις προσδοκίες για ισχνή αύξηση των κερδών στον ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο της
τάξεως του 4-5%, ενισχύουν την άποψη
ότι η αγορά θα κινηθεί σε σταθερά επίπεδα τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Επιπροσθέτως, ο οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι ο παγκόσμιος στόλος στην
αγορά ξηρού φορτίου έχει αυξηθεί μόλις
κατά 1% τους τελευταίους δώδεκα μήνες,
με τη ναυλαγορά να έχει βελτιωθεί, ωστόσο, εκτιμά ότι το προσεχές διάστημα θα
παρουσιάσει υψηλή μεταβλητότητα.
Όσον αφορά την αγορά των containerships, η ευρεία μακροοικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με αύξηση των εμπορευματικών ροών θα στηρίξουν τη ζήτηση. Η ισχυρή ανάπτυξη της προσφοράς,
από την άλλη πλευρά, η οποία παρατηρείται και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018,
θα κρατήσει τα ναύλα σε «ρηχά νερά».

ΕΝ ΠΛΩ

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του GSCC,
Χαράλαμπος Φαφαλιός.

Αντιθέτως, στην αγορά των tankers, οι
παραδόσεις νεότευκτων θα συνεχιστούν
κατά το δεύτερο μισό του 2018, με την
αγορά να προσπαθεί να απορροφήσει την
αυξημένη αυτή προσφορά, με συνέπεια η
ναυλαγορά να κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα
τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η επόμενη μέρα για το Committee
του Λονδίνου
Ο κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός επανεξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής
Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου
(γνωστού ως Committee), στις εκλογές
που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21
Ιουνίου 2018 στη βρετανική πρωτεύουσα.
Οι αρχαιρεσίες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη των μελών του Committee στα
πρόσωπα του προέδρου και των τριών
αντιπροέδρων, κ. Κ. Καρούση, Ι. Μ. Λύρα
και Σπ. Μ. Πολέμη, οι οποίοι και συγκέντρωσαν σημαντικότατο αριθμό ψήφων.
Στη νέα σύνθεση δεν συμμετέχουν οικει-
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οθελώς δύο ιστορικοί οικογενειακοί οίκοι
του Λονδίνου, οι Λως και Μούσκα, αφού οι
εκπρόσωποί τους Γεώργιος Μούσκας και
Ματθαίος Τ. Λως, έπειτα από πολλά χρόνια συμμετοχής τους, αποφάσισαν να μη
θέσουν υποψηφιότητα.
Αναλυτικά, το νέο συμβούλιο του Greek
Shipping Cooperation Committee είναι το
ακόλουθο:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ι. Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Α΄: Κων/νος Καρούσης, Αντιπρόεδρος Β΄: Ιωάννης Μ. Λύρας, Αντιπρόεδρος Γ΄: Σπύρος Μ. Πολέμης.
Μέλη του συμβουλίου, με αλφαβητική σειρά, εξελέγησαν οι: Ιωάννης Α. Αγγελικούσης,
Δημήτρης Δραγάζης, Γιώργος Επ. Εμπειρίκος, Αντώνιος Κανελλάκης, Αλέξανδρος
Κέδρος, Στάθης Κουλουκουντής, Φίλιππος
Π. Ν. Λαιμός, Διαμαντής Ι. Λεμός, Βασίλειος
Ε. Μαυρολέων, ναύαρχος Ευθύμιος Μητρόπουλος, Αντώνης Παληός, Μιχάλης Γ. Πατέρας, Δημήτρης Σαρακάκης, Ανδρέας Τσαβλίρης, Αλέξανδρος Χατζηπατέρας και Ι. Μ.
Χατζηπατέρας.
Σημειώνεται πως τα περισσότερα μέλη
του ΔΣ είναι επίσης σθεναροί υποστηρικτές του ελληνικού νηολογίου, με σημαντικότατο αριθμό πλοίων νηολογημένων
στον Πειραιά, στην Άνδρο και στη Χίο.
Το Committee αποτελεί ένα ιστορικό
όργανο εκπροσώπησης της ελληνικής
ναυτιλίας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο
όσο και διεθνώς, το οποίο, παρά τη σταδιακή «αποδυνάμωση» της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στη Βρετανία, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα βρετανικά και διεθνή ναυτιλιακά fora. Απόδειξη
της δυναμικής του Committee αποτελεί,
μεταξύ άλλων, η δραστηριοποίηση της
νέας γενιάς των συνεχιστών της ελληνικής
ναυτιλιακής παράδοσης, η οποία σταδιακά συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του
ιστορικού θεσμού εκπροσώπησης της
ελληνόκτητης ναυτιλίας.
Την τάση αυτή επιβεβαιώνει και η αλλαγή
του καταστατικού, που ψηφίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με την οποία δίνεται η
δυνατότητα σε συγγενείς πρώτου βαθμού
να αντικαταστήσουν ή και να εκπροσωπήσουν ένα μέλος του ΔΣ σε ορισμένες μηνιαίες συναντήσεις, αφού ωστόσο εγκριθεί
η εκπροσώπηση από τον πρόεδρο και
τους αντιπροέδρους, έχοντας ως σκεπτικό να φέρουν τη νεότερη γενιά πιο κοντά
στον ιστορικό θεσμό του Committee.
O πρόεδρος του Committee, κ. Χαρά-

λαμπος Φαφαλιός, κατά την εναρκτήρια
ομιλία του «χαρτογράφησε» τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που καλείται
να αντιμετωπίσει η διεθνής ναυτιλία στο
εγγύς μέλλον. Αναφερόμενος στις εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, τόνισε ότι, για την
παγκόσμια ναυτιλία, οποιαδήποτε απειλή
εμπορικού πολέμου θα μπορούσε να προκαλέσει «τριγμούς» στο παγκόσμιο εμπόριο και μια αστάθεια η οποία μέχρι στιγμής
δεν ήταν ορατή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυξημένος ο κίνδυνος ληστρικών
επιθέσεων σε πλοία σε δυτική
Αφρική και ΝΑ Ασία
Σύμφωνα με το Piracy Reporting Center
του International Maritime Bureau, το
τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί
τέσσερα σοβαρά περιστατικά σε λιμένες
και αγκυροβόλια της δυτικής Αφρικής.
Το πρώτο περιστατικό αφορούσε αγκυροβολημένο bulk carrier στον λιμένα του
Λάγος στη Νιγηρία, στο οποίο επιβιβάστηκαν δύο επιδρομείς. Ο αξιωματικός φρουράς του πλοίου τούς εντόπισε και έριξε
προειδοποιητική βολή, με αποτέλεσμα οι
δράστες να διαφύγουν έχοντας καταφέρει να κλέψουν προμήθειες. Το δεύτερο
περιστατικό συνέβη στον ίδιο λιμένα, αυτή
τη φορά όμως αφορούσε πλοίο Ro-Ro,
το οποίο κατέλαβαν επτά άτομα, κρατώντας σε ομηρία μέλος του πληρώματος,
με στόχο να κλέψουν ανταλλακτικά από
το πλοίο. Ωστόσο, σήμανε συναγερμός, με
αποτέλεσμα οι δράστες να εγκαταλείψουν
το πλοίο. Το τρίτο περιστατικό έλαβε χώρα
σε bulk carrier στον λιμένα του Ταραχάν
στην Ινδονησία, όταν πέντε ένοπλοι ληστές
επιβιβάστηκαν στο πλοίο, κρατώντας όμηρο μέλος του πληρώματος και απειλώντας
τον με μαχαίρι. Αφού σήμανε συναγερμός,
οι επιδρομείς διέφυγαν, ενώ πρώτα απέσπασαν ανταλλακτικά της μηχανής του
πλοίου. Το τέταρτο περιστατικό αφορούσε containership, ενώ εκείνο βρισκόταν
αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Νιγηρίας.
Από το πλήρωμα του πλοίου εντοπίστηκαν
τέσσερις επιδρομείς και αμέσως σήμανε
συναγερμός.
Το θετικό στα παραπάνω περιστατικά είναι
ότι δεν έχει καταγραφεί καμία απώλεια
ζωής, ούτε τραυματισμός κάποιου μέλους
του πληρώματος, ενώ δεν έχουν σημειωθεί
επίσης ζημιές στα πλοία τα οποία έχουν
αποτελέσει στόχο επιθέσεων.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
FLEET XPRESS
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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

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

ΕΝ ΠΛΩ
Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση του Πακιστάν το περασμένο έτος επέβαλε απαγόρευση στις ανακυκλώσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από μια σειρά δυστυχημάτων
τα οποία συνέβησαν κατά τις εργασίες
ανακύκλωσης στη χώρα, οδηγώντας στην
απώλεια της ζωής τριάντα εργατών. Η
απαγόρευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα
να καταγραφεί αύξηση της ανακύκλωσης
δεξαμενόπλοιων στην Ινδία.

Kαι αν κλείσουν τα Στενά
του Ορμούζ;

Πόσα πλοία ανακυκλώθηκαν
πέρυσι σε διαλυτήρια της νότιας
Ασίας;
Το περασμένο έτος εκτιμάται ότι 835
πλοία εστάλησαν συνολικά προς ανακύκλωση, εκ των οποίων τα 543 οδηγήθηκαν
προς διαλυτήρια της νότιας Ασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της NGO Shipbreaking
Platform, αυτά τα πλοία ανακυκλώθηκαν
κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες
επιβαρύνουν το περιβάλλον και βλάπτουν
την υγεία των εργατών.
Η πλειονότητα των πλοίων που εστάλησαν προς ανακύκλωση κατά το 2017 ήταν
πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου, ενώ
ακολούθησαν bulk carriers, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοια, Ro-Ro, επιβατηγά και πλατφόρμες
άντλησης πετρελαίου.
Υπολογίζεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός
χωρητικότητας πλοίων οδηγήθηκε προς
ανακύκλωση σε διαλυτήρια του Μπανγκλαντές (196 πλοία, 6,5 εκατ. gt), ενώ έπονται τα διαλυτήρια της Ινδίας (239 πλοία,
5,9 εκατ. gt) και του Πακιστάν (107 πλοία,
4,07 εκατ. gt).
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Από τον περασμένο Μάιο, υψηλοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ιρανικής
κυβέρνησης, «αγανακτισμένοι» από τις προκλητικές «κορώνες» του προέδρου Τραμπ,
τονίζουν ότι η Τεχεράνη δεν θα καθίσει με
σταυρωμένα χέρια αν η Ουάσιγκτον θελήσει
να απομονώσει και πάλι το Ιράν. «H Αμερική
πρέπει να γνωρίζει ότι η ειρήνη με το Ιράν
είναι η μητέρα όλων των ειρηνικών προσπαθειών ενώ ο πόλεμος με το Ιράν είναι η
μητέρα όλων των πολεμικών συγκρούσεων»,
δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από λίγες ημέρες ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες, σε ανακοινώσεις τους σε συνέδρια αλλά και στο διαδίκτυο, εκπρόσωποι της ιρανικής πολιτικής
αλλά και διπλωματικής κοινότητας τονίζουν
ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να
κλείσει τα Στενά του Ορμούζ προς απάντηση στην προσπάθεια του προέδρου
Τραμπ να «βραχυκυκλώσει» τη βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν. Αξιωματούχος
του State Department φαίνεται μάλιστα
να έχει δηλώσει ότι «στόχος μας είναι να
περιορίσουμε τις χώρες που εισάγουν αργό
πετρέλαιο από το Ιράν όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα», εμμέσως πλην σαφώς αναφερόμενος στην Ινδία αλλά και στη Μαλαισία.
Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εάν μια χώρα
συνεχίζει να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο
μετά την 4η Νοεμβρίου, θα αντιμετωπίσει
άμεσες οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ αλλά και τους συμμάχους
τους. Ωστόσο, ο Ιρανικός Στρατός δήλωσε
σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ ότι οι δυνάμεις του
είναι έτοιμες να κάνουν πράξη την απειλή
της Τεχεράνης και να αποκλείσουν τα Στενά
του Ορμούζ.
Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας
για τη μεταφορά πετρελαίου, αφού συνδέουν
τον Περσικό Κόλπο με τις σημαντικότερες
θαλάσσιες αρτηρίες μεταξύ Ανατολής και

Δύσης. Η οποιαδήποτε αναταραχή στην
ομαλή λειτουργία της κίνησης από και προς
τον Κόλπο θα επηρεάσει τις ήδη ευπαθείς
οικονομίες αλλά και τις εύθραυστες κοινωνικές ισορροπίες στη Σαουδική Αραβία, στο
Κουβέιτ, στο Ιράκ, στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και βεβαίως στο Κατάρ. Ο υπουργός
Πετρελαίου του Ιράν, Bijan Zanganeh, χαρακτήρισε μάλιστα πρόσφατα τη σύγκρουση
με τις ΗΠΑ ως εμπορικό πόλεμο που αποσκοπεί στην παράλυση της οικονομίας του
Ιράν. «Θα κάνουμε τον εχθρό να καταλάβει
ότι είτε όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα
Στενά του Ορμούζ είτε κανείς», τόνισε ο
αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης,
στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Τζαφαρί, στο πρακτορείο Tasnim.
Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικά και αραβικά
ΜΜΕ, εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τις απειλές
της, ενδέχεται να αποκλείσει τη σημαντικότατη στρατιωτική και, κυρίως, ναυτική
παρουσία των ΗΠΑ που έχει βάσεις στο
Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία. «Οι
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παρέχουν και
προάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή», δήλωσε στο Reuters
εκπρόσωπος του Central Command του
αμερικανικού ΠΝ στην περιοχή, ενώ επεσήμανε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να
διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, όπου αυτό το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Παρά ταύτα,
τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη
αρνήθηκαν να επικυρώσουν τη Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας, γνωστή ως
UNCLOS (1982). Το αποτέλεσμα, όπως
αναφέρουν διεθνολόγοι, είναι να έχουν
στην κυριολεξία πυροβολήσει… τα πόδια
τους, αφού είναι άγνωστο πώς τα εθνικά
τους κοινοβούλια θα αποφασίσουν να δράσουν ή να αντιδράσουν σε αυτή την ακραία
συνθήκη που έχει προκύψει. Σύμφωνα με
τη Σύμβαση: «Κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής
του θάλασσας, [το οποίο] δεν [μπορεί] να
υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα
από τις γραμμές βάσεως...». Τα Στενά είναι
21 μίλια και «μοιράζονται» κατά περίπτωση
με το Σουλτανάτο του Ομάν και τα ΗΑΕ.
Σε περίπτωση που οι δύο χώρες είχαν επικυρώσει την UNCLOS, η Τεχεράνη δεν θα
μπορούσε σε καμία περίπτωση να διεκδικήσει το κλείσιμο των Στενών, αφού οποιοδήποτε δικαίωμά της δεν θα ξεπερνούσε
τα 10,5 μίλια, δηλαδή την απόσταση που τη
χωρίζει με τα απέναντι παράλια.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
Με το βλέμμα του ναυτικού

Του Καπτ. Γ. Γεωργούλη

Η Καλιφόρνια προσφέρει
οικονομικά κίνητρα για
τα πλοία που επιβραδύνουν
Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις
φάλαινες και να μειώσει τις εκπομπές
ρύπων από τα πλοία, η Καλιφόρνια συνεχίζει το Πρόγραμμα Προστασίας Γαλάζιας
Φάλαινας και Γαλάζιου Ουρανού (Blue
Wales Blue Sky), δημιουργώντας εθελοντικές ζώνες περιορισμού της ταχύτητας των
πλοίων στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα και του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο από 1 Ιουλίου έως 15 Νοεμβρίου 2018.
Η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ αποτελεί έναν
από τους πλέον πολυσύχναστους θαλάσσιους διαδρόμους και εξυπηρετεί τα
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, όπως το
Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο και το
Long Beach, που ανήκουν στην πολιτεία
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της Καλιφόρνια. Επίσης, είναι γνωστό ότι
οι αυστηροί κανονισμοί για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλιφόρνια έχουν
αναγκάσει πολλά πλοία να επιβραδύνουν
όταν προσεγγίζουν τις ακτές της. Λόγω
αυτής της επιβράδυνσης των πλοίων
προκειμένου να συμμορφωθούν με τον
κανονισμό, παρατηρήθηκε ότι μειώθηκαν
οι θάνατοι των γαλάζιων φαλαινών που
φιλοξενούνται στα νερά της ακτογραμμής
της Καλιφόρνια.
Το Πρόγραμμα Προστασίας των Γαλάζιων Φαλαινών και Γαλάζιου Ουρανού της
Καλιφόρνια είναι ένα πρόγραμμα κινήτρων που προσφέρονται στις ναυτιλιακές
εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν δράση για την προστασία των φαλαινών που
απειλούνται με εξαφάνιση και τη βελτίωση
της ποιότητας του αέρα. Οι ζώνες εθελούσιας μείωσης της ταχύτητας των σκαφών

(Voluntary Speed Reduction – VSR) καθιερώνονται κατά τη διάρκεια περιόδων που
συμπίπτουν με την εμφάνιση και τη φιλοξενία των φαλαινών στα νερά της ακτογραμμής και την περίοδο με τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης,
οικονομικές ανταμοιβές παρέχονται στις
ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται
και λειτουργούν τα πλοία τους σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του προγράμματος.
Πιο αναλυτικά:
•
Το πρόγραμμα παροχής κινήτρων
για το 2018 τίθεται σε ισχύ από την
1η Ιουλίου έως τις 15 Νοεμβρίου σε
καθορισμένες ζώνες VSR στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα και του
κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.
•
Τα οικονομικά κίνητρα θα χορηγηθούν σε εταιρείες με βάση το ποσοστό επί τοις εκατό της απόστασης
που διανύουν τα σκάφη τους μέσω
των ζωνών VSR σε 10 κόμβους ή λιγότερο, που ονομάζεται «αναλογική
συμμετοχή», κατά τη διάρκεια της
προσδιορισμένης περιόδου.
•
Η μέση ταχύτητα σε ολόκληρες τις
ζώνες VSR δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 12 κόμβους, προκειμένου να
λάβει πίστωση για διανυόμενη απόσταση 10 κόμβων ή λιγότερο.
•
Τα οικονομικά κίνητρα κυμαίνονται
από περίπου 1.000 έως 35.000 USD
ανά εταιρεία.
•
Η ταχύτητα κάθε πλοίου που διέρχεται από τις ζώνες VSR θα επαληθευτεί με τη χρήση των δεδομένων του
Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS).
•
Δεν υπάρχει ποινή αν οι εταιρείες
που είναι εγγεγραμμένες στο πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ελάχιστα κριτήρια του
προγράμματος.
Η πολιτεία της Καλιφόρνια, παρά τη σκληρή νομοθεσία της σε θέματα θαλάσσιου
περιβάλλοντος, έχοντας ως στόχο τον
περαιτέρω περιορισμό των θανάτων των
γαλάζιων φαλαινών με το πρόγραμμα
«Γαλάζια Φάλαινα – Γαλάζιος Ουρανός»,
εφαρμόζει μέτρα για να βοηθήσει πραγματικά στην προστασία των μεγαλοπρεπών αυτών θαλάσσιων θηλαστικών και
στη μείωση των ρύπων, αναλαμβάνοντας
μέρος των εμπορικών απαιτήσεων που
θα υποστούν οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Όμως, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια προς τους υπόλοιπους
εμπλεκόμενους παίκτες στη μεταφορά,
όπως τους ναυλωτές και τα λιμάνια, ώστε
να επανεξετάζεται ο χρόνος ταξιδιού με
τα νέα δεδομένα της επιβράδυνσης στη
συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Κυβερνοεπιθέσεις στη ναυτιλία:
η σύγχρονη απειλή μπορεί να
περιοριστεί
Στο σύνολο του εύρους της δραστηριότητάς της, η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία συνδέεται όλο και περισσότερο
με τα συστήματα του κυβερνοχώρου και
εξαρτάται πλέον από αυτά. Η αδυναμία
προετοιμασίας, σχεδιασμού και αντιμετώπισης των κακόβουλων επιθέσεων στον
κυβερνοχώρο μπορεί να έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τις εταιρείες που θα
υποστούν αυτού του είδους τις επιθέσεις.
Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής
βιομηχανίας βασίζονται σε συστήματα του
κυβερνοχώρου. Τα συστήματα εντοπισμού
θέσης (GPS), τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά,
η παρακολούθηση φορτίου, η ηλεκτρονική
πλοήγηση (ECDIS), τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS), η επικοινωνία και η
τήρηση αρχείων είναι μέρος των δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από αξιόπιστα και
ασφαλή συστήματα πληροφορικής. Αυτή
η εξάρτηση από τους υπολογιστές και τα
δίκτυα υπολογιστών, ιδίως εκείνων που συνδέονται με το διαδίκτυο, δημιουργεί ευκαιρίες επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ως απο-

τέλεσμα των κακών πρακτικών ασφάλειας.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα περιστατικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που
σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία:
•
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του
Τέξας στις ΗΠΑ απέδειξαν, τον Ιούλιο
του 2013, ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν την πορεία του πλοίου παρεμβαίνοντας στο σήμα του GPS, ώστε τα
ηλεκτρονικά συστήματα πλοήγησης
να ερμηνεύουν λανθασμένα τη θέση
και την πορεία του πλοίου.
•
Ένας χάκερ παρενέβη με λογισμικό
σε μια πλωτή πλατφόρμα πετρελαίου που βρίσκεται στα ανοιχτά των
ακτών της Αφρικής και κατάφερε να
της αλλάξει προσανατολισμό, αναγκάζοντάς τη να κλείσει προσωρινά.
•
Χάκερ εισήλθαν παράνομα σε συστήματα φόρτωσης-εκφόρτωσης και στα
συστήματα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων σε ένα λιμάνι, για να εντοπίσουν
συγκεκριμένα
εμπορευματοκιβώτια
φορτωμένα με παράνομα ναρκωτικά και
να τα απομακρύνουν από τον έλεγχο.
•
Σομαλοί πειρατές είχαν προσλάβει
χάκερ για να έχουν πρόσβαση σε
ηλεκτρονικά συστήματα ναυτιλιακής
εταιρείας, προκειμένου να εντοπίζουν πλοία που διέρχονται από τον
κόλπο του Άντεν με πολύτιμα φορτία
και ελάχιστη ασφάλεια επί του πλοίου, με αποτέλεσμα την επιτυχημένη
κατάληψη πλοίου.
•
Στον νορβηγικό τομέα της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου ανιχνεύτηκαν περισσότερες

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
από πενήντα επιθέσεις στον κυβερνοχώρο το 2015.
•
Πριν από δέκα χρόνια, η εταιρεία προστασίας από ιούς McAfee κατέγραψε
είκοσι πέντε νέες απειλές την ημέρα,
ενώ σήμερα οι απειλές ξεπερνούν το
μισό εκατομμύριο καθημερινά.
Οι συνέπειες των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο σήμερα μπορούν να είναι ανυπολόγιστες. Για παράδειγμα, σύγκρουση
ή προσάραξη πλοίου είναι δυνατόν να
προκύψει από παρέμβαση στα μέσα ναυσιπλοΐας ή/και σε άλλα συστήματα, που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε:
•
Απώλεια ή επικίνδυνες καταστάσεις
για τα πλοία (σύγκρουση, προσάραξη).
•
Σωματική βλάβη του πληρώματος (σε
περίπτωση πειρατείας).
•
Απώλεια φορτίου.
•
Ρύπανση.
•
Απώλεια των λειτουργιών των πλοίων
(π.χ. επικοινωνία με το γραφείο, ναυλωτές), όπως και απώλεια των δραστηριοτήτων του λιμένα, ειδικότερα
στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.
Ως εκ τούτου, οι απειλές λόγω της έκθεσης των πλοίων στο διαδίκτυο και στα
συστήματα πληροφορικής πρέπει πλέον
να αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο
σχεδιασμό και την εφαρμογή αξιόπιστων
συστημάτων ασφαλείας.
Ο IMO καθιστά υποχρεωτική τη διαχείριση του κυβερνοεπιχειρησιακού κινδύνου
επί των πλοίων από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC)
ενέκρινε τον Ιούνιο του 2017 το ψήφισμα
MSC.428 (98) για τη διαχείριση του θαλάσσιου κυβερνοχώρου και τα συστήματα
ασφαλείας. Το ψήφισμα αναφέρει ότι ένα
εγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση του κινδύνου του κυβερνοχώρου, σύμφωνα με τους
στόχους και τις απαιτήσεις του Κώδικα
ISM. Οι οδηγίες καθορίζουν τις ακόλουθες
ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για τη
στήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης
του κυβερνοχώρου:
•
Εντοπισμός των συστημάτων, των
δεδομένων που, εάν δεχτούν επίθεση,
δημιουργούν κινδύνους για τις λειτουργίες του πλοίου.
•
Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για
την προστασία από ένα περιστατικό
επίθεσης στον κυβερνοχώρο, για τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
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•

Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών
και αμυντικών μέσων που είναι απαραίτητα για την έγκαιρη ανίχνευση
μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο.
•
Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων για
την παροχή ανθεκτικότητας και αποκατάστασης των συστημάτων που
είναι απαραίτητα για ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
•
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
για την επαναφορά των συστημάτων
που είναι απαραίτητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και έχουν επηρεαστεί από επίθεση στον κυβερνοχώρο.
Το ψήφισμα MSC.428 (98) του ΙΜΟ
ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ να
διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζονται με συστήματα
διαχείρισης της ασφάλειας το αργότερο
κατά την πρώτη ετήσια επιθεώρηση του
εγγράφου συμμόρφωσης (Document of
Compliance – DOC) της εταιρείας μετά
την 1η Ιανουαρίου 2021.
Πολλές εταιρείες έχουν πέσει θύματα
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, όπου οι
χάκερ έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους
προμηθευτές τους (καύσιμα, ανταλλακτικά)
και έχουν στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ζητώντας αμοιβές και πληρωμές να αποστέλλονται σε διαφορετικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς απ’ ό,τι συνήθως. Αυτός ο τύπος απάτης ηλεκτρονικού
«ψαρέματος» έχει ξεκινήσει από το 2013.
Η προβολή της ασφάλειας του κυβερνοχώρου ως ενός απλού προβλήματος της
πληροφορικής (IT) είναι σαν κάποιος να
αποδίδει την ασφάλεια της λειτουργίας ενός πλοίου μόνο στη μηχανή του. Η
αντιμετώπιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ξεκινά από το ανώτερο επίπεδο διοίκησης της εταιρείας
και όχι να μεταβιβάζεται στον υπεύθυνο
ασφάλειας πλοίων ή στον επικεφαλής του
τμήματος πληροφορικής.
Οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να είναι ευάλωτη σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Και
το πρόβλημα απαιτεί ολιστική προσέγγιση
στη λύση του, που πρέπει να περιλαμβάνει:
•
Αύξηση της ευαισθητοποίησης για
τις επιθέσεις, παροχή κατάρτισης και
επικοινωνία των κινδύνων σε όλα τα
επίπεδα της εταιρείας.
•
Διαδικασίες και πολιτικές για τον
εντοπισμό και την αξιολόγηση του
κινδύνου.

•

•

•

•

Εναρμόνιση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο με τις υφιστάμενες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων ασφάλειας
και ασφάλειας που περιέχονται στους
κώδικες ISPS και ISM, όπως περιλαμβάνονται στις πολιτικές της εταιρείας.
Να συμπεριληφθούν απαιτήσεις σχετικές με την εκπαίδευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κρίσιμων
συστημάτων κυβερνοχώρου.
Συστήματα πληροφορικής – τείχη
προστασίας, antivirus και κρυπτογράφηση.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής προστασία σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας –από την ανώτερη διοίκηση στην
ξηρά μέχρι το πλήρωμα του πλοίου–
έτσι ώστε να εισαχθεί ως μέρος της
κουλτούρας ασφάλειας στην ξηρά και
επί του πλοίου.

Συγκρούσεις σε λιμάνια υπό
πλοηγό: εκπαίδευση προσωπικού
γέφυρας η λύση
Σύμφωνα με καταγραφές των αλληλοασφαλιστικών οργανισμών (P&I Clubs), ο
αριθμός των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά
τις συγκρούσεις πλοίων σε σταθερά και
επιπλέοντα αντικείμενα (fixed and floating
objects) παρέμεινε αρκετά σταθερός εδώ
και πολλά χρόνια. Μια δεύτερη καταγραφή αφορά τα μεγέθη των αποζημιώσεων,
δηλαδή ενώ ο αριθμός δεν έχει μεταβληθεί, τα μεγέθη των αποζημιώσεων έχουν
αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα λοιπόν με
τις παραπάνω καταγραφές, τα περιστατικά
συμβαίνουν όταν τα πλοία βρίσκονται υπό
πλοήγηση (επιβαίνει πλοηγός στο πλοίο),
σε λιμάνια ή ποτάμια, και περιλαμβάνουν
τις παρακάτω περιπτώσεις:
•
Πλοία που βρίσκονται σε κίνηση ή σε
πορεία συγκρούονται με πλοία που
είναι ασφαλώς παραβεβλημένα στην
προβλήτα.
•
Πλοία που βρίσκονται σε κίνηση ή
σε πορεία, αλλά και πλοία που επιχειρούν να παραβάλουν στην προβλήτα (να πέσουν δίπλα), υπό την πίεση
του χρόνου και των καθυστερήσεων,
συγκρούονται ή έχουν σφοδρή επαφή με προβλήτες, dolphins (σταθερές
κατασκευές στη θάλασσα) και τους
υφιστάμενους διαδρόμους, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις κατασκευές.

Ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

•

Πλοία που, στην προσπάθεια της
πλαγιοδέτησης, έρχονται σε επαφή με γερανούς και γερανογέφυρες
στην προβλήτα.
Η εξέταση και η ανάλυση της κατάστασης
γύρω από μια απαίτηση έχει αναγνωρίσει
ότι μια σειρά από λάθη ή παραλείψεις, το
άθροισμα των οποίων οδήγησε στο περιστατικό (chain of errors), είναι η κυρίαρχη
αιτία. Η πλειονότητα των απαιτήσεων από
περιστατικά που αφορούν συγκρούσεις σε
σταθερά και επιπλέοντα αντικείμενα συμβαίνουν όταν στο πλοίο επιβαίνει πλοηγός
που έχει τον έλεγχο του πλοίου. Στην πλειονότητα όμως των μεγάλων απαιτήσεων η
έλλειψη παρέμβασης από τον πλοίαρχο,
και συνολικότερα από την ομάδα γέφυρας,
στην ασφαλή ναυσιπλοΐα του πλοίου και
στην ασφάλεια των ελιγμών οι οποίοι εκτελούνται από τον πλοηγό παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που υπήρξε η παρέμβαση, αυτή ήλθε
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τόσο καθυστερημένη, ώστε δεν κατέστη
εφικτό να αποτραπεί η σύγκρουση.
Η σημασία της παρουσίας του πλοηγού,
ως ειδικού συμβούλου του πλοιάρχου
λόγω της γνώσης του λιμένα και των προσγείων του, όπως και όλων των ιδιαίτερων
συνθηκών που μπορεί να υπάρχουν, δεν
μπορεί να υπερεκτιμηθεί και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
ο πλοηγός έχει αναλάβει την ευθύνη των
χειρισμών του πλοίου. Έχοντας επανεξετάσει τα δεδομένα VDR (Voyage Data
Recorder), ιδιαίτερα τον ήχο, μετά από
ένα περιστατικό, είναι συχνά εμφανές ότι
η αλληλεπίδραση της ομάδας γέφυρας με
τον πιλότο είναι περιορισμένη. Είναι μια
καθιερωμένη διαδικασία κατά την οποία
ο πιλότος βρίσκεται στη γέφυρα για να
προσφέρει συμβουλές. Η ευθύνη για την
ασφαλή ναυσιπλοΐα του σκάφους παραμένει πάντοτε στην ομάδα της γέφυρας,
ενώ ο πλοίαρχος διατηρεί την ευθύνη για

τη ναυσιπλοΐα του πλοίου ενώ αυτό βρίσκεται υπό πλοήγηση. Πολύ συχνά συναντάμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι
πιλότοι έχουν πλήρη ελευθερία στις αποφάσεις ναυσιπλοΐας και ελιγμών, έτσι ώστε
η ομάδα της γέφυρας φαίνεται να έχει
χαλαρώσει και, σε κάποιον βαθμό, να έχει
διακόψει την παρακολούθηση των ενεργειών και των εντολών του πιλότου. Ένα
άλλο πιθανό ζήτημα, αν και πιο δύσκολο
να προσδιοριστεί ποσοτικά, είναι οι πολιτισμικές διαφορές και η απροθυμία των
κατώτερων αξιωματικών να αμφισβητούν
τις ενέργειες και/ή εντολές του πιλότου,
ακόμα και όταν μπορεί να είναι εμφανές
ότι η ναυσιπλοΐα του πλοίου δεν διεξάγεται σύμφωνα με το προκαθορισμένο
σχέδιο πλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
είναι προφανές ότι η ομάδα της γέφυρας,
συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, έχει
χάσει εντελώς την επίγνωση της κατάστασης του πλοίου, γεγονός που αποτελεί τον
υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο για ατύχημα.
Η ενημέρωση και η ανταλλαγή πληροφοριών του πλοηγού/πλοιάρχου και η ενημέρωση όλης της ομάδας γέφυρας είναι
ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί
ότι όλα τα μέλη της ομάδας στη γέφυρα θα λάβουν γνώση του σχεδίου εσωτερικού πλου. Με αυτόν τον τρόπο, κατά
την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας του
πλοίου στη διάρκεια της πλοήγησης, είναι
όλοι σε θέση να αμφισβητήσουν τις ενέργειες ή/και τις εντολές του πιλότου όταν
κάποια εντολή του σε σχέση με τη ναυσιπλοΐα ή/και τους ελιγμούς του πλοίου δεν
φαίνεται να είναι σύμφωνη με όσα είχαν
συμφωνηθεί στο σχέδιο πλου.
Οι αξιωματικοί του καταστρώματος πρέπει να θυμούνται ότι ο πιλότος είναι παρών
στη γέφυρα για να προσφέρει συμβουλές σχετικά με τη ναυσιπλοΐα του πλοίου, μολονότι είναι αποδεκτό ότι θα δίνει
εντολές κατεύθυνσης και πρόωσης, και
από αυτή την άποψη θα πρέπει να είναι
σαφές, ανά πάσα στιγμή, ποιος έχει τον
έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης και
πρόωσης. Όταν υπάρχει πλοηγός, όλες οι
εντολές που δίνονται από αυτόν πρέπει
να ελέγχονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
•
Είναι σύμφωνες με το προσυμφωνημένο εσωτερικό σχέδιο πλου.
•
Είναι λογικές σύμφωνα με τις περιστάσεις.
•
Έχουν μεταφερθεί με τη μέθοδο του
κλειστού βρόγχου επικοινωνίας.

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τις
ενέργειες ή/και τις εντολές του πιλότου
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να δίνονται σε γλώσσα διαφορετική
από εκείνη που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, στα ρυμουλκά, για παράδειγμα),
πρέπει να αμφισβητηθούν και, εάν είναι
αναγκαίο, ενέργειες που είναι απαραίτητες
για την ασφάλεια του πλοίου να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο πλοίαρχος δεν βρίσκεται στη γέφυρα και ο
αξιωματικός φυλακής έχει οποιαδήποτε
αμφιβολία ως προς τις ενέργειες ή/και
τις εντολές του πιλότου, πρέπει άμεσα να
προκαλέσει αμφισβήτηση και, αν ο αξιωματικός εξακολουθεί να αμφιβάλλει, θα
πρέπει να καλέσει αμέσως τον πλοίαρχο
στη γέφυρα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να επαναφέρει το πλοίο
στην ασφάλεια πριν φτάσει ο πλοίαρχος.
Όταν είναι απαραίτητο να επανέλθει το
πλοίο σε ασφαλή θέση, μετά από κακή ή
λανθασμένη εντολή του πλοηγού, πρέπει
να δοθεί προσοχή στους ακόλουθους
παράγοντες:
•
Η θέση του σημείου περιστροφής
(pivot point) του πλοίου πρέπει να

•

•

•

•

λαμβάνεται υπόψη όταν κινείται πρόσω ή ανάποδα σε χαμηλή ταχύτητα και πώς οι εξωτερικές δυνάμεις,
συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκών και των παλιρροϊκών ρευμάτων,
θα γυρίσουν το σκάφος, ανάλογα με
τη θέση του σημείου περιστροφής.
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε χαμηλές ταχύτητες η επίδραση του πηδαλίου είναι αναποτελεσματική και το
πλοίο θα πρέπει κυρίως να στηριχτεί
στη μηχανή του και στα ρυμουλκά.
Σε περίπτωση που η ταχύτητα πρέπει
να μειωθεί, υπάρχει πάντα χρονική
υστέρηση μεταξύ της εντολής στη
γέφυρα και των στροφών της μηχανής και δεύτερη χρονική υστέρηση
μεταξύ στροφών μηχανής και αντίδρασης του πλοίου στις εντολές.
Για τα πλοία με προπέλες σταθερού
βήματος, η αναστροφή του κινητήρα
θα απαιτήσει επιπλέον χρόνο.
Αν το πλοίο κινείται με ταχύτητα
μεγαλύτερη (sea speed) από την
ταχύτητα ελιγμών, μπορεί να υπάρξει
καθυστέρηση πριν ο κινητήρας είναι
διαθέσιμος για χρήση σε ελιγμούς.

•

Ο αριθμός των κινήσεων που μπορεί
να εκτελέσει η κύρια μηχανή είναι
πεπερασμένος και περιορίζεται από
την ποσότητα του πεπιεσμένου αέρα.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η
διαχείριση της γέφυρας και η διαχείριση
των πόρων της γέφυρας αποτελούν πολύ
σημαντικό κριτήριο για την εξασφάλιση
ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέχρι την πρόσδεση του πλοίου ή την έξοδό του από το
λιμάνι. Η κατάρτιση στην ομάδα γέφυρας
και στη διαχείριση των πόρων αποτελεί
μέρος της βασικής εκπαίδευσης για τους
αξιωματικούς καταστρώματος ανεξαρτήτως βαθμίδας, και μάλιστα σε πολλές
χώρες συνιστά προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου.
Λόγω της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης
στη διαχείριση πόρων γέφυρας, προτείνεται
οι αξιωματικοί καταστρώματος να εκτελούν
τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα περιοδικά. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι ικανότητές
τους διατηρούνται σε σχέση με τις διαδικασίες ναυσιπλοΐας, την αποτελεσματική
επικοινωνία, τη χρήση όλου του εξοπλισμού
πλοήγησης και γέφυρας, την κατανόηση της
διαχείρισης των πόρων της γέφυρας.

Retrofit Ready
®

The Ecochlor Ballast Water Treatment System:

High ballast water flow rates. Low energy consumption. Low
operating costs. System design options for hazardous areas.

www.ecochlor.com

USCG Type Approved: Meets or exceeds the most demanding IMO and USCG regulations.
Efficacy is not impaired by variations in salinity, temperature, turbidity and vibration.
Euploia Dry Docks and Services, Ltd. is the Exclusive Agent in Greece.
Contact: Charis Valentakis, +30 210 9400660, info@ euploia.eu

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα
ως έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή

Η στρατηγική θέση της
Ελλάδας στα Βαλκάνια, αλλά
και στην ευρύτερη περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου, σε
συνδυασμό με τη μακροχρόνια
σχέση συνεργασίας των
Ελλήνων εφοπλιστών με
τους μεγάλους ναυλωτές
της Αμερικής καθιστούν
αναγκαία αλλά και επιθυμητή
την περαιτέρω σύσφιξη των
σχέσεων των δύο χωρών, που
συνδέονται με βαθείς δεσμούς
φιλίας εδώ και αιώνες. Σε αυτό
το πλαίσιο, τα Ναυτικά Χρονικά
συνομίλησαν με τον Αμερικανό
πρέσβη και μεταφέρουν τις
άκρως ενδιαφέρουσες θέσεις
του πάνω σε σημαντικά
ζητήματα της ναυτιλιακής,
οικονομικής και ενεργειακής
επικαιρότητας.

Ο Geoffrey R. Pyatt,
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική
Δημοκρατία, συνομιλεί με τον Ηλία
Μπίσια.
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Πρόσφατα, ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλής, και αργότερα το διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών επισκέφτηκαν τις ΗΠΑ.
Ποια είναι η συμβολή της ελληνικής
ναυτιλίας στο εμπόριο και στην οικονομία των ΗΠΑ και ποιο είναι το επίπεδο
των διμερών σχέσεων σε ό,τι αφορά τη
ναυτιλιακή βιομηχανία;
Πριν από λίγους μήνες ο Έλληνας υπουργός υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του State University of New York
Maritime College και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας. Αυτή η συμφωνία, η πρώτη του είδους της για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, θα επιτρέψει μεγαλύτερες ακαδημαϊκές ανταλλαγές
μεταξύ ναυτικών από τις δύο χώρες.
Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει
διαδραματίσει επί μακρόν κεντρικό ρόλο
στην παγκόσμια οικονομία και συμβάλλει
στη διατήρηση της σταθερότητας ολόκληρης της περιοχής μέσω της ενίσχυσης των
περιφερειακών συμμαχιών και της ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις,
θα ήθελα να επισημάνω την αμερικανική
παρουσία στα «Ποσειδώνια» τον Ιούνιο,
όπου συμμετείχε αριθμός-ρεκόρ εταιρειών και χωρών. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις επέδειξαν ένα σαφές ενδιαφέρον για
συνεργασία με την ελληνική ναυτιλιακή
βιομηχανία, με στόχο την προώθηση της
χρήσης της τεχνολογίας και την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς ναυτιλίας. Ένα σπουδαίο παράδειγμα υπήρξε η
αναζωογόνηση των ναυπηγείων στο Νεώριο Σύρου από την ONEX, έναν Αμερικανό
επενδυτή.
Επίσης, είμαι πολύ υπερήφανος για τον
ρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
διαδραματίσει για να βοηθήσουν στην
ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας μετά την καταστροφή του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν διευκολύναμε επιτυχώς την πώληση εκατοντάδων
πλοίων Λίμπερτυ σε Έλληνες πλοιοκτήτες,
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη
δημιουργία της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας. Γνωρίζετε ότι είχαμε
βρεθεί εκεί από την αρχή.
Στις ομιλίες σας έχετε κάνει λόγο για
τη σημασία της Αλεξανδρούπολης ως
λιμένα για την εξυπηρέτηση των συμ-

φερόντων τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των
ΗΠΑ. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το
μέλλον αυτού του λιμένα και του αγωγού που θα συνδέει την πόλη-λιμένα με
τη Μαύρη Θάλασσα;
Είχα την ευκαιρία να δω από πρώτο
χέρι τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης
και παραμένω σε τακτική επαφή με τον
δήμαρχο και τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Γνωρίζω
ότι η Αλεξανδρούπολη μπορεί να χρησιμεύσει ως στρατηγικό σημείο διέλευσης
και το περασμένο έτος, για παράδειγμα, η
10η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού των
ΗΠΑ χρησιμοποίησε αυτόν τον λιμένα ως
περιοχή στάσης για τα ελικόπτερα και τα
φορτία που επέστρεφαν από τη Ρουμανία στις ΗΠΑ. Από τότε έχουμε αρκετές
επισκέψεις στρατιωτικών αντιπροσωπειών
στην Αλεξανδρούπολη για να συζητηθούν
τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές της
για ευρύτερες περιφερειακές και συμμαχικές προσπάθειες.
Όσον αφορά τον αγωγό, υπάρχουν πολλά
σημαντικά έργα φυσικού αερίου σε αυτή
την περιοχή, τα οποία θα επιταχύνουν το
όραμα που μοιράζονται η ελληνική και η
αμερικανική κυβέρνηση να δουν την Ελλάδα να εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο. Η
πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, ή αλλιώς FSRU, κοντά στην Αλεξανδρούπολη θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημείο εισόδου LNG στο ευρωπαϊκό
δίκτυο φυσικού αερίου και ελπίζουμε ότι οι
δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης θα
υλοποιηθούν και ότι η Ελλάδα θα αρχίσει,

Η ελληνική ναυτιλιακή
κοινότητα έχει
διαδραματίσει επί μακρόν
κεντρικό ρόλο στην
παγκόσμια οικονομία και
συμβάλλει στη διατήρηση
της σταθερότητας
ολόκληρης της περιοχής.

επίσης, σύντομα να εισάγει αμερικανικό
LNG, βελτιώνοντας τον ανταγωνισμό στην
αγορά και επιβραβεύοντας τον μέσο καταναλωτή, ο οποίος εν τέλει θα απολαμβάνει
τις χαμηλότερες τιμές, που ο πραγματικός
ανταγωνισμός θα δημιουργήσει. Επιπροσθέτως, υποστηρίζουμε έντονα την πρόοδο στην κατασκευή του διασυνδετήριου
αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο φέρνουν πιο κοντά την
Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Πώς
αντιδρά η Ουάσιγκτον στις νέες συμμαχίες που διαμορφώνονται, οι οποίες
σχετίζονται με την ενέργεια;
Είμαστε πολύ υποστηρικτικοί. Με εξέπληξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στη
Σαντορίνη, στον αρχαιολογικό χώρο του
Ακρωτηρίου, το ότι αυτές οι συμμαχίες δεν
είναι καινούργιες και πως η Ελλάδα βρίσκεται σε επαφή με άλλα έθνη της ανατολικής
Μεσογείου χιλιάδες χρόνια.
Αλλά η Ελλάδα έχει, επίσης, αναλάβει
πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση νέων
συμμαχιών και για τη σύγκληση μιας ολοένα διευρυνόμενης ομάδας περιφερειακών εταίρων με αμοιβαίο ενδιαφέρον για
ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία. Από
αυτή την άποψη, οι Ηνωμένες Πολιτείες
υποστηρίζουν σθεναρά, για παράδειγμα,
τις τριμερείς προσπάθειες της Ελλάδας με
το Ισραήλ και την Κύπρο, και την τριμερή
Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου.
Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας, επισκέφτηκε την Κύπρο, συναντήθηκε με τους ομολόγους του του Ισραήλ και της Κύπρου και συζήτησε το μέλλον
της ενέργειας στην ανατολική Μεσόγειο,
συμπεριλαμβανομένου του έργου του αγωγού EastMed, ο οποίος συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της Ελλάδας ως ενός περιφερειακού ενεργειακού
κόμβου.
Θέλω να τονίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
βλέπουν την Ελλάδα ως έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Ως εκ τούτου, οι
ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται ένα ισχυρό ενδιαφέρον ως προς την υποστήριξη των έργων ενεργειακής υποδομής της
Ελλάδας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές στο
παρελθόν για τον ρόλο που έχει η Ελλάδα
στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
της περιοχής – η Ελλάδα είναι έτοιμη να
λειτουργήσει ως ένας κόμβος ενεργεια-

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Θεωρούμε την Ελλάδα
έναν βασικό περιφερειακό
εταίρο και έναν βασικό
ευρωπαϊκό εταίρο, κατά
συνέπεια συνεχίζουμε να
έχουμε στενή συνεργασία
όταν αντιμετωπίζουμε
περιφερειακές προκλήσεις.

Πάνω: Ο Αμερικανός πρέσβης μαζί με τον Έλληνα υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Κάτω: Σημαντικά έργα φυσικού αερίου θα επιταχύνουν την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο.

κής διαμετακόμισης, μεταξύ άλλων με τον
αγωγό ΤΑΡ, τον IGB και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να στηρίξουν αυτή την
προσπάθεια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν
να συνεργάζονται με την Ελλάδα, με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλους τους
Ευρωπαίους συμμάχους και εταίρους μας,
προκειμένου να προωθηθεί η ευρωπαϊκή
ενεργειακή ασφάλεια, η οποία ωφελεί την
κοινή μας ασφάλεια και ευημερία.
Είμαστε ευγνώμονες για τη δέσμευση της
Ελλάδας σε αυτό που πιστεύουμε πως είναι
η πιο επιτυχημένη συμμαχία στην ιστορία
του κόσμου. Θεωρώ ότι και οι δύο χώρες
συμφωνούν ότι οι συμμαχίες μας πρέπει
να ενισχυθούν στο πλαίσιο του σημερινού
στρατηγικού περιβάλλοντος και πως η έλλειψη επιμέλειας ως προς τον εκσυγχρονισμό
της προσέγγισης της συμμαχίας μας θα καλλιεργήσει μονάχα μεγαλύτερο κίνδυνο.
Στις συχνές επαφές σας τόσο με το
ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όσο και με τους εκπροσώπους της
ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας,
ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα
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ενδιαφέροντος και για τις τρεις πλευρές και ποιες είναι οι μελλοντικές σχέσεις των δύο χωρών όσον αφορά την
εμπορική ναυτιλία;
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι
η ναυτική παράδοση έχει ευδοκιμήσει εδώ
και ότι η Ελλάδα αποτελεί το σπίτι μιας
εξέχουσας εμπορικής ναυτιλίας και ναυτιλιακής κοινότητας. Η τοπική βιομηχανία
λειτουργεί ως ένας ζωτικός σύνδεσμος
μεταξύ της Ελλάδας και του υπόλοιπου
κόσμου και η φιλοξενία των «Ποσειδωνίων» από την Ελλάδα με την πάροδο των
ετών προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία
για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των
σχέσεων.
Θα ήθελα και πάλι να πω πως ένα θέμα
αμοιβαίου ενδιαφέροντος είναι η αναζωογόνηση των ναυπηγείων στο Νεώριο
Σύρου από την ONEX, μια αμερικανική
εταιρεία.
Επίσης, όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι η
ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στην ενεργειακή στρατηγική, διευκολύνοντας την παράδοση LNG σε
όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις σε δεξαμενόπλοια LNG συμβάλλουν στην προώθη-

ση των προτεραιοτήτων μας, με στόχο να
διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές και ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές θα έχουν μια ποικιλία από επιλογές προμήθειας.
Τα ελληνικά δεξαμενόπλοια διευκολύνουν
επίσης την ανάπτυξη των αμερικανικών
εξαγωγών σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, μια στρατηγική προτεραιότητα για
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αδύνατον να
υπερεκτιμηθεί η σπουδαιότητα σε στρατηγικό επίπεδο της ανάδειξης των Ηνωμένων
Πολιτειών ως ενός σημαντικού εξαγωγέα
ενέργειας – και αυτή η τάση είναι πιθανό
μονάχα να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όσο πιο ισχυρή είναι η Ελλάδα και όσο πιο υγιής είναι η
οικονομία της, τόσο περισσότερο θα μπορεί η χώρα να λειτουργήσει ως μια «δύναμη για το καλό» στην ευρύτερη περιοχή.
Ποιες είναι οι προκλήσεις;
Θεωρούμε την Ελλάδα έναν βασικό περιφερειακό εταίρο και έναν βασικό ευρωπαϊκό εταίρο, κατά συνέπεια συνεχίζουμε
να έχουμε στενή συνεργασία όταν αντιμετωπίζουμε περιφερειακές προκλήσεις.
Είμαι πολύ υπερήφανος για τους στενούς
δεσμούς που έχουμε με την Ελλάδα. Η
ελληνοαμερικανική συμμαχία είναι μακρά
και ιστορική. Η διπλωματική μας σχέση
έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η Ελλάδα έχει
υπάρξει παραδοσιακά μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο.
Είναι πολύ σημαντική η ηγετική της παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο και στα δυτικά Βαλκάνια.

ΔΙΕΘΝΉ
ΎΔΑΤΑ
Ειδήσεις από τις θάλασσες του κόσμου

Επιμέλεια:
Αγγελική Κολιομίχου

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Επενδυτικό Fund (με ελληνικό
DNA) ενισχύει την παρουσία
του στη ναυτιλία
Το Sevenseas (7seasfund.com), επενδυτικό
Fund με έδρα το Λουξεμβούργο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 ότι ήρθε
σε συμφωνία με την ελβετική Banque
Heritage S.A. για την τοποθέτηση νέων
κεφαλαίων στο Fund. Σκοπός του επενδυτικού αυτού σχήματος, συμφερόντων
των εταιρειών Diamantis Pateras Maritime
Limited και Nautilus Energy Management
Corp., είναι η προσέλκυση πρόσθετων
επενδυτικών κεφαλαίων, μέσω της θυγατρικής της 7Seas One, προκειμένου αυτά
να επενδυθούν σε πλοία ξηρού φορτίου
ηλικίας από τέσσερα έως δέκα έτη.
O Άκης Τσιριγκάκης, CEO του Sevenseas,
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δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι
για την έναρξη της συνεργασίας με την
Banque Heritage, καθώς βλέπουμε έναν
συνεργάτη στην προσπάθειά μας να ιδρύσουμε το Fund μας ως μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα για επενδύσεις στον
ευρύτερο ναυτιλιακό κλάδο. Τα μοναδικά
χαρακτηριστικά του Fund και η καινοτόμος στρατηγική του όσον αφορά την
αντιστάθμιση του κινδύνου διαφοροποιούν το Sevenseas από τα άλλα επενδυτικά
όργανα στον κλάδο».
Από την πλευρά του, ο Marcos Esteve,
CEO της Banque Heritage, τόνισε: «Το
διεθνές επενδυτικό περιβάλλον αλλάζει με
αμείωτο ρυθμό. Η Banque Heritage, μέσω
της ομάδας διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, αναζητεί συνεχώς νέες επενδυτικές επιλογές, που θα συμπληρώσουν τις
παραδοσιακές αλλά και εναλλακτικές μορφές επενδύσεων. Oι επενδύσεις σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που
θα συνεργαστούμε με το Sevenseas Fund
στη διαδικασία συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων. Ελπίζουμε ότι, από κοινού,
θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια
με σκοπό να επιτύχει το εγχείρημά μας».
Το Sevenseas είναι ένα Umbrella Fund,
που έχει στόχο να επενδύει σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας, ανάλογα με
την προοπτική τους και τις τάσεις της
αγοράς.

Οι επικεφαλής της Rosneft
ανοίγουν τα χαρτιά τους
για το ρωσικό πετρέλαιο
Οι επικεφαλής του ρωσικού πετρελαϊκού
γίγαντα Rosneft εκτιμούν ότι έως το 2022
η παραγωγή πετρελαίου της εταιρείας θα
έχει ξεπεράσει τους 250 εκατ. τόνους σε
ετήσια βάση.
Η αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής
της εταιρείας οφείλεται στην εξεύρεση
νέων πετρελαϊκών κοιτασμάτων και στην
περαιτέρω άντληση πετρελαίου από αυτά
μέσα από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
και ψηφιακών λύσεων.
Την ίδια ώρα, ο CEO της Rosneft, κ. Igor
Sechin, δήλωσε ότι το 2017 αποτέλεσε ένα
κρίσιμο έτος για την πετρελαϊκή αγορά,
κατά τη διάρκεια του οποίου εκτιμάται
ότι ξεπεράστηκαν τα υψηλότερα επίπεδα αστάθειας στον συγκεκριμένο χώρο.
Ο ίδιος επεσήμανε ωστόσο ότι η πετρελαϊκή αγορά συνεχίζει να αντιμετωπίζει
προκλήσεις, όπως ο εμπορικός πόλεμος
που έχει κηρυχθεί από τις ΗΠΑ, οι οποίες
και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα,
προκειμένου να βελτιωθεί η γενικότερη
δυσοίωνη ατμόσφαιρα.
Ο CEO της Rosneft ανέφερε επιπρόσθετα ότι ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο ενδεχόμενο μιας αυξανόμενης τάσης για ζήτηση πετρελαίου τόσο εντός όσο κυρίως
εκτός της χώρας.
Αναφορικά με το φυσικό αέριο, ο κ.
Sechin ανέφερε ότι η συμμετοχή του στο
παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα αναμένεται
να αυξηθεί κατά 25% έως το 2040 συγκριτικά με το 2016.

Ενδυναμώνεται ο νέος στόλος
της ιαπωνικής συμμαχίας ONE
Η Ocean Network Express (ONE), η νέα
συμμαχία στην αγορά των containerships,
η οποία αποτελείται από τις ιαπωνικές
εταιρείες Mitsui OSK Lines (MOL), Nippon
Yusen Kaisha (NYK) και Kawasaki Kisen
Kaisha (K Line), παρέλαβε στα μέσα Ιουνίου
του 2018 το πρώτο containership που έχει
ναυπηγηθεί ειδικά για τις ανάγκες της και
είναι «ενδεδυμένο» με τα χρώματά της.
Πρόκειται για το «One Stork», χωρητικότητας 14.000 TEUs, το οποίο διαθέτει σύστημα
κατανάλωσης διπλού καυσίμου, για να είναι
σε θέση να ανταποκρίνεται στις διεθνείς
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το πλοίο θα
εκτελεί πλόες στην τακτική γραμμή Ασία-Βόρεια Αμερική, κάνοντας στάσεις στους λιμένες του Kaohsiung, του Χονγκ Κονγκ, του

Yantian, του Cai Mep, της Σιγκαπούρης, της
Νέας Υόρκης κ.α.
Η συμμαχία ONE ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2018, θέτοντας
ως στόχο να δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εκτιμάται ότι θα διακινεί
εμπορεύματα σε πάνω από διακόσιους λιμένες, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες
συμμαχίες στην αγορά των containerships
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμμαχία, μέσω
της ενοποίησης των τριών παραπάνω εταιρειών, εκτιμάται ότι θα διαθέτει στόλο από
διακόσια πενήντα πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1.440.000 TEUs, παρέχοντας ανταγωνιστικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας
μεταφορικές υπηρεσίες στους πελάτες της.

Σε αναστολή ορισμένες τακτικές
γραμμές της Maersk και της MSC
Η Maersk Line και η MSC, οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά των
containerships, έχουν αποφασίσει να διακόψουν ορισμένες τακτικές γραμμές τους,
με στόχο τον περιορισμό των ζημιών τους
και την ανάκτηση της κερδοφορίας τους
έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.
Πιο αναλυτικά, η δανέζικη Maersk έχει
ανακοινώσει ότι θα διακόψει τη γραμμή
AC5 μεταξύ Ασίας και δυτικής ακτής της

Νότιας Αμερικής, ενώ η MSC αναστέλλει
προσωρινά την υπηρεσία Eagle, μία από
τις κύριες τακτικές γραμμές της, η οποία
συνδέει την Ασία με τη Δυτική Ακτή των
ΗΠΑ και τον Καναδά. Επιπλέον, οι δύο
εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα περιορίσουν τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ
Ασίας και Μέσης Ανατολής.
Τον περασμένο Μάιο ο COO της Maersk
Group, κ. Sorek Skou, λαμβάνοντας υπόψη
τις ζημίες ύψους $239 εκατ. του ομίλου
το πρώτο εξάμηνο του 2018, επεσήμανε
την ανάγκη να ληφθούν ορισμένα μέτρα
προς τη βελτιστοποίηση του μεταφορικού δικτύου της Maersk.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
οι πολιτικές εξελίξεις και ο εντεινόμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ
και Κίνας έχουν επηρεάσει αρνητικά το
θαλάσσιο εμπόριο μέσω του Ειρηνικού
Ωκεανού, ενώ εκτιμάται ότι θα σημειωθεί
μείωση κατά 7% στις συγκεκριμένες εμπορικές ροές το προσεχές διάστημα.

Η Μotor Oil προχωρά στην εξαγορά
της NRG
Η Motor Oil φαίνεται πως ταράζει τα
νερά στην ελληνική αγορά προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε
την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 τη συμφωνία
για την εξαγορά του 90% του μετοχικού
κεφαλαίου της NRG TRADING HOUSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil, πέραν
της δραστηριοποίησής της στην αγορά
ενέργειας, και ειδικότερα σε αυτήν των
καυσίμων και προσφάτως του φυσικού
αερίου, συμμετέχει ήδη στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς κατέχει το 35% της ΚΟΡΙΝΘΟΣ
POWER Α.Ε.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της
εταιρείας: «Η NRG TRADING HOUSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2012 στον ενεργειακό κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το σημερινό μερίδιο
αγοράς της ξεπερνά το 1%».
Τέλος, όπως αναφέρεται επίσης στη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία τελεί υπό την
έγκριση από πλευράς των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Ρωσικές συμμαχίες στις θάλασσες
του βορρά
Η ρωσική Sovcomflot υπέγραψε συμφωνία με τον επίσης ρωσικών συμφερόντων
ενεργειακό κολοσσό Novatek, προκειμένου η πρώτη να παρέχει τεχνική επίβλεψη
σε μια σειρά από πλοία της δεύτερης, τα
οποία θα καταναλώνουν ως καύσιμο LNG.
Η συγκεκριμένη συμφωνία εντάσσεται σε
ένα πακέτο συμφωνιών που έχουν συνάψει
οι δύο ρωσικές εταιρείες στο παρελθόν, οι

οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη ναυπήγηση έξι πλοίων για τη Novatek, κατηγορίας Aframax και κατανάλωσης LNG, σε
συνεργασία με τα ναυπηγεία Zvezda.
Τα νέα πλοία, χωρητικότητας 114.000 τόνων,
θα είναι κατηγορίας 1A ice class, γεγονός
που θα τους επιτρέπει να πλέουν με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε
περιοχές που αντιμετωπίζουν δύσκολες
συνθήκες πάγου, όπως είναι η Βαλτική και
η περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης.
Συγχρόνως, τα νέα πλοία της Novatek,
χρησιμοποιώντας ως καύσιμο LNG, θα
εκπέμπουν μειωμένες ποσότητες αέριων
ρύπων, σε συμμόρφωση με τον διεθνή
περιβαλλοντικό κανονισμό για ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε
θείο, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2020.
Ο κ. Evgeny Ambrosov, Senior Executive
Vice President της Sovcomflot, επεσήμανε την ικανοποίησή του για την περαιτέρω συνεργασία της Sovcomflot με τη
Novatek, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ρωσικού πετρελαίου.
Ο ίδιος προσέθεσε ότι στόχος είναι στο
μέλλον να αναπτυχθούν οι κατάλληλες
υποδομές σε λιμένες της Ρωσίας για τον
ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η CMA CGM ενισχύει την παρουσία
της στα ευρωπαϊκά ύδατα
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η CMA
CGM, προχώρησε σε συμφωνία με τη

φινλανδική Container Finance για την
εξαγορά θυγατρικής της, η οποία φέρει
την ονομασία Containerships. Όπως μαρτυρά και η επωνυμία της, η εν λόγω εταιρεία ειδικεύεται στην πλοιοκτησία και στη
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διαχείριση containerships, καθώς επίσης
στην παροχή υπηρεσιών logistics.
Επισημαίνεται ότι η Containerships παράλληλα θα εξακολουθεί να αναπτύσσει νέους
κόμβους θαλάσσιων μεταφορών, ενώ σκοπός της φινλανδικής εταιρείας παραμένει
η σταδιακή υιοθέτηση του καυσίμου LNG
από όλα τα πλοία της εταιρείας. Σε αυτό
το πλαίσιο αναμένει την παραλαβή τεσσάρων ακόμα πλοίων, τα οποία θα χρησιμοποιούν LNG, το χρονικό διάστημα από
τον Αύγουστο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019. Τα νέα αυτά πλοία θα προστεθούν στον στόλο των ήδη δεκαπέντε
πλοίων της Containerships.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η CMA CGM
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η απόκτηση της Containerships θα ενδυναμώσει
ακόμα περισσότερο τη στρατηγική μας,
η οποία αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του περιφερειακού δικτύου του
ομίλου».
Τονίζεται, τέλος, ότι το ύψος του deal δεν
έχει γίνει ακόμη γνωστό, ενώ η συμφωνία
εξαγοράς υπόκειται στην έγκριση από τις
αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.

Οι Γερμανοί ship managers δίνουν
ψήφο εμπιστοσύνης στην Κύπρο
Ο πρόεδρος της Schulte Group, Dr.
Heinrich Schulte, υπογράμμισε τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ομίλου όσον
αφορά την κυπριακή ναυτιλία, στο πλαίσιο
της πρόσφατης συνάντησής του με τον
πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ.
Νίκο Αναστασιάδη, στη Λευκωσία.
Από τη μεριά του, ο κ. Αναστασιάδης
επεσήμανε την πολύτιμη συνεισφορά
του κ. Schulte στην ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς η
Bernhard Schulte Shipmanagement (τέως
Hanseatic Shipping Co.) αποτέλεσε την
πρώτη διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων στην
Κύπρο όταν ιδρύθηκε, το 1972.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ.
Schulte με τον κ. Αναστασιάδη, ο πρώτος αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου, μέρος των οποίων ήταν
και η πρόσφατη ίδρυση του Hanseatic
Capital Management, ενός specialised fund
manager στον χώρο της ναυτιλίας. Η ίδρυση του Hanseatic Capital Management
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην
Κύπρο εντός του 2018.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
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Μία ακόμα ναυτιλιακή εταιρεία
«χτυπάει την πόρτα» στις
αμερικανικές κεφαλαιαγορές
Η μετοχή της Grindrod Shipping Holdings,
η οποία παρέχει υπηρεσίες διά θαλάσσης
μεταφοράς ξηρών και υγρών φορτίων,
ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο αξιών του Nasdaq τη Δευτέρα
18 Ιουνίου 2018.
Επισημαίνεται ότι η Grindrod Shipping
Holdings, η οποία προέκυψε από το
spin-off της νοτιοαφρικανικής εταιρείας
logistics Grindrod Limited, διαπραγματεύεται με το σύμβολο «GRIN», ενώ η τιμή
της μετοχής της κατά την πρώτη αυτή
ημέρα κινήθηκε σε σταθερά επίπεδα,
περίπου στα $17.
Με αφορμή την εισαγωγή της Grindrod
Shipping στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, ο CEO Martyn Wade σχολίασε ότι η
εταιρεία αναμένεται να ακολουθήσει ένα
σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης, το οποίο
θα δίνει έμφαση αποκλειστικά στον ναυτιλιακό κλάδο, με σκοπό να διατηρήσει και
να ενισχύσει τη θέση της ως μια επιτυχημένη ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία bulk carriers και tankers.
Τέλος, όσον αφορά την επιλογή του
Νasdaq για τη διαπραγμάτευση των μετοχών της, δήλωσε ευτυχής που στο πλαίσιο
της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης η
εταιρεία του κατάφερε να συμμετάσχει
στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές όπως η
πλειονότητα πια των παγκόσμιων ναυτιλιακών κολοσσών.

Μεγαλόπνοα επενδυτικά σχέδια
από τη Saudi Aramco
Ο πετρελαϊκός κολοσσός Saudi Aramco
σχεδιάζει να προχωρήσει σε επενδύσεις
δισεκατομμυρίων στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και των πετροχημικών.
Η Κίνα, η Μαλαισία και η Ινδία αποτελούν
τρεις αγορές στις οποίες ο μεγαλύτερος
παραγωγός πετρελαίου του κόσμου θέλει
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να ενισχύσει την παρουσία του και να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του.
Προς επίτευξη αυτού του σκοπού, αναζητά νέες συνεργασίες. Η Κίνα αποτελεί
μια ισχυρή οικονομία με μεγάλη ανάπτυξη,
ενώ η Ινδία και η Μαλαισία δύο ταχέως
αναπτυσσόμενες και πολλά υποσχόμενες
χώρες, στις οποίες θέλει να προσχωρήσει
ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Saudi Aramco
δήλωσε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η
ικανότητα διύλισης πετρελαίου της εταιρείας από 5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου σε
10 εκατ. βαρέλια ημερησίως, καθώς και να
διπλασιαστεί η παραγωγή των πετροχημικών της έως το 2030.
Η Saudi Aramco έχει ήδη προχωρήσει
σε δημιουργία κοινοπραξιών με τρία ινδικά διυλιστήρια πετρελαίου για την κατασκευή ενός διυλιστηρίου στη δυτική ακτή
της Ινδίας, κόστους $44 δις, το οποίο
εκτιμάται ότι θα παράγει 1,2 εκατ. βαρέλια
πετρελαίου την ημέρα, ενώ στο ευρύτερο
συγκρότημα θα υπάρχουν και πετροχημικές εγκαταστάσεις.
Την ίδια ώρα, ο πετρελαϊκός κολοσσός
βρίσκεται σε συζητήσεις για την πιθανότητα συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο
με την Abu Dhabi National Oil Company,
ενώ έχει συνάψει συμφωνία και με τη

μαλαισιανή Petronas για την κατασκευή
του συγκροτήματος «Refinery and
Petrochemical Integrated Development
(RAPID)», στην περιοχή Pengerang στην
πολιτεία Τζοχόρ, στο νότιο τμήμα της
χερσονήσου της Μαλαισίας.
Ωστόσο, πέρα από την επέκταση των
δραστηριοτήτων της Saudi Aramco εκτός
χώρας, η εταιρεία ενισχύει τη θέση της και
εντός συνόρων.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Saudi
Aramco είχε υπογράψει συμφωνία με τη
Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), την
τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως
στον χώρο των πετροχημικών. Η συμφωνία αφορούσε την κατασκευή ενός βιομηχανικού συγκροτήματος στη Σαουδική
Αραβία, το οποίο θα μετατρέπει το αργό
πετρέλαιο απευθείας σε χημικές ουσίες,
παρακάμπτοντας το στάδιο της διύλισης.
Το εργοστάσιο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2025.

Είκοσι φιλικά προς το περιβάλλον
πλοία για την HMM
Η νοτιοκορεατική Hyundai Merchant
Marine ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει τη
ναυπήγηση των είκοσι νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα τρία

M/V AQUALIBRA
Bulk Carrier, DWT 64,000 mt
Built: Tsuneishi Shipbuilding Co, Ltd, Fukuyama, Japan 2018

Μ/V AQUAGEMINI
Bulk Carrier, DWT 60,250 Tons
Built by Japan Marine United, Yokohama, Japan 2016

CARRAS (HELLAS) S.A.
65, Akti Miaouli,
Piraeus 185 36, Greece

«... Οι νέοι ναυτικοί μας, είναι η προίκα
Tel. +30 210 4587 000
Email crew@carras.gr
DRY CARGO COMPANY OF THE YEAR
και το μέλλον της Carras (Hellas) S.A. ...»
Winner of Lloyd's List Awards 2017

Γιάννης Μ. Καρράς
(1913-2008)
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Υπερσύγχρονος προσομοιωτής Γέφυρας Ναυσιπλοΐας Τάξης Α΄ K-Sim A bridge θα αποτελεί
μέρος του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στο AΘΗΝΑ Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εξέλιξης.
(kongsberg.com)

μεγαλύτερα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας, στην Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering (DSME), στη Samsung Heavy
Industries (SHI) και στη Hyundai Heavy
Industries (HHI).
Συγκεκριμένα, επτά εκ των είκοσι πλοίων,
χωρητικότητας 23.000 TEUs έκαστο, θα
ναυπηγηθούν από την DSME, ενώ πέντε
ίδιας χωρητικότητας από την SHI. Τα
δώδεκα πλοία εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στη Hyundai Merchant Marine το
δεύτερο τρίμηνο του 2020.
Τα οκτώ εναπομείναντα πλοία, χωρητικότητας 14.000 TEUs έκαστο, πρόκειται να
ναυπηγηθούν από την HHI και υπολογίζεται ότι θα παραδοθούν στην εταιρεία το
δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Τα νέα πλοία της Hyundai Merchant Marine
θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς
θα ναυπηγηθούν σε συμμόρφωση με τους
αυστηρούς διεθνείς κανονισμούς για καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
Τα νέα containerships πρόκειται να εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές στις διαδρομές Ασίας-Βόρειας Ευρώπης και ΑσίαςΑνατολικής Ακτής των ΗΠΑ.
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Η Minerva Marine καινοτομεί με τη
λειτουργία του Κέντρου Ναυτικής
Κατάρτισης για τα στελέχη της
H Minerva Marine Inc. δίνει ιδιαίτερη
έμφαση όχι μόνο στην προσέλκυση ικανών και άξιων Ελλήνων αξιωματικών ΕΝ,
αλλά και στη μετέπειτα επιμόρφωση και
εξέλιξή τους. Στο πλαίσιο της εστίασης
της εταιρείας στην καλύτερη κατάρτιση
των αξιωματικών και των στελεχών της,
δημιουργήθηκε πρόσφατα το AΘΗΝΑ
Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εξέλιξης, το οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και στις πραγματικές
ανάγκες επιμόρφωσης των αξιωματικών
γέφυρας και μηχανής. Το Κέντρο θα
λειτουργήσει ως ο αποκλειστικός οργανισμός εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
των αξιωματικών ΕΝ της Minerva Marine
Ιnc., ενώ υπέγραψε συμφωνία με την
Kongsberg Digital για τον εξοπλισμό του
με προηγμένους προσομοιωτές γέφυρας,
μηχανοστασίου και χειρισμού φορτίου.
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα βασισμένο στη χρήση προσομοιωτών που προάγουν τον ρεαλισμό και την εκπαιδευτική
αξία της τεχνολογίας προσομοίωσης της
Kongsberg Digital σχεδιάζεται από το
ΑΘΗΝΑ Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης,
με σκοπό να καταστεί ένας κορυφαίος επιμορφωτικός οργανισμός «where
Seafarers always come first».
Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί από την
Kongsberg Digital αποτελείται από ένα

προηγμένο και ολοκληρωμένο συγκρότημα προσομοιωτών Γέφυρας Τάξης Α΄,
Μηχανοστασίου και Χειρισμού Υγρού
Φορτίου.
H διασύνδεση των λειτουργιών τους θα
προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική
εμπειρία πάνω στη φιλοσοφία ενός «ολοκληρωμένου πλοίου», συμβάλλοντας στη
βέλτιστη συνεργασία των αξιωματικών
καταστρώματος και μηχανοστασίου, μέσω
της χρήσης ενός υψηλού επιπέδου φυσικού και λειτουργικού ρεαλισμού.
«Η πλήρης διασύνδεση των διαφορετικού
τύπου προσομοιωτών είναι πλέον αναγκαία για την παροχή εκπαίδευσης που
στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του πλοίου, έχοντας χωριστές ομάδες με διαφορετικές
αλλά συνδεδεμένες λειτουργίες σε ένα
περιβάλλον ολοκληρωμένου πλοίου και σε
πραγματικό χρόνο», σημείωσε η κ. Solvi
Opthun, Αrea Sales Manager, Μaritime
Simulation της Kongsberg Digital. «Μέσω
της καινοτόμου προσέγγισης στη διασύνδεση και στη λειτουργία των συστημάτων
πλοίου, το ΑΘΗΝΑ Κέντρο Ναυτικής
Κατάρτισης και Εξέλιξης θα προάγει τις
δεξιότητες και την επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών των πλοίων, ατομικά
και συλλογικά, με στόχο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου».
O κ. Στέλιος Βολάκης, Training Manager
του ΑΘΗΝΑ Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης, σημείωσε ότι «δημιουργώντας
ένα περιβάλλον εκπαίδευσης σχεδόν
παρόμοιο με τις πραγματικές συνθήκες
πάνω στο πλοίο, το Εκπαιδευτικό μας
Κέντρο θα μπορεί να προσφέρει μια
μοναδική εμπειρία εκμάθησης, μέσα από
την οποία οι ναυτικοί μας θα εξελίξουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό
πλαίσιο λειτουργίας της ναυτιλίας».
Ο κ. Σωκράτης Δημακόπουλος, COO της
Minerva Marine Inc., ανέφερε ότι «η υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση
και συνεχής βελτίωση της ικανότητας των
στελεχών μας αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την ασφαλή και αποτελεσματική
λειτουργία των πλοίων και την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας. Επομένως,
περιμένουμε με ενθουσιασμό την έναρξη
λειτουργίας του ΑΘΗΝΑ Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης».

Your Global Partner

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

www.marichem-marigases.com
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ένα ενεργειακό έργο στρατηγικής
σημασίας για τη δυτική Αφρική
Μαρόκο και Νιγηρία υπέγραψαν, την
Κυριακή 10 Ιουνίου 2018, κοινή διακήρυξη στο Ραμπάτ, η οποία περιλαμβάνει τα
επόμενα στάδια της ολοκλήρωσης της
συμφωνίας για την κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου, όπως ανέφερε το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP.
Οι δύο χώρες ήλθαν σε συμφωνία για
τον αγωγό τον Δεκέμβριο του 2016, με τις
μελέτες του έργου να καταλήγουν σε ένα
masterplan, το οποίο θέτει ως στόχο η
κατασκευή να λάβει χώρα τόσο onshore
όσο και offshore.
«Για οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς,
αλλά και για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η κατασκευή του αγωγού να ακολουθεί μια συνδυασμένη διαδρομή σε
ξηρά και θάλασσα», τόνισαν τόσο η Εθνική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων και Ορυχείων του Μαρόκο (ONHYM) όσο και η
Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Νιγηρίας
(NNPCC) στην κοινή τους διακήρυξη.
Υπενθυμίζεται ότι ο αγωγός θα έχει μήκος
5.660 χλμ., με τα δύο κράτη να στοχεύουν
στην εμπλοκή και άλλων χωρών της δυτικής Αφρικής από τις οποίες διέρχεται ο
αγωγός, όπως αναφέρει το Reuters.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι το project θα
αναζητήσει νέες πηγές χρηματοδότησης
από τράπεζες αναπτυξιακού προσανατολισμού. Οι ONHYM και NNPCC, οι οποίες ηγούνται του project, υπογράμμισαν ότι
ο αγωγός είναι υψίστης σημασίας για την
περιοχή της δυτικής Αφρικής, καθώς θα
βοηθήσει τις χώρες να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και παράλληλα θα
προσδώσει νέα δυναμική στο εξαγωγικό
εμπόριο της Νιγηρίας προς την Ευρώπη.
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Συμμαχία Κύπρου-Ισραήλ
για χάρη της Γάζας;
To Ισραήλ ζήτησε από την Κύπρο να
εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης ενός
ναυτιλιακού κέντρου στη χώρα για τη διά
θαλάσσης μεταφορά εμπορευμάτων προς
τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε υψηλόβαθμο
στέλεχος της κυπριακής κυβέρνησης την
Τρίτη 26 Ιουνίου, σύμφωνα με το Reuters.
Επισημαίνεται ότι προς το παρόν εμπορεύματα αποστέλλονται σε κάποιο λιμάνι του Ισραήλ και από εκεί μεταφέρονται
στη Γάζα μέσω ξηράς, με το Ισραήλ να
έχει επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό στη
Γάζα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εισροή
όπλων από την ισλαμική οργάνωση Χαμάς.
Από την άλλη πλευρά, τα Ηνωμένα Έθνη
έχουν ζητήσει την ελεύθερη ροή αγαθών
προς τη Γάζα, όπου η πλειονότητα των Παλαιστινίων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές της Κύπρου, το

Ισραήλ υπέβαλε πρόσφατα αίτημα για
εξέταση του ζητήματος, καθώς η ιδέα
για τη σύσταση ενός τέτοιου θαλάσσιου
κέντρου στο νησί δεν έχει υλοποιηθεί
εμπράκτως μέχρι στιγμής.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας
του Ισραήλ, Avigdor Lieberman, επισκέφτηκε τη Λευκωσία και, όπως αναφέρεται
σε δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας τη
Δευτέρα 25 Ιουνίου, ήρθε σε συμφωνία με
τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
για την εφαρμογή αυτού του πλάνου.

Ξεκινά η λειτουργία του TransAnatolian Natural Gas Pipeline
Πραγματοποιήθηκε στα μέσα του περασμένου Ιουνίου η τελετή έναρξης λειτουργίας του Trans-Anatolian Natural Gas
Pipeline (TANAP), μήκους 1.850 χλμ., ο
οποίος έχει κατασκευαστεί για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία και την Ευρώπη.

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

Mylaki Shipping Agency Ltd

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

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το συγκεκριμένο ενεργειακό έργο είναι
στρατηγικής σημασίας για το Αζερμπαϊτζάν
και την Τουρκία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο Αζερμπαϊτζάν να εξάγει για πρώτη
φορά φυσικό αέριο προς την Ευρώπη και
συγχρόνως ενισχύει τον ρόλο της Τουρκίας ως περιφερειακού κόμβου ενέργειας.
Ο αγωγός TANAP εντάσσεται στον
«Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου»
(Southern Gas Corridor), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά
τη δημιουργία έργων υποδομών με στόχο
τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ μέσω της μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας
προς την Ευρώπη.
Ο TANAP, συνολικού κόστους $8 δις,
εκτιμάται ότι θα διαθέτει σε αρχικό στάδιο τη δυνατότητα μεταφοράς 16 δις κ.μ.
φυσικού αερίου, εκ των οποίων τα 6 δις
θα παραδίδονται στην Τουρκία και τα
υπόλοιπα 10 δις στην Ευρώπη.

Ρωσία και Νότια Κορέα
συνεργάζονται στον τομέα
της ενέργειας
Η KOGAS, ο προμηθευτής φυσικού αερίου
της Νότιας Κορέας (Korea Gas Corporation),
υπέγραψε συμφωνία με τη ρωσική Novatek
για να συμμετάσχει στο ενεργειακό έργο
Arctic LNG 2 στη χερσόνησο της Gydan.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ
KOGAS και Novatek, η πρώτη ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στις μεταφορές LNG από το Arctic LNG 2 προς τον
νέο τερματικό σταθμό επαναφόρτωσης
στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, ο οποίος
βρίσκεται υπό κατασκευή.
Ο κ. Leonid Michelson, CEO της Νοvatek,
επεσήμανε ότι ο τερματικός σταθμός θα
υποστηρίξει τον καλύτερο εφοδιασμό
υγροποιημένου φυσικού αερίου από την
αρκτική ζώνη, θα τονώσει τη διαδρομή
του Βόρειου Περάσματος και θα δημιουργήσει έναν νέο κόμβο προμήθειας
LNG σε αγορές από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού.
Ο κ. Michelson επεσήμανε ότι η ασιατι-
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κή αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για
τις δραστηριότητες της Novatek, καθώς
αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά αναφορικά με τη ζήτηση για LNG.

Νέος λιμένας-κόμβος εξαγωγών
για ορυκτά στη Μέση Ανατολή
Με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός
νέου κόμβου μεταφορών, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics Marafi Asyad του
Ομάν και η καταριανή εταιρεία Dolphin
Integrated, η οποία δραστηριοποιείται στον
χώρο της τεχνολογίας, υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη ενός τερματικού σταθμού στον λιμένα του Sohar στο Ομάν.
Ο συγκεκριμένος τερματικός σταθμός
θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στις
εξαγωγές του γάββρου, ενός πυριγενούς
πετρώματος.
Αρχικά εκτιμάται ότι η ετήσια ικανότητα
διαχείρισης του νέου τερματικού σταθμού στον λιμένα του Sohar θα αγγίζει τους
8 εκατ. τόνους. Κατόπιν, με την προσθήκη
γερανών και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, η παραγωγική ικανότητα του τερματικού σταθμού θα ανέλθει σε 12 εκατ.
τόνους ετησίως.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών Marafi Asyad
και Dolphin Integrated δήλωσαν ότι ο νέος
τερματικός σταθμός θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομία του Ομάν, ενώ θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις και θα αυξήσει τον
αριθμό των θέσεων εργασίας στη χώρα.
Τον περασμένο μήνα η εταιρεία Marafi
Asyad είχε υπογράψει συμφωνία και με
τη λιμενική αρχή του Sohar για την κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού
διαχείρισης ορυκτών στον συγκεκριμένο
λιμένα. Στόχος της κρατικής Marafi είναι
το Ομάν να αποτελέσει έναν από τους
δέκα μεγαλύτερους κόμβους logistics
στον κόσμο.

Το Κουβέιτ επιδιώκει να παγιώσει
τη θέση του στην Ασία
Η Kuwait Petroleum Corp. (KPC), κρατική
εταιρεία του Κουβέιτ, εξέδωσε την πρώτη
της προσφορά για την πώληση ενός νέου
τύπου ελαφρού αργού πετρελαίου προς
την Ασία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το
ειδησεογραφικό πρακτορείο της Μέσης
Ανατολής National.
Συγκεκριμένα, η KPC προσέφερε 500.000

βαρέλια Super Light αργού πετρελαίου
(KSLC), το οποίο επρόκειτο να παραδοθεί
στις 26 και 27 Ιουλίου σε χώρες της Ασίας.
H πρόταση του Κουβέιτ έρχεται λίγες
ημέρες μετά τη συνεδρίαση του OPEC,
κατά την οποία οι ισχυρότερες πετρελαϊκές χώρες εντός και εκτός OPEC, όπως η
Ρωσία, συμφώνησαν από κοινού να αυξήσουν την παραγωγή μαύρου χρυσού κατά 1
εκατ. βαρέλια ημερησίως, αρχής γενομένης
από τον Ιούλιο του 2018. Επισημαίνεται ότι
η Σαουδική Αραβία «δεσμεύτηκε» για μια
«λογική» αύξηση της παραγωγής, χωρίς
ωστόσο να προβεί σε λεπτομέρειες.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η βαρύτητα API
του πετρελαίου αυτού παραγωγής Κουβέιτ θα κυμανθεί στους 48 βαθμούς, ενώ
αναμένεται μια προσαρμογή της τιμής του
της τάξεως των $0,003 ανά βαρέλι για
κάθε μεταβολή της τάξεως των 0,1 βαθμών στη βαρύτητά του.

Κίνα, Ρωσία και Μογγολία «δίνουν
τα χέρια» στον χώρο της ενέργειας
Η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει ενθέρμως την κατασκευή αγωγών πετρελαίου
και φυσικού αερίου μεταξύ της Ρωσίας και
της Κίνας διαμέσου της Μογγολίας.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του ρωσικού
πρακτορείου ειδήσεων Tass, ο πρόεδρος
της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του
με τους ομολόγους του της Κίνας και της
Μογγολίας, κ. Xi Jinping και κ. Khaltmaagiin
Battulga, εξέφρασε τη στήριξή του για το
συγκεκριμένο έργο, επισημαίνοντας συγχρόνως τις ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των τριών λαών στον ενεργειακό τομέα.
Ο Ρώσος πρόεδρος προσέθεσε ότι οι τρεις
χώρες κάνουν προσπάθειες προς άρση
των υπέρμετρων τελωνειακών δασμών και
προς εξομάλυνση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνεχείς εμπορικές ροές.
Επιπροσθέτως, οι κυβερνήσεις της Ρωσίας, της Κίνας και της Μογγολίας θα προχωρήσουν σε ενέργειες και σε επενδύσεις
$260 εκατ. για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου Ulan-Bator Railway,
μέσω του οποίου πραγματοποιούνται
εμπορευματικές μεταφορές από την Κίνα,
τη Ρωσία και τη Μογγολία προς τις χώρες
της Ευρώπης, καθώς έχει καταγραφεί
σημαντική αύξηση στις συγκεκριμένες
εμπορευματικές ροές.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για το λιμάνι του Πειραιά
Ο λιμένας του Πειραιά καταλαμβάνει
την έβδομη θέση ανάμεσα στους είκοσι
μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς λιμένες, όσον
αφορά τη συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018, με βάση στοιχεία
του Port Economics.
Η συνολική διακίνηση containers από τον
λιμένα του Πειραιά ανήλθε σε 4,057 εκατ.
TEUs το πρώτο τρίμηνο του 2018, αύξηση
κατά 20,1% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους.
Στις πρώτες τρεις θέσεις των ευρωπαϊκών λιμένων βρίσκονται το λιμάνι του
Ρότερνταμ με 13,735 εκατ. TEUs, το λιμάνι
της Αμβέρσας με 10,451 εκατ. TEUs και το
λιμάνι του Αμβούργου με 8,820 εκατ.TEUs.
Την πεντάδα συμπληρώνουν το λιμάνι της
Βρέμης (5,509 εκατ. TEUs) και το λιμάνι
της Βαλένθια (4,832 εκατ.TEUs). Μία θέση
πριν από το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται
ο ισπανικός λιμένας του Αλγκεθίρας, μέσω
του οποίου διακινήθηκαν, το πρώτο τρίμηνο του 2018, περίπου 4,381 εκατ. TEUs.
Σύμφωνα με το Port Economics, οι ευρωπαϊκοί λιμένες οι οποίοι κατέγραψαν την
πιο αξιοσημείωτη αύξηση στη διακίνηση containers τους πρώτους μήνες του
έτους ήταν το Γκντανσκ (47%), ο Πειραιάς, η Βαρκελώνη (18,3%), το Ζεεμπρούγκε
(16,3%) και η Βαλένθια (8,1%).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι εκτιμήσεις για
φέτος σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά
είναι ότι η διακίνηση των containers θα
κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς το
λιμάνι βρίσκεται πλέον στα πλάνα και των
τριών μεγάλων παγκόσμιων συμμαχιών
τακτικών γραμμών (Ocean Alliance, The
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Alliance, 2M Alliance), ενώ, με την ολοκλήρωση των έργων στην προβλήτα ΙΙΙ στις
αρχές του 2019, η συνολική χωρητικότητα
των προβλητών I, ΙΙ και ΙΙΙ εκτιμάται ότι θα
αυξηθεί σε 7,2 εκατ. TEUs.

Ιαπωνοτουρκική σύμπραξη
αναλαμβάνει την αναμόρφωση
των ιρακινών λιμένων
Η Mitsubishi Corporation (MC) έλαβε το
πράσινο φως για την ανακατασκευή λιμένων στο Ιράκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της
εταιρείας την Τετάρτη 30 Μαΐου. Συγκεκριμένα, o ιαπωνικός κολοσσός συνήψε
σύμβαση υπό την αιγίδα της General
Company for Ports of Iraq (GCPI) για την
έναρξη έργων αποκατάστασης λιμενικών
εγκαταστάσεων στη νότια περιοχή της
Βασόρα του Ιράκ. Επισημαίνεται ότι το
project κοστολογείται στα $110 εκατ. και

θα χρηματοδοτηθεί μέσω της χορήγησης δανείων από το Japan International
Cooperation Agency (JICA).
Στο φιλόδοξο αυτό σχέδιο, η Mitsubishi
Corporation δεν θα είναι μόνη της, καθώς
θα συμμετάσχουν επίσης η προμηθεύτρια εταιρεία ενεργειακών υποδομών Calik
Enerji, όπως επίσης η κατασκευάστρια εταιρεία Gap Insaat. Επισημαίνεται ότι οι δύο
αυτές εταιρείες, οι οποίες εδρεύουν στην
Τουρκία, θα διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην αναβάθμιση των λιμένων, ενώ η
Mitsubishi Corporation θα ηγείται του όλου
εγχειρήματος, διευκολύνοντας τη μεταφορά
αναγκαίων προμηθειών από την Ιαπωνία.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
της Mitsubishi Corporation, σκοπός του
project αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των
ήδη υπαρχουσών λιμενικών εγκαταστάσεων γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη σε
πληθυσμό πόλη του Ιράκ, τη Βασόρα.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
καθώς και άλλων δεδομένων που αφορούν αυτά τα λιμάνια, θα μπορούσε να
συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της
μετακίνησης των πλοίων.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης,
τόσο ο λιμένας του Ρότερνταμ όσο και
του Αμβούργου εφαρμόζουν προγράμματα διέλευσης και εξυπηρέτησης πλοίων, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών,
των διαχειριστών τερματικών σταθμών,
των πρακτόρων και άλλων παρόχων
υπηρεσιών. Ειδικότερα, στον λιμένα του
Ρότερνταμ το πρόγραμμα αυτό εκτιμάται
ότι έχει συμβάλει στη μείωση του χρόνου
αναμονής των πλοίων στο συγκεκριμένο
λιμάνι κατά 20%, αλλά και σε σημαντική
εξοικονόμηση καυσίμων.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων των
λιμενικών αρχών του Ρότερνταμ και του
Αμβούργου, στόχος αποτελεί να εισέλθουν κι άλλα λιμάνια σε αυτή τη συμφωνία.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το
project βασίζεται σε δύο πυλώνες: πρώτον,
την επέκταση της προβλήτας πετρελαϊκών
προϊόντων στο λιμάνι Khor Al-Zubair και,
δεύτερον, την κατασκευή νέας προβλήτας για
βοηθητικά πλοιάρια στο λιμάνι Umm Qasr.
Σημειωτέον ότι βασική επιδίωξη του Ιράκ
είναι η ανάπτυξη και η αποκατάσταση
όλων των λιμενικών υποδομών της χώρας,
καθώς τα τελευταία χρόνια το κράτος της
Μεσοποταμίας βιώνει μια «βίαιη» αύξηση του όγκου των εμπορευματικών ροών
του. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση
του Ιράκ ευελπιστεί ότι μακροπρόθεσμα
τέτοιου είδους ενέργειες θα συμβάλουν
στην περαιτέρω σταθεροποίηση και ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας.

Θετικές προσδοκίες για την πορεία
των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων
Ανοδική πορεία καταγράφουν οι παραγγελίες για νεότευκτα πλοία που δέχονται τα
νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, ξεπερνώντας
μάλιστα, τον περασμένο Μάιο, τις αντίστοιχες παραγγελίες που δέχτηκαν τα ναυπηγεία
-ανταγωνιστές τους σε Ασία και Ευρώπη.
Το διάστημα αυτό οι παραγγελίες που
δέχτηκε η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία αφορούσαν 35 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 1 εκατ. τόνων.
Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας δέχτηκαν παραγγελίες για 15 πλοία, συνολικής
χωρητικότητας 550.000 τόνων, συγκεντρώνοντας το 55% των παραγγελιών που
δόθηκαν παγκοσμίως.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν τα κινεζικά
ναυπηγεία, με παραγγελίες για 13 πλοία,
συνολικής χωρητικότητας 250.000 τόνων,
ενώ τα ιαπωνικά ναυπηγεία δεν δέχτηκαν
καμία παραγγελία για τον Μάιο του 2018.
Την ίδια περίοδο, παραγγελία για τη ναυπήγηση δύο πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 90.000 τόνων, δέχτηκαν τα γερμανικά ναυπηγεία.
Τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία βρίσκονται
επίσης στην κορυφή αναφορικά με τις
παραγγελίες που έχουν δεχτεί από τις
αρχές του 2018 έως και τα τέλη του περα-
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σμένου Μαΐου, οι οποίες αφορούσαν πλοία
συνολικής χωρητικότητας 4,1 εκατ. τόνων.
Τα ναυπηγεία της Κίνας βρίσκονται στη
δεύτερη θέση και η Ιαπωνία στην τρίτη, με
παραγγελίες για πλοία συνολικής χωρητικότητας 3,59 εκατ. τόνων και 1,3 εκατ.
τόνων αντίστοιχα.

Ρότερνταμ-Αμβούργο: δύο
ανταγωνιστές συνεργάζονται
Δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης
που εξυπηρετούν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Ρότερνταμ και το Αμβούργο,
συνεργάζονται με στόχο τη βελτιστοποίηση
των προσεγγίσεων των containerships σε
λιμένες της βόρειας Ευρώπης.
Η συνεργασία αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του λιμένα του Ρότερνταμ
και του Αμβούργου, παρά το γεγονός πως
αποτελούν δύο ανταγωνιστικά λιμάνια.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «TOC
Container Supply Chain» στο Ρότερνταμ,
εκπρόσωποι των λιμενικών αρχών του
Ρότερνταμ και του Αμβούργου ανέφεραν ότι η πρωτοβουλία για τη συνεργασία
μεταξύ των δύο λιμένων στηρίχτηκε σε
αίτημα της Maersk Line. Συγκεκριμένα, η
δανέζικη εταιρεία επεσήμανε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των λιμένων
του Αμβούργου και του Ρότερνταμ αναφορικά με τη διέλευση των πλοίων της,

Τουρκικό ναυπηγείο έχει
κατασκευάσει 47 πλοία
για νορβηγική εταιρεία
H πολύ στενή συνεργασία των τουρκικών
ναυπηγείων με τις νορβηγικές ναυτιλιακές
εταιρείες φαίνεται ότι ενισχύεται, καθώς το
ναυπηγείο Cemre στη Θάλασσα του Μαρμαρά κατασκεύασε ένα ακόμα πλοίο για
λογαριασμό της νορβηγικής Havyard Group,
το 47ο κατά σειρά, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής του τουρκικού ναυπηγείου, Orhan
Gülcek, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.
Το εν λόγω φεριμπότ, μήκους 115 μ., φέρει
το όνομα «Fjord 1», ενώ θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 180 αυτοκίνητα,
όπως ανέφερε ο κ. Gülcek από τη βορειοδυτική επαρχία Γιάλοβα. Παράλληλα ο
κ. Gülcek δήλωσε: «Σπάσαμε κάθε ρεκόρ
στην Τουρκία, καθώς έχουμε κατασκευάσει τα περισσότερα πλοία αποκλειστικά
για μία εταιρεία».
Όπως αναφέρει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, βασισμένο σε
στοιχεία του Συνδέσμου Τούρκων Εξαγωγέων, τα έσοδα από τις εξαγωγές πλοίων
και γιοτ άγγιξαν τα $354,4 εκατ. κατά τους
πρώτους πέντε μήνες του 2018.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το success story
μεταξύ των πλοιοκτητριών εταιρειών νορβηγικών συμφερόντων και των τουρκικών
ναυπηγείων ξεκινά από το 2010.

Ρεκόρ διακίνησης containers
από τους λιμένες της Μεσογείου
Αύξηση της τάξεως του 500% έχει καταγραφεί στη διακίνηση containers από
τους λιμένες της Μεσογείου κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το ιταλικό ίδρυμα ερευνών «Studi
e Ricerche per il Mezzogiorno» (SRM), τα
τριάντα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου εκτιμάται ότι διαχειρίστηκαν το περασμένο έτος πάνω από 50 εκατ. TEUs, όταν
το 1995 ο όγκος των αντίστοιχων φορτίων
ανερχόταν σε μόλις 9 εκατ. TEUs.
Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η
Μεσόγειος κατέχει σημαντική θέση στο
παγκόσμιο διά θαλάσσης εμπόριο, καθώς
αποτελεί μέρος των μεγαλύτερων θαλάσσιων διαδρομών.
Επιπλέον, μέσα από την κινεζική πρωτοβουλία για τον Νέο Δρόμο του Μεταξιού έχουν
πραγματοποιηθεί επενδύσεις σε μεσογειακούς λιμένες, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή να έχει αποκτήσει
ιδιαίτερη αξία στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, με
σημαντική γεωστρατηγική θέση.
Η έκθεση της SRM φανερώνει επίσης πως
η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων από
δεκαεννέα λιμένες της Μεσογείου έχει
υπερβεί το 1 εκατ. TEUs, ενώ τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση
στη διακίνηση containers από τους λιμένες της Μεσογείου, συγκριτικά με τους
λιμένες της βόρειας Ευρώπης. Από το
2008 έως και τα μέσα Ιουνίου η διακίνηση
containers από τους λιμένες της βόρειας
Ευρώπης έχει μειωθεί κατά 6%, σε αντίθεση με την αύξηση της τάξεως του 5% στα
λιμάνια της Μεσογείου.
Μελλοντικά αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
από τους μεσογειακούς λιμένες, καθώς θα
πραγματοποιηθούν περαιτέρω επενδύσεις αξίας 4 δις από την Κίνα σε λιμενικές
υποδομές και τερματικούς σταθμούς της
συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής.

Οι νέοι κομβικοί λιμένες
στην Ερυθρά Θάλασσα
Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Abiy
Ahmed, βρέθηκε στα μέσα Ιουνίου στη
Σομαλία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Mohamed Abdullahi
Farmaajo.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν,
τέθηκαν επί τάπητος η ενίσχυση του εμπορίου και η προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας γύρω από το Κέρας της Αφρικής.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες, μετά τη
συνάντηση που είχαν, εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση, με την οποία δεσμεύτηκαν να
εργαστούν στην ανάπτυξη υποδομών για
την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των
δύο χωρών. Ειδικότερα, υπογράμμισαν την
πρόθεσή τους να επενδύσουν από κοινού στην ανάπτυξη τεσσάρων θαλάσσιων
λιμένων στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς
ωστόσο να γίνεται γνωστό ποιους λιμένες
αφορά η εν λόγω επένδυση.
Στη δήλωση αναφέρεται: «Οι ηγέτες των

δύο χωρών συμφώνησαν να επενδύσουν
περαιτέρω στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παροχής διαθαλάσσιων υπηρεσιών, συγκεκριμένα σε λιμένες
της ηπείρου οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν τόσο τον Ινδικό
Ωκεανό όσο και την Ερυθρά Θάλασσα».
Επισημαίνεται ότι οι ακτές του Κέρατος της
Αφρικής στην Ερυθρά Θάλασσα που εκτείνονται βόρεια της Σομαλίας μέσα από το
Τζιμπουτί προς τη Διώρυγα του Σουέζ αναπτύσσονται ήδη με λιμάνια που «ανήκουν»
ή διοικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, ενώ η Τουρκία
και το Κατάρ καλοβλέπουν επίσης τον δυναμικό τους επεκτατισμό στον μέχρι πρόσφατα ανεκμετάλλευτο αυτό γεωγραφικό χώρο.

Innovation | Safety | Performance
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CargoMaxTM systems with the Direct Damage Stability
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computers onboard new and existing tankers.
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ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΌΣ
ΝΑΥΤΙΛΊΑ
Σε σταθερά ανοδική πορεία η
παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας
Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας (CLIA)
δημοσίευσε τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τη συνολική κίνηση των επιβατών
κρουαζιέρας σε παγκόσμιο επίπεδο το
περασμένο έτος.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2017
υπολογίζεται ότι ταξίδεψαν συνολικά 26,7
εκατ. επιβάτες, αριθμός που υπερβαίνει
τις αρχικές προβλέψεις της CLIA για το
περασμένο έτος (25,8 εκατ. επιβάτες).
Η CLIA προβλέπει ότι το 2018 θα αποτελέσει μία ακόμα καλή χρονιά για την
αγορά κρουαζιέρας, εκτιμώντας πως η
παγκόσμια κίνηση επιβατών κρουαζιέρας
θα αγγίξει τα 28 εκατ. μέχρι τα τέλη του
τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, το 15%
των επιβατών κρουαζιέρας επέλεξαν ως
τουριστικό προορισμό την Ασία το 2017,
αύξηση κατά 20,5% συγκριτικά με το 2016.
Ωστόσο, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη
αποτέλεσαν τους κορυφαίους προορισμούς κρουαζιέρας το περασμένο έτος,
με τα ποσοστά των επιβατών κρουαζιέρας που ταξίδεψαν σε χώρες των συγκεκριμένων ηπείρων να αγγίζουν το 49% και
το 26% αντίστοιχα.
Επίσης, το 5,4% των επιβατών επέλεξαν
κρουαζιέρες στην Αυστραλία και στον
Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ το 3,2% επέλεξαν
την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

Η Royal Caribbean στρέφει ξανά
το βλέμμα στην Τουρκία
Μετά από δύο χρόνια αποχής, ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος κρουαζιέρας
στον κόσμο, η Royal Caribbean, ανακοί-
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νωσε ότι το 2019 θα εντάξει στα δρομολόγια των πλοίων της την Τουρκία, είδηση
εξαιρετικά σημαντική για τον χώρο της
κρουαζιέρας.
Το περασμένο έτος η Royal Caribbean
είχε ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τα
δρομολόγιά της προς την Τουρκία για
λόγους ασφαλείας των επιβατών της εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα.
Εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο και τον
Νοέμβριο του 2019 ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος κρουαζιέρας στον κόσμο θα
προσεγγίσει τον λιμένα του Κουσάντασι
(αρχαία Έφεσος) σε δύο δρομολόγιά της,
διάρκειας δώδεκα ημερών έκαστο. Οι
δύο κρουαζιέρες θα πραγματοποιηθούν,
όπως ανακοίνωσε η Royal Caribbean,
με το κρουαζιερόπλοιο «Jewel of the
Seas». Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Royal
Caribbean, εντός του 2020 αναμένεται η
Τουρκία να αποτελέσει έναν από τους
μόνιμους προορισμούς για την εταιρεία.

Την ίδια απόφαση με τη Royal Caribbean
έχουν λάβει και άλλες εταιρείες κρουαζιέρας, μεταξύ των οποίων και η Celestyal
Cruises, η οποία έχει εντάξει το Κουσάντασι στο πρόγραμμα δρομολογίων της
από τον περασμένο Μάρτιο.
Η απομάκρυνση της Τουρκίας από την
αγορά της κρουαζιέρας επέφερε σημαντικό πλήγμα για το Αιγαίο, αφού τόσο η
τουριστική κίνηση από την ίδια την Τουρκία όσο και από αλλοδαπούς που ταξιδεύουν μέσω Κωνσταντινούπολης ήταν
και είναι εξαιρετικά σημαντική για την
επιβατική αγορά στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Αύξηση του ενδιαφέροντος για
την κρουαζιέρα στη Νότια Αφρική
Η γερμανική AIDA Cruises, μέρος της
Carnival Corporation, πρόκειται να επεκτείνει την παρουσία της στη Νότια Αφρική.

ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΌΣ ΝΑΥΤΙΛΊΑ

«Costa neoRiviera» θα μετονομαστεί σε
«AIDAmira» και θα ενταχθεί στον στόλο της AIDA Cruises. Επιπλέον, εργασίες
ανακαίνισης εκτελούνται στον εσωτερικό χώρο του κρουαζιερόπλοιου «Costa
Victoria», κόστους 11 εκατ. ευρώ, από τα
ναυπηγεία της Μασσαλίας.
Ο στόλος της Costa Cruises εκτιμάται
ότι θα ανέρχεται σε δεκαεπτά κρουαζιερόπλοια το 2021, με την εταιρεία να έχει
προχωρήσει, όπως υπολογίζεται, σε επενδύσεις συνολικής αξίας 6 δις ευρώ για την
αύξηση και την ανανέωσή του.

Μέσω του «AIDA Selection Program», το
οποίο ξεκίνησε το 2017, η AIDA Cruises
προσφέρει στους ταξιδιώτες της μοναδικές εμπειρίες κρουαζιέρας σε νέους προορισμούς για την εταιρεία ανά τον κόσμο.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, τρία κρουαζιερόπλοια της
γερμανικής εταιρείας, τα «AIDAaura»,
«AIDAcara» και «AIDAvita», πραγματοποιούν κρουαζιέρες σε συγκεκριμένους
προορισμούς από τις αρχές του 2017,
ενώ η εταιρεία αναμένεται να εντάξει
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακόμα ένα
κρουαζιερόπλοιο εντός του 2019. Πρόκειται για το «Costa neoRiviera», το οποίο
θα μεταφερθεί από τον στόλο της Costa
Cruises στην AIDA Cruises, ενώ συγχρόνως θα μετονομαστεί σε «AIDAmira».
Το «AIDAmira» θα εκτελεί κρουαζιέρες
στη Νότια Αφρική, έναν νέο προορισμό
για την AIDA Cruises, πραγματοποιώντας
το παρθενικό του ταξίδι με τη νέα ονομασία του –και αποτελώντας μέρος του
στόλου της γερμανικής εταιρείας– τον
ερχόμενο Δεκέμβριο από τον λιμένα της
Πάλμα στη Μαγιόρκα.
Επιπλέον, η AIDA Cruises, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι τον προσεχή
Νοέμβριο αναμένεται να παραλάβει ένα
νέο κρουαζιερόπλοιο, το «AIDAnova»,
ενώ συγχρόνως βρίσκονται υπό ναυπήγηση άλλα δύο κρουαζιερόπλοια, τα οποία
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εκτιμάται ότι θα παραδοθούν στην εταιρεία το 2021 και το 2023 αντίστοιχα.
Με την παραλαβή των νέων πλοίων, η
AIDA Cruises θα διαθέτει έναν στόλο
από δεκαέξι κρουαζιερόπλοια.

Επενδύσεις δισεκατομμυρίων
για την Costa Cruises
Η εταιρεία κρουαζιέρας Costa Cruises προχωρά σε ενδυνάμωση του στόλου της μέσα
από ναυπηγήσεις νέων κρουαζιερόπλοιων,
καθώς την περίοδο 2019-2021 αναμένεται να
ενταχθούν στο δυναμικό της τέσσερα νέα
πλοία, ενώ υπολογίζεται ότι έως το 2021 θα
έχει αυξηθεί η συνολική χωρητικότητα των
πλοίων της εταιρείας κατά 43%.
Το κρουαζιερόπλοιο «Costa Venezia»,
χωρητικότητας 135.500 τόνων, ναυπηγείται
την παρούσα περίοδο στα ιταλικά ναυπηγεία Fincantieri και εκτιμάται ότι θα ενταχθεί στον στόλο της Costa Cruises τον
ερχόμενο Φεβρουάριο, ενώ το «Costa
Smeralda» ναυπηγείται στα φινλανδικά ναυπηγεία Meyer Turku και αποτελεί το πρώτο
κρουαζιερόπλοιο στη συγκεκριμένη αγορά
που θα καταναλώνει καύσιμο LNG.
Το 2020 και το 2021 η Costa Cruises πρόκειται να παραλάβει επίσης το αδελφό πλοίο
του «Costa Venezia», το όνομα του οποίου
δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά και το αδελφό
πλοίο του «Costa Smeralda», αντίστοιχα.
Από το 2019 η εταιρεία κρουαζιέρας θα
προχωρήσει και σε αλλαγές δρομολογίων
των κρουαζιερόπλοιών της. Συγκεκριμένα,
το «Costa Fortuna», το οποίο πραγματοποιεί σήμερα κρουαζιέρες στην Ασία,
θα πραγματοποιεί από το 2019 ταξίδια
στη Μεσόγειο, ενώ συγχρόνως το πλοίο

Κρουαζιερόπλοιο που δεν
χρειάζεται ανεφοδιασμό
για σαράντα ημέρες
Η αύξηση της κρουαζιέρας που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο έχει οδηγήσει τους επιβάτες προς αναζήτηση νέων
προορισμών, επιλέγοντας να ταξιδέψουν
σε ανεξερεύνητες θαλάσσιες περιοχές.
Ωστόσο, στις συγκεκριμένες θάλασσες
δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία ανεφοδιασμού των πλοίων για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Η Quark Expeditions, η οποία πραγματοποιεί κρουαζιέρες εξερεύνησης σε
πολικές περιοχές, υπέγραψε συμφωνία με
τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Κροατίας,
Brodosplit, για τη ναυπήγηση ενός νέου
κρουαζιερόπλοιου. Το νέο κρουαζιερόπλοιο εξερεύνησης θα είναι σχεδιασμένο
και εξοπλισμένο με τέτοιο τρόπο, που να
μη χρειάζεται να επανεφοδιαστεί με νερό,
προμήθειες και καύσιμα για μια περίοδο
σαράντα ημερών.
Το νέο πλοίο της Quark Expeditions,
χωρητικότητας 13.000 τόνων και με δυνατότητα μεταφοράς 200 ατόμων, θα είναι
έτοιμο προς παράδοση το 2020.
Το κρουαζιερόπλοιο θα φέρει την ονομασία «Polar Class 6», θα έχει μήκος 127,9 μ.,
βύθισμα 5,1 μ. και πλάτος 21,5 μ., ενώ θα
είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς θα
διαθέτει σύστημα διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος και των αποβλήτων του.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Quark
Expeditions έχει πραγματοποιήσει στο
παρελθόν μέσω κρουαζιερόπλοιων την
πρώτη διέλευση επιβατών από το Βορειοανατολικό Πέρασμα στην Αρκτική, καθώς
και τον πρώτο περίπλου επιβατών στην
Ανταρκτική.

Το πιο «πράσινο» super-sized
Ro-Ro του κόσμου απέπλευσε
από την Κίνα
Το νεότευκτο γιγαντιαίο Ro-Ro πλοίο της
Wallenius Wilhelmsen, το οποίο φέρει την
ονομασία «MV Titus» και έχει τη δυνατότητα να «φιλοξενεί» 8.000 αυτοκίνητα,
απέπλευσε από το λιμάνι του Τιεντσίν της
Κίνας, με προορισμό τη Βόρεια Αμερική,
τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.
Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο,
το οποίο κατασκευάστηκε στο κινεζικό
ναυπηγείο CSIC Xingang, αποτελεί το πιο
αποδοτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον super-sized Ro-Ro παγκοσμίως.
Τέλος, τονίζεται ότι η πλωτή αυτή «πολιτεία» έχει μήκος 199,9 μ., πλάτος 36,5 μ.
και ύψος 52 μ., ενώ το κατάστρωμά του
καλύπτει έκταση 66.000 τ.μ.

Κορυφώνονται οι εξαγορές και
οι συγχωνεύσεις στην αγορά
κρουαζιέρας
Η Royal Caribbean Cruises Ltd., η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας
στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εξαγορά του 66,7% των μετοχών της Silversea Cruises, η οποία δραστηριοποιείται στις πολυτελείς κρουαζιέρες αλλά και στις κρουαζιέρες εξερεύνησης, έναντι $1 δις.
Η Silversea Cruises, με στόλο εννέα πλοίων, προσφέρει κρουαζιέρες στην Ανταρκτική, στην Αρκτική και στη Γροιλανδία, με
εισιτήρια που αγγίζουν τα $5.000.
Ο CEO της Royal Caribbean, κ. Richard
Fain, επεσήμανε τον στόχο της εταιρείας να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της τις
πολυτελείς και εξειδικευμένες κρουαζιέρες, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες
στους πελάτες της, ενώ παράλληλα τόνισε
ότι πρόκειται για δύο ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, οι οποίες προσελκύουν
ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον
των επιβατών.
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, εντός του 2018 τα έσοδα της
παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε $45,6 δις,
αύξηση κατά 4,6% συγκριτικά με το 2017.
Τα έσοδα της Royal Caribbean κατά τη
διάρκεια του περασμένου έτους έφτασαν τα $9 δις.

Εξαγοράζεται η μεγαλύτερη
εταιρεία πλοίων Ro-Ro της
Τουρκίας
Η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία DFDS
ανακοίνωσε την απόκτηση του 98,8%
των μετοχών της U.N. Ro-Ro Isletmeleri,
η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία
πλοίων Ro-Ro της Τουρκίας. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους.
Η U.N. Ro-Ro Isletmeleri δραστηριοποιείται στη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ
Τουρκίας και Ευρώπης, με στόλο δώδεκα
πλοίων Ro-Ro, ενώ διαθέτει συγχρόνως
δύο τερματικούς σταθμούς υποδοχής
πλοίων Rο-Rο στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης και της Τεργέστης.
Η τουρκική εταιρεία είχε εξαγοράσει την
επίσης τουρκική Ulusoy Ro-Ro πέρυσι,
έναντι 215 εκατ. ευρώ ($230,8 εκατ.), έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της θέσης

της στον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό χάρτη.
Αναφορικά με την DFDS, μέσα από την
απόκτηση του 98,8% των μετοχών της
U.N. Ro-Ro Isletmeleri, η δανέζικη εταιρεία πρόκειται να επεκτείνει τις εμπορικές
δραστηριότητές της στη μεσογειακή αγορά και στην αγορά της Τουρκίας, καθώς
το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση.
Εκπρόσωπος της DFDS δήλωσε ότι, με
την ένταξη των δώδεκα πλοίων της U.N.
Ro-Ro, η DFDS θα διαθέτει έναν στόλο
από εξήντα δύο πλοία, ενώ την παρούσα
περίοδο ναυπηγούνται και άλλα μεγάλης
χωρητικότητας Ro-Ro πλοία για την
εταιρεία. Η δανέζικη εταιρεία εκτιμάται
ότι θα αποκτήσει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μεταφορές εμπορευμάτων τόσο στη μεσογειακή αγορά,
όπου θέλει να επεκταθεί, όσο και στην
αγορά της βόρειας Ευρώπης, όπου ήδη
δραστηριοποιείται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βιετνάμ: η χώρα του λωτού ανθίζει μέσα από τα έλη της

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι
το Βιετνάμ παρουσιάζει
εξαιρετικό ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι η οικονομία
του αναμένεται να γίνει η
21η μεγαλύτερη του κόσμου
έως το 2025, με το ΑΕΠ της
να αγγίζει τα $436 δις. Με
αφορμή αυτά τα στοιχεία, τα
Ναυτικά Χρονικά προσπάθησαν
να ερευνήσουν τι συμβαίνει
οικονομικά στο Βιετνάμ τα
τελευταία χρόνια και πού
οφείλεται η ταχεία ανάπτυξή
του.
Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου
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Η ασιατική χώρα έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα των υποδομών, με σκοπό
να γίνει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας, με τη ναυτιλία να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής
της οικονομίας, καθώς το 90% των εισαγόμενων και εξαγόμενων αγαθών μεταφέρονται μέσω θαλάσσης. Η χώρα διαθέτει πάνω από 120 θαλάσσιους λιμένες,
ενώ ένα επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο
είναι ότι, έως το 2020, περισσότεροι από
15.000 αξιωματικοί EN και μέλη κατώτερου πληρώματος θα έχουν εκπαιδευτεί
επαρκώς ώστε να επανδρώσουν εμπορικά πλοία. Παράλληλα, το Βιετνάμ κινείται
προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης του ναυτιλιακού κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την Τετάρτη 20
Ιουνίου ο πρωθυπουργός της χώρας, με
σχετική απόφαση, ενέκρινε τα σχέδια της
Vinalines, της μεγαλύτερης κρατικής ναυτιλιακής του Βιετνάμ, για την πώληση μετο-

χών της προς το κοινό μέσω της δημόσιας εγγραφής της, η οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.
Συγκεκριμένα, οι εμπορικοί λιμένες του
Βιετνάμ σημείωσαν throughput 11.086.142
TEUs εμπορευματοκιβωτίων συνολικά το
2016, το οποίο παρέμεινε σχετικά σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που
συνέταξε η Vietnam Seaports Association
(VSA). Αναλυτικότερα, οι λιμένες στα νότια
της χώρας ήταν υπεύθυνοι για 7.944.828
TEUs, αντιπροσωπεύοντας έτσι το 71,7%
του συνολικού throughput, με τα λιμάνια
του Ho Chi Minh City και Dong Nai να
συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, αυτοί στην
κεντρική περιοχή του Βιετνάμ «απασχόλησαν» 476.748 TEUs, με το λιμάνι του Da
Νang να παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια του βορρά ήταν επίσης ισχυρή, σημειώνοντας αύξηση κατά
8,2%, στα 2.664.566 TEUs, εκ των οποίων
τα 1.986.630 TEUs αφορούσαν το λιμάνι
του Hai Phong.
Στο Γράφημα 1 φαίνεται η εξέλιξη του
throughput στα λιμάνια containers της
χώρας από το 2009 έως το 2016.
Για ποιους λόγους όμως παρουσιάζει αυτή
τη σταθερά αισιόδοξη πορεία; Όσον
αφορά τη σύσταση του πληθυσμού του, η
μεσαία τάξη του Βιετνάμ αναπτύσσεται με
αμείωτους ρυθμούς. Σύμφωνα με έρευνα
της εταιρείας Nielsen, αναμένεται να φτάσει τα 44 εκατ. καταναλωτών σε σύγκριση
με τα 8 εκατ. του 2012, μετατρέποντάς τη
σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
μεσαίες τάξεις στον κόσμο.
Η μεσαία τάξη θεωρείται ήδη «υπεύθυνη»
για περισσότερο από το 50% της συνολικής
κατανάλωσης της χώρας. Εταιρείες όπως η
Chanel, η Versace και η Armani, οι οποίες
εκτελούν μια διεξοδική έρευνα αγοράς πριν
εισέλθουν στην αγορά του Βιετνάμ, ανοίγουν καταστήματα στη Σαϊγκόν, υποδεικνύοντας έτσι ότι το Βιετνάμ έχει αρκετή δυνητική αγοραστική δύναμη για να προσελκύσει ξένες βιομηχανίες. Δίκαια λοιπόν η
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ασιατική χώρα κατατάσσεται στην 6η θέση
στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανάπτυξης Λιανικής, ανεβαίνοντας πέντε «σκαλοπάτια».
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία για το μέσο εισόδημα των
Βιετναμέζων. Οι μέσοι μισθοί στο Βιετνάμ
παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ επαγγελμάτων αλλά και μεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, το μέσο εισόδημα κυμαίνεται στα
$150, με τα πιο «ακριβοπληρωμένα» επαγγέλματα να αφορούν τη μεταλλουργία, τον
τραπεζικό τομέα και την υγεία. Παράλληλα, μεγάλες είναι και οι αποκλίσεις μεταξύ
των μισθών ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς οι περισσότεροι δημόσιοι
υπάλληλοι έχουν πολύ χαμηλότερες αμοιβές. Ο μέσος μισθός ωστόσο στην ασιατική χώρα παρουσιάζει μια άκρως αύξουσα τάση μεταξύ 2005 και 2015 σύμφωνα
με τα στοιχεία του tradingeconomics.com.
Η αυξητική αυτή τάση παρουσιάζεται στο
Γράφημα 2.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά
τις προσπάθειες για τον εξορθολογισμό
και την ανασύσταση της οικονομίας του,
το Βιετνάμ εξακολουθεί να ταλανίζεται
από τη διαφθορά στο επιχειρηματικό του
περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο
κατασκευαστικός τομέας, η δημόσια διοίκηση και οι φυσικοί πόροι είναι ιδιαίτερα
επιρρεπείς στη διαφθορά, με τα φαινόμενα της δωροδοκίας, του εκβιασμού, της
κατάχρησης εξουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να αποτελούν συνήθεις πρακτικές.
Το 50% των πολιτών θεωρεί ότι ένα μεγάλο μέρος των τελωνειακών χρηματίζονται.
Μεγάλη εντύπωση επίσης προκαλεί το
γεγονός ότι το ένα τρίτο των βιετναμέζικων εταιρειών αναφέρει ότι έλαβε αιτήσεις
για την έκδοση «ψευδών τιμολογίων».
Παράλληλα, υψηλός είναι ο κίνδυνος διαφθοράς στις βιομηχανίες φυσικών πόρων
του Βιετνάμ, μεταξύ άλλων στον τομέα
των μεταλλείων και της ενέργειας, λόγω
της έλλειψης διαφάνειας, της αδύναμης
διακυβέρνησης και των στενών δοσοληψιών μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ
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* Στον κάθετο άξονα ο μέσος μηνιαίος μισθός παρουσιάζεται σε βιετναμέζικα ντονγκ.
1 δολάριο ΗΠΑ αντιστοιχεί σε 23,228 βιετναμέζικα ντονγκ.

Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βιετνάμ
(VCCI), τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις
εξόρυξης παραδέχτηκαν ότι είχαν «ανεπίσημες δαπάνες» ύψους της τάξεως του
10% των εσόδων τους, ενώ επτά στις δέκα
επιχειρήσεις ανέφεραν ότι στηρίζονται
στην παράνομη πρόσβαση σε πληροφορίες. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2017, το
λαθρεμπόριο ξυλείας από την Καμπότζη
έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι

δωροδοκίες σε αξιωματούχους και τελωνειακούς για την εκμετάλλευση της ξυλείας του Βιετνάμ ανέρχονται σε $45 ανά
κυβικό μέτρο ξυλείας.
Είναι λοιπόν σαφές ότι η έλλειψη διαφάνειας στο Βιετνάμ αποτελεί μια μεγάλη
πρόκληση για την περαιτέρω άνθηση της
οικονομίας του και οι εκάστοτε κυβερνήσεις οφείλουν να κερδίσουν το στοίχημα
αυτό, μιας και η δημόσια διοίκηση φαντάζει αιχμάλωτη της διαφθοράς στα μάτια
των Βιετναμέζων.

COMMODITIES
Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Εμπορευματικά αγαθά: από την παραγωγή
στη διακίνηση και στην κατανάλωση
Καταγραφή των πιο σημαντικών ειδήσεων και των τελευταίων εξελίξεων
που αφορούν την παραγωγή, τη διακίνηση και την εμπορία των κύριων ξηρών,
υγρών και γενικών φορτίων παγκοσμίως.

ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΑΝΘΡΑΚΑΣ
ΚΙΝΑ

Αμετάβλητες οι εισαγωγές
κατά τον περασμένο Μάιο
Οι εισαγωγές άνθρακα της Κίνας για τον
περασμένο Μάιο παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με την ίδια περίοδο
πέρυσι.
Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές άνθρακα
για τον Μάιο ανήλθαν στους 22,33 εκατ.
τόνους σε σχέση με τους 22,28 εκατ.
τόνους εισαγόμενου άνθρακα τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2018, οι εισαγωγές
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άνθρακα αυξήθηκαν κατά 8,2% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
στους 120,73 εκατ. τόνους.
Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για άνθρακα τον Μάιο παρουσιάστηκε αυξημένη, οι
εισαγωγές ναι μεν έχουν αυξηθεί, με πολύ
αργό ρυθμό δε, καθώς η κυβέρνηση έχει
επιβάλει αυστηρό έλεγχο στις εισαγωγές, ανέφεραν σε κινεζικά μέσα έμποροι
άνθρακα με έδρα την πόλη Guangzhou.
Tέλος, να επισημανθεί ότι πολλοί φορείς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν
εκφράσει επίσης τον προβληματισμό τους
για την κυβερνητική πολιτική που σχετίζεται με τις εισαγωγές άνθρακα, φοβούμενοι
μια ενδεχόμενη έλλειψη, η οποία θα επηρέαζε αρνητικά την παραγωγή τους.

ΒΑΜΒΑΚΙ
ΙΝΔΙΑ

Επωφελείται από τον εμπορικό
πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας
Οι αποστολές ινδικού βαμβακιού προς
την Κίνα αναμένεται να αυξηθούν σε 5
εκατ. δεμάτια (bales) κατά την επόμενη
παραγωγική περίοδο, καθώς ο «εμπορικός
πόλεμος» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, ο οποίος παίρνει διεθνείς διαστάσεις, ωθεί τους
μεγαλύτερους καταναλωτές βαμβακιού να
αναζητήσουν νέες πηγές εισαγωγών.
Σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ, που
αποτελούν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ινών
βάμβακος παγκοσμίως, οδηγούσαν τις
κινεζικές εισαγωγές πάνω από δέκα χρόνια. Ωστόσο, η απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς της τάξεως του 25% από τις
6 Ιουλίου 2018 στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου
και του βαμβακιού, θα δώσει την ευκαιρία στην Ινδία να αποσπάσει ένα μεγάλο
μέρος της αγοράς.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αξιωματούχοι
της DD Cotton σε τοπικά μέσα της Ινδίας, η χώρα έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις
με την Κίνα για την εξαγωγή 85.000 τόνων
βαμβακιού από τη νέα σοδειά.
Επισημαίνεται ότι η Κίνα, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα βαμβακιού
παγκοσμίως, έχει δει τις εισαγωγές της να
συρρικνώνονται αισθητά, καθώς από τους
5 εκατ. τόνους βαμβακιού που εισήγαγε
το έτος 2011-2012, την προηγούμενη χρονιά «κατρακύλησαν» στο 1 εκατ. τόνους
βαμβακιού. Σύμφωνα με τον Tim Bourgois,
Global Trading Manager της Cotton
Platform της εταιρείας Louis Dreyfus, ο
ασιατικός γίγαντας αναμένεται κατά το
2019-2020 να ξαναπάρει τα ηνία, καθώς
θα αυξήσει τις εισαγωγές στα 10-15 εκατ.
δεμάτια (2-3 εκατ. τόνους βαμβακιού).
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Βαμβακιού της Ινδίας, Atul Ganatra,
τόνισε ότι, καθώς η ζήτηση της Κίνας είναι
τεράστια, είναι ευκαιρία για τη χώρα να
αυξήσει κατά πολύ τις εξαγωγές της.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι τεταμένες εμπορικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων
οικονομιών του κόσμου έχουν όχι μόνο
χαμένους αλλά και νικητές, με την Ινδία να
επωφελείται σημαντικά αν οι προβλέψεις
για την κατακόρυφη άνοδο των εξαγωγών
βαμβακιού επιβεβαιωθούν.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΜΕΞΙΚΟ

Δείχνει τα δόντια του στις ΗΠΑ
Μια νέα ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών
κυρώσεων από πλευράς ΗΠΑ προς το
Μεξικό θα έχει ως αποτέλεσμα η χώρα
της Κεντρικής Αμερικής να επιβάλει
δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικού
καλαμποκιού και σόγιας, οι οποίες ανέρχονται στα $4 δις ετησίως.
Αυτά ανέφερε το Reuters επικαλούμενο
Μεξικανούς αξιωματούχους, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το προηγούμενο
διάστημα το Μεξικό ανταπέδωσε άμεσα
τις εμπορικές κυρώσεις που επέβαλε ο
πρόεδρος Τραμπ αναφορικά με τις εισαγωγές μετάλλων, επιβάλλοντας με τη σειρά
του δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών
προϊόντων (χάλυβα, μήλων και χοιρινού
κρέατος).
Επισημαίνεται ότι η επιβολή δασμών από
πλευράς Μεξικού σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα θα έπληττε όχι μόνο τις
ΗΠΑ, για τις οποίες το Μεξικό αποτελεί
τον μεγαλύτερο εισαγωγέα καλαμποκιού,
αλλά και τον αγροτικό τομέα στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας. Για τον λόγο
αυτόν έχουν ήδη αυξηθεί οι εισαγωγές
σιτηρών από την Αργεντινή και τη Βραζιλία, με στόχο να περιοριστεί ο αντίκτυπος
από μια τέτοια «σύγκρουση».
Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου
Αγροτικής Ανάπτυξης του Μεξικού, κ.
Bosco de la Vega, τόνισε τέλος σε μέσα
της χώρας του ότι αυτοί οι δασμοί θα
αφορούν κυρίως εισαγωγές καλαμποκιού
από τις περιοχές του Μιζούρι, του Κάνσας, της Αϊόβα και της Νεμπράσκα, που
υποστήριξαν ένθερμα την υποψηφιότητα
Τραμπ στις εκλογές του 2016.
ΟΣΠΡΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Εθνικό πλάνο για την αύξηση της
παραγωγής και των εξαγωγών
Το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
και Προμηθειών της Βραζιλίας (MAPA)
ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018
το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της
παραγωγικής αλυσίδας οσπρίων, συγκεκριμένα φασολιών.
Ειδικότερα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας

εξέδωσε διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο
θεσπίζεται η επιτροπή διαχείρισης, με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και ιδίως την
αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών.
Επισημαίνεται ότι το προηγούμενο έτος
η Βραζιλία εξήγαγε 106.300 τόνους φασολιών και ο στόχος είναι να αγγίξει τους
500.000 τόνους εξαγόμενων οσπρίων
έως το 2028, συμπεριλαμβανομένων των
ρεβιθιών, της φακής και των μπιζελιών.
Το πανεθνικό αυτό σχέδιο στοχεύει και
στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης
φασολιών καθώς και στην αύξηση κατά
20% της παραγωγής διαφόρων ποικιλιών
οσπρίων, όπως αναφέρεται στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Anba.
Tέλος, να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία αυτή
προέκυψε από την εταιρική συνεργασία
μεταξύ της MAPA και άλλων φορέων,
όπως του Brazilian Council of Beans and
Pulses (CBFP) και του Brazilian Institute
of Beans and Pulses (IBRAFE).
ΣΙΤΗΡΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Οι βροχοπτώσεις από μηχανής
Θεός για την παραγωγή
Οι βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Δυτική
Αυστραλία προς το τέλος της περιόδου
καλλιέργειας σιταριού (τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου) φαίνεται πως ανακούφισαν
τους τοπικούς παραγωγούς εν αντιθέσει
με αυτούς στις ανατολικές πολιτείες της
χώρας, όπου η ξηρασία επισκιάζει τον
αγροτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, τοπικοί παραγωγοί δήλωσαν
στο Reuters την Παρασκευή 8 Ιουνίου
2018 ότι οι βροχοπτώσεις αυτές ήρθαν σαν
μάννα εξ ουρανού, καθώς η ξηρασία και
άλλοι παράγοντες απειλούσαν για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά τη συγκομιδή σιταριού
της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της
χώρας, οι πολιτείες της Δυτικής Αυστραλίας είναι υπεύθυνες για το 50% περίπου
της συνολικής παραγωγής σιταριού της
Αυστραλίας. Είναι επίσης σημαντικό να
τονιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών σιταριού της Ασίας και της Μέσης
Ανατολής προέρχονται από τη Δυτική
Αυστραλία.
Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα στοιχεία της Αυστραλιανής Υπηρεσίας
Γεωργίας, Οικονομικών Πόρων και Αγρο-

COMMODITIES
ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι υψηλές θερμοκρασίες
και η ξηρασία αναμένεται να
συρρικνώσουν τη γεωργική
παραγωγή
Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, σε
συνδυασμό με την ξηρασία που επικράτησε
στη Γερμανία τον Μάιο, θα έχουν ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η γεωργική παραγωγή της χώρας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους αγρότες.
Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Γεωργών, Joachim Rukwied, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Bild am Sonntag και δημοσιεύτηκε την
Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.
Όπως επισημαίνει το Reuters, η καλοκαιρινή ξηρασία που πλήττει τις ευρωπαϊκές χώρες της Βαλτικής θα προκαλέσει
καταστροφές στις καλλιέργειες σιταριού,
με τους εμπειρογνώμονες να αναμένουν
πτώση της παραγωγής στη Γερμανία
της τάξεως του 6,5%, στους 22,89 εκατ.
τόνους σιταριού.
Παράλληλα, ο κ. Rukwied επεσήμανε ότι
φέτος η Γερμανία αντιμετώπισε τον θερμότερο Μάιο, ενώ η ξηρασία που έπληξε την περιοχή αναμένεται να συρρικνώσει την παραγωγή σε βορρά και ανατολή έως και 60%.
Τέλος, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για τους
Γερμανούς παραγωγούς παραμένει η επανεμφάνιση λύκων, όπως σημείωσε, τονίζοντας ότι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να τους επιτίθενται εάν κρίνεται
σκόπιμο.
ΙΝΔΙΑ

Θέτει αύξηση στους
εισαγωγικούς δασμούς

τικών Επιστημών, σύμφωνα με τα οποία οι
γεωργοί της χώρας είχαν συνολική συγκομιδή 21,2 εκατ. τόνους σιταριού κατά το
2017-2018, μειωμένη κατά 38% σε σχέση με
τη συγκομιδή των 34,4 εκατ. τόνων σιταριού
κατά το 2016-2017, η οποία αποτελεί ρεκόρ.
Από την άλλη πλευρά, αναλυτές της χώρας
επισημαίνουν ότι η δυσχερής κατάσταση
στην Ανατολική Αυστραλία αναφορικά
με την παραγωγή σιταριού αναμένεται να
μειώσει τη συνολική παραγωγή της χώρας
για φέτος. Τέλος, να επισημανθεί ότι η
Αυστραλία αποτελεί τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα σιταριού στον κόσμο.

48

Η ινδική κυβέρνηση προχώρησε στα τέλη
Μαΐου στην αύξηση των δασμών στις
εισαγωγές σιταριού στο 30%, συγκριτικά
με το 20% που ίσχυε έως εκείνη την περίοδο.
Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στις
αισιόδοξες προβλέψεις για ρεκόρ της
εγχώριας παραγωγής σιταριού στην Ινδία,
η οποία αναμένεται ότι θα αγγίξει τους
98,61 εκατ. τόνους το γεωργικό έτος 20172018, αύξηση κατά 100.000 τόνους συγκριτικά με το προηγούμενο γεωργικό έτος.
Τον Νοέμβριο του 2017 η Ινδία, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός σιταριού
στον κόσμο, αποφάσισε να αυξήσει τους

δασμούς της στις εισαγωγές σιταριού από
10% σε 20%, λόγω της αυξημένης εγχώριας παραγωγής της.
Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η
ινδική κυβέρνηση προέβη στην αύξηση
των δασμών στις εισαγωγές της σε σιτάρι,
καθώς επιθυμεί να παρέχει υποστήριξη
στις εγχώριες καλλιέργειές της και στους
γεωργούς της χώρας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου
Γεωργίας των ΗΠΑ, μετά την επιβολή του
30% στις εισαγωγές σιταριού της Ινδίας,
εκτιμάται ότι οι εισαγωγές της χώρας θα
ανέλθουν σε 1,5 εκατ. τόνους το γεωργικό
έτος 2018-2019.
ΙΑΠΩΝΙΑ

Αναστέλλει τις εισαγωγές
από τον Καναδά
H Ιαπωνία προχώρησε την Παρασκευή
15 Ιουνίου 2018 στην απαγόρευση εισαγωγών καναδέζικου σιταριού. Η απόφαση
ελήφθη μετά την αποκάλυψη της Καναδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Τροφίμων
(CFIA) ότι ποσότητα γενετικά τροποποιημένου σιταριού βρέθηκε στην περιοχή
της Αλμπέρτα.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Σιταριού της Αλμπέρτα, Kevin Bender,
δήλωσε χαρακτηριστικά σε τοπικά μέσα:
«Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι η Ιαπωνία αναστέλλει προσωρινά τις εισαγωγές
σιταριού, μέχρι να συλλέξει περισσότερες
πληροφορίες για το θέμα, ωστόσο δεν
γνωρίζουμε πόσο θα συνεχιστεί αυτή η
απαγόρευση».
Η είδηση προκαλεί «πονοκεφάλους»
στους γεωργούς του Καναδά, καθώς η
χώρα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σιταριού στον κόσμο,
με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται
περίπου στα $8,3 δις ετησίως.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η
Ιαπωνία εισάγει κατά μέσο όρο σιτάρι
αξίας $379 εκατ. από την επαρχία της
Αλμπέρτα, όπως αναφέρει το τουρκικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.
Μετά τη δημοσιοποίηση της ύπαρξης
γενετικά τροποποιημένου καναδέζικου
σιταριού, και άλλες χώρες, πέρα από την
Ιαπωνία, αναμένεται να απαγορεύσουν τις
εισαγωγές από τον Καναδά.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη
φορά που γενετικά τροποποιημένο σιτάρι
εντοπίζεται στον Καναδά.
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Παράλληλα, όσον αφορά τη Βόρεια Αμερική, η αγορά υποκατάστατων ζάχαρης
αναμένεται να υπερβεί τους 6,89 εκατ.
τόνους έως το 2024, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να γνωρίσει ανάπτυξη της τάξεως
του 7% στην Ασία και συγκεκριμένα στην
Κίνα, στην Ινδία, στην Ιαπωνία και στη
Νότια Κορέα.
Επισημαίνεται ότι υποκατάστατα ζάχαρης
συναντώνται με τη μορφή σορβιτόλης,
ταγκατόζης, ασπαρτάμης και σακχαρίνης
στη βιομηχανία καλλυντικών, τροφίμων
και ποτών, αλλά και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, η Grand View
Research αναφέρει στην έρευνά της ότι
τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας που
παρατηρούνται στις αναδυόμενες χώρες
και τα οποία συνδέονται με την κατανάλωση ζάχαρης ενθαρρύνουν την άνθηση
της αγοράς των υποκατάστατων ζάχαρης.
ΚΑΚΑΟ
ΝΙΓΗΡΙΑ

Εξετάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο
για την ανάταση της παραγωγής
ΣΟΓΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Εκτόξευση για τον αριθμό πλοίων
που αναμένουν για να φορτώσουν
O αριθμός των πλοίων τα οποία αναμένουν
να προσεγγίσουν τα λιμάνια της Βραζιλίας για τη φόρτωση εμπορευμάτων σόγιας
παρουσιάζεται αυξημένος κατά 60% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ναυτικό πρακτορείο Williams, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου υπήρχαν 46 πλοία τα οποία
ανέμεναν να φορτώσουν εμπορεύματα όπως
σόγια και άλλα σιτηρά, όταν έναν χρόνο πριν
ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τα 29 πλοία.
Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των πλοίων
τα οποία ήταν αγκυροβολημένα και φόρτωναν εμπορεύματα κατά το ίδιο διάστημα
υπήρξε μειωμένος κατά 42% συγκριτικά με
το ίδιο διάστημα έναν χρόνο πριν. Όπως
επεσήμαναν εξαγωγείς σόγιας και σιτηρών,
η καθίζηση αυτή οφείλεται κυρίως στις
απεργίες των οδηγών φορτηγών της Βραζιλίας στα τέλη Μαΐου, γεγονός το οποίο
καθυστέρησε τη μεταφορά αυτών των
εμπορευμάτων προς τα λιμάνια της χώρας.
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Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στα τέλη
Μαΐου φαίνεται πως δεν έχουν αποδώσει
και μόνο οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν
ιδιόκτητο στόλο φορτηγών έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα αγαθά τους προς
τα λιμάνια για εξαγωγή.
ΖΑΧΑΡΗ

Απειλείται από τα υποκατάστατά της
Το σκηνικό όσον αφορά τις διατροφικές
συνήθειες των καταναλωτών, ιδιαίτερα
των αναπτυσσόμενων χωρών, φαίνεται ότι
αλλάζει, σύμφωνα με την κορυφαία αμερικανική εταιρεία ερευνών Grand View
Research. Συγκεκριμένα, έρευνά της που
δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
έδειξε ότι η παγκόσμια αγορά υποκατάστατων ζάχαρης αναμένεται να φτάσει
τα $19,1 δις έως το 2024. Η Grand View
Research αναφέρει παράλληλα ότι ο τομέας των τροφίμων αναμένεται να επιτύχει
τη μεγαλύτερη ανάπτυξή του κατά τα
επόμενα έξι έτη, λόγω της αυξανόμενης
προτίμησης των καταναλωτών κυρίως των
αναπτυσσόμενων χωρών προς τρόφιμα
και ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε
θερμίδες.

Τα τελευταία χρόνια ο γεωργικός τομέας
της Νιγηρίας, ο οποίος ήταν ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας της την τελευταία δεκαετία και απασχολούσε το 70%
του πληθυσμού της χώρας, έχει υποστεί
σοβαρό πλήγμα.
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι βασική αιτία
γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός ότι η Νιγηρία εξαρτάται πλέον οικονομικά σε πολύ
μεγάλο βαθμό από την παραγωγή πετρελαίου. Η μεταβλητότητα, όμως, που παρουσιάζουν οι τιμές του μαύρου χρυσού έχει
αναγκάσει τον πρόεδρο Muhammadu
Buhari να στρέφεται προς την εκ νέου
αναζωογόνηση του γεωργικού κλάδου, με
σκοπό τη διαφοροποίηση της οικονομίας
της αφρικανικής χώρας.
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες
είναι ώριμες για την ανάπτυξη της παραγωγής κακάο, με την Cocoa Association of
Nigeria (CAN) να περιγράφει ένα δεκαετές πλάνο δράσης για την ενίσχυση της
παραγωγής. « Έχουμε προτείνει αξιέπαινες
οδηγίες, που μπορούν να αλλάξουν την
παραγωγή του κακάο στη Νιγηρία», δήλωσε ο πρόεδρος της CAN, Sayina Riman,
προσθέτοντας: «Ελπίζουμε ότι αυτές οι
συστάσεις θα εφαρμοστούν πιστά προς

το συμφέρον του κλάδου». Παράλληλα ο
κ. Riman επεσήμανε ότι, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου αυξάνονταν, η παραγωγή
κακάο από τη δεκαετία του 1970 και μετά
άρχισε να συρρικνώνεται, παρά το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο
αποτελούσε την κύρια πηγή κρατικών
εσόδων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή
κακάο της Νιγηρίας για το 2016 ανήλθε
στους 237.000 τόνους, όταν για το ίδιο
χρονικό διάστημα η Ακτή Ελεφαντοστού
παρήγαγε 1,47 εκατ. τόνους και η Γκάνα
859.000 τόνους κακάο, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.
Από την πλευρά της, η Ranjana
Bhattacharjee του Διεθνούς Ινστιτούτου
Τροπικής Γεωργίας (IΙTA) στο Ibadan ανέφερε ότι οι προοπτικές είναι εξαιρετικά
ευοίωνες για τον συγκεκριμένο κλάδο στη
Νιγηρία και ότι οι αγρότες μπορούν να
βοηθηθούν από μια συντονισμένη δράση,
ώστε να αυξήσουν την παραγωγή κακάο
από 300 κιλά ανά εκτάριο σε 800, με στόχο να αυξήσουν παράλληλα το εισόδημά
τους. Από την άλλη πλευρά, ειδικοί ερευνητές και γεωπόνοι της χώρας θεωρούν ότι η
παραγωγή μπορεί να ενισχυθεί μέσω βελτιωμένων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
αλλά και μέσω νέων μεθόδων καλλιέργειας.
Τέλος, να επισημανθεί ότι η χώρα της
Αφρικής διέθετε στο παρελθόν περισσότερα από είκοσι εργοστάσια επεξεργασίας κακάο, ωστόσο λόγω «φτωχής»
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα
ο αριθμός των εγκαταστάσεων αυτών μειώθηκε αισθητά.
ΚΑΦΕΣ
ΒΟΛΙΒΙΑ

Η επέκταση των εξαγωγών
προς την Κίνα στην κορυφή
της κυβερνητικής ατζέντας
O πρόεδρος της Βολιβίας, Evo Morales,
προανήγγειλε τον Ιούνιο μέτρα για την
τόνωση της παραγωγής και των εξαγωγών
καφέ από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία
αυτή της κυβέρνησης εντάσσεται στο
πλαίσιο των συνομιλιών –και των δεσμεύσεων– με τον Κινέζο πρωθυπουργό, Xi
Jinping, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του
στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος Morales επεσήμανε ότι
η παραγωγή καφέ στη χώρα πρέπει να
αυξηθεί, καθώς υπάρχει γόνιμο έδαφος
στη διεθνή αγορά. Παράλληλα, τόνισε
ότι συναντήθηκε με επιχειρηματίες του
ιδιωτικού τομέα στη Santa Cruz και στη
La Paz, όπως επίσης και με οίκους εμπορίας, προώθησης και διανομής αγροτικών
προϊόντων, με σκοπό να διερευνήσει κατά
πόσο είναι εφικτή μια συνεργασία των
ενδιαφερόμενων μερών ώστε να ανταποκριθεί η παραγωγή καφέ της Βολιβίας
στην κινεζική ζήτηση.
Επιπροσθέτως, ο ηγέτης της λατινοαμερικανικής χώρας ανέφερε ότι μια «δίκαιη»
τιμή για το εμπόρευμα θα έδινε ένα επιπλέον κίνητρο στους παραγωγούς ώστε να
αυξήσουν την παραγωγή τους, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι ιερό καθήκον της κυβέρνησης να υποστηρίξει τις εξαγωγές καφέ.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Βολιβία
εξάγει καφέ, μεταξύ άλλων χωρών, σε
ΗΠΑ και Γερμανία, ενώ από εδώ και στο
εξής θα έχει την ευκαιρία να επεκτείνει τις
εξαγωγές της και προς την κινεζική αγορά.
ΧΑΛΥΒΑΣ
ΙΝΔΙΑ

Επάνοδος για τη βιομηχανία
Την επάνοδο σε θετικό κλίμα εξέφρασε
ο Ινδός υπουργός Χάλυβα, Chaudhary
Birender Singh, σχετικά με τη βιομηχανία
χάλυβα της χώρας του.
Σε δηλώσεις του ο κ. Chaudhary Birender
Singh εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η
χώρα του ξεπέρασε οριστικά τα δύσκολα χρόνια 2014, 2015 και 2016, οπότε οι
κυβερνητικές παρεμβάσεις καθήλωσαν την
παραγωγή σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Πλέον η Ινδία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα χάλυβα παγκοσμίως, καθώς το 2017 παρήγαγε πάνω από 100
εκατ. μετρικούς τόνους. Ο στόχος για το
2030 είναι να ανέλθει η παραγωγή σε 300
εκατ. μετρικούς τόνους χάλυβα.
Πάνω από τη μισή παραγωγή χάλυβα της
Ινδίας προέρχεται από τις εγκαταστάσεις
της Kalinganagar στο κρατίδιο της Odisha,
στο ανατολικό παράλιο τμήμα της χώρας,
στον κόλπο της Βεγγάλης. Ο στόχος για
την εν λόγω μονάδα είναι η παραγωγή
να ξεπεράσει τους 100 εκατ. μετρικούς
τόνους χάλυβα το 2030.

COMMODITIES
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι
ρωσικοί oil majors είχαν ανοιχτά υποστηρίξει την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου,
όταν ακόμη ο μαύρος χρυσός διαπραγματευόταν στα $80.

ΥΓΡΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΡΩΣΙΑ

Αψηφά τη διεθνή συμφωνία
για την παραγωγή
H παραγωγή πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκε σε 11,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά
την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπως
ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax
το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018.
Επισημαίνεται ότι η Ρωσία συμφώνησε να
περικόψει την παραγωγή της κατά 300.000
βαρέλια ημερησίως, από τα 11,247 εκατ.

βαρέλια/ημέρα που παρήγαγε, συμμετέχοντας σε μια παγκόσμια συμφωνία για το
μέλλον του μαύρου χρυσού.
Παράλληλα, ο OPEC και άλλοι μεγάλοι
πετρελαϊκοί παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, συναντήθηκαν στη
Βιέννη στις 22 και 23 Ιουνίου 2018, με την
εν λόγω συμφωνία, η οποία έχει ισχύ μέχρι
το τέλος του έτους, να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της συζήτησης. Τόσο η Ρωσία όσο
και η Σαουδική Αραβία έχουν τονίσει ότι
σταδιακά θα υπάρξει η ανάγκη να αυξηθεί
η παραγωγή πετρελαίου, για να αποφευχθεί
ενδεχόμενη έλλειψη ανεφοδιασμού.

ΒΕΝΕΖΟΥΈΛΑ

Στρέφεται προς τις εισαγωγές
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας σχεδιάζει
να εισάγει αργό πετρέλαιο προκειμένου
να το χρησιμοποιήσει στα διυλιστήριά της
για να παράγει καύσιμα.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε θα πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο γεγονός, καθώς
η Βενεζουέλα έχει δικά της αποθέματα
πετρελαίου, τα μεγαλύτερα σε παγκόσμιο
επίπεδο, και αυτό στο παρελθόν την καθιστούσε αυτοδύναμη.
Ωστόσο, λόγω των μεγάλων οικονομικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζει η PDVSA, η
κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας,
δεν είναι δυνατόν να αντληθεί πετρέλαιο
από τα κοιτάσματα που διαθέτει η εταιρεία
προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει
την εξαγωγική της δραστηριότητα.
Την ίδια ώρα, ο ενεργειακός όμιλος
ConocoPhillips, με έδρα στο Τέξας, έχει
προχωρήσει σε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει η PDVSA
στην Καραϊβική, λόγω μη αποπληρωμής
οφειλών ύψους $2 δις από μέρους της
τελευταίας.
Το γεγονός αυτό έχει περιορίσει σημαντικά την ικανότητα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας να εξάγει
πετρέλαιο προς την ασιατική αγορά.
Εφόσον εισαχθεί αργό πετρέλαιο στη
Βενεζουέλα από άλλες χώρες, τότε εκτιμάται ότι θα παραχθούν σημαντικές
ποσότητες από τα διυλιστήρια της λατινοαμερικανικής χώρας σε ημερήσια βάση.
Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται ότι θα
εκπληρωθούν τα συμβόλαια για μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς
τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες.
ΚΑΝΑΔΆΣ

Προβλέψεις για αύξηση
της παραγωγής έως το 2035
H παραγωγή πετρελαίου του Καναδά
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 33% έως το
2035, οδηγούμενη σχεδόν εξ ολοκλήρου
από την αύξηση της παραγωγής πετρελαιοφόρου άμμου που συναντάται στη χώρα.
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Στην ετήσια έκθεσή της η Καναδική Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου (CAPP) προειδοποιεί παράλληλα ότι η αδυναμία του
Καναδά να κατασκευάσει νέους αγωγούς
εξαγωγής αργού πετρελαίου, καθώς επίσης η ανικανότητα θέσπισης ενός σαφούς
και μακροπρόθεσμου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με θέματα εκμετάλλευσης
του μαύρου χρυσού, έχει εξασθενίσει το
ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.
Ο CEO της CAPP, Tim McMillan, ανέφερε στα τοπικά μέσα ότι ο ανταγωνισμός
για επενδύσεις κεφαλαίων σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι τεράστιος και ο Καναδάς
αδυνατεί να ακολουθήσει. Παράλληλα
πρόσθεσε ότι, παρά τις όποιες προκλήσεις, η παραγωγή αργού πετρελαίου της
χώρας αναμένεται να αυξηθεί σε 5,6 εκατ.
βαρέλια ημερησίως έως το 2035, όταν η
ημερήσια παραγωγή για το 2017 κινήθηκε
στα 4,2 εκατ. βαρέλια.
Επισημαίνεται ότι ο Δυτικός Καναδάς
αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της
πετρελαϊκής παραγωγής της χώρας, με τον
μεγαλύτερο όγκο να προέρχεται από την
παραγωγή πετρελαιοφόρου άμμου της
Αλμπέρτα. Ωστόσο, η έξοδος oil majors
διεθνούς φήμης από την αγορά του Καναδά εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσο
θα μπορεί η χώρα να ανταγωνιστεί τα
αμερικανικά shale plays.
Πράγματι, οι δαπάνες κεφαλαίου για
πετρελαϊκά έργα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν
κατά 38%, στα $120 δις το 2017, όταν στον
Καναδά μειώθηκαν κατά $34,6 δις σύμφωνα με την CAPP.
Τέλος, όπως αναφέρει το Reuters, οι
προσπάθειες για την κατασκευή αγωγών
πετρελαίου με σκοπό τη διείσδυση του
Καναδά στις αγορές και της Ινδίας φαίνεται πως έχουν πέσει επίσης στο κενό.
ΣΑΟΥΔΙΚΉ ΑΡΑΒΊΑ

νός το οποίο έχει επιφέρει μια αυξημένη
προσφορά από τις χώρες του OPEC κατά
τον Ιούνιο, παρά την πτώση στις εξαγωγές
από πλευράς Ιράν.
Η κίνηση αυτή της Σαουδικής Αραβίας
αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της επιδίωξής της για τον περιορισμό της αύξησης
των τιμών του μαύρου χρυσού, οι οποίες φέτος, για πρώτη φορά από το 2014,
ανήλθαν στα $80. Παράλληλα αποτελεί
απόρροια της προτροπής των ΗΠΑ, τόσο
προς τη Σαουδική Αραβία όσο και προς
άλλα μέλη του OPEC, να αυξήσουν την
πετρελαϊκή τους παραγωγή, με στόχο
να αντισταθμιστούν οι όποιες απώλειες
προκλήθηκαν από τις νέες αμερικανικές
κυρώσεις προς το Ιράν.
Επισημαίνεται ότι το Σάββατο 23 Ιουνίου
οι σημαντικότερες πετρελαϊκές χώρες
εντός και εκτός OPEC συμφώνησαν να
επιστρέψουν στις προ περικοπών «εποχές» αναφορικά με την παραγωγή αργού
πετρελαίου, έπειτα από αρκετούς μήνες
μειωμένης παραγωγικής δραστηριότητας τόσο της Βενεζουέλας όσο και της
Ανγκόλα.
Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας της
Σαουδικής Αραβίας, Khalid al-Falih, δήλωσε ότι το Βασίλειο θα αυξήσει την παραγωγή κατά εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια
το προσεχές διάστημα. Επισημαίνεται ότι
η παραγωγή αργού πετρελαίου στη χώρα
της Μέσης Ανατολής αυξάνεται αισθητά
κατά τους θερινούς μήνες, καθώς χρησιμοποιείται από εγχώριες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες.
Τέλος, όπως αναφέρει το Reuters, οι εξαγωγές αυξήθηκαν τον Ιούνιο καθώς κατά
τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι αποστολές προς το εξωτερικό ανήλθαν στα
8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
ΙΑΠΩΝΊΑ

Αυξάνει την παραγωγή μετά
τη συνεδρίαση του OPEC

«Εξαρτημένες» οι εισαγωγές
από τα ΗΑΕ

Η Σαουδική Αραβία, ο κορυφαίος εξαγωγέας αργού πετρελαίου του κόσμου, αύξησε την πετρελαϊκή παραγωγή της σε 10,7
εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά τον μήνα
Ιούνιο, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το
Reuters την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.
Όπως επισημαίνεται, η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας για τον
Ιούνιο αυξήθηκε κατά 700.000 βαρέλια
ημερησίως συγκριτικά με τον Μάιο, γεγο-

Η Ιαπωνία εισήγαγε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 19,149 εκατ. βαρέλια αργού
πετρελαίου κατά τον μήνα Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν
από την Ιαπωνική Υπηρεσία Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων στο Τόκιο, το Σάββατο
30 Ιουνίου.
Επισημαίνεται ότι η Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου εισήγαγε συνολικά 92,401
εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου τον Μάιο,

με το 20,7% εξ αυτών να προέρχεται από
τα ΗΑΕ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο
Φεβρουάριο, η κρατική πετρελαϊκή των
ΗΑΕ, Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), υπέγραψε συμφωνία με την
ιαπωνική INPEX Corporation, σύμφωνα
με την οποία η πρώτη παραχωρεί το 10%
των κοιτασμάτων πετρελαίου της περιοχής Lower Zakum στην ιαπωνική εταιρεία.
ΗΠΑ

Σε περίοπτη θέση η παραγωγή
Η αμερικανική παραγωγή αργού πετρελαίου αναμένεται να ανέλθει κατά μέσο όρο
σε 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως για πρώτη
φορά προς τα τέλη του επόμενου έτους,
σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (ΕΙΑ), που δημοσιεύτηκε την Τρίτη
10 Ιουλίου.
Η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ έχει
αυξηθεί, κυρίως λόγω της προηγμένης
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την
εξόρυξη του μαύρου χρυσού. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος η αμερικανική
παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε
κατά 5,6%, ενώ και για φέτος εκτιμάται ότι
θα παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του
15,4%.
Όπως επεσήμανε η επικεφαλής της ΕΙΑ,
Linda Capuano, η αύξηση της παγκόσμιας
προσφοράς πετρελαίου η οποία προβλέπεται για το 2019 θα λάβει ώθηση, κυρίως,
λόγω αύξησης παραγωγής από πλευράς
ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλίας και Ρωσίας.
Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις για την
κατά μέσο όρο παραγωγή για το 2019
αυξήθηκαν κατά 40.000 βαρέλια, στα 11,8
εκατ., συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις. Όσον αφορά το 2018, η ΕΙΑ αναμένει
παραγωγή 10,91 εκατ. βαρελιών ημερησίως
για το τρίτο τρίμηνο και 11,29 για το τέταρτο τρίμηνο.
Αναφορικά με τη ζήτηση, αναμένεται για
φέτος να ανέλθει στα 20,35 εκατ. βαρέλια/ημέρα, μειωμένη κατά 60.000 βαρέλια/
ημέρα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις,
ενώ για το 2019 προβλέπεται ότι η ζήτηση
για αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ θα «αγγίξει» τα 20,68 εκατ. βαρέλια/ημέρα.
Τέλος, η κ. Capuano τόνισε ότι, εάν οι
προβλέψεις της ΕΙΑ επαληθευτούν, τότε η
μέση κατανάλωση βενζίνης για το 2019 θα
σπάσει κάθε ρεκόρ.

COMMODITIES
μετά, οι διμερείς σχέσεις τους φαίνεται να
έχουν ομαλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να
αρθούν οι εκατέρωθεν εμπορικές κυρώσεις και να ενισχυθεί το διμερές εμπόριο.
Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι για το
2017 η Τουρκία αναδείχθηκε κορυφαία
παραγωγική χώρα κερασιών, ωστόσο
στον εξαγωγικό τομέα κατέλαβε την τρίτη
θέση παγκοσμίως, πίσω από τη Χιλή, με
το 60% των εξαγωγών να προορίζονται για
χώρες της ΕΕ.

ΕΥΠΑΘΗ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΤΣΑΪ
ΚΈΝΥΑ
Πηγή: siemshipping.com

ΚΡΕΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ

ΤΟΥΡΚΊΑ

Διεισδύει στην αγορά της Ασίας

Στο απόγειό τους οι εξαγωγές

H Αργεντινή επεκτείνει τις εμπορικές δραστηριότητές της στην Ασία, με την Ιαπωνία
να έχει ήδη υπογράψει μια διακρατική συμφωνία –με την οποία το Τόκιο θα επιτρέπει τις εισαγωγές βοδινού κρέατος έως τα
τέλη Ιουλίου– και την Κίνα να έχει εγκρίνει
μια ανάλογη εμπορική συμφωνία.
Επισημαίνεται ότι η Αργεντινή ταλανίζεται
από ένα αδύναμο πέσο και από έναν υψηλό πληθωρισμό, ενώ με τη σύναψη αυτών
των συμφωνιών ευελπιστεί ότι θα αυξήσει
τις εξαγωγές γεωργικών και γαλακτοκομικών προϊόντων προς την Ασία και ότι θα
βελτιώσει το εμπορικό της ισοζύγιο.
Κατά το 2017, οι εισαγωγές βόειου κρέατος στην Ιαπωνία ανήλθαν σε $3,3 δις, με
το 90% αυτών των εισαγωγών να προέρχονται από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.
Να τονιστεί ότι η Αργεντινή είναι ένας
κορυφαίος παραγωγός βόειου κρέατος,
με τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα να
αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των
εξαγωγών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι
πέρυσι η χώρα εξήγαγε 188.000 τόνους
βόειου κρέατος αξίας $1,16 δις.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Γεωργίας
της Αργεντινής, Luis Miguel Etchevehere,
εναποθέτει πολλές ελπίδες στις αγορές
της Ασίας, σημειώνοντας ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός στην περιοχή θα οδηγήσει τη μεσαία τάξη καταναλωτών σε αυξημένη ζήτηση για κατανάλωση κρέατος.

Οι εξαγωγές κερασιών της Τουρκίας αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ φέτος,
καθώς θα ανέλθουν στους 85.000 τόνους,
με τα έσοδα να αγγίζουν σχεδόν τα $200
εκατ., ανέφερε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu o αντιπρόεδρος
της Uludag Fresh Fruit and Vegetable
Exporters’ Association (UYMSΙB), Senih
Yazgan, την Τετάρτη 27 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, ο κ. Yazgan δήλωσε ότι οι
Τούρκοι παραγωγοί αναμένουν φέτος
τεράστια αύξηση στη συγκομιδή του
συγκεκριμένου φρούτου, ωστόσο είναι
σημαντικό, όπως τόνισε, να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν να κάνουν
με την εποχικότητα (π.χ. καιρικές συνθήκες). Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αναμενόμενη αυτή εκτόξευση των εξαγωγών
κερασιών θα ενισχυθεί και από τη στροφή
των Τούρκων εξαγωγέων προς τη ρωσική
αγορά, μετά και την αποκλιμάκωση των
διπλωματικών εντάσεων των δύο χωρών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2016 η Τουρκία
κατέρριψε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος
το οποίο παραβίασε τον εναέριο χώρο της,
με αποτέλεσμα οι Ρώσοι, από την πλευρά τους, να απαγορεύσουν τις εισαγωγές
φρούτων και λαχανικών, όπως ντομάτες,
πορτοκάλια, μήλα, βερίκοκα, κεράσια, λάχανα, μπρόκολα, μανταρίνια, αχλάδια, ροδάκινα, κρεμμύδια αλλά και πουλερικά.
Ωστόσο, από το καλοκαίρι του 2017 και
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Η αγορά της Κίνας στο στόχαστρο
των παραγωγών
Οι παραγωγοί τσαγιού της Κένυας επιθυμούν
να εξάγουν τα εμπορεύματά τους προς την
Κίνα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το
διμερές εμπόριο μεταξύ των χωρών, δήλωσαν εκπρόσωποι των Κενυατών παραγωγών
τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.
Συγκεκριμένα, ο Joseph Kuria, πρόεδρος των
320 acres Maramba Tea Estates στο Ναϊρόμπι (πρωτεύουσα της Κένυας), ανέφερε
στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua
ότι το Πεκίνο αποτελεί μια εναλλακτική και
προσοδοφόρα αγορά για το τσάι το οποίο
καλλιεργείται στην ανατολική Αφρική.
Παράλληλα, ο κ. Kuria τόνισε ότι το αγρόκτημα τσαγιού Maramba παράγει κατά
μέσο όρο 14.000 με 18.000 κιλά πράσινου τσαγιού ετησίως, το οποίο εξάγεται
κυρίως στην Ινδία, στο Αφγανιστάν και σε
πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, προσέθεσε ότι η φετινή παραγωγή
πράσινου τσαγιού αναμένεται να αυξηθεί
λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.
Υπενθυμίζεται ότι η αφρικανική χώρα είχε
υπογράψει τον Ιούλιο του 2017 συμφωνία με
σκοπό να ενισχύσει τις εξαγωγές τσαγιού
προς την Ασία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης της Κένυας, οι εξαγωγές τσαγιού προς την Κίνα ανέρχονται στα
4 με 5 εκατ. κιλά ετησίως, ενώ η ετήσια παραγωγή εκτιμάται στα 472 εκατ. κιλά.
Τέλος, ο James Mureu, αντιπρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
της Κένυας (KNCCI), δήλωσε στο πλαίσιο
του China Trade Week στο Ναϊρόμπι ότι η
ενίσχυση των εξαγωγών τσαγιού και καφέ
προς την Κίνα θα έδινε μια ώθηση στα κέρδη ξένου συναλλάγματος για τη μεγαλύτερη
οικονομία της ανατολικής Αφρικής.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΗΜΈΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ BULK CARRIERS
Ήρεμες θάλασσες ή μεγάλες προκλήσεις ενόψει;

Επιμέλεια αφιερώματος:
Χάρης Παππάς

Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν σήμερα, και
δεν υπήρχαν ποτέ, «γυάλινες σφαίρες» που να
μπορούν να μας δείξουν το τι μέλλει γενέσθαι
στη ναυλαγορά. Ωστόσο, κάποια στατιστικά
στοιχεία –στα χέρια έμπειρων στελεχών της
ναυτιλιακής βιομηχανίας– ίσως να είναι ικανά να
μας δώσουν μια «γεύση» για το ποιες αναμένεται
να είναι οι εξελίξεις στο εγγύς μέλλον για τα
φορτηγά πλοία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοσιογραφική ομάδα
των Ναυτικών Χρονικών επέλεξε να αναζητήσει
και να καταγράψει τις απόψεις πεπειραμένων
στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο
για τις επερχόμενες εξελίξεις όσο και για το πώς
αυτές αναμένεται να διαμορφώσουν το τοπίο
σε μια αγορά που κλονίστηκε για πολλά χρόνια.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος στα bulk carriers, πλοιοκτήτες
αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών απαντούν
σε ερώτημα των Ναυτικών Χρονικών για τις ενδεχόμενες συνέπειες της εφαρμογής ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης, αντίστοιχο με το TMSA, στα bulk carriers, ενώ o γενικός γραμματέας της
INTERCARGO «χαρτογραφεί» τις πρόσφατες πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις. Τέλος, στις σελίδες του δεύτερου και του τρίτου
μέρους του αφιερώματος παρουσιάζονται οι απόψεις εκπροσώπων P&I Clubs, καθώς και νηογνωμόνων.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
Η ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Θα μπορούσε το BMSA να γίνει πραγματικότητα;

Του Δημητρίου Ι. Φαφαλιού,
Προέδρου της Fafalios Shipping S.A.

Παρότι το σύστημα TMSA
για τα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου
φαίνεται εκ πρώτης μια
καλή ιδέα, υπάρχουν πολλά
που πρέπει να αλλάξουν
στη συγκεκριμένη
αγορά, προκειμένου να
ευδοκιμήσει μια τέτοια
προσπάθεια.
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Το Tanker Management and Self Assessment (TMSA), πρόγραμμα του OCIMF,
παρουσιάστηκε αρχικά το 2004, ως ένα
εργαλείο το οποίο είχε στόχο να βοηθήσει τις διαχειρίστριες εταιρείες δεξαμενόπλοιων να εκτιμήσουν, να μετρήσουν και
τελικά να βελτιώσουν τα συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιούσαν έως τότε.
Πρόκειται για ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις Συμβάσεις (Conventions), στους
Κώδικες (Codes) και στις Εγκυκλίους
(Circulars) του IMO, το οποίο έχει ως
στόχο την ενίσχυση της αυτορρύθμισης
και την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης για την ενίσχυση της ασφάλειας της
εμπορικής ναυτιλίας, αλλά και την επίτευξη μηδενικών ατυχημάτων.
Το TMSA προσφέρει ένα καθορισμένο
πλαίσιο λειτουργίας για την αξιολόγηση
του Safety Management System (SMS) των
ναυτιλιακών εταιρειών. Θέτει μάλιστα 13
στοιχεία που αφορούν τις πρακτικές διοίκησης, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για
την αποτελεσματική διαχείριση των εταιρειών αλλά και των πλοίων.
Οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να
μετρήσουν την επίδοση του SMS τους σε
σχέση με συγκεκριμένα KPIs ανά στοιχείο,
έτσι ώστε να αποκτήσουν μια αντικειμενική εικόνα για την επίδοσή τους. Είναι
επίσης σημαντικό ότι το TMSA μπορεί να
βοηθήσει την εταιρεία να εντοπίσει ελλείψεις στην τρέχουσα επίδοσή της, καθώς
και σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί.
Τον Φεβρουάριο του 2017, το TMSA ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Ship Inspection
Report (SIRE). Ένα αποτελεσματικό SMS
απαιτείται επιπλέον από τις εταιρείες, για
να επιδείξουν αριστεία ως προς την πολιτική τους για το HSSE. Επιπλέον, το TMSA
ενθαρρύνει τις εταιρείες να αξιολογήσουν
το SMS σύστημά τους ως προς κάποια
συγκεκριμένα KPIs, ενώ πρέπει να αποδώσουν κατ’ ελάχιστον το Επίπεδο 1. Δίνεται
επιπλέον η δυνατότητα στις εταιρείες να
επιδώσουν έως 3 επιπλέον Επίπεδα, μέσω
της αυξανόμενης καθοδήγησης βέλτιστων
πρακτικών, τις οποίες η εταιρεία ενδέχεται
να επιλέξει να ενσωματώσει στο SMS της,

προκειμένου να βελτιώσει τη γενικότερη
επίδοση ασφάλειας στη διαχείριση των
πλοίων της.
Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης στη διαχείριση πλοίων για να αναπτύξουν σχέδια βελτίωσης σε φάσεις, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον στόλο, καθώς και να μοιραστούν τα αποτελέσματα των αυτοαξιολογήσεων με ενδεχόμενους ναυλωτές, χρησιμοποιώντας τη
βάση δεδομένων TMSA.
Ο OCIMF εξέδωσε τον τελευταίο TMSA
Practical Guide το 2017. Η συγκεκριμένη
έκδοση ανανεώθηκε προκειμένου να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα νομοθεσία, τα
τρέχοντα ζητήματα και να ενσωματώνει
τα σχόλια από τις εταιρείες και τους χρήστες προηγούμενων εκδόσεων του TMSA.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη έκδοση δύναται
πλέον να παρέχει οδηγίες ως προς τις
βέλτιστες πρακτικές της ναυτιλίας.
Από την ανωτέρω περιγραφή του TMSA
φαίνεται πως πρόκειται για ένα σύστημα
το οποίο θα μπορούσε εύκολα να υιοθετηθεί και στα bulk carriers.
Η απάντηση βέβαια είναι πολύπλοκη και
αφορά περισσότερο τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου και στα δεξαμενόπλοια.
Η αγορά των πλοίων μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου είναι ένας κατακερματισμένος τομέας, ο οποίος αποτελείται από
πολλές μικρές εταιρείες, με λίγα πλοία η
καθεμιά, σε αντίθεση με την αγορά των
δεξαμενόπλοιων. Αυτές οι μικρότερες
εταιρείες θα χρειάζονταν ειδική υποστήριξη για την εφαρμογή ενός BMSA.
Οι τερματικοί σταθμοί, τα λιμάνια και τα
αγκυροβόλια των bulk carriers δεν διέπονται επαρκώς από κανόνες. Θα υπήρχε
ποτέ κάποιο σχέδιο το οποίο θα οδηγούσε τους τερματικούς σταθμούς σε
(αυτο)αξιολόγηση και έλεγχο ποιότητας;
Πολλοί ελπίζουν ότι το International Safety
Guide for Bulk Carriers and Terminals του
IMO θα βελτιώσει τα πρότυπα τόσο για

τα πλοία όσο και για τους διαχειριστές
των τερματικών σταθμών, ιδιαίτερα στο
Part 4, το οποίο σχετίζεται με τη διασύνδεση του πλοίου με το λιμάνι. Παρά ταύτα,
η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να
πάρει χρόνια για να αποδώσει, λόγω της
δομής της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι ναυλωτές πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου συνήθως υστερούν σε εμπειρία και ομοιομορφία σε σχέση με τα υψηλά στάνταρ που
διατηρούν οι ναυλωτές δεξαμενόπλοιων.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα ζητήματα που διαφοροποιούν τα bulk carriers
από τα tankers:
•
Κατά την αγκυροβολία, η συμφόρηση στους λιμένες οδηγεί συχνά τα
πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου σε βαθύτερα και απόμακρα αγκυροβόλια. Η συγκεκριμένη πρακτική
δεν θα αποτελούσε πιθανή λύση για
τα δεξαμενόπλοια, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά και
τα πλοία μεταφοράς LNG και LPG,
κυρίως για λόγους ασφαλείας.
•
Η διάταξη της πρόσδεσης είναι
κρίσιμης σημασίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στα οποία ένα
capesize bulk carrier αναγκάστηκε να
δέσει σε μια θέση ελλιμενισμού για
πλοία τύπου Panamax. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου ένα Panamax
έδεσε σε μια θέση Supramax, κ.ο.κ.
Αυτή η πρακτική συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να προεξέχουν
από τη θέση ελλιμενισμού, με ανεπαρκείς και μη ασφαλείς οδηγίες να
παρέχονται από τον τερματικό σταθμό, εκθέτοντας το πλοίο σε μεγάλο
κίνδυνο. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν,
φυσικά, ανεκτό στην περίπτωση των
δεξαμενόπλοιων.
•
Η προσέγγιση της θέσης ελλιμενισμού από το αγκυροβόλιο απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή. Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου συνήθως διαθέτουν χαμηλότερης ισχύος
κύριες μηχανές και λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα πηδαλίου από
τα δεξαμενόπλοια. Συχνά οι πιλότοι
και οι διαχειριστές των τερματικών
σταθμών φαίνεται να το ξεχνούν
αυτό.
•
Στα δεξαμενόπλοια παρέχεται συνήθως τουλάχιστον 30 εκ. ελεύθερου
βάθους κάτω από την καρίνα καθ’

•

όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Στην
πραγματικότητα, οι περισσότεροι
ναυλωτές των δεξαμενόπλοιων το
εγγυώνται αυτό από προβλήτα σε
προβλήτα. Φυσικά, η συγκεκριμένη πρακτική απέχει πολύ από την
πραγματικότητα για τα bulk carriers,
όπου το ΝΑABSA είναι σύνηθες φαινόμενο όταν τα πλοία προσαράζουν
επιτυχώς στην προβλήτα ή πλέουν
πάνω από αμμώδεις υφάλους στην
Αργεντινή και στις ΗΠΑ.
Ο κώδικας IMSBC του IMO επιχειρεί να κατατάξει με κανόνες την
ασφάλεια των χύδην ξηρών φορτίων.
Οι πρόσφατες εμπειρίες δείχνουν ότι
δεν είναι εύκολο να προστατεύσει

κανείς επαρκώς τα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου από τους κινδύνους της υγροποίησης του φορτίου.
Παρότι το σύστημα TMSA για τα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου φαίνεται εκ πρώτης μια καλή ιδέα, υπάρχουν
πολλά που πρέπει να αλλάξουν στη συγκεκριμένη αγορά, προκειμένου να ευδοκιμήσει μια τέτοια προσπάθεια. Η ενδυνάμωση
των τρεχόντων διαδικασιών ISM θα ήταν
ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός
αντίστοιχου TMSA για τα bulk carriers
θα οδηγούσε σε ραγδαία αύξηση του
κόστους μεταφοράς, το οποίο φυσικά θα
επιβάρυνε τον τελικό καταναλωτή.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
Η ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ναυτιλία μας αλλάζει διαρκώς πρόσωπο

Του Μάριου Π. Καρνέση,
Managing Director της MPK Shipping Inc.

Ίσως σύντομα γίνουμε
κοινωνοί μιας νέας,
αναπόδραστης ανάγκης
να υιοθετήσουμε βέλτιστες
πρακτικές και στα bulk
carriers.
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To σύστημα τύπου αξιολόγησης TMSA ως
κύκλος συνεχούς βελτίωσης επιδιώκει να
ενθαρρύνει την αυτορρύθμιση και να προάγει τη συνεχή εξέλιξη, παρέχοντας στις
διαχειρίστριες εταιρείες ένα μέσο αξιολόγησης του δικού τους safety management
system, σε σχέση με μια σειρά από δείκτες απόδοσης, και ένα δυναμικό εργαλείο με το οποίο μπορούν να αποδείξουν
την ισχυρή τους δέσμευση στο safety and
environmental excellence. Η διαφοροποίηση που θέτουν τα τέσσερα βασικά κλειδιά-στάδια-δείκτες επίδοσης του TMSA
–Σχεδιασμός (Plan), Δράση (Act), Αξιολόγηση (Measure), Βελτίωση (Improve)–, σε
σχέση με τα standards των διαχειριστριών
εταιρειών που ενσωματώνουν τις αρχές
του ISM Code incident-free operations
στα φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού
φορτίου, μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση του
συστήματος διαχείρισης ασφάλειας κάθε
διαχειρίστριας, ανταγωνιστικά προς όφελος του ευρύτερου συνόλου της ναυτικής
βιομηχανίας.
Αυτή η συνεχής βελτιστοποίηση της απόδοσης και της υπεροχής του management
σε κρίσιμα θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, όπως αυτά εφαρμόζονται στα
tankers μέσω του TMSA, βρίσκει σημείο
αναφοράς και στον τομέα των dry, από
πλευράς δημιουργίας εξειδικευμένων
προτεινόμενων κριτηρίων, τα οποία αναβαθμίζουν τον κλάδο και αποτελούν
βασική πηγή πληροφόρησης για τους
ναυλωτές. Αντιστοίχως όπως οι εταιρείες
πετρελαιοειδών στα tankers, που δίνουν
μεγάλη σημασία στην επιλογή ναύλωσης
πλοίων τα οποία έχουν σωστή συντήρηση
και εφαρμόζουν ορθά τις διαδικασίες και
του TMSA, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους για την τελική επιλογή του πλοίου.

Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές στη βιομηχανία της ναυτιλίας είναι αναμφίβολα ραγδαίες,
με τον τομέα των συντηρήσεων για τη λειτουργική διαχείριση των πλοίων να έχει δεχτεί
τη μεγαλύτερη επιρροή. Η ναυτιλία μας αλλάζει διαρκώς πρόσωπο και μετατρέπεται σε μια
ασφαλή βιομηχανία ποιοτικής λειτουργίας των
πλοίων, υπό το πρίσμα ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ως
στόχο να μεταφέρουμε τα best practices σε
όλο τον στόλο μέσα από τη συνεχή εφαρμογή των βελτιωμένων μεθόδων και διαδικασιών
ασφάλειας με σταθερά και μελετημένα βήματα, καθώς το ρίσκο στη ναυτιλία ισοδυναμεί
με κίνδυνο. Ο κίνδυνος στη ναυτιλία είναι μη
αποδεκτός, γιατί εύκολα μπορεί να οδηγήσει
σε ατύχημα. Όσον αφορά το κόστος του
προγράμματος, σίγουρα αυξάνεται βραχυπρόθεσμα, αλλά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρία και μπορεί να προέρχονται
από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας είναι
τεράστια, π.χ. ελαχιστοποίηση πιθανότητας
κινδύνου εμπλοκής σε ατύχημα, δημιουργία
ανταγωνιστικών πλοίων.
Έχω την πεποίθηση ότι σε έναν χώρο όπου
η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, και
καθώς το πεδίο δράσης του TMSA επεκτάθηκε με τη δεύτερη έκδοσή του το 2008,
έτσι ώστε να γίνει αξιοποιήσιμο από όλους
τους tankers operators (coastal vessels
and barges), ίσως σύντομα γίνουμε κοινωνοί μιας νέας, αναπόδραστης ανάγκης να
υιοθετήσουμε βέλτιστες πρακτικές και στα
bulk carriers. Όσο κι αν οι πλοιοκτήτριες
ή/και οι διαχειρίστριες εταιρείες βλέπουμε
το κόστος και τη χαμηλή ναυλαγορά των
τελευταίων ετών σαν αρνητικό παράγοντα
της επένδυσης, εντούτοις διαφαίνεται προτιμότερο να προσβλέπουμε και να επιδιώκουμε την επίτευξη ανώτερων επιπέδων
στους τομείς ασφάλειας, οργάνωσης και
απόδοσης. Safety first!

Κatradis Group of Companies
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Το σύστημα επιθεωρήσεων των φορτηγών
πλοίων είναι φανερά δυσλειτουργικό

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

Αυτή τη στιγμή τα φορτηγά επιθεωρούνται πολλαπλώς από διαχειριστές, νηογνώμονα, σημαία, P&I/ασφαλιστές, PSC,
Rightship, καθώς και από εσωτερικά και
εξωτερικά audits για ISM/ΙSPS/MLC.
Η ποιότητα όλων των παραπάνω επιθεωρήσεων έχει πολλές διακυμάνσεις, αλλά
και πολλά θέματα που ελέγχονται επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές επιθεωρήσεις. Παράλληλα, μερικές επιθεωρήσεις
απαιτούν απλώς τη συμμόρφωση με τα
μίνιμουμ στάνταρ (π.χ. PSC), ενώ άλλες
προωθούν τη βελτίωση των συστημάτων
διαχείρισης με πρακτικές/θετικές συστάσεις/συμβουλές (π.χ. P&I).
Το παραπάνω σύστημα επιθεωρήσεων
είναι φανερά δυσλειτουργικό, λόγω της
ανομοιόμορφης συχνότητας και εύρους
των ελέγχων. Άλλοι τομείς ελέγχονται
συχνότατα (π.χ. Οil Water Separator) και
άλλοι ίσως ξεφεύγουν από ουσιαστικό
έλεγχο για χρόνια.
Θα ήταν σαφώς προτιμότερο να υπήρχε
ομοιόμορφη ποιότητα στις επιθεωρήσεις παγκοσμίως, με κοινό ερωτηματολόγιο και βάση δεδομένων. Η τεχνολογία
υπάρχει σήμερα για κάτι τέτοιο, με το
πλοίο να συνοδεύεται από ένα VIRTUAL
INSPECTION RECORD BOOK, όπου και
θα αναγράφονται όλα τα σημεία που έχουν
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επιθεωρηθεί λεπτομερώς, με τις συγκεκριμένες πληροφορίες/βίντεο/φωτογραφίες
διαθέσιμες μόνο σε πλοιοκτήτες/διαχειριστές και εγκεκριμένες αρχές. Η γενικότερη
όμως βάση δεδομένων (με ανωνυμοποιημένα στοιχεία) θα μπορούσε να επεξεργαστεί κατάλληλα για βελτίωση του κλάδου
και ενίσχυση της ποιότητας γενικά.
Το σύστημα ΒΜSA (TMSA για bulk
carriers) που συζητείται στις μέρες μας
μπορεί πραγματικά να βελτιώσει το επίπεδο ποιότητας του κλάδου μακροπρόθεσμα, αρκεί να μην ξεφτίσει σε άλλη
μια γραφειοκρατική υποχρέωση (τύπου
MRV), αλλά να μπορέσει να πείσει και
τους ναυτικούς επί του πλοίου ότι έχει
αντικειμενικά/χειροπιαστά αποτελέσματα
(π.χ. εξακριβωμένη βελτίωση ασφάλειας),
αλλά και την πλοιοκτησία στη στεριά (με
βελτίωση παραγωγικότητας και ελάττωση
opex από μειωμένα ατυχήματα, κ.λπ.).
Είναι δυνητικά πολύ χρήσιμο οι πληροφορίες σχετικά με τους μέσους όρους του
κλάδου/πρακτικούς στόχους να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πλοιοκτήτες/διαχειριστές, ανεξαρτήτως μεγέθους στόλου.
Στην πραγματικότητα, το BΜSA είναι
απλώς μια προέκταση της σωστής/καλής
εφαρμογής του ISM με internal audits
Master/Management reviews, κ.λπ.
Επίσης, είναι μια πραγματικότητα ότι
συστήματα που ξεκινούν αρχικά από τα
tankers τελικά περνούν και στα φορτηγά
(όπως το vetting, που κατέληξε στο ISM).
Ο κίνδυνος είναι ότι η εθελοντική συμμέτοχη θα μετεξελιχθεί τελικά σε υποχρεωτική εφαρμογή εμπορικά από τους ναυλωτές.
Παράλληλα, πρέπει να υπενθυμίσουμε
ότι τα φορτηγά συναντούν καθημερινά
προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν οι
διαχειριστές άλλων τύπων πλοίων (δεξαμενόπλοιων/LNG/containers).
Τα λιμάνια/προβλήτες (ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες) έχουν πολλές φορές
ακατάλληλη υποδομή (π.χ. ανοικτά σε καιρούς, ελλιπές under keel clearance, κοντές
προβλήτες, ανεκπαίδευτους ναυτεργάτες,
επικίνδυνα αγκυροβόλια λόγω θαλάσσιων
ρευμάτων και κακής αστυνόμευσης).

Το σύστημα ΒΜSA μπορεί
πραγματικά να βελτιώσει
το επίπεδο ποιότητας του
κλάδου μακροπρόθεσμα.

Πολλοί operators των ναυλωτών είναι
ανεπαρκείς, με υπέρογκες απαιτήσεις
από το πλοίο και το πλήρωμα, χωρίς να
καταλαβαίνουν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με κανονισμούς (ΙMSBC, ISM, MLC,
MARPOL, BWMC, κ.λπ.).
Σε έναν ιδανικό κόσμο, που πραγματικά θα
ενδιαφερόταν για τη βελτίωση της ασφάλειας, ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης BMSA θα εφαρμοζόταν όχι μόνο
στα πλοία, αλλά ταυτόχρονα σε λιμάνια και
ναυλωτές (υπό την επίβλεψη ίσως του ΙΜΟ).
Τελειώνοντας, οι πλοιοκτήτες/διαχειριστές
θα πρέπει να πειστούν για τρία σημαντικά
θέματα για να συμμετάσχουν ενεργητικά:
•

•

•

Ότι οι δείκτες/ΚΡΙs (Κey Performance
Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν
στην κάθε αξιολόγηση είναι γνήσιοι,
αδιάβλητοι και αντιπροσωπευτικοί του
κλάδου και όχι αδιαφανείς και αναποτελεσματικοί, όπως τα EEDI/EEOI, που
δεν αναγνωρίζονται ως πραγματικά
ωφέλιμοι στην επίτευξη των στόχων
τους (ελάττωση του CO2).
Ιδίως βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να
ανταμειφθούν τα πλοία και εμπορικά,
με καλύτερη ίσως βαθμολόγηση από
Rightship (ανεξαρτήτως αποτελέσματος BΜSA), για να αυξηθεί η εθελοντική συμμέτοχη στο νέο σύστημα.
Αν, όπως έχει διαρρεύσει, το BMSA
θα ελέγχεται από έναν ιδιωτικό
φορέα, όπως η Rightship, θα πρέπει
το σύστημα να είναι απόλυτα διαφανές, με κόστος πολύ χαμηλό, χωρίς
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και σε
συνεργασία με φορείς του κλάδου
(π.χ. INTERCARGO, P&I).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ INTERCARGO

Οι προτεραιότητες της INTERCARGO
για τα dry bulk carriers

Του Δρος Κωνσταντίνου Γ. Γκόνη,
Γενικού Γραμματέα της ΙΝΤΕRCARGO

Τα μέλη της ΙΝΤΕRCARGO
θα υιοθετήσουν και
θα υποστηρίξουν
πλήρως οποιαδήποτε
ανταγωνιστική τεχνολογική
λύση γίνει διαθέσιμη στην
αγορά.
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Αξίζει να αναφερθεί πως το ολοένα και
πιο απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει την παγκόσμια ναυτιλία και τα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου ιδιαίτερα, καθώς και οι συλλογικές προσπάθειες
των μελών, της διεύθυνσης και της γραμματείας της INTERCARGO, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των εταιρειών bulk carriers προς
τη Διεθνή Ένωση. Η INTERCARGO έχει
πρακτικά διπλασιάσει τα μέλη της από τις
αρχές του 2017, μετρώντας σήμερα πάνω
από 130 πλήρη μέλη-εταιρείες, τα οποία
έχουν εγγράψει, ικανοποιώντας αυστηρά
κριτήρια εισόδου, πάνω από 2.000 φορτηγά πλοία στην Ένωση, τα οποία αντιπροσωπεύουν κοντά στο 25% (σε όρους dwt
tonnage) του παγκόσμιου στόλου χύδην
ξηρού φορτίου.
Η ατζέντα της INTERCARGO εστιάζεται, εκ των πραγμάτων, στην αγορά των
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.
H ετήσια μελέτη της Ενώσεως με τίτλο
«Benchmarking Bulk Carriers» αποτελεί
σημείο αναφοράς στον κλάδο. Το ενδιαφέρον της INTERCARGO επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως στην
ασφάλεια του φορτίου κατά τη θαλάσσια
μεταφορά, στον IMSBC Code, καθώς και
στους κανόνες και στα στάνταρ (Goal
Based Standards, κ.λπ.) που διέπουν τον
σχεδιασμό και την κατασκευή των bulk
carriers και του εξοπλισμού τους (cranes,
hatch covers, κ.λπ.).
Επιπλέον, οι μελέτες της INTERCARGO
καλύπτουν ζητήματα που σχετίζονται

με τα ατυχήματα στα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, με τους λιμένες/
τερματικούς σταθμούς και τα αγκυροβόλια των bulk carriers (όπως η διαθεσιμότητα Port Reception Facilities, θέματα
Port State Control, διαφάνειας, και προβλήματα που συναντώνται κατά περίπτωση). Επίσης, καταγράφονται και αξιολογούνται διάφορα λειτουργικά ζητήματα
των πλοίων, όπως αναφέρονται από τα
μέλη. Είναι άλλωστε γεγονός πως η ευρεία
βάση των μελών της INTERCARGO αξιοποιείται για την από κοινού θεώρηση των
εμπειριών τους, με σκοπό την εξεύρεση
λύσεων απέναντι στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η βιομηχανία και, εν τέλει,
την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.
Από τον περασμένο χρόνο, οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες της
INTERCARGO εστιάστηκαν αναπόφευκτα και στους νέους κανονισμούς που
κατακλύζουν τη βιομηχανία, όπως η Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του έρματος και των ιζημάτων του
πλοίου (BWM Convention) και ο κανονισμός για τη χρήση από τα πλοία καυσίμων
μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο (max
0,50%) από τις αρχές του 2020. Επιπροσθέτως, η INTERCARGO συμμετείχε στη
διαμόρφωση της αρχικής στρατηγικής του
IMO για τη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (GHG emissions).
Σε όλα τα παραπάνω, η INTERCARGO
αναδεικνύει την ανάγκη για λογική και
μετρημένη εφαρμογή των κανονισμών,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέπειες

στο παγκόσμιο εμπόριο, στην οικονομική
ανάπτυξη, αλλά και στις κοινωνίες τόσο
των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών.
Σε άρθρα της περασμένης χρονιάς έγινε αναφορά στις προκλήσεις της BWM
Convention, ενώ στην παρούσα φάση
γίνεται κυρίως συλλογή στοιχείων κατά
τη διαδικασία του experience building
phase. Στη συνέχεια του παρόντος θα
γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε θέσεις της
ΙΝΤΕRCARGO στον IMO και στα άλλα
διεθνή fora όσον αφορά τα άλλα δύο από
τα παραπάνω μέτωπα.
Σχετικά με τις εκπομπές GHG, οι ασφαλώς φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί
απαιτούν επαρκείς τεχνολογικές λύσεις. Η
εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον σχεδιασμό και την τεχνολογία των ναυπηγηθέντων πλοίων, τις μηχανές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους, καθώς και από
το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την
πρόωσή τους. Οι πλοιοκτήτες είναι χρήστες των πλοίων και των τεχνολογιών που
αυτά φέρουν, όπως ακριβώς γίνονται διαθέσιμα από τα ναυπηγεία και τους κατασκευαστές, καθώς και των καυσίμων που
διατίθενται από τους προμηθευτές.
Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι
ότι συχνά τις αποφάσεις για τη χρήση των
πλοίων τις λαμβάνουν οι ναυλωτές. Παρ’
όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι τα μέλη της
ΙΝΤΕRCARGO θα υιοθετήσουν και θα
υποστηρίξουν πλήρως οποιαδήποτε ανταγωνιστική τεχνολογική λύση γίνει διαθέσιμη

στην αγορά, που θα μειώνει τις εκπομπές
GHG, συνεπείς με την αποδεδειγμένη και
στο παρελθόν ευαισθησία τους απέναντι
στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η INTERCARGO είναι προσηλωμένη στην αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας για τη χρήση από τα πλοία
καυσίμων μειωμένης περιεκτικότητας σε
θείο (max 0,50%) από την 1η Ιανουαρίου
2020, αναγνωρίζοντας τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη της, υπογραμμίζοντας
όμως ότι:
•
Η περιβαλλοντική ατζέντα δεν θα
πρέπει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
να διακυβεύσει την ασφάλεια στις
θαλάσσιες μεταφορές.
•
Η παγκόσμια διαθεσιμότητα ασφαλών καυσίμων, συμβατών με τη νέα
νομοθεσία, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και στόχο.
•
Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται στην
απαράδεκτη θέση να πρέπει να συμμορφωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες με
αυστηρές απαιτήσεις, ενώ κανείς δεν
εγγυάται ότι τα εν λόγω καύσιμα θα είναι
παγκοσμίως διαθέσιμα.
Η καθολική εφαρμογή της συγκεκριμένης
ριζοσπαστικής ρύθμισης είναι αναμφίβολα πιο περίπλοκη από τις προηγούμενες
απαιτήσεις που αφορούσαν τις γεωγραφικά περιορισμένες ECAs (Emission
Control Areas), καθώς:
•
Το μέγεθος αυτής της παγκόσμιας
μετάβασης είναι ουσιαστικά διαφορετικής κλίμακας.

•

•

•

Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός
πλοίων και πληρωμάτων διαθέτουν
την εμπειρία των ECAs.
Νέα, μη δοκιμασμένα και εν δυνάμει
μη ασφαλή καύσιμα θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν
οι ανάγκες του παγκόσμιου στόλου.
Πολλά πρακτικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, όπως για παράδειγμα σχετικά με τη χρήση των
FONARS (Fuel Oil Non-Availability
Reports).

Τα μέλη της INTERCARGO θα κάνουν
ό,τι τους είναι πρακτικά δυνατό για να
συμμορφωθούν με το νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο IMO
θα πρέπει να λάβει προσεκτικά υπόψη
τα παραπάνω θεμελιώδη ερωτήματα που
αφορούν τη διαθεσιμότητα συμβατών
καυσίμων στα λιμάνια του κόσμου, τα
οποία θα είναι αποδεδειγμένα ασφαλή,
ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική
εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την
INTERCARGO μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα της Ενώσεως www.intercargo.org.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ P&I CLUBS

Στο δεύτερο μέρος του
αφιερώματος στα bulk carriers
φιλοξενούνται απόψεις έμπειρων
στελεχών αλληλοασφαλιστικών
οργανισμών, οι οποίοι
παρουσιάζουν συνοπτικά την
εξέλιξη της σχέσης ανάμεσα
στις διαχειρίστριες εταιρείες
και τους ναυλωτές, αλλά και τις
συνέπειες αυτής της μεταβολής
στη λειτουργική διαχείριση
των πλοίων μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου.

Oι δυσμενείς αγορές
οδηγούσαν τους
ναυλωτές σε θέση
ισχύος

Η ισορροπία ισχύος,
ανάμεσα στους πλοιοκτήτες
και τους ναυλωτές τους,
θα πρέπει και αυτή με
τη σειρά της να επιστρέψει
σε μια κανονικότητα.
Του James Bamforth,
Head of Claims,
Τhe Swedish Club Greece

* Η παρουσίαση των απόψεων
γίνεται αλφαβητικά με βάση την
αγγλική επωνυμία των P&I Clubs.
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Αυτό σημαίνει πως η ισορροπία ισχύος,
ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και τους
ναυλωτές τους, θα πρέπει και αυτή με τη
σειρά της να επιστρέψει σε μια κανονικότητα· έπειτα μάλιστα από μια ιδιαίτερα δυσμενή αγορά, όπου οι πλοιοκτήτες
αντιμετώπιζαν εξαιρετικά απαιτητικές
συνθήκες, κάνοντας δύσκολη την επίτευξη οποιουδήποτε είδους ισορροπίας.

Έχουμε γίνει μάρτυρες μιας δεκαετίας κάμψης και εξαιρετικά απαιτητικών αγορών για
τους διαχειριστές των πλοίων μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, κυρίως μετά την
καταστροφική κατάρρευση των αγορών
το 2008. Η πτώση αυτή έφτασε στο ναδίρ
το 2016, αλλά από το 2016 μέχρι και σήμερα υπάρχει μια σταθερή βελτίωση για την
αγορά των bulk carriers. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου η ναυλαγορά
κυμαίνεται σε σχετικά υγιή επίπεδα, ενώ οι
προσδοκίες για βελτίωση συνεχώς αυξάνονται. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται σε
ένα γενικό πλαίσιο παγκόσμιας ευημερίας,
ιδίως της κινεζικής οικονομίας. Το 2017 ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, με το παγκόσμιο
διά θαλάσσης εμπόριο να αυξάνεται με
τους ταχύτερους ρυθμούς της τελευταίας
πενταετίας. Αυτή η τάση επικράτησε και
κατά το πρώτο μισό του 2018.
Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν στη βελτίωση των προοπτικών και στη δημιουργία ενός
υγιούς περιβάλλοντος για τους διαχειριστές
των φορτηγών πλοίων, οι οποίοι μπορούν πλέον να κοιτούν το εγγύς μέλλον με συντηρητική
αισιοδοξία.

Από τη ματιά ενός P&I Club, έχουμε γίνει
μάρτυρες του φαινομένου κατά το οποίο
οι δυσμενείς αγορές οδηγούσαν τους
ναυλωτές σε θέση ισχύος. Οι ναυλωτές
ήταν συνεχώς σε θέση να επιβάλλουν
τους εαυτούς τους στους πλοιοκτήτες και
στους διαχειριστές των πλοίων. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη πρακτική οδήγησε σε μια κατάσταση, από άποψη claims,
όπου οι υποχρεώσεις για τους πλοιοκτήτες αυξήθηκαν σε ένα μη ανεκτό επίπεδο: οι πλοιοκτήτες έπρεπε να φέρουν ένα
αυξανόμενο βάρος σε όρους υποχρεώσεων, τις οποίες οι ίδιοι και οι ασφαλιστές
τους υποχρεούνταν να ανέχονται.
Η αναμενόμενη βελτίωση υπόκειται στη
μεταβλητότητα των δυνάμεων της αγοράς. Οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
ως προς τα ρίσκα που θα πάρουν κατά
την επιστροφή στην ανοδική πορεία των
αγορών του παρελθόντος, όπου οι αυξημένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων
οδήγησαν σε μια ανησυχητική και αυτοκαταστροφική προσφορά tonnage, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την αγορά.
Τα σημάδια παραμένουν ενθαρρυντικά,
αλλά η φιλοδοξία και οι προσδοκίες θα
πρέπει να μετριάζονται, με προσοχή και
συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος και ότι η υπέρμετρη αισιοδοξία ίσως καταλήξει να είναι απλώς μια
ψευδής εντύπωση.

Οι πλοιοκτήτες έχουν
γίνει περισσότερο
«ανθεκτικοί» και
καινοτόμοι ως προς
την άντληση κεφαλαίων

Της Αλεξάνδρας Ν. Κουβαδέλλη,
Senior Claims Director, Thomas Miller
Defence και Thomas Miller P&I

Παραδοσιακά, η ναύλωση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην βασίζεται σε
μια εμπιστοσύνη και μακροχρόνια σχέση
μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών. Και τα
δύο μέρη επενδύουν τα χρήματά τους,
τον χρόνο και την ενέργεια για την οικοδόμηση αυτών των σχέσεων, ενώ παράλληλα συνεργάζονται και προσαρμόζονται
στον κυκλικό χαρακτήρα της αγοράς,
προκειμένου να διατηρήσουν ένα υγιές
οικονομικό προφίλ.
Κατά τα τελευταία χρόνια της πεσμένης
αγοράς ναύλωσης πλοίων ξηρού φορτίου
χύδην, έγινε φανερό ότι ορισμένοι πλοιοκτήτες μικρού έως μεσαίου μεγέθους
υποβλήθηκαν σε πίεση για να ναυλώσουν
τα πλοία τους σε τιμές κοντά ή κάτω από
τα τρέχοντα έξοδα, προκειμένου να αποφευχθεί ο μόνιμος ή ο προσωρινός παροπλισμός τους. Κατά τη διάρκεια αυτής

της περιόδου, οι ιδιοκτήτες σε ορισμένες
περιπτώσεις έπρεπε να συνάπτουν συμβάσεις με δυσμενείς όρους ναύλωσης, οι
οποίοι θεωρούνταν εκτός του συνήθους
νομικού πλαισίου. Σε μια βελτιωμένη αγορά, οι όροι του ναυλοσυμφώνου επαναδιαπραγματεύονται, παρόλο που, όπως
συμβαίνει με κάθε σύμβαση, όταν ένας
όρος έχει προηγουμένως συμφωνηθεί,
είναι αναμφισβήτητο ότι είναι πιο δύσκολο να αλλάξει στη συνέχεια. Ωστόσο,
διδάγματα έχουν αντληθεί από διάφορες
πτωχεύσεις και δυσκολίες πρόσβασης σε
κεφάλαια, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες έγιναν «ανθεκτικοί» αλλά ταυτόχρονα πιο καινοτόμοι, ιδίως όσον αφορά
την άντληση κεφαλαίων.
Φαίνεται ότι η τρέχουσα τάση για τη
ναύλωση πλοίων ξηρού φορτίου, που θα
καθοδηγήσει το μονοπάτι για το μέλλον,
είναι η υιοθέτηση παρόμοιων διαδικασιών
αξιολόγησης κινδύνων που αναπτύσσονται σε άλλες ναυτιλιακές αγορές, όπως
αυτές των δεξαμενόπλοιων και των LNG.
Επομένως, δεν θα ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι ναυλωτές στον τομέα
των ξηρών φορτίων χύδην θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τη δική τους
πολιτική ελέγχου των πλοίων. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική,
δεδομένου του ιδιαίτερα ρυθμισμένου
περιβάλλοντος που ενδεχομένως δημιουργούν οι ναυλωτές. Αυτό το μοντέλο
θα αναγκάσει τελικά τους πλοιοκτήτες
να προσαρμοστούν στο νέο κανονιστικό
περιβάλλον προκειμένου να παραμείνουν
ανταγωνιστικοί.
Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών
κατευθύνεται προς μια εποχή ψηφιοποίησης και αυτοματισμού, και παραμένει να
δούμε αν θα δημιουργηθούν διαδικτυακές πλατφόρμες με «τυποποιημένους
όρους και οδηγίες». Kατά το παρελθόν,
αυτή η καινοτομία έχει συζητηθεί, όμως
με μια γρήγορη αναθεώρηση οποιουδήποτε ναυλοσυμφώνου θα διαπιστώσουμε
την ύπαρξη ρητρών ρουτίνας που έχουν
χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια χωρίς
εμφανή δυσκολία ή ανάγκη αλλαγής. Ορισμένες από αυτές τις ρήτρες συνδέονται
στενά με τις διεθνείς συμβάσεις και η
αλλαγή των πιο βασικών όρων των ναυλοσυμφώνων μπορεί να υπονομεύσει ουσιαστικά τις συμβάσεις που έχουν τεθεί σε
ισχύ εδώ και πολλά χρόνια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Στο τρίτο και τελευταίο
μέρος του αφιερώματος
παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις
στελεχών των σημαντικότερων
νηογνωμόνων σχετικά με τον
αντίκτυπο της συντελούμενης
τεχνολογικής επανάστασης
στον τομέα της ναυπηγικής,
με επίκεντρο τα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου.

Τα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου
δεν θα παραμείνουν
ανεπηρέαστα από
τις αλλαγές που
συντελούνται στην
ευρύτερη βιομηχανία

Του Βασιλείου Κρουστάλλη,
ABS Vice President, Europe

* Η παρουσίαση των απόψεων
γίνεται αλφαβητικά με βάση την
αγγλική επωνυμία των νηογνωμόνων.
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Με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως η ναυτιλία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου δεν
είναι ο πλέον «κατάλληλος» υποψήφιος
για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό που
συντελείται. Το εξαιρετικά λιτό επιχειρηματικό μοντέλο που τη χαρακτηρίζει υποστηρίζει διακριτικά το παγκόσμιο εμπόριο
εδώ και δεκαετίες. Η αλήθεια βέβαια είναι
πως ούτε και η ναυτιλία μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου θα παραμείνει ανεπηρέαστή από τις αλλαγές που συντελούνται
στην ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου αποκτούν, ολοένα και περισσότερο,
πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις, οι
οποίες επιτρέπουν όχι μόνο αναβαθμι-

σμένες δυνατότητες παροχής στοιχείων
(reporting), αλλά και αποτελεσματικότερη
διαχείριση των λειτουργιών των πλοίων. Η
ολοένα αυξανόμενη χρήση συστημάτων
και εργαλείων διαχείρισης του στόλου,
συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης
των καιρικών συνθηκών και της ανάλυσης
ταξιδιού, επιτρέπουν στους πλοιοκτήτες
να επιτύχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση
καυσίμων και καλύτερο προγραμματισμό
για τα πλοία.
Επιπλέον, οι διαχειριστές των πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου είναι
σε θέση να εκμεταλλευτούν τη διαφάνεια
που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις
εμπορικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Χρησιμοποιώντας μάλιστα τις τεχνολογίες εντοπισμού, οι διαχειριστές μπορούν
να αξιοποιούν τον στόλο τους αποτελεσματικότερα, τόσο σε σχέση με τα διαθέσιμα φορτία όσο και με τα πλοία των
ανταγωνιστών τους.
Όσο οι ροές δεδομένων ανάμεσα στο
πλοίο και στη στεριά αυξάνονται, οι πλοιοκτήτες μπορούν ολοένα και περισσότερο να εκμεταλλεύονται τα λειτουργικά
οφέλη που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Ο ABS συνεργάζεται με τους
πλοιοκτήτες, έτσι ώστε να δημιουργήσει
ένα νέο μοντέλο classification, το οποίο
θα διαφοροποιείται σημαντικά από τις
παραδοσιακές-συμβατικές επιθεωρήσεις
και θα κατευθύνεται προς την προληπτική
συντήρηση του πλοίου. Εφόσον τα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου εξαρτώνται από την, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, διαθεσιμότητά τους στην αγορά, η
νέα καινοτομία όχι μόνο θα ενισχύσει την
ασφάλεια, αλλά επιπλέον θα συμβάλει στη
μείωση του χρόνου που τα πλοία παραμένουν off-hire.
Φυσικά, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα
της «μεταμόρφωσης» της ναυτιλίας χύδην
ξηρού φορτίου, τα οποία αφορούν τον
προηγμένο σχεδιασμό μιας σειράς πλοίων που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το
LNG. Το συγκεκριμένο εγχείρημα μάλιστα
αποτελεί ένα project το οποίο ο ABS υποστήριξε από την αρχή. Τα συγκεκριμένα
πλοία θα έχουν την ικανότητα να δραστηριοποιούνται εμπορικά σε όλα τα σημεία
του πλανήτη, κάνοντας πράξη τη χρήση
«καθαρών» καυσίμων καθώς και τη συμμόρφωση με τη νέα γενιά περιβαλλοντικών
κανονισμών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Το σύγχρονο κύμα
του ψηφιακού
μετασχηματισμού θα
μεταλλάξει τη ναυτιλία

τεχνολογίες θα αναπτυχθούν παράλληλα
με τους αισθητήρες και τις τεχνολογίες
τηλεχειρισμού. Αισθητήρες θα συλλέγουν
δεδομένα αυτόνομα και θα τα μεταδίδουν
σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν οι κύκλοι συντήρησης
των σκαφών. Η ασύρματη παρακολούθηση θα προειδοποιεί όταν απαιτείται
συντήρηση.

Σημαντικές καινοτομίες
εφαρμόζονται πλέον
στη ναυπηγική,
με επιπτώσεις για
τα bulk carriers

Οι νέες τεχνολογίες
απαιτούν νέες δεξιότητες
και γνώσεις.

Του Δρος Ιωάννη Κοκαράκη,
Technical Director, Bureau Veritas

Οι νέες προηγμένες τεχνολογίες θα
μεταμορφώσουν τον σχεδιασμό και την
κατασκευή των πλοίων ξηρού φορτίου,
την ασφάλειά τους, τις εμπορικές και τις
επιχειρησιακές επιδόσεις τους.
Αν και τα μέταλλα θα παραμείνουν το
κύριο υλικό κατασκευής, θα είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά
τους. Προηγμένα υλικά θα βελτιώσουν
την αντοχή και θα οδηγήσουν σε μείωση
βάρους και αυξημένη μεταφορική ικανότητα. Για παράδειγμα, ελάσματα από
νανοσωλήνες άνθρακα έχουν το 1/10 του
βάρους του χάλυβα, αλλά είναι 500 φορές
ανθεκτικότερα.
Αναμένεται ότι η ανάλυση της πληθώρας
δεδομένων που θα συλλέγονται στα πλοία
ξηρού φορτίου θα βελτιώσει τις λειτουργίες τους. Τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται ασφαλή από τις κακόβουλες
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
Η μελλοντική ευρεία χρήση ρομπότ για
τις επιθεωρήσεις, τον εντοπισμό και την
καταγραφή των εκπομπών και των ρύπων,
αλλά και στη ναυπήγηση, θα προάγει
σημαντικά την ασφάλεια και την κατασκευή/επισκευή των πλοίων ξηρού φορτίου. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία
3D εκτύπωσης, αναμένεται ότι τα μελλοντικά σκάφη θα έχουν μικρότερο κόστος
κατασκευής/επισκευής. Οι ρομποτικές
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Η ανάπτυξη των επικοινωνιών θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό
χρόνο στη διαχείριση των πλοίων ξηρού
φορτίου και την αυτόνομη λειτουργία τους.
Η παραγωγή ενέργειας θα αλλάξει δραματικά, με εναλλακτικά καύσιμα, συσκευές
εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και υβριδική ηλεκτροπαραγωγή. Αναμένεται ευεργετική επίδραση
στο περιβάλλον με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και βελτίωση της εμπορικής αξίας των πλοίων. Οι κυβερνητικές
πολιτικές για τον άνθρακα θα αυξήσουν
τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.
Τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν σε
μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των
πλοίων. Μηχανισμοί αυτόματης αποφυγής εμποδίων, αυτόματος ελλιμενισμός,
σύστημα αυτοελέγχου του σκάφους,
αυτόνομη πλεύση θα είναι βασικός εξοπλισμός στα πλοία ξηρού φορτίου του μέλλοντος. Το σύγχρονο κύμα του ψηφιακού
μετασχηματισμού (digital transformation)
θα μεταλλάξει τη ναυτιλία. Τα πλοία του
μέλλοντος θα είναι «έξυπνα», δηλαδή θα
είναι εφοδιασμένα με διάφορους ενσωματωμένους αισθητήρες και επεξεργασία
δεδομένων.
Σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η προσαρμοστικότητα θα είναι
το κλειδί της επιτυχίας, δεδομένου ότι
οι νέες τεχνολογίες απαιτούν και νέες
δεξιότητες και γνώσεις. Το Bureau Veritas,
που γιορτάζει φέτος τα 190 χρόνια ζωής,
είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και στην
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη συμβολή για ασφαλέστερη, πιο έξυπνη και πιο «πράσινη» ναυτιλία.

Του Ιωάννη Σέργη,
Regional Bulk Carrier Segment
Director, DNV GL – Maritime

Καθώς η αγορά χύδην ξηρού φορτίου ανακάμπτει σταδιακά από τη δεκαετή κρίση,
ο στόλος των πλοίων μεταφοράς χύδην
ξηρού φορτίου χρήζει ανανέωσης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Στον DNV GL συνεργαζόμαστε στενά με
πλοιοκτήτες, ναυπηγεία και άλλους εταίρους, προκειμένου να εξετάσουμε τη νέα
γενιά των πλοίων που θα είναι ικανά να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αγοράς, αυτή τη φορά με εστίαση στη βελτιστοποίηση των καυσίμων και στη χρήση
τεχνολογίας αιχμής.
Για παράδειγμα, έχουμε συνεργαστεί, ως
DNV GL, με το Graig Shipping Group
για την ανάπτυξη του νέου σχεδιασμού
Ultramax πλοίου «Diamond 2». Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει υπερσύγχρονη βελτιστοποίηση του κύτους του
πλοίου, σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος, αλλά και τεχνολογία καθαρισμού
των καυσαερίων, με δυνατότητα εύκολης
εγκατάστασης. Παράλληλα, ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει επιπλέον εξαρτήματα, με
σκοπό την επίτευξη ασυμμετρικής πρύμνης, υψηλής αποδοτικότητας προπέλα και

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ BULK CARRIERS
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
πηδάλιο, το οποίο μειώνει τις παραγόμενες
δίνες. Ακόμα, ο κατακόρυφος σχεδιασμός
της πλώρης του πλοίου παρουσιάζει βελτιωμένη απόδοση σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Σημειώνεται πως η Graig
Shipping Group υπολογίζει ότι οι βελτιστοποιήσεις, ως προς την αποδοτικότητα του
πλοίου, θα οδηγήσουν σε κατανάλωση 14,6
τόνων καυσίμων ανά ημέρα, με βελτιωμένη
ταχύτητα που αγγίζει τους 12 κόμβους.
Στις αρχές του 2018 το ναυπηγείο Shanghai
Waigaoqiao Shipyard παρέδωσε το «Yuan
He Hai», το πρώτο πλοίο από τη δεύτερη σειρά παραγγελιών πλοίων μεταφοράς
μεταλλευμάτων χωρητικότητας 400.000
dwt, τα οποία ναυπηγήθηκαν για λογαριασμό της China Ore Shipping, θυγατρικής
εταιρείας της κινεζικής COSCO. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα πλοία έχουν
ναυλωθεί από τη Vale, ενώ το «Yuan He
Hai» είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο
πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου
παγκοσμίως. Η συγκεκριμένη σειρά πλοίων περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά και class notations. Για παράδειγμα, τα
συγκεκριμένα πλοία έχουν σχεδιαστεί με
Gas Ready (D, MEc, S) notation, το οποίο
υποδηλώνει πως μπορούν εύκολα να μετατραπούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούν καύσιμο LNG.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός έγινε έτσι ώστε το
πλοίο να συμμορφώνεται με τον Κώδικα
IMSBC του ΙΜΟ και περιλαμβάνει ειδικές
ρυθμίσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με την ευστάθεια κατά τη
μεταφορά φορτίου με περιεκτικότητα σε
υγρασία πάνω από το TML. Επιπροσθέτως,
τα VLOC πλοία είναι σχεδιασμένα για υψηλότερο ρυθμό φόρτωσης (24.000 τόνους/
ώρα), καθιστώντας έτσι τη διαδικασία φόρτωσης πιο αποτελεσματική και μειώνοντας
ταυτόχρονα τους χρόνους φόρτωσης. Το
«Yuan He Hai» και το αδελφό του πλοίο
είναι επίσης εξοπλισμένα με ένα πιστοποιημένο σύστημα παρακολούθησης του
κύτους, με αισθητήρες οι οποίοι παρακολουθούν τη διαδικασία φόρτωσης μεταλλικών δοκών και συλλέγουν δεδομένα για
την υποστήριξη αποφάσεων.
Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τα
πρώτα παγκοσμίως Handysize bulk carriers,
τα οποία θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο
LNG, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους
στο άμεσο μέλλον, υπό τη διαχείριση της
ESL Shipping. Τα συγκεκριμένα πλοία ναυπηγούνται έτσι ώστε να συμβαδίζουν με το
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DNV GL Clean Design class notation. Σε
αντίθεση με άλλα πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμο LNG, οι βοηθητικές μηχανές (MAN B&W) και ο λέβητας (Alfa Laval
Aalborg boiler) θα χρησιμοποιούν εξίσου
LNG.

Η τεχνολογία «οδηγεί»
τις εξελίξεις στον κλάδο
των ναυπηγήσεων και
του σχεδιασμού πλοίων

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

Ο κλάδος των ναυπηγήσεων και του σχεδιασμού πλοίων περνάει από διάφορες αλλαγές και εξελίξεις καθώς η τεχνολογία ωριμάζει και οι απαιτήσεις της αγοράς εξελίσσονται. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ζήτηση
από την πλευρά των καταναλωτών καθώς
και οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο
είναι μερικοί μόνο από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον
οποίο αναπτύσσονται τα σχέδια των πλοίων.
Η προσπάθεια που γίνεται για τη μείωση
των εκπομπών αέριων ρύπων έχει οδηγήσει την αγορά στην αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών, που θα
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Πρόσφατα, στα «Ποσειδώνια», η Shanghai
Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS) και
ο LR ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για τον
από κοινού σχεδιασμό ενός Newcastlemax
φορτηγού πλοίου διπλού καυσίμου (LNG
dual-fueled), χωρητικότητας 210.000 dwt.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι εκείνο της
χρήσης του κυβερνοχώρου στα πλοία
(cyber-enabled ships). Τα συστήματα των
πλοίων μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο για σκοπούς παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης της συντήρησης, βελτιστοποίησης των επιδόσεων, κ.λπ. Τόσο οι
κατασκευαστές όσο και οι διαχειριστές
των πλοίων θέλουν να καινοτομούν, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες
και ξεπερνώντας τις παραδοσιακές λύσεις,
προκειμένου να δημιουργήσουν πλοία με
βελτιωμένες δυνατότητες παρακολούθησης, επικοινωνίας και σύνδεσης, πλοία τα
οποία μπορούν να προσεγγιστούν από
απομακρυσμένες χερσαίες υπηρεσίες,
οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος.
Το χωρητικότητας 38.800 dwt «Great
Intelligence», μια τροποποιημένη έκδοση
του σχεδιασμού του φορτηγού πλοίου
«Green Dolphin», με υψηλή απόδοση
όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου,
είναι ένα πιλοτικό έργο το οποίο έχει
ξεκινήσει στην Κίνα. Στο συγκεκριμένο
πλοίο πρόκειται να εφαρμοστούν οι επισημάνσεις του LR σχετικά με τα cyberenabled ships.
Τα drones είναι μία ακόμα τεχνολογική
εξέλιξη, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε πολλές βιομηχανίες, και η ναυπηγική βιομηχανία είναι ένας κλάδος όπου τα
drones μπορούν να βοηθήσουν τόσο τα
ναυπηγεία όσο και τους επιθεωρητές σε
δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες.
Η ιδέα του «ψηφιακού διδύμου» είναι
επίσης μια συναρπαστική εξέλιξη στη
ναυτιλιακή βιομηχανία. Επιτρέπει στον
πλοιοκτήτη να ενημερώσει το «ψηφιακό
δίδυμο» του πλοίου με δεδομένα από τις
τελευταίες μετρήσεις πάχους, από ευρήματα επιθεωρήσεων, από τους μετρητές
παραμορφώσεων και από τα δεδομένα
κίνησης του σκάφους, αλλά και να προσφέρει περισσότερες γνώσεις σχετικά με
την κατάσταση του πλοίου.
Πολλές φορές, όσο το πλοίο βρίσκεται
σε λειτουργία, οι επισκευές είναι αναγκαίες και αναπόφευκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνολογία επισκευών με σύνθετα υλικά (composite repair technology)
γίνεται όλο και περισσότερο διαθέσιμη
και βιώσιμη ως μια γρήγορη και αξιόπιστη
μέθοδος επισκευής που μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο κατά τον ελλιμενισμό
του πλοίου όσο και εν πλω.

Η πραγματική
τεχνολογική
επανάσταση στη
ναυτιλία αφορά την
«έξυπνη» και ασφαλή
διαχείριση των Big Data

Του Σπυρίδωνος Α. Ζολώτα,
Marine Greece & Black Sea Area
Director, RINA

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των κανονισμών, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με
περιβαλλοντικά θέματα, υπαγορεύουν σε
όλους τους φορείς της ναυτιλίας –πλοιοκτήτες, ναυπηγεία, νηογνώμονες κ.ά.–
προετοιμασία και ενέργειες καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής των πλοίων κάθε τύπου,
από την κατασκευή μέχρι και την ανακύκλωσή τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση.
Το 2020 είναι μπροστά μας και το νέο
παγκόσμιο όριο 0,5% m/m για το θείο
στο καύσιμο των πλοίων θα έχει τεράστιο
αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ
οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ανακύκλωση είναι ήδη σε εφαρμογή. Οι εταιρείες λαμβάνουν ήδη αποφάσεις σχετικά
με τον τρόπο προσαρμογής των στόλων
τους μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων
και τεχνολογιών, όπως η χρήση εναλλακτικών καυσίμων (ΥΦΑ, υδρογόνο, αιθανόλη, μπαταρίες, κ.λπ.) και η εγκατάσταση
συστημάτων περιορισμού SOx, κοινώς
γνωστών ως scrubbers. Εταιρείες κρουαζιερόπλοιων και επιβατηγών/οχηματαγωγών,
όπως η Carnival και η Balearia, έχουν ήδη

προχωρήσει σε σχετικές λύσεις είτε μέσω
εγκατάστασης scrubbers σε υπάρχοντα
πλοία είτε με παραγγελίες νέων πλοίων
100% LNG fueled, όπως τα 9+1 πλοία που
κατασκευάζονται με κλάση RINA στα
ναυπηγεία Meyer Werft ή τα οχηματαγωγά
πλοία LNG κατασκευής Visentini.
Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου ακολουθούν με
αντίστοιχες λύσεις, προσαρμοσμένες στις
δικές τους επιχειρησιακές ανάγκες.
Όμως, η πραγματική τεχνολογική επανάσταση, η οποία συντελείται ήδη, έχει να
κάνει με την «έξυπνη» και ασφαλή διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων που
τα πλοία και οι εταιρείες συγκεντρώνουν.
Αυτή η διαχείριση των Big Data φαίνεται
πως θα αποτελέσει και το πεδίο ανταγωνισμού στο μέλλον, δίνοντας συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε όσους γρήγορα το
αντιληφθούν και προετοιμαστούν με τα
κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία. Πλεονεκτήματα που θα αφορούν την αποδοτικότερη
διαχείριση ενός στόλου, αλλά και γενικότερες βιώσιμες πρακτικές.
Οδηγώντας τις εξελίξεις, ο RINA προσφέρει ήδη στους πελάτες του, είτε αυτοί
διαχειρίζονται πλοία ξηρού φορτίου είτε
άλλων τύπων, τέτοια αποτελεσματικά
ψηφιακά εργαλεία. Η πλατφόρμα RINA
Cube συνδυάζει τη ναυπηγική/ναυτιλιακή
τεχνογνωσία με τις ψηφιακές τεχνολογίες,
με σκοπό την οργάνωση και την ανάλυση
των δεδομένων των πλοίων, χρησιμοποιώντας τεχνικές machine learning, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος
με τον οποίο συμπεριφέρεται ένα πλοίο ή
ένας στόλος και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία σε διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης και περιβάλλοντος.

H διαχείριση των Big
Data φαίνεται πως θα
αποτελέσει και το πεδίο
ανταγωνισμού στο μέλλον,
δίνοντας συγκριτικά
πλεονεκτήματα σε όσους
το αντιληφθούν γρήγορα.

ADVERTORIAL
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Connectivity. As much as it
applies to shipping, it’s also a
byword for the link between the
present and the future. It brings
together the industry of today,
based on tradition, and links it
with that of tomorrow, with its
tempting promise.
Whereas, connectivity has been
talked about in the maritime
industry for quite a while, it
always seemed to be perceived
as something to look for in the
future.

While connectivity brings together efficiency with an unparalleled ease of doing
business, we are in an industry where those
reservations have all been about cost and
speed, about bandwidth and infrastructure,
about the valuable asset being out of reach
once they sail over the horizon.
That is changing. At Tototheo we believe
in a world where satellite ocean connectivity is ubiquitous and an accepted, all but
invisible, channel through which the real
business will be improved, bringing true
organizational sustainability.
With solutions such as Fleet Xpress now
well established, we are seeing the arguments beginning to diminish and the real
discussions of what can really be achieved
being had.
There are more and more shipowners and
ship managers with their own dedicated
fleet or vessel support centres. Often located in shipping company’s head offices, they
are creating an opportunity to really build
close relationships with the vessel while also
creating additional crew support.
Considering the vessel through its asset
value, it has the value of a skyscraper, and
often the same size. Its purpose of course
is to traverse the world, handle whatever is
thrown at it, and deliver cargo, also worth
millions of dollars. It’s easy to be a traditionalist, but when a multimillion dollar asset
has multimillion dollar cargoes, do you really
want to just watch it sail over the horizon
without being certain that those onboard
and ashore have in place the groundwork to
operate it safely and efficiently?

We are here to reduce
your risk by helping you
get the decision-making
information to the right
peoples’ fingertips.
Reducing risks is paramount, so getting
the right connectivity with your asset, and
getting the right information on and off
the ship on time and securely, is therefore
an essential tool, to maintain competitiveness and increase effectiveness.
This is where we at Tototheo come in.We
are here to reduce your risk by helping
you get the decision-making information
to the right peoples’ fingertips.
Fleet operators need fleet and vessel performance information, engineers and superintendents need maintenance and condition
updates, the commercial teams need cargo
data and the crew need to be kept in the
loop and feel valued.
Tototheo is about keeping all your teams and
systems aligned towards achieving your goals,
with a level of connectivity you barely notice.
We are trusted to bring the latest technology to the table. We bring the latest
communication and navigation technology
to your bridge. We back it up with round
the clock support for the crew onboard
and your team ashore.
Totally Trusted. Totally Tototheo.

ΚΑΝΑΔΑΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το καναδικό παράδειγμα για τη ναυτική εκπαίδευση:
Στολές, πειθαρχία αλλά και σύγχρονη επιμόρφωση στην καρδιά του Βανκούβερ

Φανταστείτε μια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού όπου οι
σπουδαστές θα ήταν δώδεκα με δεκατέσσερις σε κάθε τάξη·
όπου οι διαρροές, η μη ολοκλήρωση σπουδών και η… αδιαφορία
των φοιτητών θα ήταν μηδαμινές· όπου οι υποψήφιοι θα γίνονται
αποδεκτοί μετά από εξετάσεις και προφορική συνέντευξη.
Μια δημόσια σχολή όπου οι σπουδαστές θα εκπαιδεύονταν σε
σύγχρονα συστήματα, μηχανές και προσομοιωτές από έμπειρους
ναυτικούς αλλά και από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς.
Το Βανκούβερ, στα δυτικά παράλια του Καναδά, αποτελεί
παράδειγμα προς εξέταση για το πώς λειτουργούν οι δημόσιες
ναυτικές ακαδημίες, χωρίς παρωπίδες και αγκυλώσεις.

Αποστολή στο Βανκούβερ
Του Ηλία Μπίσια
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Η δημόσια ακαδημία, και πιο συγκεκριμένα
το Marine Campus του British Columbia
Institute of Technology, στην καρδιά του
λιμένα του Βανκούβερ και δίπλα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δεν είναι η μόνη
ναυτική ακαδημία της περιοχής. Η πολιτεία
της Βρετανικής Κολομβίας διαθέτει τουλάχιστον τρεις ακόμα σχολές που εποπτεύονται αλλά και χρηματοδοτούνται από
το κράτος. Σε ένα ιδανικό σημείο για τη
λειτουργία μιας ναυτικής σχολής, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε
μία από τις μητροπόλεις της σύγχρονης

ναυτιλίας, σε ένα σύγχρονο και πρόσφατα
χτισμένο campus, στην καρδιά του ναυτιλιακού cluster της μεγάλης ναυτόπολης.
Όπως σε όλες τις δημόσιες σχολές στη
βόρεια Αμερική, αν και το κράτος υποστηρίζει τη λειτουργία τους και την τεχνολογική
τους εξέλιξη, η φοίτηση δεν είναι δωρεάν,
ενώ στη συγκεκριμένη ακαδημία δεν προσφέρεται στέγαση. Το πτυχίο (Diploma)
είναι εφάμιλλο μιας ανώτερης τεχνικής
σχολής και μέχρι σήμερα δεν εξισούται με
πανεπιστημιακό BSc. Ωστόσο, η ποιότητα
των μαθημάτων αντανακλά τις σύγχρονες
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1, 2: Σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων και Μηχανικών του British Columbia Institute of Technology μιλούν για τη σταδιοδρομία τους.
3, 4: Οι δόκιμοι της Σχολής Μηχανικών παρουσιάζουν με ενθουσιασμό τα επιτεύγματά τους στα εργαστήρια.

απαιτήσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και
την πραγματικότητα της λειτουργικής διαχείρισης ενός σύγχρονου πλοίου.
Οι καθηγητές είναι τόσο πλοίαρχοι και
μηχανικοί όσο και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ορισμένοι μάλιστα με διδακτορικά. H
φοίτηση είναι τέσσερα έτη, ενώ για τουλάχιστον 12 μήνες πρέπει ο σπουδαστής
να ναυτολογηθεί και να ολοκληρώσει το
εκπαιδευτικό μπάρκο, το οποίο μπορεί να
μη συμπληρωθεί σε ένα ταξίδι, αλλά σε
όλη τη διάρκεια των σπουδών, τμηματικά.
Οι εξετάσεις επί πτυχίω συν-επιβλέπονται τόσο από τη σχολή όσο και από την
αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, το
Transport Canada. Με το υπάρχον σύστημα οι σπουδαστές μπορούν να ναυτολογηθούν όταν αποφοιτήσουν ή σε μικρής
χωρητικότητας πλοία και σκάφη. Σε
περίπτωση, όμως, που ένας σπουδαστής
επιθυμεί να αποφοιτήσει ως ανθυποπλοίαρχος ή Γ΄ μηχανικός, τα εκπαιδευτικά
μπάρκα πρέπει να είναι στο σύνολό τους
τουλάχιστον 18 μηνών και να υποβληθεί
σε εξετάσεις προκειμένου να πιστοποιηθεί από το Transport Canada.
Σε έναν ανοιχτό διάλογο του υπογράφοντος με σπουδαστές στις Σχολές Πλοιάρ-

χων και Μηχανικών στις ολιγομελείς τάξεις,
προσπαθήσαμε να «αποκρυπτογραφήσουμε» το πνεύμα των ναυτικών σπουδών στη
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και τις προσδοκίες των νέων φερέλπιδων ναυτικών της
Βρετανικής Κολομβίας. Σε ερώτησή μας σε
τάξη της Σχολής Πλοιάρχων σχετικά με
τη δημόσια εικόνα της ναυτιλίας, οι σπουδαστές απάντησαν ενδεικτικά: «Ο μέσος
Καναδός δεν γνωρίζει τι είναι ναυτιλία. Δεν
υπάρχει αρνητική εικόνα στην καναδική
κοινωνία, απλώς οι Καναδοί δεν ξέρουν τη
συγκεκριμένη βιομηχανία». Ένας σπουδαστής ανέφερε μάλιστα ότι όσοι κατάγονται
από τον κεντρικό Καναδά δεν έχουν στην
κυριολεξία ιδέα τι σημαίνει η ναυτιλία για
την οικονομία της χώρας, ενώ για πολλούς
η συγκεκριμένη βιομηχανία είναι τελείως
άγνωστη: «Πολλοί νομίζουν ότι ναυτιλία
είναι μόνο η ακτοπλοΐα και τα μικρά πλοία»,
αφού οι κάτοικοι στις κεντρικές και ηπειρωτικές επαρχίες της χώρας δεν έχουν
δει ποτέ στη ζωή τους δεξαμενόπλοιο ή
μεγάλης χωρητικότητας φορτηγό πλοίο.
Χαρακτηριστική ήταν και η ιστορία που
μας αφηγήθηκε ένας σπουδαστής σχετικά
με την αντίδραση ενός φιλικού του προσώπου όταν του ανακοίνωσε ότι θέλει να

γίνει ναυτικός σε ποντοπόρο πλοίο: «You
can do that? (Μπορείς να το κάνεις αυτό;)»
δήλωσε με έκπληξη και απορία, επιβεβαιώνοντας ότι η πλειονότητα δεν γνωρίζει
τι είναι το ποντοπόρο πλοίο αλλά και σε
ποιες περιοχές ταξιδεύει.
Το 30% των σπουδαστών με τους οποίους
συνομιλήσαμε στις τάξεις προέρχονται
από ναυτικές οικογένειες, αλλά δεν είναι
μόνο η θαλασσινή παράδοση που τους
προέτρεψε να γίνουν ναυτικοί. «Πώς να
μη γίνουμε ναυτικοί, αφού η θάλασσα είναι
ακριβώς μπροστά μας;» τόνισε χαρακτηριστικά ένας από τους σπουδαστές, που
κατάγεται από την πόλη του Βανκούβερ,
ενώ ένας νεαρός δόκιμος μηχανικός
συμπλήρωσε: «Είναι επάγγελμα που θέλει
μυαλό και… χέρια. Τι καλύτερο να επιλέξω ως εργασία;». Τα οικονομικά κριτήρια
είναι ωστόσο το πιο σημαντικό κίνητρο.
Ένας μάλιστα από τους συνομιλούντες
σπουδαστές, με πτυχίο μουσικής, αποφάσισε για οικονομικούς λόγους να γίνει
ναυτικός και δεν δίστασε να αλλάξει σε
ηλικία 26 ετών εντελώς την καριέρα του.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους
σπουδαστές στις ΗΠΑ με τους οποίους
είχαμε συνομιλήσει σε επίσκεψή μας
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5. Η βιβλιοθήκη της σχολής, εκτός από βιβλία
και επιστημονικά περιοδικά, φιλοξενεί και όλο
τον αγγλόφωνο ναυτιλιακό Τύπο.

6. Ο Δημήτρης Δαλέζιος από τον Βόλο, απόφοιτος πολυτεχνείου της Βρετανίας, επέλεξε να
σπουδάσει μηχανικός ΕΝ στη σχολή. 7. Σύγχρονης γενιάς προσομοιωτές εξοικειώνουν τους
σπουδαστές με τη γέφυρα και το μηχανοστάσιο. 8. Ο σπουδαστικός σύλλογος είναι ιδιαίτερα
ενεργός, με δράσεις που υποστηρίζουν τη συνεργασία και την άμιλλα μεταξύ των σπουδαστών.

στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο
πριν από αρκετά χρόνια, οι συγκεκριμένοι σπουδαστές γνώριζαν όχι μόνο την
Ελλάδα αλλά και τον ρόλο της ναυτιλίας
της, και όλοι θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα, ειδικά για το σύστημα εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αρκετοί εξέφρασαν
το παράπονο ότι δεν τους προτιμούν οι
αλλοδαπές εταιρείες ως δοκίμους και
αναγκάζονται να «αρκεστούν» στα εκπαιδευτικά τους μπάρκα στις τοπικές ακτοπλοϊκές εταιρείες. «Να ταξιδέψω θέλω
σε όλο τον κόσμο, γι’ αυτό προτίμησα να
γίνω ναυτικός», μας είπε χαρακτηριστικά
νέος σπουδαστής που θα ήθελε να ταξιδέψει ως δόκιμος και σε ελληνικό πλοίο.
Η πλειονότητα των φοιτητών επιθυμούν
να σταδιοδρομήσουν σε τάνκερ ή κρουαζιερόπλοια, αλλά γνωρίζουν ότι μετά τα
30 θα είναι περιζήτητοι στα πλοία εσωτερικών γραμμών της χώρας τους. « Ίσως
γι’ αυτό δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους
πολλών εταιρειών να μας ναυτολογήσουν
ως δοκίμους, αφού γνωρίζουν ότι αργά
ή γρήγορα θα προτιμήσουμε να είμαστε
κοντά στο σπίτι μας», εξομολογήθηκε με
κάθε ειλικρίνεια νεαρός σπουδαστής σε
μία από τις τάξεις που επισκεφτήκαμε.

Αν και η σχολή δεν έχει στρατιωτικό
χαρακτήρα, όλοι οι νέοι ήταν ένστολοι.
Οι καθηγητές μάς ανέφεραν ότι υπάρχει
αυστηρή πειθαρχία και όλοι οι νεοεισακτέοι υπογράφουν μια «δέσμευση» ως
προς την ένδυση και τη διαγωγή τους
μέσα στη σχολή. Οι σπουδαστές ήταν
μάλλον υποστηρικτικοί ως προς αυτόν τον
«χαρακτήρα» της σχολής, ενώ τόνισαν ότι
σαφώς υπάρχει αυξημένη πειθαρχία, αλλά
όχι ένα αυστηρό στρατιωτικό μοντέλο
διοίκησης όπως σε άλλες χώρες, εννοώντας τις ΗΠΑ: «Είναι καλύτερος, πάντως,
αυτός ο τρόπος φοίτησης και υπάρχει
μεγαλύτερη ευκολία, αφού δεν χρειάζεται
να χάνουμε χρόνο κάθε πρωί με το τι θα
φοράμε», σχολίασε ένας εκ των νέων με
τους οποίους συζητήσαμε.
Από τις επισκέψεις των συντακτών των
Ναυτικών Χρονικών εδώ και είκοσι έτη,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εντυπωσιαστήκαμε με την ποιοτική
διαφοροποίηση των σπουδαστών στη
συγκεκριμένη σχολή του Καναδά: ευπαρουσίαστοι, σοβαροί, ευγενικοί, με άνεση
στην επικοινωνία και με ενδιαφέρον για
διάλογο και για διεθνή ενημέρωση. Ως εκ
τούτου, μας προβλημάτισε το σύστημα ή
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μάλλον το κριτήριο επιλογής στις αντίστοιχες σχολές της γηραιάς ηπείρου.
Η επίσκεψή μας στις τάξεις, όπου είχαμε
την ευκαιρία να μιλήσουμε με το σύνολο
ενός τμήματος και όχι με «επιλεγμένους και
εκλεκτούς», όπως συνήθως γίνεται σε επισκέψεις μας σε άλλες σχολές, ενδυνάμωσε
την πεποίθησή μας ότι οι συγκεκριμένες
ακαδημίες δεν πρέπει να απαιτούν μόνο
κριτήρια γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων,
αλλά και κάποιο άλλο σύστημα «φιλτραρίσματος». Ο ενδιαφερόμενος μαθητής που
θέλει να σταδιοδρομήσει μετέπειτα ως
αξιωματικός ΕΝ για το καναδικό σύστημα,
πρέπει να έχει συνομιλήσει σε συνέντευξη με τους μελλοντικούς δασκάλους του,
προκειμένου να γνωρίζει τις πραγματικές
συνθήκες στις οποίες θα κληθεί να δουλέψει, αλλά και να κατανοήσει από μικρή
ηλικία τα ταλέντα και τις γνώσεις που
απαιτούνται. Ειδάλλως, η διαρροή θα είναι
πάντα τεράστια και η ποιοτική προσέλκυση σχετικά προβληματική. Στον Καναδά,
μέσω των συνεντεύξεων, ο αριθμός των
φοιτητών εισαγωγής είναι μικρός, αλλά η
μετέπειτα εγκατάλειψη των σπουδαστών
και η διαρροή από το ναυτικό επάγγελμα
απειροελάχιστη.

“Seaven” is the new company name of “Evia Petrol Group”, which
was established in 2003. Seaven features the width of the company’s
scope and calls to its ships’ potential of travelling across the Seven
Seas, all over the globe.
Even, steady and reliable, Seaven’s fleet comprises six (6) medium
sized Greek flag modern oil/chemical tankers (M/T “EVIAPETROL I,
II, III, IV, V & SEAVEN JOY”), double-hulled and being equipped with
the most technologically advanced equipment.
The tankers are trading mainly between Mediterranean, Black Sea
and North Europe ports, chartered by demanding and well respected
companies in the market, with oil majors and known oil traders being
among them.
Additionally Seaven has under its management two (2) pneumatic
cement carrier vsls (M/V “EVIACEMENT III” & “SEAVEN LUCK””)
which are mainly trading within Mediterranean ports and chartered
by first class cement major companies and cement traders.
43, Iroon Polytechniou Ave.,185 35 Piraeus, Greece
Tel: +30 210 422 8085 / Fax: +30 210 422 8076
Ε-mail: tankerops@seaven.gr / dryops@seaven.gr
www.seaven.gr

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

Η ελληνική ναυτιλία έχει μια μακρά παράδοση
αιώνων στον χώρο της αγαθοεργίας και της
φιλανθρωπίας. Τα μέλη της ιστορικής μας
ναυτιλιακής κοινότητας, τόσο εντός όσο και εκτός
εθνικών συνόρων, ποτέ δεν εφείσθησαν κόπων και
χρημάτων, από τον θαλασσινό τους κάματο, όταν
χρειάστηκε να προσφέρουν τη βοήθειά τους για
σκοπούς ενίσχυσης κοινωνικών δράσεων, καθώς
και έργων και πρωτοβουλιών προστασίας των
τεχνών και του πολιτισμού μας.
Στο μηνιαίο αφιέρωμά τους στα ιστορικά ναυτιλιακά
ιδρύματα της χώρας, τα Ναυτικά Χρονικά φιλοξενούν
στις σελίδες που ακολουθούν μια σύντομη
παρουσίαση της πολυσχιδούς αγαθοεργού δράσης
μιας από τις μεγαλύτερες μορφές όχι μόνο της
ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας ναυτιλίας, του
Πελοποννήσιου Καπετάν Ιωάννη Σ. Λάτση. Το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Πλωτό
Μουσείο Νεράιδα συνεχίζουν την κληρονομιά και την
αφοσίωση του Καπετάν Γιάννη σε έργα προσφοράς
προς την κοινωνία.

Επιμέλεια αφιερώματος:
Παναγιώτης Καπετανάκης
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Πορτρέτο του Γιάννη Λάτση σε γέφυρα πλοίου, περί τo 1960.

Ο Γιάννης Λάτσης γεννήθηκε το 1910 στο Κατάκολο του νομού
Ηλείας. Ήταν το έκτο από τα εννέα παιδιά του Σπύρου και της
Αφροδίτης Λάτση. Προερχόμενος από φτωχή οικογένεια, αναγκάστηκε να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία, κυρίως ως λιμενεργάτης στο λιμάνι του Κατακόλου. Το λιμάνι εκείνη την εποχή
είχε αρκετή κίνηση από εμπορικά πλοία, που μετέφεραν αγροτικά προϊόντα της περιοχής, κυρίως σταφίδα, προς τα λιμάνια
της δυτικής Ευρώπης, αλλά και από κρουαζιερόπλοια που αποβίβαζαν επιβάτες προκειμένου να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η επιχειρηματική και αγαθοεργός δράση
του Καπετάν Γιάννη
Η πορεία του στον χώρο των επιχειρήσεων, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1920 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990,
χαρακτηρίζεται από την ενασχόλησή του με το εμπόριο, αρχικά σταφίδας και αγροτικών προϊόντων και στη συνέχεια βιομηχανικών αγαθών, πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Από τα μέσα
της δεκαετίας του 1940 έως και τη δεκαετία του 1970, δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα, με τη δρομολόγηση έξι πλοίων στη
γραμμή του Αργοσαρωνικού, και στην επιβατηγό ναυτιλία, με τη
μεταφορά κυρίως προσκυνητών από χώρες με μουσουλμανικούς
πληθυσμούς, όπως η Λιβύη, η Αλγερία και η Τυνησία, στην Τζέντα, στο πλαίσιο του ετήσιου προσκυνήματός τους στη Μέκκα.
Η αγορά του πρώτου φορτηγού πλοίου το 1955 και του πρώτου δεξαμενόπλοιου το 1958 σηματοδοτεί την ένταξή του στον
κόσμο της εμπορικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Οι θαλάσσιοι δρόμοι που καλύπτει αρχικά ο εμπορικός του στόλος περιορίζονται

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα.

Η μπάντα του Δήμου Πειραιά μπροστά στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, κατά
την τελετή έναρξης των Ημερών Θάλασσας. Μαρίνα Ζέας, Μάιος 2018.

Μαθητές δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού
προγράμματος στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα.

κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο, με τον μεγαλύτερο όγκο των
συναλλαγών του να εντοπίζεται στην Αίγυπτο και να φτάνει έως
το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και ίδρυσε τα πρώτα του γραφεία
εξωτερικού.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, ο στόλος του εξαπλώνεται τόσο σε αριθμό πλοίων και σε χωρητικότητα όσο και γεωγραφικά, αφού πλέον οι συναλλαγές του εκτείνονται σε παγκόσμιο
επίπεδο, επικουρούμενες από τα γραφεία-δορυφόρους που ιδρύει
σε πόλεις με εμπορικό και επενδυτικό ενδιαφέρον για την εποχή,
όπως η Βηρυτός, το Τόκιο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι κ.ά. Στις αρχές
της δεκαετίας του 1970 ξεκινά η κατασκευή του διυλιστηρίου της
«Πετρόλα Ελλάς» στην Ελευσίνα, γεγονός που σηματοδοτεί την
ένταξή του ταυτόχρονα σε δύο επιχειρηματικούς τομείς, εκείνον
της βιομηχανίας πετρελαίου και εκείνον των κατασκευών, δραστηριότητες οι οποίες θα συνεχιστούν και στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με εκτεταμένα έργα υποδομής, τα οποία αναλαμβάνει η εταιρεία του Petrola
International. Τέλος, η ενασχόλησή του με τον χώρο των τραπεζών
ξεκινά το 1980 ως παράπλευρη και περιορισμένη δραστηριότητα, η
οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω στην πορεία των επόμενων ετών,
με την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η επιχειρηματική δράση του Ιωάννη Σ. Λάτση συνοδεύτηκε από
πολυάριθμες κοινωφελείς πρωτοβουλίες, ο τρόπος υλοποίησης
των οποίων διέφερε αναλόγως των συνθηκών και των απαιτήσεων.
Μία από τις πρώτες συντονισμένες ενέργειές του ήταν η σύσταση,
το 1967, του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση, με
σκοπό την παροχή βοήθειας σε φοιτητές της ιδιαίτερης πατρίδας του. Επιθυμώντας να ενισχύσει τον τομέα της επιστημονικής

έρευνας, το 1975 ίδρυσε το Fondation Latsis Internationale, ένα μη
κερδοσκοπικό κοινωφελές ίδρυμα με έδρα τη Γενεύη, το οποίο
απονέμει ετησίως χρηματικά βραβεία σε επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες σε αναγνώριση της εξαίρετης και καινοτόμου συνεισφοράς τους σε επιλεγμένα επιστημονικά πεδία. Από το 1991 έως
το 2012, το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών Εξ Αλβανίας, που
συστάθηκε από τον ίδιο, φιλοξένησε και εκπαίδευσε περισσότερους από 1.000 Έλληνες ομογενείς εξ Αλβανίας, συμβάλλοντας
καθοριστικά στην αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου αλλά
και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Παράλληλα, η προσφορά του ήταν εκτεταμένη και σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων. Έτσι, παρείχε σημαντική οικονομική βοήθεια κατά τους σεισμούς που έπληξαν την περιοχή της
Καλαμάτας το 1986, φιλοξενώντας σε δικό του κρουαζιερόπλοιο
περισσότερους από 1.000 άστεγους επί δύο χρόνια και προσφέροντας στο ελληνικό Δημόσιο εργοστάσιο κατασκευής προκατασκευασμένων σπιτιών. Τη βοήθειά του προσέφερε και κατά τους
σεισμούς που έπληξαν τον Πύργο Ηλείας το 1988 και το 1993,
τα Γρεβενά το 1995 και την Αθήνα το 1999. Επιπλέον, στήριξε το
ελληνικό κράτος μέσω δωρεών για τον επιχειρησιακό και λειτουργικό εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Ελληνικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η
ευαισθησία του για τους Έλληνες ναυτικούς και τις οικογένειές
τους εκφράστηκε μέσα από μεγάλου ύψους δωρεές στο Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο και στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Το 1995 παραδόθηκε στη διοίκηση του Κολλεγίου Αθηνών το κτιριακό συγκρότημα του Λάτσειου Διδακτηρίου, συνολικής έκτασης
10.000 τ.μ., που χρηματοδοτήθηκε πλήρως από τον Γιάννη Λάτση.
Το 1999 ξεκίνησε η κατασκευή του Λάτσειου Κέντρου Εγκαυμάτων,

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΟΙΙΑ

Μαθητές δημοτικού μπροστά στο Πλωτό Μουσείο Νεράιδα. Μαρίνα Φλοίσβου, Νοέμβριος 2016.

ενός εξειδικευμένου κέντρου περίθαλψης εγκαυματιών, το οποίο
παραδόθηκε πλήρως εξοπλισμένο στο ελληνικό Δημόσιο το 2005,
δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, και εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Τέλος, η κοινωφελής προσφορά του
επεκτάθηκε και σε πλήθος μεμονωμένων χειρονομιών αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους του που βρίσκονταν σε ανάγκη.
Για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον
Χρυσό Σταυρό της Χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1963, με το Ανώτατο Παράσημο του Τάγματος του Φοίνικος από τον βασιλέα Παύλο το 1965, με τον Βαθμό
του Ανωτέρου Ταξιάρχου από τον Πατριάρχη Αντιοχείας το 1976,
με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1989 και με τον Χρυσό
Σταυρό από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το 1995.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Το 2005 αποφασίζεται η δημιουργία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με σκοπό
τη συνέχιση της κληρονομιάς και της αφοσίωσης του Καπετάν
Γιάννη στην πραγματοποίηση κοινωφελών έργων.
Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η
εκπαίδευση, η επιστήμη, οι τέχνες και ο πολιτισμός, καθώς και
η κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη, στηρίζοντας συνεργασίες με
φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και με κομβικής σημασίας οργανισμούς των πεδίων αυτών.
Η προσέγγιση του Ιδρύματος στη διαδικασία χρηματοδότησης
θέτει ως προτεραιότητα την άμεση ανακούφιση των ευπαθών
κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση των υποδομών, την ενδυνάμωση
των ΜΚΟ, την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών, την επιβράβευση
της ακαδημαϊκής και ερευνητικής παραγωγής, και την ανάδειξη
του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά το έτος 2017, το Ίδρυμα είχε
την τιμή να συνεργαστεί με 169 φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, να υποστηρίξει πλήθος πρωτοβουλιών και να συνεχίσει την
υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων που το ίδιο σχεδιάζει και
προκηρύσσει κάθε χρόνο.
Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μαθητές και μαθήτριες όλων των
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βαθμίδων, νέοι ερευνητές και ερευνήτριες, αλλά και ανερχόμενοι πολιτιστικοί διαχειριστές, διαμορφώνουν το ψηφιδωτό των
110.000 ατόμων που ωφελήθηκαν από τις δράσεις που χρηματοδότησε το Ίδρυμα τη χρονιά που πέρασε.
Για καλύτερη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: www.latsis-foundation.org.

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα
Διαφοροποιημένο σκέλος δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αποτελεί το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, που βρίσκεται στη Μαρίνα
Φλοίσβου και λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το
καλοκαίρι του 2013, με την ένταξή του στο ελληνικό νηολόγιο και
την αναβίωση του παραδοσιακού του δρομολογίου. Εκτός από τους
αλλοτινούς τακτικούς του προορισμούς, το Μουσείο έχει επισκεφτεί το Ναύπλιο, το Λεωνίδιο και τη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. Η
μόνιμη θέση ελλιμενισμού του βρίσκεται στη Μαρίνα Φλοίσβου και
μέχρι σήμερα έχει δεχτεί περισσότερους από 55.000 επισκέπτες.
Το μουσείο, που εντάσσεται στις ευρύτερες δραστηριότητες του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, φιλοξενεί δύο βασικές
αφηγήσεις: την επιχειρηματική ιστορία του ιδιοκτήτη και την ιστορία του ίδιου του πλοίου, δοσμένες μέσα από φωτογραφίες, αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και άλλα ιστορικά τεκμήρια. Η έκθεση αναπτύσσεται στην κυρίως αίθουσα και στους πλευρικούς διαδρόμους, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παράλληλα,
υλοποιούνται ειδικές ξεναγήσεις σε ομάδες επισκεπτών κατόπιν
αιτήματος, αλλά και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας
με το Νεράιδα: ένα παιχνίδι εν πλω», που απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών και στόχο έχει τη γνωριμία τους με την ιστορία του
πλοίου, τη ναυτική ιστορία της χώρας και τις έννοιες του ταξιδιού
στον χώρο και στον χρόνο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται δωρεάν, είτε για σχολικές τάξεις είτε για μεμονωμένες
συμμετοχές παιδιών.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα του μουσείου: www.neraida.org.

How would you
reduce risks
in shipping?
We want to put safety in the hands of everyone.
Calling all thinkers, creators and inventors. Up for a challenge? We’re
looking for the next innovative ideas to improve safety
in shipping – from people to port. Simply enter our ‘Investing
In A Safer Tomorrow’ competition and share your brainwaves. There’s a
$50,000 prize pot for the talented winners.
See you at: 150competition.ukpandi.com
You’ve got until 30th November 2018 to enter. Good luck.

εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να παρέχει προστασία έναντι του κυριότερου αντιπάλου
τους, του Ιράν.
Ως απάντηση στις προτροπές του Αμερικανού προέδρου, ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Bijan Zanganeh, δήλωσε στην κρατική
τηλεόραση της χώρας: «Ο κ. Τραμπ στέλνει
κάθε μέρα ένα νέο μήνυμα, το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα στην αγορά». Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι εντολές του Τραμπ
προς τα μέλη του OPEC για αύξηση της
παραγωγής συνιστούν μια μεγάλη προσβολή σε αυτές τις κυβερνήσεις και τα έθνη και
αποσταθεροποιούν την αγορά».
Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρέσβης
στον OPEC, Hossein Kazempour Ardebili,
σύμφωνα με τα διεθνή ειδησεογραφικά
μέσα, δήλωσε πως οι καταναλωτές σε όλο
τον κόσμο, και κυρίως στην Αμερική, θα
πρέπει να κατηγορήσουν στο τέλος τον
Τραμπ για τη ραγδαία αύξηση της τιμής
του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
Μάλιστα, κατά τον ίδιο, μιλώντας στο
Reuters, οι τιμές του πετρελαίου δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμα και τα $100
ανά βαρέλι. Επίσης, προειδοποίησε πως
δεν πρέπει να αναμένεται από πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, όπως η Σαουδική
Αραβία ή η Ρωσία, να λάβουν μέτρα προς
την κατεύθυνση μείωσης της τιμής του
πετρελαίου.

Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές
του φυσικού αερίου το 2040;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επιμέλεια:
Γιάννης Θεοδωρόπουλος
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Φόβοι για ραγδαία αύξηση
της τιμής του πετρελαίου
Στις αρχές Ιουλίου, μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε από τον OPEC να προχωρήσει στην
προς τα κάτω αναπροσαρμογή της τιμολόγησης του πετρελαίου, ώστε να υποχωρήσει το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση
ζήτησε από τις συμμάχους της, χώρες-μέλη του OPEC, όπως είναι η Σαουδική
Αραβία, μεγαλύτερη αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου, αφήνοντας να

Οι τιμές του αμερικανικού φυσικού
αερίου ενδέχεται να σημειώσουν διπλάσια αύξηση έως το 2040, όπως ανέφερε
δημοσίευμα του Bloomberg της Τρίτης 12
Ιουνίου.
Έρευνα που διεξήχθη από το Υπουργείο
Ενέργειας των ΗΠΑ δείχνει ότι είναι πολύ
πιθανό οι τιμές του φυσικού αερίου να φτάσουν τα επόμενα είκοσι χρόνια στα $6,5
ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες.
Σύμφωνα πάντα με τη σχετική έρευνα, οι
αυξημένες τιμές του LNG δεν θα επηρεάσουν σε αρνητικό βαθμό τους καταναλωτές των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές φυσικού αερίου της χώρας θα δώσουν ώθηση
στην οικονομία, ενώ η αυξημένη αμερικανική παραγωγή εκτιμάται ότι θα συμβάλει
στον μετριασμό του κόστους.
Οι ΗΠΑ αποτελούν σήμερα κορυφαίο
εξαγωγέα φυσικού αερίου, ενώ τα επό-

μενα πέντε χρόνια αναμένεται η χώρα να
ανταγωνίζεται σε έντονο βαθμό το Κατάρ
και την Αυστραλία αναφορικά με την
κυριαρχία στην αγορά του LNG, καθώς
νέοι τερματικοί σταθμοί διαχείρισης LNG
κατασκευάζονται στον Κόλπο του Μεξικού.

Αυξητικές τάσεις στις ενεργειακές
ανάγκες της Ευρώπης
Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Gazprom υπέγραψε επέκταση της υπάρχουσας συμφωνίας με την αυστριακή OMV
Gas Marketing & Trading για την παράταση εφοδιασμού της Αυστρίας με ρωσικό
φυσικό αέριο έως το 2040.
Ο CEO της Gazprom, κ. Alexey Miller,
επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί ένδειξη των αυξανόμενων
αναγκών της Αυστρίας, αλλά και όλης της
Ευρώπης, για εισαγωγές φυσικού αερίου.
Από την πλευρά του, ο κ. Rainer Seele,
CEO της OMV Gas Marketing & Trading,
προσέθεσε ότι έως το 2030 η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα έχει πάνω από το 80% του αναγκαίου φυσικού αερίου. Ο ίδιος ανέφερε
ότι, με την επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Gazprom και OMV Gas Marketing &
Trading, προβλέπεται η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Αυστρίας, καθώς και
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών.
Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν επίσης στο
Nord Stream 2 project, έργο που αφορά
την προμήθεια της ΕΕ με φυσικό αέριο
από τη Ρωσία μέσω της Βαλτικής, καθώς
και το πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσονται τρόποι μεταφοράς φυσικού αερίου εν μέσω της μείωσης της εγχώριας
παραγωγής στην Ευρώπη.

Επαναλειτουργεί αγωγός
πετρελαίου στο Ιράκ
Ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου, κ. Jabar
al-Luaibi, ανακοίνωσε την Τρίτη 12 Ιουνίου
ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αγωγού πετρελαίου που συνδέει το Κιρκούκ,
το Μπαϊτζί (Baiji) και τη Βαγδάτη στο Ιράκ.
Στον συγκεκριμένο αγωγό πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης, καθώς
τα τελευταία χρόνια η λειτουργία του
είχε διακοπεί λόγω εκρηκτικών μηχανισμών που είχαν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή από στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους.

Ο αγωγός, μήκους 180 χλμ., έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σε ημερήσια βάση
40.000 βαρέλια πετρελαίου, ενώ αναμένεται να εφοδιάζει με πετρέλαιο τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
Baiji, Daura και Ouds προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες στις περιοχές του
βόρειου τμήματος της Βαγδάτης. Όπως
δήλωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ,
μέσα από τη λειτουργία του συγκεκριμένου αγωγού, εκτιμάται ότι θα μειωθεί το
κόστος μεταφοράς του πετρελαίου από
το κοίτασμα που βρίσκεται στο Κιρκούκ,
καθώς δεν θα εξυπηρετούνται πλέον
οι μεταφορές του πετρελαίου με ειδικά
φορτηγά με δεξαμενές.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης
του Ιράκ, υπολογίζεται ότι το πετρελαϊκό
κοίτασμα στο Κιρκούκ διαθέτει 8,7 δις
βαρέλια, αντιπροσωπεύοντας το 30% των
πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ενισχύεται η θέση του Ιράν στον
παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη
Η κυβέρνηση του Ιράν έχει θέσει ως
στόχο να εκμεταλλευτεί τα πετρελαϊκά
κοιτάσματα της χώρας προκειμένου να
διατηρήσει τη σημαντική της θέση στον
παγκόσμιο πετρελαϊκό στίβο.
Όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ιρανική κυβέρνηση στοχεύει να
αυξήσει την πετρελαϊκή παραγωγή της
χώρας κατά 460 εκατ. βαρέλια μέσα στα
επόμενα τρία χρόνια.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, θα αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή
πετρελαίου σε είκοσι εννέα κοιτάσματα
της χώρας, μεταξύ των οποίων εκείνα
που βρίσκονται στο Ilam, στο Khuzestan,
στο Gachsaran, στο Falat Qareh και στο
Fars, όπως ανέφερε ο Ιρανός υπουργός
Πετρελαίου, κ. Bijan Namdar Zanganeh.
Τα συγκεκριμένα κοιτάσματα πρόκειται
να τα εκμεταλλευτούν ιρανικές πετρελαϊκές εταιρείες.
Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί και σε
προηγούμενο δημοσίευμα των Ναυτικών
Χρονικών, η ιρανική κυβέρνηση στοχεύει και σε προσέλκυση επενδύσεων από
ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς στο
Ιράν υπάρχουν πάνω από εκατό επιβεβαιωμένα κοιτάσματα. Οι νέες επενδύσεις θα
τονώσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία της
χώρας, ενώ εκτιμάται ότι θα προσφέρουν
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ο Πούτιν χαιρετίζει τη συνεργασία
Ρωσίας-OPEC
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν,
εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος
από τη συνεργασία της χώρας του με τον
OPEC, σημειώνοντας τα θετικά αποτελέσματα στην αγορά του πετρελαίου.
Σε συνάντησή του με τον πρίγκιπα του
Άμπου Ντάμπι, Mohammed Al Nahyan,
την Παρασκευή 1 Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «οι προσπάθειές μας,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους
φίλους μας της Σαουδικής Αραβίας αλλά
και του OPEC γενικότερα, έφεραν θετικά αποτελέσματα στη σταθεροποίηση
της αγοράς των υδρογονανθράκων», ενώ
ευχαρίστησε τον πρίγκιπα για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε σχετικά με την
περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας-ΗΑΕ στον
κλάδο των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
Ο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την
επικείμενη υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της χώρας
του και του Εμιράτου, ενώ σημείωσε ότι
οι συνολικές διμερείς επενδύσεις ανέρχονται ήδη στα $2 δις.
Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις των δύο
ανδρών τέθηκαν επί τάπητος όχι μόνο οι
εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά
και γενικότερα θέματα, όπως η κατάσταση
στη Μέση Ανατολή και διεθνώς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Η Multimarine ενισχύει
το λιμάνι της Λεμεσού
με μια υψηλών
προδιαγραφών
πλωτή δεξαμενή

Επιμέλεια:
Χάρης Παππάς

86

Τα εγκαίνια μιας νέας πλωτής δεξαμενής, η οποία σκοπεύει
να καταστήσει τη Λεμεσό ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό
κέντρο, πραγματοποίησε η εταιρεία Multimarine Shipyards
Ltd. Η απόκτηση και η λειτουργία της δεξαμενής αποτελεί το
επιστέγασμα πολυετών προσπαθειών του επιχειρηματία Ειρηναίου
Φωκά και της οικογένειάς του, η οποία δραστηριοποιείται, μέσω
της εταιρείας Multimarine Services, στον ναυπηγοεπισκευαστικό
τομέα καθώς και στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Κύπρο,
ήδη από το 2001. Σημειώνεται πως η Multimarine πραγματοποιεί
τον μεγαλύτερο όγκο επισκευών πλοίων στην Κύπρο. Τα Ναυτικά
Χρονικά βρέθηκαν στη μεγαλόνησο και παρακολούθησαν την
εντυπωσιακή τελετή.
Η νεότευκτη πλωτή δεξαμενή FD ERENEOS
έχει μήκος 120 μ., καθαρό πλάτος 27 μ. και
αναμένεται πως θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων μέχρι 7.100 τόνους. Η
πλωτή δεξαμενή FD ERENEOS ναυπηγήθηκε το 2017 στην Ουκρανία, υπό την επίβλεψη του Αμερικανικού Νηογνώμονα (ABS),

σε χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών, ενώ
διαθέτει πρωτοποριακό σχεδιασμό, προκειμένου να λειτουργεί με απόλυτα φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
Συγκεκριμένα, στη δεξαμενή υπάρχουν
στις τέσσερις γωνίες υδατοσυλλέκτες,
όπου διοχετεύονται τα ύδατα μετά την

Eπάνω:
Η οικογένεια Φωκά με την υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου,
Βασιλική Αναστασιάδου.
Αριστερά:
Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την τελετή εγκαινίων.
Κέντρο:
Η νεότευκτη πλωτή δεξαμενή.

πλύση ενός πλοίου. Κατόπιν, τα ύδατα
συλλέγονται από εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η δεξαμενή
διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ευρωπαϊκής κατασκευής, ο οποίος
έχει επιλεγεί με γνώμονα την παραγωγή
τόσο μηδενικών ρύπων όσο και θορύβου.
Για την υποστήριξη της νεότευκτης δεξαμενής, η Multimarine προχώρησε σε μία ακόμα σημαντική επένδυση: στην κατασκευή
μόνιμου κρηπιδότοιχου στο λιμάνι της
Λεμεσού, ο οποίος επιτρέπει τον ελλιμενισμό των πλοίων έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (afloat repairs),
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τα
έσοδα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, μέσω
της είσπραξης των ανάλογων berthing fees.
Τη σημασία της επένδυσης για το λιμάνι της
Λεμεσού, αλλά και για την Κύπρο γενικότερα, δεν παρέλειψε να επισημάνει κατά την
τελετή των εγκαινίων η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου,
Βασιλική Αναστασιάδου, επιβεβαιώνοντας
έτσι τις συντονισμένες προσπάθειες της

κυπριακής κυβέρνησης για την ενίσχυση
της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας στο
τελευταίο μεγάλο λιμάνι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την Ανατολή.
Ιδιαίτερα υποστηρικτικός προς το συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν και ο CEO της Bank of
Cyprus (της τράπεζας που ανέλαβε μέρος
της χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη
επένδυση), John Hourican. Ο κ. Hourican
αναφέρθηκε στον διαρκώς αναβαθμισμένο
ρόλο που αποκτά η Κύπρος στο παγκόσμιο
ναυτιλιακό στερέωμα, εκφράζοντας την
πεποίθησή του πως η νέα πλωτή δεξαμενή
της Multimarine συνεισφέρει τα μέγιστα
προς αυτή την κατεύθυνση.
Το εγχείρημα για τη ναυπήγηση της
πλωτής δεξαμενής παρουσίασε ο Άγγελος Φωκάς, εκ των διευθυντών της
Multimarine Shipyards Ltd., σημειώνοντας
με έμφαση πως η Multimarine απασχολεί ήδη ενενήντα άτομα στο λιμάνι της
Λεμεσού, ενώ παραμένει προσηλωμένη
στον στόχο της για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον χώρο της ναυπη-

γοεπισκευής σε ολόκληρη την ανατολική
Μεσόγειο.
Αξίζει να αναφερθεί πως, κατά τη διεθνή
έκθεση «Ποσειδώνια 2018», τα οποία έλαβαν χώρα στην Αθήνα στις αρχές Ιουνίου,
η Multimarine, αναβαθμίζοντας το Total
Service Package για τους πλοιοκτήτες,
υπέγραψε με τον βιομηχανικό κολοσσό
ABB τη συμφωνία για την εγκατάσταση
Σταθμού Συντήρησης (Turbocharging
Service Station) στις εγκαταστάσεις της
στο λιμάνι της Λεμεσού.
Τα εγκαίνια της νεότευκτης πλωτής δεξαμενής FD ERENEOS της Multimarine
Shipyards Ltd. πραγματοποιήθηκαν στις 15
Ιουνίου 2018, εντός της πλωτής δεξαμενής,
η οποία αναμένεται πως θα χρησιμοποιηθεί για την ανέλκυση και την εξυπηρέτηση
πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου,
δεξαμενόπλοιων, offshore supply vessels,
ρυμουλκών, σκαφών του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και
μεσαίου και μεγάλου τύπου σκαφών αναψυχής (mega yachts).

χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευελιξία, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε
περιπτώσεις αντλιών έρματος μεγαλύτερης ή μικρότερης ικανότητας, με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας και μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ο Project Manager του Green Ships
Department της Oldendorff Carriers,
Niklas Richter, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Είμαστε εντυπωσιασμένοι από τον επαγγελματισμό της Erma First και απόλυτα
ικανοποιημένοι που θα συνεργαστούμε
από κοινού για το BWTS project».
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος
Σταμπεδάκης, Managing Director της
Erma First, δήλωσε: «Η συνεργασία με
μια εταιρεία με τόσο υψηλή ποιότητα
και επαγγελματισμό, όπως η Oldendorff
Carriers, αναβαθμίζει την ποιότητα του
εξοπλισμού και των υπηρεσιών μας».

Η Mitsubishi παρουσιάζει ένα νέο,
προηγμένο σύστημα μείωσης
εκπομπών SOx

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Επιμέλεια:
Νίκος Βεργούνης
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Mega deal της Oldendorff Carriers
με την Erma First
Προκειμένου να επιτύχει τη συμμόρφωση με τη σύμβαση για τον έλεγχο και
τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος
και των ιζημάτων των πλοίων, η εταιρεία
Oldendorff Carriers αποφάσισε να συνεργαστεί με την Erma First για την τοποθέτηση συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (Ballast Water Treatment
Systems).
Επισημαίνεται ότι η Erma First, η οποία
εδρεύει στην Ελλάδα, εντυπωσίασε από
την πρώτη στιγμή τους ανθρώπους της
Oldendorff Carriers με τον επαγγελματισμό
που έδειξε στην αντιμετώπιση των ερωτημάτων και των ανησυχιών που προέκυπταν.
Το σύστημα ERMA FIRST BWTS FIT έχει
εγκριθεί από τον IMO και την USCG για
όλους τους τύπους υδάτων. Παράλληλα,

Η ιαπωνική Mitsubishi Shipbuilding και η
Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
έχουν αναπτύξει από κοινού ένα προηγμένο σύστημα περιορισμού των εκπομπών SOx, κατάλληλο για πολύ μεγάλα
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Όπως αναφέρουν οι εταιρείες, το σύστημα με την ονομασία Active Funnel περιλαμβάνει μια βελτιστοποιημένη δομή
scrubber, η οποία μειώνει το διοξείδιο του
θείου (SO2) στα καυσαέρια των καυσίμων
με περιεκτικότητα σε θείο 3,5% στα επίπεδα των καυσίμων με περιεκτικότητα σε
θείο 0,1%, καλύπτοντας έτσι τους νέους
κανονισμούς για τις εκπομπές SOx που
πρόκειται να ισχύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο από την 1η Ιανουαρίου 2020.
«Το Active Funnel είναι η πλέον κατάλληλη
λύση για πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων με υψηλές εκπομπές
καυσαερίων και περιορισμένο χώρο εγκατάστασης συστημάτων μείωσης των SOx»,
σύμφωνα με τη Mitsubishi Shipbuilding.
Όπως εξηγεί η εταιρεία, το εν λόγω σύστημα μπορεί να αποθειώσει μεγάλες ποσότητες καυσαερίων, ενώ ο ευέλικτος σχεδιασμός του καθιστά την εγκατάστασή
του ευκολότερη, ακόμα και σε στενούς
χώρους, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητα των πλοίων σε containers. Επιπλέον,
το Active Funnel είναι κατάλληλο για εγκα-
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τάσταση σε υπάρχοντα πλοία, δεδομένου
ότι παρέχεται ως ξεχωριστή μονάδα και η
τοποθέτησή του απαιτεί λίγο χρόνο.
Η σειρά των συστημάτων Active Funnel
αναμένεται να τοποθετηθεί στο μέλλον
και σε πλοία μεταφοράς πετρελαίου κατηγορίας VLCC χωρητικότητας 200.000310.000 dwt, καθώς και σε φορτηγά πλοία
κατηγορίας VLOC.

Η MAN Diesel & Turbo
μετονομάζεται σε
MAN Energy Solutions
Η MAN Energy Solutions αντιπροσωπεύει το νέο όραμα της εταιρείας, όπως αυτό
αντανακλάται από ένα νέο εταιρικό σχέδιο.
Η καινούργια ονομασία ενσωματώνει έναν
στρατηγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, μια διαδικασία που η εταιρεία είχε
αρχίσει ήδη από το 2017, εφαρμόζοντας
τη νέα στρατηγική της για το μέλλον: να
επεκτείνει τις δραστηριότητές της με βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις, ώστε αυτές
να γίνουν η κύρια πηγή εσόδων της έως το
2030. Η στρατηγική αυτή επανευθυγράμμισης υποστηρίζεται από την επέκταση της
γκάμας των προϊόντων της MAN Energy
Solutions, ώστε να περιλαμβάνει υβριδικές
τεχνολογίες, τεχνολογίες αποθήκευσης και
τεχνολογίες ψηφιακών υπηρεσιών.
Ο δρ Uwe Lauber, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MAN Energy Solutions,
δήλωσε: «Οι τεχνολογίες συστημάτων που
βοηθούν τους πελάτες μας να αυξήσουν
την απόδοση των εγκαταστάσεών τους
και να μειώσουν τις εκπομπές αποτελούν
ήδη σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας, οδηγώντας παράλληλα προς ένα
μέλλον με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά σε αυτή
την πορεία ανάπτυξης και θα γίνουμε ένας
προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων».
Στον ναυτιλιακό κλάδο, η MAN Energy
Solutions έχει αναφερθεί δημοσίως υπέρ
ενός «μετασχηματισμού της θαλάσσιας
ενέργειας» εδώ και καιρό, ο οποίος βασίζεται στην αυξημένη χρήση αερίου χαμηλών
εκπομπών ως καυσίμου. Ο κ. Lauber δήλωσε:
«Η πορεία για τη μείωση του άνθρακα στη
ναυτιλιακή οικονομία ξεκινά με τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ειδικά στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών
εμπορευματοκιβωτίων». Η μεγάλη σημασία
της ενέργειας και του χειρισμού της αφορά
όλες τις κατηγορίες πελατών όπου στοχεύ-
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ει η MAN Energy Solutions. «Είτε μιλάμε για
ένα σύστημα πρόωσης για τη ναυτιλία είτε
για «έξυπνα» ενεργειακά δίκτυα ή αποδοτικές βιομηχανικές λύσεις, η μετατροπή
της ενέργειας σε συγκεκριμένα οικονομικά
και κοινωνικά οφέλη βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε ο κ.
Lauber. «Με τη νέα επωνυμία MAN Energy
Solutions, κάνουμε το επόμενο λογικό βήμα
και καθιστούμε αυτόν τον στόχο σαφή και
στο όνομα της εταιρείας μας».

Aιθάνιο: μια νέα λύση ναυτιλιακού
καυσίμου
Η γερμανική εταιρεία διαχείρισης πλοίων Hartmann Reederei επιβεβαίωσε ότι
δύο από τα πλοία της, τα χωρητικότητας
36.000 κ.μ. πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου αιθυλενίου (LEG) «Gaschem
Beluga» και «Gaschem Orca», τα οποία
τροφοδοτούνται από τους πρώτους
παγκοσμίως δίχρονους κινητήρες ME-GIE
(-Gas Injection Ethane), συμπλήρωσαν
συλλογικά τις 10.000 ώρες λειτουργίας.
Τα εν λόγω πλοία παραγγέλθηκαν από
τη Hartmann και τη νορβηγική Ocean
Yield και ναυπηγήθηκαν στην Κίνα από τη
Sinopacific Offshore Engineering (SOE), με
σκοπό τη μεταφορά αιθανίου που προέρχεται από αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο
σε ευρωπαϊκές μονάδες πυρόλυσης για
την παραγωγή αιθυλενίου.
Ο Capt. Ulrich Adami, Fleet Manager της
Hartmann Reederei, ανέφερε: «Είμαστε
ευγνώμονες στη MAN Diesel & Turbo
για την ανάπτυξη του κινητήρα ME-GIE,
ο οποίος χρησιμοποιεί αιθάνιο ως καύσιμο. Ο ME-GIE είναι πολύ αξιόπιστος και
περίπου το 97-98% των δρομολογίων των
πλοίων μας στον Ατλαντικό έγιναν χρησιμοποιώντας αιθάνιο ως καύσιμο».
Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του κινητήρα τύπου ME-GIE είναι το γεγονός ότι
μπορεί να λειτουργεί σχεδόν με οποιαδήποτε ποιότητα αερίου, χωρίς να μειώνεται η απόδοση. Συγκεκριμένα, μπορεί να
λειτουργεί με μείγμα LPG και μεθανίου
ή αιθανίου, χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση σε λειτουργία αερίου. Ένα τέτοιο
μείγμα μπορεί να περιλαμβάνει έως και
50% LPG, ενώ, σύμφωνα με ευρήματα της
MAN Diesel & Turbo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό
LPG. Όλα αυτά καθιστούν τον κινητήρα
τύπου ME-GIΕ τη φιλικότερη προς το

περιβάλλον διαθέσιμη τεχνολογία δίχρονων κινητήρων, σύμφωνα με τη MAN
Diesel & Turbo.

Η Aker Arctic πραγματοποιεί
δοκιμές σε ένα νέο μοντέλο
αυτόνομου πλοίου
Ένα μοντέλο αυτόνομου πλοίου δοκιμάστηκε με επιτυχία στο εργαστήριο δοκιμών μοντέλων που λειτουργούν σε συνθήκες πάγου της Aker Arctic στο Ελσίνκι της
Φινλανδίας. Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, το μοντέλο του πλοίου ήταν
σε θέση να ανιχνεύει εμπόδια μέσα στη
δεξαμενή χρησιμοποιώντας δικούς του
αισθητήρες, να πραγματοποιεί ελιγμούς
γύρω από τα εμπόδια χωρίς να παρεμβαίνει χειριστής και να προσδένει αυτόματα
σε αποβάθρα. Η εν λόγω δοκιμή διεξήχθη
σε νερά χωρίς πάγο.
Το ασύρματο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε διαθέτει σύστημα πρόωσης
το οποίο τροφοδοτείται από μπαταρία,
σύστημα μεταφοράς δεδομένων στην
ξηρά, καθώς και ένα αυτόνομο σύστημα
πλοήγησης που κατευθύνει το πλοίο γύρω
από τα εμπόδια που ανιχνεύονται από
τους αισθητήρες που διαθέτει. Τα διάφορα εξαρτήματα συνδέονται χρησιμοποιώντας το Distributed Intelligent Vessel
Components (DIVEC™), μια ειδικά διαμορφωμένη δομή δικτύου, που παρέχει
ένα σύγχρονο πρωτόκολλο για τη σύνδεση και τη μεταφορά των απαραίτητων
δεδομένων μεταξύ των συσκευών.
Ενώ το εργαστήριο της Aker Arctic χρησιμοποιείται συνήθως για τη δοκιμή
παγοθραυστικών πλοίων, αποτελεί παράλληλα μια εξαιρετική εγκατάσταση για την
ανάπτυξη και τη δοκιμή της τεχνολογίας, των αισθητήρων, των αλγορίθμων και
των συστημάτων ελέγχου πρόωσης τα
οποία αναπτύσσονται για αυτόνομα πλοία
που πρόκειται να επιχειρούν σε σκληρές
περιβαλλοντικές συνθήκες. Το DIVEC™
παρέχει μια επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη δομή, που επιτρέπει τη διασύνδεση
με συστήματα και εξαρτήματα τρίτων. Η
τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στις
δοκιμές του εν λόγω αυτόνομου πλοίου
στο εργαστήριο προσαρμόζεται επίσης σε
πρωτότυπα μισής και πλήρους κλίμακας.
Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, η Aker
Arctic είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα
στην ανάπτυξη των αυτόνομων πλοίων.
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Το θαύμα και η νέα εποχή που ξεκινά
για το ιστορικό ναυπηγείο της Σύρου

Τα Ναυτικά Χρονικά
επισκέφτηκαν το Νεώριο
Σύρου και συνομίλησαν με
τον πρόεδρο, κ. Αντώνη
Χατζαντώνη, και τον γενικό
γραμματέα του ΔΣ του
Σωματείου Εργαζομένων,
κ. Μάρκο Ρηγούτσο, για
την επόμενη μέρα του
ναυπηγείου. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα σχέδια
για την «επανεκκίνησή»
του, ενώ εκφράστηκαν
θετικές προσδοκίες
αναφορικά με την πορεία
της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης της Σύρου μετά την
απόφαση να μεταβιβαστεί το
ναυπηγείο του νησιού στον
ελληνοαμερικανικό όμιλο
ONEX.
Το ναυπηγείο της Σύρου περνά πλέον
στη διοίκηση του ελληνοαμερικανικού
ομίλου ONEX. Πώς θα χαρακτηρίζατε
την περίοδο που διανύει η ιστορική
ναυπηγική μονάδα, καθώς τον Μάρτιο
του 2018 επαναλειτούργησε, μετά από
έναν χρόνο κατά τον οποίο είχε παραμείνει κλειστή;

Συνέντευξη του Αντώνη
Χατζαντώνη, Προέδρου, και του
Μάρκου Ρηγούτσου, Γεν. Γραμματέα
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων
του Νεωρίου Σύρου, στην Αγγελική
Κολιομίχου
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Μ. Ρηγούτσος: Είναι μεταβατική η περίοδος. Αυτή η «επανεκκίνηση» που πραγματοποιήθηκε αποτελεί μια ενδιάμεση λειτουργία, η οποία ήταν απολύτως αναγκαία
για εμάς τους εργαζομένους, αλλά και για
το ναυπηγείο μας, γι’ αυτό και την επιδιώξαμε. Ζητήσαμε από μια ενδιάμεση εταιρεία, τη «Σύρος Ελλάς Μ.Ι.Κ.Ε.», την οποία
και γνωρίζαμε, να μας βοηθήσει σε αυτή
την προσπάθειά μας, μέχρι να τελειώσει
η χρονοβόρα διαδικασία μεταβίβασης.
Γιατί, αφού πέρασε ένας χρόνος κατά τον

οποίο το ναυπηγείο ήταν κλειστό, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Θετικό σημείο
ήταν το γεγονός ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανταποκρίθηκαν, μας εμπιστεύτηκαν,
μας αγκάλιασαν, και δεχόμαστε συνεχώς
πλοία για επισκευές. Γιατί η ποιότητα της
δουλειάς μας ήταν –και είναι– πάντα άψογη και οι χρόνοι μας ακριβείς. Γενικώς είναι
ένα ευέλικτο και οργανωμένο ναυπηγείο,
με πολύ εργατικούς, φιλότιμους και άριστα καταρτισμένους εργαζομένους, όπου
οι πελάτες μας βρίσκουν επαγγελματική
αντιμετώπιση και λύση στα προβλήματά
τους. Το μόνο που έχουν στο μυαλό τους
οι άνθρωποι εδώ στη Σύρο είναι οι οικογένειές τους να ζήσουν στο νησί τους,
χωρίς κανενός είδους άλλα συμφέροντα.
Πολύ συνειδητοποιημένα επιχειρήσαμε
να μετατρέψουμε το ναυπηγείο μας σε
έναν παραγωγικό, τεχνικό και επικοινωνιακό παράδεισο για τους πλοιοκτήτες

μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτούς στο
πλευρό μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι δικοί
μας άνθρωποι, Έλληνες και πατριώτες,
δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα στο
μέλλον. Βασικός λόγος της αισιοδοξίας
μας, βέβαια, είναι και τα εντυπωσιακά σχέδια και πλάνα του κ. Ξενοκώστα για τον
εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εξέλιξη του ναυπηγείου μας, τα οποία είναι
ευοίωνα για την πορεία της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας μας
συνολικά. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι
πως έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας της
Σύρου σε ό,τι κάνουμε. Είμαστε σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς
και θα αποδείξουμε ότι όλα μπορούν να
συνυπάρξουν στο νησί μας: και ο τουρισμός, και η βιομηχανία.
Πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί
η μεταβίβαση του ναυπηγείου στη νέα
διοίκηση;
Α. Χατζαντώνης: Αυτό είναι λίγο ρευστό. Αρχικά γνωρίζαμε ότι η μεταβίβαση
θα γινόταν τον περασμένο Μάρτιο. Η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα και υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία. Όλες οι εξελίξεις, όμως, μας οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι φτάνουμε στο τέλος.
Το Νεώριο Σύρου έχει μακρά ιστορία
στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής
στην Ελλάδα. Θα θέλατε να μας πείτε
λίγα λόγια για τις εγκαταστάσεις που
διαθέτει;
Α. Χατζαντώνης: Το Νεώριο διαθέτει
δύο πλωτές δεξαμενές και ένα synchrolift,
το οποίο είναι στην ουσία μια δεξαμενή
για επισκευές mega yachts και πιο μικρών
καραβιών.
Μ. Ρηγούτσος: Η μεγάλη δεξαμενή του
ναυπηγείου είναι 75.000 τόνων, ενώ η μικρή
45.000-50.000 τόνων. Αναμένουμε να
παραλάβουμε και μια καινούργια δεξαμενή
τύπου Aframax, η οποία θα είναι περίπου
130.000 τόνων. Οι επισκευές που πραγμα-

τοποιούνται αφορούν όλες τις κατηγορίες
πλοίων, όπως bulk carriers, δεξαμενόπλοια,
containerships κ.ά. Για την καλύτερη και
ταχύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας μας,
θα φέρουμε και την τρίτη δεξαμενή, όπως
προανέφερα, η οποία θα αποτελεί τη μεγαλύτερη πλωτή δεξαμενή στην Ελλάδα. Το
Νεώριο, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, τις συντηρήσεις που θα κάνει η νέα
ιδιοκτήτρια εταιρεία (ONEX) αλλά και τις
επενδύσεις εκσυγχρονισμού, θα διαθέτει
όλα τα εξειδικευμένα τμήματα που απαιτείται να υπάρχουν στα σύγχρονα ναυπηγεία,
με πληρότητα εργαλείων και μηχανημάτων,
τα οποία θα λειτουργούν άριστα. Έως τότε
έχουμε μεγάλη βοήθεια από την ενδιάμεση
εταιρεία «Σύρος Ελλάς» σε εξοπλισμό και
μηχανήματα, και στο σημείο αυτό θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε δημοσίως για
τις τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει και για τη βοήθεια που μας έχει προσφέρει. Επίσης, το ναυπηγείο μας διαθέτει
αυτόνομο σταθμό παραγωγής ενέργειας,
που παρέχει ασφάλεια τόσο στις εγκαταστάσεις μας, σε περίπτωση διακοπής της
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης από τη ΔΕΗ, όσο και στα ίδια τα πλοία
των πελατών μας.
Πόσους γερανούς διαθέτει το Νεώριο
Σύρου και τι ανυψωτική ικανότητα
έχουν;
Α. Χατζαντώνης: Το Νεώριο διαθέτει
συνολικά εννέα γερανούς. Πέντε μεγάλους
και τέσσερις δεξαμενής. Οι μεγάλοι γερανοί έχουν ανυψωτική ικανότητα 25 τόνων,
εκτός από έναν, ο οποίος σηκώνει 40
τόνους. Οι γερανοί των δεξαμενών έχουν
δυνατότητα ανύψωσης έως και 15 τόνους.
Να σημειωθεί επίσης ότι ένας μεγάλος
γερανός έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί
μέχρι και τρία πλοία συγχρόνως.
Πόσα άτομα απασχολεί το ναυπηγείο
σήμερα;
Α. Χατζαντώνης: Πάνω από εξακόσια με
επτακόσια. Το Νεώριο της Σύρου αποτε-

λεί τον πρώτο οικονομικό πνεύμονα του
νησιού. Διότι από το ναυπηγείο δεν εξαρτώνται μόνο οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Υπάρχουν και άλλα άμεσα
εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη,
όπως οι προμηθευτές.
Μ. Ρηγούτσος: Το 80% της οικονομίας της
Σύρου εξαρτάται από το ναυπηγείο. Πάντα
συνέβαινε αυτό. Πιο παλιά ήταν και λίγο
μεγαλύτερο το ποσοστό. Η Σύρος, άλλωστε,
υπήρξε πάντα ένα βιομηχανικό νησί.
Τι είδους επισκευές πλοίων αναλαμβάνει συνήθως το Νεώριο και πόσο μπορεί να διαρκέσει μια επισκευή;
Α. Χατζαντώνης: Η διάρκεια εξαρτάται
άμεσα από το τι είδους επισκευή θα γίνει
στο πλοίο. Για παράδειγμα, το μεγαλύτερο
ποσοστό των επισκευών αφορά συνήθως
το βάψιμο, τα υφαλοχρώματα, τη συντήρηση της βαφής, καθώς και τις επισκευές
στα αξονικά μέρη του πλοίου και στις προπέλες. Ως επί το πλείστον, όποιο καράβι
έρχεται, σε φυσιολογικούς ρυθμούς, θα
παραμείνει μία εβδομάδα με δέκα ημέρες
σ’ εμάς. Εκτός αν προκύπτουν περισσότερες εργασίες, ή αντίθετα λιγότερες, οπότε

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΣΥΡΟΥ

η παραμονή θα διαρκέσει λιγότερο από μία
εβδομάδα. Τώρα, για πιο χρονοβόρες περιπτώσεις, μπορεί ένα καράβι να παραμείνει
για παράδειγμα έως και τρεις μήνες.
Ποια θεωρείτε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ναυπηγείου της Σύρου
έναντι άλλων ναυπηγικών μονάδων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;
Α. Χατζαντώνης: Η θέση στην οποία
βρίσκεται το Νεώριο είναι από γεωστρατηγικής άποψης απολύτως κομβική, καθώς
το νησί της Σύρου βρίσκεται στη μέση
του Αιγαίου και αποτελεί πέρασμα για τη
Μαύρη Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι, όσο
υπάρχουν καράβια, το Νεώριο θα έχει
δουλειά. Άλλωστε, ποτέ δεν αντιμετώπιζε
πρόβλημα πελατείας· το μόνο πρόβλημα
που είχε ήταν θέμα διαχείρισης.
Αναφορικά με τον ανταγωνισμό, τι
δυσκολίες υπάρχουν; Ποια ναυπηγεία
ξένων χωρών αποτελούν τους κύριους
ανταγωνιστές των ελληνικών ναυπηγείων;
Μ. Ρηγούτσος: Η Τουρκία, από ένα ναυπηγείο που είχε κάποτε, πλέον έχει τριάντα πέντε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μείωση των τιμών ναυπηγοεπισκευής
που προσφέρουν τα τουρκικά καθώς και
άλλα ναυπηγεία από διάφορες χώρες του
πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Θα πρέπει να
είμαστε ανταγωνιστικοί, διαφορετικά θα
βγούμε εκτός αγοράς. Ο ανταγωνισμός
λοιπόν προέρχεται κυρίως από την Τουρ-
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κία, αλλά και από ναυπηγεία χωρών όπως
η Ρουμανία και η Κροατία.
Α. Χατζαντώνης: Είχαμε τέσσερα εξαιρετικά ναυπηγεία στην Ελλάδα. Σκαραμαγκάς,
Ελευσίνα, Χαλκίδα και Νεώριο Σύρου. Η
δουλειά είναι τόση, που δεν χρειάστηκε
ποτέ να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ μας. Στην Τουρκία έχουν
ανοίξει τριάντα πέντε ναυπηγεία και στην
Ελλάδα, τη χώρα της ναυτιλίας, έχουμε
μείνει με ενάμισι ναυπηγείο. Και όσο υπάρχουν καράβια στη θάλασσα, πρέπει να
υπάρχουν και ναυπηγεία. Το καράβι δεν
σταματάει. Δεν υπάρχει κρίση στη ναυτιλία,
εδώ είναι η κρίση, στον ναυπηγικό τομέα.
Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τα
μελλοντικά σχέδια που έχει για το ναυπηγείο ο ελληνοαμερικανικός όμιλος
ONEX;
Α. Χατζαντώνης: Το επισκευαστικό κομμάτι είναι η βάση της ναυπηγικής μονάδας
της Σύρου. Ακολουθούν οι κατασκευές.
Και μετά έπονται κι άλλα πράγματα. Είναι
και οι πλατφόρμες. Είναι πολλές οι συμφωνίες που θέλει να συνάψει ο κ. Ξενοκώστας. Γι’ αυτό και στο πλάνο που έχει
καταθέσει αναφέρεται ότι, μετά τον πρώτο χρόνο μεταβίβασης των ναυπηγείων
στην ONEX, ο αριθμός των εργαζομένων
θα είναι άνω των οκτακοσίων.
Μ. Ρηγούτσος: Τα σχέδια αφορούν
πάρα πολλές δραστηριότητες, εκτός από
την επισκευή των πλοίων, η οποία θα απο-

τελεί πάντα τη βάση. Στα σχέδια περιλαμβάνονται και ναυπηγήσεις πλοίων, ειδικές
και εξειδικευμένες κατασκευές, αλλά και
συνεργασία με το NATO για κάλυψη διαφόρων αναγκών, όπως επισκευές πλοίων
του συμμαχικού στόλου. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να ιδωθεί και το δυναμικό «παρών» που έχει δώσει ο Αμερικανός πρέσβης.
Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον;
Μ. Ρηγούτσος: Ναι. Σε λίγο καιρό θα βλέπετε ένα όνειρο στη Σύρο. Στόχος είναι
το Νεώριο της Σύρου να αποτελέσει ένα
πρότυπο ναυπηγείο. Και θα γίνουν συνολικές προσπάθειες για να καταστεί αυτό
εφικτό, θέλοντας να αποδείξουμε προς
κάθε κατεύθυνση ότι η πτώση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ήταν άδικη
και προήλθε από λανθασμένες τακτικές
και πολιτικές. Εμείς από δω θα επιχειρήσουμε να ξαναφέρουμε τους πλοιοκτήτες
μας στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι αυτό
που κάνουμε έχει ιστορική σημασία και
θα αποδειχτεί στο άμεσο μέλλον. Πρέπει
όλα τα ναυπηγεία μας να είναι γεμάτα, να
ξαναδουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι και
να υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τα
έσοδα του ναυπηγείου προέρχονται, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων, από το
εξωτερικό. Είναι συνάλλαγμα και όχι ανακύκλωση του εσωτερικού χρήματος, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας. Το
ναυπηγείο μας, λοιπόν, θα συμβάλει στην
τόνωση της οικονομίας της Σύρου, αλλά
και ολόκληρης της Ελλάδας.

BALLAST WATER MANAGEMENT

Τα ναυπηγεία θα παίξουν σημαντικό ρόλο
στην εγκατάσταση των συστημάτων BWMT
στο εγγύς μέλλον

Ο Steve Candito μιλάει στα Ναυτικά Χρονικά για
τις επερχόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μαζική
παραγωγή και την εγκατάσταση BWMT συστημάτων, για τη
σημασία της εκπαίδευσης –τόσο για τα ναυπηγεία όσο και για
τους ναυτικούς–, για τον ανταγωνισμό των κατασκευαστών
ναυτιλιακού εξοπλισμού από την Κίνα, καθώς και για τα
μελλοντικά σχέδια της Ecochlor.

Ποιες θεωρείτε πως θα είναι οι κυριότερες προκλήσεις για τις κατασκευάστριες εταιρείες BWMS στο εγγύς
μέλλον; Θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση για μαζική παραγωγή και εγκατάσταση των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος;

Συνέντευξη του Steve Candito,
CEO της Ecochlor, στον Χάρη Παππά
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Παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο
ζήτημα. Στην Ecochlor διαθέτουμε αυτή τη
στιγμή παραγωγική δυνατότητα που αντιστοιχεί σε 200 συστήματα διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος τον χρόνο. Επιπλέον, πιστεύουμε πως, με την επέκταση των
εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης, θα είμαστε σε θέση να παράγουμε
400 συστήματα τον χρόνο. Και για να μιλήσουμε με αριθμούς: οι κατασκευάστριες
εταιρείες BWMTS –οι ανταγωνιστές μας–
έχουν παρόμοια ικανότητα παραγωγής.
Υπάρχουν δεκάδες κατασκευαστές και, αν
δέκα από αυτούς έχουν το πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου από την αμερικανική ακτοφυλακή, τότε οι κατασκευαστές συστημάτων BWMT θα είναι σε θέση να παράγουν
4.000 πιστοποιημένα συστήματα τον χρόνο. Αν υποθέσουμε ότι αυτά τα συστήματα
θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ορίζοντα
τετραετίας, τότε 20.000 πλοία θα μπορούν
να φέρουν BWMTS έγκαιρα. Υπολογίζου-

με ότι αυτός είναι περίπου ο αριθμός των
πλοίων που τελικά θα χρειαστούν συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.
Όσον αφορά λοιπόν τη μαζική εγκατάσταση BWMT συστημάτων, πιστεύω πως
το πιο σημαντικό ζήτημα είναι εάν και
κατά πόσο τα ναυπηγεία θα διαθέτουν
αρκετές θέσεις δεξαμενισμού, προκειμένου να εγκαταστήσουν τα συστήματα
εγκαίρως.
Ποιες είναι οι δυσκολίες, τόσο για τους
ναυτικούς όσο και για τα ναυπηγεία,
στην εγκατάσταση και στη χρήση των
συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος; Πόσο αναγκαία θα κρίνατε την
εκπαίδευση των ναυτικών για τη χρήση
των συγκεκριμένων συστημάτων;
Η εκπαίδευση απαιτείται, χωρίς αμφιβολία.
Όσον αφορά τα ναυπηγεία, η εκπαίδευση
είναι κάπως ευκολότερη, καθώς, έπειτα
από σχετική έγκριση από τον πλοιοκτήτη,
στέλνουμε ειδικά εκπαιδευμένο στέλεχος
της εταιρείας μας στο ναυπηγείο κατά την
εγκατάσταση του συστήματος, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο την εκπαίδευση
των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Υπολογίζουμε πως, ακολουθώντας τη συγκεκριμένη πρακτική και αφού το ναυπηγείο

πραγματοποιήσει μερικές εγκαταστάσεις,
η παρουσία μας ίσως να μην είναι πλέον
απαραίτητη. Μπορώ πάντως να ισχυριστώ
πως η στρατηγική που εφαρμόζουμε για
την εκπαίδευση των εργαζομένων στα
ναυπηγεία πηγαίνει αρκετά καλά.
Αναφορικά με το πλήρωμα, ευτυχώς για
εμάς, τα συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος της Ecochlor είναι εύκολα
στη χρήση. Και εξηγώ τι εννοώ: τα συστήματά μας λειτουργούν αποτελεσματικά σε
διαφορετικές συνθήκες – το έρμα μπορεί
να είναι καθαρό ή βρόμικο, ζεστό ή κρύο,
κ.ο.κ. Αυτό δεν ισχύει βέβαια σε όλα τα
συστήματα BWMT. Το σύνηθες είναι να
απαιτείται παραμετροποίηση των συστημάτων ανάλογα με την κατάσταση του
έρματος, γεγονός που κάνει την εκπαίδευση των ναυτικών ακόμα δυσκολότερη.
Παρά ταύτα, έχουμε αναπτύξει ένα ολόκληρο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο για
τις αίθουσες διδασκαλίας όσο και για τους
υπολογιστές που βρίσκονται στα πλοία, με
το οποίο οι ναυτικοί μπορούν να εκπαιδευτούν με τους δικούς τους ρυθμούς.
Πώς βλέπετε τον ανταγωνισμό, αναφορικά με τους κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, που έρχεται από
την Κίνα;
Πράγματι, ο ανταγωνισμός που έρχεται
από εταιρείες κατασκευής ναυτιλιακού
εξοπλισμού της Άπω Ανατολής, και ιδιαίτερα από την Κίνα, είναι έντονος. Γενικά
μιλώντας, όταν ο ανταγωνισμός έρχεται
από την Κίνα, συνήθως στηρίζεται στις
πολύ καλές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα καλή ποιότητα.
Στην Ecochlor παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ποιότητα. Είμαστε απολύτως
βέβαιοι ότι μπορούμε να παραγάγουμε
συστήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία
δουλεύουν αποτελεσματικά και είναι αξιόπιστα. Δεν ανησυχούμε λοιπόν για τον
ανταγωνισμό που έρχεται από την Κίνα
και αφορά κυρίως τις τιμές. Γνωρίζουμε
ήδη πως δεν είμαστε, ούτε αναμένεται να
γίνουμε, ο φθηνότερος κατασκευαστής
BWMT συστημάτων. Οι συνεργάτες μας
το αναγνωρίζουν αυτό και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για
ένα πολύ ποιοτικό σύστημα.

Όταν ο ανταγωνισμός έρχεται από την Κίνα, συνήθως στηρίζεται
στις πολύ καλές τιμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα καλή
ποιότητα.
Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
ότι τα κινεζικά ναυπηγεία προωθούν τις
κινεζικές κατασκευάστριες εταιρείες. Η
αλήθεια είναι πως, ως Ecochlor, καταφέραμε να μπούμε σε κινεζικά ναυπηγεία, κυρίως λόγω ενός πλοιοκτήτη. Ο συγκεκριμένος πλοιοκτήτης αποφάσισε πως επιθυμεί
να εγκαταστήσει ένα από τα συστήματα
της Ecochlor στο νεότευκτο πλοίο του και
το έθεσε ως προϋπόθεση για το ναυπηγείο. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο συστήματα διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος, τα οποία εγκαθίστανται σε δύο νεότευκτα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου σε ναυπηγείο στην
Κίνα.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την
Ecochlor;
Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να σημειώσω. Το πρώτο είναι η σημασία της εκπαίδευσης. Ανέφερα ήδη πως
η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντι-

κός παράγοντας. Γι’ αυτόν τον λόγο, στην
Ecochlor βρισκόμαστε στη διαδικασία
ίδρυσης ενός νέου κέντρου εκπαίδευσης
στις ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση
θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητα εκπαίδευσης, συμπληρωματική σε αυτήν που
ήδη παρέχουμε, μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα πλοία αλλά και στα γραφεία.
Επιπλέον, βρισκόμαστε στη διαδικασία
δημιουργίας μιας νέας υπηρεσίας, η οποία
θα παρέχεται με την πώληση των συστημάτων μας και η οποία θα περιλαμβάνει
οικονομική ρύθμιση για την εξόφληση
των προϊόντων μας. Πιο συγκεκριμένα,
πρόκειται να συμπράξουμε με έναν οικονομικό εταίρο, προκειμένου να παρέχουμε χρηματοδότηση του συστήματος, ενώ
ο πλοιοκτήτης θα έχει την ευκαιρία να
συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα το οποίο
θα του παρέχει συντήρηση και εγγύηση
ότι το σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος που εγκατέστησε στο πλοίο
του θα λειτουργεί σωστά κατά τα επόμενα χρόνια.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

Οι βελτιωμένες επικοινωνίες μπορούν
να κάνουν τη διαφορά στη λειτουργία των πλοίων

Η ναυτιλιακή βιομηχανία προχωρά με ταχύ βηματισμό στην
εποχή της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης, εξέλιξη
που φέρνει πραγματική επανάσταση στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς
τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ αναδεικνύει και τα άκρως επίκαιρα
ζητήματα της κυβερνοασφάλειας. Τα Ναυτικά Χρονικά, στο
πλαίσιο των «Ποσειδωνίων 2018», συνομίλησαν για όλες αυτές
τις εξελίξεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Thuraya αλλά και της
IEC Telecom.
Η ναυτιλιακή βιομηχανία προχωρά
προς ένα αυτοματοποιημένο μέλλον,
με την ψηφιοποίηση να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ άλλοτε. Σε ποιο
σημείο βρίσκεται σήμερα η ναυτιλία
ως προς την υιοθέτηση της ψηφιακής
τεχνολογίας;

Συνέντευξη του Ricky D’Souza,
Manager, Market Development
Maritime της Thuraya, στον
Παναγιώτη Καπετανάκη
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Σαφώς η ναυτιλία βρίσκεται σε τροχιά
ψηφιοποίησης, αλλά δεν έχουμε φτάσει
ακόμη στο σημείο της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ψηφιακής
τεχνολογίας. Τα επίπεδα αυτοματισμού
επί του πλοίου αυξάνονται σταθερά, κάτι
που θα συνεχιστεί – αλλά το αν αυτό
σημαίνει ότι στο τέλος θα υπάρξει πλήρης
«αυτονομία» είναι ένα διαφορετικό θέμα.
Για τους περισσότερους πλοιοκτήτες, το
ζήτημα είναι ένα: η επίτευξη αποδοτικότητας και βελτιστοποίησης του ταξιδιού, του
φορτίου και της θέσης του πλοίου στην
αλυσίδα εφοδιασμού.
Σε αυτό το σημείο είναι που οι βελτιωμένες επικοινωνίες μπορούν να κάνουν
τη διαφορά στη λειτουργία των πλοίων,
καθώς με το VSAT τα πλοία δεν χρειάζεται να βρεθούν ποτέ εκτός επικοινωνίας
ή εκτός εύρους ζώνης. Καθιστά δυνατές
νέες εφαρμογές και μια βασισμένη σε
δεδομένα προσέγγιση των λειτουργιών
του πλοίου και επίσης έχει τη δυνατότητα
να παρέχει στο πλήρωμα συνδεσιμότητα,
είτε πρόκειται για ψηφιακή φωνή είτε για
συνδέσεις δεδομένων, σε τιμές που είναι
πιο προσιτές σε σχέση με το παρελθόν.

Η ψηφιοποίηση σημαίνει μείωση στα
κόστη, αλλά σημαίνει και περισσότερους κινδύνους ως προς το ζήτημα της
ασφάλειας. Θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση μας καθιστά πιο ευάλωτους στις
κυβερνοεπιθέσεις;
Είναι αλήθεια ότι όσο περισσότερο «αγκαλιάζουμε» την ψηφιακή επιχείρηση, τόσο
περισσότερο αυξάνεται και ο κίνδυνος των
κυβερνοαπειλών. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο
όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης
της ναυτιλίας, έχουν την ευθύνη να προστατεύουν εαυτούς από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει
τόσο επί του πλοίου όσο και στη στεριά.
Υπάρχουν τρωτά σημεία σε κάθε σύστημα
επικοινωνίας και ο ναυτιλιακός δορυφόρος δεν πρέπει να θεωρείται άτρωτος σε
τέτοιες απειλές, ωστόσο υπάρχουν μερικά
απλά βήματα που βοηθούν. Η βελτίωση της
«υγιεινής στον κυβερνοχώρο», όπως η ενίσχυση και η αλλαγή των κωδικών πρόσβασης, η εκπαίδευση του πληρώματος στους
κινδύνους και η εκπαίδευση των χρηστών
για το τι μπορούν να αναζητήσουν, μπορεί
να σταματήσει απλές επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» ή άλλες ηλεκτρονικές
απάτες. Οι εγκεκριμένες από τον ΙΜΟ
κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες
για να βοηθήσουν τους πλοιοκτήτες να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, και αυτά
είναι χρήσιμα εργαλεία, τα οποία μπορούν
να λειτουργήσουν από κοινού με μια μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια του ΙΤ.

Πιστεύετε ότι οι απαιτήσεις της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
την αγορά, υποχρεώνοντας τους μάλλον συντηρητικούς πλοιοκτήτες να
επενδύσουν σε τεχνικές αναβαθμίσεις
και συστήματα;
Υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε
πρέπει να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί
εντός ενός μικρότερου χρονικά κύκλου
απ’ ό,τι στο παρελθόν, κυρίως επειδή η
ικανότητα και η χωρητικότητά της βελτιώνονται σχεδόν εκθετικά. Με αυτά τα
δεδομένα, υπάρχει σαφώς ένας αριθμός
πλοίων που χρησιμοποιούν τεχνολογικές πλατφόρμες, οι οποίες θέτουν την
ασφάλειά τους σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα εμποδίζουν και την ικανότητά τους να
υιοθετούν νέες εφαρμογές.
Οι πλοιοκτήτες που σχεδιάζουν να υιοθετήσουν το Thuraya VSAT+ θα το πράξουν λόγω των οφελών που μπορεί να
φέρει στην επιχείρησή τους, ώστε να αναγνωριστεί ότι τα παλαιότερα συστήματα
που βρίσκονται σε λειτουργία μπορεί να
μην είναι σε θέση να παρέχουν αυτά τα
οφέλη. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει σε
μικρότερο βαθμό με την κανονιστική συμμόρφωση και περισσότερο με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε μια αγορά όπου
τα συστήματα διαχείρισης στόλου, καθώς
και τα δεδομένα καιρικών συνθηκών, πλοήγησης και απόδοσης του πλοίου, γίνονται
όλο και περισσότερο διαθέσιμα, δεν έχει
νόημα να περιορίσει κανείς τις επιλογές
του σε ακριβές τηλεφωνικές κλήσεις και
αργές συνδέσεις δεδομένων.
Η νέα τεχνολογία αναδεικνύεται ως η
κινητήριος δύναμη, η οποία θα σώσει
τη ναυτιλιακή αγορά από μια νέα κρίση;
Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί
να σώσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία από
την κρίση, αλλά μπορεί να επιτρέψει τις
αλλαγές στις οποίες χρειάζεται να προβεί
η βιομηχανία. Πολλοί ηγέτες στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχουν αποδεχτεί ότι το
επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο υπηρέτησε τη βιομηχανία τόσο καλά εδώ και
πολλά χρόνια δεν μπορεί να συνεχίσει να
το πράττει και στον 21ο αιώνα.
Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι η τεχνολογία φέρνει έναν νέο βαθμό ανταγω-

νισμού στη βιομηχανία, καθώς καθιστά
εφικτό ένα νέο επίπεδο διαφάνειας, το
οποίο έχει εμφανιστεί μόλις πρόσφατα.
Για παράδειγμα, εάν ο ανταγωνιστής σου
γνωρίζει όχι μόνο τη θέση των πλοίων του
αλλά και τη θέση των δικών σου πλοίων
και άλλων ανταγωνιστών, τότε οι πιθανότητες είναι πως μπορεί να χρησιμοποιήσει
αυτή τη γνώση ως εμπορικό πλεονέκτημα.
Ένα πράγμα είναι βέβαιο: θα είναι αδύνατον να αγνοηθεί η επίδραση της νέας
τεχνολογίας, και συγκεκριμένα της νέας
γενιάς ναυτιλιακών επικοινωνιών. Αυτό

Η ελληνική αγορά είναι
πολύ σημαντική για την
Thuraya, καθώς αποτελεί
την έδρα για πολλούς
πλοιοκτήτες και διευθυντές,
των οποίων οι ανάγκες
αντικατοπτρίζουν τον τρόπο
με τον οποίο εξελίσσονται
οι υπηρεσίες μας.

είναι κάτι που πρέπει να το αγκαλιάσουμε
και όχι να το φοβηθούμε.
Πόσο σημαντική είναι η ελληνική αγορά για την Thuraya;
Η ελληνική αγορά είναι πολύ σημαντική για
την Thuraya, καθώς αποτελεί την έδρα για
πολλούς πλοιοκτήτες και διευθυντές, των
οποίων οι ανάγκες αντικατοπτρίζουν τον
τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι υπηρεσίες μας, με τα προϊόντα L-Band και VSAT,
που μπορούν να υποστηρίξουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους σε δεδομένα.
Η Thuraya είχε από κοινού παρουσία
στα «Ποσειδώνια 2018» με τον εν Ελλάδι
συνεργάτη μας, την IEC Telecom, και αφιέρωσε χρόνο συζητώντας με τους πλοιοκτήτες σχετικά με το πώς μπορούμε να
φέρουμε τις νέες μας υπηρεσίες στη ναυτιλιακή κοινότητα.
Η Thuraya ανέπτυξε την υπηρεσία της
VSAT+ για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές δεδομένων
στον ναυτιλιακό τομέα, η οποία οδηγεί,
επίσης, σε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα
του πληρώματος. Ήμασταν σε θέση να
μοιραστούμε με τους πολύτιμους Έλληνες
πελάτες μας το πώς θα μοιάζει το τερματικό αλλά και η υπηρεσία VSAT+, καθώς και
τα L-Band προϊόντα μας: Thuraya Orion
IP terminal, Thuraya SeaStar, SF2500 voice
terminal και το νέο Thuraya Atlas IP+.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΈΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

Εάν θέλουμε
να απευθυνθούμε
στη διεθνή αγορά,
πρέπει να έχουμε
παρουσία και στην
Ελλάδα
Συνέντευξη του Nabil Ben Soussia,
Managing Director της IEC Telecom,
στον Παναγιώτη Καπετανάκη

τα κύρια θέματα που συχνά καλούμουν να
συζητήσω κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης
ήταν το πώς μπορεί να επιτευχθεί μείωση
του κόστους μιας επιχείρησης. Η μείωση του
κόστους μπορεί να έλθει εάν κανείς επιλέξει
να περιορίσει τις δαπάνες που πραγματοποιεί μια επιχείρηση στον τομέα, για παράδειγμα, των τηλεπικοινωνιών ή εάν προχωρήσει
σε μείωση του αριθμού του προσωπικού της.
Από την άλλη, βέβαια, μπορεί μια επιχείρηση
να επενδύσει περαιτέρω στις τηλεπικοινωνίες, κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει στον
περιορισμό του λειτουργικού της κόστους.
Για παράδειγμα, η ύπαρξη αξιόπιστης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολλούς τομείς
της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι αυτή που
επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου σε ό,τι
αφορά τη λήψη αποφάσεων αλλά και την
αντιμετώπιση ζητημάτων συντήρησης, που
με τη σειρά τους οδηγούν εκ των πραγμάτων σε αξιόλογη μείωση και του κόστους.
Θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή, όπου
όλοι μιλούν για μεγάλα δεδομένα, για
μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό
χρόνο και για εικονική πραγματικότητα,
το ζητούμενο σε ό,τι αφορά την παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων δορυφορικών
επικοινωνιών είναι το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε και το κατά πόσο ικανοποιούμε τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε
πελάτη, αναλόγως της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιείται.
Η IEC Telecom και η Thuraya αναδεικνύονται σε στρατηγικούς εταίρους.
Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει
αναφορικά με την ελληνική αλλά και
τη διεθνή αγορά;

Η IEC Telecom ενσωματώνει και
παρέχει υψηλής ποιότητας κινητές και
σταθερές λύσεις δορυφορικών επικοινωνιών. Πόσο σημαντικές είναι αυτές
οι λύσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία;
Τα προηγούμενα χρόνια η ναυτιλιακή βιομηχανία διήλθε μια περίοδο κρίσης. Ένα από
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H συνεργασία IEC Telecom και Thuraya
στοχεύει στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. Ωστόσο, κατανοούμε πως, καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα, εάν θέλουμε να
απευθυνθούμε στη διεθνή αγορά, πρέπει
να έχουμε παρουσία και στην Ελλάδα, για
να «ακούσουμε» και να μάθουμε από τις
ανάγκες της εδώ ναυτιλιακής αγοράς.
Για παράδειγμα, ας δούμε τι έχει επιτύχει
η Thuraya. Η τελευταία παρέχει υπηρεσίες και καλύπτει στην παρούσα φάση μια
περιοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο έως
την Ιαπωνία και την Αυστραλία, και έχει
καταστεί ένας παγκόσμιος παίκτης, που
«σκέφτεται» μόνο παγκόσμια. Σε ό,τι
αφορά εμάς, την IEC Telecom, διατηρούμε
γραφεία στο Παρίσι, στα Ηνωμένα Αρα-

βικά Εμιράτα, στη Σιγκαπούρη. Ακολουθούμε δηλαδή τις θαλάσσιες εμπορικές
οδούς και όποιος εμπλέκεται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να δηλώνει το
«παρών» σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια,
έχουμε αντιληφθεί, όπως ανέφερα, ότι
παρουσία οφείλουμε να έχουμε και στην
Ελλάδα, όπως και στην Τουρκία, στην
Κύπρο, στο Μονακό. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα πράγματα έχουν
αλλάξει στην αγορά. Η νέα προσέγγιση έγκειται στο γεγονός ότι πλέον εμείς
κατανοούμε ότι δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον κάθε πελάτη χωρίς να του προσφέρεις εξατομικευμένες υπηρεσίες, με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό
σας πλεονέκτημα;
Δεν θα ήθελα να μπω σε διαδικασία
σύγκρισης με τους άλλους παρόχους που
δραστηριοποιούνται στην αγορά. Αυτό
που μπορώ να αναφέρω, ωστόσο, ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η σχέση
μας με τους πελάτες. Τους προσφέρουμε
εναλλακτικές λύσεις, σχεδιασμένες για τις
ανάγκες τους, διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση εσωτερικού σχεδιασμού
και τεχνογνωσίας.
Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της
κυβερνοασφάλειας. Πώς χειρίζεστε τα
θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
τα οποία προκαλούν μεγάλη ανησυχία
στις ναυτιλιακές εταιρείες;
Το συγκεκριμένο ζήτημα μας απασχολεί
πολύ. Όσο προχωρούμε πιο πολύ προς
την εποχή της ψηφιακής λειτουργίας
καθώς και της μη επανδρωμένης λειτουργίας στον χώρο της ναυτιλίας, τόσο αυξάνονται και οι προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Τα μεγάλα δεδομένα άλλωστε σημαίνουν
και μεγάλες προκλήσεις. Θεωρώ ότι πολλά μπορούν να γίνουν ως προς το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, αλλά σε κάθε
περίπτωση προς το παρόν δεν υπάρχει
το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο και δεν
πιστεύω ότι θα υπάρξει σύντομα. Οπότε, σε ό,τι αφορά την εταιρεία μας, εμείς
λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για
τη διασφάλιση από κυβερνοεπιθέσεις του
δικτύου μας και κατά συνέπεια των πελατών μας, αναλόγως των αναγκών τους.
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ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ
Επικαιρότητα από τον χώρο των αερομεταφορών

Ο CEO της IATA επεσήμανε ότι, κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος έτους, 1.900 νέα
αεροσκάφη αναμένεται να ενταχθούν στη
βιομηχανία αερομεταφορών, οδηγώντας
σε ανανέωση και αύξηση του παγκόσμιου
στόλου κατά 4,2% συγκριτικά με πέρυσι.
Πιο αναλυτικά, κέρδη της τάξεως των $15
δις αναμένονται για τις αεροπορικές εταιρείες της Βόρειας Αμερικής, αντιπροσωπεύοντας το 44% των κερδών της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας.

Η Κωνσταντινούπολη παγκόσμιος
κόμβος της αεροπορικής κίνησης

Α-Δ: Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean, ο κ. Τom Enders,
CEO της Airbus, ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της Aegean, και ο κ. Christopher
Buckley, Airbus EVP Sales, κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας Aegean και Airbus.

Συμφωνία δις δολαρίων για
Aegean Airlines και Airbus
Συμφωνία για την παραγγελία αεροσκαφών τύπου Airbus Α320neo, αξίας $5
δις, υπέγραψε στις 22 Ιουνίου η Aegean
Airlines, στο πλαίσιο εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στην τεχνική βάση
της εταιρείας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Τα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo, με κινητήρες τεχνολογίας
νέας γενιάς και ακροπτερύγια (sharklets),
παρέχουν εξοικονόμηση έως 15% στην
κατανάλωση καυσίμου, μείωση εκπομπών
ρύπων και θορύβου.
Ο κ. Tom Enders, εκτελεστικός διευθυντής της Airbus, χαρακτήρισε ως «μεγάλη μέρα για την Ελλάδα» την 22α Ιουνίου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο CEO της
Airbus αναφέρθηκε επίσης στο κατόρθωμα της Aegean Airlines να μείνει όρθια στα
χρόνια της κρίσης: «Σε αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία μας, είχαμε τα πάνω
και τα κάτω μας, συμπεριλαμβανομένης
βέβαια της καταστροφικής οικονομικής
κρίσης. Έχουμε συνεργαστεί με τόσο
πολλές εταιρείες σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη και είναι πολύ σπάνιο το success
story της Aegean Airlines. Οποιοσδήποτε
μπορεί να “τρέξει” μια εταιρεία, αλλά οι
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ξεχωριστοί ηγέτες φαίνονται στα δύσκολα. Θα θέλαμε να συγχαρούμε την Aegean
για όλες τις διακρίσεις που έχει πετύχει
στην εξυπηρέτηση των πελατών και στη
συχνότητα των πτήσεων, που δίνει στον
κόσμο την ευκαιρία να επισκέπτεται αυτή
την υπέροχη χώρα».

Κερδοφορία μετ’ εμποδίων για
τους διεθνείς αερομεταφορείς
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ)
προέβλεψε πρόσφατα ότι τα κέρδη της
παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας θα
μειωθούν κατά 12% εντός του τρέχοντος
έτους, λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και των εργατικών εισφορών.
Σύμφωνα με την Ένωση, τα συνολικά κέρδη της παγκόσμιας βιομηχανίας αερομεταφορών εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα
$33,8 δις μέσα στο 2018.
Ωστόσο, ο κ. Alexandre de Juniac, γενικός
διευθυντής και CEO της IATA, δήλωσε
πρόσφατα ότι αναμένεται αύξηση των
εσόδων της παγκόσμιας αεροπορικής
βιομηχανίας κατά 10,7% το 2018, συγκριτικά με το περασμένο έτος, αγγίζοντας
τα $834 δις. Αύξηση αναμένεται και στον
αριθμό των εναέριων επιβατικών μεταφορών κατά 7% εντός του τρέχοντος έτους.

Σε λίγους μήνες αναμένεται να υποδεχτεί
τους πρώτους επιβάτες το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το τρίτο
κατά σειρά που θα εξυπηρετεί την τουρκική μεγαλούπολη.
Με το 90% των εργασιών να έχει ολοκληρωθεί, το νέο αεροδρόμιο θα εξυπηρετεί
τουλάχιστον 90 εκατ. επιβάτες ετησίως,
ενώ έως το 2023 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ανέλθει στους 150 εκατ. επιβάτες.
Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι το νέο αεροδρόμιο θα συγκαταλέγεται στα τρία κορυφαία αεροδρόμια παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πολύ σημαντική
επένδυση για το μέλλον της χώρας του,
καθώς καθιστά την Κωνσταντινούπολη
παγκόσμιο κόμβο της αεροπορικής κίνησης. Η τουρκική κυβέρνηση αναμένει έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 26 δις ευρώ.
Τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου προγραμματίζονται για τις 29 Οκτωβρίου
2018, την Ημέρα Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ η ονομασία του δεν έχει ακόμη
αποφασιστεί.
Το 2017 εξυπηρετήθηκαν από τα τουρκικά
αεροδρόμια πάνω από 193 εκατ. επιβάτες
και 1,9 εκατ. αεροπλάνα, ενώ τα τελευταία
δέκα χρόνια ο αριθμός των επιβατών
ξεπέρασε τα 1,3 δις, σύμφωνα με στοιχεία
των τουρκικών αεροδρομίων.
Με την έναρξη λειτουργίας του νέου αερολιμένα, στον χώρο του αεροδρομίου Atatürk
θα κατασκευαστεί ένα τεράστιο πάρκο, το
οποίο θα ονομάζεται «Κήποι του Λαού».

Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
απωλειών για την Etihad Airways
H Etihad Airways σημείωσε απώλειες $1,52
δις για το οικονομικό έτος 2017, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018. Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά
κατά την οποία ο αεροπορικός κολοσσός
καταγράφει απώλειες, καθώς και το 2016 η
εταιρεία είχε ζημίες $1,95 δις.
Ο CEO της εταιρείας, κ. Peter Baumgartner, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα
αυτά ως μια «σημαντική βελτίωση», καθώς
για το 2017 η Etihad είχε αυξημένα κόστη
για καύσιμα, τα οποία άγγιξαν τα $337
εκατ. Επιπλέον, οι «φτωχές» επιδόσεις
των θυγατρικών της, Alitalia και Air Berlin,
συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση
αυτών των οικονομικών αποτελεσμάτων,
όπως αναφέρει το Arab News.
Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των επιβατών που προτίμησαν την αεροπορική
εταιρεία με έδρα το Άμπου Ντάμπι για τη
διά αέρος μεταφορά τους αυξήθηκε ελάχιστα, από 18,5 σε 18,6 εκατ.
Παράλληλα, και οι άλλες δύο μεγάλες αεροπορικές της Μέσης Ανατολής,
Emirates Airlines και Qatar Airways,
παρουσίασαν μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης
το 2017, σαφώς καλύτερο ωστόσο απ’ ό,τι
η Etihad. Επισημαίνεται ότι, κατά την περασμένη δεκαετία, τόσο η Etihad Airways
όσο και οι Emirates Airlines και Qatar
Airways παρουσίαζαν κάθε χρόνο διψήφιο αριθμό ανάπτυξης, αναζωπυρώνοντας
τις καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό
από τους Αμερικανούς «αντιπάλους»
τους, όπως αναφέρει το Forbes.

Επιφυλακτική η Διεθνής
Ένωση Αερομεταφορών
για τις ιδιωτικοποιήσεις
των αεροδρομίων
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ)
διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά
με την έντονη τάση που παρατηρείται σε
παγκόσμια βάση προς την ιδιωτικοποίηση
των αεροδρομίων. Η συγκεκριμένη τάση έχει
ως στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης των
απαιτούμενων υποδομών για την κάλυψη της
αυξανόμενης ζήτησης που παρατηρείται στις
αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων δεν αποτελεί
πανάκεια, σύμφωνα με την IATA.

Ο γενικός διευθυντής και CEO της IATA,
κ. Alexandre de Juniac, επεσήμανε ότι οι
κυβερνήσεις των χωρών στρέφονται προς
ιδιωτικούς τομείς για να μπορέσουν να
αυξήσουν τη χωρητικότητα των αεροδρομίων και κατ’ επέκταση να εξυπηρετήσουν
τον ολοένα και αυξανόμενο όγκο επιβατών.
Σύμφωνα με στοιχεία της IATA, ο αριθμός
των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών
σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να έχει
αγγίξει ετησίως τους 7 δις μέχρι το 2035,
διπλάσιος περίπου συγκριτικά με σήμερα.
Έρευνα που διεξήχθη από τη Skytrax
έδειξε ότι οι πέντε από τους έξι πιο προτιμητέους αερολιμένες του κόσμου από
τους επιβάτες ανήκουν στον δημόσιο
τομέα. Σίγουρα οι ιδιωτικοί αερολιμένες
παρέχουν πιο κοστοβόρες υπηρεσίες
από τους δημόσιους, χωρίς ωστόσο να
διασφαλίζεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα κατά τη διαδικασία λειτουργίας τους,
συγκριτικά με όσους αερολιμένες βρίσκονται σε κρατικά χέρια.

Η Air China προσβλέπει
σε μεγαλύτερη «σύνδεση»
Ελλάδας-Κίνας
Σε εκδήλωση της Air China με την Tourism
Generis με θέμα «Discover China» επισημάνθηκε η σημασία της περαιτέρω «σύνδεσης» μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, φέρνοντας την Κίνα πιο κοντά στην Ευρώπη.
Να σημειωθεί ότι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Air China ξεκίνησε τις απευθείας
πτήσεις από Αθήνα προς Πεκίνο, δύο
φορές την εβδομάδα, αντικαθιστώντας τη
μέχρι τότε γραμμή Πεκίνο-Μόναχο-Αθήνα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ορόσημο
για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο

κρατών. Για τον λόγο αυτόν η Air China
προσέθεσε και τρίτη απευθείας αεροπορική πτήση μεταξύ Πεκίνου και Αθήνας
σε εβδομαδιαία βάση.
Ο CEO της Air China, κ. Fan Heyun, ανέφερε ότι στόχος της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας είναι η συμβολή της στην
αύξηση της τουριστικής κίνησης μεταξύ
Ελλάδας και Κίνας.
Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι οι τουριστικές ροές από την Κίνα προς την Ελλάδα
θα σημειώσουν άνοδο, καθώς παρατηρείται αύξηση του μέσου εισοδήματος
στην Κίνα, ενώ τα τελευταία είκοσι πέντε
χρόνια ο αριθμός των Κινέζων επιβατών
αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 14%.
Επιπλέον, η μεσαία τάξη της χώρας έχει
διευρυνθεί, από 3% που ήταν πριν από
είκοσι χρόνια στο 30% του συνολικού
πληθυσμού της Κίνας.

MARINE & OFFSHORE TRAVEL

Δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» στην επιτυχία
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η
εταιρεία επέλεξε να εξειδικευτεί στον
χώρο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
εξυπηρετώντας ναυτιλιακές εταιρείες,
και ποιο θεωρείτε ότι είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα;

Συνέντευξη του Κωνσταντίνου
Οικονόμου, Διευθύνοντος
Συμβούλου της Marine Tours,
στον Παναγιώτη Καπετανάκη

Το 1980 ιδρύθηκε το πρώτο γραφείο
της Marine Tours, ξεκινώντας τη λειτουργία του στην περιοχή του Πειραιά,
και πλέον έχει αναδειχθεί σε μία από
τις κυρίαρχες εταιρείες της Ευρώπης
στην εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιρειών. Πού οφείλεται αυτή η επιτυχία;
Όποιος δραστηριοποιείται ενεργά στο
επιχειρείν θα γνωρίζει καλά ότι δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» στην επιτυχία.
Η Marine Tours δούλεψε σκληρά όλα
αυτά τα χρόνια και, με όπλο της τη συνέπεια, την υπομονή και την επιμονή, έκανε
σταθερά βήματα, εδραιώνοντας τη θέση
της στον απαιτητικό τουριστικό κλάδο.
Πιστέψτε με πως το πρώτο εκείνο γραφείο στον Πειραιά του ’80 είχε τον ίδιο
παλμό και το ίδιο μεράκι για τη δουλειά
με τον κορυφαίο ταξιδιωτικό οργανισμό
που έχουμε καταστεί σήμερα.
Αν θα έπρεπε να ορίσω ένα σημείο που μας
χαρακτηρίζει αναμφισβήτητα, αυτό είναι ότι
δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Εξελισσόμαστε
διαρκώς, ακολουθούμε και οδηγούμε τις
τάσεις της αγοράς μας, προσβλέπουμε σε
διαρκή ανάπτυξη, παραμένοντας όμως σταθερά προσηλωμένοι στις αξίες που μας χάρισαν αυτή την πρωτιά: Ποιότητα – Αξιοπιστία
– Ανταπόκριση – Αποτελεσματικότητα.
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Όπως προδίδει και το όνομα, η ναυτιλία είναι βαθιά ριζωμένη στο DNA της
Μarine Tours. Ο ιδρυτής της, κ. Γεώργιος
Οικονόμου, υπήρξε από τους «πρωτοπόρους» στη διαχείριση ναυτικών και υπεράκτιων ταξιδιών, ιδρύοντας, πριν από 38
χρόνια, το πλέον εξειδικευμένο γραφείο
σε αυτόν τον τομέα.
Παρά τη ραγδαία ανάπτυξή της στον ευρύτερο ταξιδιωτικό κλάδο, η εταιρεία έμεινε
αφοσιωμένη στην πρώτη, μεγάλη της «αγάπη», έχοντας ταξιδέψει με την ίδια συνέπεια
χιλιάδες ναυτικούς και στελέχη ναυτιλιακών
εταιρειών σε όλες τις γωνιές του κόσμου.
Η μακρά παράδοσή μας στο λεγόμενο
«marine & offshore travel» και τα απολύτως εξειδικευμένα μοντέλα διαχείρισης
ναυτικών που διαθέτουμε δικαιολογούν
απόλυτα το γιατί η Μarine Tours αποτελεί
σήμερα τον στρατηγικό συνεργάτη της
ναυτιλιακής κοινότητας.
Η ελληνική ναυτιλία είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής και οι ταξιδιωτικές
ανάγκες των ανθρώπων που την υπηρετούν αφορούν ολόκληρη την υφήλιο. Πόσο εύκολο αλλά και πόσο απαιτητικό είναι για έναν ταξιδιωτικό οργανισμό με έδρα στην Ελλάδα να καλύψει
όλο το εύρος αυτών των αναγκών;
Στη Μarine Tours συνειδητοποιήσαμε από
πολύ νωρίς ότι, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας
στις υπηρεσίες μας, δεν πρέπει να υπάρχουν
«σύνορα». Ο κόσμος... είναι η έδρα μας!
Για να μπορούμε να βρισκόμαστε δίπλα
στους πελάτες μας, όπου αυτοί μας χρειάζονται, όταν μας χρειάζονται, χτίσαμε
στρατηγικές συνέργειες με αξιόπιστους
συνεργάτες σε γεωγραφικά σημεία-κλειδιά, ενώ παράλληλα οι δικοί μας ταξιδιωτικοί σύμβουλοι εξυπηρετούν τις ανάγκες
των ταξιδιωτών σε 24/7 βάση.

Καταφέραμε επίσης να έχουμε πρόσβαση
στο περιεχόμενο και στις ανταγωνιστικές
τιμές όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών
παγκοσμίως, προσφέροντας πάντα στους
πελάτες μας «More for Less», και επενδύσαμε ευρέως σε τεχνολογικά εργαλεία
που αποδεδειγμένα βελτιστοποιούν την
απόδοση των ταξιδιών που σχεδιάζουμε
και υλοποιούμε.
Τα περασμένα χρόνια η ναυτιλιακή
βιομηχανία αντιμετώπισε μια μεγάλη
σε διάρκεια και ένταση κρίση. Πώς
επηρέασε η κρίση τον δικό σας κλάδο και πώς διαχειριστήκατε τα «απόνερά» της σε ό,τι αφορά την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές εταιρείες;
Η κρίση στη ναυτιλία δεν επηρέασε, ευτυχώς, σε μεγάλο βαθμό τον ταξιδιωτικό
κλάδο, καθώς, έστω και με μειωμένο κύκλο
εργασιών, οι ναυτιλιακές εταιρείες συνέχισαν να λειτουργούν τα πλοία τους στη
θάλασσα και, ως εκ τούτου, να ταξιδεύουν
τα πληρώματα και τα στελέχη τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της
πτώσης άγγιξε το 15% το 2009, ενώ μετά
υπήρξε σταθερή ανάκαμψη, που διατηρείται έως και σήμερα.
Τα φετινά «Ποσειδώνια» υπήρξαν τα
πλέον επιτυχή από άποψη παρουσίας
εκθετών, προσέλκυσης επισκεπτών,
αλλά και υπογραφής επιχειρηματικών
συμφωνιών στον χώρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πώς
αποτιμάτε τη δική σας παρουσία στα
φετινά «Ποσειδώνια»;
Η Marine Tours, σταθερά παρούσα στα
ναυτιλιακά δρώμενα εδώ και σχεδόν
σαράντα χρόνια, δεν θα μπορούσε παρά
να δώσει και πάλι το δικό της «παρών»
στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας. Η
φετινή εκδήλωση ήταν εξαιρετική! Φίλοι,
συνεργάτες και πελάτες τίμησαν με την
παρουσία τους το περίπτερο της Μarine
Tours, ενώ συμφωνίες-σταθμός για τον
όμιλό μας επισφραγίστηκαν αυτές τις
ημέρες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η άποψη των φοιτητών:
τα κριτήρια και τα... αντικριτήρια
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
στις ναυτιλιακές σπουδές
Η στροφή των νέων προς τα επαγγέλματα της θάλασσας και οι
προοπτικές εξέλιξης που σηματοδοτούν οι θέσεις εργασίας στις
ναυτιλιακές επιχειρήσεις στρέφουν πολλούς νέους σε γνωστικά
αντικείμενα που σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
τη ναυτιλιακή οικονομική επιστήμη, το ναυτικό δίκαιο και τις νέες
τεχνολογίες. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζουμε τις απόψεις
φοιτητών ή νέων αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στις
ναυτιλιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με έδρα τόσο την
Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

ALBA GRADUATE
BUSINESS SCHOOL
MSc in Shipping Management

Της Αθανασίας Καμζόλα,
Δικηγόρου, Μεταπτυχιακής
Φοιτήτριας (Part time 2016-2018)

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του
μεταπτυχιακού προγράμματος που
παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;
Το MSc in Shipping Management του ALBA
είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, που
παρέχει στους φοιτητές μια ολιστική και
σε βάθος γνώση των πιο σημαντικών θεμάτων της σύγχρονης εμπορικής ναυτιλίας. Το
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πρόγραμμα σπουδών είναι άρτια δομημένο
και προσφέρει γνώση και εμπειρία τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,
συντελώντας στο να αναπτύξουν οι φοιτητές θεμελιωμένη άποψη επί του παγκόσμιου
ναυτιλιακού γίγνεσθαι. Επιπλέον, στο ALBA
προάγονται η συνεργασία και η ομαδικότητα
των φοιτητών μέσω υποχρεωτικών ομαδικών εργασιών σχεδόν σε όλα τα μαθήματα.
Οι καθηγητές είναι υψηλού επιπέδου, κατέχοντας εξέχουσες θέσεις στον ναυτιλιακό
κλάδο, και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν με
τους φοιτητές εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την πολύχρονη ενασχόλησή τους
με τη ναυτιλία. Επίσης, δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα συμμετοχής σε ναυτιλιακά
συνέδρια και σεμινάρια, ενώ και το ίδιο το
ALBA διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες
και σε άλλους ναυτιλιακού ενδιαφέροντος
οργανισμούς. Τέλος, το ALBA, συνεργαζόμενο με ναυτιλιακές εταιρείες, προσφέρει τη
δυνατότητα στους φοιτητές του να κάνουν
πρακτική άσκηση σε κάποια από αυτές στο
τέλος των σπουδών τους.
Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;

Θεωρώ τη ναυτιλία έναν από τους πιο ελκυστικούς και δυναμικούς κλάδους. Παράλληλα, θέλοντας να διευρύνω το γνωστικό
μου επίπεδο πέρα από τα ναυτιλιακά και
ως προς τα οικονομικά, επέλεξα το ALBA,
επειδή θεωρείται κορυφαίο εκπαιδευτικό
ίδρυμα ως προς τις οικονομικές γνώσεις
που προσφέρει στους αποφοίτους του.
Επιπλέον, διατηρεί στενούς δεσμούς με
την αγορά εργασίας, προσφέροντας πτυχία που αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, και είναι πλήρως
οργανωμένο, παρέχοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις και οικογενειακό κλίμα. Τέλος,
ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι ότι το πρόγραμμα διδάσκεται
στα αγγλικά, που αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της ναυτιλίας.
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;
Επέλεξα να ακολουθήσω μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα, καθότι το ALBA μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές
ισάξιες με αξιόλογων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ενώ παράλληλα μπορώ να συνδυάζω
τις σπουδές μου με την εργασία μου.

CASS BUSINESS SCHOOL
MSc in Shipping, Trade & Finance

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του
μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρακολούθηση και η μελέτη της πρακτικής εφαρμογής πολλών εννοιών μέσω «case studies» από
ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον χώρο
της ναυτιλίας σε διάφορους κλάδους. Ακόμα,
το μεταπτυχιακό εφοδιάζει τον φοιτητή με τις
απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στον
γεμάτο προκλήσεις ναυτιλιακό κόσμο, μέσω
της έκθεσής του σε μια πληθώρα πρακτικών
και εννοιών, που καλείται να συνδυάσει, ώστε
να απαντήσει στις εξετάσεις και να εκπονήσει
διάφορες εργασίες. Το μόνο μειονέκτημα είναι
ο λίγος διαθέσιμος χρόνος για την κατανόηση
αυτής της ενδιαφέρουσας αλλά ταυτόχρονα
απαιτητικής ύλης.
Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;
Τρεις παράγοντες συνετέλεσαν στην επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού
προγράμματος: η φήμη, το πρόγραμμα
σπουδών και η τοποθεσία του πανεπιστημίου. Οι δύο πρώτοι παράγοντες είναι
συνυφασμένοι, καθώς επάξια θεωρείται
παγκοσμίως το πιο ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα ναυτιλιακά, το
οποίο προσελκύει τους μελλοντικούς
πρωταγωνιστές του ναυτιλιακού στερεώματος. Τέλος, το Λονδίνο ήταν και θα είναι,
παρά το επερχόμενο Brexit, μια μητρόπολη του κόσμου που προσφέρει τα πάντα,
με βαθιές ρίζες στη ναυτιλία ανέκαθεν.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε
έναν νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτιλιακές
σπουδές;
Η ναυτιλία είναι τόσο μοναδικά «παγκόσμια», που μόνο εάν κάποιος μελετήσει τα
κομμάτια που την απαρτίζουν μπορεί να
το αισθανθεί και να το συνειδητοποιήσει.
Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές προσφέρει στον φοιτητή
σφαιρική γνώση γύρω από τους διάφορους ναυτιλιακούς κλάδους και τον προετοιμάζει ώστε να μπορεί να αξιολογεί τις
εκάστοτε συνθήκες μιας κατάστασης ή
ενός προβλήματος και να δίνει άμεσα την
πιο αποτελεσματική λύση κατανοώντας
όλα τα δεδομένα. Μέσω ενός μεταπτυχιακού, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει την καριέρα που θέλει να ακολουθήσει στη ναυτιλία, έχοντας εκτεθεί
σε παραδοσιακές αλλά και μοντέρνες
πρακτικές του εκάστοτε κλάδου.

CITY, UNIVERSITY OF LONDON
LLM in Maritime Law

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;

Του Γιώργου Πυρινή,
Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του
μεταπτυχιακού προγράμματος που
παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Θεωρώ πως, εάν κάποιος επιθυμεί να
εργαστεί στο εξωτερικό, τότε ένα μεταπτυχιακό εκεί τον προετοιμάζει καλύτερα από ό,τι κάποιο στην Ελλάδα. Προσωπικά, επέλεξα να κάνω και το προπτυχιακό μου στο εξωτερικό ακριβώς γι’ αυτόν
τον λόγο. Εκτός από την άμεση έκθεση
σε μια ξένη χώρα και μια ξένη κουλτούρα
και την εκμάθηση της γλώσσας, έχεις τη
δυνατότητα άμεσης επαφής με τον επαγγελματικό κόσμο και τις απαιτήσεις του
κλάδου από έναν τελειόφοιτο, πράγμα
που από την Ελλάδα θα ήταν εξαιρετικά
δύσκολο.

Της Βιβής Κολιοπούλου,
Insurance & Claims Manager,
Thenamaris (Ships Management) Inc.,
Αποφοίτου του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος 2015-2016

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;
Παρακολούθησα το LLM in Maritime Law
το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Εφόσον
εργάζομαι στην Ελλάδα, ήταν σημαντικό

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
για μένα να βρω ένα μεταπτυχιακό που
γίνεται στη χώρα μου και δεν απαιτεί ταξίδια. Επίσης, καθώς ήταν το δεύτερο μεταπτυχιακό –το πρώτο ακολούθησε τις προπτυχιακές μου σπουδές–, δεν τέθηκαν ως
κριτήριο επιλογής τα πλεονεκτήματα που
έχει κάποιος φοιτητής από τη συνολική
εμπειρία της ζωής και της φοίτησης σε
ένα campus του εξωτερικού.
Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;
Το σημαντικό πλεονέκτημα για μένα ήταν ότι
το πρόγραμμα έδινε στους συμμετέχοντες τη
δυνατότητα να συζητήσουν πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κανείς στην καθημερινή
επαγγελματική του ζωή και να προσπαθήσουν
να βρουν είτε λύσεις είτε μεθόδους πρόληψης,
με βάση την ακαδημαϊκή και θεωρητική γνώση. Ο σπουδαστής καλείται να κάνει έρευνα
σε βάθος και να αναλύσει περίπλοκα πολλές
φορές ζητήματα, έχοντας στη διάθεσή του
επίκαιρες βάσεις δεδομένων καθώς και την
καθοδήγηση αρκετών έμπειρων καθηγητών.
Από την άλλη πλευρά, καθώς οι ώρες διδασκαλίας είναι σχετικά περιορισμένες, όπως
άλλωστε είθισται στα μεταπτυχιακά προγράμματα, και δεδομένου του μεγέθους του τμήματος, το οποίο επίσης απαρτίζεται από άτομα
προερχόμενα από διαφορετικές σπουδές και
επαγγελματικά περιβάλλοντα, αρκετές φορές
ο χρόνος δεν επαρκούσε για να απαντηθούν
λεπτομερώς ερωτήματα. Αυτό –στα συμβατικά
μεταπτυχιακά– αντιμετωπίζεται συνήθως με τα
λεγόμενα tutorials, τα οποία σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν,
εφόσον οι καθηγητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα
μόνο για τις ημέρες των μαθημάτων. Αρκετοί
από τους καθηγητές, βέβαια, ήταν διαθέσιμοι να
επικοινωνήσουν με τους φοιτητές και να απαντήσουν σε ερωτήματα μέσω email.
Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν
νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;
Αναμφίβολα, ένα μεταπτυχιακό βοηθάει πολύ
τα νέα παιδιά να προχωρήσουν επαγγελματικά, με την προϋπόθεση ότι δεν το αντιμετωπίζει κανείς σαν ένα τυπικό εφόδιο, μια άλλη
πιστοποίηση που προστίθεται στο βιογραφικό του, αλλά σαν εργαλείο για να αποκτήσει
γνώσεις μέσα από σκληρή δουλειά καθώς
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και σαν ένα μέσο που σε εκπαιδεύει πάνω
στη σωστή και δομημένη έρευνα. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι το μεταπτυχιακό
αποκτά μεγαλύτερη αξία εφόσον ο φοιτητής
έχει και εργασιακή εμπειρία στον χώρο, έστω
μικρή, γιατί αυτό του παρέχει καλύτερη κατανόηση της ύλης, όπως και τη δυνατότητα να
εμβαθύνει σε ζητήματα που τον απασχολούν
στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο όπου
θέλει να απασχοληθεί.

ROTTERDAM SCHOOL OF
MANAGEMENT, ERASMUS
UNIVERSITY
MSc in Maritime Economics
and Logistics

την επικέντρωσή του σε μεγάλο βαθμό στην
αγορά και στη βιομηχανία των containers και
των διαδικασιών γύρω από αυτά.
Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι
παράγοντες για την επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;
Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι
καθόρισαν την επιλογή του μεταπτυχιακού
προγράμματος ήταν οι προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση, η αίγλη και το όνομα του πανεπιστημίου (ranking), το πρόγραμμα σπουδών (τα μαθήματα), η τοποθεσία του,
η ποικιλία διαφορετικών εθνικοτήτων των
φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα κάθε έτος, η σύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και η αναγνωρισιμότητα του πτυχίου από τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς.
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;

Του Γιώργου Καπασακαλίδη,
Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του
μεταπτυχιακού προγράμματος που
παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;
Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του
Rotterdam School of Management, ενός εκ
των σπουδαιότερων πανεπιστημίων στην
Ευρώπη για επιχειρησιακές σπουδές, και την
ίδια στιγμή βρίσκεται δίπλα στο μεγαλύτερο
ευρωπαϊκό λιμάνι, με πληθώρα ναυτιλιακών
δραστηριοτήτων και ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό cluster με μεγάλη ποικιλία
επιλογών. Οι καθηγητές συνδυάζουν πλούσια επαγγελματική και ακαδημαϊκή εμπειρία,
πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την
πραγματική κατανόηση της λειτουργίας της
αγοράς. Ως μειονέκτημα του τμήματος θεωρώ την εστίασή του μόνο στο κομμάτι των
Logistics, με ουσιαστική απουσία της κατανόησης των Maritime Economics, καθώς και

Αναζήτησα μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό. Επιθυμούσα πρωτίστως να διευρύνω τον κοινωνικό μου
περίγυρο και τις επαφές μου με άτομα
διαφορετικών εθνικοτήτων, και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία της εμπειρίας τού
να ζεις στο εξωτερικό. Είναι ανεκτίμητης
αξίας το να μαθαίνεις να επικοινωνείς και
να συναναστρέφεσαι με άτομα με διαφορετική από τη δική σου κουλτούρα
και αντίληψη, και ένα μεταπτυχιακό στο
εξωτερικό ίσως είναι η καλύτερη προσομοίωση ώστε να μάθεις να λειτουργείς ως
μέλος πολυεθνικής ομάδας, καθώς η ναυτιλία είναι διεθνής και πολλοί από εμάς θα
βρεθούμε σε θέση να πρέπει να συνεργαστούμε με στελέχη του εξωτερικού στη
μετέπειτα επαγγελματική μας ζωή.
Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν
νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;
Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, των
οποίων την ύπαρξη δεν γνωρίζει η πλειονότητα των νέων. Σχεδόν με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ένα μεταπτυχιακό στις
ναυτιλιακές σπουδές μπορεί να παρέχει στον
απόφοιτο πρόσβαση σε ποικιλία πιθανών
επιλογών για επαγγελματική αποκατάσταση.
Επιπροσθέτως, η ναυτιλία είναι μια βιομηχα-

νία που έχει μεγάλο περιθώριο για καινοτομίες και για νέα μυαλά με φρέσκες ιδέες, και
η θεωρία που παρέχεται στα μεταπτυχιακά
προγράμματα καθώς και η συναναστροφή με
άλλους νέους φοιτητές με διάθεση να καινοτομήσουν και να πρωτοπορήσουν μπορεί να
βοηθήσει στη δημιουργία ή και στην ωρίμαση υπαρχόντων ιδεών.

Όσον αφορά ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να επιδέχονται βελτίωσης, κάποιος θα
μπορούσε να σταθεί στη σχετική έλλειψη
υλικοτεχνικής υποδομής, συγκριτικά με τα
ιδρύματα του εξωτερικού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
ΑΘΗΝΏΝ
MSc in International Shipping,
Finance and Management

Οι σημαντικότεροι παράγοντες στην επιλογή του προγράμματος ήταν κατ’ αρχάς
το ίδιο το περιεχόμενό του, το οποίο είναι
μοναδικό στην Ελλάδα, το γεγονός ότι διδάσκεται στα αγγλικά, αλλά και η προοπτική
διασύνδεσης με τον κλάδο, το οποίο θεωρώ
από τα πιο σημαντικά κριτήρια στην επιλογή
ενός μεταπτυχιακού.

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι
παράγοντες για την επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;

Προσωπικά βρίσκω συναρπαστικό το γεγονός πως η ναυτιλία αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο του διεθνούς εμπορίου και άρα επηρεάζεται άμεσα από κάθε οικονομικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό γεγονός, σε κάθε γωνιά
του κόσμου. Επομένως, μαθαίνοντας κανείς
για τη ναυτιλία, έρχεται σε επαφή με άτομα,
πολιτισμούς και οικονομικά τεκταινόμενα
από όλο τον κόσμο. Επιπλέον (στο πρακτικό
της υπόθεσης), η χώρα μας βρίσκεται στην
κορυφή της παγκόσμιας ελίτ, συνεπώς ένας
απόφοιτος μεταπτυχιακού στις ναυτιλιακές
σπουδές απευθύνεται αμέσως αμέσως στις
κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΊΟΥ
ΠΜΣ – Ναυτιλία, Μεταφορές
και Διεθνές Εμπόριο

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;

Του Άγγελου Χαριτωνίδη,
Αποφοίτου του ΜΠΣ 2016-2017

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;
Το κυριότερο πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού αποτελεί σίγουρα η ποιότητά του. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πλήρως ανανεωμένο και βαθιά εμπλουτισμένο σε επίπεδο syllabus, ενώ παράλληλα έχει γίνει πολύ
προσεκτική επιλογή σε επίπεδο καθηγητών.
Παράλληλα, είναι από τα λίγα μεταπτυχιακά
στην Ελλάδα που διδάσκεται αποκλειστικά στα αγγλικά, γεγονός το οποίο λαμβάνει εξαιρετικές διαστάσεις, δεδομένης της
παγκόσμιας φύσης της ναυτιλίας. Τέλος,
το μεταπτυχιακό περιλαμβάνει, σχεδόν σε
εβδομαδιαία βάση, επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και σχετικά σεμινάρια και
ημερίδες, προκειμένου να φέρει όλους τους
φοιτητές σε επαφή με άτομα του κλάδου
και να τους εξοικειώσει με τον τρόπο που
οι θεωρητικές γνώσεις εφαρμόζονται στην
καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας.

Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή μου ήταν
δύσκολη, γιατί ήθελα ένα μεταπτυχιακό διεθνούς κύρους, το οποίο να διδάσκεται στα
αγγλικά και, παράλληλα με την ποιότητα των
μαθημάτων, να προσφέρει μια καλή διασύνδεση με την αγορά. Η πρωτοφανής επιλογή
έδειχνε εξωτερικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι τα
ελληνικά προγράμματα είναι πλέον αντάξια
(αν όχι καλύτερα) από πολλά του εξωτερικού, γι’ αυτό και επέλεξα να επενδύσω
σε ένα ελληνικό μεταπτυχιακό. Εν τέλει, η
εμπειρία μου στο εν λόγω πρόγραμμα επαλήθευσε την αντίληψή μου.

Του Αλέξανδρου Κατσαρού,
Αποφοίτου του ΜΠΣ 2016-2017

Από πού αντλήσατε πληροφορίες για
την επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος;

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;

Για την επιλογή του μεταπτυχιακού κατ’
αρχάς έκανα τη δική μου έρευνα μέσω
διαδικτύου, προκειμένου να έχω μια
πρώτη εικόνα των διαθέσιμων επιλογών.
Έπειτα, έκανα πολλές συζητήσεις με τους
καθηγητές μου στο προπτυχιακό, καθώς
και με άτομα του χώρου της ναυτιλίας και
των χρηματοοικονομικών, προκειμένου να
αποκτήσω μια ολοκληρωμένη άποψη των
προοπτικών που θα μου προσέφερε το
πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσιάζει ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό
κράμα. Από τη μια, εξαιρετικοί και ανοιχτοί
προς επικοινωνία εκπαιδευτικοί και, από την
άλλη, άνθρωποι του χώρου με επιχειρησιακή
και ναυτική παρουσία λόγω της παράδοσης
της Χίου. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί το
γεωγραφικά απομακρυσμένο Βόρειο Αιγαίο
για τους φοιτητές, καθώς ίσως προκαλεί
φόβο, μια λέξη βέβαια που δεν συνάδει με
το ναυτιλιακό επιχειρείν.

Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν
νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;

Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι
παράγοντες για την επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Βασικές παράμετροι ήταν σίγουρα το
κόστος, εν συγκρίσει με τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως επίσης το όνομα και η
παράδοση τόσο του τμήματος όσο και του
τόπου. Τέλος, η ευκαιρία μιας νέας περιπέτειας στη ζωή μου σίγουρα έπαιξε και αυτή
τον ρόλο της.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΌ ΚΟΛΛΈΓΙΟ
MSc International Maritime Business

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;
Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Θεωρώ
ότι, για κάθε νέο που θέλει να βοηθήσει
τόσο τον εαυτό του όσο και τη χώρα του,
η εμπειρία της διαμονής για εύλογο χρονικό διάστημα σε χώρες με διαφορετική
κουλτούρα και πολιτισμό είναι ένα «πρέπει». Έτσι, θα καταλάβει τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τις αδυναμίες του τόπου
του. Απλώς στην περίπτωσή μου θεώρησα
κουτό να μάθω τη ναυτιλία αλλού και όχι
από τους καλύτερους.
Από πού αντλήσατε πληροφορίες για
την επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος;
Αρχικά μέσω διαδικτύου, στη συνέχεια
μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος
και τελικώς αναζητώντας τη γνώμη ανθρώπων του κλάδου και παλιών αποφοίτων.
Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε έναν
νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στις ναυτιλιακές σπουδές;
Θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε το πού
μπορεί να σε οδηγήσει ένα μεταπτυχιακό.
Υπάρχει το ακαδημαϊκό και το επιχειρηματικό μονοπάτι. Για έναν νέο που του αρέσει η έρευνα σε οποιαδήποτε πτυχή της, ο
ναυτιλιακός κλάδος μπορεί να φιλοξενήσει
κάθε λογής ερευνητή, με πολλά κομμάτια που παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητα.
Πάμε τώρα και στο πιο καυτό θέμα, το επιχειρηματικό. Δεν μπορώ να συμβουλεύσω
κανέναν, μπορώ όμως να πω πως, αν είσαι
άνθρωπος που σου αρέσει καθημερινά να
μετράς τις δυνάμεις σου σε ένα πλήρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον παγκοσμίως, αν
θέλεις να εργαστείς σκληρά και λατρεύεις
τις στιγμές πίεσης, τότε μια θέση στη ναυτιλία θα σε κάνει να νιώθεις καθημερινά
ζωντανός. Ξέχασα να αναφερθώ και στο
χρηματικό σκέλος, βεβαίως...
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δεύτερος λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο μεταπτυχιακός
τίτλος προσφέρονται από ένα πάρα
πολύ καλό βρετανικό πανεπιστήμιο, με
μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία (Solent
University στο Southampton), μέσω του
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, ενός από τα
μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας.
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που
επηρέασαν την απόφασή σας;

Του Παναγιώτη Δράκου,
Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, του
μεταπτυχιακού προγράμματος που
παρακολουθείτε ή παρακολουθήσατε;
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ (MSc International Maritime
Business) στη Σχολή Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στον Πειραιά διαθέτει
αρκετά πλεονεκτήματα. Το πιο σημαντικό
είναι πως, μέσα από τα μαθήματα, αλλά κυρίως μέσα από τις εργασίες που μας ανατίθενται, το πρόγραμμα σε βάζει αρκετά βαθιά
στον κόσμο της ναυτιλίας, δίνοντας έτσι
στον κάθε φοιτητή σημαντικά εφόδια, που
θα του χρειαστούν εάν ασχοληθεί με τον
συγκεκριμένο κλάδο. Μειονεκτήματα δεν
θα έλεγα ότι υπάρχουν, καθώς το πρόγραμμα του βρετανικού πανεπιστημίου Solent
University είναι καλά δομημένο και καλύπτει
μια ευρεία γκάμα της ναυτιλίας.
Ποιοι ήταν για εσάς οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιλογή του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος;
Δύο ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τους
οποίους επέλεξα το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ο πρώτος ήταν
πως έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, καθώς εργάζομαι στο Operations Department μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας, δίνοντάς μου
επιπλέον σημαντικά εφόδια και γνώσεις,
πέρα από την υπάρχουσα εμπειρία. Ο

Ένας ήταν ο σημαντικός λόγος που επηρέασε την απόφασή μου για μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Ήταν ο μόνος τρόπος
να συνδυάσω τις σπουδές με την εργασία
μου, χωρίς να χρειαστεί να δυσκολευτώ
καθόλου. Από τη στιγμή που υπάρχει κιόλας, από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η
δυνατότητα της part time φοίτησης, τότε
τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα.
Από πού αντλήσατε πληροφορίες για
την επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος;
Αναζητώντας μέσω του διαδικτύου μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα, είδα
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά από
συνάντηση ενημέρωσης στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο για όλες τις λεπτομέρειες, ήταν
πάρα πολύ εύκολο να διαλέξω το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των προγραμμάτων σπουδών είναι
γνώστες του αντικειμένου και μπορούν να
συμβουλεύσουν τον καθένα και να λύσουν
όλες τις απορίες που μπορεί να προκύψουν.
Για ποιους λόγους θα συμβουλεύατε
έναν νέο να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ναυτιλιακές
σπουδές;
Είναι πολύ σημαντική απόφαση για έναν
νέο να παρακολουθήσει και να αποκτήσει
ένα αξιόλογο μεταπτυχιακό στις ναυτιλιακές σπουδές από ένα αξιόλογο πανεπιστήμιο, με ιστορία στον χώρο. Η ναυτιλία
είναι ένας πολύ απαιτητικός κλάδος και
κάποιος που θα ήθελε να ασχοληθεί με
αυτόν καλό θα ήταν να διαθέτει όσο το
δυνατόν περισσότερα εφόδια. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέσω του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι ό,τι καλύτερο.

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

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οι τεχνολογίες αιχμής
οδηγούν τη ναυτιλία σε μια νέα εποχή

Α-Δ: Οι κ. Mike Salthouse, Tim Childe, Brian Nixon, Ιωάννης Θεοτοκάς, Σουζάνα Λασκαρίδη, Θανάσης Μαρτίνος, Βασίλης Μπακολίτσας, μέλη του 2ου πάνελ.

Α-Δ: Οι κ. Δημήτρης Θεοδοσίου, Kirsi Tikka, John P. Nadeau, Ηλίας Μπίσιας, Σταμάτης Μπουρμπούλης, Σταύρος Χατζηγρηγόρης, μέλη του 1ου πάνελ.

Επιμέλεια: Χάρης Παππάς

Η ελληνική ναυτιλία δεν μπορεί να κρατήσει το ανταγωνιστικό
της πλεονέκτημα εάν δεν διατηρήσει το ενδιαφέρον της νέας
γενιάς που επιλέγει να σταδιοδρομήσει σε αυτήν. Η διαφύλαξη
της ναυτοσύνης αποτελεί παρακαταθήκη που οφείλουμε να
υποστηρίξουμε.
Με βασικό όραμα την ανάπτυξη ενός σταθερού και διαρκούς διαλόγου αλλά και διαύλου επικοινωνίας της νέας γενιάς με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, οι πρωτοβουλίες Isalos.
net και Real Time Graduates διοργάνωσαν
την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, για μία ακόμα
χρονιά, ημερίδα με θέμα «Το επόμενο κεφάλαιο για τη ναυτιλία: μια νέα εποχή για τους
ship managers στον αιώνα της ψηφιοποίησης». Η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι
τεχνολογίες αιχμής στη ναυπηγική και στις
τηλεπικοινωνίες οδηγούν πλέον τις εξελίξεις
και απαιτούν διαρκή επιμόρφωση και εστιασμένη κατάρτιση από όσους επιλέγουν να
εξελιχθούν στον συγκεκριμένο κλάδο.
Οι ομιλητές, καταξιωμένοι και έμπειροι γνώ-
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στες των θεμάτων της ναυτιλιακής αγοράς
και της ναυπηγικής καινοτομίας, εστίασαν
στις σύγχρονες παραμέτρους της τεχνολογίας, που οδηγούν μια παραδοσιακή βιομηχανία, όπως η ναυτιλιακή, σε καινούργια
δεδομένα και προκλήσεις.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν περισσότεροι
από 420 συμμετέχοντες, στην πλειονότητά
τους νέοι, ενώ οι διοργανωτές είχαν, μεταξύ
άλλων, προσκαλέσει να παρακολουθήσουν
την εκδήλωση σπουδαστές των ΑΕΝ Χίου,
Ύδρας και Ιονίων Νήσων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος
των Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων
(ECSA), κ. Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος
συμβούλευσε τους νέους να μην ακολου-

θούν τα παραδείγματα των προηγούμενων
γενιών, οι αποφάσεις των οποίων δημιούργησαν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά να χαράξουν τη
δική τους πορεία στον ναυτιλιακό κλάδο.
Στην παρουσίασή της, η κ. Σουζάνα Λασκαρίδη, η οποία επικεντρώθηκε στο μέλλον
της διαχειρίστριας εταιρείας και των τμημάτων που θα την απαρτίζουν τα επόμενα
χρόνια, ανέφερε ότι «η ψηφιοποίηση αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό όφελος,
μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονα βελτιώνοντας την αποδοτικότητα
των επιχειρήσεων. Η προσαρμοστικότητα
των ανθρώπων θα είναι καθοριστική για την
ενσωμάτωση των καινοτομιών που θα φέρει
η ψηφιοποίηση στις υπάρχουσες δομές.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία που πολλές φορές
βασίζεται σε ανθρώπους που σκέπτονται
έξω από τα καθιερωμένα για να πάρουν
αποφάσεις, βασισμένοι στην εμπειρία και
στις γνώσεις τους».
Στη δική του ομιλία ο κ. Θανάσης Μαρτίνος της Eastern Mediterranean Maritime

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Limited εστίασε στις σύγχρονες τάσεις που
προσδιορίζουν και επηρεάζουν την καθημερινότητα μιας ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ δεν
δίστασε να αναφέρει ότι την περίοδο που
ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του δεν υπήρχαν
καν υπολογιστές και η επικοινωνία γινόταν
με φακέλους αλληλογραφίας.
Ο υποναύαρχος της United States Coast
Guard (USCG), John P. Nadeau, αναφέρθηκε στις τεράστιες δυνατότητες που
προσφέρει το 3D printing στους άλλους
κλάδους μεταφορών, σημειώνοντας ότι οι
ταχύτατες εξελίξεις της ψηφιακής απεικόνισης θα πρέπει να αφυπνίσουν και τη
ναυτιλιακή βιομηχανία.
Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας, Chairman του
Hellenic Mediterranean Panel της INTERTANKO και Director της Sea Pioneer
Shipping Corporation, και ο κ. Brian Nixon,
Managing Director της Lavinia Bulk Ltd.,
έδωσαν έμφαση στη λειτουργική διαχείριση των ναυτιλιακών εταιρειών και στις
επιθεωρήσεις πλοίων, ενώ αναφέρθηκαν
και στις νέες πλατφόρμες ναυλώσεων και
επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων
στη θαλάσσια μεταφορά.
Η δρ Kirsi Tikka, Executive Vice President-

Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος της ECSA.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.
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Global Marine του ABS, αναφέρθηκε στις
μελλοντικές τάσεις των ναυπηγήσεων και
του σχεδιασμού πλοίων, καθώς και στις
νέες τεχνολογίες πρόωσης. Η δρ Tikka δεν
παρέλειψε, μάλιστα, να μιλήσει και για τις
πρωτοποριακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες όπως η αεροδιαστημική.
Τρεις εξαιρετικά έμπειροι ναυπηγοί και
επικεφαλής σημαντικότατων εταιρειών
με διεθνή εμβέλεια και καινοτόμες δράσεις παρουσίασαν τις σκέψεις τους για
το παρόν και το μέλλον της έρευνας, της
καινοτομίας αλλά και της υιοθέτησης
συστημάτων που θα συντελέσουν στη
διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Ο κ.
Σταύρος Χατζηγρηγόρης της Maran Gas
Maritime Inc., ο κ. Σταμάτης Μπουρμπούλης, General Manager της Euronav Ship
Management (Hellas) Ltd., και ο κ. Δημήτρης Θεοδοσίου, Managing Director της
DANAOS Management Consultants S.A.,
εστίασαν κατά τις ομιλίες τους σε θέματα
όπως η αυτοματοποίηση, ο αυτοματισμός
και ο εξ αποστάσεως έλεγχος των λειτουργιών των πλοίων.

Ο καθηγητής Ιωάννης Θεοτοκάς, από το
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επικεντρώθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα
της ναυτιλίας και στις τάσεις που αφορούν
θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, ενώ
από την πλευρά του ο κ. Mike Salthouse,
Deputy Global Director (Claims) του The
North of England P&I Association Limited,
αναφέρθηκε στην ανάγκη για καλύτερη
εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης κρίσεων
και επικοινωνίας.
Τέλος, ο κ.Tim Childe, Head of International
& Jersey Office της Quilter Cheviot, παρουσίασε τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των επενδύσεων και των
χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αποτελούν
μεγάλο κεφάλαιο για τη μετεξέλιξη οποιασδήποτε ναυτιλιακής εταιρείας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
Posidonia Conference Hall, με την υποστήριξη του ABS και υπό την αιγίδα των
«Ποσειδωνίων». Ακαδημαϊκός υποστηρικτής της ημερίδας ήταν το ALBA Graduate
Business School, ενώ χορηγός επικοινωνίας
ήταν τα Ναυτικά Χρονικά.

Ο κ. Βασίλης Μπακολίτσας με τον κ. Δημήτρη Πατρίκιο της Springfield Shipping Co.
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